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  جتد يف هذا الكتاب 
 قاصـرة  السياسـية  الفتوى يف النوازل  :  تأصيالً لقاعدة •

  :على اتهد
�ِ�ـ- 	:D�َـِ� �ِـ���Cِ��َ� DE@FDـ3@        {:قال اهللا تعاىل  ُ1 Hِ�َـI�� ِJKـ@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ����ِ�ـ- 	:D�َـِ� �ِـ���Cِ��َ� DE@FDـ3@        ُ1 Hِ�َـI�� ِJKـ@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ����ِ�ـ- 	:D�َـِ� �ِـ���Cِ��َ� DE@FDـ3@        ُ1 Hِ�َـI�� ِJKـ@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ����ِ�ـ- 	:D�َـِ� �ِـ���Cِ��َ� DE@FDـ3@        ُ1 Hِ�َـI�� ِJKـ@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ���

     DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMّ�ـ	     DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMّ�ـ	     DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMّ�ـ	     DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMّ�ـ	وسنة  اهللالعاِلم بكتاب      ا " :وقال ابن القيم  }  
رسوله وأقوال الصحابة فهو اتهد يف النوازل، فهذا النوع الذي  
            ـم فـرض سوغ اسـتفتاؤهم ويتـأدىسوغ هلم اإلفتاء ويي

 يبعـث   اهللاإن   ((: ���� اهللاالجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول       
  ".))هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها 

 وأنه يحـرم    ،نَ أنه ال يفيت يف دقائق اجلهاد إال هو         وبيا••••
 اســـــتفتاء طلبـــــة العلـــــم فيهـــــا 

 :ـ فضالً عن غريهم ـ مهما زعموا أم فقهاء الواقع
فالبحث يف هذه الـدقائق ـ أي    اجلملة ويف ": قال ابن تيمية

 .. ".دقائق أحكام اجلهاد ـ من وظيفة خواص أهل العلم 
من ليس يف رتبة العـامل اتهـد         وبيانَ أنه لو أفىت فيها      ••••

أفسد البالد وأرهق العباد؛ ألن العاِلم يشـم الفتنـة قبـل            
 وقـد ال    ، وأما غريه فال يعرفها إال إذا وقـع فيهـا          ،وقوعها
 :يعرفها

إن هذه الفتنة إذا أقبلت  عرفها كـلُّ         " : قال احلسن البصري  
 ".عامل، و إذا أدبرت عرفها كلُّ جاهل 
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لك احلركيني من اإلسـالميني الـذين        وحتذيراً من مسا  ••••
 : واتخذها األعداء آلةَ كيد،اتخذوا من السياسة جارحةَ صيد

فإننا اخترنا اخلطة الدينية علـى      " : قال عبد احلميد بن باديس    
ولو أردنا أن ندخل امليدان السياسـي  ... غريها عن علم وبصرية  

 حبقوقهـا، ولكـان   ولقُدنا األمة كلها للمطالبة... لدخلناه جهراً   
أسهل شيٍء علينا أن نسري ا على ما نرمسه هلا، وأن نبلـغ مـن               
نفوسها إىل أقصى غايات التأثري عليها؛ فإن مما نعلمه، وال خيفـى            

إنـِك مظلومـة يف     : ( أن القائد الذي يقـول لألمـة       على غرينا 
، جيد منها ما ال جيد من يقول        )حقوقك، وإنين أريد إيصالِك إليها    

، فـذلك   )إنك ضالة عن أصول دينك، وإنين أريد هدايتك       : (اهل
 ...."تلبيه كلها، وهذا يقاومه معظمها أو شطرها 

 : وحتذيراً من احلزبية اليت فرقت مشل املسلمني••••
 أوصيكم باالبتعاد عـن هـذه   : "قال حممد البشري اإلبراهيمي 

باخلري والعلم احلزبيات اليت نجم  بالشر نامجها، وهجم ـ ليفتك  
ـ هامجها، وسجم على الوطن بامللح اُألجاج ساِجمها، إنّ هذه          

كامليزاب؛ مجع املاء كَدراً وفرقه هدراً، فال الـزالل         ! األحزاب
 .! "مجع، وال األرض نفع

 : وحتذيراً من مسالك الثوار••••
ومن هذا الباب أحوال الثـوار القـائمني        ": قال ابن خلدون  

ر من العامة والفقهاء؛ فإن كثريا من املنتِحلني للعبادة         بتغيري املنك 
وسلوك الدين يذهبون إىل القيام على أهل اجلَور من األمـراء،           
داعني إىل تغيري املنكر والنهي عنه، واألمر باملعروف رجـاًء يف           
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الثواب عليه من اهللا، فيكثُر أتباعهم واملتشبثون م من الغوغـاء         
 رعضون أنفسهم يف ذلـك للمهالـك، وأكثـرهم         والدمهاء، وي

يهلكون يف تلك السبيل مأزورين غري مأجورين؛ ألن اهللا سبحانه          
 .... "مل يكتب ذلك عليهم 

 : وبيانَ مغبة اخلروج على السلطان••••
لو أنّ الناس إذا ابتلُوا ِمن ِقبـل        ! واهللا: " قال احلسن البصري  

 ذلك عنهم؛ وذلك أـم      سلطام صربوا، ما لِبثوا أن يرفع اهللاُ      
ما جاؤوا بيـوم خـري      ! وواهللا! يفزعون إىل السيف فيوكَلُوا إليه    

��CَـH $��ِـ- D�ِIـ��	ِ*�Oَ $ِ��ـ�         {: مث تـال ،  !"قطّ Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'���CَـH $��ِـ- D�ِIـ��	ِ*�Oَ $ِ��ـ�          Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'���CَـH $��ِـ- D�ِIـ��	ِ*�Oَ $ِ��ـ�          Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'���CَـH $��ِـ- D�ِIـ��	ِ*�Oَ $ِ��ـ�          Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'�
SK@T�ِD��; 	Kُ��َQ ����� @3@�DKَ5�� @SDK��D�Uِ @V��DW�; �S�َQ ��� ��D���?� 	�@�� �<SK@T�ِD��; 	Kُ��َQ ����� @3@�DKَ5�� @SDK��D�Uِ @V��DW�; �S�َQ ��� ��D���?� 	�@�� �<SK@T�ِD��; 	Kُ��َQ ����� @3@�DKَ5�� @SDK��D�Uِ @V��DW�; �S�َQ ��� ��D���?� 	�@�� �<SK@T�ِD��; 	Kُ��َQ ����� @3@�DKَ5�� @SDK��D�Uِ @V��DW�; �S�َQ ��� ��D���?� 	�@�� �<{. 
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 قريظ الكتاب ت
 للعالّمة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين

  حفظه اهللا تعاىل
 

 إىل األخ الفاضل عبداملالك بن أمحد رمضاين     
 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته

أمابعد؛ فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، وأسأله           
 .لنا ولك التوفيق فيما نقول ونذر

هـ، ١٥/١٠/١٤١٥: ى خطابكم املؤرخ يف   وجواباً عل 
 :أقول

أنا شاكر لك حسن ثنائك علي مبا ال أسـتحقه،          : أوالً
اللـهم ال   : " � متذكِّراً وداعياً بقول الصـديق األكـرب      

تؤاخذين مبا يقولون، واجعلين خرياً مما يظنون، واغفر يل ما          
: م، ومذكِّراً لك بقوله صلى اهللا عليه وآله وسل  "ال يعلمون   

أحِسـب  : إنْ كان أحدكم ماِدحاً أخاه ال حمالة فليقل        ((
كذا وكذا ـ إن كان يرى أنه كذلك ـ وال أزكي    فالناً

 .)١(رواه مسلم ))على اهللا أحداً 
                                                           

 قال الشيخ ـ حفظه اهللا ـ هذا مع أنين ما ِزدت على وصفه ببعض ما جيب على أمثايل   )١(
 وكذلك فعل الشيخ عبد احملسن العباد؛ فقـد كـره يل تصـدير امسـه               ! جتاه أهل العلم  

= 
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 ((: لقد رغبت يف أن تعلـم رأيـي يف كتابـك          : ثانياً
  قبـل    )١())السياسة بني فراسة اتهدين وتكيس املراهقني       

 . أن تطبعه
ضيق وقيت، وضعف نشاطي الصـحي، وكثـرة    ورغم  

أعمايل العلمية، فقد وجدت نفسي مشـدوداً لقراءتـه،         
وكلما قرأت فيه حبثًا معلِّالً نفسي أن أكتفي بـه، كلمـا            
          ه حبقا يف القراءة حىت أتيت عليه كلِّه، فوجدتضيم ازددت
فريداً يف بابه؛ فيه حقائق عن بعض الـدعاة ومنـاهجهم           

 ملا كان عليه السلف الصـاحل، واسـتفدت أنـا           املخالفة
 اجلزائر وبعـض الـرؤوس      ةثورشخصيا فوائد مجةً حول     

املتسببني هلا، واملؤيدين هلا بعواطفهم اجلاحمة، واملبالغني يف        
 . تقوميها ممن ال يهتمون بقاعدة التصفية والتربية

                                                           
 ! تواضعاً منه) ١٢(على رأس تقريظه الذي جتده هنا يف ص ) العالّمة الشيخ ( بـ 

: فقد قيل ! لطلبة العلم  مبثل هذا اخللق، ِليجنبوا أنفسهم النفخ الفارغ              أكتب هذا تذكرياً    
 ورضـي اُهللا عـن الشـيخ       :" إنّ حمدثاً قرأ على العالّمة إبراهيم بن سعيد احلبال فقـال          

 ، انظـر   ! "رضي اُهللا عنك؛ إنما احلافظ الدارقطين وعبد الغين       : قُلْ: " ، فقال .. "احلافظ
 ).١٨/٤٩٨())   السري ((

يف ترمجة ابن خيرون ـ الذي كان يشبه بابن معني ـ أم كتبوا   ) ١٩/١٠٧(     وفيه أيضاً 
 ! ". قرأنا حىت يكتب يل احلافظ؟: " ، فغضب وضرب عليه، وقال)احلافظ : ( له مرةً

كان عنوان كتايب ما أثبته الشيخ أعاله، مث شاء اهللا أن يتغري مع بعـض التصـحيحات                 ) ١(
 .والزيادات
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ولقد سررت جدا من إشادتك ا، ودندنتك حوهلـا         
 الوقت الذي مل ينتبه لدورها اهلام أكثر الدعاة يف          كثرياً، يف 

حتقيق اتمع اإلسالمي وإقامة حكم اهللا يف األرض، بل إا          
 .األساس يف ذلك، فجزاك اهللا خرياً

ونظراً لتلهفكم الشديد للجديد من مؤلفـايت،       : وأخريا
 :فإين أبشركم بأنَّ حتت الطبع منها

 .))صحيح البخاري  خمتصر ((ـ الد الثالث من ١
 .)) سلسلة األحاديث الضعيفة ((ـ الد اخلامس من ٢
 سلسلة األحاديث الصحيحة    ((ـ الد السادس من     ٣

((. 
 .)) صحيح موارد الظمآن ((ـ ٤
 .)) ضعيف موارد الظمآن ((ـ ٥
 .)) الرد على ابن حزم ومقلِّديه يف إباحة املعازف ((ـ ٦
 ))لترغيب والترهيب  صحيح ا((ـ الد الثاين من ٧

وختاماً أسأل اهللا تعاىل أن يسـتعملنا يف طاعتـه، وأن           
يوفقنا مجيعاً خلدمة سنة نبيه، وأن يصرف عنا شر الفنت، ما           

 . ظهر منها وما بطن
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وكتب 
 حممد ناصر الدين األلباين                               

ثالثاء صباح ال/ عمان 
 ٢٥/١١/١٤١٥ 
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 تقريظ الكتاب                   

 للعالّمة الشيخ عبد احملسن بن محد العباد 
 البدر

 حفظه اهللا تعاىل
 

 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعـوث    
رمحةً للعاملني، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تـبعهم          

 .بإحسان إىل يوم الدين
مدارك النظـر    ((فقد يسر اهللا يل قراءة كتاب       : دأما بع 

يف السياسة بني التطبيقـات الشـرعية، واالنفعـاالت         
 الذي ألّفه أخونا الشيخ عبد املالك بن أمحد بن          ))احلماسية  

املبارك الرمضاين اجلزائري، فألفيته كتاباً مفيداً، مشـتمالً        
ـ          ح على التأصيل للمنهج القومي الذي يليق باملسـلم الناص

لنفسه أن يسلكه، ومشتمالً أيضاً على تصحيح مفـاهيم         
خاطئة لبعض الشباب يف داخـل الـبالد السـعودية ويف           
خارجها، وخاصة تصحيح مفاهيم بعض أصحاب الفقـه        

فقه واقع القصاصات من الصحف واالت، وتتبع       : اجلديد
اإلذاعات الكافرة وغري الكافرة، وتلقّف أخبارها، وحتليلهم       

ليالت اعتربوها أموراً مسلّمة، وقد أثبت الواقع يف        إياها حت 
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الغالب خطأَ نتائج هذا التحليل، ومل يقف األمر م عنـد           
هذا احلد، بل جتاوز إىل النيل من أِجلَّة علماء هذا العصـر            

، ويف  �ذوي الفقه يف الدين، ومحلة مرياث النيب الكـرمي          
خ عبد العزيز بن    مقدمتهم مساحة شيخنا العالّمة اجلليل الشي     

عبد اهللا بن باز ـ حفظه اهللا ـ، وفضيلة الشيخ العالّمـة    
اجلليل حممد بن صاحل العثيمني ـ حفظه اهللا ـ، الذين نفع   
اهللا بعلمهم وفتاويهم، ويرحم اهللا اإلمام الطحاوي إذ يقول         

وعلماء السـلف ِمـن     : " يف عقيدة أهل السنة واجلماعة    
حقني أهل اخلَرب واألثر، وأهل     السابقني ومن بعدهم ِمن الال    

الفقه والنظر، ال يذْكَرون إال باجلميل، ومن ذكرهم بسوء         
 ".فهو على غري السبيل 

ويف الكتاب فوائد عظيمة، ودفاع عن احلق ومحلة العلم         
الشرعي، وتوضيح لبعض احلقائق من خبري ا، كاألوضاع        

 .يف اجلزائر بالِد املؤلِّف
ــالٍم  ــر ك ــاب ِذك ) ٢٤٣: (يف صــفحيتويف الكت

 الثنني من شباب هذه البالد ـ هدامها اهللا ـ   )١()٣٥١(و
اتهم كلٌّ منهما كبار علماء العصر يف هذه البالد بالقصور؛          
ألم أَفتوا بتسويغ جميء قوات أجنبية للمشاركة يف الدفاع         
عن البالد إثر اهلجوم الغاشم من طاغيـة العـراق علـى            

                                                           
 ).  ٣٩١(و) ٢٧١(وهي يف هذه الطبعة يف صفحيت ) ١(
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دحر العدو، واإلبقاء حبمـد     الكويت، وكانت نتيجة ذلك     
اهللا تعاىل على األمن واالطمئنان، وكان األليق ما وقـد          
أعجبهما الرأي املخالف ِلما رآه العلماء أن يتِهما رأيهما،         

 يف أحد   �ويتذكّرا نتيجة الرأي الذي رآه بعض الصحابة        
شروط صلح احلديبية، حيث تبين هلم أخرياً خطـأ ذلـك           

! يا أيها الناس  : "  منهم يقول فيما بعد    الرأي، فكان الواحد  
، وتسويغ كبار العلماء جميء تلك      "اتهموا الرأي يف الدين     

القوات يف حينه إمنا كان للضرورة، وهو نظـري اسـتعانة           
املسلم بغري املسلم يف التخلّص من اعتداء لصـوص أرادوا          
اقتحام داره وممارسة أنواع اإلجرام فيها ويف أهلها، أَفَيقال         

ال يسوغ لك االستعانة بكافر يف دفـع        : هلذا املعتدى عليه  
مث إن اخلالف حاصل يف أكثر مسائل العلم        ! ذلك الضرر؟ 

، ومل يكن بعضهم يسفِّه بعضاً فضالً       �منذ زمن الصحابة    
عن أن يكون الصغار هم الذين جيترؤون على تسفيه رأي          

 .الكبار كما حصل من هذين الشابني أصلحهما اهللا
 ذكر كالٍم لثالثة من شباب هذه       )١()٣٧٦(صفحة  ويف  

البالد أتوا فيه بالغريب العجيب؛ أال وهو التنويه واإلشادة         
خبروج النساء إىل الشوارع للمظاهرات، وقـد أوضـح         
املؤلف ـ جزاه اهللا خرياً ـ قبل هذه الصفحة فساد ذلك   

                                                           
 ). ٤١٩(وهي يف هذه الطبعة يف صفحة ) ١(
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 .باألدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف
لُ كالٍم ألحد الشباب يف هذه       نق )١()٢٨٧(ويف صفحة   

البالد يقرر فيه خالف مذهب أهل السـنة واجلماعـة يف           
معاملة والة األمر ويهيج الغوغاء من الرجال والنساء على         
اإلقدام على ما يثري الفنت وما يؤول بغري أهل العقل والثبات           
والرزانة إىل تعريض أنفسهم للضـرر، ومنـه إيـداعهم          

عرض غريه للضرر يكون لـه      السجون، وال شك أن من      
 .نصيب من تبعة ذلك

وهذا الكالم املثري للفتنة قد فاحت رحيه منذ سنوات يف          
حفل أُقيم لتكرمي حفَظة السنة أشرف عليه هذا الشـاب؛          
وقد مسعت تسجيلَ ذلك احلفل، ومع كـون أحاديـث          
الصحيحني تبلغ عدة آالف فإن اختيار األحاديث القليلـة         

قيت على الطلبة الختبار حفظهم ملفت للنظر؛ لتعلّق        اليت أُل 
يضاف إىل ذلك كون هـذا الشـاب        ! مجلة منها بالوالة  

أصلحه اهللا عند ذكر هذه البالد ال يصفها بالسعودية بـل           
 .أخربين ذا من أثق به! يعبر باجلزيرة

ومن اخلري هلذا الشاب ومن يطأ عقبه من الشـباب أن           
تنبوا الشذوذ واخلالف والفُرقة، وأن     يكونوا مع اجلماعة وجي   

يفيئوا إىل الرشد؛ فإن الرجوع إىل احلق خري من التمـادي           
                                                           

 ).٣١٩ ـ ٣١٨(وهي يف هذه الطبعة يف صفحة ) ١(
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يف الباطل، كما قال ذلك احملدث امللهم عمر بن اخلطـاب           
�. 

 جتد كالماً ساقطاً ملهيج الغوغاء      )١()٢٦٩(ويف صفحة   
املشار إليه آنفاً، ينعى فيه علـى خطيـب ال يـتكلّم يف             

سياسية، ويعنى يف خطبته بذكر أحوال اآلخرة       األحداث ال 
!! والقرب واملوت واجلنة والنار والبعث واحلساب وغريهـا       

فإن جمرد اطّالعك على هذا الكالم يغنيك عن أي تعليـق           
 .عليه، ومل يخِله املؤلف من التعليق

ويف الكتاب صورة منشور لشخص حاقد موتـور، ال         
 الدين، احتضنته عاصمة    عالقة له بالعلم الشرعي والفقه يف     

االستعمار، وفيها عش رويبضات الزمن ـ كمـا قـال    
 :املؤلف ـ نال يف منشوره من ثالثة أعالم أفذاذ

 معاوية بن أيب سـفيان      � صاحب رسول اهللا     :األول
 أمري املؤمنني وكاتب وحي رب العاملني، وأول ملـوك          �

 فيهم  املسلمني وخري ملوكهم، وهو أحد اخللفاء الذين قال       
 ال يزال اإلسالم عزيزاً إىل اثين عشر خليفة        ((: �النيب  

 من حديث جابر بـن      )) صحيحه   ((، أخرجه مسلم يف     ))
، وقد دونت مجلةً من أقوال أهل اإلنصـاف يف          �مسرة  

من  ((:  يف رسالة مطبوعة بعنوان    �هذا الصحايب اجلليل    
                                                           

 ).  ٢٩٩(وهي يف هذه الطبعة يف صفحة ) ١(
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 .)) ����أقوال املنصفني يف الصحايب اخلليفة معاوية 
 شيخ اإلسالم جمدد القرن الثاين عشر الشيخ حممد  :الثاين

 .بن عبد الوهاب رمحه اهللا
 شيخنا العالّمة اجلليل مفيت األنام جمدد القـرن         :الثالث

اخلامس عشر الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه           
 .اهللا

وليس بغريب أن يصدر من مثله هذا املنشـور، وإمنـا           
بعض شباب بالد التوحيد ـ هداهم  الغريب أن يوجد يف 

 !اهللا وأصلحهم ـ من يتلقَّفُه ويفرح به
 يقضى على املرء يف أيام حمنته      حىت يرى حسناً ما ليس باحلسن 

اللّهم أِرنا وإياهم احلق حقا ووفقنا التباعه، والباطـلَ         
 .باطالً ووفقنا الجتنباه، وال جتعله ملتبساً علينا فنضلّ

احب املنشور عن حزبه الذي ينتمي إليه،       وقد أفصح ص  
�FX�ِYَUـ� �َ '��D�َـ H	�WD$َ:ـ��@       �FX�ِYَUـ� �َ '��D�َـ H	�WD$َ:ـ��@       �FX�ِYَUـ� �َ '��D�َـ H	�WD$َ:ـ��@       �FX�ِYَUـ� �َ '��D�َـ H	�WD$َ:ـ��@       {وأكّد أنه سوف يظلّ وفيا ملبادئـه        

�ِ�@�LW�	 -Uِ -"ِX�	 @ZKُCُ��	 H��D�َ' D/[َِ����ِ�@�LW�	 -Uِ -"ِX�	 @ZKُCُ��	 H��D�َ' D/[َِ����ِ�@�LW�	 -Uِ -"ِX�	 @ZKُCُ��	 H��D�َ' D/[َِ����ِ�@�LW�	 -Uِ -"ِX�	 @ZKُCُ��	 H��D�َ' D/[َِ���{. 
وإذا كانت هذه الوقيعة الشنيعة يف ثالثة من خيار الناس          

 رمسيا  من األموات واألحياء صدرت ممن زعم نفسه ناطقاً       
للجنة الدفاع عن احلقوق الشـرعية املزعومـة، فكيـف          

وهل هؤالء األخيار ال يستحقّون     ! سيكون الدفاع املزعوم؟  
أن يذب عنهم أو أنَّ نصيبهم من هذا الناطق الذم بوقاحة           

��S 	)ُـ\�Dِ�ِ#�       {: وفَقْد حياء، واهللا تعـاىل يقـول      ُ]D\ـ@; �/;ِMـX�	��       �#ِ�ِ�D\ُـ(	 �S�ُ]D\ـ@; �/;ِMـX�	��       �#ِ�ِ�D\ُـ(	 �S�ُ]D\ـ@; �/;ِMـX�	��       �#ِ�ِ�D\ُـ(	 �S�ُ]D\ـ@; �/;ِMـX�	��
 D�َ^ِ$ �ِ���ِ�D\ُ(	�� D�َ^ِ$ �ِ���ِ�D\ُ(	�� D�َ^ِ$ �ِ���ِ�D\ُ(	�� D�َ^ِ$ �ِ���ِ�D\ُ(	��، }ِ� ��� 	K@ ��َ"Qْ	 Uَ�َـ�ِ 	C��َ"DbُـK	 DF@$"َ��ـ�ً ���aِْIـ�ً �@ ِ��ـ�ً            ِ� ��� 	K@ ��َ"Qْ	 Uَ�َـ�ِ 	C��َ"DbُـK	 DF@$"َ��ـ�ً ���aِْIـ�ً �@ ِ��ـ�ً            ِ� ��� 	K@ ��َ"Qْ	 Uَ�َـ�ِ 	C��َ"DbُـK	 DF@$"َ��ـ�ً ���aِْIـ�ً �@ ِ��ـ�ً            ِ� ��� 	K@ ��َ"Qْ	 Uَ�َـ�ِ 	C��َ"DbُـK	 DF@$"َ��ـ�ً ���aِْIـ�ً �@ ِ��ـ�ً            
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إنَّ مما أدرك الناس من كالم       ((: �ويقول الرسول الكرمي    
، أخرجـه   )) إذا مل تستح فاصنع ما شـئت      : النبوة األوىل 
 .)) صحيحه ((البخاري يف 

ويف  �وأقبح شيء تقيأه يف منشوره قوله يف معاويـة          
إنين أعترب معاوية مغتصباً، وإنين أعتقد أنه سيلقى " : خالفته

، !! "جزاءه من اهللا يوم القيامة على ما ارتكبه من جـرائم          
}        ً�$ِMَQ X�ِI �SKُ�Kُ��; SِI DEِFِc	�KUَْ1 D/ِ� @d@�ْeَ' ً���CَِQ D���@ َQ        ً�$ِMَQ X�ِI �SKُ�Kُ��; SِI DEِFِc	�KUَْ1 D/ِ� @d@�ْeَ' ً���CَِQ D���@ َQ        ً�$ِMَQ X�ِI �SKُ�Kُ��; SِI DEِFِc	�KUَْ1 D/ِ� @d@�ْeَ' ً���CَِQ D���@ َQ        ً�$ِMَQ X�ِI �SKُ�Kُ��; SِI DEِFِc	�KUَْ1 D/ِ� @d@�ْeَ' ً���CَِQ D���@ َQ{   وخالفـة ،

حصلت يف قرن الصحابة خري القرون، وقـد         �معاوية  
عام واليته عـام    ) ٤١( واعترب عام    رضي الصحابة خبالفته،  

 عن سبطه احلسن    �اجلماعة؛ إذ حتقّق فيه ما أخرب به النيب         
إن ابين هذا سيد،     ((: بن علي رضي اهللا عنهما حيث قال      

، )) وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني مـن املسـلمني         
 .))صحيحه  ((أخرجه البخاري يف 

قـرن اخلـامس    ومع هذا كلّه جييء هذا الرويبضة يف ال       
 .عشر ويقول فيه هذا اإلفك املبني والبهتان العظيم

ويف خالفته فـأي     �وإذا كان هذا زعمه يف معاوية       
حاكم يعجبه؟ وأي والية ينشدها وحيلم ا؟ نعوذ باهللا من          

 ((: )) فتح الباري    ((وقد قال احلافظ ابن حجر يف       ! اخلذالن
على أحـٍد مـن     اتفق أهلُ السنة على وجوب منع الطعن        

            ـرف احملـقالصحابة بسبب ما وقع هلم من ذلك، ولو ع
منهم؛ ألنهم مل يقاتلوا يف تلك احلروب إالّ عن اجتـهاد،           
وقد عفا اُهللا تعاىل عن املخطيء يف االجتهاد، بل ثبت أنـه            
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 . ))يؤجر أجراً واحداً، وأنّ املُصيب يؤجر أجرين 
رمحـه اهللا ـ يف   وما أحسن قول أيب زرعة الرازي ـ  

؛ إذ قال كما رواه عنـه       �الوالغني يف أعراض الصحابة     
إذا رأيـت الرجـل      ((: )) الكفاية   ((اخلطيب البغدادي يف    

 فاعلم أنه زنديق؛    �ينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا       
 عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى �وذلك أنّ الرسول    

، وإنما يريدون   �ل اهللا   إلينا القرآنَ والسنن أصحاب رسو    
أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة، واجلرح م أوىل         

 .))وهم زنادقة 
وأثناء قراءيت للكتاب بدا يل مالحظات يسرية، ذكرا        

 .للمؤلّف، ووعد بتالفيها يف الطبعات التالية
ويف اخلتام أوصي بقراءة هذا الكتاب واالستفادة منـه،         

بالد السعودية أن حيذروا األفكـار      وأوصي شباب هذه ال   
الفاسدة احلاقدة الوافدة إىل بالدهم إلضعاف دينهم ومتزيق        
          مشلهم والتنكر ملا كان عليه أسالفهم، وأن يأخذ كلُّ شاب

 �ناصٍح لنفسه العربةَ والعظةَ من قول عبد اهللا بن مسعود           
ــا يف   كمــــــــــــــــــــ

! اتإنها ستكون أمـور مشـتبه      ((:  البن بطّة  ))اإلبانة   ((
فعليكم بالتؤدة؛ فإنك أن تكون تابعاً يف اخلري خري من أن           

 تكون رأساً يف الشر((. 
ولرغبة املؤلّف كتابةَ شيٍء بعد قراءيت للكتاب، جـرى         

حترير ذلك، وأسأل اَهللا للمؤلّف جزيل املثوبة وعظـيم         



 

 

 ١٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

األجر، وملن نبه على أخطائهم اهلدايةَ لطريق احلق واهلدى،         
 وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبينـا حممـد          وصلّى اهللاُ 

 .وعلى آله وصحبه
 :كتبه

 عبد احملسن بن محد العباد البدر    
 املدرس باملسجد النبوي وباجلامعة    

 اإلسالمية باملدينة املنورة    
 هـ١٤١٨ / ٣ / ٢٥                         
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 مالحظتان
بن صاحل بن عثيمني     حممد   اطّلع العالمة الشيخ  : األوىل

ـ حفظه اهللا ـ على فتاواه املدرجة يف هذا الكتاب ووافق  
، فجزاه  )هـ١٤١٦ ربيع الثاين    ٢٢(عليها يف ليلة األحد     

 .اهللا خرياً
ملا كانت هـذه  :  قال كاتبه ـ عفا اهللا عنه ـ   :الثانية

          م عليها العبـدالكتابة اخلطرية يف موضوع الكتاب قد أَقْد
صر عنها ـ فقد تأَنيت يف طبعه حـىت   الضعيف ـ وهو قا 

يطَِّلع عليه من أهل العلم من يرضى، وقد كان هذا واحلمد           
الشـيخ  : هللا، وال أعلم أحداً منهم إال وأثىن عليه، منـهم         

 عضوا  حممد بن صاحل بن عثيمني، والشيخ صاحل الفوزان       
هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، ومن األساتذة        

الشيخ محاد بن حممد األنصاري ـ رمحه اهللا ـ،   : الكبار
والشيخ ربيع بن هادي املدخلي، والشيخ حممد بن عبد         

 الرئيس العام لشئون املسجد احلـرام وإمـام         اهللا بن سبيل  
والشيخ وخطيب املسجد احلرام وعضو هيئة كبار العلماء،        

 رئيس احملاكم الشرعية باملدينـة وإمـام        عبد اهللا الزاحم  
 مـدير   والشيخ صاحل العبـود   خطيب املسجد النبوي،    و

فضالً ... اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، وغريهم كثري        
عن كبار طلبة العلم الذين ال يحصون كثرةً، فجزاهم اُهللا          

 .خرياً مجيعاً
ـ ولكـن  ! وقد ذكرت هذا ـ ال ليمدحين القارئ 
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محده زين،  ليطمئن قلبه؛ فإن الفضل هللا وحده، وهو الذي         
 .وذَمه شين على احلقيقة
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 اهللاإنّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ ب        
 فـال   اهللامن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده         

 اهللامضلّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال             
 .وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممدا عبده ورسوله

}�;&;�;&;�;&;�;&;  	Kــ �'	 	Kــ ��	f /;Mــ ــ� 	� F  	Kــ �'	 	Kــ ��	f /;Mــ ــ� 	� F  	Kــ �'	 	Kــ ��	f /;Mــ ــ� 	� F  	Kــ �'	 	Kــ ��	f /;Mــ ــ� 	� Fَg	َg	َg	َg	  Eُ"ــ �َ1� X�I /ُ'Kــ @�َ' ��ــ3ِ  'ِ�َ�ُ' hــ �b   Eُ"ــ �َ1� X�I /ُ'Kــ @�َ' ��ــ3ِ  'ِ�َ�ُ' hــ �b   Eُ"ــ �َ1� X�I /ُ'Kــ @�َ' ��ــ3ِ  'ِ�َ�ُ' hــ �b   Eُ"ــ �َ1� X�I /ُ'Kــ @�َ' ��ــ3ِ  'ِ�َ�ُ' hــ �b 
�SK@�CِD�@��SK@�CِD�@��SK@�CِD�@��SK@�CِD�@�{.    
}           �hَـC�i� kٍ��ِb	� ٍlْ�َ� /ِ� Eُ[َ�َC�i )MX�	 @E[$� 	Kُ�'ّ	 @m���	 �F�;&;           �hَـC�i� kٍ��ِb	� ٍlْ�َ� /ِ� Eُ[َ�َC�i )MX�	 @E[$� 	Kُ�'ّ	 @m���	 �F�;&;           �hَـC�i� kٍ��ِb	� ٍlْ�َ� /ِ� Eُ[َ�َC�i )MX�	 @E[$� 	Kُ�'ّ	 @m���	 �F�;&;           �hَـC�i� kٍ��ِb	� ٍlْ�َ� /ِ� Eُ[َ�َC�i )MX�	 @E[$� 	Kُ�'ّ	 @m���	 �F�;&;

     	Kــ ُ�X'	� nfِ��ــ��� ً	opِــ َQ ًــ��q�ِ ــ��@FD�ِ� rــ �$�ــ�  F�qD�َs ــ� FD�ِ�     	Kــ ُ�X'	� nfِ��ــ��� ً	opِــ َQ ًــ��q�ِ ــ��@FD�ِ� rــ �$�ــ�  F�qD�َs ــ� FD�ِ�     	Kــ ُ�X'	� nfِ��ــ��� ً	opِــ َQ ًــ��q�ِ ــ��@FD�ِ� rــ �$�ــ�  F�qD�َs ــ� FD�ِ�     	Kــ ُ�X'	� nfِ��ــ��� ً	opِــ َQ ًــ��q�ِ ــ��@FD�ِ� rــ �$�ــ�  F�qD�َs ــ� FD�ِ�ََg	ََg	ََg	ََg	 )ِMــ X�	  )ِMــ X�	  )ِMــ X�	  )ِMــ X�	 
ُ��f���َ'ُ��f���َ'ُ��f���َ'ُ��f���َ' SِI �t�bD�َ:	� ِ3ِ$ �SK SِI �t�bD�َ:	� ِ3ِ$ �SK SِI �t�bD�َ:	� ِ3ِ$ �SK SِI �t�bD�َ:	� ِ3ِ$ �SKَg	َg	َg	َg	ً� �5ِ�� DEُ[D�َC�� S�Q ً� �5ِ�� DEُ[D�َC�� S�Q ً� �5ِ�� DEُ[D�َC�� S�Q ً� �5ِ�� DEُ[D�َC�� S�Q {.        
} 	Kــ ُ�X'	 	Kــ@���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�; 	Kــ ُ�X'	 	Kــ@���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�; 	Kــ ُ�X'	 	Kــ@���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�; 	Kــ ُ�X'	 	Kــ@���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�;َg	َg	َg	َg	 DEــ ُ[َ� DuCِــ DW@; ً	�;ِــ��� ً�DKــ َ5 	Kُــ�Kُ5�  DEــ ُ[َ� DuCِــ DW@; ً	�;ِــ��� ً�DKــ َ5 	Kُــ�Kُ5�  DEــ ُ[َ� DuCِــ DW@; ً	�;ِــ��� ً�DKــ َ5 	Kُــ�Kُ5�  DEــ ُ[َ� DuCِــ DW@; ً	�;ِــ��� ً�DKــ َ5 	Kُــ�Kُ5� 

         Vِـ/ ;@ِ!ـ��� DEُ[�$Kُ�ـ] DE[َ� D�ِ�ْ^�;� DE[َ���D�َ1         Vِـ/ ;@ِ!ـ��� DEُ[�$Kُ�ـ] DE[َ� D�ِ�ْ^�;� DE[َ���D�َ1         Vِـ/ ;@ِ!ـ��� DEُ[�$Kُ�ـ] DE[َ� D�ِ�ْ^�;� DE[َ���D�َ1         Vِـ/ ;@ِ!ـ��� DEُ[�$Kُ�ـ] DE[َ� D�ِ�ْ^�;� DE[َ���D�َ1َg	َg	َg	َg	     ً	sDKَـU َsَـ�U Dَـ��َU @3َ�Kـ@����      ً	sDKَـU َsَـ�U Dَـ��َU @3َ�Kـ@����      ً	sDKَـU َsَـ�U Dَـ��َU @3َ�Kـ@����      ً	sDKَـU َsَـ�U Dَـ��َU @3َ�Kـ@���� 
ً����ِ��ً����ِ��ً����ِ��ً����ِ��{.            

 ���� تعاىل على أمـة نبيـه حممـد          اهللافقد من   . عدأما ب 
بإكمال دينها، وإمتام نعمته عليها، ورضاه عنها باإلسـالم         

	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@    	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@    	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@    	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@    {:  تعاىل اهللالذي ال يقبل منها دينا سواه، قال        
ً��;ِ? �t8D�ِv	 @Eُ[َ� @R�ِw���� -"ِ��D��ِ DEُ[D�َC�� @RD���'َْ1� DEُ[��;ِ? DEُ[َ�ً��;ِ? �t8D�ِv	 @Eُ[َ� @R�ِw���� -"ِ��D��ِ DEُ[D�َC�� @RD���'َْ1� DEُ[��;ِ? DEُ[َ�ً��;ِ? �t8D�ِv	 @Eُ[َ� @R�ِw���� -"ِ��D��ِ DEُ[D�َC�� @RD���'َْ1� DEُ[��;ِ? DEُ[َ�ً��;ِ? �t8D�ِv	 @Eُ[َ� @R�ِw���� -"ِ��D��ِ DEُ[D�َC�� @RD���'َْ1� DEُ[��;ِ? DEُ[َ�{. 

جاء رجل من اليهـود إىل      : ارق بن شهاب قال   عن ط 
إنكم تقرؤون آية   ! يا أمري املؤمنني  : عمر بن اخلطاب فقال   

يف كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلَت الختذنا ذلك اليوم          
	���DEُ[َ� @RCْ��Qَْ1 �tDK ?ِ;ـ��]     DE	���DEُ[َ� @RCْ��Qَْ1 �tDK ?ِ;ـ��]     DE	���DEُ[َ� @RCْ��Qَْ1 �tDK ?ِ;ـ��]     DE	���DEُ[َ� @RCْ��Qَْ1 �tDK ?ِ;ـ��]DE     {: قوله: وأي آية؟ قال  : عيدا، قال 
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����D��ِ DEُ[D�َCِ"ـ-    @RD���'َْ1������D��ِ DEُ[D�َCِ"ـ-    @RD���'َْ1������D��ِ DEُ[D�َCِ"ـ-    @RD���'َْ1������D��ِ DEُ[D�َCِ"ـ-    @RD���'َْ1�� إين ألعلم اليـوم  !اهللاو: " ال عمر فق }
 والساعة اليت نزلت فيهـا      ���� اهللالذي نزلت على رسول     

رواه أمحـد   " عشية عرفة يف يوم مجعة    : ���� اهللاعلى رسول   
 .والبخاري ومسلم

ـ   فالنعمة املطلقة هـي  : " قال ابن القيم ـ رمحه اهللا 
مث ". وهي نعمة اإلسالم والسـنة      املتصلة بسعادة األبد،    

: " د ذكر النبيني والصديقني والشهداء والصـاحلني      قال بع 
فهؤالء األصناف األربعة هم أهل هذه النعمـة املطلقـة،          

	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@   	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@   	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@   	���ـCْ��Qَْ1 �tDKـR@   {:  تعـاىل اهللاوأصحاا أيضا هم املعنيون بقول      
    �t8ــ ــ @E	D�ِvـ ــ�R@ �َ]ُـ ــ���D��ِ DEُ[Dِ"ـــ- ����wِـ ��Cَـ @RـــD���'َْ1� DEُ[ــ�� ــDE ?ِ;ـ ــ�t8    �َ]ُـ ــ @E	D�ِvـ ــ�R@ �َ]ُـ ــ���D��ِ DEُ[Dِ"ـــ- ����wِـ ��Cَـ @RـــD���'َْ1� DEُ[ــ�� ــDE ?ِ;ـ ــ�t8    �َ]ُـ ــ @E	D�ِvـ ــ�R@ �َ]ُـ ــ���D��ِ DEُ[Dِ"ـــ- ����wِـ ��Cَـ @RـــD���'َْ1� DEُ[ــ�� ــDE ?ِ;ـ ــ�t8    �َ]ُـ ــ @E	D�ِvـ ــ�R@ �َ]ُـ ــ���D��ِ DEُ[Dِ"ـــ- ����wِـ ��Cَـ @RـــD���'َْ1� DEُ[ــ�� ــDE ?ِ;ـ �َ]ُـ

ً��;ِ?ً��;ِ?ً��;ِ?ً��;ِ?{"""")١(. 
ـ  قال  قرأت احملْكَم بعد وفاة : " أبو العالية ـ رمحه اهللا 
 علَي بنعمتني، ال أدري     اهللا بعشر سنني، فقد أنعم      ����نبيكم  

 .)٢("أن هداين لإلسالم، ومل جيعلين حرورياً : أيهما أفضل
أي نعمة اهلداية إىل اإلسالم من بني امللـل الكـافرة،           

بتدعة؛ وكانت  ونعمة اهلداية إىل السنة من بني الطوائف امل       
بدعةُ اخلوارج احلَروريني أشدها خطفاً للقلوب وترويعـاً        

                                                           
  ).٣(  ص )) اجتماع اجليوش اإلسالمية (( )١(
 شـرح أصـول     ((، والاللكائي يف    )٧/١١٤(عد  ، وابن س  )١٠/١٥٣(رواه عبدالرزاق   ) ٢(

 ((، واهلروي يف )٢٤٠( رقم ))  أصول السنة ((، وابن أيب زمنني يف      )٢٣٠( رقم   ))االعتقاد  
 .، وهو صحيح)٤/٢١٢ ()) السري ((، وذكره الذهيب يف )ب/٨٩ق ())ذم الكالم 
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 . العاصماهللاو! للمسلمني
      كتابه وأحسن تفصـيله،  � اهللامث أما بعد، فقد أحكم 

    .	�ـــــ� 	�ـــــ� 	�ـــــ� 	�ـــــ� {    :وفصل لنا فيه كل ما ينفعنا ويضرنا، وهو القائـل      
     �b DS@�َ� /ِ� DRَCPWُU Eُa @3ُ'�;	f DR��[ِDbُ1 yZ�"Qِ     �b DS@�َ� /ِ� DRَCPWُU Eُa @3ُ'�;	f DR��[ِDbُ1 yZ�"Qِ     �b DS@�َ� /ِ� DRَCPWُU Eُa @3ُ'�;	f DR��[ِDbُ1 yZ�"Qِ     �b DS@�َ� /ِ� DRَCPWُU Eُa @3ُ'�;	f DR��[ِDbُ1 yZ�"Qِoٍِ �i Eٍ�[ِoٍِ �i Eٍ�[ِoٍِ �i Eٍ�[ِoٍِ �i Eٍ�[ِ{ وقـال : 

}   n8�ِWْ�َ' @6��CْWَU ٍfD-�T XOُQ��   n8�ِWْ�َ' @6��CْWَU ٍfD-�T XOُQ��   n8�ِWْ�َ' @6��CْWَU ٍfD-�T XOُQ��   n8�ِWْ�َ' @6��CْWَU ٍfD-�T XOُQ��ْ���ـ� ��D�َCـ�2 	�ِ]"َـ�}      �Z:  وقـال  ،{+َ���      �Zِ]"َـ��	ـ�2 D�َC��ْ���ـ� +َ���      �Zِ]"َـ��	ـ�2 D�َC��ْ���ـ� +َ���      �Zِ]"َـ��	ـ�2 D�َC��ْ���ـ� +َ���
           #ِ�CِـD�@�Cْ�ِ z��ـD�@$�������Dbـ�ً  znـ�@c�� ٍfD-ـ�T {Oُ[�ِ ً����D 'ِ           #ِ�CِـD�@�Cْ�ِ z��ـD�@$�������Dbـ�ً  znـ�@c�� ٍfD-ـ�T {Oُ[�ِ ً����D 'ِ           #ِ�CِـD�@�Cْ�ِ z��ـD�@$�������Dbـ�ً  znـ�@c�� ٍfD-ـ�T {Oُ[�ِ ً����D 'ِ           #ِ�CِـD�@�Cْ�ِ z��ـD�@$�������Dbـ�ً  znـ�@c�� ٍfD-ـ�T {Oُ[�ِ ً����D 'ِ{  وقـال ،:    

}  َJ�+�َ1�  َJ�+�َ1�  َJ�+�َ1�  َJ�+�َ1�ُg	ُg	ُg	ُg	         َـCD�َ' /ُ[َ' DEَ� ��� �2��XC���� َ���[ِْ�	� �Z�"[ِ�	 �2D�َC����CD�َ' /ُ[َ' DEَ� ��� �2��XCـَ          �� َ���[ِْ�	� �Z�"[ِ�	 �2D�َC����CD�َ' /ُ[َ' DEَ� ��� �2��XCـَ          �� َ���[ِْ�	� �Z�"[ِ�	 �2D�َC����CD�َ' /ُ[َ' DEَ� ��� �2��XCـَ          �� َ���[ِْ�	� �Z�"[ِ�	 �2D�َC��    �Sـ�Q�� DE   �Sـ�Q�� DE   �Sـ�Q�� DE   �Sـ�Q�� DE
  ُOْ.َU  ُOْ.َU  ُOْ.َU  ُOْ.َUgِ	gِ	gِ	gِ	   ًـ����ِ�� �2D�َC����ِ���ـ�ً     �2D�َC����ِ���ـ�ً     �2D�َC����ِ���ـ�ً     �2D�َC��ِ�ـ� [Qُِـ��           }: ، وقال { � 	KُCُQ&َْـ' X�َ1 DEـ� �َ]ُـ��ِ�ـ� [Qُِـ��           � 	KُCُQ&َْـ' X�َ1 DEـ� �َ]ُـ��ِ�ـ� [Qُِـ��           � 	KُCُQ&َْـ' X�َ1 DEـ� �َ]ُـ��ِ�ـ� [Qُِـ��           � 	KُCُQ&َْـ' X�َ1 DEـ� �َ]ُـ��
  @ED�	  @ED�	  @ED�	  @ED�	gِ	gِ	gِ	gِ	                    DEُ'D��ُِ!ْـw	 ـ��� X�ِI DEُ[Dَـ�C�� �tـOَ �َ]ـDE �ـ� �bـ�WَU D5َـ�����D�َCـ3ِ                      DEُ'D��ُِ!ْـw	 ـ��� X�ِI DEُ[Dَـ�C�� �tـOَ �َ]ـDE �ـ� �bـ�WَU D5َـ�����D�َCـ3ِ                      DEُ'D��ُِ!ْـw	 ـ��� X�ِI DEُ[Dَـ�C�� �tـOَ �َ]ـDE �ـ� �bـ�WَU D5َـ�����D�َCـ3ِ                      DEُ'D��ُِ!ْـw	 ـ��� X�ِI DEُ[Dَـ�C�� �tـOَ �َ]ـDE �ـ� �bـ�WَU D5َـ�����D�َCـ3ِ  

ِ3D�َ�ِIِ3D�َ�ِIِ3D�َ�ِIِ3D�َ�ِI{.    
لـيس    »: قال���� اهللا أن رسول �وعن ابن مسعود 

من عمل يقرب إىل اجلنة إال قد أمرتكم به، وال عمـل            
ال يستبطئن أحد منكم    يقرب إىل النار إال قد يتكم عنه،        

رزقه، إن جربيل عليه السالم ألقى يف روعي أن أحدا منكم           
 أيهـا   اهللالن خيرج من الدنيا حىت يستكمل رزقه، فـاتقوا          

بطأ أحد منكم رزقه فال     وأمجلوا يف الطلب، فإن است    ! الناس
 رواه احلاكم   « ال ينال فضله مبعصية      اهللايطلبه مبعصية، فإن    
 .وغريه وهو صحيح
 بين لنا اهلدى وحثَّنا عليه، وبين لنا        ����وإذا كان النيب    

الضالل وحذَّرنا منه، مل يبق ألحد عذر يف الطمع يف غـري            
ــريعة الكا  ــذه الش ــيم   ه ــن الق ــال اب ــة، ق  مل

ـ  فيتضـمن  : وأما الرضى بنبيه رسوالً: " ـ رمحه اهللا 
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كمال االنقياد له والتسليم املطلق إليه، حبيث يكون أوىل به          
من نفسه، فال يتلقى اهلدى إال من مواقـع كلماتـه، وال            
حياكم إال إليه، وال حيكم عليه غريه، وال يرضى حبكم غريه           

ء الرب وصفاته وأفعالـه، وال يف       ألبتة، ال يف شيء من أمسا     
شيء من أذواق حقائق اإلميان ومقاماته، وال يف شيء من          
أحكام ظاهره وباطنه، ال يرضى يف ذلك حبكم غريه، وال          
يرضى إال حبكمه، فإن عجز عنه كان حتكيمه غريه مـن           
باب غذاء املضطر إذا مل جيد ما يقيته إال من امليتة والـدم،             

من باب التراب الذي إمنا يتيمم      وأحسن أحواله أن يكون     
 .به عند العجز عن استعمال املاء الطهور

فإذا قال أوحكم أو أمر أو ـى،        : وأما الرضى بدينه  
رضي كل الرضى، ومل يبق يف قلبه حرج مـن حكمـه،            
وسلَّم له تسليما، ولو كان خمالفا ملراد نفسه أو هواهـا،           

 .)١("أو قول مقلَّده وشيخه وطائفته 
 أكمل دينه علماً، فقد أكملـه عمـالً؛ إذ   اهللاأن وكما  

كما ال خيلو زمن من قائم هللا حبجته، فال خيلو زمـن مـن    
طائفة مؤمنة تعمل ذا الدين، فعن محيد بن عبد الـرمحن           

 »:  يقول ����مسعت النيب   : مسعت معاوية خطيباً يقول   :قال
 اهللاقِّهه يف الدين، وإمنا أنـا قاسـم و         به خرياً يف   اهللامن يِرد   

                                                           
 ).١٧٣ـ٢/١٧٢ (« مدارج السالكني ») ١(
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، ال  اهللاولن تزال من هذه األمة أمة قائمة على أمر          يعطي،  
 اهللايضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأتيهم أمـر           

 . متفق عليه«وهم على ذلك 
ـ أن الذي دفعين إىل هـذه  ! مث اعلم ـ أيها القاريء 

على الرغم من القصور، أنين رأيت شباب املسلمني        الكتابة  
يِردون مواقع اِحلمام، يرشفون مسه بسـقي أيـديهم وال          
يِحسون مبالم، فدعوت إىل صون العمل السياسـي عـن          
العبث الذي هو أحد أسباب هذا الواقع املشؤوم، بتأصيل         

��ـ� �ِ��ـ� X�ِI �َـ3@ ���َـ�      ��ـ� �ِ��ـ� X�ِI �َـ3@ ���َـ�      ��ـ� �ِ��ـ� X�ِI �َـ3@ ���َـ�      ��ـ� �ِ��ـ� X�ِI �َـ3@ ���َـ�      {    :احترام التخصص انطالقاً من قاعـدة      yt yt yt yt
 ytKُـCD��� ytKُـCD��� ytKُـCD��� ytKُـCD���{          بضرب املثل بتجربة اجلزائر؛ زيـادةً يف فَّلتمث تن ،

 . البيان وإمعاناً يف اإلعذار لذوي البصائر
ولعلك واجد يف هذه النافلة أخباراً ال تروقُـك، أو ال           

فإن ذلك ال يضرك؛ ألنين لست      ! يصدقها ظنك، فتجاوزها  
        حكِّم الواقع يف الشرع احلنيف، وِقفعند القواعـد   ممن ي

 املوفق لسلوك هدي    اهللالعلمية؛ فإا أصل هذا التصنيف، و     
 .خري الربية

مث إنين شاكر للشيخ العالمة األلباين وللشيخ العالمة عبد        
ــ ــاحملســــــــ  اد ن العــــــــ

ـ حفظهما اهللا تعاىل ـ تفرغهما لقراءة هـذا الكتـاب    
املتواضع وحسن عنايتهما بالنصيحة للمسلمني، وشـاكر       

شايخ واإلخوة الذين مل يبخلوا علي بإرشـادام        لسائر امل 
 . وتنبيهام القيمة، فجزاهم اهللا خرياً
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وقبل اخلوض يف املوضوع، إليك تنبيهات سريعة علـى         
أصول مهمة، ال أستقصي حبثها ومجع أدلتها، وإمنـا هـي     

 .لفت انتباه وتذكري
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 ا	�����

يق الذي يضـمن لـك    ـ أن الطر !اهللاعلم ـ رمحك  
 كتب الفالح حلزب    اهللانعمة اإلسالم واحد ال يتعدد؛ ألن       

��َِ|ـb �2ِـ+ZD@     {    :واحد فقـط فقـال    ُ1     @ZD+ِـb �2ـ|َِ��ُ1     @ZD+ِـb �2ـ|َِ��ُ1     @ZD+ِـb �2ـ|َِ��ُ1gِ	gِ	gِ	gِ	      �ZD+ِـb SI َ�َ1       �ZD+ِـb SI َ�َ1       �ZD+ِـb SI َ�َ1       �ZD+ِـb SI َ�َ1 gِ	gِ	gِ	gِ	   @Eـ@c    @Eـ@c    @Eـ@c    @Eـ@c 
 SKـ@}Cِْ�ُ(	 SKـ@}Cِْ�ُ(	 SKـ@}Cِْ�ُ(	 SKـ@}Cِْ�ُ(	{،       وكتب الغلبة هلذا احلزب وحده فقـال :    }  /ـ��������ـ/  ����ـ/  ����ـ/  

 XJ�Kَ"�; XJ�Kَ"�; XJ�Kَ"�; XJ�Kَ"�;َg	َg	َg	َg	�ZD+ِb SYَU 	K@���	�f �/;ِMX�	�� @3َ�K@����� �ZD+ِb SYَU 	K@���	�f �/;ِMX�	�� @3َ�K@����� �ZD+ِb SYَU 	K@���	�f �/;ِMX�	�� @3َ�K@����� �ZD+ِb SYَU 	K@���	�f �/;ِMX�	�� @3َ�K@�����     gِ	gِ	gِ	gِ	SK@ �ِ�^�	 @E@c SK@ �ِ�^�	 @E@c SK@ �ِ�^�	 @E@c SK@ �ِ�^�	 @E@c {.    
، فلن جتـد    ���� وسنة رسوله    اهللاومهما حبثت يف كتاب     

تفريق األمة إىل مجاعات وحتزيبها يف تكتالت إال مذموماً،         
�Dـِ�Qِ#�   {:  تعاىل اهللاقال  ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ��   �#Qِ�ِـD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ��   �#Qِ�ِـD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ��   �#Qِ�ِـD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ��.     DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU /;ِMـX�	 �/ِـ�      DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU /;ِMـX�	 �/ِـ�      DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU /;ِMـX�	 �/ِـ�      DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU /;ِMـX�	 �/ِـ� 

        DEِFD;ِ�ـ� �َـ��$ ZٍD+ِـb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��Q�        DEِFD;ِ�ـ� �َـ��$ ZٍD+ِـb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��Q�        DEِFD;ِ�ـ� �َـ��$ ZٍD+ِـb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��Q�        DEِFD;ِ�ـ� �َـ��$ ZٍD+ِـb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��Q�  SKـ@b�َِU   SKـ@b�َِU   SKـ@b�َِU   SKـ@b�َِU {     ِقر ربنـاوكيف ي ،
 أمة على التشتت بعدما عصمها حببله، وهو يربيء نبيه          �
 {    : منها حني تكون كذلك وتوعدها عليه فيقـول        ����SI SI SI SI

                  DE@c@�ـD�َ1 ـ��X�I ٍfD-ـ�T 
 DE@FDِـ�� �RـD�َ� ًِـ����T 	Kَُـ��Q�� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	                  DE@c@�ـD�َ1 ـ��X�I ٍfD-ـ�T 
 DE@FDِـ�� �RـD�َ� ًِـ����T 	Kَُـ��Q�� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	                  DE@c@�ـD�َ1 ـ��X�I ٍfD-ـ�T 
 DE@FDِـ�� �RـD�َ� ًِـ����T 	Kَُـ��Q�� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	                  DE@c@�ـD�َ1 ـ��X�I ٍfD-ـ�T 
 DE@FDِـ�� �RـD�َ� ًِـ����T 	Kَُـ��Q�� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	
 �I �I �I �Igِ	gِ	gِ	gِ	DEFُ|P ��@; Eُa DEFُ|P ��@; Eُa DEFُ|P ��@; Eُa DEFُ|P ��@; Eُa SKُC��ْ��; 	Kُ��Q ��ِ$ SKُC��ْ��; 	Kُ��Q ��ِ$ SKُC��ْ��; 	Kُ��Q ��ِ$ SKُC��ْ��; 	Kُ��Q ��ِ$ {.    

 ���� اهللاخطَّ لنا رسـول     : "  قال �وعن ابن مسعود    
، مث خط خطوطا عـن      « اهللا هذا سبيل    »: خطا، مث قال  

 كل سـبيل     هذه سبل، وعلى   »: ميينه وعن مشاله، مث قال    
 �cـM	 >ِـ�	ِ�-     {: ، مث قـرأ   «منها شيطان يدعو إليـه      S1� �cـM	 >ِـ�	ِ�-     S1� �cـM	 >ِـ�	ِ�-     S1� �cـM	 >ِـ�	ِ�-     S1�

        ِ3Cِ�ِ �� /�� DEُ[ِ$ َ��َ�َ"َU َO@ @��	 	K@�ِ X"َ' �� @6K@�ِ X'�َU ً���ِ�َ"D�@�        ِ3Cِ�ِ �� /�� DEُ[ِ$ َ��َ�َ"َU َO@ @��	 	K@�ِ X"َ' �� @6K@�ِ X'�َU ً���ِ�َ"D�@�        ِ3Cِ�ِ �� /�� DEُ[ِ$ َ��َ�َ"َU َO@ @��	 	K@�ِ X"َ' �� @6K@�ِ X'�َU ً���ِ�َ"D�@�        ِ3Cِ�ِ �� /�� DEُ[ِ$ َ��َ�َ"َU َO@ @��	 	K@�ِ X"َ' �� @6K@�ِ X'�َU ً���ِ�َ"D�@�{     " رواه
 .أمحد وغريه وهو صحيح

فدلّ هذا احلديث بنصه على أن الطريق واحد، قـال    

 الطريق واحد :األول األصل
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 واحد، وهو   اهللاوهذا ألن الطريق املوصل إىل      : "  القيم ابن
ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وال يصل إليه أحـد إال          
من هذه الطريق، ولو أتى النـاس مـن كـل طريـق             
واستفتحوا من كل باب، فالطرق علـيهم مسـدودة،         
واألبواب عليهم مغلقة، إال من هذا الطريق الواحد، فإنه         

 .)١("اهللا  إىل  موصلاهللامتصل ب
ولكن كثرة بنياته العاديات تشكك فيه وتخذِّل       :  قلت

عنه، وإمنا احنرف عنه من احنرف من الفـرق استئناسـاً           
بالتعدد، وتوحشاً من التفرد، واستعجاالً للوصول، وجبنـاً     

من استطال الطريـق    : " عن حتمل الطول؛ قال ابن القيم     
 .)٢("ضعف مشيه 

 .املستعان اهللا و
                                                           

 ).١٥ـ١٤ (« التفسري القيم ») ١(
 .الكتب العلميةدار . ط ) ٩٠( ص « الفوائد ») ٢(
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 ٣٠ 
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إنَّ الذي مل خيتلف فيه املسلمون قدمياً وحديثاً هـو أن           
الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا هو طريق الكتاب والسـنة،          
فإليه يِردون ومنه يصـدرون، وإن اختلفـوا يف وجـوه           

 .االستدالل ما
ن االستقامة ملتبع الكتاب فقال على       ضمِ اهللاذلك؛ ألنَّ   

;ـ� ����DKَ5ـ� X�Iـ� ��ـ�n$�َ"Qِ ��D�ِـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ $��Dـ�ِ                   ;ـ� ����DKَ5ـ� X�Iـ� ��ـ�n$�َ"Qِ ��D�ِـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ $��Dـ�ِ                   ;ـ� ����DKَ5ـ� X�Iـ� ��ـ�n$�َ"Qِ ��D�ِـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ $��Dـ�ِ                   ;ـ� ����DKَ5ـ� X�Iـ� ��ـ�n$�َ"Qِ ��D�ِـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ $��Dـ�ِ                   {: لسان مؤمين اجلن  
    ٍhـــ;�َِ� Hَـــ�I� Phَـــ�	 Hِ�َـــI )ِـــ�DF�; ِ3ــ ــ�D;���; �/Dـ ــ� $�ـ ــ��5Pً ِ���ـ ��IَـــH �َِ�;ـــ��K@�    ٍhـــ�W@� Hـ Phَـــ�	 Hِ�َـــI )ِـــ�DF�; ِ3ــ ــ�D;���; �/Dـ ــ� $�ـ ــ��5Pً ِ���ـ ��IَـــH �َِ�;ـــ��K@�    ٍhـــ�W@� Hـ Phَـــ�	 Hِ�َـــI )ِـــ�DF�; ِ3ــ ــ�D;���; �/Dـ ــ� $�ـ ــ��5Pً ِ���ـ ��IَـــH �َِ�;ـــ��K@�    ٍhـــ�W@� Hـ Phَـــ�	 Hِ�َـــI )ِـــ�DF�; ِ3ــ ــ�D;���; �/Dـ ــ� $�ـ ــ��5Pً ِ���ـ �@��Kـــ�W@� Hـ

Eٍ�ِ�َ"D�@�Eٍ�ِ�َ"D�@�Eٍ�ِ�َ"D�@�Eٍ�ِ�َ"D�@�{.    
�X�Iـ�2  �X�Iـ�2  �X�Iـ�2  �X�Iـ�2  {:  الذي قال له ربه    ����كما ضِمنها ملتبع الرسول     

DFَ"َ�DFَ"َ�DFَ"َ�DFَ"َ�Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �I )ِ�Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �I )ِ�Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �I )ِ�Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �I )ِ�{.    
لكن الذي جعل الفرق اإلسالمية تنحرف عن الصراط        

ثالثاً جاء التنويه به يف الوحيني مجيعـاً، أالَ         هو إغفاهلا ركناً    
 . والسنةوهو فَهم السلف الصاحل للكتاب

وقد اشتملت سورة الفاحتة على هذه األركان الثالثـة         
 : يف أكمل بيان
 اشتمل على ركين    } �َ�ِ�Dc	�PW��	� َ	َ"D�ُ(� �َ�ِ�Dc  �E�ِ	�PW��	� َ	َ"D�ُ(� �َ�ِ�Dc  �E�ِ	�PW��	� َ	َ"D�ُ(� �َ�ِ�Dc  �E�ِ	�PW��	� َ	َ"D�ُ(��E�ِ  				{    :فقوله تعاىل 

                                                           
 ).٢/٢٥٢( للشاطيب  « االعتصام »راجع ) ١(

 اتباع الكتاب والسنة: األصل الثاين
 )١(على فهم السلف الصاحل
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 .الكتاب والسنة، كما سبق
��Cَـ�DEِFD    {: وقوله �RـD����َْ1 �/;ِMX�	 َ�	��ِ<    DEِFDَـ�C�� �RـD����َْ1 �/;ِMX�	 َ�	��ِ<    DEِFDَـ�C�� �RـD����َْ1 �/;ِMX�	 َ�	��ِ<    DEِFDَـ�C�� �RـD����َْ1 �/;ِMX�	 َ�	��ِ<{   اشتمل على فهـم

السلف هلذا الصراط، مع أنه ال يشك أحد يف أن مـن            
التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إىل الصراط املستقيم،        

 الناس للكتاب والسنة منه الصـحيح       إال أنه ملا كان فَهم    
ومنه السقيم، اقتضى األمر ركْناً ثالثاً لرفع اخلالف، أال         

:  قال ابن القيم   وهو تقييد فَهم األخالف ِبفَهم األسالف؛     
وتأمل سراً بديعاً يف ِذكْر السبب واجلزاء للطوائف الثالثة         " 

بأوجز لفظ وأخصره؛ فإن اإلنعام عليهم يتضمن إنعامـه         
 . )١("هلداية اليت هي العلم النافع والعمل الصاحلبا

فكلُّ من كان أعرف للحق وأتبع له كان أوىل         : " وقال
 و  ���� اهللابالصراط املستقيم، وال ريب أن أصحاب رسول        

وهلذا ... هم أوىل ذه الصفة من الروافض     رضي اهللا عنهم  
فسر السلف الصراط املستقيم وأهله بـأيب بكـر وعمـر           

 .)٢(..." ���� اهللاسول وأصحاب ر
                                                           

 ).١/١٣(  ))مدارج السالكني  (() ١(
، وقد صح هذا التفسري موقوفاً على أيب العالية واحلسـن،           )٧٣ـ١/٧٢(املصدر السابق   ) ٢(

) ٢٧ ()) السـنة    (( ابن نصر يف     تعليقاً، ووصله ) ٦/٢٢٩())  الثقات  ((   حبان يف    ذكره ابن 
واحلاكم ) ٢٢ـ١/٢١ ()) تفسريه   ((وابن أيب حامت يف     ) ١٨٤ ()) تفسريه   ((وابن جرير يف    

 أليب نعـيم    )) اإلمامة والرد على الرافضة      ((وصححه هو والذهيب، وانظر أيضا      ) ٢/٢٥٩(
 .�مثله عن ابن مسعود ، فقد ورد فيه )٧٣(
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ويف هذا تنصيص منه ـ رمحه اهللا ـ على أن أفضل من   
؛ ���� اهللا عليه بالعلم والعمل هم أصحاب رسـول         اهللاأنعم  

ألم شِهدوا الترتيل، وشاهدوا من هدي الرسول الكرمي        
: " �كما قال ابن مسعود     ما فهموا به التأويل السليم،      
  مب ا فلْيسنتنتسال  من كان منكم م ن قد مات، فإن احلـي

، كـانوا   ����تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب حممـد        
أفضل هذه األمة، وأبرها قلوباً، وأعمقها ِعلْماً، وأقلّهـا         

 لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا      اهللاتكلُّفاً، قوم اختارهم    
هلم فضلهم، واتِبعوهم يف آثارهم، ومتسكوا مبا استطعتم        

دينهم؛ فإم كانوا على اهلدي املسـتقيم       من أخالقهم و  
")١(. 

 نظر يف قلوب العباد فوجد قلـب        اهللاإنَّ  : " وقال أيضا 
 خري قلوب العباد، فاصـطفاه لنفسـه فابتعثـه          �حممد  

برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد  فوجـد            
قلوب أصحابه خري قلوب العباد، فجعلـهم وزراء نبيـه،          

 اهللافما رآه املسلمون حسناً فهو عند       ،  يقاتلون على دينه  
 . )٢(" سيء اهللاحسن، وما رأوا سيئاً فهو عند 

                                                           
 عن ابن   )) احللية   ((وأبو نعيم يف    ) ٢/٩٧ ()) جامع البيان    ((أخرجه بنحوه ابن عبد الرب يف       ) ١(

 ). ١/٣٠٥(عمر  
 .رواه أمحد وغريه وهو حسن) ٢(



 

 

 ٣٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

إذًا فاملسلمون املقصودون البن مسعود هم الصـحابة        
ـ  � أصـول السـنة   : " ؛ قال اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا 

 ���� اهللاعندنا التمسك مبا كان عليه أصـحاب رسـول          
 .)١("واالقتداء م 
   ن حظيديهم، قال      اهللابرضى  وم ِمن بعدهم فالقتدائه 

��	:�W�َـ�ِ� ��	�XـMِ;/�              {:  تعاىل اهللا �/;�ِِqـ�Fُ(	 �/ِـ� �SKُـ��َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	�              �/;ِMـX�	����	:�W�َـ�ِ�  �/;�ِِqـ�Fُ(	 �/ِـ� �SKُـ��َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	�              �/;ِMـX�	����	:�W�َـ�ِ�  �/;�ِِqـ�Fُ(	 �/ِـ� �SKُـ��َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	�              �/;ِMـX�	����	:�W�َـ�ِ�  �/;�ِِqـ�Fُ(	 �/ِـ� �SKُـ��َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	�
 �-ِw�� ٍS���DbِYِ$ DE@cK@�� X'	 �-ِw�� ٍS���DbِYِ$ DE@cK@�� X'	 �-ِw�� ٍS���DbِYِ$ DE@cK@�� X'	 �-ِw�� ٍS���DbِYِ$ DE@cK@�� X'	ُg	ُg	ُg	ُg	@3D��� 	Kُw���� DE@FD��� @3D��� 	Kُw���� DE@FD��� @3D��� 	Kُw���� DE@FD��� @3D��� 	Kُw���� DE@FD��� {)2(. 

وقد جاء حتديد زمن السلف الذين ال جتوز خمالفتـهم          
قال :  يفهموه، يف حديث ابن مسعود قال      بإحداث فهم مل  

خري الناِس قَرين، مث الَّذين يلُونهم، مث        »: ����اهللا    رسول  
 مث جييُء قوم تسبق شهادةُ أحدهم ميينـه،         الَّذين يلُونهم، 
 . متفق عليه)٣(«وميينه شهادته 

وهلذا األصل نظائر وأدلة من الكتاب والسنة، منها قول         
��;�"X ِـDV      {:  تعاىل اهللا zُـ���	َـ3@ � �/�� َ' ��� ِ�D��$ /ِ� َJK@���	 ِhِ5��@; /���      DVِـ X"�;�� zُـ���	َـ3@ � �/�� َ' ��� ِ�D��$ /ِ� َJK@���	 ِhِ5��@; /���      DVِـ X"�;�� zُـ���	َـ3@ � �/�� َ' ��� ِ�D��$ /ِ� َJK@���	 ِhِ5��@; /���      DVِـ X"�;�� zُـ���	َـ3@ � �/�� َ' ��� ِ�D��$ /ِ� َJK@���	 ِhِ5��@; /���

              ً	oِـW�� D��fـ����� �E��DWُـ�F�q ِ3Cِـ� HX��K3ِ �� 'َـ{��Kُ� �#ِ�ِ�D\ُ(	 Oِ�ِ �� ��D�َ�              ً	oِـW�� D��fـ����� �E��DWُـ�F�q ِ3Cِـ� HX��K3ِ �� 'َـ{��Kُ� �#ِ�ِ�D\ُ(	 Oِ�ِ �� ��D�َ�              ً	oِـW�� D��fـ����� �E��DWُـ�F�q ِ3Cِـ� HX��K3ِ �� 'َـ{��Kُ� �#ِ�ِ�D\ُ(	 Oِ�ِ �� ��D�َ�              ً	oِـW�� D��fـ����� �E��DWُـ�F�q ِ3Cِـ� HX��K3ِ �� 'َـ{��Kُ� �#ِ�ِ�D\ُ(	 Oِ�ِ �� ��D�َ�{، 
ة سبيل املـؤمنني إىل مشـاقَّة       والشاهد هنا يف ضم جمانب    

 مع أن مشـاقَّة     الرسول الستحقاق هذا الوعيد الشديد،    
                                                           

 لآلجـري   )) الشريعة   ((وانظر  ) ٣١٧( لاللكائي رقم    )) شرح أصول اعتقاد أهل السنة       (() ١(
 ).١٤(ص 

 ).٩٥ـ٤/٩٤( البن القيم « إعالم املوقعني »ريج استدالل مالك ذه اآلية يف انظر خت) ٢(
 ).٧٠٠( لأللباين رقم « الصحيحة »ومن ارتاب يف عدد القرون فلريجع إىل ) ٣(



 

 
٣٤

 ٣٤ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 {:  تعـاىل  اهللا وحده كفيلةٌ بذلك كما قال       ����الرسول  SI SI SI SI
         Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� 	�Lـ��<�� 	�@�َ�َQ �/;MX�	         Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� 	�Lـ��<�� 	�@�َ�َQ �/;MX�	         Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� 	�Lـ��<�� 	�@�َ�َQ �/;MX�	         Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� 	�Lـ��<�� 	�@�َ�َQ �/;MX�	gِ	gِ	gِ	gِ	           ـ�ِ ��ـ�D��$ /ِـ� َJKـ@���	 	K~5ـ��T���@ـJKَ �ِـ/ $��Dـ�ِ ��ـ�            ��	 	K~5ـ��T���@ـJKَ �ِـ/ $��Dـ�ِ ��ـ�            ��	 	K~5ـ��T���@ـJKَ �ِـ/ $��Dـ�ِ ��ـ�            ��	 	K~5ـ��T�� 

 	�L�ُ.�; /َ� z��ُ�	 @E@Fَ� �/�� َ' 	�L�ُ.�; /َ� z��ُ�	 @E@Fَ� �/�� َ' 	�L�ُ.�; /َ� z��ُ�	 @E@Fَ� �/�� َ' 	�L�ُ.�; /َ� z��ُ�	 @E@Fَ� �/�� َ'َg	َg	َg	َg	DE@Fَ���D�َ1 ُ�ِ }@���� ً�|D��T DE@Fَ���D�َ1 ُ�ِ }@���� ً�|D��T DE@Fَ���D�َ1 ُ�ِ }@���� ً�|D��T DE@Fَ���D�َ1 ُ�ِ }@���� ً�|D��T {)١(. 
 بن حلي عن معاوية بن أيب سفيان        اهللاومنها ما رواه عبد     

 »:  قام فينا فقـال    ���� اهللاأالَ إن رسول    : أنه قام فينا فقال   
أالَ إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا علـى ثنـتني            

 ستفترق على ثالث وسبعني،     وسبعني ملة، وإن هذه امللة    
ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة، وهي اجلماعة         

 .رواه أبو داود وغريه وهو صحيح «
، يف وصف الفرقـة الناجيـة باجلماعـة    والشاهد هنا   

والعدول عن إضافتها إىل الكتاب والسنة، مع أا ال ميكن          
؛ والسر يف ذلك يكمن يف التنبيه على        أن خترج عنهما قط   

اجلماعة اليت فهمت نصوص الوحيني وعملت ما علـى         
 ورسوله، ومل يكن يومئذ مجاعـة إال أصـحاب          اهللامراد  

، ولذلك صحح أهل العلم ـ يف الشواهد ـ   ���� اهللارسول 
 اللفظ اآلخـر الـوارد يف هـذا احلـديث مـن روايـة        

 ((: فرقة الناجيـة   يف وصف ال   ����احلاكم  وغريه وهو قوله      
 .))ما أنا عليه اليوم  وأصحايب 

ومنها ما رواه أبو داود وغريه بسند صحيح لغريه عـن           
                                                           

 ).١٩/١٩٤( البن تيمية « جمموع الفتاوى »انظر ) ١(



 

 

 ٣٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 موعظـة   ���� اهللاوعظنا رسـول    : العرباض بن سارية قال   
بليغة، ذرفت منها العيون ووِجلت منها القلـوب، فقـال          

 كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهـد        !اهللايا رسول   : قائل
 والسمع والطاعة، وإنْ    اهللا أوصيكم بتقوى    »: إلينا؟ فقال 

عبداً حبشيا؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفـاً          
، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشـدين      كثرياً،  

متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإيـاكم وحمـدثات         
 .«دعة، وكل بدعة ضاللة األمور؛ فإن كل حمدثة ب

يف اجلمع بني اتباع السنة النبوية وسـنة        والشاهد هنا   
 ����مث تأمل كيف جعل النيب      ،  اخللفاء الراشدين املهديني  

كلمته هذه وصيته ألمته من بعده لتعلم صدق القـول           
 بأصالة هذا املنهج، مث تأمل كيف قابل االختالف بالتزام        

) فَهم السـلف الصـاحل      ( هذا املنهج لتعلم أن ضابط      
ـ  سبب النجاة من التفرق،  : " قال الشاطيب ـ رمحه اهللا 

 ـ كما ترى ـ سنة اخللفاء الراشدين بسنته،   �فقرن 
وأن ِمن اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن احملدثات خـالف          

إمـا  :  فيما سـنوا   �ذلك، ليست منها يف شيء؛ ألم       
متِبعون لسنة نبيهم عليه السالم نفسها، وإما متِبعـون ملـا     

 يف اجلملة والتفصيل على وجه خيفـى        ����فهموا من سنته    



 

 
٣٦

 ٣٦ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 .)1("على غريهم مثلُه، ال زائدة على ذلك 
وقد جعلت هذه النصوص من النظائر واألدلـة علـى          
تأصيل ما أنا بصدده؛ ألنين وجدت ابن أيب العز نزع ـا            

ونتبع السـنة واجلماعـة،   " :  الطحاوي ولعند شرحه ق
 .)٢("وجنتنب الشذوذ واخلالف والفُرقة 

 :تطبيق
لبيان ضرورة تقييد فهم الكتاب بالسنة، وتقييد فهـم         
الكتاب والسنة مبا كان عليه السلف الصاحل، أُورد هنا قصة          
جرت أيام حمنة اإلمام أمحد ـ رمحه اهللا ـ؛ ألبـين ـا     

ـ  املقصودين يف آٍن  : )٣( واحد، قال اآلجري ـ رمحه اهللا 
ما قطع : بلغين عن املهتدي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أنه قال  " 
ـ يعين الواثق ـ إال شيخ جيء به مـن املصيصـة،     أَيب

علـي  : فمكث يف السجن مدة، مث إن أيب ذكره يوما فقال         
بالشيخ، فأُيت به مقيدا، فلما أُوقف بني يديه سلَّم عليه، فلم           

عليه السالم، فقال له الشيخ     ير مـا  ! يا أمري املـؤمنني   : د
؛ قـال   ���� تعاىل وال أدب رسوله      اهللاستعملت معي أدب      

                                                           
 .)١/١٠٤ (« االعتصام ») ١(
 .املكتب اإلسالمي. ط ) ٣٨٣ ـ٣٨٢( ص ) ٢(
وفيه ) ٦٤ـ٦٣(وما بعدها، ويف املطبوع ص      ) ٢٤( خمطوطة تركيا ق     « الشريعة   »يف  ) ٣(

 .تصحيفات، لذا مل أعتمده إال قليال



 

 

 ٣٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

�cـ�    {:  تعاىل اهللاL?@� �ِ�ٍ� KL��}َU	 ��Dbَ&ِ$ـ/� �FD�ِـ� 1}َ"ِ$ DEُ"�P�@b 	]I��cـ�    L?@� �ِ�ٍ� KL��}َU	 ��Dbَ&ِ$ـ/� �FD�ِـ� 1}َ"ِ$ DEُ"�P�@b 	]I��cـ�    L?@� �ِ�ٍ� KL��}َU	 ��Dbَ&ِ$ـ/� �FD�ِـ� 1}َ"ِ$ DEُ"�P�@b 	]I��cـ�    L?@� �ِ�ٍ� KL��}َU	 ��Dbَ&ِ$ـ/� �FD�ِـ� 1}َ"ِ$ DEُ"�P�@b 	]I�{، 
مث . وعليك السـالم  : فقال له !  برد السالم؟  ����وأمر النيب   

أنا حمبوس  ! يا أمري املؤمنني  : سلْه، فقال : دقال البن أيب دؤا   
مقيد، أُصلّي يف احلبس بتيمم، مِنعت املاء، فمر بقيـودي          

فأمر فحلَّ  : تحلّ، ومر يل مباء أتطهر وأصلي، مث سلْين، قال        
: قيده، وأمر له مباء، فتوضأ وصلى، مث قال البـن أيب دؤاد           

سل، :  أن جييبين، فقال   املسألة يل، تأْمره  : سلْه، فقال الشيخ  
أخربين عن هذا : فأقبل الشيخ على ابن أيب دؤاد يسأله فقال    

؟ ���� اهللاألمر الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول          
 بعده؟  �فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق       : قال! ال: قال
  �فشيء دعا إليه عمـر بـن اخلطـاب          : قال! ال: قال

فشيء دعا إليه عثمان بـن      : قال الشيخ ! ال: بعدمها؟ قال 
فشيء دعا إليه علي بـن أيب       : قال! ال: عفان بعدهم؟ قال  

فشيء مل يـدع    : قال الشيخ ! ال:  بعدهم؟ قال  �طالب  
 وال أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي          ���� اهللارسول  
ليس خيلو  !  تعاىل عنهم تدعو أنت الناس إليه ؟       اهللارضي  

عِلموه وسكتوا  : تعِلموه أو جِهلوه؛ فإن قل    : أن تقول 
عنه، وِسعنا وإياك ما وِسع القوم من السـكوت، فـإن           

بن لكع      : قلت ه أنا، فيا لُكَعجيهل الـنيب   ! جِهلوه وعِلمت



 

 
٣٨

 تعاىل عنهم شيئا وتعلمه     اهللا واخللفاء الراشدون رضي     ����
فرأيت أيب وثب قائمـاً     :  قال املهتدي  !أنت وأصحابك؟ 

يه يضحك، مث جعـل     ، وجعل ثوبه يف ف    )1(ودخل احلريى 
جهلوه أو علموه،   : صدق، ليس خيلو من أن نقول     : يقول

عِلموه وسكتوا عنه، وِسعنا من السـكوت مـا         : فإن قلنا 
جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع بـن       : وِسع القوم، وإن قلنا   

 تعاىل عنهم شـيئا     اهللا وأصحابه رضي    ����جيهل النيب   ! لكع
لبيـك،  : قلت! يا أمحد : مث قال ! تعلمه أنت وأصحابك؟  

: إمنا أعين ابن أيب دؤاد، فوثب إليه فقال       لست أعنيك،   : قال
 ". بلدنا أعط هذا الشيخ نفقةً وأخرجه عن
وسقط .. : " «السري   »ويف رواية أوردها الذهيب يف      

، ويف  "ها أحـداً    من عينه ابن أيب دؤاد، ومل يمتحن بعـد        
فرجعت عن هذه املقالة، وأظن أن      : قال املهتدي : " رواية

 .)٢("أيب رجع عنها منذ ذلك الوقت
                                                           

 البـن   « لسان العـرب     »من احلَري، جاء يف     ) احلَيرى  ( فلعلها  ! هكذا يف املطبوع  ) ١(
وأنشـد  " شبه احلظرية أو احلمى     : واحلَري بالفتح ): " ٣/٤١٧(منظور بتحقيق علي شريي     

 فيها الندى الساكبتحدر  فيا رب حريى مجادية : عن بعض اهلذليني
 ).٣/٤١٥"(فإنه عىن روضة متحيرة باملاء : " وقال

 . ، ومل أجد له معىن، فاهللا أعلم)احلبزى : ( ويف املخطوط ما يقرأ
 السـري  » "هذه القصة مليحة، وإن كان يف طريقها من يجهل وهلا شاهد  : " قال الذهيب ) ٢(

» )١١/٣١٣.( 
= 

 ٣٨ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����



 

 

 ٣٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

فإن رد الشيخ هذا األمر العظيم إىل سرية        ! تأمل: قلت
السلف الصاحل رفع اخلالف مباشرة وكان سبب هدايـة         
الواثق واملهتدي إىل ما جاء ذكره يف القصة، فهذا يـدلّك           

 !ى أنه تأصيل دقيق، فاحفظهعل
                                                           

 «الرد على اجلهمية /  اإلبانة»، وعنه ابن بطة يف )٩١(وقد أسندها اآلجري يف ص      :     قلت
، واخلطيب  )٤٥٣(لسابق و ، وأخرجها أيضاً من طرق أخرى ابن بطة حتت الرقم ا          )٤٥٢(

ـ ٤/١٥١ (« تاريخ بغـداد     »يف   ـ ١٠/٧٥(و) ١٥٢ـ  ، وابـن اجلـوزي يف      )٧٩ـ
 ص  « احملنـة    »، وعبد الغين املقدسـي يف       )٤٣٦ـ٤٣١( ص   « مناقب اإلمام أمحد     »
 ). ٢١٥ـ٢١٠( ص « التوابني »، وابن قدامة يف )١٦٩ـ١٦٧(و) ١٧٤ـ١٦٩(



 

 
٤٠

 ٤٠ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 تنبيه
إذا اختلف سلفنا الصاحل يف مسألة ما كان حتكيم الدليل          

:  تعـاىل  اهللامن الكتاب والسنة هو املسلك الوحيد، لقول        
} �I @6�L?@�ــ َU ٍfD-ــ �T 
 DEُ"D�َsــ� ��َ' SYــU �I @6�L?@�ــ َU ٍfD-ــ �T 
 DEُ"D�َsــ� ��َ' SYــU �I @6�L?@�ــ َU ٍfD-ــ �T 
 DEُ"D�َsــ� ��َ' SYــU �I @6�L?@�ــ َU ٍfD-ــ �T 
 DEُ"D�َsــ� ��َ' SYــUgِ	gِ	gِ	gِ	 �SKــ @�ِ�D\ُ' DEُ"ُ�ــQ SِI ِJKــ @���	��  �SKــ @�ِ�D\ُ' DEُ"ُ�ــQ SِI ِJKــ @���	��  �SKــ @�ِ�D\ُ' DEُ"ُ�ــQ SِI ِJKــ @���	��  �SKــ @�ِ�D\ُ' DEُ"ُ�ــQ SِI ِJKــ @���	�� 
ZِZِِZZِgِ	gِ	gِ	gِ	   �2�َِ] �ِِi�	 tِDK���	��    �2�َِ] �ِِi�	 tِDK���	��    �2�َِ] �ِِi�	 tِDK���	��    �2�َِ] �ِِi�	 tِDK���	��    n8;�ِ&َْ' @/��Dbَ1�� y�D��i    n8;�ِ&َْ' @/��Dbَ1�� y�D��i    n8;�ِ&َْ' @/��Dbَ1�� y�D��i    n8;�ِ&َْ' @/��Dbَ1�� y�D��i {  وكلمة ،} ٍfD-ـ�T ٍfD-ـ�T ٍfD-ـ�T ٍfD-ـ�T{ 

هنا نكرةٌ يف سياق الشرط، فتعم كل اختالف التضاد يف          
األصول والفروع، كما أشار إليه العالّمة حممد األمـني         

  .)١(الشنقيطي
 وسـنة   اهللاولو مل يكن يف كتـاب       : " وقال ابن القيم  

ن كافياً، مل يـأمر     رسوله بيانُ حكِْم ما تنازعوا فيه ومل يك       
بالرد إليه؛ إذ ِمن املمتِنع أن يأمر تعاىل بالرد عند الرتاع           

 .)٢("إىل من ال يوجد عنده فَصلُ الرتاع 
                                                           

 ). ١/٣٣٣( « أضواء البيان ») ١(
 ).١/٤٩ (« إعالم املوقعني ») ٢(
 

 
 

 



 

 

 ٤١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

هذا الفصل من أنفس ما يف هذه األصول السـتة؛ ألن           
         كرس له  الغرض منه هو تبيان أصل العمل الذي ينبغي أن ت

اجلهود، فإن قوما رأوا النشاط الرهيب الذي جتتهـد فيـه           
قُوى الكفر والضالل، فظنوا أن سيادم ترجع إليهم مبجرد         
مقابلة نشاطهم بنشاط أقوى منه، فوجهوا كل ما ميلكون         
!  من وسائل ارام، وأمهلوا العلم الشرعي إمهاالً فاحشاً       

وأحسـنوا التـدبري    واحلقيقة أم مهما أحكموا التنظيم      
وكثَّفوا النشاط وحفظوا من مكائد العدو، فلن يكتـب         
هلم سؤدد وال ِرفعة حىت يؤسسوا عملهم علـى العلـم           

 	�Xـ    �/;ِM	�Xـ    �/;ِM	�Xـ    �/;ِM	�Xـ   �/;ِM	ُg	ُg	ُg	�;ُg�UDَـ�;   Vِ�UDَـ�;   Vِ�UDَـ�;   Vِ�UDَـVِ   {:  تعـاىل  اهللاويعرفوا له وألهله قدره؛ قال      
     �ٍ�q���? �ECِْ��	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	� Eُ[�ِ� 	K@���	f     �ٍ�q���? �ECِْ��	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	� Eُ[�ِ� 	K@���	f     �ٍ�q���? �ECِْ��	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	� Eُ[�ِ� 	K@���	f     �ٍ�q���? �ECِْ��	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	� Eُ[�ِ� 	K@���	f {وقال :}  ���? @VَـUD�َ�  ���? @VَـUD�َ�  ���? @VَـUD�َ�  ���? @VَـUD�َ�  �ٍـ�q  �ٍـ�q  �ٍـ�q  �ٍـ�q

@f���َ� /��@f���َ� /��@f���َ� /��@f��� . )1("بالعلم : " ، قال مالك ـ رمحه اهللا ـ}��/ �َ
 اهللاوهذه الِرفعة تكون يف الدنيا قبل اآلخرة؛ كما قـال           
: تعاىل عن اصطفائه طالوت لسيادة املأل من بين إسـرائيل         

}  SِI DE@FL�ِ َ� DE@Fَ� َJ�5�  SِI DE@FL�ِ َ� DE@Fَ� َJ�5�  SِI DE@FL�ِ َ� DE@Fَ� َJ�5�  SِI DE@FL�ِ َ� DE@Fَ� َJ�5�َg	َg	َg	َg	  ُـ[�; HـX�َ1 	Kُ��َ5 ً�[Cِ�� ��Kُ��� DEُ[َ� �r���$ D�َ5   ُـ[�; HـX�َ1 	Kُ��َ5 ً�[Cِ�� ��Kُ��� DEُ[َ� �r���$ D�َ5   ُـ[�; HـX�َ1 	Kُ��َ5 ً�[Cِ�� ��Kُ��� DEُ[َ� �r���$ D�َ5   ُـ[�; HـX�َ1 	Kُ��َ5 ً�[Cِ�� ��Kُ��� DEُ[َ� �r���$ D�َ5  @SK @SK @SK @SK
         J5َـ� ِJـ�(	 �/ِ� ً����� ��D\@; DEَ��� @3D�ِ� ِ2Cُْ(�ِ$ Lh�bَ1 @/D}َ��� ���D�َC�� @2Cُْ(	 @3َ�         J5َـ� ِJـ�(	 �/ِ� ً����� ��D\@; DEَ��� @3D�ِ� ِ2Cُْ(�ِ$ Lh�bَ1 @/D}َ��� ���D�َC�� @2Cُْ(	 @3َ�         J5َـ� ِJـ�(	 �/ِ� ً����� ��D\@; DEَ��� @3D�ِ� ِ2Cُْ(�ِ$ Lh�bَ1 @/D}َ��� ���D�َC�� @2Cُْ(	 @3َ�         J5َـ� ِJـ�(	 �/ِ� ً����� ��D\@; DEَ��� @3D�ِ� ِ2Cُْ(�ِ$ Lh�bَ1 @/D}َ��� ���D�َC�� @2Cُْ(	 @3َ�

 SI SI SI SIَg	َg	َg	َg	 � Eِــ D�ِ,	�ِ Eِــ Cِْ��	 
ــ!�ً  D��$ @6�?	َs�� DEُ[Dــ� َC��ــ!6�َ�َ@  D<	  � Eِــ D�ِ,	�ِ Eِــ Cِْ��	 
ــ!�ً  D��$ @6�?	َs�� DEُ[Dــ� َC��ــ!6�َ�َ@  D<	  � Eِــ D�ِ,	�ِ Eِــ Cِْ��	 
ــ!�ً  D��$ @6�?	َs�� DEُ[Dــ� َC��ــ!6�َ�َ@  D<	  � Eِــ D�ِ,	�ِ Eِــ Cِْ��	 
ــ!�ً  D��$ @6�?	َs�� DEُ[Dــ� َC��ــ!6�َ�َ@  D<	 ُg	ُg	ُg	ُg	 -'ِD\ــ @;  -'ِD\ــ @;  -'ِD\ــ @;  -'ِD\ــ @; 
                                                           

  جامع بيـان العلـم      »، وقد أسنده ابن عبد الرب يف        )١/٢٧٢( للبغوي   « شرح السنة    ») ١(
 .من رواية مالك عن زيد بن أسلم به) ١/١٩٤ («وفضله 

 نيل السؤدد بالعلم: األصل الثالث



 

 
٤٢

 ٤٢ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

�� @f���; /�� @3َ[Cْ@��� @f���; /�� @3َ[Cْ@��� @f���; /�� @3َ[Cْ@��� @f���; /�� @3َ[Cْ@�ُg	ُg	ُg	ُg	yE�Cِ�� yVِ�	�� yE�Cِ�� yVِ�	�� yE�Cِ�� yVِ�	�� yE�Cِ�� yVِ�	�� {.    
مر بن واثلة أن نافع بن عبـد        ويف صحيح مسلم عن عا    

احلارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يسـتعمله علـى          
ابن : من استعملت على أهل الوادي؟ فقال     : ، فقال )1(مكة

:  ِمن موالينا، قال  )٢(موىل: ومن ابن أبزى؟ قال   : أبزى، قال 
 � اهللاإنه قاريء لكتاب    : قال! فاستخلفت عليهم موىل؟  

:  قـال ����أما إن نبيكم : ، قال عمر  )٣(وإنه عامل بالفرائض  
 .« يرفع ذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين اهللا إن »

 أنه رفع الربانيني من بين إسـرائيل        � اهللاولذلك أخرب   
X�Iـ�  X�Iـ�  X�Iـ�  X�Iـ�  { : فقال اهللاحىت جعلهم حكّاماً عليهم ينفِّذون فيهم أمر        

   �/;ِMـXC�ِ 	K@�َCD�َ1 �/;ِMX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ�� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	 ����ْ�+�َ1   �/;ِMـXC�ِ 	K@�َCD�َ1 �/;ِMX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ�� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	 ����ْ�+�َ1   �/;ِMـXC�ِ 	K@�َCD�َ1 �/;ِMX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ�� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	 ����ْ�+�َ1   �/;ِMـXC�ِ 	K@�َCD�َ1 �/;ِMX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ�� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	 ����ْ�+�َ1
  Zِــ� َ"Qِ /ِــ� 	Kُ�ِ�D}ُ"ــ D�	 ــ��@ $ِ�ــ� Dbَ:	�� �SKL��ِــ� $��	�� 	�ــ�c  Zِــ�?@ َ"Qِ /ِــ� 	Kُ�ِ�D}ُ"ــ D�	 ــ��@ $ِ�ــ� Dbَ:	�� �SKL��ِــ� $��	�� 	�ــ�c  Zِــ�?@ َ"Qِ /ِــ� 	Kُ�ِ�D}ُ"ــ D�	 ــ��@ $ِ�ــ� Dbَ:	�� �SKL��ِــ� $��	�� 	�ــ�c  Zِــ�?@ َ"Qِ /ِــ� 	Kُ�ِ�D}ُ"ــ D�	 ــ��@ $ِ�ــ� Dbَ:	�� �SKL��ِــ� $��	�� 	���Qــ��Kُ	 	gِ	gِ	gِ	cgِــ�?@  	Kُــ��Q��  	Kُــ��Q��  	Kُــ��Q�� 

f	���F@T ِ3D�َC��f	���F@T ِ3D�َC��f	���F@T ِ3D�َC��f	���F@T ِ3D�َC��{.    
م بـالعلم   وهؤالء الربانيون املمكَّن هلم جـاء وصـفه       

��ـٍ� Sَ1 ;@\ِ'��ـ3@     {:  تعـاىل اهللاوالتعليم، قال   � �ِ �Sـ�Q ـ3@     ��ـ���'ِ\@; Sَ1 �ٍـ��� �ِ �Sـ�Q ـ3@     ��ـ���'ِ\@; Sَ1 �ٍـ��� �ِ �Sـ�Q ـ3@     ��ـ���'ِ\@; Sَ1 �ٍـ��� �ِ �Sـ�Q ُ��ـ�g	ُg	ُg	ُg	  �Zـ�"[ِ�	   �Zـ�"[ِ�	   �Zـ�"[ِ�	   �Zـ�"[ِ�	 
               ِS��ِ �ـ�?n	 � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	� �E[ُْ�	�               ِS��ِ �ـ�?n	 � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	� �E[ُْ�	�               ِS��ِ �ـ�?n	 � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	� �E[ُْ�	�               ِS��ِ �ـ�?n	 � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	� �E[ُْ�	�gِ	gِ	gِ	gِ	  /ـ[َِ������َِ]ـ/   ���َِ]ـ/   ���َِ]ـ/    

@�D�َ' DEُ"�ُQ ���ِ$� �Z�َ"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#ـP��ِ�$�� 	Kُ�KُQ@�D�َ' DEُ"�ُQ ���ِ$� �Z�َ"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#ـP��ِ�$�� 	Kُ�KُQ@�D�َ' DEُ"�ُQ ���ِ$� �Z�َ"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#ـP��ِ�$�� 	Kُ�KُQ@�D�َ' DEُ"�ُQ ���ِ$� �Z�َ"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#ـP��ِ�$�� 	Kُ�KُQSK@�SK@�SK@�SK@�{.    
                                                           

 .هاأي جعله واليا علي) ١(
 .أي عبد مملوك) ٢(
 .أي عامل باملواريث) ٣(



 

 

 ٤٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 يف  اهللا آيتان تشاتا يف اللفظ، يقول       � اهللاويف كتاب   
��CَـH     {: ����األوىل عن إبراهيم     �E�ِc	��ـD$ِI ـ�c���D�َ'	�f ُ�ـ�"�@b �2Cْ'ِ�     HَـC�� �E�ِc	��ـD$ِI ـ�c���D�َ'	�f ُ�ـ�"�@b �2Cْ'ِ�     HَـC�� �E�ِc	��ـD$ِI ـ�c���D�َ'	�f ُ�ـ�"�@b �2Cْ'ِ�     HَـC�� �E�ِc	��ـD$ِI ـ�c���D�َ'	�f ُ�ـ�"�@b �2Cْ'ِ�

           yEـ�Cِ�� yEـ�[ِ�b �2ـ$�� SِI @f���َ� /�� �ٍ��q���? @VَUD�َ� ِ3ِ�DKَ5           yEـ�Cِ�� yEـ�[ِ�b �2ـ$�� SِI @f���َ� /�� �ٍ��q���? @VَUD�َ� ِ3ِ�DKَ5           yEـ�Cِ�� yEـ�[ِ�b �2ـ$�� SِI @f���َ� /�� �ٍ��q���? @VَUD�َ� ِ3ِ�DKَ5           yEـ�Cِ�� yEـ�[ِ�b �2ـ$�� SِI @f���َ� /�� �ٍ��q���? @VَUD�َ� ِ3ِ�DKَ5{،      ويف الثانية
��UَـQ َ�DKُـَ�       )ِ] {O�َ�   َ� /�� �ٍ�q���? @VَUD�َ�   َ� /�� �ٍ�q���? @VَUD�َ�   َ� /�� �ٍ�q���? @VَUD��q���? @VَUDٍ� ��/ �َ   {: ����يقول عن يوسف     @fـ��       )ِ] {OُـQ َ�DKَـU�� @fـ��       )ِ] {OُـQ َ�DKَـU�� @fـ��       )ِ] {OُـQ َ�DKَـU�� @fـ��

   yEـ�Cِ�� EٍـCِْ�   yEـ�Cِ�� EٍـCِْ�   yEـ�Cِ�� EٍـCِْ�   yEـ�Cِ�� EٍـCِْ� ويف هذا سر بديع من أسرار الكتاب العزيـز،          ،}
 :ذكره ابن تيمية يف كالم نفيٍس جدا، حيث يقول

 أنه يرفع درجات من يشاء يف قصة مناظرة         اُهللاذَكَر  " 
: إبراهيم ويف قصة احتيال يوسف، وهلذا قال السـلف        

 فقصة إبـراهيم يف      عليه، بالعلم؛ فإن سياق اآليات يدلّ    
العلم باحلجة واملناظرة لدفع ضرر اخلصم عن الدين، وقصة         
يوسف يف العلم بالسياسة والتدبري لتحصل منفعة املطلوب،        

علـم مبـا   : علم مبا يدفع املضار يف الدين، والثاين      : فاألول
 .جيلب املنافع
هو العلم مبا يدفع املضرة عن الـدين        : األول:  أو يقال 

علم مبا يدفع املضرة عـن الـدنيا        : نفعته، والثاين وجيلب م 
 .وجيلب منفعتها

قصة إبراهيم يف علم األقوال النافعـة عنـد         : أو يقال 
احلاجة إليها، وقصة يوسف يف علم األفعال عند احلاجـة          
إليها، فاحلاجة جلب املنفعة ودفع املضرة قـد تكـون إىل           



 

 
٤٤

 ٤٤ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 )١(...القول، وقد تكون 
 علم احلجج والدالالت وعلم     وهلذا كان املقصرون عن   

السياسة واألمارات مقهورين مع هذين الصـنفني، تـارة         
باِالحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الـدين باجلـدل أو           
الدنيا بالظلم، وتارة باالحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم         
من أنفسهم ذلك، وتارة باالحتياج إليهم لتخليص بعضهم        

يا، وتارة يعيشون يف ظلهم يف      من شر بعض يف الدين والدن     
مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم وال واٍل يظلمهـم،          
وما ذاك إال لوجود علماء احلجج الدامغة ألهل البـدع،           

 .)٢(..."والسياسة الدافعة للظلم 
فدار أمر الرئاسة الدينية والدنيوية على العلم؛ ألنه أصل         

ـ    اهللا أن وذلـك : " هلما، ولذلك قال ابن تيمية ـ أيضا 
�َ�َـ���D�َ1 Dـ��Cْ �@�@ـ�P�� ��ِ$ ���َCـ�ِ� �1َ�+�ْ���ـ� ����FـE@             �َ�َـ���D�َ1 Dـ��Cْ �@�@ـ�P�� ��ِ$ ���َCـ�ِ� �1َ�+�ْ���ـ� ����FـE@             �َ�َـ���D�َ1 Dـ��Cْ �@�@ـ�P�� ��ِ$ ���َCـ�ِ� �1َ�+�ْ���ـ� ����FـE@             �َ�َـ���D�َ1 Dـ��Cْ �@�@ـ�P�� ��ِ$ ���َCـ�ِ� �1َ�+�ْ���ـ� ����FـE@             {: يقول يف كتابـه   

    ym&ْــ ــ�� �Uــ3ِ $� ــ� 	�َ�ِ; ���ْ�+�َ1� �ــِ D�ِ���ِ$ @mــ� ��	 �tKــ ُ����ِ �S	+ِ�ــ(	� �Zــ�"[ِ�	    ym&ْــ ــ�� �Uــ3ِ $� ــ� 	�َ�ِ; ���ْ�+�َ1� �ــِ D�ِ���ِ$ @mــ� ��	 �tKــ ُ����ِ �S	+ِ�ــ(	� �Zــ�"[ِ�	    ym&ْــ ــ�� �Uــ3ِ $� ــ� 	�َ�ِ; ���ْ�+�َ1� �ــِ D�ِ���ِ$ @mــ� ��	 �tKــ ُ����ِ �S	+ِ�ــ(	� �Zــ�"[ِ�	    ym&ْــ ــ�� �Uــ3ِ $� ــ� 	�َ�ِ; ���ْ�+�َ1� �ــِ D�ِ���ِ$ @mــ� ��	 �tKــ ُ����ِ �S	+ِ�ــ(	� �Zــ�"[ِ�	
   �EَCDــ��� �ِ�� mِــ� �C�ِ @VUِــ� ����� y�;ِــ� �T   �EَCDــ��� �ِ�� mِــ� �C�ِ @VUِــ� ����� y�;ِــ� �T   �EَCDــ��� �ِ�� mِــ� �C�ِ @VUِــ� ����� y�;ِــ� �T   �EَCDــ��� �ِ�� mِــ� �C�ِ @VUِــ� ����� y�;ِــ� �Tُg	ُg	ُg	ُg	  ِــ� D�َ^��ِ$ @3َCــ @�@���ــ�@6@  @W��; /ــ ــ�ِ   �� D�َ^��ِ$ @3َCــ @�@���ــ�@6@  @W��; /ــ ــ�ِ   �� D�َ^��ِ$ @3َCــ @�@���ــ�@6@  @W��; /ــ ــ�ِ   �� D�َ^��ِ$ @3َCــ @�@���ــ�@6@  @W��; /ــ �� {،    

فأخرب أنه أنزل الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه         
 .أنزل احلديد كما ذكره

�Qَ�َـH  { فقوام الدين بالكتاب اهلادي والسيف الناصـر          Hَ�َـQ�  Hَ�َـQ�  Hَ�َـQ�
                                                           

 .بياض باألصل) ١(
 ).٤٩٤ـ١٤/٤٩٣ (« جمموع الفتاوى ») ٢(



 

 

 ٤٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

   ً	oِـWَ��� ً�;ِ?�c �2P$��ِ$   ً	oِـWَ��� ً�;ِ?�c �2P$��ِ$   ً	oِـWَ��� ً�;ِ?�c �2P$��ِ$   ً	oِـWَ��� ً�;ِ?�c �2P$��ِ${،     ،ُهو األصل وهلذا أول مـا     والكتاب
 رسولَه أنزل عليه الكتاب، ومكث مبكة مل يـأمره          اُهللابعث  

 .)١("ىت هاجر وصار له أعوانٌ على اجلهاد بالسيف ح
إذن فالذين يتصورون قيام دولة اإلسالم مبجرد عاطفٍة        
إسالمية، وفكٍر جمـرد عن حـجـة الشـرع يسمونـه       

ثقافـةً  ( ونتٍف مـن العلـم يسـموا        ! فكـراً إسالميا 
، وأن التعليم مرحلة قادمة بعدها، فهؤالء طالبو        !)إسالميةً
 يتخيلوا بال قوة وال أسباب، وأُوىل القـوتني         ؛ ألم سراب

�Qـ�S  {:  املؤمنني بالنصر فقـال    اهللاقوةُ الدين الذي عليه وعد        Sـ�Q�  Sـ�Q�  Sـ�Q�
   #ِ�ِ�D\)ُـ	@ �ـDWَ� ���D�َC�� ����b   #ِ�ِ�D\)ُـ	@ �ـDWَ� ���D�َC�� ����b   #ِ�ِ�D\)ُـ	@ �ـDWَ� ���D�َC�� ����b   #ِ�ِ�D\)ُـ	@ �ـDWَ� ���D�َC�� ����b{وملا كـان  : " ؛ وهلذا قال ابن القيم

 يف اخلارج فرعاً على جهاد العبد نفسـه يف        اهللاجهاد أعداء   
 ااِهد من جاهد نفسه يف      »: ����  ، كما قال النيب   اهللاذات  
، كـان   )٢(« عنـه    اُهللا، واملهاِجر من هجر ما ى       اهللاطاعة  

جهاد النفْس مقَدماً على جهاد العدو يف اخلارج وأصالً له؛          
عل ما أُِمرت به وتترك مـا       فإنه من مل جياهد نفسه أوالً لتف      

، مل ميِكنه جهاد عدوه يف اخلارج،       اهللانهيت عنه وحياِربها يف     
فكيف ميكنه جهاد عدوه واالنتصاف منه، وعدوه الـذي         

                                                           
 ). ٢٨/٢٣٤ (« جمموع الفتاوى ») ١(

     وأحب أن أُ نبه القاريء هنا إىل أنين وجدت من ابتلي بفكر ثوري يبتر كالم ابن تيميـة                  
 !فتنبه! هذا عند آية الفرقان؛ ألن ما بعدها يحطِّم له املراد من استغالل كالم الشيخ

 .وغريه وهو صحيح) ٣/٢١(رواه أمحد ) ٢(



 

 
٤٦

 ٤٦ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

بني جنبيه قاهر له، متسلِّطٌ عليه، مل جياهده ومل حياربـه يف            
على بل ال ميكنه اخلروج إىل عدوه حىت جياهد نفسه          ! ؟اهللا

 .اخلروج
        جبهادمها، وبينهما عدو ِحن العبدان قد امتفهذان عدو
ثالثٌ، ال ميكنه جهادمها إال جبهاده، وهو واقف بينـهما          
يثبطُ العبد عن جهادمها ويخذِّلُه ويرِجف به، وال يـزال          
خييل له ما يف جهادمها من املشاق وترك احلظوظ وفَوت          

 ميكنه أن جياهد ذَينك العدوين      اللذات واملشتهيات، وال  
فكان جهاده هو األصـل جلهادمهـا، وهـو         إال جبهاده،   

�6@            {:الشيطان، قـال تعـاىل    ُMِـeX'�َU ����ـ�@ DEُـ[َ� �S�َ!Dـ���	 SI           @6�ُMِـeX'�َU ����ـ�@ DEُـ[َ� �S�َ!Dـ���	 SI           @6�ُMِـeX'�َU ����ـ�@ DEُـ[َ� �S�َ!Dـ���	 SI           @6�ُMِـeX'�َU ����ـ�@ DEُـ[َ� �S�َ!Dـ���	 SI
 	����ـ�@ 	����ـ�@ 	����ـ�@ 	�� ، واألمر باختاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع يف        }��ـ�@

صر عن حماربـة    حماربته وجماهدته، كأنه عدو ال يفْتر وال يق       
 . )١("العبد على عدد األنفاس 

هذا الكالم يف غاية اجلودة والوضوح، وهو تصـحيح         
! ملنهج الذين يرمون غريهم باحلجارة وبيوم من زجـاج        

ويف الوقت نفسه يعظّمون األسباب املادية حىت يـروا أن          
           ته، واحلق أنه ال يدخل علـيهم العـدوهم متكَّن لقوعدو

إذا وهى بنيانها؛ أي ال ينهزم املسلمون لقـوة         بيوتهم إال   
عدوهم ولكن لضعف إميام، حىت ولو عِريت أيديهم من         

                                                           
 ).٣/٦ (« زاد املعاد ») ١(



 

 

 ٤٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 ما نام، قـال  اهللاألسباب ـ بعد بذل الوسع ـ كفاهم   
ـ    أن من مل يمكن اهللاومن سنة : " ابن تيمية ـ رمحه اهللا 

 اهللافإن   ورسوله؛   اهللا من الذين يؤذون     )١(املؤمنون أن يعيذوه  
سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، كما قدمنا بعـض          
: ذلك يف قصة الكاتب املفتري، وكمـا قـال سـبحانه          

}   #Qِ�ِD�ُ(	 /ِ�� D��ِD�َ1�� @���D\ُ' ���ِ$ D���D<�U   #Qِ�ِD�ُ(	 /ِ�� D��ِD�َ1�� @���D\ُ' ���ِ$ D���D<�U   #Qِ�ِD�ُ(	 /ِ�� D��ِD�َ1�� @���D\ُ' ���ِ$ D���D<�U   #Qِ�ِD�ُ(	 /ِ�� D��ِD�َ1�� @���D\ُ' ���ِ$ D���D<�U.  #*ِ+ِDFَ"ـD�ُ(	 َـ���D�َ�َQ �X�I   #*ِ+ِDFَ"ـD�ُ(	 َـ���D�َ�َQ �X�I   #*ِ+ِDFَ"ـD�ُ(	 َـ���D�َ�َQ �X�I   #*ِ+ِDFَ"ـD�ُ(	 َـ���D�َ�َQ �X�I  {
")٢(.  

  ما عدا عليك العدو إال بعد      !اهللات: " وقال ابن القيم  
أن تولَّى عنك الوِلي، فال تظن أن الشيطان غَلَب ولكن          

 .)٣("احلافظ أَعرض 
وقد عرفت أنك تحرم والَء ربك إذا تركت املـأمور          

 يف أمـره  اَهللاوركبت احملظور، كما أنك منصور حبفظـك      
ويه، فعاد األصل إىل العلم؛ ألنه ال يعرف األمر والنـهي           

 .إال به
                                                           

، وهو غري مستقيم، وما أثبته أعاله هو املوافـق          )أن يعذبوه   : ( تصحف يف املطبوع إىل   ) ١(
 ).٢/٣٥٧(لألصول املخطوطة؛ كما يف املطبوع حديثاً 

 ).١٦٤( ص « الصارم املسلول ») ٢(
 ).٧٩( ص « الفوائد ») ٣(



 

 
٤٨

 ٤٨ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 لطيفة 
دخلنا : ى البخاري ومسلم عن الزبري بن عدي قال       رو

فشكونا إليه ما نلقى من احلَجاج، : على أنس بن مالك قال    
 ما ِمن عاٍم إالَّ والَّذي بعده شر منه حىت تلْقَـوا            »: فقال
 .م مسعت هذا من نبيك،«ربكم 

وقد استشكل هذا اإلطالق مـع أن       : " قال ابن حجر  
بعض األزمنة تكون يف الشر دون اليت قبلها، ولو مل يكـن            
يف ذلك إال زمن عمر بن عبد العزيز، وهـو بعـد زمـن              
احلجاج بيسري، وقد اشتهر اخلري الذي كان يف زمن عمـر           

وأجاب بعضهم أن املـراد بالتفضـيل       ... بن عبد العزيز    
ع العصر على جمموع العصر، فـإن عصـر         تفضيل جممو 

احلجاج كان فيه كثري من الصحابة يف األحياء، ويف عصر          
عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصـحابة          

 خري القرون  قرين     »: ����خري من الزمان الذي بعده لقوله       
 .)١(" وهو يف الصحيحني «... 

 بن مسعود التصريح    اهللامث وجدت عن عبد     : "  مث قال 
باملراد وهو أوىل باالتباع، فأخرج يعقوب بن شـيبة مـن          

مسعـت  : طريق احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب قال        
                                                           

، وقد أشار الشيخ األلباين يف تعليقـه        « ...خري الناس قرين     » : « الصحيحني   »لفظ  ) ١(
 .ل للفظ الذي ساقه احلافظ هناإىل أنه ال أص) ٢/٢٢٣( للمعلِّمي « التنكيل »على 



 

 

 ٤٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 ال يأيت عليكم يوم إال وهـو        : " بن مسعود يقول   اهللاعبد  
اعة، لست أعـين    شر من اليوم الذي قبله حىت تقوم الس       

رخاء من العيش يصيبه، وال ماالً يفيده، ولكن ال يـأيت           
عليكم يوم إال وهو أقلّ علماً من اليوم الذي مضى قبله،           
فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فال يأمرون باملعروف        

 ومن طريق   ،"وال ينهون عن املنكر، فعند ذلك يهلكون        
م زمـان إال    ال يأيت عليك  " : الشعيب عن مسروق عنه قال    

وهو شر مما كان قبله، أما إين ال أعين أمرياً خـرياً مـن              
أمري، وال عاماً خرياً من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم         
يذهبون مث ال جتدون منهم خلفاء، وجييء قـوم يفتـون           

 .)١("برأيهم 
رفع اإلشكال باألثر هو قرة عيون أهل األثـر،         : قلت

 غالب اخللق ِلـرحم     خاصة وهو جاٍر على األصول؛ ألن     
 تعاىل خيرب عن أهـل      اهللاملال والسلطان وصول، أمل تسمع      

���Pـ- ��ِ���ـ3        {: الشمال حسرم قائلني   Hـ- ��ِ���ـ3        �ـ� 1َ�ْ��ـP��� Hـ- ��ِ���ـ3        �ـ� 1َ�ْ��ـP��� Hـ- ��ِ���ـ3        �ـ� 1َ�ْ��ـP��� Hـ-     .�ـ� 1َ�ْ��ـP��� C�cَـ�2 ���Pـ-      C�cَـ�2 ���Pـ-      C�cَـ�2 ���Pـ-      C�cَـ�2 
3���ِ�َ!Cْ@�3���ِ�َ!Cْ@�3���ِ�َ!Cْ@�3���ِ�َ!Cْ@�{. 

 فضـالً عـن     -ولو تأملت فتنةَ احلركات اإلسالمية      
تصـور أن   :  لوجدتها جمموعة يف هاتني النعرتني     -غريها  

                                                           
 « املعرفة والتاريخ    »واألثر صحيح؛ رواه الفسوي كما يف آخر        ) ٢١/ ١٣ (« الفتح   ») ١(

 .وغريمها) ٢/١٣٦ (« جامع بيان العلم وفضله »له، وابن عبد الرب يف ) ٣/٣٩٣(



 

 
٥٠

 ٥٠ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

ية أمة على أخرى تابعة خلريية حكّامهـا، أو وفـرة           خري
اقتصادها؛ أال ترى أن أكثرهم ال يردون من عرش امللك          
! يد الِمس، ولو كانت طَماعة من دميقراطية الوسـاوس        
وآخرين يرون أن عودة عز املسلمني مرهونة بـالتفوق         

  !احلضاري، ولذلك ال يبرحون عليه عاكفني
 سر عناية ابن مسعود مبعاجلتـهما دون        وهذا يبين لك  

 بـه عليـه،     اهللا إنه لفقه النفس الذي فتح       اهللاغريمها، وت 
فلْتعرف ـ أخا اإلسالم ـ للسلف فضلهم، واستمسـك    

 . بغرزهم تسترح من شبهات بنيات الطريق
يا من ينشد عز اإلسالم، فعن متـيم        ! إىل العلم : وأخرياً

ناء يف زمن عمر، فقـال      تطاول الناس يف الب   : الداري قال 
إنه ال إسالم إال    ! األرض األرض ! يا معشر العريب  : " عمر

فمـن  جبماعة، والمجاعة إال بإمارة، وال إمارة إال بطاعة،         
سوده قومه على الفقه كان حياة له وهلم، ومن سـوده           

 .)١("قومه على غري فقه كان هالكاً له وهلم 
ت العامل ثُلْمة يف    مو: كانوا يقولون : " وعن احلسن قال  

 .)٢("اإلسالم ال يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار 
: سألت سعيد بن جبري قلت    : وعن هالل بن خباب قال    

                                                           
 ).٢٤١(رواه الدارمي رقم ) ١(
 . للبغوي أنه من قول ابن مسعود« شرح السنة »ويف ) ٣٢٤(املصدر السابق رقم ) ٢(



 

 

 ٥١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 إذا هلـك  : "ما عالمة هالك الناس؟ قـال ! اهللايا أبا عبد    
 .)١("علماؤهم 

                                                           
 ).٢٥١(املصدر السابق رقم ) ١(
 
 

 



 

 
٥٢

 ٥٢ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

ست أعين ذا الفصل ظـاهره املتبـادر إىل الـذهن           ل
فحسب؛ ألنه شيء معلوم للمسلمني ِعلما نظريـا علـى          
األقل، ولكنه كلمة إىل أولئك الذين مل يقنعـوا بـدعوة           
الكتاب والسنة، حني رأوا تألُّب قُوى الكفر والنفاق على         
ديار املسلمني، من يوم األندلس وفلسطني الفقيـدتني، إىل         

بوسنة واهلرسك اجلرحيتني، وازداد املسلمون وهنـا       يوم ال 
الكتـاب  : على وهن حني قلَّت عنايتهم مبصـدر قـوم        

 حني ساء ظنهم ما، إذ تصـوروا        اهللاوالسنة، وهانوا على    
ضعف أثرمها يف النفوس، وأن دعوة املسجد قاصرة عـن          
بعث األمة إال ببطء ال يكايفء النشاط الرهيب واملتنـوع          

 ... الذي يقوم به الشيوعيون واليهود والنصارى الوسائل
وهذه الدعوى ـ إن كان فيهـا حـق ـ فيكفـي      
أصحاا إمثا أن صرفوا وجوه النشء عن العكوف على         
الوحيني حفظا وتعلُّما وتعليما، ولئن حبسـوا أنفسـهم         
لتعليم الناس دينهم، فقلَّما يرتعون بآية أو حـديث إال          

 اهللاالمهم زهدهم يف كـالم      تربكا، وإال فحسن ظنهم بك    
 إن أحدهم ليجد    اهللا مث و  اهللا مث و  اهللا، وو ����وكالم رسوله   

            يف أُنشودة من اخلشوع، ما يفقـده مـع كـالم رب
األرباب، ولو كانت الطري لكانت حمشورة كـل لـه          

ِصمام األمان من الكفـر     : األصل الرابع 
 باتباع الكتاب والسنة واهلزمية



 

 

 ٥٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 .أواب
 أين هم الذين يعلّمون القرآن بتفسريه األثري؟
ع احلديث  أين هم الذين أحيوا طريقة السلف يف تسمي       

 النبوي والتقليل من الكالم البشري؟ 
أال تعلمون أن الكفار ال يقدرون عليكم ما دمتم تتلُون          

;&َ; �FL	�f �/;ِMX	���K@	 K@��!ُِ' SِI	 Uَِ�;��ً �ِـ/�      ;&َ; �FL	�f �/;ِMX	���K@	 K@��!ُِ' SِI	 Uَِ�;��ً �ِـ/�      ;&َ; �FL	�f �/;ِMX	���K@	 K@��!ُِ' SِI	 Uَِ�;��ً �ِـ/�      ;&َ; �FL	�f �/;ِMX	���K@	 K@��!ُِ' SِI	 Uَِ�;��ً �ِـ/�      {:  تعاىل اهللالوحيني؟ قال   
         �/;�ِUِـ�Q DEُ[�ِِ��ـ�I ـ��D��$ DEُQ�L?@��; �Z�"[ِ�	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	         �/;�ِUِـ�Q DEُ[�ِِ��ـ�I ـ��D��$ DEُQ�L?@��; �Z�"[ِ�	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	         �/;�ِUِـ�Q DEُ[�ِِ��ـ�I ـ��D��$ DEُQ�L?@��; �Z�"[ِ�	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	         �/;�ِUِـ�Q DEُ[�ِِ��ـ�I ـ��D��$ DEُQ�L?@��; �Z�"[ِ�	 	Kُ'�ُ1 �/;ِMX�	.  �%ـD�َQ����D�َQـ%�   ��D�َQـ%�   ��D�َQـ%�       �S� 'َْ]�ُـ�@��S    'َْ]�ُـ�@��S    'َْ]�ُـ�@��S    'َْ]�ُـ�@

     @��;	�f DEُ[D�َC� HَC"ُ' DEُ"�َ1��     @��;	�f DEُ[D�َC� HَC"ُ' DEُ"�َ1��     @��;	�f DEُ[D�َC� HَC"ُ' DEُ"�َ1��     @��;	�f DEُ[D�َC� HَC"ُ' DEُ"�َ1��gِ	gِ	gِ	gِ	      Zِ EِـWَ"D��; /��� @3ُ�K@��� DEُ[�Uِ�       Zِ EِـWَ"D��; /��� @3ُ�K@��� DEُ[�Uِ�       Zِ EِـWَ"D��; /��� @3ُ�K@��� DEُ[�Uِ�       Zِ EِـWَ"D��; /��� @3ُ�K@��� DEُ[�Uِ� gِ	gِ	gِ	gِ	   Dَـ��َU    Dَـ��َU    Dَـ��َU    Dَـ��َU 
      Eٍ�ِ�َ"ـD�@� �ٍ	�ِـ< �I �)ِـ�@c      Eٍ�ِ�َ"ـD�@� �ٍ	�ِـ< �I �)ِـ�@c      Eٍ�ِ�َ"ـD�@� �ٍ	�ِـ< �I �)ِـ�@c      Eٍ�ِ�َ"ـD�@� �ٍ	�ِـ< �I �)ِـ�@c{      ويف هذا السياق الكرمي فائدتان ،

 :مها
عصمة أتباع الوحيني من الكفر، قال ابن كثري        : األوىل

ـ     ــه اهللا  ــ رمحــــــ  : ـــــــ
 اهللاد منكم وحاشاكم منه؛ فإن ءايات       يعين أن الكفر بعي   " 

ترتل على رسوله ليالً واراً، وهو يتلوها عليكم ويبلِّغهـا          
 .)1("إليكم 

 تعاىل اقتصر على ذكر أعظم كيد يدبره        اهللاأن  : والثانية
الكفار للمسلمني وهو إرادة تكفريهم، كما قال سـبحانه         

 Qَـyopِ �ِـ/Dcَ1 DـOِ      {: يف اآلية األخرى  ?��      OِـDcَ1 D/ِـ� yopَِـQ ?��      OِـDcَ1 D/ِـ� yopَِـQ ?��      OِـDcَ1 D/ِـ� yopَِـQ ?����َ]Eُ �ِـ/          L?@�ـ�; DKَـ� Zِِ]"َـ��	ِـ/           � Eُ[َ��L?@�ـ�; DKَـ� Zِِ]"َـ��	ِـ/           � Eُ[َ��L?@�ـ�; DKَـ� Zِِ]"َـ��	ِـ/           � Eُ[َ��L?@�ـ�; DKَـ� Zَِـ�"[ِ�	 
                   @Eـ@Fَ� �/�ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـEِF �ِـ/ $��Dـ�ِ ��ـ� 'َ �ـ� D/ِ� ً	����b ً	��X�ُQ DEُ[�ِ��ِI ِ�D��$                   @Eـ@Fَ� �/�ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـEِF �ِـ/ $��Dـ�ِ ��ـ� 'َ �ـ� D/ِ� ً	����b ً	��X�ُQ DEُ[�ِ��ِI ِ�D��$                   @Eـ@Fَ� �/�ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـEِF �ِـ/ $��Dـ�ِ ��ـ� 'َ �ـ� D/ِ� ً	����b ً	��X�ُQ DEُ[�ِ��ِI ِ�D��$                   @Eـ@Fَ� �/�ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـEِF �ِـ/ $��Dـ�ِ ��ـ� 'َ �ـ� D/ِ� ً	����b ً	��X�ُQ DEُ[�ِ��ِI ِ�D��$

                                                           
 .دار الفكر. ط) ١/٥٩٧ (« تفسري القرآن العظيم ») 1(



 

 
٥٤

 ٥٤ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

Lhَ�	Lhَ�	Lhَ�	Lhَ�	{   مهما كان مكرهم الكبار الـذي      :  يقول اهللا، فكأن
�Q SIـ��S ��ْ]ـ�@DE@c ِ�"َـ+@�D�ِ� َJـ3@         �Q SIـ��S ��ْ]ـ�@DE@c ِ�"َـ+@�D�ِ� َJـ3@         �Q SIـ��S ��ْ]ـ�@DE@c ِ�"َـ+@�D�ِ� َJـ3@         �Q SIـ��S ��ْ]ـ�@DE@c ِ�"َـ+@�D�ِ� َJـ3@         {: تزول منه اجلبال قال تعـاىل     

 ُJـ�� ِ,	 ُJـ�� ِ,	 ُJـ�� ِ,	 ُJ,ِ �ـ�	إن إميانكم ال يزول ما أقمتم على تالوة الوحي         ، ف }
 .كتابا وسنة

 جعل معـني  اهللاوليس هذا غريبا على من أيقن بقلبه أن      
;�&َ;FLـ� 	�Xـ�f �/;ِM	���@ـK	 	�Dـ"َ�ِ� @K	 XC�ِـFL;َ&�;      ِ3ـ� 	�Xـ�f �/;ِM	���@ـK	 	�Dـ"َ�ِ� @K	 XC�ِـFL;َ&�;      ِ3ـ� 	�Xـ�f �/;ِM	���@ـK	 	�Dـ"َ�ِ� @K	 XC�ِـFL;َ&�;      ِ3ـ� 	�Xـ�f �/;ِM	���@ـK	 	�Dـ"َ�ِ� @K	 XC�ِـ3ِ       {:احلياة يف الـوحي فقـال    

DEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِI ِJK@��C�ِ��DEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِI ِJK@��C�ِ��DEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِI ِJK@��C�ِ��DEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِI ِJK@��C�ِ��{. 
لب، وأحيا النـاس أَتـبعهم      وأعظم احلياتين حياةُ الق   

، وذا يِدق فهمك لقول     للوحي، وهو آمنهم من الضالل    
:  تركت فيكم شيئني لن تضلّوا بعـدمها       »: ����الرسول  
  ِردا علي احلوض         اهللاكتابقا حىت يوسنيت، ولن يتفر » 
 .اكم ومالك وهو حسنرواه احل

لست تاركا شيئا كـان      " : �وقال أبو بكر الصديق     
 يعمل به إال عملت به، فـإين أخشـى إن           ���� اهللارسول  

 . رواه البخاري ومسلم"تركت شيئا من أمره أن أزيغ 
فهذا صديق األمة خيشى على نفسه االحنـراف عـن          

 ����الصراط املستقيم إن هو فرط يف شيء من هدي الـنيب           
مع أنه كان شديد التمسك مبا دق وجلَّ من سنة نبيـه            ـ  
 ـ فكيف قرت أعين املبتدعة وهدأت جفوم، وقـد   ����

 اهللاملا توِفي رسـول   : روى الشيخان عن أيب هريرة أنه قال      
 واستخِلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العـرب،           ����

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول      : قال عمر أليب بكر   



 

 

 ٥٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

، اهللا أُمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال           »: ����اهللا  
 عصم مين ماله ونفسـه إال حبقـه         اهللافمن قال ال إله إال      

ــى  ــابه علـــ ــال« اهللاوحســـ  : ، فقـــ
  ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكـاة         !اهللاو" 

 لو منعوين عناقاً كانوا يؤدونه إىل رسـول         اهللا و حق املال، 
ما هـو  ! فواهللا: " ، فقال عمر" لقاتلتهم على منعه   ���� اهللا

    أنه         اهللاإال أن رأيت قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت 
 ".احلق

فتأمل هذا احلرص الشديد على أداء الواجـب بكـل          
لو كانـت   ، و ���� اهللاتفاصيله اليت كانت على عهد رسول       

 .يف تقدمي أحقر شيء
وملا كان الرسل عليهم الصالة والسالم أتبـع اخللـق          

 : تعـاىل  اهللا أكمله، كما قال     اهللاللوحي اقترن م ِمن تأييد      
}  ��َ"َQ  ��َ"َQ  ��َ"َQ  ��َ"َQُg	ُg	ُg	ُg	     -Cِـ@�@��� 1َ�َـ� /� Cِْ�َ:      -Cِـ@�@��� 1َ�َـ� /� Cِْ�َ:      -Cِـ@�@��� 1َ�َـ� /� Cِْ�َ:      -Cِـ@�@��� 1َ�َـ� /� Cِْ�َ:  ُ�ـ�      {: وقـال }"��CَِQ DRَ�� ـ�� Dَـ��َ����َ�َـ�D ��ـ ����CَِQ DRَ"ُ�ـ�      ��َ�َـ�D ��ـ ����CَِQ DRَ"ُ�ـ�      ��َ�َـ�D ��ـ ����CَِQ DRَ"ُ�ـ�      

 �#Cِ��D�ُ(	 �َ�ِ?� ِ��ِ �#Cِ��D�ُ(	 �َ�ِ?� ِ��ِ �#Cِ��D�ُ(	 �َ�ِ?� ِ��ِ �#Cِ��D�ُ(	 �َ�ِ?� ِ��ِ.     	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI      	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI      	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI      	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI  �S�@�Kـ@W�َ( �S�@�Kـ@W�َ( �S�@�Kـ@W�َ( �S�@�Kـ@W�َ(.       �SK@ �َِـ�^�	 @Eـ@Fَ� �َـ����@q SِI�        �SK@ �َِـ�^�	 @Eـ@Fَ� �َـ����@q SِI�        �SK@ �َِـ�^�	 @Eـ@Fَ� �َـ����@q SِI�        �SK@ �َِـ�^�	 @Eـ@Fَ� �َـ����@q SِI�  {
�;�ـ�tDK ;��ُـtK@     {: وقال ����ْLـ��	 kِ���َ�	 
 	K�@�َ	�f �/;ِMX�	� ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI     @tKُـ��; �tDKـ�;� ����ْLـ��	 kِ���َ�	 
 	K�@�َ	�f �/;ِMX�	� ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI     @tKُـ��; �tDKـ�;� ����ْLـ��	 kِ���َ�	 
 	K�@�َ	�f �/;ِMX�	� ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI     @tKُـ��; �tDKـ�;� ����ْLـ��	 kِ���َ�	 
 	K�@�َ	�f �/;ِMX�	� ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI

@?��FDTَ:	@?��FDTَ:	@?��FDTَ:	@?��FDTَ:	{)1(. 
ومن كان هلم متِبعاً كان له ِمثْلُ ما هلم مـن التأييـد             

 عليهمـا   اهللاى   تعاىل ملوسى وهارون صل    اهللاوالنصرة، قال   
                                                           

 . دار العاصمة. ط) ٢/١٧٩( البن تيمية « اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح »انظر ) 1(



 

 
٥٦

 ٥٦ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

، وقـال   }1َ�"ُ��ـ� ���ـ/ 	'X ���]ُ��ـ� 	�^َـ�ِ� @SK          1َ�"ُ��ـ� ���ـ/ 	'X ���]ُ��ـ� 	�^َـ�ِ� @SK          1َ�"ُ��ـ� ���ـ/ 	'X ���]ُ��ـ� 	�^َـ�ِ� @SK          1َ�"ُ��ـ� ���ـ/ 	'X ���]ُ��ـ� 	�^َـ�ِ� @SK          {: وسلم وألتباعهما 
 ;�ـ� �ِ���ـI Hِ�}ـ- �@"U�Kَ}�ـ�2            ;�ـ� �ِ���ـI Hِ�}ـ- �@"U�Kَ}�ـ�2            ;�ـ� �ِ���ـI Hِ�}ـ- �@"U�Kَ}�ـ�2            ;�ـ� �ِ���ـI Hِ�}ـ- �@"U�Kَ}�ـ           �2	ُg	ُg	ُg	Iُgِ[ْ 5َـ�I     َJِ[ْ 5َـ�I     َJِ[ْ 5َـ�I     َJِ[ْ 5َـ�Jَ     {:  وألتباعـه  ����لعيسى  

             َ�DKَـU َ�Kـ@�� X'	 �/;ِMـX�	 ُOِ���q�� 	�@�َ�َQ �/;ِMX�	 �/ِ� َ�@�PFَ!@��� -َ�ِI �2@�Uِ	����             َ�DKَـU َ�Kـ@�� X'	 �/;ِMـX�	 ُOِ���q�� 	�@�َ�َQ �/;ِMX�	 �/ِ� َ�@�PFَ!@��� -َ�ِI �2@�Uِ	����             َ�DKَـU َ�Kـ@�� X'	 �/;ِMـX�	 ُOِ���q�� 	�@�َ�َQ �/;ِMX�	 �/ِ� َ�@�PFَ!@��� -َ�ِI �2@�Uِ	����             َ�DKَـU َ�Kـ@�� X'	 �/;ِMـX�	 ُOِ���q�� 	�@�َ�َQ �/;ِMX�	 �/ِ� َ�@�PFَ!@��� -َ�ِI �2@�Uِ	����
َ�َQ �/;ِMX�	َ�َQ �/;ِMX�	َ�َQ �/;ِMX�	َ�َQ �/;ِMX�	�ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِI 	�@��ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِI 	�@��ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِI 	�@��ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِI 	�@�{. 

ـ    فلما كان للنصارى : " قال ابن القيم ـ رمحه اهللا 
نصيب ما ِمن اتباعه كانوا فوق اليهود إىل يوم القيامـة،           
وملا كان املسلمون أَتبع له من النصارى كـانوا فـوق           

 .)1("النصارى إىل يوم القيامة 
عا للرسـول   وهلذا كل من كان متب    : " وقال ابن تيمية  

;�&َ;�FLـ�  ;�&َ;�FLـ�  ;�&َ;�FLـ�  ;�&َ;�FLـ�  {:  تعـاىل  اهللا معه حبسب هذا االتباع، قال       اهللاكان  
ــ @�2   D��b L-ــ ِ ــ @�2  	�� D��b L-ــ ِ ــ @�2  	�� D��b L-ــ ِ ــ @�2  	�� D��b L-ــ ِ ��	ُg	ُg	ُg	ُg	  �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ــ2 �ِ ��� X'	 /ِــ ����   �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ــ2 �ِ ��� X'	 /ِــ ����   �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ــ2 �ِ ��� X'	 /ِــ ����   �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ــ2 �ِ ��� X'	 /ِــ ����ــبك }  أي حس ،

وحسب من اتبعك، فكلُّ من اتبع الرسولَ ِمـن مجيـع           
 معه، والكفاية   اهللا حسبه، وهذا معىن كون      اهللاملؤمنني ف 

طلقة مع االتباع املطلق، والناقصة مع النـاقص، وإذا         امل
كان بعض املؤمنني به املتبعني له قد حصل له من يعاديـه            

:  حسبه، وهو معه وله نصيب من قولـه        اهللاعلى ذلك ف  
}       SِI DS�+D}َ' َ� ِ3ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِI       SِI DS�+D}َ' َ� ِ3ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِI       SِI DS�+D}َ' َ� ِ3ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِI       SِI DS�+D}َ' َ� ِ3ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِIَg	َg	َg	َg	  ـ�   ������ـ�   ������ـ�   ������ـ������� {     ه مواِفقفإن هذا قَلْب ،

صِحبه ببدنه، واألصـل يف هـذا       للرسول وإن مل يكن     
 :  أنـه قـال    ����القلب، كما يف الصحيحني عن الـنيب        

                                                           
 ).٢/١٧٨ (« اجلواب الصحيح »وانظر ) ١٩٨ـ٢/١٩٧ (« إغاثة اللهفان ») 1(



 

 

 ٥٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 إنّ باملدينة رجاالً ما ِسرمت مسريا وال قطعتم واديـا إالَّ            ((
 وهم باملدينة،   ((: وهم باملدينة؟ قال  : ، قالوا ))كانوا معكم   
   سهم العذرم كانوا مع الـنيب      )1())حبفهؤالء بقلو ،���� 
 اهللاة، فلهم معىن صـحبته يف الغـزاة، ف        وأصحابه الغز 

  .)2("معهم حبسب تلك الصحبة املعنوية 
وقد صدق ـ رمحه اهللا ـ؛ فإن يف القرآن ما يدل على   
أم صحبوهم بباطنهم، وذلك أم حني أَتـوا ليحملـهم       

 معه إىل اجلهاد ردهم؛ ألنه ال ميلك ما حيملـهم           ����النيب  
 وعيوم دامعة على ذلـك      عليه، رجعوا وقلوم متحرقة   

��Cَـ H	�XـI �/;ِMِ[َ	 ��ـ� 1َ'َـ�DKَ ِ�ـ"َ{DE@FَCِ�D            {:  بقوله اهللاحىت وصفهم    َ��            DE@FَCِ�D}َ"ِ�ـ َ�DKـ� 1َ'َـ�� 	َ]ِI �/;ِMـX�	 HَـC�� َ��            DE@FَCِ�D}َ"ِ�ـ َ�DKـ� 1َ'َـ�� 	َ]ِI �/;ِMـX�	 HَـC�� َ��            DE@FَCِ�D}َ"ِ�ـ َ�DKـ� 1َ'َـ�� 	َ]ِI �/;ِMـX�	 HَـC�� َ��
  VِD���D@ــ�@DE@F 'َ�ِــ��@ �ِــ/� 	�ــ�َ1�� 	DKــX��Kَ' ِ3ــ D�َC�� DEُــ[ُCِ�Dbَ1 ِــ�@ ��ــ�qَ1 َ� �RــCُْ5  VِD���D@ــ�@DE@F 'َ�ِــ��@ �ِــ/� 	�ــ�َ1�� 	DKــX��Kَ' ِ3ــ D�َC�� DEُــ[ُCِ�Dbَ1 ِــ�@ ��ــ�qَ1 َ� �RــCُْ5  VِD���D@ــ�@DE@F 'َ�ِــ��@ �ِــ/� 	�ــ�َ1�� 	DKــX��Kَ' ِ3ــ D�َC�� DEُــ[ُCِ�Dbَ1 ِــ�@ ��ــ�qَ1 َ� �RــCُْ5  VِD���D@ــ�@DE@F 'َ�ِــ��@ �ِــ/� 	�ــ�َ1�� 	DKــX��Kَ' ِ3ــ D�َC�� DEُــ[ُCِ�Dbَ1 ِــ�@ ��ــ�qَ1 َ� �RــCُْ5

�SKُ�ِ��@; ��� 	�@�ِ��; X�َ1 ً���+�b�SKُ�ِ��@; ��� 	�@�ِ��; X�َ1 ً���+�b�SKُ�ِ��@; ��� 	�@�ِ��; X�َ1 ً���+�b�SKُ�ِ��@; ��� 	�@�ِ��; X�َ1 ً���+�b{ . 
ـ    ولو انفرد الرجل يف بعـض  : "مث قال ـ رمحه اهللا 

األمصار واألعصار حبق جاء به الرسـول، ومل تنصـره          
X�I X�I X�I X�I {:  معه، وله نصيب مـن قولـه       اهللالناس عليه، فإن    
    @6���Wَ� D�َ�َU @6�@�@W�َ'    @6���Wَ� D�َ�َU @6�@�@W�َ'    @6���Wَ� D�َ�َU @6�@�@W�َ'    @6���Wَ� D�َ�َU @6�@�@W�َ'ُg	ُg	ُg	ُg	            ـ���@c ْ]ِI /ِDـ���aْ	 �-�َِـ�a 	� Diَ1 ْ]ِI�� @3�q	�Q �/;ِMXَ�َـ�@�	 aَـ�ِ�-� 	��aْـ�c ْ]ِI /ِD@��ـ�             Diَ1 ْ]ِI�� @3�q	�Q �/;ِMXَ�َـ�@�	 aَـ�ِ�-� 	��aْـ�c ْ]ِI /ِD@��ـ�             Diَ1 ْ]ِI�� @3�q	�Q �/;ِMXَ�َـ�@�	 aَـ�ِ�-� 	��aْـ�c ْ]ِI /ِD@��ـ�             Diَ1 ْ]ِI�� @3�q	�Q �/;ِMXَ�َـ�@

    ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِI �ِ�َ^�	 
    ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِI �ِ�َ^�	 
    ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِI �ِ�َ^�	 
    ِ ِb��W�ِ ُJKُ��; ْ]ِI �ِ�َ^�	 
      SِI DS�+ـD}َ' َ� ِ3      SِI DS�+ـD}َ' َ� ِ3      SِI DS�+ـD}َ' َ� ِ3      SِI DS�+ـD}َ' َ� ِ3َg	َg	َg	َg	  فـإن نصـر    ،  } ������ـ�   ������ـ�   ������ـ�   ������ـ�
الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان ومىت كان،           

                                                           
 .« شِركوكم يف األجر » زيادة « صحيح مسلم »ويف ) 1(

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود. ط) ٤٨٨ـ٨/٤٨٧ (« منهاج السنة ») ٢(



 

 
٥٨

 ٥٨ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

ومن وافقه فهو صاحبه عليه يف املعىن، فإذا قام بـه ذلـك             
 مع ما جاء به الرسول ومـع        اهللا فإن   اهللالصاحب كما أمر    

، وهـو حسـب     اهللاحسبه  : ذلك القائم به، وهذا املتبع له     
����ـِ/ 	'X ���ـ�2      ����ـِ/ 	'X ���ـ�2      ����ـِ/ 	'X ���ـ�2      ����ـِ/ 	'X ���ـ     �2	ُg	ُg	ُg	�FL;َ&�;ُgـ� 	�� ِـ-D��b Lـ @�FL;َ&�;       �2ـ� 	�� ِـ-D��b Lـ @�FL;َ&�;       �2ـ� 	�� ِـ-D��b Lـ @�FL;َ&�;       �2ـ� 	�� ِـ-D��b Lـ @�2       {: رسول كما قال تعاىل   ال 

�#ِ�ِ�D\ُ(	 �/ِ��#ِ�ِ�D\ُ(	 �/ِ��#ِ�ِ�D\ُ(	 �/ِ��#ِ�ِ�D\ُ(	 �/ِ� {")1(. 
 العشـاء مث    ���� اهللاصلى رسول   : وعن ابن مسعود قال   
 بن مسعود حىت خرج بـه إىل        اهللانصرف فأخذ بيد عبد     

 ال تبرحن »:بطحاِء مكةَ فأجلسه مث خطَّ عليه خطا مث قال 
خطك فإنه سينتهي إليك رجالٌ، فال تكلمهم فـإم ال          

 حيـث أراد،    ���� اهللامث مضى رسول    : قال،    «يكلمونك  
فبينا أنا جـالس يف خطـي إذ أتـاين رجـال كـأم              

أشعارهم وأجسـامهم، ال أرى عـورة وال أرى         :)2(الزطُّ
 مث يصـدرون إىل     وينتهون إيلّ ال جياوزون اخلط،    ،  قشرا

، حىت إذا كان من آخر الليل، لكن رسـول          ���� اهللارسول  
 منـذ   )3( لقد أراين  »: قد جاءين وأنا جالس، فقال     ���� اهللا

ـ          «الليلة   د، ، مث دخل علي يف خطي فتوسد فخـذي فرق
 إذا رقد نفخ، فبينا أنا قاعد ورسـول         ���� اهللاوكان رسول   

                                                           
 .املصدر السابق) 1(

 . قوم من السودان أو احلبشة يف سوادهم: الزطّ) 2(

 .منذ الليلةأي مل أمن : أراين منذ الليلة) 3(



 

 

 ٥٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 اهللا متوسد فخذي، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض،   ���� اهللا
أعلم ما م من اجلمال، فانتهوا إيل، فجلس طائفة منـهم           

 وطائفة منهم عند رجليه، مث قالوا       ���� اهللاعند رأس رسول    
إنّ : هذا الـنيب  ما رأينا عبدا قط أويت مثل ما أويت         : بينهم

عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثال مثَلَ سـيد بـىن         
قصرا، مث جعل مأدبة فدعا الناس إىل طعامه وشرابه، فمن          
أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن مل جيبه عاقبه         

 عند ذلك   ���� اهللاأو قال عذّبه، مث ارتفعوا، واستيقظ رسول        
 : فقــــــــــــــــــــــال

 اهللا:  قلت))هؤالء؟ وهل تدري من هؤالء؟  مسعت ما قال  ((
 هم املالئكة، فتدري ما املثل الـذي        ((: ورسوله أعلم، قال  

 املثـل الـذي      ((:  ورسوله أعلم، قال   اهللا:  قلت ))ضربوا؟  
الرمحن تبارك وتعاىل بىن اجلنة ودعا إليها عبـاده،         : ضربوا

 .)1())فمن أجابه دخل اجلنة، ومن مل جيبه عاقبه أو عذّبه 
فأنت ترى يف هذه القصة العظيمة أن استجابة ابـن          

 حني أمره بلزوم مكانه دفعت عنه       ���� اهللامسعود لرسول   
شر قوم جاؤوه يف أبشع صورة، مع أنه مل يكـن بينـه             
وبينهم سوى خطّ لو جاءت عليه الريح لعفى أثره، لكنه          

من لزمه كفـاه اهللا     : ليس كبقية اخلطوط، إنه خط السنة     
                                                           

 ).٢٢٩٦( لأللباين رقم « صحيح سنن الترمذي ») 1(



 

 
٦٠

 ٦٠ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 .ما نابه
د بينت أدلة تثبيت اهللا ألمة املتابعة ونصره إياها،       وإذ ق 

فال بأس أن أسوق هنا قصة تشهد لألمرين مجيعا، وفيها          
منقبة عظيمة أليب بكر الذي حفظ اهللا به الدين ونصـره           

 : ����، حـىت قـال أبـو هريـرة          ����بعد رسـول اهللا     
واهللا الذي ال إله إال هو لوال أبو بكر استخلف ما عبد            " 
! مه يا أباهريرة  : مث قال الثانية، مث قال الثالثة، فقيل له       ،   "اهللا

 وجه أسامة بن زيد يف سبعمائة       ���� اهللاإن رسول   : " فقال
 ���� اهللاإىل الشام، فلما نزل بذي خشب قُـبض رسـول           

وارتدت العرب حول املدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول        
ء إىل الروم   رد هؤالء، توجه هؤال   ! يا أبا بكر  :  فقالوا ���� اهللا

والذي ال إلـه    " : فقال! وقد ارتدت العرب حول املدينة؟    
 ما  ���� اهللاغريه، لو جرت الكالب بأرجل أزواج رسول        

، وال حلَلْـت لـواء      ���� اهللارددت جيشا وجهه رسول     
، فوجه أسامة، فجعل ال ميـر بقبيـٍل         "اهللا  عقَده رسولُ   

الء قوة ما خـرج     لوال أنَّ هلؤ  : يريدون االرتداد إال قالوا   
 ِمثل هؤالء من عندهم، ولكـن نـدعهم حـىت يلقـوا        
الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سـاملني،        
 فثبتــــــــــوا علــــــــــى  



 

 

 ٦١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 .)1("اإلسالم 
هذا هو متسك أيب بكر بالسنة على الرغم من فاجعـة           

 وفاقرة ارتداد العرب، أضف إليهمـا       ���� اهللاموت رسول   
العقل الذي يقضي مبا قضوا به،      تثبيط الناس له انطالقا من      

 هو الـذي    ����ولكن الشرع الذي تعلَّمه أبو بكر من النيب         
 مـن   �هداه إىل ما شحت به قرائحهم؛ أال وهو خوفُه          

 فكانت عاقبـة التمسـك      ،���� اهللاتأخري ما قدمه رسول     
 .بالسنة االنتصار على العدو والثبات على اإلسالم

 :تنبيه
ـ   قال الشيخ حممد األمني ال : " شنقيطي ـ رمحـه اهللا 

غلبـة  : وقد حقق العلماُء أن غلبة األنبياء علـى قسـمني       
بالسـيف  باحلجة والبيان، وهي ثابتة جلمـيعهم، وغلبـة         

والسنان، وهي ثابتة خلصوص الذين أُمروا منهم بالقتـال يف          
 ســــــــــــــــــــــــبيل

 . )2(..."اهللا 
وهلذا قرر العلماء أن املؤمنني املستضـعفني اليـوم يف          

 الذين ال يؤمرون بالقتال، هم منتصرون باحلجة        جمتمعام؛
 العلميــــة الــــيت تــــدمغ كــــل    

                                                           
 تـاريخ  ((ظر إن شـئت التوسـع   ، وان)٦٣( البن العريب ص « العواصم من القواصم   ») 1(

 . للمقريزي« اإلمتاع » و« سرية ابن هشام (( و))الطربي 

 .وما بعدها) ١/٣٥٣ (« أضواء البيان »انظر) 2(



 

 
٦٢

باطل وجدال، وأما الذين هلم القوة والسلطان فيؤمرون به         
 لتتأيـــــــــــــــــــــــد 
احلجة بالسنان، وعلى هذا فاحلجة العلمية غالبة يف كـل          
ــد هللا   ــان، واحلمـــــــ  زمـــــــ

 .على هذا
وملا كان أهل احلديث أقوى الناس حجة؛ ألم أعلمهم         

إن ناسا جيـادلونكم    : " بالقرآن كما قال عمر بن اخلطاب     
بشبه القرآن، فخذوهم بالسنن؛ فإن أصحاب السنن أعلم        

، ����، وملا كانوا أعلمهم دي الـنيب        )1( "� اهللابكتاب  
كانوا أتبعهم للكتاب والسنة، فال يستغِربن خلفي أن جتتمع         

 احلديث  كلمة أهل العلم على تفسري الطائفة املنصورة بأهل       
...  به خريا يفقِّهه يف الـدين        اهللايِرد   من »: ����يف قوله   

 ،)2())... وال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلـق          
مع أنه ال خيفى على احلصيف ارتباط اجلملـة األوىل ـ   
ــه يف    ــي الفقــــ ــيت هــــ  الــــ

لطائفـة ـ   الدين ـ باألخرى ـ اليت هي انتصار هذه ا  
 .)3(����وهو من جوامع كلمه 
                                                           

 . وغريه) ٤٨( ص « الشريعة »رواه اآلجري يف ) 1(

 ).٢/١٨٠ (« اجلواب الصحيح ») 2(

 لأللبـاين   « الصـحيحة    » للخطيب البغدادي، و   « شرف أصحاب احلديث     »: راجع) 3(
= 

 ٦٢ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����



 

 

                                                           

 ٦٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 للشيخ ربيـع بـن هـادي        « أهل احلديث هم الطائفة املنصورة الناجية        »، و )٢٧٠(
 .املدخلي

 
 

  



 

 
٦٤

 ٦٤ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 ديد خمالف الرسول بالزيغ أو الكفر
 الثبات على الـدين،  ���� ألتباع نبيه   اهللاما دام قد كتب     

�Iِ[َ	 �5ِـFَ� َO@ـDE     {: فقد جعل خمالفيه على خطر من دينهم فقال            DEـ@Fَ� َO�5ِـ 	َ]ِI�     DEـ@Fَ� َO�5ِـ 	َ]ِI�     DEـ@Fَ� َO�5ِـ 	َ]ِI�
     َJ�+ـ� 1َ�ـ�� �ِI 	DKَ����َ'     َJ�+ـ� 1َ�ـ�� �ِI 	DKَ����َ'     َJ�+ـ� 1َ�ـ�� �ِI 	DKَ����َ'     َJ�+ـ� 1َ�ـ�� �ِI 	DKَ����َ'ُg	ُg	ُg	ُg	   �#ِ�Uُِ��ـ�(	 �RـD;َ1�� ِJKـ@���	 �ِI��    �#ِ�Uُِ��ـ�(	 �RـD;َ1�� ِJKـ@���	 �ِI��    �#ِ�Uُِ��ـ�(	 �RـD;َ1�� ِJKـ@���	 �ِI��    �#ِ�Uُِ��ـ�(	 �RـD;َ1�� ِJKـ@���	 �ِI�����ـ�2     �S�Lـ�@W�;    �2ـ��� �S�Lـ�@W�;    �2ـ��� �S�Lـ�@W�;    �2ـ��� �S�Lـ�@W�; 

 ً	?�       .>@ــ�@�?	ً >@ــ�@�?	ً >@ــ�@�?	ً >@ــ�@Eُـــa DEِF;ِــ�D;َ1 DR��        D�َ[َUــ%� Iِ[َ	 1َ>�ــ�$�ْ"W@� DE@Fِــ� ��ٌ $ِ��ــ� 5َــ�Eُـــa DEِF;ِــ�D;َ1 DR��        D�َ[َUــ%� Iِ[َ	 1َ>�ــ�$�ْ"W@� DE@Fِــ� ��ٌ $ِ��ــ� 5َــ�Eُـــa DEِF;ِــ�D;َ1 DR��        D�َ[َUــ%� Iِ[َ	 1َ>�ــ�$�ْ"W@� DE@Fِــ� ��ٌ $ِ��ــ� 5َــ�Eُـــa DEِF;ِــ�D;َ1 DR�� D�َ[َUــ%� Iِ[َ	 1َ>�ــ�$�ْ"W@� DE@Fِــ� ��ٌ $ِ��ــ� 5َــ�
  Zِ �SKُ�CِD}�; َ��@���q  Zِ �SKُ�CِD}�; َ��@���q  Zِ �SKُ�CِD}�; َ��@���q  Zِ �SKُ�CِD}�; َ��@���qgِ	gِ	gِ	gِ	       ًـ���UِDKَ'�� قال ابـن    ،} ��DbِI X�ِI �َ�D?��َ1 DSِIـ���ً ��'�UِDKَ�ـ�ً        ��DbِI X�ِI �َ�D?��َ1 DSِIـ���ً ��'�UِDKَ�ـ�ً        ��DbِI X�ِI �َ�D?��َ1 DSِIـ���ً ��'�UِDKَ�ـ�ً        ��DbِI X�ِI �َ�D?��َ1 DSِIـ���ً 

توعدهم بأم إذا أصابتهم مصـيبة يف عقـوهلم         : " القيم
 وأبدام وأمواهلم بسبب إعراضهم عما      وأديام وبصائرهم 

جاء به الرسول وحتكيم غريه والتحاكم إليه كمـا قـال           
َ�����X�َ1 DEَCD ;@ِ�;ـ�@       {: تعاىلU 	DKX��Kَ' SِYَU       @ـ�;�ِ@; ���X�َ1 DEَCD��َU 	DKX��Kَ' SِYَU       @ـ�;�ِ@; ���X�َ1 DEَCD��َU 	DKX��Kَ' SِYَU       @ـ�;�ِ@; ���X�َ1 DEَCD��َU 	DKX��Kَ' SِYَUُg	ُg	ُg	ُg	       DEِFِ$Kُ�ُـ] �ِD�� ِـ$ DE@F� ِـ�W@; Sَ1        DEِFِ$Kُ�ُـ] �ِD�� ِـ$ DE@F� ِـ�W@; Sَ1        DEِFِ$Kُ�ُـ] �ِD�� ِـ$ DE@F� ِـ�W@; Sَ1        DEِFِ$Kُ�ُـ] �ِD�� ِـ$ DE@F� ِـ�W@; Sَ1  {

 .)1(..."اعتذَروا بأم إمنا قصدوا اإلحسان والتوفيق 
صيبة قد تصيب من دين املـرء       وثالثة األثايف أن هذه امل    

MD}��CَْU �َِMD}��CَْU �َِMD}��CَْU �َِMD}��CَْUَِ� {: � اهللامقتال حىت يكفر، قال ابن تيمية عند قول         
yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6�ِD�َ1 D/�� �SKُ��ِ�َe@; �/;ِMX�	yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6�ِD�َ1 D/�� �SKُ��ِ�َe@; �/;ِMX�	yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6�ِD�َ1 D/�� �SKُ��ِ�َe@; �/;ِMX�	yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6�ِD�َ1 D/�� �SKُ��ِ�َe@; �/;ِMX�	 { :

الـردة  :  أمر من خالف أَمره أن حيذَر الفتنـة، والفتنـة          "
��5َـ�ِ'X"�b DE@cKُCـH �َ 'َ]ُـUِ �SKْ"��ـ�ٌ           ��5َـ�ِ'X"�b DE@cKُCـH �َ 'َ]ُـUِ �SKْ"��ـ�ٌ           ��5َـ�ِ'X"�b DE@cKُCـH �َ 'َ]ُـUِ �SKْ"��ـ�ٌ           ��5َـ�ِ'X"�b DE@cKُCـH �َ 'َ]ُـUِ �SKْ"��ـ�ٌ           {: بحانهوالكفر، قال س   { ...

نظـرت يف   : " قال اإلمام أمحد يف رواية الفضل بن زيـاد        
 يف ثالثـة وثالثـني      ����املصحف فوجدت طاعة الرسول     

��ـ/D�َ1 Dـِ�Sَ1 ِ6      {: ، مث جعل يتلو   "موضعا   �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMX�	 �َِMD}��CَْU      Sَ1 ِ6�ِـD�َ1 D/ـ�� �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMX�	 �َِMD}��CَْU      Sَ1 ِ6�ِـD�َ1 D/ـ�� �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMX�	 �َِMD}��CَْU      Sَ1 ِ6�ِـD�َ1 D/ـ�� �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMX�	 �َِMD}��CَْU
                                                           

 ). ١/٥٠ (« إعالم املوقعني ») 1(



 

 

 @; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' @; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' @; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' @; D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ'   yE1َِ�ـ� yZ	َMـ�� DE@F� ِـ�W   yE1َِ�ـ� yZ	َMـ�� DE@F� ِـ�W   yE1َِ�ـ� yZ	َMـ�� DE@F� ِـ�W   yE1َِ�ـ� yZ	َMـ�� DE@F� ِـ�W{وجعل يكررها ويقول ، :
وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه            " 

ــه      ــغ قلبـ ــغ فيزيـ ــن الزيـ ــيء مـ  شـ
����$�D\@; َ� �2Pِ�@ـX"�b �SKـH       {: ، وجعل يتلو هذه اآلية    "فيهلكه   �8َU       HـX"�b �SKـ@�ِ�D\@; َ� �2P$���� �8َU       HـX"�b �SKـ@�ِ�D\@; َ� �2P$���� �8َU       HـX"�b �SKـ@�ِ�D\@; َ� �2P$���� �8َU

DE@F��D��$ �����T ����Uِ َ�K@�{[�}@;DE@F��D��$ �����T ����Uِ َ�K@�{[�}@;DE@F��D��$ �����T ����Uِ َ�K@�{[�}@;DE@F��D��$ �����T ����Uِ َ�K@�{[�}@;{. 
إن قوما يـدعون    : وقيل له   : لب املشكاين وقال أبو طا  

أعجب لقـوم   : " احلديث ويذهبون إىل رأي سفيان، فقال     
مسعوا احلديث وعرفوا اإلسناد وصحته، يدعونه ويـذهبون     

��ـ/D    {: اهللاإىل رأي سفيان وغريه، قال     �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMـX�	 �َِMD}��CَْU    D/ـ�� �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMـX�	 �َِMD}��CَْU    D/ـ�� �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMـX�	 �َِMD}��CَْU    D/ـ�� �SKُ��َِـ�e@; �/;ِMـX�	 �َِMD}��CَْU
��ـَM	yZ 1َِ�ـ�ِD�َ1    yE�Uِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6ْ"��ـ�ٌ 1َ�W@; Dِـ� �       ِD�َ1�Uِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6ْ"��ـ�ٌ 1َ�W@; Dِـ� �       ِD�َ1�Uِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6ْ"��ـ�ٌ 1َ�W@; Dِـ� �       ِD�َ1�Uِ DE@F� �ِWُ' Sَ1 ِ6ْ"��ـ�ٌ 1َ�W@; Dِـ� �        DE@F    yE1َِ�ـ� yZ	َMـ�� DE@F    yE1َِ�ـ� yZ	َMـ�� DE@F    yE1َِ�ـ� yZ	َMـ�� DE@F{ !    وتـدري مـا

�	��ِْ"��ـ�ُ Qَْ1 �ـ�@ �ِـ/� 	��َْ"ـOِ       {:  تعـاىل  اهللالفتنة؟ الكفر، قـال            Oَِْ"ـ��	@ �ِـ/� �ـ� Qَْ1 ُـ���"ِْ��	�       Oَِْ"ـ��	@ �ِـ/� �ـ� Qَْ1 ُـ���"ِْ��	�       Oَِْ"ـ��	@ �ِـ/� �ـ� Qَْ1 ُـ���"ِْ��	�{، 
 وتغلبهم أهـواؤهم إىل     ���� اهللافيدعون احلديثَ عن رسول     

الرأي، فإذا كان املخالف عن أمره قد حذِّر مـن الكفـر            
والشرك أو من العذاب األليم، دلّ على أنه قـد يكـون            

ــي ــذاب مفضـــ ــر أو العـــ  اً إىل الكفـــ
 .)1(... "األليم 

 أسـرع   : "ومن الكلمات السائرة عند السلف قـوهلم      
 .)2( "الناس ِردة أصحاب األهواء

                                                           
 البـن   )) اإلبانة   »واألثر األول عن أمحد جتده يف       ) ٥٧ـ٥٦( ص   « الصارم املسلول    ») 1(

 ). ٩٧(بطّة رقم 

 « اإلبانة »و) ٣٨٩ـ٣/٣٨٨( للفسوي )) املعرفة والتاريخ ((صح عن ابن سريين كما يف       ) 2(
= 

 ٦٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 
٦٦

 ٦٦ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

وملا كان أصل كفر أهل الكتاب من جهة خمالفة الرسل          
��@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@�Sِ            {:  تعاىل اهللاقال   DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	            ِS���@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@ DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	            ِS���@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@ DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	            ِS���@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@ DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	gِ	gِ	gِ	gِ	    

َ(	��َ(	��َ(	��َ(	��E�;D��� �/D$	 �u�ِ�E�;D��� �/D$	 �u�ِ�E�;D��� �/D$	 �u�ِ�E�;D��� �/D$	 �u�ِ�{ويف هذا السياق الكرمي فائدتان ،: 
 أن سبب كفرهم هو تعظيمهم علماءهم حـىت         :األوىل

 ورسوله يف التحاكم إليهما، فعن عـدي   اهللاغضوا من حق    
 ويف عنقي صليب من ذهب،      ����أتيت النيب   : بن حامت قال  

، ومسعته يقرأ   «هذا الوثن   اطرح عنك   !  يا عدي  »:فقال
���@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@�Sِ             {من سورة براءة     DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	             ِS����@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@ DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	             ِS����@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@ DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	             ِS����@Dc �ـ��D�َ1 DE@Fَ$��$ـ�ً �ِـ/ ?@ DE@cـ���� Dbَ1 	�ُMَـeX'	

gِ	gِ	gِ	gِ	{ م، ولكنهم كانوا        (( :، قالم مل يكونوا يعبدوا إأم 
إذا أَحلُّوا هلم شيئا استحلّوه، وإذا حرموا عليهم شـيئا          

 .)1())ه حرمو
 أن يف االقتصار على التنديد بصـنيع اليهـود          :والثانية

والنصارى تنبيها على قسمي املخالفة للرسل ال ثالث هلما،         
 : ومها

الذي هو النصيب األوفر لليهـود مـؤذي     : ـ التفريط 
 .األنبياء وقتلَِتهم
الذي هو النصيب األوفر للنصـارى ذوي       : ـ اإلفراط 

الغلو. 
                                                           

 ).٢٣٤( لاللكائي )) شرح أصول االعتقاد ((و) ٣٥٣(البن بطة 

 ). ٢٤٧١( لأللباين رقم « صحيح سنن الترمذي ») 1(



 

 

 ٦٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

وقد جـاء التحـذير     . رآن العظيم وهذا من إعجاز الق   
 »:����منهما مقترنني يف حديث واحد، هو قول الرسول         

فإمنا هلك من كان قـبلكم بكثـرة        دعوين ما تركتكم؛    
 فإذا يتكم عن شـيء      سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم،   

 متفق  «فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأْتوا منه ما استطعتم         
 .عليه

 .  يف اإلفراط والغلو« بكثرة سؤاهلم »: فقوله
التفـريط   يف   « واختالفهم على أنبيـائهم      »: وقوله
 .والتقصري

كتاب االعتصام بالكتاب   " ولذلك أورده البخاري يف     
 .����، وهو من جوامع كلمه )1("والسنة 

 تعاىل املـؤمنني    اهللاوملا كانت املتابعة ذه الدقة مل ميدح        
�ُـ�SK �ِـ/�       {:مبجردها، بـل بإحسـاا فقـال      �َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	���ُـ�SK �ِـ/�      �َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	���ُـ�SK �ِـ/�      �َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	���ُـ�SK �ِـ/�      �َ:	 �SKُ�ِ$ـ���	��

  ;ِMــ X�	��ــ�ِ�  �W�َ:	�� �/;�ِِqــ� �Fُ(	  ;ِMــ X�	��ــ�ِ�  �W�َ:	�� �/;�ِِqــ� �Fُ(	  ;ِMــ X�	��ــ�ِ�  �W�َ:	�� �/;�ِِqــ� �Fُ(	  ;ِMــ X�	��ــ�ِ�  �W�َ:	�� �/;�ِِqــ� �Fُ(	   �-ــ ِw�� ٍSــ� ��DbِYِ$ E@cKــ @�� X'	 /ِ   �-ــ ِw�� ٍSــ� ��DbِYِ$ E@cKــ @�� X'	 /ِ   �-ــ ِw�� ٍSــ� ��DbِYِ$ E@cKــ @�� X'	 /ِ   �-ــ ِw�� ٍSــ� ��DbِYِ$ E@cKــ @�� X'	 /ُِg	ُg	ُg	ُg	 DE@FDــ� ��  DE@FDــ� ��  DE@FDــ� ��  DE@FDــ� �� 
���Dـ3@    	Kُـw�������Dـ3@    	Kُـw�������Dـ3@    	Kُـw�������Dـ3@    	Kُـw���� ومن كـان    ، أي هي متابعة ظاهرة وباطنة،     }

كذلك فأخذ منه الشيطان نصيبا من الطاعة، أسرع اَألوبة         
                                                           

 ).٦٨٥٨( رقم « الفتح »انظر ) 1(
 

 



 

 
٦٨

 ٦٨ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 املهاجرين واألنصار بذلك؛    اهللاونفعته التوبة؛ كما وصف     
ه العنايـة   ألن خمالفتهم مل تكن متأصلة يف قلوم، وسر هذ        

 اهللالربانية م ما عِرفوا به من املتابعة التامة، فتأمل إخبـار            
عن حفظ قلوم من الزيغ بسبب صدقهم يف املتابعـة يف           

��	)ِِq��Fُ�    �/;	ُg	ُg	ُg	َ�ُg�َ�   �Z�َ' �َ�َ�   �Z�َ' �َ�َ�   �Z�َ' �َ��Z�َ' �َ   {: � اهللاوقت العسرة قال     -ِ ��	 HَC��     �/;�ِِq��Fُ(	�� -ِ ��	 HَC��     �/;�ِِq��Fُ(	�� -ِ ��	 HَC��     �/;�ِِq��Fُ(	�� -ِ ��	 HَC�� 
     kِ��D�@��	 �ِ����� 
 @6K@�� X'	 �/;ِMX�	 �ِ��W�َ:	��     kِ��D�@��	 �ِ����� 
 @6K@�� X'	 �/;ِMX�	 �ِ��W�َ:	��     kِ��D�@��	 �ِ����� 
 @6K@�� X'	 �/;ِMX�	 �ِ��W�َ:	��     kِ��D�@��	 �ِ����� 
 @6K@�� X'	 �/;ِMX�	 �ِ��W�َ:	��         @ZKُـCُ5 ُـ�;+ِ�; �?�َQ ��� ِ�D��$ /ِ�          @ZKُـCُ5 ُـ�;+ِ�; �?�َQ ��� ِ�D��$ /ِ�          @ZKُـCُ5 ُـ�;+ِ�; �?�َQ ��� ِ�D��$ /ِ�          @ZKُـCُ5 ُـ�;+ِ�; �?�َQ ��� ِ�D��$ /ِ� 

   DE@FDِـ�� ٍhـ;�َِU   DE@FDِـ�� ٍhـ;�َِU   DE@FDِـ�� ٍhـ;�َِU   DE@FDِـ�� ٍhـ;�َِU{،          فلْيحذر الذين هم على ظـاهر السـنة دون 
 .باطنها، وكذا العكس



 

 

 ٦٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 تعجيل اهلزمية ملخالفي الرسل 
كما أنّ أتباع الرسل منصورون، فإنّ خمالفيهم خمذولون        

ــال    اهللاقــــــــــــــــــــ
��S      {: تعاىلL?��}@; �/;MX�	 �SI      �S�L?��}@; �/;MX�	 �SI      �S�L?��}@; �/;MX�	 �SI      �S�L?��}@; �/;MX�	 �SIََg	ََg	ََg	ََg	 @3َ�K@�����  @3َ�K@�����  @3َ�K@�����  @3َ�K@�����    #{�َ]َ:	 
 �2|َِ��ُ1    #{�َ]َ:	 
 �2|َِ��ُ1    #{�َ]َ:	 
 �2|َِ��ُ1    #{�َ]َ:	 
 �2|َِ��، وقال  } 1ُ

 :���� اهللارســـــــــــــــــــول 
 رواه  ))وجعل الذّل والصغار علىمن خالف أمري       ...  ((

 .أمحد وهو حسن
 والبدعـةُ مقرونـةٌ     : " وتفسريه ماقاله ابـن تيميـة     

أهـل  : بالفُرقة،كما أنّ السنةَ مقرونةٌ باجلماعة  فيقـال       
 .)1("قة أهل البدعة والفُر: كما يقال: السنة واجلماعة

وقد أمجع العقالء على أنّ أعظم أسباب اهلزميـة هـو           
التنازع، وأشده ـ وال شك ـ التنازع يف الدين، وملا كان  

 اهللا ورسـوله قـرن      اهللالتنازع ناشئاً عن التقصري يف طاعة       
�K@���َِ1	   {:بينهما يف آية واحدة، فقال      	K@���َِ1�  	K@���َِ1�  	K@���َِ1�َg	َg	َg	َg	    	K@�َs���َ' َ��� @3َ�K@�����     	K@�َs���َ' َ��� @3َ�K@�����     	K@�َs���َ' َ��� @3َ�K@�����     	K@�َs���َ' َ��� @3َ�K@����� 

��'ـَ    	KُCـ��ْ�َ"َU   َـ'�� 	KُCـ��ْ�َ"َU   َـ'�� 	KُCـ��ْ�َ"َU   َـ'�� 	KُCـ��ْ�َ"َU  DEُـ[@��ِ ���cْM  DEُـ[@��ِ ���cْM  DEُـ[@��ِ ���cْM  DEُـ[@��ِ ���cْM {      وملا كان االلتزام بالسنة هو سفينة
 بلزومها عند وقوعه    ����النجاة يف حبر االختالف، أمر النيب       

وإنه من يعـش مـنكم بعـدي فسـريى          ...  ((: فقال
اختالفاكثريا، فعليكم بسنيت وسـنة اخللفـاء املهـديني         
الراشدين، متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإيـاكم        

                                                           
 ).٦( البن القيم ص«جتماع اجليوش اإلسالمية  ا»وانظر إن شئت ) ١/٤٢ (« االستقامة ») 1(



 

 
٧٠

 ٧٠ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

رواه أبوداود والترمذي وابـن ماجـه        )) األمور   وحمدثات
���َ 'َ]�KُُـK	 X��َQـMِ;/�     {:  تعـاىل  اهللاوغريهم وهوصحيح، وقال         �/;ِMـX��َQ 	Kُـ�Kُ[َ' َ���     �/;ِMـX��َQ 	Kُـ�Kُ[َ' َ���     �/;ِMـX��َQ 	Kُـ�Kُ[َ' َ���

��	Kُ�َCَ"Di	 �D��$ /ِـ�ِ ��ـ� �qـ� @E@c�f	� ����Pـ��           	Kُ5��	Kُ�َCَ"Di	 �D��$ /ِـ�ِ ��ـ� �qـ� @E@c�f	� ����Pـ��          'َ�َ� 	Kُ5��	Kُ�َCَ"Di	 �D��$ /ِـ�ِ ��ـ� �qـ� @E@c�f	� ����Pـ��          'َ�َ� 	Kُ5��	Kُ�َCَ"Di	 �D��$ /ِـ�ِ ��ـ� �qـ� @E@c�f	� ����Pـ��          'َ�َ� 	Kُ5، أي جاءهم من    }'َ�َ�
وهذا مبين يف سرية    . الوحي ماجيمعهم، فلما تركوه اختلفوا    

 رسلهم، فالنصارى اتبعـوا رهبانيـة       اليهود والنصارى مع  
 بينهم العداوة   اهللابتدعوها وتركوا بعض ما أُمروا به فأَغْرى        

��ِ/� 	�Kُ��َ5 �/;ِMX	 X�ِIـ� ��Wَـ����iَ1 zـMْ�َ�         {: والبغضاء،كما قال تعاىل           �َ�ْMـ�iَ1 zـ����Wَ� ـ�X�ِI 	Kُ��َ5 �/;ِMX�	 �/ِ��         �َ�ْMـ�iَ1 zـ����Wَ� ـ�X�ِI 	Kُ��َ5 �/;ِMX�	 �/ِ��         �َ�ْMـ�iَ1 zـ����Wَ� ـ�X�ِI 	Kُ��َ5 �/;ِMX�	 �/ِ��
        �k��	�����	 @E@F��D��$ ���D;��ْ�َ&َU ِ3ِ$ 	�@�{Qُ] ��ِ� ����b 	K@���َU DE@Fَ5�َp�ِ�        �k��	�����	 @E@F��D��$ ���D;��ْ�َ&َU ِ3ِ$ 	�@�{Qُ] ��ِ� ����b 	K@���َU DE@Fَ5�َp�ِ�        �k��	�����	 @E@F��D��$ ���D;��ْ�َ&َU ِ3ِ$ 	�@�{Qُ] ��ِ� ����b 	K@���َU DE@Fَ5�َp�ِ�        �k��	�����	 @E@F��D��$ ���D;��ْ�َ&َU ِ3ِ$ 	�@�{Qُ] ��ِ� ����b 	K@���َU DE@Fَ5�َp�ِ�  �f�َ.ْ^� �	�   �f�َ.ْ^� �	�   �f�َ.ْ^� �	�   �f�َ.ْ^� �	� 

فهذا نص يف أم تركوا     : " ، قال ابن تيمية   }Iِ� ;�ـtِDK 	��ِ�����ـِ�    Iِ� ;�ـtِDK 	��ِ�����ـِ�    Iِ� ;�ـtِDK 	��ِ�����ـِ�    Iِ� ;�ـtِDK 	��ِ�����ـِ�    
بعض ما أُِمروا به فكان تركه سـبباً لوقـوع العـداوة            

  .)1("والبغضاء احملرمين 
: وكذلك اليهود تركوا بعض ما أُمروا به كما قال تعاىل         

}    	K@�َ�� ِ3ِ�ِw	�K�� /�� �ECَِ[�	 �SKُUP��}@;    	K@�َ�� ِ3ِ�ِw	�K�� /�� �ECَِ[�	 �SKُUP��}@;    	K@�َ�� ِ3ِ�ِw	�K�� /�� �ECَِ[�	 �SKُUP��}@;    	K@�َ�� ِ3ِ�ِw	�K�� /�� �ECَِ[�	 �SKُUP��}@;      ِ3ِـ$ 	�ِ�� [Qُ}ـ�@� ����b       ِ3ِـ$ 	�ِ�� [Qُ}ـ�@� ����b       ِ3ِـ$ 	�ِ�� [Qُ}ـ�@� ����b       ِ3ِـ$ 	�ِ�� [Qُ}ـ�@� ����b {  لكن ،
تركهم له كان ناشئاً عن تقصـريهم املعـروف بسـبب           

 Qَـopِ	ً �ِـ�E@FD      {    :، كما قال تعاىل   اهللاكراهيتهم ملا أنزل    Sـ��;+��َ��      E@FDِـ�� ً	opَِـQ Sـ��;+��َ��      E@FDِـ�� ً	opَِـQ Sـ��;+��َ��      E@FDِـ�� ً	opَِـQ Sـ��;+��َ��
  �k����ــ� 1ُ�ـــِ+D�َ�ِI َJـــ�2 �ِـــ/ ��$Pـــ�2 �ُ^ْ����ـــ�ً ��Qُ�ْـــ�	ً ��َْ1���D�َـــ� $��Dـــ��E@F@ 	���ـــ��	���k  ��ــ� 1ُ�ـــِ+D�َ�ِI َJـــ�2 �ِـــ/ ��$Pـــ�2 �ُ^ْ����ـــ�ً ��Qُ�ْـــ�	ً ��َْ1���D�َـــ� $��Dـــ��E@F@ 	���ـــ��	���k  ��ــ� 1ُ�ـــِ+D�َ�ِI َJـــ�2 �ِـــ/ ��$Pـــ�2 �ُ^ْ����ـــ�ً ��Qُ�ْـــ�	ً ��َْ1���D�َـــ� $��Dـــ��E@F@ 	���ـــ��	���k  ��ــ� 1ُ�ـــِ+D�َ�ِI َJـــ�2 �ِـــ/ ��$Pـــ�2 �ُ^ْ����ـــ�ً ��Qُ�ْـــ�	ً ��َْ1���D�َـــ� $��Dـــ��E@F@ 	���ـــ��	

�ِI �f�َ.ْ^� �	��ِI �f�َ.ْ^� �	��ِI �f�َ.ْ^� �	��ِI �f�َ.ْ^� �	��ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِ�����ِ��	 tِDK�; {)2(. 
واخلالف الواقع يف غري أهل امللـل       : " وقال ابن تيمية  

                                                           
 ).٢٠/١٠٩ (« جمموع الفتاوى ») 1(

 ).١٣/٢٢٧( أيضا « جمموع الفتاوى »انظر ) 2(



 

 

 ٧١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

أكثر منه يف أهل امللل، فكل من كان إىل متابعة األنبيـاء            
أقرب كان اخلالف بينهم أقل؛ فـاخلالف املنقـول عـن        

، وبعده  اهللافالسفة اليونان واهلند وأمثاهلم أمر ال يحصيه إال         
ل ابتداعا كالرافضة فينا، وبعد ذلك      اخلالف عن أعظم املل   

اخلالف الذي بني املعتزلة وحنوهم، وبعد ذلـك خـالف          
الفرق املنتسبة إىل اجلماعة، كالكالّبية والكرامية واألشعرية       

وبعد ذلك اختالف أهل احلديث، وهم أقـل        وحنوهم،  
الطوائف اختالفا يف أصوهلم، ألن مرياثهم مـن النبـوة          

 الـذي   اهللاعصـمهم حبـل     أعظم من مرياث غريهم، ف    
�K@�ِWَ"D	 OِD �}ِ$ {: اعتصموا به، فقال	� OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"D�	� OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"D�	� OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"D�	�gِ	gِ	gِ	gِ	ً���ِ��q ً���ِ��q ً���ِ��q ً���ِ��q  {")1(. 

 وممـا   : "ومن الدرر الغوايل أليب املظفر السمعاين قوله      
           أنك لو طالعت يدلُّ على أن أهل احلديث هم على احلق
مجيع كتبهم املصنفة من أوهلـم إىل آخـرهم، قـدميهم           

ام وزمام وتباعد ما بينـهم      وحديثهم مع اختالف بلد   
يف الديار، وسكون كل واحد منهم قطراً من األقطـار،          
وجدتهم يف بيان االعتقاد على وتريٍة واحدٍة ومنٍط واحٍد،         
جيرون فيه على طريقة ال حييدون عنها وال مييلون فيهـا،           
قولُهم يف ذلك واحد ونقلُهم واحـد، ال تـرى بينـهم      

 شيء ما وإن قلّ، بل لو مجعت مجيع         اختالفاً وال تفرقاً يف   
                                                           

 ).٦/٣١١ (« منهاج السنة ») 1(
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 ٧٢ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنـه          
جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على          

��S   {:  تعـاىل  اهللاحلق دليل أبين من هذا؟ قـال        @��Uَ1   �Sَـ�8 ;�"َـ��$@��Uَ1   �Sَـ�8 ;�"َـ��$@��Uَ1   �Sَـ�8 ;�"َـ��$@�Uَ1َـ�8 ;�"َـ��$
�ِ�ـ�ِ �D�َــِ�     D/ِــ� �Sَـ�Q DKَــ��� �S	�fD�ُـ��	    �ــِD�َ� ِِ�ـ�� D/ِــ� �Sَـ�Q DKَــ��� �S	�fD�ُـ��	    �ــِD�َ� ِِ�ـ�� D/ِــ� �Sَـ�Q DKَــ��� �S	�fD�ُـ��	    �ــِD�َ� ِِ�ـ�� D/ِــ� �Sَـ�Q DKَــ��� �S	�fD�ُـ��	gِ	gِ	gِ	gِ	 Di	 ِ3ــ�Uِ 	�} ِ"U�8ـ�ً Qَــopِ	U�8"ِ ًـ�ً Qَــopِ	U�8"ِ ًـ�ً Qَــopِ	U�8"ِ ًـ�ً Qَــopِ	�q�Kَ�  ًـ�@�	 �Uِــ ِ3	�q�Kَ�  Diـ�@�	 �Uِــ ِ3	�q�Kَ�  Diـ�@�	 �Uِــ ِ3	�q�Kَ�  Diـ�@

�K@�ِWَ"D	 OِD �}ِ$ {: وقال تعاىل	�� OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"D�	�� OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"D�	�� OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"D�	��gِ	gِ	gِ	gِ		Kُ5�َ�َ' َ��� ً���ِ��q 	Kُ5�َ�َ' َ��� ً���ِ��q 	Kُ5�َ�َ' َ��� ً���ِ��q 	Kُ5�َ�َ' َ��� ً���ِ��q {. 
وأما إذا نظرت إىل أهل األهـواء والبـدع رأيـتهم           
متفرقني خمتلفني أو ِشيعاً وأحزاباً؛ ال تكاد جتد اثنني منهم          
على طريقٍة واحدٍة يف االعتقاد، يبدع بعضهم بعضاً، بل         

أباه، والرجـلُ أخـاه،          ي قُون إىل التكفري؛ يكفِّر االبنتر
واجلار جاره، تراهم أبداً يف تنازٍع وتباغٍض واخـتالٍف،         

'َ{��Dـ @��q DE@Fِ��ـ�ً    'َ{��Dـ @��q DE@Fِ��ـ�ً    'َ{��Dـ @��q DE@Fِ��ـ�ً    'َ{��Dـ @��q DE@Fِ��ـ�ً    {تنقضي أعمارهم ومل تتفـق كلمـاتهم        
�SKُCِ�D��; َ� ytDKَ5 DE@FX�َ&ِ$ �2�َِ] HX"�T DE@F@$KُCُ5���SKُCِ�D��; َ� ytDKَ5 DE@FX�َ&ِ$ �2�َِ] HX"�T DE@F@$KُCُ5���SKُCِ�D��; َ� ytDKَ5 DE@FX�َ&ِ$ �2�َِ] HX"�T DE@F@$KُCُ5���SKُCِ�D��; َ� ytDKَ5 DE@FX�َ&ِ$ �2�َِ] HX"�T DE@F@$KُCُ5�� {")1( . 

له بيان حلوق اهلزمية مبـن خـالف        والغرض من هذا ك   
 وتعجيلها هلم، بسبب االختالف املضـروب       ����الرسول  

عليهم، وقد روى ابن سعد والبيهقـي وأمحـد وغريهـم      
بأسانيد عن مجع من الصحابة دخل حـديث بعضـهم يف         

 بـن   اهللا عبـد    ���� اهللاوبعث رسول   : حديث بعض، قالوا  
 حذافة السهمي، وهو أحد الستة، إىل كسرى يـدعوه إىل         

فدفعت إليه كتاب   : اهللاإلسالم وكتب معه كتابا، قال عبد       
                                                           

 ).٢/٢٢٥( لقوام السنة « احلجة »من ) 1(



 

 

 ٧٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 اهللا، فلما بلغ ذلك رسـول        أخذه فمزقه  ، مث ���� اهللارسول  
، وكتـب كسـرى إىل      )1())م مزق ملكه    اهللا  ((:  قال ����

باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك رجلني جلْدين          
فبعث بـاذان   إىل هذا الرجل الذي باحلجاز فلْيأتياين خبربه،        

قهرمان ورجال آخر، وكتب معهما كتابا، فقِدما املدينـة،         
 ���� اهللا، فتبسـم رسـول      ����فدفعا كتاب باذان إىل النيب      

فلمـا  : ودعامها إىل اإلسالم وفرائصهما ترعد، ويف رواية      
رأى شوارما مفتولة وخدودمها حملوقة، أشـاح عنـهما         

 أمرنا ربنـا ـ   : قاال)) ويحكُما من أمركما ذا ((: وقال
 � ولكين أمرين ريب ((: ����يعنيان كسرى ـ فقال النيب  

ــاريب   ــي ش ــييت وأن أُحف ــي حل ــال))أن أُعِف  : ، وق
 ارجعا عين يومكما هذا حىت تأتياين الغد فأخربكما مبـا           ((

 ، فجــــــــــاءاه ))أريــــــــــد 
 أَبلغا صاحبكما أن ريب قد قتل ربه        ((: من الغد فقال هلما   

 .)2(، فوجدوه كما قال))كسرى يف هذه الليلة 
 عِلم هالك كسرى لَما جترأ      ����ويف هذه القصة أن النيب      

 قضى بقطع دابر    اهللاعلى رسالته، ومل يراع له حرمته؛ ألن        
 �Tـ�ِ�|c �2َ@ـ �K	D$َ:"َـ�@       {: شاينء رسوله وتعجيل بتره فقال    SI       @�َـ"D$َ:	 �Kـ@c �2َ|�ِـ��T SI       @�َـ"D$َ:	 �Kـ@c �2َ|�ِـ��T SI       @�َـ"D$َ:	 �Kـ@c �2َ|�ِـ��T SI{ .

                                                           
 .، لكن زيادة هذا الدعاء هي عنده مرسلة« صحيحه »إىل هنا رواية البخاري يف ) 1(

  للغـزايل  « فقـه السـرية      »وخترجيـه علـى     ،  )١٤٢٩(ين   لأللبـا  « الصحيحة   »انظر  ) 2(
 ).٣٨٩ـ٣٨٨(



 

 
٧٤

 ٧٤ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

، كما ذكر ذلك    ومن حسن املوافقة أن قاتل كسرى ابنه      
، وهو من متام اإلعجاز يف إلقـاء        )1(« الفتح   »احلافظ يف   

العداوة بني أفراد األمة الواحدة، كيف وهي عداوة أهـل          
���َْ1���D�َـ� $��Dـ��E@F@ 	���ـ��	���k       {:  تعاىل اهللاحتقيقاً لقول   ! بيت واحد؟        �k�����َْ1���D�َـ� $��Dـ��E@F@ 	���ـ��	       �k�����َْ1���D�َـ� $��Dـ��E@F@ 	���ـ��	       �k�����َْ1���D�َـ� $��Dـ��E@F@ 	���ـ��	
�ِI �f�َ.ْ^� �	���ِI �f�َ.ْ^� �	���ِI �f�َ.ْ^� �	���ِI �f�َ.ْ^� �	���ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِ�����ِ��	 tِDK�; �ِ�����ِ��	 tِDK�; {.    

وقارن قصة كسرى هذه بقصة قيصـر الـيت رواهـا           
 اهللالبخاري وغريه، وفيها قول قيصر أليب سفيان يف رسول          

���� ..." :         فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قـدمي
هاتني، وقد كنت أعلم أنه خارج، مل أكن أظن أنه منكم،           

        تمشجلُص إليه لتفلو أين أعلم أين أخ    لقاءه، ولو كنـت
 ...".عنده لغسلت عن قَدمه 

 إىل كسـرى    ���� وقد كتب الـنيب      : "قال ابن تيمية  
وقيصر، وكالمها مل يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب النيب         

إن امللك باٍق يف    :  وأكرم رسوله، فثبت ملكُه، فيقال     ����
 ���� اهللاذريته إىل اليوم، وكسرى مزق كتـاب رسـول          

 بعد قليل ومزق ملكه     اهللا فقتله   ،���� اهللاواستهزأ برسول   
 أعلم ـ  اهللاكل ممزق ومل يبق لألكاسرة ملك، وهذا ـ و 

  �K@c �2َ|�ِ��T	D$َ:"َ�   {: حتقيق لقوله تعاىل  SI   �َ"D$َ:	 �K@c �2َ|�ِ��T SI   �َ"D$َ:	 �K@c �2َ|�ِ��T SI   �َ"D$َ:	 �K@c �2َ|�ِ��T SI{     أهن شـنفكلُّ م ،
 يقطع دابره وميحق عينه وأثـره،       اهللاوأبغضه وعاداه فإن    

                                                           
 ).٧٣٤ـ٧/٧٣٣) (1(



 

 

 ٧٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 إا نزلت يف العاص بن وائل أو يف عقبة بن أيب          : وقد قيل 
 م،  اهللامعيط أو يف كعب بن األشرف، وقد رأيت صنيع          

ــائر ــالم الســــ ــن الكــــ  :ومــــ
، فكيف بلحوم األنبياء عليهم     )حلوم العلماء مسمومة    ( 

 . )1(!"السالم؟
إن املُلْك باٍق يف ذريته إىل اليـوم        : " تأمل قوله : قلت

 يف  ���� اهللا، مع قول هرقل بعد قراءته كتاب رسـول          "
هل لكم يف الفـالح     ! يا معشر الروم   " :الرواية السابقة 

 ..".والرشد وأنْ يثبت ملْكُكُم فتباِيعوا هذا النيب؟
ونظري هذا ما حدثَناه أعـداد مـن        : " وقال ابن تيمية  

املسلمني العدول أهل الفقه واخلربة عما جربـوه مـرات          
متعددة يف حصر احلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية،        

كنـا  : ون فيها بين األصفر يف زماننا، قالوا      ملا حصر املسلم  
حنن حنصر احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو           

 اهللاممتنع علينا حىت نكاد نيأس، إذ تعرض أهله لسب رسول           
 والوقيعة يف عرضه فعجلنا فتحه وتيسر، ومل يكد يتأخر          ����

إال يوما أو يومني أو حنو ذلك، مث يفتح املكـان عنـوة،             
كون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا حىت إن كنـا لنتباشـر           وي

بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه، مع امتالء القلـوب          
                                                           

 ).١/٤٤( البن حجر )) الفتح ((، وانظر )١٦٥ـ١٦٤( ص « الصارم املسلول ») 1(



 

 
٧٦

 ٧٦ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

غيظا عليهم مبا قالوه فيه،كما حدثين بعـض األصـحاب          
الثقاة أنّ املسلمني من أهل الغرب حاهلم مـع النصـارى           

 أن يعذّب أعداءه تارة بعذاب مـن        اهللاكذلك، ومن سنة    
 .)1("تارة بأيدي عباده املؤمنني عنده، و

وأغزر ! ما أجلّها من سورة   :  سورة الكوثر  : "وقال ابن تيمية  
وحقيقة معناها تعلم من آخرها، فإنـه       ! فوائدها على اختصارها  

سبحانه وتعاىل بتر شاينء رسوله من كل خري، فيبتر ذكره وأهله           
ـا، وال   وماله فيخسر ذلك يف اآلخرة، ويبتر حياته فال ينتفع          

يتزود فيها صاحلا ملعاده، ويبتر قلبه فال يعي اخلـري، وال يؤهلـه         
ملعرفته وحمبته واإلميان برسله، ويبتر أعماله فـال يسـتعمله يف           
طاعة، ويبتره من األنصار فال جيد له ناصرا وال عونا، ويبتره من            
مجيع القرب واألعمال الصاحلة فال يذوق هلا طعما وال جيد هلـا            

، وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها، وهذا جزاء مـن           حالوة
 ورده ألجل هواه أومتبوعـه أو  ����شنأ بعض ما جاء به الرسول  

شيخه أو أمريه أو كبريه، كمن شنأ آيات الصفات وأحاديـث           
 ورسوله منها، أو محلها على      اهللالصفات، وتأوهلا على غري مراد      

ـ        ى أال تكـون آيـات      ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته، أو متن
 ... ���� اهللالصفات أنزلت، وال أحاديث الصفات قاهلا رسـول         

ومن أقوى عالمات شناءته هلا وكراهته هلا أنه إذا مسعهـا حـني            
                                                           

 ).١١٧(املصدر السابق ص ) 1(



 

 

 ٧٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

يستدل ا أهلُ السنة على ما دلت عليه من احلق امشأز من ذلك، 
وحاد ونفر من ذلك، ِلما يف قلبه من البغض هلا والنفرة عنـها،             

وكذا من آثر كالم الناس     ...  للرسول أعظم من هذا      فأي شاينء 
وعلومهم على القرآن والسنة، فلوال أنه شاينء ِلمـا جـاء بـه       
الرسول ما فعل ذلك، حىت إن بعضهم لينسى القرآن بعـد أن             

 ...حفظه، ويشتغل بقول فالن وفالن 
 احلذر أيها الرجل من أن تكره شيئا ممـا جـاء بـه            ! فاحلذر

ده ألجل هـواك، أو انتصـارا ملـذهبك أو           أو تر  ����الرسول  
 مل  اهللالشيخك، أو ألجل اشتغالك بالشهوات أو بالـدنيا؛ فـإن           

يوجب على أحد طاعة أحد إال طاعة رسوله واألخذ مبا جاء به،            
 عـن   اهللاحبيث لو خالف العبد مجيع اخللق واتبع الرسول ما سأله           
رسول، وإال  خمالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إمنا يطاع تبعا لل          

فاعلم ذلـك وامسـع     . لو أمر خبالف ما أمر به الرسول ما أطيع        
وأطع، واتبع وال تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملُك، بل ال           

 .)1("أعلم اهللا خري يف عمل أبتر من اِالتباع، وال خري يف عامله، و
                                                           

 ).٥٢٩ـ١٦/٥٢٦ (« جمموع الفتاوى ») 1(
 
 

 



 

 
٧٨

 ٧٨ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

احتجت إىل أن أؤصل لبحثي ـذا الفصـل؛ ألنـين           
تعرضت فيه النتقاد بعض من بان يل خطؤه يف الدعوة إىل           

وملّا كان جلّ   .  عموما، ويف موضوع الكتاب خصوصا     اهللا
بالنقـد  ( األحزاب اإلسالمية يعمل على وأْد ما يسـمى         

، وإجهاض األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر         )الذّايتّ  
إخالء أعظم ثغور املسلمني من مرابط، حبجة الستر على         و

املسلمني تارة، ومجع الكيد للكافرين تارة أخرى، وغريها        
من احلجج العاطفية اليت جتعل العقول تتخطّف من أصحاا         
يف زمن الوهن العلمي، كان البد من رد احلق إىل نصـابه            

}D}�;� �ٍ��P��$ /�� �2َC�c D/�� �2CِDF���ِD}�;� �ٍ��P��$ /�� �2َC�c D/�� �2CِDF���ِD}�;� �ٍ��P��$ /�� �2َC�c D/�� �2CِDF���ِD}�;� �ٍ��P��$ /�� �2َC�c D/�� �2CِDF���ِ�ٍ��P��$ /�� -�b D/�� H���ٍ��P��$ /�� -�b D/�� H���ٍ��P��$ /�� -�b D/�� H���ٍ��P��$ /�� -�b D/�� H��{.    
والذين يلْوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل وإن كان        " 

يف بعضهم صالح وخري، ولكنه الوهن وضـعف العـزائم          
حينا، وضعف إدراك مدارك احلق والصواب أحيانا، بل يف         

 اهللاحقيقته من التويل يوم الزحف عن مواقع احلراسة لدين          
 يكون الساكت عـن كلمـة احلـق    والذّب عنه، وحينئذ  

: " كالناطق بالباطل يف اإلمث، قال أبـو علـي الـدقاق            
الساكت عن احلق شيطان أخرس، واملتكلم بالباطل شيطان        

 خيرب بافتراق هذه األمة إىل ثـالث        ����والنيب  ". ناطق  

 :األصل اخلامس 
األمـر   مـن   الرد على املخالف   

 .رباملعروف والنهي عن املنك



 

 

 ٧٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

وسبعني فرقة، والنجاة منها لفرقة واحدة على منـهاج         
األمـة إىل فرقـة ومجاعـة       النبوة، أيريد هؤالء اختصار     

أم أـا   !.  واحدة مع قيام التمايز العقدي املضـطرب؟      
 .دعوة إىل وحدة تصدع كلمة التوحيد، فاحذروا

 :وما حجتهم إال املقوالت الباطلة 
 !التصدعوا الصف من الداخل
 !ال تثريوا الغبار من اخلارج

 !ال حتركوا اخلالف بني املسلمني
تفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضـا فيمـا        نلتقي فيما ا  " 

 .وهكذا!" اختلفنا فيه 
هل سكت املبطلون   : وأضعف اإلميان أن يقال هلؤالء      

لنسكت، أم أم يهامجون االعتقاد على مرأى ومسمع،        
 ... م الاهللاويطلب السكوت؟ 

 كل مسلم من تسرب حجة اليهود، فهم        اهللاونعيذ ب 
للكتـاب، ومـع هـذا      خمتلفون على الكتاب، خمالفون     

 تعاىل فقال   اهللايظهرون الوحدة واالجتماع، وقد كذّم      
، وكـان مـن     }'َ{��Dـ @��q DE@Fِ��ـ�ً �Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"��D}َ'       HXـ @��q DE@Fِ��ـ�ً �Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"��D}َ'       HXـ @��q DE@Fِ��ـ�ً �Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"��D}َ'       HXـ @��q DE@Fِ��ـ�ً �Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"HX       {: سبحانه  

��ـ/       {: بقولـه    اهللاأسباب لعنتهم ما ذكره      �SDK�cَ��ـ�"�; َ� 	Kُـ��Q       /ـ�� �SDK�cَ��ـ�"�; َ� 	Kُـ��Q       /ـ�� �SDK�cَ��ـ�"�; َ� 	Kُـ��Q       /ـ�� �SDK�cَ��ـ�"�; َ� 	Kُـ��Q
@6KُC��َU �ٍَ[�@�@6KُC��َU �ٍَ[�@�@6KُC��َU �ٍَ[�@�@6KُC��َU �ٍَ[�@�{")1(. 

                                                           
 ).٧٦ـ٧٥( ص « املخالف من أصول اإلسالم  الرد على»كتبه الشيخ بكر أبو زيد يف ) 1(



 

 
٨٠

 ٨٠ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

ذوذ فقهي  وهلذا فإذا رأيت من رد على خمالف يف ش        " 
أو قول بدعي، فاشكر له دفاعه بقدر مـا وِسـعه، وال            

! ملاذا ال يرد على العلمانيني؟    ( ختذِّله بتلك املقولة املهينة     
فالناس قدرات ومواهب، ورد الباطل واجـب مهمـا         ،  )

 .)1("كانت رتبته، وكل مسلم على ثغر من ثغور ملّته 
 بـاملعروف   وأصل هذا الباب النصوص الواردة يف األمر      

�@I �SKِ�    {:والنهي عن املنكر كقوله تعاىل    Dـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[�ِ� /ُ[َ"�ْ�   �ِI �SK@�Dـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[�ِ� /ُ[َ"�ْ�   �ِI �SK@�Dـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[�ِ� /ُ[َ"�ْ�   �ِI �SK@�Dـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[�ِ� /ُ[َ"�ْ�
         �SKـ@}Cِْ�ُ(	 @E@c �2|َِ��ُ1�� �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;� �ِ�@�D�َ(�ِ$ �S�@�@�&ْ�;� �ِD�َ�	         �SKـ@}Cِْ�ُ(	 @E@c �2|َِ��ُ1�� �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;� �ِ�@�D�َ(�ِ$ �S�@�@�&ْ�;� �ِD�َ�	         �SKـ@}Cِْ�ُ(	 @E@c �2|َِ��ُ1�� �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;� �ِ�@�D�َ(�ِ$ �S�@�@�&ْ�;� �ِD�َ�	         �SKـ@}Cِْ�ُ(	 @E@c �2|َِ��ُ1�� �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;� �ِ�@�D�َ(�ِ$ �S�@�@�&ْ�;� �ِD�َ�	{ 

واألمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر       : " قال ابن تيمية  
 وهو من أفضل األعمال الصاحلة      مبعروف وي عن منكر،   

، وال ينبغي للجماعات اإلسالمية اليوم أن تضيق        )2(... "
صدورها بالنقد؛ ألنه من القيام بالقسط والشـهادة هللا         
الّلذين أمرنا ما ولو مع أنفسنا وأهل ملّتنا كما قـال            

	�ِ#� $ِ���D�ِـِ� T@ـ              {: تعاىلK5َـ 	Kُـ�KُQ 	Kـ@���� /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�;              ـ@T �	�ِ#� $ِ���D�ِـِK5َـ 	Kُـ�KُQ 	Kـ@���� /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�;              ـ@T �	�ِ#� $ِ���D�ِـِK5َـ 	Kُـ�KُQ 	Kـ@���� /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�;              ـ@T �	�ِ#� $ِ���D�ِـِK5َـ 	Kُـ�KُQ 	Kـ@���� /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�;     DKَـ������F	XC�ِ �fـ3ِ ���َـ���F     DK	XC�ِ �fـ3ِ ���َـ���F     DK	XC�ِ �fـ3ِ ���َـ���F     DK	XC�ِ �fـ3ِ 
 �� ً	oِــ�َU D�ــ/D �َ�ِ��ــ� 1َ ُ[�; SِI #ِ$��5َْــ:	� /ِD;ــ�� �ِ	�K�	 �َِ1 DEُ[1َ��ُ�ِــ HَــC�� �� ً	oِــ�َU D�ــ/D �َ�ِ��ــ� 1َ ُ[�; SِI #ِ$��5َْــ:	� /ِD;ــ�� �ِ	�K�	 �َِ1 DEُ[1َ��ُ�ِــ HَــC�� �� ً	oِــ�َU D�ــ/D �َ�ِ��ــ� 1َ ُ[�; SِI #ِ$��5َْــ:	� /ِD;ــ�� �ِ	�K�	 �َِ1 DEُ[1َ��ُ�ِــ HَــC�� �� ً	oِــ�َU D�ــ/D �َ�ِ��ــ� 1َ ُ[�; SِI #ِ$��5َْــ:	� /ِD;ــ�� �ِ	�K�	 �َِ1 DEُ[1َ��ُ�ِــ HَــC��ُg	ُg	ُg	ُg	    
             SِYَU 	Kُw�ِD�ُ' D�َ1 	�@KCَْ' SِI�� 	Kُ�ِ�D�َ' Sَ1 z�Kَ�	 	K@�ِ X"َ' �8َU ���ِFِ$ Hَ�D�َ1             SِYَU 	Kُw�ِD�ُ' D�َ1 	�@KCَْ' SِI�� 	Kُ�ِ�D�َ' Sَ1 z�Kَ�	 	K@�ِ X"َ' �8َU ���ِFِ$ Hَ�D�َ1             SِYَU 	Kُw�ِD�ُ' D�َ1 	�@KCَْ' SِI�� 	Kُ�ِ�D�َ' Sَ1 z�Kَ�	 	K@�ِ X"َ' �8َU ���ِFِ$ Hَ�D�َ1             SِYَU 	Kُw�ِD�ُ' D�َ1 	�@KCَْ' SِI�� 	Kُ�ِ�D�َ' Sَ1 z�Kَ�	 	K@�ِ X"َ' �8َU ���ِFِ$ Hَ�D�َ1َg	َg	َg	َg	    

       ً	oِ ـ�i �SKُـC��D�َ' ِ��ـ�$ �Sَـ�Q       ً	oِ ـ�i �SKُـC��D�َ' ِ��ـ�$ �Sَـ�Q       ً	oِ ـ�i �SKُـC��D�َ' ِ��ـ�$ �Sَـ�Q       ً	oِ ـ�i �SKُـC��D�َ' ِ��ـ�$ �Sَـ�Q {هو الكذب، واإلعراض هو     وال لَّي
                                                           

 ).٥٧(املصدر السابق ص ) 1(

 ).٥/٢٥٣ (« منهاج السنة ») 2(
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 ا	�����

، فكيف يطيـب ملـؤمن      )1(الكتمان كما قال ابن تيمية    
دعوةٌ مع كتمان األخطاء تستراً باامالت السياسية بعد        

 !هذا؟
 يف قلب كلِّ مـؤمن      اهللاوال شك أنّ الغرية اليت أودعها       

على حمارمه هي اليت حتركه إىل القيام ذا الواجب، كمـا           
 تعاىل يغار، وإنّ املـؤمن يغـار،        اهللاإنّ   ((: ����قال النيب   
.  متفق عليـه   )) عليه   اهللا أن يأيت املؤمن ما حرم       اهللاوغرية  

ليس ذا  : وإذا كان كلما أراد املؤمن أن يقوم املسار قيل له         
فمىت يعرف أخطـاءه؟ ومـىت      ! الوقت والكفار متربصون  

حيجم عنها؟ ومىت يصح املريض ويقوى الضـعيف؟ وقـد    
املؤمن مـرآة    ((:  قال ���� اهللا أبو هريرة عن رسول      روى

املؤمن، واملؤمن أخو املؤمن، يكُف عليه ضيعته، ويحوطُه        
وليس من املوالة للمؤمنني يف شـيء أن        . )2())من ورائه   

تنصر أخاك يف باطله حمتجا مبواجهته الشيوعيني، فعـن         
 انصر أخـاك ظاملـا أو       ((:  قال ����أنس أن رسول اهللا     

هذا ننصـره مظلومـا،     ! يا رسول اهللا  : ، قيل ))مظلوما  
، رواه  ))متنعه مـن الظلـم       ((: فكيف ننصره ظاملا؟ قال   

 (( :البخاري ومسلم، ويف رواية ملسلم من طريق جابر بلفظ      
                                                           

 ).٢٨/٢٣٥ («تاوى  جمموع الف») 1(

 .وهو صحيح) ٢/٣٠٤(رواه أبو داود ) 2(
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 ا	�����

 .))إن كان ظاملا فلينهه؛ فإنه له نصر 
وجيب عقوبة كل مـن     : " قال ابن تيمية يف هذا املعىن     

     عنهم أو أثىن عليهم أو عظّم كتبـهم        انتسب إليهم أو ذب
أو عِرف مبساعدم ومعاونتهم أو كره الكالم فـيهم أو           
أخذ يعتذر هلم، بأنّ هذا الكالم ال يدرى ما هو؟ أو مـن             
قال إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه املعاذير الـيت ال           
يقوهلا إال جاهل أو منافق، بل جتب عقوبة كل من عـرف      

ون على القيام عليهم، فإنّ القيام على هؤالء        حاهلم ومل يعا  
من أعظم الواجبات ألم أفسدوا العقول واألديان علـى         
خلق من املشايخ والعلماء وامللوك واألمراء، وهم يسـعون         

 .)1( "اهللايف األرض فسادا ويصدون عن سبيل 
 :ويف الرد على املخالف دفاع عن اإلسالم من جبهتني

ارجي وهو الكافر املتمحض، الذي     اخلطر اخل : األوىل" 
مل يعِرف نور اإلسالم، مبا يكيده لإلسالم واملسلمني مـن          
غزو حيِطم يف مقَومام العقدية والسـلوكية والسياسـية         

 ...واحلكمية 
 مواجهة التصدع الداخلي يف األمة بفشو ِفـرق         :الثانية

إذ التصـدع   ... وحنل طاف طائفها يف أفئدة شباب األمة        
: الداخلي حتت لباس الدين ميثِّل انكسارا يف رأس املـال            

                                                           
 ).٢/١٣٢ (« جمموع الفتاوى ») 1(



 

 

 املسلمني، وقد كان للسالكني يف ضوء الكتـاب والسـنة          
ـ الطّائفة املنصورة ـ احلظّ الوافر واملقام العظيم يف جرب  
كسر املسلمني بردهم إىل الكتاب والسنة، وذلك بتحطيم        

     قة من مآخذ باطلة يف ميزان      ما قامت عليه تلك الفرق املفر
 .)1("الشرع 

ومن ضنائن العلم ما قرأته البن تيمية يف التمييـز بـني            
معاملة اخلوارج ومعاملة الكفار، وهو يرفع اللّبس املتبـادر         
إىل األذهان الكليلة من بعض األحاديث اليت يظهر منها أنّ          
اخلوارج شر من الكفار مطلقـا، مـع أنّ الصـحابة مل            

ـ  يكفّرو ومـا زالـت سـرية    : " هم، قال ـ رمحه اهللا 
املسلمني على هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلـهم         

 بقتـاهلم يف    ���� اهللا، هذا مع أمـر رسـول        �الصديق  
شر قتلى حتت    »األحاديث الصحيحة، وما رِوي من أم       

 يف احلـديث الـذي   « أدمي السماء، خري قتيل من قتلوه     
أي أم شر على    ؛  )2(رواه أبو أمامة، رواه الترمذي وغريه     

                                                           
 ). ٥٤ـ٥٣( ص « حكم االنتماء إىل األحزاب »اختصار ملا كتبه الشيخ بكر يف كتابه ) 1(

، ولعلّ سبب تصـدير     )٢٣٩٨(برقم   « سنن الترمذي    »صححه األلباين يف حتقيقه لـ      ) 2(
لتمريض هو روايته له باملعىن كما يظهر من سياقه، وهـو مسـلك             ابن تيمية له بصيغة ا    

وال يعنون به ـ  ، « صحيحه »معروف عند بعض املتقدمني من احملدثني كالبخاري يف 
رأى أبو أمامة : ب قالحينئذ ـ تضعيف احلديث، ولفظه عند الترمذي من رواية أيب غال 

 كالب النار، شر قتلى حتـت أدمي        »:رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة       
= 
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 ا	�����
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 ٨٤ 
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املسلمني من غريهم؛ فإنهم مل يكن أحـد شـرا علـى            
ال اليهود وال النصارى؛ فـإنهم كـانوا        : املسلمني منهم 

 مستحلني لدماء   )1(جمتهدين يف قتل كل مسلم مل يوافقهم      
مني وأمواهلم وقتل أوالدهم، مكفِّرين هلم، وكـانوا        املسل

  أي   )2(..."متدينني بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم املضلّة       
أنّ اخلوارج أقلّ جرمية من الكفار يف امليزان العام األخـري،           

،  لكن بالنسبة ملا يعاين منهم       "من الكفر فروا    " يكفي أم   
يا فهم أعظم شرا    املسلمون وما يوقعون م من احملن والبال      

من الكفار، بل ال خيلص الكفار إىل املسلمني كما خيلـص           
إليهم هؤالء، ولذلك قد تقَدم عقوبتهم يف الـدنيا قبـل            
غريهم، وتأمل فقه ابن تيمية حني قال بعد كالمه السـابق           

والعقوبة يف الدنيا تكون لدفع ضرره عـن        : " بصفحتني
 ممن مل يعاقَب، كمـا      املسلمني، وإن كان يف اآلخرة خريا     

                                                           
�@y6K@q   {: ، مث قرأ  «السماء، خري قتلى من قتلوه       L?�KD�َ'�� y6K@q@� L���D َ' �tDK�;   y6K@q@� L?�KD�َ'�� y6K@q@� L���D َ' �tDK�;   y6K@q@� L?�KD�َ'�� y6K@q@� L���D َ' �tDK�;   y6K@q@� L?�KD�َ'�� y6K@q@� L���D َ' �tDK�;{ يـة،   إىل آخـر اآل

لو مل أمسعه إال مرة أو مـرتني أو         : " ؟ قال ���� اهللاأنت مسعته من رسول     : قلت أليب أمامة  
وخـري   ((: بلفظ )١/٦٢(، وعند ابن ماجه     "ثالثا أو أربعا حىت عد سبعا ما حدثتكموه         

ــن   ــل مـــــــــــــــ  قتيـــــــــــــــ
 .))قتلوا 

 .أي أم يجِهدون أنفسهم يف قتل املسلمني كما سيأيت) 1(

 ).٥/٢٤٨ (« منهاج السنة ») ٢(



 

 

يعاقَب املسلم املُتعدي للحدود وال يعاقَب أهل الذِّمة من         
 ".اليهود والنصارى، واملسلم يف اآلخرة خري منهم 

فاحفظ هذا، وعض عليه بالنواجذ تتهاوى بني يـديك         
عساكر الباطل املعطّلة اهدة البدع وأهلـها، كأولئـك         

، أو كأولئك   !! "وا معنا فأنتم معهم   إن مل تكون  " : القائلني
توجهون سهامكم إىل إخوانكم، والعلمانيون     : " القائلني

والشيوعيون أنشط ما يكونـون يف نشـر اخلالفـات          
 ! ".بينكم؟

 ودينه ومنهاجـه    اهللاإذ تطهري سبيل    : " )1(قال ابن تيمية  
وشرعته ودفع بغي هؤالء وعدوام على ذلك واجب على         

 لدفع ضـرر    اهللاق املسلمني، ولوال من يقيمه      الكفاية باتفا 
وكان فساده أعظم من فساد استيالء      هؤالء لفسد الدين،    

العدو من أهل احلرب؛ فإن هؤالء إذا استولوا مل يفسدوا          
القلوب وما فيها من الدين إال تبعا، وأما أولئـك فهـم            

 ال  اهللا إن   ((:  ����يفسدون القلوب ابتداء، وقد قال النيب       
صوركم وأموالكم،وإمنـا ينظـر إىل قلـوبكم        ينظر إىل   
  ... ".)2())وأعمالكم 

                                                           
 ).٢٨/٢٣٢ (« جمموع الفتاوى ») 1(

 .رواه مسلم) 2(
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٨٦

 ٨٦ 
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ملاذا عِنيت مجعية العلماء املسلمني 
اجلزائريني بالرد على الفرق املنحرفة ـ 
كالطرق الصوفية ـ أكثر من عنايتها بالرد 
 على اإلحلاد، مع وجود االستعمار الفرنسي؟

 مبنـهج  هذه شبهة تِرد كثريا على لسان من مل يتضـلَّع   
السلف جييب عنها الشيخ حممد البشري اإلبرهيمي ـ رمحه  

إن لفشـو  : وإنك ال تبِعـد إذا قلـت  : " اهللا ـ بقوله 
          اخلرافات وأضاليل الطرق بني األمة أثرا كبريا يف فشـو
اإلحلاد بني أبنائها املتعلمني تعلُّما أوروباويـا اجلـاهلني         

رة أن هـذه    حبقائق دينهم، ألم حيملون من الصغر فك      
األضاليل الطرقية هي الدين، وأن أهلها هم محلة الدين،         
فإذا تقدم م العلم والعقل مل يستسغها منهم علـم وال           
عقل، فأنكروها حقا وعدالً، وأنكروا معها الدين ظلمـا         

أرأيت . وجهالً، وهذه إحدى جنايات الطرقية على الدين
عـض  أن القضاء على الطرقية قضاء على اإلحلـاد يف ب         

وقد قرأت يف هذه األيـام      . معانيه وحسم لبعض أسبابه   
لكاتب تونسي مقاالً ينعى فيه على مجعية العلماء إمهاهلـا          
هلذه اجلهة من جهات الفساد وهي اإلحلاد، واعتذر عن         
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علماء جامع الزيتونة بأم ـ وإن قعـدوا يف نـواحي    
اإلصالح اليت ختب فيها مجعية العلماء وتضع ـ قاموا يف  

ب اإلحلاد مبا شكرهم عليه، ولكنه حصر عملهم يف         حر
هذا السبيل يف خطب مجعية ينـددون فيهـا باإلحلـاد           
وحيذرونه، وفات هذا الكاتب الفاضل أن مجعية العلماء        
مل تسكت عن اإلحلاد، بل هامجته يف أمنع معاقله، ونازلته          
يف أضيق ميادينه، كما فاته أن صرعى اإلحلاد اليغشـون     

 تأثري اخلطب اجلمعية الـيت تلقـى علـى          املساجد، فما 
املصلني؟ وهل يداوى املريض بتحذير األصـحاء مـن         
املرض أو أسباب املرض؟ إال أن العامل املرشد كالطبيب ال   
ينجح يف إنقاذ املريض من املوت إال بغشيان مواقع املوت          

 .)1("ومباشرة جراثيم املوت 
 األحزاب  وما أخبس !  أكرب ما أقوى املنهج السلفي     اهللاف
 ! لقدره

إذن فمواجهة هؤالء محاية لديار املسلمني من أن تغتال         
من حتتها، جبهاد املنافقني الذين يتسللون الصفوف ِلـواذا،         

 قال ابن   };�&َ;�FLـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ��� ��	)ُ��ـ�Uِ��FL;َ&�;         �#ِـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ��� ��	)ُ��ـ�Uِ��FL;َ&�;         �#ِـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ��� ��	)ُ��ـ�Uِ��FL;َ&�;         �#ِـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ��� ��	)ُ��ـ�Uِ�ِ#�         {:  تعاىل اهللاقال  
.. " جة  وكذلك جهاد املنافقني إمنا هو بتبليغ احل      " : القيم

فجهاد املنافقني أصعب من جهاد الكفار،      : " إىل أن قال  
                                                           

 ).١٣٣ـ١/١٣٢ («آثار حممد البشري اإلبراهيمي  ») 1(
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والقائمون بـه   . وهو جهاد خواص األمة وورثة الرسل     
أفراد يف العامل، واملشاركون فيه واملعاونون عليه ـ وإن  

 قَـدراً  اهللاكانوا هم األقلِّني عدداً ـ فهم األعظمون عند  
" ..)1(. 

 املسلمني، فـإن    وملا كان هؤالء منضوين حتت صفوف     
أمرهم قد خيفى على كثري من الناس، فكان بيان حاهلم ـ  
: ملن والؤنا هلم فرض علينا ـ آكد، ولذلك قال ابن تيمية 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقني ولكنهم مساعون للمنافقني،        " 
قد التبس عليهم أمرهم حىت ظنوا قوهلم حقا، وهو خمالف          

: ملنافقني، كما قال تعاىل   للكتاب، وصاروا دعاة إىل بدع ا     
} DE��8َِ]ُـــi 	K@َـــ�wD�َ:���Qُـــ�i X�ِI DE �ـــ��ً @?	َs ـــ��� DEُ[ـــ�Uِ 	Kـــ@q���i DKَـــ� DE��8َِ]ُـــi 	K@َـــ�wD�َ:���Qُـــ�i X�ِI DE �ـــ��ً @?	َs ـــ��� DEُ[ـــ�Uِ 	Kـــ@q���i DKَـــ� DE��8َِ]ُـــi 	K@َـــ�wD�َ:���Qُـــ�i X�ِI DE �ـــ��ً @?	َs ـــ��� DEُ[ـــ�Uِ 	Kـــ@q���i DKَـــ� DE��8َِ]ُـــi 	K@َـــ�wD�َ:���Qُـــ�i X�ِI DE �ـــ��ً @?	َs ـــ��� DEُ[ـــ�Uِ 	Kـــ@q���i DKَـــ�

       DEـ@Fَ� �SK@����Uِـ�]DEُ ��ـ� َ���"ِْ��	 @Eُ[َ�Kُ^D �;       DEـ@Fَ� �SK@����Uِـ�]DEُ ��ـ� َ���"ِْ��	 @Eُ[َ�Kُ^D �;       DEـ@Fَ� �SK@����Uِـ�]DEُ ��ـ� َ���"ِْ��	 @Eُ[َ�Kُ^D �;       DEـ@Fَ� �SK@����Uِـ�]DEُ ��ـ� َ���"ِْ��	 @Eُ[َ�Kُ^D �;{       فال بد من بيان حـال ،
هؤالء، بل الفتنة حبال هؤالء أعظم، فإن فـيهم إميانـا           

 بدع من بدع املنـافقني      يوجب مواالم، وقد دخلوا يف    
اليت تفسد الدين، فال بد من التحذير من تلك البـدع،           
وإن اقتضى ذلك ِذكْرهم وتعيينهم، بل ولو مل يكن قـد           
تلَقَّوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانني أا هدى          
وأا خري وأا دين، ولو مل تكن كذلك لوجـب بيـان            

                                                           
 ).٣/٥ (« زاد املعاد ») 1(
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 .)1("حاهلم 
من اخلارج؛ فألن العدو ال يدخل عليك       وأما مواجهتهم   

بيتك إال إذا كانت منافذه مفتوحة أو ضـعيفة، والفـرق           
اإلسالمية املنحرفة عن الناجية هم منافذ الكفار، وهل جيهل   
املسلمون أثر املتصوفة يف اسـتعمار الـبالد اإلسـالمية          
وإعانتهم الكفار على ذلك؟ وقد قال ابن تيمية يف الشيعة          

م يستعينون بالكفار على املسلمني، وقـد       وه: " الروافض
رأينا ورأى املسلمون أنه إذا ابتلي املسلمون بعدو كـافر          
كانوا معه على املسلمني، كما جرى جلنكزخان ملك التتر         
الكفار، فإن الرافضة أعانته على املسلمني، وأما إعانتـهم         
هلوالكو ابن ابِنه ملا جاء إىل خراسان والعراق والشام فهذا          

هر وأشهر من أن خيفى على أحد، فكـانوا بـالعراق           أظ
وخراسان من أعظم أنصاره ظاهرا و باطنا، وكان وزيـر          
اخلليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم، فلم يـزل           
ميكر باخلليفة واملسلمني، ويسعى بقطـع أرزاق عسـكر         
املسلمني وضعفهم، وينهى عن قتاهلم ويكيد أنواعـا مـن          

إنه بضعة  : وا فقتلوا من املسلمني ما يقال     الكيد، حىت دخل  
وملـا انكسـر    ... عشر ألف ألف إنسان أو أكثر أو أقل         

املسلمون سنة غازان أخذوا اخليل والسـالح واألسـرى         
                                                           

 ).٢٨/٢٣٣ (« جمموع الفتاوى ») 1(



 

 
٩٠

 ٩٠ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

وباعوهم للكفار النصارى بقربص، وأخذوا من مر م من         
وكانوا أضر على املسلمني من مجيـع األعـداء         اجلند،  

."..)1(. 
ن أئمتنا أفقه من أن يداهنوا املنحرفني       ولذلك كا : قلت

عن منهج السلف، بل رأوا جهادهم أكرب اجلهادين، كمـا   
الـذب عـن    : " قال حيىي بن حيىي شيخ البخاري ومسلم      

رواه اهلروي بسنده إىل نصر      ،)2("السنة أفضل من اجلهاد     
           حممد بن حيىي الذهلي يقول مسعـت بن زكريا قال مسعت

 الذّب عن السنة أفضلُ من اجلهاد       : "حيىي بن حيىي يقول   
الرجلُ ينِفق مالَـه    : قلت ليحىي :  قال حممد  يف سبيل اهللا،  

! نعم بكثري : قال! ويتِعب نفسه وجياهد، فهذا أفضلُ منه؟     
")٣(. 

 ألن أغـزو    !اهللا و : "وقال احلميدي شيخ البخـاري      
 أحب إيل من    ���� اهللاهؤالء الذين يردون حديث رسول      

 .الكفار :باألتراك يعين،  )4("أن أغزو ِعدم من األتراك      
وقد وجدت مثل هذا عند من هـو أعلـى طبقـةً مـن               

                                                           
 ). ١/٧٢( البن القيم « مدارج السالكني »، وانظر )١٥٩ـ٥/١٥٥ (« منهاج السنة ») 1(

 ).٤/١٣ (« جمموع الفتاوى ») 2(

 ).ـ أ ١١١(   ق )) ذم الكالم (() ٣(
 ). ـ الشبل٢٢٨( « ذم الكالم »رواه اهلروي بسنده يف ) 4(



 

 

فرأيت أبا سعيد ـ يعين  : احلميدي؛ قال عاصم بن شميخ
قتـاهلم ـ   " : اخلدري ـ بعد ما كِبر ويداه ترتعش يقول 

 أي اخلوارج ـ أجلّ عندي مـن قتـال ِعـدم مـن      
 .)1("الترك 

                                                           
 مشيخ باخلاء عاصم بن   : ، هكذا وقع عنده   )٣/٣٣(وأمحد  ) ١٥/٣٠٣(رواه ابن أيب شيبة     ) 1(

بإسناد أبيه نفسـه  ) ٢/٦٣٥ (« كتاب السنة   »وهو الصحيح، وقد رواه ابنه عبد اهللا يف         
 وقـد   مشيج باجليم، عاصم بن   : اء يف املطبوع بتحقيق حممد بن سعيد القحطاين       إال أنه ج  

قـال حمققـه يف     ! كنت حسبته خطأ مطبعيا لوال أين وجدته مثبتـا كـذلك مـرتني            
... الغـيالين   !! وتشديد اجليم  مبعجمتني مصغرا،    !مشيجعاصم بن   ): " ٢/٦٣٤(أوالمها

مبعجمتني مشيخ  عاصم بن   : "  فإذا فيه  «  التقريب »فرجعت إىل   )!!!". ١/٣٨٤(التقريب  
، فعرفت أن هذا اخلطـأ مـن        ..."مصغرا، أبو الفَرجل بفتح الفاء والراء وتشديد اجليم         

 قراءة مشـيج    تصرف احملقق حني انقلبت عليه خاء اسم أيب عاصم إىل جيم كنيته، مع أن             
 !جبيم مشددة متعذِّرة

وهذه الرواية أعلّها احملقق بعكرمة بن عمار، إال أنين وجدت هلا متابعاً عند ابن أيب شيبة يف                 
بن حوشب قـال    من طريق يزيد بن هارون قال أخربنا العوام         ) ١٥/٣٣١ (« املصنف   »

 لَهو أحب إيلّ من قتـال       : " يقول يف قتال اخلوارج    �حدثين من مسع أبا سعيد اخلدري       
 ومثل هذه املتابعة تنفع على الرغم من جهالة من روى عنه العوام بن حوشـب،    ،"الديلم  

 مقال  عبد احملسن العباد وربيع املدخلي إذا مل يكن يف اإلسناد         : كما أجابين به شيخاي الفاضالن    
 آخر، وال سيما وأن اهول من أهل القرون املشهود هلا باخلريية كما نبه عليه ابـن كـثري يف                   

، مع العلم أنه ممن ثبت مساعه من أيب سعيد ـ كما مر ـ وليس   )٩٧( ص « الباعث احلثيث »
م بن مشيخ الذي يف إسناد أمحد؛ ألنه ليس يف شيوخ العوام، وحديث عكرمة ينجـرب؛                هو عاص 

واهللا " صـدوق يغلـط   ): " ٢٧٦( رقم « التقريب »ألن ضعفه يسري، فقد قال فيه احلافظ يف     
= 

 ٩١ 
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 ٩٢ 
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ولذلك قال ابن هبرية يف حديث أيب سـعيد يف          : قلت
 ويف احلديث أن قتال اخلوارج أوىل من        : "قتال اخلوارج 

قتال املشركني؛ واحلكمة فيه أن قتاهلم حفظ رأس مـال          
اإلسالم، ويف قتال أهل الشرك طلب الـربح؛ وحفـظ          

 .)1("رأس املال أوىل 
ـ    : "وقال أبو عبيد القاسم بن سـالّم       نة  املتبـع للس

كالقابض على اجلمر، وهو اليوم عنـدي أفضـل مـن           
 .)2("اهللا الضرب بالسيوف يف سبيل 

واجلهاد باحلجة واللسان مقدم على     " : وقال ابن القيم  
 .)3("اجلهاد بالسيف والسنان 

                                                           
 .أعلم
عن ابن سيده أن الديلم جيل من       ) دمل  : ( مادة يف « لسان العرب    »  نقل ابن منظور يف   : فائدة

 .الناس من الترك

 ).١٢/٣٠١( البن حجر « فتح الباري »)  1(

 ).١٢/٤١٠ (« تاريخ بغداد ») 2(

  اجلـواب   »: ، وانظـر  )١/١٢( للشيخ حممد خليل هـراس       « شرح القصيدة النونية     ») 3(
 ).١/٢٣٧( البن تيمية «الصحيح 
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استعمال الشدة يف اإلنكار على املبتدعة ال 
     يعين الوالء للكفار

 على املخـالف    من وجد يف حبثي هذا شيئا من القسوة       
يتكلم يف إخوانه ويسكت عن     : "فلم يستسغه، بل رمبا قال    

فليعلم أن األصل يف األمر باملعروف والنهي عـن         "! أعدائه
	?I @�Dِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ       �2	I @�D?ِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ       �2	I @�D?ِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ       �2	I @�D?ِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ�2       {:  تعاىل اهللاملنكر اللني والرفق كما قال      

         Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ DE@F�ِْ?ـ��q�� �ِ����َ�	 �َِ�ِ�DKَ(	�� �ِ��[ِْ��ِ$         Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ DE@F�ِْ?ـ��q�� �ِ����َ�	 �َِ�ِ�DKَ(	�� �ِ��[ِْ��ِ$         Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ DE@F�ِْ?ـ��q�� �ِ����َ�	 �َِ�ِ�DKَ(	�� �ِ��[ِْ��ِ$         Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ DE@F�ِْ?ـ��q�� �ِ����َ�	 �َِ�ِ�DKَ(	��وقـال  } ��ـ/@ ��ـ/@ ��ـ/@ ��ـ/@ $ِ��ِْ]��ِ� 
��ـ�SDK      {:  عليهما وسلم  اهللاملوسى وهارون صلى    D�Uِ �ِI ـ�� �cْ]	      �SDKـ��D�Uِ �ِI ـ�� �cْ]	      �SDKـ��D�Uِ �ِI ـ�� �cْ]	      �SDKـ��D�Uِ �ِI ـ�� �cْ]	

 Hَ^َ� @3X�ِI Hَ^َ� @3X�ِI Hَ^َ� @3X�ِI Hَ^َ� @3X�ِI.      Hـ��ْe�; D�َ1 @�XQَMـ3@ ;�"َـXC��َ� ًـ��P�َ� ً�DK3َ@ 5َـ� َ�Kُ�َU       Hـ��ْe�; D�َ1 @�XQَMـ3@ ;�"َـXC��َ� ًـ��P�َ� ً�DK3َ@ 5َـ� َ�Kُ�َU       Hـ��ْe�; D�َ1 @�XQَMـ3@ ;�"َـXC��َ� ًـ��P�َ� ً�DK3َ@ 5َـ� َ�Kُ�َU       Hـ��ْe�; D�َ1 @�XQَMـ3@ ;�"َـXC��َ� ًـ��P�َ� ً�DK3َ@ 5َـ� َ�Kُ�َU { وقال النيب ،
 ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وال نزع الرفق           »: ����

 . رواه مسلم« إال شانه من شيء
لكن إذا كان املنكر ال يغير إال بنوع من اخلشونة فـال            

 أباح اهللابأس باستعماله، ولو كان مع املسلمني، أال ترى أن  
: القتال لذلك، وليس فوق القتال خشونة، فقال سـبحانه        

} 5ْ	 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� ِSــ� َ"َ�*ِ�َ� SِI�� 5ْ	 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� ِSــ� َ"َ�*ِ�َ� SِI�� 5ْ	 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� ِSــ� َ"َ�*ِ�َ� SِI�� 5ْ	 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� ِSــ� َ"َ�*ِ�َ� SِI��    DRــ َ^�$ SِYــ َU ــ� ��@F��D��$ 	K@}Cِــ D<َ&َU 	Kــ ُCَ"َ"    DRــ َ^�$ SِYــ َU ــ� ��@F��D��$ 	K@}Cِــ D<َ&َU 	Kــ ُCَ"َ"    DRــ َ^�$ SِYــ َU ــ� ��@F��D��$ 	K@}Cِــ D<َ&َU 	Kــ ُCَ"َ"    DRــ َ^�$ SِYــ َU ــ� ��@F��D��$ 	K@}Cِــ D<َ&َU 	Kــ ُCَ"َ"
ــِ�    D�َ1 �ِI �f-ــ ِ�َ' Hــ X"�b -ــ ِ^D َ' -ــ"ِX�	 	KُC'ِــ� َ�َU z��ــ Diُ:	 Hــ َC�� ���@c	ــ�� DbِI   �ِــ D�َ1 �ِI �f-ــ ِ�َ' Hــ X"�b -ــ ِ^D َ' -ــ"ِX�	 	KُC'ِــ� َ�َU z��ــ Diُ:	 Hــ َC�� ���@c	ــ�� DbِI   �ِــ D�َ1 �ِI �f-ــ ِ�َ' Hــ X"�b -ــ ِ^D َ' -ــ"ِX�	 	KُC'ِــ� َ�َU z��ــ Diُ:	 Hــ َC�� ���@c	ــ�� DbِI   �ِــ D�َ1 �ِI �f-ــ ِ�َ' Hــ X"�b -ــ ِ^D َ' -ــ"ِX�	 	KُC'ِــ� َ�َU z��ــ Diُ:	 Hــ َC�� ���@c	ــ�� DbِI

gِ	gِ	gِ	gِ	{ .           وقد يشتد املؤمن يف إنكاره على أخيه أكثر منه مـع
 مع فرعـون، واشـتد   ����عدوه، أمل تر كيف الَنَ موسى   

 تعـاىل   اهللاكان منه ما قصـه      ، حىت   ����على أخيه هارون    
��ِ$ َM�iَ1��@��; ِ3�ِiَ1 mِْ1�3D�َ�ِI @6Lِ    {: بقوله    ِ3D�َ�ِI @6L�@��; ِ3�ِiَ1 mِْ1��ِ$ َM�iَ1��    ِ3D�َ�ِI @6L�@��; ِ3�ِiَ1 mِْ1��ِ$ َM�iَ1��    ِ3D�َ�ِI @6L�@��; ِ3�ِiَ1 mِْ1��ِ$ َM�iَ1��، فهل ألحد أن حيـتج      }

عليه بالوالء والرباء، متِهما له بأنه يبسط لسانه ويـده           
 !على أخيه ويلطف بالطواغيت؟
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 ٩٤ 
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 يعنف العلماء من أصـحابه إذا       ����بل رمبا كان النيب     
ى سبيل املثال قوله ملعاذ     أخطأوا أكثر من غريهم، وخذ عل     

 «!  أفتان أنت يـا معـاذ؟      »: حني أطال الصالة بالناس   
متفق عليه، ويقابله تلطفه باألعرايب الذي بال يف املسـجد          

وقال ألسامة بن زيد حني     . كما يف صحيح البخاري وغريه    
  يا   »:ركة مشركا بعد أن نطق بكلمة التوحيد        قَتل يف املع  

: "  قال أسامة  «! ؟اهللاال إله إال    :أقتلته بعدما قال  ! أسامة
فما زال يكررها حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك           

 ".  اليوم 
يف يف النصح أيام الفتنة     وقد استفاد أسامة من هذا التعن     

، فأورثه تورعا عن دمـاء      �اليت كانت بعد مقتل عثمان      
ـ       ــه اهللا  ــذهيب ـ رمح ــال ال ــلمني، ق  :املس

 كيف  »: ، إذ يقول له     ���� انتفع أسامة من يوم النيب       "
 فكف يـده، ولـزم بيتـه،        «!  يا أسامة؟  اهللابال إله إال    
 . )1("فأحسن 
وما أحقر التربية   ! ما أعظم التربية النبوية   !  أكرب اهللا: قلت
الرد على املخالف   ( اليت ِمن يوم أن حرمت أصل       ! احلزبية

وأبناؤها ال يتورعون عن دماء املسلمني، اتخذوها هدرا        ) 
 باسم اجلهاد، وال تكاد تقوم فتنة إال وهـم وقودهـا أو           

                                                           
 ).٥٠١ـ٢/٥٠٠ (« السري ») 1(
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موقدوها، هذه نتيجة مداهنة بعضهم بعضا لوهم االشتغال        
 املـؤمن للمـؤمن     : "ولذلك قال ابن تيميـة    !! بالكفار

كاليدين تغسل إحدامها األخرى، وقد ال ينقلع الوسـخ         
إال بنوع من اخلشونة، لكن ذلك يوجب مـن النظافـة           

إذن فهـذا   . )1("والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشني       
عمله كثري من اجلماعات اإلسالمية مع أفراد       اللني الذي تست  

أو مجاعات من محقى املتهورين ـ الذين كثريا ما يتسببون  
يف استعداء األعداء على املسلمني ـ ليس من الـوالء يف   
شيء؛ ألنه يزيدهم إغراقا يف ضالهلم لعدم شعورهم بعظم         

مث إن الشدة املسلوكة مع املسلمني أحيانا، باعثهـا         .اجلناية
غرية عليهم من أن يروا ملطخني بشيء من القـاذورات،          ال

والسعي يف متتني الصف وسد خروقه حىت ال يـؤتى مـن            
وهلذا قال العالمة عبد العزيز بن بـاز حتـت          . قبله، فليعلم 

 : "«األدلة الكاشفة ألخطاء بعض الكتاب » :  عنوان
وال شك أن الشريعة اإلسالمية الكاملة جاءت بالتحـذير         
من الغلو يف الدين، وأمرت بالـدعوة إىل سـبيل احلـق            
باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال بـاليت هـي أحسـن،          
ولكنها مل مل جانب الغلظة والشدة يف حملّها حيـث ال           

: هينفع اللني واجلدال باليت هي أحسن؛ كما قال سـبحان         
                                                           

 ).٥٤ـ٢٨/٥٣(«  جمموع الفتاوى ») 1(
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 ٩٦ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

}DEِFDَــ�C����	�Cُْــْ�  �#ِ�Uُِ��ــ�(	����	�Cُْــْ� ��Cَــ��FL;َ&�;DEِFDــ� 	�� ِــ-c��q Lِــ�ِ 	�]X�ُــ���  �#ِ�Uُِ��ــ�(	����	�Cُْــْ� ��Cَــ��FL;َ&�;DEِFDــ� 	�� ِــ-c��q Lِــ�ِ 	�]X�ُــ���  �#ِ�Uُِ��ــ�(	����	�Cُْــْ� ��Cَــ��FL;َ&�;DEِFDــ� 	�� ِــ-c��q Lِــ�ِ 	�]X�ُــ���  �#ِ�Uُِ��ــ�(	��وقــال } ;�&َ;�FLــ� 	�� ِــ-c��q Lِــ�ِ 	�]X�ُــ��� 
ــاىل ــK	 {: تع @���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�; 	Kــ @���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�; 	Kــ @���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�; 	Kــ @���	�f �/;ِMــ X�	 ــ� �FL;َ&�;    �ِــ� X�ُ[�	 �/ــ ِ� DEُ[َ�Kــ ُC�; �/;ِMــ X�	 	KُC'ِــ� ــ�ِ�   5َ X�ُ[�	 �/ــ ِ� DEُ[َ�Kــ ُC�; �/;ِMــ X�	 	KُC'ِــ� ــ�ِ�   5َ X�ُ[�	 �/ــ ِ� DEُ[َ�Kــ ُC�; �/;ِMــ X�	 	KُC'ِــ� ــ�ِ�   5َ X�ُ[�	 �/ــ ِ� DEُ[َ�Kــ ُC�; �/;ِMــ X�	 	KُC'ِــ� َ5

       �#ِ�X"ُ(	 �V�� َg	 Sَ1 	K@�َCD�	�� ً�َ�Cِْ� DEُ[�Uِ 	�@�ِ���ْ���       �#ِ�X"ُ(	 �V�� َg	 Sَ1 	K@�َCD�	�� ً�َ�Cِْ� DEُ[�Uِ 	�@�ِ���ْ���       �#ِ�X"ُ(	 �V�� َg	 Sَ1 	K@�َCD�	�� ً�َ�Cِْ� DEُ[�Uِ 	�@�ِ���ْ���       �#ِ�X"ُ(	 �V�� َg	 Sَ1 	K@�َCD�	�� ً�َ�Cِْ� DEُ[�Uِ 	�@�ِ���ْ���ـ  }  : اىلوقال تع
}       	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�ِI @/ـ��Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	 َODcَ1 	Kُ�ِ?��ُ' َ���       	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�ِI @/ـ��Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	 َODcَ1 	Kُ�ِ?��ُ' َ���       	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�ِI @/ـ��Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	 َODcَ1 	Kُ�ِ?��ُ' َ���       	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�ِI @/ـ��Dbَ1 �-ِـc -"ِXِـ��$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	 َODcَ1 	Kُ�ِ?��ُ' َ���

 DE@FDِـ�� DE@FDِـ�� DE@FDِـ�� DE@FDصـاحب الظلـم أو               }�ِـ� اآلية، أما إذا مل ينفع واستمر
الكفر أو الفسق يف عمله ومل يبال بالواعظ والناصح، فإن          
الواجب األخذ على يديه ومعاملته بالشدة وإجـراء مـا          

حقه من إقامة حد أو تعزير أو ديد أو تـوبيخ حـىت     يست
 .)1("يقف عند حده ويرتجر عن باطله 

مع أن الذي يظهر من جمامالت األحزاب اإلسـالمية         
ألهل البدع والسكوت عن أخطائهم هو أم ملا حصـروا          
طريق عودة عز املسلمني يف صندوق االنتخابات تـذمروا         

األصوات، وهكـذا السـيئة     من النقد، ألنه رمبا أتلف هلم       
  . تتبعها أخوات

 فرض علينا قَدراً وجود املخـالف       اهللاهذا ومن أجل أن     
؛ طريق التصفيةـ الذي يحسب على اإلسالم ـ سلكنا  

  فـــرض علينـــا شـــرعاً الـــرد عليـــه اهللاألن 
 كتـب  اهللاـ كما بينته يف هذا األصل ـ، ومن أجل أن  

 بينته يف األصلني اللذين الرفعة ألهل العلم والتعليم ـ كما 
                                                           

 ). ٢٠٣ـ٣/٢٠٢( للشيخ عبد العزيز بن باز « جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ») 1(
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، وشرحه يأيت يف الورقات طريق التربيةقبل هذا ـ سلكنا  
 .اآلتية
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 ٩٨ 
ارك ا	��� �� �
 ا	�����

إذا تبينا أن رفعة األمة مرهونة بالعلم والعمل، وأن األمة          
قد اختلفت فيهما اختالفاً كثرياً، وأنه قد علق باإلسالم ما          

سبيل إىل التخلص من الذل املضـروب       ليس منه، وأنه ال     
علينا من قرون إال بالرجوع إىل الدين الصحيح، كما روى          

 إذا تبـايعتم بالعينـة،      »:  أنه قال  ����ابن عمر عن النيب     
وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهـاد،        

ترجعـوا إىل    عليكم ذال اليرتعه عنكم حـىت        اهللاسلَّط  
،وجب املسارعة إىل حتقيق ما يرفع عنا الذل،        )1(«دينكم  

الكتاب والسنة على فهم    : وهو الرجوع إىل صفاء الوحيني    
 .أهل القرون الثالثة األوىل: السلف الصاحل

وإذ قد امتدت يد التحريف إىل صفاء اإلسـالم حـىت           
 شوهته، كانت تصفيته مـن كـل        لوثته، وإىل مجاله حىت   

 به  اهللادخيل من أوجب الواجبات، ما دام احلق الذي بعث          
 مضمون البقاء إىل يوم تبدل األرض والسماوات،        ����نبيه  

���SKُ�Uِ��}َ� @3َ� �X�ِI{:  القائلاهللابضمان  ��Qْ{M�	 ����ْ+َ� @/D}َ� �X�I�SKُ�Uِ��}َ� @3َ� �X�ِI�� ��Qْ{M�	 ����ْ+َ� @/D}َ� �X�I�SKُ�Uِ��}َ� @3َ� �X�ِI�� ��Qْ{M�	 ����ْ+َ� @/D}َ� �X�I�SKُ�Uِ��}َ� @3َ� �X�ِI�� ��Qْ{M�	 ����ْ+َ� @/D}َ� �X�I{. 
 وإذا دب التحريف إىل قوم، وشحت منـاهجهم عـن       
التصفية، أصابتهم حرية ال يفرقون معها بني حالل وحرام،         

                                                           
 ). ١١( لأللباين رقم « الصحيحة »رواه أبو داود وهو صحيح، انظر ) 1(

 التصفية والتربية: األصل السادس 
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ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 اهللاكما روى مسلم عن عياض بن محار ااشعي أن رسول 
 أال إن ريب أمـرين أن       »:  قال ذات يوم يف خطبتـه      ����

كل ماٍل نحلْتـه    : أُعلِّمكم ما جهلتم مما علَّمين يومي هذا      
وإين خلقت عبادي حنفاء كلـهم، وإـم        عبدا حاللٌ،   

أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما        
أحللْت هلم، وأمرتهم أن يشركوا يب مـا مل أنـزل بـه             

عـربهم  :  نظر إىل أهل األرض فمقتهم     اهللاسلطانا، وإن   
 .«وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب 

وملا كانت اجلاهلية على هذا الوصف الذي يف احلديث،         
 خملِّصا هلا دينها مـن الشـوائب،        ���� نبيه حممدا    اهللابعث  

ومربيا هلا على اإلسالم الذي ارتضاه هلا را، وعلى قاعدة          
) التخليـة والتحليـة    (وإن شئت قل  ) التصفية والتربية (

ـ       كانت دعوة اإلسالم،   ه  ففي التوحيد ال يترىب املرء علي
سليما حىت يتخلص من رواسب الشرك، ولذلك قال اهللا         

�;@ـ\Zِ /ِ�D     {:تعاىل �ِKُ��X!��ِ$ D�ُ�[ْ�; /��َU     Zِ /ِ�D\ـ@;� �ِKُ��X!��ِ$ D�ُ�[ْ�; /��َU     Zِ /ِ�D\ـ@;� �ِKُ��X!��ِ$ D�ُ�[ْ�; /��َU     Zِ /ِ�D\ـ@;� �ِKُ��X!��ِ$ D�ُ�[ْ�; /��َUgِ	gِ	gِ	gِ	       kِ��D�@ـ�2 $ِـ�����D�َ"D�	 َِـ��َU        kِ��D�@ـ�2 $ِـ�����D�َ"D�	 َِـ��َU        kِ��D�@ـ�2 $ِـ�����D�َ"D�	 َِـ��َU        kِ��D�@ـ�2 $ِـ�����D�َ"D�	 َِـ��َU 
   �� �t��Wِ��	 َ� Hَ�aْ@K�	   �� �t��Wِ��	 َ� Hَ�aْ@K�	   �� �t��Wِ��	 َ� Hَ�aْ@K�	   �� �t��Wِ��	 َ� Hَ�aْ@K�	{         ى املـرء عليـهويف التشريع ال يترب ،

 يف  ����سليماً حىت يتخلَّص من البدع، ولذلك كان النيب         
 مجعة يأمر بلزوم الدين الصحيح املتمثـل يف         كل خطبة   

الكتاب والسنة وحيذّر مما يغشه ويكَدر صـفاءه وهـو          
 اهللاكان رسـول    : فقد روى مسلم عن جابر قال     البدع؛    

 إذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضـبه،      ����
ــول   ــيش، يقــ ــذر جــ ــه منــ  :كأنــ
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ارك ا	��� �� �
 ا	�����

«  حكم ومسبعثت أنا والسـاعة     »: ، ويقول «اكم   صب 
:  ويقرن بني إصبعيه السبابة والوسطى، ويقـول       «كهاتني  

 اهلـدي  ، وخـري اهللا أما بعد، فإن خري احلديث كتاب     »
، «هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة         

. وتكراره هلذه اجلملة دليل تأصيلها وشد العناية إليهـا        
أا تعين تصفية اإلسالم من كـل       وخالصة هذه القاعدة    

دخيل، وتربية الناس على هذا اإلسـالم األصـيل؛ أي          
شرك، والسنة  من البدعة، والفقه      تصفية التوحيد من ال   

من اآلراء احلادثة املرجوحة، واألخالق من سلوك األمم         
اهلالكة املقبوحة، واألحاديث النبويـة الصـحيحة مـن         

 .)1(وهكذا... األحاديث املكذوبة املفضوحة 
 :تطبيق

اجتمع الشيخ حممد ناصر الدين األلباين بعلي بن حـاج         
ــد الروحــــــــــي   القائــــــــ

ـ  اجلبهة اإلسـالمية  :  للحزب اجلزائريـ كما يقولون 
لإلنقاذ  وكان الشيخ على دراية دقيقة حبوادثهم، وبلغه أن          
مؤيديهم يعدون باملاليني، فكان مما سأله عنه ما أُثبته هنـا           

 أَكُلُّ الذين معك يعرفون أن      : "اختصارا أن قال له الشيخ    
                                                           

 ألخينا علي بن حسن « التصفية والتربية »من أراد بسطا يف املوضوع فلريجع إىل كتاب         )  1(
 .هـ ) ١٤١٥( ابن عبد احلميد يف طبعته اجلديدة لعام 



 

 

 ١٠١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

،  وبعد أخذ ورد، ورب وصـد      " مستٍو على عرشه؟     اهللا
دعـك مـن    : " قال له الشيخ  ! نرجو ذلك : قال املسئول 

 : "، فأجابه بـالنفي، فقـال الشـيخ       ! "اجلواب السياسي 
 .      )1(! "يكفيين منك هذا

هذا السؤال تفرضه قاعدة التصفية والتربية اليت هي أدق         
ميزان تعرف به الدعوات اجلهادية اليوم؛ ألن من عجز عن          

يه وتربيتهم على العقيدة السليمة،     تصفية عقائد مؤيديه وحمب   
يكون أعجز عن تصفية مثراا من أخالق وأحكام أمة فيها          

:  يقول اهللاو! مبغضوه وحماربوه، فكيف بتربيتهم بعد ذلك؟     
}  SI  SI  SI  SIَg	َg	َg	َg	            DEِFـ� $ِ&َ��ُ�ِـ� 	�مث اجلهـاد       ،} �َ ;@^P�َ�ِ$ ��� @�X"b tٍDKَـP�َ^@; Hـ�@�	 �ـ� $ِ&َ��ُ�ِـP�َ^@; َ�             DEِF�ِ$ ��� @�X"b tٍDKَـP�َ^@; Hـ�@�	 �ـ� $ِ&َ��ُ�ِـP�َ^@; َ�             DEِF�ِ$ ��� @�X"b tٍDKَـP�َ^@; Hـ�@�	 �ـ� $ِ&َ��ُ�ِـP�َ^@; َ�             DEِF�ِ$ ��� @�X"b tٍDKَـP�َ^@; Hـ�@

لوب؛ ألن االئتالف رافد    نفسه ال يكون إال بأمة مؤتلفة الق      
ـ���َ $DW��ِـِ�6ِ ��$ِـ�)ُ\�Dِ�ِ#�          {: تعـاىل  اهللالنصر كما قال    ;َ1 )ِMـX�	 �Kـ@c          �#ِ�ِ�D\ُ(ِـ�$��ـ���َ $DW��ِـِ�6ِ ;َ1 )ِMـX�	 �Kـ@c          �#ِ�ِ�D\ُ(ِـ�$��ـ���َ $DW��ِـِ�6ِ ;َ1 )ِMـX�	 �Kـ@c          �#ِ�ِ�D\ُ(ِـ�$��ـ���َ $DW��ِـِ�6ِ ;َ1 )ِMـX�	 �Kـ@c
    DEِFِ$KُـCُ5 �/Dـ��$ �%X�َ1��    DEِFِ$KُـCُ5 �/Dـ��$ �%X�َ1��    DEِFِ$KُـCُ5 �/Dـ��$ �%X�َ1��    DEِFِ$KُـCُ5 �/Dـ��$ �%X�َ1��، والقلوب إن مل جتتمع علـى العقيـدة         }

السلفية كان أصحاا يف شقاق الجيـربه اجتمـاعهم يف          
: ����نيب   خماطباً أصحاب ال   ���� اهللاصناديق االقتراع، قال    

}               
 DEـ@c ـ��X�ِYَU 	DKX��Kَ' SِI�� 	D���َ"Dc	 ِ�َ�َU ِ3ِ$ DEُ"���	�f �� Oِpِْ� 	K@���	�f DSِYَU               
 DEـ@c ـ��X�ِYَU 	DKX��Kَ' SِI�� 	D���َ"Dc	 ِ�َ�َU ِ3ِ$ DEُ"���	�f �� Oِpِْ� 	K@���	�f DSِYَU               
 DEـ@c ـ��X�ِYَU 	DKX��Kَ' SِI�� 	D���َ"Dc	 ِ�َ�َU ِ3ِ$ DEُ"���	�f �� Oِpِْ� 	K@���	�f DSِYَU               
 DEـ@c ـ��X�ِYَU 	DKX��Kَ' SِI�� 	D���َ"Dc	 ِ�َ�َU ِ3ِ$ DEُ"���	�f �� Oِpِْ� 	K@���	�f DSِYَU
ومهما تكن عليه الغثائية السياسية من جتميـع،        . }Tِـ�َ�ٍ� Tِـ�َ�ٍ� Tِـ�َ�ٍ� Tِـ�َ�ٍ� 

فإن بداية أمر عقيدا إىل متييع، واية جتميعها إىل تفرق          
ؤقَّتـاً، إذا   وتبديع؛ ألن اجتماع األبدان لن يكون إال م       

                                                           
 ).٤٧٦/١(و) ٤٧٥/١( رقم « سلسلة اهلدى والنور » شريط مسجل من) 1(



 

 
١٠٢

 ١٠٢ 

ارك ا	��� �� �
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كان عقد القلوب مشتتاً، ومل أجد هلؤالء أصدق وصف         
$�ْ&�@ـD��$ DE@Fـ���T DE@Fـ�ِ;���D}َ' yـ @DE@F        $�ْ&�@ـD��$ DE@Fـ���T DE@Fـ�ِ;���D}َ' yـ @DE@F        $�ْ&�@ـD��$ DE@Fـ���T DE@Fـ�ِ;���D}َ' yـ @DE@F        $�ْ&�@ـD��$ DE@Fـ���T DE@Fـ�ِ;���D}َ' yـ @DE@F        {:  تعاىل يف اليهود   اهللامن قول   

HX"T EF@$KُCُ5�� ً���ِ�HX"T EF@$KُCُ5�� ً���ِ�HX"T EF@$KُCُ5�� ً���ِ�HX"T EF@$KُCُ5�� ً���ِ�{. 
 وعد باالستخالف احلسن من عبده      اهللاومجاع األمر أن      

����  {: وحده بال إشراك فقال   ��  ������  ������  ������ُg	ُg	ُg	ُg	 �/;ِMX�	  �/;ِMX�	  �/;ِMX�	  �/;ِMX�	        	KُـCِ����� DEُ[ِـ�� 	Kـ@���	�f        	KُـCِ����� DEُ[ِـ�� 	Kـ@���	�f        	KُـCِ����� DEُ[ِـ�� 	Kـ@���	�f        	KُـCِ����� DEُ[ِـ�� 	Kـ@���	�f 
         DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;MـX�	 �%َCْeَ"ـD�	 ���َQ ِ�D�َ:	 
 DE@F�َ�Cِْeَ"D���َ� �ِ��}�ِ�W�	         DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;MـX�	 �%َCْeَ"ـD�	 ���َQ ِ�D�َ:	 
 DE@F�َ�Cِْeَ"D���َ� �ِ��}�ِ�W�	         DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;MـX�	 �%َCْeَ"ـD�	 ���َQ ِ�D�َ:	 
 DE@F�َ�Cِْeَ"D���َ� �ِ��}�ِ�W�	         DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;MـX�	 �%َCْeَ"ـD�	 ���َQ ِ�D�َ:	 
 DE@F�َ�Cِْeَ"D���َ� �ِ��}�ِ�W�	
             DEِFUِDKـ�i ِـ�D��$ /ِـ� E@F��َ�@ �ـ�ِ�� DEـ@Fَ� Hَـ.َ'D�	 )MـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� /��{[��@�َ��             DEِFUِDKـ�i ِـ�D��$ /ِـ� E@F��َ�@ �ـ�ِ�� DEـ@Fَ� Hَـ.َ'D�	 )MـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� /��{[��@�َ��             DEِFUِDKـ�i ِـ�D��$ /ِـ� E@F��َ�@ �ـ�ِ�� DEـ@Fَ� Hَـ.َ'D�	 )MـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� /��{[��@�َ��             DEِFUِDKـ�i ِـ�D��$ /ِـ� E@F��َ�@ �ـ�ِ�� DEـ@Fَ� Hَـ.َ'D�	 )MـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� /��{[��@�َ��

�Dـِ��SKُQ $ـِ      @; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1      ِـ$ �SKُQ�ِـD�@; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1      ِـ$ �SKُQ�ِـD�@; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1      ِـ$ �SKُQ�ِـD�@; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1  ً�|Dـ��T -  ً�|Dـ��T -  ً�|Dـ��T -  ً�|Dـ��T -{       ـدفع يفوال جيوز أن ي ،
صدر هذا النص بضرب األمثال التارخيية على نقضه؛ ألن         

ِْ.َ' �8َU�K@$	 ِْ.َ' �8َU  ِ3XC�ِ�K@$	 ِْ.َ' �8َU  ِ3XC�ِ�K@$	 ِْ.َ' �8َU  ِ3XC�ِ�K@$	 3XC�ِِ  {:  تعاىل اهللاملسلم وقّاف عند النص، وقد قال       
 SI َJ�pD�َ:	 SI َJ�pD�َ:	 SI َJ�pD�َ:	 SI َJ�pD�َ:	َg	َg	َg	َg	�SK@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1� @EَCD��; �SK@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1� @EَCD��; �SK@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1� @EَCD��; �SK@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1� @EَCD��; {.    

ـا  وأما حتديد الشيخ سؤاله يف مسألة االسـتواء؛ فأل        
مفترق الطرق بني أهل السنة وأصحاب األهواء، وألـا         

 الذي فتح   ����العقيدةُ السهلة اليت كان يعرفها جمتمع النيب        
وامتحـان  . الدنيا وقاد األمم، حىت اجلواري من رعاة الغنم   

الشيخ ا جبهة اإلنقاذ، مسلك سلفي وإن رغم أنف كل          
خلْفي، فقد روى مسلم وغريه عن معاوية بـن احلكـم           

كانت يل غنم بني أُحد واجلوانية فيها جارية        : السلمي قال 
يل، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشـاة،           
وأنا رجل من بين آدم، فأسفت، فصككتها، فأتيت الـنيب          

يا رسول  :  فذكرت ذلك له، فعظَّم ذلك علي، فقلت       ����
 ((: ، فدعوا فقال هلا   ))ادعها   ((:  أفال أعتقها؟ قال   !اهللا
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 )) مـن أنـا؟      ((: ، قال "يف السماء   : "  قالت ))؟  اهللاأين  
 .)) أعِتقْها؛ فإا مؤمنة ((: ، قال"اهللا أنت رسول : " قالت

 ـ هذا اتمع الذي كان جياهد به  اهللافتأمل ـ يرمحك  
؛ اكتمل يف عقيدته حىت عند رعاة الغنم الذين تقلُّ          ����النيب  

أمـل حقيقـة   ـ وت! ـ كهذه اجلارية ����صحبتهم للنيب 
اتمعات اإلسالمية اليوم اليت يطمع تسلُّق عرش احلكـم         
ا، لتدرك البون الشاسع بني جهاد أولئك وجهاد هؤالء،         
فهل استطاعت الدعوات اجلهادية أن جتمع األتباع، فضالً        

 أم هو سـؤال أضـحى       «؟  اهللا أين   »عن الرعاع على    
أُضحوكةً تتندر ا األحزاب يف زمن تـأثري احلضـارات،          
وحمل سخرية عند منظِّري اجلماعـات؟ أم أـم فهمـوا           

فمىت يأذن ! ؟اهللا ولو أم ضيعوا    اهللاضرورة احلكم مبا أنزل     
 بعتق رقام ممن استذلوهم، كما عتقت اجلارية بعد أن          اهللا

ــت  �{؟ اهللاعرف���ُg	ُg	ُg	ُg	     َ� mِــ� ــ�� 	�� َpQَْ1 ــ/ [َِ���ــِ�6ِ  D�َ1 Hــ َC�� yــ� �ِ��      َ� mِــ� ــ�� 	�� َpQَْ1 ــ/ [َِ���ــِ�6ِ  D�َ1 Hــ َC�� yــ� �ِ��      َ� mِــ� ــ�� 	�� َpQَْ1 ــ/ [َِ���ــِ�6ِ  D�َ1 Hــ َC�� yــ� �ِ��      َ� mِــ� ــ�� 	�� َpQَْ1 ــ/ [َِ���ــِ�6ِ  D�َ1 Hــ َC�� yــ� �ِ�� 
SK@�َCD��;SK@�َCD��;SK@�َCD��;SK@�َCD��;{. 

لكن حقيقة هذا السؤال هي استخراج حقيقة الدعوات، 
وتبين مدى خلوص النيات؛ ألن يف االهتمـام بـاحلكم          

 اهللابالشريعة، ويف االهتمام مبسألة االستواء اهتمامـا حبـق          
هـو أن للعبـد يف      تعاىل، لكن بني األوىل والثانية فرق، و      

األوىل حظا لنفسه، وهو ما يتكرر علـى األلسـن مـن            
استرجاع املظامل واستيفاء احلقوق، والعيش الرغد املوعود       

�	'X�َـDK	             {:  تعاىل اهللابه حقا يف قول      	Kـ@���	�f z��ُـ��	 َOـDcَ1 S1 Kـ��             	DKَـ�X'	� 	Kـ@���	�f z��ُـ��	 َOـDcَ1 S1 Kـ��             	DKَـ�X'	� 	Kـ@���	�f z��ُـ��	 َOـDcَ1 S1 Kـ��             	DKَـ�X'	� 	Kـ@���	�f z��ُـ��	 َOـDcَ1 S1 Kـ��
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     ِ�D�َ:	� ِfـ�����	 �/ِ� �ٍ�Q���$ DEِFD�َC�� ��D}َ"َ�َ�     ِ�D�َ:	� ِfـ�����	 �/ِ� �ٍ�Q���$ DEِFD�َC�� ��D}َ"َ�َ�     ِ�D�َ:	� ِfـ�����	 �/ِ� �ٍ�Q���$ DEِFD�َC�� ��D}َ"َ�َ�     ِ�D�َ:	� ِfـ�����	 �/ِ� �ٍ�Q���$ DEِFD�َC�� ��D}َ"َ�َ� {ّالعبـد  أي أن حظ 
خالط حق الرب، وأما االهتمام بصفة االسـتواء هللا فهـو      

 اخلالص، ليس للداعي إليها أدىن نصيب من        اهللاهتمام  حبق    
ألن حظّ نفسه، فتأمل هذا الفرق تدرك عزة اإلخـالص؛          

، مع إمهال قضايا    اهللالدندنة حول قضية احلكم مبا أنزل       
 ـ وهـي   صفات الرب اخلالصة أو تأخريها أو ميشها

 إذ شرف العلم بشرف املعلـوم ـ   اهللا؛أشرف ما أنزله 
تؤكـد ضـرورة    ألكرب دليل على أن يف األمر شـائبة،         

�D @ـ�@�	   {: الرجوع إىل دعوة األنبياء الذين قالوا لقومهم      	   	��D @ـ�@	   	��D @ـ�@	   	��D @ـ�@	َg	َg	َg	َg	    
، فقدموا االهتمام بشرك القبور علـى       }��� �َ]I D/ِ� Eُِ�َـD�َ� ٍ3ـ�@I D/ِ� Eُ[َ� ���      6ِ�َـD�َ� ٍ3ـ�@I D/ِ� Eُ[َ� ���      6ِ�َـD�َ� ٍ3ـ�@I D/ِ� Eُ[َ� ���      6ِ�َـD�َ� ٍ3ـ�@6      

 هذا التعبري ـ، هلذا مل  االهتمام بشرك القصور ـ إن صح 
 .)1(تكن اإلمامة من أصول اإلميان

 :تنبيه
صـفر  ٢٠: (أرسل علي بن حاج رسالة سرية بتـاريخ  

) ٢(إىل اجلماعات املسـلحة يقـول يف ق         ) هـ  ١٤١٥
أنه يكـون   ولذلك رأينا يف تاريخ علماء املسلمني       : " منها

بينهم خالف حىت يف بعض املسائل العقائدية فضال عـن          
                                                           

فراجعـه، ويف   ) ١١٠ـ١/١٠٦ (« منهاج السنة    »البن تيمية كالم نفيس يف ذلك يف        ) ١(
، )٥/١٥٢(قتال الوالة من أجل الدنيا وِالتباسه باألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر يف               

 ).١٤٧( البن عبد اهلادي ص « العقود الدرية »ومثله عنه يف 
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ة، ولكن يخرجون يف اجلهاد صفاً واحـداً أمـام          الفرعي
العدو الكافر، فكان اجليش يضم يف جنباته مـن شـىت           

  ! ... ".املذاهب الفرعية وجماهدين من الِفرق اإلسالمية
بل قعد بعدها قاعدة غريبة ادعى فيها االتفاق، وهـي          

   .)١(!! "إن املسائل املختلفة ال إنكار فيها: " قوله
ال ريب أن املسلمني ـ بعد الرعيل األول  : أوال: قلت

ـ قد اختلفوا يف أعظم ما يف هـذا الـدين، أال وهـو              
يف أمسائه وصفاته، فيكون حينئذ إنكار      :  اختالفهم يف رم  

السلف على املخالفني يف ذلك جهداً ضائعاً عند هذا؛ ألنه          
 !خالف االتفاق املدعى

لعالمةَ األلباين يف   ليس غريباً أن خيالف ابن حاج ا      : ثانيا
عدم اشتراط املعتقد الصحيح للنهوض باألمـة؛ للفـوارق         
العلمية واملنهجية اليت بينهما، ولكن الغريب أال يصدع ابن         

! ) كلمة احلق هذه( وأن يكتم عنه ! حاج برأيه عند الشيخ  
مث يكتبـها يف    ! ويظهر الوفاق له متويهاً علـى السـلفيني       

�	gُ{!! الظالمُg	�ُg	�ُg	� ���� /ِ����� /ِ����� /ِ����� /ِ�ٌ��ِ}@� DEِF*ِ�ٌ��ِ}@� DEِF*ِ�ٌ��ِ}@� DEِF*ِ�ٌ��ِ}@� DEِF*ِ�{. 
                                                           

)١ (على بعض ما يف هذه الرسالة يف حاشـية ص   قد تكلمت)مـن هـذا   ) ٣٦١ ـ  ٣٥٩
 .الكتاب
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ملا كان حديثي عن أوضاع اجلزائر يف هذا الزمن، لزمين          
أن أقَدم للقارئ إملاحة عنها ليفهم ما يأيت بيانـه، وقـد            
أوجزت يف ذلك جداً حرصاً على تصغري حجم الكتـاب،         

 إال أنـين  ! ولذلك فقد تلحظ أنين خنقت الكلمات خنقاً      
مث لعلّك تارك بعـض مـا       . حرصت على األهم فيما أظن    

كتب ههنا يف انتقاد بعضهم بأمسائهم وضائق به صدرك أن          
فاطمئن؛ فإن نييت يف    ! إمنا هي غيبة وأكل حلِم جيفة؟     : يقال

ذلك الدفاع عن الدين، وما كان كذلك فذكاته شـرعية          
وقد اكتفيت يف ذلك باإلحالة علـى األحيـاء،         . شريفة

والذمة تربأ باإلسناد، وما ند عنه قلمي أو شرد عنه ذهـين            
 :فعذر االختصار فيه باد، فأقول وعلى اهللا االعتماد

 عرفَت الدعوةُ السلفية نشاطها الكبري يف اجلزائر أيـام         
االستعمار الفرنسي على يد مجعيـة العلمـاء املسـلمني          

بن بـاديس  اجلزائريني اليت كان يرأسها الشيخ عبد احلميد ا  
ـ رمحه اهللا ـ وكان من علمائها املربزين الشيخ الطيـب   
العقيب، والشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، والشيخ مبـارك        

وتويف جلُّهم ـ  ... امليلي، والشيخ العريب التبسي، وغريهم 
رمحهم اهللا ـ أيام االستعمار، ومن بقي منهم فقد احنسـر   

اجلمعيـة بعـد    نشاطه السلفي جدا من يوم أن حلَّـت         
االستقالل، وأضحت الدعوة لدى اإلخوان املسـلمني       

 تاريخ الدعوة احلديث يف اجلزائر خمتصر



 

 

١٠٧

موضع استغالل، على حني جهل األمة، وقلة املعارض من         
مع العلم أنه لتصلب اجلزائريني يف      . أهل البدعة وأهل السنة   

دينهم مل ينجح فيهم التهويـد وال التنصـري، وال كـان            
ال سـمع   للقاديانية وجود وال  جلماعة اهلجرة والتكفري، و       

فيها بدعوة رافضية، بل كل ما هنالـك ديـر تصـوف            
 .وصوامع إباضية

أتبـاع  بدأت الدعوة ساذجة على نشاط ملحوظ من        
 فكـــــر مالـــــك بـــــن نـــــيب
ـ رمحه اهللا ـ يرون أن العمل األكرب يكمن يف مسـابقة   

انقسم اإلخوان املسلمون إىل    احلضارة، مث ألسباب اإلمارة     
اجلَزأَرة ( ني اشتهروا باسم    إخوان عامليني وآخرين إقليمي   

، بينهم بأس شديد وتبديع، مث عن العامليني انشـقت          )1()
                                                           

، انشقوا عنهم بسبب أن هؤالء      )اإلخوان املسلمني   ( علَم على احملِليني من     : )اجلَزأَرة  ( ) ١(
ا جزائرية العمل واإلمارة، وعقيدم     يرون عاملية اإلمارة، وهم يرون جزأَرة الدعوة أي أ        

أشعرية يدافعون عنها بقوة، وهم أشد تعصبا هلا من متيع اإلخوان العامليني، وقد كان هلـم   
 اليت وقَّفت أقالمهـا حلـرب       « العقيدة   » وغريها، بل هلم اليوم جريدة       « النفري   »جملة  

العقيدة السلفية بال هوادة، ومذهبهم الفقهي مالكي على احتراق شديد يف التعصب لـه،              
يف ميش السنة واالستخفاف بدعاا، والتساهل مـع البدعـة          ) اإلخوان  ( وهم كـ   
 من خالفهم يف الوجهة السياسية، وتصوفهم كتصوف سعيد حوى، صـاحب            وأهلها إالّ 

وهم ـ مـع تظـاهرهم    .  وغريه من الكتب الغوية« تربيتنا الروحية »الكتاب املشئوم 
 العنف مع املخالف مـن املسـلمني   بالسماحة مع املخالف ـ من أسرع الناس جلوءاً إىل 
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مجاعة النهضة وهي أبعدها عن التمييع، وأقرـا عنايـة          
بالتربية، لكن بال تصحيح وال تصفية، وظهرت دعـوة         
مجاعة التبليغ، على ضعف حيث برز العلم، وقوة حيث         

وملـا كـان مجيـع    . ضعف، إال أن انتشارها ليس بذاك     
اإلخوان بعقد السياسة يتناكحون، ومبـاء التصـويت        
يتناسلون، ويف علم الكتاب والسنة يتزاهدون، وِلد هلم        
مولود عاق، مسوه باهلجرة والتكفري كيال يكون بينه وبني         
نسبهم إحلاق، وادعوا أنه خريج السلفية وأهل األثـر،         

، وقد  « الولد للفراش وللعاِهر احلَجر      »ولكن احلق أن    
شهد العدول يوم كان يلقَم بأيديهم ثدي التكفري مـن          

 :كما قيلصحف سيد قطب، 
                                                           

هو عميل أو   : وغريهم؛ إذ يبدؤون بالطعن يف نيته للوصول إىل إبعاده من اتمع، فيقولون           
فإن أعياهم ذلك وكان للمخالف لسان صدق يف الناس، قذفوه          ! يلصقونه بذيل السلطان  

 السلطة اليت حياربوا يف     فإن أعياهم ذلك أغروا به    ! بأي سيئة خلقية من الفواحش املنفِّرة     
هذا وهلم تأييـد    ...! فإن أعياهم ذلك سلَّطوا عليه سفهاءهم بالضرب والتنكيل         ! اخلفاء

هـو  : قلنا! قوي للشيعة اإليرانية، ولئن زعموا أنه جمرد تأييد سياسي، وليس تأييداً عقدياً           
 السياسة الرشيدة إال مثرة     وهل! ؛ وهل الدين إال العقيدة؟    عني التفريق بني الدين والدولة    

 وتقسيم بعضهم طرق احلكم إىل شـريعة وسياسـة          : "قال ابن القيم  ! العقيدة السليمة؟ 
كتقسيم غريهم الدين إىل شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إىل عقـل ونقـل،              
وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة واحلقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسـم إىل              

 ).٤/٣٧٥ ()) إعالم املوقعني ((... "  وفاسد صحيح: قسمني
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 فإنه        أخوها غَذَته أمه بلباا فإن مل تكُنه أو يكُنها
البنا بديالً، فال   وهم مجيعا وإن كانوا ال يرضون حبسن        

أما تفرقهم فنتيجة   . يقبلون يف سيد قطب جرحاً وال تعديالً      
ــل    ــده أصـ ــاب عنـ ــن غـ ــة ملـ  حتميـ

 ).التصفية والتربية ( 
عاش هؤالء آنذاك يف صراع ضائع مع الشيوعية، أمضى         

املسرحيات واألناشيد ورياضة ركٍض كركض     : سالحهم
 .الوحشي يف الربية

، مـع ظهـور قـرن       ولغياب أصل الرد على املخالف    
الشيطان يف إيران وتتابع التأييد اازف، تلَقَّى هـؤالء ـ   
عن بكرة أبيهم ـ دعوة اخلميين بكل ترحاب وحتنـان،   
ولغياب أصل السلفية عندهم مل يشعروا بـأدىن إمث وهـم           

 أفظع السباب   ���� اهللاجيتمعون مبن يكيل ألصحاب رسول      
دي فما أوسع صدورهم لكل خالف عق     وأقذع الشنآن،   
وما أضيقها على كل خـالف حـزيب        ! ما مل يكن سلفيا   

 وتراهم من كـل حـدب       !خاصة إذا كان النقد سلفيا    
ينسلون، وإىل حماضرات الرافضي رشيد بن عيسى يتنادون،        
يف عقر دارهم وبدعوة منهم، ال يفتر عن التفكه بأعراض          

���E@Fُ|P ��@; ��DK@   {! السلف الصاحل وهم يضحكون      @E@Fُ|P ��@; ��DK���   @E@Fُ|P ��@; ��DK���   @E@Fُ|P ��@; ��DK���ُg	ُg	ُg	ُg	    ُـ��Q ـ��ُ     $ِ�ـ�Q ـ��ُ     $ِ�ـ�Q ـ��ُ     $ِ�ـ�Q ِ�ـ�$  	K 	K 	K 	K
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أخربين الثقة أنه حضر حماضرةً له بفرنسا، فلما مسعه كثري السخرية بأئمة السلف وأتباعهم           )١(
 :قاهلا باللغة الفرنسية! أليس اإلمام مالك عاملاً؟: سأله

 )ce pas un savant?! l`imam Malek, n`est -(   
كُِميهة قائالًفأجابه بصيغة ت!) :oui! oui! c`est un savon (نعم! نعم: " ومعىن جوابه !

أي أنـه   ! واحلضور املساكني يضحكون  !! ، وأشار بيديه كالذي يغسلهما    !! "هو صابون 
، فأجاب بكلمة تشاكلها يف النطق مسجوعة       )عاِلم(اليت تعين    ) savant( سئل عن كلمة    

� ;���SKُC��D{، )ونصاب(اليت تعين  )  savon(كسجع الكهان؛ وهي ��� OٍUِ�َ^ِ$ ُg	 ������SKُC��D��; ���� OٍUِ�َ^ِ$ ُg	 ������SKُC��D��; ���� OٍUِ�َ^ِ$ ُg	 ������SKُC��D��; ���� OٍUِ�َ^ِ$ ُg	 �����{. 
مث ال بد من مالحظة أن هذا الرجل أراد تنقّص اإلمام مالك؛ فاستنكف أن يسميه عاملـاً،                 
لكنه وصفه بالصابون الذي هو طاهر يف نفسه ومطهر لغريه، وهذا أصدق وصف يليـق               

ن األخطاء اليت يقع فيها اجلاهـل، وهـو   بالعاِلم وإن رِغم أنف هذا الشاينء؛ ألنه طاهر م     
مطهر لغريه مبا أُويت من علم ينشره يف الناس، فكأنّ اهللا أراد هلذا العاِلم السين ـ ولكـلّ   

 من أن تناله األلسن ����صاحب سنة ـ أن يكون له نصيب من احلفظ الذي خص به نبيه  
قالرسول اهللا :  قال� من حديث أيب هريرة) ـ الفتح ٣٥٣٣(بسوء؛ فقد روى البخاري 

أال تعجبون كيف يصِرف اُهللا عني شتم قريش ولَعنـهم؟ يشـتمون مـذَمماً،               ((: ����
  .))ويلْعنون مذمماً، وأنا حممد 

املدرسـة  : بالعاصـمة ) العامليني واجلَزأرة   ( وابتليت بسماعه مرةً يف وكر من أوكار اإلخوان         
ر أنه عتب على املودودي قبولَه جائزة امللك فيصل؛ ألنه ـ عنده ـ ال   الوطنية العليا بالقبة، يذك
مع أنه يعيش يف أوربا بني أظهر الكفار، يثلم نعمـاَءهم، متضـمخاً   !! جيوز قبول هدية سعودية 

 إنّ مثلـه كمثَـل عمـر       !! فإذا جاءت هدية مسلم تورع عنها     ! جبوائزهم، اليكُف يديه عنهم   
! ) قـاتلوهم ! قاتلوا الطواغيت : ( ينادي مبلء فيه  !!  نشأةً األمريكي مهاجراً   عبد الرمحن املصري  

 اهللا  قـال !!! وهو يعيش عند األمريكان حيتمي بقوانينهم، ويستنصر مبحاميهم، ويتملّق قضاءهم         
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مث مل يلبثوا مليا حىت جنم التشيع بعد أفول، وأخذ بعـض            
يتشيعون، عن اعتقاد جازم ومحاس قـوي،        أفذاذهم للرفض 

 اس، لكن بصوت خفيحممد سعيد الون اإلقليمي فتدارك األمر
ال تظهروا  : وعلم غري حفي؛ ألم ال يزالون يلَقَّنون ويلقِّنون       

وكانوا من قبل هذا    !! كم؛ فإن العدو متربص بكم    اخلالف بين 
يرمون السلفيني ـ إذا حذَّروهم من الشـيعة الـروافض ـ     

إنه لبسبب تأييد هؤالء هلم سياسياً      ! اهللاوأمي  !! بتفريق الصف 
صار للروافض يف اجلزائر وجود، وإال فمن الذي فـتح هلـم            

 فهـل   !الباب غري ذلك احلزيب، وكل حزيب للمبتدعة ودود       
يرجعون بنا إىل تشيع بين عبيد؟ وليس فيهم من يقطع دابرهم           
كالقريواينّ ابن أيب زيد؟ أم مل يعرفوا فقيههم هذا إال باملالكي           
 صاحب الرسالة؟ فِلم يكتمون حربـه للتشـيع وأشـاعرة         

 !الضاللة؟
وملا كان العمل السياسي طاغياً على هذه األحزاب، مل         

    ا يف دعو من اإلعراب، ومن كـان       جتد العقيدة م حمال
يعلِّمها يومذاك ـ كعلي بن حاج ـ كان يعلِّمها علـى    
الطريقة األشعرية، وعلى ِرسلكم قبل أن جتـيء قلـوبكم          

                                                           
 	gَ ;��ْ��ـOُ ��ـ� ;���ـ�f              {: تعاىلSِI tٍ�ِ[ْ@� /ِ� @3َ� ���َU ُg	 /ِِF@; /����              fـ��� 	gَ ;��ْ��ـOُ ��ـ� ;�SِI tٍ�ِ[ْ@� /ِ� @3َ� ���َU ُg	 /ِِF@; /����              fـ��� 	gَ ;��ْ��ـOُ ��ـ� ;�SِI tٍ�ِ[ْ@� /ِ� @3َ� ���َU ُg	 /ِِF@; /����              fـ��� 	gَ ;��ْ��ـOُ ��ـ� ;�SِI tٍ�ِ[ْ@� /ِ� @3َ� ���َU ُg	 /ِِF@; /����نشاط خبيـث يف  وللروافض اليوم   .}

مدينة باتنة باخلصوص، بعد أن طاردهم السلفيون من مروانة، وهم مندسون يف جامعاـا              
 !، يصطادون ضعاف النفوس ببعض اخلُلُق املصطنع واخلدمات االجتماعية)اجلزأرة ( مع 
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 .ناكرة؛ فإن كراريس تالميذه األولني شاهدة سافرة
، تعلَّم شيئا من السلفية، ودعا      )هـ١٤٠٠(وقبيل سنة   

عقيدة، وكـان بينـه     إليها على تقصري ملحوظ يف جنب ال      
وبني عباسي مدين ردود عنيدة، أوشكت على حتبيب السنة         
: للشباب لوال أن أذهب بركتها تدخالته السياسية، منـها        

دخوله يف الصراع املستمر يف اجلامعـات بـني الطلبـة           
 .اإلسالميني والشيوعيني

ويف السنة اليت بعدها نشب اقتتال بني هؤالء، محل على          
يعلي ومجاعته اإلسالمية السالح، وورطوا  إثره مصطفى أبو    

معهم علي بن حاج مع أنه كان يتظاهر بنهيهم عن مثـل            
وقامت هذه اجلماعات كلها ـ ومل تـربز   . هذا الكفاح

الفُرقة بينها بعد ـ مبظاهرة يف اجلامعة املركزية بـاجلزائر   
العاصمة، يطاِلبون فيها بتحكيم الشريعة، وكان ـ يومها  

أعطوين دليالً واحداً من الكتاب     : " ج يقول ـ علي بن حا   
لكـن  "!! أو السنة على مشروعية املظاهرات وأنا معكم        

مشكلته أنه إذا خطب أظهر الوفاق للمتظاهرين، واهللا أعلم         
 .مبا هو يف قلبه دفني

من أجل ذلك ضيق عليه النظام، حىت خطب يف الناس          
سـجن، وأنـا    لقد خيرت بني ترك اخلطابة أو ال      : " قائال

أختار ما اختار يوسف عليه الصالة والسالم حـني قـال           
�@D�َ�ِI -ِ�َ�Kـ3ِ          {:Dـ� ;�ـ��ِ� �ِI Lـ��bَ1 @/D�P��	 PZ��          ِ3ـD�َ�ِI -ِ�َ�K@�Dـ� ;�ـ��ِ� �ِI Lـ��bَ1 @/D�P��	 PZ��          ِ3ـD�َ�ِI -ِ�َ�K@�Dـ� ;�ـ��ِ� �ِI Lـ��bَ1 @/D�P��	 PZ��          ِ3ـD�َ�ِI -ِ�َ�K@�Dـ� ;�ـ��ِ� �ِI Lـ��bَ1 @/D�P��	 PZ��{""""!!   وكانت هذه 

الدروشة مضرب املثل يف الشجاعة لدى الرعـاع، إال         
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لقد تلوت  : " أن أحد الفطناء اعترض عليه بعد ذلك قائال       
لها؛ وذلـك أن يوسـف عليـه      يف خطبتك آية يف غري حم     

الصالة والسالم قال ذلك حني خير بني الفاحشة والسجن،  
أما أنت فخيرت بني ترك وسيلة من وسائل الدعوة وبـني           
السجن، وقد علَّمتنا مرارا أن احلكومة لو منعتك من كلمة          
املسجد، فلن تحول بينك وبني الدعوة، فلك الكلمـة يف          

أمت وغريها، فال أظنك ذا اخلطأ تدخل       املقهى والوليمة وامل  
 .. ".اهللا السجن إال عقوبة من 

وأُدخل السجن هو وكثري من الدعاة، وأُرغم بعضـهم         
على اإلقامة اجلربية، وضيق على الدعوة بعدما كانـت يف          

 .غىن عن ذلك
وال بد من التذكري ههنا أن عباسي مدين مـن غـالة            

وإمنا الذي مجعه   ! إىل اآلن وهو كذلك   )! اجلَزأَرة  ( حزب  
 :بعلي بن حاج هو أمران

 أنّ املنظِّرين احلقيقيني للجزأرة منعوه من القيادة        :األول
بعد نازلة اجلامعة املركزية آنفة الذكر؛ يوم أن أمجعـوا يف           
      عه ـ أَوردهـم شـرالسجن على أنه ـ حبمقه وتسـر

 .فنكايةً منه م انضم إىل ابن حاج!! املوارد
 الرتعة السياسية الغالبة عليهما مل تبـِق للـوالء          :اينالثّ

حمال العقدي !  
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 املرحلة الذهبية للدعوة 
إن أزهى أيام الدعوة اليت عرفتها عندنا       : أقول بصراحة 

هي السنوات اخلمس اليت تلت هذه النازلة، وقد كانـت          
ية، قبلها اجلماعات آنفة الذكر جتمع غثاًء بال علم وال ترب         

مث تفرقه؛ إما أن تفرقه هي بتحزباا، وإما أن تزج بـه يف             
مغامرات خطرية لتقدمه يف األخري لألنظمة قرابني سياسية،        

وكأن دعوم ال تزيد على جتميع هذا الغثاء        ! وال يرعوون 
السياسي، وبطن السياسة بأضعاف أمثاله ولود، وبعد كل        

بعض ِوسام ااهد وينـادى     عملية إجهاض يعلِّق بعضهم ل    
 !!عليه باخللود

لكن بعد أن ولَّت الدعوات السياسية إىل احنسار، تعلَّمنا         
على أيدي طلبة العلم علماً مجـا، وكثـرت املسـاجد           
وازدمحت بأهلها، وكادت العقيدة السلفية تتبوأ من الديار        
اجلزائرية مبوأ صدق، وأُخفيت مظاهر الشرك يف كثري من         

دن، وعضت الطرقية األنامل من الغيظ، حىت رأينا منهم         امل
من ال يلبس عباءته إال متخفيا يف زاويته، فإذا خرج منـها            

وطُِمس على كثري من البدع، بل رمبـا دخلـت          ! خلعها
مسجدا فلم تصادف فيه بدعة، ال يف بنائه، وال يف تزويقه،           

آلداب وال يف صالة إمامه، وتعلَّم النـاس كـثريا  مـن ا            
وعظُمت ! اإلسالمية اليت شحت ا التخطيطات السياسية     

ثقة الناس بدعام، الذين كان الواحد منهم ينتقل من قرية          
إىل قرية يف أنصاف الليايل ال خياف إال الذئب علـى           
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نفسه، بل كان ينتقل بني الثكنات العسكرية يعلّم اهلـدى          
 .حىت انتشر الوعي يف أوساطها

و أن هذه املرحلـة كانـت أكثـر         والسر يف ذلك ه   
ومن عجيب  األزمنة نشراً للعلم الشرعي منذ االستقالل،       

 :املوافقات أن هذا العمل قد اجتمع عليه ثالث فئات هي
ـ ١ ألن العلم أصل دعوا، ونشر كتـب  :  السلفية 

السنة أكرب نشوا، خاصة من ِقبل بعض خرجيي اجلامعـة          
الذين مل تغتل عقولَهم الدعوات     اإلسالمية باملدينة النبوية،    

احلزبية، كما كان لرسائل الدعوة اليت يرجع ا املعتمرون         
أثر بالغ يف نشر العلم الصـحيح؛ ألن جلّهـا يف أبـواب             

وأعظَم منه قيام امللحق الثقـايف      ! العقيدة وأنِعم ا عقيدة   
 يف  «فتـاوى ابـن تيميـة        جمموع   »السعودي بتوزيع   

األوساط العلمية عن طريق بعض الفضالء بوزارة الشـئون         
الدينية، واستفاد األئمة منه استفادة عظيمة لوال أن منعتـه          

 .بعدها يد طُرِقية مذهبية شقية
وأعظَم من هذا كله أن الديار اجلزائرية حظيت بعناية         

 حمدثي هذا العصر، أال وهو الشيخ حممـد ناصـر           أكرب
ـ   ؛ فقد أخرب الثقة أنه حضر الدين األلباين ـ حفظه اهللا 

عنده يف بيته، فجاءته مخسون مكاملة هاتفية من اجلزائر يف          
فكان ـ حفظه اهللا ـ غرسه باألردن، ومثار   ! جملس واحد

 أقول هـذا  ! دعوته ممتدة إىل اجلزائر، فسبحان اهللا اهلادي      
اجلبهة ( ألن الكثري ظن أن سلفية اجلزائر هي مولود         
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فإنه ال وجود هلـذه اجلبهـة       ! ، كال )اإلسالمية لإلنقاذ   
يومئذ، بل كان علي بن حاج يف السـجن األول نسـياً           

 .  منسيا
: جلّ اجلماعات األخرى اليت سبق احلديث عنها ـ  ٢

وهي وإن كانت التؤصل دعوا إال على السياسة، فقـد          
أرغمتها سياسة احلديد والنار ـ بعد نازلة اجلامعة ـ على   

وقـد كنـت    . احتراف العلم وترك السياسة إال يف الظالم      
انبهرت يوم دخلت مساجد بعض اجلامعات، فرأيت فيها        
: ألول مرة لوحة منصوبة على اجلدار، كِتب عليها يف يوم         

علوم القـرآن   : فقه، ويف ثالث  : أحكام التجويد، ويف آخر   
اخل، مع أنين مل أكن أمسع فيها مـن قبـلُ إال قـال              ... 

... املودودي، وقال سيد قطب، وقـال سـعيد حـوى           
وأقرب علم إىل الشرع عرفته عنهم هو السرية النبوية،         
لكن دراستهم هلا كانت ألغراض سياسية، حىت لكأم ال     

ولذلك فإن أشد ما يكرهون     ! يعرفون منها إال الغزوات   
هو أن يشوش عليهم بدراسـة أسـانيد        عند تدريسها   

الروايات، خاصة إذا كانت تفَوت عليهم اسـتنباطات        
أو توقفهم عند أحكام فقهية قد تقيد حريتـهم         !! حركية

( احلركية أو تأخذ من وقتهم، والقطـار السياسـي ال           
لتوقُّفه مثل هذه احملطات، إنـه ال يرضـى إال          ) يربمج  
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نه مهما تكن نيتـهم يف حتـوهلم        املهم أ ! مبحطة الربملان 
 .)1(العلمي، فقد كانت مرحلة أفضل من سابقتها

، وافق هذا إقامةُ الدولة معارض كبرية للكتـاب       ـ  ٣
مع إقبال على املؤلفات اإلسالمية يفوق الوصف، ورمبا بيع         

 .ألف ألف كتاب يف أسبوعني فقط
وظهرت مثرة الدعوة العلمية يف سرعة فائقة، وكانـت         

صدارة فيها للدعوة السلفية اليت لقيت يف العاصمة حفاوة         ال
رائقة، وبدأت تبسط أجنحتها خارجها على الرغم من قلة         
دعاا وكثرة ِعداا، وقلة مراجعها العلمية، وكثرة حماربيها      
باملؤمترات الرمسية، لكن مساجدها هي املطروقة، ونشراا       

ا بانتظـام   هي املوثوقة، فقد كان الطلبة حيضرون دروسه      
ومواظبة، ورمبا بلغ عددهم األلفني يف الس الواحد، ليس         
يف اجلمعة، بل يف درس الليل، أما اجلمعة فيسافَر هلا مـن            
مئات األميال، وظهرمن الشباب السلفي من علِّقت عليـه         

يف شغفه العلمي، والتزامه العملي، واشـتهر       : آمال وآمال 
ثني عن أئمة رمضان،    حبفظ القرآن، حىت كان موئل الباح     

مع التنبيه على أنه الوقت الذي أفلست فيـه اجلماعـات           
                                                           

 ال  وإمنا اخترت التمثيل مبساجد اجلامعات؛ ألا عش اإلخوان والنهضويني واإلقليمـيني،          ) 1(
وهم يركِّزون  ! يسمحون فيها لغريهم بنصف كلمة ولو كانت تالوة إمام يف صالة سرية           

على اجلامعات لظنهم أن الدعوة تنتصر باملاديات والشهادات ال باملستضعفني الذين قـال             
 .   رواه البخاري« وهل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم »: ����فيهم رسول اهللا 



 

 
١١٨

 ١١٨ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

األخرى، وكل من أضحى سلفياً من رموزهم ففي هـذه          
املدة القصرية، وفيها برز انقسام اإلخوان جبالء إىل الكتـل          

 . الثالثة اليت ذكرا يف أول هذا الفصل
ة وإذا رأيتين هنا أحنى باللوم الشديد على بعض الدعا        
وأغض الطرف عن حسنام؛ فألنين ال أرى من تسبب         
يف وأْد هذا اخلري العظـيم إال جانيـا علـى اإلسـالم             

       لقلت ما رأيت ليس : واملسلمني أعظم جناية، ولو رأيت
 . اخلرب كاملعاينة

ومن بركة العلم أن كثريا من القوانني الوضعية أخذ يف          
 لنقضها، فقـد  احنسار سريع، على الرغم من ندرة التعرض   

أدرك الناس ـ بتعلم السنة ـ مناهضتها للشـرع، حـىت     
اإلداري الذي حيفظها أضحى ال يعرفها إال ِحـربا علـى           
ورق؛ ألنه يسمع يف مسجده أو يف مكتبه ما يضعف قناعته       

وأعرف من هدم ستني قبة يف منطقة واحدة من الغرب          . ا
الرغم من  اجلزائري، ووجد من املسئولني من يدعمه على        

إرجاف الصوفية القبوريني، وأضـحت احملافظـة علـى         
الصلوات يف العمل ال تقبل اجلدل، بل فَرض القانونُ بنـاَء           
مسجد يف كل مؤسسة، وكاد يقضى على مشكلة الصيام         
باحلساب، بل قُضي عليها لوال تقصـري بعـض الثقـات           
 املوكَّلني بترقّب اهلالل، كما قلَّت بيوت الفساد واخلمارات       
وعوقب املفطر يف رمضان بال عذر عقوبة رمسية، بل لقـد           

منـع  : نوقش يف الربملان ألول مرة بشـكل مفتـوح        
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اخلمور، ورياضة املرأة، وغريها من القضايا وفق األحكـام       
 .الشرعية

أما املظاهر اإلسالمية كاجللباب للمرأة والزي اإلسالمي       
 القانون  للرجل، فلم تعد حمل نقاش، حىت اللحية اليت مينعها        

العسكري على اجلنود، قد رِئي منهم أنفسهم من يوفّرها،         
 .وحِظي ذوو املظاهر اإلسالمية بتوقري كبري لدى الناس

وأما من الناحية األمنية فقد كانت اجلزائر من آمن بالد          
اهللا؛ وقد كان الواحد منا ميكث سـنوات متتابعـات ال           

رط نادراً ما حيملون    وكانت الش ! يحِمل معه أوراقه الثبوتية   
معهم السالح، بل ذُِكر يل أن بعضهم كان يضع يف حزامه           

 !  خشبةً تشِبه املسدس بدله
، ليقْصر  )نيل السؤدد بالعلم    ( أكتب هذا تذكرياً بأصل     

الدعاة من زهدهم يف نشر العلم الصـحيح؛ ألـم إن مل            
هللا يف يحِرموا الناس من بركته، وظهر يف األمة اإلخـالص         

وإمنا عربون الفتنـة يف     .  ما م من بأس    اهللالعمل به، غير    
انصراف العلماء عن تعليم أمتهم الكتاب والسـنة أي         
العلم الذي يعين اجلميع، إىل اجلهد الضائع يف السياسات         
العصرية اليت ال تعين إال فئة حمصورة على أكرب تقـدير،           

كث رسول  م: ، فعن جابر قال   ����وهذا خالف سرية النيب     
 مبكة عشر سنني، يتبع الناس بعكـاظ وجمنـة، ويف         ���� اهللا

 من يؤويين؟ من ينصرين حىت أبلِّـغ        ((: املواسم مبىن يقول  
، حىت إن الرجل ليخرج مـن       ))رسالة ريب وله اجلنة؟     
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: " اليمن أو من مضر ـ كذا قال ـ فيأتيه قومه فيقولون  
وهـم  ، وميشي بني رحاهلم     "احذر غالم قريش ال يفتنك      

 إليه من يثرب، فآويناه     اهللايشريون إليه باألصابع، حىت بعثنا      
فيخرج الرجل منا فيؤمن، ويقرئـه القـرآن،        وصدقناه،  

فينقلب إىل أهله فيسِلمون بإسالمه، حىت مل يبق دار من          
، دور األنصار إال وفيها من املسلمني يظهرون اإلسـالم        
 :مث ائتمـــــروا مجيعـــــا، فقلنـــــا  

 يطـرد يف جبـال مكـة        ���� اهللارك رسول   حىت مىت نت  " 
، فرحل إليه منا سبعون رجال حىت قِدموا عليـه          "وخياف؟  

يف املوسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل         
 : نبايعك؟ قـال   !اهللايا رسول   : ورجلني حىت توافينا، فقلنا   

 النشـاط والكسـل،      تبايعوين على السمع والطاعة يف     »
والنفقة يف العسر واليسر، وعلى األمر باملعروف والنهي عن         

 لومـة الئـم،     اهللا، ال ختافون يف     اهللاملنكر، وأن تقولوا يف     
وعلى أن تنصروين، فتمنعوين إذا قِدمت عليكم مما متنعون         

 .)1(«... منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة 
 ألمة العلم أن الشيوعيني ـ الـذين   اهللامن مظاهر رفع 

كانوا حياولون التسلّل يف الدولة اليت كانت هلم باملرصـاد          
واعتزهلم الناس، إال أـم مل  ! آنذاك ـ قلُّوا بصفة مدهشة 

                                                           
 .لأللباين) ٦٣ (« الصحيحة »رواه أمحد والبيهقي واحلاكم وهو صحيح كما يف ) 1(
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فلم جيـدوا   ييأسوا، فحاولوا بكل وسيلة ضرب اإلسالم،       
ية، يستطيعون  أنفع هلم من استفزاز شخصية إسالمية ثور      

التحكم فيها بالتهييج السياسي، ويبدو أـم مل جيـدوا          
أحسن من علي بن حاج يف شبابه وقوة نشاطه، وسحر           

 فأُخرج من السجن    بيانه وشدة نقمة سجني على نظامه،     
 ٥(عرفت بثورة   ! قبل انتهاء مدته، مث هيئَت له ثورة شعبية       

وزِعم أن أمن    !!وزِعم أا شعبية شعبية   ،  )م١٩٨٨أكتوبر  
( وقُرِقر يف أذن علي بن حاج أن        !! الدولة مِنع من التدخل   

فجعل يقذف بلسانه ذات    !! ينتظر كلمة املسجد  ) الشعب  
اليمني وذات الشمال، وكان جلّ حديثه بـل قُـلْ كـل            
حديثه عن السجن واحلكومة، فنصح له الدعاة السـلفيون         

:  السياسي مث نِصب له الفخ   . بل وغريهم لكن بال جدوى    
لعلنا ! التعددية احلزبية، وقيل للناس هل أنتم متحزبون؟      

فاسـتجاب هلـم    ! نتبع الكثرة إن كانوا هم الغـالبني؟      
ِمـن  !! أصحاب الوعي السياسي عـن بكـرة أبـيهم        

اجلماعات اإلسالمية اليت هي على مسـتوى حتـديات         
ألم يكثرون عند الطمع، ويقلُّون عند الفزع، !!! العصر

تتصيدهم حزباً حزباً، وخطَب العـدو      !) د الشعبية الي(و
دعاةَ احلماسة، وتم النكاح حـىت ختلَّقَـت احلزبيـة يف           

ظلمة اجلهل بالشريعة، وظلمة إغـالق      : ظلمات ثالث 
العقل عند شباب حديد بالطبيعة، وظلمـة االسـتفزاز         
! اخلارجي الذي ال يألوهم خباالً وال مكرا وال خديعة       
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ي بن حاج حزبه يف ليل من السياسة غاسـق،          وكَون عل 
، ومن يومها واجلزائر    )جبهة اإلنقاذ اإلسالمية    : ( ومسوه

 !هل من منقذ؟: تستغيث
إنّ فتنة هؤالء اخلطباء يف قومهم أعظم فتنـة؛         ! حقيقةً

كيف ال يقلَّدون عارها وقـد      ! ويا عجباً ! ألم ملَقِّحوها 
وهم حيركهـا   وهم أدوات يف أيدي عـد     ! أضرموا نارها؟ 

إنّ : " �كيف يشاء، قال خبري الفنت حذيفة بن اليمـان          
باحلاد النحرير الذي ال يرتفع لـه       : الفتنة وِكلت بثالث  

شيء إال قمعه بالسيف، وباخلطيب الذي يدعو إليهـا،         
وبالسيد؛ فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السـيد        

 .)1("فتبحثه حىت تبلو ما عنده 
تحزب تغنيك عما يتبعها من عنف، كانـت        ال وطبيعة

األحزاب اإلسالمية  ( تستدرج إليه اجلبهة يف سرعة جعلت       
األخرى مقبوضة اليد، توِجس من التحزب خيفة، ولكن        ) 

ولـو مل يكـن   البـديل  ما دام ال بد ـ عندهم ـ من   
، )رابطة الدعوة اإلسـالمية     : ( مشروعاً، فقد أنشأوا هلم   

عوية على غريهم، وأوغلـوا فيهـا       لتكون هلا الوصاية الد   
                                                           

ـ ١٥/١٧(وابن أيب شـيبة    ) ٣٥٢  ()) الفنت   ((رواه نعيم بن محاد يف      ) 1(  وأمحـد يف  ) ١٨ـ
 ((واللفظ له وأبو عمرو الداين يف ) ١/٢٧٤ ()) احللية ((وأبو نعيم يف  ) ٢/١٣٦ ()) الزهد   ((

 ).٢٨ ())السنن الواردة يف الفنت 
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عباسي مدين وعلي بن حاج ليكونوا حتت عينهم، وتوجوا         
اإلقليمي الشيخ أمحد سحنون كرئيس شـريف، والرئاسـة         
: احلقيقية ترجع إىل ِحرِفيي االحتيال يف حلبة النطاح احلزيب        

ومـا  ...! إما إقليمي، أو إخواين، أو ضوي، أو رافضي         
ال ألم يربطون عقدها، وكلٌّ فيها بسحر       سميت رابطة إ  

 . السياسة نافث، فنعوذ باهللا من شر النفاثات يف العقد
لكن رقيتها مل تفلح طويال يف علي بن حـاج رغـم            
اجتماع النافخني فيه، فكان كلما أراد أن خيالفهم فعل ومل          
يباِل مبخالفيه، من أجل ذلك استشارين بعض اإلقليميني يف         

 :وِلـم؟ قـال   : ا صفوف جبهة اإلنقاذ، فقلت    أن يتخلَّلو 
: ، فقلت ! "مدين وابن حاج  : لنخفِّف من جنون الرجلني   " 
، فلم يقبلوا النصـيحة،     "إذن سيورطانكم فيما تكرهون     " 

أنه ال يزيد  : " واخنرط كبريهم حممد سعيد الوناس، وزعموا     
�5Dَـ�@�	 �ـ��	ً      {على وظيفة احلماية املدنية     َ1 ���XCُQ      ً	ـ��� 	��5Dَـ�@َ1 ���XCُQ      ً	ـ��� 	��5Dَـ�@َ1 ���XCُQ      ً	ـ��� 	��5Dَـ�@َ1 ���XCُQ    ـ��cَ&َ��َْ1 ZِD�ـ�}Cْ�ِ    ـ��cَ&َ��َْ1 ZِD�ـ�}Cْ�ِ    ـ��cَ&َ��َْ1 ZِD�ـ�}Cْ�ِ    ـ��cَ&َ��َْ1 ZِD�ـ�}Cْ�ِ

ُg	ُg	ُg	ُg	 {ـيٍد       ،  !"بأيدينامن السياسة جارحةَ ص خذ اجلميعوات
يجمعون ا الرغوة، واتخذها أعـداؤهم آلـةَ كَيـٍد          

، ولذلك مل ميض إال زمن يسري، وإذا        يجهضون ا الدعوة  
 . يهديهماهللاباجلميع حبمأة الفنت يكوى، و

ا بقـوة رفضـهم     أما اإلخوان العامليون فقد أظهـرو     
للتحزب، وتظاهروا بسلوك طريق التربية، وأعلـن ذلـك         
أمريهم حمفوظ حنناح يف اجلرائد بال خفاء، وهم يترقَّبـون          

، !يا لكم ِمـن حكمـاء     : يوم مذحبة اجلبهة ليقال هلم    
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ولكن ذلك مل حيصل، بل هاهلم أن جنحـت اجلبهـة يف            
نيمـة  االنتخابات البلدية وامتد سلطاا، وظنوا املُلْـك غ       

باردة، فلم يلبثوا إال قليال حىت قصروا عمر احلكمة وخلعوا          
السياسة من الـدين وال بـد مـن         : " برقع التربية، وقالوا  

، لكن قطار اجلبهة حشد احلشود ومل يبِق هلم من          ! "احلزبية
األصوات ظَهراً مركوبا إىل احلكم إال حبة شيوعية ووطنية،         

وأخريا حتـالفوا مـع      فكانوا كالشاة العائرة بني غنمني،    
 من احلور بعـد     اهللا نعوذ ب  !األحزاب الشيوعية والوطنية  

 .الكور
غير النظام احلاكم قـانون     ) هـ١٤١١(ويف آخر سنة    

فدعت االنتخابات، ورأت جبهة اإلنقاذ أا مكيدة مدبرة،        
إىل إضراب عام عن العمل، واعتصموا ببعض الساحات        

، فِمن اجلبهة   )املسرحية   ( ، وبدأ اجلد يظهر بعد هذه     العامة
وبينما أنـا يف    . عنف اللسان، وِمن خمالفيهم عنف السنان     

جسر قسنطينة، إذ مسعت صارخا من      : بييت يف حي يقال له    
مكبر صوت املسجد يندد بفعل بعض عسكر الدولة، لكنه         

ومل ألبث إال قلـيال فـإذا   . اهللاأرشد إىل الصرب، فحمدت       
ثان يكرر التنديد، لكنه مصحوب     بصارخ آخر من مسجد     

حـزب  ( هـذا  : " فقلت يف نفسـي   !! بالنداء إىل اجلهاد  
يريد إقامة دولة اإلسالم وقد عجز عن توحيـد         ) إسالمي  

كلمة مسجدين يف هذا الظرف العصيب؟ يا هلا من مغامرة          
قد فعلْتها ذه األمة يـا ابـن        ! يساق إليها بلد مسلم   
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مل أشعر حىت فاضت عيناي     ففزعت إىل الصالة، و   !" حاج
��َِ]ـ/   {بالدمع، وجال يف مخيليت قصة محاة بسـورية،            ��َِ]ـ/   ��َِ]ـ/   ��َِ]ـ/َg	َg	َg	َg	    

�ِ�@�LW�	 �ِ	Mِ$ yE�C�� @3X�ِI �EXC���ِ�@�LW�	 �ِ	Mِ$ yE�C�� @3X�ِI �EXC���ِ�@�LW�	 �ِ	Mِ$ yE�C�� @3X�ِI �EXC���ِ�@�LW�	 �ِ	Mِ$ yE�C�� @3X�ِI �EXC��{. 
دخلت األحزاب الترشـيحات    ) هـ١٤١٢(ويف سنة   

الربملانية، وفازت جبهة اإلنقاذ يف الدور األول منـها، مث          
اجلمهوريـة ابـن    تغيرت األوضاع فجأة، واستقال رئيس      

 ...جديد، واستبدلت احلكومة بأخرى 
فلجأ خطباء اجلبهة إىل منابر املساجد مستنفرين األمـة         
إىل اجلهاد؛ يتلثَّم اخلطيب كيما يعرف، فيشتم مث يصـلي          

   قبل الصالة   ! بالناس اجلمعة مث يفر وإذا حضرت  !! ورمبا فر
ـ           ك الشرطة مل جتد إال األبرياء، فتأخـذهم جبريـرة أولئ

أبطال هذه اللعبة الصبيانية ـ وإن رأوها مناورة  ! األبطال
ـ  مضاربة بال رمح، وليـل بـال   ( ودخلوا يف !! حركية 

   ).صبح 
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 علي بن حاج والعلماء 
مل يتعلم هذا الشاب على أيدي أهل العلـم، فتكوينـه           
العلمي حصيلة دراسته على الكتب، ومن زعم أنه تتلمـذ          

 سلطاين أو الشيخ العربـاوي      على يدي الشيخ عبداللطيف   
 ـ فقد غلط، بل ماتا ومها ساخطان عليه،  اهللاـ رمحهما 

وهذا شيء يعرفه كل من يسكن عاصمة اجلزائر، مث كل ما           
هنالك أن الرجل حضر بصفة متقطعة جداً بعض الدروس         
ــاوي يف مســجد ــيت كــان يلقيهــا الشــيخ العرب  ال

 البـن    « بداية اتهد    »يف شرح كتاب       «ان املربوك   جن  »
 .)1(رشد

وقد بدا يل من خالل معرفيت به الطويلـة أن السـجن            
 أثـراً بالغـا،   األول ـ قبل فتنة األحزاب هذه ـ أثَّر فيه  

 :وذلك من ناحيتني
 أنه أخربين هو أنه عكف على كتب اإلخـوان          :األوىل

املسلمني وفَالَها فَلْياً، بغرض انتقادها ـ كمـا زعـم ـ     
ومسى يل منها كتب حممد الغزايل والقرضاوي وسيد قطب،        

                                                           
 ! كان يحضرها للمناقشة، ال الفائدة) 1(

وأما الشيخ سلطاين فكان شديد التحذير منه؛ بل كان ينهى الناس عن حضور دروس هذا               
ومثَّـل لـذلك    ! كيف يفِتي الناس من اليحِسن قراءةَ القرآنَ؟      : شاب؛ ومسعته مرةً يقول   ال

 )!!وبثَّا : ( يقرؤها مبد الثاءإنه  " :ويقول، }...وبثَّ ِمنهما ِرجاالً {: بآية
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لكنه مل يلبث أن تأثر ا؛ يدلُّ عليه انقباضه من العلماء بعد       
 ! ألول، ومن العلماء السلفيني خاصةخروجه من السجن ا

 ولئن قلت كيف يستقيم هذا وحنن نسمع أنه سلفي؟ 
إن الذي مل يقنع مبا عليه السلفيون منذ عهـدهم          : قلت

األول حىت يبتدع سلفية حركية، لن جييء ـ مهما طـور   
ولـو  ! األسلوب وحور يف العبارات ـ إال ببنت اإلخوانية 

 ملا اسـتغربت،كيف وجـلّ      قرأت هلذا الرجل ما كتب    
نقوالته عن اإلخوان، من سيد قطـب وأخيـه حممـد           
وعبدالقادر عودة وصالح اخلالدي وحسن البنا وحـىت        

 ممن تقرأ أمسـاءهم     من حممد عبدالقادر أيب فارس وغريهم     
فصل الكالم يف مواجهة ظلم احلكام         »يف كتبه مثل كتاب     

، ولئن أخذ ومضة من كتب ابن تيمية فمن باب قولـه            «
�ِ�ِ#       {: تعاىلْMـ3ِ �@ـD�َ�ِI 	Kُ'&ْـ�; Lhَـ�	 @E@Fَ� /ُ[�; DSI�       #ِ�ِ�ْMـ3ِ �@ـD�َ�ِI 	Kُ'&ْـ�; Lhَـ�	 @E@Fَ� /ُ[�; DSI�       #ِ�ِ�ْMـ3ِ �@ـD�َ�ِI 	Kُ'&ْـ�; Lhَـ�	 @E@Fَ� /ُ[�; DSI�       #ِ�ِ�ْMـ3ِ �@ـD�َ�ِI 	Kُ'&ْـ�; Lhَـ�	 @E@Fَ� /ُ[�; DSI�، مـع ذلـك   }

فيفصل كالمه على قده ببتر نصوصه، واقرأ إن شئت مـا           
 .كتبه يف حكم اإلضراب، ينكشف لك ما قلته بال ارتياب

ه عاقبة من مل يسعه ما وسع السلف، وشبهت حاله      وهذ
يف تأثّره باإلخوان  ـ وهو يريد انتقادهم فيما زعـم ـ    

شيخنا أبو  " : حبال الغزايل الذي قال فيه أبو بكر بن العريب        
! بلع الفالسفة، وأراد أن يتقيأهم فما اسـتطاع       : حامد
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")1(   . 
 مـا يف    وال خيفى على من جرب اجلماعات املعاصرة      

مـن االزدراء بأهـل العلـم، وإال        ) اإلخوان  ( منهج  
! فخبروين من أول من نبزهم بعلماء احليض والنفـاس؟        

وبالذين يعيشـون   ! وبعلماء البالط؟ ! وبعلماء القشور؟ 
وبعلمـاء  ! وبعلماء الكتب الصفراء؟  ! القرون الوسطى؟ 

 .)2(! ...البدو؟
                                                           

 ).١٣/٢٣٨( البن تيمية « جمموع الفتاوى »، وانظر )١٩/٣٢٧( للذهيب « السري ») 1(

لترى كيف يغمـز    ) ١٧٤( ص   «...  ال إله إال اهللا عقيدةً ومنهجا ً       »انظر مثال كتاب    ) 2(
مؤلفُه حممد قطب من قناة علماء الكتاب والسنة، ويستهجن عمل من يقـوم بتحقيـق               

مـن اإلخـوان    : " مع ذلك فهو عند قوم    !! ويستنكف أن يسميهم علماء   ! املخطوطات
نه أل!!! ، لكنه ـ عندهم ـ سلفي املعتقد، عصري املواجهة  !!"بل من السلفيني! املعتدلني

ـ   ! ال يضيع وقته يف مواجهة الفرق العقدية القدمية بزعم اندراسها  :وهي ـ كما يقـال 
؛ وإال فلماذا إصراره على الرد على املرجئة ـ وهـي ِفرقـة    )شنشنة أعرفها من أخزم ( 

قدمية ـ لوال أنه ومجاعته يريدون تنفري الشباب السلفي من علمائهم بسبب أن هـؤالء    
ية احلكم بغري ما أنزل اهللا وال يكفِّرون مطلقًا؛ بـل ال أدري هـل تنبـه                 يفَصلون يف قض  

القاريء إىل أن هذا الرجل ضاعف حديثه عن اإلرجاء يف كتبه األخرية بعد أن اسـتوطن               
 و « التفسري اإلسالمي للتاريخ     » و « الصحوة اإلسالمية    »:فانظر مثالً كتبه  !! السعودية

ـ    ... « واقعنا املعاصر » ه مع أنك ال تكاد تعثر على هذه الكلمة ـ اإلرجاء ـ يف كتب
القدمية، مما يدلك على أنه استلّها من قاموس السلفيني بعد أن سكن ديارهم ليحارم ا،               

وقد كان نائب علي بن حاج يف اجلبهة اجلزائريـة املسـمى            ! ولعله مل يسمع ا من قبل     
فلما سألته عن   ! ) مرجيء: ( اهلامشي سحنوين يلقِّب كلَّ من ال يكفِّر احلكام ذا اللقب         

= 
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 !!حممد قطب وعبد الرمحن عبد اخلالق: دره قالمص

ومل يقف حممد قطب عند هذا حىت أغرى أحد أبناء اجلزيرة العربية ليكتب يف ذلك، كـل        
وال تكـاد  !! ذلك توكيداً منه لالهتمام مبعاجلة داء اإلرجاء املسيطر على علمائها يف زعمه           

؛ من تقدمي أو استشهاد مؤلِّفه بأقوالـه؛        جتد كتاباً أُلِّف اليوم يف اإلرجاء إال وعليه بصماته        
 ظاهرة اإلرجـاء يف الفكـر       »فانظر مقدمته احلافلة لكتاب تلميذه احلميم سفر احلوايل         

 يف كتابـه   بل جتـد هـذا األخـري        !! ، مث هي حِذفَت اآلن يف طبعته الرمسية       «اإلسالمي  
 يأيت بآية احلكم بغري ما أنزل اهللا من غري تعريج على تفسري السـلف هلـا،                 « العلمانية   »

 وعلى رأسهم التفسري املشهور والصحيح اإلسناد عن حرب األمـة عبـد اهللا بـن عبـاس            
فهل يعين هذا أنه غري راٍض بالتفصيل السلفي املأثور يف املسـألة؟            ! رضي اهللا عنهما وغريه   

وما بعدها لترى كيف ينزل احلكم من ظاهر اآلية السابقة على عمـوم             ) ٦٨٥(انظر ص   
! حكام املسلمني حىت يخيل إىل القاريء أن ال تأويل لآلية عند السلف إال ذلك التعمـيم               

الت اهلائلة عن شيخه إىل جنب نقوالته اهلزيلة عن السـلف  وتأمل يف كتابه هذا عدد النقو 
 كالما رصينا يف املسألة، فقد سـئل عمـا          األلباينوقد وجدت عند الشيخ     ! تفهم ما قلته  

 :يأيت
مـن  ) يف ذلـك الوقـت    ( الساحة األفغانيةال خيفى عليكم ما احتوته     ! فضيلة الشيخ " 

 حلـني يف صـفوفها، والـيت اسـتطاعت         اجلماعات والفرق الضالة اليت كثرت يف ذلك ا       
ـ ولألسف ـ أن تبثّ أفكارها اخلارجة عن منهج السلف الصاحل يف شبابنا السلفي الذي  

 وإحيـاء السـنن املهجـورة       تكفري احلكام : كان جياهد يف أفغانستان، ومن هذه األفكار      
)  اجلهاد   بعد(  كما يدعون، واآلن وبعد رجوع الشباب السلفي إىل بالدهم           كاالغتياالت

 ... ". قام بعضهم ببثّ هذه اآلراء والشبه بني الشباب يف جمتمعام 
فكان أمرا طبيعيا جـدا أن      : "  بعد أن بين خطورة تنكّب تفسري السلف للوحيني        فأجاب

 ومنـهج السـلف     ����ينحرفوا كما احنرف من سبقهم عن كتاب اهللا وسنة رسـول اهللا             
= 
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حديثا؛ فإن أصل التكفري الذي ذكرنـاه يف هـذا          قدميا و  اخلوارج: الصاحل، ومن هؤالء  

��َِ|c �2@ـE@  {:اآلية اليت يدنِدنون حوهلا؛ أال وهي قوله تعاىل      : الزمانُ&َU ُg	 َJ�+�َ1 ���ِ$ DEُ[D}�; DEَ� /���  @Eـ@c �2|َِ��ُ&َU ُg	 َJ�+�َ1 ���ِ$ DEُ[D}�; DEَ� /���  @Eـ@c �2|َِ��ُ&َU ُg	 َJ�+�َ1 ���ِ$ DEُ[D}�; DEَ� /���  @Eـ@c �2|َِ��ُ&َU ُg	 َJ�+�َ1 ���ِ$ DEُ[D}�; DEَ� /���
 �S�@�Uَِـ�[�	 �S�@�Uَِـ�[�	 �S�@�Uَِـ�[�	 �S�@�Uِ]َـ��	ذه اآلية       فمن.. }  وا علـى األقـل بـبعض         .. جهل الذين حيتجونِلمم مل يأ

على أا تعين اخلروج من الدين، وأنه        فأخذوهاالكفر؛  فيها ذكر لفظة    النصوص اليت جاء    
... ال فرق بني هذا الذي وقع يف الكفر وبني أولئك املشركني من اليهـود والنصـارى                 

 ... ". ويسلِّطون هذا الفهم اخلاطيء على كثريين وهم بريئون منه 
عه جعله وصفاً خاصاً خبلفـاء  مث حتدث عن تفسري ابن عباس الذي حياول حممد قطب وأتبا      

، أن وكأنه ـ أي ابن عباس ـ طرق مسعه يومئذ ما نسمعه اليوم متاما  : " بين أمية، فقال
ليس الكفر الذي تذهبون     : �هناك أناسا يفهمون اآلية على ظاهرها دون تفصيل، فقال          

  تيميـة   فـابن : " إىل أن قال    .. .هو كفر دون كفر     إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن امللة،        
ـ يرمحه اهللا ـ وتلميذه وصاحبه ابن قيم اجلوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بني  
الكفر االعتقادي والكفر العملي؛ وإال وقع املسلم من حيث ال يدري يف فتنة اخلروج عن               

مث ذكر بعض مـا     ...". مجاعة املسلمني اليت وقع فيها اخلوارج قدميا وبعض أذنام حديثا           
فأنتم أوال ال تستطيعون أن حتكموا على كل : " بينه وبني بعض املخالفني أنه قال هلمجرى  

حاكم حيكم بالقوانني الغربية الكافرة أو بكثري منها أنه لو سئل ألجاب بأن احلكم ـذه                
القوانني هو احلق والصاحل يف هذا العصر، وأنه ال جيوز احلكم باإلسـالم، لـو سـئلوا ال           

لوا بأم جييبون بأن احلكم مبا أنزل اهللا اليوم ال يليق؛ وإال لصاروا كفارا              تستطيعون أن تقو  
 دون شك وال ريب، فإذا نزلنا إىل احملكـومني وفـيهم العلمـاء، وفـيهم الصـاحلون                 

فكيف حتكمون عليهم بالكفر مبجرد أن تروهم يعيشون حتت حكم يشملهم كما            .. واخل  
مث تكلـم عـن   ... ". ؤالء كفار مبعىن مرتـدين  يشملكم أنتم متاما، لكنكم تعلنون أن ه 

فال تستطيع أن تقول بكفره حىت يعرب عما يف قلبه؛ بأنه           : " احلاكم بغري ما أنزل اهللا فقال     
مث ... ، وحينئذ فقط تستطيع أن تقول إنه كافر كفـر ردة   �ال يرى احلكم مبا أنزل اهللا 

= 
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١٣١

                                                           
هبوا أن احلكـام    :  حكام املسلمني  كنت وال أزال أقول هلؤالء الذين يدندنون حول تكفري        

كفار كفر ردة، ماذا ميكن أن تعملوه؟ هؤالء الكفار احتلوا من بالد اإلسالم، وحنن هنـا                
مع األسف ابتلينا باحتالل اليهود لفلسطني، فماذا نستطيع حنن وأنتم أن نعمل مع هـؤالء               

ركتم هذه الناحية جانبا    حىت تستطيعوا أنتم مع احلكام الذين تظنون أم من الكفار؟ هال ت           
وبدأمت بتأسيس القاعدة اليت على أساسها تقوم قائمة احلكومة املسلمة؟ وذلك باتباع سـنة     

وذلك ما نعبر عنه يف كثري من مثل هذه املناسبة          ..  اليت ربى أصحابه عليها      ����رسول اهللا   
علـى أرض   بأنه ال بد لكل مجاعة مسلمة تعمل حبق إلعادة حكم اإلسالم، ليس فقـط               

c@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـOَ ���@ـ3َ�K@ $ِ��ُـ��c           z@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـOَ ���@ـ3َ�K@ $ِ��ُـ��c           z@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـOَ ���@ـ3َ�K@ $ِ��ُـ��c           z@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـOَ ���@ـ3َ�K@ $ِ��ُـ��z           {:اإلسالم، بل على األرض كلها، حتقيقا لقوله تبارك وتعاىل        
           �SKُQ�ِـD��َـQ DKَـِ��6 	)ُ �� ِ3{CُQ /ِ;P��	 HَC�� @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?��           �SKُQ�ِـD��َـQ DKَـِ��6 	)ُ �� ِ3{CُQ /ِ;P��	 HَC�� @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?��           �SKُQ�ِـD��َـQ DKَـِ��6 	)ُ �� ِ3{CُQ /ِ;P��	 HَC�� @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?��           �SKُQ�ِـD��َـQ DKَـِ��6 	)ُ �� ِ3{CُQ /ِ;P��	 HَC�� @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?��وقد جاء يف بعض األحاديث الصحيحة أن ،  }

 هـل   :مكن املسلمون من حتقيق هذا النص القرآين      هذه اآلية ستتحقق فيما بعد؛ فلكي يت      
يكون الطريق بإعالن الثورة على هؤالء احلكام الذين يظنون أن كفرهم كفـر ردة، مث               

ما هو املنهج؟ مـا  ! مع ظنهم هذا ـ وهو ظن خاطيء ـ ال يستطيعون أن يعملوا شيئا 
يذكِّر أصحابه به  يدندن حوله و����هو الطريق؟ الشك أن الطريق هو ما كان رسول اهللا        

؛ فعلى املسلمني كافة وخاصة منهم من       )) ����وخري اهلدى هدى حممد      ((: يف كل خطبة  
وهو ما نكين حنـن     : ����يهتم بإعادة احلكم اإلسالمي أن يبدأ من حيث بدأ رسول اهللا            

؛ ذلك ألننا حنن نعلم حقيقة يغفل عنـها أو          )التصفية والتربية   : ( عنه بكلمتني خفيفتني  
نها يف األصح أولئك الغالة الذين ليس هلم إال إعالن تكفـري احلكـام، مث ال                يتغافل ع 

شيء؛ وسيظلون يعلنون تكفري احلكام مث ال يصدر منهم إال الفنت؛ والواقـع يف هـذه                
السنوات األخرية اليت يعلموا بدءاً من فتنة احلرم املكي إىل فتنة مصر وقتل السادات              

بسبب هذه الفتنة، مث أخريا يف سورية، مث اآلن       ،  األبرياء وذهاب دماء كثري من املسلمني    
كل هذا بسبب أم خالفوا كثريا مـن نصـوص     . اخل.. يف مصر واجلزائر مع األسف      

��	���ـ �tDK	�iِـ��       {:الكتاب والسنة، وأمهها   َg	 Kـ@qD��; �Sَـ�Q /ِ���ـ ٌ������b yk�KD�ُ1 gِ	 ِJK@��� -Uِ DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�       ��ِـi�	 �tDKـ���	�� َg	 Kـ@qD��; �Sَـ�Q /ِ���ـ ٌ������b yk�KD�ُ1 gِ	 ِJK@��� -Uِ DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�       ��ِـi�	 �tDKـ���	�� َg	 Kـ@qD��; �Sَـ�Q /ِ���ـ ٌ������b yk�KD�ُ1 gِ	 ِJK@��� -Uِ DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�       ��ِـi�	 �tDKـ���	�� َg	 Kـ@qD��; �Sَـ�Q /ِ���ـ ٌ������b yk�KD�ُ1 gِ	 ِJK@��� -Uِ DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�
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١٣٢

                                                           
��َQَ]����َQَ]����َQَ]����َQَ]�� ً	opَِQ َg	  ً	opَِQ َg	  ً	opَِQ َg	  ً	opَِQ َg	  { ... ؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بني األفراد الذين كان ���� مباذا بدأ رسول اهللا

يظن فيهم االستعداد لتقبل احلق، مث استجاب له من استجاب كما هو معروف يف السرية               
 النبوية، مث التعذيب والشدة اليت أصابت املسلمني يف مكة، مث األمر باهلجرة األوىل والثانية             

 اإلسالم يف املدينة املنورة، وبدأت هنالك املناوشات، �إىل آخر ما هنالك، حىت وطَّد اهللا  
ال  إذاً. وبدأ القتال بني املسلمني وبني الكفار من جهة، مث اليهود من جهة أخرى، وهكذا             

بد أن نبدأ حنن بتعليم الناس اإلسالم كما بدأ الرسول عليه الصالة والسالم، لكن حنن               
... ال نقتصر على التعليم؛ ألنه دخل اإلسالم ما ليس منه وال ميت إليـه بصـلة                 اآلن  

فلذلك كان من الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا اإلسالم مما دخـل فيـه،                
أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب املسلم الناشيء علـى هـذا             : والشيء الثاين 

جلماعات اإلسالمية القائمة اآلن منذ حنو قرابة قـرن    اإلسالم املصفَّى، وحنن إذا درسنا ا     
من الزمان، لوجدنا كثريا منهم مل يستفيدوا شيئا، برغم صياحهم وبـرغم ضـجيجهم             
بأم يريدوا حكومة إسالمية، وسفكوا دماء أبرياء كـثريين ـذه احلجـة دون أن               

تـاب والسـنة،    يستفيدوا من ذلك شيئا؛ فال نزال نسمع منهم العقائد املخالفـة للك           
هـ ـ  ٥/٥/١٤١٦ « املسلمون »جريدة  من( ... " واألعمال املنافية للكتاب والسنة 

 ).٣٧٧ ـ ٤٩/٣٧٣ ()) جملة البحوث اإلسالمية ((، و)٧، ص٥٥٦:عدد
فقد اطَّلعت على اجلواب املفيـد      : "  هذا املقال   معلّقا على  عبد العزيز بن باز   قال العالمة   

القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين ـ وفّقـه اهللا ـ     
عن تكفري من حكـم      الذي أجاب به فضيلته من سأله        « املسلمون »املنشور يف صحيفة    
كلمة قيمة قد أصاب فيها احلق، وسلك فيها         من غري تفصيل، فألفيتها   بغري ما أنزل اهللا     

سبيل املؤمنني، وأوضح ـ وفّقه اهللا ـ أنه ال جيوز ألحد من الناس أن يكفِّر من حكم   
ا جاء  بغري ما أنزل اهللا مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحلَّ ذلك بقلبه، واحتج مب               

 املسلمون ».. " ( يف ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعن غريه من سلف األمة              
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١٣٣

                                                           
 ).٧، ص ٥٥٧:هـ ـ عدد١٢/٥/١٤١٦ «

 إن هذا االحنراف العقدي الذي عند قطب قد انتقلت عـدواه إىل           : وعودا على بدء أقول   
أتباعه؛ ومن تتبع نشرام جيدهم يف ختبط ذريع يف بعض مسائل العقيدة، خاصة منها أصل               
التوحيد؛ وهو مباحث اإلميان وما يقابله من الكفر وما يتبعه من حكم بالتكفري، ولسـت               

 سك والعنرب يف خطـب      امل »فانظر مثالً كتاب    ! اآلن بصددها، مع أنه قد جاء أشراطها      
االحتفال بيوم اهلجرة   ، فقد أتى فيه خبرافات املتصوفة؛ كدعوته إىل          لعائض القرين  «املنرب  

ـ    مضاهاة للكافرين النبوية ـ وهو احتفال مبتدع شبيه باحتفال املبتدعة باملولد النبوي 
شد الرحـال إىل    على  ) ٧٥ـ١/٧٤(ييجه يف   ، و )١٩١ـ١/١٨٩(كما نص عليه يف     

   يف قصة مشهورة هي عمدة اخلرافيني، وقد        �  ؛ عازياً هذا الفعل إىل بالل      ����قرب النيب 
  « الصـارم املنكـي      »، وابن عبد اهلادي يف      )١/٣٥٨ (« السري   »استنكرها الذهيب يف    

وهي قصـة  ): " ١/١٠٨ (« لسان امليزان»، وقال فيها ابن حجر يف  )٣٢٠ـ٣١٤(ص  
لسعودية الشيخ حممد بن إبراهيم ـ رمحه اهللا ـ رد   ، ولسماحة مفيت الديار ا "بينة الوضع

، وكذا  )٢١ـ  ١٣( ص   « شفاء الصدور يف الرد على اجلواب املشكور         »وافر عليها يف    
فهذه : " وقال) ١٠٢ـ٩٤( ص «ديث النبوي والسرية    دفاع عن احل   »الشيخ األلباين يف    

 : ، إىل أن قال   ... " ولوائح الوضع عليها ظاهرة من وجوه عديدة         الرواية باطلة موضوعة؛  
وهذا دليل آخر على وضع هذه القصـة وجهـل          : ، قلت )ويمرغ وجهه عليه    :( قوله" 

 من أولئك اجلهلة الذين ال يقفون عند حدود الشرع          � لنا أن بالالً     واضعها؛ فإنه يصور  
ما ال جيوز من الشركيات و الوثنيات، كتلمس القـرب           فيفعلون عندها إذا رأوا القبور،    

   ).٩٦(ص ..." والتمسح به وتقبيله
وتقبيل القرب الذي جعله الشيخ األلباين من دين القبوريني ـ كما ترى ـ هو عـني    : قلت
 : بصراحة« حلن اخللود »من كتابه ) ٥٧(أمر به القرين املسلمني؛ حيث قال يف ص ما 

    وضع قُبلةً يا صاِح منك على اللحد فـحي القـبـور املـاثـالت تـحية
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١٣٤

                                                           
ـُرد أكـر     على خري من مس الثرى بعبريه  م ميـت يف الـورى لُـف يف ب

 مباشرة سائالً ذلك منه ـ ال من اهللا ـ؛ فقال فيها   ����وجعل رجاءه الشفاعة من الرسول 
 :أيضا

 إذا طاشت األحالم يف موقف مردي             وأرجو حببي من رسويل شفاعة
 وراحته السـمحـاء تـأبـى عـن الـرد          عساه بقرب احلب يذكرين به

�Yِ$ X�ِI @6���ِ[3�ِِْ{:قال اهللا تعاىل:  قلت @V�D��; )ِMX�	 	َ] /��ِ3�ِْ]Yِ$ X�ِI @6���ِ� @V�D��; )ِMX�	 	َ] /��ِ3�ِْ]Yِ$ X�ِI @6���ِ� @V�D��; )ِMX�	 	َ] /��ِ3�ِْ]Yِ$ X�ِI @6���ِ� @V�D��; )ِMX�	 	َ] /��{ ،وقال:}ً���ِ��q ُ����َ���	 gِ Oُْ5ً���ِ��q ُ����َ���	 gِ Oُْ5ً���ِ��q ُ����َ���	 gِ Oُْ5ً���ِ��q ُ����َ���	 gِ Oُْ5{. 
 : فقال فيها أيضا����وجعل النجاة من فزع الصراط بيد النيب 
 مرور صراط  مفزع مصلت احلد أريد مبدحي أن يبلِّغين النجا

CِD�َ1 َ� -{�ِI Oُْ5ـ2@ �َ]ُـw DEَـ��	    CِD�َ1 َ� -{�ِI Oُْ5ـ2@ �َ]ُـw DEَـ��	    CِD�َ1 َ� -{�ِI Oُْ5ـ2@ �َ]ُـw DEَـ��	    CِD�َ1 َ� -{�ِI Oُْ5ـ2@ �َ]ُـw DEَـ��	    { :����و املهلك؛ فقد قال اهللا لنبيه أقصر عن هذا الغل   ! يا هذا : قلت
ً	��T�� َ���ً	��T�� َ���ً	��T�� َ���ً	��T�� َ��� . . . .ً	��}َ"Cْ@�  ِ3�ِ�@? /ِ� ��ِq1 D/َ��� y��b1 gِ	 �/ِ� -�ِ�oِ�@; /َ� -{�ِI Oُْ5ً	��}َ"Cْ@�  ِ3�ِ�@? /ِ� ��ِq1 D/َ��� y��b1 gِ	 �/ِ� -�ِ�oِ�@; /َ� -{�ِI Oُْ5ً	��}َ"Cْ@�  ِ3�ِ�@? /ِ� ��ِq1 D/َ��� y��b1 gِ	 �/ِ� -�ِ�oِ�@; /َ� -{�ِI Oُْ5ً	��}َ"Cْ@�  ِ3�ِ�@? /ِ� ��ِq1 D/َ��� y��b1 gِ	 �/ِ� -�ِ�oِ�@; /َ� -{�ِI Oُْ5{. 

         صفه النيبيف  "  إنسان عـني الكـون     : " بأنه �والذي تشيب له رؤوس أهل التوحيد و
؛ وهذا عني قول غالة الصوفية أصـحاب وحـدة          )١/١٩٠ (« املسك والعنرب    »كتابه  

 ����ـ يعين النيب    . . وهو ): "٧١( ص   « دالئل اخلريات    »الوجود؛ فقد قال اجلزويل يف      
 فضل الصـالة    »عن كتاب    نقالً( ..." ـ إنسان عني الوجود والسبب يف كل موجود       

 اد ـ حفظه اهللا ـ ص « ����على النيب٢٢ لفضيلة الشيخ عبد احملسن العب.( 
 وهي  : "؛ حيث يقول  يكفِّر بالكبرية  ترى القرين    « املسك والعنرب    »من  ) ٣٣٥(ويف ص   

 !! ". ـ أي املسكرات واملخدرات ـ أعظم ما عِصي اهللا تعاىل به يف أرضه
مذهب    : قلت مسك وعنرب     !  الصريح اخلوارجهذا ننت ؟ أم هل ينفع  أن      فهل ترى قد شابه
وهل يقبل من صاحبه    ! سبق لساٍن من خطيب منرب؟ فلماذا إذاً يطبعه يف ذاك الدفتر؟          : يقال

 مـن  ) ٤٧(وهو خياطب علماَء املسلمني بقوله يف ص        ! أن يدعي أن كالم اخلوارج مفتر؟     
 :« حلن اخللود »

 ال يعِرف العابد من صلى وصامـا        صلِّ مـا شـئـت وصم فالـدين      
= 

 ١٣٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����
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 ـا عـمـة بيضاء واصبغـهـا رخـام      واجعل السبـحـة متريـن وخـذ                  
 ارامــظَّـى يف ليـاليـه اضـطـ يتل           ه     م يف غـوغـائـواترك العـال               
 أنــت ِمـن أمحد يـكفيك املالمـــا   أنــت قـسيس مـن الرهبان ما       
 ا بـالًء وظـالمـــادامـت الـدنـيـ   ادعين بزي الشيـخ مـا      ال تـخـ 
  أنت إال مـدنــف حــب الكالمـا  فـك لألمـوات مـا     أنـت تـأليـ 
 اـهـب التقلـيد قد زدت قــتام مذ     كل يوم تشـرح الـمـنت عـلـى      
 اـامـحـينـما ِخفت من الباغي حس        ـا      ـود أشغلت ـواحلواشي الس 
 م مخسون عـامـاـوى مثلكـر فتـعم           ال تقل شيخي كالما وانتـظـر       
 ال تـدانيـهـا فــتـلـقـيك حـطـاما     والسـياسـات ِحمـى حمـذورة       

ذاً ال تنفع عنده عبادةُ السلفي وال تسبيح الصويف ما داما عازفني عن الفقه احلركي               إ: قلت
ليس ِمن دائرة العلم فقط، بل ومن دائرة اإلسالم؛ ألنه          : املبتدع، وبسببه خرج كلٌّ منهما    

 : صرح بال تشبيه وال تأويل أما صارا من النصارى، بل من قساوستهم؛ وذلـك قولـه               
ما أنت  : " يف قوله  � وأكَّده حني أخرجه من ملّة أمحد        ،!!"لرهبانأنت قسيس من ا   " 

فكيف وهو حكْم ! ـ جرم عظيم يف حق إخوانه املسلمني!  وهذا  ـ واهللا ،!! "من أمحد
فهل جترؤ ـ أيها القاريء ـ على تسمية أحد من املسـلمني  ـ     !!! على علماء املسلمني

أعـاذك  ! ؟)فقه الواقع (  ألنه مل يلتفت إىل فضال عن علمائهم ـ باليهودي أو النصراين؛ 
 .اهللا

فبأي حديث بعده ! وذاك ختريفه نثراً وشعراً! هذا تكفريه بالكبرية وبالوهم أيضا نثراً وشعراً      
ـ  ! يؤمنون؟ مأخوذ من اسم ِغناء امرأة مشهورة يف هذا        ) حلن اخللود   ( وتسمية قصيدته ب
 !العصر

 جلسـة علـى    » يف شـريط سلمان العودة قولُ بريةالتكفري بالكومثله أو أفظع منه يف 
حكم  �إال أن يتوب؛ ألن النيب      ! هذا ال يغفر اهللا له    " :  يف مغن جياهر بفسقه    «الرصيف  

هذه ِردة عـن    !!... ألم مرتدون بفعلهم هذا    ...! «يت معاىف    كلّ أم  »بأنه ال يعافَى    
ملاذا؟ ألنه ال يـؤمن  !! هذا خمَلَّد ـ والعياذ باهللا ـ يف نار جهنم إال أن يتوب  !! اإلسالم
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��ـ�ً ����ـ��f           {:�بقول اهللا   ِb�َU �S�َQ 3X�ِI Hَ�P+�	 	K@$��ْ�َ' َ���          �fـ�������ـ�ً ِb�َU �S�َQ 3X�ِI Hَ�P+�	 	K@$��ْ�َ' َ���          �fـ�������ـ�ً ِb�َU �S�َQ 3X�ِI Hَ�P+�	 	K@$��ْ�َ' َ���          �fـ�������ـ�ً ِb�َU �S�َQ 3X�ِI Hَ�P+�	 	K@$��ْ�َ' َ��� n8�ِ ـ�� n8�ِ ـ�� n8�ِ ـ�� n8�ِ عـرف أنّ  ! باهللا عليكم؛  }��ـالذي ي

أمام املاليني أو فئات األلـوف      ! الزىن حرام وفاحشة ويسخط اهللا، هل يفتخر أمام الناس؟        
 ! ...".  ال يفعل هذا مؤمن أبدا! ...من الناس؟

أومل يقرأ مـا رواه جنـدب أن        ! جرأة عظيمة على اهللا   !" ال يغفر اهللا له   : " قوله يف: ُقلت
من : وإنّ اهللا تعاىل قال   ! ال يغفر اهللا لفالن   ! واهللا: أن رجال قال   »حدث   � رسول اهللا 

 أو « ذا الذي يتأَلَّى علي أن ال أغفر لفالن، فإين قد غفرت لفالن وأَحبطـت عملـك      
ومن مات  ): " ٢٥٧( ص   « أصول السنة    » أيب زمنني يف     كما قال، رواه مسلم، قال ابن     

ِمن املؤمنني مِصرا على ذنبه فهو يف مشيئته وخياره، وليس ألحٍد أن يتسور علـى اهللا يف                 
غِفر للمصرين، كمـا أَبـى أن يعـذِّب         أَبى ربك أن ي   : علم غَيبه وجبحود قضائه؛ فيقول    

��ِ��yE{! التائبني yS�َ"DF@$ 	َM�c �2َ���}D @� 	َM�Fِ$ �EXCَ[َ"َ� Sَ1 ���َ� @SKُ[�; ���yE��ِ�� yS�َ"DF@$ 	َM�c �2َ���}D @� 	َM�Fِ$ �EXCَ[َ"َ� Sَ1 ���َ� @SKُ[�; ���yE��ِ�� yS�َ"DF@$ 	َM�c �2َ���}D @� 	َM�Fِ$ �EXCَ[َ"َ� Sَ1 ���َ� @SKُ[�; ���yE��ِ�� yS�َ"DF@$ 	َM�c �2َ���}D @� 	َM�Fِ$ �EXCَ[َ"َ� Sَ1 ���َ� @SKُ[�; ���{ "!اهـ . 
يكون هذا الكالم سبق لسان قد تاب منه صاحبه، ولزم بيته واشتغل بنفسه              كنت أمتىن أن  

      ه مدوعليه   ! ناً يف كتاب له بعنوان الشريط نفسه      فعلّمها ما ينفعها، إال أين وجدت بل وأصر
:  بتـاريخ  «أسـئلة ومشـكالت     :  الشـباب  »: يف شريط آخر بعـد هـذا عنوانـه        

 .فاهللا املستعان) هـ٢١/٥/١٤١١(
التكفري بكبرية باع هؤالء االشتراك يف هذا، وقد كنت ـ من زمن بعيد ـ أالحظ على أت  
مث ! فعرفت أنه ليس ثَم دخان بال نار      ! الربا لشبهات توهموها قرائن دالة على استحالهلا      

  ح له يف كتابه       ناصر العمر رأيتالً    »  يلمحتت عنـوان  )  ٦٧ـ٦٦( ص   « التوحيد أو :
 :  فقـال  «  وعد كيسنجر  »من  ) ١٣٨(يف ص   سفر احلوايل   ؟ وصرح به    معاٍص أم كفر  

 !مث أخذ هذا املذهب يريب الريش حىت كان منه ما ذكرته آنفا، !! "واستبحنا الربا" ... 
 دروس  » أيضا يف اية الوجه األول وبداية الثاين من شريط           سفر احلوايل  وشبيه ذا قول  

.. ديب  : هذا املترو بوليتان عبارة عن فندق يف دولة خليجية        ): " .. ٢/٢٧٢ («الطحاوية  
 فيه مشروبات؛ اللـي يسـموا املشـروبات         إنَّ: فيها هذا الفندق، بكل صراحة يقول     
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الروحية، يعين أنه يقدم اخلمور باإلضافة إىل ما فيه من الشليهات أو ـ أيضا ـ الفيديوات   

الصور : إىل آخره، فهذه دعوة صرحية إىل اخلمر، ومملوءة الدعوة ـ أيضا ـ مرفق بذلك  
نعوذ باهللا مـن  رب للخمر، اللي تثبت أم ـ والعياذ باهللا ـ رقص خمتلط وتعري مع ش  

 !!!". هذا الكفر؛ ألنَّ استحالل ما حرم اهللا تبارك وتعاىل هو بال ريب كفر صريح 
فقد قدم صورة جماهرات باملعاصي، ومسى الدعاية هلا استحالال، مث رتب على            ! تأمل: قلت

 : "حني قـال  ) كفر دون كفر    ( ذلك احلكم بالتكفري الذي مل يترك لنا جماال لتأويله بـ           
هو الـذي جعلـهم     االستحالل   وهذا التخبط الذي عند القوم يف مسألة         ،"كفر صريح   

وهل يمتنع أن مثّ    ! يرتعون يف مذهب اخلوارج؛ وإال فما الفرق بني هذه املعاصي وغريها؟          
وإنه ليؤسفنا أن يكون هذا هـو       ! عاصيا يف الدنيا مل يدع صاحبا له إىل مشاركته يف إمثه؟          

 !ح للعقيدة الطحاويةالشر
لسـفر   )) يف الفكـر اإلسـالمي     ظاهرة اإلرجاء  ((: وقد سئل الشيخ األلباين عن كتاب     

 :فقال!  وفيه التكفري ببعض الكبائراحلوايل،
كان مين ـ أنا ـ رأي، صدر مين يوماً ما، منذ حنو من ثالثني سنة حينمـا كنـت يف     " 

، وسئلت يف جملس حافٍل عن رأيـي يف         )النبويةيقصد اجلامعة اإلسالمية باملدينة     (اجلامعة  
صوفية عصرية، فاآلن خطر يف بايل أن أقول بالنسبة هلـؤالء           : مجاعة التبليغ، فقلت يومئذ   

اجلماعة الذين خرجوا يف العصر احلاضر وخالفوا السلف، أقول هنا جتاوباً مع كلمة احلافظ            
، فهذا  خارجية عصرية :  أن أمسيهم  خالفوا السلف يف كثري من مناهجمهم، بدا يل       : الذهيب

ينحو يشبه اخلروج اآلن فيما ـ يعين ـ نقرأ من كالمهم؛ ألم ـ يف الواقع ـ كالمهم     
غفلة :  يف تكفري مرتكب الكبائر، لكنهم ـ ولعل هذا ما أدري؟ أن أقول منحى اخلوارج

�� ;��Dـِ����]�T DEُـ��    �� ;��Dـِ����]�T DEُـ��    �� ;��Dـِ����]�T DEُـ��    �� ;��Dـِ����]�T DEُـ��    {وهذا أقوله أيضا من بـاب       !! منهم أو مكر منهم            	Kُ�ِـ�D�َ' َ� Sَ1 HـC� tٍDK5َـ @S�         	Kُ�ِـ�D�َ' َ� Sَ1 HـC� tٍDK5َـ @S�         	Kُ�ِـ�D�َ' َ� Sَ1 HـC� tٍDK5َـ @S�         	Kُ�ِـ�D�َ' َ� Sَ1 HـC� tٍDK5َـ @S�
     z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �K@c 	Kُ�ِ�D�	     z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �K@c 	Kُ�ِ�D�	     z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �K@c 	Kُ�ِ�D�	     z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �K@c 	Kُ�ِ�D�لكنـهم  ! ـ ما أدري ال يصرحون بأنّ كل كبرية هـي مكفِّـرة    } 	

ولذلك فأنا ال أرى    ! يدندنون حول بعض الكبائر ويسكتون أو ميرون على الكبائر األخرى         
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وانب، وهذا من العدل الـذي      إم خوارج إال من بعض اجل     : أن نطلق القول ونقول فيهم    

ــا   أُمرنــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ... ".به 

                  كَفِّـر تـاركن ال يي ممه من بعض ما يف حواشي الكتاب؛ مثل راستغراب مث أبدى الشيخ
 سفراألن : " واستغرب أن يكون هذا من سفر احلوايل؛ معلِّال إياه بقوله!! الصالة باإلرجاء 

 .. ".! . اإلجالل لأللباينيظهرـ أقلّ ما أقول ـ 
 . اية الوجه األول، تسجيالت القدس باألردن)) السرورية خارجية عصرية ((من شريط 

فهؤالء أربعة من أبناء اجلزيرة السلفية صاروا ضحايا فكر حممد قطب؛ احنرفوا يف شيء من               
عقيدم، بل يف أصل العقيدة ـ كما سبق ـ فاحنرفت دعوم، كما ستقرؤون ذلـك يف    

مث كيف رضي هؤالء ألنفسهم التتلمذ علـى يـدي   . تاب إن شاء اهللاموضعه من هذا الك  
رجل عز عليه التجرد من غزو لباس الفرجنة إىل يوم الناس هذا، فأنى لـه التجـرد مـن                   

 . واألمر هللا! مثّ هم أعلم منه بشرع اهللا؟! نظامهم؟
   يف كالم أحد متبوعي هؤالء الشباب املذكورين التكفري الصريح بكـبرية  هذا وقد وجدت

 )) منهج األنبياء يف الـدعوة إىل اهللا         ((اللواط؛ فقد قال حممد سرور زين العابدين يف كتابه          
أهم قضية  فليس ِمن املستغرب أن تكون مشكلة إتيان الذكران ِمن العاملني           ): " ١/١٥٨(

 بـاهللا   يف دعوة قوم لوط عليه السالم؛ ألن قومه لو استجابوا له يف دعوته إىل اإلميـان               
وعدم اإلشراك به ملا كان الستجابتهم له أي معىن إذا مل يقِلعوا عن عادام اخلبيثة اليت                

 !!!".اجتمعوا عليها، ومل يتستروا يف فعلها
مث البد أن يالحـظ     ! فهل بعد هذا التصريح أدىن شك يف التزامه مذهب اخلوارج؟         : قلت

، وإدارته احلكم بالتكفري عليه ليربط بكالم سـلمان         تقييد املسألة عنده بالتستر من عدمه     
العودة السابق يف تكفريه ااهر بالفسق؛ فقد بلغين من أكثر من مصدر أن هذا األخري كان    

إذا " : وقد قال عمرو بن قيس املالئـي ! ـ وهو صغري ـ كثري التردد على حممد سرور 
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واجلماعة فارجه، وإذا رأيته مع أهل البـدع        رأيت الشاب أولَ ما ينشأُ مع أهل السنة         
وهـو  ) ٤٤())   اإلبانـة    ((، رواه ابن بطة يف       "فايئَس منه؛ فإنّ الشاب على أَول نشوئه      

 .صحيح
بل مل يكتِف حممد سرور ذا حىت بين ـ بال مواراة ـ أنه قال هذا من أجـل إسـقاط     

) ١٥٩(فقد قـال يف ص      ! ا عِصي اُهللا به   منهج السلف يف ادعائهم أن الشرك هو أخطر م        
مثة أمر البد من التنويه إليه، وهو أن كلّ نيب بعثـه اُهللا             : " وهو يتحدث دائماً عن اللواط    

 وهذا يقتضي أن يتصـدى الـنيب        هلداية قومه وإصالح ما فسد من أخالقهم وعادام،       
وهذا خيالف سلوك   ! !لعالج ومواجهة أخطر املشكالت مهما كلّفه ذلك من تضحيات        
 ...!!!".بعض الدعاة يف عصرنا؛ الذين يعاجلون قضايا عفا عليها الزمن 

فهل وصل اخلـوارج    !! فهذا يدلّ على أنه يرى كبريةَ اللواط أخطر من الشرك باهللا          : قلت
وقد أحسن الرد عليه فضـيلة الشـيخ صـاحل          ! األولون واآلِخرون إىل هذا الضالل قبله؟     

  .)) أمهية التوحيد ((ط الفوزان يف شري
 العقيـدة   » مـن كتابـه      األلبـاين وأعود إىل قضية االستحالل هذه ألنقل كالم الشيخ         

ـ ٤٠( ص   «شرح وتعليق   : الطحاوية بعـد رده علـى املتخـبطني يف الـتكفري         ) ٤١ـ
وقد نبتت نابتةٌ جديدة اتبعوا هؤالء ـ أي اخلوارج واملعتزلـة ـ يف     : "باالستحالل، فقال

، وهلـم شـبهات     ...تكفريهم مجاهري املسلمني رؤوساً ومرؤوسني، اجتمعت بطوائف منهم         
، وقد ساق الشـارح  )من فعل كذا فقد كفر  (  كشبهات اخلوارج؛ مثل النصوص اليت فيها       

، ونقل عن أهل السنة ـ القائلني بأن اإلميان قول وعمل،  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ طائفة منها هنا 
يزيد وينقص ـ أن الذنب أي ذنب كان؛ هو كفر عملي ال اعتقادي، وأن الكفر عنـدهم   

كفر دون كفر؛ كاإلميان عندهم، مث ضرب على ذلك مثاال هاما طاملا غفلَـت              : على مراتب 
وهنا أمر ينبغـي أن  ): " ٣٦٣(عاىل ـ ص  عن فهمه النابتةُ املشار إليها، فقال ـ رمحه اهللا ت 

: يتفطَّن له، وهو أن احلكم بغري ما أنزل اهللا قد يكون كفرا ينقل عن امللّة، وقد يكون معصية                 
إما جمازيا وإما كفرا أصغر، على القولني املذكورين؛ وذلك         : كبريةً أو صغريةً، ويكون كفرا    
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 للنفس، وكـره    ما لقيه يف السجن ورثه االنتقام      :الثانية
ال يشـاركونه الـرأي يف مصـادمة        إليه أهل العلم الذين     

 :احلكومات، وعلى هذا أمارات ظاهرة، أذكر منها
، )هـ١٤٠٧( ـ عند خروجه من السجن اية سنة  ١

ألقى دروسا يف موضوع الكبائر من الكتـاب املنسـوب          
ـ   " : ، فقال يف أول درس له  يف  ذلكللذهيب ـ رمحه اهللا 

                                                           
 ...". حبسب حال احلاكم 

العزيز آل الشيخ تفصيل طيب ملسألة االستحالل يف شـريطني          للشيخ صاحل بن عبد     : قلت
باب طاعة العلماء  "  للمجدد حممد بن عبد الوهاب يف        « كتاب التوحيد    »من شرحه لـ    

 .باملدينة الطيبة، فاطلبها «الت طيبة  تسجي»من " واألمراء 
إن بداية افتتان هؤالء الشباب ذه األفكار، كان سببه وفادا عليهم من ِقبل         : وأقول أخرياً 

بعد أن أثاروا زوابع القالقل يف أمصارهم، سـواء أكانـت هـذه             ) اإلخوان املسلمني   ( 
فلما شرد هـؤالء وضـرب   !! بيةً تكفرييةً، أم كانت سوريةً صوفيةًاإلخوانيةُ مصريةً قط  

عليهم مجيعاً بيد من حديد، فروا وجلأوا إىل البالد اليت يِكنون هلا العداء األكرب؛ أال وهـي                 
ـ واستغلوا يف ذلك كون هذه الدولة هي الوحيـدة يف  ! الدولة الوهابية ـ كما يسموا 

دعم قضايا املسلمني رمسيا، كما استغلوا حسن ظـن أهلـها ـم             العامل اإلسالمي اليت ت   
وحمبتهم للمسلمني، وبدالً من أن يأخذوا التوحيد الفطري من عجائز جند، فضالً عـن أن               
يتعلّموه على أيدي علمائها، وبدالً من أن حيمدوا اهللا الذي آواهم مث يشكروا لصـاحب               

نحرفة بألسنة سحارة، وبسطوا نفوذهم حىت      الدار إكرامه هلم، جعلوا ينشرون أفكارهم امل      
تصدروا االس وتسلَّموا اإلدارات بشهادات غرارة، فما زالوا بأبناء جزيرة التوحيد حىت            

! منهم أولئك الذين بينا حريم العقدية آنفا يف أصل التوحيـد          ! ربوا منهم أشكاال غريبة   
 !فماذا بعد العقيدة يا قوم؟
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علماء على البدء بكبرية الشرك، وأنا أرى البـدء    درج ال 
؛ ألنه لوال كتمان العلماء احلـق       )كتمان العلم   ( بكبرية  

ــر   ــا ظهـــــــــ  مـــــــــ
الكبائر   » وهذا مسجل يف أول شريٍط له يف         .. "!!الشرك  

إنه تراجع عن مسألة األوليـة، فهـل        ، ومع أنه قد قيل      «
 تراجع عن نفرته من أهل العلم؟

كان يتجهـز ألداء  ) هـ١٤٠٨( ـ يف رمضان سنة  ٢
          عيتصالة عيد الفطر قبل الدولة من أجل رؤية اهلالل، فد
إىل جملس هو فيه، واقترحت على احلضور خطـة حلفـظ           

 :الدعوة من االختالل فيما أظن، ودار احلوار اآليت
أتعلمون أن فيكم عاملا؟ فأجابوا مجيعا بالنفي،       :  هلم قلت

 .مبا فيهم هو
مبا أن اخلطأ يف هذه القضايا الكبرية وارد جـدا          : قلت

على غري العلماء، وأنه قد يكلف األمة دماءها وأعراضها،         
 :فأنا أقترح عليكم أمرين مها

ـ   ترك اخلوض يف املسائل اليت هـي أكـرب مـن    أ 
ىل أهلها مهما ابتلينا بإرشاد النـاس،       ، وإسنادها إ  حجمنا

 علينا أننا ال خنتلف يف املرجع املؤهـل هلـا،           اهللاومن فضل   
فالسلفيون ال يعرفون اليوم على وجه األرض أعلم مـن          
الشيخ األلباين والشيخ ابن باز والشيخ ابـن عثـيمني          

 علينا تيسر   اهللاومن فضل   وإخوام من أهل العلم باألثر،      
  م، وتواضعهم لكل سائل، وتوحيد مصـدر       االتصال
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 . علينااهللالتلقي من أعظم نعم 
، طمعـا يف  التشاور فيما بيننا يف فهم أجوبتهمب ـ  

مجع الكلمة ما استطعنا إليه سبيال، فوافق اجلميع إال ابـن           
ــال      ــني ق ــة ح ــة غريب ــال قول ــاج، ق  : ح

هـذا إرهـاب    ! كيف ال أُفيت حىت أسأل العلمـاء؟      " 
جربناهم فوجدناهم ال يكترثون لقضايا     وقد  !!! .. فكري

: " ، مث عرض ببعض علماء السعودية قائال      ! "...املسلمني  
بدليل أنين كتبت إىل أحدهم بعشرة أسئلة أو أكثر، فلـم           

 .)1(!! "يجب إال على اثنني منها
مث بعد أن طالت مناشدة احلضور له من بعد صالة الليل           

 نزوالً عند رأي اإلخوان،     : "إىل أن كاد يفوتنا الفالح قال     
يف هذا العيد، لكـن إيـاكم أن        ) أُمشيكم  ( فأنا أوافق و  

                                                           
سئلة ـ يومئذ ـ يف كراسة يف يده، وقد اطّلعت عليها، فبـدا يل منـها     كانت هذه األ) 1(

 أن يف أكثرها غمزا للطلبة السلفيني الذين يرفضون ثوريته، خاصة منـهم             :األول: أمران
 املتخرجون من اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ـ كما صرح فيها بذلك ـ

ل دخوله يف التحزب املعلن، مما يـدلّ علـى أن      أنه كتبها يف السجن األول؛ أي قب      : الثاين
 ! حتامله على السلفيني قدمي، فافهم

وأما إخفاؤه هذا التحامل، بل تظاهره بالدفاع عن السلفيني أحيانا؛ فسببه أنه حني خـرج      
من السجن األول وجد الساحة سلفية ـ خاصة يف العاصمة ـ فاضطر إىل أن جيامـل،    

لك األسئلة ما اجتمع إليه تلك األعداد اليت هو حمتاج إليهـا يف      وإال فلو صرح مبثل ما يف ت      
 !!صناديق االنتخاب
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 !!! ".تؤخروا عنا أجوبتهم إىل عيد األضحى
مث مل يلبث أن مضى عيد الفطر واألضـحى يف أمـن            

، نزلـت   )هـ١٤٠٩(وسالمة، حىت كان شهر صفر سنة       
آنفة الذكر، وشـارك    ) م  ١٩٨٨ أكتوبر   ٥(بالناس نازلة   

يها علي بن حاج مشاركة من فقد عقله، وأفـىت فيهـا            ف
بالتحزبات واملظاهرات واإلضرابات بل واإلضرابات عـن       
الطعام، من غري أن يذكر ما عاهد عليه إخوانه ليايل عيـد            

 !)1(الفطر
 ـ طلب منه كثري من أتباعه الذين هلم ميل سلفي أن  ٣

ــم    ــل العلــــ ــل بأهــــ  يتصــــ
د منهم فيما أهم األمة، ـ أيام نازلة أكتوبر هذه ـ ليستفي 

فلم يستجب هلم، بل ملا وجده ذوو العقل منهم ال يسـند            
فتاواه الغريبة عن املنهج السلفي إىل أحـد مـن العلمـاء            
السلفيني، ويستدلّ هلا بأقوال من ال عالقـة لـه بـالعلم            
كاإلخوان الذين سبق تسمية بعضهم، نبذوه مرة واحـدة،   

     ذلك ظهور به يف الصحف وجتويزه    خاصة وأنه قد صاح
فعرفوا أا فتـاوى ضـغط      ! التصوير بعد أن كان حيرمه    

                                                           
على جبل أيب    �من غريب استدالالته أنه ارتكز يف جتويز املظاهرات على قصة قيام النيب             ) 1(

وبطالن هذا ال حيتاج إىل بيان مهما تعلَّق صاحبه بالقشـة،       !! قبيس وخماطبته كفار قريش   
نا أن تقف على نوع من أراجيف االستدالل لتبين غرابة الفقه السياسـي     لكن حسبك هه  

 ! املعاصر، ومغبة استغالل النصوص الشرعية للرتوات الثورية
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الواقع، ولذلك ال يعرف له أي استفتاء ألهـل العلـم ال            
    .}�َ DEُ"�ُQ SِI EٍCِْ�ِ$ -�ِKُ|P َ��#5ِِ?�< DEُ"�ُQ SِI EٍCِْ�ِ$ -�ِKُ|P َ��#5ِِ?�< DEُ"�ُQ SِI EٍCِْ�ِ$ -�ِKُ|P َ��#5ِِ?�< DEُ"�ُQ SِI EٍCِْ�ِ$ -�ِKُ|P >�?5ِِ#�{مقروء وال مسموع، فـ 

الشيخ الفاضل أبـو بكـر جـابر     ـ  زار اجلزائر  ٤
واستدعى علي بن حـاج      قبل أيام اإلضراب،  اجلزائري  

ويف املرة الثالثة حضـر درس الشـيخ يف         ! مرتني فلم جيبه  
اجلامع الكبري باجلزائر العاصمة، وفيه ى الشيخ الدعاة عن         
أسلوب التهور، وعن استعمال األلفاظ اليت تبعـد الشـقة          

، ومثَّل  )1(بينهم وبني حكّامهم وال يجنون منها إال التعور       
، فكان هذا كالذبح لعلي بن حـاج؛        )اغيت  الطو( بلفظ  

ألنه يجتر هذه الكلمة يف دروسه اجترار الغنم للهشيم عند          
استراحتها، بل لعلّ دعوته ال تعيش إال ا، ومجـاهريه ال           

وهو ساكت على مضـض، وملـا     ! تنتعش إال عند مساعها   
ــئلة   ــى األسـ ــب علـ ــيخ جييـ ــان الشـ  كـ

ـ     وكانـت  ـ وكانت كلها سياسية بطبيعـة الوضـع  
األجوبة خمالفة ملا يهوى، نفد صربه وطلب الكلمـة مـن           
          م بني يدي الشيخ، فقام عليم، فاستحىي هذا أن يتقداملقد
بنفسه وأخذ مكبر الصوت عنوة، وقال كلمتني تنبئان عما         

 :  يف نفسه جتاه العلماء
أيها اإلخوة جيب علـيكم أن      : "  فهي قوله  أما األوىل 

                                                           
 ". عرضها للضياع :وعور الراعي الغنم تعويرا): " ٣/٤٣ (« تاج العروس »يف ) 1(
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 !". يخ كما هو وال حترفوهتفهموا كالم الش
حنيط الشيخ علماً بـأن لنـا       : "  فهي قوله  وأما الثانية 

 !!".مجاعة للنهي عن الشرك
أما األوىل فقد أراد ا إيهام احلضور أنه والشيخ         : قلت

وأما الثانية فهـي    . وهو يف هذا متفنن لبق    ! يف طريق واحد  
 جماملــــة واضــــحة لــــدعاة التوحيــــد 

. ، مع ما فيها مما يغين عن التعليـق        ـ!! ـ والشيخ وهايب  
وأوقف الشيخ درسه مباشرة ألن أهل املسـجد كـادوا          

 .يصريون فريقني خيتصمان
، األخ عدنان عرعـور  ـ زار اجلزائر يف تلك األيام  ٥

فلم يلقَه علي بن حاج إال يوم املغادرة ليسـلِّم عليـه يف             
أنه كـان  مع ! مؤنبا اإلخوة ألم مل خيربوه بقدومه     ! املطار

يلقي دروسه يف آالف من احلضور، قريبا من مسجد علي          
على الرغم من ذلك فقد قال لـه        !! بن حاج بأمتار فقط   

 إذا رغبت يف اللقاء فأنا مستعد إللغاء        : "عدنان يف املطار  
 ! فلم جيبه" الرحلة؟ 

ولو اعتذر ابن حاج بأن األخ الزائر ليس عاملا تشد إليه           
 خمرجا؛ ولكنه أوجس منه خيفة ملا عِلم        الرحال لوجدنا له  

) الوهـابيني   ( أنه أتى من السعودية فتوهمه على شاكلة        
أو أنه حامل فكـر     ! املُخدرين للنشاط احلركي يف اعتقاده    

 !الشيخ األلباين ليشلَّ دعوته السياسية يف ظنه
 ـ زار علي بن حاج السعودية أيام أزمة اخلليج  ٦
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  زا، وكنا نأمل أن يلتقـي مبشـايخ         بدعوة منها مكرما معز
السلفية الكبار ليستفيد ونستفيد؛ إذ يسعه تواضـعهم إن         

بل جلس مع بعض املشايخ     ، فلم حيصل ذلك منه،      اهللاشاء  
. ال ينبس ببنت شفة، يف تكتم جمرب عنه مع السـلفيني          
ويف هذه الزيارة عرج على األردن يف جولة سياسـية ـ   

وأنا أعرف عـن  !  يزر الشيخ األلباينكما يقولون ـ ومل 
اجلزائريني عيبهم الشديد على السلفي الذي يحـرم مـن          
زيارة هؤالء العلماء، نظرا لندرة أمثاهلم عنـدنا، ولـذلك          
الموه كثريا؛ ألنه دليل على أنه غري سـلفي أو يف نفسـه             

1(!منهم شيء خفي( 
                                                           

التكتم واالنقباض الذي يلتزمه ابن حاج مع السلفيني أمر عرفته عنه كل هذه املدة الـيت                ) 1(
   عته ـ على كثرة ما ضـيوإخواين نلقاه فيها؛ بل ال أكاد أَعرف عنه كلما ناقشت كنت

خالفـة  من وقت يف عتايب له ـ معارضة قط، إال مرة واحدة ـ فيما أذكر ـ صرح بامل   
ـ  ..! بعد استفزاز طويل جلسنا مـع  : " قال فضيلة الشيخ صاحل اللحيدان ـ حفظه اهللا 

عباسي مدين وعلي بن حاج أيام أزمة اخلليج، فكان ابن حاج ـ طول اجللسة ـ ساكتا؛   
وأنـا أُرجـح    ! فإما أن يكون سكوته سكوتا سياسيا، وإما يكون تأدبا مع رئيسه مدين           

: ، قلت !!"اسي تكوين علمي شرعي، وإمنا هو يف علم النفس والتربية         األول؛ ألنه ليس لعب   
لقد صدقت فراسةُ الشيخ؛ فإن ابن حاج آخذ على نفسه أن يكتم الشـقاق ويتظـاهر                

وأصدق وصف يليق به أنه وسواس إذا خال جبماعته من العـوام            ! بالوفاق تعجيال للفراق  
     أو احلزبيني التكفرييني واحلركيني، خن ون    اهلواموهو يعـِرف   !! اس إذا حضر عنده السلفي

حق املعرفة أنه جمانب هلدي السلف ـ كما صرح بذلك يف بعض االس ـ، وأن الذي   
= 
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ـ  ٧ ال  ـ عند سفره الثاين إىل األردن يف مسريه إىل القت
اضطره بعض السلفيني إىل زيـارة الشـيخ        مع العراق،   

 .، ووقع منه ما يدهشاأللباين
 ـ وهو ما أخربنا به الشيخ نفسه ومن كان حاضرا  ٨

كالشيخ علي بن حسن بن عبد احلميد والشـيخ حممـد           
أنه زارهم يف بيت الشيخ ليعتذر إليهم عن ضيق         شقرة،  
 !، وأنه يرجو تقصري مدة السوقته
 يف  أنه أىب تسجيل املناقشـة    ا أخربونا مجيعا    ـ كم ٩

جدل عقيم طال بال عائدة إال عائدة خوف الرجل مـن           
 .)1(انتشار احلق

 ـ كما أخربونا أنه حني أقنعه الشـيخ بضـرورة    ١٠
التسجيل، قَِبلَ على شرط غريب، وهو عدم نشر الشريط         

وهذا أقبح تصرف يصدر من     !!! حىت يأذن هو به للشيخ    
 زمانا كان فيه السلف يطمعون      اهللا، ورحم   طالب مع شيخ  

: يف السماع من شيوخهم ولو بتحمل الضرب، قال الذهيب        
قال يعقوب بن إسحاق اهلروي عن صاحل بـن حممـد           " 

دخلت على مالـك    : احلافظ مسعت هشام بن عمار يقول     
ال، بـل حـدثين،     : اقرأ، فقلت : حدثين، فقال : فقلت له 

                                                           
حنن يف زمن يصـدق     : ولقد صدق من قال   ! دفعه إىل ما هو فيه إمنا هو ردود فعل نفسية         

 ! خبث السريرةلئن كانت آفة امللوك سوء السرية، فإن آفة الدعاة : عليه وصف القائل

 ).  ٤٣٨/١( رقم « سلسلة اهلدى والنور »قاله الشيخ األلباين يف شريط مسجل له من ) 1(
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اذهب ! يا غالم تعال  : ه، قال اقرأ، فلما أكثرت علي   : فقال
ذا فاضربه مخسة عشر، فذهب يب فضربين مخس عشـرة          

ِلـم  : قد ضربته، فقلـت لـه  : ِدرة، مث جاء يب إليه، فقال    
ظلمتين؟ ضربتين مخس عشرة درة بغري جرم، ال أجعلك يف          

كفارته أن حتَـدثين    : فما كفارته؟ قلت  : ِحلّ، فقال مالك  
 خبمسة عشر حـديثا،     فحدثين: خبمسة عشر حديثا، قال   

، فضحك مالك زد من الضرب وزد يف احلديث : فقلت له 
 .)١("اذهب : وقال

 ـ ذه النفرة اليت كان جيدها علي بن حاج مـن   ١١
العلماء تفهم سر تكراره يف غري ما شريط مسجل أنه ألَّف           

، « !  بني علماء السجون وعلماء الصحون((: كتابا أمساه
مع كثرة إيراده ألحاديث القُصاص يف مواجهة احلكام على         
طريقة اخلوارج، ولو كان أبطاله من شرار املبتدعة، كعمرو         
بن عبيد املعتزيل، فينشأ يف نفوس الناشئة أنه ال عامل إال من            

 !دخل السجن؟
وذا التنفري من العلماء فسد سلوك الشباب جتاههم،        

مرة يف اجلزائر فُرقـة بـني السـلفيني؛ إذ          وظهر ألول   
ووصف ! أصبحت تسمع بسلفية علمية وسلفية حركية     

باإلرجاء كل من دعا إىل احلكمة والصربواألخذ بسـرية         
                                                           

 ).١١/٤٢٩ (« السري » )١(
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 !  يف جهاده، وهذه هي بركة التحزب����الرسول 
وأخرياً ال بد من كلمة خمتصرة جداً عن هذا الرجـل،           

أن علي بن حاج يعـيش      أرى أا تعرف به جيداً، وهي       
بنفسية متوترة؛ يثور على املـألوف، ويسـتثري الغريـب          
املخوف، وتراه ال يثبت على مذهب؛ بل يكثر التنقل من          
غريب إىل أغرب؛ يتتبع اجلديد الذي يثري االنتباه، ويمـلّ          

؛ فحني كان ـريج عبـد       )1(العتيق ولو مل يكن به اشتباه     
 احلميــد كشــك مطلــب الشــباب كــان     

، ويوم أن متكّن اخلميين من احلكـم مدحـه          ! )شكياًك( 
 وحني برزت الدعوة السلفية ـ يف جمتمع  )2(!مدحاً كبرياً

قد أكته املذهبية ـ ولَّى إليها وجهه، لكنه حصر عنايتـه   
ا يف احلرب على املذهبية، وصحب ذلك محاسة لطلـب          
 العلم، فشنع على الدعوات السياسية وتسجى بـاِحللم، مث        

وحني ! اشرأبت األعناق إىل إيران، فثار عليهم ثورة الثريان       
فما زال سياسـياً    ! جاء التحزب يركض، ركبه ومل يعقِّب     

                                                           
: من غرائب كلماته اليت كان يتعمد تكثري اجلماهري ا أنين مسعته مرة يف درس عام  يقول                ) 1(

 !!! ". بعد مخسة عشر يوما أخربكم هل الرئيس الشاذيل بن جديد كافر أو ال؟" 

 وذلك يف أول درس ألقاه يف مسجد اإلمام الشافعي باحلراش يف عاصمة اجلزائر، ولئن بقي              ) 2(
ِمن أصحابه األقدمني من مل يحصده الرصاص بعد ليذكرنّ ذلك ـ إن شاء اهللا ـ وذلك   

	>@�SK{فـ ! يوم أن وصف اخلميين بصاحب اللحية البيضاء توقرياً�َ�	 َO"ُِ5�SK@<	�َ�	 َO"ُِ5�SK@<	�َ�	 َO"ُِ5�SK@<	�َ�	 َO"ُِ5{{{{!!!! 
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يحاور، حىت إذا سالت من دماء التكفري عيون انقلـب إىل           
العنيِف املعايِر، وهنا وضع رحله، وربط فرسه، وشلّ منـه          

ـ          تأنس التفكري، ورضي يف سبيل ذلـك باملعاطـب، واس
بوحوش التكفري، واستقرت به املراكب، واهللا وحده أعلم        

 .بالذي يتلوه
 ويعرف هذا من تذكَّر تنقُّله السريع يف موضـوعات         
دروسه؛ فهو ال يكاد يفتتح كتاباً إال تركه وقفز إىل غريه؛           

ــن  ــنة   ((فمـ ــرح السـ ــوي إىل ))شـ   للبغـ
تزكيـة   للذهيب، فتفسري القرآن، فتبسـيطه، ف  ))الكبائر  ((

كل هذه الدروس وقـف     ... النفوس، فالسياسة الشرعية    
فيها عند بدايتها بالتداول، ويف كل مرة يسمع احلضـور          

اليوم نبدأ درس كذا من كتـاب       : وعدا قصري العمر يقول   
 ...وهكذا ! فالن

وقد بين املاوردي هذه النفسيةَ الغريبة اليت عرفها مـن          
مع أن لكل جديد    : " لأهلها، وكأنه يعيش بني أظهرنا فقا     

         ة؛ وقـال الـنيبوبث صإنّ  (( : �لذّة، ولكلّ مستحد 
، )1()) أخوف ما أخاف على أميت منافق علـيم اللسـان         

 مث يفضي األمر    فتصري البدع فاشية، ومذاهب احلق واهية،     
إىل التحزب والعصبة؛ فإذا رأوا كثـرةَ مجعهـم وقـوةَ           

                                                           
 .رواه أمحد وهو صحيح) 1(
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وةُ الكثرة، فتضافر جهالُ    شوكتهم داخلهم ِعز القوة وخن    
فـإذا  ! نساكهم وفسقةُ علمائهم بامليل على خمـالفيهم      

استتب هلم ذلك زامحوا السلطانَ يف رئاسته، وقبحوا عند         
العامة مجيلَ سريته، فرمبا انفتق ما ال يرتق؛ فـإنّ كبـار            

 .)1("األمور تبدو صغاراً 
ملتناوبـة  وسر هذه التناقضات املتعاقبة عليه والتنقّالت ا      

عليه ثوريته املتأصلة يف نفسه، وبعض من مل يخبر الرجـل           
واحلقيقة أن له شخصية ثابتة؛ أال      ! إنه ذو شخصيتني  : يقول

وهي الثورية اليت حتدثت عنها آنفـا وطـول نفَسـه يف            
اخلصومات، وأخرى متغيرة؛ ألا تعبري عن هذه الثوريـة         

 وشبيه حباله من قال فيه      على حسب ما يِجد يف الدعوات،     
ـ   من جعـل دينـه   " : عمر بن عبد العزيز ـ رمحه اهللا 
قال الدارمي بعـد    ،  )2("غَرضاً للخصومات أكثر التنقّل     

 : هـــــــــــذا األثـــــــــــر
 !".أي ينتقل من رأي إىل رأي" 

دخل أبـو   : خالد بن سعد موىل أيب مسعود قال       وعن
                                                           

 ).١٢١ـ١٢٠( ص )) درر السلوك يف سياسة امللوك (() 1(

وهو صحيح، وهو من الروايات العزيزة اليت       ) ـ الندوي   ٩١٧ ()) املوطأ   ((رواه مالك يف    ) 2(
وهلذا األثـر   . وغريه) ١/٩١(حفظتها لنا رواية حممد بن احلسن الشيباين، ورواه الدارمي          

 ترتيـب   »و) ٥٨٣( البن بطة    )) اإلبانة   ((، و )٥٦(  لآلجري ص     )) الشريعة   ((قصة انظر   
 ).١/١٧٠( للقاضي عياض «دارك امل
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مسعود على حذيفة وهو مريض، فأسـنده إليـه، فقـال           
إن الضـاللة حـق     " : أوصنا، فقال حذيفـة   : مسعودأبو

 الضاللة أن تعرف ما كنت تنِكر وتنِكر ما كنت تعِرف،          
فـإن رأَى   : " ، ويف رواية  )1(!! "وإياك والتلون يف الدين   

 حــــــالالً كــــــان يــــــراه   
كانوا يـرون التلـون يف      " : وقال إبراهيم ،  ... "حراماً  

 الـــــــدين ِمـــــــن شـــــــك 
أوضح عالمات هذا الشك اتباع املرِء       ومن   .)2("القلوب  

            ِثر دليل الواقع على نـصؤداً، وأن يباً ال له متجررجم احلق
إنّ أخوف ما أخاف على     " : �الوحي، كما قال حذيفة     

هذه األمة أنْ يؤِثروا ما يرون على مـا يعلمـون، وأنْ            
 ، وقد اشتهر عند كثري مـن      )3("يِضلُّوا وهم ال يشعرون     

الناس أن ابن حاج سلفي بسبب أنه جرب السلفية زمنـاً،           
فلما مل جيد فيها مته الثورية ورأى أا ال تصفِّي ما بينـه             
وبني حكامه من حسابات نفسية تركها باطناً ومل يصرح         

                                                           
 وابـن بطـة يف     ) ١٥/٨٨(وابـن أيب شـيبة      ) ١٣٠ ()) الفنت   ((رواه نعيم بن محاد يف      ) ١(

ـ ١/٢٧٢(وأبو نعيم   ) ٤/٤٦٧(واحلاكم  ) ٥٧٣ـ٥٧١(و) ٢٥  ()) اإلبانة   (( ) ٢٧٣ـ
وهو صحيح؛ ألن له شاهداً عنـد  ) ٢٦ ())  السنن الواردة يف الفنت    ((وأبو عمرو الداين يف     
 ).٣١١٧ ()) اجلعديات ((وأيب القاسم البغوي يف ) ١٣٤(نعيم ابن محاد أيضا 

 ).٥٧٥())  اإلبانة ((رواه ابن بطة يف ) ٢(
 ).١/٢٧٨(وأبو نعيم ) ٩٤٩ ()) الزهد ((رواه هناد بن السري يف ) ٣(
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�DSI {: بذلك ظاهراً، واهللا وحده اهلادي؛ ألنه هو القائـل         DSI� DSI� DSI�
َCD��; @3X�YَU ِJDKَ���ِ$ D��FD�َ'َCD��; @3X�YَU ِJDKَ���ِ$ D��FD�َ'َCD��; @3X�YَU ِJDKَ���ِ$ D��FD�َ'َCD��; @3X�YَU ِJDKَ���ِ$ D��FD�َ'Hَ�Diَ1� �P��	 @EHَ�Diَ1� �P��	 @EHَ�Diَ1� �P��	 @EHَ�Diَ1� �P��	 @E{.    

وِمن طرقه اليت كان يسلكها للتأثري علـى اجلمـاهري          
! التظاهر بالورع البارد إذا قيل له بأن فالناً يـرد عليـك           

تصدقت : أقول كما يقول أبو ضمضم إذا أصبح      : " فيقول
 .كذا يقول ويردد!! " بعرضي على من ظلمين، رواه مسلم

م بل هو ضـعيف ال يصـح        وهذا مع أنه مل يرِوه مسل     
، فهو من السماحة املصطنعة؛ ألن قائلـه يظهـر          )1(رفعه

الصوم عن أعراض املسلمني يف الوقت الذي يفطر فيه على          
فكم من آالف من املسلمني قُِتلوا بفتواه كمـا         !! دمائهم

 !.ستراه يف هذا الكتاب؟
وأما عن علمه فسبق ذكر شيء من إرجافـات فقهـه           

 ���� ابن حاج بقصة وقوف الـنيب        السياسي؛ حني استدلّ  
وأغـرب  !! على جبل أيب قبيس على مشروعية املظاهرات      

     يف صومه علـى مشـروعية    ����منه استدالله بوصال النيب 
اإلضراب عن الطعام؛ فقد قال يف قصيدة له بعد أن تأكّدنا           

 :من بعض أهله أا له
 !!!اقتداًءا بسيد الواِصلينا     وأضربنا عن الطعام تعفُّفاً

ومنـها إفتـاؤه   !! وهذا ـ واهللا ـ من الدواهي  : قلت
                                                           

 ).٢٣٦٦ ()) إرواء الغليل ((انظر ) ١(
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بالتفجري اجلماعي يف احملالت العامة، فلمـا سـئل عـن           
!!! يبعثون على ِنيام  : املسلمني الذين يقْتلون يف ذلك قال     

 !نعوذ باهللا من قلّة احلياء! ويعزو ذلك البن تيمية
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قد مللْنا الدروس السياسـية،     ل: قيل لعلي بن حاج يوما    
فهالّ علَّمتنا ديننا، وددنا لو بدأت بأبواب الطهارة واملياه،         

أسـتطيع  : " ومل تتكلم يف السياسة ولو مرة واحدة، فقال       
ذلك، ولكنين إذا ذكرت أن احلكومة تقطع املاء عن الناس          

 !! ".يف وقت ما مل أسكت عنها
ه للعلـم   أذكر هذا لتعلم مصري كل سياسي يف تقـدير        

الشرعي، فال أدري هل شعر أن احلكومة حني تقطع املـاء     
الذي به حياة األبدان، فهو ـ بسببها ـ يقطع عن الناس   
تعلّم الدين الذي به حياة اجلَنان، فأي الفـريقني أعظـم           

 !جناية؟
وليست جناية السياسة قاصرة على األحكام العمليـة        

قـد لقيـه    فحسب، بل تتعداها إىل العقيدة اإلسالمية، ف      
بعضهم بعد اإلفراج عنه من السجن، فكلمه عن األشاعرة         
الذين استولوا على دور التعليم، راجيا منه أن يكون عوناً          
له يف الرد على أعداء التوحيد، ففاجأه بكلمة زهدته فيـه،      

" : تدل على احنرافه اخلطري عن املنهج السِوي، قال يومها        
، فـإن احلكومـة     أنا لو اشتغلت بالرد على األشـاعرة      

 !! ".تضحك من عينيها 
 ـ وال تكـن يف التعصـب    اهللافتأمل هذا ـ رمحـك  

للرجال من اهلالكني، فالرجل دخل يف صـراع مـع          

 جناية السياسة على العلم 
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!! السياسيني، حىت ظن نفسه أنه خلق إلبكاء احلكومـات        
;�ـ�tDK �َ   ;�ـ�tDK �َ   ;�ـ�tDK �َ   ;�ـ�tDK �َ   {فمن يبكي على أمة حِرمت عقيدا وسالمة قلبها         

ِI �SK@��$ َ��� ٌJ��� @Vَ���;ِI �SK@��$ َ��� ٌJ��� @Vَ���;ِI �SK@��$ َ��� ٌJ��� @Vَ���;ِI �SK@��$ َ��� ٌJ��� @Vَ���; Hَ'َ1 D/�� X� Hَ'َ1 D/�� X� Hَ'َ1 D/�� X� Hَ'َ1 D/�� X�َg	َg	َg	َg	Eٍ�Cِ�� ٍ�Cَْ�ِ$ Eٍ�Cِ�� ٍ�Cَْ�ِ$ Eٍ�Cِ�� ٍ�Cَْ�ِ$ Eٍ�Cِ�� ٍ�Cَْ�ِ$ {؟ 
إنين أريد ذه العناوين األخرية إشعار القاريء خبطورة        
خمالفة تلك األصول الستة اليت اختصرا يف افتتاحية هـذا          

 .الكتاب، بالتمثيل هلا من خالل الدعوة يف اجلزائر
لقد عمرت جبهة اإلنقاذ اإلسالمية ثالث سنوات فقط،        

ا بنيان أوشك على التمام، وتصدع ا صف بعـد          دم  
الْتحام، واتِهمت فيها السلفية بعد أن وضع هلـا القبـول،           
ورفع العلم وسيطر الطيش على العقول، وعشش الـتكفري         
يف مساجد اجلبهة وباض، واحتد احلزبيون مع املبتدعة حىت         

وتسـمن  الطرقية وبين إباض، واتهم العلم، وحرم احللم،        
 .فكر اخلوارج، حىت عِيي الناصح واملعاجل

هذا والشيوعيون األخباث يف الداخل واخلارج يرقبون       
مسرورين عملية االنتحار، يحركـون أحيانـاً بالتـهييج         
السياسي استعجاالً لقطف الثمار، فرحني بعـدو سـهل         
االستدراج؛ ألن عنف اجلبهة أوجد هلم املسوغ القـانوين         

وهي خطة ترقَّبوهـا مـن      ! سلمني بال احتجاج  لضرب امل 
سنوات عجاف مل يغاثوا فيها إال بتسخري علي بن حـاج،           
بل عجزوا عنها حىت يف أيام االستعمار الفرنسي، وقد قلنا          

ـ   إن اجلماعة اإلسالمية : " للعالمة ابن باز ـ حفظه اهللا 
! املسلحة يف اجلزائر منعت صالة اجلمعة يف بعض املدن        
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كيف يعطِّلون اجلمعة، وقد عجز عـن       : " تعجباً، فقال م  "
 !!". ذلك فرنسا وبريطانيا واليهود؟

وكم قَتلوا اليوم من طلبة العلم جرميتهم أم رفضـوا           
 .)1(!وهذه هي بركة التحزب! مشاركتهم فيما هم فيه

لتذكروا كلمة ابن تيمية املبينة يف األصل اخلامس        ! نعم
لمني أشد وطءاً مـن نكايـة       من أن نكاية املبتدعة يف املس     

 اخلـوارج   ����الكفار فيهم، وال أدري ما سر تلقيب النيب         
أألـم جيتهـدون يف املسـلمني    ؟ «كالب النار »بـ  

تكفريا وتقتيال حىت يكفِّر بعضهم بعضاً، كمـا جتتهـد          
باحاً وعضا حىت ترجع إىل أذناـا       الكالب فيمن تنكره ن   

  ويكــون مصــداقه مــا جــاء يف    فتعضــها؟
 يقتلـون   »: قال فيهم  ����من أن النيب     «الصحيحني   »

                                                           
ما من دعوة طيبـة     : يان أثر العلم يف حتصني الدعوة اإلسالمية مما يكدر صفاءها أقول          ولب) ١(

ظهرت إال جند هلا من املبتدعة من يعطِّلها أو يشتتها، ولقد اشتهر اليوم أن حامل لـواء                 
اإلجهاض على الدعوة اإلسالمية هم مجاعة التكفري العائدين من أفغانستان ـ مع األسف  

ن هؤالء ما دخلوا قرية إال أفسدوها، إال أم ظلـوا يف اجلزائـر مـدحورين                ـ واحلق أ  
مقهورين، ينقصون وال يزيدون، والسر يف ذلك أن هذا البلد خص بعناية الشيخ األلبـاين         
الذي كان علمه سدا يف وجه التكفري كسد ذي القرنني على يـأجوج ومـأجوج، ومل                

 من السجن األول، وإال فكيف يفسر حتذيرهم يل         خيرجوا منه إال يوم خرج علي بن حاج       
ولغريي من التعرض للرد عليه، مع أم كفّروه بعد أن وضع أوراق اعتماد حزبه بالربملان               

 !!أي قبل أن يصرح بتكفري الدولة



 

 
١٥٨

 ١٥٨ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

؟ أم ألـم    «أهل اإلسالم، ويدعون أهـل األوثـان        
يستدرجون بأبسط احليل حىت يهيجوا كما أن الكـالب        
تنبح ألدىن استفزاز، حىت رمبا دلَّت عدوها على مخبـأ          

وعلى نفسها تجِني   : " صاحبها؟ ذكَّرين هذا باملثل القائل    
 .)1("براِقش 

كما لذلك كله، ما يخاف على املسلمني من الشيوعيني         
يخاف عليهم من أنفسهم؛ فإن أولئك مهما أوتـوا مـن           
تنظيم وقوة وإدارات وبسط نفوذ، فلن يضروهم إال أذى،         

 تعاىل يف قوم اهللاوأما جناية املسلمني على أنفسهم، فقد قال     
َ�� W@� Eُ["ْ�$��<َ1ِـ� ��ٌ 5َـ�D       {: كانوا مواجهني الكفار اخللَّص   � ��َ1       Dِـ� ��ٌ 5َـ�W@� Eُ["ْ�$��<َ1 ��َ� ��َ1       Dِـ� ��ٌ 5َـ�W@� Eُ["ْ�$��<َ1 ��َ� ��َ1       Dِـ� ��ٌ 5َـ�W@� Eُ["ْ�$��<َ1 ��َ� ��َ1

  ُ"Cُْ5 �FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1  ُ"Cُْ5 �FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1  ُ"Cُْ5 �FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1  ُ"Cُْ5 �FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1        DEُ[1َ��ُ�ِـ ِ��ِ� D/ِ� K@c Oُْ5 	َM�c HX�َ1 DE        DEُ[1َ��ُ�ِـ ِ��ِ� D/ِ� K@c Oُْ5 	َM�c HX�َ1 DE        DEُ[1َ��ُ�ِـ ِ��ِ� D/ِ� K@c Oُْ5 	َM�c HX�َ1 DE        DEُ[1َ��ُ�ِـ ِ��ِ� D/ِ� K@c Oُْ5 	َM�c HX�َ1 DE{،      وكـان
 »:  يؤصل هذا املنهج بتأكيده يف كل خطبة قائالً        ����النيب  

، «..  من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا      اهللاونعوذ ب . .
نت هنا من واقع اجلزائر ما يشهد ملـا         وقد بي . م آمني اهللاف

 .حنن بصدده
                                                           

كانت براقش كلبة لقوم من العرب،      ): " ٢٤٢٧( رقم   « جممع األمثال    »قال امليداين يف    ) 1(
فأُغري عليهم، فهربوا ومعهم براقش، فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش، فهجمـوا علـيهم              

 :فاصطلموهم، قال محزة بن بيض
 ال يساري وال مييين  رمتِني مل تكن عن جناية حلقَتـين

 نفسـها بـراقش تجينوعلى  بل جناها أخ علي كرمي
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ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

رجائي من ذوي العلم واملنهج السـلفي، أن        : وأخرياً
يكتبوا عن جتربة بقية البالد اإلسـالمية، فقـد رِفعـت           
للمنهج السلفي أعالم يف اليمن وأفغانستان والسـودان        
وإيران وسورية واألردن ومصر وتونس وغريها، تـدلُّ        

 لتشِفقوا على املسـلمني ممـا يصـيبهم         عليه وتؤكِّده، 
بأيديهم، ولتبينوا للشباب التائه اليوم والالعب بالنـار        

 فقد بـان لـذوي      وجوب الرجوع إىل الطريق النبوي،    
اِحلجى أكرب برهان يف واقع  بالد املسلمني علـى أنـه ال             
يصلح هلم غريه، ولكن أقالما وأفواها غري سلفية سـبقت          

 واصربوا وإن   اهللاق والواقع، فاستعينوا ب   لتموه وحترف احل  
 . وحدهاهللاوِصفتم باملثبطني أو املرجفني، فإن غايتكم رضى 



 

 
١٦٠

 ١٦٠ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

حياصر املسلمون اليوم حصارا شديدا، مل يعرفوه حـىت         
وقت املستعمرات الكافرة، والعامل كلـه تألـب علـيهم          

ال وال يرقب فيهم    ورماهم عن قوس واحدة، ال يألوهم خبا      
إال وال ذمة، حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت، األمر          
الذي سبب هلم ردود فعل خطرية، وصاروا ال يعيشون إال          
على أنقاض األحداث السياسية، نشاطهم يقـوى بقوـا         
 ويضـــعف بضـــعفها، وكـــأم هـــم    
ـ أيضا ـ كُتب عليهم شـقاء السياسـيني، وانقسـم     

 :عتنياملنقذون املخطئون جممو
 جمموعة دخلت العمل السياسي بال تـورع، فتميـع         •

منهجها، وتنازلت عن غري قليل من دينها، ألا تعيش حتت          
 � اهللاضغط اهلزات السياسية العنيفة، فحق فيها ما حذر         

���D��bDـ�       {:  حني قال  ����منه نبيه   َ1 )MX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	�@?�Q SI����D��bDـ�       َ1 )MX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	�@?�Q SI����D��bDـ�       َ1 )MX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	�@?�Q SI����D��bDـ�       َ1 )MX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	�@?�Q SI�
 ����َ Cِ�iـ�D�َ�ِI  n8ـ�2 ِ�"َ�ْ"َــِ�(� �� D�َ�ِIـ�2 ِ�"َ�ْ"َــِ�(� �� D�َ�ِIـ�2 ِ�"َ�ْ"َــِ�(� �� D�َ�ِIـ�2 ِ�"َ�ْ"َــِ�(� ُMَــeX'َ� 	ً]I����َ Cِ�iـ���D�َC  n8ـ� �D�َــ��6@ ُMَــeX'َ� 	ً]I����َ Cِ�iـ���D�َC  n8ـ� �D�َــ��6@ ُMَــeX'َ� 	ً]I����َ Cِ�iـ���D�َC  n8ـ� �D�َــ��6@ ُMَــeX'َ� 	ً]I��ْ"��ــ��َ .��D�َCـ� �D�َــ��6@  َa Sَ1 َ�DKَــ���ْ"��ــ��َ   َa Sَ1 َ�DKَــ���ْ"��ــ��َ   َa Sَ1 َ�DKَــ���ْ"��ــ��َ   َa Sَ1 َ�DKَــ��� 

        kَِ��ــ��	 �%Dِــ�w َ��5َْــ��]َ: ً	]ِI n8ــ�Cَِ5 ً�|Dــ��T EِFDِ�َــ�I @/َQD�ــ��� 'َــQِ Dَــ��َ�        kَِ��ــ��	 �%Dِــ�w َ��5َْــ��]َ: ً	]ِI n8ــ�Cَِ5 ً�|Dــ��T EِFDِ�َــ�I @/َQD�ــ��� 'َــQِ Dَــ��َ�        kَِ��ــ��	 �%Dِــ�w َ��5َْــ��]َ: ً	]ِI n8ــ�Cَِ5 ً�|Dــ��T EِFDِ�َــ�I @/َQD�ــ��� 'َــQِ Dَــ��َ�        kَِ��ــ��	 �%Dِــ�w َ��5َْــ��]َ: ً	]ِI n8ــ�Cَِ5 ً�|Dــ��T EِFDِ�َــ�I @/َQD�ــ��� 'َــQِ Dَــ��َ�
ً	oِWَ� ���D�َC�� �2َ� @�ِ�َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw��ً	oِWَ� ���D�َC�� �2َ� @�ِ�َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw��ً	oِWَ� ���D�َC�� �2َ� @�ِ�َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw��ً	oِWَ� ���D�َC�� �2َ� @�ِ�َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw��{. 

ية، وتؤزها أَزا ألا     وجمموعة تنزغُها األحداث السياس   •
وجدا أُذُنا، وهي تسـتدرج باالسـتفزازات السياسـية         

 ���� منه نبيـه       � اهللاملاكرة، وهؤالء حق فيهم ما حذر       
���2َ �ِـ/� 	:ِْe@��ِ ِ�D�َ�q@ـ�Kَ            {: حني قال L+ِ�َ"ـD���َ� 	���Q SِIَـ�?@            َ�Kـ@q�ِْe@��ِ ِ�D�َ:	 �/�2َ �ِـ��L+ِ�َ"ـD���َ� 	���Q SِIَـ�?@            َ�Kـ@q�ِْe@��ِ ِ�D�َ:	 �/�2َ �ِـ��L+ِ�َ"ـD���َ� 	���Q SِIَـ�?@            َ�Kـ@q�ِْe@��ِ ِ�D�َ:	 �/�2َ �ِـ��L+ِ�َ"ـD���َ� 	���Q SِIَـ�?@

 حال الدعوات السياسية اليوم



 

 

١٦١

 ١٦١ 
ارك ا	�������� �������   ������
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n8�Cَِ5 X�I �2َU�8ِi SKُp� Cْ�; َ� ً	]I� ��FD�ِ�n8�Cَِ5 X�I �2َU�8ِi SKُp� Cْ�; َ� ً	]I� ��FD�ِ�n8�Cَِ5 X�I �2َU�8ِi SKُp� Cْ�; َ� ً	]I� ��FD�ِ�n8�Cَِ5 X�I �2َU�8ِi SKُp� Cْ�; َ� ً	]I� ��FD�ِ�{. 
يثي هنا ال يتعرض مباشرة لألوىل ألنه قد كُتـب          وحد

عنها ما فيه غناء، ولكن الثانية هي اليت أقصد؛ ألن فكرا           
مل تعد حكْراً على فئة معروفة من الناس بل ظهرت يف هذا            
العصر األخري مع اإلخوان املسلمني، مث مل يلبث هؤالء أن          

ها ورثـة   ختلوا عنها متأثرين بفكرة اموعة األوىل، مث لبس       
،وتداولوها مع شيوخهم   مجاعة اهلجرة والتكفري  : اخلوارج

وكم . مث مبكر من هؤالء أريد للسلفية أن تلبسها       القطبيني،  
كنت أتردد عند كتابة هذه الكلمات رجـاء أن تكـون           
نصيب قلم أقدر عليها مين، وهم كثريون، ولكن ذلك مل          

ـ        ي أن  حيصل بالصورة الدقيقة والصرحية واملفصلة اليت ينبغ
تكون، إذ الشبهات فيها كثرية جدا وجذورها عريقـة يف          

 اهللاحقيقة األمر، فال تكفي فيها بلْغة الغريب، مث استخرت          
 :يف ذلك واستعنت به وحده فوفّق ملا يأيت

املتأمل يف أحوال املسلمني اليوم جيزم بأم قد استيقظوا         
بعد سبات عميق، وأحسوا بضرورة العـودة إىل أصـلهم          

يد العريق، وتذكروا شخصيتهم الضائعة املمتهنة من ِقبل        التل
من جعلتهم قُدوتها برهة من الزمن فلم ينصحوا هلا، أقصد          
أن عاطفة إسالمية ما ـ كما يقولون اليوم ـ ال تزال يف   
قلوب املسلمني، مما يبعث يف النفوس السرور ألـا أول          

يا ال ميـت    املبشرات، إال أنه ال جيوز أن ندخل لَغطا إعالم        
إىل اإلسالم بصلة فنربز هذه الصورة فوق حجمهـا،         
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ارك ا	��� �� �
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 يف  اهللامستعملني اهر السياسي الكذاب، جمارين أعـداء          
مكرهم ودهائهم وتزويرهم احلقائق، بل احلق واحلق نقول،        

�Qـ��b �S��ـ� ����D�َCـ�     �Qـ��b �S��ـ� ����D�َCـ�     �Qـ��b �S��ـ� ����D�َCـ�     �Qـ��b �S��ـ� ����D�َCـ�     {:  ال ينصر إال املؤمنني فهو القائـل       اهللاإن  
 �#ِ�ِ�D\ُ(	 @�DWَ� �#ِ�ِ�D\ُ(	 @�DWَ� �#ِ�ِ�D\ُ(	 @�DWَ� �#ِ�ِ�D\ُ(	 @�DWَ� {ن مؤمنون ما مل يكـذبوا ليتـوالهم        واملؤمنو

   {: موالهم القائل S&ِ$ �2�َِ]   S&ِ$ �2�َِ]   S&ِ$ �2�َِ]   S&ِ$ �2�َِ]َg	َg	َg	َg	      �/;�ِUِـ�[�	 Sَ1�� 	Kـ@���	�f �/;MـX�	 Hَ�DKـ��       �/;�ِUِـ�[�	 Sَ1�� 	Kـ@���	�f �/;MـX�	 Hَ�DKـ��       �/;�ِUِـ�[�	 Sَ1�� 	Kـ@���	�f �/;MـX�	 Hَ�DKـ��       �/;�ِUِـ�[�	 Sَ1�� 	Kـ@���	�f �/;MـX�	 Hَ�DKـ�� 
E@Fَ� Hَ�DK�� َ�E@Fَ� Hَ�DK�� َ�E@Fَ� Hَ�DK�� َ�E@Fَ� Hَ�DK�� َ�{. 

لذا فإن حماولة إفزاع العدو بإبراز هذه اليقظة اإلسالمية         
األوىل يف صورة املستيقظ النشيط، الذي مل يبق على عينيه          

األمور ويبصر ـا علـى      ر على أن يبصر     غبش، وأنه قاد  
 يعـود   حقيقتها، وأن يقدر هلا أقواا  تقدير العامل البصري لن         

على الدعوة اإلسالمية إال بالبوار؛ ألن ذلـك يسـتعدي          
 اهللاملسلمني الضعفاء الذين ال يتوالهم      األعداء األقوياء على    

ـ      ما داموا مقيمني على هذا الكذب      ش  واهلراء، مث هـو غ
للمسلمني؛ ألنه ينفخ فيهم غرورا قد رأينا عاقبته يف بـالد           

 .اإلسالم
احلمد هللا الذي أيقظنا، إال أننا يف أول الفطنة         : بل نقول 

ما أحوجه إىل إرشاد، على عوج يف املتابعة ما أحوجه إىل           
سداد، فنحن كصيب عطشان قد فرح به أبـواه لنباهتـه           

ه أن يتناول السـم     فتركاه يروي عطشه بيده، مل يؤمن علي      
الزعاف، أو سقياه ماًء زالال دون رِويـة يف رعايـة إذن            

 .ألوشك أن يشرق
والذي نعتقده بصراحة تامة أن أكثر املرشدين اليوم        
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على غري اجلادة السلفية إذ أشعروا أمتهم هذه ـ الـيت ال   
تزال عليها غيبوبة املستيقظ من نومـه ـ أن مشـكلتها    

بعد قدميها عن سرير النوم، فإذا ا       سياسية وهي مل ترفع     
تدعى للعدو إىل سرير امللك، يف رج ال يترك هلا عقـال            

 ألا حتريف هلا عـن معرفـة        !تفكر به، ويا هلا من جرمية     
!! ويا هلا من مصـيبة    ! ؟الداء، فكيف االهتداء إىل الدواء    

 املتمثلة يف تعلم الكتاب والسـنة       اهللاألا صد عن سبيل     
هما واالحتفـاء مبجـالس أهلـهما، إىل تعلـم          وتعظيم

السياسات العصرية والعكوف على مصادرها من إعالم       
الصدق فيها ممنـوع،    : مرئي ومسموع، وجرائد وجمالت   

 وشـعاره   حىت إنه ليمضي على من دثاره الكتاب والسنة،       
الفيديو وجملة البيان والسنة، يومه بل أسبوعه بل رمبـا          

وقا إىل آية من الكتاب، واسأله ـ  وقتا وال ششهره ال جيد 
الغبار عن الصحيحني علـى   إن شئت ـ منذ كم مل يرفع 

واألمر !! حني عدم غفلته عن جريدة اليوم بل وخرب احلني        
 .هللا

وال تسارع إىل إنكار هذا ألنين ما جئتك بعلم حـىت           
 !تناقشه وإمنا هو خرب الواقع
شجع  بإسناده عن رجل من أ     )1(روى أبو نعيم يف احللية    

                                                           
)1) (١/٢٠٣.( 
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يف ) أي الفارسـي    ( مسع الناس باملدائن أن سلمان      : " قال
املسجد فأتوه فجعلوا يثُوبون إليه حىت اجتمع إليه حنو من           

اجلسوا، اجلسـوا، فلمـا     : فقام فجعل يقول  : ألف، قال 
فتح سورة يوسف يقرؤهـا، فجعلـوا يتصـدعون         جلس  

: " ويذهبون حىت بقي يف حنو من مائـة، فغضـب وقـال           
!  ذهبتم؟  عليكم اهللامث قرأت كتاب    ؟  القول أردمت الزخرف من   

." 
دون  ���� لسورة يوسف    �لعل اختيار سلمان    : قلت 

 دون ما   اهللاغريها ملا فيها من معاين القناعة بقصص كتاب         
: اهللاتصبو إليه النفوس من حكايات وأحاجي، وهو قـول          

����Dbَ1 �2D�َCـ/� 	���Wَـِ�      { L�ُ�َ� @/D}َ�      �ِـ�Wَ��	 �/ـ��Dbَ1 �2D�َC�� L�ُ�َ� @/D}َ�      �ِـ�Wَ��	 �/ـ��Dbَ1 �2D�َC�� L�ُ�َ� @/D}َ�      �ِـ�Wَ��	 �/ـ��Dbَ1 �2D�َC�� L�ُ�َ� @/D}َ�{  حني ���� ، واقتداًءا بالنيب 
 عليه  اهللاسئل قصصاً غري قصص القرآن فتلى عليهم ما أنزل          

 حني رأى من    �، وكذلك فعل عمر     )1(من هذه السورة  
، فرضي اهللا عنهم    )2(أقبل على كتاب فيه عجائب األولني     

 ! مجيعاً؛ ما أشد حرصهم على اهلدي النبوي
                                                           

 ).١٩٦(انظر هنا ص ) 1(

، وهو  )١٤٩٠ ()) اجلامع   ((واخلطيب يف   ) ٨٨ ()) فضائل القرآن    ((رواه ابن الضريس يف     ) ٢(
 ).١٤٥( البن اجلوزي ص )) تاريخ عمر ((يف 
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ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 . )1("ا يصلحه هي القيام على الشيء مب: "  لغةً السياسة
ومنه قول أمساء بنت أيب بكر الصديق رضـي اهللا   : قلت
فكنـت  ... تزوجين الزبري ومالَه يف األرض مالٌ       : " عنهما

وأدق النـوى   وأسوسـه،   أعلف فرسه، وأكفيه مؤنتـه،      
حىت أَرسل إيلَّ أبو بكر بعد ذلـك خادمـا          ... ِلناضحه  
ولذلك كتـب  ، )2( "، فكأمنا أعتقينسياسةَ الفرس فكفَتين  

ابن اجلزار القريواين يف إصالح شئون الصـبيان واحملافظـة        
ــاه    ــا أمس ــا مؤلَّف ــامهم وِطبه ــة أجس ــى طبيع  عل

) السياسـة  (  ؛ ألن لفظـة  )) سياسة الصبيان وتدبريهم     ((
الطبيعة واألصـل واخللـق     : السوس بالضم " مشتقة من   
 .)3("والسجية 

من : "  اخلاص اآليت وهو   ومن هذا املعىن العام أُخذ املعىن     
كان بنو إسرائيل    »:السوس، وهي الرياسة، ويف احلديث    

أي يتوىل أمرهم كما يفعل األمراء  )4(« يسوسهم أنبياؤهم 
                                                           

 ).٦/٤٢٩( البن منظور بتحقيق علي شريي « لسان العرب ») ١(
 « اإلصـابة    »وصـححه احلـافظ يف      ) ٨/١٨٢( البن سـعد     « الطبقات الكربى    ») ٢(

)٤/٢٢٤.( 
 ).١٦/١٥٥( للزبيدي « تاج العروس ») ٣(
 .متفق عليه) ٤(

 معىن السياسة   
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ارك ا	�������� �������   ������
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 . )1("والوالة بالرعية 
لشرعية هي تـدبري    فالسياسة ا : " املعىن الشرعي وأما  

الشئون العامة للدولة اإلسالمية مبا يكفل حتقيق املصاحل        
ودفع املضار مما ال يتعدى حـدود الشـريعة وأصـوهلا           

 .)2("الكلية، وإن مل يتفق وأقوال األئمة اتهدين 
فهي تعنى بأحكام اإلمارة والقضـاء وأحـوال        : قلت

ها مما تراه   الوزارات وتدوين الدواوين وإنفاذ اجليوش وغري     
 األحكـام   (( للجـويين، و   )) غياث األمم    ((مفصال يف مثل    

  للمــاوردي وكــذا أليب يعلــى الفــراء، ))الســلطانية 
وال ..  لعبد احلي الكتاين وغريهـم       )) التراتيب اإلدارية    ((و

شك يف وجوا شرعا وعقال، ألن أمور الناس ال تنضـبط           
ن البسـيت ـ   إال بإمام عادال كان أو جائرا، قال ابن حبا

ـ  وأنشدين ابن زجنـي البغـدادي لألفـوه    : " رمحه اهللا 
 :األودي
 راة إذا جـهـاهلـم ســادواوال س الناس فوضى ال سراة هلمح ـال يصل

ـُبتـىن إال بـأعمـدةوال    رس أوتـــادوال عـمـاد إذا مل تـ بـيـت ال ي
وأعمـفإن جتم ـع أوتادالـذي كــادواــرأدركـوا األم دةٌ وساكن  

 ادـت فباألشرار تنقــحت فإن تولَّ تهدى األمور بأهل الرأي ما صلــ
                                                           

 ).٢/٤٢١( البن األثري « النهاية ») ١(
 ).١٥( لعبد الوهاب خالف ص « السياسة الشرعية ») ٢(



 

 
١٤٤

سلطان غشوم خري من    : وذكر قبلها احلكمة املشهورة   
جيب أن يعرف أن والية     : " قال ابن تيمية  . )1( "فتنة تدوم 

أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل ال قيام للدين والدنيا          
 آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع حلاجة        إال ا، فإن بين   

... بعضهم إىل بعض، وال بد هلم عند االجتماع من رأس           
 تعاىل أوجب األمر باملعروف والنـهي       اهللاألنَّ  : إىل أن قال  

: عن املنكر، وال يتم ذلك إال بالقوة واإلمارة، وهلذا روي         
 :  ويقــال)2())  يف األرضاهللاأن الســلطان ظــل   ((
)  ة من إمام جائر أصلح من ليلة بال سـلطان         ستون سن ( 

، وهلذا كان السلف كالفضيل بـن       )٣(والتجربة تبين ذلك  
                                                           

  ).٢٧٠( ص « روضة العقالء ») ١(
 . لأللباين مرفوعا« صحيح سنن الترمذي »هو يف ) 2(

هذه العبارة من الكلمات السلفية اليت لو كان شيء منها وحيا لكانت هذه منه؛ ومـن                ) ٣(
بحـر  عاش أيام األمن والرخاء يف اجلزائر، ورأى الفنت اليت متوج بالناس اليوم كمـوج ال              

واستحر القتل يف املسلمني بيد ! أدرك مغبة اخلروج على احلكام؛ فقد ظهرت دولة يف دولة     
عمياء، واستغل الشيوعيون الوضع للتخلص من بعض املخلصني، واندفع الشباب الـربيء       
إىل اهليجاء اندفاعا جمنوناًبسبب فتاوى رويِبضات هذا الزمن، وانتعش الكفر عنـد ذوي             

مع أن اهللا يقول يف     ! رببرية بسبب تسليط علي بن حاج لسانه عليهم حبق وبباطل         النعرة ال 
�n	 D�َ^ِ$ـِ� �CِْـEٍ              {: املشركنيDـ��� َg	 	KL ـ@���َU gِ	 ِS�@? /ِ� �SK@�D��; �/;ِMX�	 	KL @�َ' َ���              EٍـCِْ��n	 D�َ^ِ$ـِ� Dـ��� َg	 	KL ـ@���َU gِ	 ِS�@? /ِ� �SK@�D��; �/;ِMX�	 	KL @�َ' َ���              EٍـCِْ��n	 D�َ^ِ$ـِ� Dـ��� َg	 	KL ـ@���َU gِ	 ِS�@? /ِ� �SK@�D��; �/;ِMX�	 	KL @�َ' َ���              EٍـCِْ��n	 D�َ^ِ$ـِ� Dـ��� َg	 	KL ـ@���َU gِ	 ِS�@? /ِ� �SK@�D��; �/;ِMX�	 	KL @�َ' َ���، ولعله لومل يدخل }

وترى الواحد ميـر    ! ؟... )الكرسي  ( معهم يف صراع حزيب لذكر فقه هذه اآلية، ولكن          
بنقطة التفتيش العسكرية فال يدري ما يقول؛ ألا قد تكون من احلكومة وقد تكون من                
= 

 ١٤٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����



 

 

١٤٥

 ١٤٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

لو كان لنا دعوة    : عياض وأمحد بن حنبل وغريمها يقولون     
فالواجب اختاذ اإلمـارة    ... مستجابة لدعونا ا للسلطان     

؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته      اهللادينا وقربة يتقرب ا إىل      
أفضل القربات، وإمنا يفسد فيهـا حـال        اعة رسوله من    وط

 . )1( "أكثر الناس البتغاء الرئاسة أو املال ا
وإن مل  : " .. وال تستوحش من قول خالّف السـابق      

؛ فإن املقصود به أن السياسة      "يتفق وأقوالَ األئمة اتهدين     
الشرعية ليست حكراً على األئمة املتقدمني، بل ال بأس من          

تهد العامل املتبحر من أويل األمر فيما يجد لألمة مـن           أن جي 
فالسياسة الشرعية  : " نوازل بالقيود السابقة، ولذلك قال    

ألن املصلحة املرسلة على هذا هي العمل باملصاحل املرسلة؛  
                                                           

كما ال يأمن عندها على أهله؛ فقد سِبيت النساء املسلمات من ِقبل مجاعته الـيت               ! الثوار
 الـدعوة   ، واغتصبت األموال باسم الغنائم، ومنعوا السلفيني من       )مجاعة التكفري   : ( رباها
، وغلَـت األسـعار حـىت       !!"؟)حدثَنا  ( أننا يف رهج املوت وأنتم ال تزالون يف         " بزعم

تضاعفت عشرين مرة يف كثري من الضروريات، وفُرضت على الشعب ضـرائب ثقيلـة              
بسبب النكسة االقتصادية، وأثقلُ منها اُألروش اليت تفرضها عليه اجلماعـة اإلسـالمية             

! ومن ال يستجيب هلم من األغنياء فالقتـل موعـده         ! يف سبيل اهللا  املسلحة باسم اإلنفاق    
فـاجتمع  ... وهدموا اجلسور واملباين اهلامة وقطعوا الطرق اليت بذل فيها الشعب أنفس أمواله             

��	�Q ���ِ$ �ِDKََـ��Kُ	 DW�;ـ���@�SK         {: اجلوع واخلوف كما قال اهللا تعاىل      �ِKُ,	 �m�� �ِ ُg	 ��Fَ5	َ]َ&َU         �SK@ـ���DW�; 	Kَُـ��Q ���ِ$ �ِDKَ�	�� �ِKُ,	 �m�� �ِ ُg	 ��Fَ5	َ]َ&َU         �SK@ـ���DW�; 	Kَُـ��Q ���ِ$ �ِDKَ�	�� �ِKُ,	 �m�� �ِ ُg	 ��Fَ5	َ]َ&َU         �SK@ـ���DW�; 	Kَُـ��Q ���ِ$ �ِDKَ�	�� �ِKُ,	 �m�� �ِ ُg	 ��Fَ5	َ]َ&َU{ .ذه وه
 !هي بركة التحزب

 .بتحقيق بشري عيون) ١٧٨ـ١٧٦( ص « السياسة الشرعية ») 1(
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 ١٤٦ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

هي اليت مل يقم من الشارع دليل على اعتبارها أو إلغائهـا            
." 

عقيل نقل املقر   وهو األمر الذي نقله ابن القيم عن ابن         
ال سياسة إال ما وافـق      : ( فإن أردت بقولك  : " وهو قوله 
أي مل خيالف ما نطق به الشرع فصـحيح، وإن          ) الشرع  

أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصـحابة؛ فقـد           
جرى من اخللفاء الراشدين من القتل واملثل ما ال جيحـده           

كان رأيـا   عامل بالسري، ولو مل يكن إال حتريق املصاحف         
 . )1(... "اعتمدوا فيه على مصلحة 
وظاهر كالمهم أن السياسـة     : " ولذلك قال ابن جنيم   

فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل يِرد ذا الفعل           
 . )2("دليل جزئي 

لكن مع تقادم الزمن نزل بالناس حوادث مل يعرفوها من   
علـيهم بـاب    قبل، فاستفىت الوالةُ فقهاَء التقليد، فأغلقوا       

االجتهاد، وحرموا على أنفسهم النظر فيمـا مل تـذكره          
املذاهب، فاضطر الوالة إىل االجتهاد فيما يِعن هلـم مـن           
جديد حبق وبباطل، وزِهدوا يف علماء الشريعة؛ ظنا منهم         
قصور الشريعة عن فتح مغاليق فنت العصر، مث متادى ـم           

                                                           
 ).٤/٣٧٢ (« إعالم املوقعني ») ١(
 ).٥/١١ (« البحر الرائق » )٢(
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ـ          ات بينـات،   األمر حىت أعرضوا عما أنزل اهللا مـن آي
وحتاكموا إىل الرأي إما جهالً وإما ظلمـاً، وجتـرأ أراذل           

 . الناس على الشرع حىت حرف كثري منه
وأدهى وأمر منه أن قوماً من جهال املتدينني يف هـذا           
الزمان أرادوا أن يعاجلوا هذا االحنراف فضاق عليهم منهج         

لغربية الكـافرة   النبيني وسبيل املؤمنني حىت اعتمدوا النظم ا      
كالولوع باللعبـة   ! للوصول إىل احلكم مبا أنزل اهللا زعموا      

الدميقراطية ودخول الربملانات، واالتكاء على الغثاء للضغط       
على احلكومات؛ فتارة يدعون أن األمر يف ذلك مصـلحة          

وتارة يدعون أم مضطرون إليهـا      ! مرسلة والشريعة مِرنة  
زالت م هذه السياسـة حـىت       فما  !! وقلوم هلا كارهة  

استحسنوا الكذب والسباب، واستمرأوا اخليانـة واملكـر        
باألحزاب، وجرى على لسان العوام أن ال سياسي إال ذو          

وهذه املسالك أشد من خمالفات احلكـام؛       . كذب مرتاب 
ألن هؤالء ال يقتدى م يف غالب ديار اإلسـالم، أمـا             

فمـا  !  اخلواص والعوام  اإلسالميون السياسيون فمحطّ نظر   
 !!أشد حمنتهم للناس

وقد نبه ابن القيم على هذا اخللط يف معـاين السياسـة            
هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقـام         : " فقال

ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطَّلـوا احلـدود          
وضيعوا احلقوق، وجرؤوا أهل الفجور علـى الفسـاد،         

ة قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد، وسدوا       وجعلوا الشريع 
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 ١٤٨ 
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على أنفسهم طرقاً صحيحةً من الطرق اليت يعرف ا اِحملق          
من املبطل، فعطَّلوها مع علمهم وعلم الناس ا أا أدلـة           
حق، ظناً منهم منافاا لقواعد الشرع، والذي أوجب هلم         
ذلك نوع تقصري يف معرفة الشريعة والتطبيق بـني الواقـع    

بينها، فلما رأى والة األمر ذلك وأن الناس ال يسـتقيم           و
أمرهم إال بشيء زائد على ما فهم هؤالء مـن الشـريعة            
فأحدثوا هلم قوانني سياسية ينتظم ا مصاحل العامل، فتولَّـد          
من تقصري أولئك يف الشريعة وإحداث هؤالء ما أَحـدثوه          
من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، وتفـاقم         

مر حىت تعذَّر استدراكُه، وأفرط فيـه طائفـة أخـرى           األ
وال نقول إن   ... فسوغَت منه ما يناقض حكم اهللا ورسوله        

السياسة العادلة خمالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء مـن          
 أجزائهــا وبــاب مــن أبواــا، وتســميتها     

أمر اصطالحي، وإال فإذا كانت عدالً فهي من        ) سياسة  ( 
 .)1("الشرع 

هذه املرونة املشروعة يف سياسة اخللـق ميكـن         : لتق
ما غلبين أمري   : " قال زياد : التمثيل هلا مبا رواه الشعيب قال     

بشيء من السياسة إال ببـاٍب       ) �أي معاوية   ( املؤمنني  
استعملت رجالً فكثُر خراجه، فخشي أن أعاقبـه،        : واحٍد

                                                           
 ).٤/٣٧٢ (« إعالم املوقعني ») ١(
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قبلي، إنّ هذا أدب سوء ملن      : ففر إىل معاوية، فكتبت إليه    
إنه ليس ينبغي يل وال لك أن نسوس النـاس          : فكتب إيلّ 

بسياسة واحدة؛ أن نلني مجيعاً فتمرح الناس يف املعصية، أو          
نشتد مجيعاً فنحمل الناس على املهالك، ولكـن تكـون          

 .)1("للشدة والفظاظة، وأكون للِّني والرأفة 
ا معاوية : قلت ي زياداً ه �هذه السياسة اليت فاق

 تام دته ِمن أن حيكم أهل الشام أربعني سنة يف واليت مكَّن
 .كما ذكر أهل التاريخ

                                                           
 « الفوائد واألخبـار     »آخرين يف   ، وانظر له طريقني     )٩٣ـ١١/٩٢(رواه ابن أيب شيبة     ) ١(

 ).٥٢( ألسامة بن منقذ ص « لباب اآلداب »، و)٢٤(البن دريد برقم 
 
 

 



 

 

 ١٤٢ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 :املشكلة يف هذا الصراع احملتدم ثنائية
 هل اإلصالح يتم عن طريق إصالح احلاكم أو         :األوىل

 ؟عن طريق إصالح األمة
هـم   إذا كان ال بد من املمارسة السياسية فمن          :الثانية

 ؟أهلُها
أما اجلواب عن األوىل ففي نص آية وحـديث ـ وال   

 	P�َ^@; َ� َgـ�@ ��ـ� $ِ�َـtٍDK    {:  تعاىلاهللاجتهاد مع النص ـ قال  SِI    tٍDKَـ�@ ��ـ� $ِ�ـP�َ^@; َ� َg	 SِI    tٍDKَـ�@ ��ـ� $ِ�ـP�َ^@; َ� َg	 SِI    tٍDKَـ�@ ��ـ� $ِ�ـP�َ^@; َ� َg	 SِI
DEِFِ�ُ��َ&ِ$ ��� 	�@�P�َ^@; HX"�bDEِFِ�ُ��َ&ِ$ ��� 	�@�P�َ^@; HX"�bDEِFِ�ُ��َ&ِ$ ��� 	�@�P�َ^@; HX"�bDEِFِ�ُ��َ&ِ$ ��� 	�@�P�َ^@; HX"�b{{{{.... 

فـأكثر مـن    لكن مع وضوحه    ! فما أوضحه من بيان   
ن تسموا بأمساء حركات إسالمية قد اجتهدوا وجاء لسا       

 ال يغري ما بقوم حـىت يغـريوا مـا           اهللاإن  : حاهلم يقول 
، غاضني الطرف   اهللاوال حول وال قوة إال ب     !! حبكومام

           عن السرية النبوية املفسرة هلذا البيان، غافلني عن أنه ال عز
هلم حىت يتحكم الدين يف نفوسهم، حلديث ابن عمر رضي          

 إذا تبايعتم بالعينة وأخـذمت      »:  قال ���� عنهما أن النيب     اهللا
 اهللاأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سـلط         

 رواه  «عليكم ذالً ال يرفعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم          
 .أبو داود وهو حسن

�� 	gِ	gِ	gِ	Ugَِ ِـ&َ(�b Pـ�ِ;D��$ ٍrـ��       Uَ ِـ&َ(�b Pـ�ِ;D��$ ٍrـ��       Uَ ِـ&َ(�b Pـ�ِ;D��$ ٍrـ��       Uَ ِـ&َ(�b Pـ�ِ;D��$ ٍrـ��       { ورسـوله    اهللاهذا حكـم      ��  ��  ���;��ِ'ـ3ِ  �;��ِ'ـ3ِ  �;��ِ'ـ3ِ  �;��ِ'ـ3ِ   
�SK@�ِ�D\@;�SK@�ِ�D\@;�SK@�ِ�D\@;�SK@�ِ�D\@;{؟! 

 اإلصالح السياسي



 

 

 ١٤٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ـ من رد احلق حتاكمـاً إىل  ! فاحذروا  ـ أي إخواننا 
أو ! واقعكم أو اغتراراً بتجربتكم أو إرضاًء لنخالة أذهانكم       

 أن ال متكني  يف األرض وال اسـتخالف          اهللاليس قد حكم    
 إا أمة العبادة مـع      !؟وال أمن وال نصر إال بأمة، وأي أمة       

ماً ال يأتيه الباطل من بني يديه وال        توحيد خالص فاقرأ كال   
��ـ��   {: من خلفه ترتيل من حكيم محيد الذي قال       ����ـ��   ����ـ��   ����ـ��   ��ُg	ُg	ُg	ُg	   /;ِMـX�	    /;ِMـX�	    /;ِMـX�	    /;ِMـX�	 

ــ�     
 	:Q ِ�D�ََ��ـ DE@F�َ�Cِeَ"ــ ــ�ِ�{��ِ� �D���َـ ـW�	 	Kــ ���Cُِـ� DEُ[ــ� ــK	 �ِـ ــ�    f	���@ـ 
 	:Q ِ�D�ََ��ـ DE@F�َ�Cِeَ"ــ ــ�ِ�{��ِ� �D���َـ ـW�	 	Kــ ���Cُِـ� DEُ[ــ� ــK	 �ِـ ــ�    f	���@ـ 
 	:Q ِ�D�ََ��ـ DE@F�َ�Cِeَ"ــ ــ�ِ�{��ِ� �D���َـ ـW�	 	Kــ ���Cُِـ� DEُ[ــ� ــK	 �ِـ ــ�    f	���@ـ 
 	:Q ِ�D�ََ��ـ DE@F�َ�Cِeَ"ــ ــ�ِ�{��ِ� �D���َـ ـW�	 	Kــ ���Cُِـ� DEُ[ــ� ــK	 �ِـ f	���@ـ
          D�	 )ِMـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� ��َ�@��ِ]ـ��/ DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;ِMX�	 �%َCْeَ"D�	          D�	 )ِMـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� ��َ�@��ِ]ـ��/ DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;ِMX�	 �%َCْeَ"D�	          D�	 )ِMـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� ��َ�@��ِ]ـ��/ DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;ِMX�	 �%َCْeَ"D�	          D�	 )ِMـX�	 @E@Fـ��;ِ? DEـ@Fَ� ��َ�@��ِ]ـ��/ DEِFCِD ِـ/ 5َـ� �/;ِMX�	 �%َCْeَ"D�	   DEـ@Fَ� Hَـ.َ'   DEـ@Fَ� Hَـ.َ'   DEـ@Fَ� Hَـ.َ'   DEـ@Fَ� Hَـ.َ'

ً�|D��T -ِ$ �SKُQ�ِD�@; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1 DEِFUِDK�i ِ�D��$ /ِ� E@F�َ�P�� @�َ���ً�|D��T -ِ$ �SKُQ�ِD�@; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1 DEِFUِDK�i ِ�D��$ /ِ� E@F�َ�P�� @�َ���ً�|D��T -ِ$ �SKُQ�ِD�@; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1 DEِFUِDK�i ِ�D��$ /ِ� E@F�َ�P�� @�َ���ً�|D��T -ِ$ �SKُQ�ِD�@; َ� -ِ�َ��@�@ D��; ً��D�َ1 DEِFUِDK�i ِ�D��$ /ِ� E@F�َ�P�� @�َ���{ . 
وعلى كل حال ال أطيل يف هذا، وإمنا أحيلكم علـى           
كتاب مل تقع عيين على مثله يف هذا الزمان، وهو بعنـوان            

 «  فيه احلكمة والعقل   اهللايف الدعوة إىل    منهج األنبياء    »
للدكتور ربيع بن هادي املدخلي، وال تغتروا مبن حاول أن          
ينسج على عنوانه املاتع ما يضاهيه؛ فإنه مل يأت إال بالباطل           

 .و مبا يشبه خيوط العنكبوت
 : ويف اجلواب عن املشكلة الثانية أقول

 لست حباجة إىل تقرير أن السياسة من الـدين؛          :أوالً 
ألنين ال أظن أن مستواكم اخللقي قد هبط بكم إىل رمـي            
أخيكم ـ كاتب هذه السطور ـ بأنه يفرق بني الـدين    

X�Iـ� 1َ�+�ْ���ـ� D�َ�ِIـ�2 	�ِ]"َـ��Z $ِـ��X�I          Phَـ� 1َ�+�ْ���ـ� D�َ�ِIـ�2 	�ِ]"َـ��Z $ِـ��X�I          Phَـ� 1َ�+�ْ���ـ� D�َ�ِIـ�2 	�ِ]"َـ��Z $ِـ��X�I          Phَـ� 1َ�+�ْ���ـ� D�َ�ِIـ�2 	�ِ]"َـ��Z $ِـ��Phَ          {:  تعاىل اهللاوالدولة بعد أن قال     
َ�	��َ1 ���ِ$ mِ���	 �/D��$ �Eُ[D}َ"�َِ�	��َ1 ���ِ$ mِ���	 �/D��$ �Eُ[D}َ"�َِ�	��َ1 ���ِ$ mِ���	 �/D��$ �Eُ[D}َ"�َِ�	��َ1 ���ِ$ mِ���	 �/D��$ �Eُ[D}َ"�ِ    ُg	ُg	ُg	ُg	{. 

�1َ�+�ْ���ـ�  �1َ�+�ْ���ـ�  �1َ�+�ْ���ـ�  �1َ�+�ْ���ـ�  {: وأخرب أن تعطيل الشريعة اتباع للهوى فقـال       



 

 

 ١٤٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

           ِ3D�َC�� ً��ِ�D��F@�� Zِ�َ"[ِ�	 �/ِ� ِ3D;���; �/D��$ ����ِ ً�5ّP��W@� Phَ��ِ$ �Z�َ"[ِ�	 �2D�َ�ِI           ِ3D�َC�� ً��ِ�D��F@�� Zِ�َ"[ِ�	 �/ِ� ِ3D;���; �/D��$ ����ِ ً�5ّP��W@� Phَ��ِ$ �Z�َ"[ِ�	 �2D�َ�ِI           ِ3D�َC�� ً��ِ�D��F@�� Zِ�َ"[ِ�	 �/ِ� ِ3D;���; �/D��$ ����ِ ً�5ّP��W@� Phَ��ِ$ �Z�َ"[ِ�	 �2D�َ�ِI           ِ3D�َC�� ً��ِ�D��F@�� Zِ�َ"[ِ�	 �/ِ� ِ3D;���; �/D��$ ����ِ ً�5ّP��W@� Phَ��ِ$ �Z�َ"[ِ�	 �2D�َ�ِI
    َJ�+ــ ــ� 1َ� ��ِ$ E@Fــ�� D��$ Eُ[Dbــ� َU    َJ�+ــ ــ� 1َ� ��ِ$ E@Fــ�� D��$ Eُ[Dbــ� َU    َJ�+ــ ــ� 1َ� ��ِ$ E@Fــ�� D��$ Eُ[Dbــ� َU    َJ�+ــ ــ� 1َ� ��ِ$ E@Fــ�� D��$ Eُ[Dbــ� َUُg	ُg	ُg	ُg	    �/ــ ِ� َ��fــ� �q ــ� ��� DE@c�f	�Kــ Dcَ1 DVــ ِ X"َ' َ��ــ/�      ِ� َ��fــ� �q ــ� ��� DE@c�f	�Kــ Dcَ1 DVــ ِ X"َ' َ��ــ/�      ِ� َ��fــ� �q ــ� ��� DE@c�f	�Kــ Dcَ1 DVــ ِ X"َ' َ��ــ/�      ِ� َ��fــ� �q ــ� ��� DE@c�f	�Kــ Dcَ1 DVــ ِ X"َ' َ�� 

Phَ�	Phَ�	Phَ�	Phَ�	{. 
:  تعـاىل  اهللاوليس تعطيل الشريعة إال جاهلية مقيتة  قال         

} �/ِ� @/��Dbَ1 D/��� �SKُ^D �; �ِ�Cِِc�,	 �E[@}َUَ1 �/ِ� @/��Dbَ1 D/��� �SKُ^D �; �ِ�Cِِc�,	 �E[@}َUَ1 �/ِ� @/��Dbَ1 D/��� �SKُ^D �; �ِ�Cِِc�,	 �E[@}َUَ1 �/ِ� @/��Dbَ1 D/��� �SKُ^D �; �ِ�Cِِc�,	 �E[@}َUَ1gِ	gِ	gِ	gِ	SK@�5ِK@; tٍDKَ��ِ ً��[ْ@b SK@�5ِK@; tٍDKَ��ِ ً��[ْ@b SK@�5ِK@; tٍDKَ��ِ ً��[ْ@b SK@�5ِK@; tٍDKَ��ِ ً��[ْ@b { . 
 اعلم أن سبب فشل احلركات اإلسالمية اليوم        :وثانياً  

يف إصالح هذا الفساد العام هو خطؤها طريق اإلصـالح          
املعترك السياسي وجعلتـه أصـل عملـها        حني دخلت   

التغيريي، مهما زعم كل منها سالمة املنهج ومشولية الدعوة         
وإحكام التنظيم، لذا فإن حديثي هنا منصب فقط على من          

 . اضطر إىل أن يفيت يف السياسة اضطرارا ال مناص منه
أما ممارسة السياسة اليوم فهو عمل ال يدخله إال مـن           

  ه بأنه ال       استدرجه الشيطان ليعهلكه يف أسوإ اخلواتيم، فأَقْن
جيوز ترك هذه الوظائف للفساق والعلمانيني، وأنه ال جيوز         
للمسلم أن يتقوقع حول نفسه، وأن قانون فالن الشيوعي         
كاد يطبق يف بالد ما لوال وجود الوزير الفالين إىل غـري            
ذلك من زخرف القول الذي مل يؤسـس علـى النظـر            

سس على النظر الواقعي مع إغماض؛ إذ       الشرعي بقدر ما أ   
الصادق يف تأمله يرى قوماً دخلوا ليغيروا فتغيروا، وحـق          

 « من أتى باب السلطان افـتنت      »: ����فيهم قول النيب    
 ((رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأمحد والبيهقـي يف          

 .  وهو صحيح))الشعب 



 

 

 ١٤٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ودليل املنع من خمالطتهم عند ممارسـتهم لسياسـام         

 	�ِ]"ـ�I DSَ1 Zِِ[	          {    : تعاىل اهللاجلائرة هو قول     Eُ[Dَـ�C�� َJ�D�َ5 �َـ+          	]ِI DSَ1 Zِـ�"[ِ�	 
 Eُ[Dَـ�C�� َJ�D�َ5 �َـ+          	]ِI DSَ1 Zِـ�"[ِ�	 
 Eُ[Dَـ�C�� َJ�D�َ5 �َـ+          	]ِI DSَ1 Zِـ�"[ِ�	 
 Eُ[Dَـ�C�� َJ�D�َ5 �َـ+

ــ�DEُ"D�ِ �;ــ�ِ�  ــ�DEُ"D�ِ �;ــ�ِ� �� ــ�DEُ"D�ِ �;ــ�ِ� �� ــ�DEُ"D�ِ �;ــ�ِ� �� ��gِ	gِ	gِ	gِ	  HــX"�b Eــ@F���� 	�ــ�@ ــ� Uَــ�8 'َ�ْ�@ �Fِ$ ُ1�+DFَ"ــ D�@;�ــ�  �Fِ$ @�ــ َ�[ْ@;   HــX"�b Eــ@F���� 	�ــ�@ ــ� Uَــ�8 'َ�ْ�@ �Fِ$ ُ1�+DFَ"ــ D�@;�ــ�  �Fِ$ @�ــ َ�[ْ@;   HــX"�b Eــ@F���� 	�ــ�@ ــ� Uَــ�8 'َ�ْ�@ �Fِ$ ُ1�+DFَ"ــ D�@;�ــ�  �Fِ$ @�ــ َ�[ْ@;   HــX"�b Eــ@F���� 	�ــ�@ ــ� Uَــ�8 'َ�ْ�@ �Fِ$ ُ1�+DFَ"ــ D�@;�ــ�  �Fِ$ @�ــ َ�[ْ@; 
D�َ� ٍr;ِ��b 
 	KُwKُe�;D�َ� ٍr;ِ��b 
 	KُwKُe�;D�َ� ٍr;ِ��b 
 	KُwKُe�;D�َ� ٍr;ِ��b 
 	KُwKُe�;E@FُCpِْ� 	ً]ِI DEُ[X�ِI ِ6�ِE@FُCpِْ� 	ً]ِI DEُ[X�ِI ِ6�ِE@FُCpِْ� 	ً]ِI DEُ[X�ِI ِ6�ِE@FُCpِْ� 	ً]ِI DEُ[X�ِI ِ6�ِ{.        

كان سعد بن   : وعن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال         
: أيب وقاص يف إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قـال             

أنزلْت يف  : فرتل  فقال له   !  من شر هذا الراكب    اهللاأعوذ ب 
إبلك وغَنمك وتركْت الناس يتنـازعون املُلْـك بينـهم؟          

 اهللامسعت رسول   ! اسكت: فقال! هفضرب سعد يف صدر   
 رواه « حيب العبد التقي الغين اخلفي   اهللا إن   »:  يقول ����

 . مسلم
فإذا تعارضت مصلحتك الدينية مع مصلحة غريك فقدم        

قـال  مصلحتك ما دام يف اجلمع بينهما خيفة على النفس،          
��ُ.�; َ� DE[��ُ��َ1 E[D�َC�EQL ��ـ/ wَـXO           {:  تعاىل اهللا 	K@���	�f /;MX�	 �FL;َ&�;           XOَـw /ـ�� EQL�ُ.�; َ� DE[��ُ��َ1 E[D�َC�� 	K@���	�f /;MX�	 �FL;َ&�;           XOَـw /ـ�� EQL�ُ.�; َ� DE[��ُ��َ1 E[D�َC�� 	K@���	�f /;MX�	 �FL;َ&�;           XOَـw /ـ�� EQL�ُ.�; َ� DE[��ُ��َ1 E[D�َC�� 	K@���	�f /;MX�	 �FL;َ&�;

DEُ"D;��َ"Dc	 	َ]IDEُ"D;��َ"Dc	 	َ]IDEُ"D;��َ"Dc	 	َ]IDEُ"D;��َ"Dc	 	َ]I{.        
بينما حنن  :  عنهما قال  اهللا بن عمرو رضي     اهللاوعن عبد   
: إذ ذكروا الفتنة، أو ذكرت عنده قال       ���� اهللاحول رسول   

«  هم       إذا رأيتهم وخفَّت أماناتالناس قد مرجت عهود 
فقمت إليـه   : ، قال  وشبك بني أصابعه   «وكانوا هكذا   

 »:  فداك؟ قال  اهللاكيف أفعل عند ذلك جعلين      : فقلت له 
الْزم بيتك، وأملك لسانك، وخذ ما تعـرف ودع مـا           

عليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة        تنكر، و 



 

 

 ١٤٦ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 . رواه أبو داود واحلاكم وأمحد وهو صحيح«
: ولكن اتمع حباجة إىل هذه املناصب ؟ قلنا       : فإن قيل   

ولكن بشرط أن ال يمتهن املرُء فيها دينه؛ ألنـه إن           ! نعم
إنقاذ غريه،  رضي لنفسه أن يكون حطب جهنم يف سبيل         

ال بد للنـاس     »: ���� اهللافإن له أسوة مبن قال فيه رسول        
 » رواه أبو الشـيخ يف       «من عريف، والعريف يف النار      

 .)1( وغريه«طبقات األصبهانيني 
أن من مل ميكنه أن حيظى يف عمله إال مبفسـدة           : ومعناه

حمضة أو راجحة ورأى دينه إىل نقصان؛ كأن يضـطر إىل           
ترك الواجبات، فليسارع إىل إنقاذ نفسه حـىت ال يكـون    

ويكفيه يف ! جسراً يقطع به إىل اجلنة وعند الباب تقع الفرقة       
 . اء الذين ال يخلو منهم جمتمعقضاء حوائجه هؤالء العرف

ومن يقضي لكم حوائجكم إذا شح العرفاء؟       : فإن قيل 
�HَC    {    : تعاىل اهللاقال  : قلنا OْXQ�Kَ"�; /���    HَC� OْXQ�Kَ"�; /���    HَC� OْXQ�Kَ"�; /���    HَC� OْXQ�Kَ"�; /���gِ	gِ	gِ	gِ	    3@ ـD��b �Kـ@FَU     3@ ـD��b �Kـ@FَU     3@ ـD��b �Kـ@FَU     3@ ـD��b �Kـ@FَU { .  هـذا

 .احلكم تابع لبيئة قد متحض فيها الشر أو رجح
ولست أعين هنا عدم النصيحة لوالة األمور بـالطريق         

ن ينفع اهللا به وإعانتهم يف اخلري؛ فقـد فعلـه           املشروع ومم 
	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:       ِ�D�َ	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:       ِ�D�َ	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:       ِ�D�َ	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:�D�َِ       {:  من قبل حني قال    ����يوسف  

    yEـ�Cِ��، كما أن سرية السلف يف اإلخـالص يف         }��b -{�Iِـ��ٌ ��Cِـ���b -{�I    yEِـ��ٌ ��Cِـ���b -{�I    yEِـ��ٌ ��Cِـ���b -{�I    yEِـ��ٌ 
                                                           

 ).١٤١٧( لأللباين رقم « الصحيحة »انظر ) ١(



 

 

 ١٤٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

النصيحة لوالة األمور وعدم غشهم فيها معروفة، وال سيما         
لصلوات وحب  إذا كانت البالد بالد توحيد وحمافظة على ا       

 . )1(للخري
اليت عند اإلخوان   سياسة  مد اجلسور     ولكنين حمذِّر من    

 أو ما رأيتم ما أصام ِمن رقَّـة ديـن وفتنـة             !املسلمني
 )2(!فيه؟

هذا وهم من أغش عباد اهللا حلكامهم يف الوقت الـذي           
يظِهرون هلم التجاوب التام مع األوامر؛ بدليل أـم مـا           

نقضاض على سلطام إال فعلـوا، إمـا        يجدون فرصةً لال  
 ...! أو بانتهاز أوقات الثورات ! أو بتحزبات! ببيعات

وأخرياً فاجلواب عن املشكلة الثانية اليت طرحتها عنـد         
 .مطلع هذا الفصل هو اآليت يف الفصل الذي يليه

 
 
 

                                                           
، أي يف   "باب العرفـاء للنـاس      ): " ١٣/١٨٠ ()) صحيحه   ((ولذلك عقد البخاري يف     ) ١(

 .اخلري
ومـا  ) ١٤/٤٧٩ (« جمموع الفتـاوى     »انظر البن تيمية حبثًا هاما يف هذا املوضوع يف          ) ٢(

 .بعدها



 

 

 ١٤٨ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

هنا منصـب   هذه جمرد تنبيهات سريعة، وإال فحديثي       
على شروط من يتصدى للفتيـا يف النـوازل السياسـية،           
وأخص من هذه الشروط شرطاً واحداً؛ ألنه األهم، وألن         
 جل العاملني يف هذا امليدان ال يراعونه، قال ابـن القـيم            

ـ   وسـنة رسـوله   اهللا العامل بكتـاب  : ")١(ـ رمحه اهللا 
، فهذا النوع   )2(وأقوال الصحابة فهو اتهد يف النوازل     

الذي يسوغ هلم اإلفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى م        
 »: ���� اهللافرض االجتهاد، وهم الذين قال فيهم رسول        

 يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد           اهللاإن  
ــا   هلــــــــــــــــــــــ

  ".) ٣(«دينها 
: " أي بلوغ درجة االجتهاد كما قال املـاوردي       : تقل

وقال  ،)4(" العلم املؤدي إىل االجتهاد يف النوازل واألحكام      
                                                           

 ).٤/٢١٢ (« إعالم املوقعني ») ١(
سائل املستجدة واحلادثة املشـهورة     الوقائع وامل : يراد بالنوازل : " قال الشيخ بكر أبو زيد    ) 2(

 ). ١/٨ (« فقه النوازل »، "بلسان العصر باسم النظريات والظواهر 
 .مجع حادثة، كما سيأيت) حوادث(ويقال هلا يف بعض املصادر :      قلت

 . صحيحرواه أبو داود وهو ) ٣(
 ).٦( ص « األحكام السلطانية ») 4(

 السياسة الشرعية قاصرة على اتهد



 

 

 ١٤٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

بل إذا عرضت النوازل روجع ـا أصـوهلا          : "الشاطيب
، وإمنا جيـدها    وال جيدها من ليس مبجتهد    فوجدت فيها،   

  .)1("اتهدون املوصوفون يف علم أصول الفقه 
وتدبر هذه الدقة اليت لـو حـرص        ! العلمفتدبر هذا   

اإلسالميون على حتقيقها لصانوا هذا الدين مـن عبـث          
 . حدثاء األسنان

ويشبهه قول حممد األمني الشنقيطي ـ رمحه اهللا ـ يف   
أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضياً من        : " شروط اإلمام 

جمتهداً ميكنه االستغناء عن استفتاء غريه      قضاة املسلمني،   
 .)٢("حلوادث يف ا

وقد مثَّل ابن رجب هلذا باإلمام أمحد ـ رمحهمـا اهللا   
ـ؛ فقد بين وجه استحقاقه ملنصب الفتوى يف احلوادث ـ  
أي النوازل ـ بأن وصفه ببلوغ النهاية يف معرفته بالقرآن  

ناسخه ومنسوخه، ومقدمـه    : والسنة واآلثار، فِمن القرآن   
ِمن أقوال الصحابة والتـاِبعني     ومؤخره، وجمعه يف تفسريه     

ِحفْظُه هلا، ومعرفته بصحيحها    : وِمن السنة . الشيَء الكبري 
من سقيمها، ومعرفته بالثقات من اـروحني، وبطُـرق         
احلديث وعلله، ليس يف املرفوع منه فحسـب، بـل ويف           

                                                           
 ).١/٣٦١ (« االعتصام ») 1(

 ). ١/٦٧ (« أضواء البيان ») ٢(



 

 

 ١٥٠ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

ذَكر أنه عِرض عليه    : وبعلوم األئمة . وبفقهه! املوقوف منه 
ومعلوم أنَّ من فَِهم ِعلْـم      : "  أن قال  إىل... عامة أقواهلم   

هذه العلوم كلّها وبرع فيها، فأسهلُ شيء عنده معرفـةُ          
 على قيـاس تلـك األصـول        احلوادث واجلواب عنها،  

كان : املضبوطة واملآخذ املعروفة، وِمن هنا قال عنه أبو ثور        
أمحد إذا سئل عن مسألٍة كأنَّ ِعلْم الدنيا لَوح بني عينيه، أو          

 .)١("كما قال 
ـ ) فقه الواقع   ( فأي هؤالء الذين ابتدعوا اليوم      : قلت

ِليسِقطوا به العلماء ـ ترونه قد بلغ يف العلوم هذه الغاية،  
 !حىت جعلتموه يف نوازل السياسة لكم آية؟

لقد كان أمحد ـ رمحه اهللا ـ يفيت يف احلوادث وينهى   
ِعلْم اإلسالم ـ  وأما : " تالمذته عن ذلك؛ قال ابن رجب

يعين احلالل واحلرام كما فسره هو يف كتابه املـذكور ص           
احلوادث الواقعـة ممـا مل      ـ فكان يجيب فيه عن      ) ٤٦(

 نهيه ألصحابه أن     للحاجة إىل ذلك، مع    يسبق فيها كالم؛  
    .)٢("يتكلَّموا يف مسائل ليس هلم فيها إمام 

 رجوع الشـباب    وِمن كالم ابن القيم السابق تعلم أن      
                                                           

 ).٤٤ـ٣٩( ص ))...  الرد على ِمن اتبع غري املذاهب ((من كتابه املطبوع باسم ) ١(

) ٢٣١(البن اجلـوزي ص     )) مناقب اإلمام أمحد    (( ، وانظر   )٤٨( ص   )) املصدر السابق    (() ٢(
 ).٣٠(حلراين ص البن محدان ا))  صفة الفتوى ((   و



 

 

 ١٥١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

اليوم يف النوازل السياسية إىل احلركيني واملتكونني علـى         
موائد االت ووسائل اإلعالم واملتخرجني مـن خاليـا         
املخيمات ـ مهما زعموا أم متحررون من قيود غـابر   
املذاهب أو متضلِّعون بأسرار ما يعاصرون من املذاهب ـ  

 عن هؤالء األعالم، وأن     مصادم هلذه النصوص اليت أوردتها    
: املعممني من مقلِّدة املذاهب غري داخلني يف قول ابن القيم         

...) الذين يسوغ استفتاؤهم ويتأدى م فرض االجتهاد        ( 
؛ ألنَّ املقلِّد غري اتهد، بل املقلّد هـو         )تدكْتروا  ( مهما  
 من كتب أصـول الفقـه؛ قـال         معلومكما هو   ! اجلاهل

العلم بأحكام  حىت جيد طريقاً إىل     : " ... غدادياخلطيب الب 
النوازل ومتييز احلق من الباطل، فهذا مـا ال مندوحـة           

 .)١("للمفيت عنه، وال جيوز له اإلخالل بشيء منه 
وهلذا كان ِمن األمهية مبكان أن يميز طالب العلم أهـلَ           
 الفتوى يف هذا امليدان ِمن غريهم ممن تسوروا احملـراب، أو        
دخلوه من غري هذا الباب؛ فقد كان سلفُنا الصاحل علـى           

 :دراية تامة بذلك؛ قال أبو حامت الرازي ـ رمحه اهللا ـ
 وأصـحابه   �مذهبنا واختيارنا اتباع رسـول اهللا       " 

ولزوم الكتاب والسـنة    ... والتابعني ومن بعدهم بإحساٍن     
يار ما اختاره   والذَّب عن األئمة املتِبعة آلثار السلف، واخت      

                                                           
 ).٢/٣٣٠ ()) الفقيه واملتفقه (() ١(



 

 

 ١٥٢ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

أهلُ السنة من األئمة يف األمصار، مثل مالك بن أنـس يف            
 واألوزاعي بالشام، والليث بن سعد مبصر، وسفيان        املدينة،

ِمن احلوادث مما ال يوجد     الثوري ومحاد بن زيد بالعراق،      
     ك رأي     ����فيه رواية عن النيبرابعني، وتوالصحابة والت 

 .)١ (!"ني املزخرفني املمخِرقني الكذَّابنياملُلَبسني املُموه
إذاً فقد بان لذي بصرية الطّالب للحـق مـن يسـوغ      

 . استفتاؤه يف هذا
ــ تتـهافتون علـى    ! فمالكم ـ يا شباب اإلسالم 

السياسة، ووي إليها أفئدتكم، وتأتون جمالسها من كـل         
ولعل رجاهلا مل خيلقـوا بعـد يف        ! فج عميق، كأا لكم   

تعلُّم ما يف الكتاب والسنة ممـا       : فأوىل لكم !  ؟أوساطكم
تقدرون عليه وجيب عليكم أو يسـتحب؛ ألنـه أثبـت           
الستقامتكم وأضمن لوصولكم إىل ما قفزمت إليه اآلن، قال         

���Tَ1ـ�               {:  تعاىل اهللا DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sِـ3ِ �َ]َـ�$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���               ���Tَ1ـ� DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sِـ3ِ �َ]َـ�$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���               ���Tَ1ـ� DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sِـ3ِ �َ]َـ�$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���               ���Tَ1ـ� DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sِـ3ِ �َ]َـ�$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���
ً�"�ِ pَْ'ً�"�ِ pَْ'ً�"�ِ pَْ'ً�"�ِ pَْ'{. 

ى العملُ السياسي ـ الذي يؤمه الشباب اليوم  وملا أضح
ـ مطيةً للولوغ به إىل العنف املسمى زوراً جهاداً، وملـا           
كان هؤالء ـ أنصاف املتعلِّمني ـ يهجمون بال تردد وال   
حتفُّظ على البحث يف دقائق مسائل اجلهاد، أجدين حينئـذ        

                                                           
 ).٣٢٣ ()) شرح أصول االعتقاد ((ذكره عنه الاللكائي يف ) ١(



 

 

 ١٥٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ـ حريصاً على نقل كلمة عظيمة البن تيمية ـ رمحه اهللا   
ويف اجلملـة   " : قاهلا يف معرض كالمه عن اجلهاد، فقال      

فالبحثُ يف هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلـم          
")١(. 

 سيأيت  »: ���� اهللاقال رسول   :  قال �وعن أيب هريرة    
على الناس سنوات خداعات، يصـدق فيهـا الكـاذب،          

ويؤمتن فيها اخلائن، ويخون فيهـا      ويكذَّب فيها الصادق،    
وما الرويبضـة؟   : ، قيل «وينطق فيها الرويِبضة    األمني،  

ــال  : قـــــــــــــــــــــ
 رواه ابن ماجـه     « الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة        »

 .وهو صحيح
وأكثر ما أُيت الناس يف البـدع ـذا         : " قال أبو شامة  

السبب؛ يظَن يف شخص أنه من أهل العلم والتقوى، وليس          
هو يف نفس األمر كذلك، فيرمقون أقواله وأفعاله، فيتِبعونه         

 أن  �يف ذلك، فتفسد أمورهم؛ ففي احلديث عن ثوبان         
 )) مةَ املُضلِّني إنّ مما أختوف على أميت األئ      ((:  قال ����النيب  

هذا حديث صـحيح،    : أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال    
ــحيح ((ويف  ــنيب )) الصـ ــال���� أن الـ   إنّ ((:  قـ

 اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض 
                                                           

 ).٤/٥٠٤ ()) منهاج السنة (() ١(



 

 

           خذ النـاسبق عاملٌ اتالعلم بقبض العلماء، وحىت إذا مل ي
ــاً   رؤوســــــــــــــــــــ

، قـال   ))، فضلُّوا وأَضلُّوا    جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم    
ــي   ــام الطرطوشـــــــ  اإلمـــــــ

ـ  فتدبروا هذا احلديث؛ فإنه يدلّ على أنه : ـ رمحه اهللا 
ال يؤتى الناس قط من ِقبل علمائهم، وإمنا يؤتون من ِقبل           
           ى النـاسؤتن ليس بعامل، فيى مأنه إذا مات علماؤهم أفت

 عـىن تصـريفاً   امل  هذا �وقد صرف عمر    : قالمن ِقبله،   
، )ما خان أمني قط، ولكن ائتمن غري أمني فخان          : ( فقال
ما ابتدع عاِلم قطّ، ولكن استفيت ِمـن   : وحنن نقول : قال

: وكذلك فعل ربيعة؛ قال مالـك     ليس بعامل فضلّ وأضلّ،     
أمصيبة نزلت بك؟   : بكى ربيعةُ يوماً بكاًء شديداً، فقيل له      

لم عنـده وظهـر يف      ولكن استفيت من ال عِ    !  ال : (فقال
ــر   ــالم أمــــــــ  اإلســــــــ

 .)٢(")١( )عظيم
                                                           

))  الفقيـه واملتفقـه      ((واخلطيـب يف    ) ١/٦٧٠ ()) املعرفة والتاريخ    ((رواه الفسوي يف    ) ١(

)١٠٣٩.( 

 ).١٧٩ـ١٧٥( ص ))دع واحلوادث  الباعث على إنكار الب(() ٢(
اهلامشي سحنوين يف مسجد صالح الدين حبي بلكور        : لقد قلت لنائب علي بن حاج     : قلت

ـ   الشيخ األلبـاين  : قد سألنا العلماء: " يف العاصمة ـ وهو يستعد ألول مظاهرة جلبهته 
كمـا  : " لوالشيخ ابن باز عن حكم املظاهرة، فمنعاها، فمن أئمتكم يف هذا الشأن؟ فقا            

= 

 ١٥٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����



 

 

وعلى هذا كان هدي السلف؛ قال هشـام بـن        : قلت
ورمبا : ما مسعت أيب يقول يف شيء قطّ برأيه، قال        : " عروة

 .)١("هذا ِمن خالص السلطان : سئل عن الشيء فيقول
أدركت أهل املدينة، وما فيهـا إال       : " وقال ابن هرمز  

 . )٢("مر يِرتل فينظر فيه السلطان  واألالكتاب والسنة،
 {:  تعاىل اهللافمن هو الرجل الصاحل لذلك إذن؟ قال        SI SI SI SI

َg	َg	َg	َg	       EِD�ِ,	� EِCِْ��	 
 ً�َ!D��$ @6�?	َs� DEُ[D�َC�� @6��َ!D<	        EِD�ِ,	� EِCِْ��	 
 ً�َ!D��$ @6�?	َs� DEُ[D�َC�� @6��َ!D<	        EِD�ِ,	� EِCِْ��	 
 ً�َ!D��$ @6�?	َs� DEُ[D�َC�� @6��َ!D<	        EِD�ِ,	� EِCِْ��	 
 ً�َ!D��$ @6�?	َs� DEُ[D�َC�� @6��َ!D<	 {    ً�(�� l�� KFU     ً�(�� l�� KFU     ً�(�� l�� KFU     ً�(�� l�� KFU 
��U��U��U��U،    EـC��	 
اليزال : " �قال ابن مسعود     ! $O � �ـ�Kٌ �ـ3 
 	��CـO$     E � �ـ�Kٌ �ـ3 
 	��CـO$     E � �ـ�Kٌ �ـ3 
 	��CـO$     E � �ـ�Kٌ �ـ3 

العلم من أصـحاب    الناس صاحلني متماسكني ما أتاهم      
حممد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصـاغرهم هلكـوا          

")٣( . 
                                                           

 ! ".لكم علماء، فلنا علماء
ن هم؟ قال: قلتعبد الرمحن عبد اخلالق وحممد قطب: " م."!! 

!! وبني فقيه ومفكِّر حائر! ـ هذا الذي ال يفرق بني عامل وحامل! فتأمل ـ أخي القاريء 
 ! فكيف ال يبكي ربيعة ـ رمحة اهللا عليه ـ؟

 !!    ملظاهرة مئاتومن مثارهم تعرفوم؛ فقد قُتل يف هذه ا

 ).ـ الزهريي٢٠٥٩ ()) اجلامع ((رواه ابن عبد الرب يف ) ١(

 ).٢٠٦١(املصدر السابق ) ٢(

وابـن  ) ٢٥٧،  ١١/٢٤٩(وعبـد الـرزاق     ) ١/٢٨١ ()) الزهد   ((أسنده ابن املبارك يف     ) ٣(
ـ ٩/٨٥٨٩(والطرباين ) ٩٢٦ ()) معجمه ((األعرايب يف   الفقيـه  ((واخلطيب يف ) ٨٥٩٢ 

ـ ١٠٦٠(و) ١٠٥٩ (« جامع بيان العلم وفضله      »وابن عبد الرب يف     ) ٧٧٦ ())تفقه  وامل
= 

 ١٥٥ 
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 ا	�����
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ـ   ما جاءك من أصحاب : " وقال الشعيب ـ رمحه اهللا 
، " فخذه، ودع عنك ما يقول هؤالء الصعافقة         ����حممٍد  

الذين يدخلون السوق بال رأس مـال، أراد        : قيل الصعافقة 
 . )١("الذين ال علم هلم 

أال ترى كيف   ؛  ���� اهللارسول  وعلى هذا كان أصحاب     
 إال يف جلسة واحدة حتت      ����مل خيتلفوا يف تولية أيب بكر       

الدميقراطيات علىالرغم من   سقيفة، األمر الذي ال تعرفه      
 واختاروا أبا بكر ألنه كان كما جـاء         أا مدعومة باحلديد،  

" وكان أبو بكر أعلمنـا      : " وصفه يف حديث أيب سعيد قال     
 .متفق عليه

 ال يشاور يف القضايا السياسية      ���� اهللاول  وقد كان رس  
إال أبا بكر وعمر ومن هم على مستوامها، وما قصة أسرى           

 .بدر عنكم ببعيد
ومما يدل على أن أهل العلم املربزين كان هلـم جملـس            
خاص م ال يشاركهم فيه غريهم ما رواه البخاري عـن           

                                                           
، وهو صحيح؛ ألنه جاء يف إحدى  )ـ ب ١٣٨( ق   )) ذم الكالم    ((واهلروي يف   ) الزهريي  

سحاق السـبـيعي، وهو أثـبـت الناس فيـه،       هذه الطرق من رواية سفيان عن أيب إ       
 )) الفـتح  ((وذكر ابن حجـر يف    . ، وتابعه جمع  )٢٢/١٠٩())  ذيب الكمال   (( كما يف   

 . بسند صحيح عن عمر حنوه)) مصنفه ((أنه رواه قاسم بن أصبغ يف ) ٣٠٢ـ١٣/٣٠١(
 ). ١٠١ ()) شرح أصول االعتقاد ((وهو عند الاللكائي يف :     قلت

 ). ١/٣١٨( للبغوي « شرح السنة » )١(
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كان عمر يـدخلين مـع      :  عنهما قال  اهللابن عباس رضي    
ِلم يدخل هذا الفىت معنا ولنـا       :بدر، فقال بعضهم  أشياخ  

 ".إنه ممن قد علمتم : " أبناء مثله؟ فقال
وإمنا امتاز ابن عباس بالدخول على اتهـدين دون         

 »: ����غريه من الشباب لتميزه عنهم بدعاء الرسـول         
رواه أمحـد وهـو      «م فقِّهه يف الدين وعلِّمه التأويل       اهللا

 لعبداهللا بن عباس    ����ودعا النيب   : " قال ابن القيم  . صحيح
أن يفقِّهه يف الدين ويعلِّمه التأويل، والفرق بـني الفقـه           

أن الفقه هو فهم املعىن املراد، والتأويـل إدراك         : والتأويل
       ؤول إليها املعىن اليت هي أخيته وأصله، وليس   احلقيقة اليت ي

فمعرفـة التأويـل    كل من فَقه يف الدين عرف التأويل،        
 .)1( "يختص به الراسخون يف العلم

تأمل هذا تفهم سبب عـدم االكتفـاء يف أمـر           : قلت
السياسة بالعلم، بل ال بد من الرسوخ فيه، ومن عرف ِمن           
الشباب تأويل ابن عباس لسورة النصر ـ كما يف متام قصة  

 سابقة ـ عرف هل يصلح هلذا األمر أو ال؟ عمر ال
كنت أُقْريء رجاال   : وروى البخاري عن ابن عباس قال     

من املهاجرين منهم عبدالرمحن بن عوف، فبينمـا أنـا يف           
مرتله مبىن وهو عند عمر بن اخلطاب يف آخر حجة حجها،           

                                                           
 .دار اجليل. ط) ١/٣٣٢ (« إعالم املوقعني ») ١(
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لو رأيت رجال أتـى أمـري       : إذ رجع إيل عبدالرمحن فقال    
: يا أمري املؤمنني هل لك يف فالن يقول       : قالاملؤمنني اليوم ف  

 ماكانت بيعـة أيب    اهللالو قد مات عمر لقد بايعت فالنا، فو       
 اهللاإين إن شـاء     : بكر إال فلتة فتمت، فغضب عمر مث قال       

لقائم العشية يف الناس فمحذِّرهم هؤالء الذين يريـدون أن   
يـا أمـري    : "  فقلت :يغصبوهم أمورهم، قال عبدالرمحن   

 النـاس   )١(ال تفعل، فإن املوسم جيمع رعـاع      ! املؤمنني
وغوغاءهم؛ فإم هم الذين يغلبون على قربك حني تقوم         
يف الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك          
كل مطري، وأن ال يعوها، وأن ال يضعوها على مواضعها،        
فأمهل حىت تقدم املدينة فإا دار اهلجرة والسنة، فتخلص         

                                                           
إن املوسـم   : �ويف حديث عمر    ): " ١٢٨/ ٨ (« لسان العرب    »قال ابن منظور يف     ) ١(

 ".جيمع رعاع الناس أي غوغاء هم وسقاطهم 
وكان علي بن حاج ـ الذي  ) ِجدة العصر(وإن أَنس فلن أنسى يوم كانت السلفية : قلت

دعو إليها حبماسة جعل عباسي مدين يشكوه إيلّ ـ حبكم اجلـوار   قيل عنه إنه سلفي ـ ي 
الصيب الفتان الـذي يشـوش علـى األمـة     ( الذي بيين وبني هذا األخري ـ ويصفه بـ  

 ...!! ).واألمة مشغولة بأدهى منها ! باملواضيع اهلامشية
س لكن مل يلبث ابن حاج إال قليال حىت وقع يف خناق الرعاع، فقـدكان يكـون يف در                 

التفسري مثالً، فيتنحنح احلضور من امللل، فيفهم هو ضرورة تغيري اللهجة العلمية اهلادئة إىل              
هلجة سياسية مهجية، فيكبر شجعام، فإذا بالشيخ املفسر رجل آخر، قد صنع على عـني               

 .  الغوغاء ووقع فريسة يف أيديهم، نسأل اهللا الثبات والصرب على إرضائه وحده
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 الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي         بأهل
 فقـال   ،"أهل العلم مقالتك، ويضعوا على مواضـعها        

 ـ ألقومن بذلك أول مقام  اهللا ـ إن شاء  اهللاأما و: " عمر
 ... ".أقومه باملدينة 

وما أقواه من جمتمـع عـرف       ! فما أعظم هذه املشورة   
حلصيف من قوم   وأين هذه التربية والنظر ا    ! مقادير األشياء 

يذيعون كل خرب عند العوام واخلواص، خاصة منها األخبار         
السياسية اليت فتنت الناس اليوم، يتحدثون عنها يف محاسـة    
كبرية كأم يستغيثون باخللق من ظلم اخللق، ال تراه عليهم     

وهل كان عمـر    . وهم يقررون التوحيد ويدفعون الشرك    
صات اجلرائد، وأنا   امجعوا يل قصا  : جيمع الناس ويقول هلم   

أحللها لكم عالنية، يف شجاعة تامة، ال أخاف حاكما وال          
 !طاغوتاً؟
 ���� الذي زجره النيب     �ال يتصور هذا يف عمر      ! كال

زجرا شديدا عن تتبع صحائف أهل الكتاب، فعن جابر بن          
 بكتاب أصابه من    ���� أن عمر بن اخلطاب أتى النيب        اهللاعبد  

 :  فغضـب قـال    ����بعض أهل الكتاب، فقـرأه الـنيب        
، والذي نفسـي    )١(!أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟     »

                                                           
)١ " (هك   التر، وهو الوقوع يف األمر بغري روية، املتهوك كالتهوالذي يقع يف كـل أمـر  : و .

 ). ٥/٢٨٢( البن األثري « النهاية »، كذا يف "هو التحري : وقيل
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بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شـيء           
فيخربوكم حبق فتكذِّبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي         

 كان حيا ما وسـعه إال أن        ����نفسي بيده لو أن موسى      
 . رواه أمحد وغريه وهو صحيح«يتبعين 

مث أال تذكرون قصة الشورى يف اختيار اخلليفة من بعد          
عمر؟ أمل يكن الصحابة أكثر من عشرة آالف؟ فلم يـزد           

وشبابنا اليـوم   . األمر على أن تشاور ستة من أعيام فقط       
راء يريدون من كبار املشايخ أن خيرجوا من الكتب الصـف         

ليشاركوا أمتهم أحزاا زعموا، يريدون منهم أن يكونـوا         
حتت ضغط االستفزازات السياسية، أال فهـاكم كلمـة         
حكيمة للشيخ ابن عثيمني ـ حفظه اهللا ـ ملا سأله بعض   

ملاذا ال تردون على احلكـام      : املستعجلني يف جرأة سخيفة   
 وتبينوا ذلك للناس؟ 

ولكن النصح مبذول   . : " .قال الشيخ يف وقاره وحلمه    
وأعلمت اإلخـوان   ! ) فالن( أنا أعلمتك يا أخ     ! واهللا... 

 : أن بيان ما نفعله مع الوالة فيه مفسدتان
أن اإلنسان يخشى على نفسـه مـن        : األوىل املفسدة

 .الرياء، فيبطل عمله
أن الوالة لو مل يطيعوا صار حجة على        : الثانية املفسدة
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 . )1("ا، وحصل مفسدة أكرب الوالة عند العامة فثارو
فتأملوا هذا اجلواب احلكيم فإنه مستوحى من جـواب         
بعض السلف حيث طلب منه بعض الثائرين أن ينكر على          

، ففي الصحيحني عن أسامة بن �اخلليفة عثمان بن عفان 
 : "أال تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقـال      : زيد أنه قيل له   

 لقد كلمته فيما بيين     اهللاأترون أين ال أكلمه إال أُِمسعكم؟ و      
وبينه ما دون أن أفتح أمرا ال أحب أن أكون أول مـن             

 ".إين أكلمه يف السر : " ويف رواية". فتحه 
ومثله ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنـهما           

قـد  : دخلت على حفصة ونسواا تنطف، قلـت      : " قال
مر شيء،  كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل يل من األ          

ِالْحق فإم ينتظرونـك، وأخشـى أن يكـون يف          : قالت
احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حىت ذهب، فلما تفـرق          

من كان يريد أن يتكلم يف هذا       : الناس خطب معاوية قال   
األمر فليطْلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه، قـال            

فحللـت  : فهالَّ أجبته؟ قال عبـد اهللا     : حبيب بن مسلمة  
أحق ذا األمر منك من قاتلـك       : حبويت ومهمت أن أقول   
أقول كلمة تفرق بـني      فخشيت أن وأباك على اإلسالم،    

اجلمع وتسِفك الدم ويحمل عين غري ذلك، فذكرت ما         
                                                           

 .  يف موضعني منه« أسئلة حول جلنة احلقوق الشرعية »من شريط ) ١(
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 ".حفظت وعصمت : أعد اهللا يف اجلنان، قال حبيب
يظهر من هذه الرواية رجاحة عقل ابـن عمـر          : قلت

رضي اهللا عنهما وسياسته الرشيدة؛ حيث منعته مصـلحة         
اجتماع األمة على رجل واحد ِمن ذكر مصلحته اخلاصة،         

 كان يقصده بكلمته تلـك؛      �على الرغم من أن معاوية      
كما يف رواية عبد الرزاق بسند البخـاري نفسـه، قـال        

، مث ال بد من التنبيه      )1("يعرض بعبد اهللا بن عمر      : " الراوي
 زيادة بالسـند    « أمايل ابن األنباري     »لى أنه جاء  يف      ع

حدثنا حممد ثنا أبو بكر ثنا موسى بـن     : اآليت، قال الراوي  
 ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عـن           )2(حممد اخلياط 

ن هزيل بن شـرحبيل     األعمش عن حبيب بن أيب ثابت ع      
لو بايع النـاس عبـدا      : خطب الناس معاويةُ فقال   : " قال

جمدعا لتبعتهم، ولو مل يبايعوين برضاهم ما أكرهتهم، فرتل،  
قد قلت قوال ينبغي أن تأملـه،       : فقال له عمرو بن العاص    

 . )3(بنحوه... " فرجع إىل املنرب فقال 
ية قـال كلمـةَ     فيفهم من هذه الرواية أن معاو     : قلت

تواضٍع يف وقت اشتداد الفنت ـ أيام صفني كما نبه عليـه   
                                                           

 ). ٥/٤٦٥ (« املصنف ») ١(
 .  عند حرف امليم«اريخ دمشق  ت»ترجم له ابن عساكر يف ) ٢(
 ). ٢٥( ص « جملس من أمايل ابن األنباري ») ٣(
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احلافظ ـ األمر الذي يتناىف مع سياسة األمة باحلزم سـدا   
 غيـر   �ألبواب الشر، ولذلك ملا نبهه عمرو بن العاص         

اللهجة، وهذا ـ بغض النظر عن قضية صفني ـ هو الذي   
اء على أن سـلوك     تقتضيه السياسة؛ فقد نص بعض الفقه     

، وعند بعضهم أن السياسـة      )1(السياسة هو األخذ باحلزم   
 .، واهللا أعلم)2(شرع مغلّظ

أذكركم ذا لتعلموا أن شيوخ السـلفية ال يتخطـون          
 .خطى السلف، فليعرف هلم قدرهم من للحق انتصف

توعية األمة ليسـت حباجـة إىل       ! فيا شباب اإلسالم  
فهل آن لكم أن    . تفرسداعية متحمس ولكن إىل جمتهد م     

 تفرقوا بينهما؟ 
وأن تعرفوا أن فقه الواقع راجع إىل الـذين شـابت           
رؤوسهم مع نصوص الشارع، إنكم جبرأتكم هذه على         
أهل العلم واستصغاركم هلـم واسـتخفافكم العملـي         
بالوحيني ومحلتهما، وتعظيمكم املدهش حلملة قصاصات      

�@ـJKُ     {: تعـاىل    اهللاجلرائد لنذير شر مستطري قال      ��	 َJ5ـ��    ُJKـ@���	 َJ5ـ��    ُJKـ@���	 َJ5ـ��    ُJKـ@���	 َJ5ـ��
ً	�K@�DF�� �S	�fD�ُ��	 	َM�c 	�ُMَeX'	 -ِ�DKَ5 SI PZ����;ً	�K@�DF�� �S	�fD�ُ��	 	َM�c 	�ُMَeX'	 -ِ�DKَ5 SI PZ����;ً	�K@�DF�� �S	�fD�ُ��	 	َM�c 	�ُMَeX'	 -ِ�DKَ5 SI PZ����;ً	�K@�DF�� �S	�fD�ُ��	 	َM�c 	�ُMَeX'	 -ِ�DKَ5 SI PZ����;{. 

                                                           
 ). ١٠/٢٥٠( للمرداوي « اإلنصاف »انظر ) ١(
 « حاشـية ابـن عابـدين        »، و )١٦٤( لعالء الدين الطرابلسي ص      « معني احلكام    »انظر  ) ٢(

)٤/١٥ .( 



 

 

 ١٦٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

أن أبا بكـر    " وتأملوا ما رواه البخاري عن ابن عباس        
، فقال   )���� اهللايف وفاة رسول    ( خرج وعمر يكلم الناس     

اجلس يا عمر، فأىب عمر أن جيلس، فقال اجلس، فـأىب           : 
فمال إليه الناس وتركوا     ،�أن جيلس، فتشهد أبو بكر      

ــ ألـم   ! تركوا عمر ـ وما أدراك ما عمر ". عمر 
وجدوا أفضل وأعلم من عمر، وبرباطة جأش أيب بكـر،          
وحبسن استماع الرعية، وبعدهم عن احلماسـة الـيت ال          
تدعمها النصوص عرف مصدر التلقي، فخمدت الفتنة يف        

 . مهدها
أفنوا أعمارهم مع   فلماذا زهدمت يف املشايخ الكبار الذين       

 أمثال الشيخ   اهللالعلم تعلُّماً وتعليماً مع جلٍَد يف الدعوة إىل         
ابن باز والشيخ ابن عثيمني والشيخ الفـوزان وغريهـم،          

مل أول خطئهم التشـبع مبـا       !! ) طلبة العلم   ( وِملْتم إىل   
يعطوا حني عنوا بالتوجيه السياسي، وقد كفامهوه هـؤالء،         

عندهم تقصري  .. علماؤنا  : ( ويا بئس ما قيل   لوال أنه قد قيل     
 ) !!حنن نستكملهم .. يف معرفة الواقع 

وحىت الشيخ األلباين الذي ظل ردحا من الزمن متهمـا          
مبا اتِهم به إخوانه من املذكورين، رقَّوه اليـوم وأوصـلوه           
بصف فقهاء الواقع، لكن على حذر شديد جدا؛ ألنـه ال           

  فقط، ولذا مل يبلغ رتبة فقيـه الواقـع          يزال عندهم حمدثا  
ـ عندهم ـ بفقهه، ولكن بفتواه يف قضية اخلليج الـيت   
وقعت يف الوقت املناسب على قلوب واها، ال لدليلـها،          



 

 

 ١٦٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ومثل هذا حب بعض اإلخـوان  . ولكن لتهييجها السياسي  
املسلمني البن تيمية واإلشادة بفضله، ال باعتبار عقيدتـه         

ي؛ ألن هذا ال يهتمون به إن مل يقفوا         وفقهه وجهاده العلم  
يف وجهه، لكن فقط ألنه وقف يف صف  اجلهاد ضد التتار            
فتأمل هذا الوالء السياسي احملض، وقل ال حول وال قوة إال           

 .اهللاب
ولو حضرت حلقات الشيخ ابن باز ـ حفظـه اهللا ـ    
ــباب   لبكيــــــت لنفــــــرة الشــــ

ا، مث هم   منها، وهو من هو علما ومستا ووقار      !! ) الواعي( 
يزدمحون على الدروس العاطفية والسياسية اليت تنفخ وال        

 ذلك ألـم    تريب وإن ربت ففي حدود البنود احلزبية؛        
جيهلون أن الشيخ وأمثاله يقدمون دروسهم علـى ذلـك          

، أقصد مـا    ����النمط ألنه منهج عرفوه من سرية الرسول        
الذي يريب الناس بصغار العلم قبـل       : " قاله بعض السلف  

ـ كما يأيت بيانه قريبا فيما رواه البخـاري ـ،   " اره كب
ويقصدون جفافه من   ) يقدم علما جافا    ( : وهؤالء يقولون 

تزويقات قُصاص هذا الزمان والكلمات املنمقة املؤنثة اليت        
يبهرجون ا سترا لعورم العلمية، وتغريرا بالسـذج إىل         

 . دوا له صربابدعتهم احلزبية، واحلقيقة أنه هو العلم لو وج
 «صـحيحه  » لقد عقد البخاري ـ رمحه اهللا ـ يف   



 

 

 ١٦٦ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 مقارنة بني ابن عباس     )١("باب العلم قبل القول والعمل    " يف
ــي  ــىن    اهللاوأيب ذر رض ــا مع  ــبني ــهما ي    عن

��ـٍ� D\@; Sَ1ِ'��ـ3@      ��ـٍ� D\@; Sَ1ِ'��ـ3@      ��ـٍ� D\@; Sَ1ِ'��ـ3@      ��ـٍ� D\@; Sَ1ِ'��ـQ ��      @3ـ�Q ��   � �ِ �Sـ�Q ��   � �ِ �Sـ�Q ��   � �ِ �Sـ��S ِ� �   {: يف قوله تعاىل  ) الرباين  ( ُg	ُg	ُg	ُg	   �Zـ�"[ِ�	    �Zـ�"[ِ�	    �Zـ�"[ِ�	    �Zـ�"[ِ�	 
               ِS��ِ �ـ�?	ً � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	�� �E[ُْ�	��               ِS��ِ �ـ�?	ً � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	�� �E[ُْ�	��               ِS��ِ �ـ�?	ً � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	�� �E[ُْ�	��               ِS��ِ �ـ�?	ً � �ِـ/ ?@ 	Kُـ�KُQ mِـ��C�ِ َJKُـ��; Eُـa �kK@ L��	�� �E[ُْ�	��gِ	gِ	gِ	gِ	  /ـ[َِ������َِ]ـ/   ���َِ]ـ/   ���َِ]ـ/    
         �SKـ@�@�D�َ' DEُ"�ُQ ��ِ$�� �Z�"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#P��ِ�$�� 	Kُ�KُQ         �SKـ@�@�D�َ' DEُ"�ُQ ��ِ$�� �Z�"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#P��ِ�$�� 	Kُ�KُQ         �SKـ@�@�D�َ' DEُ"�ُQ ��ِ$�� �Z�"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#P��ِ�$�� 	Kُ�KُQ         �SKـ@�@�D�َ' DEُ"�ُQ ��ِ$�� �Z�"[ِ�	 �SK@�{C��ُ' DEُ"�ُQ ��ِ$ �#P��ِ�$�� 	Kُ�KُQ{   بـني 

 اهللالَمه من رسول     كان يذيع كل خرب يع     �فيه أن أبا ذر     
 خوف كتمان العلم، وقد ال يراعى يف ذلك مسـتوى           ����

وأما ابن عباس فخـالف     . الناس أو قدرم على التحمل    
 .ذلك

ـ   لـو وضـعتم   : وقال أبو ذر: "  قال ـ رمحه اهللا 
  علـــــى هـــــذه  )2(الصمصـــــامة

ـ وأشار إىل قفاه ـ مث ظننت أين أُنِفذ كلمة مسعتها مـن   
 .يزوا علي َألنفَذا قبل أن تِج����النيب 

حكمـاء فقهـاء،    ) كونوا ربانيني   ( : وقال ابن عباس  
الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره       :  الرباين ويقال
 .«   صحيح البخاري »اهـ من ". 

وصوال يف مسند   وهذا التعليق رويناه م   : " قال ابن حجر  
حدثين أبو كـثري ـ   : الدارمي وغريه من طريق األوزاعي

                                                           
 .وما بعدها من الطبعة اجلديدة) ١/١٩٣ (« الفتح ») ١(
 ).٧/٤١٤( بتحقيق علي شريي « لسان العرب »، "السيف القاطع"هي : الصمصامة) ٢(



 

 

 ١٦٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

أتيت أبـا ذر وهـو   : يعين مالك بن مرثد ـ عن أبيه قال 
جالس عند اجلمرة الوسطى وقد اجتمع الناس يسـتفتونه،         

أمل تنه؟ فرفع رأسه إليـه،      : فأتاه رجل فوقف عليه مث قال     
. مثلـه فـذكره   ... أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم      : فقال

ورويناه يف احللية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبـه           
 . )1( "�رجل من قريش، وأن الذي اه عن الفتيا عثمان 

 يتخوهلم باملوعظة والعلـم     ����باب ما كان النيب     ( ويف  
ومناسبته ملا قبله ظاهرة    : " قال ابن حجر  ) كي ال ينفروا    

مناسبة الذي  من جهة ما حكاه أخريا من تفسري الرباين، ك        
قبله من تشديد أيب ذر يف أمر التبليغ ملا قبله مـن األمـر              
بالتبليغ، وغالب أبواب هذا الكتاب ملن أمعن النظر فيها ال          

 .)٢("خيلو من ذلك 
ـ    وفيه أيضـا تنبيـه   : "وقال ابن القيم ـ رمحه اهللا 

ألهل العلم على تربية األمة كما يريب الوالـد ولـده؛           
                                                           

 )) املطالـب العاليـة      ((، وصححه ابن حجـر يف       )١/١١٩( أليب نعيم    )) احللية   ((هو يف   ) ١(
 .، وزاد نسبته إلسحاق بن راهويه)٣٠٥١(

أي يريد بيان سر ترتيب اإلمام البخاري ـ رمحه اهللا ـ لثالثـة    ، )١/١٩٥ (« الفتح ») ٢(
؛ وفيه احلث   )رب مبلَّغ أوعى من سامع       : �باب قول النيب    : ( أبواب متتابعة وهي قوله   
؛ وفيه تفسري معـىن الربـاين       )باب العلم قبل القول والعمل      : ( على تبليغ العلم، مث قوله    

 يتخوهلم باملوعظة والعلم    ����باب ما كان النيب     : (  قوله وذلك بلزوم احلكمة يف التبليغ، مث     
 !؛ وفيه بيان الختياره يف معىن الرباين، فتدبر هذا)كي ال ينفروا 



 

 

 ١٦٨ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

تدريج والترقي من صغار العلم إىل كبـاره،        فيربوم بال 
وحتميلهم منه ما يطيقون كما يفعل األب بولده الطفل يف          

  .)١(... "إيصال الغذاء إليه 
وقد ذكر ابن حجر أيضا يف موضع آخر فقال بعد ذكر           
اخلالف بني أيب ذر ومجهور الصحابة يف كرت املـال عـن            

 اهللان رسول   كان أبو ذر يسمع م    : " شداد بن أوس أنه قال    
 احلديث فيه الشدة مث خيرج إىل قومه، مث يرخص فيـه            ����

 ".  فال يسمع الرخصة، ويتعلق باألمر األول ����النيب 
اعلم أنه ليس يسلم الرجل حدث بكل       : " وقال مالك 

" ما مسع، وال يكون إماما أبدا وهو حيدث بكل ما مسـع             
 . « صحيحه »رواه مسلم يف مقدمة 

يا أبا ذر،    (( : أليب ذر  ����ولعله السر يف قول النيب      : قلت
وإين أحب لك ما أحب لنفسي، ال تـأَمرنَّ          إين أراك ضعيفا  

 . رواه مسلم))على اثنني، وال تولَّين مال يتيم 
أيب  أليب ذر ـ مع قوة  ����وقد قال النيب : " قال الذهيب

ـ  «إين أراك ضعيفا !  يا أبا ذر»: ذر يف بدنه وشجاعته 

. 
فهذا حممول على ضعف الرأي؛ فإنه لو ويل مال يتيم،          

فقد ذكرنـا   . ألنفقه كله يف سبيل اخلري، ولترك اليتيم فقريا       
                                                           

 ).١/٦٩ (« مفتاح دار السعادة ») ١(



 

 

 ١٦٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

والذي يتـأمر علـى     . دينأنه كان ال يستجيز ادخار النق     
 �الناس، يريد أن يكون فيه حلم ومـداراة، وأبـو ذر            

 .)1( "����كانت فيه حدة ـ كما ذكرناه ـ فنصحه النيب 
                                                           

 ).١/٧٥ (« السري ») 1(



 

 

 ١٧٠ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

  اخلالصة 
إن من يعلّم الناس عامةً القضايا السياسية ليس ربانيـا،          
وإن زعم أنه يريد توعية الغافلني وحتريـك اجلامـدين، أو           

أال ترى ما بـوب لـه    ،ل اإلسالمي يريد حتقيق مشولية العم   
 باب من خص بالعلم قوما دون قـوم       : " البخاري حني قال  

: "   قولـه   �وروى فيه عن علي     " كراهية أن ال يفهموا     
! ؟ ورسوله اهللاحدثوا الناس مبا يعرفون أتريدون أن يكَذَّب        

 :  قـال  �أن ابن مسـعود      «صحيح مسلم    »، ويف   "
 ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقـوهلم إال كـان            "

 ."لبعضهم فتنة 
أن أبا هريرة كـره التحـديث   « الصحيحني  »ويف 

م  ـ  حبديث اِجلرابين ـ الذي فيه تنقّص بعـض احلكـا   
لظهور بوادر اخلروج عليهم يف وقته مع تفشـي اجلهـل،           

، ومثلـه عـن     "لو شئت لسميتهم     : " �وكان يقول   
وهلذا كره أمحـد التحـديث      " : ، قال احلافظ  �حذيفة  

ببعض دون بعض األحاديث اليت ظاهرها اخلروج علـى         
، فتأمل تصرف هؤالء احلكماء من الفقهاء،       ... "السلطان  

بني تصرف متناقضي زماننا، الذين إن سلَّموا       وقارن بينه و  
بأن الردود على احلكام بالطريقة املعروفة اليوم ال يجنـى          
منها خري، فإم يزعمون أنه ال بد من بيان ختطيطهم املاكر           

 كأنه مل يبق    ،اخل... للمسلمني وفضح أسرارهم ليعرفوهم     
سلمني من بنيان دين املسلمني إال هذا، مع أن أكثر ديار امل          



 

 

ولتعلم قيمـة العلمـاء     . ال تزال مقيمة على شرك القبور     
الربانيني اقنت األشرطة املسجلة اليت ناقش فيهـا الشـيخ          
األلباين الدكتور ناصر العمر فإن فيها علما مجا، وأذكـر          

 »ذه املناسبة أن هذا األخري حني ذكر أن أصل كتابـه            
 : " حماضرة عامة اعترض عليه الشيخ قـائال       «ع  فقه الواق 

هذا خطأ؛ ألن فقه الواقع ال يكون إال بني العلمـاء أو            
 .)1("... األقوياء من طلبة العلم 

ومن خالف هذا املنهج الرصني وقع وأوقـع يف فتنـة           
عظيمة؛ ألنَّ التحليالت السياسية من أصعب األمـور، مث         

الختالف يف يسريها أسرع شيء إحراجا للصدور، وأكثر        ا
فتنة للناس لضيق عطَنهم، خاصة يف عصر أضحى فيه الوالء     

سياسيا بالدرجة األوىل ال    !! والرباء بني اإلسالميني الواعني   
 .)٢(عقديا

                                                           
، وهو أحد األشرطة الكثرية الـيت كانـت         )٦٠٥/١( رقم   )) سلسلة اهلدى والنور     ((من  ) 1(

بينهما، واليت فك اهللا أسرها من أيدي قوم حرصوا على كتماا، أسأل اهللا تعاىل أن يأذن                
 .بتسريح البقية

هللا على الشيخ األلباين جبرأة يف احلق نادرة، ومنها إفتاء الفلسطينيني باهلجرة من بلدهم              لقد من ا  ) ٢(
على تفصيل يطلب من التسجيالت، فإذا بالثائرة تثور، كأن الشيخ كفر أو اعتدى على صـفة                
من صفات اهللا تعاىل، وأخذ املبتدعة يطبلون للفتنة، مع أا مسألة فقهية قد وافقه عليها كـثري                 

 حكم اهلجـرة  (( ن الراسخني يف العلم كالشيخ ابن باز مثال، وقد طبع باجلزائر كتاب بعنوان  م
  ((:حممد بن عبد الكرمي، من هذه الـثالث       /  بتحقيق د  ))من خالل ثالث رسائل جزائرية      

= 
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أسىن املتاجر يف بيان أحكام من تغلب على وطنه النصارى ومل يهاجر، وما يترتب عليه مـن                 

، وقـد أعـده     )م  ١٩٨١طبعة سـنة  ( ألمحد بن حيىي الونشريسي      ))واجر  العقوبات والز 
للتحقيق أحد إخواننا من بالد الشام، فعسى أن يكون صدوره قريباً ليدفع عن مقدسـي               

 .األوطان الريبة
كإنكار العقيدة السلفية ومنـها     ! ملاذا هذه الشنشنة، والغفلة عما هو أعظم منها؟       : مث أقول 

ش وغريها من املسائل اليت يتقزز منها مثريو هذه الفتنة كالبوطي والغزايل            االستواء على العر  
ومصطفى الزرقاء وغريهم من املعروفني بالتمذهب والتقليد ـ فيما يسمونه ـ بـاحليض    

املستجيبني ! اخلائفني من الضغط الشعيب   !! يف دماء وأعراض الناس   ) التمجهد  ( والنفاس، و 
 تنبـهوا ـ معشـر املسـلمني عامـة، والسـلفيني        ف! للسياسـات القوميـة والبعثيـة   

ـ إىل أن والءكم عقدي قبل كل شيء، وتفطنوا إىل الذين يصطادون يف امليـاه               ! خاصة
ال هم  ! العكرة باستغالل األزمات السياسية اليت ختنق اجلماهري مع عاطفة فلسطني اجلرحية          

ما هم فيه من حرية عقدية عـن        ولو كانوا منصفني ألمهَّهم     ! هلم إال إسقاط املنهج السلفي    
 .خطأ الشيخ الفقهي لو كان خطأ

 أم هـي    !؟فبماذا جييبون   .. .ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه       : ولو تسمحنا وقلنا هلم   
أم جيوز للبوطي أن جيعل لبعضهم دعاية عظيمة        ! ؟قاعدة خالصة هلم من دون سائر املؤمنني      

عباسي مـدين رجـل     : "  ليخلو له اال حىت يقول     لبيعته، وجيد من يغطي له هذه اجلرمية      
خمتص يف علم النفس، ثقافته اإلسالمية ضئيلة ضئيلة جدا، وأعرفه وعشت معه، وجتالسـنا            

هل جيوز أن ينصب رئيس دولـة إسـالمية      : لو أن فئة سألتين     : مرارا وتكرارا، وأنا أقول   
من شـروط   :  باب اإلمامة الكربى    ال يصلح؛ ألن علماءنا قالوا يف      :أقوللتطبيق اإلسالم؟   

، من ..."اإلمام الذي يريد أن يطبق اإلسالم أن يكون بصريا فقيها ذا ثقافة إسالمية واسعة             
 ).٤٥٦(برقم  له «  شرح رياض الصاحلني»تسجيالت 

ين يفهم منه أن البوطي ما دعا إىل بيعة ذاك إال ألنه رآه            وهذا احلق الذي قاله يف عباسي مد      
= 
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 ١٧٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

  !! ).بصرياً فقيهاً ذا ثقافة إسالمية واسعة( 
والبوطي وأمثاله يقولون ما يشاؤون من التناقض، آمنني من أن يفطن هلـم، مسـتغلني يف            

 :ذلك وضعني
 .وضع األمة من حيث جهلها: األول
ة احلزبيات اإلخوانية خاصة، اليت ال تستعمل جمهر        وضع الدعوات اإلسالمية بزعام   : الثاين

النقد إال على السلفيني لتقلِّص من حجم احلق الذي عندهم حىت يصري باطال، بطـرق تـدربوا                 
وحتجب عن الواقع باطل املخـرفني      ! عليها من وسائل اإلعالم الكافرة اليت يفقهون عنها الواقع        

 �@����; ٍ�َCَ��SK@ Cَِ{ حلرب السلفيني) مرتزقة ( الذين حتتاج إليهم )َ1 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 @EَCD�������SK@ Cَِ���; ٍ�َCَ��@� )َ1 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 @EَCD�������SK@ Cَِ���; ٍ�َCَ��@� )َ1 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 @EَCD�������SK@ Cَِ���; ٍ�َCَ��@� )َ1 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 @EَCD������{. 
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تهد، كـان ال     ملا كان ال يفيت يف السياسة إال العامل ا        
ـ    ميارس السياسة إال هو،  : "قال الشاطيب ـ رمحـه اهللا 

فإذا بلغ اإلنسان مبلغا فَِهم عن الشارع فيه قَصـده يف           
كل مسألة من مسائل الشريعة، ويف كل باب من أبواا،          
فقد حصل له وصف هو السبب يف ترتّله مرتلة اخلليفـة           

 .)١("اهللا ا أراه  يف التعليم والفتيا واحلكم مب����للنيب 
ـ   وال يشاِور إذا نـزل  : " وقال الشافعي ـ رمحه اهللا 

املشكل إال أمينا عاملا بالكتاب والسنة واآلثار وأقاويـل         
 .« خمتصر املزين »" الناس والقياس ولسان العرب 
اعترب الشافعي أن يكون    : " لقال ابن الصباغ يف الشام    

ألنه إذا مل يكـن مـن أهـل         اإلمام من أهل االجتهاد؛     
 .)٢( "االجتهاد فال قول له يف احلادثة

 فاق علـى أنّ       " : وقال الشاطيبإنّ العلماء نقلوا االت
اإلمامة الكربى ال تنعقد إال ملن نـال رتبـة االجتـهاد            

 .)٣("والفتوى يف علوم الشرع 
فاق ال يضره وجود املخالف؛ ألنّ من       وهذا االت : قلت

                                                           
 ).١٠٧ـ٤/١٠٦ (« املوافقات ») ١(
 ).٦٢( للسيوطي ص « االجتهاد »نقالً عن ) ٢(
 ).٢/١٢٦ (« االعتصام ») ٣(

 اجلامعون لفنون الشريعة هم السياسيون الشرعيون
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خالف فقد شرط االجتهاد فيمن يستفتيه اإلمام كما قـال          
ولكن جيب أن يكون معه من يكون مـن         : " الشهرستاين

فعاد األمـر إىل    . )١("أهل االجتهاد فرياجعه يف األحكام      
اشتراط االجتهاد سواء يف اإلمام نفسه أو فيمن يرجع إليه          

 .اإلمام من الفقهاء
اتهد املطلق وهو الـذي     : " وقال ابن محدان احلراين   

ذكرناه آنفا إذا استقلّ إدراكه لألحكام الشرعية من األدلّة         
ــة، و  ــة واخلاصـ ــوادث  العامـ ــام احلـ  أحكـ

 .)٢("...منها 
                                                           

 ).١/١٦٠ (« امللل ») ١(

 ).١٦ (« صفة الفتوى ») ٢(
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من تدبر آيات الكتاب الكرمي يف كل حـديث عـن           
اخلالفة لفقهـاء  اخللفاء الشرعيني ـ وحنن حنب أن تكون  

 ما ذكر أحـدا منـهم إال   اهللالشريعة والريب ـ جيد أنّ  
 أول مـن    ����وصفه بالعامل احمليط بفنون الشريعة؛ فـآدم        

 عن املالئكة بالعلم حىت كانت اخلالفة اهللاساس البشر، ميزه  
 اليت  }��Cِ�iَـ� ��Cِ�iَـ� ��Cِ�iَـ� ��Cِ�iَـ� {له دوم، ومهما اختلف املفسرون يف كلمة        

 ال ينتفي عنها معىن السـلطان،       يف أول سورة البقرة، فإنه    
يف اخلالفـة   : " وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية حني قـال        

:  تعاىل اهللا يف األرض، قال     اهللاوالسلطان وكيفية كونه ظلّ     
} 
 ٌOِ��q -{�ِI �َِ[*ِ�8��Cْ�ِ �2L$�� َJ�َ5 ْ]I� 
 ٌOِ��q -{�ِI �َِ[*ِ�8��Cْ�ِ �2L$�� َJ�َ5 ْ]I� 
 ٌOِ��q -{�ِI �َِ[*ِ�8��Cْ�ِ �2L$�� َJ�َ5 ْ]I� 
 ٌOِ��q -{�ِI �َِ[*ِ�8��Cْ�ِ �2L$�� َJ�َ5 ْ]I�، وقـال  }	:��Cِ�i ِ�D�ََـ�ً 	:��Cِ�i ِ�D�ََـ�ً 	:��Cِ�i ِ�D�ََـ�ً 	:��Cِ�i ِ�D�ََـ�ً  
�?@ �Cْ���q �X�Iـ��َ Cِ�i     {: اهللا@�	�? ��;     Cِ�i َـ���Cْ���q �X�I @?�@�	�? ��;     Cِ�i َـ���Cْ���q �X�I @?�@�	�? ��;     Cِ�i َـ���Cْ���q �X�I @?�@�	�? ��;       �/Dـ��$ Eُ[Dbَـ�U ِ�D�َ:	 
	���ـ�mِ  	���ـ�mِ  	���ـ�mِ  	���ـ�mِ   ��َـ�ً 
 	:U ِ�D�ََـ�Eُ[Db $�ـ�D/�       ��َـ�ً 
 	:U ِ�D�ََـ�Eُ[Db $�ـ�D/�       ��َـ�ً 
 	:U ِ�D�ََـ�Eُ[Db $�ـ�D/�       ��َـ�ً 

            Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� �2XCِـ.@�َU z�Kَـ�	 Vِِ X"َ' َ��� Phَ��ِ$            Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� �2XCِـ.@�َU z�Kَـ�	 Vِِ X"َ' َ��� Phَ��ِ$            Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� �2XCِـ.@�َU z�Kَـ�	 Vِِ X"َ' َ��� Phَ��ِ$            Oِ�ِ ـ/ ��ـ�� �2XCِـ.@�َU z�Kَـ�	 Vِِ X"َ' َ��� Phَ��ِ$gِ	gِ	gِ	gِ	{  وقولـه ، :}  -ـ{�I  -ـ{�I  -ـ{�I  -ـ{�I
  
 ٌOِـ��q  
 ٌOِـ��q  
 ٌOِـ��q  
 ٌOِـ��q   ًَـ���Cِ�i ِ�D�:	  ًَـ���Cِ�i ِ�D�:	  ًَـ���Cِ�i ِ�D�:	  ًَـ���Cِ�i ِ�D�:	 {      آدم وبنيه، لكن االسم متناول يعم


 ��Dbَ1ـِ/ 'َ�ْـَ�       Eٍ;Kِ�َ�D�َ�َ�D�َ�َ�D�َ�D�َ{: آلدم عيناً، كقوله   �S����ِv	 ���ْ�َC�i      Eٍ;Kِْـ�ـِ/ 'َ��Dbَ1 
 �S����ِv	 ���ْ�َC�i      Eٍ;Kِْـ�ـِ/ 'َ��Dbَ1 
 �S����ِv	 ���ْ�َC�i      Eٍ;Kِْـ�ـِ/ 'َ��Dbَ1 
 �S����ِv	 ���ْ�َC�i { ...
ـ  )١(" هذه اآلية أصل : " ، وهلذا قال القرطيب ـ رمحه اهللا 

 .)٢(..."يف نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع 
                                                           

 )٣٥/٤٢ (« جمموع الفتاوى ») ١(

 ). ١/٥٨(، وانظر أضواء البيان )١/٢٦٤ (« تفسري القرطيب ») ٢(

 نكت يف آيات الكتاب 
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 اختار آدم خلالفة األرض دون املالئكة ال        اهللاإنّ  : وأقول
لكونه عاملا ببعض دون بعض، ولكن لكونه حميطا مبا عبـر      

��XCـ�t�?� �E  {: حني قـال  الكلية   عنه بلفظ    اهللا�  �t�?� �EـXC���  �t�?� �EـXC���  �t�?� �EـXC���  �fـ���D�َ:	 �fـ���D�َ:	 �fـ���D�َ:	 �fـ���D�َ:	 { ومل
    .}��FXCُQ��FXCُQ��FXCُQ��FXCُQ{يسكت ولكن زاد 

��Cِْـ�ً           {: ـ ومثله قوله تعاىل    �S��D�َCـ@��� �?�@���Cِْـ�ً           ��َ�َـ��D�َ'� Dـ� ?�	 �S��D�َCـ@��� �?�@���Cِْـ�ً           ��َ�َـ��D�َ'� Dـ� ?�	 �S��D�َCـ@��� �?�@���Cِْـ�ً           ��َ�َـ��D�َ'� Dـ� ?�	 �S��D�َCـ@��� �?�@���َ�َـ��D�َ'� Dـ� ?�	
           �#ِ�ِ�D\)ُـ	ـ�?6ِِ  ِ� D/ِ� oٍpَِQ HَC�� ��َCّ.َU )M�ِX	 ِ3َC�ِ @�D�َ�	 َ��َ5��           �#ِ�ِ�D\)ُـ	ـ�?6ِِ  ِ� D/ِ� oٍpَِQ HَC�� ��َCّ.َU )M�ِX	 ِ3َC�ِ @�D�َ�	 َ��َ5��           �#ِ�ِ�D\)ُـ	ـ�?6ِِ  ِ� D/ِ� oٍpَِQ HَC�� ��َCّ.َU )M�ِX	 ِ3َC�ِ @�D�َ�	 َ��َ5��           �#ِ�ِ�D\)ُـ	ـ�?6ِِ  ِ� D/ِ� oٍpَِQ HَC�� ��َCّ.َU )M�ِX	 ِ3َC�ِ @�D�َ�	 َ��َ5��.  � �ِ����   � �ِ����   � �ِ����   � �ِ���� 

       {C@� @mـ����FL;َ&�; َJ�َ5ـ� 	�� �?�@�	�? @S��D�َC@�       {C@� @mـ����FL;َ&�; َJ�َ5ـ� 	�� �?�@�	�? @S��D�َC@�       {C@� @mـ����FL;َ&�; َJ�َ5ـ� 	�� �?�@�	�? @S��D�َC@�       {C@� @mـ����FL;َ&�; َJ�َ5ـ� 	�� �?�@�	�? @S��D�َC@�          /ـ� �ِـ���'ِ�ُ1���ِ'���ـ� �ِـ/          ���Dـ� ���ِ!ـ �h	�D�X!ـِ� ُ1���ِ'���ـ� �ِـ/          ���Dـ� ���ِ!ـ �h	�D�X!ـِ� ُ1���ِ'���ـ� �ِـ/          ���Dـ� ���ِ!ـ �h	�D�X!ـِ� ُ1�����Dـ� ���ِ!ـ �h	�D�X!ـِ� 
 َM�c	 ��K@Fَ 	��َ.ْـOُ 	)ُـ ِ#@  SِI ٍfD-�T {OُQ  @#ِ ُـ(	 ُOْـ.َ��	 �K@Fَ� 	َM�c SِI ٍfD-�T {OُQ  @#ِ ُـ(	 ُOْـ.َ��	 �K@Fَ� 	َM�c SِI ٍfD-�T {OُQ  @#ِ ُـ(	 ُOْـ.َ��	 �K@Fَ� 	َM�c SِI ٍfD-�T {OُQ{  قال ابن باديس ـ رمحه ،

ـ  نوعاً عظيماً ممتازاً من العلم، جمعا بـه  } ً��Cِْـ� ��Cِْـ� ��Cِْـ� ��Cِْـ� {: " اهللا 
 ".بني املُلْك والنبوة وقاما بأمر احلُكم واهلداية 

بتدأ احلديث عـن هـذا      قد ا :  تنويه وتأصيل  : " وقال
املُلْك العظيم بذكر العلم، وقدمت النعمة به علـى سـائر           
النعم تنويها بشأن العلم وتنبيها على أنه هو األصل الـذي           
تنبين عليه سعادة الدنيا واألخرى، وأنه هو األساس لكـل          
أمر من أمور الدين والدنيا، وأنّ املمالك إمنا تـبىن عليـه            

إنّ كل مامل يـبن     .  إمنا ينظَّم به ويساس    وتشاد، وأنّ امللك  
عليه فهو على شفا جرف هار وأنه هو سـياج اململكـة            
ودرعها وهو سالحها احلقيقي، وبه دفاعها وأنّ كل مملكة         

 .)١("مل تحم به فهي عرضة لالنقراض واالنقضاض 
                                                           

 ).٣٣٢( ص « جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ») ١(
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��/ [ِ( 	��َ�D�َ�Dِ/ 5ُـOْ ��ـ&َ      {: ـ ومثله قوله تعاىل    �2َ�Kُ�َ&D��;���/ [ِ( 	��َ�D�َ�Dِ/ 5ُـOْ ��ـ&َ       �2َ�Kُ�َ&D��;���/ [ِ( 	��َ�D�َ�Dِ/ 5ُـOْ ��ـ&َ       �2َ�Kُ�َ&D��;���/ [ِ( 	��َ�D�َ�Dِ/ 5ُـOْ ��ـ&َ       �2َ�Kُ�َ&D��;� KُC'ْ KُC'ْ KُC'ْ KُC'ْ
��Qِْ] @3D�ِ� Eُ[D�َCـ�	ً   ��Qِْ] @3D�ِ� Eُ[D�َCـ�	ً   ��Qِْ] @3D�ِ� Eُ[D�َCـ�	ً   ��Qِْ] @3D�ِ� Eُ[D�َCـ�	ً   ،                 ٍfD-ـ�T {OُـQ /ـ�6@ �ِـ��D�َ'	�f�� ِ�D�َ:	 
ـ� �َـ3@ �X[�� ـ�X�ِI                  ٍfD-ـ�T {OُـQ /ـ�6@ �ِـ��D�َ'	�f�� ِ�D�َ:	 
ـ� �َـ3@ �X[�� ـ�X�ِI                  ٍfD-ـ�T {OُـQ /ـ�6@ �ِـ��D�َ'	�f�� ِ�D�َ:	 
ـ� �َـ3@ �X[�� ـ�X�ِI                  ٍfD-ـ�T {OُـQ /ـ�6@ �ِـ��D�َ'	�f�� ِ�D�َ:	 
ـ� �َـ3@ �X[�� ـ�X�ِI 

: ، قال ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي وغريهم        }��ـ � �ً ��ـ � �ً ��ـ � �ً ��ـ � �ً 
؛ أي من كل شيء علمـاً، إذن فهـي          )١("يعين ِعلْماً   " 

 .اإلحاطة بكل فنون العلم
السياسيني الصـاحلني،   فتأمل العلم املبسوط على هؤالء      

قاعدت أبا هريرة مخس سـنني      : وقد روى أبو حازم قال    
كانت بنو إسـرائيل     ((:  قال ����فسمعته حيدث عن النيب     

 ، كلما هلَك نيب خلَفَه نيب، إال أنه ال نيب          تسوسهم األنبياءُ 
:  قوله سبحانه  اهللا متفق عليه، ومصداقه يف كتاب       ))بعدي  

}   ����ْ�+�1 ��ّI   ����ْ�+�1 ��ّI   ����ْ�+�1 ��ّI   ����ْ�+�1 ��ّI           	K@�َCـD�َ1 �/;ِMـX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ��� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	           	K@�َCـD�َ1 �/;ِMـX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ��� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	           	K@�َCـD�َ1 �/;ِMـX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ��� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	           	K@�َCـD�َ1 �/;ِMـX�	 �SKL�ِ ��	 �Fِ$ @Eُ[D}�; y�Kُ��� zn�@c �F�Uِ �k	��DKX"�	
 @��� Dbَ:	�� �SKL��ِ�$��	�� 	�@?�c �/;ِMXC�ِ @��� Dbَ:	�� �SKL��ِ�$��	�� 	�@?�c �/;ِMXC�ِ @��� Dbَ:	�� �SKL��ِ�$��	�� 	�@?�c �/;ِMXC�ِ @��� Dbَ:	�� �SKL��ِ�$��	�� 	�@?�c �/;ِMXC�ِ...{        اآلية. 

إذن فالسياسة كانت لألنبياء عليهم الصالة والسالم؛       
ألم كانوا أحق ا وأهلها، فإذا مات األنبياء علـيهم          

 اهللاوالسالم كانت نصيب ورثتهم قال رسـول        الصالة  
 رواه الترمذي وهـو     « إنّ العلماء ورثة األنبياء      »: ����

 . حسن
فما لطلبة العلم حيومون حول التركة طامعني، وليس        

ان من  وهلذا ك ! هلم فيها نصيب ال تعصيبا وال مفترضني؟      
                                                           

 ).٤/٤١٩ (« تفسري ابن كثري ») ١(



 

 

 ١٧٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

دقّة التعبري القرآينّ أن وصف اُهللا الرجـال املسـتحقني          
���Cْ���qـ�  ���Cْ���qـ�  ���Cْ���qـ�  ���Cْ���qـ�  {: يف علمهم فقال سبحانه   ) اليقني  ( لإلمامة بـ   

         �SK�5ِ@ـK;ُ ـ���'ِ�;�ِ$ 	Kُ��َQ�� 	�@�� �< ��َ� ���ِD�َ&ِ$ �S�@�DF�; ً��*َِ1 DE@FD�ِ�         �SK�5ِ@ـK;ُ ـ���'ِ�;�ِ$ 	Kُ��َQ�� 	�@�� �< ��َ� ���ِD�َ&ِ$ �S�@�DF�; ً��*َِ1 DE@FD�ِ�         �SK�5ِ@ـK;ُ ـ���'ِ�;�ِ$ 	Kُ��َQ�� 	�@�� �< ��َ� ���ِD�َ&ِ$ �S�@�DF�; ً��*َِ1 DE@FD�ِ�         �SK�5ِ@ـK;ُ ـ���'ِ�;�ِ$ 	Kُ��َQ�� 	�@�� �< ��َ� ���ِD�َ&ِ$ �S�@�DF�; ً��*َِ1 DE@FD�ِ�{ فجعل ،
 وبني علم   للفرق الواضح بني جمرد العلم    اليقني بدل العلم    

 وقد قال ابن القيم  ـ  اليقني، واملقام مقام إمامة واقتداء،
ـ   فأخرب أن إمامة الدين إمنا تنـال بالصـرب   : " رمحه اهللا 
 ! ، فما أعظم أسرار الكتاب)١("واليقني 

كان الرسـولُ وخلفـاؤه     : " قال ابن تيمية   ومن هنا 
: يسوسون الناس يف دينهم ودنياهم، مث تفرقت األمـور        

ار أمراء احلرب يسوسون الناس يف أمر الدنيا والدين         فص
الظاهر، وشيوخ العلم والدين يسوسون النـاس فيمـا         

 . )٢("يرجع إليهم فيه من العلم والدين 
                                                           

 ).٣/١٠ (« زاد املعاد ») ١(

 ).٥٥٢ـ١١/٥٥١ (« جمموع الفتاوى ») ٢(
 
 

 



 

 

 ١٨٠ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 تنبيهان
ـ ١  اليزول العجب من قوم ـ أحسن ما يقال فيهم   

 أـــــــم طلبـــــــة علـــــــم 
ـ يقيسون أنفسهم على ابـن تيميـة ـ رمحـه اهللا ـ      

 السياسة بدعوى أنّ ابن تيميـة كـان ميـارس           فمارسوا
 : واجلواب من ثالثة أوجه! السياسة
 أنّ هذا النوع من االستدالل بأحوال الرجـال         :األول

وخطـأ  على حكم شرعي خبط منهجي ال تعرفه السلفية         
، وذلك ألنّ ابن تيمية ـ كغـريه   يقدح يف توحيد املتابعة

ـ  ، كما ذكـر  لّ به يستدلُّ له وال يستدمن أهل العلم 
وغريه من ))  رفع املالم  ((ذلك هو نفسه ـ رمحه اهللا ـ يف   

 !، فهل من متذكر؟مصنفاته
 أنّ ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ مل ميارس السياسة   :الثاين

وإمنا أفىت يف السياسة كما أفىت يف غريها من فنون الشريعة،           
 ٠)1("أنا رجل ملّة، ال رجل دولة : " وقد كان يقول

ذلك اتهد املطلـق،    !  أين أنتم من ابن تيمية؟     :الثّالث
ما أشبهه بقياس احلـدادين     ! يقاس عليه طلبة العلم اليوم؟    

ــة  ــى املالئكـ ــول  ! علـ ــال رسـ  : ���� اهللاقـ
 .ق عليه متف« املتشبع مبا مل يعطَ كالِبس ثوبي زور »

                                                           
 ).١٧٧( البن عبد اهلادي ص « العقود الدرية ») 1(



 

 

 ١٨١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 ����من حيتج مبمارسة يوسف : وأغرق يف اخلطأ ـ  ٢
مع أنـه   } 	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:      ِ�D�َ	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:      ِ�D�َ	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:      ِ�D�َ	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ�i Hـ+�	ِ*ِ/ 	:�D�َِ      {: السياسة حني قال  

�I}ـ-  �I}ـ-  �I}ـ-  �I}ـ-  { مكتوب عليهـا     اهللا ما دخلها إال وله شهادة من        ����
   yEـ�Cِ�� وأهل البالغـة يفرقـون جيـداً بـني         . )١(}��bِـ��ٌ ��Cِـ���b   yEِـ��ٌ ��Cِـ���b   yEِـ��ٌ ��Cِـ���b   yEِـ��ٌ 

، )العلـيم   ( و) امل  الع( ، وبني   )احلفيظ  ( و) احلافظ  ( 
كما أنه يتعجب   ! فتدبر هذا فإنه من أسرار الكتاب احلكيم      

من آخرين سوغوا ألنفسهم استالم الوظـائف السياسـية         
اليوم مبا يف ذلك الربملانات الكافرة أوالفاجرة، حمتجني بفعل  

 مل يسأهلا   ����يوسف عليه الصالة والسالم، غافلني عن أنه        
ه املِلك نفسه، ومل يقبلـها إال بعـد أن          ولكن عرضها علي  

فال مضايقات وال استفزاز، وال     ضمن له األمن والتمكني،     
، وال احتجـاج   ترتّالت وال استدراج، وال مسـاومات     

�5ـ� َJ	Cَِ(ـ2@ 	ْ*"ُـKِ�- $ِـ3ِ        �5ـ� َJ	Cَِ(ـ2@ 	ْ*"ُـKِ�- $ِـ3ِ        �5ـ� َJ	Cَِ(ـ2@ 	ْ*"ُـKِ�- $ِـ3ِ        �5ـ� َJ	Cَِ(ـ2@ 	ْ*"ُـKِ�- $ِـ3ِ        {: ولذلك تأمل ترتيبه يف قوله تعـاىل      
     �2X�I َJ�َ5 @3��XCَQ ��َCَU -ِ�ْ����ِ @3DWCِْeَ"D�َ1     �2X�I َJ�َ5 @3��XCَQ ��َCَU -ِ�ْ����ِ @3DWCِْeَ"D�َ1     �2X�I َJ�َ5 @3��XCَQ ��َCَU -ِ�ْ����ِ @3DWCِْeَ"D�َ1     �2X�I َJ�َ5 @3��XCَQ ��َCَU -ِ�ْ����ِ @3DWCِْeَ"D�َ1   y#1َ�ِـ y#ـ[ِ�� ���D;َـ��� �tDK���	    y#1َ�ِـ y#ـ[ِ�� ���D;َـ��� �tDK���	    y#1َ�ِـ y#ـ[ِ�� ���D;َـ��� �tDK���	    y#1َ�ِـ y#ـ[ِ�� ���D;َـ��� �tDK���	 .  َJ5ـ�   َJ5ـ�   َJ5ـ�   َJ5ـ� 

         yEـ�Cِ�����+�i HَC	 /ِ*ِ	��b -{�ِI  ِ�D�َ:ِـ��ٌ  -ِ�Cْ��Dq	         yEـ�Cِ�����+�i HَC	 /ِ*ِ	��b -{�ِI  ِ�D�َ:ِـ��ٌ  -ِ�Cْ��Dq	         yEـ�Cِ�����+�i HَC	 /ِ*ِ	��b -{�ِI  ِ�D�َ:ِـ��ٌ  -ِ�Cْ��Dq	         yEـ�Cِ�����+�i HَC	 /ِ*ِ	��b -{�ِI  ِ�D�َ:ِـ��ٌ  -ِ�Cْ��Dq	{    وأما هـؤالء ،
فقد أُعِجبوا بإميام وحسنوا ظنهم بأنفسهم حىت صور هلم         
الشيطان خيال التصلب يف احلق، وهم ذائبـون يف رضـا           

 فلم مييع دينه،    ����سف  أما يو .  املستعان اهللاأنظمة اخللق، و  
ومل يأْلُ من السياسة الشرعية جهده، وال نفّذ قانون امللك          

                                                           
 ).١٥١ـ١٥٠( للشيخ عبد الرمحن السعدي ص )) جة قلوب األبرار ((انظر ) ١(



 

 

 ١٨٢ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

�ـ� Qـ�i&ْ���ِ �S@ـMَ      �ـ� Qـ�i&ْ���ِ �S@ـMَ      �ـ� Qـ�i&ْ���ِ �S@ـMَ      �ـ� Qـ�i&ْ���ِ �S@ـMَ      {:  تعاىل اهللالكافر باسم مصلحة الدعوة قال      
       �f����; Sَ1 X�ِI ِ2Cَِ(	 /ِ;ِ? 
 @6��iَ1       �f����; Sَ1 X�ِI ِ2Cَِ(	 /ِ;ِ? 
 @6��iَ1       �f����; Sَ1 X�ِI ِ2Cَِ(	 /ِ;ِ? 
 @6��iَ1       �f����; Sَ1 X�ِI ِ2Cَِ(	 /ِ;ِ? 
 @6��iَ1ُg	ُg	ُg	ُg	      َ�DKَـU�� @fـ����Uَـَ�       َ�DK�UDَـq���? @Vـ�ٍ� ��ـ/ �َ @fـ����Uَـَ�       َ�DK�UDَـq���? @Vـ�ٍ� ��ـ/ �َ @fـ����Uَـَ�       َ�DK�UDَـq���? @Vـ�ٍ� ��ـ/ �َ @fـ�� �َ�UDَـq���? @Vـ�ٍ� ��ـ/ �َ

yE�Cِ�� EٍCِْ� )ِ] {OُQyE�Cِ�� EٍCِْ� )ِ] {OُQyE�Cِ�� EٍCِْ� )ِ] {OُQyE�Cِ�� EٍCِْ� )ِ] {OُQ{)١(. 
ولو ترتّلنا جدالً إىل مدعاهم لقلنا كما قال علماء أصول  

شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فيما خالف فيـه          : " الفقه
وقد خالفه؛ ألننا ينا عن سؤال اإلمارة كما يف         " شرعنا  

: ���� اهللاقال يل رسـول     : حديث عبد الرمحن بن مسرة قال     
التسأل اإلمارة؛ فإنك إن أُعِطيتها عن      ! عبد الرمحن يا   »

          إليها وإن أُعطيتها من غري مسألة أُِعنـت ِكلْتمسألة و
ولقلنا إنّ يوسـف عليـه الصـالة        . متفق عليه  «عليها  

، أي كل البشـر     اهللا واليعمل إال بأمر     اهللاوالسالم قد زكّاه    
 إن أُعِطيتها عن مسألة وِكلْت إليها       »قاعدة  جتري عليهم   

 إال من زكّاه الوحي الذي ال يعتريه اخلطـأ، أمـا            «... 
اليوم فهـم خاضـعون لألوضـاع       ) املتكيسون  ( هؤالء  

سياسة ال بد أن    القانونية اليوم أو غداً، بل قبل أن مياِرسوا ال        
وقد حصل، بل ال نعرف أن      ! حيلفوا على احترام الدستور   

 ! فعجباً ملن ينحي الكفر بالكفر. غريه قد حصل
 :فتحصل من هذه العجالة أجوبة مخسة هي

 مل يسأل اإلمارة وإمنا عرضت عليه،       ����ـ أن يوسف    
                                                           

 ).٩/٢٣٨ (« تفسري القرطيب »انظر ) ١(



 

 

	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ    H	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ    H	�Cْ��Dqِـ- ��Cَـ    H	�Cْ��Dqِـ- ��CَـH    {: كما يدل عليه السياق، وكل ما يف قولـه        
�+�i�+�i�+�i�+�iِ�D�َ:	 /ِ*ِ	ِ�D�َ:	 /ِ*ِ	ِ�D�َ:	 /ِ*ِ	ِ�D�َ:	 /ِ*ِ	 { صه واختيارهصخبيان لت . 

 أِمن من مضايقات النظام، ومكِّـن للعمـل         ����ـ أنه   
بشريعة اإلسالم، وهذان األمران خيال يف واقـع أنظمـة          

 .األرض اليوم
 مزكَّى مبا أنه رسول، فيؤمن عليه ما يخاف         ����ـ أنه   

أن عمر اسـتعمل أبـا      : على غريه؛ فعن حممد بن سريين     
: على البحرين، فقِدم بعشرة آالف، فقال له عمـر        هريرة  

      ذه األموال يا عدو كتابه؟  اهللاستأثرت فقال أبو  !  وعدو
ولكين عـدو   !  وعدو كتابه  اهللالست بعدو   : فقلت: هريرة

خيل نتجـت،   : فمن أين هي لك؟ قلت    : من عادامها، قال  
وغلّة رقيق يل، وأعطية تتابعت، فنظروا، فوجـدوه كمـا          

: فقـال ! لما كان بعد ذلك، دعاه عمر ليولِّيه، فأىب       قال، ف 
يوسف : تكره العمل وقد طلب العمل من كان خريا منك        

يوسف نيب ابن نيب ابن نيب وأنا أبو هريرة بن          : فقال! �
: مخسا؟ قال : فهال قلت : أميمة، وأخشى ثالثا واثنتني، قال    

أخشى أن أقول بغري علم، وأقضي بغري حلم، وأن يضرب          
 .)1(" ويرتع مايل، ويشتم عرضي ظهري،

                                                           
، وفيه أبو هالل الراسيب، وهو ـ وإن  )٤/٣٣٥ (« الطبقات الكربى »رواه ابن سعد يف ) 1(

 للـذهيب  « السـري  »كان حديثه ال يطرح باملرة ـ فقد تابعه أيوب السختياين كما يف  
= 

 ١٨٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

 ١٨٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

ـ أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فيما خـالف فيـه        
 .شرعنا، وقد خالفه
 تصرف فيما تصرف فيـه مبنصـب        ����ـ أن يوسف    

الرسالة، فلو جاز ألحد أن يقتدي به فيه فوارثه الشـرعي           
فإذا كان ذلك، فجـائز     : " وهو اتهد؛ قال ابن عبد الرب     

 على نفسه، والتنبيه علـى موضـعه،        حينئذ الثناء للعاِلم  
فيكون حينئذ حتدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر هلا          

 . أعلماهللاو. )١("
                                                           

 .  ، وبه يصح األثر، واحلمد هللا)٢/٦١٢(

 ).١/١٧٦ (« جامع بيان العلم وفضله ») ١(
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    ُOْـ.َU َ�DKَ��� DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ D�َ"D��;    ُOْـ.َU َ�DKَ��� DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ D�َ"D��;    ُOْـ.َU َ�DKَ��� DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ D�َ"D��;    ُOْـ.َU َ�DKَ��� DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ D�َ"D��;gِ	gِ	gِ	gِ	     �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db���� DEُ[َِـ�C��      �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db���� DEُ[َِـ�C��      �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db���� DEُ[َِـ�C��      �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db���� DEُ[َِـ�C�� 
n8�Cَِ5 X�ِIn8�Cَِ5 X�ِIn8�Cَِ5 X�ِIn8�Cَِ5 X�ِI {]٨٣: النساء[. 

هذه اآلية يف بياا الواضح أصل يف هذا البـاب، قـال         
ه  لعبـاد  اهللاهذا تأديب من    : " الشيخ عبد الرمحن السعدي   

عن فعلهم هذا غري الالئق، وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمـر            
من األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلّق باألمن وسـرور          
املؤمنني أو باخلوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا وال          
يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب، بل يردونه إىل الرسول وإىل         

لم والنصح والعقل والرزانة    أويل األمر منهم أهل الرأي والع     
الذين يعرفون األمور ويعرفون املصاحل وضدها، فإن رأوا يف         
إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنني وسرورا هلم وحترزا مـن         
أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيـه مصـلحة أو فيـه             
مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته مل يذيعوه، وهلذا         

أي يستخرجونه بفكرهم }  ;��Dـ"َ� ِ!3َ�Kُ@ �ِـ�D��;     DE@FDـ"َ� ِ!3َ�Kُ@ �ِـ�D��;     DE@FDـ"َ� ِ!3َ�Kُ@ �ِـ�D��;     DE@FDـ"َ� ِ!3َ�Kُ@ �ِـ� @3��Cِ��َ�    DE@FD	� @3��Cِ��َ� �/;MX	� @3��Cِ��َ� �/;MX	� @3��Cِ��َ� �/;MX	�MX;/� {:قال
ويف هذا دليل لقاعدة    . وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة   

أدبية وهي إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يولَّى     
من هو أهل لذلك ويجعل من أهله، وال يتقدم بني أيديهم           

 اخلطأ وفيـه    فإنه أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من      

 تأصيل
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النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعهـا،      
ــر  واألمــــــــــــــــــــ
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بالتأمل قبل الكالم، والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه          
 .)١("اإلنسان أم ال فيحجم عنه

 :سبب الرتول
مكثت سنةً وأنا أريد أن أسأل      : "  بن عباس  اهللاقال عبد   

ع أن أسأله هيبةً له حىت      عمر بن اخلطّاب عن آية فما أستطي      
خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق         
عدل إىل األراك حلاجة له، فوقفت له حىت فرغ، مث سرت           

مِن اللّتان تظاهرتا على رسول     ! يا أمري املؤمنني  : معه فقلت 
: تلك حفصة وعائشة، قـال    :  من أزواجه؟ فقال   ����  اهللا

يد أن أسألك عن هذا منذ سنة       إن كنت ألر  ! اهللاو: قلت له 
فال تفعل، ما ظننت أنّ عندي      : فما أستطيع هيبة لك، قال    

وقال : من علم فسلْين عنه، فإن كنت أعلمه أخربتك، قال        
 إن كنا يف اجلاهلية ما نعد للنساء أمرا، حىت أنزل       اهللاو: عمر
 فيهن ما أنزل، وقسم هلن ما قسم؛ كنا معشر قـريش            اهللا

 النساء، فلما قدمنا املدينة وجدنا قوما تغلبـهم         قوما نغلب 
وكـان  : نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلّمن من نسائهم، قال      

فبينما أنـا يف    : قال. )٢(مرتيل يف بين أمية ابن زيد بالعوايل      
لو صنعت كـذا وكـذا،      : أمر أَئْتِمره، إذ قالت يل امرأيت     

                                                           
 ).١١٤ـ٢/١١٢ (« تيسري الكرمي الرمحن ») ١(

 . موضع باملدينة: العوايل) ٢(
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 أمـر   وما لِك أنت وملا ههنا؟ وما تكلفُـِك يف        : فقلت هلا 
مـا تريـد أن     ! عجبا لك يا ابن اخلطّاب    : أريده؟ فقالت 

 حىت يظـلّ    ���� اهللاتراجع أنت وإنّ ابنتك لتراِجع رسول       
فآخذُ ردائي مث أخرج مكـاين،      : قال عمر . يومه غضبان 

إنك لتـراجعني   ! يا بنية : حىت أدخل على حفصة فقلت هلا     
 اهللاو:  حىت يظلّ يومه غضبان؟ فقالت حفصة      ���� اهللارسول  

 وغضب  اهللاتعلمني أني أحذِّرك عقوبةَ     : فقلت. إنا لنراجعه 
أفَتـأْمن  . رسوله، قد خاب من فعل ذلك منكن وخِسـر        

فإذا هـي  .���� عليها لغضب رسوله اهللاإحداكن أن يغضب  
 وال تسأليه شـيئا،     ���� اهللاال تراجعي رسول    . قد هلكت 

ليت قد أعجبها   ال يغرنك هذه ا   ! وسليين ما بدا لك، يا بنية     
مث خرجت حـىت    . )1( إياها ���� اهللاحسنها وحب رسول    

           سلمة لقرابيت منها، فكلمتها فقالـت يل أم أدخلَ على أم
قد دخلت يف كل شيء     ! عجبا لك يا ابن اخلطّاب    : سلمة

: قـال !  وأزواجه ���� اهللاحىت تبتغي أن تدخلَ بني رسول       
رجت فأخذَتين أخذا كسرتين عن بعض ما كنت أجد، فخ        

وكان يل جار من األنصار، فكنا نتناوب       : قال. من عندها 
، فيرتل يوما وأنزل يوما، فيـأتيين       ���� اهللالنزول إىل رسول    

خبرب الوحي وغريه، وآتيه مبثل ذلك، وحنن حينئذ نتخوف         
                                                           

 .يريد عائشة رضي اهللا عنها) ١(
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مِلكا من ملوك غسان، ذُكر لنا أنه يريد أن يسري إلينا فقد            
صاري عشاء يـدق  امتألت صدورنا منه، فأتى صاحيب األن  

: جاء الغسـاينّ؟ فقـال    : افتح، افتح، فقلت  : الباب، وقال 
رِغم :  أزواجه، فقلت  ���� اهللاأشد من ذلك؛ اعتزل رسول      

أنف حفصة وعائشة، قد كنت أظن هذا كائنا، حـىت إذا           
دخلـت  : صلّيت الصبح شددت علي ثيايب، ويف روايـة       

ولـون طلّـق     ويق )١(املسجد، فإذا الناس ينكُتون باحلصى    
  نســــــــاَءه ���� اهللارســــــــول 

: فقلـت : ـ وذلك قبل أن يؤمرن باحلجاب ـ قال عمر 
. َألعلمن ذلك اليوم، وأتيت احلُجر فإذا يف كل بيت بكَاء         

أقد بلغ  ! يا بنت أيب بكر   : فدخلت على عائشة فقلت   : قال
مايل ومالك يا   : ؟ فقالت ���� اهللامن شأنك أن تؤذي رسول      

   يتكابن اخلطّاب؟ عليك بعفدخلت على حفصة   :  قال )٢(ب
 أقد بلغ من شأنك أن تؤذي                 يا حفصة : بنت عمر فقلت هلا   

 ال حيبِك،   ���� اهللا لقد عِلمِت أنّ رسول      اهللا؟ و ���� اهللارسول  
، فبكت أشد البكاء، فقلت     ���� اهللاولوال أنا لطلّقِك رسول     

                                                           
 .أي يضربون به األرض، كفعل املهموم املفكّر: ينكتون باحلصى) ١(

العيبة يف كالم العرب وعاء جيعل : قال أهل اللّغة. املراد عليك بوعظ ابنتك: عليك بعيبتك) ٢(
 .اإلنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه، فشبهت ابنته ا 
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، )١(هو يف خزانته يف املَشربة    : ؟ قالت ���� اهللاأين رسول   : هلا
 قاعـدا علـى     ���� اهللافدخلت فإذا أنا برباح غالم رسول       

املشربة مدلّ رجليه على نقري من خشب ـ وهو  ) ٢(أَسكُفَِّة
يـا  :  وينحدر ـ فناديت ���� اهللاجذع يرقى عليه رسول 

، فنظر ربـاح    ���� اهللارباح، استأذن يل عندك على رسول       
بـاح،  يا ر : إىل الغرفة، مث نظر إيلّ فلم يقل شيئا، مث قلت         

، فنظر رباح إىل الغرفة     ���� اهللاستأذن يل عندك على رسول      
         يا رباح،  : مث نظر إيلّ فلم يقل شيئا، مث رفعت صويت فقلت

، فإني أظن أنّ رسول     ���� اهللاستأذن يل عندك على رسول      
 لـئن أمـرين     اهللا ظن أني جئت من أجل حفصة، و       ���� اهللا

 ورفعـت    بضرب عنقها ألضربن عنقَهـا،     ���� اهللارسول  
 اهللاصويت، فأومأ إيلّ أن ارقَه، فدخلت فسلّمت على رسول          

قد أثّر يف جنبـه،     ) ٣(، فإذا هو متكئ على رمِل حصري      ����
ودخلت عليه حني دخلـت وأنـا أرى يف وجهـه           : قال

ما يشق عليك مـن شـأن     ! اهللايا رسول   : الغضب، فقلت 
  معك ومالئكته وجربيل   اهللالنساء؟ فإن كنت طلّقتهن فإنّ      

وميكائيل وأنا وأبو بكر واملؤمنون معك، وقلّما تكلمت ـ  
                                                           

 .الغرفة: املشربة) ١(

 .هي عتبة الباب السفلي: أسكفّة) ٢(

 .رملت احلصري وأرملته، إذا نسجته: يقال: على رمل حصري) ٣(
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 يصدق قـويل  اهللا ـ بكالم إال رجوت أن يكون  اهللاوأمحد 
����ـL$�� HـSِI @3     {الذي أقول، ونزلت هذه اآلية؛ آية التخيري             SِI @3ـL$�� Hـ����     SِI @3ـL$�� Hـ����     SِI @3ـL$�� Hـ����

      ��	D��i ً�q�	ً �ِـ�]ُ/sَْ1 @3َ�ِ�D @; Sَ1 /ُ[َ�XCَ�      ��	D��i ً�q�	ً �ِـ�]ُ/sَْ1 @3َ�ِ�D @; Sَ1 /ُ[َ�XCَ�      ��	D��i ً�q�	ً �ِـ�]ُ/sَْ1 @3َ�ِ�D @; Sَ1 /ُ[َ�XCَ�      ��	D��i ً�q�	ً �ِـ�]ُ/sَْ1 @3َ�ِ�D @; Sَ1 /ُ[َ�XCَ�{،    }     ِYَـU ِ3ـD�َC��َ 	���cَـ��َ' SِI��     ِYَـU ِ3ـD�َC��َ 	���cَـ��َ' SِI��     ِYَـU ِ3ـD�َC��َ 	���cَـ��َ' SِI��     ِYَـU ِ3ـD�َC��َ 	���cَـ��َ' SِI�� S S S S
َg	َg	َg	َg	        yoِـFَ4 �2َِ�ـ] ��D��$ ُ�َ[*ِ�8َ(	�� �#ِ�ِ�D\ُ(	 @u�ِ��<�� ُO;�ِD ِq�� @6َ�DK�� �K@c         yoِـFَ4 �2َِ�ـ] ��D��$ ُ�َ[*ِ�8َ(	�� �#ِ�ِ�D\ُ(	 @u�ِ��<�� ُO;�ِD ِq�� @6َ�DK�� �K@c         yoِـFَ4 �2َِ�ـ] ��D��$ ُ�َ[*ِ�8َ(	�� �#ِ�ِ�D\ُ(	 @u�ِ��<�� ُO;�ِD ِq�� @6َ�DK�� �K@c         yoِـFَ4 �2َِ�ـ] ��D��$ ُ�َ[*ِ�8َ(	�� �#ِ�ِ�D\ُ(	 @u�ِ��<�� ُO;�ِD ِq�� @6َ�DK�� �K@c { ،

وكانت عائشة بنت أيب بكر وحفصة تظاهران على سائر         
 ـ  !اهللاأطلّقـت ـ يـا رسـول     : ، فقلت����نساء النيب 

لو !  أكرباهللا: ، فقلت« ال   »:نساَءك؟ فرفع رأسه إيلّ وقال    
وكنا معشر قريش، قوماً نغِلب النساء،      ! اهللارأيتنا يا رسول    

فلما قدمنا املدينة وجدنا قوماً تغِلبهم نسـاؤهم، فطفـق          
نساؤنا يتعلّمن من نسائهم، فتغضبت على امرأيت يوماً، فإذا         

ما تنكـر أن    : راجعين، فقالت هي تراجعين، فأنكرت أن ت    
  لرياجعنـه وجـره      ����إنّ أزواج النيب    ! اهللاأراجعك؟ فو 

    اليوم إىل اللّيلة، فقلت قد خاب من فعل ذلـك      : إحداهن
 عليها لغضب   اهللامنهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب       

، ���� اهللا فإذا هي قد هلكت؟ فتبسـم رسـول          ����رسوله  
اهللايا رسول   : فقلت  قد دخلت ،    ال :  على حفصة فقلـت

يغرنِك أن كانت جارتِك هي أوسم منـِك وأحـب إىل           
أسـتأنس يـا    :  منِك، فتبسم أخرى، فقلت    ���� اهللارسول  
، فجلست، فرفعت رأسـي يف      « نعم   »:؟ قال اهللارسول  
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ئا يرد البصر إال أُهبا ثالثـة،       ما رأيت فيه شي   ! اهللالبيت فو 
 فإذا أنا بقبضة من     ���� اهللافنظرت ببصري يف خزانة رسول      

 يف ناحيـة الغرفـة، وإذا       )١(شعري حنو الصاع ومثلها قَرظًا    
قال )٢(أُِفيق ،ما يبكيك يـا     »:فابتدرت عيناي قال  : معلّق 

، ومايل ال أبكي؟ وهـذا  اهللايا نيب   : ، قلت «ابن اخلطّاب؟   
احلصري قد أثّر يف جنبك، وهذه خزانتك ال أرى فيها إال ما            
أرى وذاك قيصر وكسرى يف الثّمار واألار، وأنت رسول         

 يا رسـول  اهللادع  :  وصفوته وهذه خزانتك، فقلت    ���� اهللا
فـارس والـروم،   أن يوسع على أمتك فقد وسع على  ! اهللا

 أيف شـك    »:فاستوى جالسا مث قال   ! اهللاوهم ال يعبدون    
أنت يا ابن اخلطّاب؟ أولئك قوم عجلت هلم طيبـام يف           
احلياة الدنيا، يا ابن اخلطّاب، أال ترضى أن تكـون لنـا            

استغفر يل، يـا    : بلى، فقلت :  قلت «اآلخرة وهلم الدنيا؟    
، إنـي دخلـت املسـجد       اهللايا رسول   : قلت! اهللارسول  

 ���� اهللاطلّق رسول   : واملسلمون ينكُتون باحلصى، يقولون   
 نعم، إن   ((: نساَءه، أفأنزلُ فأخربهم أنك مل تطلّقهن؟ قال      

 عن وجهه،   )٣( فلم أزل أُحدثه حىت تحسر الغضب      ))ِشئت  
                                                           

 .القرظ ورق السلَم يدبغ به: قَرظًا)  ١(

)٢  (دباغه: أُِفيق هو اجللد الّذي مل يتم. 

 .زال وانكشف: حتسر الغضب)  ٣(



 

 

 ١٩٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ضحك ـ وكان من أحسن الناس ثغرا ـ مث   وحىت كشر ف
   ث باجلـذع ونـزل        ���� اهللانزل نيبفرتلت أتشب ،ونزلت 
 كأنما ميشي على األرض ما ميسـه بيـده،          ���� اهللارسول  
يف الغرفة تسعة وعشـرين،       ! اهللايا رسول   : فقلت إمنا كنت
 فقمت علـى    « إنّ الشهر يكون تسعا وعشرين       »:قال

 ���� اهللامل يطلّق رسول    :باب املسجد، فناديت بأعلى صويت    
�َ]ِI	 �qـ�D�َ1 DE@c�fـ�y �ِـ/� 	:D�َـِ/ 1َِ�          {: نساَءه، ونزلت هذه اآليـة              ��َ]ِI	 �qـ�D�َ1 DE@c�fـ�y �ِـ/� 	:D�َـِ/ 1َِ          ��َ]ِI	 �qـ�D�َ1 DE@c�fـ�y �ِـ/� 	:D�َـِ/ 1َِ          ��َ]ِI	 �qـ�D�َ1 DE@c�fـ�y �ِـ/� 	:D�َـِ/ 1َِ

      Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ��� ِ3ِ$ 	K@�	َ]َ1 �ِDKَ�	      Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ��� ِ3ِ$ 	K@�	َ]َ1 �ِDKَ�	      Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ��� ِ3ِ$ 	K@�	َ]َ1 �ِDKَ�	      Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	 Hَ�ِI @6�L?�� DKَ��� ِ3ِ$ 	K@�	َ]َ1 �ِDKَ�	  @3ـ3@  ��ـ3@  ��ـ3@  ��ـ��
   E@FD3َ@ �ِـ��K!ِ �َ"D��; �/;MX�	   E@FD3َ@ �ِـ��K!ِ �َ"D��; �/;MX�	   E@FD3َ@ �ِـ��K!ِ �َ"D��; �/;MX�	   E@FD3َ@ �ِـ��K!ِ �َ"D��; �/;MX�	 {      فكنت أنا استنبطت ذلـك األمـر 

 .رواه البخاري ومسلم.  آية التخيرياهللاوأنزل 
 
 
 



 

 

 ١٩٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 بعض فوائدها
ـ أوهلا أن عمر بن اخلطاب وغـريه مـن الصـحابة            

كان قد بلغهم أن مِلك غسان يدبر هلم شرا، فلم يثنهم           �
ومـع األسـف    ! األخبارهذا عن طلب العلم بزعم تتبع       

الشديد إنك لتدخل املكتبات العامة اليت يرتادها طلبة العلم         
) الـدوريات  ( الشرعي فتجد أكثرهم يف جانب االت و    

مع أن املكتبات زاخرة بكتب التوحيـد       ! يستطلعون الواقع 
والتفسري والسنة، وال تكاد مجوعهم تكثر ههنا إال لبحث         

اللهم إال  ! أو لدراهم معدودة  مدفوع إليه دفعاً لنيل شهادة      
فكم ! وياهللا العجب . القليل الذين حبب إليهم الدين حقيقة     

هم الذين ليست هلم أوراد يومية من األذكار النبوية، مـع           
 .     واهللا املستعان!! أن ِوردهم مع اإلذاعات واجلرائد آنية

ـ و منها التحذير من إشاعة األخبار الـيت وصـفها           
ن، والسياسة ـ من هذا الباب ـ إما خـرب    باخلوف واألم

سار آمن، وإما خرب خموف حمزن، وجتـد اليـوم عمـدة            
السياسيني اجللَّى على تتبع األخبار، وتراهم يفنون أعمارهم        
يف دراسة طرق إذاعتها بدقّة، حىت يتمكّنوا مـن ختويـف           
املؤمنني وتأمني أعداء الدين، ومن تأمل أحوال اإلسالميني        

ن يتوسلون إىل توعية أتباعهم من اخلواص والعـوام         ـ الذي 
بتحليل األخبار السياسية والتظاهر بسعة االطّالع فيها ـ  
من أشد الناس تأثّرا بإرجافها، مما يبعث يف نفوسهم فزعـا         
شديدا من أعدائهم، حىت إم ليحسـبون كـل صـيحة           



 

 

 ١٩٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

عليهم، وأنّ كل هزمية فمن مكرهم م، مع هـذا فهـم            
للسذج شجعانا إذ ظنوهم يصدعون باحلق، ومن       يظهرون  

أمارات هذا التأثّر أنك لو قلـت هلـم دعـوا العـوام ال         
تشغلوهم بالقضايا السياسية، وال ختدموا أعداءكم بإذاعـة        
أخبارهم، ألنها توهن املسلمني يف استضعافهم، وليسعكم       

�'َ"X�ُـK	 �َ ;�.ُـ�L       { تعاىل حينئـذ     اهللاقول   	��DWَ' SِIـ ِ�@       L�ُـ.�; َ� 	Kُـ�X"َ'� 	��DWَ' SِIـ ِ�@       L�ُـ.�; َ� 	Kُـ�X"َ'� 	��DWَ' SِIـ ِ�@       L�ُـ.�; َ� 	Kُـ�X"َ'� 	��DWَ' SِIـ ِ�@   DE@c@ـ�D�َQ DEُQ   DE@c@ـ�D�َQ DEُQ   DE@c@ـ�D�َQ DEُQ   DE@c@ـ�D�َQ DEُQ
   SِI ً�|D��T   SِI ً�|D��T   SِI ً�|D��T   SِI ً�|D��Tَg	َg	َg	َg	   ٌ��ِ}@� �SKُC��D��; ���ِ$    ٌ��ِ}@� �SKُC��D��; ���ِ$    ٌ��ِ}@� �SKُC��D��; ���ِ$    ٌ��ِ}@� �SKُC��D��; ���ِ$  {        قـالوا يف جـرأة ال حتتـرم
وهل نبقى مكتويف األيدي مع أعداء ماكرين؟       : " النصوص

 املطّلع على كيد األعداء أمر بالصـرب        اهللا، ومل يتدبروا أنّ     "
SِI SِI SِI SِI {: بعد أن بين مكرهم الكبار كما قال يف هذه اآليـة          

��D�َ'��D�َ'��D�َ'��D�َ'       SِI����Wُ' SِIِــ DEُ[D ��ــ�ْ��; ٌ�َ|P��b@ــK	 �Fِ$ــ�  DE@cD\ــ���ٌ 'َ�@ــ���b DEُ[ــD�       SِI����Wُ' SِIِــ DEُ[D ��ــ�ْ��; ٌ�َ|P��b@ــK	 �Fِ$ــ�  DE@cD\ــ���ٌ 'َ�@ــ���b DEُ[ــD�       SِI����Wُ' SِIِــ DEُ[D ��ــ�ْ��; ٌ�َ|P��b@ــK	 �Fِ$ــ�  DE@cD\ــ���ٌ 'َ�@ــ���b DEُ[ــD�       SِI����Wُ' SِIِــ DEُ[D ��ــ�ْ��; ٌ�َ|P��b@ــK	 �Fِ$ــ�  DE@cD\ــ���ٌ 'َ�@ــ���b DEُ[ــD�
 SِI ً�|Dــــ��T DE@c@ــــ�D�َQ DEُQL�ُــــ.�; َ� 	Kُــــ�X"َ'� 	� 'DWَــــ ِ�@SِI ً�|Dــــ��T DE@c@ــــ�D�َQ DEُQL�ُــــ.�; َ� 	Kُــــ�X"َ'� 	� 'DWَــــ ِ�@SِI ً�|Dــــ��T DE@c@ــــ�D�َQ DEُQL�ُــــ.�; َ� 	Kُــــ�X"َ'� 	� 'DWَــــ ِ�@SِI ً�|Dــــ��T DE@c@ــــ�D�َQ DEُQL�ُــــ.�; َ� 	Kُــــ�X"َ'� 	� $ِ��ــــ� ;��C��Dُــــ�SK  $ِ��ــــ� ;��C��Dُــــ�SK  $ِ��ــــ� ;��C��Dُــــ�SK  $ِ��ــــ� ;��C��Dُــــ �SK	َg	َg	َg	DWَ'َgــــ ِ�@

 ٌ� به  اهللا، هذا مع أنّ كف األيدي يف زمن ما مما أمر            }�@{ِـ��ٌ �@{ِـ��ٌ �@{ِـ��ٌ �@{ِـ�
ـَ' DEَ�َ1        �k�8��  �ِI	�َ' DEَ�َ1   ِMX��  �ِI	�َ' DEَ�َ1   ِMX��  �ِI	�َ' DEَ�َ1   ِMX��  �ِI	�MXِ   {: حني قال W�	 	K@��5َِ1� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ DE@Fَ� َO�5ِ �/;        �k�8ـW�	 	K@��5َِ1� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ DE@Fَ� َO�5ِ �/;        �k�8ـW�	 	K@��5َِ1� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ DE@Fَ� َO�5ِ �/;        �k�8ـW�	 	K@��5َِ1� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ DE@Fَ� َO�5ِ �/;

     �SDKــ ��ْe�; DE@FDــ� ِ� yhــ ;�َِU 	َ]ِI ُJــ� َ"ِ��	  @EِFDــ� َC��ــ��  "ُِQ ــ� �َCَU �kــ� َQ+�	 	Kــ ُ'	�f��     �SDKــ ��ْe�; DE@FDــ� ِ� yhــ ;�َِU 	َ]ِI ُJــ� َ"ِ��	  @EِFDــ� َC��ــ��  "ُِQ ــ� �َCَU �kــ� َQ+�	 	Kــ ُ'	�f��     �SDKــ ��ْe�; DE@FDــ� ِ� yhــ ;�َِU 	َ]ِI ُJــ� َ"ِ��	  @EِFDــ� َC��ــ��  "ُِQ ــ� �َCَU �kــ� َQ+�	 	Kــ ُ'	�f��     �SDKــ ��ْe�; DE@FDــ� ِ� yhــ ;�َِU 	َ]ِI ُJــ� َ"ِ��	  @EِFDــ� َC��ــ��  "ُِQ ــ� �َCَU �kــ� َQ+�	 	Kــ ُ'	�f��
�Dـ��ِ�    َeَQ �m��Dـ��ِ�    	��َeَQ �m��Dـ��ِ�    	��َeَQ �m��Dـ��ِ�    	��َeَQ �m���	gِ	gِ	gِ	gِ	     ًـ���D��i �Dـ���ً      1َ��Tَ1 Dـ��i �Dـ���ً      1َ��Tَ1 Dـ��i �Dـ���ً      1َ��Tَ1 Dـ��i ، وهو شريعة حمكمة ما     }.. 1َ��Tَ1 Dـ�

ـ وجد زمنها، قال ابن تيمية ـ رمحه  فمن كـان  : "  اهللا 
من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف أو يف وقت هو فيه           
مستضعف، فليعمل بآية الصرب والصفح والعفـو عمـن     

 ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشـركني،        اهللايؤذي  
وأما أهل القوة فإمنا يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين          

 أوتوا الكتاب حـىت     يطعنون يف الدين، وبآية قتال الذين     



 

 

 ١٩٦ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 .)١("يعطُوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
 تعـاىل املـؤمنني أن يشـغلوا     اهللاذا يتبين لنا سر منع      

أنفسهم بالعدة املادية يف الوقت الذي هـم يف حاجـة إىل       
العدة اإلميانية، واجلمع بينهما ـ كما يتخيلـه احملـاولون    

ا وافتقار السـلطان  االعتدال والتوسط ـ يف وقت افتقارمه 
خطأ واضح وخالف السرية النبوية؛ ألنه ال بد أن تطغـى           
إحدامها على األخرى، وملّا كان اإلنسان أكثر إميانا بعـامل          
الشهادة من عامل الغيب، فإنه ال بد أن مييل إىل االستعداد           
املادي الذي ميثّل عامل الشهادة حىت يفقد أعظـم روافـد           

، إغراقـا يف التوكـل علـى        اهللاعلى  النصر وهو التوكل    
 Uَـ�8 �َ�ِ�ـ�� �َ]ُـU         Eَـ�8 �َ�ِ�ـ�� �َ]ُـU         Eَـ�8 �َ�ِ�ـ�� �َ]ُـU         Eَـ�8 �َ�ِ�ـ�� �َ]ُـ        E	ُg	ُg	ُg	W��; SIُg@ـ�W��; SI    @EُQD@ـ�W��; SI    @EُQD@ـ�W��; SI    @EُQD@ـ�EُQD@    {:  يقول اهللاألسباب، مع أنّ    

               HَـC�����َ] /��َU DEُ[�ْ Mْe�; SِI	 	�W��; )ِMX@ـ�@EُQ �ِـ/ $��Dـ�6ِِ                HَـC�����َ] /��َU DEُ[�ْ Mْe�; SِI	 	�W��; )ِMX@ـ�@EُQ �ِـ/ $��Dـ�6ِِ                HَـC�����َ] /��َU DEُ[�ْ Mْe�; SِI	 	�W��; )ِMX@ـ�@EُQ �ِـ/ $��Dـ�6ِِ                HَـC�����َ] /��َU DEُ[�ْ Mْe�; SِI	 	�W��; )ِMX@ـ�@EُQ �ِـ/ $��Dـ�6ِِ gِ	gِ	gِ	gِ	   OِـXQ�Kَ"��CَْU    OِـXQ�Kَ"��CَْU    OِـXQ�Kَ"��CَْU    OِـXQ�Kَ"��CَْU 
�SK@�ِ�D\ُ(	�SK@�ِ�D\ُ(	�SK@�ِ�D\ُ(	�SK@�ِ�D\ُ(	{.    

       سلُ عليهم الصالة والسالم الصربل كيف جعل الروتأم 
����� �َ��� { تعاىل حكاية عنهم  اهللاعلى األذى، من التوكل قال       ���َ� ����� ���َ� ����� ���َ� �����

    HَC�� َOXQ�Kَ"َ� X�َ1    HَC�� َOXQ�Kَ"َ� X�َ1    HَC�� َOXQ�Kَ"َ� X�َ1    HَC�� َOXQ�Kَ"َ� X�َ1gِ	gِ	gِ	gِ	              َـ��K@�ُ"D;َ]	�f ـ��� HَـC�� S��ِ ـDW��َ��� ���َC@ َ� �@ـ�	ـ���c D�َ5����CَـH ��ـ� �f	�K@�ُ"D;َ]َـ�                S��ِ ـDW��َ��� ���َC@ َ� �@ـ�	ـ���c D�َ5����CَـH ��ـ� �f	�K@�ُ"D;َ]َـ�                S��ِ ـDW��َ��� ���َC@ َ� �@ـ�	ـ���c D�َ5����CَـH ��ـ� �f	�K@�ُ"D;َ]َـ�                S��ِ ـDW��َ��� ���َC@ َ� �@ـ�	ـ���c D�َ5�� 
 HَC��� HَC��� HَC��� HَC���gِ	gِ	gِ	gِ	SKُC{Q�Kَ"ُ(	 OِXQ�Kَ"��CَْU SKُC{Q�Kَ"ُ(	 OِXQ�Kَ"��CَْU SKُC{Q�Kَ"ُ(	 OِXQ�Kَ"��CَْU SKُC{Q�Kَ"ُ(	 OِXQ�Kَ"��CَْU { . 

وليس إذن فالبدء باالستعداد اإلمياين مث إتباعه ـ بعده  
 تعاىل للمؤمنني يف اهللامعه ـ باالستعداد املادي كما قال  

                                                           
 ).٢٢١( ص « الصارم املسلول »)  ١(



 

 

 ١٩٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

�	 �Fَ@ـE �ـ�     {: املدينة الذين حقّقوا أصل اإلميان يف مكّة      Lِـ��َ1��	 �Fَ@ـE �ـ�     Lِـ��َ1��	 �Fَ@ـE �ـ�     Lِـ��َ1��	 �Fَ@ـE �ـ�     Lِـ��َ1�
        ����ِ/ ِ�$�ـ�ِ� 	�D�َـُ' Oِ�cDِ @ـ�SK $ِـ3ِ ��ـ�@ kٍKُ5 /ِ� Eُ"D�َ!َ"D�	        ����ِ/ ِ�$�ـ�ِ� 	�D�َـُ' Oِ�cDِ @ـ�SK $ِـ3ِ ��ـ�@ kٍKُ5 /ِ� Eُ"D�َ!َ"D�	        ����ِ/ ِ�$�ـ�ِ� 	�D�َـُ' Oِ�cDِ @ـ�SK $ِـ3ِ ��ـ�@ kٍKُ5 /ِ� Eُ"D�َ!َ"D�	        ����ِ/ ِ�$�ـ�ِ� 	�D�َـُ' Oِ�cDِ @ـ�SK $ِـ3ِ ��ـ�@ kٍKُ5 /ِ� Eُ"D�َ!َ"D�	gِ	gِ	gِ	gِ	  DEُQ���ـ�@�   DEُQ���ـ�@�   DEُQ���ـ�@�   DEُQ���ـ�@� 

َ�K@�َCD�َ' َ� DEِF�ِ�@? /ِ� �/;�ِ�i	�f�َ�K@�َCD�َ' َ� DEِF�ِ�@? /ِ� �/;�ِ�i	�f�َ�K@�َCD�َ' َ� DEِF�ِ�@? /ِ� �/;�ِ�i	�f�َ�K@�َCD�َ' َ� DEِF�ِ�@? /ِ� �/;�ِ�i	�f� @E@F @E@F @E@F @E@Fُg	ُg	ُg	ُg	DE@F@�َCD��; DE@F@�َCD��; DE@F@�َCD��; DE@F@�َCD��; {.    
التحذير من إشاعة األخبار؛ ألنها     : خالصة هذه الفائدة  

حتمل معها أمنها أو خوفها، والنفوس ضعيفة، هذا مع مـا           
فيها من شهوة التطلّع إىل الواقع، خاصة واقع الكراسـي؛          
فإنّ األفئدة وي إليها معرضة عن الوحي، وإليك هـذه          

 :العربة
��D�َCـ��Dbَ1 �2ـ/�          {: � اهللا عن سعد يف قـول     Lُـ��ـ/@ �َD}َ�          �/ـ��Dbَ1 �2ـD�َC�� Lُـ��ـ/@ �َD}َ�          �/ـ��Dbَ1 �2ـD�َC�� Lُـ��ـ/@ �َD}َ�          �/ـ��Dbَ1 �2ـD�َC�� Lُـ��ـ/@ �َD}َ�

 فتاله  ���� القرآن على رسوله     اهللاأنزل  : اآلية، قال } 	���Wَـِ� 	���Wَـِ� 	���Wَـِ� 	���Wَـِ� 
 لو قَصصت علينا؟ فأنزل     اهللايا رسول   : عليهم زمانا، فقالوا  

�َ{Dـ/@  �َ{Dـ/@  �َ{Dـ/@  �َ{Dـ/@  {إىل قوله   }  ِ'Cْـf �2	;�ـ��@ 	�ِ]"َـ�Zِ 	)ُـ ِ#         ِ'Cْـf �2	;�ـ��@ 	�ِ]"َـ�Zِ 	)ُـ ِ#         ِ'Cْـf �2	;�ـ��@ 	�ِ]"َـ�Zِ 	)ُـ ِ#         ِ'Cْـf �2	;�ـ��@ 	�ِ]"َـ�Zِ 	)ُـ ِ#        .	�ـــ�  	�ـــ�  	�ـــ�  	�ـــ�  {:  تعاىل اهللا
��D�َCـ��Dbَ1 �2ـ      Lُـ��ـ     �َ��Dbَ1 �2ـD�َC�� Lُـ��ـ     �َ��Dbَ1 �2ـD�َC�� Lُـ��ـ     �َ��Dbَ1 �2ـD�َC�� Lُـ��ـِ�  �َ�Wَ��	 �/  �ِـ�Wَ��	 �/  �ِـ�Wَ��	 �/  �ِـ�Wَ��	 �/ {     اهللاآلية، فتالها رسـول ���� 

:  تعاىل اهللا لو حدثْتنا؟ فأنزل     !اهللايا رسول   : ، فقالوا )١(زمانا
}ُg	ُg	ُg	ُg	      ً�Fِ$ـ��َ"@� ً�$�َ"Qِ ِr;ِ�َ�	 �/��Dbَ1 َJ+َ�       ً�Fِ$ـ��َ"@� ً�$�َ"Qِ ِr;ِ�َ�	 �/��Dbَ1 َJ+َ�       ً�Fِ$ـ��َ"@� ً�$�َ"Qِ ِr;ِ�َ�	 �/��Dbَ1 َJ+َ�       ً�Fِ$ـ��َ"@� ً�$�َ"Qِ ِr;ِ�َ�	 �/��Dbَ1 َJكل ذلك  : اآلية، قال }  �َ+

كل ذلك يـؤمرون    : ويف موارد الظّمآن  ( يؤثَرون بالقرآن   
يا رسول  : قالوا: د فيه آخر، قال   وزا: قال خالّد ) بالقرآن  

1َ�َـDE ;�ـْ&XC�ِ ِSـ�f �/;ِM	���@ـK	 Sَ1           1َ�َـDE ;�ـْ&XC�ِ ِSـ�f �/;ِM	���@ـK	 Sَ1           1َ�َـDE ;�ـْ&XC�ِ ِSـ�f �/;ِM	���@ـK	 Sَ1           1َ�َـDE ;�ـْ&XC�ِ ِSـ�f �/;ِM	���@ـK	 Sَ1           { تعـاىل    اهللا لو ذَكَّرتنا؟ فأنزل     !اهللا
                                                           

 ".مثّ ملّوا ملّة أخرى ): " ٥٣( ص « فضائل القرآن »عند أيب عبيد يف )  ١(



 

 

 ١٩٨ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 �ِQِْM�ِ DE@F@$KُCُ5 �V��ْeَ' �ِQِْM�ِ DE@F@$KُCُ5 �V��ْeَ' �ِQِْM�ِ DE@F@$KُCُ5 �V��ْeَ' �ِQِْM�ِ DE@F@$KُCُ5 �V��ْeَ'gِ	gِ	gِ	gِ	 {١(اآلية(. 
فتأمل هذه التربية الربانية والرعاية النبوية للصـحابة        

 لرغبة  وقد عرفت مثارها فيهم، وتأمل تربية من يستجيب       
العوام فيفسدهم باألخبار السياسية ويهيج الشباب بـال        

ملاذا يتخلّفون عـن دروس     : فائدة، مث هو يتململ قائال    
العلم الصحيح اليت فيها تالوة الـوحيني، بـل وتعلّـم           
العقيدة الصحيحة اليت هي مفتاح اجلنة، ويزدمحون على        
الدروس السياسية اليت تروعهم، بل تتخـبطهم ختـبط         

 .ِجلنةا
( وإن تعجب فعجب قول ناصـر العمـر يف شـريط            

هذه قصة عجيبة تابعـت     ): " السعادة بني الوهم واحلقيقة     
وقـد تابعـت    ... فصوهلا على مدى مخسة عشر عامـا        

شخصيا هذه القصة منذ أكثر من مخسة عشر عاما، وهي          
ــة   قصـــــــــــــــــــــ

                                                           
وابـن  ) ٧٤٠(و أبو يعلـى     ) ١١٥٣(و) ١١٥٢ ()) البحر الزخار    ((رواه البزار كما يف     ) ١(

) ــ خمتصـرا   ١٢/٩٠ ()) تفسريه ((وابن جرير يف  ) ٢/٣٤٥(واحلاكم  ) ١٧٤٦(حبان  
 ): ٣/٣٤٣ (« املطالـب العاليـة      »ن حجر يف    وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، وقال اب     

واية إىل  عازياً الر ) ١٧/٤٠ (« جمموع الفتاوى    »، وكذا ابن تيمية يف      "حديث حسن   " 
، وكذلك صـححه    )ـ الطيب   ١١٣٢٥(و) ١١٣٢٣(ابن أيب حامت، وهي عنده برقمي       

 ص  « الصحيح املسند من أسـباب النـزول         »دون آية احلديد الشيخ مقبل الوادعي يف        
)٨٨ .( 



 

 

 ١٩٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ما هو قولـك يف     : " ، فسئل )١()! "كرستينا أوناسيس   ( 
افرين يف هذا الزمان الذي حلت عليه احملن        تتبع قصص الك  

 ".والفنت؟ 
فهذا القـرآن   ! إذا كان فيها عربة فال بأس     : " فأجاب

فإذا كان تتبعها من أجل العربة      ... مليء بقصص الكافرين    
ومن أجل العظة فهي من األمثال اليت تضرب يف ذلك، فإنه           

 ال من أجل االقتداء وأجل العظمة، ال ولكن من        ! على خري 
مـن      ،}��ِ�"D�َـ"َ ِ#� ��ـ  َO�ِ	D�ُ(ـِ��ِ#�     ��ِ�"D�َـ"َ ِ#� ��ـ  َO�ِ	D�ُ(ـِ��ِ#�     ��ِ�"D�َـ"َ ِ#� ��ـ  َO�ِ	D�ُ(ـِ��ِ#�     ��ِ�"D�َـ"َ ِ#� ��ـ  َO�ِ	D�ُ(ـِ��ِ#�     {أجل أن نتجنب سبيلهم     

حيسن هذا األمر، أمـا     .. أجل استبانة سبيل ارمني فإم      
 ! ".إذا خشي على نفسه فال

 كان يفعل ذلك؟ مع أنـك  ����هل تعين أن النيب    : قلت
لو تأملت القصص النبوي أللفيته مما ال تطوله يد الواقـع؛           

ن بين إسرائيل واألمم السابقة مما ال يعـرف إال          ألنَّ جلّه ع  
 : بالوحي، ولذلك كثريا ما كان يقول عليه الصالة والسالم        

 ".لقد كان فيمن كان قبلكم كذا وكذا " 
مث هل استبانة سبيل ارمني تكـون بتضـييع أعمـار           

وهل يِفي ذا عمر نوح عليه السالم؟ وهـل         ! املسلمني؟
 يف مجع املال يسـتلزم منـك        استنتاج أن السعادة ليست   

إن الذي يتتبع   ! توريط الشباب يف متابعة القصص الغرامية؟     
                                                           

 ).١٤ ـ٩(الشريط نفسه ص راجع رسالته بعنوان  )١(



 

 

 ٢٠٠ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

قصة هذه اليونانية ويقرأ هلا أياما متتابعة ال بد أن يعشـقها      
لقد كان يكفيك قول اهللا     ! فكيف وهي ربع عمر اإلنسان؟    

}3���ِ��� -P��� H��ْ�َ1 ��3���ِ��� -P��� H��ْ�َ1 ��3���ِ��� -P��� H��ْ�َ1 ��3���ِ��� -P��� H��ْ�َ1 ��{    للحذر من فتنة املال! 
 لعمر عن تتبع مـا يف صـحيفة        ����أما تذكر ي النيب     

التوراة؟ مع أن هذا أوىل وأهم مما ذكرت، بل إنَّ اهللا ـى         
 عن متابعة خرب أهـل الكهـف إال ظـاهرا دون            ����نبيه  

Uَـ�8 ¡ُـ�ِ�    Uَـ�8 ¡ُـ�ِ�    Uَـ�8 ¡ُـ�ِ�    Uَـ�8 ¡ُـ�ِ�    {: الغوص يف تفاصيلها مع أم فتية مؤمنون فقال       
�bَ1 DE@FD�ِ� EِF�U ِRْ�َ"D�َ' َ��� ً	�ِc�َ4 ً	f	��ِ� X�ِI DEِF�U�bَ1 DE@FD�ِ� EِF�U ِRْ�َ"D�َ' َ��� ً	�ِc�َ4 ً	f	��ِ� X�ِI DEِF�U�bَ1 DE@FD�ِ� EِF�U ِRْ�َ"D�َ' َ��� ً	�ِc�َ4 ً	f	��ِ� X�ِI DEِF�U�bَ1 DE@FD�ِ� EِF�U ِRْ�َ"D�َ' َ��� ً	�ِc�َ4 ً	f	��ِ� X�ِI DEِF�Uً	�ً	�ً	�ً	�{. 

ـ على فهمكـم ـ   ) استبانة سبيل ارمني ( إن زعم 
هو الذي أملى على جبهة اإلنقاذ عندنا اقتناء اهلوائيـات           

، بل مل يعرف زمن انتشرت فيـه هـذه          )الدش  ( املقَعرة  
األجهزة انتشاراً واسعاً إال أيامها، حلماية دولتهم الومهيـة         

ملَدها بأسالكها،  وقد كانوا يطوفون على البيوت      ! زعموا
فلما ذهبت رحيهم ذهبوا وتركوا األمة تتقاسم هذا املرياث         

���CَِـDR �ِـ/D��i Dـٍ�           {:اخلبيث، قال اهللا تعاىل    ��� ٍlْ�َ� ~OُQ @�ِ�َ' �tDK�;           �ٍـD��i D/ِـ� DRَـCِ��� ��� ٍlْ�َ� ~OُQ @�ِ�َ' �tDK�;           �ٍـD��i D/ِـ� DRَـCِ��� ��� ٍlْ�َ� ~OُQ @�ِ�َ' �tDK�;           �ٍـD��i D/ِـ� DRَـCِ��� ��� ٍlْ�َ� ~OُQ @�ِ�َ' �tDK�;
 $���F��Dـ� ��$����Dـ3@ 1َ��ـ�n	 $��ِ�ـ�	ً                    Sَ1 DKَـ� L?�Kَـ' ٍfKِ�ـ/ �@ـ DRَـCِ��� ����� ً	�َ.D}@�                    ً	ِ�ـ���$ 	nـ3@ 1َ��ـ���D��$�� $���F��Dـ� Sَ1 DKَـ� L?�Kَـ' ٍfKِ�ـ/ �@ـ DRَـCِ��� ����� ً	�َ.D}@�                    ً	ِ�ـ���$ 	nـ3@ 1َ��ـ���D��$�� $���F��Dـ� Sَ1 DKَـ� L?�Kَـ' ٍfKِ�ـ/ �@ـ DRَـCِ��� ����� ً	�َ.D}@�                    ً	ِ�ـ���$ 	nـ3@ 1َ��ـ���D��$�� $���F��Dـ� Sَ1 DKَـ� L?�Kَـ' ٍfKِ�ـ/ �@ـ DRَـCِ��� ����� ً	�َ.D}@�

 @EُQ@�{M�}@;� @EُQ@�{M�}@;� @EُQ@�{M�}@;� @EُQ@�{M�}@;�@3��ْ�َ� ُg	@3��ْ�َ� ُg	@3��ْ�َ� ُg	@3��ْ�َ� ُg	{.  
� {: ـ ومنها أنّ يف قوله تعاىل  َِ1 /ِD�َ:	 �/ِ� y�D�َ1 DE@c�f�q 	َ]I� �َِ1 /ِD�َ:	 �/ِ� y�D�َ1 DE@c�f�q 	َ]I� �َِ1 /ِD�َ:	 �/ِ� y�D�َ1 DE@c�f�q 	َ]I� �َِ1 /ِD�َ:	 �/ِ� y�D�َ1 DE@c�f�q 	َ]I�

 �ِDKَـ�	 �ِDKَـ�	 �ِDKَـ�	 �ِDKَـ�	دليالً على أنّ العامي قد يدرك من الواقع ما خيفى          } 
على العامل، وال يعد عيباً يف العامل؛ ألنّ إحصاء واقع الناس           

          الناس، لكن العيب فيما إذا أفىت ا تهد يف  ليس إال إىل رب
نازلة وملّا يسأل أهل االختصاص عن مالبساا وهو يقدر         



 

 

 ٢٠١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 القليـل أو    ����فقد كان خيفى على الـنيب       . )١(على ذلك 
 ����الكثري من واقع الناس، فيأتيه العامي باخلرب اليقني فيفيت          

على غرار ما مسع، وخذ مثاال على ذلك قصة الثالثة الذين           
هد قال لسـليمان  وهل نسيت أنّ اهلد   ... عزفوا عن الدنيا    

ــ#ٍ  {: ���� ِ��; ٍYــ � ��ِ$ ٍY� ــ ــ/ �� ــ3ِ �qِْ|"ُــ�2 �ِ ِ$ �ــْ ِ}ُ' DEــ ــ� �َ ��ِ$ @Rــ!ْ�bَ1  ٍ#ــ ِ��; ٍYــ � ��ِ$ ٍY� ــ ــ/ �� ــ3ِ �qِْ|"ُــ�2 �ِ ِ$ �ــْ ِ}ُ' DEــ ــ� �َ ��ِ$ @Rــ!ْ�bَ1  ٍ#ــ ِ��; ٍYــ � ��ِ$ ٍY� ــ ــ/ �� ــ3ِ �qِْ|"ُــ�2 �ِ ِ$ �ــْ ِ}ُ' DEــ ــ� �َ ��ِ$ @Rــ!ْ�bَ1  ٍ#ــ ِ��; ٍYــ � ��ِ$ ٍY� ــ ــ/ �� ــ3ِ �qِْ|"ُــ�2 �ِ ِ$ �ــْ ِ}ُ' DEــ ــ� �َ ��ِ$ @Rــ!ْ�bَ1{ ،
فهذا طائر عِلم من الواقع مامل يعلمه رسـول أويت مـن            
امللك ما مل يؤته أحد من قبله وال من بعده، بل كان يعلم             
من واقع الطري والنمل ومنطقها ما هـو معلـوم، فمـا            

 اإلسالمية تتطاول على العلمـاء، أن       لعصافري األحزاب 
رأوا أنفسهم تحلِّق يف أجواء مكذوبة حسـبوها يقـني          

ومما يكثر فيه   : ".. قال العالمة عبد العزيز بن باز     !! األنباء؟
الكالم من مظاهر اجلهل بالواقع اتهام بعض أهـل العلـم           

وهذا غـري   والفضل باجلهل بأحوال املنافقني والعلمانيني،      
 يوجد يف األمة منافق أو زنديق ال يعلمه العلماء          إذقادح؛  

 قال  وال يعد هذا اخلفاء عيباً يف حقهم،      وال يعرفون حاله،    
كان مجاعة يف أيام الـنيب      : اإلمام الذهيب يف ترمجة احلالج    

 منتسبون إىل صحبته وإىل ملّته وهم يف الباطن مـردة           ����
لَم م قال اهللا     وال يع  ����قد ال يعرفهم نيب اهللا      املنافقني،  

�� HَC	��F@�َCD�َ� @/D}َ� DE@F@�َCD�َ' َ� �ِ�َ�P@ـDE           {:تعاىل 	�@?���� �ِ��;ِ�َ(	 OِDcَ1 D/ِ��           DEـ@F@�َCD�َ� @/D}َ� DE@F@�َCD�َ' َ� �ِ�َ�P��	 HَC�� 	�@?���� �ِ��;ِ�َ(	 OِDcَ1 D/ِ��           DEـ@F@�َCD�َ� @/D}َ� DE@F@�َCD�َ' َ� �ِ�َ�P��	 HَC�� 	�@?���� �ِ��;ِ�َ(	 OِDcَ1 D/ِ��           DEـ@F@�َCD�َ� @/D}َ� DE@F@�َCD�َ' َ� �ِ�َ�P��	 HَC�� 	�@?���� �ِ��;ِ�َ(	 OِDcَ1 D/ِ��
                                                           

 ).١/٧ (« فقه النوازل »انظر ) ١(



 

 

 ٢٠٢ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

   /ِD�َ'، فإذا جاز على سيد البشر أن ال يعلَـم          }��ـ�@��E@F@${M ��ـ�'D�َِ/   ��ـ�@��E@F@${M ��ـ�'D�َِ/   ��ـ�@��E@F@${M ��ـ�'D�َِ/   ��ـ�@��E@F@${M ��ـ�
ببعض املنافقني ـ وهم معه يف املدينة سنوات ـ فباألوىل   

ملنافقني الفارغني عـن ديـن      أن يخفَى حال مجاعة من ا     
 .)1(... " على أمته ����اإلسالم بعده 

فقه ( من أجل هذا مل أذكر هنا هذا العلم أعين املسمى           
ومن مظاهر الغلو فيـه أنـين       . يف صفات اتهد  ) الواقع  

مسعت مرارا من يتناقل قصة عن الشيخ حممد ابن عثـيمني           
، )٢( زعمـوا ـ حفظه اهللا ـ يريدون إدانته جبهله بالواقع 

ــون  : فيقولـــــــــــــــــــ
لقد نبه الشيخ على وجود جمالّت خليعة باألسواق، ويف         " 

كل مرة ينكر ذلك؛ ألنه مل يرها، فبينما هو يف درسـه إذ             
دخل عليه من رمى بالّة يف حجره، فقام الشيخ بعـدها           

 ! ".فكتب يف التحذير منها ومن األفالم
خ وال يف   إن صح هذا فإنه ال يقـدح يف الشـي         : أقول

 عدم علمه مبثل ما ذكرته      ����علمه، كما مل يقدح يف النيب       
آنفا، وال يف عمر وال يف ابن عباس عدم علمهمـا بواقـع             
قصة الطالق، بل هذا يزيد الشيخ ابن عثيمني منقبة علـى           

                                                           
 ).٤٥ـ٤٤(ريين ص  حملمد الع« وجوب طاعة السلطان يف طاعة الرمحن »من) ١(
 وهذا التجهيل لكبار العلماء منتشر جدا يف أوساط الشباب املشتغل بالسياسة حتى مسـوا     ) ٢(

 .فاهللا حسيبهم! هيئة كبار العمالء) هيئة كبار العلماء ( 



 

 

 ٢٠٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

منقبة؛ ألنه يدلّ على انكبابه على العلم تعلّمـا وتعليمـا           
ـ         ع علـى مـا يف      وشغل وقته به، حىت مل جيد فراغا للتطلّ

األسواق، وأنّ قراءة االّت ليست عنده ذات أشـواق،         
 :وكأنّ لسان حاله ينشد
 ِرا      وأنشرها يف كل باٍد وحاضهمناي من الدنيا علوم أبثُّ
 ِرناسى رجالٌ ِذكْرها يف احملاضيت      تدعاٌء إىل القرآن والسنة ال

 ِررأس الشرور املناكوها باجلرائد تارة      وتلفازهم دلوقد أب
 )١(ره      فكم ضاع من وقت ا باخلسائِر تنس شاعهم أيضا فالوِمذْي

وال أدري ملاذا يوردون هذه القصة يف كل مـرة إال أن            
 :يكون يف األمر ما يأيت

ـ ومنها أنّ العيب األعظم أن يتصدر العامي أو طالب          
يه؛ وهذا خطأ   العلم جمالس فقه الواقع حبجة تقصري العلماء ف       

 حني نعى عليهم إذاعة األخبار، مل يأمرهم بتحليلها         اهللاألنّ  
�I @6ِ�     {: ولكن بردها إىل أهلها كما قال سـبحانه       L?�� DKَـ��     �ِI @6�L?�� DKَـ��     �ِI @6�L?�� DKَـ��     �ِI @6�L?�� DKَـ��

DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �ِI�� ِJK@���	{.    
 بأدائهـا   اهللاة اليت أمر     ويف خمالفة هذه اآلية خيانة لألمان     

ــها  ــ� ��َ]ِI	  	َg	َg	َg	�SI �SI �SI �SIَg ِ{إىل أهل �FCِDcَ1 Hــ َ�ِI �ِــ� َ���َ:	 	�L?�\ــ ُ' Sَ1 DEُQ@�@�&ْــ �;   	َ]ِI��ــ�  �FCِDcَ1 Hــ َ�ِI �ِــ� َ���َ:	 	�L?�\ــ ُ' Sَ1 DEُQ@�@�&ْــ �;   	َ]ِI��ــ�  �FCِDcَ1 Hــ َ�ِI �ِــ� َ���َ:	 	�L?�\ــ ُ' Sَ1 DEُQ@�@�&ْــ �;   	َ]ِI��ــ�  �FCِDcَ1 Hــ َ�ِI �ِــ� َ���َ:	 	�L?�\ــ ُ' Sَ1 DEُQ@�@�&ْــ �; 
                                                           

 ، والبيتان األوالن البن حزم     )٣/٤( للشيخ عبد العزيز السلمان      « موارد الظّمآن    »عن  )  ١(
 ((، انظـر  ..."دعاٌء إىل القرآن والسـنن  : " ـ رمحه اهللا ـ على أنه قال يف الثاين منهما 

  ).٣١٠( حملمد بن أيب نصر فتوح احلميدي ص ))جذوة املقتبس 



 

 

 ٢٠٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

          SِI ِJDِ����ـ�$ 	Kـ@�ُ[D}َ' Sَ1 mِـ���	 �/D��$ Eُ"D�َ[�b          SِI ِJDِ����ـ�$ 	Kـ@�ُ[D}َ' Sَ1 mِـ���	 �/D��$ Eُ"D�َ[�b          SِI ِJDِ����ـ�$ 	Kـ@�ُ[D}َ' Sَ1 mِـ���	 �/D��$ Eُ"D�َ[�b          SِI ِJDِ����ـ�$ 	Kـ@�ُ[D}َ' Sَ1 mِـ���	 �/D��$ Eُ"D�َ[�bَg	َg	َg	َg	   3ِـ$ Eـ� ;��ِ�ُ]ُـِ��ِ�ـ� ;��ِ�ُ]ُـE $ِـ3    ِ��ِ�ـ� ;��ِ�ُ]ُـE $ِـ3    ِ��ِ�ـ� ;��ِ�ُ]ُـE $ِـ3    ِ��ِ� { ،
بينما النيب  : ويف خمالفتها خراب الدنيا، فعن أيب هريرة قال       

مىت الساعة؟  :  يف جملس حيدث القوم جاءه أعرايب فقال       �
مسع مـا   :  حيدث، فقال بعض القوم    � اهللافمضى رسول   

بل مل يسمع، حـىت إذا      : قال، فكره ما قال، وقال بعضهم     
 أين ـ أُراه ـ السائل عن السـاعة؟    »: قضى حديثه قال

 فإذا ضيعت األمانة    »: قال! اهللاها أنا يا رسول     : ، قال «
إذا وسد   »: كيف إضاعتها؟ قال  : ، قال «فانتظر الساعة   

 .. رواه البخاري« األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة
بـانني  ! فعجباً لقوم وسدوا هذه األمور إىل طلبة العلم       

على أوهام الشباب عاليلَ وقصورا، فتارة يريدون جملسـاً         
للشورى بالسعودية للتسلل فيه، وتارة يريدون جلنة حلقوق        

ـ         ود اإلنسان الشرعية، وايتها التملّص بل التخلّص من مج
 .)١(وكان عاقبة ذلك خسرا! هيئة كبار العلماء زعموا

 :وهاك ضياء من هدي السلف 
كان أول من قال بالقـدر      : " ـ عن حيىي بن يعمر قال     

بالبصرة معبد اجلُهين، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرمحن         
                                                           

ن أصحاب هذا الفكر نفسه قـد رد        الغريب أن هذه املطالب لتأسيس مثل هذه االس م        ) ١(
! عليها العالمة عبد اهللا بن محيد ـ رمحه اهللا ـ من أكثر من ثالثني سنة، مث هي اليوم حتيا  

  ).٣٢(  ص « الرسائل احلسان يف نصائح اإلخوان »انظر 



 

 

 ٢٠٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

لو لقينا أحـدا مـن   : اِحلميري حاجني أو معتمرين، فقلنا   
 فسألناه عما يقـول هـؤالء يف        ���� هللاأصحاب رسول   

داخـال   بن عمر بن اخلطّـاب       اهللالقدر، فوفِّق لنا عبد     
املسجد، فاكتنفته أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه واآلخر عن         

       أبا عبد  : مشاله، فظننت أنّ صاحيب سيِكل الكالم إيلّ فقلت
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقَفَّـرون         ! الرمحن
، وذكر من شأم وأم يزعمـون أن ال قـدر، وأنّ          العلم

فإذا لقيت أولئك فأخربهم أنـي بـريء        : قال.األمر أُنف 
لو !  بن عمر  اهللاوالذي حيلف به عبد     .منهم، وأم برآء مني   

أنّ ألحدهم مثل أُحد ذهبا فأنفقه، ما قُِبل منه حىت يـؤمن            
نما حنن  بي: حدثين أيب عمر بن اخلطّاب قال     : بالقدر، مث قال  
 ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شـديد         � اهللاعند رسول   

بياض الثّياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر          
، فأسند ركبتيه   �وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل النيب         

! يـا حممـد   : إىل ركبتيه، ووضع كفّيه على فخذيه، وقال      
ــالم ــن اإلســ ــال  .أخــــربين عــ  فقــ

 وأنّ اهللا اإلسالم أن تشهد أن ال إلـه إال  » :� اهللارسول 
 وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصـوم       � اهللاحممدا رسول   

: ، قـال  «رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سـبيال         
فـأخربين عـن    : صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال     

 ومالئكته وكتبه ورسـله     اهللا أن تؤمن ب   »: ن، قال اإلميا
: ، قـال  «واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خـريه وشـره         



 

 

 ٢٠٦ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

 اهللا أن تعبـد     »: فأخربين عن اإلحسان قال   : صدقت، قال 
فـأخربين  : ، قال«مل تكن تراه فإنه يراك  كأنك تراه، فإن    
 « ما املسئول عنها بأعلم من السـائل         »:عن الساعة قال  

تلد اَألمةُ ربتها، وأن     أن   »: فأخربين عن أمارا، قال   : قال
، «ترى احلفاة العراة العالة ِرعاء الشاء يتطاولون يف البنيان          

 يا عمر أتدري من     »:مث انطلق، فلبث مليا مث قال يل      : قال
 فإنه جربيـل    »: ورسوله أعلم، قال   اهللا:  قلت «السائل؟  

 . رواه مسلم«أتاكم يعلّمكم دينكم 
والشاهد منه أم حني واجههم واقع ال يعرفونه مـن          

 ���� اهللاقبل وهو ظهور القدر، عرفوا أنّ أصحاب رسول         
بل جاء  علم اخللق يومئذ،    هم مرجعهم يف عالجه ألم أ     

يف رواية أم لَقوا بعض الصحابة فلم يسألوهم وإمنا قصدوا          
 لقينـا  فلما أتينا املدينة    : " أعلمهم يومئذ؛ فقد قال الراوي    

حىت نلقَى ابن عمر    : أناساً من األنصار فلم نسأهلم؛ قلنا     
ولذلك وجدت العالمـة    ،  )١(... "أو أبا سعيد اخلدري     

وهاب ـ رمحه اهللا ـ بوب هلذا احلديث   حممد ابن عبد ال
" باب ما جاء يف القدر      : "  بقوله « كتاب التوحيد    »يف  

عادة السـلف يف    : الثامنة: " وذكر فيه مسائل منها قوله    
                                                           

  شرح أصول    ((والاللكائي يف   ) ١١ ()) اإلميان   ((وابن منده يف    ) ١٢/٤٣٠(ين  رواه الطربا ) ١(
 .وهو صحيح) ١٠٣٧ ())االعتقاد 



 

 

 ٢٠٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 .)١("إزالة الشبهة بسؤال العلماء 
 ))السنن الكربى    ((وب النسائي له يف     قَبله ب  وِمن :قلت

 : بقولــــــــــــــــــه) ٣/٤٤٦(
، فاجعل  ����ملا فيه من توقري جربيل للنيب       " توقري العلماء   " 

 ...من السلف قدوتك تكن سلفيا وإال 
أخربنا احلكم بن املبارك، أنـا      : ـ وروى الدارمي قال   

: " مسعت أيب حيدث عن أبيه قـال      :  قال )٢(عمرو بن حيي  
 بن مسعود قبل صالة الغداة،      اهللالى باب عبد    كنا جنلس ع  

فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد، فجاءنـا أبـو موسـى          
: أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد؟ قلنـا       : األشعري فقال 

ال، فجلس معنا حىت خرج، فلما خرج قمنا إليه مجيعـا،           
   ي رأيـت   ! يا أبا عبد الرمحن   : فقال أبو موسى األشعريإن

 ومل أر واحلمد هللا إال خريا،       نفا أمرا أنكرته،  يف املسجد آ  
رأيـت يف   : إن عشت فستراه، قـال    : فما هو؟ فقال  : قال

املسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصالة، ويف كل حلقة         
كبروا مائة، فيكبـرون    : رجل، ويف أيديهم حصى، فيقول    

                                                           
 ).٤٨٠( ص « فتح ايد »انظر ) ١(

عمرو بن حيي بـن     : ما أثبته، وهو  والصواب  . عمر بن حيىي، وهو تصحيف    : يف املطبوع ) ٢(
، ترمجة احلكم   )٧/١٣٢ (« ذيب الكمال    »: انظر. عمرو ابن سلمة بن احلارث الكويف     

 .ابن املبارك الباهلي



 

 

 ٢٠٨ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

سـبحوا  : هلّلوا مائة، فيهلّلون مائة، ويقول    : مائة، فيقول 
ما قلت  : فماذا قلت هلم؟ قال   : ، فيسبحون مائة، قال   مائة

ـ   أفـال  :  قالهلم شيئاَ انتظار رأيك ـ أو انتظار أمرك 
أمرم أن يعدوا سيئام وضمنت هلم أن ال يضـيع مـن            

مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلـك          . حسنام
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟     : احللق، فوقف عليهم، فقال   

حصى نعد به التكبري والتـهليل      ! يا أبا عبد الرمحن   : قالوا
فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن ال يضيع من        : والتسبيح، قال 

ما أسرع هلكتكم،   ! حسناتكم شيء؛ ويحكم يا أمة حممد     
 متوافرون، وهذه ثيابه مل تبـلَ،       �هؤالء صحابة نبيكم    

ة هـي   وآنيته مل تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملّ        
، اهللاو: أهدى من ملّة حممد؟ أو مفتتحو باب ضاللة؟ قالوا        

وكم من مريـد    : يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال اخلري، قال        
 حدثنا أن قوما يقرؤن     ���� اهللاإنّ رسول   . للخري لن يصيبه  

      مما أدري لعلّ أكثرهم     اهللالقرآن ال جياوز تراقيهم، واي ،
رأينا عامـة   : ن سلمة مث تولّى عنهم، فقال عمرو ب     منكم؛  

 .)١("أولئك اِحللَق يطاعنونا يوم النهروان مع اخلوارج 
، �من صنيع أيب موسـى      ! فخذوا العربة أي إخواين   

فهو ال يقضي بشيء فيما هو نازلة يف زمانه حىت يعرضـه            
                                                           

 ).٢٠٠٥( لأللباين رقم « السلسلة الصحيحة »، وهو يف )٢١٠رقم («  سنن الدارمي») ١(



 

 

 ٢٠٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

أليس هذا املنهج   ! على الفقيه، مع أنه من الفقه مبكان مكني       
 !عاصمة العواصم، وفاضحة كل متعامل؟

يا ليت شعري ما ضر شبابنا ودعاتنا لو أخـذوا ـذا            
األدب فيما يِجد من قضايا العصر وقد كثرت، وبه يقـلّ           

�D��$ ُ¢�+��; �S�َ!Dـ��DE@F  {نصيب الشيطان من صف املسلمني     ��	 �SI  DE@Fـ��D��$ ُ¢�+��; �S�َ!D���	 �SI  DE@Fـ��D��$ ُ¢�+��; �S�َ!D���	 �SI  DE@Fـ��D��$ ُ¢�+��; �S�َ!D���	 �SI
��ـ�@��	 �@ ِ��ـ�ً         ِSـ����£ِ�ِ �Sَـ�Q �S�َ!D���	 SِI        ًِ��ـ� @� 	����ـ�@ ِSـ����£ِ�ِ �Sَـ�Q �S�َ!D���	 SِI        ًِ��ـ� @� 	����ـ�@ ِSـ����£ِ�ِ �Sَـ�Q �S�َ!D���	 SِI        ًِ��ـ� @� 	����ـ�@ ِSـ����£ِ�ِ �Sَـ�Q �S�َ!D���	 SِI{.      ل أيضاً فراسـةوتأم

 حني بان له غيب مر من رؤوس        �مسعود  جمتهدهم ابن   
ــال  ــق، فقــــ ــك اِحللــــ  : تلــــ

عرف أم  : ؛ أي  " ما أدري لعلّ أكثرهم منكم     !اهللا وأمي   "
 Uِـ- [َِ�ـ�2     {للخوارج أنساب، وقد كان األمر كما أخرب،        SI     �2ـ- [َِ�ـUِ SI     �2ـ- [َِ�ـUِ SI     �2ـ- [َِ�ـUِ SI

#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;�#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;�#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;�#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;�{ولذلك قلت ،: 
، حيـث   �ـ ومن فوائد قصة الطالق فراسة عمـر         

هذه النازلة اليت جيهلها ما نزل القرآن بتصديقه،        استنبط من   
 اهللافكنت أنا استنبطت ذلك األمر، وأنزل       : " ولذلك قال 
،وهذا يذكّرين بفراسة أحـد كبـار حمـدثي         "آية التخيري 

وفقهاء هذا العصر، وهو الشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين        
ـ حفظه اهللا ومتع املسلمني بعلمه ـ حني سئل عن مجاعة  

رت يف هذا العصر، وهي مجاعة الدعوة والتبليغ، فكان         ظه
، قاهلا يوم   "! هذه صوفية عصرية  : " ... من جوابه أن قال   

قاهلا متفرساً، على حسب ما رأى وبلغه عن اجلماعـة، مث           
أعادها بعد سنوات، وبالضبط يف هذه املدة القريبـة مـع           

 طرق  شرح هلذه الكلمة، وأنه يعين بيعة هذه اجلماعة ألربع        



 

 

 ٢١٠ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

النقشـبندية،  : من فرق الصوفية ـ لعلها أضلها، وهـي  
والشيخ يف املرة األوىل    . واجلشتية، والقادرية، والسهروردية  

مل يكن على علم ذه البيعة، لكن كيف وقعـت فتـواه            
 Uِـ- [َِ�ـ�2      {:  تعاىل اهللاقال  : مطابقة لواقع القوم؟ اجلواب   SI      �2ـ- [َِ�ـUِ SI      �2ـ- [َِ�ـUِ SI      �2ـ- [َِ�ـUِ SI

�#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;��#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;��#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;��#ِ�P��Kَ"@�Cْ�ِ �ٍ��;�{. 
 أن جيتيب عبداً    اهللالشيخ من زمان بعيد مث يشاء       هذا قاله   

 .)١(من عباده قد خبر القوم مدة طويلة، فأعلنها صرحية
�Iِ�         {: ـ ومنها أنّ يف قوله تعاىل      ِJKـ@���	 Hِ�َـI @6�L?�� DKَـ���         �ِI� ِJKـ@���	 Hِ�َـI @6�L?�� DKَـ���         �ِI� ِJKـ@���	 Hِ�َـI @6�L?�� DKَـ���         �ِI� ِJKـ@���	 Hِ�َـI @6�L?�� DKَـ���

          DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1          DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1          DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1          DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�دليالً علـى أنّ  } 1ُ
أخبار الواقع ترجع إىل أهل العلم والسلطان؛ فهـم أولـو           
األمر، مث من هؤالء مجاعة تتوىل استنباط األحكام الشرعية         

، قـال   }�ِـ�DE@FD �ِـ�DE@FD �ِـ�DE@FD �ِـ�DE@FD {:  قـال  اهللاهلذا الواقع، وليسوا كلهم؛ ألنّ      
ـ   �6@ {يعين جلّ ثنـاؤه  : " الطربي ـ رمحه اهللا L?�� DKَـ�� @6�L?�� DKَـ�� @6�L?�� DKَـ�� @6�L?�� DKَـ�� {

 � اهللا إىل رسول    األمر الذي ناهلم من عدوهم واملسلمني،     
وإىل أمرائهم، وسكتوا فلم يـذيعوا      : وإىل أويل األمر، يعين   

 أو ذوو   � اهللاما جاءهم من اخلرب، حىت يكـون رسـول          
                                                           

هو الراجع إىل احلق الشيخ سعد احلصين ـ حفظه اهللا ـ، كنت لقيته من عشر سنوات   ) ١(
بيته باألردن، وكان يومها متحمساً هلم، مثّ أُخربت بعدها بسنوات عـن تراجعـه، مثّ          يف  

.  ـ ط ٨١ص (« حقيقة الـدعوة إىل اهللا  »:قرأت ما كتبه فيهم، فجزاه اهللا خرياً، انظر
 ).الثانية



 

 

 ٢١١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

أمرهم هم الذين يتولّون اخلرب عن ذلك بعـد أن تثبـت            
عندهم صحته أوبطالنه، فيصححوه إن كان صـحيحاً أو         

 . )١(..."يبطلوه إن كان باطالً 
فرمي بعض أهل العلم باالنزواء واالنطـواء       ولذا  : قلت

 تعاىل مل يفرض هذا العلـم إال        اهللاعلى أنفسهم ظلم؛ ألنّ     
ولو كـانوا مصـيبني يف      . على الكفاية بصريح هذه اآلية    

انتقادهم لكانوا خمطئني؛ ألم ملا تفقّهوا يف الواقع ـ وقد  
ـ فقد كَفَوا غريهم هذه املؤنة،      ! رأوا أنفسهم أهالً لذلك   

 !فعالم العتاب عالم؟
ـ   : " قال العالّمة ربيع بن هادي املدخلي ـ حفظه اهللا 

فإذا كان بعض األحزاب يدعي أنه يعرف فقه الواقع وما          
يدبر للمسلمني، فلماذا تلوم السلفيني وتصفهم بالغفلـة        
عن واقع األمة، وقد سقط عنهم هذا الواجـب بقيـام           

 ! ".غريهم به؟
 : "وقـال ! رمحك اهللا ـ وأنصف فافهم هذا ـ  : قلت

وال جيوز أن ينال من العلماء والـدعاة الـذين تشـغلهم            
واجباتهم العلمية والدعوية عن متابعة الصحف واـالّت        
وتقارير املخابرات األمريكية واإلسرائيلية وغريها؛ مكتفني      
مبتابعة غريهم هلذه األمور، وهذا ما يقتضيه العقل والشرع         

                                                           
 .دار الكتب العلمية. ط) ١٨٤ـ٤/١٨٣ (« تفسري الطّربي ») ١(



 

 

 ٢١٢ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

لعمياء، فقد فرغ العلماء من بيان واجبـات        ال العواطف ا  
 . )١( "األعيان وواجبات الكفاية

وهذا يذكِّرين أيضاً بذلك احلوار العلمي املـاتع بـني          
الشيخ األلباين والشاب ناصر العمر، حيث كان هذا األخري         

، فكان كلما أدخل    « فقه الواقع    »يقرأ فصوالً من كتابه     
اشطُب علـى   : طلبة العلم يف هذا الفقه، يقول له الشيخ       

، )بعض أهل العلـم     ( وضع بدلَها   ) طلبة العلم   ( كلمة  
  !فتأمل هذا وعض عليه بالنواجذ

أن خمالفة هذا املنهج يفتح شراً مستطرياً على         ـ ومنها 
��َـU َ�DKَ.ْـOُ     {: ختام آية  البـاب     تعاىل يف    اهللاألمة لقول        ُOْـ.َU َ�DKَـ��     ُOْـ.َU َ�DKَـ��     ُOْـ.َU َ�DKَـ��gِ	gِ	gِ	gِ	    

         n8ـ�Cَِ5 X�I �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db��� Eُ[D�َC��         n8ـ�Cَِ5 X�I �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db��� Eُ[D�َC��         n8ـ�Cَِ5 X�I �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db��� Eُ[D�َC��         n8ـ�Cَِ5 X�I �S�َ!Dـ���	 @Eُ"ـD�� X'� @3ُـ"��Db��� Eُ[D�َC��، وباتباع الشيطان }
�5ُـO ِ��ِ ـ�?ِ( ;���KُُـK	 	�Xِ"ـ-        �5ُـO ِ��ِ ـ�?ِ( ;���KُُـK	 	�Xِ"ـ-        �5ُـO ِ��ِ ـ�?ِ( ;���KُُـK	 	�Xِ"ـ-        �5ُـO ِ��ِ ـ�?ِ( ;���KُُـK	 	�Xِ"ـ-        {:  تعاىل اهللاتحصل الفرقة؛ كما قال     

  �Sــ�Q �S�َ!Dــ���	 �SI DE@Fــ�� D��$ ُ¢�+ــ ��; �S�!Dــ���	 �SI @/ــ ��Dbَ1 �-ــ ِc  �Sــ�Q �S�َ!Dــ���	 �SI DE@Fــ�� D��$ ُ¢�+ــ ��; �S�!Dــ���	 �SI @/ــ ��Dbَ1 �-ــ ِc  �Sــ�Q �S�َ!Dــ���	 �SI DE@Fــ�� D��$ ُ¢�+ــ ��; �S�!Dــ���	 �SI @/ــ ��Dbَ1 �-ــ ِc  �Sــ�Q �S�َ!Dــ���	 �SI DE@Fــ�� D��$ ُ¢�+ــ ��; �S�!Dــ���	 �SI @/ــ ��Dbَ1 �-ــ ِc ِSــ� ���£ِ�ِ  ِSــ� ���£ِ�ِ  ِSــ� ���£ِ�ِ  ِSــ� ���£ِ�ِ 
��	ً �@ ِ��ـ�ً  @�����	ً �@ ِ��ـ�ً  @�����	ً �@ ِ��ـ�ً  @�����	ً �@ ِ��ـ�ً  @���فمنـذ أن دخـل     ! وسبحان من هذا وحيه   . }

طلبة العلم العمل السياسي خمالفني هدي األنبياء وقعت        
 إذ مل أعرف باجلزائر زمناً تفرقنا فيه شـذر          فُرقة عظيمة؛ 

مذر، ومتزقنا فيه كل ممزق إال يوم نصب لنا احلَب علـى            
ض طلبة العلم ـ إن حسنا م  الفخ السياسي، فمد إليه بع

لقد كان الواحد يستأنس بأخيه إذا عرفه ! الظّن ـ أيديهم 
                                                           

 ).٩٢،٩٥( ص « أهل احلديث هم الطّائفة املنصورة الناجية ») ١(



 

 

          عنه، وأما اليوم فود ده اإلسالمي، ويسلّم عليه مهما بعبزي
وال ! لو أنه مل يره؛ ألنه ال يدري أيرد عليه السـالم أم ال؟            

 . اهللاحول وال قوة إال ب
د السعودية ـ واحلمد  ومن سنوات وأنا أتردد على البال

هللا ـ، فكنت أرى من طلبة العلم من يفـيت يف السياسـة    
ويدرسها درساً عاما من غري متييز، هل هو من أهلها؟ وهل           
احلضور مطالبون ا؟ فعرفت أنه نذير شر، خاصة يف تلك          

 بعلماء كبار، هم أحوج ما يكونـون        اهللالبالد اليت أغناها    
ة، ال أن تسـرق منـهم الفتـوى    إىل من يعينهم يف الدعو 

السياسية بزعم أم يعينوم فيها أو يكملوم، فكم مسعنا         
هلؤالء الشباب من فتاوى سياسية مستقلة وخمالفة ملا عليـه          
هؤالء الشيوخ، وما قضية اخلليج عنكم ببعيد، فقد كانت         
البئر بغطائها، فلما كانت هذه القضية فاض وفـاح مـا           

 .)١(فيها
                                                           

يس يف خمالفة فتوى املشايخ حمذور ما دام طالب العلم قد اقتنع بفتوى لشيخ متأهل هلا،                ل) ١(
وإمنا احملذور أن يستقلّ هو بالفتوى وليس أهال هلا، وأن يضج ا ويثري الشغب ويستغيث               

مث جيـب التنبـه إىل أن       ! بالغوغاء، وتعظم البلية إذا كان جلّ عمدته على أخبار العـامل          
سلم إذا محل األمة على فتوى جمتهدي زمانه يكون هذا شبيها بنقض احلكـم              السلطان امل 

  !يف القضاء، وقد مر بنا منع عثمان أبا ذر رضي اهللا عنهما من الفتوى، فليذكر
وقد طلب مين أحد الطلبة اجلزائريني مبكة أن أُحدثه عن أخبار اجلزائر أيـام التشـنجات                

مـا  : ندي، ولكن لو شئت أنبأتك بأفضل مما سألت، قال        ال مانع ع  : السياسية، فقلت له  
= 

 ٢١٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

 ٢١٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

وليس ألحد أن   : " الّمة ربيع بن هادي املدخلي    قال الع 
يلقي بثقل هذه الواجبات على طالّب العلم؛ فإن هذا من          
إسناد األمر إىل غري أهله، وهو من أشراط الساعة، وهو مما           

وليس مما يفيد األمة أن     يؤدي إىل الفساد واإلفساد والفنت،      
يصري الشباب بأمجعهم من أساطني السياسـة وال مـن          

فإن هذا مما يؤدي إىل اجلهل بالعلوم       ! كات التجسس شب
الشرعية، وإىل تقسيم األمة إىل أحزاب سياسية متناحرة،        
كل حزب يريد أن ينفرد باحلكم، وكل فـرد يريـد أن    

                                                           
ـ  : هو؟ قلت لكن يـا  : أالّ تسأل عما سألت، ألنه مشغلة ال اية هلا، قال ـ مستنكرا 

أرأيـت  : فقلت... ال بد أن أعرف واقع بلدي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر            ! أخي
ية أعواماً، أفرغت منها حـىت تضـم   دراستك هذه اليت هاجرت لتحصيلها بالديار السعود   

صحيح، املواد كثرية جداً ووقيت ال يفي بثلثها ـ أو كلمة حنوهـا ـ    : إليها غريها؟ قال
وتسأل عن علم ال تسأل عنه يوم القيامة، لتزاحم بوقته وقت العلـوم             ! اهللاسبحان  : فقلت

لدك الذي أنت بعيد عنـه      الشرعية اليت تسأل عنها يوم القيامة؟ مث هبك قد عرفت واقع ب           
اآلن، فبأي علم حتلّ مشاكله، أبالعلم الشرعي الذي مل حتصله بعد، أم بعلم آخر لعلّه أشبه                

وليس إال هذا الثاين وهو شبيه بالعلمنة؛ ألنها فتاوى واقعية          ! بترقيعات اإلخوان املسلمني؟  
 .غري شرعية، باعتبار أنها ردود أفعال

 حني تبلغهم عن اإلسالميني احلركيني ـ كما يسمون أنفسهم ـ   ولذلك يصدم املسلمون
فتاوى ال ختتلف يف كثري وال قليل عن أقوال العلمانيني، واألمساء أتركها لكم، وال تنفـع                

 .سنة وحدهاالنية احل



 

 

 ٢١٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 .)١("يعتلي عرش اإلمامة والرئاسة 
وقال عن جناية هذا الفقه ـ إن صحت تسميته بذلك  

ني يف السياسة اويل وتطاول ال      يف املتغال :  " ـ على العلم  
يطاق على أهل احلديث والتوحيد، وغمط شديد، وجتهيل        
وحتقري، ورمي هلم بالعظائم، فمن غلوهم ومبالغام اليت ال         
عهد ألعلم علماء اإلسالم ا ويلـهم بعلـم الواقـع،           
وادعاؤهم وادعاء الصبيان منهم أـم علمـاء الواقـع،          

الصـحف واـالّت ومتابعـة      وجتنيدهم الشباب لقراءة    
اإلذاعة، وصرفهم بذلك عن حفـظ الكتـاب والسـنة،          

 .)٢("واالشتغال بفقههما، وإشغاهلم عن العلوم الشرعية 
مث كل من تتبع فتنة احلرم املكّي املشهورة عند رأس هذا           
القرن، وما وقع يف سوريا ومصر، يرى مجاعات ختـرب          

. لم الذين وصفنا لـك    بيوا بأيديها، وليس معها أهل الع     
واليوم يف اجلزائر أيضا، وقد اعترف علي ابن حاج جلماعته          
بعدم وجود كفاية من أهل العلم يف صفوفهم، فقـال يف           

): ٣(يف ق   ) م  ١٥/١٠/١٩٩٤( رسالته إليهم املؤرخة يف     
أنه لو وجد معكم عدد كاٍف مـن الـدعاة           وأنا أعلم " 

لشـرعية  وأهل العلم ملا وقعت بعض هـذه األخطـاء ا         
                                                           

 ).٩٦ـ٩٥(املصدر نفسه ص ) ١(

 ).٧٦(نفسه ص ) ٢(
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 !!! ".الفادحة
هذا وكل هؤالء ـ وخاصة منهم اإلخوان املسلمون ـ   
يرون أنفسهم عاملني بالواقع ويضحكون علـى العلمـاء         
السلفيني، مع أنّ التاريخ احلديث برهن بال خفاء على أنه          
ال يعرف يف املسلمني أغىب وأجهل بالواقع منهم؛ وإليـك          

 :ير أعدائهم مبعض األمثلة اليت تبين سرعة تغر
ـ من هم الذين استغلهم الضباط األحرار مبصر ليصلوا         

 م إىل مآرم مث يقضوا عليهم؟ آإلخوان أم السلفيون؟
ـ من هم الذين مناهم بعض احلكام بالعمل بالشريعة،         
وأظهروا هلم بعض الشعارات الدينية حىت أعطوهم أفئدم؟        

 آملتبجحون بفقه الواقع أم السلفيون؟
ـ من هم الذين استهزأت ـم أمريكـا يف قضـية            

 أفغانستان؟
            م فيها حىت حكَمهـم شـر ـ من هم الذين لُِعب

 املتصوفة؟
ـ من هم الذين أفتوا بدخول الربملانات، ووقعـوا يف          
ِشراك االنتخابات، حمسـنني ظنـوم بالـدميقراطيات،        
مصدقيها حني وعدم باحلكم إن كانت هلم األصـوات؟         

 !انت ايتها زيارة السجون، وعد املقاعد يف األموات؟وك
ـ من هم الذين  خدعهم اخلميين بدولته الرافضية يوم          

 !سقط الشاه؟ آلسلفيون أم احلركيون عن بكرة أبيهم؟
ـ من هم الذين حرموا االستعانة بأمريكا وحلفائها يف         
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ت قضية اخلليج، مث استعانوا وسكتوا عمن استعان باملليشيا       
الشيوعية يف أفغانستان، وكذا استعانة األكـراد يف مشـال          
العراق بالغرب، وكذا استعانة مسلمي البوسنة واهلرسـك        
ببعض النصارى، وكذا شد حزب جبهة اإلنقاذ اجلزائريـة         
رحاله إىل الفاتيكان بإيطاليا، وقد استنجدوا بـه مـرتني،          

يريـدون حـلَّ    ! واجتمعوا هناك حتت إشراف النصارى    
!! كلتهم عند من كانوا وال يزالون سبب مشـكلتهم        مش
ــ3ِ     { ِ$ 	�ــ�@ ُ�[ْ�; Sَ1 	�ــ�@ ِ�ُ1 Dــ� َ5� �ِKُــ�� X!�	 �ِI 	K@�َQــ� �}َ"�; Sَ1 �S�ــ�@ ــ3ِ     ;@ِ�; ِ$ 	�ــ�@ ُ�[ْ�; Sَ1 	�ــ�@ ِ�ُ1 Dــ� َ5� �ِKُــ�� X!�	 �ِI 	K@�َQــ� �}َ"�; Sَ1 �S�ــ�@ ــ3ِ     ;@ِ�; ِ$ 	�ــ�@ ُ�[ْ�; Sَ1 	�ــ�@ ِ�ُ1 Dــ� َ5� �ِKُــ�� X!�	 �ِI 	K@�َQــ� �}َ"�; Sَ1 �S�ــ�@ ــ3ِ     ;@ِ�; ِ$ 	�ــ�@ ُ�[ْ�; Sَ1 	�ــ�@ ِ�ُ1 Dــ� َ5� �ِKُــ�� X!�	 �ِI 	K@�َQــ� �}َ"�; Sَ1 �S�ــ�@ ;�ِ@;

     ً	����$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�!D���	 @�;�ِ@;�     ً	����$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�!D���	 @�;�ِ@;�     ً	����$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�!D���	 @�;�ِ@;�     ً	����$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�!D���	 @�;�ِ@;�مما ! ...  ويا له ِمن ذُلّ    }
لـدين وال   يدلّ على أن هؤالء احملرمني احمللّلني يستغلّون ا       

 !يتبعون الدين
ـ من هم الذين غرهم زعيم البعث العراقي أيام حربه          

اسألوهم ! مع الرفض اإليراين حىت شبهوه بفاتح القادسية؟      
ــرمحن    ــد الـ ــهم عبـ ــك، ومنـ ــن ذلـ  عـ

 !!!   وملاذا غير رأيه فيه بعد حرب اخلليج! عبد اخلالق
ـ من ِمن احلركيني مل يكن مع العراق بل مع صـدام            

ملستويل على الكويت؟ حىت زارنا ـ شاينء السـلفية ـ    ا
اخلـاذلني  ) اإلخوان  ( إمساعيل الشطّي متذمراً من إخوانه      

 !!الكويت وهو كوييت
نذيرا ملن أراد أن يتبين مبلغ      !  إنها إلحدى الكرب   اهللاوت

صلّى صدام  ! يا هلا من مهزلة   ! وعي متتبعي سياسات البشر   
ألمم والشعوب اإلسالمية بدعاا    للتلفزيون ركعتني فإذا با   
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 !ـ حاش السلفيني ـ وراءه بالنفس والنفيس
: ومع هذا كله تسمون هؤالء املراهقني السياسيني اليوم       

 شـــــــــــــــــــــباب ( 
وتشتغلون بالسياسة وتتظـاهرون بالكياسـة،     ! ) الصحوة

وأنتم أول من يضحك عليه الصياد، وبيننا وبيـنكم يـوم           
 .املعاد

لو خرج رجـل مـن      : ن أقول لذلك فال غضاضة يف أ    
اليهود يف ديار املسلمني، وتظاهر بزي املسلمني، بل ولو         
تظاهر بزي الكفار لكنه حيفظ آية واحدة من القـرآن،          

���ـ/ �َـD}�; DE]ُـE $ِ�ـ� 1َ�ـ+�Jَ            {: وهي قوله تعـاىل               َJ�+ِ�ـ� 1َ�ـ$ Eُـ[D}�; DEـ/ �َـ���            َJ�+ِ�ـ� 1َ�ـ$ Eُـ[D}�; DEـ/ �َـ���            َJ�+ِ�ـ� 1َ�ـ$ Eُـ[D}�; DEـ/ �َـ���ُg	ُg	ُg	ُg	     @Eـ@c �2ـ|َِ��ُ&َU      @Eـ@c �2ـ|َِ��ُ&َU      @Eـ@c �2ـ|َِ��ُ&َU      @Eـ@c �2ـ|َِ��ُ&َU 
�S�@�Uِ�[�	�S�@�Uِ�[�	�S�@�Uِ�[�	�S�@�Uِ�[�	{         الس العامـة بلهجـةترديدها يف ا نوأحس ،
، ورج بأخبار الكفار، واللّعب على العواطـف        عاطفية

ملا ختلـف   ! يا فلسطني : بالتظاهر ببغض أمريكا، مث نادى    
عنه أحد من احلركات اإلسالمية، ولقادهم مجيعـاً ال إىل          

 . املشتكىاهللاوإىل !! فلسطني، ولكن إىل جمزرة تل أبيب
فكيف لو خرج عليهم الدجال حييي املـوتى، ويـأمر          

طر فتمطر، ويأمر األرض أن خترج كنوزهـا        السماء أن مت  
لو خرج الدجال لرأيت    " : قال ابن سريين  وقد  ! فتخرج؟

  .)1("أنه سيتبعه أهلُ األهواء 
                                                           

 . بإسناد صحيح)٢٣٥ ()) شرح أصول االعتقاد ((رواه الاللكائي يف ) ١(
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كتبت هذا مث تذكرت أن أخص أهل األهـواء الـذين           
يخرج يف صفوفهم الدجال هم  اخلوارج، لتقارِب ما بينه          

 ابن عمر رضي اهللا     وبينهم من فتنة وفكر أهوج، فقد روى      
 ينشأُ نشٌء يقرؤون القرآن »:  قال�عنهما أن رسول اهللا    

:  قال ابن عمر   «ال يجاِوز تراقيهم، كلما خرج قرنٌ قُِطع        
 « كلما خرج قرنٌ قُطـع       »:  يقول �مسعت رسول اهللا    

حىت يخرج يف ِعراضهم الدجال      ((: أكثر من عشرين مرة   
(()1(. 

كتبت هذا مث فوجئت بدعوة رجل يقـال لـه حممـد            
املسعري، مل تسعه أرض اهللا حىت اختار لنفسه ديار الكفـر           

أنه ال هو يف العـري وال يف        بربيطانيا، يكتب عن اإلسالم مع      
النفري، تبعته مجاهري غفرية وهي ال تعرف عنـه إال كالمـه            

 !!السياسي يف صورة استرجاع املظامل
                                                           

 ".حسن : " وقال) ١٤٤( لأللباين رقم « صحيح ابن ماجه ») ١(
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: قال العالمة عبد العزيز بن باز يف صاحب هذا املنشور         
ِمن احلاقدين اجلاهلني الذين باعوا دينـهم وبـاعوا         " .. 

  .)١( "حممد املسعريأمانتهم على الشيطان من جنس 
من تذكّر أنه ال يكاد أحد جيهـل عفّـة            : قلت وال بد

لسان الشيخ ابن باز، فإذا سلَّط لسانه على أحد فثَم أمـر            
وصورة هذا املنشور تدلّك عليه، بل وتعرفك  مببلغ         ! عظيم

علم صاحبه ودينه، ومع ذلك فقد وجد لدعوته رواجاً يف          
 بضاعتهم  ، وكيف ال تروج   ! )الصحوة( سوق أصحاب   

وسلمان العودة ـ هدانا اهللا وإياه ـ دعا يف الوجه الثاين   
 إىل تأييد جلنـة هـذا       « أخي رجل األمن     »من شريط   

 .)٢(!!الرجل املوتور فكيف باألتباع؟
: " ولذلك وجدت ابن بطّة العكـربي يقـول يف زمنـه          

والناس يف زماننا هذا أسراب كالطري يتبع بعضهم بعضاً، لو      
 ���� اهللاظهر هلم من يدعي النبوة، مع علمهم بأن رسـول           

                                                           
 .هـ١٤١٦صفر  ٢ ـ ٥٤٣:  العدد« املسلمون »جريدة ) ١(

 ولسلمان أيضا كالم مثله يف حماضرته اليت ألقاها بعرعر متهيدا إلنشاء هذه اللجنة بعنوان              ) ٢(
، وقد قامـت هيئـة      «يا أُهيل احلرم     » وأخرى بعنوان    « حقوق اإلنسان يف اإلسالم      »

    هـتكبار العلماء هلذه الدعوة باملرصاد ـ واحلمد هللا ـ منهم الشيخ ابن عثيمني كما نب
ــه   عليــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعظم جرماً من طعنه �، مث إنّ طعن املسعري يف الصحايب معاوية )١٦٦ ـ  ١٦٥(ص 
 !  رين؛ فال تغفليف غريه من علمائنا املذكو
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خامت األنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعاً          
 .)١("وأشياعاً 

ولعلك الحظت أنه ما من دعوة يـراد هلـا رواج إال            
سية، كما هو باٍد مما أبرزته يف       استِغلّ يف ذلك القضايا السيا    

 وكـــذلك فعلـــت جملـــة . هـــذه الصـــورة
! ) شـباب الصـحوة  (  ـ اليت يستقي منها  « السنة »

أخبار العامل ـ فقد مجعت يف عشها الربيطاين رويبضـات   
لسنة؛ فهي بـاألمس    الزمن وجترأت على النيل من علماء ا      

هـ أخذت تقدح يف عرض أحـد    ١٤١٣يف عدد رمضان    
كبار العلماء السلفيني، وهو الشيخ حممد أمان اجلـامي ـ   
رمحه اهللا ـ، ومل تعِرف له سابقته يف العلم والدعوة، وال  

إنه : وقَّرته يف سنه، حىت جعلت تستهزيء بلهجته، وتقول       
( بـدالً مـن     ! ) ِهدملْ( ينطق احلاء هاء؛ ومثَّلت بكلمة      

 !! بله من فَقْد احلياء! ، نعوذ باهللا من قلة احلياء! )ملِْحد
بل حىت العالمة األلباين مل يسلَم من طعنها الالذع بقلم          

وهي اليوم تستغل قضية الصلح     ! حممد سرور زين العابدين   
مع اليهود لتؤجر أحدهم فيطعن يف العالمة عبد العزيز بن          

 يف ذلك بالدكتور يوسـف القرضـاوي        ، واستنجد )٢(باز
                                                           

 ).١/٢٧٢ (« اإلبانة ») ١(

 ).٢٨ـ١٧(هـ ـ ص ١٤١٥رمضان ) ٤٥( عدد « السنة »جملة ) ٢(
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وذلـك  ! الذي رمى الشيخ بأنه يفيت فيما ليس له به علم         
وهل الشيخ علىعلم حقًا مبا جيري حىت يديل بدلْوه         : " قوله

يف هذا الوقت بالذات، ويف مثل هذا املوضـوع اخلطـري؟           
 يفصح عما يف نفسه     «!  السنة »مث أخذ كاتب    . )١(..."
هل يعرف الشـيخ مـا معـىن املسـتعمرات          : " قائال

كما ال أظن أنه ـ يف هذه السـن   ! االستيطانية؟ ال أظن
ـ ميكنه أن يدع أحدا من تالميذه أن يشرح ويوضح له           
.. هذا املصطلح وما يترتب على استيطان هؤالء اليهود         

." 
عـرف؛ ألن         إذن فا : قلتعرف وال حيب أن يلشيخ ال ي

 !!كبر سنه ورثه كبرا عن تقبل النصح
ومع هذه التهم اهلالكة فإن الشيخ ـ يف أدبه الـذي ال   
: يشق له فيه غبار ـ مل يزد على أن قال بعد البيان العلمي 

ما ذكرناه يف الصلح مع اليهود أوضحنا أدلته الشرعية         " 
الشيخ يوسف وغريه من إخـواين      فأرجو من فضيلة    ... 

أهل العلم إعادة النظر يف هذا األمر بناء علـى األدلـة            
 .)٢("الشرعية ال على العاطفة واالستحسان 

كان األوىل بالدكتور القرضاوي أال يفتح هـذا        : قلت
                                                           

 ).١١٣٣( عدد « اتمع »جملة ) ١(

 ).٤هـ ـ ص ١٤١٥ رمضان ٢٥ (« املسلمون »جريدة ) ٢(
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بل كان األوىل به أن     ! الباب مبثل ذاك الطعن املرمم بسؤال     
؛ فقد نادوا   ) املسلمون   اإلخوان( يربي قلمه لتقومي مجاعته     

 وقالوا يف بيام املؤرخ     النصارى إخوام، بال استحياء أن    
وموقفنـا مـن    " ): هـ  ١٤١٥ من ذي القعدة     ٣٠( يف  

إخواننا املسيحيني يف مصر والعامل العريب موقف واضـح         
هلم ما لنا وعليهم مـا علينـا، وهـم          : وقدمي ومعروف 

 الطويل، هلم   شركاء يف الوطن، وإخوة يف الكفاح الوطين      
كل حقوق املواطن املادي منها واملعنوي، املـدين منـها          

ومن قال غري ذلك فنحن برءاء منه وممـا         ... والسياسي
 وجعلوا الشورى اإلسالمية أختـاً      .)١(!!! "يقول ويفعل 

وإذا كان للشورى معناهـا     " : للدميقراطية الكافرة فقالوا  
ر مع النظـام  اخلاص يف نظر اإلسالم فإا تلتقي يف اجلوه   

وفيه دعوتهم احلكومةَ أن تلتزم بالقـانون       ". الدميقراطي  
 علـى   اإلخوان بإصرار" .. : الوضعي ال الشريعة فقالوا   

وأن تلتـزم   مطالبة احلكومة بأال تقابل العنف بـالعنف،        
بل رضوا ألنفسـهم ذلـك      ،  "بأحكام القانون والقضاء    

وام ظلوا علـى الـد    ) أي اإلخوان   ( ولكنهم  " : فقالوا
ومل يقولوا هذا   .. ". ملتزمني بأحكام الدستور والقانون     

تِقية منهم، ولكن عن قناعة كما شهدوا علـى أنفسـهم           
                                                           

 ).٤١ـ٤٠(ص ) ١١٤٩( عدد « اتمع »جملة ) ١(



 

 

 ٢٢٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

واألمر يف ذلك كله ليس أمر سياسة أو مناورة،         " : قائلني
) اإلخـوان املسـلمون     ( ولكن أمر دين وعقيدة، يلقى      

���َ $��ـ�S@K         {عليها رـم     ٌJـ��� @Vَـ���; َ� �tDKـ�;         �S@Kـ��$ َ��� ٌJـ��� @Vَـ���; َ� �tDKـ�;         �S@Kـ��$ َ��� ٌJـ��� @Vَـ���; َ� �tDKـ�;         �S@Kـ��$ َ��� ٌJـ��� @Vَـ���; َ� �tDKـ�ٍ         ;�ـCَْ�ِ$ َg	 H1َ'َـ D/ـ�� X�I          ٍـ�Cَْ�ِ$ َg	 H1َ'َـ D/ـ�� X�I          ٍـ�Cَْ�ِ$ َg	 H1َ'َـ D/ـ�� X�I          ٍـ�Cَْ�ِ$ َg	 H1َ'َـ D/ـ�� X�I 
Eٍ�Cِ��Eٍ�Cِ��Eٍ�Cِ��Eٍ�Cِ�� {." 

آجركم اهللا يف مصابكم    ! إنا هللا وإنا إليه راجعون     :قلت
ِلم ال توجه نقدك إىل هؤالء؛ فإن األقـربني         ! يوسف/ يا د 

أوىل باملعروف؟ بل أِعِد البنيان من أساسه، فـإن األمـر           
 الجيربه الترميم؛ إذ اخللل عقدي وقدمي كما صرحوا بذلك        
فيما سبق، ولقد صدقوا؛ فقد نقل حممود عبد احللـيم ـ   
وهو من أعمدم ـ مامسعه بنفسه من حماضرة حسن البنا  

فأقرر أن خصومتنا لليهود ليسـت دينيـة؛ ألن         " : قوله
القرآن حض على مصافام ومصـادقتهم، واإلسـالم        
شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثىن عليهم          

�� 'ُ�ـ�?Kُ�ِ	 Dcَ1ـOَ 	�ِ]"َـ�X�I Zِ $ِـ��X¤             {وبينهم اتفاقا  وجعل بيننا             ¤Xِـ��$ X�I Zَِـ�"[ِ�	 َOـDcَ1 	Kُ�ِ?ُ�ـ�' ��            ¤Xِـ��$ X�I Zَِـ�"[ِ�	 َOـDcَ1 	Kُ�ِ?ُ�ـ�' ��            ¤Xِـ��$ X�I Zَِـ�"[ِ�	 َOـDcَ1 	Kُ�ِ?ُ�ـ�' ��
وحينما أراد القرآن الكرمي أن يتناول مسـألة        } ��Dbَ1 -ِcـ/@  ��Dbَ1 -ِcـ/@  ��Dbَ1 -ِcـ/@  ��Dbَ1 -ِcـ/@  

 .)١( ..!!! "اليهود تناوهلا من الوجهة االقتصادية والقانونية
بالدكتور أن يراجع كلمة قطبه هذه؛ فهي        كان األوىل 

 باز ـ لو كان خطأ ـ   وأين خطأ العالمة ابن! خطأ فادح
صرح بعض أهل العلم فيها بأنه ليس بينـها          من هذه اليت  

                                                           
 ).٤١٠ـ١/٤٠٩ ( «أحداث صنعت التاريخ .. اإلخوان املسلمون») ١(



 

 

 وبني الكفر حجاب؟ 
أهذا التحامي للباطل غريةٌ على الدين وحـرب علـى          

 !اليهود أم هي حرب على املنهج السلفي؟
شكوت إىل القرضاوي ما قاله شيخه البنـا، فـإذا يب           

 على دربـه    أجدين ضيعت شكواي، ألن القرضاوي نفسه     
فنحن ال نقاتل اليهود مـن أجـل        " : يسري؛ حيث قال  

ال نقاتلهم ألم   !! إمنا نقاتلهم من أجل األرض    !! العقيدة
وإمنا نقاتلهم ألم اغتصبوا أرضنا وأخـذوها       !!! كفار

 .)١("بغري حق 
قلت :}��َ"D;���c ْ]ِI ��D��$ ����$KُCُ5 ¢ْ+ُِ' � ��$���َ"D;���c ْ]ِI ��D��$ ����$KُCُ5 ¢ْ+ُِ' � ��$���َ"D;���c ْ]ِI ��D��$ ����$KُCُ5 ¢ْ+ُِ' � ��$���َ"D;���c ْ]ِI ��D��$ ����$KُCُ5 ¢ْ+ُِ' � ��$�{. 

فهالّ أخذمت العربة من سبب : قائالمث أعود إىل آية الباب    
نزول آية الباب، وتدبرمت الفرق بني العوام الذين سـارعوا          

 نساءه، حىت كادوا يفتنـون      �إىل إذاعة خرب تطليق النيب      
أهل املدينة كلها، وبني أناة أهل العلم كابن عباس الـذي           
مكث سنة كاملة ال يقول فيه شيئاً حىت يسأل عمر، وعمر           

ى شيء من اإلشاعة حىت يسأل أهل االستنباط،        ال يلِْوي عل  
تفقّهوا : " وهو الذي كان يقول   . أمجعني �مع أنه منهم،    
 . )٢( "قبل أن تسودوا

                                                           
 ).هـ ١٤١٥ شعبان ٢٤ ـ األربعاء ٤٦٩٦(  القطرية، العدد  « الراية »جريدة ) ١(

وابـن أيب   ) ٩ ()) العلم   ((وأبو خيثمة يف    ) ١/٧٩(رواه البخاري تعليقا، ووصله الدارمي      ) ٢(
= 

 ٢٢٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

 ٢٢٦ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

: " )١(« املتواري على تراجم أبواب البخـاري        »ويف  
باب االغتباط : مجة ـ أي  للتر�وجه مطابقة قول عمر 

، جعل السيادة من مثرات العلميف العلم واحلكمة ـ أنه  
وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السـيادة،         
وذلك حيقق استحقاق العلم؛ ألنه يغتبط به صاحبه ألنـه          

إن تعجلتم الرياسة اليت    : " وقال ابن حجر  ". سبب سيادته   
من طلب العلم فاتركوا تلـك      من عادا أن متنع صاحبها      

 ". العادة، وتعلّموا العلم لتحصل لكم الغبطة احلقيقية 
: ))...  يظهر اجلهل    ((وقال اخلطّايب عند شرحه حديث      

يريد ـ واهللا أعلم ـ ظهور املنتِحلني للعلم املترئسـني    " 
على الناس به قبل أن يتفقَّهوا يف الدين ويرسخوا يف علمه           

")2( . 
 « سلسلة اهلـدى والنـور       »ل من   ويف شريط مسج  

دار نقاش طويل بني الشيخ األلباين وبـني        ) ٤٤٠/١رقم(
بعض شباب جبهة اإلنقاذ اإلسالمية اجلزائرية، زعم هـذا         
 األخري إغالق اخلَمارات وبيوت الفواحش أيام عمل اجلبهة       

                                                           
ـ ٥٠٨ ()) اجلامع   ((وابن عبد الرب يف     ) ٥٤١ـ٨/٥٤٠(شيبة   ) ــ الـزهريي     ٥٠٩ـ

 »، وإسناده صحيح كما يف      )ـ العزازي   ٧٧٤ـ٧٧١ ()) الفقيه واملتفقه    ((اخلطيب يف   و
 ).١/١٦٦ («الفتح 

 .البن املنير) ٥٨(ص ) ١(

 ).٢٠٩( ص )) العزلة (() ٢(



 

 

 ٢٢٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

، فأجاب الشيخ مبنع دخول الربملانات      )١(يف مبالغة مدهشة  
ال يلْوي على شيء من نتائج التحزب وذكر سبب املنـع           

 : فقال
؛ إذ مل يـدخل مـع       ���� أنه خالف هدي النيب      :األول

 .الكفار مبثل هذا
 أن كل من يدخلها البد أن ينحرف عن اإلسالم          :الثاين

 .شيئا فشيئاً
عن شـيء مـن     ) تتنازل  (   فزعم أحدهم أن اجلبهة مل    

 .الدين
                                                           

لئن أراد هذا الشاب من إغالق بيـوت        : لواقعية لقلنا لو جاز أن نبين الفقه على النتائج ا       ) ١(
الفواحش بعضها، بقوة حديد جبهة اإلنقاذ لقلنا إن عشرات منها قد أغلقت أبواا قبـل               
وجود اجلبهة، بل وعلي بن حاج غائب يف السجن األول، أيام كانت السلفية تكتسـح               

يوشون بشباا إىل   ) اجلَزأَرة  ( و) اإلخوان املسلمني   ( الساحات الدعوية يف سرعة جعلت      
احلكام ـ كما هي عادم ـ ألن دعوة هؤالء أفلسـت؛ إذ قلّـت يف ذلـك الوقـت       

فكره الناس جمالسـهم؛    ! التموجات السياسية اليت ا  يستعطفون الناس كسباً ألصوام        
اضـرات  يف حم ..! فلسطني، أفغانستان   : ألا حلقة مفرغة دائمة الدوران بال عائد، وهي       

تسخني الكراسي والتهريج اململ، وتوجه الناس إىل دعوة السلف؛ ألم وجدوها تعلِّمهم            
دينهم، وحول الكثري منهم حمالت الفواحش إىل حمالت طاعة هللا عن رضا وقناعة باحلجة              
الدينية، فما لبث علي بن حاج أن خرج من السجن حىت الْتف حوله الغوغاء، ومل يطـل                 

وى ثالث سنوات ضرب فيها الدعوة اإلسالمية عرض احلائط، وعرض البقية      عمر حزبه س  
���� @E@Fُ|P ��@; ��DK	Kُ��َQ ���ِ$ ُg	 �SK@���DW�;{من شباا للذبح �SK@���DW�; 	Kُ��َQ ���ِ$ ُg	 @E@Fُ|P ��@; ��DK�����SK@���DW�; 	Kُ��َQ ���ِ$ ُg	 @E@Fُ|P ��@; ��DK�����SK@���DW�; 	Kُ��َQ ���ِ$ ُg	 @E@Fُ|P ��@; ��DK����{. 



 

 

 ٢٢٨ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

هل يتعامل بعضهم بالربا حبكم أن بعض       : فسأله الشيخ 
 .املؤسسات احلكومية بأيديهم؟

فأجاب باإلجياب، مث بادر الشاب إىل سؤال حطّم بـه          
إذا عرضـت   : مزاعمه األوىل بعد هذه اهلزمية األوىل، فقال      

قهاء راجح  ، فيها رأي عند الف    )١(لنا قضية فقهية فيها رأيني    
ومرجوح، وإذا ما أخذنا بالقول الراجح فيها تسببنا يف فتنة          
أو مشكلة أو تفرقة بني املسلمني، فهل جيوز لنا أن نأخـذ            

 .بالقول املرجوح ملصلحة وحدة املسلمني؟
 ! ".هذه هي السياسة! هذه هي السياسة: " فقال الشيخ

 .هذه السياسة ليست شرعية: فقال حممد إبراهيم شقرة
املسألة يف احلقيقة مهمة : " أي نعم، مث قال: قال الشيخف

جدا، أنا مسعت أن اجلبهة أو النهضة ما أدري ـ األمساء ما  
 .؟"حفظتها بعد جيدا ـ فيها ماليني، أليس صحيحاً هذا 

 .نعم: فقال الشاب مستبشرا
 .كم ألف عامل فيهم؟: قال الشيخ

 !.ما فيه: فقال الشاب
 .كم مائة عامل؟: قال
 !.ال، ما هو موجود: قال
 .طيب من يقودهم ـ يا مجاعة ـ هؤالء؟: قال

                                                           
 .كذا يف التسجيل) ١(



 

 

 ٢٢٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 . يعين؟)١(الشيوخ قليلني: قال
 .هل يستطيع هؤالء الشيوخ أن يقودوا ماليني؟: قال
 .طبعا ال: قال
 .هل ميكنهم أن يعلّموا ماليني؟: قال
 .أبدا: قال

ومن ذلك  أنتم تعيشون يف األوهام،     إذن  : " قال الشيخ 
سؤال الذي أنت تطرحه اآلن حينما يكون يف هؤالء         هذا ال 

املاليني من املسلمني علماء يستطيعون أن يـديروا دفـة          
احملكومني من أهل العلم، حينما يوجد فـيهم املئـات وال           
: أقول األلوف ليس هناك حاجة أن يطرح مثل هذا السؤال         

راجح ومرجوح، هل جيوز لنا أن نأخذ بالقول املرجـوح          
الفقيه هو الذي جييب عن هذا،      : الراجح، هذا ونترك القول   

وأنا أضرب لكم مثالً من واقع حياتنا مع األحزاب، أنـا           
يا مجاعة أنتم تريدون    : قلت مرة ألحد أفراد حزب التحرير     

أن تقيموا الدولة املسلمة، وأنتم ال تدرسون الشريعة مـن          
أصوهلا وقواعدها، وأنتم حتتجـون يف كتـبكم بـبعض          

 ! ".الصحيحة؟األحاديث غري 
 .حنن نستعني بأمثالكم! أخي: قال

هذا اجلواب هو أول اهلزمية، ألنه حينمـا      : " قال الشيخ 
                                                           

 .كذا يف التسجيل) ١(



 

 

 ٢٣٠ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

يكون هناك حزب يعتمد على غريه، معناها أنه حـزب يف       
ال زلتم أنـتم    : قوته غري مكتمل، وكان هذا الرجل قال يل       

مث قال الشـيخ    ... " تضيعون أوقاتكم يف الكتب الصفراء      
لكن هؤالء أليسوا حباجـة إىل      : "  جبهة اإلنقاذ  عن ماليني 

أطباء بدن؟ ال شك أنه عندكم أطباء بدن باملئـات بـل            
باأللوف، طيب أليسوا حباجة إىل أطباء ـ كما يقولون يف  
العصر احلاضر ـ يف الروح؟ هذا أوىل وأحوج وأحـوج،   

مث ... ". ال  : هل هؤالء موجودون بتلك النسبة؟ اجلواب     
افرضوا أنكم مـا    : " ته حزب التحرير قائال   أخرب عن خماطب  

بني عشية وضحاها أقمتم علَم الدولة اإلسـالمية، يعـين          
بانقالب من االنقالبات، لكن الشعب ما عنده اسـتعداد         
ــا  ــم مبــــــــ  ألن يحكَــــــــ

قـرار رقـم    : مجاعتكم قالوا ... أنتم  ... ، ميكن   اهللاأنزل  
ــنني ــد، اثــــ ــوع : واحــــ  ممنــــ

ممنوع خـروج النسـاء   ـ مثال ـ دخول السينماءات،  
 اخل، ســـــــتجد ... متربجـــــــات 

ـ ميكن ـ بعض نسائكم أول من خيالف هذه القـوانني   
ملاذا؟ ألنَّ الشعب مل يرب على ذلـك، ومـن          ! اإلسالمية

يربي الشعب؟ هم العلماء، وهل كل نـوع مـن أنـواع           
مث تكلم عن علماء الكتاب والسنة العاملني       ... ". العلماء؟  

:  اجلهاد األكرب اآلن هولذلك أنا أعتقد أن" : ما، مث قال 
هذه املاليني اململينة أن خترج العشرات مـن العلمـاء          



 

 

 ٢٣١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

هناك، حىت تتولوا توجيه املاليـني إىل تعـريفهم         املسلمني  
بدينهم وتربيتهم على هذا اإلسـالم، أمـا الوصـول إىل           
احلكم، فكل طائفة حتاول أن تصل إىل احلكم، مث تستعمل          

فيذ قراراا وقوانينها، سواء كانـت حقّـا أو         القوة يف تن  
 ".باطال، واإلسالم ليس كذلك 

ولو أن إخواننا هؤالء أخذوا ذه النصـيحة الذهبيـة          
جلنبوا اإلسالم واملسلمني الفتنة العظيمة اليت يعيشها اليـوم         
كل العامل اإلسالمي، ويف كل مرة تؤخر الدعوة اإلسالمية         

جهيها، ومن استعجل الشيء قبل     بعجلة شباا واحنراف مو   
 . العاصماهللاأوانه ابتلي حبرمانه، و

وأختم ذه الكلمة اليت أرجو من إخواين أن يعوهـا،          
 :وهي

لئن كان يف اخلروج على احلكّام من الشر ما بـرهن           
عليه تواطؤ النصوص الشرعية مع األخبار الواقعية، كما        

 فشر منه   ظهر من صنيع حدثاء األسنان يف كل األزمان،       
اخلروج على العلماء بإهدار حقهـم، وعـدم اعتمـاد          
فتاواهم إال ما وافق أهواء احلركيني، واستصغار شـأم         

وما أشـبهها   ! يف السياسة، ورميهم بعلماء بيت الوضوء     
من األلقاب اليت ينِبز ا املبتدعة صاغرا عـن صـاغر           
العلماء السلفيني كابرا بعد كـابر؛ ويف هـذا إهـدار           



 

 

 . )١( املوعداهللاعة بتجريح محلتها وشهودها، وللشري
                                                           

عوه كلّ من دخل العمل السياسي قبل أوانه أو من غري بابه قال مثل هذا، ومن مل تسـم                 ) ١(
حىت علي بن حاج، فقد وقع يف نبز شيوخ السلفية كما ستقرؤه هنا             .. فهو على الطريق    

إن شاء اهللا، وقد كان قبلها ينهى عن ذلك، فما زالت به السياسة حىت رمـى بالنفـاق                  
القائلني بلزوم البيوت وعدم االشتراك يف اإلضراب عن العمل الذي نظمته جبهتـه، ومل              

هل العلم يومئذ إالّ الشيخ األلباين، وقد أبلغناه كلمة الشيخ هـذه،      يشتهر من قال به من أ     
بل وقد أذيعت فتواه يف ساحة اإلضراب ـ ساحة أول ماي ـ مبكبر الصـوت علـى     
مراغمة ألنوف أتباع اجلبهة، فقام ابن حاج بعدها حني اعتقل بكتابة ذلك يف رسالة على               
ــا   طرـــــــــــــــــــــــــــــــــ

: انظر فيهـا  (  رمى الشيخ بالنفاق بطريقة سياسية       ، وفيها ! "وقال الباطل .. قال احلق   " 
وقد خانه قلمـه عـن التعـريض يف    ..) ب ١٤أ ـ ب، ق ١٣أ، ق١١أ ـ ب، ق ٦ق
فالتعلل واهلروب من نصرة احلق باسم الفتنة إمنا هو شأن املنافقني           : " حىت قال ) ب١٨ق(

 ): أ١٢ق(قولـه يف    والذي يدل على أنه يقصد الشيخ األلباين وأتباعه         ...!! ". أو اجلبناء   
جهاد الطوائف املمتنعة عن التزام شرائع اإلسـالم        ) كذا  ( فهل يقال بعد هذا كله أن         " 

 !!! ".فتنة عمياء صماء بكماء؟
هذه اجلملة األخرية اليت يرد عليها علي بن حاج جتدها يف شريط استجواب مـع               :      قلت

فبهذا إذاً يـبني    . ذيع على مسامع اجلبهة   الشيخ األلباين، الذي سبق أن ذكرت أعاله أنه أُ        
 ).أ ـ ب ٢٠ق: وانظر إن شئت أيضا! ( لك املردود عليه

بـل  !! بل علماء أمريكا  ! علماء البالط : " أما علماء السعودية فهو من زمن بعيد يسميهم       
مث وجدته يقول يف رسالته إىل وزير االتصال ـ وقد صورا هنا بعـد   "!!! علماء الدوالر

ـ بيان ا ولذلك أقول جازما ـ بإذن اهللا تعاىل ـ إن النظام اجلزائري جيب   : " جلبهة اآليت 
 يستنكف  دعاة السوء جماهدته شرعاً كما جيب مقاومته حىت مبعيار الغرب؛ ألن الكثري من            

= 

 ٢٣٢ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����



 

 

 ٢٣٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

جبهة اإلنقاذ مل تـركن     : " و لقد كان يقال يف اجلزائر     
، فإذا م ملا دارت علـيهم الـدائرة،         "إىل الذين ظلموا    

يكتبون بيانا يطاِلبون فيـه     وأسلمهم أتباعهم إىل عدوهم،     
الدول الكافرة وغريها بأن تقاطع اجلزائر اقتصاديا؛ ألا        

 مث يكتبون آخـر     !بت الشعب حقه يف حرية االختيار     غص
، ومعلوم أنه ـ فضالً عن  يستغيثون فيه بالربملانات العاملية

كونه استعانة بالكفار ـ فهو استغاثة بالربملان اإلسرائيلي،  
ألم مل يستثنوه ـ كما ستراه هناـ مع علم اجلميع أنـه   

 .أضحى اليوم يتحكم فيها كلها
لبيان بعد هذه الصفحة، وهو تنديد      وهاكم صورة هذا ا   

جبهة اإلنقاذ اإلسالمية بالنظام بعـد مصـادرته قـانون          
                                                           

على أن يسمي مقاومة السلطة الطاغية الباغية املبدلة لشرع اهللا واملغتصبة حلق الشـعب يف               
مبثل هـذه الفتـاوى     وهل تريدون منا اخلضوع واخلنوع للطواغيت       ...   جهاداًاالختيار  

إن مبثل  :  وإين ألقوهلا بصراحة ووضوح    !الباطلة اليت يصدرها علماء السلطة والشرطة؟     
هذه الفتاوى الباطلة ضاعت حقوق الشعوب وخدرت أعصاا حىت أصبحت لعبة يف يـد      

 ... ".الطواغيت 
أمثال ابن باز واأللباين وابن عثيمني ـ الذين ستقرأ هنـا   إذن فالعلماء األعالم ـ  : قلت

وعلمـاء  ! فتواهم املوحدة يف املنع من مقاتلة النظام اجلزائري يعدون دعاة سوء وختـدير؟            
وال حـول وال    ! سلطة وشرطة؛ ألن هؤالء مجيعا استنكفوا عن تسمية ما أنتم فيه جهادا؟           

 .قوة إال باهللا
 



 

 

 ٢٣٤ 

ارك ا	��������� �������� �������
 ا	�����

. االنتخابات، وتوقيفه إثر فوزهـا يف الـدور األول منـه          
فاقرؤوه لتعلموا ما هو اإلسالم الذي تنادي بـه اجلبهـة،           

 .ولتدركوا مدى صدق ما تنسب إليه من السلفية



 

 

 ٢٣٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 ية لإلنقاذ باجلزائرهذا حمتوى بيان اجلبهة اإلسالم
  الرمحن الرحيم اهللابسم 

: هـ املوافق١٤١٢/رجب/١٤: اجلزائر
 م١٩٩٢/جانفي/١٩

نواب األمة الفائزين يف االنتخابات التشريعية الدور 
 األول
 )١( ِنداء

 )٣( الربملانيني يف الداخل واخلارج)٢(إىل السادة
                                                           

وقد كانوا من قبل حرموها بشدة على السـعودية         !  استعانة بالكفار  ، وهو )نداًءا  ( مسوه  ) ١(
�;@{���K@�Pَـ3@ ����ـ�ً  {:فهم كما قال تعاىل  !! يف فتنة اخلليج   ً����� @3َ�K~Cِ}@;  ًـ������;@{���K@�Pَـ3@  ً����� @3َ�K~Cِ}@;  ًـ������;@{���K@�Pَـ3@  ً����� @3َ�K~Cِ}@;  ًـ������;@{���K@�Pَـ3@  ً����� @3َ�K~Cِ}@;{ ،   ولو قلنا إنـه اسـتغاثة

ي بالربملانات الّيت يتظاهرون بالكفر ا لكنا أقرب إىل الواقع؛ ألنهم نافقوا الربملان العـامل             
�D��; /�� mِ @ـ�@  {: واستكانوا له حني خدعهم نظامهم، وصدق اهللا تعاىل فيهم حني قال          ��	 �/ِ����D��; /�� mِ @ـ�@  ��	 �/ِ����D��; /�� mِ @ـ�@  ��	 �/ِ����D��; /�� mِ @ـ�@  ��	 �/ِ���

          �2�َِ] �k��ِi�	�� ����ْL��	 ��ِ��i ِ3ِFDq�� HَC�� ��َCَ��	 ٌ���"ْUِ @3"ْ�$��<َ1 DSِI�� ِ3ِ$ Sَ&���ْ	 y�D��i @3�$��<َ1 DSِYَU �ٍD��b HَC�� َg	          �2�َِ] �k��ِi�	�� ����ْL��	 ��ِ��i ِ3ِFDq�� HَC�� ��َCَ��	 ٌ���"ْUِ @3"ْ�$��<َ1 DSِI�� ِ3ِ$ Sَ&���ْ	 y�D��i @3�$��<َ1 DSِYَU �ٍD��b HَC�� َg	          �2�َِ] �k��ِi�	�� ����ْL��	 ��ِ��i ِ3ِFDq�� HَC�� ��َCَ��	 ٌ���"ْUِ @3"ْ�$��<َ1 DSِI�� ِ3ِ$ Sَ&���ْ	 y�D��i @3�$��<َ1 DSِYَU �ٍD��b HَC�� َg	          �2�َِ] �k��ِi�	�� ����ْL��	 ��ِ��i ِ3ِFDq�� HَC�� ��َCَ��	 ٌ���"ْUِ @3"ْ�$��<َ1 DSِI�� ِ3ِ$ Sَ&���ْ	 y�D��i @3�$��<َ1 DSِYَU �ٍD��b HَC�� َg	
 @S	��D�ُ�	 �K@c @S	��D�ُ�	 �K@c @S	��D�ُ�	 �K@c @S	��D�ُ�	 �K@c @#ِ ُ(	  @#ِ ُ(	  @#ِ ُ(	  @#ِ ُ(	  . . . . @��ِ�� �	 ُJ�8X.�	 �K@c �2�َِ] @3@�َ���; َ� ����� @6L�ُ.�; َ� ��� gِ	 ِS�@? /ِ� K@�D��; @��ِ�� �	 ُJ�8X.�	 �K@c �2�َِ] @3@�َ���; َ� ����� @6L�ُ.�; َ� ��� gِ	 ِS�@? /ِ� K@�D��; @��ِ�� �	 ُJ�8X.�	 �K@c �2�َِ] @3@�َ���; َ� ����� @6L�ُ.�; َ� ��� gِ	 ِS�@? /ِ� K@�D��; @��ِ�� �	 ُJ�8X.�	 �K@c �2�َِ] @3@�َ���; َ� ����� @6L�ُ.�; َ� ��� gِ	 ِS�@? /ِ� K@�D��; . . . .   @6L�َـw /َ��ـ� K@�D��;   @6L�َـw /َ��ـ� K@�D��;   @6L�َـw /َ��ـ� K@�D��;   @6L�َـw /َ��ـ� K@�D��;

       @oِـ����	 �l|ِْ َ��� Hَ�DKَ(	 �l|ِْ َ� ِ3ِ�ْ�َ� /ِ� @Z��5َْ1       @oِـ����	 �l|ِْ َ��� Hَ�DKَ(	 �l|ِْ َ� ِ3ِ�ْ�َ� /ِ� @Z��5َْ1       @oِـ����	 �l|ِْ َ��� Hَ�DKَ(	 �l|ِْ َ� ِ3ِ�ْ�َ� /ِ� @Z��5َْ1       @oِـ����	 �l|ِْ َ��� Hَ�DKَ(	 �l|ِْ َ� ِ3ِ�ْ�َ� /ِ� @Z��5َْ1{      م الّذي قالولقد كان يكفيهم ر ، :}   Sَ1 	���SِI ;@ِ�;ـ�@   Sَ1 	���SِI ;@ِ�;ـ�@   Sَ1 	���SِI ;@ِ�;ـ�@   Sَ1 	���SِI ;@ِ�;ـ�@
@���ْe�;@���ْe�;@���ْe�;@���ْe�;�#ِ�ِ�D\ُ(�ِ$�� ِ6�ِDW��ِ$ َ���;َ1 )ِMX�	 �K@c ُg	 �2� D��b SِYَU َ�K�#ِ�ِ�D\ُ(�ِ$�� ِ6�ِDW��ِ$ َ���;َ1 )ِMX�	 �K@c ُg	 �2� D��b SِYَU َ�K�#ِ�ِ�D\ُ(�ِ$�� ِ6�ِDW��ِ$ َ���;َ1 )ِMX�	 �K@c ُg	 �2� D��b SِYَU َ�K�#ِ�ِ�D\ُ(�ِ$�� ِ6�ِDW��ِ$ َ���;َ1 )ِMX�	 �K@c ُg	 �2� D��b SِYَU َ�K{. 

 ال تقولوا للمنافق سيد؛ فإنه إن       »: ����قال رسول اهللا    :  قال �عن بريدة بن احلصيب     ) ٢(
 . رواه أبو داود وغريه وهو صحيح«يكن سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجلّ 

هذا تأكيد منهم لضالهلم على أنهم يستغيثون بكلّ برملـانيي العـامل دون اسـتثناء الربملـان                 ) ٣(
 !اإلسرائيلي



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٣٦�
 ا	�����

بيـة  حنن منتخيب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ممثلـي أغل       
الشعب اجلزائري اـتمعني بـاجلزائر العاصـمة يـوم          

 .م١٩/١/١٩٩٢ هـ املوافق ١٤١٢/رجب/١٤
بناًء على أنّ الشعب هو مصدر كل سلطة، وصاحب         

 ٦،٧): هكـذا   ( طبقاً ملا تنص عليه املادتني      ،  )١(السيادة
م، والذي قد عبر عن اختيـاره       ١٩٨٩ ... ٢٣من دستور 

هلـدوء والنظـام يف انتخابـات       بكل حرية يف جو من ا     
، اليت أسفرت يف دورها األول عـن        ١٩٩١/ديسمرب/٢٨

ـ     مقعداً من جمموع   )١٨٨(فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ب
ـ    ) ٤٣٠( مقعداً، )٢٥(مقعداً، وجبهة القوى االشتراكية ب

ـ    ـ  )١٦(وجبهة التحرير الوطنية ب ) ٣(مقعداً، واألحزاب ب
 .مقاعد

ج باجلريدة الرمسية للجمهوريـة،     وقد نشرت هذه النتائ   
                                                           

وهذه كفرية فظيعة معناها إعطاء غري اهللا حق التشريع، وأن الشعب لو استحب الكفـر               ) ١(
:  اهللا، وال دان دين احلق ليس مبلوم، واهللا تعـاىل يقـول            على اإلسالم، ومل حيرم ما حرم     

���َ ;�ـــ�ِ;�@�SK ?ِ;ـــ/�   { @3َ�Kـــ@����� ُg	 �t���َ $ِـــ���� tِDK	�iِـــِ� ���َ ;@{���P@ـــ�SK ��ـــ� �bـــ� gِِـــ�$ �SKـــ@�ِ�D\@; َ� �/;ِMـــX�	 	KُC'ِـــ/�   5َـــ�;ِ? �SK@�;ِـــ��; َ��� @3َ�Kـــ@����� ُg	 �t���َ $ِـــ���� tِDK	�iِـــِ� ���َ ;@{���P@ـــ�SK ��ـــ� �bـــ� gِِـــ�$ �SKـــ@�ِ�D\@; َ� �/;ِMـــX�	 	KُC'ِـــ/�   5َـــ�;ِ? �SK@�;ِـــ��; َ��� @3َ�Kـــ@����� ُg	 �t���َ $ِـــ���� tِDK	�iِـــِ� ���َ ;@{���P@ـــ�SK ��ـــ� �bـــ� gِِـــ�$ �SKـــ@�ِ�D\@; َ� �/;ِMـــX�	 	KُC'ِـــ/�   5َـــ�;ِ? �SK@�;ِـــ��; َ��� @3َ�Kـــ@����� ُg	 �t���َ $ِـــ���� tِDK	�iِـــِ� ���َ ;@{���P@ـــ�SK ��ـــ� �bـــ� gِِـــ�$ �SKـــ@�ِ�D\@; َ� �/;ِMـــX�	 	KُC'ِ5َـــ�    
 Phَـ�	 Phَـ�	 Phَـ�	 Phَـ�	دوها قبل أن يصلوا إىل سدة احلكم، فكيف لو           } ...فكأن كرسـي   ! وصلوا ؟ ، رد

وإذا كانوا يعتـربون النظـام      ! احلكم هدف يرتكب من أجله كلّ حمرم، ولو كان كفراً         
: قال اهللا تعـاىل   ! السائد كافراً، فكيف يستخِدمون الكفر لنفي الكفر، وحتكيم اإلسالم؟        

}Eُ[َ� ����� @����	 @Eُ[���َ"َU 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 Hَ�ِI 	K@�َQD�َ' َ��Eُ[َ� ����� @����	 @Eُ[���َ"َU 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 Hَ�ِI 	K@�َQD�َ' َ��Eُ[َ� ����� @����	 @Eُ[���َ"َU 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 Hَ�ِI 	K@�َQD�َ' َ��Eُ[َ� ����� @����	 @Eُ[���َ"َU 	K@�َCَ4 �/;ِMX�	 Hَ�ِI 	K@�َQD�َ' َ���S�@��W�ُ' َ� Eُa �f����ِD�َ1 D/ِ� gِ	 ِS�@? /ِ� �S�@��W�ُ' َ� Eُa �f����ِD�َ1 D/ِ� gِ	 ِS�@? /ِ� �S�@��W�ُ' َ� Eُa �f����ِD�َ1 D/ِ� gِ	 ِS�@? /ِ� �S�@��W�ُ' َ� Eُa �f����ِD�َ1 D/ِ� gِ	 ِS�@? /ِ� {. 



 

 

 ٢٣٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

مجــادى /٢٨: ، الصــادر بتــاريخ )١:العــدد( 
 .م٤/١/١٩٩٢ليوم : هـ، املوافق١٤١٢/الثانية

يف الوقت الذي كان الشعب يستعد خلـوض غمـار          
الدورالثاين، إذا به يفاجأ بوضعية سياسية معقّدة؛ متثّلـت         

 :فيما يلي
روح رض مـع    ـ استقالة رئيس اجلمهورية اليت تتعا     ١

 .)١(الدستور
ـ اإلعالن عن حلّ الربملان وقت تقدمي االسـتقالة،         ٢

علماً بأنّ هذا اإلجراء يقتضي دستورياً استشـارة رئـيس          
) ١٢(الس الشعيب الوطين، ورئيس احلكومة وفقاً للمادة        

 .من الدستور
                                                           

وجدوه حياً بروحه، مـع  ! اقرأ واعجب من تعظيمهم هلذا الدستور الذي حياربونه زعموا    ) ١(
�bـ�ً �ِـ/D�َ1 Dِ��َـ�    {: أنَّ املسلمني ال يعرفون إالّ روح الوحي؛ قال اهللا تعاىل  @� �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 �2�َِMَQ���bـ�ً �ِـ/D�َ1 Dِ��َـ�    @� �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 �2�َِMَQ���bـ�ً �ِـ/D�َ1 Dِ��َـ�    @� �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 �2�َِMَQ���bـ�ً �ِـ/D�َ1 Dِ��َـ�    @� �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 �2�َِMَQ��

 ُQ ��� ُQ ��� ُQ ��� ُQ ���        Hِ�َـI  )ِـ�DFَ"َ� �2ـX�ِI���ِ ��?ِ�َـ�  D/ِـ� @f���َ� /�� ِ3ِ$ )ِ�DFَ� ً	�Kُ� @6���Cْ���q /[َِ��� @S���ِv	 َ��� @Z�َ"[ِ�	 ��� )�ِD�َ' �R�        Hِ�َـI  )ِـ�DFَ"َ� �2ـX�ِI���ِ ��?ِ�َـ�  D/ِـ� @f���َ� /�� ِ3ِ$ )ِ�DFَ� ً	�Kُ� @6���Cْ���q /[َِ��� @S���ِv	 َ��� @Z�َ"[ِ�	 ��� )�ِD�َ' �R�        Hِ�َـI  )ِـ�DFَ"َ� �2ـX�ِI���ِ ��?ِ�َـ�  D/ِـ� @f���َ� /�� ِ3ِ$ )ِ�DFَ� ً	�Kُ� @6���Cْ���q /[َِ��� @S���ِv	 َ��� @Z�َ"[ِ�	 ��� )�ِD�َ' �R�        Hِ�َـI  )ِـ�DFَ"َ� �2ـX�ِI���ِ ��?ِ�َـ�  D/ِـ� @f���َ� /�� ِ3ِ$ )ِ�DFَ� ً	�Kُ� @6���Cْ���q /[َِ��� @S���ِv	 َ��� @Z�َ"[ِ�	 ��� )�ِD�َ' �R�
Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ<Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ<Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ<Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ<{. 

وتأمل كيف أسفوا على ذهاب ملك الشاذيل بن جديد الّذي قالوا عنه من قبلُ ـ أيـام   
م : " ل ماي بالعاصمة ـ  اإلضراب بساحة أوه حالل الدـيف  : ( ؛ وقد قيل قدمياً"إنالص

 للميداين، وأجود منه ما رواه ابـن بطـة يف          ) ٢/٦٨ (« جممع األمثال    »،  )ضيعت اللّنب   
مـا يل ال أَرى زمانـاً إال        : " ن البصري أنه قال   بسند صحيح إىل احلس   ) ٢١())  اإلبانة   ((

 ! ".بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٣٨�
 ا	�����

 ـ قبول الس الدستوري لالستقالة فوراً، وختليـه   ٣
سة الدولة بالنيابة، وفق مـا تقتضـيه        عن تويل منصب رئا   

 .من الدستور ) ٨٤(املادة 
 ـ جتاوز الـس األعلـى لألمـن الختصاصـاته      ٤

 .الدستورية كهيئة  استشارية
أدت إىل   )١(هذه الوضعية السياسـية غـري الشـرعية       

اغتصاب ومصادرة إرادة الشعب واختياره، وهي سابقة       
ية الدسـتورية يف    خطرية يف حق سيادة الشعوب والشرع     

 .)2(الدولة
بناًء على ذلك؛ فإننا حنن منتخيب اجلبهـة اإلسـالمية          
لإلنقاذ ممثلي أغلبية الشعب اجلزائري، نتوجه إىل الربملانيني        

بإرادة الشعوب وسيادا   ) ٣(املؤمننييف الداخل واخلارج،    
 :مبا يليوحريتها يف اختيار ممثّليها وتقرير مصريها، 

ف يف وجه االستبداد السياسي أينما وجد،  ـ الوقو ١
                                                           

 . بعدهاإلسالمية؛ يدلّ عليه ماجيب التنبه إىل أم يقصدون الشرعية الدستورية ال الشرعية ) ١(

 !تأمل؛ فإم ال يتكلمون إال بالشعب والدستور) 2(

 واختيارها وتقرير مصـريها؛ واهللا تعـاىل        رادة الشعوب صار إمياناً بإ  ما أفظع هذا؛ ألنه     ) ٣(
 	gَ ;��ْ��ـOُ ��ـ� ;@ِ�;ـ�@       {: ، ويقول } �SI	D}�; َg]ُـE@ ��ـ� ;@ِ�;ـ�@        �SI	D}�; َg]ُـE@ ��ـ� ;@ِ�;ـ�@        �SI	D}�; َg]ُـE@ ��ـ� ;@ِ�;ـ�@        �SI	D}�; َg]ُـE@ ��ـ� ;@ِ�;ـ�@       {: يقولSI       @;ـ��ـ� ;@ِ�� ُOْ��ـ��; َg	 SI       @;ـ��ـ� ;@ِ�� ُOْ��ـ��; َg	 SI       @;ـ��ـ� ;@ِ�� ُOْ��ـ��; َg	 SI{  ويقـول ، :}    َ� @Eُـ[D}�; ُg	�    َ� @Eُـ[D}�; ُg	�    َ� @Eُـ[D}�; ُg	�    َ� @Eُـ[D}�; ُg	�

ِ3ِ�[ْ@}�ِ ��{���@�ِ3ِ�[ْ@}�ِ ��{���@�ِ3ِ�[ْ@}�ِ ��{���@�ِ3ِ�[ْ@}�ِ ��{���@�{. 



 

 

 ٢٣٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 .)١(اهليئات غري الدستوريةوالذي متارسه 
اليت ال حتظـى بتزكيـة    ـ عدم االعتراف باهليئات  ٢

 .)٢(الشعب واختياره
 ـ املساندة من أجل استكمال املسـار االنتخـايب    ٣

وإجراء الدور الثاين لالنتخابات التشريعية، حىت يتشـكل        
عني رئيسه الذي سيتوىل رئاسـة الدولـة        الس الذي سي  

 يوماً، تنظم   ٤٥بالنيابة وفقاً ألحكام الدستور، وذلك ملدة       
خالهلا انتخابات رئاسية مما يعيد الشرعية ملؤسسات الدولة        

 .واحترام إرادة الشعب
 هذا حمتوى بيان اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ باجلزائر

 
لس الشياسية لنواب اعيب الوطينالالّئحة الس 
  للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
 الفائزين يف الدور األول

                                                           
 ينطبق هذا على    أال ميكن أن  ! إذن فاالستبداد الّذي متارسه اهليئات الدستورية ليس به بأس        ) ١(

 .واهللا املستعان! جوهرت بورغ جبنوب إفريقيا؟

من يعترف بنوح عليه الصالة والسالم الّذي مل حيظَ بتزكية شـعبه، وال             ! يا ليت شعري  ) ٢(
����� �f	��O�Cَِ5 X�ِI @3���� �/ٌ{: اختاروه، بل قال اهللا تعاىل فيه ٌO�Cَِ5 X�ِI @3���� �/��	�f �����ٌO�Cَِ5 X�ِI @3���� �/��	�f �����ٌO�Cَِ5 X�ِI @3���� �/��	�f �����ومن يعترف بـإبراهيم وسـائر   ! ؟}

��SِI 'ُِ!ـDV   {: صالة والسالم الّذين ضلّت أكثرية شعوم، حىت قال اهللا تعاىل         األنبياء عليهم ال     DVـ!ُِ' SِI��   DVـ!ُِ' SِI��   DVـ!ُِ' SِI��
gِ	 Oِ�ِ �� /�� َ�K~Cِ.@; ِ�D�َ:	 -Uِ /�� ��َpQَْ1gِ	 Oِ�ِ �� /�� َ�K~Cِ.@; ِ�D�َ:	 -Uِ /�� ��َpQَْ1gِ	 Oِ�ِ �� /�� َ�K~Cِ.@; ِ�D�َ:	 -Uِ /�� ��َpQَْ1gِ	 Oِ�ِ �� /�� َ�K~Cِ.@; ِ�D�َ:	 -Uِ /�� ��َpQَْ1{؟.! 



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٤٠�
 ا	�����

 ١٩: هــ ـ املوافـق   ١٤١٢ رجب ١٤ اجلزائر، »
 «م ١/١٩٩٢/

ـ�m 5َـ�D ��@ـK	 �َ]ـُ              {: قال تعاىل ��	 SِI mـ���	 @Eَـ� َJ�َ5 �/;M�	              ُـ[َ� 	Kـ@�� D5َـ� mـ���	 SِI mـ���	 @Eَـ� َJ�َ5 �/;M�	              ُـ[َ� 	Kـ@�� D5َـ� mـ���	 SِI mـ���	 @Eَـ� َJ�َ5 �/;M�	              ُـ[َ� 	Kـ@�� D5َـ� mـ���	 SِI mـ���	 @Eَـ� َJ�َ5 �/;M�	 E E E E
 ���@ D��b 	Kُ��َ5� ً����ِI DE@c?	�+َU E@cK��Di�َU ���@ D��b 	Kُ��َ5� ً����ِI DE@c?	�+َU E@cK��Di�َU ���@ D��b 	Kُ��َ5� ً����ِI DE@c?	�+َU E@cK��Di�َU ���@ D��b 	Kُ��َ5� ً����ِI DE@c?	�+َU E@cK��Di�َUg	g	g	g	O�Qِ�K�	 �ED��ِ�� O�Qِ�K�	 �ED��ِ�� O�Qِ�K�	 �ED��ِ�� O�Qِ�K�	 �ED��ِ�� {. 

إزاء التطورات اخلطرية اليت تشهدها البالد، وشعوراً منا        
بثقل املسئولية امللقاة على عاتقنا، وإبراًء للذمـة، ووفـاًء          

 : مث أمام التاريخ واألمةاهللاللعهد أمام 
 مجادى الثانيـة    ٢: املنتخبون يوم  فإننا حنن نواب األمة   

ــق ١٤١٢ ـــ املواف ــون ٢٦/١٢/١٩٩١: ه م اتمع
ـ : هـ املوافـق  ١٤١٢رجب١٤يوم م ١٩/١/١٩٩٢لـ

 :باجلزائر العاصمة نذكّر مبا يلي
مل تفتأ األنظمة املتعاقبة على احلكم يف البالد تسـري يف           

بـدءاً  ) ١(إلرادة األمة وطموحات الشعب   االجتّاه املغاير   
 وانتهاًء بالتجاوزات اخلطرية لدستور     ٦٣دستور  بانتهاك  

                                                           
تأمل تعبريهم هذا الّذي ال خيتلف عن تعبري الدميقرطيني، وهل للشعب طمـوح ولألمـة           ) ١(

أهـي  ! ن باإلسالم بدال عن القاموس الـدميقراطي؟      وملاذا ال يعربو  ! إرادة مع إرادة اهللا؟   
�	 �َـDK 'ُـ�U @/ِcDَ�@ـ��SK@�ِcD   {: مداهنة للنظام العاملي؟ فإنّ اهللا تعاىل يقول L?��   �SK@�ِcDـ�@�َU @/ِcDُـ�' DKَـ� 	�L?��   �SK@�ِcDـ�@�َU @/ِcDُـ�' DKَـ� 	�L?��   �SK@�ِcDـ�@�َU @/ِcDُـ�' DKَـ� 	�L?��، أم هو ازام وشعور }

���َِ]ـ/         {: بالذلّ لو نادوا باإلسالم؟ فإنّ اهللا تعاىل يقول        �#ِ�ِ�D\ـ@�Cْ�ِ�� ِ3�ِKـ@����ِ�� @k��XC�ِـ3ِ 	��ِـ+         ���َِ]ـ/ �#ِ�ِ�D\ـ@�Cْ�ِ�� ِ3�ِKـ@����ِ�� @k��XC�ِـ3ِ 	��ِـ+         ���َِ]ـ/ �#ِ�ِ�D\ـ@�Cْ�ِ�� ِ3�ِKـ@����ِ�� @k��XC�ِـ3ِ 	��ِـ+         ���َِ]ـ/ �#ِ�ِ�D\ـ@�Cْ�ِ�� ِ3�ِKـ@����ِ�� @k��XC�ِـ3ِ 	��ِـ+    َ� �#ِ�Uُِ��ـ�(	     َ� �#ِ�Uُِ��ـ�(	     َ� �#ِ�Uُِ��ـ�(	     َ� �#ِ�Uُِ��ـ�(	 
�SK@�َCD��;�SK@�َCD��;�SK@�َCD��;�SK@�َCD��;{. 



 

 

١(٨٩(. 
وكان من نتائج هذا املسار اخلاطيء أن عمت الفوضى         
يف كافّة ااالت السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة،        
فجمدت العقول، وعطّلت الطاقات، وبددت الثّـروات،       
 وأبعدت األمة عن مشروعها احلضاري اإلسالمي، وملّا الح       
بريق األمل، وظنت األمة أنها تنفّست الصعداء من وطـأة          

فتصادر  إذا باملوازين تنقلب فجأة   هذا الكابوس املخيف،    
 ويـداس   ، فيوقف املسـار االنتخـايب،     )٢(إرادة الشعب 

 .)4(وكافّة القيم اإلنسانية) ٣(الدستور والقوانني
                                                           

اللهم إالّ أن يكون    ! إنه انتهاك للدستور وجتاوز له بدًءا وانتهاًءا كما قالوا، فأين اإلسالم؟          ) ١(
 !   اإلسالم عندهم هو الدستور

فكيف لو أراد الشعب غـري      ! بكاؤهم عن مصادرة إرادة الشعب ال عن تعطيل الشريعة        ) ٢(
 !اإلسالم؟

إميان منكم بالدستور والقوانني الوضعية، بل إذا ساءكم أن يداس الدستور والقوانني            هذا  ) ٣(
�@�@ـFX�َ1 �SK@ـ�f DE	���@ـK	    {:قال اهللا تعاىل! فهل يسركم أن ترفعوها فوق رؤوسكم؟   D+�; �/;ِMX�	 Hَ�ِI ��َ' DEَ�َ1    	Kـ@���	�f DEـ@FX�َ1 �SKـ@�@�D+�; �/;ِMX�	 Hَ�ِI ��َ' DEَ�َ1    	Kـ@���	�f DEـ@FX�َ1 �SKـ@�@�D+�; �/;ِMX�	 Hَ�ِI ��َ' DEَ�َ1    	Kـ@���	�f DEـ@FX�َ1 �SKـ@�@�D+�; �/;ِMX�	 Hَ�ِI ��َ' DEَ�َ1
         �; Sَ1 �S���5َـ�D 1ُ�ِـ�@�	 Sَ1 ;�ْ]�ُـ�@�	 $ِـ3ِ ��;@ِ�;ـ�@         $ِ��� 1ُ�ـِ+D�َ�ِI َJـ�2 ����ـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ CِD َ5ـ�2 ;@ِ�;ـ�@�Sَ1 �S ;�         $ِ��� 1ُ�ـِ+D�َ�ِI َJـ�2 ����ـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ CِD َ5ـ�2 ;@ِ�;ـ�@�Sَ1 �S ;�         $ِ��� 1ُ�ـِ+D�َ�ِI َJـ�2 ����ـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ CِD َ5ـ�2 ;@ِ�;ـ�@�Sَ1 �S ;�         $ِ��� 1ُ�ـِ+D�َ�ِI َJـ�2 ����ـ� 1ُ�ـِ+Jَ �ِـ/ CِD َ5ـ�2 ;@ِ�;ـ�@ �ِKُـ��X!�	 Hِ�َـI 	K@�َQـ�@         "َ{�ـ�;�ِ@;����5َـ�D 1ُ�ِـ�@�	 Sَ1 ;�ْ]�ُـ�@�	 $ِـ3ِ  �ِKُـ��X!�	 Hِ�َـI 	K@�َQـ�@         "َ{�ـ�;�ِ@;����5َـ�D 1ُ�ِـ�@�	 Sَ1 ;�ْ]�ُـ�@�	 $ِـ3ِ  �ِKُـ��X!�	 Hِ�َـI 	K@�َQـ�@         "َ{�ـ�;�ِ@;����5َـ�D 1ُ�ِـ�@�	 Sَ1 ;�ْ]�ُـ�@�	 $ِـ3ِ  �ِKُـ��X!�	 Hِ�َـI 	K@�َQـ��}َ"

ً	��ِ��$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�َ!D���	ً	��ِ��$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�َ!D���	ً	��ِ��$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�َ!D���	ً	��ِ��$ ً��8َw DE@FXCِ.@; Sَ1 @S�َ!D���	{. 

 معجم املنـاهي    »، قال الشيخ بكر أبو زيد يف        املاسوينهذه الكلمة مستلة من القاموس      ) 4(
اتسع انتشار هذه اللفظة الرباقة بني املسلمني عامتهم وخاصتهم،         ) : " ٨٧( ص   «اللفظية  

، وهكـذا حـىت يف صـفوف        )هذا عمل إنساين    : ( ويستمِلح الواحد نفسه حني يقول    
 وأا كلمة يلوكهـا     « ماسونية   »املتعلمني واملثقفني، وما يدري املسكني أا على معىن       

= 

 ٢٤١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

٢٤٢

 :وأمام هذا الوضع فإننا حنن نواب األمة
 العواقب الوخيمة اليت ميكن أن تنجر عن        ـ حنذّر من  ١

مصادرة اختيار الشعب والذي عرب عنه بكل حرية بشهادة         
ــالل   ــن خــ ــدو مــ ــديق والعــ  الصــ

 اعتبارا من أنّ السلطة التأسيسية      م٢٦/١٢/١٩٩٢اقتراع  
 هـــــــــــي ملـــــــــــك 
للشعب وأنه الجدوى لتمثيـل األمـة إال يف حـدود           

 .)١(املشروعية الدستورية القانونية
، )٢(باحلريات السياسية ) هكذا  ( ـ حنذّر من مساس     ٢

حيث إننا سجلنا يف هذا جتاوزات وانتـهاكات خطـرية          
واملخالفـات  متثّلت يف االعتقاالت العشوائية غري املربرة،       

 من  ،)٣(املرتكبة ضد احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية     
                                                           

بلسانه وهي حرب عليه؛ ألا ضد الدين؛ فهي دعوة إىل أن نواجه املعـاين السـامية يف                 
�Iِ[َ	 �َ�ُـK	 	�Xـ�f �/;ِM	���@ـK	       {: احلياة باإلنسانية ال بالدين، إا يف املعىن شقيقة قول املنافقني                	Kـ@���	�f �/;ِMـX�	 	Kُـ�َ� 	َ]ِI�       	Kـ@���	�f �/;ِMـX�	 	Kُـ�َ� 	َ]ِI�       	Kـ@���	�f �/;ِMـX�	 	Kُـ�َ� 	َ]ِI�   	Kُ5َـ��    	Kُ5َـ��    	Kُ5َـ��    	Kُ5َـ�� 

�SKُ*+ِDFَ"D�@� @/D}َ� ���X�ِI DEُ[���� �X�ِI 	Kُ��َ5 DEِFِ���ِ����T �ِI 	DKَC�i 	َ]ِI�� ����	�f�SKُ*+ِDFَ"D�@� @/D}َ� ���X�ِI DEُ[���� �X�ِI 	Kُ��َ5 DEِFِ���ِ����T �ِI 	DKَC�i 	َ]ِI�� ����	�f�SKُ*+ِDFَ"D�@� @/D}َ� ���X�ِI DEُ[���� �X�ِI 	Kُ��َ5 DEِFِ���ِ����T �ِI 	DKَC�i 	َ]ِI�� ����	�f�SKُ*+ِDFَ"D�@� @/D}َ� ���X�ِI DEُ[���� �X�ِI 	Kُ��َ5 DEِFِ���ِ����T �ِI 	DKَC�i 	َ]ِI�� ����	�f {." 

هذه الكلمة عظيمة يف ميزان الشرع، ألنها متليك للشعب ما ال جيوز أن يكـون إال هللا                  ) ١(
 .} ِSِI	� ِSِIِ3XC�ِ X�ِI @E[ُْ	� ِSِIِ3XC�ِ X�ِI @E[ُْ	� ِSِIِ3XC�ِ X�ِI @E[ُْ	�3XC�ِ X�ِI @E[ُِْ{:تعاىل القائل

 .وال حول وال قوة إالّ باهللا!  استثناء، إذن حىت العلمانيني والشيوعيني وغريهمهكذا دون) ٢(
الزنا والربا إذا كانا عن تراض فهما من احلريات الفردية املكفولة قانوناً، وكذا االجتماع              ) ٣(

على مائدة اخلمر بل االجتماع عند موسم قبوري من احلريـات اجلماعيـة، فلمـاذا مل                
= 

ارك ا	��� ��  �
 ا	�����



 

 

 ٢٤٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ليت يضـمنها   مساس بسالمة األشخاص البدنية واملعنوية ا     
 واألعراف الدولية مبا فيها الدستور اجلزائري يف        )١(الشرع
 ).٥٦(إىل ) ٢٨: (مواده
ـ حنذّر من تكتالت مشـبوهة غايتـها إجهـاض          ٣

 وثوابـت   باختيار الشعب   واملساس املشروع اإلسالمي، 
 .األمة
ـ إننا نعترب أنّ الس األعلى لألمـن قـد جتـاوز            ٤

 إجــراءات منافيــة اتخــاذهصــالحياته الدســتورية ب
، بتعطيله للمسار االنتخايب بإحداث ما يسمى       )2(للدستور

 .بالس األعلى للدولة
ـ إننا نعترب الس األعلى للدولة جمرد جملس فـرض          ٥

الوصاية على الشعب، وبالتايل فإنّ كافّة ما ينجر عنه مـن           
تعترب  جمالس وهيئات وتصرفات سياسية داخلية أوخارجية     

                                                           
 !م ختافون أالّ تسمع استغاثتكم؟حتددوها؟ أ

) الشـرع   ( ما أقل ما يستعملون األلفاظ اإلسالمية على استحياء وخجل؛ ألنّ كلمـة             ) ١(
 الواردة هنا حتتمل الشرع اإلسالمي، كما حتتمـل الشـرع القـانوين، ومحلـها علـى             

ـ              الشـرعية   ( املعىن الثاين هو األنسب بطبيعة هذا اخلطاب؛ ألننا مل نرهم يعربون إالّ بـ
يتيمة يف هذه الالئحة إىل أن يضـموا        ) املشروع اإلسالمي   ( ، فبقيت كلمة    )الدستورية  
القضية ( ومثلها كلمة   !! ؛ ألنها وحدها قاصرة   )واملساس باختيار الشعب    : ( إليها قوهلم 
 .الّيت يف ختام كلمتهم هذه) الشعب اجلزائري املسلم ( ، و)اإلسالمية 

 .أتبينهاهنا كلمة مل ) ٢(



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٤٤�
 ا	�����

وإننا كممثّلني شرعيين   ،  )١(كلها مناقضة ألحكام الدستور   
؛ نعتربأنّ  )٣(جيسد طموحاته ! ، حاملني برنامج  )٢(للشعب

الس االنتخايب هو اإلطار الشرعي والقانوينّ الذي يعبر        
 .)٤(فيه الشعب عن إرادته، ليس إال

نعترب أنّ السلطة التشريعية هيئة جملس واحـد،        ـ  ٦
، يسمى الس الشعيب الـوطين، لـه        )٥(قاً للدستور طب

وال جيوز على اإلطالق سن أو إحداث       ،  )٦(كامل السيادة 
هيئة بديلة له مهما كانت املربرات املفتعلة اليت ـدف إىل           

الوقوف يف وجه املشروع اإلسالمي. 
ـ نندد ببعض وسائل اإلعالم اليت استعملت لتمريـر         ٧

                                                           
هذا مع ما فيه من اعتراف بالدستور، فإنه يعين أن الس األعلى للدولة وغريه من االس         ) ١(

 !لو مل يناقضوا الدستور فال ضري عليهم، فأين الشرع اإلسالمي؟

 !!وال تلك.. الهذه : أهي شرعية إسالمية أم قانونية؟ اجلواب) ٢(
ال بشرعه، إذ حسب هؤالء أن يتوبوا مـن كلمـام          أما اإلسالم فربيء من أن ميثله اجله      

 !الكفرية، فكيف يصلُحون لقيادة األمة اإلسالمية؟
 !وأما القانون فكيف يرضون ألنفسهم أن ميثلوه وقد أعزهم اهللا باإلسالم؟

 !ال الشرع اإلسالمي) ٣(
اراً شرعياً، بل كيف    إنها السنن؛ كيف أضحى نظام االنتخابات الدميقراطي إط       ! اهللا أكرب ) ٤(

 !أوجبوه وحرموا غريه؟
 !ال الشرع اإلسالمي) ٥(
 !؟}� �/ِ� �2َ� �lD�َ	ِD�َ:�  �/ِ� �2َ� �lD�َ�yfD-�T	ِD�َ:�  �/ِ� �2َ� �lD�َ�yfD-�T	ِD�َ:�  �/ِ� �2َ� �lD�َ�yfD-�T	ِD�َ:� yfD-�T{: �فماذا أبقيتم هللا تعاىل القائل لنبيه ) ٦(



 

 

 ٢٤٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ة توجيه الرأي العام توجيهاً مغايراً ملا أفرزته        املؤامرة وحماول 
 :إرادة الشعب، وعليه فإننا نصر على ما يلي

أ ـ تنقية األجواء السياسية، وذلك بـإطالق سـراح    
كافّة املساجني السياسيين وعلى رأسـهم قيـادة اجلبهـة          
اإلسالمية لإلنقاذ، وإرجاع العمال املطرودين إىل مناصب       

 الضحايا واملتضررين من جراء املمارسة      عملهم، وتعويض 
 .االستبدادية والتعسفية للنظام

ـ   نصر على ضـرورة الرجـوع الفـوري إىل    ب 
 ونطالب  ،)١(الشرعية الدستورية اسدة إلرداة الشعب    

بإمتام املسار االنتخايب على اعتبـار أنّ كافّـة الشـروط           
 .)٢(متوفّرة

يش الوطين سليل جـيش  ج ـ نصر على أن يبقى اجل 
                                                           

��ِ����ً{! تأمل هذه الكفرية) ١( ً�DKَ5 �SKُ�Kُ�َ"َ� DEُ[X�Iً����ِ�� ً�DKَ5 �SKُ�Kُ�َ"َ� DEُ[X�Iً����ِ�� ً�DKَ5 �SKُ�Kُ�َ"َ� DEُ[X�Iً����ِ�� ً�DKَ5 �SKُ�Kُ�َ"َ� DEُ[X�I{. 
:  فيه بني املسلم والكـافر، واهللا تعـاىل يقـول   املسار االنتخايب نظام كافر؛ ألنه يساوى  ) ٢(

}       �SKـ@�ُ[D}َ' �%D�َQ DEُ[َ� ��� �#ِ��ِD�ُ(�َQ �#ِ�CِD�ُ(	 ُO��D���َUَ1       �SKـ@�ُ[D}َ' �%D�َQ DEُ[َ� ��� �#ِ��ِD�ُ(�َQ �#ِ�CِD�ُ(	 ُO��D���َUَ1       �SKـ@�ُ[D}َ' �%D�َQ DEُ[َ� ��� �#ِ��ِD�ُ(�َQ �#ِ�CِD�ُ(	 ُO��D���َUَ1       �SKـ@�ُ[D}َ' �%D�َQ DEُ[َ� ��� �#ِ��ِD�ُ(�َQ �#ِ�CِD�ُ(	 ُO��D���َUَ1{ى فيه بني الذّكر واألنثـى،  ! ؟ه يساووألن
����lD�َ 	�ـَQXM�Q @َـ�:Hَp�ُ    {: واهللا تعاىل يقول      Hَp�ُ:َـ�Q @�َQXMـ�	 �lD�َ���    Hَp�ُ:َـ�Q @�َQXMـ�	 �lD�َ���    Hَp�ُ:َـ�Q @�َQXMـ�	 �lD�َ���، وأعظم هذه كلّها أنه يساوى فيه اإلسالم بالكفر     }

 .حني جيعال يف كفيت التصويت
فواحسرتا على من اعترب هذا النظام االنتخايب متوفر الشروط كافة، ودينه مهان يف صناديق              

��	gُ      {: أما مسع هؤالء رم يقول   . االقتراع يعلَى عليه   �SDKَـCD�َ:	 @Eُ"1َ�ـ�� EِCْـ��	 �I 	K@�Dَـ�'� 	Kـ@�ِFَ' 8U      ُg	�� �SDKَـCD�َ:	 @Eُ"1َ�ـ�� EِCْـ��	 �I 	K@�Dَـ�'� 	Kـ@�ِFَ' 8U      ُg	�� �SDKَـCD�َ:	 @Eُ"1َ�ـ�� EِCْـ��	 �I 	K@�Dَـ�'� 	Kـ@�ِFَ' 8U      ُg	�� �SDKَـCD�َ:	 @Eُ"1َ�ـ�� EِCْـ��	 �I 	K@�Dَـ�'� 	Kـ@�ِFَ' 8U
َ1 DEُQ��"ِ�; /َ��� DEُ[����َ1 DEُQ��"ِ�; /َ��� DEُ[����َ1 DEُQ��"ِ�; /َ��� DEُ[����َ1 DEُQ��"ِ�; /َ��� DEُ[����DEُ[َ����D�DEُ[َ����D�DEُ[َ����D�DEُ[َ����D�{. 



 

 

٢٤٦

التحرير الوطين حامياً لألمة، وبعيداً عن الثّورات السياسية        
 لضـرب   اليت تريد أن جتعل منه أداة بيد الطغمة احلاكمة        

 .)١(اختيار الشعب
                                                           

احلكم مبا أنزل ( لقد أخذت أحبث يف هذه الالئحة وهذا النداء عن كلمة ! ال ما اختار اهللا) ١(
، فلم أعثر على كلمة منها ولو مـرةً واحـدة إالّ            )تطبيق الشريعة اإلسالمية    ( ، أو   )اهللا  

 ، )ي  املشـروع اإلسـالم   : ( الناعمة اليت ال تزعج أصحاب الربملان كقـوهلم        الكلمات
عندهم بأكثر من   ) الدستور  ( و،  )الشعب  ( بينما حظي ذكر    ،  )القضية اإلسالمية   ( و
؛ حرصاً منهم على أن يكون األمر والسـيادة         مرة يف ورقتني ونصف ورقة فقط     ) ٤٧(

، عاملهم اهللا مبـا     !!زعموا.. خالصني هلما ليس هللا تعاىل فيهما نصيب؛ ريثما يتمكّنون          
 .يستحقون

 ، )إرادة الشـعب  ( ، و)اختيـار الشـعب   ( حديثهم كله انتصـار لــ     فإن  ! وتأمل
 ، وحسرم كلّهـا علـى عـدم احتـرام          )سيادة الشعب   ( ، و )طموحات الشعب   ( و
سيادة الـس الشـعيب     ( ، و )املشروعية الدستورية القانونية    ( ، و )أحكام الدستور   ( 

 احلريـات  ( ، و )مـة   ثوابـت األ  ( ، و )احلريات الفرديـة واجلماعيـة      ( ، و )الوطين  
 ...)القيم اإلنسانية ( ، و)السياسية 

ما ترك شيئاً هللا إالّ جعله قرباناً لطواغيته؛ إنه دين الدميقراطية، وهـذه             ! قبح اهللا هذا الدين   
األلفاظ الفجة من قاموسه الّذي استبدلوه بالوحي وأعطوا به الدنية يف دينـهم، قـال اهللا                

� {: تعاىل@?�َQ SِI� �@?�َQ SِI� �@?�َQ SِI� �@?�َQ SِI�             n8ـ�Cِ�i َ��ُMَـeX'� ً	]ِI�� @6��D�َ� ���D�َC�� �)�َِ"ْ�"�ِ �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 )ِMX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	             n8ـ�Cِ�i َ��ُMَـeX'� ً	]ِI�� @6��D�َ� ���D�َC�� �)�َِ"ْ�"�ِ �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 )ِMX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	             n8ـ�Cِ�i َ��ُMَـeX'� ً	]ِI�� @6��D�َ� ���D�َC�� �)�َِ"ْ�"�ِ �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 )ِMX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	             n8ـ�Cِ�i َ��ُMَـeX'� ً	]ِI�� @6��D�َ� ���D�َC�� �)�َِ"ْ�"�ِ �2D�َ�ِI ���D��bD�َ1 )ِMX�	 /ِ�� �2َ�K@�"ِْ���َ� 	 . . . .  S1 َ�DKَـ��  S1 َ�DKَـ��  S1 َ�DKَـ��  S1 َ�DKَـ��
      n8�Cَِ5 ً�|D��T DEِFD�َ� ِI @/َQD�َ' ��D�Qِ D�َ�َ� َ���"ْ َa      n8�Cَِ5 ً�|D��T DEِFD�َ� ِI @/َQD�َ' ��D�Qِ D�َ�َ� َ���"ْ َa      n8�Cَِ5 ً�|D��T DEِFD�َ� ِI @/َQD�َ' ��D�Qِ D�َ�َ� َ���"ْ َa      n8�Cَِ5 ً�|D��T DEِFD�َ� ِI @/َQD�َ' ��D�Qِ D�َ�َ� َ���"ْ َa . . . .     َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw�� kِ���َ�	 �%D�ِw َ����5َْ]َ: ً	]ِI     َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw�� kِ���َ�	 �%D�ِw َ����5َْ]َ: ً	]ِI     َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw�� kِ���َ�	 �%D�ِw َ����5َْ]َ: ً	]ِI     َ' َ� Eُa �ِ���َ(	 �%D�ِw�� kِ���َ�	 �%D�ِw َ����5َْ]َ: ً	]ِI    ـ���D�َC���ِـ�@ �َـ�2 ����D�َCـ�    �ِـ�@ �َـ�2 ����D�َCـ�    �ِـ�@ �َـ�2 ����D�َCـ�    �ِـ�@ �َـ�2 

ً	oِWَ�ً	oِWَ�ً	oِWَ�ً	oِWَ�{. 
 :وأختم هذا التعليق بكلمة مسعتها من بعض أهل العلم، حيث قال

= 

ارك ا	��� ��  �
 ا	�����



 

 

 ٢٤٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

د ـ نصر على أن يتحمل الس الدستوري مسئولياته  
 .كاملة

ـ         : ويف اخلتام  ن إننا نعتقد أنّ كل ما حدث ابتـداًء م
استقالة الرئيس الشاذيل ابن جديـد، إىل فـرض جملـس           
الوصاية على الشعب إمنا هو مؤامرة نسجت خيوطهـا يف          
إطار النظام الدويل اجلديد إلقصاء اإلسـالم عـن حيـاة           

، كنظام جمتمع وإجياد مربر مفتعل حللّ اجلبهـة         )1(املسلمني
ئر حبق،  اإلسالمية اليت رفعت لواء القضية اإلسالمية يف اجلزا       

وبالتايل يصفو اجلو للغرب الكافر وأذنابه يف بالدنا لفرض         
: قال تعاىل . املشروع الغريب على الشعب اجلزائري املسلم     

                                                           
إنّ إقصاء جبهة اإلنقاذ اإلسالمية من االنتخابات الربملانية يف اجلزائر نعمة مـن اهللا؛              " 

هـذا فضـل    : ألنه لو قامت هلا قائمة ألوشك الناس على الوقوع يف الشرك، إذ يقال            
قراطية على اإلسالم؛ إذ ا وصلت اجلبهة إىل احلكم، مع أنّ اإلسالم يستمد قوته              الدمي

منه ال من غريه، وال يفتقر إىل أن يمد من الكفر حببله، وال ينعدم وجوده حىت يظن أن                  
 ... ".ال سبيل إىل عزه إالّ السبيل الدميقراطي 

عاملي وهم يشهدون بأنه هو الذي سـن        كيف يستغيثون بالربملان ال   ! هذا تناقض عجيب  ) ١(
 !فال إله إال اهللا كم هو خائب أمر من وِكل إىل نفسه!! فيهم مؤامرة النظام اجلديد؟

 
 

 



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٤٨�
 ا	�����

}SK@ Cَِ�D��; ٍ�َCَ�D�@� )َ1 	K@�َCَ4 �/;M�	 @EَCD�������SK@ Cَِ�D��; ٍ�َCَ�D�@� )َ1 	K@�َCَ4 �/;M�	 @EَCD�������SK@ Cَِ�D��; ٍ�َCَ�D�@� )َ1 	K@�َCَ4 �/;M�	 @EَCD�������SK@ Cَِ�D��; ٍ�َCَ�D�@� )َ1 	K@�َCَ4 �/;M�	 @EَCD�������{. 
 ...ختم اجلبهة 
 

 كلمة توضيحية حملتوى البيانني السابقني
قد يخيل إليه أن هذين     ) جلَزأَرة  ا( الذي يعرف مجاعة    

البيانني من صنعتها بعد أن احتوت اجلبهـة؛ ألن تتـويج           
الكالم السياسي اخلايل من الفقه الشرعي بآية عند البدايـة          
وأخرى عند النهاية صياغةٌ مألوفـة عنـهم، وألن متييـع           
األحكام الشرعية مبخاطبة الغري بلسانه ـ ولو كان كفـراً   

عروفة عنهم، لكن احلق أن هلذين البيانني أصالً        ـ ازامية م  
أصيالً يف فكر علي بن حاج؛ فقد قال يف رسالته إىل رئيس            

ـ  ١٤١٥مجادى اآلخرة   ٤(اجلمهورية املؤرخة يف     يف )  هـ
 ): ٢(ق                      

)  أكتـوبر  ٨٨(يف ) كذا  ( فإذا كان التذمر مشروع     " .. 
بعد مصـادرة حـق     ) ١٩٩٢(فما الذي جعله إرهابا يف      

 ! ". يف االختيار؟الشعب 
وافترى على اإلسالم الكفرية الدميقراطية؛ فقـال يف ق         

 :واإلسالم ال يعرف مشروعية السلطة إال بأمرين): " ٥(
 .ـ التقيد بأحكام الشريعة١
واختيار احلاكم برضا الشعب، فإذا فقد شـرط        ـ  ٢

للشرعية؛ فال شرعية   ) كذا  ( من الشرطني بالنظام فاقد     
ــ ــروعية للنظــ ــاألمرين وال مشــ  ام إال بــ
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وعدم توفر رضا الشعب واألمة على احلاكم هو        ... معاً  
 ".اغتصاب حلق األمة يف االختيار 

ه األول؛ وإال فمىت كان         : قلته الثاين أمرلقد نسف أمر
إن يف هذا الكالم هدماً     ! رضا الشعب من أحكام الشريعة؟    

  بل وسائر اخللفاء، وتفصيله    �خلالفة عمر وعثمان وعلي     
وأغرق يف  . عند حديثي عن الشورى يف آخر الفصل اآليت       

الضالل حني أخذ يؤكِّد صحة املذهب الدميقراطي وينسبه        
إىل اإلسالم ويستدل له بأقوال املفكرين والقانونيني الكفار،      

 مجادى  ٢٢( فقال يف رسالته إىل وزير االتصال املؤرخة يف         
ـــ ١٤١٥األوىل   ): ٢٦(يف ق ) هـــــــــ

أن السلطة ال تنال إال     سومة عند الغرب    ومن األمور احمل  " 
ومن ذلـك   ! ..  يف حرية تامة   عن طريق اختيار الشعب   

ويوم أن استقر هذا    ... قالوا مبشروعية الثورة على املستبد      
املبدأ يف فكر اتمع الغريب استقرت األوضاع السياسية        

ومل يقف األمر عند هـذا      . )١(!!! "وعم األمن !! عندهم
                                                           

)١ (األمة الغائبة »مثله قول سلمان العودة يف شريط : قلت »   ث عـن   ـ وهـو يتحـد
وهلذا يعيشون أوضاعاً من االستقرار ال تعيشها البالد : " اتمعات الغربية الدميقراطية ـ  

راجع بقية كالمه على هذا وعلى الذي تراه بعد ـ إن شئت  !!". اإلطالقاألخرى على 
 للشيخ الفاضل فاحل بن نـافع       «ومنهج احلق   ) الرجلُ واملنهج   (  حقيقة   »ـ يف كتاب    

 .احلريب
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نقل من دين الكفار ما يوافق فكـره الثـوري؛    حىت أخذ ي  
فينقل يف هذه الورقة وما بعدها وما قبلها بقليل عن جون           
أوف ساليزيري وجان لوك وولز وبرنتون وفرانكفـورت        
والسكي وفولتري، وعن القانوين الفرنسي الشهري دجيي ـ  

إن السلطة يف أي بلد ينبغي أن : " كما قال هو ـ  قوله 
انون أعلى، وهذا القانون األعلـى غـري        تكون مقيدة بق  

، وجتاهل هـذه الرابطـة      )القاعدة القانونية   ( مكتوب  
 وينقـل حـىت عـن     ". والعدوان عليها يوجب املقاومة     

 إن للناس   : "نصه) م  ١٧٩٣ يونيو   ٢٤(القانون الفرنسي   
 حيث ال حيق    احلق يف مراجعة دستورهم وتعديله وتغيريه     

  أن يتحكم يف األجيال     جليل معني عن طريق دستور يضعه     
وعندما تعتدي احلكومة على حـق الشـعب        ... املقبلة  

يكون حق الثورة من أقدس احلقوق ومما ال ميكن التخلي          
 ".عنه 

ينقل هذه املخازي بال تعقب وال نقد، وينسب بعضها         
يف ! نعـم " ): ٢٦(إىل اإلسالم صراحة؛ فقد قـال يف ق         

م مـن رئـيس     الغرب قد ينال املواطن أو رجل اإلعال      
الدولة وال ميلك ذلك الرئيس أن يتخذ ضده أي إجراء،          

 .)١(! "فهل استفادوا من إسالمنا وأضعناه؟
                                                           

 اإلعـالم : وكمـا أسـلفت   : " ومثله قول سلمان العودة مشيداً ومنبهراً باحلرية الغربية       ) ١(
= 
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مبا عند الغرب؛ فقد     مث تراه ال يكتفي بذلك حىت يِشيد      
ندرك جيدا   ومن خالل ما تقدم   ): " ٢٨ـ٢٧(قال يف ق    

احلرية وخاصة احلرية السياسية    : أن الغرب يقدس أمرين   
فض االستبداد والطغيان والـدوس علـى حقـوق         وير

اإلنسان، بل يرى وجوب الثورة واملقاومة إذا حـدث         
 ! ".ذلك

ومن أجل أنه مِنع من الكلمة الثورية احلـرة اسـتنجد           
بنصوص الكفار أيضا ليؤذن له يف ذلك؛ فجعل ينقل عـن           

، )٢٣(جون ستيوارت إميل وعن شاتو بريان، كما يف ق          
نه نقل عن بعضهم كالما هو عني الكفر        بل وفاقرة الفواقر أ   

وقـال  : "  ومل يتعقبه بنصف كلمة، فقال     حرية العبادة يف  
جيـب أن    ( :يف رسالة الكوجنرس  ) ١٣/١/٤١(روزفلت  

ــع   ــات أربــ ــامل احلريــ ــود العــ  تســ
ـ  :هي) كذا  (  التحرر من   ـ حرية العبادة     حرية التعبري

 ) ".اخلوف ـ التحرر من احلاجة 
يناضل من أجل احلصـول     ! ا السنن إ! اهللا أكرب : قلت

على احلرية السياسية فيخلع دينه، ويأيت إىل هذه الكلمـة          
فلماذا شرع !! الكافرة ـ أال وهي حرية العبادة ـ ليؤيدها

                                                           
 هـو  كمـا  هو أفضل الوسائل يف كشف الفضائح ووضع النقاط على احلروف؛       الناضج
 .   « حقوق اإلنسان يف اإلسالم »:، من شريط له بعنوان!! "الغرب عند احلال
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وماذا كان يفعل األنبيـاء علـيهم الصـالة         ! اجلهاد إذن؟ 
 �X�X�X�Xأ{: والسالم يف دعوم وقد اجتمعت كلمتهم على قوهلم       

 	�بل حىت الشيوعيني ال بد أن يتنعموا ذه            !؟}  X�I	 X�I   َg	 X�I   َg	 X�I   َg	D�َ'  َg @ـ�@�	 'D�َ @ـ�@�	 'D�َ @ـ�@�	 'D�َ @ـ�@
: ( وقـال فرانكفـورت   ): " ٢٤ق(احلرية؛ إذ يقول يف     

خمالفة حرية القول ولو كانت استيحاء من حالة هسترية         
فإن تقييدها يمثِّل تدهورا يف حق املـواطن، وال ميكـن           
التذرع بتقييدها ضد الشيوعيني، وإال خلقنا قطعة مـن         

 ) ".داخل أرضنا جهنم 
والعجب العجيب والنبأ الغريب الذي مل يسـبقه إليـه          
األوائل وال عرفه العلماء الفطاحل أنه فسر تصرف علي بن          

 يف مقاتلته اخلوارج بقوله عن هـؤالء يف ق          �أيب طالب   
وكانوا يمثِّلون املعارضة السياسية املنحرفـة أو       " ): ٢٤(

؟ )أي علي   ( عاملهم  ولكن كيف   !! املتطرفة بلغة العصر  
... هـل   .. هل نسف بيوم؟ هل شردهم يف البالد؟ هل         

 ): ٢٥(، إىل أن قـــــــــــــال يف ق "
) كذا  ( فقد أقر هلم حبرية الرأي السياسي وهم أعدائه         " 

وقال علي  ،  ) ..!! "كذا  ( بل ومكفريه   ) كذا  ( وحماربيه  
أي قول علـي ابـن أيب طالـب    ( ويف قوله  : " ابن حاج 
تأمينا هلم مـن    ] بقتال  ) كذا  ( ال نبدأكم    ): [ للخوارج
واعترافا هلم حبق النقد مهما كان متطرفاً شرط أن         اخلوف  

، مث جاء بقاصمة الظهور      "ال يسلك مسلك القتال والقتل    
ــال ــي  : " فقـ ــام علـ ــبق اإلمـ  ) ض ( أمل يسـ



 

 

جيب أن  : للكنجرس.. ذا القول قول روزفلت     ) كذا  ( 
 ..!!! ". العبادة .. : ربع األتسود العامل احلريات

ـع         : قلتطمفهذا صريح يف تأييده هذا القول، فكيف ي
ويزيد إغراقا يف الضالل    . )١(نسأل اهللا العافية  !  يف نقده له  

كل ما حدث لإلمام علي مع اخلـوارج         ورغم: " فيقول
التقتلوا اخلوارج بعدي؛ فليس    : ( قال يف أُخريات أيامه   

    ن طلب احلق فأخطأه كمن طلب الباطـل فأدركـه       م (
")٢(. 

                                                           
لئن متثَّل ابن حاج برسالة الكنجرس هذه، فإن سلمان العودة متثَّل بسياسة اليهـود              : قلت) ١(

ة؛حيث واقترح على حكومات الدول اإلسالمية االقتداء ا يف معاملة اجلماعات اإلسالمي          
إننا نعلم أن يف إسرائيل أحزابا أصولية متطرفـة          : " « حقيقة التطرف    »قال يف شريط    

متشددة، فماذا فعلت إسرائيل جتاه هذه األحزاب؟ ها أنتم تسـمعون أـا ـ اآلن ـ     
مع حزب العمل اجلديد ـ الذي فـاز يف االنتخابـات ـ     تشارك يف احلكم يف ائتالفها 

 !!".  وتصل إىل احلكومة، فلماذا ال يقتدون م يف هذا؟

مع ذي اخلويصـرة ـ رأس    ����ومثله، بل وأفظع منه تفسري سلمان العودة تصرف النيب ) ٢(
  ملـاذا خنـاف   »اخلوارج ـ بشيء ما سبقه إليه أحد من العاِلمني؛ حيث قال يف شريط  

مل يأمر بالقبض على هذا الرجل الذي قـال          ����الصحيح أن النيب     والثابت يف : " «النقد  
وال  !مل يأمر بالقبض عليه قطـ !����تلك الكلمة وشكَّك يف القيادة العليا ـ قيادة النيب  

وال حكم بسجن مؤبـد وال بغـري        ! معه لتحقيقوال فتح حماضر ل   ! أودعه يف السجن  
وإمنا تركه حرا طليقاً مل يتعرض لـه بشـيء،          !! وال فضحه أبدا  !! وال شهر به  ! مؤبد

وي العظيم هذا املنهج التربوي النب«  ...  رحم اهللا أخي موسى » : قال ����سوى أنه 
= 
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 !!! ... ".ظلَّ هو السنة املتبعة للمسلمني قروناً طويلة

يا إىل زمان نسمع فيه هذا          : قلتحذَكِّرين   !! إنه من نكد العيش أن نبقول يزيد   أوالًوهو ي 
ومنهم من يروي كل .. : " .ابن حبيب ـ رمحه اهللا ـ وهو يتحدث عن فتنة العاِلم فقال  

رواه ابن املبارك   ،  " اليهود والنصارى إرادة أن يعزز كالمه        المكما مسع حىت أن يروي      
  ).٢١٤( ص )) العزلة ((واخلطايب يف ) ـ أمحد فريد ٤٠ ()) الزهد ((يف 

 ـ البخاري رمحه اهللا ـ هذا الفقه الذي اسـتنبطه    )) الصحيح ((مل يذكُر صاحب :وثانياً
باب مـن تـرك   : " هذا املعترض عليه � بل قال عند ذكر سبب عدم قتل النيب     !سلمان

  ). ١٢/٢٦٩ ( )) الفتح (( انظر، "قتال اخلوارج للتألُّف وأن ال ينفر الناس عنه 
ة الرأي ال ِمن أجل : قلتكما زعم املردود عليهحري !! 

فكأنه عِلم أنه ال بد من خروجهم ـ أي اخلـوارج ـ وأنـه ال مطمـع يف      : " وقال ابن تيمية
 إنْ  »:  كما أنه ملا عِلم أن الدجال خارج ال حمالة ى عمر عن قتل ابن صياد، وقال                استئصاهلم؛

فكان هذا مما أوجب يـه بعـد   ؛ «وإن ال يكُنه فال خري لك يف قتله        يكُنه فلن تسلَّط عليه،   
 فأضـرب   ائـذن يل  : يصرة ملا ملزه يف غنائم حنني، وكذلك ملا قال عمر         ذلك عن قتل ذي اخلو    

دعه؛ فإن له أصحابا، حيقر أحدكم صالته مع صالم، وصيامه مع صـيامهم،  » :عنقه، قال
 يخرجون على حني فُرقة مـن  » : قولهإىل  «ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

ألجل أن له أصحابا خارجني بعد ذلك، فظهر أن علمه بأم ال بـد أن                بتركه فأمر؛  «الناس  
ذين يصلّون   أن يقتل منهم أحدا فيتحدث الناس بأن حممدا يقتل أصحابه ال           خيرجوا منعه من  

هـذه  ) تعمر  : األصل( معه، وتنفر بذلك عن اإلسالم قلوب كثرية من غري مصلحة تغمر          
 »  مـن ، "�املفسدة، هذا مع أنه كان له أن يعفو عمن آذاه مطلقا، بأيب هـو وأمـي     

 ).١٨٧( ص «الصارم املسلول 
فهأنت ـ أيها القاريء ـ بني الفقه السلفي الذي نقلته لك آنفاً عن البخاري وابن   : تقل

فبأي اهلديني تدي أيها    !! تيمية، وبني الفقه الغريب الذي تشربه من يرى ويِري أنه عدو له           
= 
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أيكـون  ! ما هذه احملاماة للخوارج؟   ! سبحان اهللا : قلت
وهل ميلك علـي    !  حينئذ قد أهدر الدماء الربيئة؟     �علي  

ــول    ــهم والرس ــن قتل ــهى ع ــول����أن ين  : يق
 رواه البخـاري    «  لئن أدركْتهم َألقتلنهم قتلَ عـاد      »

 على ذلـك    �هل يتصور مسلم أن جيرؤ علي       ! ومسلم؟
وهو الذي حثّ املسلمني على قتال اخلوارج يوم النهروان         

 يف ذلك، فعن    ����وجعل يذكِّرهم مبا حفظه عن رسول اهللا        
إذا حدثْتكم عن رسول    : �قال علي   : سويد بن غفلة قال   

 من السماء أحـب إيلّ مـن أن          حديثًا فَألن أَِخر   �اهللا  
أَكْذب عليه، وإذا حدثْتكم فيما بيين وبينكم فإن احلـرب          

 سيخرج قوم   »:  يقول ����خدعة، وإين مسعت رسول اهللا      
يف آخر الزمان حداث األسنان سفهاء األحالم، يقولون        

      هم حناجرهم، ميرقـون  من خري قول الربية، ال جياوز إميان
من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتمـوهم     
  «فاقتلوهم؛ فإن يف قَتلهم أجرا ِلمن قتلهم يوم القيامـة         

 أنـه   �كيف وقد صح عنه      ).رواه البخاري ومسلم    ( 
                                                           

 املنصف؟ وإنه ملن العجائب توافق كلمات علي بن حاج مع كلمـات سـلمان العـودة                
ى ـ يف االنبهار بالغرب الكافر وحماولة اخلروج من السـجن بالتحـاكم إىل    ـ كما تر

قانونه واالستغاثة بشفاعة مفكريه، واإلغراب والتغرب يف تفسري نصوص التاريخ اإلسالمي           
ح  األروا »فسبحان مـن جعـل      ! ومتحل أراجيف االستدالل مع أنه مل ير أحدمها اآلخر        

 .«! جنودا جمندة؛ ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف
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ـ  ( أهلَّ وكبر ملا أيقن أنه مل يقتل إال اخلوارج           د رواه أمح
، وعند أمحد وغريه أنـه سـجد سـجدة          )1()وأبو يعلى   

فصار سيف علي بن    " .. : ، ولذلك قال اآلجري   )2(شكر
أيب طالب يف اخلوارج سيف حق إىل أن تقـوم السـاعة            

")3(. 
فأما اخلوارج فال نعلم أحدا منهم      " : بل قال الشافعي  
البيهقي وأسند بعده حنـو هـذه        رواه" كره قتاله إياهم    

 . )4(إىل ابن سريينالكلمة 
أيسوؤك ـ يا ابن حاج ـ أن يقتل اخلوارج وتوظِّف   

فما الرحم الـيت    ! لذلك رواية ال تأيت هلا بزمام وال خطام؟       
اللهم إال أن يكون الفكر الثوري األهـوج         ! بينك وبينهم؟ 

الذي اتفقوا عليه مع املعتزلة والـروافض وأيدتـه أنـت           
ما يأيت به املـرء أن      إن أخبث   !! بنصوص الكفار السابقة  

يستغل الدين لغري الدين؛ فانظر ـ أيها القاريء ـ إىل هذا   
كيف هان عليه حتريف الدين بتحريف التاريخ اإلسـالمي         
إرضاء لثوريته حىت ارمتى بني أحضان الدميقراطية ليكـون         

                                                           
 ).٩١٣( البن أيب عاصم بتحقيق األلباين رقم « كتاب السنة »انظر ) ١(
 ).٤٧٦( رقم « إرواء الغليل » هلذا األثر يف انظر حتسني الشيخ األلباين) ٢(
 ).٢٢( ص « الشريعة ») ٣(
 ).٨/١٨٨ (« السنن الكربى »انظر ) ٤(



 

 

 ٢٥٧ 
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وهذا هو التشريع الذي نـدد اهللا       ! دينا غري الذي أنزل اهللا    
�@K	 � �/ِ� E@Fَ	��Sَ]&ْ�; DEَ� ��� /ِ;P $ِـDtَ1 َ� Dtَ1 َ� Dtَ1 َ� Dtَ1      ِ3 �َ {:بفاعليه فقال ���T @f�Q��@T DE@F      ِ3ِـ$ Sَ]&ْ�; DEَ� ��� /ِ;P��	 �/ِ� E@Fَ� 	K@����T @f�Q��@T DE@F      ِ3ِـ$ Sَ]&ْ�; DEَ� ��� /ِ;P��	 �/ِ� E@Fَ� 	K@����T @f�Q��@T DE@F      ِ3ِـ$ Sَ]&ْ�; DEَ� ��� /ِ;P��	 �/ِ� E@Fَ� 	K@����T @f�Q��@T DE@F

ُg	ُg	ُg	ُg	{!    اليوم ـ جاؤوا جبرمية نكراء حـني    ـ إن القانونيني
نصبوا أنفسهم مشرعني، ولكن ليس ذلك بأنكر مما جـاء          
به هؤالء؛ ألنَّ هؤالء يحرفون احلق ويشـرعون الباطـل،          

تان الناس بتشريعهم أعظم،    فافت! ويزيدون نسبته إىل الدين   
 .يف اآلية يف غاية األمهية} �ِ/� 	�� �/ِ�/ِ;P	�� �/ِ�/ِ;P	�� �/ِ�/ِ;P	��P;ِ/{ولذلك جاء قيد 

إن هذه النهاية اليت انتهى إليها كل دعاة السياسة اليوم          
ـ أي أن بدايتهم  تكمن يف تفسري الدين تفسرياً سياسياً مث            
ايتهم االنسالخ منه ـ حلَرية بأن تنفِّر طالب احلق مـن   

، أما رأيتم أن سياسة هؤالء مل تترك عقيدة وال          هذا املنهج 
! عبادة وال تارخيا إسالميا إال حرفته وجاءت مبا يضـاهيه؟         

فهل أضحت سياستهم طاغوتا يعبد، والكرسـي الـذي         
مث إنين فكرت طويال    ! يطلبونه صنما ينحر من أجله الدين؟     

يف تفسري سبب هذا املصري احملتوم، فلم أجد له جوابـا إال            
�D         {: : : : وله تعاىل قَ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' DSَ1 ِ6�ِD�َ1 D/� �SKُ��ِ�e@; /;ِMX�	 �َِMD}��CَْU         D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' DSَ1 ِ6�ِD�َ1 D/� �SKُ��ِ�e@; /;ِMX�	 �َِMD}��CَْU         D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' DSَ1 ِ6�ِD�َ1 D/� �SKُ��ِ�e@; /;ِMX�	 �َِMD}��CَْU         D�َ1 ٌ���"ْUِ DE@F� �ِWُ' DSَ1 ِ6�ِD�َ1 D/� �SKُ��ِ�e@; /;ِMX�	 �َِMD}��CَْU

  yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@;  yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@;  yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@;  yE��َِ1 yZ	َM�� DE@F� �ِW@;{        إمارة عرفـت وملا كان هؤالء طالب ،
أن أول مصيبة أُصيبوا ا هي أم وِكلوا إىل أنفسهم؛ ألم 

:  قال له    لعبد الرمحن بن مسرة حني      �خالفوا وصية النيب    
ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أُعِطيتـها       ! يا عبد الرمحن   »

عن مسألة وكلْت إليها، وإن أُعِطيتها عن غـري مسـألة           
رواه البخاري ومسلم وأبـوداود، ولفـظ        «أُِعنت عليها   



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٥٨�
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وكيف : قلت ؛«وِكل فيها إىل نفسه » : رواية أيب داود
ال يكون موكوال إىل نفسه من يشهد أن الدميقراطية كفر           

بل حياكم إليها ـ كمـا سـبق ـ واهللا     ! مث يستغيث ا؟
�@�f E@FX�َ1 SK	���K@	 $ِ�ـ� 1ُ     {: تعاىل يقول +�; /;ِMX�	 �I ��' ¦1     ُ1 ِ�ـ�$ 	K@���	f E@FX�َ1 SK�@�+�; /;ِMX�	 �I ��' ¦1     ُ1 ِ�ـ�$ 	K@���	f E@FX�َ1 SK�@�+�; /;ِMX�	 �I ��' ¦1     ُ1 ِ�ـ�$ 	K@���	f E@FX�َ1 SK�@�+�; /;ِMX�	 �I ��' ¦1   �2ـD�َ�I َJ+ِـ�2   ْ�ـD�َ�I َJ+ِـ�2   ْ�ـD�َ�I َJ+ِـ�2   ْ�ـD�َ�I َJ+ِْ�ـ

              	���5ـ�D 1ُ�ِـ�@ �ِKُـ��!ّ�	 �I 	K@�َQـ��}َ"�; Sَ1 �S����� �2CِD َ5 /ِ� َJ+ِ�ُْ1 ;@ِ�;ـ�@              	���5ـ�D 1ُ�ِـ�@ �ِKُـ��!ّ�	 �I 	K@�َQـ��}َ"�; Sَ1 �S����� �2CِD َ5 /ِ� َJ+ِ�ُْ1 ;@ِ�;ـ�@              	���5ـ�D 1ُ�ِـ�@ �ِKُـ��!ّ�	 �I 	K@�َQـ��}َ"�; Sَ1 �S����� �2CِD َ5 /ِ� َJ+ِ�ُْ1 ;@ِ�;ـ�@              	���5ـ�D 1ُ�ِـ�@ �ِKُـ��!ّ�	 �I 	K@�َQـ��}َ"�; Sَ1 �S����� �2CِD َ5 /ِ� َJ+ِ�ُْ1 ;@ِ�;ـ�@
�;@�ِ;ـ�@ 	���ـ�Sَ1 @S�!D ;@.ِـw DE@FXCَـ��8ً $��ِ�ـ�	ً              ِ3ِ$ 	�@�ُ�[ْ�; Sَ1             ً	َـ��8ً $��ِ�ـ�w DE@FXCِـ.@; Sَ1 @S�!Dـ����;@�ِ;ـ�@ 	� ِ3ِ$ 	�@�ُ�[ْ�; Sَ1             ً	َـ��8ً $��ِ�ـ�w DE@FXCِـ.@; Sَ1 @S�!Dـ����;@�ِ;ـ�@ 	� ِ3ِ$ 	�@�ُ�[ْ�; Sَ1             ً	َـ��8ً $��ِ�ـ�w DE@FXCِـ.@; Sَ1 @S�!Dـ����;@�ِ;ـ�@ 	� ِ3ِ$ 	�@�ُ�[ْ�; Sَ1{،      ومـع

ذلك فال أحد حياسبهم من األتباع، بل يكفي أن يـرددوا           
م قداسة ال تضر معها معصية،      كلمات ثورية لتضفي عليه   

ولو صدر منهم ما صدر من املعاصي وقالوا ما قالوا مـن            
ومع هذا فغريهـم    ! الكفر جاءت التأويالت شافعةً مشفَّعة    

  !!هم املرجئة
فمن مل يكن له من اهللا إعانة تـورط         " : قال ابن حجر  

فيما دخل فيه، وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقـل          
 ولو مل يكونوا طالّب إمارة،      .)1(" للطلب أصالً    مل يتعرض 

وإمنا أرادوا التحاكم إىل ما أنزل اهللا حقيقـةً، فلمـاذا مل            
يتحاكموا إىل منهج الرسل يف اإلصالح؛ وهو ممـا أنزلـه           

إمنا خاطب هـؤالء رجـالَ القـانون        : ولئن قالوا !! اهللا؟
؟ وهل الك لسانه    ����وهل فعل ذلك أُسوتنا     : قلنا! بلسام

لطاهر كلماِت الكفر وحاكم ا وإليها؟ إن هذا الـذي          ا
                                                           

 ).١٣/١٣٣  (« الفتح »)١(



 

 

 ٢٥٩ 
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تفعلونه هو عني االفتراء على اهللا الذي حذَّر منه ربنا نبيـه            
�Q SِIَـ�ُ?�	 �َ���ِْ"�@�Kَـ�2     �Q SِIَـ�ُ?�	 �َ���ِْ"�@�Kَـ�2     �Q SِIَـ�ُ?�	 �َ���ِْ"�@�Kَـ�2     �Q SِIَـ�ُ?�	 �َ���ِْ"�@�Kَـ�2     {: من أن يستدرجه إليه الكفار فقال      ����

   َ��ُMــ ــ��6@ ��ً]I	 �eX'َـ ــ� �D�َـ ــِ�(� ���D�َCـ ــ�2 ِ�"َ�ْ"َـ ــ� D�َ�Iـ ��D��bDـَ1 )ِMــ ــِ/ 	�Xـ ��ـ   َ��ُMــ ــ��6@ ��ً]I	 �eX'َـ ــ� �D�َـ ــِ�(� ���D�َCـ ــ�2 ِ�"َ�ْ"َـ ــ� D�َ�Iـ ��D��bDـَ1 )ِMــ ــِ/ 	�Xـ ��ـ   َ��ُMــ ــ��6@ ��ً]I	 �eX'َـ ــ� �D�َـ ــِ�(� ���D�َCـ ــ�2 ِ�"َ�ْ"َـ ــ� D�َ�Iـ ��D��bDـَ1 )ِMــ ــِ/ 	�Xـ ��ـ   َ��ُMــ ــ��6@ ��ً]I	 �eX'َـ ــ� �D�َـ ــِ�(� ���D�َCـ ــ�2 ِ�"َ�ْ"َـ ــ� D�َ�Iـ ��D��bDـَ1 )ِMــ ــِ/ 	�Xـ ��ـ    
 n8ـ�Cِ�i n8ـ�Cِ�i n8ـ�Cِ�i n8ـ�Cِ�i{،               ه أن يكتفي مبـا أنزلـه عليـهولذلك أمر اهللا نبي

وحذّره بشدة من ترك ذلك متابعةً للكفار بـأي مسـوغ           
              {:كان فقال SI �#ِ�Uُِ��ـ�(	� �/;�ِUِـ�[�	 Vِـ!ُِ' َ�� َg	 PhـX'	 L-ِـ ��	 �FL;َ&�;              SI �#ِ�Uُِ��ـ�(	� �/;�ِUِـ�[�	 Vِـ!ُِ' َ�� َg	 PhـX'	 L-ِـ ��	 �FL;َ&�;              SI �#ِ�Uُِ��ـ�(	� �/;�ِUِـ�[�	 Vِـ!ُِ' َ�� َg	 PhـX'	 L-ِـ ��	 �FL;َ&�;              SI �#ِ�Uُِ��ـ�(	� �/;�ِUِـ�[�	 Vِـ!ُِ' َ�� َg	 PhـX'	 L-ِـ ��	 �FL;َ&�;

   ً���[ِ�b ً���Cِ�� �S�Q َg	   ً���[ِ�b ً���Cِ�� �S�Q َg	   ً���[ِ�b ً���Cِ�� �S�Q َg	   ً���[ِ�b ً���Cِ�� �S�Q َg	.     ِ� �2D�َ�I H�bK@; �� DVِ X'	�      ِ� �2D�َ�I H�bK@; �� DVِ X'	�      ِ� �2D�َ�I H�bK@; �� DVِ X'	�      ِ� �2D�َ�I H�bK@; �� DVِ X'	�      �S�Q َg	 �SI �2P$�� /     �S�Q َg	 �SI �2P$�� /     �S�Q َg	 �SI �2P$�� /     �S�Q َg	 �SI �2P$�� /
ً	oِ �i SKُC��D�َ' ��ِ$ً	oِ �i SKُC��D�َ' ��ِ$ً	oِ �i SKُC��D�َ' ��ِ$ً	oِ �i SKُC��D�َ' ��ِ$.n8�Qِ�� gِ�ِ$ Hَ�َQ�� gِ	 HَC�� OْXQ�Kَ'� n8�Qِ�� gِ�ِ$ Hَ�َQ�� gِ	 HَC�� OْXQ�Kَ'� n8�Qِ�� gِ�ِ$ Hَ�َQ�� gِ	 HَC�� OْXQ�Kَ'� n8�Qِ�� gِ�ِ$ Hَ�َQ�� gِ	 HَC�� OْXQ�Kَ'� {.        

ووجه ختم هذا السياق الكرمي بالتوكل أنه ما ركن من          
ركن إىل هذه الوسائل امللتوية إال من ضعفت ثقته مبا عند           

 .اهللا، واهللا املستعان
 

لذي دعاين إىل عقد هذا الفصل هو أنين رأيت كثرياً   إنّ ا 
من املغرضني يرمون الشيخ ابن باز والشيخ األلباين والشيخ         
ابن عثيمني باإلرجاء؛ ألن هؤالء فسروا آيةَ احلكم بغري ما          
أنزل اهللا على التفصيل املعروف عند السلف، ومل يكَفِّـروا    

كام الظلمة مـن    ، وألم مينعون اخلروج على احل     )١(مطلقاً
                                                           

؛ )١٢٢ ـ  ١٠٩(انظر ـ إن شئت ـ هنا التعليق على منهج حممد قطب يف هامش ص   ) ١(
= 

 كلمة عن املرجئة  



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٦٠�
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املسلمني ما مل يروا كفراً بواحاً، بل ولو رأوا كفراً بواحـاً     
منعوه أيضاً إذا كانت املصلحة الشرعية والقدرة تنأَيان عن         

 :وأقول... ذلك 
ـ إنّ القول باخلروج السابق هو مذهب املرجئة؛ فقد         ١

اتقوا هذه األهواء    : "روى ابن شاهني عن الثوري أنه قال      
أمـا  : " فقال سفيان ! بين لنا رمحك اهللا   : ، قيل له  !"ةاملِضلَّ

: ، وذكر شيئاً من أقواهلم، إىل أن قال... "املرجئة فيقولون   
   .)١(! "وهم يرون السيف على أهل القبلة" 

ترى رأي اإلرجـاء؟    : وروى أيضاً أنه قيل البن املبارك     
 ! ..كيف أكون مرجئاً؛ فأنا ال أرى السـيف؟       : " فقال
")٢(. 

بإسناده الصحيح إىل أمحد بن سعيد       الصابوين بل روى 
! يـا أمحـد   : " قال يل عبد اهللا بن طاهر     : الرباطي أنه قال  

جهـالً، وأنـا    ) يعين املرجئة (إنكم تبغضون هؤالء القوم     
 إم ال يرون للسلطان طاعـة       :أُبغضهم عن معرفة؛ أوالً   

...")٣(. 
                                                           

ألئمة الثالثة املذكورين أعاله، يف طبعتـه        ل )) التحذير من فتنة التكفري      ((واقرأ لزاماً كتاب    
 .اليت حقّقها األخ علي حسن احلليب؛ فإنه نفيس

 ).١٨٣٤ ())أصول االعتقاد   شرح((والاللكائي يف ) ١٥ ()) الكتاب اللطيف ((رواه يف ) ١(
 ).١٧( برقم )) الكتاب اللطيف ((رواه أيضاً يف ) ٢(
 .)١٠٩ ()) عقيدة السلف أصحاب احلديث (() ٣(
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ضحةً على أـم    أال تدلّ هذه النصوص داللةً وا     : قلت
هم املرجئة على احلقيقة، وأن أئمتنا املذكورين آنفاً براٌء من    

 . ذلك
وال عجب حينئذ أن ينشأ اإلرجـاء علـى أعقـاب           

إمنا حدثَ اإلرجاء بعد فتنة ابـن       : " اخلروج؛ قال قتادة  
 .)١("األشعث 

 : ومن األدلة على إرجائهم أيضاً
وإنْ زعـم   ترك االستثناء يف اإلميان وما يتبعـه،        ـ  ٢

بعضهم ـ بلسانه ـ أنه على مذهب السلف، أالَ تـراهم    
، ..)الشهيد سيد قطـب     .. الشهيد حسن البنا    : ( يقولون

إن كان وصفهم بالشهادة واجباً حركيا مـا        : ولو قيل هلم  
ـ   إن شاء : ( لكم منه بد فاستثنوا بقولكم ـ على األقل 

ــاري   )اهللا ــد البخـــ ــد عقـــ  ؛ فقـــ
" :  باباً يف ذلك فقـال     )) صحيحه   ((ن  يف كتاب اجلهاد م   

، وذكر األدلة علـى ذلـك،        "باب ال يقال فالن شهيد    
وقد طُِلب منهم هذا مراراً فاستنكفوا؛ وقالوا إمنا أنتم  : قلت

                                                           
وابن األعرايب ) ١٢٣٠ ()) السنة  ((واخلالل يف   ) ٦٤٤ ()) السنة   ((رواه عبد اهللا بن أمحد يف       ) ١(

 ((وابن بطـة يف     ) ١٠٦١ ()) اجلعديات   ((وأبو القاسم البغوي يف     ) ٧١٤ ()) معجمه   ((يف  
وهو حسن؛ فـإنَّ    ) ١٨٤١ ()) شرح أصول االعتقاد     ((والاللكائي يف   ) ١٢٣٥ ())اإلبانة  
 .بن الفضل امللقب بعارم قد تابعه أبو عامر العقديحممد 
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 !! يف اجلهاد تطعنون، وللمخابرات العاملية مسخرون
وهذا االستنكاف عن االستثناء هو أصل اإلرجاء؛ قال        

ـ  عبد الرمحن بن  أصل اإلرجـاء  : " مهدي ـ رمحه اهللا 
 .)١("ترك االستثناء 

إن املرجئة األولني أُتـوا     : ـ مث عوداً على بدء فأقول     ٣
 واستهانتهم باملعاصي؛ فاستبعدوا    تعظيمهم اإلميانَ من ِقبل   

ال يضـر مـع     : " لذلك أن حيبط اإلميان بالذنوب، فقالوا     
 مـا هـؤالء    وأ. فمن ثَم كان ضـالهلم    ،  ! "اإلميان ذنب 

وكل مـن  تعظيمهم السياسةَ؛ ـ اليوم ـ فأُتوا من ِقبل  
وال يضر مع   يف حركتهم فهو صاحب الوالء،       كان معهم 

!!! الفقه احلركي ذنب، ولو كان هو الشرك برب العاملني        
أال ترى كيف يسقط أقطام واملُنظِّرون هلم يف العظـائم          

منـا غريـم    إ! وال يحركون ساكناً غريةً على الـدين؟      
أال ترى كيف يقيمون الدنيا وال      !! علىحزم وحركتهم 

يقعدوا إن مسعوا الشيخ عبد العزيز والشيخ األلباين يقوالن    
! بترك املواجهة الدموية مع اليهود ريثما يتقوى املسلمون؟       

                                                           
، وابن بطة يف    )١٣٩( ص   )) الشريعة   ((، واآلجري يف    )١٠٦١ ()) السنة   ((رواه اخلالل يف    ) ١(

، والاللكائي  )١٦ ( )) الكتاب اللطيف ((وبنحوه رواه ابن شاهني يف      ) ١١٨٨ ()) اإلبانة   ((
ذا األثر ال يضره االنقطاع الظاهر؛ ألنه قد جاء        وه،  )١٨٣٥())  شرح أصول االعتقاد    (( يف  

، وذُكر حنوه عن )١٥١٩ ()) ذيب اآلثار ((حنوه موصوالً بالسند الصحيح عند الطربي يف     
 ).٤٢( للجوزجاين ))األباطيل (( و) ٧/٣٣( أليب نعيم )) احللية ((سفيان، انظر 



 

 

 ٢٦٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

وأما إذا أخطأ محركوهم،    . وهي فتوى من جمتهدين حقيقةً    
م غض الطرف عنـهم مهمـا       فإنّ الواجب احلركي عنده   

كانت شناعتها، وما أكثر ما يفتون يف الدماء واألعـراض          
مع أم لو بلغوا درجة طلبـة العلـم        ! واألموال فيهِدروا 

 ! لكان هذا أحسن الظن م
ـ فهذا علي بن حاج يفْيت بقتل آالف من املسـلمني           

مـن  وبتشريد بقيتهم ويروع بلداً آمناً، ويقول ما يقـول          
اإلشادة باملذهب الدميقراطي وغري ذلك مما نقلته عنه قَبل،         

 !! مع ذلك فال ينتقده ـ عندهم ـ إال عميلٌ
ـ ويطعن من قَبله سيد قطب يف بعض أنبياء اهللا تعاىل،           
ويطعن يف مجع من الصحابة املشهود هلم باجلنـة، ويـرى           
السياسة الشرعية متمثلة يف املذهب االشـتراكي الغـايل،         
وغريها من الدواهي اليت بينها الشيخ ربيع املدخلي يف كتبه          

حامل لواء اجلرح والتعـديل     : " األخرية، وقد قال األلباين   
، وهـذه شـهادة مـن       "الشيخ ربيـع    : يف هذا العصر  

 !)١(متخصص
ـ وجييء الترايب بدولة اإلسالم املزعومة يف السـودان         

بـدين القبـوريني    لينظِّم مؤمترات لوحدة األديان وليِشيد      
                                                           

احملجة ((  ، نقالً عن  )٨٦: (وازنات برقم منهج امل : من تسجيالت طيبة باملدينة النبوية بعنوان     ) ١(
 .الثالثة. ، ط)١٥(للشيخ ريبع املدخلي ص ))  البيضاء 
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وليشيد عددا كبريا من الكنائس ما كانت حتلم به أي دولة           
 . علمانية من قبله

ـ ويقوم لألفغان كيان يف دولتهم، فال يغيرون من دين          
بل يقتلون أهل التوحيد دفاعا عن      ! القبورية واخلرافة شيئا  

وما مؤامرم على والية كنر اإلسـالمية عنـا         ! طواغيتها
 مع أن هذه القرية هي الوحيدة يف أفغانستان الـيت           !ببعيد

أقيم للتوحيد فيها صرحه، وتقام فيها الصالة أحسن إقامة         
وكذا احلدود الشرعية، وال تعرف هناك بلدة تحارب فيها         

ال تألوهم  ) اإلخوان  ( فجاءت دولة   ... املخدرات مثلها   
مجيل : خباالً؛ حىت خربوها واغتالوا أمريها الشيخ السلفي      

فجمعوا بني أكرب الكبائر على ... الرمحن ـ رمحه اهللا ـ   
 ... الشرك وقتل النفس بغري حق : اإلطالق وهي

وال يسقط  ! وال يضر إميانهم  ! كل هذا وغريه كثري جدا    
بل الويل ملن يفكِّر يف انتقادهم؛ ألنه يطعـن يف          !! إمامتهم

 والبـدع  بل أملوا ـ مع هذه املخازي !! مصداقية اجلهاد
املكفّرة ـ أن تكون الدولة اإلسالمية املنشودة هي اليت يف  

 » :كما يف شريط سلمان العـودة !! أفغانستان والسودان
ــافون   ــاذا خيــــــــ  ملــــــــ

وليس األمـر كـذلك؛ ألن اهللا تعـاىل         . «من اإلسالم؟   
ــال ــ�P��ِ{:قـــــــــــ ــ��P��ِـــــــــــــ�l $&�ـــــــــــ ــ��P��ِـــــــــــــ�l $&�ـــــــــــ ــ��P��ِـــــــــــــ�l $&�ـــــــــــ     ]E[ E[ E[ E �ـــــــــــــ�l $&�ـــــــــــ

�� c1 P-�ِ��َ1ـO 	�]"ـ�Z ��ـ/ ;����ـOْ �ـnfK	 D�@;ـ+� $ـ3 �� ;��ِـ�D �َـ3@ �ِـ/                       �� c1 P-�ِ��َ1ـO 	�]"ـ�Z ��ـ/ ;����ـOْ �ـnfK	 D�@;ـ+� $ـ3 �� ;��ِـ�D �َـ3@ �ِـ/                       �� c1 P-�ِ��َ1ـO 	�]"ـ�Z ��ـ/ ;����ـOْ �ـnfK	 D�@;ـ+� $ـ3 �� ;��ِـ�D �َـ3@ �ِـ/                       �� c1 P-�ِ��َ1ـO 	�]"ـ�Z ��ـ/ ;����ـOْ �ـnfK	 D�@;ـ+� $ـ3 �� ;��ِـ�D �َـ3@ �ِـ/                       
ً	oِWَ� ��� ����ِ�� gِ	 ِS�@?ً	oِWَ� ��� ����ِ�� gِ	 ِS�@?ً	oِWَ� ��� ����ِ�� gِ	 ِS�@?ً	oِWَ� ��� ����ِ�� gِ	 ِS�@?{.        



 

 

؛ ألن  غالة املرجئـة  فلذلك عدهم بعض أهل العلم من       
املرجئة عظَّموا اإلميان وهو أصل الدين، وأما هؤالء فعظَّموا         

ياسة، مع العلم بأن    جزءا من جزئيات الدين؛ أال وهو الس      
سياستهم هذه ال تعدو أن تكون مزجيا مـن االشـتراكية           
والدميقراطية؛ كما هو معلوم عند من اطّلع على كتب سيد          

هـي  : قطب وغريه ممن هو على شاكلته، بل قلْ باختصار        
ــة مل    ــدع، واملرجئـ ــي املبتـ ــه احلركـ  الفقـ
 ينفوا تضرر صاحب اإلميان بشرك يرتكبه، بل اعترفوا بأنه        
ــر    ــع الكفــــ ــع مــــ  ال ينفــــ
حسنة، وأما هؤالء فهم شافعون ألئمتهم ولو قالوا بالكفر         
ــا   ــريح كمــــــــ  الصــــــــ

 !!!سبق
ـ هذا األصل تبعه أصل آخر عند املرجئة، أال وهـو           ٤

عدم بيان السنة للناس، مع ترك الرد على املبتدعة؛ قال ابن           
: " تيمية ـ رمحه اهللا ـ بعد كالم له عن أهـل الـتكفري    

ء املكفِِّرين بالباطل أقوام ال يعِرفون اعتقاد أهل        وبإزاء هؤال 
السنة واجلماعة كما جيب، أو يعرفون بعضـه وجيهلـون          

وما عرفوه منـه قـد ال يبينونـه للنـاس بـل             بعضه،  
، وال ينهون عن البدع املخالفـة للكتـاب         )١(يكتمونه

                                                           
الذين تربوا يف بيئة سلفية، لكن حزبيتهم تنهاهم عن بيان           ) اإلخوان املسلمني ( كـبعض  ) ١(

= 
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، بـل   )٢(، وال يذمون أهل البدع ويعـاقبوم      )١(والسنة
ن الكالم يف السنة وأصـول الـدين ذمـا          لعلهم يذمو 

) ٤(أو يِقرون اجلميع على مذاهبهم املختلفة     ..  )٣(مطلقاً
وهذه الطريقة قد تغلب على كثري من املرجئة وبعض         ... 

( وكال هاتني الطريقتني    ... املتفقهة واملتصوفة واملتفلسفة    
منحرفة خارجة عـن    ) أي املكفِّرة واملرجئة ومن معهم      

                                                           
من العقيدة السلفية وتأمرهم بالتمذهب وتنهاهم عن إطْالع الناس عما يف املذاهب األخرى    

 !السنة؛ ألن ذلك يفرق الصف حسب فلسفتهم
حول ضـرورة   ) ٦٥ـ٦٤( ص   )) مذكرات الدعوة والداعية     ((انظر كالم حسن البنا يف      ) ١(

السكوت عن اخلالف املعروف يف املسائل العقدية مثل حلقات أهـل الطـرق الصـوفية               
ائل اختلـف فيهـا     وهذه املس : " ليقول يف آخرها  ! ...والتوسل بالصاحلني ودعاء املقبور     

 !! ".واهللا تبارك وتعاىل يرضى منا باحلب والوحدة! املسلمون مئات السنني، وما زالوا خمتلفني
 !! صاحبهاونكره البدعة وال نكره! نذم البدعة وال نذم صاحبها: الذين قالوا) اإلخوان (كـ ) ٢(
يف أمساء اهللا احلسىن وصفاته     والكالم  ! الكالم يف السنة قشور   : الذين قالوا ) اإلخوان  (كـ  ) ٣(

 !!فلسفة ومضيعة للوقت
 فيهم الصويف علـى اخـتالف   ؛إذ}'َ{��Dـ @��q DE@Fِ��ـ�ً ��Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"��D}َ'       HXـ @��q DE@Fِ��ـ�ً ��Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"��D}َ'       HXـ @��q DE@Fِ��ـ�ً ��Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"��D}َ'       HXـ @��q DE@Fِ��ـ�ً ��Cُ5ُـ�T DE@F@$Kـ"HX       {؛ فإنك   )اإلخوان  (كـ  ) ٤(

ملاذا : وسلوا علي بن حاج   ... طرقهم، واألشعري واملاتريدي والرافضي واجلهمي واملعتزيل       
 أدرار وقد نزل بساحتهم للدعاية االنتخابية، ومسع منهم ما          مل ينكر على الطرقيني يف مدينة     

فإنّ هداية رجل واحد    ! وكذا اجتماعهم باإلباضية مبدينة غرداية؟    ! يمس جناب التوحيد؟  
ألنْ  ((:  قد قال�منهم خري لكم من اإلمارة اليت صرفتم إليها وجوهكم؛ أليس رسول اهللا   

 .رواه البخاري ومسلم! ؟)) ن حمر النعميهدي اُهللا بك رجالً واحداً خري لك م
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 .)١("ب والسنة الكتا
وال يختلف اثنان أن هذا من أعظم األسس اليت يرتكز          

ليعذر : ( عليها دين احلركية؛ وهل ثَم أحد ينكر مقولتهم       
، !! )بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، ولنعمل فيما اتفقنا عليه        

وقد بينت ـ يف هامش قريب ـ من كالم حسن البنا أم   
 قالوا هذا؛ ألم لـو أخـذوا        !يعنون االختالف بإطالق  

ينكرون على أهل البدع لضيعوا أكثر متبـوعيهم الـذين          
م يف الغيوميد ! 

مث مل يقف هذا عند أهل البدع، بل تعـداه إىل أهـل             
اإلخوان ( كالم  ) ٢٢٠(الكفر؛ فقد سبق أن نقلت يف ص        

! يف رضاهم بأُخوة النصارى هلم بل ومطالبتهم بـذلك        ) 
   والقرضاوي  )٢٢١(كالم حسن البنا يف ص      كما نقلت ،

!! يف أنه ال خصومة دينية بيننا وبني اليهـود        ) ٢٢٢(ص  
 !فماذا بعد هذا؟

         الناس أحق فهذه أربعة أصول وافقوا فيها املرجئة، فأي
                                                           

 ).٥/٤٥٨( البن القيم )) بدائع التفسري ((، وانظر )١٢/٤٦٧ ()) جمموع الفتاوى (() ١(
 
 

 



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٦٨�
 ا	�����

رمـتين  : أليس يصدق فيهم قول القائل    ! بوصف اإلرجاء؟ 
 .واألمر هللا! بدائها وانسلَّت؟
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، )١( )فقه الـنفس  ( عرف املتقدمون فقه الواقع باسم      
وبني القدمي واجلديد فروق جوهرية تتجلى من كلمة ذهبية         

وال يتمكَّن املفيت : " البن القيم ـ رمحه اهللا ـ حيث يقول  
 :وال احلاكم من الفتوى إال بنوعني من الفهم

لم حقيقة ما   والفقه فيه واستنباط ع   فهم الواقع   : أحدمها
 .وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علما

، وهـو فهـم     فهم الواجب يف الواقع   : والنوع الثاين 
 الذي حكَم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف           اهللاحكم  

هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على اآلخر، فمن بذل جهده          
ا، فالعـامل   واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجر        

 اهللامن يتوصل مبعرفة الواقع والتفقّه فيه إىل معرفة حكـم           
ورسوله، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص ِمن دبر         

 ����، وكما توصـل سـليمان       )٢(إىل معرفة براءته وصدقه   
                                                           

 للغزايل « املنخول »و) ٤( البن القيم بتحقيق بشري عيون ص « الطرق احلكمية »انظر ) ١(
 « السـري  »، وبفقه النفس وصف الذهيب عمر بن عبد العزيـز كمـا يف            )٤٦٤ـ٤٦٢(ص  

)٥/١٢٠.( 
�5َـ���W�ِ�َ5 Dـ3@ �ِـ/ ?@$@ـ�ٍ ��1َْ��َ��ـ� ��ـ���c��P �َـ��z 	� �ـ�Zِ                    {:  فيه وهو الذي قال اهللا تعاىل    ) ٢( �Zـ� �	 ��ـ"َ �D�	�                    Zِـ�� �	 zَـ��� ��c��P1َْ��َ��ـ� ��ـ����5َـ���W�ِ�َ5 Dـ3@ �ِـ/ ?@$@ـ�ٍ  �Zـ� �	 ��ـ"َ �D�	�                    Zِـ�� �	 zَـ��� ��c��P1َْ��َ��ـ� ��ـ����5َـ���W�ِ�َ5 Dـ3@ �ِـ/ ?@$@ـ�ٍ  �Zـ� �	 ��ـ"َ �D�	�                    Zِـ�� �	 zَـ��� ��c��P1َْ��َ��ـ� ��ـ����5َـ���W�ِ�َ5 Dـ3@ �ِـ/ ?@$@ـ�ٍ  �Zـ� �	 ��ـ"َ �D�	�

            yE��َِ1 yZ	َM�� D�َ1 �/��D�@; Sَ1 X�ِI ً	fK@� �2CِDcَ&ِ$ �?	��َ1 D/�� @f	�+�q ��� DRَ��َ5            yE��َِ1 yZ	َM�� D�َ1 �/��D�@; Sَ1 X�ِI ً	fK@� �2CِDcَ&ِ$ �?	��َ1 D/�� @f	�+�q ��� DRَ��َ5            yE��َِ1 yZ	َM�� D�َ1 �/��D�@; Sَ1 X�ِI ً	fK@� �2CِDcَ&ِ$ �?	��َ1 D/�� @f	�+�q ��� DRَ��َ5            yE��َِ1 yZ	َM�� D�َ1 �/��D�@; Sَ1 X�ِI ً	fK@� �2CِDcَ&ِ$ �?	��َ1 D/�� @f	�+�q ��� DRَ��َ5 . . . .     ��ِFـ�T����?�ْ'�ِـ- ��ـ/ �َ�ْ�ِـ- 	�� �-ِc َJ�َ5     ��ِFـ�T����?�ْ'�ِـ- ��ـ/ �َ�ْ�ِـ- 	�� �-ِc َJ�َ5     ��ِFـ�T����?�ْ'�ِـ- ��ـ/ �َ�ْ�ِـ- 	�� �-ِc َJ�َ5     ��ِFـ�T����?�ْ'�ِـ- ��ـ/ �َ�ْ�ِـ- 	�� �-ِc َJ�َ5
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 فس وفقه الواقعالتفريق بني فقه الن
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 إىل  « ائتوين بالسكني حىت أشق الولد بينكمـا         »: بقوله
، وكما توصل أمري املؤمنني علي عليـه        )١(معرفة عني األم  

: " السالم بقوله للمرأة اليت محلت كتاب حاطب ملّا أنكرته        
إىل اسـتخراج الكتـاب     " لَتخِرِجن الكتاب أو لنجردنك     

، وكما توصل الزبري بن العوام بتعذيب أحد ابين أيب      )٢(منها
                                                           

   ِI ��FCِDcَ1 D/ِ� y�ِc��T   ِI ��FCِDcَ1 D/ِ� y�ِc��T   ِI ��FCِDcَ1 D/ِ� y�ِc��T   ِI ��FCِDcَ1 D/ِ� y�ِc��T         �#ِ$ِ]]َـ��	ِـ/� � �Kـ@c�� DRَ5ـ���WَU Oٍ@ ُ5 /ِ� �ُ5 @3@W�ِ�َ5 �S�َQ S         �#ِ$ِ]]َـ��	ِـ/� � �Kـ@c�� DRَ5ـ���WَU Oٍ@ ُ5 /ِ� �ُ5 @3@W�ِ�َ5 �S�َQ S         �#ِ$ِ]]َـ��	ِـ/� � �Kـ@c�� DRَ5ـ���WَU Oٍ@ ُ5 /ِ� �ُ5 @3@W�ِ�َ5 �S�َQ S         �#ِ$ِ]]َـ��	ِـ/� � �Kـ@c�� DRَ5ـ���WَU Oٍ@ ُ5 /ِ� �ُ5 @3@W�ِ�َ5 �S�َQ S . . . .      �ٍِـ/ ?@$@ـ� ��Q SِIَـ�W�ِ�َ5 �S@ـ3@ 5ُـ� �ِـ/ ?@$@ـٍ�      ��Q SِIَـ�W�ِ�َ5 �S@ـ3@ 5ُـ� �ِـ/ ?@$@ـٍ�      ��Q SِIَـ�W�ِ�َ5 �S@ـ3@ 5ُـ� �ِـ/ ?@$@ـٍ�      ��Q SِIَـ�W�ِ�َ5 �S@ـ3@ 5ُـ�
   �#5ِِ?�W�	 �/ِ� Kِ@c�� DR�$َMَ[َU   �#5ِِ?�W�	 �/ِ� Kِ@c�� DR�$َMَ[َU   �#5ِِ?�W�	 �/ِ� Kِ@c�� DR�$َMَ[َU   �#5ِِ?�W�	 �/ِ� Kِ@c�� DR�$َMَ[َU . . . .          yEـ��ِ�� /ُQـ��D�َQ SِI /ُQِـ�D�َQ /ـ3@ �ِـX�I َJ�َ5 �ٍ@$@? /ِ� �ُ5 @3�W�ِ�َ5 	�f�� ��َCَU          yEـ��ِ�� /ُQـ��D�َQ SِI /ُQِـ�D�َQ /ـ3@ �ِـX�I َJ�َ5 �ٍ@$@? /ِ� �ُ5 @3�W�ِ�َ5 	�f�� ��َCَU          yEـ��ِ�� /ُQـ��D�َQ SِI /ُQِـ�D�َQ /ـ3@ �ِـX�I َJ�َ5 �ٍ@$@? /ِ� �ُ5 @3�W�ِ�َ5 	�f�� ��َCَU          yEـ��ِ�� /ُQـ��D�َQ SِI /ُQِـ�D�َQ /ـ3@ �ِـX�I َJ�َ5 �ٍ@$@? /ِ� �ُ5 @3�W�ِ�َ5 	�f�� ��َCَU . . . .  @%ـ@�K@;  @%ـ@�K@;  @%ـ@�K@;  @%ـ@�K@;

َ1َ1َ1َ1�#|ِ�ِ�َ�	 �/ِ� ِR�ُQ ِ2X�ِI ِ2 �َM�ِ )�ِِ�ْ^َ"D�	�� 	َM�c D/�� D��ِD��#|ِ�ِ�َ�	 �/ِ� ِR�ُQ ِ2X�ِI ِ2 �َM�ِ )�ِِ�ْ^َ"D�	�� 	َM�c D/�� D��ِD��#|ِ�ِ�َ�	 �/ِ� ِR�ُQ ِ2X�ِI ِ2 �َM�ِ )�ِِ�ْ^َ"D�	�� 	َM�c D/�� D��ِD��#|ِ�ِ�َ�	 �/ِ� ِR�ُQ ِ2X�ِI ِ2 �َM�ِ )�ِِ�ْ^َ"D�	�� 	َM�c D/�� D��ِD�{. 
 كانـت  »:  قـال  ���� أن رسـول اهللا      �وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة         ) ١(

بنـك  امرأتان معهما ابنامها جاء ذئب فذهب بابن إحدامها فقالت لصاحبتها إمنا ذهب با            
وقالت األخرى إمنا ذهب بابنك فتحاكمتا إىل داود عليه السالم فقضى به للكربى فخرجتا          
على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه فقال ائتوين بالسكني أشقه بينكما، فقالـت              

 .«الصغرى ال تفعل يرمحك اهللا هو ابنها، فقضى به للصغرى 
فاسـتدل  ): " ٥( ص   « الطرق احلكمية    »االستشهاد ذه القصة قال ابن القيم يف        ويف  

برضا الكربى بذلك وأا قصدت االسترواح إىل التأسي مبساواة الصغرى يف فقد ولـدها              
لك على أا هي أمه وأن احلامل هلـا علـى       وبشفقة الصغرى عليه وامتناعها من الرضا بذ      

االمتناع هو ما قام بقلبها من الرمحة والشفقة اليت وضعها اهللا تعاىل يف قلب األم وقويـت                 
 ) ".هو ابنها(هذه القرينة عنده حىت قدمها على إقراره فإنه حكم به هلا مع قوهلا 

 وأبا مرثد والزبري    �اهللا  بعثين رسول   : "  قال �القصة رواها البخاري ومسلم عن علي       ) ٢(
 انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإن ا امرأة من املشركني          »:ابن العوام وكلنا فارس، وقال    

، فأدركناها تسري على بعري هلا حيث       «معها كتاب من حاطب بن أيب بلتعة إىل املشركني          
= 
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 ملّا  )١( حىت دلَّهم على كرت حيي     ���� اهللاقيق بأمر رسول    احل
املال كثري  : " ظهر له كذبه يف دعوى ذهابه باإلنفاق بقوله       

، وكما توصل النعمان بن بشري      )٢("والعهد أقرب من ذلك     
                                                           

ما معي من كتاب، فأخنناها فالتمسنا فلـم نـر          : الكتاب ؟ فقالت  : ، فقلنا � رسول   قال
 لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلمـا رأت اِجلـد          ����كتابا، فقلنا ما كذب رسول اهللا       

 فقـال  �أَهوت إىل حجزا وهي حمتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا ا إىل رسـول اهللا    
: � اهللا ورسوله واملؤمنني فدعين فألضرب عنقه، فقال الـنيب      يا رسول اهللا قد خان    : عمر
واهللا ما يب إال أن أكون مؤمنا باهللا ورسوله         :  قال حاطب  « ما محلك على ما صنعت؟       »
مايل ولـيس أحـد مـن       ؛ أردت أن تكون يل عند القوم يد يدفع اهللا ا عن أهلي و             ����

 صدق، ال تقولوا    »: أصحابك إال له هناك من عشريته من يدافع اهللا به أهله وماله، فقال            
: إنه قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني فدعين فألضرب عنقه فقال         :  فقال عمر  «له إال خريا    

 أليس من أهل بدر؟ فقال لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شـئتم فقـد                    »
. اهللا ورسوله أعلم:  فدمعت عينا عمر وقال«وجبت لكم اجلنة ـ أو قد غفرت لكم ـ   

� ��FL;َ&�;�f����ِD	��f �/;ِMX	��� ��FL;َ&�;K@	��f �/;ِMX	��� ��FL;َ&�;K@	��f �/;ِMX	��� ��FL;َ&�;K@	��f �/;ِMX	���K@{فأنزل اهللا السورة َ1 DEُQ�@����� )P�@��� 	�ُMِeX"َ' َ� 	�f����ِD�َ1 DEُQ�@����� )P�@��� 	�ُMِeX"َ' َ� 	�f����ِD�َ1 DEُQ�@����� )P�@��� 	�ُMِeX"َ' َ� 	�f����ِD�َ1 DEُQ�@����� )P�@��� 	�ُMِeX"َ' َ� 	{."  
 توصل إىل استخراج الكتاب من املرأة بسلوك هذه الطريقة          �    والشاهد من القصة أن عليا      

وعلى هذا إذا ادعى    " ): ٩( ص   « الطرق احلكمية    »احملرمة من أصلها، قال ابن القيم يف        
املال معه، وسأل تفتيشه وجب     : اخلصم الفَلَس وأنه ال شيء معه فقال املدعي للحاكم        

 . "على احلاكم إجابته إىل ذلك ليصل صاحب احلق إىل حقه 
باب إذا اضطر الرجـل إىل  (  هلذه القصة بقوله « صحيحه   »    وعلى هذا بوب البخاري يف      

 ).٣٠٨١(انظر احلديث برقم ..) النظر يف شعور أهل امللة واملؤمنات 
 .وهو حتريف فليصحح) كرت جيب (جاء يف النسخة املطبوعة ) ١(
 أجلَى يهود بين النضري      ملا ����وشرح ذلك أنه    ): " ٧(قال ابن القيم يف الطرق احلكمية ص      ) ٢(

= 

 ٢٧١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

٢٧٢

                                                           
من املدينة على أنه هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم غري احللقة والسالح، وكان البـن أيب                 

 ����ثور من ذهب وحلي، فلما فتح رسول اهللا         ) وهو جلد   ( احلُقيق مال عظيم بلغ مسك      
خيرب وكان بعضها عنوة وبعضها صلحا ففتح أحد جانبيها صلحا، وحتصن أهل اجلانـب              

 أربعة عشر يوما، فسألوه الصلح، وأرسل ابن أيب احلقيق          ����اآلخر، فحاصرهم رسول اهللا     
 فرتل ابن أيب احلقيـق      « نعم   »: ���� انزل فأكلمك، فقال رسول اهللا       ����إىل رسول اهللا    

 حصوم من املقاتلة، وتـرك الذريـة هلـم           على حقن دماء من يف     ����فصاحل رسول اهللا    
 وبني ما كان هلم مـن       ����وخيرجون من خيرب وأرضها بذراريهم، ويخلَّون بني رسول اهللا          

مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والكراع واحللقة، إال ثوبا على ظهر إنسـان فقـال               
، فصـاحلوه   «اهللا وذمة رسوله إن كتمتموين شيئاً        وبرئت منكم ذمة     »: ����رسول اهللا   
 .على ذلك

 قاتل ����أن رسول اهللا : أخربنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر: قال محاد بن سلمة   
أهل خيرب حىت أجلأهم إىل قصرهم فغلب على الزرع واألرض والنخل فصاحلوه علـى أن               

 الصفراء والبيضاء واشترط علـيهم أال       ���� وهلم ما محلت ركام ولرسول اهللا        يجلَوا منها 
يكتموا وال يغيبوا شيئا فإن فعلوا فال ذمة هلم وال عهد، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي حليي                 

 لعم حيي بن ����بن أخطب كان احتمله معه إىل خيرب حني أجليت النضري فقال رسول اهللا 
 قـال أذهبتـه النفقـات       « ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضـري؟            »: أخطب

ري، ، فدفعه رسـول اهللا إىل الـزب       « العهد قريب واملال أكثر من ذلك        »: واحلروب، قال 
قد رأيت حيياً يطوف يف خربة هـا  : فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة، فقال      

  ابـين أيب احلقيـق      ����هنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا املَسك يف اخلربة فقتـل رسـول اهللا             
، رواه أبو داود والبيهقي واللفظ له وهو "ـ وأحدمها زوج صفية ـ بالنكث الذي نكثوا  

 .صحيح
 أمر الزبري أن يقرر عم حيـي بـن          ����أن النيب   : " يم مبينا الشاهد من القصة    قال ابن الق  

= 
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بضرب املتهمني بالسرقة إىل ظهور املال املسروق عندهم،        
أخـرب أن   فإن ظهر وإال ضرب من اتهمهم كما ضرم، و        

ومن تأمل الشـريعة وقضـايا      . ���� اهللاهذا حكم رسول    
الصحابة وجدها طافحة ذا، ومن سلك غري هذا أضـاع          

  ـا   اهللاعلى الناس حقوقهم، ونسبه إىل الشريعة اليت بعث         
 .)١("رسوله 

ومن خالل هذه األمثلة وشرح ابن القيم هلا يتبين لـك           
ـ    ة الـيت يؤتاهـا   أنه ـ رمحه اهللا ـ  يتحدث عن الفراس

احلاكم حينما تعرض له قضايا يجهلها وال يعرف واقعها،         
( ال كما ظَن قوم ـ حني وجدوا ابن القيم استعمل لفظ  

ـ أنه يعين فقـه الواقـع الـذي         ) فهم الواقع والفقه فيه     
! استحدثوه، وفسروه باالطِّالع على الواقع ومتابعة أخباره      

عليه ـ رمحه اهللا ـ قط، ألنه ليس   فإن هذا املعىن مل يعرج 
) حشـاش   ( ِعلماً فكيف يكون فقهاً وهو مقدور لكـل         

مث إنين ما زدت ههنا على أن نقلْت كالمه الذي          ! ونوكي؟
 ـ وهو الذي أخطأوا فهمـه ـ     « إعالم املوقعني »يف 

                                                           
 العهد قريب واملـال  »:أخطب بالعذاب على إخراج املال الذي غيبه وادعى نفاده فقال له     

 كثرة املال، وقصر املدة اليت ينفـق كلـه         : ية القوة  فهاتان قرينتان يف غا    «أكثر من ذلك    
 ".فيها 

 ).٨٨ـ١/٨٧ (« إعالم املوقعني ») ١(
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 .   « الطرق احلكمية »شرحه له هو نفسه يف ب
 الطـرق احلكميـة يف      »ولذلك صدر ابن القيم كتابه      

حلديث عن فراسة احلاكم والقاضي،      با «السياسة الشرعية   
 الِفراسـة   »: بل لقد جاء عنوانه يف بعض املخطوطـات       

وِمن كـالم   !  فتدبر «املَرضية يف أحكام السياسة الشرعية      
ابن القيم هذا أخذت تسمية كتايب، فوصفت القادر علـى          

 .)1( االجتهاد والفراسة:هذا النوع من الفهم بوصفني مها
لذا فإن الذي ننعاه على متفقهي زماننا يف واقع املسلمني          

االطالع على مكايد األعداء، فهذا شر ال بـد          ليس هو جمرد  
 :من معرفته، ولكن ننعى عليهم ما يأيت

أ ـ تأسيسهم اإلصالح على العمل السياسي، وهـذا   
ف إلسقاط منهجهم كله نظرا ملخالفتـه       اخلطأ وحده كا  

 عليهم وسلم، فكيف وقد انضم إليه       اهللامنهج األنبياء صلى    
 .ما سيأيت

ب ـ دخوهلم يف العمل السياسي وإفتاؤهم يف قضاياه  
�� 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ            �� 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ            �� 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ            �� 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ            {:  تعـاىل  اهللاوليسوا من أهله قال     

yECِْ�yECِْ�yECِْ�yECِْ�{. 
 اهللاماء واألمراء، قال العل:ج ـ وِمن مث افِْتيام على أهله 

�ِ�ـ- 	:D�َـِ� �ِـ���Cِ��َ� DE@FDـ @3	�XـMِ;/�              {: تعاىلُ1 �I�� ِJKـ@���	 �ِI @6��?�� DKَ��              �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FDِـ�� �ـِD�َ:	 -ِ�ـ�ُ1 �I�� ِJKـ@���	 �ِI @6��?�� DKَ��              �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FDِـ�� �ـِD�َ:	 -ِ�ـ�ُ1 �I�� ِJKـ@���	 �ِI @6��?�� DKَ��              �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FDِـ�� �ـِD�َ:	 -ِ�ـ�ُ1 �I�� ِJKـ@���	 �ِI @6��?�� DKَ��
                                                           

 .«تهدين وتكَيس املُراهقني  السياسة بني فراسة ا»:وذلك ألن امسه يف األصل كان) ١(
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د ـ وِمن مث طعنهم يف أهله، وهو احنراف واقع، ما له  
من دافع، ألن صدورهم أضيق عن حتمل خالفهم هلم، لو          

تبار، ولقد ساءين جدا أن أقـرأ جـواب         كان خلالفهم اع  
 اإلماراتيـة   « اإلصالح   » على سؤال جملة     سلمان العودة 

وأكَّدت على أم ليسـوا     : " عن قضية اخلليج، حيث قال    
على مستوى مواجهة مثـل هـذه األحـداث الكـبرية،          

ت كذلك على عدم وجـود مرجعيـة علميـة          وكشفَ
صحيحة وموثوقة للمسلمني حبيث أا حتصـر نطـاق         
اخلالف وتستطيع أن تقدم هلا حـال جـاهزا صـحيحا           

 .)١(..!!"وحتليال ناضجا 
 أنين كنت أعلم ما عند سـلمان مـن مزالـق    اهللايعلم  

مهلكة، لكنين مل أتصوره يوما ما ذا املستوى واجلرأة على          
العلم، ولو أخربين به أحد لكذّبت أو تأولت؛ ألنه لو          أهل  

جاز ألحد أن يسقط جهود العلماء بل أن ينفي وجودهم          
مل جيز لسلمان أن يكون فريسته، ألنه يعيش بني ظهـراين           

فهل هي  هيئة كبار العلماء، اليت كثريا ما يظهر توقريه هلا،          
وهـل فتاواهـا    ! عنده مرجعية علمية غري صـحيحة؟     

وهل يعد الشيخ ابن باز والشيخ      ! يالت غري ناضجة؟  حتل
                                                           

 ).١١(ـ ص ٣/١٢/١٩٩٢ـ  ٢٨/١ـ٢٢٣(العدد ) ١(
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! ابن عثيمني غري موثوقني حىت يعترب وجودهم كالعـدم؟        
 ! م إن هذا لظلم عظيماهللا

أو ! لعله ال يقصد ذلك   : هذا وليقُل املتعصبون للرجال   
فقد تركنا لكم الوقـت     ! ال بد من قراءة السابق والالحق     

 لذلك فهل أنتم فاعلون؟
 :ملزلق احنراف شنيع؛ ألنه وهذا ا

 فقد صح عـن عبـادة بـن         ـ إما طعن يف العلماء،    
 ليس من أميت من مل      ((:  قال ���� اهللا أن رسول    �الصامت  

رواه   )) حقـه    ويعرف لعاملنا يِجلَّ كبرينا، ويرحم صغرينا،     
 .أمحد وغريه وهو صحيح

فال يزال األمر م يشـتد      ،  ـ وإما طعن يف األمراء    
أول عالماـا    عليهم بطريقة اخلوارج، الـيت       حىت ينكروا 

التشهري بأخطائهم على املنابر، وايتها اليت ال مناص منها   
ويف ذلك خمالفة صرحية للهدي النبوي يف       اخلروج عليهم،   

: " « كتاب السنة  »اإلنكار عليهم، قال ابن أيب عاصم يف        
وأسند فيه عن شريح     ،"باب كيف نصيحة الرعية للوالة      

جلد عياض بن غنم صاحب : بن عبيد احلضرمي وغريه قال   
دار حني فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حـىت           
غضب عياض، مث مكث ليايل فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر          

 إن »: قول ي����أمل تسمع النيب   : إليه، مث قال هشام لعياض    
، «ِمن أشد الناس عذابا أشدهم عذابا يف الـدنيا للنـاس            

يا هشام بن حكيم قد مسعنـا مـا       : " فقال عياض بن غنم   
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:  يقول ���� اهللامسعت ورأينا ما رأيت، أو مل تسمع رسول         
 من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فال يبِد له عالنيـة،            »

ولكن ليأخذ بيده فيخلُو به، فإن قَِبلَ منه فـذاك، وإال            
 وإنك يا هشـام ألنـت       ،«كان قد أدى الذي عليه له       

، فهالّ خشيت أن يقتلك اهللاجلريء إذ جتتريء على سلطان      
 .)١(!" تبارك وتعاىل؟اهللاكون قتيل سلطان السلطان فت

وحىت ال يعظم عليك أن نسبت خمالفي هذا املنـهج إىل         
مسلك اخلوارج، فإنين أورد هنا ما رواه الترمذي وغـريه          

كنت مع أيب بكرة حتت     : عن زياد بن كُسيب العدوي قال     
منرب ابن عامر، وهو خيطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبـو           

:  أمرينا يلبس ثياب الفساق، فقال أبوبكرة      انظروا إىل : بالل
 من أهان سلطان » : يقول����اسكت؛ مسعت رسول اهللا 
 .)٢(«اهللا يف األرض أهانه اهللا 

 أبو بالل هذا هو مـرداس بـن أُديـة،         : " قال الذهيب 
  ،ثي   خارجي اب الرجـال الرقـاق لبـاس       ومن جهله عد

 . )٣(! "الفساق
                                                           

 وقد رواه أمحد واللفظ لـه     ) ١٠٩٦( لأللباين رقم    « ظالل اجلنة يف ختريج السنة       »انظر  ) ١(
 .واحلاكم وهو صحيح

 ).١٨١٢( لأللباين رقم « صحيح سنن الترمذي ») ٢(
مجعوا بني سوء   : وهكذا مسة اخلوارج  : قلت). ٣/٢٠(، وكذا يف    )١٤/٥٠٨ (« السري   ») ٣(

 .اإلنكار، واجلهل باملنكَر نفسه؛ أي فساد العلم والعمل



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٧٨�
 ا	�����

 بن  اهللاأتيت عبد   : ومثله ما رواه سعيد بن جمهان قال      
من : أيب أوىف وهو حمجوب البصر، فسلّمت عليه، قال يل        

فما فعل والدك؟   : أنا سعيد ابن مجهان، قال    : أنت؟ فقلت 
 اهللالعـن   !  األزارقة اهللالعن  : " ، قال )١(قتلَته األزارقة : قلت
، «  كالب النـار   » أم   ���� اهللاحدثنا رسول   ! زارقةاأل
بلـى  : األزارقة وحدهم أم اخلوارج كلها؟ قال     : قلت: قال

 فإن السلطان يظلـم النـاس       :قلت: اخلوارج كلها، قال  
 شديدة مث   فتناول يدي فغمزها بيده غمزة    : ، قال ويفعل م 

عليك بالسواد األعظم، عليك    ! وحيك يا ابن مجهان   : " قال
إن كان السلطان يسمع منك فأِْتـِه يف        بالسواد األعظم،   

بيته فأخربه مبا تعلم، فإن قَِبل منك وإال فدعـه؛ فإنـك            
 .)٢("لست بأعلم منه 

روى عبداهللا بن أمحد بإسـناده الصـحيح إىل          :فائدة
كانت اخلوارج تدعوين حـىت      " : أنه قال  سعيد بن مجهان  

 يف النوم أن    أيب بالل كدت أن أدخل معهم، فرأت أخت       
: فقالـت : أبا بالل كلب أهلب أسود، عيناه تذرفان، قال       

جِعلْنـا  : ما شأنك أراك هكذا؟ قال    ! بأيب أنت يا أبا بالل    
بعدكم كالب النار، وكان أبو بالل من رؤوس اخلوارج         

                                                           
 ..وهم أتباع نافع بن األزرق اخلارجي ) ١(
 ).٥٠٨(وحسنه األلباين يف املصدر السابق ص ) ٣٨٣ـ ٤/٣٨٢(رواه أمحد ) ٢(
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")١(.   
    د التحريض علـى السـلطان      وعلى كل حال فإن جمر

ــان       ــلم ـ وإن كـــــ  املســـــ
فاسقا ـ صنعة اخلوارج، قال ابن حجر يف وصف بعـض   
 : أنـــــــــواع اخلـــــــــوارج 

والقَعدية الذين يزينون اخلـروج علـى األئمـة وال          " 
 : "عبد اهللا بن حممد الضـعيف      وقال،  )٢("يباِشرون ذلك   

قاخلوارج هم أخبث اخلوارج ع 3("د(. 
والسيما ! طباء اليوم سِلم من هذه اللوثة؟     فأي اخل : قلت

! منهم الذين خيطبون من الناس مجهرم والشهرة عنـدهم        
 !!فاللهم سلِّم

فـالبعض  : " .. ولذلك قال الشيخ صاحل السدالن فيهم    
                                                           

على حمقق الكتاب   ) مجهان  ( ، وقد انقلب اسم أيب سعيد       )١٥٠٩( رقم   « كتاب السنة    »)١(
 !، والصواب ما أثبته أعاله، فليتنبه)جهمان ( حممد سعيد القحطاين إىل 

 ((عند ترمجة عمران بـن حطّـان، و        )) اإلصابة   ((وانظر   )٤٨٣( ص   « هدي الساري    ») ٢(
 .، ثالثتها البن حجر؛ فإنك واجد يف كل منها فائدة زائدة)٣٧٢( ص ))غراس األساس 

بسند صحيح، قال احلافظ عبد الغين بـن        ) ٢٧١( ص   )) مسائل أمحد    ((رواه أبو داود يف     ) ٣(
معاوية بن عبد الكرمي الضالّ؛ وإمنا ضلَّ يف        : نرجالن نبيالن لزمهما لقبان قبيحا    : " سعيد

 ((، كمـا يف  "طريق مكة، وعبد اهللا بن حممد؛ وإمنا كان ضعيفاً يف جسمه ال يف حديثـه             
شيخ صاحل ثقة، والضعيف لقـب      : " ، وقال النسائي  )١٦/٩٩( للمزي   ))ذيب الكمال   
 ".لكثرة عبادته 
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من اإلخوان قد يفعل هذا حبسن نية معتقدا أن اخلروج إمنا           
ى يكون بالسالح فقط، واحلقيقة أن اخلروج ال يقتصر عل        

اخلروج بقوة السالح، أو التمرد باألساليب املعروفة فقط،        
بل إن اخلروج بالكلمة أشد من اخلروج بالسـالح؛ ألن          
اخلروج بالسالح والعنف ال يربيه إال الكلمة فنقول لألخوة         
الذين يأخذهم احلماس، ونظن منهم الصالح إن شـاء اهللا          

فإن صـلفكم  تعاىل عليهم أن يتريثوا، وأن نقول هلم رويدا   
وشدتكم تريب شيئا يف القلوب، تريب القلوب الطرية اليت ال          
تعرف إال االندفاع، كما أا تفتح أمام أصحاب األغراض         

 .أبوابا ليتكلموا وليقولوا ما يف أنفسهم إن حقا وإن باطال
وال شك أن اخلروج بالكلمة واستغالل األقالم بـأي         

رات والندوات  أسلوب كان أو استغالل الشريط أو احملاض      
يف حتميس الناس على غري وجه شرعي أعتقـد أن هـذا            
أساس اخلروج بالسالح، وأحذر من ذلك أشد التحـذير،         

عليكم بالنظر إىل النتائج وإىل من سبقهم يف        : وأقول هلؤالء 
هذا اال، لينظروا إىل الفنت اليت تعيشها بعض اتمعـات          

تهم إىل ما هـم     اإلسالمية ما سببها وما اخلطوة اليت أوصل      
فيه، فإذا عرفنا ذلك ندرك أن اخلروج بالكلمة واسـتغالل          
وسائل اإلعالم واالتصال للتنفري والتحميس والتشديد يربي       
 الفتنـــــــــــــــــــــة يف 
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 .)١("القلوب 
مسعت احلسن ـ أي البصـري ـ    : قال عمر بن يزيد

وأتاه رهطٌ فأمرهم أن يلزمـوا      : أيام يزيد بن املهلب قال    
لـو أنّ   ! واهللا: "  ويغِلقوا عليهم أبوابهم، مث قـال      بيوتهم

الناس إذا ابتلُوا ِمن ِقبل سلطام صربوا، مـا لِبثـوا أن         
يرفع اُهللا ذلك عنهم؛ وذلك أم يفزعون إىل السـيف          

مث ،  !"ما جاؤوا بيـوم خـري قـطّ       ! وواهللا! فيوكَلُوا إليه 
��CَـH         {:تال Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'�         HَـC�� Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'�         HَـC�� Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'�         HَـC�� Hـ��D�ُ�	 �2ـP$�� ُـ���CَِQ DRـ�َ'�         	� $�ـ§ D�Iـ��	ِ*�Oَ $ِ�ـ� >�ـ ��@�	          $�ـ§ D�Iـ��	ِ*�Oَ $ِ�ـ� >�ـ ��@�	          $�ـ§ D�Iـ��	ِ*�Oَ $ِ�ـ� >�ـ ��@�	          $�ـ§ D�Iـ��	ِ*�Oَ $ِ�ـ� >�ـ ��@
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هـ ـ جهلهم بالطريقة اليت تغربل ا األخبار، وليس  
مث إال طريقة أهل احلديث، أال ترى كيف يكتب السـلف           

;/� �f	���@ـK	 �f �/;    SِI	���@ـK	 �f �/;    SِI	���@ـK	 �f �/;    SِI	���@ـK	 �FL;َ&;    SِIـ� 	�Xـ�FL;َ&;   ِMـ� 	�Xـ�FL;َ&;   ِMـ� 	�Xـ�FL;َ&;   ِMـ� 	�XـMِ   {:  قال اهللالتاريخ ويسندون؟ ذلك ألن     
   	K@��� َ"َU ٍY� ��ِ$ yhِ��َU DEُQ�f�q   	K@��� َ"َU ٍY� ��ِ$ yhِ��َU DEُQ�f�q   	K@��� َ"َU ٍY� ��ِ$ yhِ��َU DEُQ�f�q   	K@��� َ"َU ٍY� ��ِ$ yhِ��َU DEُQ�f�q{ .    وال شك أن أنباء وسائل اإلعالم

الكافرة أكذب من نبإ الفاسق، وهؤالء يعتمدوا ملعرفـة         
فال يسلَمون من شر البواقع؛ ألن هذه الوسائل قد         ! الواقع

ردود  الذِّلَّة، وخرب الكافر م    اهللاسيطر عليها اليهود عليهم من      
                                                           

 ).٨٩ ـ٨٨(عبد اهللا الرفاعي ص /  د« مراجعات يف فقه الواقع السياسي ») ١(
 )ـ أ ـ احملمودية  ١٧٨ق /٣ (« تفسريه »وابن أيب حامت يف ) ٧/١٦٤(رواه ابن سعد ) ٢(

وبينت هناك وجه حتسينه مبا ال يتسـع لـه          ) ـ بترقيمي   ٦٥ (« الشريعة   »واآلجري يف   
 .املقام هنا
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باتفاق أهل امللة، ومن الغفلة مبكان أن يتصور املسلم عدوه          
يهدي إليه خمططاته من خالل نشرات علنية، كمـا فعـل          

 »سفر احلوايل يف نشرة األخبار اليت مجعها يف كتاب أمساه           
وأضاع معهـا   ! شرته علماً ، وحِسب ن  «وعد كيسنجر   

عمراً نفيساً بال طائل، بل أضاع ا أعمـار الغمـر مـن       
الشباب؛ فقد جاءت نشرته نشرةَ ختبيب بني طلبة العلـم          
وأهله أصحاب الفضائل، فضالً عما فيها من إغراء األمراء         
بالعلماء مما يوقع بينهم وحشة، والتجربـة تـدلّ علـى           

 .)١(ذلك
 ِمن إسرارهم ال    على أسرار الكفار  واحلق أن االطالع    

، وعلى هـذا    ذوي االجتهاد  أمر مطلوب من     من إعالم 
 لقصة حاطب بن أيب بلتعة      « صحيحه »بوب البخاري يف    
باب من نظر يف كتاب من يحـذَر        : " آنفة الذكر بقوله  

 .اهللا، فتدبر الفرق يرمحك " املسلمني ليستبني أمره على
                                                           

ومما يؤسف له أن يكتب عبد اهللا الدميجي كتابا يقرر فيه مذهب اخلـوارج والـروافض                ) ١(
 وأشد منه   «!  اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة      » مسألة اخلروج ومساه     واملعتزلة يف 

 ويقرر يف حاشيته ذاك املذهب املشئوم كما        « غياث األمم    »أسفاً أن خيتصر آخر كتاب      
 ، مضيفاً إليه التكفري بطريقة ذاك املذهب نفسـه كمـا يف حاشـية              )٩٣ـ٧٣(يف ص   

، مث يقوم سفر احلوايل بتوزيعه علينا ـ حنن معشر احلجـاج ـ بأعـداد     )٧١ـ٤٠(ص 
 غريها؟ أم أم    فهل يريد توسيع دائرة اخلروج على احلكام من اململكة السعودية إىل          ! هائلة

 !!سهواً؟ ) الطريق إىل اخلالفة: ( كتبوا على غالف الكتاب
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وقد انتقد الشيخ األلباين قولَ ناصر العمر ـ وهو يعدد  
ــادر  ــه ( مصــــــــ  فقــــــــ

املصادر السياسية واملصادر اإلعالمية، وهي     : " ـ) الواقع  
من أهم املصادر املعاصرة، سـواء أكانـت مسـموعة أم           

ـالت  مقروءة أم مرئيـة، ِمـن أبرزهـا الصـحف وا          
والدوريات، نشرات وكاالت األنباء العاملية، اإلذاعـات،       
التلفزيون، األشرطة والوثائق وغري ذلـك مـن الوسـائل          

ما رأيـك   : قال أحد احلضور للشيخ   ". اإلعالمية املعاصرة   
 يف هذا املصدر؟

كلنـا يعلـم أـم ال       ! مزالق: "  قال الشيخ األلباين  
يكيدون بـه هلـم،     ينشرون على العامل اإلسالمي إال ما       
: جيب أن يقـال   ! فكيف يكون هذا سببا ملعرفة الواقع؟     

ينبغي أن يكون هناك ـ يعين ماذا يسمون؟ ـ مراسـلني    
صحفيني إسالميني، الـذين    : مثال أو إخباريني أو إعالميني    

يدرسون الواقع دراسة يف حدود عقيـدم ودينـهم، وال          
ال ينبغي أن نكون عالة كما أنت أشرت، كيـف؟ هـذا            

يلتقي مع هذا؛ الذي أشرت إليه ال يلتقي مع هذه املصادر           
 ! ".األخرية اليت أشرت إليها

فاعترض عليه ناصر العمر بأنه وضع ضـوابط لـذلك          
 :وحماذير، وذكر منها

االلتزام باألصول الشرعية واملنطلقات العلمية     : أوال" ـ
 .والعقلية يف وصف الواقع وتوقّع النتائج ورؤية املستقبل
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التثبت يف نقل األخبار وتلقيها، وذكرت هذه       : ـ ثانيا 
حسن التعامل وجتنب املخـاطر     : القضية، وبينت هذا األمر   

واملزالق، ذكرت أن األخذ من هذه األشياء ال بد من هذه           
 ".الضوابط 

 أنـت   ،)تضـبيطه   ( لكن هذا ال ميكن     : " قال الشيخ 
 السابق،  ال تتم هذه إال باالختراع    وضعت ضوابط نظرية،    

احلكومة، وليس بفرد من األفراد أو جبماعة،       ) شغلة  ( هذه  
كما نسمع أن إذاعة لندن ليست إذاعة حكومية، إمنا هي          

هي شـركات   : فقيل له " اجلمعية مثال أم ماذا يسموا؟      
 .خاصة

جيب أن يكون هناك إذا ما قامـت مـا          : " قال الشيخ 
 املساعد علـى    تعهدت الدولة بالقيام ذا الواجب الكفائي     

فهم فقه الواقع، إذا مل تقم الدولة ـ وهـي أوىل وأحـق    
وأقوى من يستطيع أن يقوم ذا الواجـب الكفـائي ـ    
فيجب أن يكون هناك شركات مؤلفة من أشخاص مـن          
اإلسالميني الغيورين، وأن يوظِّفوا أشخاصا لنقل األخبار،       
كما يفعل الكفار، وحينئذ ال نكون حنن عالـة يف تلقـي            

ألخبار من أعدائنا وخصومنا، مث حناول أن نطبـق القيـد        ا
ال يسـتطيع أي إنسـان إذا أراد أن         . الذي ذكرته أنت  

يتأكد من صحة بعض هذه األخبار، ما يستطيع أن يتأكد          
متاما لو أردنا أن نتأكـد      من ذلك؛ ألن مصادرها أجنبية،      

من صحة بعض األخبار يف التوراة واإلجنيل، ليس عنـدنا          



 

 

مـا هـو    : عرفة األخبار اليت يف التوراة واإلجنيـل      وسيلة مل 
صحيح مما ليس بصحيح، إال مبقابلتها بأخبار أهل صـدق          

اخل، فإذا هؤالء مل يكونوا موجـودين ذهبـت         ... وثقة و 
أدراج من يريد فقه الواقع معرفة حقيقية اعتمادا منه علـى           
األخبار اليت تِردنا من بالد الكفـر والضـالل والفسـق           

 ميكن حينئذ حتقيق ما أحملت إليه من التثبـت،          والفجور، ال 
هذا اآلن نظري، وال ميكـن أن       ) فقه الواقع   ( ولذلك  

يكون واقعيا إال بإجياد شركة توظِّف أناسا لنقل األخبار         
 .  بطرق موثوقة ينطبق عليها متاما علم مصطلح احلديث

إذا مل يوجد هذا يا شيخ، حىت يوجد هـذا          : قال العمر 
 األمر؟ 
 .من الصعب حتقيقه! إيه:  األلباينقال

 ..أال نستفيد يا شيخ من بعض : قال العمر
 فيـك ـ لكثـرة    اهللاـ بـارك  ! يا شيخ: قال األلباين

األخبار وكثرة املخربين من الكفار، يضيع الباحث بني هذه        
األخبار وهذه، ما يستطيع أن يتحقق إال ما ندر جدا جدا           

 ")١(. 
                                                           

 مناقشة العالمـة األلبـاين      « فقه الواقع    »: بعنوان « سلسلة اهلدى والنور     »من أشرطة   ) ١(
 ).هـ ١٤١٢( لألخ ناصر العمر سنة 

) فقـه الواقـع   ( إنه : الذي يقال عنه) فقه الواقع  ( مث إن   : " قال الشيخ حممد بن عثيمني    
= 
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ف نبأه الذي أخرب بـه      ولذلك جتد اهلدهد وص   :  قلت
�Y� �� /ِ� �2ُ"|ِْqٍ {:سليمان عليه الصالة والسالم باليقني فقال   ٍY� �� /ِ� �2ُ"|ِْq� ٍY� �� /ِ� �2ُ"|ِْq� ٍY� �� /ِ� �2ُ"|ِْq�

 سـخر لسـليمان اجلـن       اهللا، مع ذلك ومع أن      }$ِ�� �Yٍ ;��ِـ#ٍ  $ِ�� �Yٍ ;��ِـ#ٍ  $ِ�� �Yٍ ;��ِـ#ٍ  $ِ�� �Yٍ ;��ِـ#ٍ  
واحليوان، فإنه ملا كان احليوان مصدرا قاصرا من مصـادر          

��ـ����ُ�@  ��ـ����ُ�@  ��ـ����ُ�@  ��ـ����ُ�@  {: التلقي، قال سليمان عليـه الصـالة والسـالم        
 َ1 �R5ْ���<َ1 َ1 �R5ْ���<َ1 َ1 �R5ْ���<َ1 َ1 �R5ْ���<َ1      �#ِ$ِ]َـ�[�	 �/ِـ� �Rُ�ـQ Dt      �#ِ$ِ]َـ�[�	 �/ِـ� �Rُ�ـQ Dt      �#ِ$ِ]َـ�[�	 �/ِـ� �Rُ�ـQ Dt      �#ِ$ِ]]َـ��	ِـ/� � �Rُ�ـQ Dt{     ما أعظم هذا    !اهللا، فال إله إال 

فاحرص على هذه الدقة الـيت      ! املنهج وما أعدله وما أدقه    
لست واجدها إال عند السلفية، ألا حققت منهج أهـل          
احلديث جبدارة، وليس جمرد انتساب هلم مع تـأثّر بـالغ           

نت ال  وعلى هذا ال لوم على السلفية إذا كا       . مبناهج أخرى 
ترفع رأساً ذه األخبار اليت مألت أدمغة الشباب اليـوم،          

 قدوال تطيب ا نفساً وال تعول عليها، مع التنبيه علىأنه           
يستفاد منها بعد تبين صدقها من كذا، وتـبىن عليهـا           

                                                           
يستند على إيش؟ يستند على الصحف واالت واإلذاعات، وما أكثر الترويج يف الصحف   

ورمبا يكون هناك   اإلعالم اليوم ال يمكن االعتماد عليها،        فوسائل   !واالت واإلذاعات 
خمططات سابقة تغيرت األحوال حىت أصبحت هذه املخططات غري سـليمة، وإذا تأمـل              
العاقل فيما جرى من األحداث خالل عشرين سنة تبين له أن مجيع التقديرات اليت قُدرت               

 التفقّه يف دين اهللا عـز وجـل إىل          أصبحت غري واقعية، هلذا نرى  أن إشغال الشباب عن         
نرى أنه خطـأ  ... التفقّه يف الواقع ومطاردة االت والصحف واإلذاعات وما أشبه ذلك     

 لقاء أيب احلسن املأريب مع الشيخ ابـن بـاز           ((: ، من شريط مسجل باسم    ... "يف املنهج   
 .))والشيخ ابن عثيمني 
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ــه   ــا، لكــن تنب ــف ــيت حتت ــالقرائن ال  أحكــام ب
��ـ� ;���FُCِـ� �I     { : تعاىل اهللاـ تنبه إىل قول     ! ـ أخي القاريء       �I ـ�FُCِ���; ـ���     �I ـ�FُCِ���; ـ���     �I ـ�FُCِ���; ـ���

SK@��ِ���	SK@��ِ���	SK@��ِ���	SK@��ِ���	{،         له بني التضلّع    اهللاأي ال يقدر عليها إال من مجع 
بعلم الكتاب والسنة حىت يصري جمتهـداً، وبـني قـوة           

 .)1(الفراسة وصدق التوسم كما سبق بيانه
و ـ وِمن مث اعتمادهم األخبار املشوهة واملكذوبة، قال  

�'َ�KUَْ&ِ$ �SKُ�Kُ	َCَ' ْ]I       ِ3ِ$ Eُ[َ� �lD�َ� ��� Eُ[ِc�َCَ' ْ]I  �َْ&ِ$ @3َ�DKX�َCَ' ْ]I  �َْ&ِ$ @3َ�DKX�َCَ' ْ]I  �َْ&ِ$ @3َ�DKX�3َ�DKX@ $ِ&َْ�  {:  تعاىل اهللا DEُ["ِ��ِ�       ِ3ِ$ Eُ[َ� �lD�َ� ��� Eُ[ِc	KUَْ&ِ$ �SKُ�Kُ�َ'� DEُ["ِ��ِ�       ِ3ِ$ Eُ[َ� �lD�َ� ��� Eُ[ِc	KUَْ&ِ$ �SKُ�Kُ�َ'� DEُ["ِ��ِ�       ِ3ِ$ Eُ[َ� �lD�َ� ��� Eُ[ِc	KUَْ&ِ$ �SKُ�Kُ�َ'� DEُ["ِ��ِ�
 ���ِ� �K@c�� ً��P��c @3َ�K@ ��D}َ'� yECِْ� ���ِ� �K@c�� ً��P��c @3َ�K@ ��D}َ'� yECِْ� ���ِ� �K@c�� ً��P��c @3َ�K@ ��D}َ'� yECِْ� ���ِ� �K@c�� ً��P��c @3َ�K@ ��D}َ'� yECِْ�gِ	gِ	gِ	gِ	yE��ِ�� yE��ِ�� yE��ِ�� yE��ِ�� {.    

ص ـ وِمن ثَم نسبتهم للشريعة السمحة أحكاما جائرة  
 اســـــــــــــــــــــتنبطوها 

ـ     : " من األخبار املشوهة، قال ابن القـيم ـ رمحـه اهللا 
، فاإلثبات يعتمـد الصـدق،     إثبات وإلزام : احلكم قسمان 

����Dً{واإللزام يعتمد العدل � ً�5D�ِ< �2P$�� ُ���CَِQ DRX¡�ً�D���� ً�5D�ِ< �2P$�� ُ���CَِQ DRX¡�ً�D���� ً�5D�ِ< �2P$�� ُ���CَِQ DRX¡�ً�D���� ً�5D�ِ< �2P$�� ُ���CَِQ DRX¡�{" )٢(. 
  هم سرابنهم مستقبالً الَحقيقة له، وقَفْوحـ ـ تكه
( ختميناٍت ال ختتلف عن ختمينات القانونيني املعروفني باسم       

 :؛ فيقال ألحدهم أيام قضية اخلليج     )املالحظني السياسيني   
                                                           

يف أيام فتنة اخلليج يستدل ـ مبا قـرأه يف   وعلى هذا ال تستغرب أن تسمع سفر احلوايل ) ١(
ـ على أن ذلك    ) نيفادا  ( ِمن أن األمريكان يتدربون يف صحراء       : إحدى االت الكافرة  

يعين أم كانوا يريدون غزو اخلليج العريب بدليل أن مناخ تلك الصحراء كمنـاخ هـذا                
 !!وقرر من حينه أن قضية اخلليج هي استعمار له! اخلليج

 ).٩( ص « الطرق احلكمية ») ٢(
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ملستقبل جزيرة العرب مـع وجـود       ! ) تكهنكم( ما هو   
أرى أن وعـد كيسـنجر      : " القوات األجنبية؟ فيقـول   

إنه االحتالل الذي قرأته مـن عشـر        : " ، ويقول !!"حتقَّق
 !!".سنوات يف جملة كذا األمريكية

هذه آخر أيام تطبيق الشريعة اإلسالمية،      : " ويقول آخر 
     خرج هذه القوات حىت يطبق القانون العاملي اجلديد    ولن ت

 !!".يف اجلزيرة
 !!! " ...حنن حتت االحتالل: " ويقول آخر

حتَكُّم ليس عليه أثارة من علم إال الرجم بالغيب، قـد           
بان للذكي والغيب تكذيب الواقع هلا، فعالم يتغافل األتباع         

وإن هي إال خترصـات     ! عليها؟) شيوخهم  ( عن حماسبة   
  .ختيلوها إرهاصات

واألدهى واألمر أم ال يزالون يعتمدون عليهم، بل ال         
! يرضون يف السياسة وغريها إال م، رغم كثرة ترهـام         

وكـان  ! فما أشد العصبية العمياء لألشخاص على أهلـها      
 اهللالواجب على هؤالء أن يوظِّفوا يف دعام هؤالء قـولَ           

 عز  اهللا؛ ألم كما قال     }	ً	ً	ً	ً�� 'EِF�Uِ ِRْ�َ"D�َ �ِـ��bَ1 DE@FDـ�      �� 'EِF�Uِ ِRْ�َ"D�َ �ِـ��bَ1 DE@FDـ�      �� 'EِF�Uِ ِRْ�َ"D�َ �ِـ��bَ1 DE@FDـ�      �� 'EِF�Uِ ِRْ�َ"D�َ �ِـ��bَ1 DE@FDـ�      {: تعاىل
��َ�َـ��q Dـ�E@c�f �ِـ/               {: وجل @lَ��ُـ:	 z�KـDFَ' ���� /X��	 X�ِI �SK@�ِ X"; DSI               /ِـ� E@c�fـ��q Dَـ��َ�� @lَ��ُـ:	 z�KـDFَ' ���� /X��	 X�ِI �SK@�ِ X"; DSI               /ِـ� E@c�fـ��q Dَـ��َ�� @lَ��ُـ:	 z�KـDFَ' ���� /X��	 X�ِI �SK@�ِ X"; DSI               /ِـ� E@c�fـ��q Dَـ��َ�� @lَ��ُـ:	 z�KـDFَ' ���� /X��	 X�ِI �SK@�ِ X"; DSI

z��ُ�	 @EِFP$��z��ُ�	 @EِFP$��z��ُ�	 @EِFP$��z��ُ�	 @EِFP$��{. 
ط ـ إغراقهم يف السياسة إىل حد تعليمها وإسنادها إىل  

إسـالم   ِمن حسن    »:  يقول ����عامة الناس، مع أن النيب      
 . رواه الترمذي وهو حسن«املرء تركه ما ال يعنيه 



 

 

 ٢٨٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ومل يقف األمر عند هذا حىت مسعت سـلمان العـودة           
 أما يف اال    : "ينمي هذا اخلطأ إىل سلفنا الصاحل، فقد قال       

فقد أصبحت األمة رضيت بأال    : السياسي فاألمر معروف  
  تتأمل وال تدرس املصاحل واملفاسـد،      تفكر وال تنظر وال   

( وال تستخدم عقلها، وال مسعها لترى وال بصرها لتسمع          
ألنه كما يتردد وينقل اجلميع أن اإلنسان يستمتع        )! هكذا  

، حىت دون   وقد ترك األمر لغريه   برحلة ممتعة هادئة هانئة،     
 تعاىل جعل األمـة كلـها       اهللامع أن   أن يسأل أو يناقش،     

 جيعل املسئولية العلميـة وال السياسـية وال     مسئولة، ومل 
وهذا خطأ؛ ألنه خيتصـر     ...الدعوية على شخص واحد   

�D�َ1ـ�@DE@c  {:  تعاىل قالاهللاألمة ـ كما ذكرت ـ يف أفراد، و    DE@c@�ـD�َ1�  DE@c@�ـD�َ1�  DE@c@�ـD�َ1�
 DE@F��D��$ z��K@T DE@F��D��$ z��K@T DE@F��D��$ z��K@T DE@F��D��$ z��K@T {وقال :}  �ِD�َ:	 
 DE@cD��ِ��T��  �ِD�َ:	 
 DE@cD��ِ��T��  �ِD�َ:	 
 DE@cD��ِ��T��  �ِD�َ:	 
 DE@cD��ِ��T��، مع أن الرسـول     }

ـ         ا تعزيـز   عليه السالم مؤيد من السماء، فاملشـاورة فيه
وجعل اجلميع يشعرون بـأن     للعقول، وتنمية للمواهب،    

األمر هلم، وهو شأم وقضيتهم، وهذه لكم أنتم وليست         
يل، وإذا وقع خطأ فتتحملونه مجيعاً، لن يتحمله العـامل          

 . !! "وحده وال احلاكم وحده وال الداعية وحده
من اخلطورة مبكـان    : " ويؤكد هذا اخلطأ الفادح بقوله    

ـ أن تتمحور الصحوة اإلسالمية حـول       ! ـ أيها األحبة  
سواء أشخاص، أو أن تتمحور األمة كلها على أشخاص         



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٩٠�
 ا	�����

على الصعيد السياسي أو على الصعيد العلمي أو علـى          
 .)١("الصعيد الدعوي 

 :ويل على هذا الكالم اخلطري مثان مالحظات
 ـ جعل الفروض الكفائية فروضا عينية حني أنكـر   ١

 السياسـة  ـ بال استثناء ـ عدم املشاركة يف على األمة  
، والذي يدل على أنه ليس سبق لسـان،         والعلم والدعوة 

وإمنا هو منهج له أنه أكَّده بتكـراره أوالً، وباسـتعمال           
 تعـاىل جعـل   اهللامع أن : " أسلوب التأكيد ثانياً حني قال   

 ... ". مسئولة  كلها األمة
 اهللا بـن    وقد وجدت عند العالمة الشيخ عبـد      : قلت

حميد ـ  رئيس جملس القضاء يف وقته وكذا امع الفقهي  
رمحه اهللا ـ كلمةً خمتصرة كافية يف رده على كاتـب يف   

: حيث قال ) هـ٨/٥/١٣٨١(بتاريخ   «القصيم   »جريدة  
نا كلمة يف شئون ديننا،     ال بد أن يكون ل    : ( وأما قولكم " 

) وأن الدين للجميع، وليس وقفاً على أحد دون اآلخـر           
 ولكن مل يقل أحد بذلك، وال أظن أن         فهو كما تفضلتم،  

 .)٢("يقال هذا
لو عاش الشيخ ابن محيد إىل زمننا هـذا لوجـد          : قلت

                                                           
 ).١٧٩( رقم « حديث حول منهج السلف »شريط ) ١(
 .«ل احلسان يف نصائح اإلخوان  الرسائ»من ) ٢(



 

 

 ٢٩١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

الكثري ممن تتابع على هذا الذي استغربه؛ فقد قـال عبـد            
أن ينخرط   لكل مسلم    بد وأنه ال : " .. الرمحن عبد اخلالق  

 .)١(!! "يف عمل سياسي ينصر الدين
ـ؛ فإنـه ال  ! لكن صدق الشيخ ابن محيد ـ رمحه اهللا 

يعلم أحد من العقالء سبقه هو وسلمان وعبد الـرمحن إىل          
خاصة يف هذه ااالت الثالثـة      ! هذا فضالً عن أهل العلم    

ا علـى   اخلطرية، اليت أمجع أهل العلم على عـدم فرضـه         
األعيان، وإليك بيان ذلك يف إملاعة سريعة؛ ألن مظاا ال          

 :ختفى على صغار طلبة العلم
فقد بينت أدلة حصر ممارستها يف أويل       : أما السياسة ـ  
 .العلماء واألمراء، فال أعيده: األمر

 تعاىل بأنه مل يفرض طلبه إال اهللافقد نص : وأما العلم ـ  
ا اآلخرون فيكفيهم أن يعلموا     على طائفة من املسلمني، أم    

���ـ�  ���ـ�  ���ـ�  ���ـ�  {: عز وجـل   اهللامنه ما يقيمون به دينهم ودنياهم، قال        
ــ�ٌ     َ�*ِ�َ� DE@FDــ� ــٍ� �ِ َ5D�Uِ {Oــ ُQ /ــ ــ�� �ِ َ�َ� َ�DKــ َCَU ًــ� XU�َQ 	�ــ�@ ِ�D����ِ �SKــ @�ِ�D\ُ(	 �Sــ� َQ    ٌــ� َ�*ِ�َ� DE@FDــ� ــٍ� �ِ َ5D�Uِ {Oــ ُQ /ــ ــ�� �ِ َ�َ� َ�DKــ َCَU ًــ� XU�َQ 	�ــ�@ ِ�D����ِ �SKــ @�ِ�D\ُ(	 �Sــ� َQ    ٌــ� َ�*ِ�َ� DE@FDــ� ــٍ� �ِ َ5D�Uِ {Oــ ُQ /ــ ــ�� �ِ َ�َ� َ�DKــ َCَU ًــ� XU�َQ 	�ــ�@ ِ�D����ِ �SKــ @�ِ�D\ُ(	 �Sــ� َQ    ٌــ� َ�*ِ�َ� DE@FDــ� ــٍ� �ِ َ5D�Uِ {Oــ ُQ /ــ ــ�� �ِ َ�َ� َ�DKــ َCَU ًــ� XU�َQ 	�ــ�@ ِ�D����ِ �SKــ @�ِ�D\ُ(	 �Sــ� َQ

  DEِFDــ� ــK	 �Iَــ ــَ]ِI DE@F��DK	 ����q@ــ �	 5َــ@�ِMــ �ِ��@�ــ /ِ;Pــ� 
 	�ــ 	Kــ ــ�َ�َ"���ِ  DEِFD�FX@ــ ــK	 �Iَــ ــَ]ِI DE@F��DK	 ����q@ــ �	 5َــ@�ِMــ �ِ��@�ــ /ِ;Pــ� 
 	�ــ 	Kــ ــ�َ�َ"���ِ  DEِFD�FX@ــ ــK	 �Iَــ ــَ]ِI DE@F��DK	 ����q@ــ �	 5َــ@�ِMــ �ِ��@�ــ /ِ;Pــ� 
 	�ــ 	Kــ ــ�َ�َ"���ِ  DEِFD�FX@ــ ــK	 �Iَــ ــَ]ِI DE@F��DK	 ����q@ــ �	 5َــ@�ِMــ �ِ��@�ــ /ِ;Pــ� 
 	�ــ 	Kــ ــَ�َ"���ِ DE�FX@ــ ــFXC��َ�  DE@ــ ــFXC��َ�  DE@ــ ــFXC��َ�  DE@ــ  �FXC��َ@ــ
                                                           

، وال يستغرب هذا الوضوح يف االحنراف       )٧٦( ص   « املسلمون والعمل السياسي     »من  ) ١(
ولقد كان  ! كثري من قراء كتابه هذا    من عبد الرمحن، لكن الذي يستغرب هو انطالؤه على          

وأول شيء شجعه على إظهار مـا كـان         ! صدوره أولَ شيء شد به علي بن حاج أزره        
 !!وأخذ يومها يلقي منه دروسه!! يخفيه عن السلفيني



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٩٢�
 ا	�����

�S�@�َMD}�;�S�@�َMD}�;�S�@�َMD}�;�S�@�َMD}�;{. 
 ويف هذا إجياب التفقّه يف الكتاب والسنة      : " قال القرطيب 

 .)١( "وأنه على الكفاية دون األعيان
فقد أمر اهللا عز وجل ا طائفةً،ومل يلِزم        : أما الدعوة ـ  

اجلميــــــــــع ــــــــــا،  
                                                           

 .دار الكتب العلمية: ط) ٨/١٨٦ (« تفسري القرطيب ») ١(



 

 

 ٢٩٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

�@ �I �SK	�D�َـِ� �;�ـْ&�@�@��S $ـِ                {: فقالDـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[ْ�ـ"َ]ُ/ �ِـ���@ �I �SK	�D�َـِ� �;�ـْ&�@�@��S $ـِ                Dـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[ْ�ـ"َ]ُ/ �ِـ���@ �I �SK	�D�َـِ� �;�ـْ&�@�@��S $ـِ                Dـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[ْ�ـ"َ]ُ/ �ِـ���@ �I �SK	�D�َـِ� �;�ـْ&�@�@��S $ـِ                Dـ�ٌ ;�ـ��ُ1 DEُ[ْ�ـ"َ]ُ/ �ِـ�� �ِ�@�D�َ(� �ِ�@�D�َ(� �ِ�@�D�َ(� �ِ�@�D�َ(�
  �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;�  �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;�  �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;�  �َِ[�ُ(	 /ِ�� �SDK�FD��;�واملقصود من هذه اآلية    : " ، قال ابن كثري   }

... " أن تكون ِفرقة من هذه األمة متصدية هلـذا الشـأن       
، مث أشار إىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر          )١(

 .على الناس؛ كل حبسبه
 : ـ إيغاله العوام فيها يورطهم يف ثالث فنت هي٢
 . أنه يربي فيهم التجرؤ على الفتياـ

ـ ويدفعهم إىل التجني على أهل العلم إذا مل يفهمـوا           
مسالكهم، وتعظم الفتنة م يف القضايا السياسـية، بـل          
يفِتنون حىت دعام، أمل ترهم يف قضية اخلليج كيف كانوا          
 بفهوم العوام حمصورين، وحتت ضغوط مطالبهم مأسورين؟

لى األمراء، واجلنوح م إىل الـتكفري،       ـ وييجهم ع  
ومن جرب مجاعة التكفري عرف كيف احتـوى اجلهـال          

 .الدعوة، واألمرهللا
 ـ دعوته األمة إىل دراسة املصاحل واملفاسد من أكرب  ٣

مزالقه؛ ألن تبين املصلحة ـ اليت فيهـا األمـن ـ مـن      
ن املفسدة ـ اليت فيها اخلوف ـ ال يقدر عليه إال الراسخو  

: أهل االستنباط، ويظهر هذا احلصر يف قوله تعاىل       : يف العلم 
}  �I @6�L?�� DKــ َ���ــ3ِ  ِ$ 	Kــ @�	َ]َ1 �ِDKــ َ�	 �ــِ/ 1َِ D�َ:	 �/ِــ� y�ــ D�َ1 DE@c�fــ�q 	َ]I�  �I @6�L?�� DKــ َ���ــ3ِ  ِ$ 	Kــ @�	َ]َ1 �ِDKــ َ�	 �ــِ/ 1َِ D�َ:	 �/ِــ� y�ــ D�َ1 DE@c�fــ�q 	َ]I�  �I @6�L?�� DKــ َ���ــ3ِ  ِ$ 	Kــ @�	َ]َ1 �ِDKــ َ�	 �ــِ/ 1َِ D�َ:	 �/ِــ� y�ــ D�َ1 DE@c�fــ�q 	َ]I�  �I @6�L?�� DKــ َ���ــ3ِ  ِ$ 	Kــ @�	َ]َ1 �ِDKــ َ�	 �ــِ/ 1َِ D�َ:	 �/ِــ� y�ــ D�َ1 DE@c�fــ�q 	َ]I�

                                                           
 ).١/٣٩٦ (« فتح القدير »والشوكاين يف ) ٤/١٠٦(وإىل هذا جنح القرطيب يف تفسريه ) ١(



 

 

٢٩٤

DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� E@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �I� ِJK@���	DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� E@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �I� ِJK@���	DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� E@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �I� ِJK@���	DE@FD�ِ� @3َ�Kُ!ِ �َ"D��; �/;ِMX�	 @3��Cِ��َ� E@FD�ِ� �ِD�َ:	 -�ِ�ُ1 �I� ِJK@���	{.    
٤ جني من املراهقني السياسـيني   ـ كثريا ما جتد املهي

يشركون العامة فيما يسمونه واقع األمة، حىت إذامل ينـتج          
عن حتليالم شيء من غُنمها، شركوهم يف غُرمهـا، ومل          
يقع اللوم عليهم وحدهم، كما صرح به هنا سلمان حني          

فتتحملونه مجيعاً، لن يتحمله العامل وحـده، وال        " : قال
 . )١(!! "، وال الداعية وحدهاحلاكم وحده

وهذا يفسر تصرف علي بن حاج يف استشارته العـوام          
تلك املسرية املشئومة الـيت ذهـب       ! إلحداث أول مسرية  

ضحيتها يف عشية واحدة مئات الشباب يف مقتبل العمـر          
: وبراءة املُحيا، حىت اضطر إىل أن يقول يف اجلمعة اليت تلَتها    

رية، ولكنين دعـوت إىل اجللـوس يف        أنا مل أدع إىل مس    " 
 .) ٢(!!! "ساحة كذا لنسمع مطالب الشعب

                                                           
)١(ا يف من اجتهادي، مث إذا يب أُفاجأ بأن أجده قاعدة من قواعد الرجل قد هذا كتبت حصر 

لـك الغـنم،   : ... القاعدة الثالثة: " ؛ حيث يقول« القواعد يف توحيد الكلمة    »شريط  
عليه، وال يحمد على مكروه      فحمدت اهللا على أنين ما جنيت     ،  ..!! "وليس عليك الغرم    

غرم من يفيت الشباب بدخول املعارك اليت توردهم املهالك وقـد قـال             وكيف ال ي  . سواه
داود وهو صحيح؛ قال     أبو رواه «اهللا   قتلهم  قتلوه، »: أدىن من ذلك   يف ���� رسول اهللا 

إذ مل يكونوا ِمن أهل العلم      ا بغري اجتهاد؛    فإن هؤالء أخطأو  : " ابن تيمية عند هذا احلديث    
 ).٢٠/٢٥٤ (« جمموع الفتاوى »من  ، "

 «يق   شريط الزقـاز   »ومن شاء التأكد فليطلب من هذه اجلماعة شريطا معروفا باسم           ) ٢(
= 

ارك ا	��� ��  �
 ا	�����



 

 

 ٢٩٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ل أنفٍُس وكذباً! سبحان اهللا: قلته مل جيمع قَتليت!! 
كما جتد هذه الطريقة يف الفرار من املسئولية عند كالم          

: " سفر احلوايل اآليت عن أحداث اجلزائر؛ حيـث يقـول         
فالن وال فـالن، إن     القضية اليت نتكلم عنها ليست جمرد       

 ويلّ املتقني، وسينصرهم ولو بعـد       اهللا ف اهللاكان من أولياء    
عجلـت إلـيهم    : حني، وإن كانوا غري ذلك فقد جاءهم      

 ". بعض ذنوم 
فتأمل كيف يهيج ويؤيد مث يتربأ فيِكلُ األمر إىل إميـان           

  	َg	َg	َg	ِ�$ -{�I        َg��iَ1 -{�ِI DEُ[�ِ� yf)ـ��@     ِ�$ -{�I��iَ1 -{�ِI DEُ[�ِ� yf)ـ��@     ِ�$ -{�I��iَ1 -{�ِI DEُ[�ِ� yf)ـ��@     ِ�$ -{�I��iَ1 -{�ِI DEُ[�ِ� yf)ـ��@     {:القوم، كأنه يقول حينئذ   Z��   Z��   Z��   Z�� 
�#ِ�َ�����	�#ِ�َ�����	�#ِ�َ�����	�#ِ�َ�����	{!! 
دعـوة إىل الدميقراطيـة    ـ كالم سلمان هذا كله  ٥
، وهوممن يظهر الكفر ا، وإال كيف يدعو األمـة          بعينها

األمر الذي يدلّك على أن     ! كلها إىل الشورى يف السياسة؟    
هؤالء أرادوا أن يكونوا واقعيني، فإذا هم قد صاروا يف يد           

 ! الدميقراطية واقعني
 ـ استدالله بآييت الشـورى لتقريـر هـذا املعـىن      ٦

الدميقراطي يف غاية السقوط، وقبيح جدا باملسلم ـ بصفة  
فكيف ! كونه مسلما ـ أن يقع فيه، فكيف بطالب العلم؟ 

فكيف مبن أُريد له أن يضم      ! ) فضيلة الشيخ؟ :( مبن قيل له  
                                                           

 ).٣١٢(هـ، راجع قصة هذه املسرية هنا ص ١٤٠٩شهر صفر لسنة 



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٩٦�
 ا	�����

 !رقم هاتفه إىل أرقام أصحاب الفضيلة هيئة كبار العلماء؟
 من اجلهـل ـ أن الشـورى يف    اهللامث اعلم ـ أعاذك  

اإلسالم خمتصة باألئمة األعالم، سواء أكان ذلـك فيمـا          
 .بينهم، أم فيما بينهم وبني احلكام

واعلم ـ أيضا ـ أنه ال مشورة فيما ثبت فيه نص من   
 أو سنة خري األنام عليه الصالة والسالم، وإليك         اهللاكتاب  

 :احلكمنيباختصار شديد أدلة هذين 
: " « صحيحه   »قال البخاري يف كتاب األحكام من       

، "الـدخالء   : باب بطانة اإلمام وأهل مشورته، البطانـة      
ما  »:  قال ����وأسند فيه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب         

 من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت لـه           اهللاث  بع
بطانة تأمره باملعروف وحتُضه عليه، وبطانة تأمره       : بطانتان

 .« تعاىل اهللابالشر وحتضه عليه، فاملعصوم من عصم 
دلّ هذا احلديث مع تبويبه على أن أهل الشورى ليسوا          

وإمنا هم بطانة اإلمام، خاصة     ! سلماناألمة كلها كما زعم     
وأن هلذا احلديث سبب ورود من طريق البخاري نفسـه،          

، وإمنـا رواه عنـه تلميـذه        « صحيحه   »لكن يف غري    
 ����، وفيه قصة خروج الـنيب  « سننه  » يف )١(الترمذي

فكان إذن أبـو    وأيب بكر وعمر من بيوم بسبب اجلوع،        
                                                           

 ).٧/٣٤ (« حتفة األحوذي »انظر ) ١(



 

 

 ٢٩٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ولـذلك تـدبر ـ    . ���� اهللابكر وعمر هم بطانة رسول 
:  فقه ابن عباس حني فسـر قولـه تعـاىل          ـ! اهللارمحك  

 اهللاأبو بكر وعمر رضـي      : " قال} وشاِورهم يف اَألمرِ  {
  .)١("عنهما 

 يف النوازل أدرك بال خفاء      ����ومن تدبر سرية الرسول     
 ما كان يشاور إال أعيان أصحابه، من ذلك ما رواه           ����أنه  

فلمـا أَسـروا    : مسلم يف قصة بدر عن ابن عباس قـال        
 ما ترون   ((:  أليب بكر وعمر   ���� اهللاقال رسول   اُألسارى  

  هم بنو  !اهللايا رسول   :  فقال أبو بكر   ))يف هؤالء األسارى؟    
العم والعشرية، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قـوة           

 أن يهديهم لإلسالم، فقال رسـول       اهللاعلى الكفار؛ فعسى    
 يـا  اهللاال و:  قلـت )) ما ترى يا ابن اخلطاب؟ ((:  ����اهللا 

ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكـين أرى أن          ! اهللارسول  
ضـرب  تمكِّنا فنضرب أعناقهم، فتمكّن عليا من عقيل في       

ــه، وتمكِّنـــي مـــن فـــالن  ــيباً ( عنقـ  نسـ
                                                           

) ٣/٧٠(واحلـاكم   ) ٨٨٩ (« الناسـخ واملنسـوخ      »إسناده صحيح، رواه النحاس يف      ) ١(
 .وصححه هو والذهيب

..) لبغدادي  أنبأنا أبو جعفر حممد بن أمحد ا      : (  قولُ احلاكم  « املستدرك   » وقع يف    :تنبيه
حممد بن حممد، كما ذكره على الصواب ابـن كـثري يف            : وهو تصحيف، وإمنا الصواب   

 ).١/٦٣٠(تفسريه 



 

 

ارك ا	��� ��  ٢٩٨�
 ا	�����

فأضرب عنقه، فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها،       ) لعمر  
 ما قال أبو بكر، ومل يهو ما قلت، فلمـا           اهللافهِوي رسول   

كان من الغد جئت فإذا رسول اهللا وأبو بكـر قاعـدين            
 أخربين ِمن أي شيء تبكـي       !اهللايا رسول   : يبكيان، قلت 

؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أجـد         أنت وصاحبك 
 أبكـي   »: ���� اهللابكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول      

للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفـداء، لقـد          
شـجرٍة   ( «عرض علي عذام أدىن من هذه الشجرة        

�� �SKُ[�; Sَ1 -ِ̈ ���ِ S�Q ��     �SKُ[�; Sَ1 -ِ̈ ���ِ S�Q ��     �SKُ[�; Sَ1 -ِ̈ ���ِ S�Q ��     �SKُ[�; Sَ1 -ِ̈ ���ِ S�Q     {: � اهللاوأنزل   ) ���� اهللاقريبة من نيب    
       ِ�D�َ:	 
 �/ِepْـ@; HـX"�b z��D�َ1 @3َ�       ِ�D�َ:	 
 �/ِepْـ@; HـX"�b z��D�َ1 @3َ�       ِ�D�َ:	 
 �/ِepْـ@; HـX"�b z��D�َ1 @3َ�       ِ�D�َ:	 
 �/ِepْـ@; HـX"�b z��D�َ1 @3َ�{  إىل قوله  :}      DEُ"ـD�ِ�َ� ـ��ِ� 	KُـCُ[َU      DEُ"ـD�ِ�َ� ـ��ِ� 	KُـCُ[َU      DEُ"ـD�ِ�َ� ـ��ِ� 	KُـCُ[َU      DEُ"ـD�ِ�َ� ـ��ِ� 	KُـCُ[َU

ً� P�َ� ً��8�bً� P�َ� ً��8�bً� P�َ� ً��8�bً� P�َ� ً��8�b{ َّالغنيمة هلماهللا فأحل . 
والشاهد من القصة واضح، أضف إىل ذلك أـا مـن           

وهلذا بوب  رواية ابن عباس مفسر آية الشورى كما سبق،         
بـاب مـا جـاء يف       " :  بقوله « سننه   »هلا الترمذي يف    

 .)١("املشورة 
 « صـحيحه    »وللبخاري يف كتاب االعتصام مـن       

كر فيه أدلة ما حنن بصدده بشكل جـامع،         تبويب ماتع، ذ  
أقصد ختصيص الشورى جبماعة من العلماء، وختصيصها مبا        

 .مل يِرد فيه نص من وحي السماء
                                                           

 ).٨/٣٩٠( البن تيمية «نة  منهاج الس»و) ٥/٣٧٣ (« حتفة األحوذي »انظر ) ١(



 

 

 ٢٩٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ـ   �D�َ1ـ�@DE@c  {:  تعاىلاهللاباب قول : " )١(قال ـ رمحه اهللا   DE@c@�ـD�َ1�  DE@c@�ـD�َ1�  DE@c@�ـD�َ1�
 DE@F��D��$ z��K@T DE@F��D��$ z��K@T DE@F��D��$ z��K@T DE@F��D��$ z��K@T{    } ��:	 
 EcD��ِ�T� ��:	 
 EcD��ِ�T� ��:	 
 EcD��ِ�T� ��:	 
 EcD��ِ�T�وأن املشاورة قبل العـزم      }

��HَC {: والتبين لقوله تعاىل OْXQ�Kَ"َU �RD��+�� 	َ]YU HَC�� OْXQ�Kَ"َU �RD��+�� 	َ]YU HَC�� OْXQ�Kَ"َU �RD��+�� 	َ]YU HَC�� OْXQ�Kَ"َU �RD��+�� 	َ]YUg	g	g	g	{."  
ووقع يف األدب من رواية طاوس عن       : " قال ابن حجر  

�� -Uِ DE@cD	D�َ:ِ� {: ابن عباس يف قوله تعاىل    ِ��T� �ِD�َ:	 -Uِ DE@cD��ِ��T� �ِD�َ:	 -Uِ DE@cD��ِ��T� �ِD�َ:	 -Uِ DE@cD��ِ��T�يف : " قـال } 
وهذا تفسري ال تالوة، ونقله بعضـهم       : ، قيل  "بعض األمر 

 .)٢("عن قراءة ابن مسعود 
ـ    مل يكن ���� عزم الرسول فإذا: " وقال ـ رمحه اهللا 

 ." ورسوله اهللالبشر التقدم على 
: " أي صار وحيا، ولذلك قـال ابـن حجـر         : قلت

 إذا ثبت مل يكن ألحـد أن        ����ويستفاد من ذلك أن أمره      
، وكذا قـال سـفيان ابـن     "خيالفه وال يتحيل يف خمالفته      

 .)٣(عيينة
ـ    أصحابه يوم ����وشاور النيب : " وقال ـ رمحه اهللا 

أَِقـم،  : املُقام واخلروج، فلما لبس لَأْمته وعزم قالوا أحد يف   
 : فلــم يِمــلْ إلــيهم بعــد العــزم وقــال     

. « اهللا الينبغي لنيب يلبس لَأْمته فيضعها حـىت يحكـم           »
                                                           

 ).١٣/٣٥١ (« الفتح ») ١(
 .دار الكتب العلمية. ط) ٤/١٦١ (« تفسري القرطيب »وانظر إن شئت ) ٢(
 ).٣/٤٩٦ (« تفسري الطربي ») ٣(



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٠٠�
 ا	�����

شة فسمع  وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهلُ اإلفك عائ        
منهما حىت نزل القرآن، فجلد الـرامني ومل يلتفـت إىل           

، وكانت األئمة بعد النيب     اهللاتنازعهم ولكن حكم مبا أمره      
 يستشريون األمناء من أهل العلم يف األمـور املباحـة           ����

ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة مل يتعـدوه          
تال مـن منـع     ، ورأى أبو بكر ق    ����إىل غريه اقتداء بالنيب     

 »: ���� اهللاكيف تقاتل وقد قال رسول      : الزكاة فقال عمر  
، فإذا قالوا ال    اهللاأُمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال          

 عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام        اهللاإله إال   
 ألقاتلن من فرق بني مـا       اهللاو: "  فقال أبو بكر   « اهللاعلى  

فلم يلتفت أبو بكـر     ، مث تابعه عمر،      "���� اهللامجع رسول   
 مـن   »:���� اهللاإىل مشورة إذ كان عنده حكم رسول 

 .«بدل دينه فاقتلوه 
    مشورة عمر، كهوالً كـانوا أو      وكان القراُء أصحاب

 . اهـ" شبانا 
 « صحيحه »وهو يقصد بكالمه األخري ما رواه هو يف         

قدم عيينة بن حصـن بـن       : " موصوالً عن ابن عباس قال    
 حذيفة بن بدر فرتل على ابن أخيه احلر ابـن قـيس بـن     

وكان القـراء   حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر،        
 ".أصحاب جملس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبانا 



 

 

 ٣٠١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

مجع قاريء،  : " بقوله) القراء  ( وشرح ابن حجر كلمة     
 .)١("واملراد م العلماء بالقرآن والسنة العباد 

وروى البيهقي بسند صححه ابن حجر عن ميمون بن         
 إذا ورد عليه خصم نظـر       �ان أبو بكر    ك: " مهران قال 
 فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، فإن مل           اهللايف كتاب   

 فيه سنة، فإن    ����جيد يف الكتاب نظر هل كانت من النيب         
: علمها قضى ا، وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني فقال         

 اهللا ويف سنة رسول     اهللاأتاين كذا وكذا، فنظرت يف كتاب       
 ���� اهللالك شيئاً فهل تعلمـون أنّ نـيب          فلم أجد يف ذ    ����

نعـم  : قضى يف ذلك بقضاء، فرمبا قام إليه الرهط، فقالوا        
 ـ قال  ���� اهللاقضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول 

 كان يقول عند    �وحدثين غري ميمون أن أبا بكر       : جعفر
 ـ  ����احلمد هللا الذي جعل فينا من حيفظ عن نبينا : ذلك

 املسـلمني وعلمـاءهم     وإن أعياه ذلـك دعـا رؤوس      
 .فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على األمر قضى به

 �وحدثين ميمون أن عمر بن اخلطـاب        : قال جعفر 
كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن جيد يف القرآن والسنة نظـر            

 قد �فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر   �هل كان أليب بكر
وإال دعـا رؤوس املسـلمني      قضى فيه بقضاء قضى به،      

                                                           
 ).١٣/٢٧١ (« الفتح ») ١(



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٠٢�
 ا	�����

اءهم فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على األمر قضـى        وعلم
 .)١("بينهم 

مث ذكر ابن حجر مشاورات عمر وعثمان ألهل احلـلّ          
 .)٢(والعقد

 �ومن أقوى ما يستدل به هنا ما وقع يف وفاة عمـر             
مـا  : استخلف، قال ! أوِص يا أمري املؤمنني   : " حني قيل له  

ـ الذين أجد أحق ذا األمر من هؤالء النفر ـ أو الرهط   
 وهو عنهم راٍض، فسمى عليا وعثمان       ���� اهللاتويف رسول   

 .  )٣(رواه البخاري.. " والزبري وطلحة وسعدا وعبد الرمحن 
وواضح جدا أن تلك األمة العظيمة أَمـرت عليهـا          

 مبشورة ستة منها فقط، فهـل مـن         ����اخلليفة عثمان   
 معترب؟

 شبهة 
أو ! مينيكل ما يستدل به هؤالء اجلمهوريون من اإلسال   

من العلمانيني إلثبات ما دندن حوله سلمان، إما هي مـن           
جممالت النصوص واآلثار اليت أُِم فيها املستشارون، وإما        
هي غري ثابتة سندا، وإما يف االستدالل ا تعسف، ومـن           

                                                           
 ).١١٥ـ١٠/١١٤ (« السنن الكربى ») ١(
 ).١٣/٣٥٤ (« الفتح »انظر ) ٢(
 ).٣٧٠٠(رقم ) ٣(



 

 

 ٣٠٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 أصحابه يف اخلروج إىل بدر، فعـن        ����هذه استشارة النيب    
ـ       ���� اهللاأن رسول   : " أنس الُ أيب   شاور حـني بلغـه إقب

فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، مث تكلم عمـر         : سفيان، قال 
إيانا تريد يا رسول : فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال     

، والذي نفسي بيده لو أمرتنـا أن نِخيضـها البحـر            اهللا
ألخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الِغمـاد         

انطلقوا حـىت    الناس، ف  ���� اهللافندب رسول   : لفعلنا، قال 
 .رواه مسلم... " نزلوا بدرا 

 استشار عامة الناس ولذلك ����ليس يف القصة أنه     : قلت
ــووي  ــال النــــــــ  : قــــــــ

 .)١( "وفيه استشارة األصحاب وأهل الرأي واخلربة" 
: وعلى فرض أنه يصلح دليال ملدعاهم فقد قال النووي        

قصد اختبار األنصار ألنه مل يكن بايعهم       إمنا  : قال العلماء " 
على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإمنا بـايعهم          
على أن مينعوه ممن يقصده، فلما عرض للخروج لعـري أيب           

                                                           
 ).١٢/١٢٤ (« شرح مسلم ») ١(



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٠٤�
 ا	�����

سفيان أراد أن يعلم أم يوافقون على ذلك فأجابوه أحسن     
 .)١( "جواب
 ـ ويف نعي سلمان على األمة عـدم تدخلـها يف    ٧

ـ  : " الشورى يقول ا وهذا خطأ؛ ألنه يختصر األمة ـ كم
، مث نزع بآييت الشورى، هذا كلـه  "ذكرت ـ يف أفراد  

يدل على إجيابه الشورى، ليس فقط على ويل األمر، بـل           
وهذا لو وافقنـاه    . على األمة كلها كما يظهر من سياقه      

عليه ألبطلنا خالفة أيب بكر وعمر وعثمـان، وألبطلنـا          
 منها مـا رواه     االستخالف الذي وردت األدلة جبوازه،    

:  عنهما قال  اهللا ابن عمر رضي     اهللامسلم عن عبد    البخاري و 
إن أسـتخِلف فقـد     : " أال تستخِلف؟ قال  : قيل لعمر " 

أبو بكر، وإن أترك فقد تـرك       : استخلَف من هو خري مين    
 : ، فـأثنوا عليـه، فقـال      ���� اهللارسول  : من هو خري مين   

راغب وراهب، وِددت أين جنوت منها كفافا ال يلّ وال          " 
لها حياً وميتاً علي، ال أحتم." 

وهذا من أقوى األدلة على كون أيب بكر اسـتخلَف          
عمر من بعده ومل يترك األمر شورى، فهل جيـرؤ أحـد            
على ختطئة أيب بكر، واملهـاجرون واألنصـار شـهود          

 لـو علـم يف األمـة        ���� اهللابل إن رسول    ! الينكرون؟
                                                           

 ).١٢/١٢٤ (« شرح مسلم ») ١(



 

 

 ٣٠٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 فعن  اختالفا يف تولية أيب بكر لعِهد إليه من غري شورى،         
 يف اليـوم الـذي      ���� اهللادخل علي رسول    : ة قالت عائش

 ادعي يل أباِك وأخاِك حىت أكتب أليب        ((: بديء فيه، فقال  
 ))واملؤمنون إال أبا بكـر      اُهللا   يأىب   ((: ، مث قال  ))بكر كتابا   

 .أخرجه البخاري ومسلم وغريمها
 أعلـم  اهللاوالظاهر ـ و : " قال شارح العقيدة الطحاوية

يستخِلف بعهد مكتوب، ولـو كتـب       ـ أن املراد أنه مل      
 »:عهدا لكتبه أليب بكر، بل قد أراد كتابته مث تركه، وقال          

، فكان هذا أبلغ من جمرد      « واملسلمون إال أبا بكر      اهللايأىب  
ر،  دلّ املسلمني على استخالف أيب بك      ����العهد، فإن النيب    

وأرشدهم إليه بأمور متعددة، من أقواله وأفعاله، وأخـرب         
خبالفته إخبار راض بذلك، حامٍد له، وعزم على أن يكتب          
بذلك عهدا، مث عِلم أن املسلمني جيتمعون عليـه، فتـرك           

 .)١("الكتاب اكتفاء بذلك 
وجيوز لإلمام أن يعهد إىل إمام      : " قال أبو يعلى الفراء   
 لك إىل شهادة أهل احللّ والعقـد،      بعده، وال حيتاج يف ذ    

 عنهما، وعمـر    اهللاوذلك ألن أبا بكر عهد إىل عمر رضي         
، ومل يعتربا يف حال العهـد       �عهد إىل ستة من الصحابة      

                                                           
 .املكتب اإلسالمي. ط) ٤٧٤ (« شرح العقيدة الطحاوية ») ١(
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 .)١("شهادة أهل احللّ والعقد 
 وأما انعقاد اإلمامة بعهد من قبلَـه        : "وقال املاوردي 

اق علـى   ووقع االتف فهو مما انعقد اإلمجاع على جوازه،       
 :صحته ألمرين عِملَ املسلمون ما ومل يتناكرومها

 فأثبـت   � عهد ا إىل عمر      �أن أبا بكر    : أحدمها
 .املسلمون إمامته بعهده

 عهد ا إىل أهل الشورى فقبلـت   �أن عمر   : والثاين
اجلماعة دخوهلم فيها، وهم أعيان العصر اعتقادا لصـحة         

قال علي  للعباس     و وخرج باقي الصحابة منها،   العهد ا،   
:  عليهما حني عاتبه على الدخول يف الشـورى        اهللارضوان  

كان أمرا عظيما من أمور اإلسالم مل أر لنفسي اخلـروج           
 .)٢("منه، فصار العهد ا إمجاعا يف انعقاد اإلمامة 

فهل يبقى للقول بوجوب الشورى حمل مع هذه األدلة         
ومنـها  : " القوية؟ قال ابن القيم يف فوائد قصة احلديبيـة        

 استخراجا لوجه   استحباب مشورة اإلمام رعيته وجيشه،    
الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمناً لعتبهم، وتعرفا ملصـلحة        
خيتص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثاال  ألمر الرب يف          
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 ).٢٥( أليب يعلى ص « األحكام السلطانية ») ١(
 ).١١(ماوردي ص  لل« األحكام السلطانية ») ٢(



 

 

 ٣٠٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

�D�َ1�z��K@T DE@c@ $�{: عباده بقوله�$ z��K@T DE@c@�D�َ1��$ z��K@T DE@c@�D�َ1��$ z��K@T DE@c@�D�َ1�DE@F��D�DE@F��D�DE@F��D�DE@F��D�{" " " " )١(. 
إنّ نسبة هذا املنهج إىلالسلف حتت :  ـ وأخريا أقول ٨
غري مقبولـة، ملـا     ) حديث حول منهج السلف     : ( عنوان

بينت ما بينهما من أرحام غري موصولة، ودعوتنا هلـؤالء          
الدعاة أن يعطوا القوس باريها، ويتركوا املطي حلاديهـا،         

سنون؛ فإن قيمـة    ريثما يراجعون أنفسهم، ويتهيؤون ملا حي     
 . اجلميع للخرياهللاوفق .املرء ما حيسن

وملا كان هذا النوع من الفقه ـ أعين فقه الواقـع ـ    
ذه املثابة من التخبيط والتخليط،كان لعلمائنا نظرة خاصة        
فيه للمحاذير اليت نبه عليها العالمة ربيع ابن هادي املدخلي          

يقع فيـه  إنّ من أغرب ما : " ـ حفظه اهللا ـ حيث قال 
أم يقدمونه للناس وكأنه أشرف     املتحمسون لفقه الواقع    

، ولقد غال فيه بعضهم غلوا شديدا فجعـل         العلوم وأمهها 
العلوم الشرعية من مقوماته، ونسج حوله مـن اهلـاالت          
الكبرية، مبامل يسبقه إليه األولـون واآلخـرون، وهـو يف     

و فقهـا   حقيقته ال يسمى علما وال فقها، ولو كان علما أ         
وأين علماؤه وفقهـاؤه يف السـابق       ! فأين املؤلفات فيه؟  

ملاذا ال يسمى علما وال فقهـا       ! وأين مدارسه؟ ! والالحق؟
 :إسالميا؟ ألنه ذو أهداف سياسية خطرية منها

                                                           
 ).٣/٣٠٢ (« زاد املعاد ») ١(
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 ألن فقه الواقع الخيتلـف  إسقاط املنهج السلفي؛أ ـ  
عن مبدإ الصوفية يف التفريق بني الشـريعة واحلقيقـة؛ إذ           

 . من ذلك إسقاط الشريعةهدفهم
االستيالء على عقول الشباب والفصل بينـهم  ب ـ  

، بعد تشويه صورم بالطعون     وبني علماء املنهج السلفي   
 .الفاجرة

، فاإلخوان املسـلمون  اعتماده على التجسسجـ ـ  
وإن كانت هلم شبكات جتسس واسعة على أهل احلـديث          

تشاف أسرار  والسلفيني إال أم يعجزون متام العجز عن اك       
األعداء وإحباط خططهم، وواقعهم يف مصـر وسـورية         

 .والعراق أكرب شاهد على ذلك
د ـ أنه يعتمد على أخبار الصحف واـالت الـيت    
حتترف الكذب، وعلى املذكرات السياسية الـيت يكتبـها         
الشيوعيون واليهود والنصارى والعلمانيون وامليكـافيليون      

كرة، الذين مـن أكـرب      وغريهم من شياطني السياسة املا    
أهدافهم تضليل املسلمني وخمادعتهم واستدراجهم إىل بناء       

 .خطط فاشلة على املعلومات اليت يقدموا
هـ ـ من أركان هذا الفقـه املزعـوم التحلـيالت     

 كذا وفشلها، وال    اهللالسياسية الكاذبة الفاشلة، وقد أظهر      
 .سيما يف أزمة اخلليج

نصوص القـرآن والسـنة،   و ـ أنه يقوم على حتريف  
 .ويقوم على حتريف كالم ابن القيم يف فقه الواقع



 

 

ص ـ قيامه على اجلهل واهلوى حيث ترى أهله يرمون  
من ال يهتم ذا الفقه بالعلمنة الفكرية والعلمية، وهذا غلو          
فظيع قائم على اجلهل بالفرق بـني فـروض الكفايـات           

 الومهي من   وفروض األعيان، لو سلمنا جدال أن هذا الفقه       
 .)١(فروض الكفايات

                                                           
وال يزال األمر ؤالء يتفاقم حىت يغلوا يف السياسة إىل حد استصغار علـوم الشـرع يف                 ) ١(

ما وليايل باهتـا مهمومـا      وواهللا لقد مكثت أيا   !! جنبها، حىت ولو كانت عقيدة التوحيد     
وهي ) ٧٨( رقم   « حول األحداث اجلديدة     »لكلمة شنيعة قاهلا سلمان العودة يف شريط        

فتأيت إىل خطيب فتجد كأنه قد أصم أذنيه ومل يسمع شـيئا، يـتكلم عـن                ".. : قوله
إما أن يتكلم حتت األرض فيما يتعلق بـأحوال اآلخـرة والقـرب            موضوع بعيد باملرة؛    

واملوت، وإما أن يتكلم فوق السماء فيما يتعلق بأمور اجلنة والنار والبعث واحلسـاب              
وغريها، كل هذه األمور حق والكالم فيها حق، لكن ينبغي أن اإلنسان يستغل فرصـة   

 الدروس والعـرب مـن هـذه        كون النفوس متهيئة للوعظ واإلرشاد والتوجيه، وأخذ      
األحداث، ويطَمئن الناس على هذا األمر؛ يكون مصدر طمأنينة للناس، مصدر سكينة            
لنفوسهم، يحيي املعاين اإلميانية يف قلوم ـ كما ذكرت ـ يبني هلم املخـاطر الـيت     

ك تحرمؤملة ) هكذا ( أما أن نعيش أحداث . ددهم، حبيث يكون الكالم متعلقا بالواقع    
 الواقـع   قلوبنا مجيعا، مث نأيت للمتحدث أو اخلطيب فنجده يتكلم يف واد آخـر، فهـذا يف               

...  ضحيتها وغيبوبة ال جيوز أن يقع املؤمن أو العامل أو الداعية) هكذا ( ـ يعين ـ ذهول  
 !؟"

أرأيتم ـ يـا شـباب    ! ال أعتقد أن بعد االستهانة بالعقيدة مصيبة! ياهلا من مصيبة: قلت
 !ـ  فعل السياسة العصرية بأهلها ؟!إلسالما

آلعقيـدة أم فقـه     ! أرأيتم هذه الصياغة التهكمية مبن يريدون ختليص الناس من النـار ؟           
= 

 ٣٠٩ 
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٣١٠

                                                           
مع أن املرء لو جهل واقعه ملا حال ذلك بينه وبني اجلنة، ولكنه لو جهل عقيدته                !! الواقع؟

:  كنتم تعلمون؟ قال اهللا تعاىل     فمن ذا الذي ينجيه من النار؟ فأي اخلطيبني أحق بالنعي إن          
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 وإنه لعظيم جدا بكل مسلم أن يتصور أحداث الواقع ـ اليت تؤز النـاس   . }wَـ��8ً $��ِ�ـ�	ً  wَـ��8ً $��ِ�ـ�	ً  wَـ��8ً $��ِ�ـ�	ً  wَـ��8ً $��ِ�ـ�	ً  
وال يِجد ذلك !!! وسبباً إلحياء اإلميان يف القلوب!! ومصدر سكينة!  طمأنينةأَزا ـ باعث 

وكذلك كانت  : " وكأن ابن القيم مسع ذلك من سلمان فأجابه بقوله        ! يف أركان اإلميان؟  
من اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ولقائـه        :  إمنا هي تقرير ألصول اإلميان     ����خطبته  

 أعد اهللا ألوليائه وأهل طاعته، وما أعد ألعدائه وأهـل معصـيته،             وذكر اجلنة والنار، وما   
فيمأل القلوب من خطبته إمياناً وتوحيداً ومعرفةً باهللا وأيامه، ال كخطب غريه اليت إمنـا               

وهي النوح على احلياة والتخويف باملوت؛ فإن هذا ال         : تفيد أمورا مشتركة بني اخلالئق    
 وال توحيدا له، وال معرفة خاصة به، وال تذكريا بأيامه، وال            يحصل يف القلب إميانا باهللا    

بعثاً للنفوس على حمبته، وال شوقاً إىل لقائه، فيخرج السامعون ومل يستفيدوا فائدة، غري              
أي إميان حصـل  ! أم ميوتون وتقسم أمواهلم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري       

 ).١/٤٢٣ « زاد املعاد »( " فع حصل؟ ذا؟ وأي توحيد ومعرفة وعلم نا
هم الوعاظ القَصاصون،   : إمنا أراد ابن القيم الرد على صنفني من اخلطباء، األول         : قلت
ع أن قائل هـذا ال      هم الذين أنا بصدد احلديث عنهم، فهل يصدق فقهاء الواق         : والثاين

مع أنه ال يعرف عن واقعنـا       ) فقه النفس   ( يعيش معنا؟ وإمنا قاله مبا فتح اهللا عليه من          
هذا كالم رجل امتأل قلبه بتعظيم العقيدة؛ ألنه سـلفي، ال           رمحه اهللا رمحة واسعة،     ! شيئا

فجزء من هـذا اليسـِر   ): " .. ٤٤( ص « !! هكذا علَّم األنبياء»كما يقول سلمان يف   
يد يف عشر دقائق أو     تستطيع أن تشرح ألي إنسان عقيدة التوح       حبيثاليسر يف العقيدة؛    

هكذا صنيع كل سياسي من هؤالء الدعاة الراكضني خلف كراسي احلكم؛           : قلت!! ..".حنوها
= 
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ح ـ يرتكز هذا العلم املفتعل على املبالغات والتهويل،  
حيث جعلت علوم الشريعة والتاريخ من مقوماته، فـأين         
جهابذة العلماء وعباقرم عن هذا العلم وعـن التـأليف          
والتدريس فيه واإلشادة به والتخصص فيه وإنشاء اجلامعات    

 !صص فيه؟أو على األقل أقسام التخ
ط ـ وملا كان هذا الفقه ذه الصفات الذميمة مل ينشأ  

 فمن آثـاره تفريـق      عنه إال اخليال والدواهي من اآلثار،     
شباب األمة وغرس األحقاد واألخـالق الفاسـدة يف         

من ت األبرياء والتكذيب بالصدق وخذالنـه       أنصاره،  
وخذالن أهله، والتصديق بالكذب والترهـات، وإشـاعة        

واإلرجاف يف صورة موجات عاتية، تتحـول إىل        ذلك،  
طوفان من الفنت اليت ما تركت بيت حجر أو مدر أو وبر            

 .إال دخلته
أما فقه الواقع الذي حيتفي به علماء اإلسالم، ومنهم ابن          
القيم، والسياسة اإلسالمية العادلة، فمرحبا مـا وعلـى         

سلمون الرأس والعني، وإن جهلهما وتنكَّر هلما اإلخوان امل       
" ...)١(. 

                                                           
على أم ال يتضجرون من السـاعات الطويلـة، بـل           ! قيدةليس لديهم وقت يضيعونه مع الع     

وإن كان األنبياء قد ضيعوا أعمارهم فيها كما يبـدو          ! واألعمار املديدة  اليت أكلتها السياسات     
 !من هذا الكالم؟

 .)٩٥ـ٩٣( ص « أهل احلديث هم الطائفة املنصورة الناجية ») ١(
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أنقل هنا كلمات حبذافريها من أشرطة مسموعة لدعاة        
حتدثوا عن القضية السياسية الدعوية اليت بـاجلزائر، وهـم     
ككثري من الشباب املتحمس يوِجبون بال هوادة التفقّـه يف        

لم الكبار الواقع وينعون على غريهم ـ خاصة من أهل الع 
كالشيخ األلباين، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمني ـ  
جهلهم بالواقع، وقد رأيت أم أحق ذا النعـي؛ ألـم           

 .نقلوا واقعاً مشوهاً غري صحيح
هذا عن اجلزائر فقط دون متابعتهم يف أخبار غريهـا،          
وحنن نعيش يف اجلزائر نسمع من أشرطتهم غري مـانرى،          

ضهم مـراراً وأبلغنـاهم أخطـاءهم دون        وقد اتصلنا ببع  
لعلّنـا جمهولـون    : فضحهم، فلم جند منهم جتاوباً، فقلنـا      

عندهم، وهم على طريقة أهل احلديث يف عدم قبول خرب          
اهول، وهلم يف ذلك كل احلق ألنه عنوان التحري لـوال           

مـع أنّ   ! أننا وجدناهم يعتمدون أخبار الكفار بـالتجري      
ل املسلمني بال ريب، وهم يناشـدون       الكافر شر من جمهو   

 !)١(اخللق على أن يأخذوا مبنهج املوازنة بني املنقبة والعيب
                                                           

! أقصد دعوم إىل ذكر حماسن أهل البدع واملخالفني عند ذكر مساوئهم باسم اإلنصاف            ) ١(
، وقد بين فضيلة الشيخ ربيـع       !!! )منهج املوازنة ( ومسوه  !! بل وذكر حماسن الكفار أيضا    

 منهج أهل السنة واجلماعة يف نقـد الكتـب          »بن هادي املدخلي عوار هذا املذهب يف        
= 

 متفقهون حول الواقع ال يفقهون الواقع
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على كل حال فإنّ كاتب هذه السطور حاول االتصال         
ويف كلها  ! بالدكتور سفر احلوايل مراراً، أقلّها ثالث مرات      

 علـى  اهللايعتذر بكثرة األشغال مع ضيق الوقت ـ أعانه  
د وصل إليه غريي ممن نعرفه ويعرفه، فأفاده        طاعته، لكن ق  

 على بلوغ املـراد،     اهللاما يف نفسي وزاد وأجاد، فحمدت       
ووعد الدكتور أالّ يعتمد مستقبالً إال على هـذا املصـدر           

حليمـة إىل   ( املوثوق، لكن مل يطل الزمن حىت عـادت         
، فرابين أمره وأمر مجاعته ألنّ مثل هـذا         ! )عادا القدمية 

ب يف الباطل عرفناه ِممن أخبارهم ال تنبع من واقٍع ما  التصلّ
 !!بقدر ما هي تنتمي إىل حتزب ما

خاصة وأم يف كل مرة يصلون قضية اجلزائر بقضايا يف          
كيف ال تتجـاوب الدولـة      : السعودية ينكروا، فيقولون  

السعودية مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت بلغت من الطّهر         
على حني جتاوا مع احلكومة اجلزائرية الـيت        كذا وكذا،   

بلغت من الرجس كذا وكذا، ورمبا حكوا أنّ بينهما دعماً          
مادياً، فلم جيدوا سبيال إىل اإلنكـار علـى دولتـهم إال            
باستغالل قضايا العامل كواسطة، ومنها اضطروا إىل حتجيم        
         احلق الذي لدى جبهة اإلنقاذ، وتقليص باطلها، بل الغض

 !كما ستقرؤه هنا وإليكم فقه الواقع! همن
                                                           

 .  مبا ال جتده عند غريه« احملجة البيضاء حلماية السنة الغراء » ويف «والطوائف والرجال 
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: " « كلمة حق يف املسألة اجلزائرية       »يف شريط    قال
خرج االستعمار الفرنسي األجنيب من اجلزائر، ومع ذلـك         

 حتُكم بغري اإلسالم زماناً طويالً حىت متلمـل         بقيت اجلزائر 
الناس من تلك األوضـاع السـيئة، وقامـت حركـات           
ومظاهرات صاخبة واضـطرابات كـثرية يف األسـواق         
والشوارع، وصارت مواجهات دامية، وقُِتل املئـات مـن    
الناس، بل أكثر من ذلك، وكانت الصحافة تعتم على مثل          

نقـرأ يف صـحيفتنا أـم       هذه األمور، وكنت أذكر أننا      
، يعين أن الناس قاموا من أجل اخلبز        )ثورة اخلبز   ( يسموا  

حبثاً عن لقمة العيش، وجتاهلوا الدافع اإلسالمي القوي وراء       
تلك املطالبات، وعلى إثرها أقرت اجلزائر مبـا يسـمونه          

 ".التعددية السياسية وأذعنت ملطالب الناس 
 عجيب، ألنه حيكم علـى       يف هذا الكالم خبط    :النقد

 :فأقول! بأنّ دافعها إسالمي) م١٩٨٨ أكتوبر ٥(ثورة 
 !ـ مىت كان يف اإلسالم ثورات ؟

ـ مىت كان الدافع أو الباعث اإلسالمي أوالنية احلسنة         
 !كافية لغض الطّرف عن الوسيلة والطريق؟

ـ بأي دليل ينفي أن تكون ثورة خبز ويثبـت أنهـا            
أصاحب الدافع اإلسالمي القوي    ! عبري؟إسالمية إن صح الت   

خيرب بيته، فيكسر أدوات وزارته أو املؤسسة اليت يأكـل          

 فقه واقع اجلزائر عند سلمان بن فهد العودة
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منها املسلمون ؟ أصاحب الدافع اإلسالمي القوي يغتصب        
ـ من األسواق احلكومية وغـري      ! ـ أيام جهاده املقدس   

لقد كان أصحاب الـدافع     ! احلكومية ما جيد ألنها غنيمة؟    
والنشـيد  ! وي يبيتون مع الفيديو اإلسالمي    اإلسالمي الق 

فإذا !!! يف املهرجانات واملظاهرات اإلسالمية   !! اإلسالمي
الصالة خري من النوم،كان ااهدون     : نادى منادي الفالح  

قد ناموا، ولعلّهم مل يسمعوه، ألم ناموا يف سدة املسجد،          
أهل واملؤذّن يف مقصورة املسجد، فقام بعض املتطوعني من         

احلي بإيقاظ هذه اآلالف، فال يقوم إىل الصالة منـهم إال           
فئة قليلة جدا رمبا عجزت أصابع اليد عن عدها ألنها تزيد           

 .عنها قليالً
Uِ DR� َCَ� �ٍَC�Cَِ5 �ٍَ|Uِ /ِ� EَQ      ً�َ|Uِ DR� َCَ� �ٍَC�Cَِ5 �ٍَ|Uِ /ِ� EَQ      ً�َ|Uِ DR� َCَ� �ٍَC�Cَِ5 �ٍَ|Uِ /ِ� EَQ      ً�َ|Uِ DR� َCَ� �ٍَC�Cَِ5 �ٍَ|Uِ /ِ� EَQ|َ�ً      {وإن قيلَ يف القليل الربكة فـ       

    ِSْ]ِYِـ$ nk�opَِQ    ِSْ]ِYِـ$ nk�opَِQ    ِSْ]ِYِـ$ nk�opَِQ    ِSْ]ِYِـ$ nk�opَِQgِ	gِ	gِ	gِ	 ��  ��  ��  �� ُg	ُg	ُg	ُg	    /;�ِِ$ـ�W�	 �V;/     ��ـ�ـ�$ِِW�	 �V;/     ��ـ�ـ�$ِِW�	 �V;/     ��ـ�ـ�$ِِW�	 �Vولكـن إذا   !  نعـم  :؟ قلت } ��ـ
عرفت الفئة الغالبة، فمن هي الفئة الكثرية املغلوبة؟ آلفئـة          

أم هـي   ! احلكومية اليت هي يف خري األمة بغري حق سائمة؟        
فبينا أنا أكتـب هـذه      ! الفئة ااهدة وعن الصالة نائمة؟    

الكلمات ذكرت حديثاً يناسب حالنـا لالتعـاظ بـه،          
 تفريغ القلب من الـدنيا هللا       ولْيذْكُرمنه أخونا سلمان قيمة   

، �تعاىل، وشرط اإلخالص يف اجلهاد، فعن أيب هريـرة          
ال :  غزا نيب من األنبياء، فقال لقومه      »: ����قال النيب   : قال

يتبعين رجل ملَك بضع امرأة وهو يريد أن يبين ا وملّا يبِن            
    بىن ب ا، وال أحد       اشترى قوفَها، وال آخروتا ومل يرفع سي
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فغزا، فدنا من القرية    . غنماً أو خِلفات وهو ينتظر ِوالدها     
إنـِك  : صالةَ العصر أو قريبا من ذلك، فقـال للشـمس         

    ،ت حىت فـتح       اهللامأمورةٌ وأنا مأمورِبسها علينا فحِبساح م
أكلها  عليهم، فجمع الغنائم، فجاءت ـ يعين النارـ لت اهللا

إنّ فيكم غُلوالً، فليبايعين من كل قبيلة       : فلم تطْعمها، فقال  
فيكم الغلولُ، فليبايعين   : رجلٌ، فلزقت يد رجٍل بيده، فقال     

فـيكم  : قبيلتك، فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده، فقـال        
الغلولُ، فجاءوا برأس بقرة من الذّهب فوضعوها، فجاءت        

 لنا الغنائم، رأى ضعفَنا وعجزنـا       اهللالنار فأكلتها، مث أحلّ     
 .)١(«فأحلّها لنا 

 ويف هذا احلديث يظهر لك شرط اإلخالص يف اجلهاد،         
 .  يف تأخري النصراهللاوأثر ابتغاء الدنيا وارتكاب ما حرم 

مث كيف يستنتج سلمان أن تلك الثورة ـ اليت ظهر له  
ة إسالمية ـ كانت سبب رضوخ احلكومة   منها أا شعبي

بل هـي فـخ     : للتعددية احلزبية؟ أليس من اجلائز أن يقال      
نصبته أيد من خارج البالد، وهي حريصة علـى نصـب           
العداوة بني هؤالء وبني حكومـام لضـرب اإلسـالم          
باإلسالميني املتحمسني الذين ال يرون إال احلَب اجلميـل،         

 الداخل أم من املطبلني املؤيدين      سواء أكانوا من الدعاة يف    
                                                           

 ).١٧٤٧(رقم ) ٣/١٣٦٦(، ومسلم ) ـ الفتح٣١٢٤(رقم ) ٦/٢٥٤(رواه البخاري ) ١(
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 من اخلارج أمثالكم؟
استنتاجك مردود بإمجاع أصـحاب     : وعلى كل حال  

هذا الواقع املخالف منهم واملدافع، وما كل ما يعلم يقال،          
ومـا قالتـه    . وإن من اإلشارة ما يغين عن صريح العبارة       

الصحافة يف ثورة اخلبز قد صدقت فيه وهـي كـذوب،           
ليه أنه ملّا كانت جبهة اإلنقـاذ يف أوِج قوـا،           والدليل ع 

ودعت إىل إضراب عام عن العمل مل يسـتجب هلـا إال            
          القليل، أحوج ما تكون إىل نصري، ألنّ هذا اإلضراب ميس

جة منها ملـن ال     اهللاخبزة األنصار، هذا مع التهديد الشديد       
، ويكفي  ...يساهم يف اإلضراب حبرق احملالّت وتكسريها       

ديق ما أقول أنّ عباسي مدين ـ الناطق الرمسي هلـذا   لتص
احلزب ـ كان شديد األسى والتململ من هذه املشاركة  
واملؤازرة الضعيفة، وذلك يف خطابـه الشـديد بسـاحة          

 .اإلضراب، وأشرطة اإلضراب حمفوظة
 "!!ليست  ثورة خبز : " ومع هذا يقال

 وهذا نائبه علي بن حاج  ملّا كان  خيطب، فيتحـدث           
عن إسراف الكُبراء واستئثارهم باملواد الغذائية وغريها من        
متاع الدنيا بألفاظ نابية جدا  كان للناس ضجيج جتـاوٍب           
كبري، كأنك يف ملعب أو ملهى، واسألوا ثقـاتكم عـن           

 .أشرطة أيام اإلضراب، فسيخربونكم إن كانوا صادقني
اليوجد يف صـفوف اجلبهـة شـيعي        : "  سلمان قال
 ".!! واحد
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ـ  :النقد :  قال عباسي مدين ـ الناطق الرمسي للجبهة 
إنّ املصباح الذي أضاءه اإلمام اخلميين نـور قلوبنـا          " 

مجيعاً، إننا نعتقد أنّ الثـورة اإليرانيـة سـتنقذ األمـة            
إنّ الشعب اجلزائـري    ... اإلسالمية، بل البشرية مجعاء     

لرفـع  على أهبة االستعداد للوقوف جبانبكم صفا واحداً       
 هذا تصريح رئـيس اجلبهـة،     .)١(" أكرب يف العامل     اهللاراية  

وهو يزور إيران أيام قوة جبهة اإلنقاذ اليت يصفها  سلمانُ           
 !!بالسلفية

وال أظنك ـ يا أخانا سلمان ـ جتادل عـن الـذين     
ليس : " خيتانون أنفسهم، فتقول كما يقول من ميع عقيدته       

 ألنه !" سياسياً مع الشيعة هذا الكالم من مدين إال تعاطفاً 
مهما قيل فيك إنك مصاب بلوثة إخوانية، فال أتصـورك          
قائله، ألنك تربيت يف الديار السلفية الـيت كانـت أول           
املنتبهني للخطر الرافضي، فإن أبيت أن تكون سلفيا فللديار 

 .عليك ِمنة، فاحفظ هلا ذمتها
                                                           

، أعزو إىل هذه الة ألنها مرجع القوم، وإالّ فليست          )٥٧ص  /١١عدد (« السنة   »جملة  ) ١(
الصـحافة العامليـة ـ    ، ك"قمش وال تفتش " عندنا عمدة يف أخبارها؛ ألنها على طريقة 

وال تنفعهـا عاطفتـها   ! خاصة إذا كانت أشبه مبا عند املكتب االسـتراتيجي الربيطـاين      
 .اإلسالمية؛ ألنها أخبار تبنى عليها أحكام شرعية، وخرب الكافر مردود باتفاق العلماء

قـة  يقول أكثر من هذا، مثّ تأكدنا منه بطريقتنـا ـ طري  ) مدين ( لكن ملّا كنا نعرف أن 
 .اإلسناد العايل؛ ألنه جار يل ـ أثبتناه هنا
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عند الكثري وهو   وأنا أقول شيئاً من العسري قبوله عندك و       
أنّ علي بن حاج نفسه الناقم على الشيعة، قد سئل من ِقبل            
صحايف فرنسي عن الثورة اإليرانية، فأجاب ـ كما مسعته  

ـ  ومن قال لكم أنهـا ليسـت ثـورة    : " يف التسجيل 
! إنا هللا : ، قلت ! "اخلميين ليس مسلماً؟  : إسالمية؟ ومن قال  

 .اهللا ثبتنا !ومن ِمن السياسيني مل يعش كالزئبق؟
وكان معظم القائمني على تلك اجلبهـة       : " سلمانقال  

من املشهود هلم بالعلم واحلكمة، والعقل، والعقيدة السلفية        
 ... ".الواضحة الصافية السليمة 

 أما العلم فقد أمجع الناس علـى أنـه ال عـامل             :النقد
          باجلزائر بعد مجعية العلماء، وإليك علـم مـن زكّيـت :

 احلكومة شياها من أستراليا لعيد األضحى عـام         استوردت
هـ، وكانت جبهة اإلنقاذ يء للعيد مثل ما فعلت    ١٤١٢

! احلكومة، وكل منهما يتربص بالشعب اصطياده من بطنه       
فلم تنجح اجلبهة من جهة األسعار، وافت الناس علـى          
سوق احلكومة؛ ألم مع اخلبز حيث دار، مث حـدث أن           

احلكومية عيب من عيوب األضحية عند      لوحظ يف الشياه    
املالكية؛ أال وهو أن أذناا مقطوعة، وحدث تشويش كبري         
لدى الناس، من مبيح ومن حمرم، وأفىت خيلف شـراطي ـ   

!! بعدم اجلواز) املنقذ ( مفيت جبهة اإلنقاذ ـ يف جريدا  
وال ندري أهي فتوى خاصة بالرهان السياسي أم هي مجود          

 .وأحالمها مر! فكر جزأَِري؟مالكي وأثر 
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ويف مدينة سطيف ـ بالشرق اجلزائري ـ سئل عباسي   
مدين عن حكم حلم الدجاج غري املذبوح، فأجاب بفذلكة         
: سياسية أضحت مضرب املثل عند جهال احلركيني، فقال       

تسألونين عن الدجاج غري املذبوح، فهالّ سألتموين عن        " 
 !".األمة املذبوحة؟

يف !     كيف تورع املفيت يف ذيل شاة ورعاً سياسياً        فتأمل
وأما رئيسه فلم تبِق السياسة للمذهب املالكي       ! دقة مالكية 

 .على بطنه رقيباً
هو مطلبه؟ ألـيس  ) األمة املذبوحة   ( أليست حياة هذه    

 ((:  قـال  ���� اهللالنصر بدعاء املستضعفني؟ بلى، إنّ رسول       
بدعوم، وصـالم،   ها؛   هذه األمة بضعيف   اهللاإمنا ينصر   

ومن شرط إجابة الدعاء أكل احلـالل       . )١())وإخالصهم  
أيها  »:���� اهللاقال رسول   : كما جاء عن أيب هريرة، قال     

 أمر املؤمنني   اهللاوإنّ  .  طيب ال يقبل إال طيباً     اهللاإنّ  ! الناس
�Fـ� 	���L@ـCُQ ُOُـK	 �ِـ/� 	�!P�X �ـ�ِ�          �Fـ� 	���L@ـCُQ ُOُـK	 �ِـ/� 	�!P�X �ـ�ِ�          �Fـ� 	���L@ـCُQ ُOُـK	 �ِـ/� 	�!P�X �ـ�ِ�          �Fـ� 	���L@ـCُQ ُOُـK	 �ِـ/� 	�!P�X �ـ�ِ�          ;ـ� L;1  ;ـ� L;1  ;ـ� L;1  ;ـ� L;1  {: مبا أمر به املرسلني، فقال    

       yEـ�Cِ�� SKُـC��D�َ' ّ�ـ- $ِ��ـ�I ً�}�ِ��< 	KُC��D�	��       yEـ�Cِ�� SKُـC��D�َ' ّ�ـ- $ِ��ـ�I ً�}�ِ��< 	KُC��D�	��       yEـ�Cِ�� SKُـC��D�َ' ّ�ـ- $ِ��ـ�I ً�}�ِ��< 	KُC��D�	��       yEـ�Cِ�� SKُـC��D�َ' ّ�ـ- $ِ��ـ�I ً�}�ِ��< 	KُC��D�	��;&;FLـ� 	�XـFL;&;   �/;ِMـ� 	�XـFL;&;   �/;ِMـ� 	�XـFL;&;   �/;ِMـ� 	�Xـ}   �/;ِM: ، وقـال {
        DEُQ��5َْـ�s�� ـ�ِ� ��ـ� P�َ� /ِ� 	KُCُQ 	K@���	�f        DEُQ��5َْـ�s�� ـ�ِ� ��ـ� P�َ� /ِ� 	KُCُQ 	K@���	�f        DEُQ��5َْـ�s�� ـ�ِ� ��ـ� P�َ� /ِ� 	KُCُQ 	K@���	�f        DEُQ��5َْـ�s�� ـ�ِ� ��ـ� P�َ� /ِ� 	KُCُQ 	K@���	�f{      مث ذكر الرجل يطيـل ،

! يا رب ! يا رب : السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء      
                                                           

) ٣١٧٨(رقـم   ) ٦/٣٥٢(، والنسـائي    )ـ الفتح ٢٨٩٦ رقم   ٦/١٠٤(رواه البخاري   ) ١(
 .واللفظ له
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ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُـِذي      ومطعمه حرام،   
فكيـف  : ، قلـت  )١(«! فأنى يستجاب لذلك؟  . باحلرام

 !يستهان بذاك السؤال؟
لو كان عباسي مدين على شيٍء من العلم ألدرك أنـه           
ذا التهرب من اجلواب يسلخ أمته املذبوحة، وليس حيييها،    

سة العصرية بأهلها؛ إذ ال يعظِّمون شرعاً،       ولكنه ِفعلُ السيا  
 . املشتكىاهللابل يضيقون به ذرعاً، وإىل 

وهل تؤسس دولة اإلسالم على يد رئـيس حـزب          
إسالمي ومفتيه، ومها ال حيسنان اإلفتاء يف ذيـل شـاة،           

    	gِ	gِ	gِ	gِ[َِ�ـ�2 ����ـ/ ;@���}ـb DE@�@��ـ�ِ�          [َِ�ـ�2 ����ـ/ ;@���}ـb DE@�@��ـ�ِ�          [َِ�ـ�2 ����ـ/ ;@���}ـb DE@�@��ـ�ِ�          [َِ�ـ�2 ����ـ/ ;@���}ـb DE@�@��ـ�ِ�          {:  تعاىل اهللاقال  ! وحلم دجاج؟ 
   ِ� @3َ� y�D��i �K@FَU   ِ� @3َ� y�D��i �K@FَU   ِ� @3َ� y�D��i �K@FَU   ِ� @3َ� y�D��i �K@FَU ِ3P$�� ��� ِ3P$�� ��� ِ3P$�� ��� ِ3P$�� ���{ وقال ، :}      ��*ِـ����T DE{���@; /��������/ ;@���}�T DEـ���ِ*��      [�2�َِ ����/ ;@���}�T DEـ���ِ*��      [�2�َِ ����/ ;@���}�T DEـ���ِ*��      [�2�َِ  �2�َِ]gِ	gِ	gِ	gِ	  ـ��FX�ِYَU   ـ��FX�ِYَU   ـ��FX�ِYَU   ـ��FX�ِYَU 

ZِKُCُ��	 z�Kْ�َ' /ِ�ZِKُCُ��	 z�Kْ�َ' /ِ�ZِKُCُ��	 z�Kْ�َ' /ِ�ZِKُCُ��	 z�Kْ�َ' /ِ�{. 
إن جلبهة اإلنقاذ هذه رجـالً ثالثـاً        : وأزيد ههنا قائالً  

أعرق يف الضاللة وأغرق يف اجلهالـة، يـدعى اهلـامشي           
          العوام سحنوين، كان رأساً يف التكفري، وله أتباع من هوام
هم من أغرب أشكال بين آدم، مسعته يوماً يشرح نـواقض     
اإلسالم، فذكر أن شابا سقط من سيارة وهو يهتف باسم          
فريق من فرق كرة القدم، فمات حتت وطأا، فحكم عليه          

من !! باملوت على الكفر؛ ألنه قدم نفسه يف غري سبيل اهللا         
                                                           

 ).١٠١٥(رقم ) ٢/٧٠٣(رواه مسلم ) ١(



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٢٢�
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  وهذا املفـيت  . ))!! نواقض اإلسالم  (( شريط مسجل باسم    
ـ كان يعد يف اجلبهة نائباً لعلـي بـن         ! ـ أخي القاريء  
 !فتأمل هذا املستوى املتدني!!! حاج بال منازع
قال عمر من   : " عن إبراهيم النخعي، قال    :لالعتبار

: فقال له رجل  ! أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن اجلراح      
:  بن عمر؟ فقـال    اهللافأين أنت من عبد     ! يا أمري املؤمنني  

، أستخلف رجالً مل حيسن     اهللا ما أردت ا     اهللا، و اهللاتلك  قا
 .)٢(! "؟)١(يطلّق امرأته

وأما العقل، فأين هو عند علي بن حاج الذي إذا خطب  
سب الرؤساء سبا فظيعاً، بأمسائهم، وأمساء نسائهم، وليس        
هذا سبق لسان من خطيب غضوب، بل جلُّ خطبه علـى           

 خطبة ودرس لـه إذامل      هذا، ومعروف عند أتباعه أنّ كل     
يصحبه سباب مباشر الذع بعبارات نابية ليس بشيء، وال         
تتناقله األلسن، وال خيفى عليكم أسلوب اإلثارة واستغالل        

                                                           
 .ألنه طلقها يف حيضتها، والسنة التطليق يف طهر مل جيامع فيه) ١(

، )٣/٩٢٣ ()) تاريخ املدينة  ((، وابن شبة يف     )٣/٣٤٣ (« الطبقات   »أخرجه ابن سعد يف     ) ٢(
ول يف ابنه مـا شـاء، وال    يق�وعمر بن اخلطّاب ). ٣٤٤( رقم « السنة »واخلالّل يف   

ينقص ذلك من قدره؛ ألنّ كلمة الوالد يف ولده تكون كمحاسبة املرء نفسـه، وعتابـه                
 فقيه عظيم القدر، وسوق هذه القصة هنا ليس عقد مقارنة بني فقـه  �عليها، وابن عمر  

 علـى   ابن عمر وبني فقه خنالة هذا الزمان، ولكنها عربة للطاحمني إىل تشييد دولة اإلسالم             
 .أحالم اجلهال



 

 

 ٣٢٣ 
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عواطف الشباب اجلاحمة، فقد جربتم كم يقتل من عقـل،          
أقوام  ما بال  »: ����فأين العقل؟ وأين هو من قول الرسول        

 . )١(«...يقولون كذا؟ 
أين عقل وحكمة هذا الرجل وهو يأمر ـ يف درس عام  
          كان على إثره تكسري مقر ،ـ بتكسري كل شيء حكومي
اخلطوط اجلوية السعودية باجلزائر أيام قضية اخلليج غضـبا         

 !للعراق؟
ـ ( أين عقله يوم مجع الناس يف مسجد         ببـاب  !) نةالس
 ـ أكتـوبر ـ    ٥(الوادي باجلزائر العاصمة، عقب فتنـة 

مباشرة، ليلة اإلثنني بعد صالة املغرب والعشـاء        ) م١٩٨٨
قام شبه إمجـاع    : " وقال!! مجع تقدمي؛ ألنها صالة خوف    

من الدعاة على ترك املسرية أو املظاهرة، والعبد الضعيف         
م فكبـروا،  ـ يقصد نفسه ـ يرى القيام ا، فإن وافقت 

فكبر هوام االعوام عن بكـرة      ،  !!! "وإال رجعنا إىل بيوتنا   
مـات فيهـا    ! سلمية! أبيهم، فقرر يف حينه مسرية سلمية     

آلعقـل ـ يـا    !! املئات من الشباب يف مقتبـل العمـر  
ـ يأمره بترك مشورة عقالء األمة الذين مساهم هو         !سلمان

 !!وقة واألحداث؟، ليستشري الدمهاء والس)الدعاة ( بـ 
ـ أنه ملـا زار أمحـد القطّـان    ! أتدري ـ يا سلمان 
                                                           

 ).٥٥٧٦ ـ ٥٥٧٠( برقم « صحيح اجلامع »انظر ) ١(
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اجلزائر، وألقى حماضرة عن قضية الكويت يف مجع قال فيه          
، مبسجد ابن بـاديس     "مل أَر كاليوم مجهورا غفريا      : " هو

بالقبة باجلزائر العاصمة ـ وهو املسجد الذي خيطب فيـه   
! يـت الكو: " علي بن حاج ـ  هتف النـاس عنـدها   

جويليـة  ) ٥(، مث بعدها مباشـرة يف ملعـب         ! "الكويت
بالعاصمة، خطب القطان يف الناس وأثار قضية الكويت، مث         
قام املتهور أسعد التميمي الفلسطيين ـ الذي جاء ليمحو  
أثر القطّان وقد كان رفض تسليم القطان عليـه حبضـرة           
اجلمهورـ ودعا الناس إىل اجلهاد لتحرير فلسطني وحترير        

فقام علي بن حاج وعرض بقضية      ! لسعودية ودول اخلليج  ا
اخلليج ووقّع على املضي مع التميمي، ووقّع الناس بعـده          

واغتاظ الناس على القطان، وليحمد ربه الذي       ! مقتدين به؟ 
وكانـت مسـرحية   ! أجناه منهم بعد أن كادوا يفتكون به  

 .)1(عجيبة لكنها مسجلة فاطلبوها
نتقل فيه الناس من الكويـت إىل        مث يف الوقت الذي ا     

فلسطني، وأخذ الشباب املسكني ـ الذي يلعب به دعـاة   
العواطف ـ يتدرب على املصارعة اليبانيـة ألن الدولـة    

ـ وأنا أعين ما أكتـب ـ   !! رفضت أن تقدم هلم السالح
                                                           

ال أدري ما سبب إخبار القطان بعدها خبالف هذا مع أن الناس يومهـا أهـانوه إهانـة                  ) ١(
 !عظيمة؟
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يأيت علي بن حاج معتذراً عن قضية فلسطني، وأنّ للجهاد          
والسر يف هذا املـد واجلـزر أنّ        .. وأنه  .. شروطاً، وأنه   

إخواننا السلفيني سألوا الشيخ األلباين عن التميمـي هـذا          
باعتبار أن أهل احلديث هم املرجع الصادق وأهل امليـزان          

ذاك رجل كل يـوم     : " احلاذق يف اجلرح والتعديل، فقال    
بعقل؛ فقد تشيع أيام حرب إيران ضد العراق، مث هو اليوم           

. ، وحذّر منه بشدة وِمـن جتميعـه لألمـوال         ) "تعرق  ( 
 اهللاوللشيخ كلمته املسموعة عند اجلزائريني، بل ما عصمهم        

تعاىل يف كثري من مواطن الفنت إال به، فلم يكن من علـي             
بن حاج إال أن جيامل السلفيني بالتظاهر بالتعقل بعـد أن           
كاد التميمي يذحبه ومجاعته يف أول مطار يطريون منه إىل          

 .هذا السبب األول!! فلسطني أو إىل تل أبيب
فهو فكر عباسي مـدين القـومي       : وأما السبب الثاين  

اجلَزأَري ـ وإن مل يكن جزأَِريا انتماًءا ـ؛ إذ هو ال يرى   
أي جهاٍد للجزائريني خارج اجلزائر، فستراً للخالف الذي        

 . املستعاناهللابينه وبني علي بن حاج كان ما كان، و
 من يدعو الناس إىل حتريق احلافالت احلكومية        أين عقل 

للنقل اجلماعي حبجة رفض الدولة تسـليمها هلـم أيـام           
 !املظاهرات؟ هذا عقل عباسي مدين

مث قبل هذا كله أين عقل من يصدق الدميقراطية اليوم          
يف وعدها اإلسالميني بإهداء كرسي احلكم إن كانت هلم         

ن جحر مرات، وقد    وأين عقل من يلدغ م    ! األصوات؟
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 ال يلْدغُ املؤمن من جحٍر واحـٍد        »: ���� اهللاقال رسول   
 .)١(؟«مرتني 

هذا غيض من فيض، يكفي اللّبيب لتبين األمـر علـى           
لو مل يكن لكـم علـم       : وكم قلنا جلبهة اإلنقاذ   . حقيقته

و من يبصركم به، لكان العقل البشـري كافيـا          بالشرع أ 
هلدايتكم إىل احلق يف هذه املسائل الواضحة جـداً، وقـد           
وجدنا هذا العقل عند كثري من العـوام الـذين كـانوا            
يالحظون هذا االحنراف، آسفني علـى تلـبس دعـام          

�{وهدام به ���ُg	ُg	ُg	ُg	Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �ِI @f����; /�� )ِ�DF�; Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �ِI @f����; /�� )ِ�DF�; Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �ِI @f����; /�� )ِ�DF�; Eٍ�ِ�َ"D�@� �ٍ	��ِ< �ِI @f����; /�� )ِ�DF�; {.    
ــ  ! ما عن سلفية اجلبهة، فهل يهمك ـ يا سلمان وأ

أن تعلم أنّ هذا الرجل اجتمع خبليل مالّ خاطر يف نـدوة            
عامة على التحذير الشديد من الشـيخ األلبـاينّ خاصـة           
واتهماه بالعمالة لليهودية العاملية، ومن الدعوة السلفية عامة        

 قـال   وصوراها أكرب عائق يف طريق الدعوة اإلسـالمية،       
فـيهم  .. ظهرت عندنا نابتة من األلبانيني      : عباسي مدين 

أما األلباين   ": ؟ فأجاب مال خاطر قائال    ...كيت وكيت   
وكاالَ له من التهم    ،  " فإنه معروف بأنه عميل للصهيونية    

ما تتقزز منه النفوس احملبة ألهل احلديث،  اطلـب هـذا            
 ـ من ثقاتك فإنه مشهور جـدا، ! الشريط ـ يا سلمان 

                                                           
 ).  ٢٩٩٨ رقم ٤/٢٢٩٥(ومسلم ) ـ الفتح ٦١٣٣ رقم ١٠/٥٤٦(رواه البخاري ) ١(
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وأين ذلـك؟ وكيـف     : فإن قيل إنه تراجع عن ذلك، قلنا      
واسـأل  ! ذلك وهو ال يزال حيذّر منه إىل يوم الناس هذا؟         

الشيخ أبا بكر اجلزائري ـ حفظه اهللا ـ عما شكا إليـه    
من الناس وهم معنا ـ  : " مدين ملّا زار اجلزائر؛ فقد قال له

ك الس ـ  يعرض ببعض الدعاة السلفيني احلاضرين يف ذل
من يتصل باأللباين يسألونه عن أوضاعنا، وحنن أوىل بالفتيا         

إخل، وقد طُلب من مـدين      ... " منه ألنه ال يعرف واقعنا      
إظهار التراجع مرارا فأىب، وتكلم فيه بكالم غلـيظ؛ ألنّ          

أهذه هي  . الشيخ األلباين ظلّ كالشوكة يف حلوق احلزبيني      
لمان ـ وهذا اعتقاد رئيسها؟  سلفية جبهة اإلنقاذ ـ يا س 

 .وما ختفي صفوفها أكرب
دعونا من التفاصـيل، ودعونـا مـن        " : قال سلمان 

التحاليل، دعونا من كالم الصحافة، ودعونا مـن كـالم          
: اإلعالم، خذوا الصورة بأبسط معانيها، حنن أمام طـرفني        

، متثّلهم يف األعـم األغلـب       اهللالدعاة إىل   : الطرف األول 
سالمية لإلنقاذ يف اجلزائر، والشعار الذي ترفعـه        اجلبهة اإل 

        ة، وِقف عند هذا احلدهو شعار اإلسالم والكتاب والسن .
دعك من أي معلومات أخرى عن اجلبهة، هذا هو الشعار          
الذي ترفعه، ويقابلهم أحزاب، مبا يف ذلك حزب التحرير         
احلاكم، أحزاب ترفع شـعارات االشـتراكية والقوميـة         

 .والوطنية
وقد جربتها األمة فأيقنت أنها ال تتحمس لإلسالم وال         
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تدعو إليه وال تواليه وال ترفع شعاره وال تنادي بامسه، وال           
تريب الناس عليه، وأنها حىت قدرا على إدارة شئون الناس          
وحتقيق مطالبهم املادية واالقتصادية واإلدارية فشـلت يف        

ال ميلـك أي مسـلم      ذلك، فما هو املوقف العفوي الذي       
عنده روح اإلميان والوالء يف الدين، الميلك إال أن جيد قلبه           
منساقا إليه وهو أمام هذه الصورة املبسطة الواضحة البعيدة         

 ! ".؟...عن التعقيد 
 إنّ هذا الكالم العاطفي ال يغين من العلم شـيئاً؛           :النقد

، ال  ألنّ عامة الناس الذين يسمعونه حباجة إىل فتوى علمية        
، وسيأتيك ما فيه مـن      "إىل ما تنساق إليه قلوم عفوا       " 

 .سفر احلوايل/ خطإ منهجي عند التعرض لكالم د
 ـ بعد تضخيم القمع العسـكري الـذي     سلمانقال

ـ  يف حالة إصرارهم على مثل : " تعرضت له اجلبهة آنذاك 
، فإنّ العاقبة سوف تكـون      )أي القمعية   ( هذه األساليب   

وعندها ال تالم اجلبهة    لمني واإلسالميني هناك،    لصاحل املس 
 .. "!!اإلسالمية إذا عاملت خصومها بنفس شعارهم 

تأمل أيها القاريء هذا لتدرك أن ثـورات        :أوال: النقد
 !هؤالء ال تنبع من فقه اجلهاد، ولكنها ردود فعل

تأمل هذا التحريض الصريح منه إلشـعال فتنـة         : ثانيا
 املسلمني الضعفاء مبثل هذا التـهييج       القتال، والقضاء على  

!  إنها إلحدى الكـرب    اهللالغايل البعيد عن فقه اجلهاد، وت     
واألدهى واألمر أنه يزيد الطني بلّة حني يتمثّـل بثـورة           
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الشيوعيني املستضعفني يف روسيا ويريد من اجلزائريني أن        
 ملاذا يتصور كثري من النـاس       »:  فيقول يقتبسوا منها نورا  

واإلصرار والصرب والتحمل هي فقط نصـيب       الفدائية  أن  
الشعوب املنحرفة ونصـيب املنحـرفني والضـالني، وأنّ         
النصارى واليهود والشيوعيني وغريها يضحون، وقد رأى       
الناس كلهم كيف أنّ الشيوعيني العزل يف روسيا كـانوا          

عد االنقـالب بصـدورهم العاريـة       يواجهون الدبابات ب  
وسواعدهم اليت الحتمل شيئاً حىت سقط ذلك االنقـالب،         

 اليستطيعون أن يدافعوا    اهللاويظن كثريون أنّ أهل الإله إال       
عن دينهم وال أن يصربوا عليه، ملاذا نسيء الظن بأهل الإله           

 إىل هذا احلد؟ ملاذا ون من شأن هـذه اجلمـاهري            اهللاإال  
 يف اجلزائر ويف غري اجلزائر، ونعتقد أنها تنفض عن          املسلمة

قيادا وعن اختيارها وعن رغبتها يف الدين ألدىن مضايقة         
 ... ".ميكن أن تقع 

 أيا سلمان ال يمثَّل للمسلمني بالكافرين فضـالً         :النقد
عن إظهار الكافرين بالشجاعة وجناح الطريق، أما مسعـت         

��XC�ِـ ِ3	pَ(َـMXC�ِ َ� �/;MXC�ِ َ� �/;MXC�ِ َ� �/;MXC�ِ          ُO;/� �َ {:  تعاىل يقول  اهللا ِfDKـ��	 ُOَp�� kِ��ِi��ِ$ �SK@�ِ�D\@;           ُOَـpَ(	 ِ3ـXC�ِ�� ِfDKـ��	 ُOَp�� kِ��ِi��ِ$ �SK@�ِ�D\@;           ُOَـpَ(	 ِ3ـXC�ِ�� ِfDKـ��	 ُOَp�� kِ��ِi��ِ$ �SK@�ِ�D\@;           ُOَـpَ(	 ِ3ـXC�ِ�� ِfDKـ��	 ُOَp�� kِ��ِi��ِ$ �SK@�ِ�D\@; 
 HَـCD�َ:	 HَـCD�َ:	 HَـCD�َ:	 HَـCD�؟ أما وجدت ـ وقد وجدت ـ يف سري الصاحلني   }	:َ

 من األولني واآلخرين ما يغنيك عن هذا؟
وال أعتقد أن قصورك يف االطـالع علـى التـاريخ           
اإلسالمي هو الذي حرمك مما أردت، ولكن قصور التاريخ    

ن أن ميدك بثورة على الوصف الذي حتب هو         اإلسالمي ع 
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السبب الذي محلك على البحث يف تاريخ الشيوعية عـن          
املثل األعلى الذي ارتضيته إلخوانك؛ ألنه ليس يف اإلسالم         
ثورات، فتمثلت بالثورة الشيوعية اليت ال حيكمها دين وال         

 !يدعمها عقل
ـ       " اهللاال إله إال    " أهل   ورة أعقل من أن يسـتبدلوا الث
 .باجلهاد

ال إله  " أعز من أن يقتدوا بأعداء       " اهللاال إله إال    " أهل  
 ليس لنا مثلُ السوء     »: ���� اهللا، وقد قال رسول      "اهللاإال  
»)١(. 

 ����ملّا اشتكى الـنيب     :  عنها قالت  اهللاوعن عائشة رضي    
( عض نسائه كنيسةً رأينها بأرض احلبشة يقال هلا         ذكرت ب 

 عنهما أتتـا    اهللا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي        )ماِرية  
أرض احلبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهـا، فرفـع          

أولئِك إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا        »:رأسه فقال 
داً، مث صوروا فيه تلك الصورةَ، أولئـِك        على قربه مسج  
 . )٢(«اهللا ِشرار اخللق عند 

 عما يشـعر باملـدح      ����فتأمل كيف مل يسكت النيب      
                                                           

)  «الفـتح   » ـ  ٢٦٢٢ رقـم  ٥/٢٧٧(طرف من حديث ابن عباس رواه البخاري ) ١(
 .وغريه

 ).٥٢٨ رقم ١/٣٧٥(ومسلم ) « الفتح »  ـ١٣٤١ رقم ٣/٢٤٧(رواه البخاري ) ٢(
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للكفار ـ مع أنه خرب عن واقع صادق ـ حسـماً ملـادة     
، ألنّ النفوس   اهللالتأسي م، خاصة يف مثل مقام الشرك ب       

 على حب األمثال املستحسنة، فكان جيب إظهـار         جمبولة
 يف أخـزى صـورهم؛ ألنّ كفـرهم مـذهب           اهللاأعداء  

 .حلسنام
 بسلمان أنه كرر هذا املثال الذي       اهللاومن عجيبب صنع    

يدعو فيه إىل العنف بقوة يف حماضرة ألضعف اخللق وهـم           
) ١٠٦( رقم   « مهوم ملتزمة    »: يف شريط  قالالنساء، فقد   

ـ  ضغوط النـاس ال ميكـن   : " ـ يف بداية الوجه األول 
وحنـن يف عصـٍر صـار       ! إمهاهلا حبال من األحوال اآلن    

، وهزوا  )كذا  ( للجماهري تأثري كبري، فأسقطوا زعماء كبار     
، وحطّموا أسواراً وحـواجز، والزالـت       )كذا  ( عروش  

ة العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم يف االحتاد    صور
 ... ".السوفييت 
ورة أثّرت يف حيـاة سـلمان          :  قلتيبدو أن هذه الص

العودة إىل حد أنه ال يهون من شأن أي غوغائية ملواجهـة            
! الدبابات، ولو كانت صدر فتاة ملتزمة وساعدها النـاعم        

فإذا كان اتمع   : " بعد هذا ألنه يقول   !! ولو يف السعودية  
Uَـَ]ِY	 c@ـU    DEَـَ]ِY	 c@ـU    DEَـَ]ِY	 c@ـU    DEَـَ]ِY	 c@ـDE    {الذي نعيش فيه جمتمعاً منقسماً، وهذه حقيقـة         

 SK@�ِWَ"ْe�; ِS�َ�;�َِU SK@�ِWَ"ْe�; ِS�َ�;�َِU SK@�ِWَ"ْe�; ِS�َ�;�َِU SK@�ِWَ"ْe�; ِS�َ�;�َِU { ...     ـرون كافـةفيجب أن ميارس اخلي
الوسائل لتحقيق قناعام الشرعية، والشكوى وسيلة ال       
ميكن أن ون منها أو من شأا، ولكنها مـن أضـعف            
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 ". !!  مل يكن معها غريهاالوسائل خاصة إذا
ويف أول هذا الشريط بعد أن حرص على أن تنال املرأة           
! الشهادات العالية يف التعليم حىت ال تترك اال للعلمانيات        

إنين أعتقد أنّ   : " أخذ يحرض على اخلروج بصراحة قائال     
زمن الشكوى قد انتهى أو كاد أن ينتهي ـ أعين ـ أنّ   

اخليرات ال جيوز أبدا أن يتوقف عند جمرد        دور اخليرين و  
رفع الشكاوي إىل اجلهات املختصة حصل كذا وحصل        

 ... ". كذا 
إنـه  ! ـ ذا التهييج؟!ماذا تريد ـ يا سلمان : قلت

حتريض صريح على اخلروج؛ ألن الشكوى باللسـان ال         
وليس فوق التغيري باللسان إال اليد كمـا        ! تكفي عندك 

 يكلِّف الشرع الرجالَ أنفسـهم مبـا   هو معلوم، وقد ال 
 »فلئن شحت نفسك عن قبول املعاذير، فـ     . فوق ذلك 

 !«رفقاً بالقوارير 
اعتماد سلمان ـ كغريه من الثـوار ـ علـى      مث تأمل

ـ  الغثاء وقارنه بقول املؤرخ ابن خل : " دون ـ رمحه اهللا 
ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمني بتغيري املنكر مـن          
العامة والفقهاء؛ فإن كثريا من املنتِحلني للعبادة وسلوك        
الدين يذهبون إىل القيام على أهل اجلَور مـن األمـراء،      
داعني إىل تغيري املنكر والنهي عنه، واألمـر بـاملعروف          

 اهللا، فيكثُر أتباعهم واملتشبثون     رجاًء يف الثواب عليه من    
م من الغوغاء والدمهاء، ويعرضون أنفسهم يف ذلـك         
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للمهالك، وأكثرهم يهلكون يف تلك السبيل مـأزورين        
... غري مأجورين؛ ألن اهللا سبحانه مل يكتب ذلك عليهم          

")١(. 
أما علمت أن فتواك هذه طار ا الثُّـوار         ! مث يا سلمان  

ن عندنا كل مطار، وتنادوا مصِبحني وممسني أن        اإلسالميو
اغدوا على جهادكم إن كنـتم ـ يف هـذه ـ لعلمـاِء      

 !السعودية سامعني؟
: لسان كل سلفي يف اجلزائر يقـول لـك        ! يا سلمان 

أترضى لنا بفتياك ـ وحنن إخوانك ـ أن نعيش يف أيامنا   
أنت تكتب من وراء مكتبك املترف،      . هذه أسوأ األحوال  

إخوانك ااهدون الذين حسنت فيهم ظنك قد حلقـوا         و
ِلحاهم، وجتردوا من ثيام اإلسالمية وحلقـوا شـعورهم         
وقصروها على أقبح وأحدث صورة يعرف عليها الكفـار         
والفساق، وحنن نقاسي ما نقاسيه مبظهرنا اإلسـالمي، ومل   
يثبت اليوم على زيه اإلسالمي إال السلفي غري املتحـزب،          

 خائفا يترقب، فال يدري أيرجع إىل بيته        اهللاميضي إىل بيت    
 أم يدس يف التراب؟

وهل يغين عنك شيئا هذا التناقض اآليت حني قلت بعده          
حنن الندعو إخواننا يف اجلزائر وال يف أي بلـد          : " مباشرة

                                                           
 ).٢٨١ـ١/٢٨٠ (« مقدمة ابن خلدون ») ١(
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 .. ".آخر إىل مواجهة دامية الحتمد عقباها 
 فذلكة يتخـذها    "ال حتمد عقباها    : "  إنّ قولك  :النقد

السياسيون للتخلص من العتبى ولو مشوا علـى حـبلني          
ألنّ هذه اجلملة إما هي صفة كاشـفة،        ! متضادي االتجاه 

فيكون املعىن متفقاً مع سابقه يف التحريض على املواجهـة          
الدامية ملن رجم بالغيب فرأى العقىب حممودة، وإما هي بيان       

تك الـيت تتهمـك     للواقع، فإن غضضنا الطرف عن كلما     
بالتحريض مل تنج من التناقض؛ ألنك تدعو إىل املواجهـة          
ولو بالصدور العارية، والسواعد اليت ال حتمـل شـيئاً، مث           

مع أنّ الذي يرجح أنك تقصد    ! ) العاقل( تتظاهر بالتراجع   
ميكن : " األول هو نصيحتك للجبهة بعده مباشرة بقولك      

 تظل وفيـة لدينـها      أن تصرب وميكن أن تصابر وميكن أن      
ولقادا اإلسالميني اآلن، وبعد شهر، وبعد سنة، وبعـد         

 وتبـذل سنوات، وتظل تنادي باإلسالم وتصرب وتتحمل       
 تعاىل شهداء،ومن   اهللا الذين حنتسبهم عند     ملزيد من القتلى  ا

التضحيات ومن حتمل السجون وحتمل األذى حىت يظهرها        
 ... ". تعاىل اهللا

 « سلسلة اهلدى والنـور      »ريط من    جاء يف ش   :النقد
هناك ـ يا  : " قول السائل للشيخ األلباين) ٤٧٠/١(رقم 

شيخ ـ من يقول إنه من يقتل اآلن على الساحة املصـرية   
بني احلكومة واإلخوة؛ بعض اإلخوة يقول إنـه شـهيد،          

 إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتـل       »: يقولواحلديث  
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 .)١(؟«واملقتول يف النار 
اجلواب عـن هـذا السـؤال       : أوالً: " أجاب الشيخ 

أنّ من يقتل يف هذه ااات اليت تقع بني الدولة          : باختصار
 املسلم، وأسـتدرك هنـا علـى        وبني بعض أفراد الشعب   

 وبـني   اهللابني الدولة اليت ال حتكم مبا أنزل        : نفسي، فأقول 
بعض أفراد الشعب الذي يطالب الدولة بأن حتكم مبا أنزل          

 فليس فيهم من يصح     ، فما يقع من قتلى بني الطّرفني،      اهللا
 ."إنه شهيد :  أن يقال فيه

لشـهادة  مث فصل يف التفريق بني الشهادة احلقيقيـة وا        
هؤالء الذين أنت تسأل عنهم ال      : " احلكمية، وقال بعدها  

يصدق فيهم ال الشهادة احلقيقيـة، بـل وال الشـهادة           
مث أفاض يف تعليل ذلك بعلم غزير، جيب على         ". احلكمية  

الشباب املتحير اليوم طلبه، ألنه شحت فهوم كثٍري من أهل          
سني من شر اجلهـل      يعصم املتحم  اهللاو. العلم عن استنباطه  

 . به
هذا مع أنّ وضع اجلبهـة اإلسـالمية        : " سلمانقال  

لإلنقاذ يف اجلزائر وضع جيد، وهي امتداد جلمعية العلماء،         
 .. ".فهي ذات اجتاه سلفي يف الغالب 

هنا خطآن من أخطاء الواقع يـدالن علـى أنّ          : النقد
                                                           

 .وغريه ) « الفتح » ـ ٣١ رقم ١/١٠٦(طرف من حديث أيب بكرة، رواه البخاري ) ١(
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 : هؤالء ال يصلحون بعد لإلعالم اإلسالمي، ومها
 مل خيطر ببايل وال ببال أحد من املنخـرطني يف           :األول

جبهة اإلنقاذ هذا االمتداد، وحبله مقطوع من زمن بعيد،         
وقد حيرين هذا اخلرب إذ مل أتصوره حلظة من حيايت بل وال            
ادعاه الناطق الرمسي جلبهة اإلنقاذ وال نائبه، من ِمن أعضاء          

 لقد مات   مجعية العلماء هو اآلن يف حزب جبهة اإلنقاذ ؟        
معظم أعضاء اجلمعية ففي أي مقربة متّ االجتماع بينـهما          

�ـ"ُْ]"َ�@  �ـ"ُْ]"َ�@  �ـ"ُْ]"َ�@  �ـ"ُْ]"َ�@  {وأعطيت اجلبهة امليثاق والعهد من شـيوخها ؟         
   SKُCَ|ـD�@;� DE@Fُ'�?��Fـ�T   SKُCَ|ـD�@;� DE@Fُ'�?��Fـ�T   SKُCَ|ـD�@;� DE@Fُ'�?��Fـ�T   SKُCَ|ـD�@;� DE@Fُ'�?��Fـ�T{ !       عرفومن بقي من شيوخ اجلمعية مل ي

له نشاط يف اجلبهة؛ ألنّ اجلمعية حلّت قبل وجود اجلبهـة           
بنحو ثالثني سنة، بل ومن سوء حظ أخينـا سـلمان أنّ            
أعضاء اجلمعية األحياء قد أسسوا هلم مجعيتهم من جديـد          

 »وأنشأت هلـا جريـدة      . إظهارا ملخالفتها للدِعي املُتبنى   
 اليت ال عالقة هلـا جببهـة اإلنقـاذ ال تلميحـاً             «البصائر

إنّ جلَّ أعضائها كانوا أشد     : والتصرحياً، بل أقول صراحة   
ما يكونون على اجلبهة ألم حكوميـون، هلـم مراكـز           

ـ       �� ;@�� P|ُـpِْ� �2ـOُ     {ة  مرموقة، خاصة يف وزارة الشئون الديني     ُOـpِْ� �2ُـ|P ��@; ��     ُOـpِْ� �2ُـ|P ��@; ��     ُOـpِْ� �2ُـ|P ��@; ��
oٍِ �ioٍِ �ioٍِ �ioٍِ �i{ . 

لو : مث من الناحية التارخيية واملنهجية يف آٍن واحٍد، أقول        
أنّ األعضاء األحياء من اجلمعية انضموا إىل جبهة اإلنقاذ مل          
يكن لك أن تربط بني اجلمعية اليت أسسها ابن بـاديس ـ   
رمحه اهللا ـ وبني هؤالء؛ ذلك ألنّ اجلمعيـة مل تؤسـس    



 

 

مجعية العلماء  ( أصالة كحزب سياسي، ويكفيك تسميتها      
، وعملها كان مؤصال على التعلـيم،       )املسلمني اجلزائريني   

خاصة على التصفية والتربية، يف الوقت الذي كانت فيـه          
مث كان بينها وبـني     . األحزاب يتناثر طَلْعها كطلع الفُطور    

ف شديد،  األحزاب الوطنية املتحمسة لقتال الفرنسيني خال     
ألنها كانت ترفض دخول املعركة واألمة مل يأ بعد، كما          
يقوله السلفيون يف كل زمان ومكان تفقُّها على أبـواب          
اجلهاد، خاصة منهم الشيخ حممد البشـري اإلبراهيمـي ـ    
وهو رمحه اهللا لسان اجلمعية ـ، وهاك كلماته يف حكـم   

زبيـات   أوصيكم باالبتعاد عن هذه احل     : "التحزب، قال 
اليت نجم  بالشر نامجها، وهجم ـ ليفتك باخلري والعلم  
ـ هامجها، وسجم على الوطن بامللح اُألجاج ساِجمها،        
إنّ هذه األحزاب كامليزاب، مجع املاء كَدراً وفرقه هدراً،         

إننا : " أيضا وقال ،)١("فال الزالل مجع، وال األرض نفع       
ال األحزاب يف هذا الشرق     نعد من ضعف النتائج من أعم     

ومن إمهاهلم لتربية   كله آتيا من غفلتهم عن هذه األصول،        
 حىت تصبح أمة وقوة ورأيـا       وتصحيح مقوماا  اجلماهري

إذا كـان مـن خصـائص       : " ...  ويقول )٢(.. "عاما  
                                                           

 ).٢/٢٩٢ (« عيون البصائر ») ١(

، وأرجو من القاريء أن يتنبه هنا )هـ ١٣٦٦ـ شوال ـ  ١٣/ ٤:عددال (« البصائر ») ٢(
= 

 ٣٣٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٣٨�
 ا	�����

االستعمار أن يضعف املقومات ويميتها، مث يكـون مـن          
 وال تلتفت إليهـا،     خصائص أغلب األحزاب أنها ملها    

األحزاب شر على    بأنّ هذه فهل يالم العقالء إذا حكموا      
مجعيـة  : "  ويقول عن اجلمعية   ،"الشرق من االستعمار؟    

 الصـفة األوىل  فهي ب  علمية دينية ذيبية     العلماء مجعية 
تعلّم وتدعو إىل العلم وترغّب فيه وتعمل على متكينـه يف           

الصـفة  ر، وهـي ب   النفوس بوسائل علنية واضحة التتست    
 تعلّم الدين والعربية؛ ألما شيآن متالزمان، وتدعو        الثانية

إليهما وترغّب فيهما، وتنحو يف الدين منحاها اخلصوصي؛        
وهو الرجوع به إىل نقاوته األوىل ومساحتـه يف عقائـده           
وعبادته؛ ألنّ هذا هو معىن اإلصالح الذي أُسست ألجله         

 هذه اجلهـة أيضـا      ووقَّفت نفسها عليه، وهي تعمل يف     
تـدعو إىل   الصفة الثالثة   بوسائل علنية ظاهرة، ومبقتضى     

، وملا كانت اجلمعية غري سياسية،      )١(... "مكارم األخالق   
وكانت األحزاب السياسية تشوش على املتعلمني املتجمعني       
حول اجلمعية مبا تسميه جهادا ضد فرنسا، قـام إنكـار           

ـ  اجلمعية عليها، فقد قال فيها اإلبر : " اهيمي ـ رمحه اهللا 
ويف باب األعمال مل نر منهم إال عمال واحدا، هو الـذي            

                                                           
 ).التصفية والتربية ( ملنهج 

 ).٧٧ـ٧٦( ص « ِسِجلّ مؤمتر اجلمعية ») ١(
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هؤالء القـوم   . جناية احلزبية على التعليم والعلم    : مسيناه
قطعوا األعوام الطوال، يف األقوال واجلدال، ومجع األموال،        
وتعليل األمة باخليال، وجمموع هذا هو ما يسمونه سياسية         

اسم االنتخاب حىت أصبحت كأعياد     كثرت مو ... ووطنية  
اليهود، اليفصل بعضها عن بعض إال األيـام واألسـابيع،         
وكان ذلك كله مقصودا من االستعمار، ملا يعلمه يف أمتنا          
من ضعف، ويف أحزابنا من ختاذل وأطماع، ويف مؤسساتنا         
ومشاريعنا العلمية من اعتماد على الوحدات املتماسكة من        

م يف كل فصل بانتخاب يـوهن بـه         األمة، فأصبح يرميه  
والتعليم صرح التعليم، ويفرق به اجلمعيات املتراصة حوله،   

 ".األلد لو كان هؤالء القوم يعقلون  هو عدو االستعمار
: مث حتدث عن أثر احلزبيات يف متزيق صف الطّلبة فقال         

ولو أنّ مدارسنا اشتدت أصوهلا، وامتـدت فروعهـا،         " 
انب املايل إىل ركن شديد، وترجع يف       وكانت تأوي يف اجل   

اجلانب العلمي إىل رأي رشيد، لكان وبال هذه النعـرات          
هـذه  ... احلزبية الشيطانية راجعا إىل أصحابه وحـدهم        

إحدى جنايات احلزبية على التعليم، زيادة على جنايتـها         
ولعلّ أصـرح   . )١("على األخوة واملصلحة الوطنية العامة      

ية العلماء مل تنهج النهج السياسي هـي        كلمة تبين أن مجع   
                                                           

 ).١١٧ـ٣/١١٦ («شري اإلبراهيمي  آثار حممد الب») ١(



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٤٠�
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وصية رئيسها الشيخ عبد احلميد بن باديس ـ رمحه اهللا ـ   
: " لطلبته حني مجعهم باملسجد األخضر يف قسنطينة فقال       

اخدموا العلم بتعلّمه ونشـره،     ! ارمحوا عباد اهللا  ! اتقوا اهللا 
حتملوا كل بالء ومشقة يف سبيله، ولْيهن عليكم كل عزيز،          

أما األمور احلكوميـة    . تهن عليكم أرواحكم من أجله    ولْ
وما يتصل ا فدعوها ألهلها، وإياكم أن تتعرضوا هلـا          

 .)1("بشيء 
وهو يقول هذا عن دراية مبا يدبر للمسلمني من مكائد،          

حوربت فيكم العروبة حىت ظُن أن قد       : " ... ولذلك قال 
ا، فجئتم بعد قرن،    مات منكم ِعرقُها، ومسخ فيكم نطقُه     

تصدح بالِبلُكم بأشعارها فتثري الشعور واملشاعر، وـدر        
خطباؤكم بشقاشقها، فتدك احلصونَ واملعاقـلَ، ويهـز        

 . كتابكم أقالمها، فتصيب الِكلَى واملفاصل
وحورب فيكم اإلسالم حىت ظُـن أن قـد طُمسـت           

فجئـتم  أمامكم معاملُه، وانتزعت منكم عقائده ومكارمه،       
بعد قرن، ترفعون علَم التوحيد، وتنشرون من اإلصـالح         
لواء التجديد، وتدعون إىل اإلسالم، كما جاء بـه حممـد        

، ال كما حرفه اجلاهلون، وشوهه الدجالون، ورضـيه         ����
 .أعداؤه

                                                           
 ).٤/٩٨ (« آثار اإلمام ابن باديس ») ١(
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وحورب فيكم العلم حىت ظُن أن قد رضيتم باجلهالـة،          
       ربه لكم، أو    وأخلدمت للنذالة، ونسيتم كل علم إال ما ي حش

ما ميزج مبا هو أضر من اجلهل عليكم، فجئتم بعـد قـرن      
ترفعون للِعلم بناًء شاخماً، وتشيدون له صـرحاً سـامقاً،          
فأسستم على قواعد اإلسالم والعروبة والعلـم والفضـيلة         

 .مجعيتكم هذه؛ مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
، وديثـتم   وحوربت فيكم الفضيلة، فِسمتم اخلسـف     

بالصغار حىت ظُن أن قد زالت املروءة والنجدة، وفارقَتكم         
العزة والكرامة، فَرِئمتم الضيم، ورضيتم احلَيف، وأعطيتم       
باملَقَادة، فجئتم بعد قرن تنفُضون غبار الذّل، وتهزِهـزون         
أسس الظلم، وتهمِهمون همهمة الكرمي احملنق، وتزمِجرون       

ا ال       زمة العزيز املهان، وتطالبون مطالبة من يعرف له حقرج
 .)١("بد أن يعطاه أو يأخذه 

وشرح ـ رمحه اهللا ـ سبب اختيـاره الـدين علـى      
السياسة للنهوض باألمة يف الوقت الذي كانـت تؤاخـذ          

وبعـد، فإننـا    : " اجلمعية بعدم دخوهلا يف السياسة، فقال     
ها، عن علم وبصرية ومتسكاً     اخترنا اخلطة الدينية على غري    

مبا هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح واإلرشاد، وبثّ         
اخلري والثبات على وجه واحد والسري يف خطّ مستقيم، وما          

                                                           
 ).هـ١٣٥٦رجب ـ / ٨٣رقم (« البصائر »)١(



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٤٢�
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كنا لنجد هذا كله إال فيما تفرغنا له من خدمـة العلـم             
والدين، ويف خدمتهما أعظم خدمة، وأنفعهـا لإلنسـانية         

 .عامة
، خل امليدان السياسي لدخلناه جهراً    ولو أردنا أن ند   

ولضربنا فيه املثل مبا عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا، ولقُدنا          
األمة كلها للمطالبة حبقوقها، ولكان أسهل شيٍء علينا أن         
نسري ا على ما نرمسه هلا، وأن نبلغ من نفوسها إىل أقصى            

 أن  غريناغايات التأثري عليها، فإن مما نعلمه، وال خيفى على          
 : القائد الذي يقول لألمة

إنك مظلومة يف حقوقك، وإنين أريد إيصالِك إليها        ( 
إنك ضـالة عـن     : ( ، جيد منها ما ال جيد من يقول هلا        )

، فذلك تلبيه كلها،    )أصول دينك، وإنين أريد هدايتك      
وهذا كله نعلمه، ولكننا     .وهذا يقاومه معظمها أو شطرها    

رنا ملا ذكرنا وبينا، وإننا ـ فيما اخترنـاه ـ   اخترنا ما اخت
 .)١(" لَماضون، وعليه متوكِّلون اهللابإذن 

: " وهذا يشبه كالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ حني قال  
وكثري ممن خرج على والة األمور أو أكثرهم إمنا خـرج           
لينازعهم مع استئثارهم عليه، ومل يصربوا على االستئثار، مث         

لويل األمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه السـتئثاره        إنه يكون   
                                                           

 ).هـ١٣٥٢رمضان ـ / ١٥رقم ( « الصراط السوي ») ١(



 

 

 ٣٤٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

يعظّم تلك السيئات، ويبقى املقاتل له ظانا أنه يقاتله لـئالّ           
 ومن أعظم ما حركـه      تكون فتنة ويكون الدين كله هللا،     

 كمـا قـال     إما والية، وإما مـال    : عليه طلب غرضه  
ــاىل ــ�F    {:تع �ِ� 	DKــ َ!�@; َ¦ DSِI�� 	Kــ ُw�� ��Fــ �ِ� 	Kــ ُ!�ُ1 DSِYــ َU    �Fــ �ِ� 	DKــ َ!�@; َ¦ DSِI�� 	Kــ ُw�� ��Fــ �ِ� 	Kــ ُ!�ُ1 DSِYــ َU    �Fــ �ِ� 	DKــ َ!�@; َ¦ DSِI�� 	Kــ ُw�� ��Fــ �ِ� 	Kــ ُ!�ُ1 DSِYــ َU    �Fــ �ِ� 	DKــ َ!�@; َ¦ DSِI�� 	Kــ ُw�� ��Fــ �ِ� 	Kــ ُ!�ُ1 DSِYــ َU Eــ @c 	َ]I Eــ @c 	َ]I Eــ @c 	َ]I Eــ @c 	َ]I
SKُ!َe��;SKُ!َe��;SKُ!َe��;SKُ!َe��;{  ه قال���� عن النيب )١(، ويف الصحيحثالثة »:  أن 

 وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكّيهم وهلم         اهللاال يكلمهم   
رجل على فضل ماء مينعه من ابـن السـبيل،     : عذاب أليم 

اليوم أمنعك فضلي كما منعـت      :  له يوم القيامة   اهللايقول  
فضل مامل تعمل يداك، ورجل بايع إماماً اليبايعه إال لدنيا؛          
إن أعطاه منها رضي، وإن منعه سخط، ورجل حلف على          

«لقد أُعطي ا أكثر مما أُعطـي        : سلعة بعد العصر كاذبا   
)٢(. 

واملقصود من سوق كالم شيوخ مجعية العلماء إثبـات         
 بني جبهة اإلنقاذ واجلمعية مبا اليـدع        االختالف املنهجي 

 .ألحٍد ريبة
إنّ الدافع لقيام اجلبهة هو االستجابة للغثاء الناقم علـى          
النظام من أجل اخلبز، ولقد تعجبت الصحافة كلها مـن          

 ـ  ٥(اخلطب اليت ألقيت يف اجلمعة اليت تلـت انتفاضـة   
                                                           

 ).١٧٤ رقم ١/١٠٣(، ومسلم ) ـ الفتح٢٦٧٢ رقم ٥/٣٣٥(عند البخاري ) ١(
 ).٥٤١ ـ ٤/٥٤٠ (« منهاج السنة ») ٢(
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، ألنها كانت مهدئة، حىت من علـي  )م١٩٨٨أكتوبر ـ  
ن حاج، وكان قد ى الناّس عـن تكسـري املعـدات            ب

واآلالت، ولكن ملّا رأوا بأنّ أطرافـا أخـرى تطمـع يف            
استغالل اجلموع الشعبية اليت استفزا اليد اإلحلادية عمدا،        

جة، وغلب الغوغاء على الدعاة حـىت       اهللاسارعوا إىل تغيري    
عة جاروهم على باطلهم، وكُونت املسريات بعد هذه اجلم       

وبعدها حىت حممد السعيد املعروف بشـيء       !! بيومني فقط 
من التعقل يف هذه القضايا مل جيد بدا من طاعة الغوغاء ـ  
بعد اعتقال ابن حاج ومدين ـ وألبسوه قميص املتـهور   

اليت ) احلكمة ( وهو له كاره، وكان يهاب أن يذكر كلمة      
قـف يف   نبذها العوام، وأضحى تيار الدمهاء كالسيل اليو      

ومل يقـف   . طريقه، ومل ميكن للداعية إال أن يكون مسيرا       
احلد عند حتكّم الغوغاء يف هذه القضايا، بل إذا وجـدوا           
منهم من يأمرهم بالتأين سـارعوا إىل جتميـده ورميـه           

بشـري فقيـه واهلـامشي      : بالعظائم، كما فعلوا بشيخيهم   
عودوا سحنوين، ألنّ هذا األخري ـ ككثري من احلزبيني ـ   

العوام على استعدائهم على من ال ميشي معهم من الدعاة،          
 والفتنـة   : "وقد قال ابن تيمية   . فانقلب السهم على راميه   

إذا وقعت عجز العقالء فيها عن دفع السفهاء، وهـذا          



 

 

 ٣٤٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����
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 .)1("التلوث ا إال من عصمه اهللا 
تنبه أيها القاريء إىل أصل أخشى أن تنسـاه،         : الثاين

وهو أنّ السلفية ال تعرف احلزبية، بل مل يكن يفرق بـني            
          ا، وتذكّر أنّ جبهة اإلنقاذ حـزب لفي واإلخواين إالالس

م، وقد كتب علي بن حاج      كما يصرح به رؤوسها أنفسه    
يف تأييد بدعة التحزب، فإىل أي الفريقني تنتمـي جبهـة           

 اإلنقاذ ؟
ولو سلّمنا بأنّ احلزبية من اإلسالم، وأنّ العلماء الكبار         

إنّ وصف سـلمان    : كانوا خمطئني يف إنكارهم ذلك، لقلنا     
للجبهة بأنها سلفية خالف الواقع، ألن كالمه هذا جـاء          

، وإدخال علي ابـن حـاج       )٢( منها عقب إقصاء السلفيني  
) اجلَـزأَرة   ( وعباسي مدين السجن، وتسلّمها بقوة مجاعة       

اليت هي من أعدى أعداء السلفية، وترأسها حممد سـعيد،          
... بل هم على طريقة من يلقّب أهل احلديث باحلشـوية           

                                                           
 ).٤/٣٤٣ (« منهاج السنة ») ١(
 طلبة العلـم مل     جيب التنبه إىل أنَّ املقصود بسلفيي جبهة اإلنقاذ عوامهم؛ ألنّ اخلواص من           ) ٢(

ينخرط منهم يف هذا احلزب إالّ أناس معدودون ال ميألون اليد الواحدة، مع أن أول مـن                 
أشاع السلفية عنهم ونسبهم إليها اإلخوان املسلمون لضرب املنهج السلفي بأخطاء اجلبهة،            

 .واهللا حسيبهم



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٤٦�
 ا	�����

ـ كان يف الوقت الـذي  !زعمك هذا ـ يا سلمان : املهم
( ني لالنتخابات الربملانية كلها من      كانت فيه أمساء املرشح   

، إال واحدا يف باب الوادي بالعاصـمة، تركـوه    )اجلزأرة  
مصيدة للسلفيني، ألن هذا احلي على سلفية وإن كان فيها          
دخن، فهل من معترب؟ وال أعتقد أن مـن حولـك مـن             

 )!اجلزأَِريني ( اجلزائريني يكتمك هذا إال أن يكون من 
لت ما قلت قبل هذا التـاريخ  ـ ق!فليتك ـ يا سلمان 

 وحده، فقد جعل لـك      اهللالوجدنا لك خمرجا، لكن امحد      
��ـ�ً 1َ�Cَ4 Dَ�@ـK	           {: خري خمرج حني قـال    ِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI �/;ِMـ�	��           	Kـ@�َCَ4 D���ـ�ً 1َِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI �/;ِMـ�	��           	Kـ@�َCَ4 D���ـ�ً 1َِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI �/;ِMـ�	��           	Kـ@�َCَ4 D���ـ�ً 1َِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI �/;ِMـ�	��

   	�@�َQَ] E@F��ُ��َْ1   	�@�َQَ] E@F��ُ��َْ1   	�@�َQَ] E@F��ُ��َْ1   	�@�َQَ] E@F��ُ��َْ1g	g	g	g	   �I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /���� EِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU    �I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /���� EِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU    �I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /���� EِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU    �I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /���� EِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU ُg	ُg	ُg	ُg	  DEَـ���   DEَـ���   DEَـ���   DEَـ��� 
� HC�� 	�L�ِW@;� HC�� 	�L�ِW@;� HC�� 	�L�ِW@;� HC�� 	�L�ِW@;SK@�َCD��; E@c�� 	KُC��َU �SK@�َCD��; E@c�� 	KُC��َU �SK@�َCD��; E@c�� 	KُC��َU �SK@�َCD��; E@c�� 	KُC��َU �{.    

مسعت أن الشيخ حممد ناصـرالدين      " : قال سلمان ـ  
األلباينّ ـ حفظه اهللا ـ اإلمام العامل احملدث، أرسل رسالة   
إىل اإلخوة يف اجلزائر، وقرئت يف املساجد، يؤيدهم فيها،         

 ".فكان هلا أثر كبري على نفوس الناس هناك 
ما الذي ! ل أي شيءكأنك ـ يا سلمان ـ تقو  : النقد

;�&;@�Fـ� 	�ـMِ;/� ����@ـK	 �F@;&�;         SِIـ� 	�ـMِ;/� ����@ـK	 �F@;&�;         SِIـ� 	�ـMِ;/� ����@ـK	 �F@;&�;         SِIـ� 	�ـMِ;/� ����@ـK	 SِI         {: اهللامينعك من التأين والعمل بقـول       
   	K@��� َ"َU &� ��ِ$ hِ��َU EُQ�f��q   	K@��� َ"َU &� ��ِ$ hِ��َU EُQ�f��q   	K@��� َ"َU &� ��ِ$ hِ��َU EُQ�f��q   	K@��� َ"َU &� ��ِ$ hِ��َU EُQ�f��q{، وبقوله  :}        Eـ@c�� hِـ��$ ��ِFـ�T /�� �I        Eـ@c�� hِـ��$ ��ِFـ�T /�� �I        Eـ@c�� hِـ��$ ��ِFـ�T /�� �I        Eـ@c�� hِـ��$ ��ِFـ�T /�� �I

 SKـ@�َCD��; SKـ@�َCD��; SKـ@�َCD��; SKـ@�َCD��;{  أنا ما تكلمت إال مبا مسعت والعهدة       : ؟ ولئن قلت
 »: ����اهللا   أين أنت من قول رسول    : على الراوي، قلنا لك   



 

 

 ٣٤٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

«كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما مسع         
كل مـن   . )١(

؛ ألن  )٢(يعرف الشيخ األلباين يكذّبك يف زعمـك هـذا        
الشيخ من نوادر أهل العلم الذين عرفوا بصـفاء املنـهج           

ره الشـديد علـى     والثبات عليه، ومن هذا الصفاء إنكـا      
املشتغلني بالسياسة اآلن، خاصة املتحزبني منهم، وكلمتـه        
اليت أضحت كاحلكمة اليت مل يسبق إليها ـ فيما علمـت   

من السياسة ترك    اآلن أرى" : ـ مشهورة، أال وهي قوله    
الشيخ كاجلبل الشامخ اليتزحزح، كم كلمـه  . "السياسة  

انوا يكلمونه  املتحزبون وأرادوا استدراجه واستعطافه، وك    
طوال هذه السنوات كل ليلة، وحرفوا لديه احلقائق وأرادوا         
منه نصف كلمة تؤيدهم، ولكن الشيخ يف صربه العجيب         
وجلده الشديد وحلمه الطويل يقول يف جرأته املعروفة مع         

يا سلمان أيـن    ". الحزبية يف اإلسالم    : " القريب والبعيد 
ـ          ل أصـقاع   فقهك للواقع ؟ لقد سارت الركبـان يف ك

لئن جاز أن تسـتغل احلركـات       : " املعمورة بكلمة تقول  
اإلسالمية املاكرة كبار املشايخ بالتمويه عليهم، فإن الشيخ        

                                                           
 .�عن أيب هريرة ) ٥ رقم١/١٠ («ه  صحيح»رواه مسلم يف مقدمة ) ١(
ملّا مسع بعض إخواننا من مدينة وهران بالغرب اجلزائري كالم سلمان، سألوا الشيخ املوقّر              ) ٢(

الشيخ ال يؤيد مـن  ! ال: " حممد إبراهيم شقرة ـ حفظه اهللا ـ عن ذلك فأجاب بالبديهة  
 !.، وشرح ذلك، فتأمل"م له نشاط سياسي  اليو



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٤٨�
 ا	�����

: ـ قلت! أنت ـ ياسلمان ". األلباين ميؤوس منه عندهم 
ملاذا ون من شأن هذه اجلماهري املسلمة يف اجلزائر ويف          " 

      ا تنفضمت انتصار اجلبهة   ... " غري اجلزائر ونعتقد أتوس
فكيف كان اغتـرارك    ! وهي حتاصر بقوة، وهذه فراستك    

حني رأيتها بعدها قد حازت مقاعد الربملان؟ وتأمل فراسة         
الشيخ األلباين أيام انتصار اجلبهة يف االنتخابات الربملانيـة،         
حني كاد الناس ـ أصحاب النتائج ـ يجمعون على أنها   

بن حسن بن عبد احلميد آخر      وصلت، أخربين الشيخ علي     
هـ، حدثه الشيخ سليم اهلاليل أنه كان عنـد         ١٤١٢سنة  

: الشيخ األلباين حني أُخرب باالنتصار املذكور فقال الشـيخ        
رغوة صابون أو كلمة حنوها، مث مشيت إىل بيت الشـيخ           
سليم اهلاليل طلبا لإلسناد العايل وهو صحيح كالشـمس         

". هذه رغوة فقـاقيع      :قال الشيخ : " كما ترى، فقال يل   
باجلزم من غري الشك الذي حتفّظ فيه الشيخ علي حفظهما          

 تعاىل، ومها حمل صدق واحلمد هللا، ومن ارتـاب فـإن            اهللا
 .الشيخ حي يرزق وهاتفه بال حجاب

فهل الشيخ يكره قيام دولة اإلسالم ؟ أم هـي فراسـة            
جمتهد قد ظهر صدقها، وال يدركها طالب العلم مهما مجع          

فأي الفريقني أحق باحلـديث يف      !  قصاصات اجلرائد ؟   من
أهو طالب العلم الذي ال هو يعرف متحيص        : هذه املسائل 

األخبار، وال هو يتأىن لتبين الصدق من الكذب، وال هـو           
أم هـو   ! }[�2�َِ ��ـ E@Fُ^َCD �ِـ/� 	��CِْـE      [�2�َِ ��ـ E@Fُ^َCD �ِـ/� 	��CِْـE      [�2�َِ ��ـ E@Fُ^َCD �ِـ/� 	��CِْـE      [�2�َِ ��ـ E@Fُ^َCD �ِـ/� 	��CِْـE      {حيسن حتليل واقع الناس؟     



 

 

 ٣٤٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

حنكته التجارب؟  العامل اتهد املسن الذي أدبته النصوص و      
}     �/;ِMــ ــ3@ 	�ــ ــ��Cِ��َ� EFــ ــِ� �ِ�ــ �� 	:�Dــُ1 �ِI�� JKــ �I 6ِ� 	���ــL?�� Kــ ���َــ     �/;ِMــ ــ3@ 	�ــ ــ��Cِ��َ� EFــ ــِ� �ِ�ــ �� 	:�Dــُ1 �ِI�� JKــ �I 6ِ� 	���ــL?�� Kــ ���َــ     �/;ِMــ ــ3@ 	�ــ ــ��Cِ��َ� EFــ ــِ� �ِ�ــ �� 	:�Dــُ1 �ِI�� JKــ �I 6ِ� 	���ــL?�� Kــ ���َــ     �/;ِMــ ــ3@ 	�ــ ــ��Cِ��َ� EFــ ــِ� �ِ�ــ �� 	:�Dــُ1 �ِI�� JKــ �I 6ِ� 	���ــL?�� Kــ ���َــ

 E@F�ِ� 3َ�Kُ!ِ D�َ"D��; E@F�ِ� 3َ�Kُ!ِ D�َ"D��; E@F�ِ� 3َ�Kُ!ِ D�َ"D��; E@F�ِ� 3َ�Kُ!ِ D�َ"D��;{ .       ويف جواب الشيخ أمارة واضحة على قوة
إميانه بالغيب، ويقينه يف صدق نصوص الوحيني، وأنـه ال          
ختدعه نتائج الواقع ما مل تؤسس على الشـرع ـ حنسـبه    

ـ ويا ليت شعري كيف يكون يـوم أصـحاب   كذلك  
         النتائج إذا أحىي الدجالُ املقتولَ بني أيديهم وأَخرج كنوز

 .)1(؟ فاللهم حفظك...األرض 
ــ مـع   ! ذلك هو تصرفك وتسرعك ـ ياسـلمان  

األخبار اليت وردتك على أحسن ما نظن بك، أمـا حنـن            
أنفسنا فحينما بلغنا أن الشيخ األلباين أيد اجلبهة جزمنا يف          

بكذبه، وتيقنا ذلك حني رأينا الورقة األخرية فقـط مـن           
الفاكس الذي أرسله الشيخ إىل أعضاء اجلبهة قد علقـت          
باملساجد، وظهر لنا أن كالماً سبقها حذف، وازددنا يقينا         

لقد دعا الشـيخ    : " حني قرأنا بأسفلها مكتوبا بلون مغاير     
                                                           

لقد صرح يل الشيخ الفاضل علي بن حسن احلليب ـ يف اعتراف صادق ـ أنه ـ يـوم     ) ١(
ألننا حبكم شبابنا ننظر بغـري  : " بلغته كلمة الشيخ هذه ـ وقع يف نفسه منها شيء، قال 

 قـد  لو أن الشيخ غَض من هذه طرفـاً، ألن القـوم         : عني العامل البصري، فقلت يف نفسي     
مث مل يمـِض  ... وصلوا، وإن كنت على يقني مبخالفتهم للمنهج النبوي، لكن حنن شباب         

 ... ". إال زمن يسري حىت عظُم يف نفسي قدر شيخي أكثر 
جزاك اهللا خريا؛ فإن الرجوع إىل احلق فضيلة:     قلت. 



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٥٠�
 ا	�����

 والتوفيـق،   ناصر الدين األلباين للشعب اجلزائري بالنصرة     
، فعلمنا أم مل يعودوا من عند       !!"وذلك يف مكاملة هاتفية   

الشيخ إال خبفي حنني، فحسبهم أن يعلقوا من الفـاكس          
ورقة واحدة قليلة األسطر بالنسبة للورقات األخـرى، ال         

اتبع الكذّاب  : " يراد منها إال التدليس، وكتمنا ذلك وقلنا      
باشرة فجاءنا من الشيخ    ، فاتصلنا باألردن م   "إىل باب الدار    

كما أنه قد سـئل     !الفاكس بتمامه، فإذا هو ست ورقات     
 :الشيخ نفسه عما يلي

 قال بعض الدعاة يف شريط له عندنا هنا         :قال السائل  
« كلمة حق يف املسألة اجلزائريـة        »يف السعودية بعنوان    

، قال هذا الداعية إنكم أرسلتم رسالة إىل جبهة اإلنقاذ          )1(
يف اجلزائر تؤيدوا فيما قامت به، وحتثوا على االستمرار،         
وأن تلك الرسالة قد قُرئت على الناس يف املساجد، وقـد           

هـل  : كان هلا أثر كبري يف صفوف جبهة اإلنقاذ، فالسؤال       
 هذا حصل منكم، نرجو التوضيح؟

إذا كان هذا الداعية تعرفه فاقرأ عليه قولـه         " : اجلواب
�@ـK	              {: تعاىل�� َ"َU ٍYـ� ��ِ$ yhَ��ِـU DEُQ�fـ��q SِI 	Kـ@���	�f /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�;              	Kـ@��� َ"َU ٍYـ� ��ِ$ yhَ��ِـU DEُQ�fـ��q SِI 	Kـ@���	�f /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�;              	Kـ@��� َ"َU ٍYـ� ��ِ$ yhَ��ِـU DEُQ�fـ��q SِI 	Kـ@���	�f /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�;              	Kـ@��� َ"َU ٍYـ� ��ِ$ yhَ��ِـU DEُQ�fـ��q SِI 	Kـ@���	�f /;ِMـX�	 ـ��FL;َ&�; { إىل

 حبسـب امـريء مـن       »: آخر اآلية، وقال عليه السالم    
، هذا أوال، ليطلب ِمـن      «الكذب أن حيدث بكل ما مسع       

                                                           
 .لصاحبه سلمان العودة كما سبق) ١(



 

 

 ٣٥١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

الذي أخربه ذا اخلرب الزور النص الذي أرسـلته إلـيهم           
  واقـرأ اآلن ـ يـا    ". خبطي، هذا اجلواب عما سـألت

ـ هذا النص إن مل يسبق لك أن قرأته، مث ضـع            ! سلمان
 !  فقهك للواقع يف ميزان الصائغ، فهل تراه يزن شعرة؟

 



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٥٢�
 ا	�����

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من         
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل          
له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده             

 بعد؛ فإىل   ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أما        
جلنة الدعوة واإلرشاد يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، وعليكم        

 .السالم ورمحة اهللا وبركاته
وبعد؛ فقد تلقيت أَِصيلَ هذا اليوم الثالثاء املوافق للثامن         

) هــ   ١٤١٢( عشر من شهر مجادى اآلخـرة سـنة         
فقرأا وعلمت  ) الفاكس  ( رسالتكم املرسلة إيلّ بواسطة     

 األسئلة املتعلقة باالنتخابات الـيت قلـتم إـا          ما فيها من  
، ورغبتم مين   )1(ستجري عندكم يوم اخلميس أي بعد غد      

التعجيل بإرسال أجوبيت عليها، فبادرت إىل كتابتها ليلـة         
أيضاً صباح هـذا    ) الفاكس  ( األربعاء إلرساهلا إليكم بـ     

اليوم ـ إن شاء اهللا ـ شاكراً لكم حسن ظنكم بأخيكم   
ئكم عليه الذي ال يستحقه، سائال املوىل سبحانه        وطيب ثنا 

                                                           
فلما بقي على االنتخـاب  ! ياسي قبل هذا بثالث سنواتالغريب أم دخلوا يف العمل الس  ) ١(

مث ملا جاءهم ! فهل هذا هو دين طالب احلق؟!! يوم ونصف يوم سألوا الشيخ عن مصري أمة 
 ! احلق من الشيخ مل يرفعوا به رأساً؛ ألم استمروا فيما اهم عنه، كما تراه ههنا

 اجلزائرية إىل جبهة اإلنقاذ ايننص فاكس الشيخ األلب



 

 

 ٣٥٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 .وتعاىل لكم التوفيق يف دعوتكم وإرشادكم
وإليكم اآلن ما يسر اهللا يل من اإلجابة عل أسـئلتكم،           
راجيا من املوىل سـبحانه وتعـاىل أن يلـهمين السـداد            

 :والصواب يف ذلك
ما احلكم الشـرعي يف االنتخابـات       : السؤال األول 

اليت نسعى من خالهلا إىل     ) ما يسمى بالربملان    ( التشريعية  
 إقامة الدولة اإلسالمية، وإقامة اخلالفة الراشدة ؟

 إنّ أسعد ما يكون املسلمون يف بالدهم يوم         :اجلواب  
وأن يكون احلكم فيها مبا أنزل      ) ال إله إال اهللا     ( ترفع راية   

اهللا، وإن مما ال شك فيه أن على املسلمني مجيعا ـ كـل   
استطاعته ـ أن يسعوا إىل إقامة الدولة املسلمة اليت  حسب 

 وعلى منهج السلف    ����حتكم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا       
الصاحل، ومن املقطوع به عند كل باحث مسلم أن ذلك ال           
ميكن أن يتحقق إال بالعلم النافع والعمـل الصـاحل، وأول           

 :ذلك أن يقوم مجاعة من العلماء بأمرين هامني جدا
قدمي العلم النافع إىل من حوهلم من املسلمني،        ت: األول

وال سبيل إىل ذلك إال بأن يقوموا بتصفية العلـم الـذي            
توارثوه مما دخل فيه من الشركيات والوثنيات حىت صـار          

، وأن هذه   )ال إله إال اهللا     :( أكثرهم ال يعرفون معىن قوهلم      
 الكلمة الطيبة تستلزم توحيد اهللا يف عبادته تعاىل وحده ال         
شريك له، فال يستغاث إال به، وال يذبح وال ينذر إال له،            
وأن ال يعبدوه تعاىل إال مبا شرع اهللا على لسان رسول اهللا            



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٥٤�
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، )حممد رسول اهللا    : ( ، وأن هذا من مستلزمات قوهلم     ����
وهذا يقتضيهم أن يصفُّوا كتب الفقه مما فيها مـن اآلراء           

تكون عبادم  واالجتهادات املخالفة للسنة الصحيحة حىت      
مقبولة، وذلك يستلزم تصفية السنة مما دخل فيها على مر          
األيام من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، كما يستلزم ذلك       
تصفية السلوك من االحنرافات املوجودة يف الطرق الصوفية،        
والغلو يف العبادة والزهد، إىل غري ذلك من األمور اليت تنايف           

 .العلم النافع
يربوا أنفسهم وذويهم ومن حـوهلم مـن         أن   :واآلخر

املسلمني على هذا العلم النافع، ويومئذ يكون علمهم نافعاً         
��Uـ/ Qَـ��; �S�qD@ـK ِ��َـ�P$�� �fـ��U            ِ3ـ/ Qَـ��; �S�qD@ـK ِ��َـ�P$�� �fـ��U            ِ3ـ/ Qَـ��; �S�qD@ـK ِ��َـ�P$�� �fـ��U            ِ3ـ/ Qَـ��; �S�qD@ـK ِ��َـ�P$�� �fـ3ِ            {:وعملهم صاحلاً؛ كما قال تعاىل    

�ِD�P$�� kِ�?�� ِ�ِ$ �ْـ�bَ1 ِ3ـ�	ً         @; َ��� ً�}�ِ��< n8���� Oْ��D���CَْU         ً	ـ��bَ1 ِ3ـP$�� kِ�?�� ِ�ِ$ �ْ�ِD�@; َ��� ً�}�ِ��< n8���� Oْ��D���CَْU         ً	ـ��bَ1 ِ3ـP$�� kِ�?�� ِ�ِ$ �ْ�ِD�@; َ��� ً�}�ِ��< n8���� Oْ��D���CَْU         ً	ـ��bَ1 ِ3ـP$�� kِ�?�� ِ�ِ$ �ْ�ِD�@; َ��� ً�}�ِ��< n8���� Oْ��D���CَْU{،   وحينئٍذ إذا
من املسلمني على هذه التصـفية والتربيـة        قامت مجاعة   

الشرعية فسوف ال جتد فيهم من خيتلط عليه الوسـيلة           
 ����الشركية بالوسيلة الشرعية؛ ألم يعلمون أن الـنيب         

قد جاء بشريعة كاملة مبقاصـدها ووسـائلها، ومـن          
مقاصدها مثال النهي عن التشبه بالكفار وتبين وسائلهم        

هم وعـادام، ومنـها     ونظمهم اليت تتناسب مع تقاليد    
اختيار احلكام والنواب بطريقة االنتخابات، فإن هـذه        
الوسيلة تتناسب مع كفرهم وجهلهم الذي ال يفرق بني         
اإلميان والكفر وال بني الصاحل والطاحل وال بني الـذكر          

�D���َUَ1ـ ُO	D�ُ(ـQ �#ِ�Cَِـ�)D�ُِ��ِ#� ��ـ� �َ]ُـ�D���َUَ1             DEـ ُO	D�ُ(ـQ �#ِ�Cَِـ�)D�ُِ��ِ#� ��ـ� �َ]ُـ�D���َUَ1             DEـ ُO	D�ُ(ـQ �#ِ�Cَِـ�)D�ُِ��ِ#� ��ـ� �َ]ُـ�D���َUَ1             DEـ ُO	D�ُ(ـQ �#ِ�Cَِـ�)D�ُِ��ِ#� ��ـ� �َ]ُـDE             {:واألنثى؛ وربنا يقول  



 

 

 ٣٥٥ 
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�ُ[D}َ' �%D�َQ�ُ[D}َ' �%D�َQ�ُ[D}َ' �%D�َQ�ُ[D}َ' �%D�َQSKSKSKSK {ويقول:}Hَp�ُ:�َQ @�َQXM�	 �lD�َ��Hَp�ُ:�َQ @�َQXM�	 �lD�َ��Hَp�ُ:�َQ @�َQXM�	 �lD�َ��Hَp�ُ:�َQ @�َQXM�	 �lD�َ��{. 
 إمنا بدأ بإقامـة الدولـة       �وكذلك يعلمون أن النيب     

املسلمة بالدعوة إىل التوحيد والتحذير من عبادة الطواغيت        
وتربية من يستجيب لدعوته على األحكام الشـرعيةحىت        
صاروا كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه           

واحلمـى كمـا جـاء يف احلـديث         سائر اجلسد بالسهر    
الصحيح، ومل يكن فيهم من يِصر على ارتكاب املوبقـات          

 .والربا والزنا والسرقات إال ما ندر
فمن كان يريد أن يقيم الدولة املسلمة حقا ال يكتـل           
الناس وال جيمعهم على ما بينهم من خـالف فكـري           
، وتربوي كما هو شأن األحزاب اإلسالمية املعروفة اليوم       
بل ال بد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على األصـول          

الكتاب والسـنة وعلـى منـهج       : اإلسالمية الصحيحة 
�;���DKِ|ـMٍ ;��ْـ��©@ 	)ُ\�Dِ�@ـDW��ِ$ SKـِ�         �;���DKِ|ـMٍ ;��ْـ��©@ 	)ُ\�Dِ�@ـDW��ِ$ SKـِ�         �;���DKِ|ـMٍ ;��ْـ��©@ 	)ُ\�Dِ�@ـDW��ِ$ SKـِ�         �;���DKِ|ـMٍ ;��ْـ��©@ 	)ُ\�Dِ�@ـDW��ِ$ SKـِ�         {السلف الصاحل كما تقـدم،      

g	g	g	g	{          فمن أعرض عن هذا املنهج يف إقامة الدولة املسلمة ،
 (وسلك سبيل الكفار يف إقامـة دولتـهم فإمنـا هـو             

وحسبه خطـأ ـ إن مل   )! كاملستجري بالرمضاء من النار 
 ومل يتخذه أسـوة واهللا  ����إمثاً ـ أنه خالف هديه  : أقل

 ���@ـ ِJK	D�ُ1 gِـ���b yk�Kـ���ٌ ِ���ـ/ Qَـ��S        {:  يقول ���� DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�        �Sَـ�Q /ـ���ٌ ِ���ـ���b yk�KـD�ُ1 gِ	 ِJKـ@��� 
 DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�        �Sَـ�Q /ـ���ٌ ِ���ـ���b yk�KـD�ُ1 gِ	 ِJKـ@��� 
 DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�        �Sَـ�Q /ـ���ٌ ِ���ـ���b yk�KـD�ُ1 gِ	 ِJKـ@��� 
 DEُ[َ� �S�َQ D�َ�َ�

ً	opَِQ َg	 ��َQَ]� ��ِi�	 �tDK���	�� َg	 K@qD��;ً	opَِQ َg	 ��َQَ]� ��ِi�	 �tDK���	�� َg	 K@qD��;ً	opَِQ َg	 ��َQَ]� ��ِi�	 �tDK���	�� َg	 K@qD��;ً	opَِQ َg	 ��َQَ]� ��ِi�	 �tDK���	�� َg	 K@qD��;{.    
م الشرعي يف النصرة والتأييد     ما احلك : السؤال الثاين 

االنتخابـات  ( املتعلقني باملسألة املشار إليهـا سـابقاً        
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 ؟)التشريعية 
يف الوقت الذي ال ننصح أحدا من إخواننـا         : اجلواب  

املسلمني أن يرشح نفسه ليكون نائبا يف برملان ال حيكم مبا           
ديـن الدولـة    (أنزل اهللا، وإن كان قد نص يف دسـتوره          

ن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخـدير          فإ) اإلسالم
ذلك ألنه ال يسـتطيع أن      !! أعضاء النواب الطييب القلوب   

يغير شيئاً من مواد الدستور املخالفة لإلسالم، كما ثبـت          
 .عمليا يف بعض البالد اليت يف دستورها النص املذكور

هذا إن مل يتورط مع الزمن أن يقر بعـض األحكـام            
م بدعوى أن الوقت مل حين بعد لتغيريهـا         املخالفة لإلسال 

كما رأينا يف بعض البالد؛ يغري النائب زيـه اإلسـالمي،           
فـدخل  ! ويتزيا بالزي الغريب مسايرة منه لسائر النـواب       

الربملان ليصِلح غريه فأفسد نفسه، وأول الغيـث قطـر مث           
؛ لذلك فنحن ال ننصح أحدا أن يرشـح نفسـه         ! ينهمر

ى ما مينع الشعب املسلم إذا كان يف املرشحني         ولكن ال أر  
من يعادي اإلسالم وفيهم مرشحون إسالميون من أحزاب        
خمتلفة املناهج، فننصح ـ واحلالة هذه ـ كل مسـلم أن    
ينتخب من اإلسالميني فقط ومن هو أقـرب إىل املنـهج           

 .العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه
ترشـيح  وإن كنت أعتقـد أن هـذا ال  أقول هذا ـ  

 ـ من  واالنتخاب ال حيقق اهلدف املنشود كما تقدم بيانه
باب تقليل الشر، أو من باب دفع املفسدةالكربى باملفسدة         
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 .الصغرى كما يقول الفقهاء
 حكم خروج النساء لالنتخابات ؟: السؤال الثالث 

جيوز هلن اخلروج بالشرط املعروف يف حقهن       : اجلواب  
عي، وأن ال خيـتلطن     وهو أن يتجلبنب اجللبـاب الشـر      

 .بالرجال، هذا أوال
مثَّ أن ينتخنب من هو األقرب إىل املنهج العلمي الصحيح          

 .من باب دفع املفسدة الكربى بالصغرى كما تقدم
األحكام الشرعية املتعلقـة بأمنـاط      : السؤال الرابع   
 ورجاالته ؟) الربملان ( العمل الشرعي يف 

م منه غـري    هذا سؤال غامض مرادك   : فنقول :اجلواب
ظاهر لنا، ذلك ألن املفروض أن النائب املسلم ال بـد أن            
يكون عاملا باألحكام الشرعية على اخـتالف أشـكاهلا         
وأنواعها، فإذا ما طرح أمر ما على بساِط البحث فال بـد            
أن يوزن مبيزان الشرع، فما وافق الشرع أيده وإال رفضه؛          

ر وحنو ذلـك    كالثقة باحلكومة، والقَسم على تأييد الدستو     
!! 

ما موقف النواب   : فلعلكم تعنون ! وأما رجاالت الربملان  
اإلسالميني من رجاالت الربملان اآلخرين؟ فإن كان ذلـك         
مرادكم فال شك أنه جيب على املسلمني نوابا وناخبني أن          
يكونوا مع من كان منهم على احلـق كمـا قـال رب             

�?5ِِ#�{:العاملنيW�	 �V�� 	Kُ�KُQ��#5ِِ?�W�	 �V�� 	Kُ�KُQ��#5ِِ?�W�	 �V�� 	Kُ�KُQ��#5ِِ?�W�	 �V�� 	Kُ�KُQ�{. 
 فجواما يفهم ممـا     :لسؤال اخلامس والسادس    وأما ا 
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 .تقدم من األجوبة
ونضيف إىل ذلك أن ال يكون مهُّكم ـ معشر اجلبهـة   

ـ الوصول إىل احلكم قبل أن يصبح الشـعب         ! اإلسالمية
مهيئًا لقبول احلكم باإلسالم، وال يكون ذلـك إال بفـتح           

علـى  املعاهد واملدارس اليت يتعلم فيها الشعب أحكام دينه         
الوجه الصحيح ويربى على العمل ا وال يكـون فـيهم           
اختالف جذري ينشأ منه التحزب والتفرق كما هو الواقع         
: اآلن مع األسف يف األفغان، ولذلك قال ربنا يف القـرآن       

} �#Qِ�ِD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ�� �#Qِ�ِD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ�� �#Qِ�ِD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ�� �#Qِ�ِD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ��.    ~OُـQ ًِـ����T 	Kَُـ��Q� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	 �/ِ�     ~OُـQ ًِـ����T 	Kَُـ��Q� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	 �/ِ�     ~OُـQ ًِـ����T 	Kَُـ��Q� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	 �/ِ�     ~OُـQ ًِـ����T 	Kَُـ��Q� DE@F��;ِ? 	Kُ5�َU �/;ِMX�	 �/ِ� 
ZٍD+ِbZٍD+ِbZٍD+ِbZٍD+ِb   SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$    SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$    SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$    SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$ {     ال تقاطعوا   »: ����، وقال رسول اهللا

وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا إخوانـا         
 . رواه مسلم«كما أمركم اهللا 

التأين من   »فعليكم إذن بالتصفية والتربية، بالتأين؛ فإن       
، كما قال نبينا عليه الصالة   «الرمحن والعجلة من الشيطان     

من استعجل الشيئ قبل أوانـه      : ، ولذلك قيل  )1(والسالم
ابتلي حبرمانه، ومن رأى العربة بغريه فليعترب، فقد جرب         

 من قبلكم يف غري مـا بلـد إسـالمي           بعض اإلسالميني 
الدخول يف الربملان بقصد إقامة دولـة اإلسـالم، فلـم       

ذلك ألم مل يعملـوا     ! يرجعوا من ذلك وال خبفي حنني       
                                                           

 ).١٧٩٥( برقم « الصحيحة »حديث ثابت، رواه أبو يعلى والبيهقي، انظر ) ١(



 

 

أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم      : " باحلكمة القائلة   
 اهللا ال   إن »:� وهكذا كمـا قـال       ،"لكم يف أرضكم    

ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظـر إىل قلـوبكم          
 . رواه مسلم«وأعمالكم 

فاهللا سبحانه وتعاىل أسأل أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا         
ما ينفعنا، ويهدينا للعمل بشرعِة ربنا، متبعني يف ذلك سنة          

 االتباع والشر كله يف     نبينا ومنهج سلفنا، فإن اخلري كله يف      
االبتداع، وأن يفرج عنا ما أمهَّنا وأغمنا وأن ينصرنا علـى         

 .من عادانا، إنه مسيع جميب
 مجادى اآلخرة سنة ١٩عمان صباح األربعاء 

 .هـ١٤١٢
 وكتب

 .)١(حممد ناصر الدين األلباين أبو عبد الرمحن
                                                           

لقد استغل بعض احلـزبيني     : قلت). ٢٢ـ١٥( العدد الرابع ص     « األصالة   »انظر جملة   ) ١(
مع أن هذا الذي نقلْته هنا      ! يخ ليدعي أنه يرى جواز دخول الربملان واالنتخابات       كالم الش 

عن الشيخ من أوضح الواضحات يف نفي ذلك، لكن خوفاً من أن ينطلي أمـرهم علـى                 
إن الشيخ يرى حترمي دخول الربملان وما يتبعه من انتخاب لدليلني قد ذكرمها             : السذج أقول 

 : هو نفسه هنا، ومها
 احلجج القوية   » إذ وسائل الدعوة يف مثل هذه توقيفية، انظر إن شئت            بدعة؛  أنه :ألولا

 لعبد السالم بن برجس، على أن هذا ال خيتلف مع قوله            «على أن وسائل الدعوة توقيفية      
 »ملرسلة عموماً؛ وكثرياً ما كان الشيخ يردد كالم ابن تيمية مـن             بأا تحكُمها املصاحل ا   

= 
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فكلُّ أمر يكون املقتضي لفعله على عهد رسول        ): " ٢٧٨( ص   «اقتضاء الصراط املستقيم    

وحنن نعلم أن هـذا  ... يعلَم أنه ليس مبصلحة  موجوداً لو كان مصلحة ومل يفعل،   �اهللا  
 ". ضاللة قبل أن نعلم ياً خاصا عنها أو أن نعلم ما فيها من املفسدة 

وقد سبق أن نقلت كالم الشيخ يف أن هذا التحزب للعمل السياسي خمالف هلـدي               : قلت
لى التربية العقدية    الذي دعي مبكة للمشاركة يف السلطة فأبى؛ ألنه أصل عملَه ع           �النيب  

واخللقية باديء ذي بدء، كما هو معلوم، هذا يف الكالم عن قيام املقتضي مع ترك الفعل،                
وأما العلم بالنهي فوارد أيضاً، ويبينه كالم الشيخ بعد هذا ، وأما العلم باملفسدة يف هـذا                 

 .فيققريبة، واهللا ويلّ التومالحظة العمل، فبيانه منه ـ حفظه اهللا ـ يف 
 . إذ ال يختلف اثنان يف أنه نظام مستورد منهمأنه تشبه بالكفار؛: والثاين

فهذان األمران يدالن على أن الشيخ مل يحرمه ملفسدة زمنية أو مكانيـة ميكـن نسـخها     
وال يلتِبسن عليك أن جوز الشـيخ       ! بل حرمه لذاته، فتنبه   ! مبصلحة زمنية أو مكانية، كال    

ـت                  االنتخابعنلبقية املسلمني مبا فيهم النساء؛ ألن هذا قاله الشيخ يف حالـة مـا إذا ت 
اإلسالميون وأبوا إال دخول الربملان، فحينئذ ما داموا داخلني ـ وإن رغمت فتاوى أهـل   
العلم ـ فقد رأى الشيخ أنه ال بد على غريهم من املسلمني أن ينتخبوا أقرب حـزب إىل   

 املفسدة الكربى بالصغرى، ولكن الشيخ ينهى عن الدخول معهـم           اإلسالم، من باب دفع   
 إن ركبـتم    : "وكثرياً ما سجل للشيخ قولُه هلذه اجلبهة وغريها       ... يف التحزب والتنظيم    

رؤوسكم وأبيتم إال أن تكونوا كبش الفداء فعلى املسلمني اآلخرين أن خيتاروا من هذه              
  سيقدمون خرياً، ولكن من باب التقليل من شرهم        األحزاب أقرا إىل اإلسالم؛ ال ألم     

 ! ، هذا هو رأي الشيخ فليعلم"
 مشـروعية   »من كتابه   ) ٧٣(والغريب أن ينقل عبد الرمحن عبد اخلالق يف ص          : مالحظة

 كالم الشيخ األلباين هذا مبتورا ليدِعي أن منـع الشـيخ            «الدخول إىل االس التشريعية     
 كذا قال ـ هداه اهللا ـ مع أنه ال   ،"إمنا من باب أنه خالف األوىل " دخول هذه االس 

= 
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خيفَى عليه وال على غريه أن الشيخ ـ حفظه اهللا ـ ما اشـتد انتقـاده عليـه ـ هـو        

، يوم أن دعاه إىل بيته للمناقشة فيها، فلـم  باخلصوص ـ كما اشتد يف هذه املسألة بعينها 
 ! ". إين أَِعظك أن تكون من اجلاهلني! يا عبد الرمحن: " وقال له الشيخ! يستجب له

 :ولوال خشية التلبيس ما كلّفت نفسي نقل هذا اآليت: قلت
أن سائالً قال للشيخ    ) ٣٥٢/١( رقم   )) سلسلة اهلدى والنور     ((جاء يف شريط مسجل من      

 !ولكن بشروط؟) أي دخول الربملانات ( ـ جيوز ! مسعنا أنك قلت ـ يا شيخ: بايناألل
، هذه الشروط ـ إذا كانت ـ تكون نظرية وغري عمليـة   ! ما جيوز! ال" : قال الشيخ

 ".فهل أنت تذكر ما هي الشروط اليت بلَغتك عني؟ 
 .أن حيافظ اإلنسان على نفسه: الشرط األول: قال

 ! ".كن هذا؟وهل مي: " قال الشيخ
 !ما جربت: قال

هذه الشروط ال ميكن حتقيقها؛ وحنن نشاهد كثرياً من         ! إن شاء اهللا ما جترب    : " قال الشيخ 
يف .. يف لباسهم .. الناس الذين كان هلم منطلق يف حيام ـ على األقل ـ يف مظهرهم   

بظـاهرهم تغيـر   حينما يدخلون ذلك الس ـ أي جملس الربملانات ـ وإذا   .. حليتهم 
 ...وأنّ هذا من باب املسايرة : وطبعاً هم يربرون ذلك ويسوغونه! وتبدل

فرأينا ناساً دخلوا الربملان باللباس العريب اإلسالمي، مث بعد أيام قليلة غيروا لباسهم وغيروا              
 ! ".فهذا دليل الفساد أو الصالح؟!! زيهم

  يف اجلزائر وعملهم هذا ودخوهلم املعترك السياسي؟الشيخ يعين اإلخوة: قال السائل
ما ننصح يف هذه األيام بالعمل السياسي يف أي بلد من بـالد             ! ما ننصح : " قال الشيخ 
 ... ".اإلسالم 

ال : فأنا ال أقول كما قلت آنفـاً       وهلذا" : قال الشيخ ) ٣٥٣/١(ويف السلسلة نفسها برقم     
ألن الوسائل النفسية واملادية ال تساعد املسلمني علـى         ؛  بل أحذِّر من اجلهاد   أرى اجلهاد،   
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ـ قبل يوم تعذر ! فالصدق الصدق ـ يا سلمان : أقول
�?E@Fُ5D�ِ< /��5ِِ{:  تعاىلاهللاذار، قَالَ االعتW�	 @Vَ�D��; @tDK�; 	َM�cE@Fُ5D�ِ< /��5ِِ?�W�	 @Vَ�D��; @tDK�; 	َM�cE@Fُ5D�ِ< /��5ِِ?�W�	 @Vَ�D��; @tDK�; 	َM�cE@Fُ5D�ِ< /��5ِِ?�W�	 @Vَ�D��; @tDK�; 	َM�c{. 

وكذلك اجتمعنا مع مساحة الوالد الشيخ      " : قال سلمان 
عبد العزيز منذ زمن ـ ِمن منذ حنو شهرين، وكان الشيخ  
متعاطفاً معهم، وحدثنا أنه يهم بإرسـال رسـالة إلـيهم           

سلمني إىل تأييدهم، وذلك    لتأييدهم والدعاء هلم، ودعوة امل    
قبل أن جيري ما جرى، ولكنين علمت فيما بعد أنّ الشيخ           

 ".مل يفعل ذلك لبعض األسباب اخلاصة 
إنّ ما نقلته عن الشيخ هنا ال يستدعي النقـد؛          : النقد

ألنك نقضت أوله بآخره فلم تأت بشيٍء، وأستدرك هنـا          
عظـائم،  مل تأت بشيٍء من العلم، وإال فقد أتيت         : فأقول

ال ! ألنك تنسب ما ال حقيقة له إىل العلماء، وأي علمـاء          
 ـم  اهللاـ أنك تتحدث عمن محى ! تغِفل ـ يا سلمان 

                                                           
 حنن ننكر حتزب املسلمني يف دائـرة        : "، وقال ... "القيام بأي جهاد يف أي مكان كان        

اإلسالم؛ فأن يكون حزب إسالمي يسمى كذا، وحزب إسالمي يسمى كـذا، هـذا              
حل اإلسالم واُهللا أعلم مبا يف التحزب ـ مع أم مجيعاً يعملون يف دائرة اإلسالم ويف صا 

نفوسهم ـ مع ذلك فنحن النرى أنه جيوز لدولة مسلمة أن تسمح ملثل هذا التكتـل   
وهذا التحزب، ولو يف دائرة اإلسالم؛ ألن هذا ليس من صنيع املسلمني، بل هو مـن                

�ِD�Qِ#�  �ِ     {:عادة الكافرين، ولذلك قال رب العاملني     ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ���     ِ�  �#Qِ�ِD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ���     ِ�  �#Qِ�ِD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ���     ِ�  �#Qِ�ِD�ُ(	 �/ِ� 	Kُ�Kُ[َ' َ���    DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU �/;ِMـX�	 �/    DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU �/;ِMـX�	 �/    DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU �/;ِMـX�	 �/    DE@Fـ��;ِ? 	K5ُـ�َU �/;ِMـX�	 �/
�SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$ ZٍD+ِb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��َQ���SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$ ZٍD+ِb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��َQ���SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$ ZٍD+ِb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��َQ���SK@b�َِU DEِFD;��َ� ���ِ$ ZٍD+ِb ~OُQ ً����ِT 	Kُ��َQ�� {." 
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ـ أنك تتحدث عمن ! دعوة السلف؛ ال تغِفل ـ ياسلمان 
ال يعرف هلم نظري يف العامل اإلسالمي؛ ال تغِفـل ـ يـا    

نقلة أمنـاء،    لفتاواهم   اهللاـ أنك خترب عمن قيض      ! سلمان
 .ينفون عنهم تزوير املزورين، وحتريف الغالني

ـ وحنن نتردد علـى الشـيخ   ! لو رأيتنا ـ ياسلمان 
العالّمة عبد العزيز بن باز ـ حفظه اهللا ـ ثالث مـرات؛    
: نسأله عن أوضاع اجلزائر، ويف كل مرة ال يزيد على قوله          

  ". أعلم، حىت تنظر اللجنة الدائمة لإلفتاء اهللا" 
هذا ورع مفيت املسلمني، بل هذا هـو        !  أكرب اهللا: قلت

 مـن   اهللا،اتقوا  ! ياأيها الناس : " �العلم، قال ابن مسعود     
،  أعلم اهللا: ومن مل يعلم، فليقل   عِلم منكم شيئاً فليقل به،      

 اهللا أعلم، فإنّ    اهللا: فإنّ من العلم أن يقول الرجل ِلما ال يعلم        
����� 1َ�َ� �ِـ/�  Oُْ5 ��� Oُْ5 ��� Oُْ5 ��� Oُْ5 ��� {: ���� قال لنبيكم    � �ٍDqَ1 D/ِ� ِ3D�َC�� DEُ[ُ�َ&D�َ1   �/1َ�َ� �ِـ ����� �ٍDqَ1 D/ِ� ِ3D�َC�� DEُ[ُ�َ&D�َ1   �/1َ�َ� �ِـ ����� �ٍDqَ1 D/ِ� ِ3D�َC�� DEُ[ُ�َ&D�َ1   �/1َ�َ� �ِـ ����� �ٍDqَ1 D/ِ� ِ3D�َC�� DEُ[ُ�َ&D�َ1 

#ِ�Cَِ[َ"ُ(	#ِ�Cَِ[َ"ُ(	#ِ�Cَِ[َ"ُ(	#ِ�Cَِ[َ"ُ(	{    ")١(. 
 إال أن يتم نوره ولو كـره املهرجـون،          � اهللامث أىب   

وكما بينت آنفاً تكذيب العالمة األلباين ملا نِسب إليه، أبين          
اآلن تكذيب الشيخ ابن باز ِلما نسبه إليه سـلمان؛ فقـد            

ـ وهو  ) هـ١٤١٤( ذي احلجة    من) ٢٦(سئل مبكة يوم    
                                                           

 ٤/٢١٥٥(، ومسلم ) ـ الفتح ٤٧٧٤ رقم ٨/٣٧٠(قطعة من حديث أخرجه البخاري ) ١(
 ).٢٧٩٨رقم 



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٦٤�
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 :مسجل يف التوعية اإلسالمية ـ عما يأيت
 : السؤال األول

اجلماعة اإلسالمية املسلّحة بـاجلزائر قَـولَتكم أنكـم         
تؤيدون ما تقوم به من اغتياالت للشرطة ومحل السـالح          
عموما، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكـر مـا      

 ا؟ خرياهللاأمكن من األدلّة جزاكم 
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 بـن   اهللاجلواب من مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد         
 : باز

 وسـلّم   اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وصـلّى        اهللابسم  " 
أما .  وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه      اهللاعلى رسول   

 :بعد
فقد نصحنا إخواننا مجيعا يف كل مكان ـ أعين الدعاة  

 وأن  ـ نصحناهم أن يكونوا على علـم وعلـى بصـرية          
ينصحوا الناس بالعبارات احلسـنة واألسـلوب احلسـن         
واملوعظة احلسنة وأن جيادلوا باليت هي أحسن، عمال بقول         

�ِ�َـِ� 	�َ��ـ��ِ�               {:  سبحانه اهللاDKَ(	���ِ�َـِ� 	�َ��ـ��ِ�               	?I @�Dِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ�2 $ِ��ِْ]��ـِ� DKَ(	���ِ�َـِ� 	�َ��ـ��ِ�               	?I @�Dِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ�2 $ِ��ِْ]��ـِ� DKَ(	���ِ�َـِ� 	�َ��ـ��ِ�               	?I @�Dِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ�2 $ِ��ِْ]��ـِ� DKَ(	��	?I @�Dِ� ��ـ P$�� Oِ�ِـ�2 $ِ��ِْ]��ـِ� 
   @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ E@F�ِْ?��q�   @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ E@F�ِْ?��q�   @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ E@F�ِْ?��q�   @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ E@F�ِْ?��q��� 'ُ���?Kُ�ِ	 }  َODcَ1: ، وقوله سبحانه  {  َODcَ1 	Kُ�ِ?���ُ' ��  َODcَ1 	Kُ�ِ?���ُ' ��  َODcَ1 	Kُ�ِ?���ُ' ��    

           E@FDِـ�� 	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�I @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	           E@FDِـ�� 	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�I @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	           E@FDِـ�� 	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�I @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	           E@FDِـ�� 	Kـ@�َCَ4 �/;ِMـX�	 X�I @/��Dbَ1 �-ِc ¤X��ِ$ X�ِI Zِ�َ"[ِ�	{ جلّ  اهللا، ف 
 وأرشـدهم إىل الطريقـة      اهللاوعال أمر العباد بالدعوة إىل      
، اهللاقال  :  باحلكمة يعين بالعلم   اهللاحلكيمة، وهي الدعوة إىل     

قال رسوله، وباملوعظة احلسنة وجداهلم باليت هي أحسن،        
لشبهة حيصل اجلدال باليت هي أحسـن واألسـلوب         عند ا 

 .احلسن حىت تزول الشبهة
: قلت هلم: وإن كان أحد من الدعاة يف اجلزائر قال عني

 اهللايغتالون الشرطة أو يستعملون السالح يف الـدعوة إىل          
 إمنا تكون الدعوة    هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب،      

  بالتذكري والوعظ    ، قال رسوله،  اهللاقال  : باألسلوب احلسن 
 كما كان النيب    اهللاوالترغيب والترهيب، هكذا الدعوة إىل      
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 وأصحابه يف مكّة املكرمة قبل أن يكون هلم سلطان، ما    �
كانوا يدعون الناس بالسالح، يدعون النـاس باآليـات         
القرآنية والكالم الطيب واألسلوب احلسن ألنّ هذا أقرب        

حلق، أما الدعوة باالغتياالت    إىل الصالح وأقرب إىل قبول ا     
 وال من   �أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النيب          

 املدينة وانتقل إليها مهـاجرا   اهللاسنة أصحابه، لكن ملّا والّه      
 اجلهاد وإقامة احلدود،    اهللاكان السلطان له يف املدينة وشرع       

جاهد عليه الصالة والسالم املشركني وأقام احلدود بعد ما         
 . بذلكاهللار أم

 باألسـلوب   اهللا علـيهم أن يـدعوا إىل        اهللافالدعاة إىل   
باآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وإذ مل تجـِد        : احلسن

الدعوة رفعوا األمر للسلطان ونصحوا للسلطان حىت ينفّذ،        
السلطان هو الذي ينفّذ، يرفعون األمر إليه فينصحونه بأنّ         

ىت حيصل التعاون بني العلماء     الواجب كذا والواجب كذا ح    
وبني الرؤساء من امللوك واألمراء ورؤساء اجلمهوريـات،        
: الدعاة يرفعون األمر إليهم يف األشياء اليت حتتاج إىل فعـل        

إىل سجن، إىل قتل، إىل إقامة حد، وينصحون والة األمور          
ويوجهوم إىل اخلري باألسلوب احلسن والكالم الطيـب،        
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أو غريهم فعلى ويلّ األمر أن يعامله مبا يستحق، أما الدعاة           
إنّ الرفق   »: ���� فعليهم بالرفق واحلكمة لقول النيب       اهللاإىل  
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ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتَع من شيء إال  شـانه              
من يحرم الرفـق     »: ، ويقول عليه الصالة والسالم    )1(«

 أن يِعظوا الناس ويـذكّروهم      ، فعليهم «حيرم اخلري كله    
بالعذاب واألحاديث ومن كان عنده شبهة جيادلونه بـاليت         

 اهللاآلية معناها كذا، احلديث معناه كذا، قال        : هي أحسن 
كذا، قال رسوله كذا، حىت تزول الشبهة وحـىت يظهـر           

هذا هو الواجب على إخواننا يف اجلزائر ويف غـري          . احلق
 يسلكوا مسـلك الرسـول   فالواجب عليهم أن  اجلزائر،  

والصـحابة  عليه الصالة والسالم حني كـان يف مكّـة          
كذلك، بالكالم الطيب واألسلوب احلسن؛ ألنّ السلطان       
ليس هلم اآلن لغريهم، وعلـيهم أن يناصـحوا السـلطان     
واملسؤولني باحلكمة والكالم الطيب والزيارات بالنية الطيبة       

، وحىت يتعاون   اهللا أرض    يف اهللاحىت يتعاونوا على إقامة أمر      
اجلميع يف ردع ارم وإقامة احلق؛ فـاألمراء والرؤسـاء          

 علـيهم النصـيحة     اهللاعليهم التنفيذ، والعلماء والدعاة إىل      
 ". للجميع اهلداية اهللانسأل . والبالغ والبيان
 :السؤال الثاين

قامت اجلماعة اإلسالمية املسلّحة بتهديد أئمـة وزارة        
نية باجلزائر، الذين ال يصرحون بسب احلكّـام        الشئون الدي 

                                                           
 .رواه والذي بعده مسلم) 1(
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على املنابر؛ إما توقيف صالة اجلماعة واجلمعة وإما القتـل          
حبجة أنه موظّف لدى الطّواغيت، وقد نفّـذوا القتـل يف           
جمموعة من األئمة الذين مل يستجيبوا هلم كمـا تعطّلـت           

 صالة اجلماعة يف بعض املدن فما حكم هذا الفعل؟
هذا أيضا غلط، هـذا مـا       !  ما يصلح هذا   : "اجلواب

الواجب على الدعاة أن ينصحوا النـاس بـالكالم       ! يصلح
الطيب ينصحوا اخلطباء وينصحوا األئمة حىت يستعملوا ما        

، أما سب األمراء على املنابر فليس من العـالج،          اهللاشرع  
فالعالج الدعاء هلم باهلداية والتوفيق وصالح النية والعمـل         

الح البطانة، هذا هو العالج،ألنّ سبهم ال يزيدهم إال         وص
شرا، ال يزيدهم خريا، سبهم ليس من املصـلحة، ولكـن           

 يف  اهللايدعى هلم باهلداية والتوفيق والصالح حىت يقيموا أمر         
 يصلح هلم البطانة أو يبدهلم خبري منهم إذا         اهللا وأنّ   اهللاأرض  

هم، أما سبهم ولعنـهم     أبوا، أن يصلحهم أو يبدهلم خبري من      
أو سب الشرطة أو لعنهم أو ضرم أو ضرب اخلطباء كل           

الواجب النصيحة والبالغ والبيـان     . هذا ليس من اإلسالم   
�mِ  {:  جلّ وعال  اهللاقال  �C�ِ ٌ¢�8�$ 	Mc  mِ��C�ِ ٌ¢�8�$ 	Mc  mِ��C�ِ ٌ¢�8�$ 	Mc  mِ��C�ِ ٌ¢�8�$ 	Mc{    فالقرآن بالغ والسنة ،

�bِـ-� c ��IـM	 	��ـ�f	S@ :ُْ�ـEQ��ِM $ـ3           {: بالغ، قال جلّ وعال   ُ1��bِـ-� c ��IـM	 	��ـ�f	S@ :ُْ�ـEQ��ِM $ـ3           ُ1��bِـ-� c ��IـM	 	��ـ�f	S@ :ُْ�ـEQ��ِM $ـ3           ُ1��bِـ-� c ��IـM	 	��ـ�f	S@ :ُْ�ـEQ��ِM $ـ3           ُ1�
 �$ /��� �$ /��� �$ /��� �$ /����1َ�ـMِِ� 	��ـ�}   �mّ: ، قال جلّ وعال   C{َـ� Cَـ� Cَـ� Cَـ�    �mّـ���	 �ِِM1َ�ـ�   �mّـ���	 �ِِM1َ�ـ�   �mّـ���	 �ِِM1َ�ـ�{،    }      y�;ِMَـ� �Rـ� 1َ�ـ��X�ِI      y�;ِMَـ� �Rـ� 1َ�ـ��X�ِI      y�;ِMَـ� �Rـ� 1َ�ـ��X�ِI      y�;ِMَـ� �Rـ� 1َ�ـ��X�ِI

����ُg	ُg	ُg	ُg	       ٌOـ�Qِ�� ٍfD-ـ�T {OُـQ HَC��        ٌOـ�Qِ�� ٍfD-ـ�T {OُـQ HَC��        ٌOـ�Qِ�� ٍfD-ـ�T {OُـQ HَC��        ٌOـ�Qِ�� ٍfD-ـ�T {OُـQ HَC��، فالعلماء هم خلفـاء الرسـل،       } 
 ويرشـدوم إىل    اهللاينذرون الناس و حيذّروم من عقاب       

، اهللا وحيذّروم من معاصـي      اهللا ويأمروم بتقوى    اهللاطاعة  
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ن األمراء وغريهم، ينصـحوم،     وينصحون والة األمور م   
يوجهوم إىل اخلري ويدعون هلم باهلداية ألنّ هذا أقرب إىل          
النجاح وأقرب إىل اخلري حىت تنتشر الدعوة، وحىت يتفقّـه          

، أما إذا عوملـوا     اهللالناس يف الدين، وحىت يعلموا أحكام       
بالضرب أو بالوعيد للخطباء وغريهم كان هذا من أسباب         

 روقلّة اخلري    ظهور الش رة إال      .  وكثرة الشال حول وال قـو
 ".نعم؟ .  اهللاب

 :السؤال الثّالث
كما قامت هذه اجلماعة بقتل بعض النساء الالّئي أبني         

 ارتداء احلجاب، فهل يسوغ هلم هذا؟
هذا أيضا غلط، ال يسوغ هلم هذا، الواجب        " : اجلواب

ملن ترك  النصيحة، النصيحة للنساء حىت حيتجنب والنصيحة       
الصالة حىت يصلّي، والنصيحة ملن يأكل الربا حىت يـدع          
الربا، والنصيحة ملن يتعاطى الزىن حـىت يـدع الـزىن،           
والنصيحة ملن يتعاطى شرب اخلمر حىت يدع شرب اخلمر،         

باآليـات  :  وقال رسـوله   اهللاقال  : كل ينصح، ينصحون  
 ومن  اهللالقرآنية واألحاديث النبوية، وحيذّروم من غضب       

عذاب يوم القيامة، أما الضرب أو القتل أو غري ذلك مـن            
أنواع األذى فال يصلح للدعاة، هذا ينفّر مـن الـدعوة،           
ولكن على الدعاة أن يتحلّوا باحللم والصـرب والتحمـل          
والكالم الطيب يف املساجد ويف غريها حىت يكثر أهل اخلري          

 ". ويستجيبوا ويقلّ أهل الشر، حىت ينتفع الناس بالدعوة
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 :السؤال األخري
ـ اهللاسؤال أخري ـ بارك  ! يا شيخ لعلّ بعـض  :  فيكم 

اإلخوة ممن مييل إىل السلفية وحيب العلماء يصغي إىل كالم          
العلماء، فماذا تنصحون من تورط يف هذه االغتيـاالت أو          

 شيء من هذا يا شيخ؟
 وأن يلتزمـوا    اهللاأنصـحهم بالتوبـة إىل      : " اجلواب

 اهللا بالـدعوة إىل     ة اليت سار عليها السلف الصاحل     الطريق
 اهللاباحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسـن،         

��� �I       {: يقول�? /�ِ� ً�DKَ5 @/��Dbَ1 D/���       �I ����? /�ِ� ً�DKَ5 @/��Dbَ1 D/���       �I ����? /�ِ� ً�DKَ5 @/��Dbَ1 D/���       �I ����? /�ِ� ً�DKَ5 @/��Dbَ1 D/���gِ	gِ	gِ	gِ	  ً�}�ِ��< َOِ����   ً�}�ِ��< َOِ����   ً�}�ِ��< َOِ����   ً�}�ِ��< َOِ����، فال  } 
يورطون أنفسهم يف أعمال تسبب التضييق على الدعوة        
ــدعاة  ــذاء الــــــــ  وإيــــــــ

لكن إذا كانت الـدعوة بـالكالم الطيـب          وقلّة العلم، 
ــن  ــلوب احلســـــــ  واألســـــــ
كثر الدعاة وانتفع الناس م، ومسعوا كالمهم واسـتفادوا         
ــل  ــهم وحصــــــــ  منــــــــ
يف املساجد ويف غري املساجد احللقات العلمية واملـواعظ         

 .الكثرية حىت ينتفع الناس
"  للجميع اهلداية والتوفيق     اهللا يهدي اجلميع، نسأل     اهللا 
 .اهـ

واجلبهة يف حقيقة األمر ما كانت مؤيدة       " : قال سلمان 
 . !! "للعراق
                {:  تعاىل اهللا قال   :النقدSِI yEـCِْ���َ 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ                 SِI yEـCِْ���َ 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ                 SِI yEـCِْ���َ 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ                 SِI yEـCِْ���َ 'َ�ْـ%@ ��ـ� �َـ��lD �َـ�2 $ِـ3ِ 
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ً�Kُ|D��� @3D��� �S�Q �2|َِ��ُ1 ~OُQ �?	�\ُ��	�� ���W� �	�� �VD���	ً�Kُ|D��� @3D��� �S�Q �2|َِ��ُ1 ~OُQ �?	�\ُ��	�� ���W� �	�� �VD���	ً�Kُ|D��� @3D��� �S�Q �2|َِ��ُ1 ~OُQ �?	�\ُ��	�� ���W� �	�� �VD���	ً�Kُ|D��� @3D��� �S�Q �2|َِ��ُ1 ~OُQ �?	�\ُ��	�� ���W� �	�� �VD���	{. 
 بن  أما مسعت أو رأيت يف الرائي واجلرائد الكثرية علي        

حاج يف بدلة عسكرية إفرجنية ومعه حممد سعيد واهلـامشي          
سحنوين وغريهم، يسوقون قطيعاً كبرياً من األتباع احلاملني        
العلَم العراقي متوجهني إىل وزارة الدفاع باجلزائر، طـالبني        

رافعني أصواتهم تافات السب ! السالح للقتال مع العراق؟  
م من كـان يحمـل صـورة        ومنه! للسعودية والكويت؟ 

 !!    اخلميين؟
أما مسعت باجليش الغفري الذي بعثته جبهة اإلنقـاذ إىل          
العراق للجهاد حتت راية صدام؟ مل أكـن أدري ـ يـا    

ـ أنّ غفلتك عن واقع اجلزائر بلغت بـك هـذا         ! سلمان
أما تدري أنّ هذا اجليش ـ عند مروره باألردن ـ   ! احلد

ه أسعد التميمي ووصـف     صلّى اجلمعة مبسجد خطب في    
يومها الشيخ ابن باز يف خطبة نارية جمية بأعمى البصر          
! والبصرية، بل بالكفر املخرج من امللّة بزعم مواالة الكفار؟        

ال الناطق الرمسي   .. ومل ينكر ذلك أحد بتصريح أو كتابة        
! ) اجليش اإلسالمي ( بل تغدى مجع من     ! للجبهة وال نائبه  

من !! اط وغرور كبري، ووقع يف تلك الغزوة      عنده يف انبس  
        أخربنا . ذكرهمنكرات سرقات األموال وغريها ما ال أحب

به أعضاء اجلبهة أنفسهم حني تنبهوا، وهـو خـرب متـواتر            
 .باجلزائر، على الرغم من تواصي مسئوليهم بالكتمان

ـ خطبة علي بن حـاج يف  ! أما مسعت ـ يا سلمان 



 

 

٣٧٢

عه من رحلتـه هـذه ـ أيـام     أول مجعة ألقاها بعد رجو
االحتالل العراقي للكويت ـ يف مسجد السـنة ببـاب    
الوادي، وأول درس ألقاه يف اليوم نفسـه بـني املغـرب            
والعشاء يف مسجد الشافعي باحلراش باجلزائر العاصمة؟ لقد        
وصف مشايخ السعودية ـ بـدون اسـتثناء ـ بعلمـاء      

وقـال  !! عـذره   البالط، ولعلّه نسي أن يستثنيك منهم فا      
ـ   أنتم تتورعون : " خماطبا هلم بلهجة شديدة ـ ما معناه 

من التكفري ألنكم تزعمون أنكم أتباع الشيخ حممد بن عبد          
! الوهاب، فلماذا يف قضية اخلليج صرمت تكفّرون صـداما؟        

، وقنت يف صالة اجلمعة ودعا فيها للعراق بالنصر، ودعا          "
وكـان مـن دعائـه      على آل صباح وآل سعود باهللكة،       

وبكى بكاًء  !! اللهم عليك باليهود، وآل سعود    : املسجوع
شديدا، حتول فيه املسجدكله إىل حنيب وعويل، أشد ممـا          
عرف عن الشيعة عند حسينيام، كل هـذا مسـجل يف           

 .أشرطة يوزعوا
يف هذا احلـج    : عندي حلّ : " وقال يف الشريط نفسه   
ام ونعتصم به فال خنرج حـىت       منشي مجيعاً إىل البيت احلر    

أو كلمـة   " !! خترج أمريكا من اخللـيج وآلُ سـعود       
، وكذَب عندها على الشيخ األلباين حني نسـب         )١(حنوها

                                                           
خربنا أن ابنه مسع هذا من إذاعة إسرائيل، وقد كلَّمنا ـ يومها ـ الشيخ األلباين فِزعاً؛ وأ  ) ١(

= 
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إليه تراجعاً عن فتياه يف قضية اخلليج، وأنّ الشيخ اآلن يرى           
وجوب اخلروج إىل العراق لنصرم، وأطلق األمر هكـذا         

ه بوجوب القتـال مـع      ليوهم أنه ناقش الشيخ حىت أقنع     
��	ِ*�@{ به عنده اهللافكيف إذا مجعك ! العراق��	 HَCD ُ' �tDK�;@�*ِ	����	 HَCD ُ' �tDK�;@�*ِ	����	 HَCD ُ' �tDK�;@�*ِ	����	 HَCD ُ' �tDK�;{ ؟ 

مث ساق قطعانه إىل العراق ذا التمويه، الذي كان من          
أكرب أسباب نفري كثري من السلفيني معه اسـتبعاداً منـهم           

    {: اهللالكذبه، قال   Sَ1 	K@�َCD��; DEَ�َ1    Sَ1 	K@�َCD��; DEَ�َ1    Sَ1 	K@�َCD��; DEَ�َ1    Sَ1 	K@�َCD��; DEَ�َ1َg	َg	َg	َg	    DE@c�ِ� @EَCD��;     DE@c�ِ� @EَCD��;     DE@c�ِ� @EَCD��;     DE@c�ِ� @EَCD��;    Sَ1� DE@c	�KD�َ��   Sَ1� DE@c	�KD�َ��   Sَ1� DE@c	�KD�َ��   Sَ1� DE@c	�KD�َ��َg	َg	َg	َg	    
ZِK@�ُ^�	 @t8��ZِK@�ُ^�	 @t8��ZِK@�ُ^�	 @t8��ZِK@�ُ^�	 @t8��{!        

وأزيدك علماً بأنّ خطبتـه هـذه نقلـت مباشـرة           
بالتلفزيون العراقي وفيها شبه ابن حاج صداماً خبالد بن         

�FX�YUــ� �َ '��D�َــ H	�WD$َ:ــ��@ ��َِ]ــ/ '��D�َــ H	��Cُُــ @ZK	�Xــ¤ 
 �FX�YUــ� �َ '��D�َــ H	�WD$َ:ــ��@ ��َِ]ــ/ '��D�َــ H	��Cُُــ @ZK	�Xــ¤ 
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 !يا سلمان؟فهل فقهت هذا الواقع  
مما تتهم به جبهة اإلنقاذ أنها تثري الفنت        " : قال سلمان 

 وتـــــــــــــــــــــدعو إىل 
الزالت متلك نفسها   .. جبهة اإلنقاذ   ..! عجيب  .. العنف  

 ... ".ال تصغ إىل هذا الكالم .. تدعو الناس إىل الصرب 
ـ؛ إذ تقول هـذا  !  مسكني أنت ـ يا سلمان :النقد

                                                           
وسألنا عن صدقه، وأمرنا بقوة أن نتصدى هلذا الشاب كي ال يلِحد يف احلرمني الشريفني،               

 .جزاه اهللا خرياً
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إنّ دم الـرئيس    : " جلبهـة الكالم عقب قول بعض دعاة ا     
يف خطاب عـام بسـاحة أول مـاي         ! " الشاذيل حالل 

بالعاصمة أيام اإلضـراب، وجنـد الـرئيس يالحظـون          
ويسمعون من قرب، وقال عباسي مدين ـ واعجب ممـا   

ـ  لو وقـع انقـالب   : " قال والعليك إن أنكرت عقلك 
...  خلرجنا نساء وأطفاال ورجـاال و        )١(للحكومة احلالية 

ــا   وأعلنــــــــــــــــــــ
، لقد خسرت اجلبهة كثريا من املسؤولني ملّـا رأوا   "اجلهاد  

منها تركيزها على العنف من أول يوم، بل مل تعرف اهلدوء           
قطّ إال حني فازت باالنتخابات البلدية، فأضحى دعام ـ  
الذين أنشأوا حزم هذا على التكفري للحكومة إىل أقصى         

! لى الدعوة مجاعة التكفريأخطر شيء ع: " حد ـ يقولون 
احذر مجاعة  : " ، حىت علي ابن حاج الذي قلنا له مرارا        "

بل هم إخواننا قـد     : " ، فكان يقول  "التكفري وحذِّر منهم    
، فلما تفتحت احلكومـة مـع       ! "قاموا يف وجه الطّاغوت   

اجلبهة بعد تلك االنتخابات، وكفّرته هذه اجلماعة تربم هلا،         
!  للدين يف دفاعهم عنه، ال عن الـنفس        فما أعز املخلصني  

كيف تدعي أا مل تقُم على العنف، وقد كتـب سـعيد            
 خملويف ـ أحد املشبوهني من رؤوس اجلبهـة ـ كتـاب     

                                                           
 .حكومة الشاذيل بن جديد آنذاك) ١(
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 مجع فيه بـني الطريقـة الشـيوعية         «العصيان املدين    »
التحـزب  ( الطريقة الدميقراطيـة يف االنقالبـات مـن         و

واالعتماد واالخنراط والترشيح والدعاية واملظاهرة والتجمع      
واملسرية والورقة السياسية واالعتصام بالساحات العامـة        

... أي عن الطعام وعن العمـل       : واإلضراب بكل أشكاله  
؟ وقد أشاد بفضل هذا الكتاب علي بـن         ... )واخلروج  
أول درس ألقاه يف مسجد الشافعي ـ الذي سبق  حاج يف 

، وخاطب فيـه  !)غزوة العراق( ذكره ـ بعد قفوله من  
فإن حاكمتم مؤلفه   ! بأنه مقر بكل ما فيه    : " جملس القضاء 

، وأخذت اجلبهة تشق طريقها على مـا        ! "فحاكموين معه 
فكيف يزعم أن اجلبهة ماجلـأَت إىل       . رمسه هلا هذا املؤلِّف   

ف إال مضطرة، أي حني أُقِصيت من االنتخابات، وقد         العن
األمر الذي يدلّ على أم     ! أُلِّف هذا الكتاب قبل اإلقصاء؟    

مث هل تـدري ـ   . كانوا يِعدون للعنف عدته من أول يوم
ـ أنّ اجلماعة اإلسالمية املسلّحة منعت صالة       ! يا سلمان 

" : ول فيه اجلمعة يف بعض املساجد، وأرسلت إليها بياا تق       
، ويف  ...! "يسقط النظـام وإال     تترك صالة اجلمعة حىت     

 تعطّلت اجلمعة يف    وقد،  !! "واجلماعة أيضا " : بعض النسخ 
من األسبوع الثاين لشـهر     ) البويرة  ( كل مساجد والية    

، )األخضرية  ( ، وِمن قبلها يف مدينة      )هـ١٤١٤(شعبان  
برج ( و) يانة  اخلميس مل ( و) القادرية  ( وبعدها يف مدينة    

بل ويف بعض املساجد الكبرية يف العاصمة وغريها،        ) منايل  
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فإذا مل يشتهر عن اخلوارج ترك اجلمعة فهل يلحق هـؤالء           
كما أم قَتلوا بعض األئمة الـرمسيني       ! بالشيعة الروافض؟ 

على الرغم من أنه ال عالقة هلم بالسياسة ال من قريب وال            
اة السلفيني بالقتل فهذا أشهر من      أما ديد الدع  ! من بعيد 
 وحده املستعان على ما تصف بـه اجلبهـة      اهللاو. أن يذكر 

 )١(!بأنها سلفية يا سلمان
                                                           

 يـرون   إم استحلوا دماء هؤالء الدعاة السلفيني؛ ألم مل ينخرطوا يف جبهة اإلنقاذ وال            ) ١(
حىت أضحى أكثرهم ال يستطيع أن يصلّي الفجر واملغرب والعشاء يف املسـجد             ! التحزب

إخـوة  ( خياف على نفسه االغتيال، ال خياف من جند الدولة بقدر ما خياف مـن جنـد     
لقد صرنا كاملنافقني يف ترك الفجـر والعشـاء مـع           : " ، حتى قال بعضهم   !! )اإلسالم
ودعاة حجبوهم  ! ئج حتريضك هذا؟ قُرى ال تصلَّى فيها اجلمعة       فهل تتحمل نتا  ! " اجلماعة

وآخرون ذحبوهم؛  ! يف بيوم أو شردوهم يف األرض تيهاً، ومنعوهم من تعليم الناس دينهم           
الرجل الثاين عند اإلخوان، والـدعاة      ) بو سليماين   ( بدًءا  مبذحبة    ! ألنهم مل يستجيبوا هلم   

، واخلطيب  )بلعباس  (  األمني اجللفاوي وعباس طيبون مبدينة       واخلطباء السلفيني أمثال حممد   
وغريهم كثري جـداً    !! عبد القادر خمتاري يقتله بعض تالميذ حلقات إقرائه بعد التمثيل به          

فأي يوم ينتظر هـذه  وإىل اليوم يسقط السلفيون على أيدي هؤالء واحدا بعد اآلخر،    ... 
جات قتلن ألنهن أبين ارتداء احلجاب ليكن عـربة         ونساء مترب ! ؟األمة إذا هلك معلِّموها   

وموظّفون يف الضرائب واجلمارك وباعة السجائر ترسل إليهم خطابات التهديد        ! لألخريات
ــهم  ــلوا عمل ــل إن واص ــة  ! بالقت ــة للخدم ــه الدول ــن أخذت ــب أن م  والغري

 
 

ـ    ولو ! اجلماعة بال استتابةيقتل من ِقبل هذه ) اخلدمة الوطنية ( العسكرية ألداء ما يسمى ب
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وأعرف منهم من له يـد      !!! ولو كان صواماً قواماً نائيا يرابط عند الثغور       !! كان مكرهاً 

بيضاء يف الدعوة السلفية ال خيرج اآلن من بيته ال إىل مجاعة وال إىل مجعة بعـد أن أـى                    
ومنهم من قَتل   ! طارمن الثكنة إىل امل   : وآخرين خرجوا من البالد مباشرة    ! خدمته العسكرية 

وسلفيون مل يشاركوا ببنت شـفة يف       !! أباه حبجة أنه كان يؤوي ابنه يف إجازته العسكرية        
يتعمـدون  ! ) جماهدي اجلبهة ( التحزب والقتال هم اآلن يف غياهب سجون النظام؛ ألنّ          

 بيـوت   بل أعرف منهم مـن يتقصـد      ! الوشاية م ليستروا أصحام ألدىن مضايقة تقع      
وكذا قتل الرضيع وهـو يلقـم   !! السلفيني إلجراء العمليات املسلَّحة عندها حىت يورطهم   

ولئن زعموا أا تصـرفات     ! بزعم أن هذا الشعب صار كافراً ملواالته النظام       !!! ثدي أمه 
ـ مل تكـن  ! مث لعلّك ـ يا سلمان ! إذًا فصفوفكم مهزوزة، فأي جهاد هذا؟: قلنا! فردية

ذا؟ ألنك لست عاملا حتى تتصوره كما تصوره الشيخ األلباين والشيخ ابن بـاز              تتصور ه 
وغريمها ممن ينطق حبكمة الشارع، ال بلطمة السوقة وخناق الواقع، فليتك مل تقحم نفسك              
فيما هو أكرب منك؛ قال ابن تيمية موضحاً أن العامل املتبحر هو وحده القادر علـى بيـان     

ويف اجلملة فالبحث يف هذه الدقائق من وظيفة خواص         : " اد ِمن عدمه  وقت وجوب اجله  
 ).٤/٥٠٤ (« منهاج السنة ».. " أهل العلم 

ولذلك فإن اعتماد الشباب اليوم على فتاوى طلبة العلم يف أبواب اجلهـاد أو مـا                : قلت
من أعظم الغنب؛ ألم ال يفعلون هذا إال لسوء ظنهم حبملـة            ) قضايا مصريية   ( : يسمونه

وألم إذا فعلوا ذلـك     إنّ ِمن إجالل الشريعة إجاللَ أهل الشريعة،        : الشريعة، وقد قيل  
من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله       : أحدثوا يف األمة ما ال ِقبلَ هلم به، وقد قيل         

 . وأوقع اخلللفقد ضيع العمل
 ـ أنّ علي بن حاج كتب يف هذه املدة األخـرية كتابـا مسـاه    ! لعلّك ال تدري ـ يا سلمان 

 السجن   ذكر يف آخر صفحة منه أنه لو كان خارج         « فصل الكالم يف مواجهة ظلم احلكّام        »
 !!يقصد أمري اجلبهة املسلّحة كما يقال! سيطا حتت إمارة عبد القادر شبوطيلكان جنديا ب
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 !وما أتعس من ال يفكّر يف عواقب ما يقول! ما أتعس اجلهل

 :لعلّ هذه التصرفات من قبل النظام نفسه لتشويه الدعوة؟ قلنا لك: ولئن قلت كما قيل
 .أخرى، هذا أوال) لعلّ ( هذه تقابلها ) لعلّ ( ـ 

من فتح الباب للنظام حتى يشوه الدعوة؟ ملاذا مل يستطع ذلك ومل يفعله أيـام               : ـ وثانيا 
لو مل تسمعوا الناس يف خطبكم أنكم سـتقاتلون         ! كانت الدعوة تعرف أين تضع خطاها؟     

املمتنعني من الشرائع ـ وديدات علي بن حاج نفسه معروفة ـ ما كان للنظام سبيل إىل   
دعوتكم، وإالّ فهو تعاون منكم مع النظام على اإلمث والعـدوان مـن حيـث ال                تشويه  

ال تفـتح بابـاً     : وقد قيل ! تشعرون، وهو دليل على غفلتكم؛ ألنكم استغللتم، فاختاروا       
 !يعييك سده، وال ترِم سهماً يعِجزك رده

فما الّـذي مينعهـا مـن       لو مل يكن هلذه التصرفات أصل عند اجلبهة املسلّحة          : ـ وثالثا 
، بل تصرح فيها بأنها مسئولة عن كثري منـها، بـل            )إذاعة الوفاء   ( اإلنكار، وهي متلك    

 .ودد أيضا بالقتل وتأمر به
والذي يدلك ـ أخي القاريء ـ على أن هذه التصرفات صادرة عن قناعة من زعمـاء    

ل زعيمهم الذي ال يشق لـه       ، قو )اجلماعة املسلحة   ( جبهة اإلنقاذ وليست مما تفردت به       
 ):١(علي ابن حاج يف رسالة سرية أرسلها إىل ااهدين عامة واألمراء خاصة يف ق : غبار

هذه رسـالة   .  دون استثناء  إىل اإلخوة القادة ااهدين أمجعني    . بسم اهللا الرمحن الرحيم    "
) ٠٩(غيـان رقـم     نصح يف اهللا من أخيكم السجني أيب عبد الفتاح من زنزانة الظلم والط            

تعلَمون مجيعاً أنه قد كتبت   ): ... هـ١٤١٥ صفر   ٢٠(بالسجن العسكري البليدة بتاريخ     
وضمنت تلك الرسائل نصائح يف وحدة الصـف، وأعلنـت يف           ... جمموعة من الرسائل    

اجلماعة املسلحة   ومل أفرق بني  بعضها مشروعية جهاد النظام القائم واملساندة للمجاهدين        
 ...".اإلنقاذ وال جيش 

 : بل صرح بأن التفريق بني جيش اإلنقاذ واجلماعة اإلسالمية املسلحة ال حقيقة له فقـال              
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ألن النظام الكافر وقوة املكر يف اخلارج تريد أن تفرق بني اجلماعـة اإلسـالمية               . " .

 ... "املسلحة واجليش اإلسالمي لإلنقاذ، وهذا قمة املكر 
هـذه الفتنـة   فهل بقي ألحٍد جمال     : قلت ح رأسللتفريق بني اجليشني املذكورين وقد صر

 !علي بن حاج بأما مجاعة واحدة؟:احلقيقي ومِمد هذه اجلماعات يف الغي من أول مهدها
إن عشاق الثورات ، والسيما املتظاهرين منهم باحلياد ـ كلما واجههم واقع مر  : مث أقول

والريب أنـه قـد   ! ماء ـ حياولون إلصاق ذلك باحلكومة من خمازي هؤالء السفّاكني للد
اندس يف صفوف هذه مجاعةٌ من كبار ارمني الشيوعيني، وأنه عند وقوع الفنت يمكن أن               

وقد حدث ما يدلّ عليه، منه أنّ مجاعةً من احلاقدين علـى اإلسـالم              ! يحدث كل شيء  
 اإلسالمية وحماولة القضاء على كل مظهر       استغلّوا الوضع حللق ِلحى املتدينني وخلع ثيام      

هـذا  ...!! من مظاهر اإلسالم؛ بزعم أنه مظهر أفغاين أو إيراين يحِدث الرعب يف الناس              
مثال واحد، ومعه أشياء أخرى يعرفها من يعرفها وجيهلها من جيهلها، وما كلّ ما يعلَـم                

لى أن هذا أحد النتائج اليت كان       وليست العربة يف سردها، وإمنا العربة يف التأكيد ع        ! يقال
العلماء يحذِّر منها يف أبواب اخلروج على الوالة، وأنه من النتائج اليت ال يمكن ضـبطها،                

ها، كما مرن سنل ملِّي كربها هو أووأن متو. 
فإن مل يكن هلم أدلّة على اتهام الدولة بذلك جلؤوا إىل إلصـاقها بإحـدى اجلماعـات                 

 عوا السذّج    اإلسالمية ويخدا بالشذوذ حىت يفإن أعياهم ذلك بأن فضحهم واحد      !! ِصفو
منهم ـ كما فعل اهلامشي سحنوين منتقداً، وكما فعل ابن حاج مفتخراً كما سبق هنا ـ   

 ...وهكذا !! هذه تصرفات فردية: قالوا
آلن تصرحيه  هذا تصرحيه امل، ويأتيك ا    : مث أعود إىل رسالة هذا الشاب املذكور، فأقول       

املفصل الذي يدلك على أن علي بن حاج وراء الكثري من عمليات التحريق للمؤسسـات               
العلمية والشركات التجارية والوزارات والنكسات االقتصادية واالغتيـاالت لألجانـب          

 والنظام الكافر يف اجلزائر أقسى الضربات       ): "٣(قال يف هذه الرسالة يف ق       ... وغريهم  
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كلمـة  ( ... وكذا عمالء بـع  ! قوات األمنية كسلطة ال كأشخاص عليه هي ضرب ال   

وضرب األجانب خاصة من فرنسا وضـرب       !! التثبت الشرعي ) ممسوحة من األصل    
االقتصاد وضرب السياحة؛ هذه مقاتل النظام وهنا تقع النكاية، وال شك أن املسلمني             

وليس هذا  !! نتصروايضربون هذه األهداف ويف ذهنهم التخطيط لإلعمار والبناء إذا ا         
 !! ".من التخريب

 :تنبيهان
 كان مكتوباً يف رسالته هذه رمز عملية زائد املعروف يف لغة احلساب بعد كل فقرة    :األول

من فقراا األخرية، فاستعضت منه بواو العطف ـ كما تالحـظ ـ ألن ذلـك الرمـز      
مل يكـن  ����  أنّ النيب ((: احلسايب صليب وإن مسوه بغري امسه، فعن عائشة رضي اهللا عنها

والبخـاري  ) ٢٣٧،  ٦/٥٢( رواه أمحـد     ))يترك يف بيته شيئاً فيه تصـاليب إال نقضـه           
، وال يزال علماؤنا على هذا؛ ولقد رأيت ـ يوماً ـ على مقدمة وكذا مؤخرة   )٥٩٥٢(

! ةسيارة العالمة األثري عبد العزيز بن باز صليباً الذي زعم صانعوه أنه جمرد رمز للشـرك               
فكأن الشيخ كُلِّم يف ذلك؛ ألنه كفيف ـ زاده اهللا بصريةً ـ فرأيته من غـده يركـب     

فجزاه اهللا خرياً، وهو معـروف ـ   ! سيارته تلك وليس عليها شيء من رموز دين الكفار
كما ذَكر يل الثقة أنـه رآه ـ   . حفظه اهللا ـ بسرعة األوبة إىل احلق وتعظيم حرمات اهللا 

! اخلضاب؟ : ����أين سنة النيب ! يا شيخ عبد العزيز: " حليته، فقال لهيوماً ـ وقد ابيضت  
 : ، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال"
 !! ".فما مضت عليه ليلته إال وحليته محراء تألأل" 

ضرب القوات األمنية كسـلطة ال  : " ـ أخي القاريء ـ فهمت من قوله  لعلك: الثاين
م من الذين هم أكلة خبز ، أنه يعين قتل املسئولني املباشرين لإلجرام دون غريه      "كأشخاص  

إنه يعين قتل كل شرطي من غري استثناء، بدليل قوله يف رسالته الـيت              : يف وظيفتهم، فأقول  
 فااهـدين  ): " ٥٧(وجهها إىل وزير االتصال ـ وقد سبق تصوير قطعة منها ـ يف ق   
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السياج ألم  الذين يقاتلون أعوان الظلمة ال يقاتلوم لذوات أشخاصهم؛ ولكن          ) كذا  ( 

الذي حيتمي به املستبد الطاغية، فالذين يقتلون أعوان األمن واجليش والدرك يقاتلوم            
  ".ذا االعتبار، ولو ختلى هؤالء على الطواغيت الار كل طاغية مستبد 

ال ريب حينئذ أن يكون نصيب كل شرطي املوت؛ ألن مجيعهم سياج للمسـئولني              : قلت
حبسـب  ! رة هذه الكلمات أننا رأيناهم يقتلون بال متييز       ولذلك جاءت مث  ! كما هو معلوم  

كل شرطي من اإلمث أن يلبس البدلة العسكرية، ولو كان يعمل يف األحوال املدنية كالبلدية               
بل يكفي أنه كان منهم، فيقتلونه ولو تقاعد من زمن بعيد، ناهيك عن أنـواع               !! وغريها

... فارقهم أشياء يعجز القلم عن تدوينها    التعذيب عندهم؛ فلقد ذكر لنا من كان معهم مث          
ـ ولـوال أـا   ! وهذه ـ واهللا ـ من الدواهي اليت تشيب منها الرؤوس ـ وقد شابت   

أضحت عند مجيع الشعب من األخبار املتواترة ألمكن التكذيب أو إلصاقها بغريهم، وأنى             
يئا مـن هـذه     وما من أحد إال وهو يعرف من أقاربه أو من أصحابه من يباشر ش             ! هذا؟

 ...!!وكم هم الذين تابوا من معارفنا فصدقوا هذا كله، بل زادوا عليه ! الشناعات؟
كتبت هذا وأنا حسن الظن بك، مث إذا بظين خييب : ـ ألقول! مث أعود إليك ـ يا سلمان 
 تباِرك هذه ازرة الدموية اليت ذهب الشـعب  )) مهرجان بريدة    ((حني وجدتك يف شريط     

 : " ضحيتها، حيث قلت بعد الربع األول من الوجه األول من الشـريط الثـاين              اجلزائري
: أتدرون كم دفعت اجلزائر كدولة وكأمة؟ كم دفعت مثناً للعدوان على رجال اإلسالم            

 ورموز اإلسالم؟  على عباسي مدين وعلى علي بن حاج وعلى غريهم من رموز الدعوة           
 !!! ".منهم األجانب!!! فقط عشرة آالف قتيل

يف هذا الكالم املتهافت أمران أحدمها يدل على اآلخر، ومها: قلت: 
 أن سلمان ربط هذه التضحيات وهذا القتل بسبب إلقاء القبض على الدعاة الذين              :األول

فلمـاذا مل يـربط     ! مسى، فإذا كانت هذه اآلالف مباركة ألا كانت يف سبيل الـدعاة           
كم، مع أن هذا الداعي األخري كان قائما قبـل أن           تضحيتها بسبب إقصاء الشريعة من احل     
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ملاذا ال يتحدث عن التضحيات إال حني يقصى الدعاة مـن           ! يولد هؤالء املقبوض عليهم؟   

فعِلم حينئذ أن هذه ! فأين هذه التضحيات وقد أُقصيت الشريعة قبل ذلك؟    ! ساحة الدعوة؟ 
مث تضاعف هذا العدد ! يس دين رب العبادالدعوةَ دعوةٌ إىل تقديس العباد وأفكارهم ال تقد

انظر هنـا ص    ! فأي قلب هذا الذي يفرح خلراب ديار املسلمني؟       ! اليوم أضعافاً مضاعفة  
حتسر الشيخ ابن عثيمني على هالك هذه اآلالف اليت فرح ا سـلمان، وطلـب               ) ٤١٥(

ياً أن تكون أكثر كما رأيتا متمن التأسي !! 
 ـ أخي القاريء ـ أن سلمان يريد ذا حتصني نفسه ـ إذا قُِبض    لعلك الحظت: الثاين

 فقـط عشـرة آالف   " عليه ـ بسد دموي أغزر من جمزرة اجلزائر، ألن هذه كان فيها  
فهو ال يتكلم عن اجلزائر إال ِليمثِّل ا لوضعه يف السعودية، ودليلي عليه قولـه               ،  !! "قتيل

ولكن هذا ، )أي اجلزائر ( أكرب من هذا البلد ) ودية أي يف السع(  قضيتنا   : "بعده بقليل 
ولو ربط هذه اآلالف بإقصاء الشـريعة       ! فتدبر: ، قلت !!! "البلد أيضا من ضمن قضايانا      

!!! الدعاةمن احلكم أو االحنراف عنها ـ يف زعمه ـ ملا فَِهم األتباع ما جيب عليهم جتاه   
ومن خرج من أميت على أمـيت يضـرب برهـا    ..  »  : ����قال رسول اهللا  وقد! فتنبه

 . رواه مسلم«وفاجرها؛ ال يتحاش من مؤمنها وال يفي بذي عهدها، فليس مين 
 هذا وقد بدا يل أن أنقل ههنا قصة عن اخلوارج األولني، وما عندهم من معتقـد فاسـد                  

مل كاسد وحمنة للمسلمني؛ ألن كل من يقرؤها من أهل اجلزائر يشعر أنه يقرأ ما يراه                وع
 .يف بلده اليوم ـ مع األسف ـ اليكاد جيد فرقاً بينهم وبني أجدادهم، ولكل قوم وارث

: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاين أبو عبد الرمحن قاضي صنعاء، قال     :  قال علي بن املديين   
أبو : كان يل صديق من أهل بيت خوالن من حضور يقال له          : " يس قال أخربين داود بن ق   

فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابـا           : شِمر ذو خوالن، قال   
، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن       )إىل أيب شِمر ذي خوالن      : ( خمتوما يف ظهره  

ن أصدقاء يل كتبوا إيلّ كتابا فضيعه الرسول،        قدم رسولٌ من صنعاء، فذكر أ     : ذلك، فقال 
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: قلت. فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه من قرييت وصنعاء فلم جيدوه، وأشفقت من ذلك             

. أقرئنيه: فقلت. احلمد هللا الذي أقدرك عليه، ففضه فقرأه      : فقال. فهذا الكتاب قد وجدته   
لعلّه كتبه إليـك    : قلت.  الرقاب ضرب: فما فيه؟ قال  : قلت. إين َألستحدثُ ِسنك  : فقال

إين وأصـحاباً يل    : من أين تعـرفهم؟ قلـت     : ناس من أهل حروراء يف زكاة ماِلك؟ قال       
احذروا أيها األحداث األغمار هـؤالء احلـروراء، ال         : نجالس وهب بن منبه، فيقول لنا     

 :فقرأته فإذا فيهيدخلوكم يف رأيهم املخالف، فإم عرةٌ هلذه األمة، فدفع إيلّ الكتاب 
إىل أيب شِمر ذي خوالن سالم عليك، فإنا حنمد إليك اهللا الذي ال . بسم اهللا الرمحن الرحيم

إله إال هو، ونوصيك بتقوى اهللا وحده ال شريك له، فإن دين اهللا رشد وهدى يف الـدنيا،        
ه، فـإذا   وجناة وفوز يف اآلخرة، وإن دين اهللا طاعة، وخمالفة من خالف سنة نبيه وشـريعت              

جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي ـ إن شاء اهللا ـ ما افترض اهللا عليك من حقّه، تستحق   
 .بذلك والية اهللا ووالية أوليائه، والسالم عليك ورمحة اهللا

: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ قـال          : فإين أاك عنهم، قال   : فقلت له 
! نعم: نبه حىت تسمع قوله وخيربك خربهم؟ قال      أفتحب أن أُدخلك على وهب بن م      : قلت

                 بـن ه، ومسـعودفرتلت ونزل معي إىل صنعاء، مث غدونا حىت أدخلته على وهب بن منب
هو عروة بن حممـد  : عوف واٍل على اليمن من ِقبل عروة بن حممد ـ قال علي بن املديين 

فوجدنا عند وهب نفرا : بن عطية السعدي، والؤنا هلم من سعد بن بكر بن هوازن ـ قال 
هذا أبو شِمر ذو خوالن من أهـل        : من هذا الشيخ؟ فقلت   : من جلسائه، فقال يل بعضهم    

إا حاجة يريد أن يستشريه     : أفال يذكرها؟ قلت  : حضور وله حاجة إىل أيب عبد اهللا، قالوا       
ما حاجتك يا ذا خوالن؟ فهـرج وجـبن مـن           : يف بعض أمره، فقام القوم، وقال وهب      

إن ذا خوالن مـن     ! نعم يا أبا عبد اهللا    : عبر عن شيخك، فقلت   : لكالم، فقال يل وهب   ا
أهل القرآن وأهل الصالح  فيما علمنا، واهللا أعلم بسريرته، فأخربين أنه عرض له نفر من                

زكاتك اليت تؤديها إىل األمراء ال تجزي عنك فيما         : أهل صنعاء من أهل حروراء فقالوا له      
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 اهللا؛ ألم ال يضعوا يف مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها يف مواضعها، نقسمها   بينك وبني 

أشفى له من كالمي،    ! يف فقراء املسلمني ونقيم احلدود، ورأيت أن كالمك يا أبا عبد اهللا           
. ولقد ذكر يل أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد مائة فرق على دوابه ويبعث ا مـع رقيقـه       

يعين خارجياً من اخلوارج (  يا ذا خوالن أتريد أن تكون بعد الِكبر حروريا         :فقال له وهب  
فماذا أنت قائل هللا غدا حني يقفك اهللا ومن         ! ، تشهد على من هو خري منك بالضاللة؟       !؟)

واهللا يشهد له باهلـدى،     ! ، اهللا يشهد له باإلميان وأنت تشهد عليه بالكفر؟        !شهدت عليه؟ 
! فأين تقع إذا خالف رأيك أمر اهللا وشهادتك شـهادةَ اهللا؟          ! ة؟وأنت تشهد عليه بالضالل   

إـم  : ماذا يقولون لك؟ فتكلّم عند ذلك ذو خوالن، وقال لوهب         ! أخِبرين يا ذا خوالن   
: يأمرونين أن ال أتصدق إال على من يرى رأيهم، وال أستغفر إال له، فقـال لـه وهـب                  

 ذكر  ����الصدقة فإنه قد بلغين أن رسول اهللا        فأما قوهلم يف    ! صدقت، هذه حمنتهم الكاذبة   
أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار يف هرة ربطتها، فال هي أطعمتها، وال هـي تركتـها     
تأكل من خشاش األرض، أَفإنسان ممن يعبد اهللا ويوحده وال يشرك به شيئا أحب إىل اهللا                

�;@ْ!{:واهللا يقول يف كتابه   ! من أن يطعمه من جوع أو هرة؟      !ْ@;�!ْ@;�!ْ@;��CَـP @b HـD�ِ� ِ3ـِ]���ً            �tـ���X!�	 �SKـِ]���ً           �ِ�@ـD�ِ� ِ3ـP @b HَـC� �tـ���X!�	 �SKـِ]���ً           �ِ�@ـD�ِ� ِ3ـP @b HَـC� �tـ���X!�	 �SKـِ]���ً           �ِ�@ـD�ِ� ِ3ـP @b HَـC� �tـ���X!�	 �SKـ@�ِ�
 ً	oِ�َ1�� ً���"ِ�;�� ً	oِ�َ1�� ً���"ِ�;�� ً	oِ�َ1�� ً���"ِ�;�� ً	oِ�َ1�� ً���"ِ�;�� . . . .         ً	�Kُ[@T َ��� nf	�+�q DEُ[�ِ� @�;�ُِ� َ� gِ	 ِ3Dq�K�ِ DEُ[@�ِ�!ُْ� ���X�ِI         ً	�Kُ[@T َ��� nf	�+�q DEُ[�ِ� @�;�ُِ� َ� gِ	 ِ3Dq�K�ِ DEُ[@�ِ�!ُْ� ���X�ِI         ً	�Kُ[@T َ��� nf	�+�q DEُ[�ِ� @�;�ُِ� َ� gِ	 ِ3Dq�K�ِ DEُ[@�ِ�!ُْ� ���X�ِI         ً	�Kُ[@T َ��� nf	�+�q DEُ[�ِ� @�;�ُِ� َ� gِ	 ِ3Dq�K�ِ DEُ[@�ِ�!ُْ� ���X�ِI . . . .       ًـ��K@ ��eَ� �X�ِIَ��@ �ِـ/ ��$��Pـ� ;��DKـ�ً �� @�Kـ�ً       eَ� �X�ِIَ��@ �ِـ/ ��$��Pـ� ;��DKـ�ً �� @�Kـ�ً       eَ� �X�ِIَ��@ �ِـ/ ��$��Pـ� ;��DKـ�ً �� @�Kـ�ً       eَ� �X�ِIَ��@ �ِـ/ ��$��Pـ� ;��DKـ�ً 

5�KَUَـ� @E@c	�T ُgـ�     5�KَUَـ� @E@c	�T ُgـ�     5�KَUَـ� @E@c	�T ُgـ�     5�KَUَـ� @E@c	�T ُgـ�     { عليهم،   يوماً عسرياً غضوباً على أهل معصيته لغضب اهللا       : يقول} D�َ5!َِ�;ـ�	ً D�َ5!َِ�;ـ�	ً D�َ5!َِ�;ـ�	ً D�َ5!َِ�;ـ�	ً 
 tِDK���	 �2�َِ] tِDK���	 �2�َِ] tِDK���	 �2�َِ] tِDK���	 �2�َِ] {    ـ حىت بلغ} ً	�Kُ[D��� E@F@�D��� �S�Q� ً	�Kُ[D��� E@F@�D��� �S�Q� ً	�Kُ[D��� E@F@�D��� �S�Q� ً	�Kُ[D��� E@F@�D��� �S�Q�ما كاد تبارك وتعـاىل أن  : ـ مث قال وهب} 

 .يفرغ من نعت ما أعد هلم بذلك من النعيم يف اجلنة
 سورة أَهم خري من املالئكة؟ واهللا تعاىل يقول يف! ال يستغفر إال ملن يرى رأيهم   : وأما قوهلم 

} h�� Eb h�� Eb h�� Eb h�� Eb{ :}         ِ�D�َ:	 -ـUِ /ِ���ـ �S�@�ِ�ْ^َ"D��;�� DEِFP$�� ِ�D��}ِ$ �SK@}P ��@; ُ�َ[*ِ�8َ(	��         ِ�D�َ:	 -ـUِ /ِ���ـ �S�@�ِ�ْ^َ"D��;�� DEِFP$�� ِ�D��}ِ$ �SK@}P ��@; ُ�َ[*ِ�8َ(	��         ِ�D�َ:	 -ـUِ /ِ���ـ �S�@�ِ�ْ^َ"D��;�� DEِFP$�� ِ�D��}ِ$ �SK@}P ��@; ُ�َ[*ِ�8َ(	��         ِ�D�َ:	 -ـUِ /ِ���ـ �S�@�ِ�ْ^َ"D��;�� DEِFP$�� ِ�D��}ِ$ �SK@}P ��@; ُ�َ[*ِ�8َ(	��، وأنا أُقسم باهللا مـا      }
�َ ;��Dـ ِ�D��; َ�  @3َ�Kُـ ِ�D��; َ�  @3َ�Kُـ ِ�D��; َ�  @3َ�Kُـ ِ�3َ�Kُ@  {: كانت املالئكة ليقدروا على ذلك وال ليفعلوا حىت أُمروا به؛ ألن اهللا تعاىل قال      

�E@c $ِـ&ِD�َ�C��D��; ِ6ـُ     ِ ِJDKَ���ِ$     ُـC��D��; ِ6�ِD�َ&ِـ$ E@c�ِ ِJDKَ���ِ$     ُـC��D��; ِ6�ِD�َ&ِـ$ E@c�ِ ِJDKَ���ِ$     ُـC��D��; ِ6�ِD�َ&ِـ$ E@c�ِ ِJDKَ���ِ$�SK�SK�SK�SK{ وأنه أُثبتت هذه اآلية يف سورة ،}  hـ�� Eـb  hـ�� Eـb  hـ�� Eـb  hـ�� Eـb{ رت يفوفُس ،} Eـb Eـb Eـb Eـb {
= 

ارك ا	��� ��  �
 ا	�����



 

 

                                                           
��;@\�Dِ�@ـ�SK $ِـ3ِ ��;��Dـ"َ^ْ�ِ�@�XC�ِ �SـMِ;/�                 {: الكربى؛ قال  DEِـFP$�� ِـ�D��}ِ$ �SK@}P َـ3@ ;@��ـ�DK�b /ـ���� �ªD����	 �SKُCِ�D}�; �/;ِMX�	                 �/;ِMـXC�ِ �S���;@\�Dِ�@ـ�SK $ِـ3ِ ��;��Dـ"َ^ْ�ِ�@ DEِـFP$�� ِـ�D��}ِ$ �SK@}P َـ3@ ;@��ـ�DK�b /ـ���� �ªD����	 �SKُCِ�D}�; �/;ِMX�	                 �/;ِMـXC�ِ �S���;@\�Dِ�@ـ�SK $ِـ3ِ ��;��Dـ"َ^ْ�ِ�@ DEِـFP$�� ِـ�D��}ِ$ �SK@}P َـ3@ ;@��ـ�DK�b /ـ���� �ªD����	 �SKُCِ�D}�; �/;ِMX�	                 �/;ِMـXC�ِ �S���;@\�Dِ�@ـ�SK $ِـ3ِ ��;��Dـ"َ^ْ�ِ�@ DEِـFP$�� ِـ�D��}ِ$ �SK@}P َـ3@ ;@��ـ�DK�b /ـ���� �ªD����	 �SKُCِ�D}�; �/;ِMX�	

 	Kـ@���	�f 	Kـ@���	�f 	Kـ@���	�f 	Kـ@���	�f {     اهللا ما كانـت     صدر اإلسالم،    إين قد أدركت  ! اآليات، أال ترى يا ذا خوالن؟فو
وما أظهر أحد منهم قوله إال ضرب ! للخوارج مجاعةٌ قط إال فرقها اهللا على شر حاالم

ولو أمكن اُهللا اخلوارج مـن      ! وما اجتمعت األمة على رجل قط من اخلوارج       ! اهللا عنقَه 
وإذن لعـاد   ! رأيهم لفسدت األرض، وقطعت السبلُ، وقُطع احلج عن بيت اهللا احلرام          

أمر اإلسالم جاهلية حىت يعود الناس يستعينون برؤوس اجلبال كما كانوا يف اجلاهلية،             
وإذن لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجال ليس منهم رجل إال وهو يدعو إىل نفسـه                 

ويشـهد  ! باخلالفة، ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آالف يقاتل بعضهم بعضـا            
 يصبح الرجل املؤمن خائفا على نفسه ودينـه ودمـه           حىت! بعضهم على بعض بالكفر   

غري أن اهللا حبكمه وعلمه ورمحته،      !! وأهله وماله، ال يدري أين يسلك أو مع من يكون         
نظر هلذه األمة فأحسن النظر هلم، فجمعهم وألّف بني قلوم على رجل واحد ليس من               

ريهم، ومجع به فُرقتهم،    اخلوارج، فحقن اهللا به دماءهم، وستر به عورام وعورات ذرا         
وأمن به سبلهم، وقاتل به عن بيضة املسلمني عدوهم، وأقام به حدودهم، وأنصف بـه          

���َـUْ�? َ�DKـV@    {: مظلومهم، وجاهد به ظاملهم، رمحة من اهللا رمحهم ا قال اهللا تعاىل يف كتابه                 @VـUْ�? َ�DKَـ���    @VـUْ�? َ�DKَـ���    @VـUْ�? َ�DKَـ���
   �ٍD�� ِ$ E@Fَ.D��$ �m���	 gِ	   �ٍD�� ِ$ E@Fَ.D��$ �m���	 gِ	   �ٍD�� ِ$ E@Fَ.D��$ �m���	 gِ	   �ٍD�� ِ$ E@Fَ.D��$ �m���	 gِ	 {  إىل}�#ِ�َ�����	�#ِ�َ�����	�#ِ�َ�����	�#ِ�َ�����	{  ،}D�	��D�	��D�	��D�	��   ً���ِ��q gِ	 OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"   ً���ِ��q gِ	 OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"   ً���ِ��q gِ	 OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ"   ً���ِ��q gِ	 OِD �}ِ$ 	K@�ِWَ" {    حـىت بلـغ} �S�، }'DFَ"َـ�@�DFَ' �S"َـ�@�DFَ' �S"َـ�@�DFَ' �S"َـ�@

��	��f /ِ;ِMX	���K@	 {: وقال اهللا تعاىل   ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI 	K@���	�f /ِ;ِMX�	�� ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI 	K@���	�f /ِ;ِMX�	�� ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI 	K@���	�f /ِ;ِMX�	�� ���َC@�@� @�@W���َ� �X�ِI { إىل} @?��FـDTَ:	 @?��FـDTَ:	 @?��FـDTَ:	 @?��FـDTَ:	 {فلو ! فأين هم من هذه اآلية؟
���َ�َـ�D ��ـ ����CَِQ DRَ"ُ�ـ� ِ��ِ ��?ِ�َـ� 	)ُ���DـCِ#�          {: وقال! كانوا مؤمنني لنصروا            �#Cِـ��D�ُ(	 ُ�ـ� ِ��ِ ��?ِ�َـ�"��CَِQ DRَ�� ـ�� Dَـ��َ���          �#Cِـ��D�ُ(	 ُ�ـ� ِ��ِ ��?ِ�َـ�"��CَِQ DRَ�� ـ�� Dَـ��َ���          �#Cِـ��D�ُ(	 ُ�ـ� ِ��ِ ��?ِ�َـ�"��CَِQ DRَ�� ـ�� Dَـ��َ��� . . . .     �S�@�Kـ@W�َ(	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI     �S�@�Kـ@W�َ(	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI     �S�@�Kـ@W�َ(	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI     �S�@�Kـ@W�َ(	 @Eـ@Fَ� DEـ@FX�ِI . . . . SِI�� SِI�� SِI�� SِI��

  �SK@ �ِ�َ^�	 @E@Fَ� �َ����@q  �SK@ �ِ�َ^�	 @E@Fَ� �َ����@q  �SK@ �ِ�َ^�	 @E@Fَ� �َ����@q  �SK@ �ِ�َ^�	 @E@Fَ� �َ����@q{فلو كانوا جند اهللا غَلبوا ولو مرة واحدة يف اإلسالم، وقال اهللا تعاىل ، :
}         DEِFِ�DK5َـ Hِ�َـI n8�2 �@�@ـCِD َ5 /ِ� ���Cْ��D�َ1 D�َ�َ��         DEِFِ�DK5َـ Hِ�َـI n8�2 �@�@ـCِD َ5 /ِ� ���Cْ��D�َ1 D�َ�َ��         DEِFِ�DK5َـ Hِ�َـI n8�2 �@�@ـCِD َ5 /ِ� ���Cْ��D�َ1 D�َ�َ��         DEِFِ�DK5َـ Hِ�َـI n8�2 �@�@ـCِD َ5 /ِ� ���Cْ��D�َ1 D�َ�َ��، فلـو كـانوا مـؤمنني       }�DWَـ�@ 	)ُـ\DWَ�   �#ِ�ِ�Dـ�@ 	)ُـ\DWَ�   �#ِ�ِ�Dـ�@ 	)ُـ\DWَ�   �#ِ�ِ�Dـ�@ 	)ُـ\}   �#ِ�ِ�Dحىت بلغ   {  

َ�DE@F          {: ، وقال !نصروا�Cِْeَ"ـD���َ� �ِ��}�ِـ�W�	 	KُـCِ����� DEُ[�ِ� 	K@���	�f �/;ِMX�	 ُg	 ������          DE@F�َ�Cِْeَ"ـD���َ� �ِ��}�ِـ�W�	 	KُـCِ����� DEُ[�ِ� 	K@���	�f �/;ِMX�	 ُg	 ������          DE@F�َ�Cِْeَ"ـD���َ� �ِ��}�ِـ�W�	 	KُـCِ����� DEُ[�ِ� 	K@���	�f �/;ِMX�	 ُg	 ������          DE@F�َ�Cِْeَ"ـD���َ� �ِ��}�ِـ�W�	 	KُـCِ����� DEُ[�ِ� 	K@���	�f �/;ِMX�	 ُg	 �������َ �َ �َ �َ }حـىت بلـغ    { 
= 

 ٣٨٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

٣٨٦

                                                           
    ً�|Dـ��T -ِـ$ �SKُQ�ِD�@;    ً�|Dـ��T -ِـ$ �SKُQ�ِD�@;    ً�|Dـ��T -ِـ$ �SKُQ�ِD�@;    ً�|Dـ��T -ِـ$ �SKُQ�ِD�هل كان ألحد منهم قط أَخرب إىل اإلسالم من يوم       ! ، فأين هم من هذا؟    };@

c@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـc      َO@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـc      َO@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـc      َO@ـ �K	�Xـ��D�َ1 )ِMـOَ      {:  تعـاىل  عمر بن اخلطاب بغري خليفة وال مجاعة وال نظر، وقد قال اهللا           
��HَC 	�ـ�CُQ /ِ;P}ـ3ِ          @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?�� z��Fُ��ِ$ @3َ�K@���         ِ3ـ{CُQ /ِ;Pـ��	 HَC�� @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?�� z��Fُ��ِ$ @3َ�K@���         ِ3ـ{CُQ /ِ;Pـ��	 HَC�� @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?�� z��Fُ��ِ$ @3َ�K@���         ِ3ـ{CُQ /ِ;Pـ��	 HَC�� @6��ِF�ْ@��ِ Phَ�	 /ِ;ِ?�� z��Fُ��ِ$ @3َ�K@���{         وأنا أشهد أن اهللا قد أنفـذ لإلسـالم مـا ،

 .وعدهم من الظهور والتمكني والنصر على عدوهم، ومن خالف رأي مجاعتهم
وأهل القبلة وأهل اإلقرار لشـرائع      من أهل التوحيد    ! أال يسعك يا ذا خوالن    : وقال وهب 

: اإلسالم وسننه وفرائضه ما وسع نيب اهللا نوحا من عبدة األصنام والكفار إذ قال له قومـه       
}   �SKُ�َ]D�َ:	 �2��� X'	�� �2َ� @/ِ�D\ُ�َ1   �SKُ�َ]D�َ:	 �2��� X'	�� �2َ� @/ِ�D\ُ�َ1   �SKُ�َ]D�َ:	 �2��� X'	�� �2َ� @/ِ�D\ُ�َ1   �SKُ�َ]D�َ:	 �2��� X'	�� �2َ� @/ِ�D\ُ�َ1 {   حىت بلغ}�S�@�@�D�َ'�S�@�@�D�َ'�S�@�@�D�َ'�S�@�@�D�أَوالَ يسعك منهم مـا وسـع نـيب اهللا      ! ؟}'َ

�	�D @�Dqِـ- �$��ِـ- D�َ� Sَ1 @ـ�� 	:َ>Dـ����t     {:وخليله إبراهيم من عبدة األصنام إذ قال       �tـ���D<َ:	 ـ��@ D�َ� Sَ1 �	�D @�Dqِـ- �$��ِـ-    �tـ���D<َ:	 ـ��@ D�َ� Sَ1 �	�D @�Dqِـ- �$��ِـ-    �tـ���D<َ:	 ـ��@ D�َ� Sَ1 �َ�ُـy�K  �َ�ُـy�K  �َ�ُـy�K  �َ�ُـy�K  {حىت بلغ } �	�D @�Dqِـ- �$��ِـ-
 @Eِـ�b�� @Eِـ�b�� @Eِـ�b�� @Eِـ�b��{الَ يسعك يا ذا خوالن    ! ؟ما وسع عيسى من الكفار الذين اختذوه إهلا من دون          ! أَو
إن اهللا قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إىل يوم القيامة ليقتـدي بـه                 ! اهللا؟

��ِ�ْ^َ' SِI��R�َ1 �2X�ِYَU DE@Fَ� D 	���ِ+;ـ+@ 	�َِ]ـ�E@       {:املؤمنون ومن بعدهم، يعين    َ�@?�� ِ� DE@FX�ِYَU DE@FD${M��ُ' SِI      @Eَِ]ـ��	ـ+@ ;+ِ���	 �R�َ1 �2X�ِYَU DE@Fَ� D�ِ�ْ^َ' SِI�� َ�@?�� ِ� DE@FX�ِYَU DE@FD${M��ُ' SِI      @Eَِ]ـ��	ـ+@ ;+ِ���	 �R�َ1 �2X�ِYَU DE@Fَ� D�ِ�ْ^َ' SِI�� َ�@?�� ِ� DE@FX�ِYَU DE@FD${M��ُ' SِI      @Eَِ]ـ��	ـ+@ ;+ِ���	 �R�َ1 �2X�ِYَU DE@Fَ� D�ِ�ْ^َ' SِI�� َ�@?�� ِ� DE@FX�ِYَU DE@FD${M��ُ' SِI{ وال ،
خيالفون قول أنبياء اهللا ورأيهم فيمن يقتدي إذا مل يقتد بكتاب اهللا وقول أنبيائه ورأيهـم،                

عليك غداً  واعلم أن دخولك علي رمحة لك إن مسعت قويل وقبلت نصيحيت لك، وحجة              
 .عند اهللا إن تركت كتاب اهللا وعدت إىل قول حروراء

انظر زكاتك املفروضة، فأدها إىل مـن واله اهللا         : فما تأمرين؟ قال وهب   : قال ذو خوالن  
أمر هذه األمة ومجعهم عليه، فإن امللك من اهللا وحده وبيده، يؤتيه من يشاء ويرتعه ممـن                 

 أن يرتعه منه، فإذا أديت الزكاة املفروضة إىل وايل األمر           يشاء، فمن ملّكه اهللا مل يقدر أحد      
برئت منها، فإن كان فضلٌ فِصلْ به أرحامك ومواليك وجريانك من أهل احلاجة وضيف              

 .إن ضافك
أشهد أين نزلت عن رأي احلرورية، وصدقت ما قلت، فلم يلبث ذو : فقام ذو خوالن فقال  

 ".خوالن إال يسريا إال مات 
= 

ارك ا	��� ��  �
 ا	�����
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اجلبهـة اإلسـالمية فـازت يف       " : ـ قال سـلمان   
وأصبحت جتـد   .. االنتخابات البلدية، فدخلت مع الناس      

رئيس البلدية يصلي بالناس إمامـاً، ويتحـدث معهـم،          
يهم دروساً يف التوحيد والفقه واحلديث، ويعلّمهـم        ويعط

 ... ".احلالل واحلرام وآداب الصالة وغري ذلك 
 كم يرجو كل مسلم أن يكون األمر كما قلت،          :النقد

                                                           
 ((، وأوردهـا املـزي يف       )٤٨٣ـ٤٧٨ق  /١٧())  تاريخ دمشق    ((ن عساكر يف    رواها اب 

 ).٥٥٥ـ٤/٥٥٣ ( )) السري(( والذهيب يف ) ١٥٦ـ٣١/١٥٠())  ذيب الكمال 
 :وهلذه اجلماعة أعمال أخرى تشبه متاماً ما كان يقوم به اخلوارج قدمياً، منها: قلت

نظام فيذحبونـه مباشـرةً مبنشـار أو    ـ تشبههم بشرطة النظام؛ ليمتحنوا من يستجيب لل     
 ).٢٤٥ـ٣/٢٤٤( للمربد )) الكامل ((وانظر مثله عند أجدادهم يف ! يفجرون خمّه بساطور

 
! ـ زيادة االغتياالت واجلرائم يف شهر رمضان بشكل رهيب جداً؛ بزعم أنه شهر غزوات             

وانظر مثله عند أجدادهم يوم !! لكنهم ال يغزون الكفار، وإمنا يغزون املسلمني تقرباً إىل اهللا
ـ   علي بن أيب طالب وعمرو بن العـاص  : أن تعاهدوا على قتل خرية البشر ـ يف أيامهم 

 ).٢/٢٩٦(، انظر املصدر السابق ) من رمضان ٢١( يف ليلة �ومعاوية 
ـ قتل املستضعفني من النساء والولدان، وانظر مثله عند اخلوارج الذين قتلوا عبد اهللا بـن              

 )) طبقات ابن سعد     ((ضي اهللا عنهما وبقر بطن جاريته عن ولدها وهي حامل يف            خباب ر 
 .وغريمها، وهو صحيح) ٥/١١٠ ()) مسند أمحد ((و) ٢٤٦ـ٥/٢٤٥(

مل أورد هنا الوثائق اليت فيها هذه اجلرائم املذكورة إشفاقا على البقية الباقية مـن         : مالحظة
 يقتلون أهل اإلسالم ويدعون     »سوء، الذين   املسلمني هناك من أن تناهلم أيدي اإلجرام ب       

 . كما أخرب عليه الصالة والسالم، وهو حديث متفق عليه«أهل األوثان 



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٨٨�
 ا	�����

 :ولكنه اليوم رجاء كاألمنية، وقد قيل
 من كان مرعى عزمه ومهومه      روض األماين مل يزل مهزوالً

خالف ذلك مع األسف، أما     أقول هذا ألن األمر كان      
تدريس التوحيد والفقه واحلديث فال أدري من حتلّمـه يف          

 فسل البلديات اإلسالمية  وأما تعليم احلالل واحلرام،     . منامه
وسلهم بأي قضاء إسـالمي     ! عن تعاملها مع بنوك الربا؟    

كانوا يفصلون يف اخلصومات؟ وسل أي جزائـري عـن          
 وعن املسـاكن واألراضـي      أموال البلديات أين تسربت؟   

الشعبية والعقارات بأي عدل قُسمت؟ وأما الصالة وتعلّم        
اشـتقت إىل   : آداا، فكم مسعنا منهم من يتململ قـائالً       

اجللوس يف حلقة املسجد، فمنذ أن جنحنا يف االنتخابات مل          
، وكم هم الـذين كـانوا       اهللانعرف جملساً للعلم يف بيت      
؛ ألم شغلوا بدولتـهم عـن       جيمعون الصلوات يف املساء   

 أُنسيه، وكـان    اهللاومن كان حيفظ نصيباً من كتاب       ! ربهم
 املــــــــــدعو شــــــــــراطي 
ـ قبل اجلبهة ـ يعلّم أحكام تالوة القرآن برواية ورش ـ   

 به خلقا كثريا، اهللالرواية املقروء ا يف اجلزائر ـ حىت نفع  
 هـذا يف  مع التنبيه على أنه كان ـ تقريباً ـ الوحيد على  

اجلزائر كلها، مما أنعش التالوة الصحيحة، وما أن جـاءت     
اجلبهة حىت اخنرط فيها هذا الشيخ، وذهبت حلقاته كأن مل          

 تعاىل أن ال يكون قد سلبه كتابه        اهللاتكن باألمس، ونسأل    
 .من صدره



 

 

 ٣٨٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

أي ِعلْم هذا الذي علّمته اجلبهةُ وقد كان الرجـل ـ   
تابا للعلوم الشرعية؟ إمنا يومها ـ ليستحي أن حيمل معه ك 

يتأبطها أحـدهم كـدليل علـى        «املنقذ   »هي جريدة   
أنه ال ضري على مقتين اجلرائد العلمانية؛ ألنه         على !!الوالء

دليل التفقه على الواقع، بشرط أن يبقى بينه وبني حزبـه           
 !!!كل الوفاء

مل أتـرك   : ولقد جاءين من مسئوليهم من يبكي ويقول      
بل ... الصالة إال ملّا أصبحت عضوا بارزا يف بلدية اجلبهة          

عملـت يف البلديـة العلمانيـة مث     : قال يل أحد الثقـات    
اإلسالمية فلم أُمنع من الصالة يف مسجد احلي القريب جدا        

مية حبجة أنّ ا مسـجدا،      من البلدية إال يف البلدية اإلسال     
وأنّ وقتنا ضيق، وأنّ الصالة جائزة يف كل مكـان، وأنّ           
العمل لدولة اإلسالم عبادة وأنها مصلحة عامة وغري ذلك         

1َ�ـ����D�@$ �lَـ3@       {: اهللامن القواعد غري املؤسسة، وصدق       D/َ��ـUَ1       @3َـ����D�@$ �lـ�َ1 D/َ��ـUَ1       @3َـ����D�@$ �lـ�َ1 D/َ��ـUَ1       @3َـ����D�@$ �lـ�َ1 D/َ��ـUَ1
ــ/�  ِ� z�Kــ ْ�َ' Hــ َC��ــ/�  ِ� z�Kــ ْ�َ' Hــ َC��ــ/�  ِ� z�Kــ ْ�َ' Hــ َC��ــ/�  ِ� z�Kــ ْ�َ' Hــ َC��gِ	gِ	gِ	gِ	 @$ �lــ �َ1 D/ــ �َ1 y�ــ D��i ٍS	�Kــ ْw�ِ�  @$ �lــ �َ1 D/ــ �َ1 y�ــ D��i ٍS	�Kــ ْw�ِ�  @$ �lــ �َ1 D/ــ �َ1 y�ــ D��i ٍS	�Kــ ْw�ِ�  @$ �lــ �َ1 D/ــ �َ1 y�ــ D��i ٍS	�Kــ ْw�ِ�ــ�َ�   �T HــC�ــ3  َ����D� �َــ� �T HــC�ــ3  َ����D� �َــ� �T HــC�ــ3  َ����D� �َــ� �T HــC�ــ3  َ����D�

�ٍ��c �ٍ@�@q�ٍ��c �ٍ@�@q�ٍ��c �ٍ@�@q�ٍ��c �ٍ@�@q{ . 
        تهم بلون ذهـيبكتب على مدخل بلديهذا وكان ي :}    

�#ِ�ِ�� tٍ�8��ِ$ ��cKُC@iD?	�#ِ�ِ�� tٍ�8��ِ$ ��cKُC@iD?	�#ِ�ِ�� tٍ�8��ِ$ ��cKُC@iD?	�#ِ�ِ�� tٍ�8��ِ$ ��cKُC@iD?	{!! 
 قدر ما قدر ألوشك الناس      اهللا لوال أنّ    :وأقول بصراحة 

؛ من أجل ما يرون     )إسالمي  ( على بغض كل ما يقال له       
تالسـات البلديـة،    عليه املستوى اإلسالمي، بـدءاً باالخ     

  !وانتهاًء خبطب اجلمعة اليت ال تزيد على الشتائم النابية



 

 

ارك ا	��� ��  ٣٩٠�
 ا	�����

ومن عالمات استصغارهم العلوم الشـرعية أن تـرى         
املسئولني الذين وصفتهم ـ يا سلمان ـ مل يختاروا على   
أساس درايتهم بالشرع، ولكن على أساس الدراية بالعلوم        

ـ           ني هجمـت   املدنية، وهذا برز بشكل كـبري جـدا ح
على اجلبهة، فلم نر من املرشحني للربملـان إال         ) اجلزأرة  ( 

طبيبا أو مهندسا أو رياضيا أو إداريا سياسيا، بزعم اخلربة          
بالعلوم املدنية، فأخروا ذوي الشهادات الشرعية خجالً من        
أن تضحك عليهم احلضارة، وهذا نعرفـه مـن النخالـة           

شـرعي، إذ غالـب     السياسية اليت دنست حرم العلـم ال      
احلركات اإلسالمية على هذا التنقص، وإن صرخت باسم        
الشرع، وهو عني التفريق بـني الـدين والدولـة ألـم      
يتشددون يف اشتراط املعرفة بالعلوم العصرية ملن ينصـب         
رئيسا للدولة اإلسالمية، وأما يف الدين فيكفي فيه عندهم         

( اهي أنّ    ومـن الـدو    !!شيء من العاطفة اإلسالمية فقط    
مينعون الثوب السعودي؛ ألنه دليل على الرواسب   ) اجلزأَرة  

السلفية والتأثر بالغزو الوهايب، ولكن ال بأس عندهم بالبدلة       
الفرنسية؛ ألنها دليل على التحضر وبعد النظـر وسـعة          

وكم يسترِوحون إىل بعض األساتذة الذين  درسوا        !! األفق
إليهم بلباس الكفار، وال يستنكفون أن      عليهم؛ ألم وفدوا    

مـع أـم    ! يلبسوه يف الديار الـيت ال تفرضـه علـيهم         
فهل هذا عنوانٌ لتحـدي     !! متخصصون يف الغزو الفكري   

سلفية اجلزيرة اليت يسموا سلفية البدو؟ وكأنه قد قيـل          



 

 

 ٣٩١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

: �ولو كان فيه قول النيب      ! والختشوا الغزو ! البسوه: هلم
 .  رواه أمحد وهو حسن«!  من تشبه بقوم فهو منهم»

وال تسارع إىل إنكار هذا؛ ألنك ربمـا رأيـت مـن            
اجلزأَريني من لبس الثوب السعودي يف السـعودية؛ فـإنّ          

 :قاعدم عندكم قاعدة أهل الغربة الذين قال فيهم الشاعر
  تلِْقك الغربةُ يف معـشر    قد أَمجعوا فيك على بغضهـمإنْ

  )1(فداِرهم ما دمت يف دارهم   وأرِضهم ما دمت يف أرضهم
وحقيقة هؤالء أم دخلوا يف صراع مع احلضارة وهم         
ضعفاء علما وتقوى، فأشعرم بالنقص وأصـيبوا بعقـدة       

ـFَ' �8َU      EِCِْ�@ـFَ' �8َU  Kِ�@ـFَ' �8َU  Kِ�@ـFَ' �8َU  Kِ�@ـK  {:  تعاىل يقول  اهللاحضارية مع أنّ    ��	 �ِI 	K@�Dَـ�'� 	      EِCْـ��	 �ِI 	K@�Dَـ�'� 	      EِCْـ��	 �ِI 	K@�Dَـ�'� 	      EِCْـ��	 �ِI 	K@�Dَـ�'� 	
� �SDKَCD�َ:	 DEُ"�َ1�� �SDKَCD�َ:	 DEُ"�َ1�� �SDKَCD�َ:	 DEُ"�َ1�� �SDKَCD�َ:	 DEُ"�َ1�ُg	ُg	ُg	ُg	DEُ[���� DEُ[���� DEُ[���� DEُ[���� { . 

هذا خرب ما عندنا ـ يا سلمان ـ وذاك خـرب مـن     
إنكـم  : أحيانـاً يقولـون   "  :عندكم، فكيف تقول بعده   

تتحدثون عن قضايا ال تـدركون أبعادهـا وال تعرفـون           
 ! ؟"مراميها وال خلفياا 
�Iِ[َ{: اهللاياسلمان يقول َ]ِI�َ]ِI�َ]ِI�H�$D�ُ5 	َ] �S�Q DKَ��� 	Kُ�ِ�D��َU DEُ"Cُْ5 	H�$D�ُ5 	َ] �S�Q DKَ��� 	Kُ�ِ�D��َU DEُ"Cُْ5 	H�$D�ُ5 	َ] �S�Q DKَ��� 	Kُ�ِ�D��َU DEُ"Cُْ5 	H�$D�ُ5 	َ] �S�Q DKَ��� 	Kُ�ِ�D��َU DEُ"Cُْ5 	{. 

                                                           
 ).١/٢١٨( للسيوطي «لوعاة  بغية ا»حملمد بن حممد الرامشي كما يف ) ١(



 

 

 ٣٩٢ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

فقد تكلَّم عن أحـداث اجلزائـر يف        سفر احلوايل   وأما  
من أسئلة علـى شـرح العقيـدة        ) ٢/٢٢٧(شريط رقم   

 ).هـ٢٥/١٢/١٤١١: (الطحاوية بتاريخ
حنن ال نعرف الكثري عن هـذه اجلبهـة         : " ـ قال فيه  

وبالنسبة لقائديها الشيخ عباسي مدين وعلي بن       ! الميةاإلس
 !!! ".  ومل نقابلهما، ومل نرمها!! ما نعرفهما: حاج

ـ عمن ال تعرفـه  !كيف تتكلم ـ يا سفر : النقدـ 
��SK@�َCD��; DE@c{:  يقول اهللاو Phَ��ِ$ ��ِF�T /�� X�I�SK@�َCD��; DE@c� Phَ��ِ$ ��ِF�T /�� X�I�SK@�َCD��; DE@c� Phَ��ِ$ ��ِF�T /�� X�I�SK@�َCD��; DE@c� Phَ��ِ$ ��ِF�T /�� X�I{بـل كيـف   ! ؟

�cـ\@��b ِfَـ��c    DEُ"D��qـ\@��b ِfَـ��c    DEُ"D��qـ\@��b ِfَـ��c    DEُ"D��qـ\@��b ِfَـ��c    DEُ"D��qـ� 1َ�ـ"�c     DEُـ� 1َ�ـ"�c     DEُـ� 1َ�ـ"�c     DEُـ� 1َ�ـ"DEُ     {:  يقـول  اهللاجتادل عنه وحتتج له و    
                  �� yEـCِْ��CَِU yECِْـ�E 'ُ{�ـ����Uِ �SKLqـ� �َـ��lD �َ]ُـE $ِـ3ِ  ِ3ِ$ DEُ[َ� ����Uِ                  �� yEـCِْ��CَِU yECِْـ�E 'ُ{�ـ����Uِ �SKLqـ� �َـ��lD �َ]ُـE $ِـ3ِ  ِ3ِ$ DEُ[َ� ����Uِ                  �� yEـCِْ��CَِU yECِْـ�E 'ُ{�ـ����Uِ �SKLqـ� �َـ��lD �َ]ُـE $ِـ3ِ  ِ3ِ$ DEُ[َ� ����Uِ                  �� yEـCِْ��CَِU yECِْـ�E 'ُ{�ـ����Uِ �SKLqـ� �َـ��lD �َ]ُـE $ِـ3ِ  ِ3ِ$ DEُ[َ� ����Uُِg	ُg	ُg	ُg	   @EَـCD��;    @EَـCD��;    @EَـCD��;    @EَـCD��; 

   �SKـ@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1��   �SKـ@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1��   �SKـ@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1��   �SKـ@�َCD�َ' َ� DEُ"�َ1��والدعوات كلها تقَوم بأصحاا؛ قال ابن   ! ؟}
 إن الطائفة إمنا تتميز باسم رجاهلا أو نعت أحواهلا : "تيمية
ألن مجيع الناس قادرون على ادعاء اإلسـالم         :لتق؛  )1("

والتلبيس مبعسول الكالم، وهل املنافقون إال مندسـون يف         
الصفوف يموهون حىت ينخدع م من ميشـي بعقليتـك          

�SِI        {:  تعاىل اهللابل قال   ! هذه؟ DE@F@ـ���Dqَ1 �2ـ@ ِ�D�ُ' DEFَ"ـD;َ1�� 	]I�        SِI� DE@F@ـ���Dqَ1 �2ـ@ ِ�D�ُ' DEFَ"ـD;َ1�� 	]I�        SِI� DE@F@ـ���Dqَ1 �2ـ@ ِ�D�ُ' DEFَ"ـD;َ1�� 	]I�        SِI� DE@F@ـ���Dqَ1 �2ـ@ ِ�D�ُ' DEFَ"ـD;َ1�� 	]I�
     DEِF�ِDKَـ��ِ DVـ��D�َ' 	Kُـ�Kُ��;     DEِF�ِDKَـ��ِ DVـ��D�َ' 	Kُـ�Kُ��;     DEِF�ِDKَـ��ِ DVـ��D�َ' 	Kُـ�Kُ��;     DEِF�ِDKَـ��ِ DVـ��D�َ' 	Kُـ�Kُ��;{ .مشتِركاً مع أحد من     :  أقول مث لوكنت

                                                           
 ).٢/٥١٨  (« منهاج السنة ») ١(

 فقه واقع اجلزائر عند سفر احلوايل



 

 

 ٣٩٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

           ها من رخيص متاع الدنيا، أكنتالناس يف جتارة أو ما شا
مكتفياً ذا الوصف الذي وصفت به شيوخ اجلبهة أم أنك          

فكيف واألمر دين وجنة أو     ! تشح مبالك، وحتتاط لدنياك؟   
ولقد أتى علـي    : " �كما قال حذيفة بن اليمان      ! نار؟

 أيكم بايعت؛ لئن كان مسلما لَيردنه علي        زمان وما أُبايل  
. دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لَيردنه علي سـاعيه         

 متفق  "وأما اليوم فما كنت ُألباِيع منكم إال فالنا وفالنا          
 .عليه

هذا االحتراز من أجل الدنيا؛ ألن املقصود باملبايعـة يف          
ين الذي هو أول ما     كالم حذيفة البيع والشراء، فكيف بالد     
مع هذا  !  ورسوله؟ اهللانرجو أن يقيمه لنا من نبايعه على بيع         

! تريد من املسلمني أن يؤيدوا دعوة رجلني جمهولني عندك        
: ورمحة اهللا على ابن بطة؛ إذ يقول      !! إنّ هذا لشيء عجاب   

فلقد ِعشنا إىل زماٍن نشاهد فيه      ! فإنا هللا وإنا إليه راجعون    " 
اً، يقَلِّد أحدهم دينه ويأتِمن على إميانه من يتِهمـه يف           أقوام

!! وال يأمنه على التاِفِه احلقري ِمـن دنيـاه        ! كلمٍة يحكيها 
إنّ هذا العلم   : "  على ابن سريين؛ إذ يقول     اهللا، ورمحة   )1("

رواه مسـلم يف    ،  "ِدين، فانظروا عمن تأخذون ديـنكم       
 .)) صحيحه ((مقدمة 

                                                           
 ).٢/٥٠٩ ( « اإلبانة ») ١(



 

 

 ٣٩٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 تعاىل به ِمن    اهللالكن ِمن منطلق ما أمر      : " سفرقال  ـ  
العدل، أنا أمامي رجالن، أمامي مدعيان، ومها جبهتان يف         

، اجلبهة اإلسالمية وجبهة التحريـر احلاكمـة      : احلقيقة
 ".جبهتان مدعيان، وأنا مبرتلة القاضي املأمور بالعدل 

 لقد شققت على نفسك يف طلب منصـب         :النقدـ  
االكتفاء مبنصب الفتيا؛ ألنه يكلفك مـا ال        القضاء وعدم   

 :طاقة لك به من جهتني
 ـ خطورة هذا املنصب؛ إذ يفرض عليك اإلصـغاء   ١

إذا ! يا علي  ((:  لعلي ����إىل املتخاصمين مجيعا لقول النيب      
جلس إليك اخلصمان فال تقِْض بينهما حىت تسمع مـن          

بين اآلخر كما مسعت من األول؛ فإنك إذا فعلت ذلك ت         
 : رواه أمحد وغريه وهو صحيح، وقد قيل))لك القضاء 

 اخلائفينا كني أمراً      تضيق له قلوبلقد كُلِّفْت يا مس
 العاملينا ب العرش قاٍض     وتقضي أنت بنيأتعلَم أنّ ر

ومن عجيب تناقضك اعترافك بأنك تقضي من غري أن         
بعينه، فـإن   وهذا هو اجلَور    !! تعرف أحداً من املقضي هلم    

ما فيـه إن          : قلت مبا تنشره الصحف، فقد عرفت اكتفيت
كنت قرأت هذا الكتاب من أوله، مث الصحف نفسـها مل           
تعِد اليوم معبرة عن رأي النظام؛ ألن الكُتـاب أضـحوا           
يعبرون عن رأيهم اخلاص يف ظل الدميقراطيـة والتعدديـة          

ن االشتراكية يف   احلزبية، وإن كنت أنت ال تزال تعيش زم       
اجلزائر، فاعلم أن هذا قد مضى من سنوات قبـل بـروز            



 

 

وأنت امـت علمـاء     جبهة اإلنقاذ، وعجيب أالّ تدري      
 !!   بلدك بالقصور يف اطالعهم على الواقع؟

 ـ القضاء السياسي أخطر أنواع القضاء، وال نعرف  ٢
!! أنك أهل للقضاء فضالً عن أهليتك للحديث يف السياسة        

ينته يف هذا الكتاب ِمن اشتراط بلوغ درجة االجتـهاد          ملا ب 
لذلك، بل الذي نعرفه أن علماء بلدك وك عنـها، بـل            
منعوك من التدريس نفسه، كما ستقرأ بيام هنا إن شـاء           

 .اهللا
 كلٌّ منا كذلك  ... وأنا مبرتلة القاضي    : " قال سفر ـ  

." 
ء، وعلـى    فيه تجِريُء عامة الناس على القضا      :النقدـ  

 .)1(الدخول يف السياسة، وهو أسوأ شيء يتعلَّمونه منك
                                                           

وهذا املنهج املعروف اليوم عند من يركِّز يف دعوته على السياسة، يعود عليـه يف آخـر                 ) ١(
األمر، ومثاله عندنا يف اجلزائر؛ فإنّ الذين يقومون اليوم بأفظع اجلرائم هم أشباه األعراب              

 سـفر   من املؤيدين جلبهة اإلنقاذ، الذين ال نصيب هلم من العلم الشرعي؛ كـان أشـباه              
يوغلوم يف السياسة وينفخون فيهم عاطفة إسالمية فارغة، فلما وجد منهم بعضهم هذه             
التصرفات رجع إىل بعض رشده، وحاولوا أن يتراجعوا عن بعض ما هم فيه مـن عمـل             
مسلّح إجرامي، فقابلهم هؤالء األعراب بالتهديد، ونفّذوا يف بعضهم القتل؛ حمتجني عليهم     

 ورموهم  ،!! "أما السياسة، فكلنا سياسيون   !  أنتم دعاة فقط   : "منهممبا كانوا يسمعون    
وقد كنتم ! إنكم ما نكلْتم عن متابعة اجلهاد إال جلنب فيكم     : " مبا كانوا يرمون به السلفيني    

بل ! ال! باألمس القريب للمنابر ترِعدون، وللمترددين عن متابعتكم من اجلماهري ترِعبون؟         
= 
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اآلن مشكلة موجودة، يطلب منا أن حنكم       : " وقالـ  
 فيهـــــــــــــــــــــــا، 
خمتصمان متنازعان حنكم بينهما، كيف حنكم؟ هنا السؤال،     
ــدمها   ــال أحــــــــ  قــــــــ

ـ   اهللاأنا أريد اإلسالم وأريد كتـاب  : ـ وحنن ال نعرفه 
هذا خصمي جبهة   : مهوقال عن خص  ...  �وسنة رسوله   

حزب اشتراكي علماين تابع لفرنسا وللغـرب،       : التحرير
مـاذا  ... قادته وزعماؤه فرضوا االشتراكية على الـبالد        

 ويـؤمن   اهللاماذا يقول املسلم الذي خياف      ! جييب املسلم؟ 
 ويؤمن باإلسالم؟ مع أيهما يكون؟ وإن مل يعرفهمـا          اهللاب

ن أو متيل أو فـرض      وال عالقة له ما، لكن من الذي تكو       
 عليك أن تكون معه وأن تنصره       اهللا تبارك وتعاىل، فرض     اهللا

وأن تؤيده؟ هل هذه املسألة ـ أنا أسألكم مجيعا ـ هـل    
هذه فيها خيار لنا؟ هل فيها خيار وإال حنن اآلن أمام إلزام            

؟ إلزام، جيب علينا أن نكون مع       اهللاوحكم قاطع صريح من     
                                                           

 !! ".مقأنتم معنا إىل آخر ر
، وأضـحى   )األعراب  ( وقد ذكر لنا من فر منهم وفارقهم أن اإلمارة انتقلت إىل هؤالء             

قد انقلب أعـوام أضـدادهم، وأتبـاعهم        ! دعام حتت قيادم ال ينبسون ببنت شفة      
���Kُ� 2�MQ}- $��� 	��ـ�)# $�.ـ�ً �ـ� Qـ��K	 ;�]�ِـ SK            {:أعداءهم؛ قال اهللا تعاىل               SK ِـ�[�; 	Kـ��Q ـ�)# $�.ـ�ً �ـ���	 ���$ -{��Kُ� 2�MQ�            SK ِـ�[�; 	Kـ��Q ـ�)# $�.ـ�ً �ـ���	 ���$ -{��Kُ� 2�MQ�            SK ِـ�[�; 	Kـ��Q ـ�)# $�.ـ�ً �ـ���	 ���$ -{��Kُ� 2�MQ�L$� 2 2 2 2ـ �$Lـ �$Lـ �$Lـ  ��ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ� }: وقال ،{

�� �C� t�8�$�� �C� t�8�$�� �C� t�8�$�� �C� t�8�${. 
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مع الكافرين وإال مـع     .  مع املتقني  الفجار وإال مع املتقني؟   
 ...".املؤمنني؟ مع املؤمنني 

أعتقد أن عرض املسألة ذه الصورة هـو         :النقدـ  
؛ ألنه صـور املشـكلة يف اختيـار         أكرب أخطاء سفر هنا   

وليس األمر كـذلك؛ ألنَّ     ! اإلسالم على الكفر أو العكس    
لكـن    وال يرضى ا بديال،    اهللاملسلم ال يساوم  بشريعة      

، فطرحه السؤال   املشكلة يف الطريق املوصل إىل حتكيمها     
هل خيتارون اإلسـالم أو الكفـر؟ اـام         : على املسلمني 

	�D'َ�$�ـ  DR	�D'َ�$�ـ  DR	�D'َ�$�ـ  DR	�D'َ�$�ـDR  {ألن هذا السؤال ال يطرح إال على من         ! للمسلمني
�S�@??��َ"�; DEِFِ D;�� -Uِ DE@FَU DE@F@$KُCُ5�S�@??��َ"�; DEِFِ D;�� -Uِ DE@FَU DE@F@$KُCُ5�S�@??��َ"�; DEِFِ D;�� -Uِ DE@FَU DE@F@$KُCُ5�S�@??��َ"�; DEِFِ D;�� -Uِ DE@FَU DE@F@$KُCُ5{ ،هذه واحدة. 

، ن منشإ اخلـالف ِحدت عأنك ـ ذا ـ   : والثانية 
ومعروف أن احليدة عن نقطة البحث تضيع البحث وقـد          

 .تعطي نتائج معكوسة
أنك أُتيت من املفهوم اخلاطيء للعدل الـذي        : والثالثة 

دندنت حوله؛ حيث ظننت أنه يكمن يف جمـرد معرفـة           
ــأ    ــذا خط ــؤالء، وه ــه ه ــذي يرفع ــعار ال  الش

الص هللا،  هـواإلخ : أحـدمها : ألنَّ للعدل ميزانني  فادح؛  
وأنت مل تـِزن هـذه   ، ���� اهللاهو املتابعة لرسول    : والثاين

الدعوة ال ذا وال بذاك؛ إذ كونك تقنع مبجرد الشـعار           
املرفوع يدل على عدم تقصي البحث يف الوصول إىل غلبة          

وأما متابعة الرسول يف هذا     . الظن فيما خيص إخالص القوم    
 يعطي  اهللااما، مع أن    الطريق الذي سلكوه فلم تعرج عليه مت      
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���FDqـXC�ِ @3ـ3ِ �c@ـ�K             {: عليهما كما قال سـبحانه     �EَCـD�1 D/ـ�� HَـC�$             �Kـ@c����FDqـXC�ِ @3ـ3ِ  �EَCـD�1 D/ـ�� HَـC�$             �Kـ@c����FDqـXC�ِ @3ـ3ِ  �EَCـD�1 D/ـ�� HَـC�$             �Kـ@c����FDqـXC�ِ @3ـ3ِ  �EَCـD�1 D/ـ�� HَـC�$
�SKُ��+D}�; DE@c َ��� DEِFD�َC�� y�DK�i َ��� ِ3P$�� ���ِ� @6@�Dqَ1 @3َCَU y/ِ�D}@��SKُ��+D}�; DE@c َ��� DEِFD�َC�� y�DK�i َ��� ِ3P$�� ���ِ� @6@�Dqَ1 @3َCَU y/ِ�D}@��SKُ��+D}�; DE@c َ��� DEِFD�َC�� y�DK�i َ��� ِ3P$�� ���ِ� @6@�Dqَ1 @3َCَU y/ِ�D}@��SKُ��+D}�; DE@c َ��� DEِFD�َC�� y�DK�i َ��� ِ3P$�� ���ِ� @6@�Dqَ1 @3َCَU y/ِ�D}@�{.        

��3�FDq@{: فقوله �EَCD�َ1@3�FDq�� �EَCD�َ1@3�FDq�� �EَCD�َ1@3�FDq�� �EَCD�َ1 {يعين به اإلخالص . 
���D}@� �K@cِـ/y  {: وقوله  y/ِـ�D}@� �K@c��  y/ِـ�D}@� �K@c��  y/ِـ�D}@� �K@c��كما بينـه   باع السنة،   يعين به ات  } 

 .)1(ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ
فالقضية شرعية وليست عاطفية، وإال فمـا قولـك يف          

 يف أُحد، مع أم     � اهللا املؤمنني ملا عصوا رسول      اهللاحماسبة  
 سبحانه وتعاىل قـد     اهللاو! هم املؤمنون وعدوهم وثين كافر    

َ�ـ� 1َ    {: تركهم ينكشفون أمام عدوهم وقـال     � ��َ�ـ� 1    َ1� ��َ�ـ� 1    َ1� ��َ�ـ� 1    َ1� ��1  Eُ["ْ�$ـ��<  Eُ["ْ�$ـ��<  Eُ["ْ�$ـ��<  Eُ["ْ�$ـ��<
                 DEُ[ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـ� D/ِـ� �Kـ@c Oْ5ُـ 	َM�c HX�َ1 DEُ"Cُْ5 ��FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1 D�َ5 ٌ�� �ِW@�                 DEُ[ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـ� D/ِـ� �Kـ@c Oْ5ُـ 	َM�c HX�َ1 DEُ"Cُْ5 ��FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1 D�َ5 ٌ�� �ِW@�                 DEُ[ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـ� D/ِـ� �Kـ@c Oْ5ُـ 	َM�c HX�َ1 DEُ"Cُْ5 ��FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1 D�َ5 ٌ�� �ِW@�                 DEُ[ِ�ـ�ِ 1َ��ُ�ِـ� D/ِـ� �Kـ@c Oْ5ُـ 	َM�c HX�َ1 DEُ"Cُْ5 ��FD�َCpِْ� Eُ"D �<َ1 D�َ5 ٌ�� �ِW@�

 SI SI SI SIَg	َg	َg	َg	y�;ِ�َ5 ٍfD-�T {OُQ HَC�� y�;ِ�َ5 ٍfD-�T {OُQ HَC�� y�;ِ�َ5 ٍfD-�T {OُQ HَC�� y�;ِ�َ5 ٍfD-�T {OُQ HَC�� {.        
ــ اتبعـت احلركـات    !وِبعدلك هذا ـ يا سـفر  

اإلسالميةُ الدعواِت الباطنيةَ اهلدامة؛ ألم اكتفوا منـهم       
! ن شعارهم، كما اكتفيت أنـت بـذلك       مبا ظهر هلم م   

تغافلـت ـ   : وغفلوا ـ كما غفلت وال أحب أن أقول 
عن إمرارهم على الغربال الثاين أال وهو متابعة السـنة،          
إذن فلماذا يالم من اتبع اخلميين حني رآه يرفع شـعار           


 	:�D�َِ                {: قوله تعاىل  	Kُ�ِْـ�.ُ"D�	 /;ِMـX�	 HَـC�� ��ُِ�;ـ�@ Sَ1 �َ�@ـ/                ِ�D�َ:	 
 	Kُ�ِْـ�.ُ"D�	 /;ِMـX�	 HَـC�� ��ُِ�;ـ�@ Sَ1 �َ�@ـ/                ِ�D�َ:	 
 	Kُ�ِْـ�.ُ"D�	 /;ِMـX�	 HَـC�� ��ُِ�;ـ�@ Sَ1 �َ�@ـ/                ِ�D�َ:	 
 	Kُ�ِْـ�.ُ"D�	 /;ِMـX�	 HَـC�� ��ُِ�;ـ�@ Sَ1 �َ�@ـ/    
�#aِ�ِ	�K�	 @E@FَC��D�َ�� ً��*َِ1 DE@FَC��D�َ���#aِ�ِ	�K�	 @E@FَC��D�َ�� ً��*َِ1 DE@FَC��D�َ���#aِ�ِ	�K�	 @E@FَC��D�َ�� ً��*َِ1 DE@FَC��D�َ���#aِ�ِ	�K�	 @E@FَC��D�َ�� ً��*َِ1 DE@FَC��D�َ��     !؟}

                                                           
 ).٢٨/١٧٥ (« جمموع الفتاوى ») 1(
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وملاذا يالم من اخندع بصدام حسني؛ وقد رآه كَتـب          
على صوارخيه أمساء الصحابة وتاب توبةً سياسيةً، حـىت         
قال فيه علي بن حاج يف كلمته اليت ألقاها يوم رجع من            

ـ      الرجـل  : " العراق ـ وقد سبق ِذكر شـيء منـها 
فهل شققنا  !! ريد اإلسالم وسوف يطبق الشريعة    وي! تاب

هكذا قال الرجل الذي شبهه     ،  ! "على قلبه حىت نكفِّره؟   
فهل تتصورون يوماً ابن تيميـة      !! سلمان العودة بابن تيمية   

فاللهم !! يتبع صداماً، أو أنه يقول مثل هذا يف جنكز خان؟        
 .رمحاك

 حيِملـون   هؤالء وأذنام كلهم تأثروا بقوم وجـدوهم      
شعارات إسالمية يف وجوه كفار خلَّص فما أغىن عنـهم          

 . مجعهم وما كانوا يستكثرون
ـ هو الذي حرمك من فهـم  ! عدلُك هذا ـ يا سفر 

معىن الوالء حىت احتضنت شر املبتدعة، بل إنـك جعلتـه       
ـ حني قلت يف الربـع  ! قاعدة ـ ويا بئس ما قعدت له 

 :شريط نفسهاألخري من الوجه الثاين لل
ميزة الدعوات اإلسـالمية يف     : قاعدةجيب أن نأخذ    " 

العامل كله على ما فيها من تفاوت، وما بينها من أخطـاء،    
 يعين يدعو إىل اإلسـالم      !ميزا أا تنبع من داخل األمة     
إما إىل املعتزلة، وإمـا إىل      حىت لو عند بعضهم احنرافات؛      

ـ   ون ـ فهـو   اخلوارج، وإما إىل الرافضة، ـ كما تعلم
 !!! ".يأخذها من واقع األمة ومن تارخيها، من تراثها
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ما فيـك   : وقد قيل !! هذه بلية عظيمة  ! اهللا أكرب : قلت

 �َ{Dـ/     {:وصدق اهللا الذي قال   ! يظهر على فيك   EF�َU�ِـD�َ"َ��
 �َ{Dـ/      EF�َU�ِـD�َ"َ��
 �َ{Dـ/      EF�َU�ِـD�َ"َ��
 �َ{Dـ/      EF�َU�ِـD�َ"َ��

JDK��	JDK��	JDK��	JDK��	{ .مث أخذ يشرح هذا التأصيل الفاسد بقوله : 
وانني الوضعية  أما احلكومات العلمانية واحلاكمون بالق    " 

فقطعاً ال ريب عندنا وال شك أم أخذوا هذا من خارج           
اإلسالم، وخارج األمة اإلسـالمية، وخـارج التـاريخ         

: فنقـول ... أصالً  ... اإلسالمي، ال نسبة بني هذا وهذا       
من يدعو إىل اإلسالم، عندهم أخطاء، عليهم مالحظات،        

ـ    د، لكـن ال  ما نزكي، ما نربئ هؤالء، هاا تعرض وتنقَ
إىل اإلسـالم  ..شك أن من يدعو الناس إىل الكتاب والسنة      

 ـ ال شك أنه ال نسبة  وإن أخطأ يف فهم بعض أصولهـ 
 .اخل... " أن يقارن 
وهو دين املوازنـات    ! هذا هو دين ردود الفعل    : قلت
وهو من أوضح األدلة على أن أخطاء سفر هـذه          ! اجلائرة

 نبه، وإمنا هي ناجتة     ليست سقطات يقوم منها صاحبها إذا     
 . عن تأصيل فاسد عنده

ـ أن تتعلَّم عقيدة الوالء والرباء، ! أنصحك ـ يا سفر 
وأن تدرس كتب السلف لترى موقفهم من املبتدعـة، وإن        

الرد ( بقي عليك غبش من رواسب اإلخوان فعد إىل فصل          
 .من هذا الكتاب، واهللا اهلادي) على املخالف 

ـ هو الذي ربى من الشباب ! سفروعدلُك هذا ـ يا 
املسلم عواطف سرعان ما تنقـاد للكائـد، وتنخـدع          
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للصائد؛ ال يفهم من عدوه إال ما يفهمه الثور األسود من          
اخلرقة احلمراء ينطحها، حىت إذا أُثِخن باجلراح نـودي         

 .بوبرته إىل اجلزار يسلخها
مـاء  ـ؛ فكم مـن د !يف هذه األمة ـ يا سفر ! اهللا! فاهللا

وكم من مؤمنـة أرملـت،     !! جرت منها أار بفتواكم هذه    
ولو كُشف لكم الغطاء جلـأَرمت إىل       !! وكم من فقيدة أيتمت   

 يـوم  اهللا تائبني؛ وهالً من أن تكون هذه الدماء كفالً عليكم        
 !!القيامة

يف هذا الشريط يرى سفر أنه يكفي يف مناصرة         : تناقض
ونه، ويف شريط آخر    قوم أن نعرف منهم الشعار الذي يرفع      
يتحدث عـن   ) ٢٥٢(من شروحه للعقيدة الطحاوية برقم      

! ال تغرنا الشعارات  ! نعم: " شعارات جبهة اإلنقاذ ويقول   
جمرد الشعارات؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يريد منـا إميانـا           

 !!! ".حقيقيا وقلبا صادقا خملصا، وليس جمرد الشعارات
وإن كانت : "  فيقولمث إذا به ينقض هذا الكالم مباشرة      

 ! شــــــــــعارات حــــــــــق
شعارهم ـ على فكرة ـ تدرون ما هو شعار اجلزائريني؟  

ال .. ال ميثـاق  : " ـ جيولون ويتحركون ـ يقولـون  
أليس كـذلك ـ   ، !! "قال الرسول.. دستور، قال اهللا 

ال : " ويقولون... إخواننا اجلزائريني ـ؟ هذه يف األشرطة  
! ويف سبيلها جناهد  ! يها منوت وعل! عليها حنيا ! إله إال اهللا  
." ... 
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: قالت جبهة التحرير احلزب احلـاكم     : " قال سفر ـ  
 ".حنن حزب اشتراكي نؤِمن باالشتراكية 

؛ حكاية االشتراكية عن جبهة التحرير قدمية      :النقدـ  
تركَتها أيام أمينها العام الشاذيل بن جديد وقبل ميالد جبهة          

يرفعون شعارات أخـرى    أما اليوم فهم    . اإلنقاذ كما سبق  
أترك اال لفقهك لواقع اجلزائر حىت يدركها وحىت تعيش         

هذا مـع أن زعمـك بـأن        ! مع املسلمني أوقام احلالية   
الصراع دائر بني اإلنقاذ والتحرير تصوير قاصـر جـدا،          

 .فأرجو مراجعة األوراق
حنـن حـزب    : "  بأن جبهة التحرير تقـول     وقالـ  

 ! ".ال خيفونه أبداعلماين، وهذا يف الدستور، 
ـ كلمة ليست دفاعاً !  أقول لك ـ يا سفر :النقدـ 

ــر    ــة التحريــــ ــن جبهــــ  عــــ
�� ;��Dـِ����]DEُ  {: تعاىلاهللا ـ ولكن من باب قول  !اهللاـ معاذ   DEُ[�� ;��Dـِ����  DEُ[�� ;��Dـِ����  DEُ[�� ;��Dـِ����

           z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �Kـ@c 	Kُ�ِ�D�	 	Kُ�ِ�D�َ' X�َ1 HَC�� tٍDKَ5 @S����T           z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �Kـ@c 	Kُ�ِ�D�	 	Kُ�ِ�D�َ' X�َ1 HَC�� tٍDKَ5 @S����T           z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �Kـ@c 	Kُ�ِ�D�	 	Kُ�ِ�D�َ' X�َ1 HَC�� tٍDKَ5 @S����T           z�Kْـ�X"C�ِ @Z��5َْ1ـ �Kـ@c 	Kُ�ِ�D�	 	Kُ�ِ�D�َ' X�َ1 HَC�� tٍDKَ5 @S����T{ :  اك أنأحتد
ولو قلنا إـم    ! لدستور اجلزائري توِجد لنا هذا النص من ا     

كذلك لقلنا هم أمكر من أن يسجلوه يف دستورهم لتعثُـر           
 ! عليه أنت بسذاجتك هذه، أالَ شيء من الفطنة يا قوم

 يعدد حجج جبهة اإلنقاذ ناقال عنـها        سفرـ وجعل   
وأنا عندي مثانني باملائة من الشعب كلهم يريدون        : " قوهلا

وهذا تطبيقنا، وأنا طلبت من الناس      اإلسالم، هذا برناجمنا    
 ... ".أن يطالبوا ببقاء نظام االنتخاب كما هو 
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 ِذكْر هذه النسبة املئوية واملطالبـة بالنظـام         :النقدـ  
االنتخايب سلوك للطريق الدميقراطي؛ ألنه حتكيم للشـعب        
كما ال يخفى، فلماذا يذكره سفر على أنه حجة من غـري     

بـل  مرات دليل على اإلقرار،     إنكار، بل تكراره له ثالث      
 حىت  لقد صرح بأنه ينصر جبهة تريد حتقيق الدميقراطية،       

لكَأنك تسمع كالم رجل عريق غريـق يف الدميقراطيـة،          
وأا تريد حتقيق الذي    : " .. وذلك قوله عن جبهة اإلنقاذ    

: قلت"!! يزعمون أنه دميقراطية وتريد أن ترشح وتصوت        
    ح سفر بأنه زعند أولئك، لكنه إرادة عنـد       هكذا يصر مع

وأيهما الـذي   : " بل مجع بني احلق والباطل فقال     ! اجلبهة
 ! ".وقف ضد احلق وإرادة الشعب؟

إذا كانت هذه حججا فيا ليت شعري ما حمـلّ          : قلت
دعوة األنبياء من الشرعية وقد قلَّ تابعهم وكثُر خمـالفهم          

 !حىت يأيت النيب وليس معه أحد؟
 اهللاهؤالء نحوا كتـاب     : " هة التحرير  عن جب  وقالـ  

 ".سبحانه وتعاىل عن احلكم 
 هذا من أخطائك الواقعية؛ ألن الذي يسمعه        :النقدـ  

 حيكم الناس فعمدوا إىل إقصائه،    اهللايظن أم وجدوا كتاب     
وليس األمر كذلك، ألنه من يوم االسـتقالل مل يحكَّـم           

 تنحية شريعة   ، ومث فرق واضح بني من يعِمد إىل       اهللاكتاب  
، وبني من جيد شريعة الشيطان حتكم وال يغيرها، فمـن           اهللا

. وجدوا قوانني وضعية فلم يغيروهـا     : العدل إذن أن يقال   
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وال نقول هذا جمادلة عن األثيم؛ وإمنا ألنه قـد يوجـد يف         
بعض البالد اإلسالمية من احلكام من لو نـادى بتحكـيم         

هم، ولذلك عذر أهـل     شرع اهللا لدامههم العدو من ساعت     
العلم النجاشي حني مل يغري شريعة النصارى الكافرة لعجزه         

مث لو رجعنا إىل التاريخ لوجدنا أن الذين حنَّوا كتاب          . )1(
 قبل االستعمار الفرنسي هم املتصـوفة، ولسـت اآلن          اهللا

بصدده، لكن لعلَّ هذا ال يهم سفرا؛ ألن املتصوفة عنـده           
كما قال هو يف كلمته اليت سـبق        ! ينبعون من داخل األمة   

 .أن نقلتها
اآلن الشعب أفاق   : " قالـ وبعد ذكر الثمانني باملائة      

واستيقظ كما استيقظت ـ واحلمد هللا ـ األمة اإلسالمية   
، يريدون أن يعـودوا إىل      اهللايف كل مكان، يريدون كتاب      

 ".إميام ودينهم وأصالتهم اليت نزعت منهم قهرا 
يعين هذا أن من دخل مساجد اجلزائر       هل   :النقدـ  

يف صالة الفجر وجد مثانني باملائة من الشعب مسـتيقظا          
فإن كان كذلك فهي يقظة صادقة وهي       ! يؤدي الصالة؟ 

���D��bDـ� �I   {: من أعظم املبشرات بالنصر، كما قال تعاىل      َ1�   �I ـ���D��bD�َ1�   �I ـ���D��bD�َ1�   �I ـ���D��bD�َ1�
       Dq	�� ً�'K@�@$ ��DWِ�ِ$ ���ُ[ِ�DKَ��ِ 	�fK� َ' Sَ1 ِ3�ِiَ1�� H��K@�       Dq	�� ً�'K@�@$ ��DWِ�ِ$ ���ُ[ِ�DKَ��ِ 	�fK� َ' Sَ1 ِ3�ِiَ1�� H��K@�       Dq	�� ً�'K@�@$ ��DWِ�ِ$ ���ُ[ِ�DKَ��ِ 	�fK� َ' Sَ1 ِ3�ِiَ1�� H��K@�       Dq	�� ً�'K@�@$ ��DWِ�ِ$ ���ُ[ِ�DKَ��ِ 	�fK� َ' Sَ1 ِ3�ِiَ1�� H��K@�      ًَـ�CD 5ِ DEُ[َ'Kـ@�@$ 	KُـC��      ًَـ�CD 5ِ DEُ[َ'Kـ@�@$ 	KُـC��      ًَـ�CD 5ِ DEُ[َ'Kـ@�@$ 	KُـC��      ًَـ�CD 5ِ DEُ[َ'Kـ@�@$ 	KُـC��

       �#ِ�ِ�D\)ُـ	 �ـِP��$� �k�8ـW�	 	K��5َِ1@ـ�       �#ِ�ِ�D\)ُـ	 �ـِP��$� �k�8ـW�	 	K��5َِ1@ـ�       �#ِ�ِ�D\)ُـ	 �ـِP��$� �k�8ـW�	 	K��5َِ1@ـ�       �#ِ�ِ�D\)ُـ	 �ـِP��$� �k�8ـW�	 	K��5َِ1@ـ�ولكنك تعين باليقظة تصويتاً    . }
                                                           

 ).٥/١٣٣( البن تيمية « منهاج السنة »انظر ) ١(
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إلسالٍم ال يعمل به، أَضفيت عليه هالـةً مـن الوصـف            
السياسي اخلداع، مع أم لو كانوا صادقني يف رجـوعهم          
إىل دينهم فمن الذي قهرهم حىت مل يؤدوا هذه الفريضـة؟           
ومن الذي منعهم من أداء زكوام؟ ومن الذي منعهم من          

ـ ! فدعك ـ يا سفر ! ؟..ومن .. حتجيب نسائهم؟ ومن 
من حديث السياسيني وحدث الناس بالشرع؛ فإن الفالح        

ولقد حدث الشيخ األلباين عـن هـذه اليقظـة          . كله فيه 
وعددها اهلائل، فسارع إىل سؤال شرعي عن معرفة هؤالء         

وهو قصة االستواء اليت مرت بنا يف بداية الكتاب،         لرم،  
فتأمل تصرف سفر وتصرف الشيخ األلباين تدرك قيمة أهل         
العلم، مث مل يطل الزمن حىت أخربنا أهل اجلزائر يف هـذه            

باإلمجاع أن الناس هناك وصـلوا إىل       ) هـ١٤١٧(السنة  
فأين هي  ! درك من التفسخ األخالقي ما رأوه من قبل قطّ        

5ُـ�c OْـD��; Oْـ" )Kَِ	�XـMِ;/�        5ُـ�c OْـD��; Oْـ" )Kَِ	�XـMِ;/�        5ُـ�c OْـD��; Oْـ" )Kَِ	�XـMِ;/�        5ُـ�c OْـD��; Oْـ" )Kَِ	�XـMِ;/�        {: �اهللا  قال  ! مانون باملئة يا سفر؟   الث
Zِ�� �َْ:	 	Kُ�ُ1 @�XQَMَ"�; ��X�ِI SK@�َCD��; َ� /;MX�	�� �SK@�َCD��;Zِ�� �َْ:	 	Kُ�ُ1 @�XQَMَ"�; ��X�ِI SK@�َCD��; َ� /;MX�	�� �SK@�َCD��;Zِ�� �َْ:	 	Kُ�ُ1 @�XQَMَ"�; ��X�ِI SK@�َCD��; َ� /;MX�	�� �SK@�َCD��;Zِ�� �َْ:	 	Kُ�ُ1 @�XQَMَ"�; ��X�ِI SK@�َCD��; َ� /;MX�	�� �SK@�َCD��;{.    

ملـا  : "  قائال ويِقر اإلضراب املستورد من الكفار    ـ  
نريد االنتخاب يبقى نظامـه     : جاءت جبهة إسالمية قالت   

 ا يف موعدها وحنن نريـد أن نـدخل          كما هو، ويتعجل  
إذن يا ناس، يا    : ال، غيروا النظام، فقالوا   : انتخابات، قالوا 
ألن ! من تنتخبون؟ اعتصـموا وأضـِربوا     : من ستنتخبون 

القانون قد تغير؛ قانون االنتخابات، وال تستخدموا القـوة         
 ".إذن هذا واضح أا دعوة سلمية ... 
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! يثك عن حكم اإلضـراب؟  ملاذا مل يكن حد :النقدـ  
عن حكم من يناشد النظام السترجاع ما يناقض الشـرع          

أم أن دخول ذلك املعترك ال يبقي       ! وهو قانون االنتخاب؟  
إن التشبه بالكفار أمارة اخلسران     ! يا سفر ! للشرع اعتبارا؟ 

    ;�&َ;�FLـ� 	�Xـ�f /;ِM	���@ـK	 SِI 'ُِ!��@ـK	 	�XـQ �/;ِMَ�َـ�@�	             ;�&َ;�FLـ� 	�Xـ�f /;ِM	���@ـK	 SِI 'ُِ!��@ـK	 	�XـQ �/;ِMَ�َـ�@�	             ;�&َ;�FLـ� 	�Xـ�f /;ِM	���@ـK	 SِI 'ُِ!��@ـK	 	�XـQ �/;ِMَ�َـ�@�	             ;�&َ;�FLـ� 	�Xـ�f /;ِM	���@ـK	 SِI 'ُِ!��@ـK	 	�XـQ �/;ِMَ�َـ�@�	             {: � اهللاكما قال   
    �/;�ِِ��i 	K@ Cَِ�D�َ"َU DEُ[ِ$�َ�D�َ1 HC�� DEُQ�L?@��;    �/;�ِِ��i 	K@ Cَِ�D�َ"َU DEُ[ِ$�َ�D�َ1 HC�� DEُQ�L?@��;    �/;�ِِ��i 	K@ Cَِ�D�َ"َU DEُ[ِ$�َ�D�َ1 HC�� DEُQ�L?@��;    �/;�ِِ��i 	K@ Cَِ�D�َ"َU DEُ[ِ$�َ�D�َ1 HC�� DEُQ�L?@��;.   Oِ$َ    Oِ$َ    Oِ$َ    Oِ$َ ُg	ُg	ُg	ُg	       @�ـD��i �Kـ@c�� DEُQَ�DK@        ��ـ�ـD��i �Kـ@c�� DEُQَ�DK@        ��ـ�ـD��i �Kـ@c�� DEُQَ�DK@        ��ـ�ـD��i �Kـ@c�� DEُQَ�DKـ�� 

/;�ِِ<���	/;�ِِ<���	/;�ِِ<���	/;�ِِ<���	{.    
إن كان خفي عليك حكم الشرع يف هذه األعمال، أو          
كبر عليك أن تكون بدعةً وتشبهاً بالكفار األنذال، فـال          

ـ           ذي مل  أَقَلّ ِمن أن جتود على إخوانك بفقهك للواقـع ال
تعِرف منه إىل يومك هذا دولةً لإلسالم قامت على أعقاب          
         االنتخاب، وأن ال تنخدع بدعوى ترك العنف، فهل رأيت

مع أنه سـبق تزييـف      ! بال ضراب؟ ! ) إضراباً إسالمياً ( 
 .دعوى ترك العنف عند اجلبهة

أيـن دبابـات    : "  عنف النظام قائال    سفر ـ ووصف 
مساجد تدكها املـدافع    .. ! .اجليش وهي تدك املساجد؟   

ــدبابات ــدك !! ... والـــ ــيش يـــ  جـــ
 ! ".؟...عواصم 
 ال جنادل يف أنَّ الدبابات نزلت بالشـوارع،         :النقدـ  

ولكن دكّها لعاصمة ما كذب، فكيف وهي عواصـم يف          
أما دك املساجد فال أدري ملاذا إذا تكلمتم عن         !! زعم سفر 

غون حـىت   هذه األنظمة اجلائرة مل حتسنوا التثبـت وتبـال        
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كل ما هنالـك إغـالق بعـض        . توصفوا باجلهل بالواقع  
يف عـرف النـاس، أىب      ) مصليات  ( املساجد اليت تسمى    

أهلها املتحزبون أن يرتبوا هلا إماما؛ ألنَّ جبهة اإلنقـاذ ال           
جتد من األئمة كفايتها وال من يصرب على إدارا كما أمر           

 ، واحلقيقــــــــــــــــــــة اهللا
تخذ مالجيء سياسـية وتكايـا      أن غالب هذه املساجد ا    

ــىت   ــة، حــــــــ  حزبيــــــــ
للمكر املتربص أن   ) سهلت الفوضى السياسيةُ اإلسالميةُ     ( 

ــذه    ــض هــــ ــم بعــــ  يحطِّــــ
، ولقد لطف ربك أن مل ميكِّنـهم إال مـن            )املصليات  ( 

ومث شيء ال بد من التنبيه عليه وهو أن هـذا    . القليل النادر 
م سفر مبا حنن بصدد     الذي ذكرته مل يكن قد وقع يوم تكل       

نقده، مما يدلكم على أن أخباره ال عالقة هلا بالواقع متاما،           
 .فليعلم

ـ ومن أخطائه الواقعية أيضا زعمه أن بـني اجلبهـة           
وقد سبق الرد   !! ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني عالقة    

لكن الذي يلفت االنتباه هو     على هذا االدعاء فال نعيده،      
منه ومن سلمان ومن القـرين      : هذا اخلطإ التواطؤ على   

ومن بشر البشر ومن حممد سرور ـ كمـا سـيأيت ـ      
 !فعلى ماذا يدلّ هذا؟

ـ ومن فضائح هذه األخطاء الواقعية اليت تعجبت منها         
وحىت اجلبهة ليست حزبا سياسيا، اسألوا من       : "  قوله جدا
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  ".!!!أو يف غريها) احلياة ( يعِرف األحزاب، اقرأوا يف 
��ـ-yfD  {!  هذا مل يدِعه حىت أهل اجلبهة   :النقدـ  َ� 	َM�c SِI  yfD-ـ��َ� 	َM�c SِI  yfD-ـ��َ� 	َM�c SِI  yfD-ـ��َ� 	َM�c SِI
yZ���@�yZ���@�yZ���@�yZ���@�{. 
هذا البلد إذا مسع أن أهل البالد       : "  عن اجلزائر  وقالـ  

 تعاىل بعقيدة التوحيد ـ  اهللالطاهرة املقدسة الذين يدينون 
ـ  ويف بالدهـم احلرمـان   ! وعندهم العلماء! واحلمدهللا 

م منهم هو نفس موقـف اإلعـالم        أنّ موقفه ! الشريفان
يشعرون باملرارة  ! اهللاو! الفرنسي والغريب يسقط يف أيديهم    

 ... ".فاملفروض أن يروا منا التأييد والتشجيع ... 
ـ أنه ال جيـوز لـك أن   !  اعلم ـ يا سفر :النقدـ 

جتامل من حسن ظنه فيك حىت تسكت عن أخطائه، بـل           
ـ        ا أو سـخطا،    أنت مطالب بكلمة احلق وافقت منه رض

واعلم أن ما ادعيته عنهم ِمن إحسان الظن بعلماء اململكة          
ليس بصحيح؛ ألم عندهم موضع مة خاصة بعد قضية         
اخلليج ـ كما بينته ـ وال يعبؤون بفتاواهم إطالقـا؛ أال    
ترى أن عباسي وابن حاج حني زارا السـعودية حتاشـيا           

 تصـورا بـاب     ألمـا ! جهدمها لقاء هيئة كبار العلماء؟    
التحزب موصدا من أصله يف دار اإلفتاء، وإال فهاتوا لنـا           
. شيئا مكتوباً أو مسموعاً بينهما وبني هيئة كبار العلمـاء         

 ــ كـان   !ويف الوقت الذي قلت فيه ما قلت ـ يا سفر 
كل ما  : " قد احتووا اجلبهة، وهم القائلون    ) اجلَزأَِريون  ( 

 حـىت يأتينـا بشـاهدي       أتانا من السعودية فهو جمروح    
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 !! ".عدل
إنه ليس يف اجلزائر من يِجلُّ علماء اململكة        : اخلالصة

إال السلفيون غري املتحزبني؛ للرحم العقَدية اليت بينـهم،         
ولعلمهم بأن هذا البلد آخر معاقل اإلسالم، وهو الوحيد        

 !اليوم يف تأييد الدعوة السلفية تأييدا رمسيا، فتدبر
اجلزائر أيام أحـداث    : "  قوله اقعيةـ ومن أخطائه الو   

اخلليج مجيع صحف اجلزائر ـ كما بلغنا وجاء احلجـاج   
ورأيتموهم ـ كل الصحف اجلزائرية وكل األحـزاب يف   
اجلزائر واحلكومة يف اجلزائر كانت ضد موقف اململكة من         

 ".حرب اخلليج 
 موقف احلكومة اجلزائرية مل يكن واضـحا؛        :النقدـ  

! ، فِمن أيـن أخـذت مـا قلـت؟         ألا كانت متكتمة  
والصحافة احلكومية وغري احلكومية ليست لسان احلكومة،       
كما هو معلوم من النظام الدميقراطي، ويبدو أنك وقعـت          

أنك تعيش جزائر االشتراكية    : يف هذا اخلطأ لسببني، األول    
أنك أردت أن تدفع التهمة احلقيقية عـن        : القدمية، والثاين 

كومة، وتأيت بأكرب فضائحك الواقعيـة      اجلبهة لتلِصقها باحل  
 : فتقول
.. أما املسلمون اإلسالميون فما بلغنا وما قرأنا أنه         " 
قضيتهم التعاطف مع الشـعب العراقـي،       ) هكذا  ( أن  

هكذا عبروا، ضد األمريكان، وهم يكرهون أشد الكره        
 ! ".ويعتقدون كفر حزب البعث) هكذا ( صدام 



 

 

 ٤١٠ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

على سلمان نقل كلمة علي  قد سبق عند الرد :النقدـ  
بن حاج يف زعمه أن صداما قد تاب وهو ينوي حتكـيم            

إنك نفيت عن اإلسالميني    : وأزيد هنا قائال  . )1(!!الشريعة
بعامة أن يكونوا أيدوا احلكومة العراقية ضـد السـعودية،          
والصحيح أنك خالفت إمجاعهم علـى ختطئـة املوقـف          

أن حزبني منها أقاما    ومما اشتهر اشتهارا رمسيا     السعودي،  
جبهة اإلنقاذ كمـا   : مسريات واسعة لتأييد العراق، ومها    
محاس، بقيادة حمفـوظ    : سبق، وحزب اإلخوان املسلمني   

حنناح الذي حشد  الناس من أجـل ذلـك يف جتمـع             
إخـوان  ( صاخب، وإن كان هو ال ِحيب أن يعِرف عنه          

! هذا ليبقى موصول العطاء موفـور اجلانـب       ) اخلليج  
وال أن السلفيني خالفوا هذا اإلمجاع لكان اتفاقا على         ول

 . الضالل، واملنة هللا وحده
نفى سفر أن يكون قد عرف عن اإلسـالميني          :تناقض 

هـذا  : " التعاطف مع العراق، وإذا به يقول بعدها بثـوانٍ        
فتنـة عميـاء    ! األمر، أخطأ فيه كثريون وأصاب كثريون     

ليس خاصا باجلزائر،   وهذا احلال   ! التبست على أكثر األمة   
بل معظم العامل اإلسالمي تعاطف ال حبا يف صدام أبـدا،       

                                                           
ه املناسبة أن الشيخ األلباين ذكر ـ يومها ـ أن أول شرط يف توبة صـدام أن    أذكر ذ) ١(

 !!.خيرج من الكويت، فهل هذا هو الذي يعنيه ابن حاج؟
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إذا كانت فتنة عميـاء     : أقول!! ". ولكن من أجل أمريكا   
يعتذر فيها للمخطيء فهل يصدق االعتـذار للحكومـة         

أم أنك ذا تعتذر لنفسك عـن       ! اجلزائرية مبثل ما قلت؟   
  )1(!خطئك اجلسيم الذي صدر عنك يومها؟

) الثمـانني باملائـة     ( ومن طريف املوافقات أن هؤالء      
الذين اعتذر هلم سفر بأم استيقظوا وقاموا ضد أمريكا يف          
قضية اخلليج، ما كادت تنقضي األزمة بأيام حىت جعلـت          
أمريكا دعاية للهجرة إىل بالدها، فإذا بك ترى جيوشـا          

 عند السفارة األمريكيـة   ) املستيقظني  ( جرارة من هؤالء    
مـع  ! يسألوا تأشرية العمل، وكأنه مل يتخلّف منهم أحد       
وعند !! ذلك فهؤالء عند سلمان مل يثوروا من أجل اخلبز        

وال أدري هل حقيقةً جتهلون واقع      !! سفر يريدون اإلسالم  
وليس ! أمتكم أم أنكم تتجاهلونه بدافع التفاؤل السياسي؟      

جب العجب أن يصدر من أمريكا هذا االستهزاء، ولكن الع    
 !!أن تعجزوا عن إدراك ما علمته هي من واقع أمتكم

ودستور اجلزائر الذي   : "  قوله ـ ومن األخطاء الواقعية   
تسري عليه اجلبهة احلاكمة دستور كفري إحلـادي، مـن          
عجائب هذا الدستور أنه يتيح لفرنسا التدخل إذا اقتضـى          

 ". األمر يف اجلزائر 
                                                           

 .باهلامش) ٣٩١(انظر هنا ص ) 1(
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ص مـن  ـ هـذا الـن  !  هاِت لنا ـ ياسفر :النقدـ 
الدستور إن كنت من متتبعي الواقع، فنحن عشـنا أيـام           

أوالًهذا !! تدوينه يف اجلزائر وما قرأنا ما قرأت. 
إن كنت علمت بطريقتك اخلاصة أن فرنسا قد        : وثانيا

تتِخذ ذلك ذريعة الستعمار اجلزائر، فلماذا ضننت علـى         
يف إخوانك ذا الواقع املؤمل ومل تحذِّرهم مـن الـدخول           

معركة غري متكافئة العدة، ومل تخربهم بأن األمـر لعبـة           
بل زدم إغراقا فيه مبثل مـا       ! عليهم حىت ال يدخلوا فيه؟    

 !! قلت، فعجبا لثور اِخلرقة احلمراء
إن الذي بدا يل من كالمك أنك عنـد         : وأخريا أقول 

دراستك للمسائل ختلط األوراق ـ كمـا يقولـون ـ     
ها حىت يتميع البحث وينسى     وجتمع بني الواحدة ونقيض   

وقد . أصل املوضوع، وال يزال ظهر التأويل حينئذ ذلوالً       
مسعتك تنهج هذا النهج يف غري ما شريط، إذ تزوج بـني      
مسألة سلفية وأخرى خلفية ـ بعد الطالق الـثالث ـ    
بال ويلّ وال نكاح حملِّل، لتحتفل بعقيقة خنثى مشـكل،          

لفي، وظـلَّ غريهـم يف      قد استبان السلفيون جنسه اخل    
أفيه شاة أم شاتان ألن جنسه خفي؟ ومعناه أنـك          : حرية

تخِرج املسألة من موقعها الشرعي إىل موقـع سياسـي          
 وهـذا   للرأي بل للتفلّت من قيود الشرع فيه مسـرح،        

منهج خطري جدا؛ ألنه أقرب إىل تلبيس احلق على النـاس           
Oَ 	�ِ]"ـ�Zِ ِ�ـO     �Eَ 	�ِ]"ـ�Zِ ِ�ـO     �Eَ 	�ِ]"ـ�Zِ ِ�ـO     �Eَ 	�ِ]"ـ�Zِ ِ�ـDcَ&;     �Eـ ;&Dcَـ ;&Dcَـ ;&Dcَـ {: بالباطل، بل وكتمانه، وقد قال تعـاىل      
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        �SKـ@�َCD�َ' DEُ"1َ�ـ�� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ hَ�	 �SK@�ِ Cَْ'        �SKـ@�َCD�َ' DEُ"1َ�ـ�� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ hَ�	 �SK@�ِ Cَْ'        �SKـ@�َCD�َ' DEُ"1َ�ـ�� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ hَ�	 �SK@�ِ Cَْ'        �SKـ@�َCD�َ' DEُ"1َ�ـ�� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ hَ�	 �SK@�ِ Cَْ'{   هتوإمنا نب ،
على خطورته؛ ألن بعضهم يغره بعض احلق الذي يكـون          
! مع املرء، ويتحاشى انتقاده ناظراً منه التصريح بالباطـل        

يأيت بباطل  واحلقيقة أنه ال ميكن ملن كان من هذه امللة أن           
خالص، فلذلك يغتر بصاحبه من يغتر، وذا يهدم احلـق،          

وكل من ِسوى أهل السنة واحلديث من       " : قال ابن تيمية  
، بل ال بد    الِفرق فال ينفرد عن أئمة احلديث بقول صحيح       

أن يكون معه من دين اإلسالم ما هو حق، وبسبب ذلك           
لى أحد،  وقعت الشبهة؛ وإال فالباطل احملض ال يشتبه ع       

وهلذا سمي أهل البدع أهل الشبهات، وقيل فـيهم إـم           
يلبسون احلق بالباطل، وهكذا أهل الكتاب معهـم حـق          

 : منه.)1(... "وباطل 
حنن ال حنكِّم الشعب أصال، ولكن : "  هناقولك ـ  ١

 ".من حيث الواقع الشعب مع من؟ 
إذن فثَم حكم الشرع الذي حيرم التحاكم إىل        : النقدـ  

لشعب، وثَم حكم الواقع الـذي يبيحـه أو يوجبـه أو            ا
يستحبه، وال مفر من واحدة من هذه األحكـام الثالثـة           

مثانني يف املائـة مـن      : " املتبقية ألنك تقول بعدها مباشرة    
وندخل مجيعا  : " وتقول على لسان اجلبهة   ... ". الشعب  

                                                           
 ).٥/١٦٧ (« منهاج السنة ») ١(
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  وسنة اهللاالنتخابات، فإن فزنا فنحن نحكم البالد بكتاب        
! إنا هللا وإنا إليـه راجعـون      : ، وإن فازوا قلنا   ����رسوله  

 ".والشعب قد اختار االشتراكية علينا 
هلـم دخـول االنتخابـات؟         : قلت بأي حكم أحبت

 .   املستعاناهللاو!! أبالشرع أم بالواقع؟
ـ ٢ ملاذا تتكلمـون عـن هـذه    : فإذا قيل: "  قولك 

 موقفنا، قال  ألا وقفت يف حرب اخلليج غري     : اجلبهة؟ قالوا 
بل معظم العـامل اإلسـالمي      ... كلهم يف غري موقفنا     :هو

تعاطف ـ ال حبا يف صدام أبدا ـ ولكـن مـن أجـل      
 !! ".أمريكا
يفهم منه أن خمالفة    !  هذا هو دين ردود الفعل     :النقدـ  

املوقف السعودي يعد خمالفة شرعية، ولكن مـن أجـل          
 الفتنـة بـأن   مع أنك مقر يف أشرطتك أيـام  ! أمريكا فال 

خطورة البعث أشد من خطورة أمريكا؛ كخطورة الشرك        
 !! بالنسبة للنصرانية

كما يفهم منه أن سفراً كان مع املوقف السعودي، وهو          
: " خالف ما صرح به يومها، وإذا كانت كما قلت أنت         

، فلعلك تناقضت هذا    ! "فتنة التبست على كثري من الناس     
 يف هذا التلبيس مبا كنت ترِعد       التناقض؛ ألنك كنت طرفاً   

ويومها اتهمت هيئة كبار العلماء بالقصور يف فقه        ! وتزبد
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إن موقف الشيخ األلباين    : " ،واليوم حتدثنا سرا  )1(!!الواقع
!!! ". أقرب إىل الشرع، وموقف علمائنا أقرب إىل الواقع       

ـ أن األلباين جمتهد خالف علماء ! اعلم ـ يا أخانا سفر 
ملكة يف القضية، ولكنه قال فيهم من التوقري قوالً حسنا،          امل

 . اجلميعاهللاخاصة منهم الشيخ ابن باز، حفظ 
القضية اليت نتكلم عنها ليست جمـرد  : " قولك ـ  ٣

 ويل املـتقني  اهللا ف اهللافالن وال فالن، إن كان من أوليـاء         
وسينصرهم ولو بعد حني، وإن كانوا غري ذلك فقد جاءهم  

                                                           
 يوم سئل عن سبب سكوت علماء اململكـة عـن    « ففروا إىل اهللا     » قاله سفر يف شريط      )1(

ملـاذا نضـع   : " فضح األحزاب املعاصرة كحزب البعث إال ملا كانت أزمة اخلليج؟ فقال          
هكذا ( وظروف  ) هكذا  ( ة الذي يعيش معترك معني      اللوم دائما على جهة معينة؟ وخاص     

حنن الذين يف حببوحة أن نقول ! صعبة) هكذا ( وأوضاع !! تحتم عليه جمامالتمعينة  ) 
ال نربر هلم كـل     ! كفاهم! كفاهم! علماؤنا يا إخوان  ... احلق يف بيوتنا، يف مساجدنا      
 تقصري يف معرفة الواقـع،  عندهم! نعم: حنن نقول!! ... شيء، ال نقول هم معصومون    
) هكـذا   ( ليس من فضلنا عليهم، لكن عشنا أحداث        ! عندهم أشياء حنن نستكملهم   

ومع ذلك  !! ... أو بأحكام أوضاع أخرى   ! وهم ما عاشوها حبكم الزمن الذي عاشوا      
وبعض هؤالء العلمـاء    ! املسئولية األساس علينا حنن طلبة العلم بالدرجة األوىل       : أقول

ما : قلت. "؟ ..!أو إىل مرحلة !!! م األمر؛ ألنه ـ يعين ـ انتهوا يف السن  قد بدأ يسلِّ
ومن استمع إىل الشريط كله تبين له       ! أشد هذا الكالم؛ إذ هو ظلمات بعضها فوق بعض        

مث أجهز عليهم مبـا سـبق   ! منهج سفر الذي أنا بصدده اآلن؛ إذ مدح العلماء بطريقة ما          
ن كبشه ليعسمد بهذكره، كالذي ينسأل اهللا لنا وله اهلداية!! ي. 



 

 

 ٤١٦ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

م بعض ذنوم، لكن ليست هذه هي املشكلة،        عجلت إليه 
ملاذا تصور القضية ذا الشكل، القضـية قضـية إسـالم           

 ".يحارب 
 تأمل كيف ميشي بك مشية سلفية حـىت إذا          :النقدـ  

كنت قاب قوسني من النتيجة أو أدىن صرفك عنها بدندنة          
خلفية، كأنه اكتشف جديدا حني عِلم أن القضية قضـية          

وكأنه إذا كان اإلسالم حيارب مل يصـح        !! ربإسالم يحا 
)!! اجلهـاد   ( احلديث عن التقوى واإلميان؛ ألنه يعـوق        

وكأنه ال حيب أن تصور القضية بالشكل الشرعي؛ ألـا          
بل وال بأس عنده من الصرب      !! تخذِّل عن الصراع السياسي   

فـال  !! على اهلزمية من أجل إشعار اخلصم بأننا له باملرصاد        
وإنين ! ما أغرب هذا االضطراب املنهجي الديين     ! اهللاه إال   إل

 .ملشفق على أهله منه
مـن شـرح   ) ٢٥٢( يف شـريط  قولـك  ـ ومنه  ٤

نعتقد كذلك أن قيام اإلسالم يف األرض ليس        : " الطحاوية
ذه الطرق وهذه الوسـيلة بالضـرورة ـ أي الوسـيلة     

لدعوة الدميقراطية ـ بل الطريق الصحيح واملنهج احلق هو ا 
وطلب العلم ونشر الفقه يف الدين وتريبة الناس على ذلك          

" .. ا السلفي        : ، قلتيحإن أسارير البشر اليت تظهر على م
حني يسمع هذه الكلمات سرعان ما تتحـول إىل حـرية           
وعبوسة قامتة وهو يسمع نقيضه منه بعد ثواٍن فقط؛ وهـو    

  !! ".ةلكن حنن نتكلّم عن واقع، عن قضية واقع" : قوله
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ى بعامل        : قلتعنكأن املنهج اإلسالمي الذي قرره أوالً ي
ويزيد األمر فداحـة    !! اخليال، وأما املنهج املخالف فواقعي    

حني يتمنى من هذا املنهج املخالف بل الكافر أن يقيم لـه            
فواهللا إنه لفتح كبري أن تقوم      " ... : فيقول!! دولة اإلسالم 
ـ  على منهج السـلف الصـاحل      ) ال إله إال اهللا     ( دولة ل

 !!! ".واخلالفة الراشدة يف اجلزائر
تأمل كيف ينفي أن يكون مسلكا شرعيا، مـع         : قلت 

 !!ذلك فهو يأمل منه قيام اخلالفة الراشدة؟
ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها     إن السفينة ال 

 اليبس جتري على
أنين استمعت إىل شريط مسجل مع سفر،        ومن الغريب 

ه أنه يعلم أن جبهة اإلنقاذ مل تبِن عملها على األسـاس            في
: "  يف دعوته وجهاده؛ فقـد قـال       ����الذي اعتمده النيب    

ومرت هـذه  ) يعين اجلزائري  ( ولكن هل مر هذا الشعب      
الدعوة مبرحلة التمحيص والتربية على منهج علمي عقدي        
دعوي متوازن شامل، كما مرت اجلماعة اإلسالمية األوىل        

... ، وكما ينبغي أن متر كل الدعوات؟        ���� عهد النيب    يف
حقيقةً إن الوضع يف اجلزائر كان فيه نوع واضح مـن           

ورمبا كان هناك أيضا شيء من      ! التعجل يف قطف الثمرة   
اإلعجاب أو شيء من األخذ ذه اجلماهري املتجمعة، اليت         
ال ينقصها يف احلماس، وال نشك ـ إن شـاء اهللا ـ يف    

 لكن احلماس وحده ال يكفي، وال بد من املرور          ا،محاسه
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ولذلك جند من نكص علـى      ذا املنهج والتمحيص فيه؛     
عقبيه، من خرج عن الصف اإلسالمي بالكلية، من بـاع          

أفعال كثرية تـدلّ    .. من فعل   .. نفسه للسلطة، من فعل     
 .)1(...!!"على أن الصف مل يمحص يف األصل 

ك ـ أخي القاريء ـ علـى أن هـذه     مث تأمل ما يدلّ
األخطاء صدرت منه عن علم؛ فقد قال بعد أن بين شـيئا            

فمـا مل   : "  يف تنقية الصفوف ومتحيصها    ����من سرية النيب    
يِصل من دقّة التربية وترسيخ مفاهيم العقيدة وتصحيحها        
يف الناس إىل مثل هذا فإنا ال نتوقّع إال نتـائج سـريعة،             

 ...".سريعة تتقوض سريعاً وأيضا هذه النتائج ال
ـ وأنت تعلـم  !فلم غررت جبماعتنا ـ يا سفر : قلت

نعوذ باهللا من أن يِضلَّنا اُهللا على علم، وصـدق          ! كل هذا؟ 
 ! ". لقد ضرهم من غرهم: "من قال

 :إن هذا ليدلّ على أحد أمرين
 .���� فيما تقول ومرتاب يف سرية النيب شاكـ إما أنك 

 هذا عن املسلمني؛ تزج م يف       امتاًكنت ك ـ وإما أنك    
ليل من الشرور حالك، وأنت تدري أم ال خيرجون منها          

 !! إال بني معطوب وهالك
والذي يترجح لدي أن كالمها عليك وارد؛ بدليل أنك         

                                                           
 .« حوار مع الشيخ سفر احلوايل »من شريط ) 1(
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ما كنت تقول هذا أيام نشاط اجلبهة، وإمنا قلته بعد هزميتها         
ف يف أن   السياسية، وقد سبق أن نقلت كالم بعض السـل        

التنقل من رأي إىل رأي من شك القلوب، كما سـبق أن            
ذكرت كالم بعض أتباع السلف حبق ـ كالشيخ األلباين  
ـ يف اجلبهة قبل اهلزمية وبعد اهلزمية، بـل وحـىت أيـام             

وذا !  كالم واحد ال تزعزعه النتائج     :انتصارها السياسي 
 : سن البصري يتبين القاريء معىن الرسوخ يف العلم؛ قال احل       

إنّ هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كلُّ عامل، وإذا أدبرت          " 
 عرفهــــــــــا كــــــــــلُّ  

 .)١("جاهل 
ألنه ال فائدة من معرفتها بعد وقوعها وصـريورة       : قلت

! املرء موعظةً لغريه، بل وإهالكه العباد بفتـاواه املرتجلـة         
وهذا كالم احلسن فيمن عرف أا فتنة بعدما رأى نتائجها          

فما قوله ـ رمحـه اهللا ـ    ! يمة؛ أي أنه مساه جاهالًالوخ
فيمن مل يعِرف بعد أا فتنة، وقد رأى من نتائجهـا مـا             

ِمن تسلّط الكفار الشيوعيني واستضـعاف      ! شيب الرؤوس 
املؤمنني وانتهاك األعراض وانتشار الشرك بصـفة رمسيـة         
وتفشي القتل والسرقة وتعذّر األمر باملعروف والنهي عـن         

نكر بعد أن كان ممكناً وكثـرة االنتكاسـات الدينيـة           امل
                                                           

 .بسند صحيح) ٧/١٦٥ ())الطبقات  ((رواه ابن سعد يف ) ١(
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وااهرة بالفجور وشرب اخلمور بعد أن توارت يف كثري         
من املدن وخراب املساجد من عمارها بعد أن كان التورك          

 !!! ...يف الصالة متعذِّراً لشدة الزحام
؛ إذ  �ولنا أن نتمثَّل مبا كان يتمثَّل به ابـن عبـاس            

 :يقول
هم     فما النِهدتبالناس الذين ع أَعِرف  اس بالدار اليت كنت ١(!وال الدار( 

ماذا يقول احلسن فيمن عرف هذا وزيادة، ومل يفهـم          
 ! بعد أنه فتنة؟

 : ويقول!!تقدمبل يِصر على أنه 
أعترب أن ما حدث يف     وأنا يف احلقيقة يف تقوميي العام       " 

لعامل اإلسالمي، لو مل    اجلزائر أو غريها هو تقدم بالنسبة ل      
 !!! ".يكن فيه إال التجربة

ق فيـه      ! هذا كالم سفر  : قلتدوهو الذي جعلين أُص
ال ! األمر الثاين الذي ذكرته آنفاً، وإنه لتناقض حمير جـداً         

يكاد يصدر من عاقل؛ ألن الرجل يبين من مقدمات خاطئة          
  دعماً  ـ يف واقع اجلبهة ـ نتائج صائبة يف خياله، تتقـد

ـ إذا عرفـت أن هـذا   ! لكنك ـ أخي القاريء ! عنده
مل تستغربه من سفر؛ فكـثرياً مـا        ) إخواين  ( الفكر إرثٌ   

رأيته ميزج بني السلفية ـ اليت هي دعوة بيئته األصـيلة ـ    
                                                           

 ).٧٢١ ())اإلبانة  ((رواه ابن بطة يف ) ١(
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واإلخوانية الوافدة عليه وعلى بيئته، خاصة مـن حممـد          
طل ولذلك كان لَبس احلق بالبا    ! قطب، وهذا هو التلبيس   

ِ�ـ�E  ِ�ـ�E  ِ�ـ�E  ِ�ـ�E  {:أخا الكتمان، كثرياً ما جيتمعان، كما قال اهللا تعـاىل         
SK@�َCD�َ' DEُ"�َ1� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ h�	 �SK@�ِ Cَْ'SK@�َCD�َ' DEُ"�َ1� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ h�	 �SK@�ِ Cَْ'SK@�َCD�َ' DEُ"�َ1� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ h�	 �SK@�ِ Cَْ'SK@�َCD�َ' DEُ"�َ1� hَ�	 �SK@�ُ"[َْ'� Oِ�ِ�� ��ِ$ h�	 �SK@�ِ Cَْ'{. 

... فمن لَبس احلق بالباطل كتم احلق       : " قال ابن تيمية  
 : ، إىل أن قـــــــــــــــــــال"
ومجع بينهما ـ أي يف اآلية السابقة ـ بـدون إعـادة     " 
ف النفي؛ ألنّ اللبس مستلزم للكتمان، ومل يقتصر على         حر

 .)١("امللزوم؛ ألنّ الالزم مقصود بالنهي 
! لو مل يكن فيه إال التجربة     : " مث لعلك مل تنتبه إىل قوله     

) اإلخوان املسـلمون    ( ؛ فإن هذه التجارب اليت يوقعها       "
على الشعوب اإلسالمية يف أعراضهم وأمواهلم ودمائهم بل        

دينهم هي من أصوهلم املعلومة، كأن هذه الشـعوب         ويف  
ائم يف خمترب الباحثني عن النتائج الصـحيحة بعـد تيـه            

مث هم يسمون اخلطأ صواباً، والتـأخر تقـدماً،         !! طويل
واالنتكاسة يقظةً حىت ال يفطَن هلم، واليدرك غَور اجلرح         

 !الذي أصابوا به األمة
حية جبيـل أو أجيـال      ومن أصوهلم أيضا ضرورة التض    

!! كأن هذه الشعوب الربيئة ملك خالص هلم      ...للوصول  
                                                           

 ).١/٢١٩،٢٢٠ ()) العقل والنقل  درء تعارض(() ١(
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( جتـارم يف    وكل هذا وِرثوه من الشيوعيني، من خالل        
كما أشرت إليه عند الرد على سـلمان الـذي          ) الواقع  

 .صرح ـ بال تورية ـ بأنه متأثّر م جدا
والذي يظهر أن سبب هذا التخبط هو اخلطأ يف فهم          

الذي والء للمؤمنني، وهو األمر الثاين ـ بعد العدل ـ   ال
بىن عليه سفر حماضرته ـ اليت ذكرت شيئا منها يف مطلع  
هذا الرد، خاصة يف مقدمتها، ومادام قد بينت هذا األمـر           

فـال  ) الرد على املخـالف     ( يف بداية الكتاب عند أصل      
شـري  أعيده، بل أكتفي بأن أنقل هنا رد الشيخ حممـد الب          

اإلبراهيمي على من أنكر على مجعيته ما ينكَر علينا اليوم،          
ـ    ولو أَنصف خصومنا لعلمـوا أن  : "قال ـ رمحه اهللا 

إنكارنا عليهم هو دليل أخوتنا هلم، بل دليل صـدقنا يف           
هذه األخوة؛ فلو مل يكونوا إخواننا يف الدين ملا أنكرنـا           

جب علينا أن   عليهم ما أنكره الدين، وأن الدين الذي أو       
ننكر املنكر، يوجب عليهم الفيئة إىل احلـق، ويوجـب          

 وسنة نبيـه والرضـا      اهللاعلينا مجيعا التحاكم إىل كتاب      
حبكمهما والتسليم هلما والرجوع إىل سبيلهما اجلامعـة،        

 .)1(..."وقد دعوناهم إىل هذا وال نزال ندعوهم 
 ..!".وحىت اجلبهة ليست حزباً سياسياً : "  قولك ـ٥

                                                           
 ).١/١٥٠ (« آثاره »من ) 1(
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هل تلجأ إىل هذا التناقض ألنك خائف على         :النقد ـ
اجلبهة من أن ترشقها سهام السنة اليت مـا تـذَر مـن             
التحزب شيئا أتت عليه إال جعلته كـالرميم؟ هـذا ال           

 اهللاـ من تأصيل حماضرتك عن حكم ! يعفيك ـ يا سفر 
يف التحزب واإلضراب، واملظاهرة واالنتخاب، ومن قبل       

مل السياسي، خاصة من أمثالكم     هذا كله عن حكم الع    
 .)1(من الشباب

ـ ومن أخطاء سفر الواقعية اليت يضحك منها أتبـاع          
ــ  ) ٢٥٢(زعمه يف آخر شريط رقـم       : اجلبهة أنفسهم 

بل !! يف جبهة اإلنقاذ) جزأَرة ( املشار إليه آنفا ـ أنه ال  
أمره قَبله بقليل مبحاربتها وفضـحها وسـائر األحـزاب          

: ( وبيان القومية اليت يسموا   : " ... الاألخرى؛ حيث ق  
 !! ".أو أيا كانت) اجلزأرة 

) اجلزأرة ( ـ أن انتقادك ! اعلم ـ يا سفر : ـ النقد
؛ ألا حتمل شعارها، وألا تواجه      )اجلبهة  ( يعين انتقادك   

األعداء نفسهم الذين تواجههم اجلبهة، فبأي شرع تؤيـد         
 ! هؤالء وترد على أولئك؟

منفصلة عن جبهة اإلنقاذ عند     ) اجلَزأَرة  (  قد كانت مث ل 
                                                           

ـ بعلي بن حاج ومجاعته رحيماً لبينت هلم حكم اإلضراب عـن  ! ولو كنت ـ يا سفر ) ١(
�� 'َ�ْ{:الطعام الذي تواتر عنهم؛ ألن اهللا تعاىل يقولْ�َ' ��ْ�َ' ��ْ�َ' ��ً���ِb�� DEُ[ِ$ �S�َQ َg	 SِI DEُ[��ُ��َ1 	KُCُ"ً���ِb�� DEُ[ِ$ �S�َQ َg	 SِI DEُ[��ُ��َ1 	KُCُ"ً���ِb�� DEُ[ِ$ �S�َQ َg	 SِI DEُ[��ُ��َ1 	KُCُ"ً���ِb�� DEُ[ِ$ �S�َQ َg	 SِI DEُ[��ُ��َ1 	KُCُ"{. 
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ميالد هذه، مث أخذت تتوغّل فيها شيئا فشيئا حىت أضحى          
رئيسها حممد سعيد ميثل الرجل الثالث مـن اجلبهـة؛ وال           
يكاد الناس ينسون صورة خروج علي بن حاج يف بدلـة           
عسكرية مع اهلامشي سحنوين وحممد سعيد الونـاس هـذا      

!! سكي األيدي يف مظاهرة تضامن مع العراق      وغريهم متما 
وبعد أن سجن ابن حاج وعباسي مدين تولّى حممد سعيد          

يف !! رئاسة اجلبهة، وخطب ألول مرة يف مسجد اجلبهـة        
هذا الوقت الذي أضحى فيه جـلّ منظـري ومنظمـي           
ومستشاري ومرشحي اجلبهة من اجلزأرة، ويف الليلة نفسها        

النتخابات الربملانية يتكلم سفر    اليت كان هؤالء يفوزون يف ا     
يف صـفوف   ) اجلـزأرة   ( بكلمته تلك وينفـي وجـود       

: " ودليل تأريخ كلمة سفر هذه أنه قـال فيهـا   !!! اجلبهة
وإىل اآلن شيوخها يف السجن؛ الشيخ عباسي مدين والشيخ         

، مث يتحدث عن نتـائج االنتخابـات        ... "علي بن حاج    
، )كـذا   ( عـد   فاحلزب احلاكم ستة عشـر مق     : " فيقول

 ـ ميكن  الليلةواجلبهة مائتني واثنني وقد تزيد، وقد تصل 
 ".ـ مائتني وعشرة 

فيه ـ يا سفر : قلت ـر  ! إن هذا الذي وقعتـ يفس
) اجلـزأرة   ( إما أنك ال تدري أن اجلبهـة و       : بأحد أمرين 

امسان ملسمى واحد؛ ألما روحان اتحدا، فحرمـك اُهللا         
فوت فيها ما ليس لك به علـم،        حسن التوفيق يف قضية ق    
وأنا ال أحب لك هـذه؛ ألنَّ      ... وإما أنك تدري ولكنك     
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كبرية الكذب شيمة تشني صاحبها، ولكن أرى أن تقنـع          
باألوىل؛ أال وهي أنك تكلمت عن واقع ال تفقهه، وهـذا           

 .أصغر الكبريتني، نسأل اهللا أن يتوب علينا وعليك
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 يف بداية   )) جراح املسلمني    (( يف شريط    بشر البشر قال  
  ):أ ( الوجــــــــــــــــــــه 

أيهـا  ..! وذلك ألنّ أوضاع اجلزائر خافية على الكثري        " ... 
األحبة جذور اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ متتد إىل مجعية العلماء         

 !! ".اليت أسسها العامل السلفي عبد احلميد بن باديس
! ــ علمـاء  !  اجلبهة ـ أيها األخ الكرمي ويف : " وقال

فيها جمموعة طيبة من أهل العلم تأخذ اجلبهة بأقواهلم         !! علماء
وترجع إليهم يف معرفة األحكام الشرعية، وهذه ميزة فريـدة          
تتميز ا اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ عن كثري مـن اجلماعـات      

 ".!! اإلسالمية اليت ـ مع األسف ـ ختلو من العلماء
 هذا هراء على هراء، قد سبق أنه نفخ يف اهلـواء،            :النقد

وهو يقول هذا بعد أن مدح الشيخ أمحد سـحنون، وهـذا            
ـ       ، الـذين   )اجلزأَرة  ( األخري هو القائد الشريف ال احلقيقي ل

استغلوا طيبة نفسه وكرب سنه حىت كرهوا إليه السلفية، ومـا           
النبوية فيجمـع الطلبـة     زالوا يراِودونه حىت كان يأيت املدينة       

ال تنسـوا شخصـيتكم اجلزائريـة       : " اجلزائريني قائال هلم  
والطلبة عندكم  ".  وعقيدتكم األشعرية    �ومذهبكم املالكي 

وهذا الرجل كان قد ى رؤوس . فاسألوهم إن كانوا ينطقون
اجلبهة عن تكوين حزم، وبعث إليهم تلميذه احلميم حممـد          

قال بأنّ الوقـت غـري مالئـم    سعيد يوم تأسست اجلبهة، و    

 الِبشرفقه واقع اجلزائر عند ِبشر 
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لتكوين هذا احلزب، فقام يف وجهه بعـض رؤوس اجلبهـة           
وحرض الغوغاء عليه حىت كادوا يوقعون به لوال أنه أُخـرج           

فإذا كنت تعترب سحنوناً مـن      ... من املسجد باكياً مشتوماً     
اجلمعية كما قلت، فلماذا مل يأخذوا       أعضاء   العلماء، بل من  

زم على مشـورة مـن العلمـاء كمـا          بفتواه وهم بنوا ح   
 !.زعمت؟
فمن العلماء الشيخ األخضر الزاوي وهـو شـيخ         :" قال

جليل كبري السن." 
 هذا الرجل أشعري مالكي متعصب، فأين السلفية؟: النقد

 :السلفي من مجع أمرين مها
ـ متابعة السـلف ـ ال األشـاعرة املتـأخرين ـ يف      ١

. بوبيته وعبادته وأمسائه وصفاته   إخالص الدين هللا تعاىل؛ يف ر     
وأمسائـه   �واألشاعرة قد سطَوا على مجلة من صفات اهللا         

فسلبوه إياها، مث حرفوها عن معناها الذي أراده اهللا باسـم           
مـا   هذا بعـض      ،}XC�ِ َ�َ1ـ3ِ 	�ـ�;/@ 	�َـ�ِ��@      XC�ِ َ�َ1ـ3ِ 	�ـ�;/@ 	�َـ�ِ��@      XC�ِ َ�َ1ـ3ِ 	�ـ�;/@ 	�َـ�ِ��@      XC�ِ َ�َ1ـ3ِ 	�ـ�;/@ 	�َـ�ِ��@      {:واهللا يقول ! الترتيه
 !عندهم
هب ال  ، واملتعصب للمـذ   ����ـ جتريد املتابعة للرسول     ٢

ولئن اتبع املذهب بعد االطّالع على الدليل       ! يتبع إال املذهب  
فهو ال يزيد على دليل مذهبه؛ أي أنه ال يتبع الدليل لكـون             

 قاله، ولكن لكون صاحب املذهب قـال بـه؛          ����الرسولُ  
! بدليل أنه يهون عليه ترك العمل باحلديث إذا خالف املذهب         

 الدليل، وله يف تركـه      ويعتذر بكون إمامه قد اطّلع على هذا      
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 ...!!مسالك 
ومن علمائها الشيخ الطاهر آيت علجت، وهـو        : " قال 

 ".عامل كبري القدركبري العمر من علماء مجعية العلماء 
! هذا الشيخ رجل فاضل لوال أشعرية فيه وتفويض       : النقد

وهو ـ وإن كان بيين وبينه حسن جوار ـ فإنين ال أحـايب    
 عذري يف إثارة هذا كعذر من جـاء     مث إن . يف التوحيد أحداً  

: ِلم تشقُّين؟ قال  : قال اجلدار للوتد  : " فيه املثل العريب القائل   
ومن طريف ما أذكره لك ما أخربنيه أحد        ". سل من يدقُّين    

أقربائه أنه أمسعه كالم هذا احملاضر، فاستنكره الشيخ، وأنكر         
ولو أذن لنـا    !. أن يكون يوما ما قد اخنرط مع جبهة اإلنقاذ        

هذا القريب أن نذكر امسه لفعلنا، ولكن اتصل بالشيخ نفسه          
فهو خطيب مبسجد الغزايل حبي سيلي ـ حيدرة ـ اجلزائر،   
ومن وصل تفقّهه للواقع إىل أمريكا وأبعد من أمريكا ال يعييه           

 ! طلب التحقّق بربقية يكتبها إىل هذا العنوان
طي ومن علمائهـا    ومن علمائها الشيخ خيلف شرا    : " قال

ــد   ــيخ أمحـــــــــ  الشـــــــــ
 .. ".وأعرف أنا الشيخ حميي الدين درويش ... الزاوي 
 أما الرجل األول فقد انتهى به األمر يف آخر أيامه           :النقد

إىل أن صار رأساً يف التكفري، وكان لبياناته األخـرية اليـد            
الطوىل يف إراقة الدماء بشكل فظيع جداً، وكـذا إضـالل           

وعلى كل حال فقد سبق احلديث      ! لسبيلالشباب عن سواء ا   
، وما أدراك ما    )اجلزأرة  ( وأما اآلخران فهما من حزب      . عنه
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، وهلما يد معروفة يف منع السلفيني قدميا وحديثا         ! )اجلزأرة( 
من أي نشاط يف مساجدمها ومها معروفان بانتقاصهما أهـل          

 .احلديث وانتصارمها للكوثري وأيب غدة ومنهجهما
ـ أنّ اجلبهة اإلسالمية ! إني أؤكد لك ـ يا أخي " : قال

           افضة، ال أقول لك ليس فيها شيعيلإلنقاذ تعترب من أعداء الر
 ".بل هي من أعداء الرافضة 

مث هؤالء الـذين مسـاهم      . كسابقه يف نقد سلمان   : النقد
علماء ال يعرف عنهم أي استنكار على الشيعة، بل كثريا ما           

عليكم مسحة  : " نا انتقادنا الشيعة ويقولون   كانوا ينكرون علي  
سلفية؛ ألـم خترجـوا مـن       : ، وهم يقصدون  ! "سعودية

 !!  جامعات السعودية
وقد اضطرين كالمه هذا إىل أن أُخرب القاريء بأن للشيخ          
أمحد سحنون ـ الذي  عده من علمـاء اجلبهـة ـ رثـاء      

 أنـه  للرافضي اخلميين، هذه هي صورته بتوقيعـه، ال علـى       
 !شيعي، ولكن بياناً للواقع لفقهاء الواقع

 
 



 

 

 هذا رثاء أمحد سحنون للخميين الرافضي
 !!هوى النسر

مهداة إىل روح اإلمام اخلميين رمحه اهللا   
 )هـ٣/١١/١٤٠٩(
@bî@pbà@ñ‰Üa@æàII@ñŠbá�Ì@HH

IQH@bî@@@@@@_II@@ôÑ�—àHH�Šbj�–a@b‚c@æ�Ø@@
                                                           

، مث جاءت   )اجلَزأَرة  ( هو مصطفى الغماري أستاذ بكلية األدب جبامعة اجلزائر، كان من           ) ١(
وال سيما يوم أن زار إيران، وأغدقوا       ! ثورة اخلميين فجرفه سيلُها حىت صار رافضياً حمترقاً       

مـع  !! وله نظم شعري يف جمالم    !! خلع عقيدته إىل عقيدم   فهناك  ! عليه باهلدايا الثمينة  
اجتمعت به يوماً يف مدينة املَِدية، فسمعته يطعـن يف          )!! اجلَزأرة  ( ذلك فال يزال شاعر     

ـ ! الشيخ األلباين طعناً شديداً، فقال له أحد تالمذة حممد قطب ـ وهو من أصحابه  : ـ
ـ ١٤٠٠(د بالسالح يف احلرم املكي سنة       لكن ال تنس أن الذين قاموا على آل سعو         ) هـ

ما كنـت أدري أن     !! إذن فالشيخ عامل  ! عجيب: " فقال مباشرةً !!! هم تالميذ األلباين  
 !!! ".الشيخ ذا املستوى العايل

وهذا الذي نسب للشيخ األلباين يوهم أنه       !! تأمل هذا املستوى العايل عند الروافض     : قلت
 : وال يصح؛ فالشيخ ال يتحمل خطأ غريه، فقد قال اهللا تعـاىل         !كان بأمر منه أو برضا منه     

}      z��ـDiُ1 ��sْ�ِ yk�s	��� 'َـِ+�@       z��ـDiُ1 ��sْ�ِ yk�s	��� 'َـِ+�@       z��ـDiُ1 ��sْ�ِ yk�s	��� 'َـِ+�@       z��ـDiُ1 ��sْ�ِ yk�s	�مث إنين مسعت الشيخ األلباين يسأل عن هذه اجلماعة اخلارجـة؟               ،}�� 'َـِ+�@ 
 )) سلسلة اهلدى والنور   ((من شريط مسجل يف     ! ". خوارج: " فكان من جوابه أن مساهم    

 .يف ترمجة الشيخ) ٧٥١/١(رقم 
أنّ كثرياً من النـاس     ! واعلم أيها األخ املؤمن   ): " ٥/٢٧٨( ))الصحيحة  ((  وقال الشيخ يف  

 ومثـل مجاعـة    ... تطيش قلوم عند حدوث بعض الفنت، وال بصرية عندهم جتاههـا            
هجرية، وزعم أنـه    ) ١٤٠٠(الذي قام بفتنة احلرم املكي على رأس سنة         ) ... جهيمان  ( 

طلب من احلاضرين يف احلرم أن يبايعوه، وكان قـد اتبعـه بعـض              و! معه املهدي املنتظر  
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البسطاء واملغفَّلني واألشرار من أتباعه، مث قضى اُهللا على فتنتهم بعد أن سفكوا كثرياً مـن                

 ".دماء املسلمني، وأراح اُهللا تعاىل العباد من شرهم 
 :وقد تعمدت هذا النقل عن الشيخ للرد على مجاعتني

قوم رأّوا أنّ الشيخ قد وِضع له القبول يف األرض، فتعمدوا الكذب عليه تسـويقاً               : وىلاأل
 .وقد عرفهم القاريء هنا!! لبضاعتهم الثورية اخلارجية

فطاملـا  ! قوم يبحثون عن سبيٍل إلسقاطه؛ من شدة بغضهم للحق الذي يدعو إليه           : والثانية
احلرم املكِّي به تنفرياً للمسئولني عنـه يف العـالَم          حاولوا إلصاق هذه اجلماعة اخلارجة يف       

 !!كلّه
ومها حمنتان يبتلَى ما أهلُ العلم؛ فقدمياً حرص القدريةُ على التعلُّق باحلسن البصري؛ روى              

بإسناٍد صحيٍح عن   ) ١٢٥٣ ()) شرح أصول االعتقاد     ((والاللكائي يف   ) ٤٦٢٢(أبو داود   
قَوم القدر رأْيهم، وهـم يريـدون أن   :  ضربان من الناسكَذَب على احلسن: " أيوب قال 

أليس ! أليس ِمن قوله كذا؟   : ينفِّقوا بذلك رأيهم، وقوم له يف قلوم شنآنٌ وبغض، يقولون         
 !".ِمن قوله كذا؟
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ومن طريف تربص األحزاب بعضها ببعض أن سحنوناً ـ  
على الرغم من اعترافه بأنه أديب وليس عاملـاً بالشـرع ـ    

بأن الذي وسوس إليه بأن ينظم هذه املرثية املخزيـة          يعتذر  
، فهل يريد حننـاح     هو حمفوظ حنناح أمري اإلخوان املسلمني     

بلني كما هي عادته؟ حـىت إذا أحرجتـه         أن يلعب على احل   



 

 

معارفُه بإيران بسؤاله عن موقف اإلخوان من موت اخلميين،         
وهذه قصيدة شاعرنا سحنون تعبر     ! أمل نكن معكم؟  : " قال

وإذا جاء يوم اجلذاذ من عند دول       !! ". عما يف نفوسنا من أمل    
اخلليج، سواء ليجمع األموال باسم السلفية ـ وقد فعلـه ـ    

) اجلـزأَرة   ( أرأيتم حني انشـقت     : " باسم اإلخوان قال  أو  
احمللية عن أمها العاملية هبط ا املسـتوى إىل حـد رثـائهم             

 !! ". الرافضة
، )مصارع الرجال حتت بروق الطمع      : ( وقدميا قيل : قلت
�@ـI �SKِ�             {: تعـاىل  اهللابل قال   K@�D���َ� �/;�ِِـi�	�ِ�ـ#� �َ:	 �SِI Oْ5ُـ             �ِI �SKـ@�K@�D���َ� �/;�ِِـi�	�ِ�ـ#� �َ:	 �SِI Oْ5ُـ             �ِI �SKـ@�K@�D���َ� �/;�ِِـi�	�ِ�ـ#� �َ:	 �SِI Oْ5ُـ             �ِI �SKـ@�K@�D���َ� �/;�ِِـi�	�ِ�ـ#� �َ:	 �SِI Oْ5ُـ
 �ِ���ِ� �ِ���ِ� �ِ���ِ� �ِ���ِ�tٍKُCD��� tٍDK�;tٍKُCD��� tٍDK�;tٍKُCD��� tٍDK�;tٍKُCD��� tٍDK�;{)1(. 

                                                           
باعه وال أحد ِمن أت! وهذا الرجل معروف بكثرة االستهزاء باملتدينني، السنيني منهم خاصة     ) ١(

 ) زورو  ( أو غريهم ينِكر أنـه كـان يشـبه املـرأة املنتقبـة مبمثِّـل كـافر يـدعى                    
 )zorro (كشف من عينيه إال سوادمها؛ ألنه كان ال ي!! 

قـال اهللا   ،  !!! )عود مكنسة (  ورضي به الرب     ����ويسمي السواك الذي أمر به املصطفى       

���/ ;@ِ�?ِ 	Uِ ُgْ"��"3َ@ {:تعاىل @3َ"��"ْUِ ُg	 ِ?�ِ@; /��� @3َ"��"ْUِ ُg	 ِ?�ِ@; /��� @3َ"��"ْUِ ُg	 ِ?�ِ@; /���ً�|D��T gِ	 �/ِ� @3َ� �2Cِ�َ' /َCَUً�|D��T gِ	 �/ِ� @3َ� �2Cِ�َ' /َCَUً�|D��T gِ	 �/ِ� @3َ� �2Cِ�َ' /َCَUً�|D��T gِ	 �/ِ� @3َ� �2Cِ�َ' /َCَU{{{{....    
يف السعودية حـوت    : " وكان ينكِّت بالدولة السعودية بغية الطعن يف علمائها السلفيني فيقول         

؛ يقول هذا ليوِهم الناس أنّ الدولة السعودية تسـتغفل           "!!مذبوح على الطريقة اإلسالمية   
إذ غَِنم صاحبه باحلزب من الربملـان       ؛  )هـ١٤١٧(هذا، وقد سر سنة     !! علماءها بذلك 

 !!بصيد، أال وهو وزارة الصيد البحري
أال وهو وزارة   : مد يديه إىل الربملان كرةً أخرى فرمى إليه بعظْمٍ        ) هـ  ١٤١٨(مث إنه يف هذه السنة      

لـى  وال سيما ما كان منها ع     !! وما أدراك ما املركّبات السياحية    ! مبركّباا السياحية ! السياحة
= 

 ٤٣٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����



 

 

 ٤٣٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

ومن مشاهري علمائها الشيخ عمـر      : "  عن اجلمعية  قال
 العربــــــــاوي ـ رمحــــــــه    
اهللا ـ  الذي مات يف اإلقامة اجلربية يف أول عهـد ابـن    
جديد، وهو شيخ العامل السلفي الشهري علي بن حـاج ـ   

 "!كشف اهللا كربته ـ 
 الشيخ العرباوي ـ رمحه اهللا ـ مات يف بيتـه    : النقد

زيزاً مكرماً، ومل يكن حتت اإلقامة اجلربية، وكان يزاول         ع
ومن فراسة هذا الشيخ أنه كان      . عمله الدعوي بكل حرية   

يقول عن عباسي مدين قبل ميالد اجلبهة ـ ألنه تويف قبلها  
                                                           

أم : ناهيك عن تقـدمي اخلمـور     ! شواطيء البحار؛ حيث االختالط الذي ال يتوارى دونه عار        
فكيف رضي لنفسه أن يتحول خاِدماً لفنادقها؛ يقدم        ! يف مراقصها ذات الليايل احلمراء    ! األدواء

ـ علـى  آحوت مذبوح على الطريقة اإلسالمية  ! هلا حوت وزارته األوىل ويسقي شعبه مخراً؟
فـأين  ! ؟! )الطريقـة اإلسـالمية  ( تعبريكم ـ شر أم التوقيع على انتهاك هذه احلرمات على  

 ! ؟)أَسلَمة األجهزة اإلدارية ( فلسفتكم الومهية يف 
سـراب  ( ، فـأين    !)اختالط إسالمي بريء؟  (و!) غناء إسالمي؟ ( و!) رقص إسالمي؟ (أم عندكم   

زل كلَّ سنة حتت الضيافة امللكية يف هذا البلد األمني، هذا مع أنه ين  !!). البديل اإلسـالمي؟  
وهكذا فإنّ الـذنب ال     !!! ". الغلّة ويسب امللّة  يأكل  : " وهو يعرف املثل الذي يقول عندنا     

��َ�@6K@{:قال اهللا تعاىلينسى؛  ُg	 6ُ�W�bَْ1@6K@�َ�� ُg	 6ُ�W�bَْ1@6K@�َ�� ُg	 6ُ�W�bَْ1@6K@�َ�� ُg	 6ُ�W�bَْ1{   .    
ار حمفوظ جيدها يـوم     وأخبار حمفوظ هذه حمفوظة يف أشرطة دروسه عند عامة الناس، بل أخب           

( يوم ال ينوح على حنناح أحد، بل سيكون يومئذ هو وحـده             ،  }Uِـ- �َـ�D}�� ©ٍDKُـUِ     «ٍKـ- �َـ�D}�� ©ٍDKُـUِ     «ٍKـ- �َـ�D}�� ©ٍDKُـUِ     «ٍKـ- �َـ�D}�� ©ٍDKُـKٍ»     {القيامة

��/ ���Fِ�ْ�َ{؛)النحناح  ُJِ?���ُ' ٍlْ�َ� ~OُQ -'ِ&َْ' �tDK�;��Fِ�ْ�َ� /�� ُJِ?���ُ' ٍlْ�َ� ~OُQ -'ِ&َْ' �tDK�;��Fِ�ْ�َ� /�� ُJِ?���ُ' ٍlْ�َ� ~OُQ -'ِ&َْ' �tDK�;��Fِ�ْ�َ� /�� ُJِ?���ُ' ٍlْ�َ� ~OُQ -'ِ&َْ' �tDK�;{{{{ ، ، ، ،}/ِ@$�َ^X"�	 @tDK�; �2�َِ]/ِ@$�َ^X"�	 @tDK�; �2�َِ]/ِ@$�َ^X"�	 @tDK�; �2�َِ]/ِ@$�َ^X"�	 @tDK�; �2�َِ]{! 
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ـ  كما أن علي ". أحذِّركم هذا الِغر : " بنحو أربع سنني 
خ كـاره،   دروسه مبسجده والشي  بن حاج كان يلقي أحياناً      

 .مع أنه قد تقدم ما فيه! فكيف يكون شيخاً له؟
أحب أن أذكّركم بـأمر وهـو أنّ إخوتنـا           " : قال

الشـيخ  : اجلزائريني قد استفتوا الشيخني اإلمامني العاملني     
عبد العزيز بن باز والشيخ حممد بن عثيمني يف ذلك، فقالوا           

ـ         : هلم ه إذا كان هذا حيقّق مصلحة اإلسالم ويتم من خالل
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإنه ال بأس أن تدخلوا          
االنتخابات الربملانية، وهذه، كما حدثين أحـد اإلخـوة         

 ".الثّقات اجلزائريني مسجلة يف أشرطة 
أما ما خيص استفتاء الشيخني من قبـل اجلبهـة          : النقد

�SِI ;�]ُـ/ �َ   �SِI ;�]ُـ/ �َ   �SِI ;�]ُـ/ �َ   �SِI ;�]ُـ/ �َ   {:  تعاىل اهللافهذا ال يلجؤون إليه إال كما قال          @Eـ@F  @Eـ@F  @Eـ@F  @Eـ@F
    #ِ�ِ�ْM3ِ �@ـD�َ�I 	Kُ'&ْ�; Lhَ�	    #ِ�ِ�ْM3ِ �@ـD�َ�I 	Kُ'&ْ�; Lhَ�	    #ِ�ِ�ْM3ِ �@ـD�َ�I 	Kُ'&ْ�; Lhَ�	    #ِ�ِ�ْM3ِ �@ـD�َ�I 	Kُ'&ْ�; Lhَ�	{       ما عندهم من علماء أمريكا، ال؛ أل

 كم وقعوا فيهمـا     اهللاويعلم  ! خيرجان من احليض والنفاس   
خاصة يف قضية اخلليج، وعلى رأسهم عباسي مدين فهـو          
! شديد البغض هلما، وكذا علي بن حاج على تستر وتقية         
 ه أمـــا حممـــد ســـعيد الونـــاس وأصـــحاب 

ال جهاد هلما يعيشان    ! فإنهم يعتربوما بدواً  ) اجلَزأَريون  ( 
القرون الوسطى على حد اعتقاد حممد الغزايلّ فيهما ومـا          
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 .)١(!!يلمزمها به
وأما الشيخ ابن عثيمني    . أما ما خيص ابن باز فقد مضى      

                                                           
 ) ! احليض والنفـاس علماء( كنت ذكرت يف فصل سبق أن أول من نبز أهل العلم بـ             ) ١(

بل هم أول من ركَّز على      : ، وأستدرك على نفسي ههنا ألقول     )اإلخوان املسلمون   ( هم  
تلقيبهم بذلك يف هذا العصر، وإال فهم قد وِرثوا هذا الضاللَ من أهل البدع املـتكلِّمني                

نكرون الذين كانوا ال يرفعون رأساً بفقه الكتاب والسنة، ويوم أن كان علماؤنا األوائل ي             
بشدٍة الفلسفةَ اليت كانت تستورد من اليونان وقوانني الفرس والرومان وغريها من الـبالد   

أنكـم  ( الكافرة، كان خصومهم يرموم مبا يرمى به أتباعهم اليوم أصحاب األثر، وهو             
وحنن نفعـل ذلـك     ! وال حتاولون االتصال بالعامل اخلارجي لتفيدوا من علومه       ! جامدون

، وقد نبه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي ـ حفظه اهللا ـ   ... )رك واقع عدونا لند
ـ ١٤١٧صفر  ١١(يف ندوة أقيمت باجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية ليلة اخلميس            ) هـ

 )) االعتصـام    ((على أن هذه البدعة ليست جديدة، وذكر هناك كالماً للشـاطيب مـن              
حدثين اليسع  : وروي عن إمساعيل بن علية قال     : " قاش؛ إذ فيه  كأنه استلَّه باملن  ) ٢/٢٣٩(

! أال تسمعون؟: تكلّم واصل بن عطاء يوماً ـ يعين املعتزيل ـ فقال عمرو بن عبيد  : قال
وروي أن !! ما كالم احلسن وابن سريين ـ عندما تسمعون ـ إال ِخرقة حيض ملقاة  

 إنّ علـم    :م على الفقه، فكان يقول    زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكال        
 !! ".الشافعي وأيب حنيفة مجلته ال يخرج عن سراويل امرأة

 .!"هذا كالم هؤالء الزائغني، قاتلهم اهللا: " قال الشاطيب
فماذا يكون قول الشاطيب لو أدرك أهل زماننا من احلركيني احلزبيني وهم يتفكَّهون             : قلت

 !!).ولكلّ قوٍم وارث! ( نبياء؟بأعراض أهل العلم ورثة األ
)) الكامل ((  وابن عدي يف ) ٣/٢٨٥())  الضعفاء ((أما أثر عمرو بن عبيد فقد رواه العقيلي يف        

 .، وهو حسن)٥/١٧٥٦(
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 ـ فصحيح أنه جوز هلم دخول الربملان، لكن  اهللاـ حفظه 
ه إىل أم مل يستفتوا الشيخ إال بعد أن دخلوا          ال بد من التنب   

فلو كانوا طـالب حـق      ! يف العمل السياسي بنحو سنتني    
باب العلم قبل   : " لعلموا قبل أن يعملوا كما قال البخاري      

ولو كانوا طالَّب حق ألخـذوا بعـني        "! القول والعمل   
االعتبار الشروط اليت اشترطها الشيخ يف ذلك، وهي قيود         

ـ   وليست واحدة كما زعم ِبشر ـ لـو تأملتـها    أربعة 
لرأيت أنّ الشيخ قد قيدهم بوثاق شديد ال يخطـون بـه            

 :خطوة واحدة، وإليكموها، قال
الجيوز اخلروج على األئمة ومنابذم إال حني       :  أوال ـ

إال أن تروا كفراً     »: ����يكفرون كفرا صرحيا لقول النيب      
 . احلديث متفق عليه« ...بواحاً 
، والعلماء هم الذين يقدرونه   العلم بكفرهم،   : ثانياًـ  

وأنا ال أَقْدر على أن أحكم على حكومـاتكم؛ ألنـين ال            
 برهان  اهللا عندكم فيه من     »: أعرفها، ويف احلديث السابق   

». 
حتقّق املصلحة يف ذلـك وانتفـاء املفسـدة،         : ثالثاًـ  

 .وتقديرها ألهل العلم أيضا
القدرة لدى املسلمني على إزاحـة احلـاكم        : رابعاًـ  
 .الكافر

: " مث قدم نصيحة ذهبية ـ حفظه اهللا ـ فقال ما معناه  
ـ     ب أنّ وعلى كل حال، فهذا الكالم نظـري؛ ألنّ الغال
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الشوكة والقوة هلذه احلكومات، وأنا أنصـح بالرويـة         
 ... والدعوة باحلكمة وترك الدخول يف هذه املواجهات        

 .)١("إخل 
  وهو أن الشيخ يشترط فيمن ميـارس       : قيد خامس مهم

السياسة أن يكون من أهل العلم الذين بلغوا درجة أهـل           
لـدين لـه    السياسة هلا قوم، وا   : " االستنباط؛ بدليل قوله  

�َ]I	 D�َ1 DE@c�f��q�y   {:قوم؛ وقد أشار اهللا إىل هذا يف قوله تعاىل           y�D�َ1 DE@c�f��q 	َ]I�   y�D�َ1 DE@c�f��q 	َ]I�   y�D�َ1 DE@c�f��q 	َ]I�
�ِ�ــ- ُ1 Hِ�َــI�� ِJKــ@���	 �ِI @6�L?�� DKَــ����@ــK	 $ِــ3ِ 	َ]َ1 �ِDKَــ�	 ��ِ�ــ- �ِــ/� 	:D�َــِ/ 1َُِ1 Hِ�َــI�� ِJKــ@���	 �ِI @6�L?�� DKَــ����@ــK	 $ِــ3ِ 	َ]َ1 �ِDKَــ�	 ��ِ�ــ- �ِــ/� 	:D�َــِ/ 1َُِ1 Hِ�َــI�� ِJKــ@���	 �ِI @6�L?�� DKَــ����@ــK	 $ِــ3ِ 	َ]َ1 �ِDKَــ�	 ��ِ�ــ- �ِــ/� 	:D�َــِ/ 1َُِ1 Hِ�َــI�� ِJKــ@���	 �ِI @6�L?�� DKَــ����@ــK	 $ِــ3ِ 	َ]َ1 �ِDKَــ�	 ��ِــ/� 	:D�َــِ/ 1َِ

      DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FDِـ�� �ِD�َ:	      DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FDِـ�� �ِD�َ:	      DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FDِـ�� �ِD�َ:	      DE@FD3َ@ �ِـ��Kُ!ِ �َ"ـD��; �/;ِMـX�	 @3ـ��Cِ��َ� DE@FDِـ�� �ِD�َ:	 { ... وليس قويل هذا
 .)٢("الدين نفسه سياسة ! سة عن الدين أبداًفصل السيا

وهذا قيد يف غاية األمهية؛ ألن جلّ ـ إن مل أقلْ  : قلت
كلهم ـ الذين يريدون خوض غمار السياسـة اليـوم ال    

:( فكيف يقـال هلـم     ! )طلبة علم : ( يصلح أن يقال هلم   
، ! )علماء مستنِبطون؟ ( أم كيف يتصور فيهم     ! ) علماء؟

                                                           
ـ  ١٤١٢(وهذه النصيحة مل ترق جبهة اإلنقاذ، لذلك ففي اية سنة           ) ١( أُخـربت أنّ   )  هـ

إخل، فلما سـألت عـن      ... د دخول الربملانات    فيه فتواه يف تأيي   : شريطاً للشيخ يباع قيل   
الشريط فإذا مجاعة اجلبهةمل ينشروا منه إال ربع ساعة اليت فيها ما يوافق أهواءهم، مع أنّ                

وللشيخ أيضا كالم مطول يف شـريطني آخـرين ال          . مدة الشريط ساعة إال ربعا تقريبا     
 .يخرجان عما كتبته هنا

 ء أيب احلسن املأريب مع الشيخ ابـن بـاز والشـيخ ابـن               لقا ((من شريط مسجل باسم     ) ٢(
 )).عثيمني 
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 .فهم هذا الكالموكل منصف ي
لو ترتّلنا معكـم جـدالً إىل    : نقول هلؤالء : قيد سادس 

أنكم سألتم الشيخ فأيدكم فيما أنتم فيه، فلماذا تلجـؤون          
الربملان ( بعد أن تستنفدوا قواكم يف لعبة        دائماً إىل العنف  

ملاذا ال تسـألونه    ! فهالّ سألتم الشيخ عن ذلك أيضاً؟     ! ؟)
م احلاكم أو ضد األحـزاب      عن محلكم السالح ضد النظا    

 ! اليت تواجهكم؟
وإمنـا  ! ألنكم ال تسألون سؤال مـتعلِّم     : واجلواب هو 

!! تسألون سؤال من محل معتقداً، ويبحث له عن مؤيـد         
هل هذا  : اسألوه: والدليل على ذلك هو أنكم إذا قيل لكم       

 !!الشيخ ال يعِرف واقعنا: العنف جهاد؟ قلتم
 !وا له واقعكمإذن وضح: وإذا قيل لكم

 !! الشيخ مداهن ألنظمة الطواغيت: قلتم
 : فهذه ثالثة أشياء

 . ليس فيكم علماء جمتهدون: األولـ
تتخذون من فتوى الشيخ متكأً للوصول إىل       : الثاينـ  

وأنـتم تعلمـون أن     ! التكفري، مث إىل العنف الذي تبيتونه     
 ...الشيخ يخالفكم فيهما مجيعاً؛ ولكنه اهلوى 

!  أن الشيخ عندكم اليعرف واقع احلكومات      :ثالثالـ  
فمنكم من صرح ومنكم من     ! أو هو مداهن  ! أو هو مغفَّل  

 !وما بدلْتم تبديالً!! ينتِظر
 أن يتأخر نشر هذا البحث حىت يسمعين أحد         اهللامث يشاء   
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فيه ) هـ١٤١٤(اإلخوة شريطا سجل مع الشيخ يف شوال        
 :قول السائل

م قلتم باستمرار املواجهة ضد النظام     وهل كذلك أنك   
 ! ". ما قلنا بشيء من ذلك": باجلزائر؟ فأجاب

 يف اشتداد هذه املضايقات هل تشـرع        :قال السائل 
 اهلجرة إىل بالد الكفر؟ 

 الواجب الصرب؛ ألن البالد بالد إسالم، ينادى        : "قال
ا للصلوات وتقام فيها اجلمعة واجلماعات، فالواجـب        

 ". بأمره اهللاىت يأيت الصرب ح
أال ! فلم هذا التمويه وهذه اخليانـة يف النقـل؟        : قلت

Uَـَ]ِY	  Uَـَ]ِY	  Uَـَ]ِY	  UَـYِ[َ	  {:  تعاىل اهللاقال  !  ال ينصر إال الصادقني؟    اهللايعلمون أنّ   
     	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+��     	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+��     	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+��     	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+��َg	َg	َg	َg	  DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �S�َ[َ�   DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �S�َ[َ�   DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �S�َ[َ�   DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �S�َ[َ� { .   أمـا خيـافون أن

فلـة عـن    ما هذه الغ  ! يكون الشيخ خصمهم يوم القيامة؟    
��َِ|ـFX�َ1 �2@ـaK@�D �� DEُـSK@          {! املعاد؟ُ1 L/1َ�َ ;��ُـ          @SKُـaK@�D �� DEـ@FX�َ1 �2ـ|َِ��ُ1 L/1َ�َ ;��ُـ          @SKُـaK@�D �� DEـ@FX�َ1 �2ـ|َِ��ُ1 L/1َ�َ ;��ُـ          @SKُـaK@�D �� DEـ@FX�َ1 �2ـ|َِ��ُ1 L/1َ�َ ;��ُـ.     Eٍـ��ِ�� tٍDKِ���ـ      Eٍـ��ِ�� tٍDKِ���ـ      Eٍـ��ِ�� tٍDKِ���ـ      Eٍـ��ِ�� tٍDKِ���ـ .      @tKُـ��; �tDKـ�;       @tKُـ��; �tDKـ�;       @tKُـ��; �tDKـ�;       @tKُـ��; �tDKـ�; 

! ـ هم ثقاتك؟! هؤالء ـ يا حماضرنا . }	����ِ @m��PZ 	���ـ��َ�ِ#� 	����ِ @m��PZ 	���ـ��َ�ِ#� 	����ِ @m��PZ 	���ـ��َ�ِ#� 	����ِ @m��PZ 	���ـ��َ�ِ#� 
، !وعلى كواهلهم تقوم وزارة اإلعالم يف دولة اإلسـالم؟        

 !وهذا هو فقه الواقع؟
ذب لتأييد الرأي صنعة احلزبيني،     مث ملا كان احتراف الك    

وملعرفيت بأنه قـد نِسـب للشـيخ إباحـةُ املظـاهرات            
        واالعتصامات وغريها من مبتدعات الغرب الكافر، فال بد
من نقل كالمه ـ حفظه اهللا ـ يف ذلك، فقد سـئل يف    

 : عما يأيت) هـ١٤١٦(حمرم 
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ـ ما مدى شـرعية مـا يسـمونه باالعتصـام يف            
ـ   كما يزعمون ـ يعتمدون على  املسـاجــد وهم 

 إن مل يكـن     فتوى لكم يف أحوال اجلزائر سابقا أا جتوز       
فيها شغب وال معارضة بسالح أو ِشبِهه، فما احلكـم يف           

 :نظركم؟ وما توجيهكم لنا ؟ فأجاب
   كْذَب علـيوأسـأل اهللا أن  ! ـ أما أنا، فما أكثر ما ي

من قـوم   والعجب  . يهدي من كذب علي وأالّ يعود ملثلها      
يفعلون هذا ومل يتفطَّنوا ملا حصل يف البالد األخرى الـيت           

ماذا حصل؟ هل أنتجوا    ! سار شباا على مثل هذا املنوال     
إن الذين قُتلـوا مـن      : شيئاً؟ باألمس تقول إذاعة لندن    

! اجلزائريني يف خالل ثالث سنوات بلغوا أربعـني ألفـا         
ـ       !! أربعون ألفا  ل عدد كبري خسرهم املسلمون مـن أج

والنار ـ كما تعلمـون ـ    ! إحداث مثل هذه الفوضى
ألن الناس إذا كره بعضهم     أوهلا شرارة مث تكون جحيماً؛      

بعضاً وكرهوا والة أمورهم محلوا السالح ـ ما الـذي   
وقد أمر الـنيب    ... مينعهم؟ـ فيحصل الشر والفوضى     

عليه الصالة والسالم من رأى من أمريه شيئا يكرهه أن          
 من مات على غري إمام مـات ميتـة   » : يصرب، وقال
 الواجب علينا أن ننصح بقدر املستطاع، أما        .«جاهلية  

أن نظهر املبارزة واالحتجاجات علَناً فهذا خالف هدي        
السلف، وقد علمتم اآلن أن هذه األمور ال تمـت إىل           

يعة بصلة وال إىل اإلصالح بصلة، ما هي إال مضرة          الشر
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اخلليفة املأمون قَتل من العلماء الذين مل يقولوا بقوله         ... 
يف خلْق القرآن، قتل مجعاً من العلماء وأجرب الناس على          
أن يقولوا ذا القول الباطل، ما مسعنا عن اإلمام أمحـد           
د وغريه من األئمة أن أحدا منهم اعتصم يف أي مسـج          

أبدا، وال مسعنا أم كانوا ينشرون معايبه من أجـل أن           
وال ... يحمل الناس عليه احلقد والبغضاء والكراهيـة        

نؤيد املظاهرات أو االعتصامات أو ما أشبه ذلـك، ال          
نؤيدها إطالقا، وميكن اإلصالح بدوا، لكن ال بـد أن          
هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية حتاول بـثّ مثـل         

 .)1("ذه األمور ه
                                                           

 ).هـ١٤١٦ احملرم ١١(ـ اجلمعة ) ١٠(ص ) ٥٤٠( عدد « املسلمون » جريدة )١(
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 فقد وقع يف اخلطأ الذي تواصوا بـه         عائض القرينّ أما  
مجيعا وهو زعمهم أنّ جبهة اإلنقاذ امتداد جلمعية العلمـاء      

ــريني ــة  ! اجلزائـ ــة مجعـ ــال يف خطبـ  : وقـ
والذي نفسي بيده لقد خرج يف اجلزائر يف يوم واحـد        " 

مة متحجبة يطالنب بتحكيم شرع     سبعمائة ألف امرأة مسل   
 ".  اهللا 

 فتقسم  اهللا يا هلا من مصيبة حني يهون عليك اسم          :النقد
به على عدد ومهي خيايلّ، و تقسم على قضية خاسرة دنيا           
وأخرى، أيف املظاهرة املوروثة من الكفار والشيوعيني يبذل        

�	 �D;َ1ـ�    {: اهللا األعظم؟ أمل يقـل      اهللاسم  ُMِـeX"َ' َ���	 �D;َ1ـ�    ُMِـeX"َ' َ���	 �D;َ1ـ�    ُMِـeX"َ' َ���	 �D;َ1ـ�    ُMِـeX"َ' َ��   n8ـ�i�? DEُ[َ�   n8ـ�i�? DEُ[َ�   n8ـ�i�? DEُ[َ�   n8ـ�i�? DEُ[َ�
            Oِ�ِ ـ�� /�� DEُ'?���< ���ِ$ �fKL��	 	Kُ5�ُMَ'� ��F'ِK@ ُa ��D��$ yt��َ5 XJ+َِ"َU DEُ[��D��$            Oِ�ِ ـ�� /�� DEُ'?���< ���ِ$ �fKL��	 	Kُ5�ُMَ'� ��F'ِK@ ُa ��D��$ yt��َ5 XJ+َِ"َU DEُ[��D��$            Oِ�ِ ـ�� /�� DEُ'?���< ���ِ$ �fKL��	 	Kُ5�ُMَ'� ��F'ِK@ ُa ��D��$ yt��َ5 XJ+َِ"َU DEُ[��D��$            Oِ�ِ ـ�� /�� DEُ'?���< ���ِ$ �fKL��	 	Kُ5�ُMَ'� ��F'ِK@ ُa ��D��$ yt��َ5 XJ+َِ"َU DEُ[��D��$
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:  عز وجلّ  اهللا قول   هللا؟ أليس يف شرع     اهللاحتكم املرأة بشرع    
}      Hَـ��ـِ� 	:ُ�Cِِc�,	 �dL�ـ� َ' �/Dq���َ 'َ �ـ� /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�َ5��      Hَـ��ـِ� 	:ُ�Cِِc�,	 �dL�ـ� َ' �/Dq���َ 'َ �ـ� /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�َ5��      Hَـ��ـِ� 	:ُ�Cِِc�,	 �dL�ـ� َ' �/Dq���َ 'َ �ـ� /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�َ5��      Hَـ��ـِ� 	:ُ�Cِِc�,	 �dL�ـ� َ' �/Dq���َ 'َ �ـ� /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�َ5��كـان  ! ؟}

ابدأن بأنفسكن فحكّمن الشـرع، مث      : عليك أن تقول هلن   
أم أنّ السياسـة    . طالنب غريكن بذلك بالطريق املشـروع     

ـ ! الوضعية مل تترك لك جماالً ـ أيها اخلطيب   نـ وال مل
 افتخرت به لتفكّروا يف حدود الشرع؟ 

 عنها يوم اجلمـل فلـم       اهللالقد خرجت عائشة رضي     

 فقه واقع اجلزائر عند عائض القرين



 

 

 ٤٤٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

حيمدها عليه الصحابة وال هي محدت فعلها، فقد قال ابن          
وقد أخرج الطربي بسند صحيح عن أيب يزيـد         : " حجر

: قال عماربن ياسر لعائشة ملّا فرغوا من اجلمل       : املديين قال 
 من العهد الذي عهد إليكم يشـري إىل  ما أبعد هذا املسري " 

    {: قوله تعاىل /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�5َـ��    /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�5َـ��    /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�5َـ��    /ُ['ِKـ@�@$ 
 �SD�5َـ��: أبو اليقظان؟ قال  : ، فقالت }
احلمد :  إنك ما علمت لقوالٌ باحلق، قال      !اهللاو: قالت! نعم

 .)١("هللا الذي قضى يل على لسانك 
 عنها كانت تبكـي  اهللاأما بلغك أنّ عائشة رضي       :قلت

: ء شديدا؟ فعن قيس بن حازم قال      على خروجها هذا بكا   
ملّا أقبلت عائشة بلغت مياه بين عامر ليال فنبحت الكالب،          

ما أظـنين  : ماء احلَوأب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا  : فقالت
بل تقدمني فـرياِك    : إال راجعة، فقال بعض من كان معها      

 ���� اهللاإنّ رسول   : ، قالت  ذات بينهم  اهللاملسلمون فيصلح   
 كيف بإحداكن تنبح عليها ِكـالب       »: يومقال هلا ذات    

 رواه أمحد وابن حبان وصححه هو واحلـاكم         «احلَوأَب  
 وسنده على شـرط    : " والذّهيب وابن كثري وقال ابن حجر     

 .)٣("إسناده صحيح جدا : " ، وقال األلباينّ)٢("الصحيح 
                                                           

 ).١٣/٦٣ (« الفتح ») ١ (

 ).١٣/٥٩ (« الفتح »)  ٢(

 ).٤٧٤( رقم « الصحيحة »انظر )  ٣(



 

 

 ٤٤٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

، " ذات بينهم    اهللافرياِك املسلمون فيصلح    : " فتأمل قوله 
وما بني هذه النية ونية املتظاهرات يف أن يـراهن النـاس            
فيتشجع ن املؤمنون ويتصاغر ارمون يف زعمهن، مـع         
الفرق الواضح بني فعل عائشة هذا الذي مل تبتغ به سوى            

ائهم، وبـني فعـل     اإلصالح بني أبنائها املؤمنني وحقن دم     
 . املتظاهرات الداخالت يف السياسة

وقد أظهرت عائشة الندم، كما أخرجه      : " وقال الزيلعي 
 عن ابن أيب عتيـق      « االستيعاب   »ابن عبد الرب يف كتاب      

ن ابن أيب بكر الصديق     وهو عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمح       
ما منعك  ! يا أبا عبد الرمحن   : قالت عائشة البن عمر   : قال

رأيت رجال غلب عليـِك ـ   : أن تنهاين عن مسريي؟ قال
أما واهللا لو يتين ما خرجـت  : يعين ابن الزبري ـ فقالت 

")1(. 
وذكره، مث ذكر رواية أخرى منه فيها أن        : " قال الذهيب 

دل عن تحديث نفسها بالـدفن يف       خروجها هذا جعلها تع   
حجرا كما كانت تأمل، فعن إمساعيل بن أيب خالد عـن           

قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن يف        : قيس قال 
 حـدثاً،   �إين أَحدثت بعد رسول اهللا      : " بيتها، فقالت 

 ".ادفنوين مع أزواجه، فدِفنت بالبقيع رضي اهللا عنها 
                                                           

 ).٧٠ـ٤/٦٩ (« نصب الراية ») ١(



 

 

 ٤٤٦ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

تعين باحلدث مسريها يوم اجلمل،     : قلت: " قال الذهيب 
فإا ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك، على أـا مـا            

كما اجتهد طلحـة  فعلت ذلك إال متأولة قاصدة للخري،   
بن عبداهللا والزبري بن العوام ومجاعة من الكبار، رضي اهللا          

 .  )1("عن اجلميع 
 وال تنس أنّ عائشة أم للمؤمنني مجيعا، فـأين هـؤالء          

 بن زياد   اهللامنها، ولذلك روى البخاري عن أيب مرمي عبد         
ملّا سار طلحة والزبري وعائشة إىل البصرة       : " األسدي قال 

بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقـِدما علينـا            
الكوفة فصعدا املنرب، فكان احلسن بن علي فوق املنـرب يف           

سمعت أعاله، وقام عمار أسفل من احلسن فاجتمعنا إليه، ف        
 إنهـا   اهللاوإنّ عائشة قد سارت إىل البصرة،       : عمارا يقول 

 تبـارك   اهللا يف الدنيا واآلخرة، ولكـن       ����لزوجة نبيكم   
 ".وتعاىل ابتالكم ليعلم إياه تطيعون أم هي؟ 

 يف املسائل اهللا زمانا كان أهله يستنبطون حكم اهللاورحم 
ا ولو  السياسية مبجرد دخول النساء فيها وجيزمون بفساده      

كان فيها أم املؤمنني، فقد روى البخاري أيضـا عـن أيب            
 بكلمة مسعتها من رسـول      اهللا لقد نفعين    : " قال �بكرة  

                                                           
) ٨/٥٩ («الطبقـات    »وأثر عائشة هذا رواه ابـن سـعد يف          ) ٢/١٩٣ (« السري   ») ١(

 ).٤/٦(واحلاكم 



 

 

 ٤٤٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

، أيام اجلمل بعد ما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل          �اهللا  
 أن أهل فارس قد     � اهللاملا بلغ رسولَ    : فأقاتل معهم، قال  

لن يفلح قـوم ولَّـوا       »:ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال    
 .«أمرهم امرأة 

 »من  ) ١٨٥( يف شريط رقم     سفر احلوايل فكيف يزعم   
أنّ املظاهرة النسوية أسـلوب      «شرح العقيدة الطحاوية    

وهذا سلمان يسر خبـروج     ! ؟من أساليب الدعوة والتأثري   
إننا : " « للنساء فقط    »النساء للمظاهرة فيقول يف شريط      

مسعنا يف البالد األخرى أخبارا سارة على العودة الصـادقة          
، كل النـاس  �ت ـ إىل اهللا  ـ خاصة يف أوساط الفتيا

باملظاهرة الصاخبة يف اجلزائر، وقادا جمموعة من       مسعوا  
 ". وبلغ العدد فيها ما يزيد على مئات األلوف النساء،
من كان يتصور أن جزيرة     !  إن أمر هؤالء لعجب    اهللاوت

العرب ـ بعد دعوة الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب ـ     
لعفة الـيت حـافظ      أبعد حياة ا   !سوف تلد أمثال هؤالء؟   

عليها مسلموها جييء سفر وسلمان والقرين إىل النسـاء         
! ليخرجوهن من بيت عزهن تكثرا ن وتقويا بالقوارير؟       
! سفر يبين األثر العميق يف خـروج املـرأة للمظـاهرة          

وسلمان يهيجها لتصرب علـى     !! والقرين يؤكده بالقَسم  



 

 

 ٤٤٨ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 )1(!يا له من دين غريب!!! الدبابات
                                                           

 كان له شريط مسجل كثري الـذيوع        جمايل البوق،  ومن ضحايا هذا الفكر رجل يقال له      ) ١(
 فليس   من مل يهتم بأمر املسلمني     »عندنا، وهو خطبة مجعة، استفتحها باحلديث املوضوع        

  ).٣٠٩( لأللباين رقم « الضعيفة »، انظر «منهم 
وإنه من املؤسف جدا أن تنقل إلينا األخبار علـى غـري            : " وتعرض فيه لفتنة اجلزائر فقال    

ذلك إال ألنّ الذي يسيطر على وكاالت األنباء يف العـامل هـم اليهـود أو                وجهها؛ وما   
نصارى أو الذين يأخذون عنهم، أذناب هلم، فيأخذون عنهم األخبار، ومن مث يعلنوا لنا              

ـ  ـ هداه  قال، ... "باللّيل والنهار  وقد كان يوجد بقية باقية من علماء رابطـة  : " اهللا   
 "!الشيخ سحنون ) يعين اجلمعية ( السلف 

ـ أنّ اجلزائر اآلن ربما كانت يف حال أحسن !هل تعرفون ـ أيها اإلخوة الكرام : " قالو
بلغـين عـن   لقد ! من حالنا يف هذه البالد فيما يتعلّق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؟         

حد ال يستطيع أ  ... أنه ال يستطيع شخص أن يعلن بيع أشرطة الفيديو          !! طريق الثقات 
إذا كان فيديو، ما جيرؤ اآلن على بيع ... أن جيرؤ على بيع اآلالت املوسيقية جهارا عيانا        

 ... ".وحنن مع األسف الفيديو عندنا !!! أشرطة الفيديو
ترك النقد ههنا هو األوىل؛ ألنّ الرجل يبكي على مهّه فاختلط عليه هم غريه حـىت                : النقد

 !ة ضغط على حكومته ولو كانت أحاجي ثقاتهجعل قضية اجلزائر الكاذبة بطاق
 وكم ذا مبصر من املُضحكات      ولكنه ضحك كالبكاء



 

 

 ٤٤٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

كثريا ما نلقى بعض املخلصني لدعوة اإلسالم،       : األوىل
املشاركني املسلمني أحزام إذا أبلغناهم حقيقـة الـدعوة     
باجلزائر، يصابون بيأس وصدمة حىت ينقـدح يف نفـوس          
ضعاف األخالق منهم أنّ بياننا هذا تعويق ملسار الـدعوة          

ران حـىت ال    وتعطيل للجهاد، أو خرجوه خمرج حسد األق      
يتهموا بالعناد، خاصة وأنّ كلمتهم وكلمة دعام اليت بينا         

وال تتحمل  خمالفتها للشرع والواقع قد طارت يف اآلفاق،        
صدورهم ختطئتهم ألنّ ذلـك إضـعاف ِملصـداقيتهم         
السياسية وتشكيك يف الدعاية هلم بالفطنة وسعة االطّالع      

املة لنا أو بعد أن ، فيقولون ـ إما جم على أحوال املسلمني
ـ  على كل حال أنتم : " مل يكن بد من تصديق أخبارنـا 

ترون أنّ وقت اجلهاد مل ِحين بعد، وغريكم خيـالفكم يف           
ذلك، واملسألة اجتهادية، فال معىن ألن ينكر بعضكم على         
ــض ألنّ   بعـــــــــــــــــــ
من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجـر، والعـدو ال            
 يرضـــــــــى مـــــــــنكم إال  

، وغريه من زخرف القول الذي جيهضـون         "...باخلالف  
وأحسـن  . به النصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر      

 ـ يعيشـون   اهللالظن م أم ـ مع إخالصهم إن شـاء   
اضطرابا يف منهجهم الدعوي؛ أي إخالص مـع جهـل          

 تان والرد عليهماشبه  



 

 

 ٤٥٠ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

، وإال فلـو    � اهللابالطريق اإلصالحي الذي سلكه رسول      
 إلخالصهم متابعة الرسـول     عرفوا شروط اجلهاد، وضموا   

 بعد معرفتها النكشف عنهم كثري من الغبش، ولكـان         �
 ال التخمينات والتجـارب     ����عمدم خطوات الرسول    

 .والنتائج املتخيلة
كيف جعلتم دمـاء املسـلمني ودعـوة        : فنقول أوال 

اإلسالم يف خمترب جتربة طلبة العلم؟ وبأي شرع سوغتم هلم          
 االجتهاد يف املقـامرة بـأرواح       ال يكون ! االجتهاد؟ كالّ 

 .املسلمني واملغامرة بدعوة اإلسالم
قال الشـافعي ـ   : اجلواب العلمي املفصل ثانيا مث هاك

ـ  ومن تكلف ما جهل وما مل تثِْبته معرفتـه  : " رمحه اهللا 
كانت موافقته للصواب ـ إن وافقه من حيث ال يعرفه ـ   

عذور، إذا ما نطق  أعلم، وكان خبطئه غري ماهللاغري حممودة و
، وقال  )١("فيما ال حييط علمه بالفرق بني اخلطإ والصواب         

ـ   فإنّ من الناس من يكون عنده : " ابن تيمية ـ رمحه اهللا 
نوع من الدين مع جهل عظيم، فهؤالء يتكلم أحدهم بال          
علم فيخطئ، وخيرب عن األمور خبالف ما هي عليه خـربا           

ري االجتهاد املسوغ له    ومن تكلم يف الدين بغ    غري مطابق،   
 يف  ���� كما قالـه الـنيب       الكالم وأخطأ فإنه كاذب آمث    

                                                           
 ). ١٨٧( رقم « الرسالة ») ١(
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 »:  أنه قال����احلديث الذي يف السنن عن بريدة عن النيب      
رجل قضى  القضاة ثالثة قاضيان يف النار وقاٍض يف اجلنة،         

فه ، ورجل عرف احلق وقضى خبال     على جهل فهو يف النار    
«فهو يف النار، ورجل علم احلق فقضى به فهو يف اجلنـة             

وإن مل يتعمد   فهو الذي جيهل    :  مث قال يف الرجل األول     )١(
 الذي قال فيه النيب     خالف احلق فهو يف النار، خبالف اتهد      

����: 
إذا اجتهد احلاكم فأصاب فلـه أجـران، وإن اجتهـد            ((

، فهذا الذي جعل له أجرا مع       )2())فأخطأ فله أجر    احلاكم  
 ما استطاع، خبالف من قضى      اهللاخطئه؛ ألنه اجتهد فاتقى     

مبا ليس له به علم وتكلم بدون االجتـهاد املسـوغ لـه             
            الكالم، فإنّ هذا كما يف احلديث عن ابن عباس عن الـنيب

 يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من        من قال  »:  أنه قال  ����
 من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد        »:  ويف رواية  «النار  

، ويف  )٣(«أخطأ، ومن أخطأ فليتبوأ مقعده مـن  النـار         
 »:  أنه قال  ���� بن عمرو عن النيب      اهللالصحيحني عن عبد    

 ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النـاس ولكنـه           اهللاإنّ  
                                                           

 .رواه أبو داود و ابن ماجه و هو صحيح) ١(

 .متفق عليه) 2(

 ).٥٧٤٩(، )٥٧٤٨ (« ضعيف اجلامع الصغري »ظر ان)  ٣(



 

 

 ٤٥٢ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

يقبضه بقبض العلماء، فإذا مل يبق عاملـا اتخـذ النـاس            
، «رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلّوا وأضلّوا         

وهذا خبـالف   . « فأفتوا برأيهم    »: ويف رواية للبخاري  
 ما استطاع، وابتغى طلـب العلـم        اهللاتهد الذي اتقى    

، وعلـم رجحـان     اهللاحبسب اإلمكان، وتكلم ابتغاء وجه      
ـ        ذا مطيـع هللا    دليل على دليل فقال مبوجب الراجح، فه

... مأجور أجرين إن أصاب، وإن أخطأ أجـرا واحـدا           
واملقصود أنّ من تكلم بال علم يسوغ وقال غري احلق فإنه           

: ����ويطلق عليه الكذب، كما قال النيب       ... يسمى كاذبا   
 .)١("ا كثري  ومثل هذ«كذب أبو السنابل »

 القضـاة   »: جاء باإلسناد الصحيح بعد حديث    : قلت
 ما بال هذا    : "فقلت أليب العالية  :  قول قتادة  «... ثالثة  

لو شاء مل جيلس    : الذي اجتهد رأيه يف احلق فأخطأ؟ قال      
ذنبـه أالّ   : " ند البغوي ، وع "يقضي وهو ال حيسن يقضي      

تفسـري أيب   : " ،  قال البيهقـي    "يكون قاضيا إذا مل يعلم      
أنّ اخلـرب ورد    العالية على من مل حيسن يقضي دليل على         

، فإن كـان    فيمن اجتهد رأيه وهو من غري أهل االجتهاد       
من أهل االجتهاد فأخطأ فيما يسوغ فيه االجتهاد رفع عنه          

                                                           
 منهج أهل السنة واجلماعـة يف نقـد         »نقال عن   ) ١١ـ٩ (« الرد على األخنائي     ») ١(

 .للشيخ ربيع املدخلي) ٧٩ـ٧٧ («الرجال والكتب والطّوائف 



 

 

 ٤٥٣ 
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 ا	�����

 يف حديث عمرو بـن      ����     حبكم النيب  اهللاخطؤه إن شاء    
ــرة  ــاص وأيب هريـــــــ  العـــــــ

 ". التوفيق اهللا عنهما وذلك يرد وباهللارضي 
وقال . «...  إذا اجتهد احلاكم     »: يريد هنا حديث    

ــوي ــه : " البغـــــــ  : قولـــــــ
، أراد به إذا كان اجتهاده      «فأخطأ فهو يف النار      اجتهد   »

فأما من كان من أهل االجتهاد ففرضـه        على غري علم،    
االجتهاد فيما يعن له من احلوادث، واخلطأ فيـه عنـه           

 .)1("موضوع 
وبعد، فهل آن إلخواننا اتهدين اليوم يف السياسـة ـ   

وغ هلم ذلـك ـ أن يعتـربوا فيتـأنوا     بغري االجتهاد املس
 ويتنحوا ويعطوا القوس باريها؟

هذا الكالم منصب على غرينا ألننا مل نتكلم        : فإن قالوا 
يف واقع أمة إال بعد اإلحاطة به، أال تـرون أنّ أخبارنـا             

 !.جديدة وأنّ متابعتنا لوسائل اإلعالم شديدة؟
كم شيئا مـن    لئن زعمتم أنّ وسائل اإلعالم مغنيت     : قلنا

 :احلق لقد أخطأمت مرتني
 هذا دليل غفلة شديدة إذ كيف يتصور مسـلم          :األوىل

                                                           
« سنن البيهقي    »، و )١/١٨( لوكيع   « أخبار القضاة    »انظر هذه الروايات واألقوال يف      ) 1(

 .املكتب اإلسالمي. ط) ١٠/٩٣( للبغوي « شرح السنة »، و)١٠/١١٧(
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أنّ عدوه يأتيه بنبأ يقني؟ وتتبعكم ألخبـاره متصـورينه          
موضوعيا، وبناؤكم األحكام عليه دليل علـى أنكـم ال          

 .تفقهون من واقع عدوكم شيئا
حق من  ال ميحص األخبار ويحكم عليها مبا تست      : الثانية

صحة أو ضعف إال أهل احلديث أو من أمسك بغربـاهلم،           
وقد رأيناكم ال تفعلون شيئا من ذلك، بل أعمـاركم يف           
تتبعها تضيع، وتدون فتاواكم فيها ويوم القيامة تِشيع، قال         

�;@�Dـ|SKُCَ    {: سبحانه DE@Fُ'�?��Fـ�T @�َ"[ُْ"�    SKُCَ|ـD�@;� DE@Fُ'�?��Fـ�T @�َ"[ُْ"�    SKُCَ|ـD�@;� DE@Fُ'�?��Fـ�T @�َ"[ُْ"�    SKُCَ|ـD�@;� DE@Fُ'�?��Fـ�T @�َ"[ُْ"�{      مث أيضا قد دلَّـت ،
 الواقع أكثر من إصابتكم،     التجربة على أن خطأكم يف نقل     

كما بينته لكم يف رقعة واحدة من العامل اإلسالمي فقـط،           
فكيف لو تتبعناكم يف غريها وأنتم ال تتورعون عن اخلوض          

، "من مثارهم تعِرفوم    : " وقد قيل ! يف أخبار العامل بأسره   
وقد تبينا خطورة مسلككم هذا حني وجدناكم وراء كل         

ن بأهلها بتسميتها جهادا، وايتـها سـحق        فتنة، مغرري 
 .الدعوة اإلسالمية
إذا كان ال يفيت يف األحكـام       :  فإن قيل  :الشبهة الثانية 

السلطانية أو ما يسمى بالقضايا السياسية إال عامل متبحر،         
 فكيف يعرف، وهل يعرف نفسه أنه كذلك؟

 تعاىل مـن البشـر رجـاال        اهللاكما اصطفى   : اجلواب
 ;�DWـ!َ�ِ- �ِـ/� 	)�8َِ*]َـِ� �@�@ـDW�;          n8ـ!َ�ِ- �ِـ/� 	)�8َِ*]َـِ� �@�@ـDW�;          n8ـ!َ�ِ- �ِـ/� 	)�8َِ*]َـِ� �@�@ـDW�;          n8ـ!َ�ِ- �ِـ/� 	)�8َِ*]َـِ� �@�@ـ         n8	ُg	ُg	ُg	gُ{: جع الناس فقال  فجعلهم مر 
  mِـ����ِـ/� 	��  mِـ����ِـ/� 	��  mِـ����ِـ/� 	��  mِـ� ـ أيضا ـ  قد اصطفى لنا   ����، فإنّ الرسول }���ِـ/� 	��

خري الناس قَرِنـي،     »: قدوتنا يف العلم والتقوى حني قال     
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 . متفق عليه«... مث الذين يلُونهم، مث الذين يلُوم 
وال يزال أهل العلم من هؤالء يزكّون من جيـئ مـن            

ـ        خيفـى  ) اإلجـازة   ( بعدهم، وما أظن أنّ ما يسمى بـ
عليكم؛ فإنه حلفظ هذا الدين من أن يقول فيه من شاء ما            
شاء، قد درج أهل العلم على إجازة النابغني من تالمذم،          

وإما عامةً، إما يف فن، وإما يف أكثـر،         إما إجازةً خاصةً،    
ــه     وقـــد قـــال اإلمـــام مالـــك ـ رمحـ

ـ  ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أني أهل لـذلك  : " اهللا 
ال ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهالً لشيء        : " ، وقال )١("

 .)٢( "حىت يسأل من كان أعلم منه
 وينبغي أن يراعى دقّة التعبري يف هذه اإلجازات؛ فـإنّ         
تزكية امرىء بالتقوى ال تغنيه كبري شيء يف التبليغ عن دين 

 تعاىل، كما أنّ تزكيته بالعلم عموماً وبإمجال ال تغنيـه           اهللا
إنّ هذا العلم   : " كثرياً يف فقه النوازل، وقد قال ابن سريين       

رواه مسلم يف مقدمة    " عمن تأخذون دينكم     دين، فانظروا 
 .« الصحيح »

                                                           
وهـو  ) ـ العـزازي    ١٠٤١ ()) الفقيه واملتفقه    (( واخلطيب يف    )٦/٣١٦(رواه أبونعيم   ) ١(

 ).٥٨( ص )) إحتاف السالك ((صحيح، وروى حنوه ابن ناصر الدين يف 

  الفقيـه   ((واخلطيـب يف    ) ٨٢٥ ()) املـدخل    ((والبيهقـي يف    ) ٦/٣١٦(رواه أبو نعيم    ) ٢(
   ).١٠٤٢ ())واملتفقه 
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 :قال ابن رشد يف شروط من يتصدى للفتوى يف النوازل
أي العلماء كما سـيأيت يف كـالم        ( أن يراه الناس    " ـ  

 .أهالً لذلك) الشاطيب 
 .أن يرى نفسه قد مجع شروط االجتهاد: ـ الثاين

ة واخلري والدين   فإذا اجتمعت فيه هذه اخلصال مع العدال      
 .)١(... "صح استفتاؤه فيما يرتل من األحكام 

 : "وأوضح هذا الشاطيب بأبدع بيـان حيـث قـال         
 إذا مل يشهد له العلماُء فهو يف احلكـم بـاٍق            )٢(والعاِلم

علىاألصل ِمن عدم العلم حىت يشهد فيه غريه، ويعلَـم          
ني مـن عـدم     ِمن نفسه ما شِهد له به، وإال فهو على يق         

العلم أو على شك، فاختيار اإلقدام يف هاتني احلـالتني          
على اإلحجام ال يكون إال باتباع اهلوى؛ إذ كان ينبغـي           

وكان من حقه أن ! له أن يستفيت يف نفسه غريه، ومل يفعل     
 ! ".ال يقدم إال أن يقدمه غريه، ومل يفعل

مـام   هذه نصيحة اإل   : "قال األلباين يف املصدر السابق    
ــاطيب إىل   الشــــــــــــــــــ

الذي بإمكانه أن يتقدم إىل الناس بشيء مـن         ) العاِلم  ( 
                                                           

 ).١٧/٣٣٩ ()) البيان والتحصيل (() ١(

 طالـب  :  تـأملوا مل يقـل     ): "٣/٩٩ ()) االعتصام   (( قال األلباين ههنا بعد ما أشار إىل         )٢(
  ).١١ـ االستدراك رقم ٢/٧١٣ ())الصحيحة  (( يف كذا، ! "العلم
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العلم، ينصحه بأن ال يتقدم حىت يشهد له العلماُء، خشيةَ          
أن يكون ِمن أهل األهواء، فماذا كان ينصح ـ يا ترى  
ـ لو رأى بعض هؤالء املتعلِّقني ذا العلـم يف زمننـا            

ليس هـذا عشـِك     : ( ال شك أنه كان يقول له     ! هذا؟
ـ ألخشـى  ! وإين ـ واهللا ! ، فهل من معترب؟)فادرجي 

يرتع عقـول    (( : ����على هذا البعض أن يشملهم قوله       
ذلك الزمان، وخيلف هلا هباء من الناس، حيسب أكثرهم         

 .)١())!! أم على شيء، وليسوا على شيء
ـ   من أفىت الناس وليس : " وقال ابن القيم ـ رمحه اهللا 

 للفتوى فهو آمث عاص، ومن أقره من والة األمـور            بأهل
: وقال أبو الفرج ابن اجلـوزي     . على ذلك فهو آمث عاص    

ويلزم ويلّ األمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤالء مبرتلة من 
يدلّ الركب وليس له علم بالطريق، ومبرتلة من ال معرفة له           

 هؤالء  بالطّب وهو يطب الناس، بل هؤالء أسوأ حاال من        
وإذا تعين فعلى ويلّ األمر منع من مل حيسن التطبب          . كلهم

من مداواة املرضى، فكيف مبن مل يعرف الكتاب والسـنة          
) أي ابن تيميـة     ( وكان شيخنا   : قال. ومل يتفقّه يف الدين   

قال يل بعـض    : شديد اإلنكار على هؤالء فسمعته يقول     
 يكون على   :أجعلت حمتسبا على الفتوى؟ فقلت له     : هؤالء

                                                           
 ).١٦٨٢ ()) صحيحته ((وهذا احلديث صححه يف ) ١(
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اخلبازين والطباخني حمتسب وال يكـون علـى الفتـوى          
 .)١(! "حمتسب؟

                                                           
 ).٤/٢١٧ (« إعالم املوقعني ») ١(
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وبعد هذا كله أدعو الدكتور سفر احلـوايل وسـلمان          
العودة ومن هو على منهجهما أن يدعوا اإلفتاء يف النوازل،          

إلفتـاء يف القضـايا     أن يدعوا ا  : و بتعبري أبني لبين عصرنا    
السياسية ألهلها، وقد مسينا لكم يف غضون هذا البحـث          
بعضهم كالشيخ األلباينّ والشيخ ابن بـاز والشـيخ ابـن     

ـ وغريهم ـ حفظهم  ) ١(الفوزان عثيمني والشيخ ؛ ألنه اهللا 
ال معىن لدخولكم يف هذا األمر وهيئة كبار العلماء بـني           

                                                           
أرجو أالّ  خنتلف يف هذه األمساء ألنّ ما جيمع بيننا من معتقد السلف أمنت من أن يذرى                  ) ١(

حتت أدراج رياح احلزبية، وأرجو أن يكونوا عندكم فقهاء يصلحون للفتوى فيما يسمى             
هذا الوصف، وأالّ يغالط بعضنا بعضا      اليوم بالقضايا املصريية، أرجو أن نكون صادقني يف         

بأن يظهر توقريهم ويبيت يف نفسه أو حزبه ما ال يرضى ربنا من القول، كما فعل يف هذه                 
األيام من ترجم للشيخ ابن باز ـ متع اهللا املسلمني حبياته ـ يف جملّة سياسية، فإنّ مـن    

 عليه الناس فيكـرمهم بالطّعـام       يقرؤها ال يتصور الشيخ إالّ شيخ زاوية أو تِكية، يدخل         
 ) القضـايا املصـريية     ( ويأتيه الطّلبة فيسخو عليهم مبا آتاه اهللا، أما         ! والشراب وخيرجون 

هذا هو شيخ الربكـة؛ ال  !! ـ كما يقولون ـ فالشيخ عنها مبعزل حتى خيرج من غفلته 
إالّ ما وافقوه عليه، أو ما     ! سة فال يعمل بفتياه إالّ يف العبادات واملعامالت اخلالية، أما السيا        

ما أشبه هؤالء   ! سبقوا به غريهم إليه من التمويه على خالف الواقع حتى يفتيهم مبا حيبون            
حبال املقلّدة الّذين يتربكون ويستسقون بقراءة صحيح البخاري، عن عبادة بن الصـامت             

 ليس من أميت من مل يِجلَّ كبرينـا، ويـرحم صـغرينا،             »:  قال ���� أنّ رسول اهللا     �
 . رواه أمحد و هو صحيح«ويعرف لعاملنا حقه 

 }'DKَ����َ	 �K�� �ٍ��CَِQ Hَ�ِI	DKَ����َ'ٍf	 �K�� �ٍ��CَِQ Hَ�ِI	DKَ����َ'ٍf	 �K�� �ٍ��CَِQ Hَ�ِI	DKَ����َ'ٍf	 �K�� �ٍ��CَِQ Hَ�ِI	fٍ{: دعوة 
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ملسألة لو وردت على    إنّ أحدكم ليفيت يف ا    " أظهركم، مث   
 .)١("عمر بن اخلطّاب جلمع هلا أهل بدر

 أنكم حتدثون بكل شيء ممـا       اهللاوقد بان لكم إن شاء      
أوقعكم يف اإلخبار خبالف الواقع، ومنها التحليل على غري         
مراد الشارع، وقد قال اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ البن    

ـ         : " وهب ع، اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما مس
، رواه  "وال يكون إماما أبدا وهو حيدث بكل مـا مسـع          

 .مسلم
خاصة وليس لكم إجازة من ِقبل هيئة كبـار العلمـاء           
للتكلم يف هذه القضايا، بل قد نهوكم عنها صراحة وعلى          
رأسهم العالمة الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ حفظه اهللا ـ   

 : كما يف هذا البيان اآليت، وقد صورته كما هو
وأنصح إخواننا السلفيني أالّ يوسعوا الرقعـة ويبعـدوا         
الشقّة، فتضيق صدورهم باخلالف الفقهي خاصـة منـه         

                                                           
، )١٩/٤٠٦( للمـزي    « ذيب الكمال    ((هذه الكلمة قاهلا أبو احلَِصني األسدي، انظر        )  ١(

 ).٧(  البن محدان ص « صفة الفتوى » احلسن والشعيب كما يف وحنوها عن
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السياسي بني من مسيـت مـن العلمـاء السـلفيني؛ ألنّ            
 يف خلقه، وقد كان مثله بني الصـحابة         اهللاالختالف سنة   

        م أحسنوا استقباله فلم يطمع فيهم عدوهم؛ ألفلم يضر .
اليـوم بالبـازيين وإخـوانكم      وأما أن يلقّبكم  املبتدعـة       

باأللبانيني، وفيكم مساعون هلم، فال غَرو أن تنتشـر بيـنكم           
، فإنه ال يزال هـؤالء املشـايخ        اهللالفرقة، فاحذروا رمحكم    

، ومناقبهم قـد    اهللايزكّي بعضهم بعضا بلسان صدق إن شاء        
مبحبتهم، يسـعون    لكن قوما مل نأ أفئدم       .مألت اآلفاق 

جاهدين لصرف وجوهكم عنهم، وأنا أُبين لكم أمـارم،         
فإنكم جتدون من يثري بعض اخلالف الفقهي بني الشـيخني          
األلباين وابن باز، وقد تكون مسألة القبض بعد الرفع مـن           

ـ فإم يف مثلها ال يفَرطون مهمـا دقّـت ـ    ! الركوع
لباين بزعم اجلهـل    إما جهة األ  : فيسِقطون إحدى اجلهتني  

بالفقه، وإما جهة ابن باز بزعم اجلهل باحلديث، وبقـي أن           
يجندوا للجهة األخرى من الشباب من يتـهمها باجلهـل          

فيسقطون اجلميع ليخلـو    ! بالواقع وعدم النضج السياسي   
يتربصـون   وآخـرون  . حسـيبهم  اهللاهلم وجه الناشئة، و   

ن مستقبلهم بعدهم غري    بالعلماء ريب املَنون، ال يدركون أ     
مأمون؛ ألن هؤالء العلماء هم بقيـة السـلف، يـذهبون           
ويتركون أحزاب الشباب يتامى بني هرج وتلـف، قـد          
أكهم اختالف اآلراء، وترامجوا ـا تـراجم الصـبيان          

 . املستعان على ذلك اليوماهللاباحلصباء، و



 

 

 ٤٦٢ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

لو مل يكن من جـين      : فلذا أقول يف خامتة هذه الكلمة     
إال أنين حببت إليكم أهل العلم لكفاين ذخرا عند ربي حبثي 
1َ�� $D P��}َU �2P$�� ���D�ِ�ِ{:  الذي قال��D P��}َU �2P$�� ���D�ِ�ِ$ ��َ1�D P��}َU �2P$�� ���D�ِ�ِ$ ��َ1�D P��}َU �2P$�� ���D�ِ�ِ$ ��َ1�{. 



 

 

 ٤٦٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

أعقد هذا الفصل ليعلم أولئك الذين مسيـت يف هـذه           
 مبا ينبغي أن يشغلوا به هذه الثروة اهلائلـة مـن            الدعوة،

 . شباب دعوة اإلسالم
 من غرر احلكم عن ابـن القـيم         وأنقل إليكم كلمات  

 وعبــــــد الــــــرمحن الســــــعدي 
ـ ـ رمحهما   اهللا وأرجو أن تتأملوها جيـدا، بـارك   اهللا  

 .فيكم
 :إصالح الوقت إلصالح احلال

 كيف تصِلح »قال ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ يف فصل   
 وجماورته يف دار    اهللاهلُم إىل الدخول على     : " )1(«حالَك؟  

السالم بال نصب وال تعب وال عناء، بل من أقرب الطّرق           
وأسهلها، وذلك أنك يف وقت بني وقتني، وهو يف احلقيقة          

، وهو وقتك احلاضر بني ما مضى وما يسـتقبل        عمرك،  
ذلـك   تصلحه بالتوبة والندم واالسـتغفار، و      مضىفالذي  

           ،شيء ال تعب عليك فيه وال نصب وال معاناة عمل شاق
 ".إمنا هو عمل القلب 

 ميكنـك   اهللاما مضى من وقتـك يف معصـية         : قلت
                                                           

 ).١١٦ـ١١٥( ص « الفوائد ») 1(

 الواجب اليوم



 

 

 ٤٦٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 اســــــترجاعه، مهمــــــا قيــــــل 
، وهي حكمـة    "الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك       " 

 استثىن منها التائبني، فمهما ضيعوا مـن        اهللاصحيحة إال أنّ    
ل، بل يف شرك، فإنّ من تاب منها        وقت يف زىن، بل يف قت     

استدرك وقته ليس صحيفة بيضاء فحسب، بل قد كتـب          
 اهللاعليها احلسنات بدل السيئات كأنّ وقته قد عمر ـا، و          

�@�SK ��ـ�V         {: ال يعجزه شيء وهو القائل    Dـ��; َ� �/;ِMـX�	�         �Vـ�� �SK@�Dـ��; َ� �/;ِMـX�	�         �Vـ�� �SK@�Dـ��; َ� �/;ِMـX�	�         �Vـ�� �SK@�Dـ��; َ� �/;ِMـX�	�gِ	gِ	gِ	gِ	   ً�Fِ�َـــI    ً�Fِ�َـــI    ً�Fِ�َـــI    ً�Fِ�َـــI 
 �tــ� �b -ــ"ِX�	 �lْ�ــ� �	 �SKــ ُCُ"ْ��; َ���ــ��  �i	�f �tــ� �b -ــ"ِX�	 �lْ�ــ� �	 �SKــ ُCُ"ْ��; َ���ــ��  �i	�f �tــ� �b -ــ"ِX�	 �lْ�ــ� �	 �SKــ ُCُ"ْ��; َ���ــ��  �i	�f �tــ� �b -ــ"ِX�	 �lْ�ــ� �	 �SKــ ُCُ"ْ��; َ���ــ��  �i	�f    ُg	ُg	ُg	ُg	  /ــ ��� �SKــ ُ�D+�; َ��� Phَــ�� ِ$ X�I   /ــ ��� �SKــ ُ�D+�; َ��� Phَــ�� ِ$ X�I   /ــ ��� �SKــ ُ�D+�; َ��� Phَــ�� ِ$ X�I   /ــ ��� �SKــ ُ�D+�; َ��� Phَــ�� ِ$ X�I 

;����aَ1 �hCْ�; �2�َِ] Oْ��ْـ�ً ;@.َـ���%D �َـ3@ 	���ـَM	Z@ ;�ـ�tDK 	��ِ�����ـِ� �;�Cْeُـ��Uِ Dـ��aَ1 �hCْ�; �2�َِ] Oْ��ْ��;                   ِ3ـ�ً ;@.َـ���%D �َـ3@ 	���ـَM	Z@ ;�ـ�tDK 	��ِ�����ـِ� �;�Cْeُـ��Uِ Dـ��aَ1 �hCْ�; �2�َِ] Oْ��ْ��;                   ِ3ـ�ً ;@.َـ���%D �َـ3@ 	���ـَM	Z@ ;�ـ�tDK 	��ِ�����ـِ� �;�Cْeُـ��Uِ Dـ��aَ1 �hCْ�; �2�َِ] Oْ��ْ��;                   ِ3ـ�ً ;@.َـ���%D �َـ3@ 	���ـَM	Z@ ;�ـ�tDK 	��ِ�����ـِ� �;�Cْeُـ��Uِ Dـ3ِ                   
  ُJPــ�2 ;@ �ــ�|َِ��ُ&َU ً�}�ِــ��< n8ــ���� َOِــ�������f	��ــ/�  �Zــ/ 'َــ��� X�ِI ًــ����F@�  ُJPــ�2 ;@ �ــ�|َِ��ُ&َU ً�}�ِــ��< n8ــ���� َOِــ�������f	��ــ/�  �Zــ/ 'َــ��� X�ِI ًــ����F@�  ُJPــ�2 ;@ �ــ�|َِ��ُ&َU ً�}�ِــ��< n8ــ���� َOِــ�������f	��ــ/�  �Zــ/ 'َــ��� X�ِI ًــ����F@�  ُJPــ�2 ;@ �ــ�|َِ��ُ&َU ً�}�ِــ��< n8ــ���� َOِــ�������f	��ــ/�  �Zــ/ 'َــ��� X�ِI ًــ����F@�ُg	ُg	ُg	ُg	    

�S�َQ�� �ٍ������b DEِF'ِ�َ|P����S�َQ�� �ٍ������b DEِF'ِ�َ|P����S�َQ�� �ٍ������b DEِF'ِ�َ|P����S�َQ�� �ٍ������b DEِF'ِ�َ|P���    ُg	ُg	ُg	ُg	ً���ِb�� ً	�Kُ�َ� ً���ِb�� ً	�Kُ�َ� ً���ِb�� ً	�Kُ�َ� ً���ِb�� ً	�Kُ�َ� {.    
 من الذّنوب، وامتناعـك      يستقبل ومتتنع فيما : " وقال

ترك وراحة ليس هو عمال باجلوارح يشق عليك معاناتـه،          
وإمنا هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك، فما          
مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه باالمتناع والعزم        

 ".والنية 
ين لك سر اقتران التوبة باالسـتغفار يف        وذا يتب : قلت

��   	gِ	gِ	gِ	Uَ1gَِـKُ"�; �8$@ـUَ1      �I �SKَـKُ"�; �8$@ـUَ1      �I �SKَـKُ"�; �8$@ـUَ1      �I �SKَـKُ"�; �8$@ـ�I �SK      {: مثل قوله تعـاىل    @3َ���;��Dـ"َ^ْ�ِ�@    �� @3َ���;��Dـ"َ^ْ�ِ�@    �� @3َ���;��Dـ"َ^ْ�ِ�@    �� @3َ���;��Dـ"َ^ْ�ِ�@ ُg	ُg	ُg	ُg	   y�Kَ�ُـ�    y�Kَ�ُـ�    y�Kَ�ُـ�    y�Kَ�ُـ� 
yE�ِb��yE�ِb��yE�ِb��yE�ِb��{ . 

فاالستغفار على معىن ترك ما مضى، والتوبة على معىن         
 بينـهما يف آيـة      اهللاعدم اإلصرار يف املستقبل، وقد مجع       

�	�XـMِ;/�   {: واحدة فقـال     �/;ِMـX�	�   �/;ِMـX�	�   �/;ِMـX�	�            DE@F1َ��ُ��ـ 	Kـ@�َCَ4 D���ـ�ً 1َِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI            DE@F1َ��ُ��ـ 	Kـ@�َCَ4 D���ـ�ً 1َِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI            DE@F1َ��ُ��ـ 	Kـ@�َCَ4 D���ـ�ً 1َِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI            DE@F1َ��ُ��ـ 	Kـ@�َCَ4 D���ـ�ً 1َِb�َU 	KُـC��َU 	َ]ِI



 

 

 ٤٦٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

  	�@�َQَ]  	�@�َQَ]  	�@�َQَ]  	�@�َQَ]َg	َg	َg	َg	          X�I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /��� DEِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU           X�I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /��� DEِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU           X�I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /��� DEِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU           X�I �ZKُ�~Mـ�	@ �ْ�ِـ^�; /��� DEِFِ$Kُ�ُM�ِ 	�@�َ�ْ^َ"D��َU ُg	ُg	ُg	ُg	    	�L�ِـW@; DEَـ���     	�L�ِـW@; DEَـ���     	�L�ِـW@; DEَـ���     	�L�ِـW@; DEَـ��� 
�SK@�َCD��; DE@c�� 	KُC��َU ��� HَC���SK@�َCD��; DE@c�� 	KُC��َU ��� HَC���SK@�َCD��; DE@c�� 	KُC��َU ��� HَC���SK@�َCD��; DE@c�� 	KُC��َU ��� HَC��{.    

ـ  قال وليس للجوارح يف هذين نصب : "  ـ رمحه اهللا 
 ،الشأ وال تعب ن يف عمرك، وهو وقتك الذي بني       ولكن
 فإن أضعته أضعت سعادتك وجناتك، وإن حفظته        الوقتني،

مع إصالح الوقتني اللذين قبله وبعده مبا ذُكر جنوت وفزت          
 ".بالراحة واللّذة والنعيم 

 تعاىل اإلصالح   اهللاوهذا يدلّك على سر اشتراط      : قلت
 كقولـه   مع التوبة اليت إذا أُطلقت دخل فيها االسـتغفار،        

���DEُ[�ِ� َOِ �@ـfK	ً           {: تعاىل D/�� @3X�َ1 َ���Db��	 ِ3ِ�ْ�َ� HَC�� DEُ[L$�� ��َ"َQ           ً	fKـ@� DEُ[�ِ� َOِ��� D/�� @3X�َ1 َ���Db��	 ِ3ِ�ْ�َ� HَC�� DEُ[L$�� ��َ"َQ           ً	fKـ@� DEُ[�ِ� َOِ��� D/�� @3X�َ1 َ���Db��	 ِ3ِ�ْ�َ� HَC�� DEُ[L$�� ��َ"َQ           ً	fKـ@� DEُ[�ِ� َOِ��� D/�� @3X�َ1 َ���Db��	 ِ3ِ�ْ�َ� HَC�� DEُ[L$�� ��َ"َQ
     yEِـ�b�� y�K3@ �َ�ُـX�َ&َU �uَCD<َ1�� ِ6ِ�D��$ /ِ� �Z�َ' Eُa �ٍَ���F��ِ$     yEِـ�b�� y�K3@ �َ�ُـX�َ&َU �uَCD<َ1�� ِ6ِ�D��$ /ِ� �Z�َ' Eُa �ٍَ���F��ِ$     yEِـ�b�� y�K3@ �َ�ُـX�َ&َU �uَCD<َ1�� ِ6ِ�D��$ /ِ� �Z�َ' Eُa �ٍَ���F��ِ$     yEِـ�b�� y�K3@ �َ�ُـX�َ&َU �uَCD<َ1�� ِ6ِ�D��$ /ِ� �Z�َ' Eُa �ٍَ���F��ِ${،     وكقولـه :

}             SِYَـU 	K@}َCـD<َ1��              X�I	�K@$�َ' �/;ِMX	 �D��$ /ِـ�ِ [َِ�ـ�2 SِYَـU 	K@}َCـD<َ1��              X�I	�K@$�َ' �/;ِMX	 �D��$ /ِـ�ِ [َِ�ـ�2 SِYَـU 	K@}َCـD<َ1��              X�I	�K@$�َ' �/;ِMX	 �D��$ /ِـ�ِ [َِ�ـ�2 SِYَـU 	K@}َCـD<َ1��، }��bِـ�b�� yEِـ�b�� yEِـ�b�� yEِـ�yE  �َ�ُـy�K     �َ�ُـy�K     �َ�ُـy�K     �َ�ُـ    y�K	َg	َg	َg	 X�Iَg	�K@$�َ' �/;ِMX	 �D��$ /ِـ�ِ [َِ�ـ�2 
فاإلصالح حينئذ يكون على معىن إصالح الوقت احلاضر،        

 :وقد قيل
 ما مضى حلْم و املؤمل غيب      ولك الساعة اليت أنت فيها 

بعـد آيـات     ) اإلصالح( وهذا يبين لك وجه ذكر      
 .التوبة، واهللا أعلم

ـ  قال وحفظه أشق من إصالح ما قبله : "  ـ رمحه اهللا 
 حفظه أن تلزم نفسك مبا هو أوىل ا وأنفع          وما بعده، فإنّ  

هلا، و أعظم حتصيال لسعادا، ويف هذا تفاوت الناس أعظم        
 أيامك اخلالية اليت جتمـع فيهـا الـزاد          اهللاتفاوت، فهي و  

 ... ".ملعادك، إما إىل اجلنة وإما إىل النار 



 

 

 ٤٦٦ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

من تدبر القرآن وجد دعوته ال خترج عن هـذه   : قلت  
 �f DR��[ِDbُ1 yZ�َ"Qِ	;��'ُـ�f DR��[ِDbُ1 yZ�َ"Qِ      @3	;��'ُـ�f DR��[ِDbُ1 yZ�َ"Qِ      @3	;��'ُـ�f DR��[ِDbُ1 yZ�َ"Qِ      @3	;��'ُـ3@     .	�ـــ�  	�ـــ�  	�ـــ�  	�ـــ�  {:  تعاىل اهللاالثة، قال   األوقات الثّ 

     oٍِ �i Eٍ�[ِ�b DS@�X� /ِ� DRَCPWُU Eُa     oٍِ �i Eٍ�[ِ�b DS@�X� /ِ� DRَCPWُU Eُa     oٍِ �i Eٍ�[ِ�b DS@�X� /ِ� DRَCPWُU Eُa     oٍِ �i Eٍ�[ِ�b DS@�X� /ِ� DRَCPWُU Eُa.      X�I 	� �X�Iِـ- �َ]ُـD�ِ� Eـ�X�I        @3ِـ- �َ]ُـD�ِ� Eـ�X�I        @3ِـ- �َ]ُـD�ِ� Eـ�X�I        @3ِـ- �َ]ُـD�ِ� Eـ       @3	َg	َg	َg	D�َ' X�َ1 َg @ـ�@�	 D�َ' X�َ1       X�I @ـ�@�	 D�َ' X�َ1       X�I @ـ�@�	 D�َ' X�َ1       X�I @ـ�@
 yoِ��$� y�;ِMَ� yoِ��$� y�;ِMَ� yoِ��$� y�;ِMَ� yoِ��$� y�;ِMَ�.    ِ3ـ@�َ�ِI 	Kـ@$Kُ' Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1� 'Kُ$@ـK	 Iِ�َ�@ـ3ِ     Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1� 'Kُ$@ـK	 Iِ�َ�@ـ3ِ     Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1� 'Kُ$@ـK	 Iِ�َ�@ـ3ِ     Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1�أي إمنا أَحكَم     ،} 

  .به وفصله لتعبدوه يف هذه األوقات الثالثة مبا أَمر كتااُهللا
؛ إذ  لعبادة الوقت احلاضـر    }	َg	َg	َg	D�َ' X�َ1َg @ـ�@�	 D�َ' X�َ1      X�I @ـ�@�	 D�َ' X�َ1      X�I @ـ�@�	 D�َ' X�َ1      X�I @ـ�@�	 X�I      {    :فقوله

التوحيد أنفع وأصلح وأوىل الطّاعات، وألزمها مصـاحبةً        
 . لصاحبه
]Eُ{: وقوله$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1�Eُ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1�Eُ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1�Eُ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 ِSَ1� . للماضي} 
 'K@$Kُ	 3D�َ�ِIِ{: وقولهEُaِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُaِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُaِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa{ ١(للمستقبل(.  

وسبب التركيز ههنا على التوحيد إلصـالح احلاضـر         
 :أمران

 أنه ال جيوز أن خيلو وقت من االهتمام به، وهو           :األول
اجلامع لتوحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمسـاء        

 .والصفات
 أنه أصل كل عمل صاحل؛ أال ترى أنّ األعمـال           :الثاين

                                                           
ال الّيت فسر ا االستغفار والتوبة اللذان يف اآلية كما حكاه الشوكاين يف             وهو أحد األقو  )  ١(

، وهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم يف تقسيم األوقات ليس           )٢/٤٨١ (« فتح القدير    »
 محه اهللا ـ من هدي السلف؛ فانظر لذلك آثـاراً هلـم يف    بل أخذه ـ ر ! نتاج فكر جمرد

 ).١٩٦( للبيهقي ص )) كتاب الزهد الكبري ((



 

 

 ٤٦٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ولذلك كـان   ! ته الواجبة أو املستحبة؟   الصاحلة من مكمال  
أول شيء دعا إليه األنبياُء عليهم الصالة والسالم؛ ألن من          
رسخ التوحيد يف قلبه ظهرت بشاشته على سائر جوارحه،         

1َ�َـDE 'َـ��    1َ�َـDE 'َـ��    1َ�َـDE 'َـ��    1َ�َـDE 'َـ��    {:  تعـاىل  اهللاوأنبتت شجرته أطيب الثّمار كما قال       
  �Z��ــ َw �%ــ D�َQ  �Z��ــ َw �%ــ D�َQ  �Z��ــ َw �%ــ D�َQ  �Z��ــ َw �%ــ D�َQُg	ُg	ُg	ُg	 َQ ًــ� � P�َ� ًــ� ��CَِQ n8َpــ ��  َQ ًــ� � P�َ� ًــ� ��CَِQ n8َpــ ��  َQ ًــ� � P�َ� ًــ� ��CَِQ n8َpــ ��  َQ ًــ� � P�َ� ًــ� ��CَِQ n8َpــ ��    yRــ ِ$�َa ��FُCــ D<َ1 �ٍــ � P�َ� kٍ��ــ�� ��   yRــ ِ$�َa ��FُCــ D<َ1 �ٍــ � P�َ� kٍ��ــ�� ��   yRــ ِ$�َa ��FُCــ D<َ1 �ٍــ � P�َ� kٍ��ــ�� ��   yRــ ِ$�َa ��FُCــ D<َ1 �ٍــ � P�َ� kٍ��ــ�� ��

 @Z�ِْــ.�;��@�Fــ� Uِــ- 	��ــ���fِ 'ُــ\�FَCُQُ1 -'ِDــ� Qُــb XOِــ#ٍ $ِــ�FP$�� ِSْ]ِYــ� D�َU� @Z�ِْــ.�;��@�Fــ� Uِــ- 	��ــ���fِ 'ُــ\�FَCُQُ1 -'ِDــ� Qُــb XOِــ#ٍ $ِــ�FP$�� ِSْ]ِYــ� D�َU� @Z�ِْــ.�;��@�Fــ� Uِــ- 	��ــ���fِ 'ُــ\�FَCُQُ1 -'ِDــ� Qُــb XOِــ#ٍ $ِــ�FP$�� ِSْ]ِYــ� D�َU� @Z�ِْــ.�;��@�Fــ� Uِــ- 	��ــ���fِ 'ُــ\�FَCُQُ1 -'ِDــ� Qُــb XOِــ#ٍ $ِــ�FP$�� ِSْ]ِYــ� D�َU�ُg	ُg	ُg	ُg	    
S�@�XQَMَ"�; DE@FXC��َ� mِ��C�ِ َJ�َpD�َ:	S�@�XQَMَ"�; DE@FXC��َ� mِ��C�ِ َJ�َpD�َ:	S�@�XQَMَ"�; DE@FXC��َ� mِ��C�ِ َJ�َpD�َ:	S�@�XQَMَ"�; DE@FXC��َ� mِ��C�ِ َJ�َpD�َ:	{.    

وهذه الدعوة الثالثية تكررت يف السورة نفسها عـدة         
ِ���Iِ�{:  تعـاىل  اهللامرات، قال   I���ِI���ِI��              tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً	?Kـ@c DE@cـ��iَ1 ٍ?ـ���               tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً	?Kـ@c DE@cـ��iَ1 ٍ?ـ���               tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً	?Kـ@c DE@cـ��iَ1 ٍ?ـ���               tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً	?Kـ@c DE@cـ��iَ1 ٍ?ـ��� 

  	�@�@ D�	  	�@�@ D�	  	�@�@ D�	  	�@�@ D�	َg	َg	َg	َg	      �S�@�َ"ْ�@� X�ِI DEُ"�َ1 DSِI @6@�D�َ� ٍ3ِ�َـI D/ِ� Eُ[َ� ���       �S�@�َ"ْ�@� X�ِI DEُ"�َ1 DSِI @6@�D�َ� ٍ3ِ�َـI D/ِ� Eُ[َ� ���       �S�@�َ"ْ�@� X�ِI DEُ"�َ1 DSِI @6@�D�َ� ٍ3ِ�َـI D/ِ� Eُ[َ� ���       �S�@�َ"ْ�@� X�ِI DEُ"�َ1 DSِI @6@�D�َ� ٍ3ِ�َـI D/ِ� Eُ[َ� ���  {إىل أن قال :
}ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa DEُ[$� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 tِDKَ5 ��;��ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa DEُ[$� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 tِDKَ5 ��;��ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa DEُ[$� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 tِDKَ5 ��;��ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa DEُ[$� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	 tِDKَ5 ��;��{.    

�D           {: وقال	 tِDKَ5ـ��; َJـ�ِ�{�ً 5َـ��< DE@cـ��iَ1 �?Kـ@�َa �ِI��           D�	 tِDKَ5ـ��; َJـ�ِ�{�ً 5َـ��< DE@cـ��iَ1 �?Kـ@�َa �ِI��           D�	 tِDKَ5ـ��; َJـ�ِ�{�ً 5َـ��< DE@cـ��iَ1 �?Kـ@�َa �ِI��           D�	 tِDKَ5ـ��; َJـ�ِ�{�ً 5َـ��< DE@cـ��iَ1 �?Kـ@�َa �ِI��   	� ��ـ�    ��ـ�    ��ـ�    ��ـ�   	َg	َg	َg	gَ @ـ�@�	    @ـ�@�	    @ـ�@�	    @ـ�@
ــ�    ــ"��D�َ�F��Uِ EQْ@ـ �	�Dـِ ِ�D�َ:	 �/ِـــ� EُQَ&ــ 1َ���ـ �Kــ ــ�@c @6@ـ ــD�َ� ٍ3ـ ــ/I Dِ�َـ ــ�   �َ]ُـــE �ِـ ــ"��D�َ�F��Uِ EQْ@ـ �	�Dـِ ِ�D�َ:	 �/ِـــ� EُQَ&ــ 1َ���ـ �Kــ ــ�@c @6@ـ ــD�َ� ٍ3ـ ــ/I Dِ�َـ ــ�   �َ]ُـــE �ِـ ــ"��D�َ�F��Uِ EQْ@ـ �	�Dـِ ِ�D�َ:	 �/ِـــ� EُQَ&ــ 1َ���ـ �Kــ ــ�@c @6@ـ ــD�َ� ٍ3ـ ــ/I Dِ�َـ ــ�   �َ]ُـــE �ِـ ــ"��D�َ�F��Uِ EQْ@ـ �	�Dـِ ِ�D�َ:	 �/ِـــ� EُQَ&ــ 1َ���ـ �Kــ ــ�@c @6@ـ ــD�َ� ٍ3ـ ــ/I Dِ�َـ �َ]ُـــE �ِـ

y��ِ�@� y�;�َِ5 -P$�� SِI ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa @6�@�ِ�ْ^َ"D��َUy��ِ�@� y�;�َِ5 -P$�� SِI ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa @6�@�ِ�ْ^َ"D��َUy��ِ�@� y�;�َِ5 -P$�� SِI ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa @6�@�ِ�ْ^َ"D��َUy��ِ�@� y�;�َِ5 -P$�� SِI ِ3D�َ�ِI 	K@$Kُ' Eُa @6�@�ِ�ْ^َ"D��َU{ . 
�D @ـ�@�	              {    :وقال	 tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً� Dـ���@T DE@cـ��iَ1 �/�;Dـ��� Hَ�ِI��              	��D @ـ�@	 tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً� Dـ���@T DE@cـ��iَ1 �/�;Dـ��� Hَ�ِI��              	��D @ـ�@	 tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً� Dـ���@T DE@cـ��iَ1 �/�;Dـ��� Hَ�ِI��              	��D @ـ�@	 tِDKَ5ـ��; َJ5َـ� ً� Dـ���@T DE@cـ��iَ1 �/�;Dـ��� Hَ�ِI��َg	َg	َg	َg	   ـ�    ��ـ�    ��ـ�    ��ـ��� 

  Eُ[َ�  Eُ[َ�  Eُ[َ�  Eُ[َ�  @6@�D�َ� ٍ3َ�ِI D/ِ�  @6@�D�َ� ٍ3َ�ِI D/ِ�  @6@�D�َ� ٍ3َ�ِI D/ِ�  @6@�D�َ� ٍ3َ�ِI D/ِ�{      إىل أن قال:}          ِـ3D�َ�ِI 	Kـ@$Kُ' Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	�� 'Kُ$@ـK	 D�َ�ِIـ3ِ         Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	�� 'Kُ$@ـK	 D�َ�ِIـ3ِ         Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	�� 'Kُ$@ـK	 D�َ�ِIـ3ِ         Eُـa DEُـ[$�� 	�@�ِ�ْ^َ"D�	��
y?�@?�� yE�ِb�� -P$�� SِIy?�@?�� yE�ِb�� -P$�� SِIy?�@?�� yE�ِb�� -P$�� SِIy?�@?�� yE�ِb�� -P$�� SِI{. 

 كان  »:  قال ���� اهللا أنّ نيب    �وعن أيب سعيد اخلدري     
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا، فسأل عن          

إنه قتـل   : ألرض، فدلّ على راهب، فأتاه فقال     أعلم أهل ا  
فقتلـه  ! ال: تسعة وتسعني نفساً، فهل له من توبة؟ فقـال        

مث سأل عن أعلم أهل األرض، فدلّ علـى         ! فكمل به مائة  



 

 

 ٤٦٨ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

إنه قتل مائة نفس فهل له مـن توبـة؟          : رجل عامل، فقال  
ومن يحول بينه وبني التوبة؟ فانطِلق إىل أرض        ! نعم: فقال
 معهم،  اهللا تعاىل فاعبد    اهللا وكذا؛ فإنّ ا أناساً يعبدون       كذا

وال ترجع إىل أرضك؛ فإنها أرض سوء، فانطلق حـىت إذا           
نصف الطريق أتاه املوت، فاختصمت فيه مالئكة الرمحـة         

جاء تائباً مقْـبالً    : ومالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرمحة    
إنه مل يعمـل    :  تعاىل، وقالت مالئكة العذاب    اهللابقلبه إىل   

خرياً قطّ، فأتاهم ملك يف صورة آدمي فجعلوه بينـهم ـ   
قيسوا ما بني األرضني فـإىل أيتـهما   : أي حكَماً ـ فقال 

كان أدىن فهو له، فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض الـيت           
 . متفق عليه«أراد، فقبضته مالئكة الرمحة 

هر جليا إصالح هذا الرجل لألوقات      يف هذه القصة يظ   
الثالثة، فبعد أن تاب من ماضيه، وعزم علـى التوبـة يف            
مستقبله، اشتغل مبا يصِلح حاضره فوراً، أال وهو اهلجـرة          
من دار الفساد ومل يترك لطول األمل جماالً، ولذلك مل جتد           
له املالئكة من عمل صاحل إال هجرته هذه، وملا كانت هي           

ألنّ التزامه ا دليل على اإلخـالص       لوقت غُفر له؛    عبادةَ ا 
 . موحداً وعال، ومنه يظهر أنه كان�للحق جلّ

 رجلٌ مقَنـع باحلديـد،      ����أتى النيب   : وعن الرباء قال  
 أَسِلم مث قاتل    »:  أقاتل أو أُسِلم؟ قال    !اهللايا رسول   : فقال
 عِمـلَ   »: ���� اهللافقال رسول   ! ، فأسلم مث قاتل فقُِتل    «

 . متفق عليه«قليالً وأُِجر كثرياً 



 

 

 ٤٦٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 : و إمنا ذكرت هذه القصة هنا ألمرين
 مل يقبل منه اجلهاد إال بعد التوحيد،        ���� أنّ النيب    :األول

 .ولكن قَِبل منه جهاده قبل الصالة
 أنّ بعض الناس يستدل به على التهوين من شأن          :الثاين

الصالة والعمل الصاحل وأنه ليس شرطا يف جهاد املسلمني،         
وهو صحيح لو أن وقت الصالة كان دخل مع وقت القتال 
فقدم القتال، وهذا ليس هلم عليه دليل، ويـرده بوضـوح           

 املسايفة، وإمنا كل ما يف األمر       تشريع صالة اخلوف وقت   
أن وقت عبادة اجلهاد كان قد دخل، وأما وقـت عبـادة            
. الصالة فلم ِحين بعد، فأُِمر أن يشغل وقته بعبادته املناسبة         

 يف ����وملّا كان التوحيد عبادة كل وقت مل يأذن له الـنيب         
تأخريه، ولذلك كان من ثاقب فهم البخاري ـ رمحه اهللا  

عمل صاحل قبل القتال، وقال     : باب: " ولهـ أن بوب له بق    
ــدرداء  ــو الــ ــاتلون  : أبــ ــا تقــ  إمنــ

 .فتدبر هذا تكن من الراشدين". بأعمالكم 
ـ  قال أي هللا على ( وله عليه : "  ابن القيم ـ رمحه اهللا 
يف كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربـه          ) العبد  
 وإن  إىل ربـه،  فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم       منه،  

شغله وى أو راحة أو بطالة تأخر، فالعبد ال يزال يف تقدم            
ِ���ـ/ �Tـ��f    ِ���ـ/ �Tـ��f    ِ���ـ/ �Tـ��f    ِ���ـ/ �Tـ��f    {: أو تأخر، ال وقوف يف الطريق ألبتة، قال تعاىل        



 

 

 ٤٧٠ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

    ��iَ&َ"�; D�َ1 �t�َ�َ"�; Sَ1 DEُ[�ِ�    ��iَ&َ"�; D�َ1 �t�َ�َ"�; Sَ1 DEُ[�ِ�    ��iَ&َ"�; D�َ1 �t�َ�َ"�; Sَ1 DEُ[�ِ�    ��iَ&َ"�; D�َ1 �t�َ�َ"�; Sَ1 DEُ[�ِ� {")1( فـإن مل يكـن يف      : " قال، و
تقدم فهو متأخر والبد؛ فالعبد سائر ال واقف، فإمـا إىل           

ما ... ق، وإما إىل أسفل، وإما إىل أمام، وإما إىل وراء           فو
هو إال مراحل تطوى أسرع طي إىل اجلنـة أو إىل النـار،             
فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر، وليس يف الطريق واقف        
ألبتة، وإمنا يتخالفون يف جهة املسري ويف السرعة والـبطء          

")2(. 
كلُّ الناس يغدو؛    »: ����ويدل عليه قول النيب     : قلت

ــه  ــائع نفســــــــ  : فبــــــــ
 يا كعب   ((:  رواه مسلم، ويف رواية    «فمعِتقُها أو موِبقُها    

ــرة  ــن عجــــ ــاس ! بــــ  النــــ
 . )٣())... غاديان 
: كلُّهم يغدون، فمن مل يبع نفسه هللا الذي قـال         : قلت

} SِI SِI SِI SِIَg	َg	َg	َg	َ"ــ DT	 َ"ــ DT	 َ"ــ DT	 َ"ــ DT	   َــ� �َ,	 @Eــ @Fَ� Sَ&ــ ِ$ E@Fَ�	�Kــ D�َ1�� DE@Fــ ��ُ��َ1 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� z��  َــ� �َ,	 @Eــ @Fَ� Sَ&ــ ِ$ E@Fَ�	�Kــ D�َ1�� DE@Fــ ��ُ��َ1 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� z��  َــ� �َ,	 @Eــ @Fَ� Sَ&ــ ِ$ E@Fَ�	�Kــ D�َ1�� DE@Fــ ��ُ��َ1 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� z��  َــ� �َ,	 @Eــ @Fَ� Sَ&ــ ِ$ E@Fَ�	�Kــ D�َ1�� DE@Fــ ��ُ��َ1 �#ِ�ِ�D\ــ ــ/� 	)ُ ِ� z��{ ،
 خلق لإلنسـان    اهللا؛ وذلك ألنّ    )٤(باعها للشيطان املترصد  
                                                           

 ).١٨٨ـ١٨٧( ص « الفوائد ») 1(

 ).١/٢٦٧ (« مدارج السالكني ») 2(

وابـن حبـان    ) ٣/٣٢١(وأمحد  ) ١١٣٨(وعبد بن محيد    ) ٢٠٧١٩(رواه عبد الرزاق    ) ٣(
 ).٢١٤( ص )) األمايل املطلقة ((، وصححه ابن حجر يف )٧٤٩٧(

  وابـن القـيم يف    ) ٧/٥١ ()) جمموع الفتـاوى     ((أشار ابن تيمية إىل هذا املعىن، كما يف         ) ٤(
 .)ـ الريان١٢٣( ص ))  الدواء الشايف ((



 

 

 ٤٧١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

الواجبـات  ( فليست  وقتاً، وأمره بعبادات مناسبة لوقته      
 . )1(كما زعم حسن البنا ) أكثر من األوقات

فترسه الشيطان ومل ميهله،    ومن مل يعمر وقته مبا أُمر به ا       
�� َ&� َ� DEِFD�َC	��f )ِMX	�f @6���D�َ'	�FD�ِ� �7َC����َU ���'ِ��;ـ�         {:  تعاىل اهللاقال   ُO'ْ	��� َ&� َ� DEِFD�َC	��f )ِMX	�f @6���D�َ'	�FD�ِ� �7َC����َU ���'ِ��;ـ�          ُO'ْ	��� َ&� َ� DEِFD�َC	��f )ِMX	�f @6���D�َ'	�FD�ِ� �7َC����َU ���'ِ��;ـ�          ُO'ْ	��� َ&� َ� DEِFD�َC	��f )ِMX	�f @6���D�َ'	�FD�ِ� �7َC����َU ���'ِ��;ـ�          ُO'ْ	�

      �/;���S�َ[َU @S�َ!D �ِـ/� 	�^َـ�ِ��	 @3��� 'َْ&َU      �/;���S�َ[َU @S�َ!D �ِـ/� 	�^َـ�ِ��	 @3��� 'َْ&َU      �/;���S�َ[َU @S�َ!D �ِـ/� 	�^َـ�ِ��	 @3��� 'َْ&َU      �/;���S�َ[َU @S�َ!D �ِـ/� 	�^َـ�ِ��	 @3��� 'َْ&َU{     إنّ : " ، قال ابـن القـيم
: الشيطان أدركه وحلقه حبيث ظفر به وافترسه، وهلذا قال        

}@3��� 'َْ&U@3��� 'َْ&U@3��� 'َْ&U@3��� 'َْ&U @S�َ!D���	  @S�َ!D���	  @S�َ!D���	  @S�َ!D��} 1َْ' ���ـ3@ 1َْ' ���ـ3@ 1َْ' ���ـ3@ 1َْ' ���ـ3@ }ومل يقل تِبعه؛ فـإنّ يف معـىن         {  	�
 .)2("أدركه وحلقه، وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى 

} 	���ـ�FD�ِ� �7َCـ�   	���ـ�FD�ِ� �7َCـ�   	���ـ�FD�ِ� �7َCـ�   	���ـ�FD�ِ� �7َCـ�   {تأمل حسن موضع الفـاء بـني        :  قلت
ألنها تفيد ترتيب اإلتباع على االنسالخ بال مهلة    } 1َْ' ���3@1َْ' ���3@1َْ' ���3@1َْ' ���3@{و
���> �Eِ	���D�َ1 D/ِ� �tDKِ� {و َ� �ِD�َ1 D/ِ� �tDK���	 �Eِ<��� َ� �ِD�َ1 D/ِ� �tDK���	 �Eِ<��� َ� �ِD�َ1 D/ِ� �tDK���	 �Eِ<��� َ�gِ	gِ	gِ	gِ	�Eِb�� /�� X�ِI �Eِb�� /�� X�ِI �Eِb�� /�� X�ِI �Eِb�� /�� X�ِI {. 

هذا يف حق من شغل وقت الطاعة باملعصـية أو علـى           
ترك الطاعة، بل وحىت يف حق من شغل وقتـه  : األقلّ يقال 

بطاعة خالصة هللا لكن مل حين وقتها بعد، ولـذلك كـان            
اجلهل مبا يصلح الوقت من عبادة حيـِرم الـنفس زكاـا     

                                                           
وهذه الكلمة  ،  )٣٠( ص   « رسالة التعاليم    »  يف أواخر     « جمموعة رسائل حسن البنا      ») 1(

اليت فحواها اام اهللا بالظلم ـ كما ترى ـ قد جعلت من وصايا اإلمام، وكثريا ما توزع 
هذا وإن كنا نعلم أم يقصدون ا استنهاض اهلمم للقيام بالواجبـات            . يف احملافل العامة  

فـرد  فنحن ال نعلم إال الواجبات الشرعية بيسرها ومساحتـها، واحلمـد هللا املت            ! احلركية
 ! باحلكم؛ وإال فلو كان األمر هلؤالء ألرهقونا بواجبات ما أنزل اهللا ا من سلطان

 ).١٠٠( ص « الفوائد ») 2(



 

 

 ٤٧٢ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 :ه آية وحديثورقيها يف درجات الصالح، يدلّ علي
َ' DEَ�َ1�� Iِ�َـ H	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـَ' DEَ�َ1          DE�� Iِ�َـ H	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـَ' DEَ�َ1          DE�� Iِ�َـ H	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـَ' DEَ�َ1          DE�� Iِ�َـ H	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـDE          {: � اهللاـ أما اآلية فهي قول      

              ُJَـ�"ِ��	 @EِFDَـ�C��َ�ـ� Qُِ"ـ�� CَU �k�َQ+�	 	Kُ'	�f�� �k�8W�	 	K@��5َِ1�� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ              ُJَـ�"ِ��	 @EِFDَـ�C��َ�ـ� Qُِ"ـ�� CَU �k�َQ+�	 	Kُ'	�f�� �k�8W�	 	K@��5َِ1�� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ              ُJَـ�"ِ��	 @EِFDَـ�C��َ�ـ� Qُِ"ـ�� CَU �k�َQ+�	 	Kُ'	�f�� �k�8W�	 	K@��5َِ1�� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ              ُJَـ�"ِ��	 @EِFDَـ�C��َ�ـ� Qُِ"ـ�� CَU �k�َQ+�	 	Kُ'	�f�� �k�8W�	 	K@��5َِ1�� DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ
�Dـ��ِ�         َeَQ �mـ���	 �SDK��ْe�; DE@FD�ِ� yh;�َِU 	َ]ِI         �ِـ��D�َeَQ �mـ���	 �SDK��ْe�; DE@FD�ِ� yh;�َِU 	َ]ِI         �ِـ��D�َeَQ �mـ���	 �SDK��ْe�; DE@FD�ِ� yh;�َِU 	َ]ِI         �ِـ��D�َeَQ �mـ���	 �SDK��ْe�; DE@FD�ِ� yh;�َِU 	َ]ِIgِ	gِ	gِ	gِ	   ��Tَ1 Dـ�َ1    ��Tَ1 Dـ�َ1    ��Tَ1 Dـ�َ1    ��Tَ1 Dـ�َ1      	Kُ5َـ�����Dـ���ً �i      	Kُ5َـ�����Dـ���ً �i      	Kُ5َـ�����Dـ���ً �i      	Kُ5َـ�����Dـ���ً �i 

�D'َ��ـ� Iِ�َـ�qَ1 HـOٍ 5َِ�;ـ�ٍ 5ُـOْ ��"َـ��@           iَ1 َ�DKَـ� َJِ"َـ���	ـ� ��D�َC�� �RD َ"َQ �E�ِ ����D'َ��ـ� Iِ�َـ�qَ1 HـOٍ 5َِ�;ـ�ٍ 5ُـOْ ��"َـ��@           ��$iَ1 َ�DKَـ� َJِ"َـ���	ـ� ��D�َC�� �RD َ"َQ �E�ِ ����D'َ��ـ� Iِ�َـ�qَ1 HـOٍ 5َِ�;ـ�ٍ 5ُـOْ ��"َـ��@           ��$iَ1 َ�DKَـ� َJِ"َـ���	ـ� ��D�َC�� �RD َ"َQ �E�ِ ����D'َ��ـ� Iِ�َـ�qَ1 HـOٍ 5َِ�;ـ�ٍ 5ُـOْ ��"َـ��@           ��$iَ1 َ�DKَـ� َJِ"َـ���	ـ� ��D�َC�� �RD َ"َQ �E�ِ ���$��
         n8ـ�"َِU �SKـ@�َC�ُْ' َ��� Hَـ�X'	 /ِ���ِ y�D��i @k��ِi�	�� ٌO�Cَِ5 ����ْL��	         n8ـ�"َِU �SKـ@�َC�ُْ' َ��� Hَـ�X'	 /ِ���ِ y�D��i @k��ِi�	�� ٌO�Cَِ5 ����ْL��	         n8ـ�"َِU �SKـ@�َC�ُْ' َ��� Hَـ�X'	 /ِ���ِ y�D��i @k��ِi�	�� ٌO�Cَِ5 ����ْL��	         n8ـ�"َِU �SKـ@�َC�ُْ' َ��� Hَـ�X'	 /ِ���ِ y�D��i @k��ِi�	�� ٌO�Cَِ5 ����ْL��	{  فهـؤالء 

ة وإيتـاء   نهوا عن القتال وأُمروا بعبادة الصرب، وإقام الصال       
الزكاة، فشغلتهم عبادة اجلهاد عن عبادة الصرب، ومن مث مل          
يحكموا عبادة الصالة والزكاة، فعوجلوا بعقوبة قلـوم        

 .كما صرحت اآلية
وأما احلديث فهو ما رواه أمحد والبخاري عن أيب سعيد          

 ����  اهللاكنت أُصلي، فمر يب رسـول       :  قال �بن املعلّى   
 ما منعـك    »: ت، مث أتيته، فقال   فدعاين فلم آته حىت صلي    

�@JKِ      {: اهللاأن تأيت؟ أمل يقل     �C�ِ�� ِ3XC�ِ 	K@ �ِ�َ"D�	 	K@���	�f �/;ِMX�	 ��FL;َ&�;      ِJK@��C�ِ�� ِ3XC�ِ 	K@ �ِ�َ"D�	 	K@���	�f �/;ِMX�	 ��FL;َ&�;      ِJK@��C�ِ�� ِ3XC�ِ 	K@ �ِ�َ"D�	 	K@���	�f �/;ِMX�	 ��FL;َ&�;      ِJK@��C�ِ�� ِ3XC�ِ 	K@ �ِ�َ"D�	 	K@���	�f �/;ِMX�	 ��FL;َ&�;
DEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِIDEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِIDEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِIDEُ[�ِ�D}@; ����ِ DEُQ����? 	َ]ِI{ ؟». 

جابة الرسول مشتغال   عبد يؤخر إ  ! ما أبلغها من موعظة   
بصالة النافلة يهدد بنقصان حياة قلبه؟ فكيف لو كـان يف           

 حني يأمره بالصـرب    اهللاهلو ولعب؟ فكيف لو استدرك على       
على عدوه أيام االستضعاف فـال يسـتحيي أن خيالفـه           



 

 

 ٤٧٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 )1(!متظاهرا حبب اجلهاد؟
 لعل احلكمة يف هذا كله ما أشار إليه         :حكمة ذلك 
: " السعدي ـ رمحه اهللا ـ حني قـال   الشيخ عبد الرمحن 

 عباده من جهة العمل إىل قصر نظرهم على احلالة          اهللايرشد  
وهذه القاعدة اجلليلة دعا إليهـا      ... احلاضرة اليت هم فيها     

القرآن يف آيات عديدة، وهي من أعظم ما يـدل علـى            
، ومن أعظم ما يرقي العاملني إىل كل خري ديـين           اهللاحكمة  

امل إذا اشتغل بعمله الذي هـو وظيفـة         ودنيوي، فإنّ الع  
وقته، قصر فكره وظاهره وباطنه عليه فينجح، ويـتم لـه           
األمر حبسب حاله، وإن تشوقت نفسه إىل أعمال أخرى مل          
حين وقتها بعد، شغل ا مث استبعد حصوهلا ففترت عزميته،          
واحنلّت مهّته، وصار نظره إىل األعمال األخـرى كلـيال،     

عمله احلاضر وجمع اهلمة عليـه، مث إذا        ينقص من إتقان    
جاءت وظيفة العمل اآلخر جاءه وقد ضعفت مهّته وقـلّ          

 .)2("نشاطه 
����cـ��      {:  عز وجلّ  اهللاومنه قول   :  قلت D/ـ�� E@FD�ِ�������cـ��       D/ـ�� E@FD�ِ�������cـ��       D/ـ�� E@FD�ِ�������cـ��       D/ـ�� E@FD�ِ���َg	َg	َg	َg	   D/|َِـ�    D/|َِـ�    D/|َِـ�    D/|َِـ� 

ـ�ِ�{ِ#�       W�	 �/ِ� /َ�Kُ[��َ�� /َ5�W��َ� ِ3Cِْ.Uِ /ِ� �َ��َ'	�f       �#ِ}�ِـ�W�	 �/ِ� /َ�Kُ[��َ�� /َ5�W��َ� ِ3Cِْ.Uِ /ِ� �َ��َ'	�f       �#ِ}�ِـ�W�	 �/ِ� /َ�Kُ[��َ�� /َ5�W��َ� ِ3Cِْ.Uِ /ِ� �َ��َ'	�f       �#ِ}�ِـ�W�	 �/ِ� /َ�Kُ[��َ�� /َ5�W��َ� ِ3Cِْ.Uِ /ِ� �َ��َ'	�f.    @cَـ�'	�f ـ��َCَU     @cَـ�'	�f ـ��َCَU     @cَـ�'	�f ـ��َCَU     @cَـ�'	�f ـ��َCَU    /ِـ� E   /ِـ� E   /ِـ� E   /ِـ� E
     �SKُw�ِD�@� E@c� 	DKX��Kَ'� ِ3ِ$ 	KُCِe�$ ِ3Cِْ.َU     �SKُw�ِD�@� E@c� 	DKX��Kَ'� ِ3ِ$ 	KُCِe�$ ِ3Cِْ.َU     �SKُw�ِD�@� E@c� 	DKX��Kَ'� ِ3ِ$ 	KُCِe�$ ِ3Cِْ.َU     �SKُw�ِD�@� E@c� 	DKX��Kَ'� ِ3ِ$ 	KُCِe�$ ِ3Cِْ.َU.       �ِI DEِFِ$KُـCُ5 -Uِ ً�5�َ��ِ DE@F� َ�D�َ&U        �ِI DEِFِ$KُـCُ5 -Uِ ً�5�َ��ِ DE@F� َ�D�َ&U        �ِI DEِFِ$KُـCُ5 -Uِ ً�5�َ��ِ DE@F� َ�D�َ&U        �ِI DEِFِ$KُـCُ5 -Uِ ً�5�َ��ِ DE@F� َ�D�َ&U 

                                                           
  ...).٥/٢٥٤( البن تيمية « منهاج السنة »راجع ) 1(

 .وقد أشار فيها إىل اآلية اآلتية) ١٣٦( ص « القواعد احلسان ») 2(



 

 

 ٤٧٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 	Kُ�َCDiَ1 ���ِ$ @3َ�DKَ�Cْ�; tِDK�; 	Kُ�َCDiَ1 ���ِ$ @3َ�DKَ�Cْ�; tِDK�; 	Kُ�َCDiَ1 ���ِ$ @3َ�DKَ�Cْ�; tِDK�; 	Kُ�َCDiَ1 ���ِ$ @3َ�DKَ�Cْ�; tِDK�;َg	َg	َg	َg	�SK@$ِM[ْ�; 	Kُ��َQ ���ِ$�� @6�@����� ��� �SK@$ِM[ْ�; 	Kُ��َQ ���ِ$�� @6�@����� ��� �SK@$ِM[ْ�; 	Kُ��َQ ���ِ$�� @6�@����� ��� �SK@$ِM[ْ�; 	Kُ��َQ ���ِ$�� @6�@����� ��� {.        
ورمبا كان الثاين متوقفاً علـى األول يف        : "  أيضا قالو

 ".ه، فيفوت األول والثاين حصوله أو تكميل
�;��ُـ ُJK	�Xـ�f �/;ِM	َ��@ـK	 �َـ�P+ُ� َ�DKَـDR          {: ومنه قوله تعـاىل   : قلت          DRَـ�P+ُ� َ�DKَـ� 	Kـ@��َ	�f �/;ِMـX�	 ُJKُـ��;�          DRَـ�P+ُ� َ�DKَـ� 	Kـ@��َ	�f �/;ِMـX�	 ُJKُـ��;�          DRَـ�P+ُ� َ�DKَـ� 	Kـ@��َ	�f �/;ِMـX�	 ُJKُـ��;�

 yk��Kـ@� yk��Kـ@� yk��Kـ@� yk��Kَ��ـ�ٌ         {: أي تأمر بالقتال، قال   } �@ـ[D}@� yk��Kـ@� DR1ُ�ِ+�َـ 	َ]ِYَـU         ٌَ��ـ�[D}@� yk��Kـ@� DR1ُ�ِ+�َـ 	َ]ِYَـU         ٌَ��ـ�[D}@� yk��Kـ@� DR1ُ�ِ+�َـ 	َ]ِYَـU         ٌَ��ـ�[D}@� yk��Kـ@� DR1ُ�ِ+�َـ 	َ]ِYَـU
�[Qُِ��  ��F�Uِ	�� �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ	�EِFِ$KُCُ5 -ِU �/;ِMX ��ـ���y ;���ُـ�@�D�َ�ِI �Sـ�2 �َ�َـ��              �[Qُِ��  ��F�Uِ	�� �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ	�EِFِ$KُCُ5 -ِU �/;ِMX ��ـ���y ;���ُـ�@�D�َ�ِI �Sـ�2 �َ�َـ��              �[Qُِ��  ��F�Uِ	�� �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ	�EِFِ$KُCُ5 -ِU �/;ِMX ��ـ���y ;���ُـ�@�D�َ�ِI �Sـ�2 �َ�َـ��              �[Qُِ��  ��F�Uِ	�� �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ	�EِFِ$KُCُ5 -ِU �/;ِMX ��ـ���y ;���ُـ�@�D�َ�ِI �Sـ�2 �َ�َـ��                  

    �ِDK)َـ	3ِ �ِ/� D�َC�� P-ِ�ْ^َ(	    �ِDK)َـ	3ِ �ِ/� D�َC�� P-ِ�ْ^َ(	    �ِDK)َـ	3ِ �ِ/� D�َC�� P-ِ�ْ^َ(	    �ِDK)َـ	3ِ �ِ/� D�َC�� P-ِ�ْ^َ(	.    DEـ@Fَ� Hَ�D�َ���ـ�ٌ ��5َـD��� ٌJDKـ�@��U .      yَـ&َ�Fَ� Hَ�D@ـU     DEَـ&َ�Fَ� Hَ�D@ـU     DEَـ&َ�Fَ� Hَ�D@ـU     DEَـ&َ�       y��َ���ـ�ٌ ��5َـD��� ٌJDKـ�@�       y��َ���ـ�ٌ ��5َـD��� ٌJDKـ�@�       y��َ���ـ�ٌ ��5َـD��� ٌJDKـ�@� .   	َ]ِYَـU    	َ]ِYَـU    	َ]ِYَـU    	َ]ِYَـU 
 	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+�� 	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+�� 	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+�� 	Kُ5���< DKَCَU @�D�َ:	 �t�+��َg	َg	َg	َg	DE@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� DE@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� DE@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� DE@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� . Sَ1 DEُ"D�X��Kَ' SِI DEُ"D����� Oْ�FَU  Sَ1 DEُ"D�X��Kَ' SِI DEُ"D����� Oْ�FَU  Sَ1 DEُ"D�X��Kَ' SِI DEُ"D����� Oْ�FَU  Sَ1 DEُ"D�X��Kَ' SِI DEُ"D����� Oْ�FَU 

  DEُ[ــ����bD�َ1 	Kــ@�{!َ�ُ'� ِ�D�َ:	 
 	��'ُ�َ!}�@ــK	 �bD�َ1ــ���]DEُ  'ُ�ْ�ِــ�@ ِ�D�َ:	 
 	��'ُ�َ!}�@ــK	 �bD�َ1ــ���]DEُ  'ُ�ْ�ِــ�@ ِ�D�َ:	 
 	��'ُ�َ!}�@ــK	 �bD�َ1ــ���]DEُ  'ُ�ْ�ِــ�@ ِ�D�َ:	 
 	���َِ|ــ�2 	  1ُ��َِ|ــ�2 	  1ُ��َِ|ــ�2 	  1ُ��َِ|ــ�2 	 .'ُ�ْ�ِــ�@ُ1    @E@Fَ��ــ��� �/;ِMــX�   @E@Fَ��ــ��� �/;ِMــX�   @E@Fَ��ــ��� �/;ِMــX�   @E@Fَ��ــ��� �/;ِMــX�ُg	ُg	ُg	ُg	    
DE@c����WD$َ1 H��D�َ1�� DE@F��<َ&َUDE@c����WD$َ1 H��D�َ1�� DE@F��<َ&َUDE@c����WD$َ1 H��D�َ1�� DE@F��<َ&َUDE@c����WD$َ1 H��D�َ1�� DE@F��<َ&َU{. 

فتدبر كيف كان عاقبة السيئة السوأى؛ إذ تولّوا عن         
 هلم بالصالة و الزكاة، وطمحت نفوسهم       اهللالقناعة بأمر   

إىل جهاد عدوهم قبل أن يكتب عليهم، فلمـا كتـب           
نّ ذلك الطموح    أل اهللاعليهم اجلهاد تولّوا، فأصابتهم لعنة      

كان محاسة عجول، أو دفاع منتقم، أو استشفاء متغيظ         
متحرف لقتال متحيز إىل نفسه، إىل غري ذلك مما ترشح          

ولذا ترى املسـلمني    . به قلوب احلركات اإلسالمية اليوم    
اليوم ـ على وعيهم الكبري ملا يدور حوهلم ويدبر هلم فيما  

خر صالح املشتغلني يقال ـ ال ينقطع سؤاهلم عن سبب تأ 
بالدعوة، وقد يكونون ذوي نشاط وتنظـيم كـبريين، يف          
حني يقرأون عن الصحابة سرية شبيهة باخليـال يف عـامل           
: الكمال، وهم ال يتنبهون إىل هذه القاعدة اجلليلة أال وهي         



 

 

 ٤٧٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

اشتراك جلّ احلركات اإلسالمية يف االشتغال مبا اليعنيهم        
 والبحث عن قتـال     يف حاضرهم هذا، أال وهو السياسة،     

األعداء، وهم مل حياربوا أنفسهم العاديـة، فهـل تـراهم           
خلَّصوا جمتمعام بل وأنفسهم من الشركيات؟ وهل عرفوا        
رم كما عرفه السلف من غري حتريف لألمساء والصفات؟         
وهل ترى مساجدهم مكتظة بأهلها يف صالة الفجر عنـد          

�I}ـ- ����]ُـDE �َـِ|/�I      D}ـ- ����]ُـDE �َـِ|/�I      D}ـ- ����]ُـDE �َـِ|/�I      D}ـ- ����]ُـDE �َـِ|/D      {:ترتل املالئكة من السموات؟ فإن اهللا يقول      
     �k�8ـW�	 @Eُ"ـD�َ5َ1     �k�8ـW�	 @Eُ"ـD�َ5َ1     �k�8ـW�	 @Eُ"ـD�َ5َ1     �k�8ـW�	 @Eُ"ـD�َ5َ1...{ .   ِمـن   »: إذ يقـول   اهللاوصدق رسول

رواه الترمذي وهو    «حسِن إسالم املرء تركُه ما ال يعِنيه        
يف  فلن حيسن إسالمنا ما أقمنا على ما ال يعنينـا            .حسن

 . )١(وقتنا هذا
ومن أسرار الكتاب العزيز أن ترتب هذه اآليات علـى          
آية فيها األمر بإصالح الوقت احلاضر بالتوحيد، وإصالح        

Uَـ��U  DEَCDَـ��U  DEَCDَـ��U  DEَCDَـ��DEَCD  {:  تعاىل اهللاملاضي واملستقبل باالستغفار وذلك قول      
 X�ِI �3َ�ِI َ� @3X�َ1 X�ِI �3َ�ِI َ� @3X�َ1 X�ِI �3َ�ِI َ� @3X�َ1 X�ِI �3َ�ِI َ� @3X�َ1ُg	ُg	ُg	ُg	�� #ِ�ِ�D\@�Cْ�ِ�� �2ِ �َM�ِ D�ِ�ْ^َ"D�	�� �� #ِ�ِ�D\@�Cْ�ِ�� �2ِ �َM�ِ D�ِ�ْ^َ"D�	�� �� #ِ�ِ�D\@�Cْ�ِ�� �2ِ �َM�ِ D�ِ�ْ^َ"D�	�� �� #ِ�ِ�D\@�Cْ�ِ�� �2ِ �َM�ِ D�ِ�ْ^َ"D�	�� �ِ���ِ�D\ُ(	�ِ���ِ�D\ُ(	�ِ���ِ�D\ُ(	�ِ���ِ�D\ُ(	{ . 

                                                           
الشيخ ابن عثـيمني    ال يكرب عليك استداليل ذا احلديث يف الباب فقد سبقين إىل نظريه             ) ١(

إن خماطبة املسئولني يف الدولة ِمن على هذا املنرب ال يقتضيه العقـل، وال              : " حني قال 
 ِمـن  »: ����يأمر به الشرع؛ ألنه ال يجدي شيئا، وما ال يجدي شيئا فقد قال الـنيب                

  « فتوى حول فنت اجلرائد واـالت        »من   .. " «حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه        
 ).١٢(ص 



 

 

 ٤٧٦ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

��{: وما أحسن خامتتها حني قال سبحانه    ������ُg	ُg	ُg	ُg	 DEُ[� XCَ�َ"@� @EَCD��;  DEُ[� XCَ�َ"@� @EَCD��;  DEُ[� XCَ�َ"@� @EَCD��;  DEُ[� XCَ�َ"@� @EَCD��; 
DEُQ	�Kpْ���DEُQ	�Kpْ���DEُQ	�Kpْ���DEُQ	�Kpْ���{ ! 

 تعاىل على ما يف هذا املنهج من ثبـات علـى            اهللاوينبه  
���َـX�َ1 DKـ� ��D َ"َQـ� ��Cَـ� ِSَ1 DEِFD	Cُ"5ُْـK	 1َ��ُ��ـ]DEُ                {: الدين فيقول                 DEُ[1َ��ُ��ـ 	KُـCُ"5ْ	 ِSَ1 DEِFDَـ�C�����َـX�َ1 DKـ� ��D َ"َQـ�                 DEُ[1َ��ُ��ـ 	KُـCُ"5ْ	 ِSَ1 DEِFDَـ�C�����َـX�َ1 DKـ� ��D َ"َQـ�                 DEُ[1َ��ُ��ـ 	KُـCُ"5ْ	 ِSَ1 DEِFDَـ�C��أي } ���َـX�َ1 DKـ� ��D َ"َQـ� 

   ،مبقاتلة العدو} Di	 �َِ1 Di	 �َِ1 Di	 �َِ1 Di	 �َِ1   DEُQ�ِـ��;ِ? /ِ� 	K@q@�   DEُQ�ِـ��;ِ? /ِ� 	K@q@�   DEُQ�ِـ��;ِ? /ِ� 	K@q@�   DEُQ�ِـ��;ِ? /ِ� 	K@q@� {     أي بـاهلجرة مـن
 ! }��� DE@FD�ِ� ٌO�Cَِ5 X�ِI @6KُC��َU ���DE@FD�ِ� ٌO�Cَِ5 X�ِI @6KُC��َU ���DE@FD�ِ� ٌO�Cَِ5 X�ِI @6KُC��َU ���DE@FD�ِ� ٌO�Cَِ5 X�ِI @6KُC��َU{: األوطان احلبيبة، قال

���Tَ1ـ�            {: مث قال  DEـ@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� ِ3ِ$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���            ���Tَ1ـ� DEـ@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� ِ3ِ$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���            ���Tَ1ـ� DEـ@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� ِ3ِ$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���            ���Tَ1ـ� DEـ@Fَ� ً	�D��i �S�َ[َ� ِ3ِ$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���
، فأخرب سبحانه أنّ ترك االشتغال مبجاهدة العـدوpَْ'{          ِ�"ـ�ً 'pَْ ِ�"ـ�ً 'pَْ ِ�"ـ�ً 'pَْ ِ�"ـ�ً 

 وتعويضه مبجاهدة النفس يف ذلك الوقت هو أشد         بالسيف
 ما يثَبت على هذا الدين، وإال فقد قال احلسن ـ رمحـه   

ـ   عن عبده أن جيعل شغله اهللامن عالمة إعراض : " اهللا 
 .)1("فيما ال يعنيه 

                                                           
 ).٦٢( البن البناء ص « الرسالة املُغنية »و) ٩/٢٠٠( البن عبد الرب )) التمهيد (() 1(



 

 

 ٤٧٧ 
ارك ا	�������� �������   ������
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 العبادة الفضلى
سر املسألة يتمثل يف معرفة العبادة الفضلى اليت يركَّـز          

 املرء، وحول هذا جدل معـروف       عليها وتستوعب وقت  
ناقال  لست بصدده، وإمنا أذكر ما أعتقده حقيقا بالتحقيق       

ـ   من مل يكن وقته هللا : "  قولهعن ابن القيم  ـ رمحه اهللا 
فاملوت خري له من احلياة، وإذا كان العبد وهـو يف            اهللاوب

الصالة، ليس له من صالته إال ما عقَل منها، فليس له من            
 .)1(" وهللا اهللاان فيه بعمره إال ما ك

أما أن يكون الوقت هللا فهو اسـتنفاد العمـر يف           : قلت
حىت ال يكون للشيطان منه نصيب، ومن       العبادة على تنوعها    

��َ �D�َ @�@{: فعله فقد حقق قوله تعاىل;ِI@�@ D�َ� َ��;ِI@�@ D�َ� َ��;ِI@�@ D�َ� َ��;ِI{ . 
 فهو أال تشغل وقتـك إال       اهللاوأما أن يكون الوقت ب    

يف، ومن فَعلـه    بعبادة تناسبه، تستوحيها من الشرع احلن     
��َ �D�َ"َ�ِ#@ {: فقد حقق قوله  ;ِI�� @#ِ�َ"D�َ� َ��;ِI�� @#ِ�َ"D�َ� َ��;ِI�� @#ِ�َ"D�َ� َ��;ِI��أفضـل  : " ، قال ابن القيم  }

العمل على مرضاة الرب يف كل وقت مبا هـو          : العبادة
 .)2("مقتضى ذلك الوقت ووظيفته 

فأفضلها عند جهاد العدو جهاده، ولو آل ذلك إىل ترك          
َ����� �ِ/�    5ْ�َU��5ْ�َU@f��5ْ�َU@f��5ْ�َU@f��f@{:  تعاىل اهللاقيام اللّيل وصيام النهار، قال      ' ��� 	�    �/ِ� �����َ' ��� 	�    �/ِ� �����َ' ��� 	�    �/ِ� �����َ' ��� 	�

                                                           
 .بتصرف يسري) ١٨٦( ص « الداء والدواء ») 1(

 .وتفصيل ما يأيت فمنه، إال األدلة) ١/٨٨ (« مدارج السالكني ») 2(



 

 

 ٤٧٨ 
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ِS	�fD�ــ ُ��	ِS	�fD�ــ ُ��	ِS	�fD�ــ ُ��	ِS	�fD�ــ ُ��	.     
 �SK@$�ِــ ْ.�; �S�ــ�@ �i	�f� Hــ َwD��� Eُ[ــ� ِ� @SKُ[ــ�� �� Sَ1 �Eــ Cِ��      
 �SK@$�ِــ ْ.�; �S�ــ�@ �i	�f� Hــ َwD��� Eُ[ــ� ِ� @SKُ[ــ�� �� Sَ1 �Eــ Cِ��      
 �SK@$�ِــ ْ.�; �S�ــ�@ �i	�f� Hــ َwD��� Eُ[ــ� ِ� @SKُ[ــ�� �� Sَ1 �Eــ Cِ��      
 �SK@$�ِــ ْ.�; �S�ــ�@ �i	�f� Hــ َwD��� Eُ[ــ� ِ� @SKُ[ــ�� �� Sَ1 �Eــ Cِ�� 
     Oِْ.َU /ِ� �SKُ^َ"D �; ِ�D�َ:	     Oِْ.َU /ِ� �SKُ^َ"D �; ِ�D�َ:	     Oِْ.َU /ِ� �SKُ^َ"D �; ِ�D�َ:	     Oِْ.َU /ِ� �SKُ^َ"D �; ِ�D�َ:	gِ	gِ	gِ	gِ	      Oِ�ِ �� 
 �SKُC'ِ�َ�@; �S�@��i	�f�       Oِ�ِ �� 
 �SKُC'ِ�َ�@; �S�@��i	�f�       Oِ�ِ �� 
 �SKُC'ِ�َ�@; �S�@��i	�f�       Oِ�ِ �� 
 �SKُC'ِ�َ�@; �S�@��i	�f� gِ	gِ	gِ	gِ	 	�@f��5ْ�َU  	�@f��5ْ�َU  	�@f��5ْ�َU  	�@f��5ْ�َU 

@3D�ِ� �����َ' ���@3D�ِ� �����َ' ���@3D�ِ� �����َ' ���@3D�ِ� �����َ' ���{. 
: ����يب  وأفضلها عند نزول الضيف القيام حبقه لقول الن       

 . رواه مسلم« إنّ لزورك عليك حقّا »
وأفضلها عند مساع األذان أن تترك ما أنت فيـه مـن            

        إذا مسعـتم    »: ����ذكر، وأن جتيب املؤذّن لقول الـنيب
احلديث الذي رواه   .. اخل   «ل ما يقول    املؤذّن فقولوا مث  

 .مسلم
وأفضلها عند أوقات الصـلوات املبـادرة إىل اجلـامع          

�q�ِـ��q�ِ  ٌJـ��q�ِ  ٌJـ��q�ِ  ٌJـ�Jٌ  {:  تعاىل اهللاوالنصح يف أدائها على أكمل وجه لقول        
 �ِQِْ] /�� yVD��$ َ��� yk�����'ِ DEِF�ِFCُْ' َ� �ِQِْ] /�� yVD��$ َ��� yk�����'ِ DEِF�ِFCُْ' َ� �ِQِْ] /�� yVD��$ َ��� yk�����'ِ DEِF�ِFCُْ' َ� �ِQِْ] /�� yVD��$ َ��� yk�����'ِ DEِF�ِFCُْ' َ�gِ	gِ	gِ	gِ	�� kِ�8W�	 tِ�َ5ِI�� �� kِ�8W�	 tِ�َ5ِI�� �� kِ�8W�	 tِ�َ5ِI�� �� kِ�8W�	 tِ�َ5ِI�� kِ�َQ+�	 ِf�َ";ِIkِ�َQ+�	 ِf�َ";ِIkِ�َQ+�	 ِf�َ";ِIkِ�َQ+�	 ِf�َ";ِI{.    

وأفضلها عند السحر تالوة القرآن والدعاء واالستغفار       
��c@ـ     DE	gِ	gِ	gِ	C"ْ�;gُِـ�f SK	;�ـ�ِ�     ;�ْ"Cُـ�f SK	;�ـ�ِ�     ;�ْ"Cُـ�f SK	;�ـ�ِ�     ;�ْ"Cُـ�f SK	;�ـ�ِ�     {:  تعـاىل  اهللاوالصالة لقول    OِـD�XC�	 �fَـ��	�f      DEـ@c�� OِـD�XC�	 �fَـ��	�f      DEـ@c�� OِـD�XC�	 �fَـ��	�f      DEـ@c�� OِـD�XC�	 �fَـ��	�f 

�S�@�@�D��;�S�@�@�D��;�S�@�@�D��;�S�@�@�D��; {ولقوله :}�S�@�ِ�ْ^َ"D��; DE@c �ِ��}D�َ:�ِ$���S�@�ِ�ْ^َ"D��; DE@c �ِ��}D�َ:�ِ$���S�@�ِ�ْ^َ"D��; DE@c �ِ��}D�َ:�ِ$���S�@�ِ�ْ^َ"D��; DE@c �ِ��}D�َ:�ِ$��{. 
لبـدن أو   وأفضلها عند ضرورة احملتاج إغاثته باجلاه أو ا       

    وا املريض،     »:����املال لقول النيبودأطعموا اجلائع، وع
 .رواه البخاري «وفُكُّوا العاين 

وأفضلها عند لقاء أخيك التسليم عليه ولو أدى إىل قطع          
ع جنازته  الذّكر، وأفضلها عند مرضه أو موته عيادته وتشيي       

   املسلم على املسـلم مخـس       »: ����لقول النيب حق : رد
السالم وعيادة املريض واتباع اجلنائز وإجابـة الـدعوة         
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 . متفق عليه«وتشميت العاطس 
وأفضلها عند أذاة الناس لك أداء واجب الصـرب، مـع           

  خلطتك         تمعهم دون اهلرب منه لقـول الـنيب���� :« 
املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم، خري مـن          

 رواه ابـن    «الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم         
ماجه وهو حسن، هذا يف أذية نفسك، أما إذا خفت منهم           

ى دينك فأفضل العبادة اعتزاهلم، إذ خلْطَتهم يف الشـر          عل
 ــنيب ــه، لقــول ال ــرء رأس مال ــن امل  : ����شــر، ودي

 بن عمرو إذا بقيت يف حثالة مـن         اهللا كيف بك يا عبد      »
الناس مرجت عهودهم وأمانام، واختلفوا فصاروا هكذا       

 ما تأمرين؟   اهللايا رسول   : قلت:  وشبك بني أصابعه، قال    «
 رواه  « عليك خباصة نفسك ودع عنك عوامهم        »: قال

    .ابن حبان وهو صحيح



 

 

 ٤٨٠ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 الطاعة
 تعمدت ذكر هذه األمثلة بأدلّتها من الكتاب والسـنة         

 :لسببني
 .أنّ تنوع العبادات تابع ألدلة الوحيني ال غري: األول
أنّ انتقال العبد من عبادة إىل أخـرى حبسـب          : الثاين

وقت كل منها دليل على أنه عبد حقيقـي هللا، ألنـه ال             
يتحرك واه وال بنتاج عقله وال بعادة قومه، وإمنا يقـوم           

ه غرض  صاحب تعبد مطلق، ليس ل    : " ، فهو اهللاويقعد ب 
 اهللايف تعبد بعينه، يؤثره على غريه، بل غرضه تتبع مرضاة   

فهو ال يـزال متـنقّال يف منـازل         ... تعاىل أين كانت    
فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيـت        ... العبودية  

العباد رأيته معهم، وإن رأيت ااهدين رأيته معهم، وإن         
ملتصـدقني  رأيت الذّاكرين رأيته معهـم، وإن رأيـت ا        

فهذا هو العبد املطلق، مل يكـن       ... احملسنني رأيته معهم    
عمله على مراد نفسه وما فيها لـذّا وراحتـها مـن            
العبادات، بل هو على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه          

ـ��َ      {ولذّا يف سواه، فهذا هو املتحقق بــ         ;ِI��ـ��َ �D�َ @ـ�@ ;I      َـ��;ِI��ـ��َ �D�َ @ـ�@ ;I      َـ��;ِI��ـ��َ �D�َ @ـ�@ ;I      َـ��;ِI��ـ��َ �D�َ @ـ�@ ;I
دقاً، ملبسه ما يأ، ومأكله ما      حقا، القائم ا صِ   } �D�َـ"َ�ِ#@ �D�َـ"َ�ِ#@ �D�َـ"َ�ِ#@ �D�َـ"َ�ِ#@ 

 به يف كل وقت بوقته، وجملسه       اهللاتيسر، واشتغاله مبا أَمر     
حر جمرد، دائـر    ... حيث انتهى به املكان ووجده خالياً       

مع األمر حيث دار، يدين بدين اآلمر أنـى توجهـت           
ركائبه، و يدور معه حيث استقلّت مضاربه، يأنس بـه          



 

 

 ٤٨١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

ه كل مبطل، كالغيث حيـث      كل حمق، و يستوحش من    
وقع نفع، وكالنخلة ال يسقط ورقها، وكلها منفعة  حىت          
شوكها، وهو موضع الغلظة منه على املخالفني ألمر اهللا،         
والغضب إذا انتهكت حمارم اهللا، فهو هللا وباهللا ومع اهللا،          
قد صحب اهللا بال خلق، وصحب الناس بال نفس، بـل           

لبني، وختلّـى عنـهم،     إذا كان مع اهللا عزل اخللْق عن ا       
وما ! وما أشد وحشته منهم   ! فواها له ما أغربه بني الناس     

 اهللاو!  وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه     اهللاأعظم أنسه ب  
 .)1 "(املستعان، وعليه التكالن

                                                           
 ).١/٨٨ (« مدارج السالكني ») 1(
 
 

 



 

 

 ٤٨٢ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

  الصدق يف الطاعة
، خاصة عنـد أول     اهللاقد يبدو الناس كثريين يف طاعة       
ي املؤمنون متيز النفـيس     احلماسة، وإذا حقّت احلقائق وابتل    

من اخلسيس، وبان من هو على الطاعة حريص ممن هو يف           
الصف دسيس، وكم هم الذين استعاروا ثوب السـلفية،         
فإذا رأوا من املهرجني الضعفاء من حيكي صولة األسـد،          
جاؤوه هرعني قد نفضوا أيديهم من التصـفية والتربيـة،          

ن ويمنـون زورا،    وحدثاء األسنان يف غرة شبام يوعدو     
}ً	��@�ُ� X�ِI @S�َ!D���	 @E@c@�ِ��; �����ً	��@�ُ� X�ِI @S�َ!D���	 @E@c@�ِ��; �����ً	��@�ُ� X�ِI @S�َ!D���	 @E@c@�ِ��; �����ً	��@�ُ� X�ِI @S�َ!D���	 @E@c@�ِ��; �����{.        

 ما أُِتيت احلركات    اهللايف الصدق، و ت   : وحرف املسألة 
اإلسالمية اليوم إال من جهة عدم صدق معظمها يف إظهار          

؛ أال ترى أـم     الطاعة وحب التحاكم إىل الكتاب والسنة     
 والتحمـل وعـدم     يؤمرون من قبل علماء السلفية بالصـرب      

استعداء األعداء عليهم بالتهييج السياسي وتتلى عليهم اآليات        
البينات واألحاديـث الصـحيحات فيـأبون إال حتكـيم          

كما فعل أشياعهم من قبل؛ حمتجني بشـمولية        ! عواطفهم؟
اإلسالم لكل جوانب احلياة، مع أم ـ يف حقيقة أمرهم ـ   

ذا وصلوا إىل احلكـم     قد حصروا اإلسالم يف دائرة احلكم، وإ      
 وحمتجني بأنّ اجلهاد بالسيف مـن الـدين،         )1(! إسالم فال

                                                           
 ...وتلك هي بصمام يف إيران وأفغانستان والسودان ) 1(



 

 

 ٤٨٣ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

غاضني الطرف عن أننا مطالبون باتباع أحسن ما أنزل مـن           
الدين، وليس يف ذلك اتباع ملسلك الذين جعلـوا القـرآن           

�	'K@�ِ X	 ��Dbَ1ـ/� ��ـ�     �	'K@�ِ X	 ��Dbَ1ـ/� ��ـ�     �	'K@�ِ X	 ��Dbَ1ـ/� ��ـ�     �	'K@�ِ X	 ��Dbَ1ـ/� ��ـ�     {: عضني، أليس من ترتيل رب العاملني قوله      
ــ ِ� Eُ[Dــ� َ�ِI َJ+ِــ ــ1ُ� ِ� Eُ[Dــ� َ�ِI َJ+ِــ ــ1ُ� ِ� Eُ[Dــ� َ�ِI َJ+ِــ ــ1ُ� ِ� Eُ[Dــ� َ�ِI َJ+ِــ �ُ1   َ� DEُ"ــ �َ1�ــ�ً  َ"ْ^�$ @Z	َMــ ���	 @Eُ[��'ِ&ْــ �; Sَ1 Oِــ D َ5 /ــ ِ� Eــ ُ[P$�� /   َ� DEُ"ــ �َ1�ــ�ً  َ"ْ^�$ @Z	َMــ ���	 @Eُ[��'ِ&ْــ �; Sَ1 Oِــ D َ5 /ــ ِ� Eــ ُ[P$�� /   َ� DEُ"ــ �َ1�ــ�ً  َ"ْ^�$ @Z	َMــ ���	 @Eُ[��'ِ&ْــ �; Sَ1 Oِــ D َ5 /ــ ِ� Eــ ُ[P$�� /   َ� DEُ"ــ �َ1�ــ�ً  َ"ْ^�$ @Z	َMــ ���	 @Eُ[��'ِ&ْــ �; Sَ1 Oِــ D َ5 /ــ ِ� Eــ ُ[P$�� /

 �S��Dـ�@�@َ' �S��Dـ�@�@َ' �S��Dـ�@�@َ' �S�	�XـD��; /;ِMـ"َ�ِ�@�SK 	��َــX"��َU َJDK ِ�@ـ��Dbَ1 �SKــ��    @3	�XـD��; /;ِMـ"َ�ِ�@�SK 	��َــX"��َU َJDK ِ�@ـ��Dbَ1 �SKــ��    @3	�XـD��; /;ِMـ"َ�ِ�@�SK 	��َــX"��َU َJDK ِ�@ـ��Dbَ1 �SKــ��    @3	�XـD��; /;ِMـ"َ�ِ�@�SK 	��َــX"��َU َJDK ِ�@ـ��Dbَ1 �SKــ��3@    {: : : : وقولــه! ؟}'َ�Dـ�@�@
 @E@c	ــ�� �c �/;ِMــ X�	 �2ــ|َِ��ُ1 @E@c	ــ�� �c �/;ِMــ X�	 �2ــ|َِ��ُ1 @E@c	ــ�� �c �/;ِMــ X�	 �2ــ|َِ��ُ1 @E@c	ــ�� �c �/;ِMــ X�	 �2ــ|َِ��ُ1ُg	ُg	ُg	ُg	Zِــ� � �َْ:	 Kــ ُ�ُ1 DEــ @c �2ــ|َِ��ُ1�� Zِــ� � �َْ:	 Kــ ُ�ُ1 DEــ @c �2ــ|َِ��ُ1�� Zِــ� � �َْ:	 Kــ ُ�ُ1 DEــ @c �2ــ|َِ��ُ1�� Zِــ� � �َْ:	 Kــ ُ�ُ1 DEــ @c �2ــ|َِ��ُ1��ــه! ؟}  : وقول

}�� kٍKُ�ِ$ ��cْMُeَU�� kٍKُ�ِ$ ��cْMُeَU�� kٍKُ�ِ$ ��cْMُeَU�� kٍKُ�ِ$ ��cْMُeَU��Fِ���Dbَ&ِ$ 	�ُM@i&ْ�; �2��DKَ5 D�@�ْ1��Fِ���Dbَ&ِ$ 	�ُM@i&ْ�; �2��DKَ5 D�@�ْ1��Fِ���Dbَ&ِ$ 	�ُM@i&ْ�; �2��DKَ5 D�@�ْ1��Fِ���Dbَ&ِ$ 	�ُM@i&ْ�; �2��DKَ5 D�@�ْ1{. 
والقتال إذا مل يِحن وقته فليس أحسن ما أُنزل وإن كان           

 تعاىل الفئة املؤمنة األوىل     اهللامما أُنزل وال شك، وهلذا حذّر       
�;��ُـ ُJK	�Xـ�f �/;ِM	���@ـK	 �َـ�P+ُ� َ�DKَـDR          {: من استعجال القتال فقـال              DRَـ�P+ُ� َ�DKَـ� 	Kـ@���	�f �/;ِMـX�	 ُJKُـ��;�          DRَـ�P+ُ� َ�DKَـ� 	Kـ@���	�f �/;ِMـX�	 ُJKُـ��;�          DRَـ�P+ُ� َ�DKَـ� 	Kـ@���	�f �/;ِMـX�	 ُJKُـ��;�

   @� DRَ�+ِ�ُ1 	َ]ِYَU yk��K@�   @� DRَ�+ِ�ُ1 	َ]ِYَU yk��K@�   @� DRَ�+ِ�ُ1 	َ]ِYَU yk��K@�   @� DRَ�+ِ�ُ1 	َ]ِYَU yk��K@�         -ـUِ �/;ِMX�	 �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ��	 ��F�Uِ ��Qُِ]� ٌ���َ[D}@� yk��K         -ـUِ �/;ِMX�	 �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ��	 ��F�Uِ ��Qُِ]� ٌ���َ[D}@� yk��K         -ـUِ �/;ِMX�	 �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ��	 ��F�Uِ ��Qُِ]� ٌ���َ[D}@� yk��K         -ـUِ �/;ِMX�	 �RD;َ1�� ُJ�َ"ِ��	 ��F�Uِ ��Qُِ]� ٌ���َ[D}@� yk��K
            �ِDK)َـ	ـ3ِ �ِـ/� D�َC�� P-ِـ�ْ^َ(	 ��َ�َ� �2D�َ�ِI �S�@�ُ���; y����� EِFِ$KُCُ5            �ِDK)َـ	ـ3ِ �ِـ/� D�َC�� P-ِـ�ْ^َ(	 ��َ�َ� �2D�َ�ِI �S�@�ُ���; y����� EِFِ$KُCُ5            �ِDK)َـ	ـ3ِ �ِـ/� D�َC�� P-ِـ�ْ^َ(	 ��َ�َ� �2D�َ�ِI �S�@�ُ���; y����� EِFِ$KُCُ5            �ِDK)َـ	ـ3ِ �ِـ/� D�َC�� P-ِـ�ْ^َ(	 ��َ�َ� �2D�َ�ِI �S�@�ُ���; y����� EِFِ$KُCُ5{،   همث نب 

 احلاضـرة   الطاعةعلى أنّ مشكلة املستعجلني يف تنكّبهم       
�5َـD��� ٌJDKـ�@��y      {: فقال ٌ����َ� DE@Fَ� Hَ�D�َ&َU      y���5َـD��� ٌJDKـ�@ ٌ����َ� DE@Fَ� Hَ�D�َ&َU      y���5َـD��� ٌJDKـ�@ ٌ����َ� DE@Fَ� Hَ�D�َ&َU      y���5َـD��� ٌJDKـ�@ ٌ����َ� DE@Fَ� Hَ�D�َ&َU{       ـه علـى أنمث نب ،

��ـ+� �t	D�َ:ـ�@      {: ، فقال سبحانه  الصدقحرف املشكلة يف     	َ]ِYَـU      @�ـD�َ:	 �t�+ـ�� 	َ]ِYَـU      @�ـD�َ:	 �t�+ـ�� 	َ]ِYَـU      @�ـD�َ:	 �t�+ـ�� 	َ]ِYَـU
  	Kُ5���< DKَCَU  	Kُ5���< DKَCَU  	Kُ5���< DKَCَU  	Kُ5���< DKَCَUَg	َg	َg	َg	   Eـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sَـ�[َ�    Eـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sَـ�[َ�    Eـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sَـ�[َ�    Eـ@Fَ� ً	�ـD��i �S؛ ألنه أَثبت للمرء على احلق، } �َ]َـ�

 �Fَ@ـDE 5َـ���t >ِـ�Dٍ�           {:  تعاىل اهللاولذلك قال   Sَ1 	Kـ@���	�f �/;ِMX�	 �ِP��$�           �ٍDِـ�< �t5َـ�� DEـ@Fَ� Sَ1 	Kـ@���	�f �/;ِMX�	 �ِP��$�           �ٍDِـ�< �t5َـ�� DEـ@Fَ� Sَ1 	Kـ@���	�f �/;ِMX�	 �ِP��$�           �ٍDِـ�< �t5َـ�� DEـ@Fَ� Sَ1 	Kـ@���	�f �/;ِMX�	 �ِP��$�
DEِFP$�� ���ِ�DEِFP$�� ���ِ�DEِFP$�� ���ِ�DEِFP$�� ���ِ�{ . 

 :فة القَدم إىل الصدق أمرانوسر إضا
أنه دليل على الثبات، إذ يعبر عنه بثبات القدم؛         : األول

 .ألنه ال يثبت إال قائم على قدميه
 مـن غـري   اهللاأنه دليل على السري احلثيـث إىل   : الثاين



 

 

 ٤٨٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

التفات إىل املعوقات؛ ألنّ السري ال يكون إال بالقدم، كما          
 .)1(ملعطية وعن الثناء باللسانيعبر عن النعمة باليد؛ ألا ا

فدلَّ هذا كله على أن الثبات على الدين والسـبق إىل           
 .)2(رب العاملني إمنا مها بالصدق يف الطاعة

فعاد األمر حينئذ إىل القلب؛ ألنه وعاء الصدق، قـال          
    {: ابن القيم عند قوله تعـاىل     Sَ1 	Kـ@�َCD�	�    Sَ1 	Kـ@�َCD�	�    Sَ1 	Kـ@�َCD�	�    Sَ1 	Kـ@�َCD�	�َg	َg	َg	َg	       ِfD�َـ(	 �/Dـ��$ ُJKـ@}�;        ِfD�َـ(	 �/Dـ��$ ُJKـ@}�;        ِfD�َـ(	 �/Dـ��$ ُJKـ@}�;        ِfD�َـ(	 �/Dـ��$ ُJKـ@}�; 

ِ3ِ Cَْ5�ِ3ِ Cَْ5�ِ3ِ Cَْ5�ِ3ِ Cَْ5�ويف اآلية قول آخر أن املعىن أنه سبحانه قريـب          : " }
من قلبه ال ختفى عليه خافيةٌ؛ فهو بينه وبني قلبه، ذكـره            
الواقدي عن قتادة، وكان هـذا أنسـب بالسـياق؛ ألن           
االستجابة أصلها بالقلب فال تنفع االستجابة بالبـدن دون         

 سبحانه بني العبد وبني قلبه، فـيعلم هـل          اهللالقلب؛ فإن   
 .)3("جاب له قلبه، وهل أضمر ذلك أو أضمر خالفه است

: روى أبو داود وأمحد بإسناد صحيح عن وهب قـال         
اشـترطت  : سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ قال       

   على النيب����          أن ال صدقة عليها وال جهاد، وأنه مسع النيب 
ـ    »:  بعد ذلك يقـول    ���� دون إذا  سيتصـدقون وجياه

                                                           
 ).٨/٣٠٧ (« تفسري القرطيب ») 1(

ـ ١١/٦٢( لأللوسي   « روح املعاين    »انظر إن شئت    ) 2(  البـن  « زاد املسـري   »، و )٦٣ـ
 ).٦ـ٤/٥(اجلوزي 

 ).٩٠( ص « الفوائد ») 3(



 

 

 ٤٨٥ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 مع قوم ظهر    ���� اهللافتأمل سياسة رسول    :  قلت « أسلموا
صدقهم من إخبارهم بتقصريهم وعـدم الغـش يف بيعـة           
اإلسالم والطاعة، فال عجب أن حيسـن إسـالمهم، وأن          

 مع أيب بكر الصديق يف حروب الردة حني قـلّ           اهللايثبتهم  
بيب النكري، وأعجب منه مـا روي       النصري، واشتد من احل   
 فدخلوا يف اإلسـالم،     : " أنه قال  �عن املغرية بن شعبة     

فال أعلم قوماً من العرب بين أَب وال قبيلة كانوا أصـح        
 إسالماً وال أبعد أن يوجـد فـيهم غـش هللا ولكتابـه             

 .)1("منهم 
 اهللا، حيـث أنّ      اهللا وهلذا كله يظهر لك سر يف كتـاب       

 يف  الصـدق  الباب ينبه عقبها علـى       تعاىل يف كل آيات   
 .الطاعةالطاعة بعد آيات 

َ' DEَ�َ1��  �ِI	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـَ' DEَ�َ1         DE��  �ِI	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـَ' DEَ�َ1         DE��  �ِI	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـَ' DEَ�َ1         DE��  �ِI	�XـMِ;/� �5ِـFَ� َO@ـDE         {: ففي آية النساء عند قوله تعاىل     
   DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ   DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ   DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ   DEُ[�;ِ�D;َ1 	K~�ُQ..{  نتعاىل بعدها الطاعة فقالاهللا، بي :}   Vِـ/ ;@ِ!ـ��   Vِـ/ ;@ِ!ـ��   Vِـ/ ;@ِ!ـ��   Vِـ/ ;@ِ!ـ��

  ���َ�َ1 D�َ�َU َJK@���	  ���َ�َ1 D�َ�َU َJK@���	  ���َ�َ1 D�َ�َU َJK@���	  ���َ�َ1 D�َ�َU َJK@���	َg	َg	َg	َg	D�َ1 ���َU HX��Kَ' /��� D�َ1 ���َU HX��Kَ' /��� D�َ1 ���َU HX��Kَ' /��� D�َ1 ���َU HX��Kَ' /�����Cَـ���b DEِFDِ��ـ�ً    َ����Cْ��  ًـ���ِ��b DEِFDَـ�C�� َ����Cْ��  ًـ���ِ��b DEِFDَـ�C�� َ����Cْ��  ًـ���ِ��b DEِFDَـ�C�� َ����Cْ��{، مث 
: حذّر من عدم الصدق فيها مبا أخرب عن املنـافقني فقـال           

}            )ِMـX�	 ��D�َ� DE@FD�ِ� ٌ�َ�*ِ�َ� �R��$ َ�ِ��ِ� D/ِ� 	�ُs���$ 	َ]ِYَU ٌ����َ� @SKُ�Kُ��;�            )ِMـX�	 ��D�َ� DE@FD�ِ� ٌ�َ�*ِ�َ� �R��$ َ�ِ��ِ� D/ِ� 	�ُs���$ 	َ]ِYَU ٌ����َ� @SKُ�Kُ��;�            )ِMـX�	 ��D�َ� DE@FD�ِ� ٌ�َ�*ِ�َ� �R��$ َ�ِ��ِ� D/ِ� 	�ُs���$ 	َ]ِYَU ٌ����َ� @SKُ�Kُ��;�            )ِMـX�	 ��D�َ� DE@FD�ِ� ٌ�َ�*ِ�َ� �R��$ َ�ِ��ِ� D/ِ� 	�ُs���$ 	َ]ِYَU ٌ����َ� @SKُ�Kُ��;�
�� ُJKُ�َ'�� ُJKُ�َ'�� ُJKُ�َ'�� ُJKُ�َ'ُg	ُg	ُg	ُg	�SKُ"P�� @; ��� @�ُ"[ْ�; �SKُ"P�� @; ��� @�ُ"[ْ�; �SKُ"P�� @; ��� @�ُ"[ْ�; �SKُ"P�� @; ��� @�ُ"[ْ�; {.    

�5َـJDKٌ   {: قوله بين الطاعة ب   ����ويف آية سورة حممد      ٌ����َ�   ٌJDK5َـ� ٌ����َ�   ٌJDK5َـ� ٌ����َ�   ٌJDK5َـ� ٌ����َ�
                                                           

 .)١/٣١٣( البن سعد « الطبقات الكربى ») 1(



 

 

 ٤٨٦ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 y�� �َ]َـ��S    �َ]َـ��S    �َ]َـ��S    �َ]َـ�   �S	َg	َg	َg	CَUَgَـDK >�ـ��Kُ5	     CَUَـDK >�ـ��Kُ5	     CَUَـDK >�ـ��Kُ5	     CَUَـDK >�ـ��Kُ5	     {: ، مث بين الصدق فيها فقال     }���Dـ�@��D��� yـ�@��D��� yـ�@��D��� yـ�@
DE@Fَ� ً	�D�@iDE@Fَ� ً	�D�@iDE@Fَ� ً	�D�@iDE@Fَ� ً	�D�@i{.        

 الطاعـة   اهللاويف اآلية األخرى من سورة النساء بـين         
����SKُ $ِـ3ِ �َ]َـ�D��i �Sـ�	ً �Fَ@ـDE        {: بقولهK@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���        DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sِـ3ِ �َ]َـ�$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���        DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sِـ3ِ �َ]َـ�$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���        DEـ@Fَ� ً	�ـD��i �Sِـ3ِ �َ]َـ�$ �SKُ���K@; ��� 	KُC��َU DE@FX�َ1 DKَ���، مث بين }

���ـ/ ;@ِ!ـVِ     {: يها فقال فضل الصدق ف       Vِـ/ ;@ِ!ـ���     Vِـ/ ;@ِ!ـ���     Vِـ/ ;@ِ!ـ���َg	َg	َg	َg	       �Vـ�2 ��ـ|َِ��ُ&َU َJKـ@���	�        �Vـ�2 ��ـ|َِ��ُ&َU َJKـ@���	�        �Vـ�2 ��ـ|َِ��ُ&َU َJKـ@���	�        �Vـ�2 ��ـ|َِ��ُ&َU َJKـ@���	� 
   �E���َْ1 �/;ِMX�	   �E���َْ1 �/;ِMX�	   �E���َْ1 �/;ِMX�	   �E���َْ1 �/;ِMX�	ُg	ُg	ُg	ُg	          �#ِ}�ِـ�W�	�� ِf	���FـL��	�� �#ِ�;Pـ�PW�	�� �#Pِـ� ـ�ِ�{ِ#�           ��EِFD�َC �ِـ/� 	��W�	�� ِf	���FـL��	�� �#ِ�;Pـ�PW�	�� �#Pِـ� ـ�ِ�{ِ#�           ��EِFD�َC �ِـ/� 	��W�	�� ِf	���FـL��	�� �#ِ�;Pـ�PW�	�� �#Pِـ� ـ�ِ�{ِ#�           ��EِFD�َC �ِـ/� 	��W�	�� ِf	���FـL��	�� �#ِ�;Pـ�PW�	�� �#Pِـ� ��EِFD�َC �ِـ/� 	�� 

، وإمنا جعلته على معىن الصدق، ألن       }���b@ـ/� 1ُ��َ|ـ�Uِ�� �2�ـ�ً     ���b@ـ/� 1ُ��َ|ـ�Uِ�� �2�ـ�ً     ���b@ـ/� 1ُ��َ|ـ�Uِ�� �2�ـ�ً     ���b@ـ/� 1ُ��َ|ـ�Uِ�� �2�ـ�ً     
ة، كما روى الطرباين الصدق يف الطاعة تابع للصدق يف احملب      

جاء :  بسند قوي لشواهده عن عائشة قالت      ))الصغري   ((يف  
    ك ألحب إيلّ من    ! اهللايا رسول   :  فقال ����رجل إىل النيبإن

نفسي، وإنك ألحب إيلّ من أهلي ومايل، وأحب إيلّ من          
ولدي، وإين ألكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آتيك          

موتك عرفت أنـك إذا     فأنظر إليك، وإذا ذكرت مويت و     
دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، وإني إذا دخلـت اجلنـة           

        عليه النيب شيئا حىت نـزل     ����خشيت أالّ أراك، فلم يرد 
����/ ;@ِ!ـVِ    {جربيل عليه السالم ذه اآلية          Vِـ!ِ@; /����    Vِـ!ِ@; /����    Vِـ!ِ@; /����َg	َg	َg	َg	     �2ـ|َِ��ُ&َU َJKـ@���	����َِ|ـ�2      ُ&َU َJKـ@���	����َِ|ـ�2      ُ&َU َJKـ@���	����َِ|ـ�2      ُ&َU َJKـ@���	�� 

   �E1َْ���ـــ �/;ِMــ ــ �V	�Xـ ــMِ;/� 1َْ���ـــ�E   ��ـ ــ �V	�Xـ ــMِ;/� 1َْ���ـــ�E   ��ـ ــ �V	�Xـ ــMِ;/� 1َْ���ـــ�E   ��ـ ــ �V	�Xـ ــ/� 	�� ِـــ�  �#P	ُg	ُg	ُg	gُ��ـ ــ�DEِFD �ِـ ��Cَـ   �#Pِـــ� ــ/� 	�� ــ�DEِFD �ِـ ��Cَـ   �#Pِـــ� ــ/� 	�� ــ�DEِFD �ِـ ��Cَـ   �#Pِـــ� ــ/� 	�� ــ�DEِFD �ِـ ��Cَـ   ِf	���FـــL��	�� �#ِ�;Pــ� ��	�PWـ   ِf	���FـــL��	�� �#ِ�;Pــ� ��	�PWـ   ِf	���FـــL��	�� �#ِ�;Pــ� ��	�PWـ   ِf	���FـــL��	�� �#ِ�;Pــ� ��	�PWـ 
�#ِ}�ِ�W�	��#ِ}�ِ�W�	��#ِ}�ِ�W�	��#ِ}�ِ�W�	� ". اآلية } 
بأي شيء صاروا هلؤالء املنعم عليهم رفيقا وهم        : قلت

 .أضعف منهم إميانا؟
باحلب الصادق الذي يف قلوم، فعـن ابـن         :  اجلواب
! اهللايا رسـول    :  فقال ����جاء رجل إىل النيب     : مسعود قال 



 

 

 ٤٨٧ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 ((: مل يلحق م؟ فقـال    كيف تقول يف رجل أحب قوماً و      
 متفق عليه، وقد قيل))املرء مع من أحب : 

 تعصي اإلله وأنت تظِْهر حبه      هذا لعمري يف القياس بديع
 لو كان حبك صادقا ألطعتـه      إنّ احملب ملـن يـحب مطـيع

 
 



 

 

 ٤٨٨ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

أكثر القراء ـ يف زمن الوهن العلمي ـ خيطبون مـن    
! خبار، خاصـة إذا زينتهـا السياسـةُ       فهارس الكتب األ  

فبعضهم ال يتمالك عندها حىت لعله ال يعلق بذهنه منها إال           
وبعضهم ينثين عن متابعة القراءة؛ ألنه انتِقد له فيهـا          ! هي

فكل هؤالء  ! متبوعه، وما أقل من ينتصر للحق قبل الرجال       
ال يستفيدون من اخلري إن وِجد يف كتايب هذا؛ ألن أخبار           

Uَـ�8 'ُ��ـ�ِ� Uِـ�X�ِI DEِF �ِـ��U          nfَـ�8 'ُ��ـ�ِ� Uِـ�X�ِI DEِF �ِـ��U          nfَـ�8 'ُ��ـ�ِ� Uِـ�X�ِI DEِF �ِـ��U          nfَـ�8 'ُ��ـ�ِ� Uِـ�X�ِI DEِF �ِـ��nf          {س عرفَت أو أُنكرت ال تغريها       النا
ً	�ِc�َ4ً	�ِc�َ4ً	�ِc�َ4ً	�ِc�َ4{.  

فأرجو حينئذ من القاريء إمعان النظـر يف األصـول          
 :والقواعد العلمية اليت نقلتها عن أهل العلم، واليت منها

بذلت نصحي للمتصدين للدعوة أنه بـدالً   أنين  ـ  ١
سية، ويضيعوا مواهبهم   من أن يستجيبوا لالستفزازات السيا    

تعلُّمـا  : يف املهاوشات احلزبية، فليعنوا بتعظيم الشـريعة      
وتعليما؛ حىت يخرج اهللا منهم أو من أصـالم علمـاء           
 جمتهدين، يكونون على مسـتوى مـا اسـتعجلوه اآلن،         
ليحققوا األصل الذي من أجله ألَّفت هذا الكتـاب، أال          

ومـا  . اسية إال عامل جمتهد   وهو أالّ يفيت يف النوازل السي     
تغول سفلة من رجال القانون للتوغّل يف هذا امليـدان ـ   
بزعم أن الشريعة ليست حكراً على أحد ـ إال عـدوان   
عظيم؛ جرؤوا به نوابت من شباب اإلسالم على ولوج هذا   

 اخلالصة



 

 

 ٤٨٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

الباب زاعمني أن الشريعة أمرت كل مسلم باالجتـهاد يف          
 !كل املستجدات

 :جعلته مدخالً لكتايب، وهي ـ ومنها ما ٢
 .ـ أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا واحد

ـ وأن هذا الطريق منضبط بفهـم السـلف الصـاحل           
 .للكتاب والسنة

 .ـ وأن املتمسك بالسنة يف أمن من اهلزمية والكفر
ـ وأن الرد على املخالف من األمر باملعروف والنـهي          

 .عن املنكر
 .ـ وأن نيل السؤدد منوط بالعلم

 .ـ وأن تفصيل ذلك بسلوك سبيل التصفية والتربية
وتكفـري املسـلمني    ! وتعدد اجلماعـات  ! ال الثورات 

 !واملسلمات
 ـ بينت أن الزج بالشباب يف خنقة التحـزب هـو    ٣

سبب اجلناية على هذه األصول، ومن حِرم األصول حـِرم          
الوصول؛ قال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي ـ رمحه اهللا  

ال يلهيكم عنـه    ! أيها الشباب .. العلم  .. العلم   : "ـ
وال داعية انتخـاب يف     ! مسسار أحزاب ينفخ يف ميزاب    

وال يلفتنكم عنه معلِّـلٌ بسـراب، وال        ! اامع صخاب 



 

 

، وال  )١(حاٍو جبراب، والعاٍو يف خراب يـأمتُّ بغـراب        
 ، وال )٢(يفتننكم عنه منزٍو يف خنقة، وال ملْتٍو يف زنقـة         

 على بساط، يحاكي فيكم سـنة اهللا        )٣(جالس يف ساباط  
 .)٤(يف األسباط

                                                           
  :لعله يريد قول الشاعر) ١(

  يمر به على ِجيف الكالِب ومن يكن الغراب له دليال
زنق، وال يـزال  :  مادة« لسان العرب    »بالتحريك، هي السكة الضيقة، كما يف       : الزنقة) ٢(

  . اليوم يستعملوا كثريا، لكن بتسكني النونأهل املغرب إىل
 . سبط:  مادة« املصباح املنري » "نافذ  سقيفة حتتها ممر : "الساباط) ٣(
��D�X!5ـ� @Ec	��aْ"َـ-D   {:سنة اهللا يف األسباط هي التفرق، قال تعاىل       ) ٤(   D-َـ"��aْ	 @Ecـ��D�X!5�   D-َـ"��aْ	 @Ecـ��D�X!5�   D-َـ"��aْ	 @Ecـ��D�X!5��ـ�D�َ1 �kDـ ���ً n���ُ1ـ�      ��ـ�D�َ1 �kDـ ���ً n���ُ1ـ�       ��ـ�D�َ1 �kDـ ���ً n���ُ1ـ�       ��ـ�D�َ1 �kDـ ���ً n���ُ1ـ�       �ومـا  . } 

لذا مل يكن هذا السجع كسجع      ! أصدق هذه األوصاف اليت ذكرها الشيخ على التحزب       
الكهان؛ ألن الكهان يكذبون، وهذا حق مثلما أنكم تنطقون؛ فإنه وإن بـدا التحـزب               

ة علـى  وإن بدا أنه حييي يف الناس الغري. واصال جامعا، فإنه ال يلبث أن يكون ممزقا قاطعا  
ويقتل فيهم الغرية على حمارم     ) حمارم احلزب (احملارم، فإن حقيقته أنه حييي فيهم الغرية على         

! اهللا؛ أال ترى الواحد منهم إذا انتِقد قطب حزبه كيف يفارق، وحتيى فيه معاين الـرباء؟               
ميانع بل ال   ! وإذا جاءه الطاعن يف الصحابة فال بأس أن يعانق، ويذكر معه معاذير الوالء؟            

من التقارب مع الطاعن يف صفات ربه خبنجر التأويل والتحريـف، أو بتسـليط سـيف             
وهكذا جيمع احلزب ما صفا وكدر من املعتقد، كما جيمع امليـزاب            . التكذيب والتكييف 

من املاء ما صلح وفسد، كما أن التحزب تغرير بسراب األماين، وحسبك أنه حرب على               
مث إنين حني كنت أعد الكتاب للطبع جاءين اخلرب         .  الشيخ العلم؛ كما يظهر من أول كالم     

املتواتر بأن الثوار عندنا وصل م احلد إىل منع التعليم الشرعي؛ فأقفلوا املعهـد الـوطين                
فاللـهم  !! العايل ألصول الدين باجلزائر زمناً؛ ألنه مؤسسة من مؤسسات دولة الطاغوت          

= 

 ٤٩٠ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����



 

 

 ٤٩١ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

وسـاحر  ! فكل واحد من هؤالء مشـعِوذ خـالّب       
إنكم إن أطعتم هؤالء الغـواة، وانصـعتم إىل         ! كذاب

هؤالء العواة، خسرمت أنفسكم وخسـركم وطـنكم،         
وستندمون يوم يجين الزارعون ما حصدوا، والت ساعة        

 .)١("ندم 
ـ ٤   نتأن تضييع الدعوة إىل الـدين احلـق    كما بي

         أكثِر الدعاة اليوم الدين وتنكّب طريق األنبياء سببه تفسري
تفسرياً سياسياً وحصر الدعوة يف السـبيل السياسـية أو          

مع أا  !! التركيز عليها؛ يخيل إليهم من سحرها أا تسعى       
ى، وهذا أيضا   تزيدهم كل يوم نكسة، وترجع م القهقر      

من إفرازات احلزبية، اليت كثرياً ما تخدع، حىت يظن الظّانُّ          
 !!!أن الطرق مسدودة إال مبخالفة األنبياء

:  ـ لذا بذلت وسعي يف ربط هذه األمة بعلمائهـا  ٥
اجلرائد : علماء الكتاب والسنة ال علماء ضرائر كتب العلم       

 ... 
املؤلَّـف  ولعل القاريء يالحظ أنه ليس لقلمي يف هذا         

كيف تكتـب   : سوى النقول عنهم؛ أبين هذا كي ال يقال       
 !يف السياسة ولست من أهل االجتهاد؟

                                                           
 .رمحاك

  ).٣٥١ـ٢/٣٥٠ (« آثاره ») ١(



 

 

 ٤٩٢ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

! هذا، وشباب الدعوة مع هذه املؤلفات يف أمر عجب        
فمنهم من أقعده العجز عن طلب معايل األمور، وطمع يف          

فالكل ! دخول محى غريه، فزعم أن باب االجتهاد قد أُقفل        
 !!! لسياسة؛ ألم يف مستوى واحدإذًا يتكلم يف ا

ومنهم من يعبد اهللا على حرف، فال يرضـى بانتقـاد           
! املِخلِّني مبنهج األنبياء؛ حىت ينظر لعلهم يِصلون إىل احلكم        

أما حنن، فلو رأيناهم يتقلَّبون يف كل بالد اهللا، يطريون من           
��DSِI {:  أن يقـول  ����ملْك إىل ملك لقلنا كما أمر اهللا نبيه          DSِI�� DSِI�� DSِI��

َ1َ1َ1َ1ٍ#ِb Hَ�ِI y��َ"���� DEُ[َ� ٌ���"ْUِ @3XC��َ� )�ِD?ٍ#ِb Hَ�ِI y��َ"���� DEُ[َ� ٌ���"ْUِ @3XC��َ� )�ِD?ٍ#ِb Hَ�ِI y��َ"���� DEُ[َ� ٌ���"ْUِ @3XC��َ� )�ِD?ٍ#ِb Hَ�ِI y��َ"���� DEُ[َ� ٌ���"ْUِ @3XC��َ� )�ِD?{. 
ومنهم اهلالك يف باطن اإلمث، فريى أن هذه الكتابـة يف           

صِنع على  ) عميل  ( وال يكتب فيها إال     ! زمن اجلهاد تثبيط  
 !!عني ختطيط

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قـومهم،        
ا نطق فيه حـق     كلما صاح باطل مل يسمع هلم حس، وإذ       

لـيس ذا  : حبق قاموا ومل يقعدوا، وضـجوا ومل يسـكتوا   
ما الفائدة من هذه    ! هذا تنفري ! وليس ذا األسلوب  ! الوقت

 !!! الكتابات والفتنة قد غلت مراجلها، وأُضِرمت نارها
وهؤالء يتظاهرون بالرجوع إىل املنهج احلـق كلمـا         

وال يؤتمنون؛  طاردم األدلة أو غالبتهم مطارق األنظمة،       
�	  Hَ�ِI	��K@�QِD�ُ1 �ِ��"ِْ	 �F�Uِـ�      {ألم  L?@� ���XCُQ      ـ��F�Uِ 	K@�QِD�ُ1 �ِ��"ِْ��	 Hَ�ِI 	�L?@� ���XCُQ      ـ��F�Uِ 	K@�QِD�ُ1 �ِ��"ِْ��	 Hَ�ِI 	�L?@� ���XCُQ      ـ��F�Uِ 	K@�QِD�ُ1 �ِ��"ِْ��	 Hَ�ِI 	�L?@� ���XCُQ{،    مومن أبرز أمارا 
 ! ملاذا اليرد على احلكومة كما رد على إخوانه؟: قولُهم

 .وهللا يف خلقه شئون.. ومنهم .. ومنهم 



 

 

 ٤٩٣ 
ارك ا	�������� �������   ������
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،  وحده يعلم أنين ما كتبت ما كتبت تتبعاً للعورات         اهللا
وال تفكّهاً بالسوءات، وال طلباً للنزال، وال حبا يف اجلدال،          
وال نصرةً ألنظمة الباطل، وال خذالناً للقائمني يف وجـه          
الصائل، ولكنين رأيت شباب اإلسالم يف زهـرة عمـره،          
وقوة نشاطه، أقبل على العلم، ورمبا ضاقت عليه دياره حىت      

ىل املكان السحيق،   كالنحلة ترحل إ  ( هان عليه مفارقتها،    
، وكلما الحت علـى حميـاه      )لترجع إىل خليتها بالرحيق     

خمايل النجابة مدت إليه يد عجلَى لتقطع عنـه الطريـق،           
بإشغاله بالسياسة العصرية اليت أضحت حيلة كل حمتـال،         
وِحلية كل بطَّال، يلقط فُتات األخبار، من موائد إعـالم          

يؤها على أنه احمللّل الفهم،     الكفار، يبلعها بال هضم، مث يتق     
فتارة يطيع عاطفة غري معصومة، وتـارة يتبـع مصـلحة           
موهومة، فتأسى به منهم من صارت السياسة عنده غراماً،         
فقلت ال بد من ختبيب الزوج على زوجهـا وإال كانـت            

 رضاه، مبا ال    اهللالفتنة لزاماً، بتبيان منهج السلف عليهم من        
بط األمة بعلمائها، عصمة هلا من      مطمع يف طَرق محاه، ور    

 .أن يسوقها الرويبضة سوق النعاج إىل حتفها
اصربوا على طلب العلم كتاباً وسـنةً؛       ! فيا طلبة العلم  
وال تستبطئوا الوصول فقد جـد بكـم        ! فإنكم على خري  

قال ابن  ! السري، وال حتقروا ما أنتم عليه؛ فإنه اجلهاد األكرب        

 ةـامتـاخل   



 

 

 ٤٩٤ 

ارك ا	��� �� �
 ا	�����

 فقوام الدين بالعلم واجلهاد، وهلذا : "القيم ـ رمحه اهللا ـ   
 :كان اجلهاد نوعني

 .ـ جهاد باليد والسنان، وهذا املشارك فيه كثري
اجلهاد باحلجة والبيان، وهذا جهاد اخلاصة   : ـ والثاين 

من أتباع الرسل، وهو جهاد األئمـة، وهـو أفضـل           
اجلهادين؛ لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه، قال        

���Q -Uِ ���pْ��� َ� ���|ِْT DKَُـO}      {:  الفرقان وهي مكّية   تعاىل يف سورة        {OُـQ -Uِ ���pْ��� َ� ���|ِْT DKَ���      {OُـQ -Uِ ���pْ��� َ� ���|ِْT DKَ���      {OُـQ -Uِ ���pْ��� َ� ���|ِْT DKَ���
 ً	�;ِMَ� �ٍ�;D�َ5 ً	�;ِMَ� �ٍ�;D�َ5 ً	�;ِMَ� �ٍ�;D�َ5 ً	�;ِMَ� �ٍ�;D�َ5.          ً	oِ َـQ ً	?ـ��Fِq ِ3ِـ$ DE@cD�ِc��q�� �/;�ِUِ�َ[�	 Vِ!ُِ' �8َU           ً	oِ َـQ ً	?ـ��Fِq ِ3ِـ$ DE@cD�ِc��q�� �/;�ِUِ�َ[�	 Vِ!ُِ' �8َU           ً	oِ َـQ ً	?ـ��Fِq ِ3ِـ$ DE@cD�ِc��q�� �/;�ِUِ�َ[�	 Vِ!ُِ' �8َU           ً	oِ َـQ ً	?ـ��Fِq ِ3ِـ$ DE@cD�ِc��q�� �/;�ِUِ�َ[�	 Vِ!ُِ' �8َU { فهذا ،

جهاد هلم بالقرآن، وهو أكرب اجلهادين، وهـو جهـاد          
؛ فإن املنافقني مل يكونوا يقاِتلون املسلمني،      )١(املنافقني أيضا 

بل كانوا معهم يف الظاهر، ورمبا كانوا يقاِتلون عـدوهم          
;�&َ;�FLـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ���        ;�&َ;�FLـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ���        ;�&َ;�FLـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ���        ;�&َ;�FLـ� 	�� ِـ-c��q Lِـ�ِ 	�]X�ُـ���        {: معهم، ومع هذا فقد قال تعاىل     

     DEِFDَـ�C����	�Cُْـْ�  �#ِ�Uُِ��ـ�(	��     DEِFDَـ�C����	�Cُْـْ�  �#ِ�Uُِ��ـ�(	��     DEِFDَـ�C����	�Cُْـْ�  �#ِ�Uُِ��ـ�(	��     DEِFDَـ�C����	�Cُْـْ�  �#ِ�Uُِ��ـ�(	��، ومعلوم أنّ جهاد املنافقني كـان       }
 البـن   )) جامع بيان العلم     ((، ويف   )2(.." باحلجة والقرآن   

 :)3(رب قول بعضهم عبد ال
 داءـري به أقالمهم     أزكى وأفضل من دم الشهـداد ما جتـوِم

 ـم  وسـواكم بسـواء د     مـا أنـمـيا طاليب ِعلـم النيب حم
                                                           

 .أي جهاد املسلمني للمنافقني)  ١(

 ).١/٧٠ (« مفتاح دار السعادة ») 2(

)3) (١/٣١.( 
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  هـ١٤١٤متّ تبييض أصله يف اجلزائر يف شعبان 

 
 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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    FU� m	�FUZ�"[� m	�FUZ�"[� m	�FUZ�"[� m	�Z�"[ ا	�����

 ٧...... حممد ناصر الدين األلباينـ تقريظ العالمة الشيخ
 ١٢ـ تقريظ العالمة الشيخ عبد احملسن بن محد العباد البدر

 ٢٠.......فيه التذكري بنعمة اإلسالم ونعمة السنة: ـ متهيد
 :ـ ستة أصول

 ٢٥................................الطريق واحد: األول
 ٢٧طريق الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل: الثاين
 ٣٦..........................نيل السؤدد بالعلم: الثالث

 ٤٠........................ األكرب عند ابن القيم اجلهاد•
 لطيفة فيها الرد على الذين ظنوا سـؤددهم يف التفـوق           ••••

 ٤٢......................احلضاري أو التمكن من السلطة
ِصمام األمان من الكفر واهلزمية باتبـاع الكتـاب         : الرابع
 ٤٥................................................والسنة

 ٥٣................................معىن النصر املوعود •
 ٥٥.................ديد خمالف الرسول بالزيغ والكفر •
 ٥٧....................................املخالفة نوعان •
 ٥٩.......................ة ملخالفي الرسلتعجيل اهلزمي •
 ٦٠..................أهل احلديث أقل الطوائف اختالفاً •
 ٦٢....................تعظيم السنة سبـب دوام امللك •

الرد على املخالف من األمر باملعروف والنهي عن        : اخلامس
 ٦٧..................................................املنكر
 ٧٠.............. )) انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً ((معىن  •
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فيه دفاع عن اإلسالم من اخلطر اخلارجي فضـال عـن            •
 ٧٠...............................................الداخلي

 البن تيمية يف أن املبتدع قد يكون أخطر من          كالم نفيس  •
 ٧١.................................................الكافر
 ٧٤...............................مثله عن اإلبراهيمي •
 ٧٥..........جهاد العلم أو جهاد السيف؟: أيهما أعظم •
استعمال الشدة يف اإلنكار على املبتدعة ال يعـين الـوالء       •
 ٨٠.................................................للكفار

 ٨٤...........................التصفية والتربية: السادس
 ٨٦..ةبني الشيخ األلباين وأحد قادة جبهة اإلنقاذ اجلزائري •

 ٩١..............خمتصر تاريخ الدعوة احلديث يف اجلزائر
اجلماعات املوجودة بعد االستقالل مع تعريـف دقيـق          •

 ٩٢................................................باجلزأرة
 ٩٣....................سبب ظهور الروافض يف اجلزائر •
 ٩٨.............................املرحلة الذهبية للدعوة •
 ١٠٣...........................................جناية السياسة على الدعوة •
ــاإلخوان   • ــأثّره بـ ــاء، وتـ ــاج والعلمـ ــن حـ ــي بـ علـ

...................................................................
١٠٨ 

 ١٠٩...................تالميذ حممد قطب عند التخبط العقدي: ويف اهلامش •
 ١١٩.......................تعليق األلباين على كتاب سفر احلوايل يف اإلرجاء •
 ١٢٩......................................األطوار اليت مر ا علي بن حاج •
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 ١٣٤.............................................جناية السياسة على العلم •
 ١٣٥.......................................جناية الفكر اخلارجي علىالدين •

 ١٣٨.......................................ـ حال الدعوات السياسية اليوم
 ١٤٢.......................................................ـ معىن السياسة

 ١٤٩..................................................ـ اإلصالح السياسي
 ١٥٥.................................. الشرعية قاصرة علىاتهدـ السياسة

 ١٦٣........ وفتوى للشيخ ابن عثيمني،أثر عظيم يف منع تعليم العوام السياسة •
 ١٧٣.........الشيخ األلباين ينهى ناصر العمر عن إسناد فقه الواقع لطلبة العلم •

 ١٧٦....................ـ اجلامعون لفنون الشريعة هم السياسيون الشرعيون
 ١٧٨..............................................ـ نكت يف آيات الكتاب

 ١٨٢.......... وابن تيمية� السياسة املستِدلِّني بفعل يوسف الردّ على ممارسي
 ١٨٦...............................ـ آية تأصيل حكم الباب وبعض فوائدها

 ١٩٣.........................................حكم إذاعة األخبار السياسية •
 ١٩٦..........................قصة عظيمة يف ي الصحابة عن تتبع األخبار •
 ١٩٧......................... ناصر العمر يتتبع قصة يونانية مخسة عشر عاما •
 ١٩٩.................................... اجلهل بالواقع غري قادح يف صاحبه •
 ٢٠٣..................ن مسعود يف اخلوارج واأللباين يف مجاعة التبليغتوسم اب •
 ٢٠٨.......................................فقه الواقع ليس إىل طالب العلم •
 ٢١١.......... اعتراف علي بن حاج بعدم وجود كفاية من العلماء يف صفوفه •
 ٢١٣..أمثلة من اخنداع احلزبيني السياسيني بالسياسات اجلائرة وجهلهم بالواقع •
 ٢١٦.........................................من منشورات حممد املسعري •
يف مـواالم لليهـود     ) اإلخوان املسـلمني    (  ورد على    ،السنةدفاع عن أئمة     •



 

 

 ٤٩٩ 
ارك ا	�������� �������   ������

 ا	�����

 ٢١٩..................................................................والنصارى
 ٢٢٣....................................نصيحة الشيخ األلباين جلبهة اإلنقاذ •
 ٢٢٨...............................)هامش ( طعن علي بن حاج يف العلماء  •
 ٢٣٠.نص بيان استغاثة جبهة اإلنقاذ بالربملان العاملي وما فيه من كلمات الكفر •
 ٢٤٥..............ينبهر باحلرية الغربيةعلي بن حاج يتحاكم إىل الدميقراطية و •
 ٢٥٩....................................................كلمة عن املرجئة ••••

 ٢٦٦..........ـ كلمة ذهبية البن القيم يف التفريق بني فقه الواقع وفقه النفس
 ٢٧١..سلمان العودة ينفي وجود املرجعية العلمية الصحيحة يف اجلزيرة وغريها •
 ٢٧٢...........................................كيف نصيحة الرعية للوالة •
ذ وسائل اإلعالم مصـدراً     نصيحة عظيمة من األلباين لناصر العمر يف حكم اختا         •

 ٢٧٨................................................................ملعرفة الواقع
 ٢٨٣...سلمان العودة يوجب على عامة الناس الدخول يف الشورى الدميقراطية •
 ٢٨٨..................................................الشورى يف اإلسالم •
 ٢٩٩....................)هامش(سلمان العودة يقدم فقه الواقع على العقيدة  •
 ٣٠٢.............................: متفقهون حول الواقع ال يفقهون الواقعـ
 ٣٠٤............................... العودة ـ فقه واقع اجلزائر عند سلمان١
 ٣٠٧...............................................جبهة اإلنقاذ والرافضة •
 ٣٠٨..................................................جبهة اإلنقاذ والعلم •
 ٣١١.................................................جبهة اإلنقاذ والعقل •
 ٣١٢...............مشاورة علي بن حاج العوام إلقامة املسريات واملظاهرات •
 ٣١٤..................إقرار رئيس اجلبهة على اام األلباين بالعمالة الصهيونية •
ورة الشـيوعية يف    سلمان يدعو جبهة اإلنقاذ ونساء السعودية إىل التمثل بـالث          •
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 ٣١٨......................................................مقاومة األنظمة بالعنف
 ٣٢١....................فتوى الشيخ األلباين فيمن تقتله األنظمة اجلائرة اليوم •
 ٣٢٢.....................بني جبهة اإلنقاذ ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني •
 ٣٢٣................كلمة خمتصرة دقيقة للشيخ اإلبراهيمي يف حكم التحزب •
 ٣٢٥.............................كلمة الشيخ ابن باديس يف العمل السياسي •
 ٣٢٩................................جلبهة اإلنقاذ) اجلزأرة ( قلميني غزو اإل •
 ٣٣٢..........كلمة عظيمة من األلباين عقب فوز اجلبهة باالنتخابات الربملانية •
 ٣٣٤.......تكذيب األلباين وابن باز فيما ادعاه عليهما سلمان من تأييد اجلبهة •
 ٣٣٥........................صورة فاكس الشيخ األلباين جلبهة اإلنقاذ ونصه •
 ٣٤٤......)هامش(ا نسبه للشيخ األلباين الرد على عبد الرمحن عبد اخلالق فيم •
 ٣٤٧...................................فتوى الشيخ ابن باز يف نازلة اجلزائر •
 ٣٥٤.................................................اجلبهة وقضية اخلليج •
 ٣٥٤.................................وصف علي بن حاج لعلماء السعودية •
 ٣٥٦....................نتائج حتريض سلمان جلبهة اإلنقاذ من تكفري وتقتيل •
 ٣٦٠.............)هامش(رسالة سرية فيها أن علي بن حاج وراء االغتياالت  •
 ٣٦٢............. )هامش ( طلب من شعبه محاية ولو بالدماء سلمان العودة ي •
 ٣٦٨.......................................................واقع مكذوب •
 ٣٧٢........................الدكتور سفر احلوايل  ـ فقه واقع اجلزائر عند٢
 ٣٧٣.....................................................القضاء عند سفر •
 ٣٧٦.............................................أكرب أخطائه يف املوضوع •
 ٣٧٨.....................................................احتضانه املبتدعة •
 ٣٨٠...............................................واقع قدمي حيسبه حديثاً •
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 ٣٨١........................................ سلوك الطريق الدميقراطي عنده •
 ٣٨٢..............................................معىن يقظة الشعب عنده •
 ٣٨٦......................................رأي احلزبيني يف علماء السعودية •
 ٣٨٧...................من قضية اخلليج) اإلخوان املسلمني ( موقف اجلبهة و •
 ٣٨٨...................................خطأ يف النقل عن الدستور اجلزائري •
 ٣٨٩.............................اخللط بني الطريقة السلفية والطريقة اخللفية •
 ٣٩٠............................................................تناقضاته •
 ٣٩١.......................)هامش ( كالم ساقط جدا يف الطعن يف العلماء  •
 :بشر البشر عند  ـ فقه واقع اجلزائر٣
 ٤٠٠.........................زعمه أن الشيخ أمحد سحنون من جبهة اإلنقاذ •
 ٤٠١...................................مشايخ األشعرية ينسبون إىل السلفية •
  ٤٠٣...............................................مرثية سحنون للخميين •
 ٤٠٨.............................................الكالم على حمفوظ حنناح •
 ٤١١.................................قيود الشيخ ابن عثيمني على املتحزبني •
 ٤١٤.....تكذيبه ملن نسب إليه تأييد مواجهة النظام اجلزائري وكذا املظاهرات •
 :عائض القرين  ـ فقه واقع اجلزائر عند٤
 ٤١٦...............تأييده هو وسفر احلوايل وسلمان العودة للمظاهرة النسوية •

 ٤٢١............................................... :ـ شبهتان والرد عليهما
 .  هم جمتهدون مأجورون أخطأوا أو أصابوا:قوهلم أ ـ
  كيف يعرف جمتهدو النوازل؟ :قوهلم ب ـ

 ٤٢٩.........................................تعالوا إىل كلمة سواء: ـ دعوة
 ٤٣١...............................ئة كبار العلماء لسلمان وسفرتوقيف هي •
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 ٤٣٣........................:  إصالح الوقت إلصالح احلال:ـ الواجب اليوم
 ٤٤٥......................................................العبادة الفضلى •
 ٤٤٨..............................................................الطاعة •
 ٤٥٠....................................................الصدق يف الطاعة •

 ٤٥٥...................... فيها وصف الشيخ اإلبراهيمي للحزبيني: ـ اخلالصة
 ٤٦٠..........................  وفيها كالم مهم عن اجلهاد البن القيم:ـ اخلامتة

 ٤٦٢......................................................ـ فهرس الكتاب


