فهرس الموضوعات
ِٕٔ< .زل( ٜوً اٌٍَفٌّ .. )ٓ١١بما؟ > !ِٓ ِمبالرٕب األٌٍ..ٌٝٚنووٚ ٜاٌزنو١و!! َٔقخ ِؼلٌخ
ص ُؾُّ ) ْٛىواً ٌَ ُىٌُ ) !ُُٙ ٌَ ( َٚ ..فعٍ١خ اٌْ١ـ ػٍ ٟاٌؾٍج ٟاألصوٞ
ٕ .أُّٙ٠ب ( إٌَّب ِ
ٖ .أ ٟأفبف اٌٍـَٗٔ[ ...قخ ِؼلٌخ]
ٗ .غ َّيح :فِلاءِٔٚ..لاء..
٘ .أهع ِِٓ ٛاٌغّ١غ اٌلفٛي( :هعبء) (ٚكػبء):
 .ٙكػٛح اٌغّ١غ ٌٍؾعٛه (هعبء) آفؤ(ٚ ..لاء) صبْ..
( .7اٌْ١ؼخ!) فزٕخ اٌؼصو٠ ..ب (ٍؼبكح) ِفزِ ٟصو!
( .8اٌْ١ؼخ!) فزٕخ اٌؼصو٠ ..ب (ٍؼبكح) ِفزِ ٟصو!
 .9أٙ٠ب اٌّؾج...ْٛال رْبثٛٙا ِٓ ٌ ُٙرٕزملٚ ،ْٚػٍ ُٙ١روك!ْٚ
ٓٔ .ال رغؼٍٛا (وزبث ٛ٘ )!ٟاٌّْىٍخ! فبألِو أػظُ ِٓ مٌه!!
ٌٔٔ .ه هللا ٠-ب ِصو-؛ فبٌزمز ً١األػّّ ِٓ ٌ١ٌ ٝوع هللا...
ٕٔ .اٌّٛظٛع هلُ (ٓٓٓٔ) :رفص٘ ً١بَ ٌْ١ـ اإلٍالَ ،فؤٔ ٓ٠ؾٓ ِٕٗ -افٛأ ٟاٌىواَ!-؟
ٖٔ .ث( ٓ١األؽٛاي) (ٚاألٚؽبي) ..فٍٕط ٛصفؾز- ُٙػٍ ٝوً ؽبي!-...
ٗٔ .اٌجَ ْغ َ ٟاٌجَ ْغ َ ... ٟفبؽنه!ٖٚ
ِٕ٘ٔ .ب٘ظ اٌَالِخ ِِٓ ِجب٘ظ «االٍزمبِخ»
... .ٔٙاٌٍ ٝبئو األصٕبف :اإلٔصبفَ اإلٔصبف!
 .ٔ7اٌ ٝاألؿ اٌْ١ـ ِقزبه غ١جب...ٞٚعيان هللا ف١وا..
ثؾٍِ ١خ اٌوفك ٚاإلٔصبف  ..فمل ؽبْ ٚلذ اٌ ِمطبف!
 .ٔ8رغ ٍَّّٛا -افٛأِ -ٟ
 .ٔ9أٍٍُٛة (ِصبكهح اٌؾك!) ثـ (األصو اٌوعؼ :)!ٟأٍٍٛة م ٞٚاأل٘ٛاء!!
اٌؾ ْغي ٙٔٚ ،ب٠خ ( كُِ ٚك اٌمَ ّي!)
ٕٓ .ثلا٠خ َ
 ٞهعً وبْ !َٔ-قخ ِؼلٌخ-
ٕٔ( .إٌَّناٌخ !) ػٕلِب
رٕمٍت ( َه ُعالً!) – أ َّ
ُ
ٍ َٛاء َفبٌَ ْفزَِٕ ٟأَ ُْ ٚو ْٕذَ َِ ِؼ!ٟ
ٕٕ .اٌَِ َْ ١ه –أََٙ ُّ٠ب األَ ٌْ َّ ِؼ-ٟ؛ َ
ُ
َ
ْ
َخ؛ فبٔجِنَ٘ٚب!!
َٖٕ َ٘ .نا ثَب ِغً؛ فَ ْ
ٍََ ١
بؽ َن ُهِ َ٘ َٚ !ٖٚن ِٖ ك ِ
َ
ظْٛ؟!
ٍََف اٌ َّ
ِٕٗ َ٘ .ن ِٖ َِٛا ِه ُك ِوزَبثَِٙ ْٕ َِ « ٟظ اٌ َّ
صبٌِؼ»؛ فَؤ َْٓ٠اٌ ُّ ْؼزَ ِو ُ
َ
ُ
َ
ٕ٘ٚ .فبحُ اٌْ١ـ اثٓ ِع ْجوٚ ، ٓ٠اٌ ُّؾبفظخ ػٍِٕٙ ( ٝظ اٌٍَف ) اٌ َؼلْي األِ:ٓ١
 .ٕٙأ ( ٓ٠صٕبئ ُؼٕب!)-غفو هللا ٌٕب ( ِِٓ -أفالل-) ُٙهؽّ ُٙهللا -؟!
ثبٌصٍؼ ٚاإلؽَبْ ...لج ًَ (ٌٍ١خ إٌصف ِٓ ّؼجبْ):
« .ٕ7اٌ َُّزجَّب ِْ ّ١طبٔبْ»؛ فجب ِك ُهٚا
ُّ
 .ٕ8كػبءاْ..رن ّوورُّٙب ا..ْ٢فَجؾبْ هث َ ٟاٌوؽّٓ:
ٍََفَِّ١خَ!!
ٍََفَِّ١خَ اٌ َّ
ٍََفَِّ١خُ ...اٌ َّ
 .ٕ9اٌ َّ
ُ
ىُ (أٍٍؾخ اٌلِّبه اٌْبًِ)
ٖٓ .هؽّخ اٌلِّ ِٓ ٠اٌىب ًِِ؛ فُ ٟؽ ِ
ِٖٔ .ؾبٌٚخ(اٌفئخ اٌعبٌخ!) اٌ َغ ْل َه ثـ(األِ١و ِؾّل ثٓ ٔب٠ف)! أال فمٌٛٛا( :اٌفىو اٌزىف١و)!ٞ
ِْٕٖ ِِٓ .ب ِػو ّب ِػو  ...ف( ٟاٌؼْو األٚافو):
ٍٙبَ غبئْخ!! ٚفع ًُ أُ َِّ اٌ ُّئ ِِٕ ٓ١ػبئْخَٔ ((((((..................قخ ِؼلٌخ))))))
ِٖٖ .
ْ
ْ
َ
ٖٗ .ث ( ٓ١اٌفمٗ )  (ٚاٌضمبفخ ) ٔٚ ...م ُل اٌزفبفخ!
ٖ٘ٚ .فبح فعٍ١خ اٌْ١ـ ٍٛ٠ف اٌجولبَ - ٞٚػٍَُ ِِٓ أػالَ ِلٕ٠خ اٌيهلبء-
َ .ٖٙو َّوح فبٍوح  ..ال (ٔظوح ػبثوح!)!!! ف٘ ًٙنا ِِٓ «ٍج ً١اٌّئِٕ»ٓ١؟!!َٔ-قخ ِؼلٌخ-
ك ٚصٛاة فِٕ ٟغ ّ١ـ األى٘و ٌـ (إٌّمبة!)
 .ٖ7وٍّخُ ؽ ٍّ
فزُ كٚهح (أٔل١َ١ٔٚب) ٌٍؼٍ َٛاٌْوػ١خ
 .ٖ8اٌمص١لح اٌزَّبئَّ١خ فِِ ٟ
 .ٖ9هؽ ً١اٌْ١ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌ٘ٛبة اٌجّٕب ؛ ِٓ أٚافو اٌؼٍّبء اٌىجبه...
ٓٗ١ّ .ـ ػُج١ل« ...اٌظٍُ ظٍّبد»؛ فال َ٠زغوّٕ٠ه اٌن ٓ٠ال ٠ؼٍّ!ْٛ
ٔٗ .رٕٙئخ إلفٛإٔب ف ٟوً ِىبْ!!!ٚ.....
ٕٗ .اٌ ٝاألِبَ  ...ثّٕبٍجخ افززبػ (ِٕزل ٜوً اٌٍَف )ٓ١١لجً ػبَ
ٖٗ .رغبٚثب ً ِغ ُِجبكهح اإلصالػ َّ ٌٍّ-وح اٌضبٔ١خٔٚ ...-وع ٛأْْ رى َْٛاألف١وح...
ٗٗ .رؼي٠ياً ٌـ(رغب ُٚثِٕب ِغ ُِجبكهح اإلصالػ) -رٛظ١ؼ ٚا٠عبػ-:
٘ٗ ٌ١ٌ .ث( ٓ١اٌٙغو)(ٚاٌٙغوح)ؽوف[ح]-فمػ!!!-..
َ ُىُ}  ..فوصخ ٌٍ ُّواعؼخ!!
{... .ٗٙفال رظٍّٛا ف ّٓٙ١أٔفُ َ
 .ٗ7لبٌٛا :لبي! فمٍذ...

ِ ٔ ََ ٛ٠ .ٗ8لَ (أث ٛثىو اٌصلِّ٠ك) ،ص ُّ (ػُّ ُو ثُٓ اٌقطَّبة)؛ أرلهٌّ ْٚبما؟!
ُ .ٗ9
بٌغ ْ!ًٙ
اٌق ُ
صَِ ٛخُ ِػ ْٕلَِب رَ ُى ُْٛفُغٛهاً َِ ٍْفُٛفب ً ثِ َ
ٓ٘٘ .ىنا ف ٍْزَ ُى ِٓ اٌّؼبم٠و اٌٍَفَّ١خ ف( ٟاالعزٙبكَّ٠بد) اٌَبئغخ اٌؼٍَّّ١خ:
َِٔ٘( .بئً اإلّ٠بْ ٚاإلهعبء) ِِٓ عل٠ل !(-عٛاثبً) (ٚرغب ُٚثب ً) ! َٔقخ ِؼلٌخ [ٔ]
ٕ٘ .ؽّبن هللا ٠-ب أثب ِٕبه-...
ٖ٘ .فبغجٛا إٌبً ػٍ ٝلَ ْل ِه ػمٌُِٙٛ؛ االفزالغ ث( ٓ١اٌزؾو(ٚ )ُ٠اٌزىف١و):
ٌٍزطوف
ٗ٘ .اٌٍَفَّ١خُ ٘" ٟاٌٍٛػُ اٌْوػ ُّ "ٟاٌّعب ُّك
ُّ
ِّفبع ػٕٙب)...(1
ؽٕٔ:)ٜٛزص ُو ٌٍ ُّ
٘٘ .ه ّك عل٠ل ػٍِ (ٝؾّل ٍؼ١ل ّ
ََّٕ ِخ إٌجِ َّ٠ٛخ ثبٌل ِ
ِّفبع ػٕٙب)ٕ(...
ؽٕٔ:)ٜٛزص ُو ٌٍ ُّ
 .٘ٙه ّك عل٠ل ػٍِ (ٝؾّل ٍؼ١ل ّ
ََّٕ ِخ إٌجِ َّ٠ٛخ ثبٌل ِ
 ِِٓ ... .٘7فعبئً اٌصؾبث ٟاٌغٍ ً١أثٍ ٟف١بْ ّ-ؼواً-
٠{ .٘8ؼ ِوفُ َُٗٔٛوّب ٠ؼ ِوفُ َْٛأثٕب َءُُ٘ }..اٌُ ٛٙ١ك (ٚاٌَّغ ُل األلص(ٚ ،)ٝوَٕ ٌ١
اٌقواة)..
ك أَ َِْٕب ؟!
فؤ ٞاٌفو٠مَ ْ ِٓ ١أؽ ُّ
 .٘9لبٌٛاٚ ..لٍُٕب؛ ُّ
َ
ْ
صٕف ْ- ٓ١ثبرِّغب َ٘ ْ-!ٓ١
ٓ .ٙاٌ ٝاٌن٠ ٓ٠ؾ ُوصُ َْٛف ٟاٌجؾو  ..وٍّخ ٌِ ِ
ٔ .ٙاٌوإ٠خ اٌْوػَّ١خ اٌصٛاة ف ٟاِزٕبع (اٌّؼٍِّّ )ٓ١ػٓ رله ٌ٠اٌطالة!
ٕ .ٙعلٌَّ١خُ (اٌؼمً) (ٚإٌمً) -رؾم١مبً؛ ال اكِّػب ًء!-
َٖ .ٙؽٕبَٔ ْ١ىَُ٘ٚ ..لا َك ْ٠ىُ٘ ..نا ؽ ُّل (اٌجلػخ اٌزَ ُ٠ ٟؼ ُّل ثٙب اٌوع ًُ ِِٓ أً٘ األ٘ٛاء).
ٗ« .ٙؽم١مخُ اٌفَ » ُٙث( ٓ١اٌ َّوػبع ٚاٌغٛغبء)(ٚ ،أً٘ اٌفِمٗ ٚأّواف إٌبً)..
فبؽ َن ُهٚا!
ص َْ ١ؾخ َػٍَ ْْ ...}ُِٙ ١
َجُُ َْٛو ًَّ َ
ْ٘ َ٠{ .ٙؾ َ
 .ٙٙػُّالء  ..ال ػٍُّبء!!!
 .ٙ7اوـــــنة ٔ ..طجـــــغ !! اوزـــــت ٔ ..زجـــــغ!!!
 ً٘ .ٙ8وً (ٍفب٘خ) روك ؟! ٚوً (ع٠ )ًٙصل ؟!
 .ٙ9أهثؼخ آالف (ػع )ٛفِٕ( ٟزل٠بد وً اٌٍَف )ٓ١ِّ١فالي ٍٕخ ٔٚصف ٚ-اٌؾّ ُل هلل-
ثىْف (افالً) اٌصؼبفِمخ!!
إ٠بً اٌ ُؼمٛي اٌٛاصِمخ
ٓ.7
ُ
ِ
ٔ .7اهفمٛا ثـ [ اٌْ١ــــــــــ هث١ـــــــغ ] ٠ -وؽّىُ هللا-:
ٕ .7اٌمٛي اٌؼلي األِ ٓ١فُِ ٟجبؽضخ (اٌْ١ـ هث١غ) ف( ٟعٍَزٗ ِغ اٌفٍَط)ٔ( :)ٓ١ِّ١ٕ١
ٖ٠ .7فْو (ُّ .موح)؛ فّووي اإلِبَ األٌجبٔ ٟفُ ٟػٍُ ٍّٚ ٛاىك٠بك -ػ َّّوٖ هللاُ ثطبػزِٗ!-
ٗ[ .7رىّ ] ً١اٌمٛي اٌؼلي األِ ٓ١فُِ ٟجبؽضخ (اٌْ١ـ هث١غ) ف( ٟعٍَزِٗ ِغ اٌفٍَط)ٕ( )ٓ١ِّ١ٕ١
٘[ .7رٕغ١ي] اٌمِ ٛي اٌ َؼل ِي األِ ٓ١فُِ ٟجبؽض ِخ [اٌْ١ـ هث١غ]ف(ٟعٍَزِٗ ِغ اٌفٍَط)ٖ( )ٓ١ِّ١ٕ١
ُ .7ٙ
ّ١ـ ػُج١ل!٘نا ِفطبثِ ٟاٌ١ه  ِِٓ -عل٠ل!-فزؤ َِّ ٍُْٗ -ثوثِّه اٌؼي٠ي اٌؾّ١لَٔ(-قخ ِؼلٌخ)
[ .77رؼي٠ي] اٌمٛي اٌؼلي األِ ٓ١فِٕ ٟبلْخ [اٌْ١ـ هث١غ] ف( ٟعٍَزَٗٔ(]ٗ[ )..قخ ِؼلٌخ)
[ .78رؾجُ ١و] اٌمٛي اٌؼلي األِ ٓ١فِٕ ٟبلْخ [اٌْ١ـ هث١غ] ف( ٟعٍَزٗ ِغ اٌفٍَط]٘[ )ٓ١ِّ١ٕ١
اٌقالّْ!) َ -ؽمًّب ٚؽم١مخً!٠ -ب (ٍّبعخ ُّ .موح!)
ٌ .79مل رَ َّضَّ ٍْذَ (ٚفبء اٌ ُىٍجبْ َ ٚغله ِ
ٓ ِِٓ .8فٍََزبد األلالَ ،اٌ ٝفَ َوغبد األللاَ!
ٔ( .8ا ْٔٙب ُء!) اٌمٛي اٌؼلي األِ ٓ١فِٕ ٟبلْخ اٌْ١ـ هث١غ ف( ٟعٍَزٗ ِغ اٌفٍَط)ٓ١ِّ١ٕ١
وؽْ ُٔٚ ٝؼ ََّ ٝػ ْ!ٓ١
ُِٕٙ .8برفخ ِِٓ ثال ِك اٌؾوَِ َِ .. ٓ١
ْلَّح؛ ٌِ َّٓ؟! ٚػٍَِٓ ٝ؟! ٌِّٚبما؟! ٚثّبما؟!
ٖ .8اٌ ِّ
ٗ .8رنو١و ِِٓ ..اٌَِّ ١و اٌ ٝاٌّص١و!
َ٘ .8وْ١ذَ َ ٚم ْ٠ذ ....ؽَ ٛي (هؽٍز ٟاٌ ٝاٌ ُى َ٠ٛذ)َٔ(- ..قخ ِؼلٌخ)-...
( .8ٙافٛأ ٟاٌٍَفٓ١ِّ١؛ اؽفَظُٛا ٌٍْ١ـ هث١غ ؽمَّٗ)...
ع َوه؛ ِمبي اٌلُّوزٛه اٌؼز١جّٛٔ- ٟمعبً-
ٌٍع ِّو ٚاٌ َّ
 .87اغفبي ٘نٖ اٌ ُّل َهه ُِ َِّ ٛهس ُّ
٘ .88نا عٛاث( ٟف ٟاٌؾبي) -ثبعّبي -ػٍ ٝمان االٍزِْىبي!!
 .89اٌّف ِّولُ ْٛث ٓ١األؽجَّخ...
ك-؛ فؤٔ ٓ٠ؾُٓ ِٕ ُ٠- ُٙب َف ٍْك-؟!
ٓ٘ .9ئالء ُ٘ ٍٍفُٕب اٌصبٌؾ- ْٛثؾ ّ
ٔ .9كُهٚع  ..األػبك!ٞ
ِٕٕٙ .9ظ األٔج١بء ف ٟاٌلَّػِ ٛح اٌ ٝهللا  ...ف ٗ١اٌؾىّخُ ٚاٌؼم ًُ..
ىَ) (ٚاإلٌياَ!!)
ٖ .9رنوُ ١و اٌ ِىواَٚ ،رؾنُ ٠و اٌٍِّئبَ ِِٓ اٌمِ ٛي ثـ(اٌالّ ِ
َ- ٟثبه َن هللاُ فُ ١ىُ-...
ٗ .9أػ ِٟٕٔٛ١ػٍْ َٔ ٝف ِ
َ
اٌؾلٚك!!
د
ى
ٚ
ُغٛ
ر
فمل
!
كٚك
اٌو
ه
٘بر١
ي
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زٟ
ج
ٚأؽ
٘ .9أٚلِفُٛا -افٛأٟ
َ
ُّ
ّ
ِ ِ ُ
َ
 .9ٙاإلػالْ ثجواء ِح أ٘ ًِ إٌَخ ٚاإلّ٠بْ ِِٓ كػ َٚ( ٜٛؽ َل ِح األك٠بْ)
 .97هٍبٌخ ِفزٛؽخ اٌ ٝفعٍ١خ اٌْ١ـ هث١غ ثٓ ٘بكٍ- ٞلّكٖ هللا-

 .98اٌقصِٛخ اٌفبعوحٚ...اٌ َى َّوح اٌقبٍوح..
 .99والِ ٟف ٟرىف١و اٌمٛي ثـ (ٚؽلح األك٠بْ) ِٚ -ب اٌٙ١ب  -لجً اؽلٚ ٜػْوٍٕ ٓ٠خ!!
ّ١ـ اإلٍالَ اثٓ رّ١ّ١خ  ( ٚإٌمل اٌنار ..) ٟف َّٓ ما اٌن٠ ( ٞؼمً ) وال َِٗ  -اٌ - َٛ١؟!
ٓٓٔ.
اػزناهٌ...ألػعبء ٚاٌيٚاه
ٔٓٔ.
ْ
َ
َّ
ٍالَ َِ لبئِّبًَٚ ،لَب ِػلاًَ َٚ ،هالِلاً
ث
ٟ
ٕ
ظ
ف
اؽ
ُ
ٙ
ٍ
اٌ
«
ٕٓٔ.
بإل ْ
ُ
ِ
َّ
ِ ِ
ٔغبح ٔٚ ..غِٕٚ .. ٜٛبعبح
ٖٓٔ.
ْ َى َو َهثُِّ ٌ ٟىُ..
ٗٓٔ.
ُػلْدُ ٚ ،اٌ َؼ ُْ ٛك أؽّ ُل -اْْ ّب َء هللا ...-ف َ
ُ
ُ
ئْ
صوح ( ػبئِْخَ ) أُ َّ أًَْ٘ اإلّ٠بْ...
ٔ
فٟ
،
١بْ
ج
اٌ
ٌئح
ٌ
٘ٓٔ.
ْ
َ
َجِ...ٟ
.ٔٓٙ
٘نٖ وٍّزٚ ...ٟهثَِّ ٟؽ ْ
لبي هللا( ٚ:ال رفَلٚا ف ٟاألهض ثؼل اصالؽٙب) ثؼل لٚ( :ٌٗٛال رجقَٛا إٌبً أّ١بءُ٘)..
.ٔٓ7
َ
ُ
ُ
اٌؾظ ٚ-غ١وُ٘-؛اؽنهٚا أْْ رُغفٍِٛا لٍٛثَىُ فال َ٠غفِ َو هللا ٌىُ
.ٔٓ8
اٌُ٠ َِٓ ٝو٠لَُْٚ
َّ
ك ثبألِ ِٓ اْْ وٕزُُ رؼٍ ُّ}ْٛ؛ثالء اٌزغو٠ؼ...أَ ٌٛاء اٌزصؾ١ؼ!؟
.ٔٓ9
فؤ ٞاٌفو٠مَ ٓ١أؽ ُّ
ُّ {...
ُ
ُ
ُ
َ
ِّ
ُ
ٍٍفىُ -أُّٙ٠ب اٌ ُّزَمط-ْٛ؟!
ٓٔٔ.
٘ئالء ُُ٘ ٍٍفٕب ّ
اٌص ُ
بٌؾْٛ؛ فؤَ ٓ٠
(ٚعٛة اإلػواض ػٓ اٌقٛض ف ٟاألػواض)فطجخ عّؼخ ٌفعٍ١خ اٌْ١ـ ؽَ ٓ١آي اٌْ١ـ
ٔٔٔ.
ٕٖٔٔٗٔ-ٔٔ-
رؼٍ١م ٟػٍِ ٝمبي اٌْ١ـ ٍؼل اٌؾص (:ٓ١رٙبهُ اٌٍَفِ - ) ..ٓ١١ؼ ّلالً ..)..ُِٙ(..-
ٕٔٔ.
رؾن٠واد ٚرٕجٙ١بد ...ؽٛي ِب عو٠ٚ - ٜغو ِِٓ - ٞاٌزمزٚ ً١اٌزفغ١واد!!
ٖٔٔ.
د ...اٌِ ٝزَٝ؟! ٚاٌ ٝأ ْٓ٠؟! ٔ-ظوح ّوػَّ١خ-..
ٗٔٔ.
ُػ ْٕفُ اٌ ُّغز َّؼب ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ص ْل ُه َن ثِ َّب َ٠م- }...ٌُْٛٛرف ُّىوٚ ،رل ُّثو-...
ك
١
ع
٠
ه
ٔ
أ
ُ
ٍ
ؼ
ٔ
ل
م
ٌ
ٚ
{
٘ٔٔ.
ْ
َ
ُ
َ
َ ِ
َ
ْ ُ
لٛي اٌْبػو :اما اٌْؼت ِٛ٠ب أهاك اٌؾ١بح****فال ثل أْ َ٠زغ١ت اٌمله!! ِقبٌف ٌٍؼم١لح...
.ٔٔٙ
ٍئاي ٚعٗ اٌ ٝاٌْ١ـ اٌفٛىاْ-فِٛ ٟظٛع(اٌؾىبَ)ٚ-عٛاثٗ ػٍ...ٗ١
.ٔٔ7
َ
ِمبي اٌْ١ـ هث١غٚ..عل٠ل اٌَّبئً اٌـ ُّضبهح(!) :رىواه ٚاِصبهح ! ٌٌٍ ٌ١صٛاة ف ٗ١أصبهح!!
.ٔٔ8
٘...ىنا لبي اٌٍَف اٌصبٌؼ ؛ ال رَ ّوػب ًٚ..ال ػلٚأب ً...فؤ ( ٓ٠أٔزُ ٔ /ؾٓ ) ُِٕٙ؟!
.ٔٔ9
ْ
َ
كِ..غ أصٕبف إٌبًٚ،أٔٛاع اٌقٍك..صالصخأئ ّّخ ّٛٔ-معب-
ٕٓٔ.
أؽٛا ُي كُػبح اٌ ُٙلَٚ،ٜأهثبة اٌؾ ّ
ُ
ؽل٠ش ٔج١ىُ  -ػٍ ٗ١اٌصالح ٚاٌَالَ  -ف ٟظوفىُ ٚٚالؼىُ ؛ فبٍزغ١جٛا ٌٗ ٠-ب ٍَِّ-ْٛ
٘نا
ٕٔٔ.
ً
ُ
ٚ ً٘ٚافمزُُ األٌجبِٔٛ٠- ٟب!-ؽز ٝرلّػٛا ِقبٌفزٕب ٌٗ٠-...ب َِٓ ُع ْور ُْ ػٓ(اٌَج-)!ً١؟!
ٕٕٔ.
اٌغبئو ْٚػٓ (اٌَجٙ٠ :)!ً١بعّٕٔٛب(!) -ثبٌزٚ ،-ً٠ٛٙثبٌىنة اٌّىْٛف اٌٙي)ٔ( ً٠
ٖٕٔ.
اٌغبئو ْٚػٓ (اٌَجٙ٠ :)!ً١بعّٕٔٛب(!) -ثبٌزٚ ،-ً٠ِٛ ٙثبٌىنة اٌّىْٛف اٌٙي)ٕ( ً٠
ٕٗٔ.
اٌغبئو ْٚػٓ (اٌَجٙ٠ :)!ً١بعّٕٔٛب(!) -ثبٌزٚ ،-ً٠ٛٙثبٌىنة اٌّىْٛف اٌٙي)ٖ( ً٠
ٕ٘ٔ.
ك رىوْ٘ٛ؟؟!!
.ٕٔٙ
ٚعبإٚا ٠ووعِٙ..ْٛالً ٠ -ب كػبح اٌعالٌخ ..!!! -وُ رواٚغٚ..ْٛاٌؾ َّ
ٍئاي ؽٛي ِب ( : َّٝ٠ػ١ل األَ) ٚ ،عٛاة ّ١قٕب اٌؼالِخ اثٓ ػض ٓ١ّ١؛ ػٍ...ٗ١
.ٕٔ7
َ
صو-..
ال ٠ -ب
.ٕٔ8
صو -فُ ٟو ًِّ ِِ ْ
ّ١ـ األى٘و-؛ فبٌٍَفَّ١خُ أَ ََِٕخُ اٌ َؼ ْ
اٌٍَف١خ ثواء ِٓ أؽلاس ِلٕ٠خ اٌيهلبء
.ٕٔ9
اٌزفو٠ك اٌٛاظؼ اٌّج ٌٌٟٛ ٓ١أِؤب(اٌٍّه ػجل هللا ثٓ اٌؾَ)ٓ١ث(ٓ١اٌزىف١و(ٚ،)ٓ١٠اٌٍَف)ٓ١١
ٖٓٔ.
ّ
ٍ ًَّ اٌََّ١فَ ػٍٕ١ب؛ فٍِٕ ٌ١ب»
ٖٔٔ.
« َِٓ َ
اٌزوؽُ ػٍِ ٝقبٌف ٟإٌَخ ٚ ،أً٘ اٌجلع).
فز ٜٛاٌْ١ـ ى٠ل ثٓ ٘بك ٞاٌّلفٍ : ٟف ( ٟؽىُ
ٕٖٔ.
ّ
أع ًُّ ِِٓ أْْ رَئَ ٚي ِؽيثبً!
)
اٌٍَف١خ
اٌلػٛح
(
ٖٖٔ.
َ
ً
اٌٍَفَّ١خ(ٚ ..اٌؾعبهح!) َِٔ-جخِٚ ،فِٛٙبًٚ ،رَّ١١ياً-
ٖٗٔ.
َ
صخ-..
ثقب
ٟ
ف
ٍ
َ
اٌ
ٟ
ػ
َّا
ل
اٌ
أفٟ
ٚاٌ١ه
خ
ِ
ثؼب
)
ِصو
(
فٟ
ٓ١
١
اٌٍَف
اٌٝ
ٔص١ؾخ
ٖ٘ٔ.
َّ
ِّ
ِ
َّ ِ ّ
َّ
(أؽىبَ ُِزٙب٠ٚخ) ..ال «ؽىّخ ثبك٠خ!»..
.ٖٔٙ
ثلع ّٙو هعتٚ....اٌزٕج ٗ١ػٍِ ٝب صؼ ِٓ إٌَٓ-ف-ٗ١
.ٖٔ7
اٌؼٍّبء َِٚئ١ٌٚخ اٌفز ...ٜٛفز( ٜٛلزٍ ٝاٌ ُّظب٘واد) ّٛٔ-معبً!-
.ٖٔ8
٘...نٖ ٘ ٟػجٛكّ٠خ اٌن ّي ٚاالٔىَبه..فؤٔ ٓ٠ؾٓ ِٕٙب؟!
.ٖٔ9
ّ
اٌؾىبَ
ٓٗٔ.
صفٛح اٌىالَ ِٓ اٌْ١ـ اثٓ ػض-ٓ١ّ١اإلِبَ-ف ٟث١بْ ٔٛػَ ٟاٌقوٚط ػٍُ ٝ
ُ
َّ
َ
ً ّ ًّوا!!»
ب
ٕ
اٌ
ٓ
ِ
أؽل
ػٍٝ
ص١و
أ
٘
و
و
«...
ٔٗٔ.
أْْ
ْذُ
َ
ِ
ِ
ِ
وٍّخ ف ٟهصبء اٌْ١ـ ػجل اٌَالَ ثٓ ثوعٌ
ٕٗٔ.
(ٍٍ : ٜٛألً٘ إٌَخ ٚ ،أصؾبة اٌزم-..........)ٜٛعؼٍٕ ٟهللا ٚا٠بوُ ِٕ-.ُٙ
ٖٗٔ.
اٌصٛف ٟؽبىَ أث ٛغياٌخ ( ٚ ....ػٍُ اٌفزّ - ) !!ٜٛوة اٌلفبْ ّٛٔ -معبً-...
ٗٗٔ.
رٕجٚ ٗ١رٌٕ.... ٗ٠ٛىً فبظً ٔج - ٗ١ف( ٟاٌجالء)اٌنٔ ٞؾٓ ف- !ٗ١
٘ٗٔ.
(ّٙو هِعبْ) ث( ٓ١رصف١ل اٌْ١طبْ)ٚ ،اإلغالق ٌٍ ٜٛٙاٌ َؼٕبْ!
.ٔٗٙ

.ٔٗ7
.ٔٗ8
.ٔٗ9
ٓ٘ٔ.
ٔ٘ٔ.
ٕ٘ٔ.

اٌْ١ـ أثِ ٛصطف ، ٝؽّل ٞثٓ ػجل اٌّغ١ل اٌٍَفٟ؛ ٔصون هللا ثبٌؾك...
(اْ ِٓ اٌْؼو ؽىّخ ) ....فٚ ٟكاع ّٙو اٌموآْ ٚاٌوؽّخ..
أٍزٛكػىُ هللا اٌن ٞال رع١غ ٚكائؼٗ...أٔب َِبفو اٌ ٝاٌؾظ ٘نٖ اٌٍٍ١خ -ثبمْ هللا-
َ َؼ ُل ثٗ اٌ ُّ َٙظ ِ-زغلّك)ٔ( -
ِِٓ مووَ٠بد
اٌؾظ ِٚ ..ب رَ ْ
ّ
َ َؼ ُل ثٗ اٌ ُّ َٙظ ِ-زغلّك)ٕ( -
ِِٓ مووَ٠بد
اٌؾظ ِٚ ..ب رَ ْ
ّ
َ
َ َؼ ُل ثٗ اٌ ُّ َٙظ ِ-زغلّك)ٖ( -
ِِٓ مووَ٠بد
اٌؾظ ِٚ ..ب ر ْ
ّ

منتدى (كل السلفٌٌن)  ..لماذا؟!
إن ا ْل َح ْمدَ هلل؛ َن ْح َم ُد ُهَ ،و َن ْس َتعٌِ ُن ُهَ ،و َن ْس َت ْؽف ُِر ُهَ ،و َن ُعـو ُذ ِباهلل مِنْ ُ
ور
ش ُر ِ
ضلِلْ؛ َفبلَ
س ٌِّ َبا ِ
ت أَ ْع َمالِ َناَ ،منْ ٌَ ْه ِد ِه هللا؛ َفبلَ ُمضِ ل لَ ُهَ ،و َمنْ ٌُ ْ
أَ ْنفُسِ َناَ ،و َ
ِي له.
هَاد َ
ش َه ُد أَنْ الَ إلَ َه إال هللا َ -و ْحدَ هُ الَ َ
َوأَ ْ
ش ِرٌ َك لَ ُه.-
َوأَ ْ
سولُ ُه.
ش َه ُد أَن ُم َحمدا َع ْب ُدهُ َو َر ُ
أمـا بعـد:
نحرص فٌه (نحنُ ) على االبتبلؾ ،والتج ّمع ،واالتفاق:
ففً الوقت الذي
ُ
توسٌع االختبلؾ ،وتعمٌق َ
الخلَل ،وتجذٌر
ٌَ ِجد (ؼٌ ُرنا) -ولؤلسؾ -فً
ِ
االفتراق!
أنظؾ)
ض) أنْ تكونَ (
بعض)
فها هً ذي (
َ
المواقع السلفٌ ِة -التً ( ٌُ ْف َت َر ُ
ُ
ِ
مارس
وأجمعها للكلمةِ ،وأ ْت َق َنها للمنهجُ :ت
وأض َب َطها ،وأحس َنها،
المواقع،
ُ
َ
ْ
ِ
فوا أسفً الشدٌد -ألوانا مِن الضؽط ،وأصنافا مِن (اإلرهاب الفِكري!)...وعلى َمن؟!
على إخوانِهم السلف ٌٌِّن...
على َمن معهم فً المنهج...
فً العقٌدة...
فً ُنصر ِة السن ِة والدٌِّن...
فً ُمضادة البدعة والمبتدعٌن...

ض ِة الحزب ٌٌِّن ،والتكفٌر ٌٌِّن ،وجمٌع ذوي األفكار المنحرف ِة-من
فً ُمنا َق َ
قطبٌٌن وإخوانٌٌن وبناب ٌٌّن و و !!-
َو َم َع ذلك:
المواقع) ُمشاركا ِ
ت هإالء اإلخوة...
ِؾ تلكم (
ُ
َتحذ ُ
وتشط ُبهم من قوابِمِها..
و ُتج ِّمدهم مِن التعاون معها...
و ُت ْوقِفُ ُهم...
وأسالٌب دخٌلة عصبٌة؛ ال نقبلُها ألنفُسِ نا ،وال
صنابع باطلة ح ِْز ِبٌة،
...
َ
َ
نرضاها إلخوانِنا..
ولماذا؟!
قابلة
ألنهم خالفوا َمن له ٌُ َقلِّدُون -أو ٌت ِب ُعون! -فً ( ِ
بعض) مسابل َ ِ
السابػ:
رعً
لبلجتهاد الش ِّ
ِ
ب!!
سواء فً تقدٌر مصلحة معٌنة ُتجلَ ُ
أو ترجٌح مفسدة -ماُ -تدْ َف ُع!!
مواقؾ ،أو
أو اختٌِار (اجتهادي) لقول فً شخص ا ْن ُتقِدَت علٌه
ُ
مقوالت!!
فكان ماذا؟!
هل بمثل هذه (الترجٌحات) -أو تِ ْل ُك ُم (االجتهادات)َ ٌُ -فر ُق بٌن السلف ٌٌِّن،
بالقول ال ُمشٌن!؟
ِؾ لرأي -ما-
و ٌُرمى ال ُمخال ُ
ِ
ًِ به؟!
ولماذا ال ٌَعكِس هذا على أولبك؛ فٌر ِم ٌَهم بمثل ما ُرم َ
فهل هكذا ُت َحل الخبلفات؟!
تجتمع الكلمة؟!
وهل هكذا
ُ

وهل هكذا ٌلتب ُم الجم ُع؟!
ي الصادق الودود -ولو
ِوار األَ َخ ِو ِّ
شرقة للح ِ
 ...لماذا ال نفت ُح صفحات ُم ِ
ْ
ؼٌرنا أصول َ البح ِ
العلمً ،والمناظر ِة الصحٌح ِة:
ث
ِّ
اخ َتلَ ْف َنا-؛ ُن َعلِّم فٌها َ
بالحجة...
تكونُ فٌه ال ُحجة ُ
والدلٌل بالدلٌل..
وال ُبرهان بال ُبرهان..
َ ...ؼ ٌْ َر ُمكتفٌن بالتشؽٌب مِن بعٌد!!
التلمٌح القبٌح!!
وؼٌر واقِفٌِن عند
َ
ِ
بؽٌر ب ٌِّنات!!
َ
وؼٌر ُمن َت ِهٌن إلى تضخٌم األمور َ -خ ْب َط لزقِ -
أكثر الذي ٌحد ُ
ُث...
نعم؛ هذا هو ُ
ُ
أكثر مِن
الشٌخ
فضٌلة
وما أجمل َ ما قال ُه
بن هادي -وف َق ُه هللا ُ -قبل َ َ
ربٌع ِ
ِ
ِ
َ
الحداد» (ص- )ٙ6ناصِ حا:-
خمسة
عشر عاما -فً كتاب ِه « ُمجازفات َ
َ
سنا وشبا َبنا وأوقا َتنا فً معار َك مفتعلة لضر ِ
المنهج
ب
ض ٌِّ ُع أنفُ َ
« ...ال ُن َ
ِ
صفوؾِ أهلِهَ ،
ناء والعداوة بٌن الشباب
السلَف ًِِّ،
س الش ْح ِ
وتفرٌق ُ
وؼ ْر ِ
ِ
دَع قاعد َة انطبلق
السلَف ًِِّ ،وا ِّتخا ِذ الط ْع ِن فً أفراد َو َق ُعوا فً ِ
بعض ِ
الب ِ
واحتراؾ الك ِذبِ ،والطعنُ والتجرٌ ُح
للد ْع َو ِة ٌقو ُم علٌها الوال ُء والبرا ُء،
ُ
ِّ
والحق».
ألهل السن ِة
ِ
دار الزمانُ دور َت ُه -مِن جدٌد-؟!
فهلْ َ
 ...فلقد تا َب ْع ُ
ت -بدقة( -كثٌرا) مِن المقاالتِ ،والتعلٌقاتِ ،والتؤٌٌدا ِ
ت-
المواقع) ،و(الشبكات)!!!
الجارٌ ِة فً (
َ
ؾ إالّ ب ِه -إالّ ما ٌُ َذ ِّك ُرنً بقول القابل:
أكثر ذلك -والذي ال ٌُ ْحلَ ُ
فل ْم أَ َر فً ِ
س ِد!
ص ْولَ َة األ َ
ألقاب مـملكة فً ؼـٌر موضعِها كال ِه ِّر ٌحكًِ انتفاخا َ
ُ

َط ْعنا و َط ْحنا...
تبدٌعا وتشنٌعا...
بالتهوٌل -وال دلٌل!-
ض فٌها بٌن (تقدٌر العلماء واحترامِهم) -
عار َ
 ...أٌن (السلفٌة) التً ال َت ُ
ّ
الصواب -منهم- )-
الحق ،وردِّ ما خالؾ
بول ما وا َف َق
َ
مِن جهة ،-وبٌن ( َق ِ
مِن جهة أُخرى-؟!
ُ
السلفٌة) الحق ُة...
هذه -واللـ ِه -هً (
ُ
الخالصة...
الصفٌة...
النقٌة...
ُ
ونعرؾ -هً ذاك النم َط الجدٌدَ الذي ٌتست ُر
السلفٌة) -التً نفه ُم
ولٌست (
ُ
وراء (أنوار) اإلكبار للكِبار -مع أن ُه حق -لتسرٌب (ظبلم) التقلٌد
الٌو َم-َ
بثوب جدٌد -وهو باطل!!-
 ...ومِن أصع ِ
ب شًء على ذي العقل الرشٌد :توضٌ ُح البدهٌات،
والتدلٌل على الواضحات!
ٌختلؾ فٌه ِ -من السلَفِ ٌٌِّن-
قر ُر ُه -اآلنَ  -هو حق خالص؛ ال
ُ
ْإذ هذا الذي أ ُ ِّ
اثنان ،وال ٌَ ْن َتطِ ُح فٌه كبشان..
أكثر -االستدالل:
ولعل ُه
بالمثال ٌتضِ ُح َ -
ِ
ِلم :-
 ألٌس الشافعً ،ومالك ،وأحمدُ ،وإسحاق -وأمثالُهم مِن أبمة الع ِكبارا كبارا؟!
ض تقلٌدَهم؟!
فلماذا ال ُن َقلِّ ُدهُم؛ بل نرفُ ُ
 -ألٌس األلبانً ،وابنُ باز ،وابنُ ُعثٌمٌن -و َمن فً طبقتِهم :-كِبارا؟!

ض تقلٌدَهم؟!
فلماذا ال ُن َقلِّ ُدهُم؛ بل نرفُ ُ
علماء؟!
ألٌس العباد ،وال َف ْوزان ،وصالح آل الشٌخ -و َمن هو ِم ْثلُ ُهم:-
َ
َ
ض تقلٌدَهم؟!
فلماذا ال ُن َقلِّ ُدهُم؛ بل نرفُ ُ
أي
ب تقسٌمً -هُنا -تحت ِّ
س َ
 ...فلو َرضِ ٌنا بتقلٌ ِد هذه الطبق ِة -الثالث ِةَ -ح َ
وأولَى تقلٌ ُد َمن قبلها -مِن الثانٌة-؛ فضبل عن
سمى! -لكان ْأولَى ْ
اسم أو ُم َ
األُولى!
ْ
ض َنا لتقلٌد الطبقة األُولى -وهً األَ ْولَى ببل َ
ض َنا
ش ّك-؛ فرف ُ
فإذ كان َر ْف ُ
وأولَى...
لتقلٌ ِد الطبقة الثانٌة -فما بعدَها -أَ ْولَى ْ
وره ،وأشكالِه ،وأسمابِه (!)  -أعظ ُم ما ٌُ َم ٌِّ ُز
بل َن ْب ُذ التقلٌد -بكاف ِة ُ
ص ِ
ؼٌرها مِن دَ عوا ِ
ت
دعوتنا السلفٌ َة ال ُمباركة -والفضل ُ هلل -وحدَ هُ -على ِ
ِّ
الحق والصواب...
األحزاب ،ال ُمفارق ِة ألدِل ِة
كبٌر كبلم أو قول -عند َمن ٌدري
سلم ،ال ٌحتا ُ
وهذا تقرٌر ُم َ
ج إلى ِ
وٌعقل ُ:-
قال اإلما ُم مسلم فً مقدِّم ِة «صحٌحِه» (ٔ:)ٙ/
« ..فبل ٌُ َقص ُر بالر ُج ِل العالً ال َقدْ ِر عن د ََر َجتِهِ ،وال ٌُ ْر َف ُع ُمتضِ ُع ال َقدْ ِر
العلم َ
فوق منـزلتِه؛ و ٌُ ْع َطى ُكل ذي َحق فٌه َحق ُه ،و ٌُ َنزل ُ منـزل َت ُه».
فً
ِ
وعلٌه؛ فإن آف َتنا ال ُكبرى -الٌو َم -مِن باب (الدود مِن ال ُعود!):-مِمن
ُ
الرحمة ،وباط ُن ُه مِن قِ َبلِ ِه
ظاهر ُه فٌه
ب إلٌنا التقلٌدَ بثوب جدٌد؛
ُ
س ِّر ُ
ٌُ َ
العذاب!
البعض) َ
جٌ ُز)
نعم؛ قد ٌفق ُد (
ُ
آلٌة النظر ،أو القُدْ َر َة على االجتهاد( :ف ٌُ ِ
ؼٌر ُه! -تقلٌدَ عالم ما:
لنفسِ ه -أو ٌُ َج ِّو ُز له ُ
بؤس به -أ ْل َبت َة...-
فهذا ال
َ
لكنْ ؛ أنْ ٌجعل َ ه َُو (تقلٌدَه) -هذا -الذي ُج ِّوز للضرور ِة -واجبا على
ض ُه علٌه ،و ٌُ َو ِّج ُه -فٌ ِه -سها َمه إلٌه:
ؼٌره -بسبِبِهَ -ر ْف َ
ؼٌرهِْ ٌُ ،نك ُِر على ِ

فهذه انتكاسة ُع ْظ َمىُ ،م ْسق َِطة ألبجدٌات منهج السلَؾ العظٌم ،الذي
تلَق ٌْناهُ عن ساداتنا ال ُم ْج َمع على جبللتهم :الشٌخ ابن باز ،والشٌخ
األلبانً ،والشٌخ ابن ُعثٌمٌن -رحم ُه ُم هللاُ -أجمعٌن..-
عكس ذلك-تماما -ظهرا ل َب ْطن-؛ ْإذ (كِدْ َنا) ال َن َرى
والذي نراهُ -الٌو َم:-
ُ
بعض) الشٌوخ -مِـمنْ هُم ٌستحقونَ
تعظٌما للدلٌل ب َقدْ ِر ما َن َرى تعظٌما لِـ( ِ
االحترا َم -ببل شك!!-
ولكن؛ ما هكذا ُت ْو َر ُد اإلبل ُ ٌ-ا قوم-؛ فـمِنَ ال ُم َقر ِر عند ُكل ِّ ذي َع ْقل مِن
العلماء -مهما كانوا (كِبارا)ْ ٌُ -ح َتج لها ،وال
ِ
التقلٌ ِد ( ُم َحرر) :أن أقوال َ
ٌُ ْح َتج ُ -مطلقا -بها...
ؼٌرنا؟!
سنا ،و ُن َؽلِّ ُط َ
َفلِ َم ُنؽالِ ُط أنفُ َ
وقد قال اإلما ُم ابنُ َر َجب الحنبلً فً «ال َف ْرق بٌن النصٌح ِة والت ْعٌٌر»
(ص - 6بتحقٌقًَ /ط ْبع سنة ٔٗٓٙهـ):
الحق ممن
«كان أب ّم ُة السلَؾِ -ال ُم ْج َم ُع على علمِهم وفضلِهمْ ٌَ -ق َبلُونَ َ
ول
أوردَ هُ علٌ ِهم -وإنْ كان صؽٌرا ،-و ٌُو ُ
صونَ أصحا َبهم وأ ْتبا َع ُهم ب َق ُب ِ
ِّ
ؼٌر قولِهم».
الحق إذا َظ َه َر فً ِ
 ...سلفٌة ها ِد ٌَة سدٌدة...
ومنهجٌة عالٌة رشٌدة...
ال تختلِ ُط فٌها ال ُح ُ
قوق...
وال ٌُ َ
بدَعاوى ال ُعقوق!
شوهُ فٌها
َ
ض ُه حق مطالبتِه بالدلٌِل ال ُم ْ
ش ِرق
العالم (
احترام
َف َحق
الكبٌر) ال ٌَ ْنقُ ُ
ِ
ِ
ِ
ال ُمنٌر...
العلم إالّ العِل ُم...
كبٌر) فً
فبل ( َ
ِ
أما ذوو (التقلٌد) وأصحا ُب ُه :فٌخلِ ُطون ،و ٌَ ْؽلَ ُطون ،بل و ٌُ َؽلِّ ُطون!!!

القول...
ُ ...كل ذلك بفارغ الكبلم ،وخفٌؾ
ِ
فبل ُنطٌل!
وبع ُد:
فلماذا ( ُكل ّ السلَفِ ٌٌِّن) -فً هذا (المنتدى) األمٌن-؟!
ُ
الكلمة على ب ٌِّ َن ِة ال ُهدَى...
تجتمع
حتى
َ
ِّ
الحق...
نور
ِؾ القُ ُ
وحتى َتؤْ َتل َ
لوب على ِ
ُ
الفوارق (ال ُعنصرٌ ُة) -جمٌعا...-
تذوب
وحتى
َ
ص َو ِر العصبٌ ِة المقٌت ِة...
ض َمحِل مِن أذهانِنا أدنى (أدنى) ُ
وحتى َت ْ
أي اسم،
وحتى َت ْن َمح ًَِ مِن قوامٌسِ نا وجو ُه (التقلٌد) ونظاب ُره -تحت ِّ
أي ذرٌعة...-
وتحت ِّ
بإذن هللا-؛ على نحو ما قال اإلما ُم أبو
لٌكون ( ُمنتدانا) اسما على ُمسمى ِ -
وري -ول ْم ٌَ ْسلَ ْم -رحم ُه هللاُ-؛ َف َقد (ات ِه َم) بالت َ
شٌع!-
عبد هللا الحاك ُم الن ٌْ َ
سا ُب ِ
ض مدحِه ألهل السنة-
معر ِ
فً ِ
كتابه «معرفة علوم الحدٌث» (صٖ) -فً ِ
:
«وأهل ُ السنة -قاطبة -إخوا ُن ُهم.»-
َ
َ
َ
المضٌبة:
المشرقة
السلفٌة
َ ...ن َعم؛ ُنرٌ ُد
سلفٌ َة ال ُحجة والدلٌل..
َ
سلفٌة التقلٌد العلٌل ،والتعصب الذلٌل لمحض األقاوٌل!!
ال
للحق :ألن ُه ( ّ
ِّ
ألجل أحد -ما -كابنا َمنْ كان!-
حق)؛ ال
حتى ٌكونَ االنتصا ُر
ِ
بلء ( َ
الخ ْلق)...
ض ِ
مِن فُ َ
ُ
ٌؤتً ظالم لنفسِ ه -
والتوضٌح -أن
ولست أستبع ُد -بعدَ ُكل ِّ هذا اإلٌضاح
َ
ِ
ولؽٌره! -لٌت ِه َم ( ُم ْن َتدَانا) هذا -كالعاد ِة! -تشوٌها و َت ْهوٌشا -بؤن ُه مِن دُعاة
ِ
(المنهج األَ ْف ٌَح)!!!

أو ُرعاة التمٌٌع والتضٌٌع!!!
فنقول ُ:
ألؾ (ال)...
(ال) ...بل ُ
السلفً الؽالً العزٌز ال ُم َت َم ٌِّز...
فنحنُ -والحم ُد للـ ِه -وحدَ هُ -على المنهج
ِّ
الصالح؛ الذي َح َمل َ را ٌَ َت ُه -بقُوة وثبات -أبم ُتنا الكِبار،
منهج السلَؾ
ِ
ضدَها تشكٌك ،وال
و ُعلماإُ نا ال ِّثقات؛ فً سِ لسلة ذهبٌة ُمباركة ،ال ٌَفُت َع ُ
ٌَفُل حدٌدَها توهٌن!
الشمس ال ُت َؽطى بؽِربال)!
وكما قٌل( :
ُ
فالحق أبلج ،والباطل ُ لجلج -على ُكل ِّ حال..-
وأخٌرا:
سلفً ،وال سِ بلحا ُموجها
أي (موقع)
ّ
لن ٌكونَ ( ُمنتدانا) -هذا -سٌفا ضِ د ِّ
سلفً:
أي (أخ)
ّ
نحو ِّ
فبل تعن َ
إرهاب...
ت ،وال
َ
ال تهدٌد ،وال وعٌد...
ضلٌِل...
ال إسقاط ،وال َت ْ
شاء هذا الموقع -أساسا :-ما
رارنا -ابتداء -بؤن الدّ اف َِعنا (!) إل ْن ِ
مع إ ْق ِ
س علٌنا -وعلى إخوانِنا -مِن جه ِة تِل َك (المواقع السلفٌة!)-
ور َ
ُم ِ
ولؤلسؾِ ! -مِن ُظ ْلم شدٌد ،و َك ْبت مدٌد ،وقول ؼٌر حق وال سدٌد!!
َ
نحو ما قٌل -قدٌما:-
ُ
فاألمر َ -م َع ُهم (!)  -على ِ
سام ال ُم َهن ِد!
وظل ُم ذوي القُر َبـى أشد مـضاضة على
النفس مِن َو ْق ِع ُ
ِ
الح ِ

ونتناص ُح..
س َن َظل ُن َناصِ ُح،
َ
 ...ولكننا َ
ِّ
بالصبر..
بالحق ،ونتواصى
ونتواصى
ِ
ٌن..
وسنحرص -جدّ ا جدّ ا -على ِّ
ُ
الر ْف ِق ،واللِّ ِ
جمع كلم ِة ( ُكل ِّ السلف ٌٌِّن)..
وأكثر -على
أكثر
َ
وسنحرص َ -
ُ
ِ
نرجع كما ُكنا:
حتى
َ
مثال َ الوحد ِة واالبتبلؾ..
الجمع واال ِّتفاق...
مثال َ
ِ
وإطار أهل السنة...
شعار السنةِ،
كما هو
ُ
ُ
منهجهم وحقهم -
لشعارهم :تكونُ ُمخالف ُتنا
وب َقدْ ِر ُمفارقتِنا
َ
َ
رضً هللاُ
ِ
ِ
عن ُهم...-
ومِن با ِ
لسابر إخوانِنا
ص لعل ُهم ٌَ َت َفك ُرون} :أ ُ ْو ِر ُد -
ص ِ
ص َ
ص ال َق َ
ب {فاق ُ
ِ
السلفِ ٌٌِّن (ال ُمختلفٌن!) -كٌفما كانوا{ -لَعل ُهم ٌفقهون} -ما ذكرهُ اإلما ُم
َ
العبلّ ُ
سنة ٗٗ4هـ) -ر ِح َم ُه
مة محمد بن عبد الهادي الحنبلً (ال ُم َت َوفى
بعض
كتابه «االنتصار» (ص)ٔ1ٓ-ٔ61؛ ذاكِرا -رحم ُه هللا ُ-
َ
هللاُ -فً ِ
ابن تٌمٌ َة -رحم ُه هللا ُ:-
ِ
أحوال (شٌ ِخ ِه) شٌخ اإلسبلم ِ
س ْبعِما َبة :-جاء
رابع
«فلما كان فً
س َن ِة إحدى عشر َة و َ
شهر رجب -مِن َ
ِ
ِ
رجل -فٌما َبلَ َؽنً -إلى أخٌ ِه الشٌخ َ
ش َرؾ الدِّ ٌن -وهو فً مسكنِه
بالقاهر ِة ،-فقال له:
مصر قد تعصبوا على الشٌخ [ابن تٌمٌة] ،وتفردوا
بجامع
إن جماعة
َ
ِ
به ،وضربوه.
فقال :حس ُبنا هللا ون ِْع َم الوكٌل!
بعض أصحاب الشٌخ جالسا عند شرؾ الدٌن ،قال:
وكان
ُ

ُ
ُ
ُ
سٌنٌة -
مصر،
وجبت إلى
فقمت مِن عنده،
فوجدت خلقا كثٌرا مِن ال ُح َ
َ
الشٌخ؟
وؼٌرها -رجاال وفُرساناٌ -سؤلون عن
ِ
ُ
الفخر -كاتب الممالٌك -على البحر ،واجتمع عنده
فجبت ،فوجد ُت ُه بمسجد
ِ
ضهم:
جماعة ،وتتا َب َع
الناس ،وقال له بع ُ
ُ
ِص َر -
الحسٌنٌة ،ولو أمر َتهم أن ٌهدموا م ْ
ٌا س ٌِّدي؛ قد جاء َخ ْلق من ُ
ُكلها-؛ لفعلوا.
ألي شًء؟!!
فقال لهم الشٌخِّ :
قال :ألجلك.
ّ
ٌحق.
فقال لهم :هذا ما
نذهب إلى بٌو ِ
ب
فقالوا :نحن
ت هإالء الذٌن َآذ ْو َك ،فنقتلُهم ،و ُن َخ ِّر ُ
ُ
َ
شوا على َ
شو ُ
ورهم؛ فإنهم َ
الفتنة على الناس.
الخ ْل ِق ،وأثاروا هذه
ُد َ
فقال لهم :هذا ما ٌَحِل.
نصبر علٌه!! وال
قالوا :فهذا الذي قد فعلوه معكٌَ ،حِل؟!! هذا شًء ال
ُ
وح إلٌهم ،و ُن َقاتِلَ ُهم على ما فعلوا..
ُبد أنْ َن ُر َ
وٌزج ُرهم.
والشٌ ُخ ٌنهاهُم
ُ
القول ،قال لهم:
فلما ْأك َث ُروا فً
ِ
إما أنْ ٌكونَ الحق لً ،أو لكم ،أو للـ ِه:
 فإنْ كان الحق لً :فهم فً حِل منه. وإنْ كان لكمَ :فإذنْ ؛ ال َت ْس َم ُعوا م ِّنً ،وال تستفتونً! فافعلوا ما شبتم!
ٌؤخ ُذ حقه -إن شاء -كما ٌَ َ
 وإنْ كان الحق هلل :فاهللُ ُشا ُء!!-
قالوا  :فهذا الذي فعلوه معك؛ هو حبلل لهم؟!
ابٌنَ علٌه ،مؤجورٌن فٌه!
قال :هذا الذي فعلوهُ :قد ٌكو ُنونَ ُم َث ِ

قالوا :فتكونُ َ
الباطل ،وهم على الحق!؟ فإذا كنت تقول ُ :إنهم
أنت على
ِ
فاسمع منهم ،ووافِ ْقهم على قولِهم!!
مؤجورون،
ْ
فقال لهم :ما األم ُر كما تز ُعمون؛ فإنهم قد ٌكونون مجتهدٌن مخطبٌن،
َف َفعلوا ذلك باجتهادِهم ،والمجته ُد المخط ُا له أجر!!!» .اهـ.
صول ُ وأَ ُجول ُ:-
سبحا َن ُه -أَ ُ
أقول ُ -وب ِه ُ
فبر ِّب ُكم:
أٌنَ نحنُ مِن هذا اإلمام؟!
ومِن أخبلقِه العِظام؟!
والذي هو -بحق -شٌ ُخ اإلسبلم...
أٌن؟! أٌن -أٌها الكِرام-؟!
 ...نرضى (منكم) -بل مِن (أ ْنفُسِ نا) قبلَ ُكم! -بؤقل مِن هذا ،وأدْ َنى:
إطار العِلم وال ِح ْلم..-
باحتمال الرأيِ المخالؾِ -ضمن
 نرضىِ
ِ
خالؾ ما نحنُ -أو أنتم! -علٌه-
ماع لِـ َمنْ له (اجتهاد) ٌُ
ُ
 نرضى بالس ِضِ ْمنَ ضوابط الشرع الحكٌم...-
األصٌل -النافً
أهل السن ِة األثٌل ،ومنهج السلَؾ
ُ ...كل ذلك ضِ منَ
ِ
أصل ِ
ِ
الحق بدالبلِه؛ ال بقابلِه؛ ُنناقِ ُ
ِّ
حاو ُر ُه.
ُكل دَ خٌلَ :-ر ْبط
ش ُه ،و ُن ِ
بصرٌح العِبار ِة:-
َفؤلَقُ ْلها -
ِ
حتى هذا -كما ه َُو -كِدْ نا ال نرا ُه إالّ فً كتاب...
َ
تحت ُتراب...
أو
َ
فواؼ ْو َثاه...
...

أٌها ( الناصِ ُحون ) ُ
شكرا لَ ُكمَ ..و ( لَ ُهم! ) ...

لفضٌلة الشٌخ

علً بن حسن بن علً بن عبد الحمٌد
الحلبً األثري  -حفظه هللا -

بسم هللا الرحمن الرحٌم

سو ِل ّ
ص ْحبِ ِه َومن
هللاَ ،و َعلى آلِ ِه َو َ
الصبلةُ والسبل ُم َعلَى َر ُ
الح ْم ُد ِ ّهللَ ،و ّ
َ
ات َب َع هُداه إلى ٌَ ْو ِم َن ْلقاه.
أَما َب ْعد :

ول ّ
صلى هللا علٌه وسلم َ « : -ما أخشى َعلَ ٌْ ُكم
هللاِ َ -
فانطِ بلقا مِن َق ْو ِل َر ُ
س ِ
َ
ب...
الع ْمد»  :أك ُت ُ
الخطؤَ ،ولَ ِك ِّنً أخشى َعلَ ٌْ ُكم َ
صلى هللاُ علٌه وسلم َ « : -من
ب ُ -م َت َذ ِّكراُ -م َذ ِّكرا بِ َق ْو ِل النبِ ًِّ ال َك ِرٌم َ -
أك ُت ُ
َرأى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َكرا َف ْل ٌُ َؽ ٌِّره ِب ٌَدِهَ ،فإِن لَ ْم ٌَ ْس َتطِ ع َف ِبلِسانِهَ ،فإن لَ ْم ٌَ ْس َتطِ ع
ؾ اإلٌ َمان»...
َف ِب َق ْل ِبه ،وذلِك
أضع ُ
َ
ش ِرٌؾ َم ْ
ب فً َو ْقت َ
ش ُهودَ { :وقُ ْرآنَ ال َف ْج ِر إن قُ ْرآنَ ال َف ْج ِر َكانَ
أك ُت ُ
َم ْ
ش ُهودا}...
ب وأنا أعلَ ُم أن فً الناس ناصِ حا أمٌناَ ،وؼا ّ
شا َخإُ ونا...
أك ُت ُ
ٌق
أك ُت ُ
ب َوأَنا َعلَى م ِ
ٌِرٌنَ (مِنا ) َؼا ِب ُبونَ َعنْ َحقٌِ َق ِة َت ْط ِب ِ
ِثل ال ٌَق ِ
ٌِن أَن ال َكث ِ
صلى هللا ُ علٌه وسلم « : -ال ٌُ ْإمِنُ أَ َح ُد ُكم َحتى ٌُحِب ألخٌِ ِه
َق ْو ِل النبِ ًِّ َ -
َما ٌُحِب لِ َن ْفسِ ه»...
صوم،
صلى هللاُ علٌه وسلم -ال َم ْع ُ
ب َؼ ٌْ َر َؼابِب َع ِّنً َق ْول ُ َن ِب ٌِّ َنا َ -
أك ُت ُ
وب إلَ ٌْ ِه فًِ ال ٌَ ْو ِم أَ ْك َث َر
هللا َوأ ُت ُ
ِق ال َم ْ
صدُوقَ « :-وهللاِ إِ ِّنً ألَ ْس َت ْؽفِ ُر َ
الصاد ِ
س ْبعٌِنَ َمرة»..
مِنْ َ
ب أَول َما أَك ُتب ُ -م ْن َ
س :-
ش ِر َح الصدْ ِر َ ،ق ِر َ
أَ ْك ُت ُ
ٌر ال َع ٌْ ِن ُ ،م ْط َمبِن الن ْف ِ
َجزا ُك ُم هللاُ َخ ٌْرا  -أٌَ َها الناصِ ُحونَ الصا ِدقُون...-

ص ْح ُتم،
س ْن ُتم الظنَ ،وال َت َم ْس ُتم ال ُع ْذرَ ،و َن َ
سؤ َ ْل ُتمَ ،و َت َثبتمَ ،وأَ ْح َ
 ...لِ َما َ
ج ْر ُتم ِ -ب ْإذ ِن َر ِّب ُكم... -
َو َ
صدَ ْق ُتمَ ،وأ ُ ِ
الح ِّق َوالتواصِ ً ِبالص ْب ِر مِن أَ َع ِّز
ٌحة»َ ،والت َواصِ ً ِب َ
َفـ «الدِّ ٌنُ النصِ َ
صِ َفا ِ
ت أَهْ ِل اإلٌِ َمان...
اض:
راح واال ْنقِ َب ِ
او ُ
ب َ -ذاْ -إذ أَ ْك ُت ُ
أَ ْك ُت ُ
ب َوأَنا أ ُ َر ِ
ح َب ٌْنَ اال ْنشِ ِ
ِن اهْ تِمامَ ،و ُمتا َب َعةَ ،وح ِْرص َ ،و ِد َفاع َ ،و َذب
اح :لِ َما َرأَ ٌْ ُت ُه (!) م ِ
اال ْنشِ َر ِ
...
سقوطَ ،و َتدَ ْح ُرج مِنْ أَ ْس َفل َ إلى
َواال ْنقِ َب ِ
اض :لِ َما لَ َم ْس ُت ُه (!) مِنْ ه ُِويَ ،و ُ
أَ ْس َفل َ مِنه!!
ِت ُ
اص ُح َمؤ ُجورَ ،والشام ُ
مؤزور...
َفالن ْ
َوالذِي َب ٌْ َن ُه َما (!) ٌَ ْعلَ ُم َرب ُه ِم ْن ُه أَن ُه َم ْع ُذور َم ْع ُذور...
َف َماذا ٌَضٌ ُر(ه ََذا ) ِ -ب َر ِّب ُكم -تِ ْل َك الش َما َت ُةَ ،و َذا َك الظن السو ُءَ ،و َذٌا َك ال َق ْول ُ
وجلٌ َة ال َم ْوقِ ِ
ؾ؟!
ال َق ِبٌ ُح ال َق ِبٌ ُح؛ َوهُو ٌَ ْعلَ ُم مِنْ َن ْفسِ ِه َ -ت َماماَ -حقٌِ َق َة األَ ْمرَ ،
َوالذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَدِه؛

ال أَقُول ُ هَذا َت ْس ِوٌؽا لِباطِ لَ ،والَ إِ ْقرارا ل َِخطؤَ ،وال َت ْه ِوٌنا مِن َخطِ ٌ َبة...
الحقٌِ َقة -لِ ْل َخ ْل ِق
الح ِّق َو َ
ان َ
إِن َما أَقُولُ ُه ُ -م َتؤ َ ِّنٌاَ ،
ابرا ُ ،م ْح َتسِ َبا -لِ َب ٌَ ِ
ص ِ
َو َ
الخلٌِ َقة... -
بلص ُة َما َجرى َ -ق ْط َعا لِلسوأَى َ -و َر ِّبً ٌَ ْ
ش َه ُدَ ٌُ -م ِّثلُ َها َق ْول ُ الن ِب ًِّ -
َو ُخ َ
صلى هللا علٌه وسلم « : -ال ُمإمِنُ ؼِ ر َك ِرٌمَ ،وال َفا ِج ُر خِب لَبٌِم»؛ َف َقد
َ
ٌِق ّ
ش ْرطا َ
هللاَ -و ْحدَ هَُ -
اش َت َر ْط ُ
ش ْر ِع ٌّا َواضِ حا َب ٌِّ َناَ ،وكا َن ِ
ت
ت -مِنْ َق ْبل ُِ -ب َت ْوف ِ
ال ُموا َف َق ُة َعلى الش ْرطِ َف ْوراَ ،ودُو َنما أدْ نى َت َردد...
َوفًِ الل ْح َظ ِة الحاسِ َم ِة َ -ب ْع ُدَ ،-والتًِ مِنَ الص ْع ِ
ب الت َرد ُد ِع ْندَهاَ ،ومِنَ
ت ال ُمفاجؤةُ َ
رار حٌِ َن َها َ :كا َن ِ
الؽاضِ َب ُة التًِ َعر َف ْتنًِ -أَ ْك َث َر
َ
ٌر ا ِّتخا ُذ ال َق ِ
العسِ ِ
صم َكاذِب َخبٌِثَ ،وخِب لَبٌِم
اس -أَ ْك َث َر َوأَ ْك َثر!َ -خ ْ
َوأ ْك َثر -أن ُه ال ٌَزال ُ فًِ الن ِ
َؼثٌِث...
الو ْعدَ ...
ضوا الش ْر َط َ ،وهَت ُكوا َ
َف َقدْ َن َق ُ
سى أَنْ َت ْك َرهُوا َ
ش ٌْبا َو ٌَ ْج َعل َ هللاُ فٌِ ِه َخ ٌْرا
َوهللاُ َرب َنا َ -تعالَىٌَ -قُولَ { :و َع َ
َكثٌِرا} :

ب الَ َك ْع َبة-مِنْ ِج َهة َ -
ضه،
شًء أَ ْك َرهُهَ ،وال أُحِبهَ ،بل أ ُ ْب ِؽ ُ
َف َما َو َق َع َ -و َر ِّ
س َب ِبه َ -وهَذا ما رآهُ َوأَ ٌْ َقنَ ِب ِه ُكل ذِي ( َن َظر ) مِنْ َت َمع ِر َو ْجه،
َوأَ ْس َخ ُط ِب َ
صر...-
َو ُج ُمو ِد َب َ
ت َح ّقا  ،وأَ َب ْن ُ
هلل َ -قدْ أَ ْظ َه ْر ُ
ص َوابا ،
الح ْم ُد ِ
ت َ
َومِنْ ِج َهة أ ُ ْخ َرى َ :فإ ّنًَ -و ْ
ت اضط َرابا َو ْ
ت َباطِ بل َ ،و َك َ
ت ا ْنح َِرا َفا َ ،و َمٌ ْز ُ
ش ْف ُ
ض ُ
اختِبل َطا  -فًِ َم َقام
َو َن َق ْ
 أَ ُظن ُه َ -قدْ الَ ٌَت َكرر !!َ
مام ُ
ش ْك ِري للِناصِ حٌِنَ الصا ِدقٌِنَ ،و َب ٌَانً لل ُم ِح ِّبٌنَ
 ...هَذا ُكل ُه أ ْك ُت ُب ُه مِن َت ِ
ال ُم ْ
شفِقٌِن...
ض ُ
ش ْك ِري -أَ ٌْضا-؟!
َف َما َبال ُ (أولَبِ َك ) األَ ْؼ ٌَار -ال ُم َت َر ِّبصِ ٌنَ ٌَ -نالُ ُهم َب ْع ُ
َولِ َم؟!
ؾ
ض ِو ْز ِريَ ،و ٌُضاعِ ُ
ألَ ِّنً َ -وهللاُ َعلٌِم ِبًُ -م ْحتاج إلَى َمنْ ٌَ ْح ِمل ُ َع ِّنً َب ْع َ
لً ِ -م ْن ُهَ -
ش ٌْبا مِن أَ ْجري...
َوأَقُول ُ -أَخٌِرا: -
ضدِي -هَذا التهافُ ُ
ؾ ال ُم ِبٌر -
ت الظالِم َوالت َحالُ ُ
لَنْ ٌُ ْثنِ ٌَنً -أَ ْو ٌَفُت مِن َع ُ
سابِبل َر ِّبً
جً َ -
مِنْ هُنا َوهُناك!َ -ع ِن ال ُمضِ ًِّ قُ ُد َما فًِ ْ
دَع َوتًِ َو َم ْن َه ِ

الث َ
اآلراء
ار ال ُم ْن َح ِر َفةَ ،و
ِ
بات َوالسدَ ادَ َوالت ْوفٌِق-؛ َت ْحذٌِرا مِنَ األ ْف َك ِ
اء ال ُم ْخ َتلِ َفة:
ال ُم َت َط ِّر َفةَ ،واألهْ َو ِ
مِنْ ح ِْزبًِ َحقُود...
ي َج ُهول...
ٌِر ِّ
أَ ْو َت ْكف ِ
صب َماكِر...
أَ ْو ُم َت َع ِّ
أَ ْو ُم َقلِّد َؼ ِبً...
اول...
أَو أَ ْح َمق ُم َت َط ِ

ض ِّم هَذا ُكلِّه -لَم أَ َزل َ ،وال أَ َزال ُُ -م ْس َت ْحضِ را -
َوإِ ِّنً ِ -ب َت ْوفٌِق َر ِّبً -فًِ ِخ َ
صالِح )،
علماَ -ق َواعِ دَ ُعلَ َمابِنا الربانِ ٌٌِّن فًِ َم ْع ِر َف ِة (ال َم َفاسِ ِد َوال َم َ
ظار-واقِعا...-
اج َح ِة َب ٌْ َن ُهما -فٌِ َما َقدْ َت َت َرد ُد فٌِ ِه األ ْن ُ
َوال ُم َر َ

َولَبِنْ َكانَ ِم ِّنً َ -و َر ِّبً أَ ْعلَ ُم بًِ َ -خطؤ فًِ الت ْقدٌِر ،أَ ْو َخلَل فًِ الت ْط ِبٌق،
صور فًِ الف ِْعلَ :فاهللُ ٌَ ْعلَ ُم َ -جل َو َعبل -أَ ِّنً -ب ِِِ َذا -لَ ْم أ ُ َواقِ ُع شِ ْركا،
أَ ْو قُ ُ
ٌرة...
ؾ َكبِ َ
ضبللَةَ ،ولَ ْم أَ َتجا َن ْ
َولَ ْم أَ ْل ِبس َ

َ ...م ْر َحى لَ ُكم َو ( ُ
ش ْكرا ) -أٌَ َها الناصِ ُحون أَ َخا ُكم-؛ َفإِ ِّنً ُم ْح َتاج
صِ دْ َق ُكم...

َ ...و ( ُ
الحاقِدُونَ َعلى أَ ْنفُسِ ُكم-؛ لِ َما
ش ْكرا ) لَ ُكم -أَ ٌْضا-أَ ْن ُت ْم! -أٌَها َ
س َناتِ ُكم -إِنْ َبق ًَِ ِم ْن َها شًء ! -
ُت َقدِّ ُمو َنه إِلًَ َ -وال َتزالُونَ فاعِ لٌِن -مِن َح َ
...
صفًِ َؼ ٌْ ِر لَبٌِم:-
َوأَ ْل َه ُج َ -ب ْع ُدِ -بالد ِ
ي ال َك ِرٌم -لِ َن ْفسِ ًَ ،ولِ ُكل ِّ َ
عاء الن َب ِو ِّ
«الل ُهم ْ
إس َرافًِ فًِ أَ ْم ِريَ ،و َما أَ ْن َ
ت أَ ْعلَ ُم ِب ِه
اؼف ِْر لًِ َخطِ ٌ َبتًِ َو َج ْهلًَِ ،و ْ
ِم ِّنً.
الل ُهم ْ
اؼف ِْر لًِ ِجدِّ ي َوه َْزلًَِ ،و َخ َطبً َو َع ْمدِيَ ،و ُكل َذلِ َك ِع ْندِي.
الل ُهم ْ
تَ ،وما أَ ْن َ
ت َوما أَ ْعلَ ْن ُ
تَ ،وما أَ ْس َر ْر ُ
ت َوما أَخ ْر ُ
اؼفِر لًِ َما َقد ْم ُ
ت
أَ ْعلَ ُم ِب ِه ِم ِّنً.
ت َعلَى ُكل ِّ َ
ت ال ُم َإ ِّخرَ ،وأَ ْن َ
ت ال ُم َق ِّد ُم َوأَ ْن َ
أَ ْن َ
ش ًْء َقدٌِر»...
َو َر ِح َم هللاُ ال َقاضِ ً ُ
ش َرٌحا -ال َقابِل َ:-

س ٌَ ْعلَ ُم الظالِ ُمونَ َ -ؼدَ اَ -حق مِنْ َن َقضوا...) ..
( َ
العالَمٌِنَ .
ب َ
الح ْم ُد هللِ َر ِّ
أن َ
َ ...وآخ ُِر ْ
دَع َوا َنا ِ

شروق َ
َ ...مع ُ
س ٌَ ْو ِم الثبلثاء
ش ْم ِ
ش ْه ِر َ
ل َِس ْبع َبقٌِنَ مِن َ
شوالٕٔٗ4/هـ

إنً أخاؾ اللـه[ ...نسخة معدلة]
علً بن حسن الحلبً األثري
 ...كلمة قالَها صال ُح ا ْب َن ًْ آ َد َم -علٌه السبلم-؛ ُم َت َخ ِّوفا مِن قتل أخٌه،
راؼبا بما عند ر ِّبه -فٌما ٌتقٌه -كما فً آٌات سورة المابدة.-
وقال َ مثلَها (تماما) الشٌطانُ الرجٌ ُم -لـما تراء ِ
الفبتان ٌ-و َم َبدْ ر-؛ بعد
ت
ِ
ٌمان أعمالَهم ،وعظم فً أنفسِ هم كثر َتهم -
أنْ َزٌنَ لِـ ُمناقِضِ ً ِ
أهل اإل ِ
ناكِصا على َعقِ َب ٌْ ِه -كما فً آٌات سورة األنفال.-
وكر َرها الشٌطانُ الرجٌم -أُخرى -لـما َت َبرأَ مِن إؼوابِه اإلنسانَ فً أن
الح ْ
شر.-
ٌكفر باللـ ِه -لـما َك َف َر -كما فً آٌات سورة َ
َ
مع ال َف ْر ِق بٌن القالَ ٌْ ِن ،والقابِلَ ٌْ ِن....
َ
وٌقولُها ُ -كل حٌنُ -كل مإمن ٌرجو ما عند هللا ،وٌخشى عذا َب ُه:
موم ما أُم َِر بفعلِه ،أو ُن ِه ًَ عن عملِه...
ٌقولُها فً ُع ِ
وٌقولُها فً مسابل َ أو أفعال أو أقوال -مخصوصة -ذا ِ
ت ُح ْكم:
فمثبل :إذا ُذك َِر أما َم أح ِد الصالحٌن -بسوء -أخ له -مِثلُ ُه؛ فضبل
سٌخاؾ رب ُه (مِن) أنْ ٌتكل َم (فٌه) ِ -ؼٌبة له ،أو
واستقامة-؛ فإن ُه -وال ُبد-
ُ
قدحا فٌه..-
فإذا ُذك َِر شخص َ
آخ ُر -فاسقا كان أو مبتدعا-؛ فإن خو َفه (مِن) ر ِّبه -وال
ِّ
بالحق -بٌانا ،أو تحذٌرا..-
شك -سٌكونُ دافِعا له أنْ ٌتكل َم (فٌه)
أهل اإلسبلم..
هللا أنْ ٌتكل َم (فً)
فهو قد
َ
الصالح مِن ِ
خاؾ َ
ِ
َ
شرٌعة اإلسبلم...
خالؾ
وخاؾ هللاَ أنْ ال ٌتكل َم (فٌ َمن)
َ
َ
ت عن ِّ
ول ْم ٌدْ َف ْع ُه خوفُ ُه مِن ر ِّبه ألنْ ٌس ُك َ
حق ذاك ،وال باطِ ِل هذا...

فهو -إذن -خابؾ مِن هللا فً حاالتِه -جمٌعا.-
ومِن هذا الباب -تماما:-
ما رواهُ اإلما ُم البللَكابًِ فً «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»
(رقمٖٗٔ) -بسندِه عن ُ
شعٌب بن حرب ،قال:
سفٌان بن سعٌد ال ّثوريَ :حدِّ ْثنًِ بحدٌث مِن السن ِة
«قلت ألبً عبد هللا ُ
ٌنف ُعنً هللا ّ -
ُ
وقفت بٌن ٌدَ ي هللا -تبارك وتعالى،-
عز وجل ّ -به ،فإذا
أخذت هذا؟ ُ
َ
رب! َحد َثنًِ بهذا
وسؤلنً عنه ،فقال لً :مِن أٌنَ
قلتٌ :ا ّ
الحدٌث سفٌان الثوري ،وأخذ ُت ُه عنه ،فؤنجو أنا ،و ُت ْإ َخ ُذ أنت!
فقال لًٌ :ا ُ
شعٌب! هذا توكٌد وأي توكٌد ،اكتب.»...
فذكر -رحم ُه هللاُ -اعتقادَ ه ،-وفً آخ ِِره قولُ ُه -له:-
«ٌا ُ
َ
وجل -فسؤل َك عن هذا
عٌب بنَ حرب! إذا
وقفت بٌن ٌدَ ي اللـ ِه -عز َ
ش ُ
سفٌانُ بن سعٌد الثوري ،ث ّم
رب! حد َثنًِ بهذا الحدٌث ُ
الحدٌثِ؛ فقُلٌ :ا ّ
َخل ِّ بٌنً وبٌن ر ِّبً ّ -
وجل- »-وقد أوردهُ الحاف ُظ الذهبً فً «تذكرة
عز َ
سفٌان».-
الحفاظ» (ٔ ،)ٕٓ4/وقال« :هذا ثابت عن ُ
ُ
ُ
قلت:
فلوال ثِ َق ُت ُه باعتقا ِدهِ ،واط ِم ْبنا ُن ُه بمنه ِج ِه :لَـ َما قالَ ( :خل ِّ بٌنً وبٌن ر ِّبً)
ٌقٌنا -بؽٌر (خوؾ) ،وال ( َو َجل) -وقد سمع (التوكٌد) -أي توكٌد..-خوؾ الخابؾِ -أبدا -حتى ٌؤمنَ ما
وذلك على معنى ما قٌل« :ال ٌَ ْس ُكنُ
ُ
ٌخاؾ» -كما فً « ُ
ش َعب اإلٌمان» (- )1ٓ1للبٌهقً.-
رب العالمٌن -سبحانه:-
وما أعظ َم قول َ ِّ
ٌخاؾ بخسا وال َرهَقا}...
{ف َمنْ ٌإمنْ بر ِّبه فبل
ُ
{و َمنْ ٌعملْ مِن الصالحا ِ
ٌخاؾ ُظلما وال هضما}..
ت وهو ُمإمن فبل
ُ
 ...فا ْف َه ْم -رعا َك اللـ ُه.-

ُ
فسق شخص -أو ابتدا ُع ُه ،-ولم ٌظهر ذا
وعلٌه؛ فإذا َظ َه َر لواحد (مِنا)
لآلخر:
الكبلم
ؾ (فٌه) مِن ر ِّبه -سلبا أو إٌجابا -فً
فماذا سٌكونُ موقفُ ُه -ال ُم َت َخ ِّو ُ
ِ
ص؟!
فً هذا الش ْخ ِ
أمره -فسقا ،أو بدعة-؛ فإن خو َف ُه مِن ر ِّبه
 إنْ كان على ب ٌِّ َنة مِن ِالكبلم (فٌه) -وال ُبد.-
سٌدف ُع ُه إلى
ِ
لؽٌره -فسقا ،أو بدعة-؛ فإن خو َف ُه مِن
ٌظهر ل ُه ما
 وإنْ كان ل ْمَ
ْ
ظهر ِ
ر ِّبه سٌدف ُع ُه إلى السكوت عنه -وال ُبد.-
وهللاُ ربنا ٌقول ُ{ :و ُكل ُهم آتٌ ِه ٌو َم القٌام ِة فردا}.
ورسولُنا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول ُ« :ما ِم ْن ُكم مِن أحد إالّ س ٌُكلِّ ُم ُه
ترجمان» -رواهُ الشٌخان.-
هللاُ؛ لٌس َب ٌْ َن ُه و َب ٌْ َن ُه ُ
فلٌس فً هذا الباب حٌاء ،وال ُمصا َن َعة ،وال ُمجاملة ،وال تخوؾ ،وال
ضعؾ!!!
َت َ
فلو قٌل َ:
إن العالِـم السنً (الفُبلنًِ) -فً طعنِه فً ذلك المبتدع -أو الفاسق -ل ْم
خاؾ اللـ َه (فً
هللا (فً كبل ِم ِه فٌ ِه) -باعتِبار أنه كبلم حق؛ فلو
َ
ٌَ َخؾِ َ
الولوغ فً
كبلمِه فٌه) ل ْم ٌتكل ْم فٌه -أصبل ،-ولَ َح َج َب ُه خوفُ ُه (من) ر ِّبه عن ُ
عِ رض أخٌه المسلم:
س َر ْت! وأ ُ ِّولَ ْت!ُ -م َحر َفة إلى :ل ْم ٌَ َخ ِ
ؾ
ًِ (!)كما لو ُنقِلَ ْت -أو فُ ِّ
ًِ ه َ
فهل ه َ
هللا؟!
َ
هكذا ُم َجردَة ِ -ببل صِ لَة!!-
ٌمنع مِن َق ُبول
الخوؾ مِن اللـ ِه قد
بالعكس!( :-
ولؤلسؾِ -
أو أن ُت ْن َقل َ -
ُ
ُ
َ
ِ
الح ِّق)!؟!
َ
ان َم َثبل....
ال
ٌستو ٌَ ِ
ِ

الدافع للمتكلِّ ِم أنْ ٌتكل َم ،وهو الدافِ ُع -
الخوؾ مِن اللـ ِه هو
فبل شك أن
ُ
َ
ت أنْ ٌَ ْس ُك َ
أٌضا -للساك ِ
ت.
خاؾ اللـ َه (فً) كبلمِه ..ف ْل ٌَ ْس ُك ْت...
ف َمنْ
َ
سكوتِه ..ف ْل ٌَ َت َكلم..
و َمن
خاؾ اللـ َه (فً) ُ
َ
عكس ذلك -فٌ َمن هو أهل لبلجتهاد :-إن فُبلنا ال ُمتكلِّم (ال
وال ٌُقال فً
ِ
ٌخاؾ هللاَ)!
ُ
َ
ٌخاؾ هللا)!!
الساكت (ال
وال ٌُقال فٌه -أٌضا :-إن فُبلنا
ُ
هللا = (فً) تبدٌعِه -أو سكوتِه :-فبل ُمإاخ َذ َة علٌه -
ولو قٌل :ال
ُ
ٌخاؾ َ
ِّ
الحق ال ُمبٌن...
أل َبتة-؛ فهو -فً كبلمِه -بالٌقٌن -على
أفً (بوعدي) ألخ فاضل
 ...وحتى
تقطع جهٌزةُ قول َ ُكل ِّ خطٌب ،وحتى َ
َ
بعض أبم ِة
حبٌب -وعد ُت ُه بما ٌسرهُُ -ح ْسنَ ظن ُمتبادَل قرٌب :-أنقُل ُ كبل َم ِ
الحدٌ ِ
الحدٌثً) الذي لم ٌفه ْم ُه
العلمً=
ث فً شًء مِن هذا االستعمال (
ّ
ّ
محرفا تارة َ
بعض ال َك َت َب ِة -هدا ُه ُم
لفظه ،و ُم َؽ ٌِّرا تارة معناه-
حق فهمِه-
ُ
ِّ
هللاُ:-
ض ِّعفا له:-
الس ِج ْستانً فً ِ
بعض الرواة ُ -م َ
 قال اإلما ُم أبو داود ِّهللا (فً) الرواٌة عنه».
«إ ِّنً
ُ
ألخاؾ َ
كما فً «تهذٌب التهذٌب» (ٗ.)ٖٓ٘/
َ
ارقُ ْطنًِ وث َق ُه!!
َم َع أن
الحافظ الد َ
ف َهلْ ٌُقال ُ -فٌ ِه( :-ال ٌخاؾ هللا)!؟!
ش ُ
 وقال أمٌ ُر المإمنٌن فً الحدٌث ُعبة بن الحجاج -فً رواٌ ِة حدٌث:-
هللا (أنْ ) أ ُ َحدِّ َث ُه»!
«إ ِّنً
ُ
أخاؾ َ
كما فً «تارٌخ بؽداد» (ٖ.)ٕٓ٘/
هللا)؟!
فهل الذٌن حدثوا به (ال ٌخافُونَ َ

َ
اإلثبات) للخوؾ شًء! (ونف ٌَه)
ضهم!) :-إن (
وال ٌُقال -كما اعترض (بع ُ
شًء َ
آخ ُر!!
فالحق أ ّنه( :ال ٌجو ُز [فً (اإلثبات) و(النفً)] أنْ ٌتوجها معا إلى شًء
البن هشام
واحد؛ ألن ُه تناقُض) -كما فً « ُمؽنً اللبٌب» (صِ - )ٗٓٙ
األنصاري:-
النهً عن الخوؾ أمر باأل ْم ِن» -كما فً «اللباب» (ٖٔ- )ٖ1ٙ/
إ ِذ «
ُ
البن عادل.-
ِ
ف َدل ذلك على أن (اإلثبات) للخوؾِ -عند اإلثبا ِ
تٌ -لز ُم منه (نف ٌُ ُه) -عند
النفً-؛ فتؤن...
ُثم -باللـ ِه علٌكم -إن ُك ْن ُتم ُمنصِ فٌن:-
ص
لو َح َذ ْفنا -قوال ،أو تؤوٌبل ،أو إٌماء! -صِ لَ َة ف ِْعل (أخاؾ) مِن الن ّ
ص
األول ،وهو قولُ ُه ...« :فً الرواٌة عنه» ،وصِ لَ َة فعل (أخاؾ) مِن الن ّ
ّ
ُ
النتٌجة؟!
الثانً ،وهو قولُ ُه ..« :أنْ أحدِّ ثه»!!! ماذا ستكونُ
انقبلب فً الفهم ،وببلء فً النتٌجة ،وظلم فً ال ُح ْكم...
عدم إدراكِ هذه (الصلة)
و ُكل اعتراض َمن اعترض (!) مبنً على ِ
الدقٌقة -نفٌا وإثباتا.-
ُ
المبحوث فٌه!  -ك ِم ْث ِل ما رد الحاف ُظ
ولو كان لف ُظ ذٌاك (التخوٌؾ!) -
إجماع األُم ِة على ك ِذ ِ
ب
ابنُ َح َجر فٌه -ناقضا دعوى الحاكم النٌسابوري
َ
ابن قُ َت ٌْ َب َة -بقولِه -بإطبلق« :-هذه ُمجازفة قبٌحة ،وكبل ُم َمن ل ْم ٌَ َخ ِ
ؾ
هللا» :لكان -ببل رٌب -قوال ُمنتقدا...
و َب ْع ُد:
اإلنكار) على َمن (ال
إلنكار)( :
أعظم ُوجو ِه (ا
فلٌس مِن شك أن مِن
َ
َ
ِ
ِ
ٌخاؾ هللاَ -تعالى..)-
ُ

وأما َمن فعل فعبل ،أو قال قوال -واثقا مِن نفسِ ه فٌه أن ُه على هُدى -ال
بسببه-؛ فهذا (ال ٌُ ْن َك ُر علٌه) -بحال؛ بل هو مؤجور على
ُ
ٌخاؾ هللاَ (فٌه) ِ -
جمٌع األحوال.
حاور ..بل قد ٌُ َخطؤ ُ!!
باحث ،قد ٌُ َ
نعم؛ قد ٌُنا َقش ،قد ٌُ َ
ِّ
ِّ
الحق -لمن تؤمل َ...-
الحق ،وذاك
ض -فً الحقٌق ِة -بٌن هذا
تعار َ
فبل ُ
ولكنْ ؛ أٌن هُم المتؤ ِّملُون -وأكث ُر (ال َق ْوم=ال ٌَ ْوم) كؤسرا ِ
ب ال َق َطا-؟!
الج َذ ِل بالس ْق َطة ،وال َف َرح َ
بالخ َطإ!!!
ٌتتابعون على َ
بعض الناس!) ٌستخدمون هاتٌك المفاهٌم العكسٌة(!)
فإلى متى سٌظل (
ُ
الظالمة -فً لُؽة التداول القابمة ُ -م َت َ
ش ِّبثٌِن بتِلك الـ (ٌعنً!)  -اآلثمة-؟!
ومِن أعج ِ
الخٌر
بعض َمن ن ُظن فٌه
س َب ُهإلً
َ
ُ
ب منه-الٌو َم :-ما َن َ
ب ما ٌُ َت َعج ُ
وال نزال ُ -مِن طلب ِة العلم -أ ِّنً قُ ُلت -عٌاذا باهلل( :-الخوؾ مِن هللا قد
ّ
الحق أو ٌدفع للسكوت عن باطل)!!!
ٌمنع مِن قول
مع أن كبلمًِ ُ -كبلّ وبعضا -بنقٌض ذلك -تماما -إذ ُ
بؤسالٌب
قلت -و َكر ْر ُته
َ
ٌسكت عن ِّ
َ
حق
ٌدفع ُه خوفُه مِن ر ِّبه ألنْ
عِدة  -فً حال (المإمن)( :-لم ْ
ذاك ،وال باطل هذا)...
َ
مناط كبلمًِ ُ -كله-أصبل-
المعترض -عفا هللاُ عن ُه -لم ( ٌُدرك) أن
ولعل
َ
خوؾ) العب ِد (مِن هللا) حاجز له عن َت َقحمه القول َ فً عبا ِد
مبنً على أن (
َ
بؽٌر حق.-
هللا ِ -
فإن ْ
ِّ
هللا) -تعالى -فً قولِه
اط َمؤن أحد إلى ما ٌقول ُ -
بالحق( -لم ٌخؾِ َ
ِ
ونقدِه!!
هللا) = بسبب ما معه مِن
والمرا ُد مِن هذا
ِ
القول -بٌقٌن :-أ ّنه (لم ٌخؾِ َ
ِّ
الحق -آمِنا مِن وعٌده الصدق.-
هللا)= بسب ِ
ؼٌر مكترث بوعٌ ِد ر ِّبه،
ب باطل تلبس ب ِه َ -
ال أنه( :لم ٌخؾِ َ
وال آبه بلقاب ِه!!-

 ...وإ ِّنً على مثل الٌقٌن :أن (القو َم) -هدا ُه ُم اللـ ُه -فهموا هذا المعنى
الثانً (الباطل) الذي هو -ور ّبً -لم ٌخطر على بالً -ولو لحظة واحدة -
فً خٌالً!!-
المعترض) -أٌضاَ -ؼ َفل َ عن قولً فً حال (المتكلِّم) -بثقة،-
وكؤن (
َ
و(ؼٌر المتكلّم) -بتخوؾ -أن ُه:
(خابؾ مِن هللا فً حاالتِه -جمٌعا...)-
ُ
بعض
س ُه -المعنى ال ُم
طابق لقول (المعترض) -عٌنِه -فً ِ
وهو -نف ُ
(تعلٌقاتِه!):
الموح ُد عن الخوؾ والرجاء -أبدا-؛ إال فً عقل َمن ال ٌفق ُه
«فبل ٌنفك
ِّ
الفق َه والعبادة»...
االعتراض ،وال ُمعارضة ،و ..و..؟!
فلماذا
ُ
ؼفر هللاُ له -بما (فه َم ُه) ِمن قولً -هذا-
صر َح (
المعترض) َ -
ُ
وقد َ
الخوؾ مِن هللا ٌدف ُع
سرا!!) أثناء كبلمِه -بعد (العنوان)-بقولِه( :-فهل
ُ
( ُم َف ِّ
ّ
الحق):
للسكوت عن
ٌسكت عن ِّ
َ
حق ذاك ،وال
ٌدفع ُه = ألن
فؤنا أ ُ َق ِّر ُر أن( :خو َفه مِن ر ِّبه) (لم ْ
باطل هذا) -حرف ٌّا!-
النفً إثباتا؛ ؼافبل -وال أقول ُُ :متؽافِبل!-
ٌعكس؛ قالِبا
وهو -سددَ هُ هللاُ-
َ
ُ
عن أداة النفًِ (ل ْم)!!!!
وال أدري َ -و َر ِّبً -كٌؾ!!!
وخِتاما:
هللِ -تعالى -خمسون دقٌقة -وقد صارت بعد هذا (التعدٌل) مبة! -صرف ُتها
وتحرٌا-؛ لم ٌخ ُطر
بؽٌر تحضٌر َ -ت َو ِّقٌا
ِّ
(!) فً شرح كلمة صؽٌرة قل ُتها ِ
لً على بال َ -قط -ما ُح ِّملَ ْت ُه مِن باطل!!!

مجرد خطؤ
صر على فهمِه المؽلوط -على
ّ
ض -إنْ أَ َ
َف ْل ٌَ ْح ِم ْلها ال ُم ْع َت ِر ُ
لفظً؛ ال ٌستحق ُكل هذه ال ِّ
ش ْنشِ َنةِ ،وال تِل ُك ُم الط ْن َط َنة!!
فكٌؾ وهو لم ٌَ ُك ْن ُه؟!
 ...فً النفوس ما فٌها َ -طهرنا هللاُ وإٌاكم مِن مساوٌها...-
ولكنْ :
نؤسؾ أننا أصبحنا ُتجاه قوم ٌجهلون ال َبدَ هٌِات! و ٌُجادِلون فٌها
«
ُ
بالترهات!»...
كما قال َ فضٌلة الشٌخ ربٌع بن هادي -وف َق ُه هللاُ ،وزا َدهُ مِن فضلِه -على
ما َو َردَ فً كتاب «المجموع الواضح( »..صٖٔٔ) -فً مقام آخر...-
َ
ّ
والخ ْلق...
وصبلح أنفُسِ نا
الحق،
 ...هدانا هللاُ جمٌعا -لما فٌه
ِ

ؼزة :فِداء..ونِداء..

علً بنُ حسن الحلبً األثري
ٌا ؼز َة اإلباء...
نحنُ جمٌعا ُ -كلنا -سواء..
دٌارنا أو األسماء...
ولو تنوعت ُ
ِبقِسم ِة األَ ْجزاء..
إلى متى الببلء؟!
ح واإلؼماء؟!
الجرو ُ
إلى متى ُ
إلى متى الدِّماء؟!
إلى متى األشبلء!؟
إلى متى ٌظل حالُنا َه َباء؟!
وج ْم ُعنا ُؼثاء...
َ
إلى متى نظل دونَ ُخبز دون ماء؟!
أو كهرباء؟!
ف ْل َن ْكشِ ؾ الؽِطاء:
إلى متى خِذال ُننا ٌا أقرباء...
ٌ ...ا أسوٌاء...

ٌ ...ا ُع َقبلء...
سطاء؟!!
الو َ
ٌا أٌها ُ
الصباح والمساء؟!
س ٌَ ْن َمحًِ الظبل ُم فً
إلى متى َ
ِ
إلى متى ٌا أُمتًِ الصماء...
على عٌونِكِ الؽِشاء؟!
متى متى ٌؤتٌنا االرتواء...
لِ ُنسق ًَِ ِّ
الظماء؟!
متى سٌستقٌ ُم االلتواء؟!
شر ُق السناء؟!
متى س ٌُ ِ
متى متى ٌ ُكؾ َمن أساء؟!
متى متى ٌُ َرج ُع الرخاء؟!
متى متى ال ِّ
شفا ُء مِن ذا الدّ اء؟!
متى متى َنقُض لؤلعداء...
مضاجع األهواء؟!
َ
مس ُح َعنْ عٌونِنا األقذاء؟!
متى متى ُت َ
متى متى ُتزؼر ُد ال ِّنساء...
العناء؟!
مِن فرحة ُتنهً َ
متى متى نشفى ببل دواء؟!
متى متى ٌكون ُم ْب َر ُم القضاء...
ُ
نهاٌة العِداء؟!
فٌه
ٌا هُو ُد مهما ٌع ُظ ِم الشقاء..

وتقتلوا األحٌاء....
لبلنبٌاء...
كما قتل ُت ُم -قببل-
ِ
الجبلء...
ب ُكل ِّ َم ْكر واضِ ِح َ
الج َب َناء...
ٌا ساد َة ُ
ومهما َت ْك ُث ِر األدواء...
الصٌا َح ...وال ُعواء..
و ُتكثِروا ِّ
والص َؽراء...
وال ُع َمبلء..
والدخبلء..
واأل ُ َجراء..
الشراب والؽِذاء..
وتقطعوا عنا
َ
داء وال َعشاء..
وتمنعوا ال َؽ َ
وتقصِ فوا فً الصبح فً العِشاء:
فً الصٌؾ فً الشتاء...
لن تمنعوا ع ّنا الهواء..
وال عوامل َ البقاء..
أرضنا َفناء...
ال لنْ ٌَ ُحل
َ
ال ُبد مِن بعد المذلة مِن ِوقاء..
فٌه الوفاء..
ال بد مِن ُب ْعد عن الجفاء...
اوز للقال ِة ال َب ْل َهاء...
ومِن َت َج ُ

ال ُبد مِن فرحة َت ُعم ذا اللقاء...
فٌها ال َهناء...
باألصدقاء...
باإلخوة ال ُك َرماء...
والفُضبلء...
والش َرفاء...
أي أ ْوصِ ٌاء...
مِن ؼٌر ِّ
فلعل ما فً َؼز ِة الشرفاء...
النصر منه جاء...
باب ٌكونُ
ُ
ف ْل ُنعظِ م األداء..
بؽٌر تثبٌط وال إبطاء...
ِ
بكل ِّ عزم ٌمؤل ُ األرجاء..
بال ِك ْب ِرٌاء..
األبناء واآلباء..
ف ْل ُنفرح
َ
و ُكلنا حزم ،و ُكلنا (إباء)...
للجفاء..
ؾ َ
َف ْل َن ْج ُ
َف ْل َنن َت ِه مِن اآلثام واألخطاء..
الجشاء..
َف ْل َن ْتركِ ُ
مِن ُكل ِّ بطن َؼص ُه امتبلء..
وقن الحق ببل امتراء...
ف ْل ُن ِ
ال ُنكثر المِراء...

ال ُن ْه ِذ قوال ُكله هُراء...
ٌا ؼز َة السراء والض ّراء...
ف ْل َت ْس َمعًِ ألصدق األ ْنباء..
َف ْل ٌَ ْن َتظِ ْر لح ِّقنا َمن شاء..
َت َكا َث َر ْت على (خِراشنا) ِّ
الظباء..
تعددت أما َمنا األشٌاء..
تفاص َح الؽوؼاء..
َ
تطاول َ الس َفهاء...
َ
بالباطل ال ِّدالء..
قد ُدلِّ ٌَت
ِ
ف ْل َتسمعوا ٌ-ا قو َمنا -النداء:
ف ْل ُنكثر الد َعاء...
لر ِّبنا الحمٌد ذي الثناء...
ؽلق العزاء..
ف ْل ُن ِ
الرثاء..
فلٌس
ٌنفع ِّ
ُ
صلُ ُح ال ُبكاء...
ولٌس ٌَ ْ
وال ال ُؽواةُ الش َعراء...
بقصٌدة َعصماء..
ب ُخطبة ُ
الخطباء..
ُ
ببلؼة ال ُبلؽاء..
وال
والفُصحاء...
شاب ُه ال َع َماء...
فحالُنا ُت ِ

وإننا نقول ُ ِك ْلمة سواء:
ٌض فً النقاء؟!
أٌن
الب ُ
ُ
القلوب ِ
القلوب الط ْه ُر فً الصفاء؟!
أٌن
ُ
باع األنبٌاء؟!
أٌن ا ِّت ُ
إنْ كان مِنا ُكل ذا العطاء...
فٌه ال َمضاء...
فالنصر ح ّقا دابما هو الجزاء...
ُ
األمر مِن السماء...
مِن ر ِّبنا ال ُمدَ ِّبر
َ
هو العظٌ ُم ذو اآلالء..
هو الجلٌل ُ ذو العطاء
له ٌكونُ االلتجاء...
ٌإوب ذو الرجاء...
له
ُ
ب النجاء...
به ٌُ َقر ُ
به تزول ُ ُكل َع ْقبة كؤداء...
األرض ُكلها األَنوا ُر ..واألضواء...
به ٌَ ُعم
َ
قومً -الفِداء..
هذا هو ٌ-ا
َ
هذا هو الفِداء....
واال ْفتِداء...

*****

أرجو مِن الجمٌع الدخول( :رجاء) و(دعاء):
ال أزال ُ متابعا -بدقة( -كثٌرا) مـما ٌُ ْك َتب مِن ردود ،وتعلٌقات،
بعض (الشبكات) ،و(المنتدٌات)! على
و(تصٌدات) ،و(تربصات) -مِن ِ
مواضٌع ومقاالت!!
َ
ُ
تابعات إخوانً طلبة العلم السلف ٌٌِّن لهذه
أكثر) ُم
و ٌُ ْف ِر ُحنًِ -مع هذاَ ( -
الردود -جمٌعا ،-وعد ُم تركِهم ألي منها -مما ٌستحق! -دونَ رد ،أو
تعقٌب!
لكن الفرق (بٌننا وبٌن أولبك) -كما هو ظاهر ألد َنى ُمنصؾ -أن ُردو َدنا
ُ
والموفق هللا -علم ٌّة ،بٌنما ُجل ّ (ردُودِهم) -فوا أسفاه -ظلم وتحكم...
نفسه ابنَ َب ْجدتها
فلعل فً هذه (ال ُمتابعات) -العلمٌة -ردعا لكل َمن ٌظن َ
بمجرد كتابتِه سطورا -أو صفحات -فً الر ّد -مِن جهة،-
وأ َبا َن ْجدتها (!)
ّ
أو فً الفرح والتطبٌل (!) لرد مِن -جهة أُخرى!-
َم َع أ ِّنً أقو ُم -وال أزال ُ -ببعض (المتابعات) الشخص ٌّة -ؼٌر العلنٌة! -مع
بعض) التعقبات
بعض الشخصٌات؛ كان لها دَ ْور -وهلل الحمد -فً حذؾ ( ِ
أكثر مِن استؽرابً
الفاشلة -وأكثرها كذلك! -التً
أستؽرب مِن ( ُموا َف َقتِها) َ
ُ
مِن (إنشابِها)!!!
بالعلم
نعم؛ نحن ُنخطا ،وال ُبد أن ُنخطا ،و ُن َر ِّحب بكل َمن ٌنتقدنا
ِ
والحلم ،دون التسفٌه ،والتشوٌه ،وقلّة األدب فً الكتابة -فضبل عن
ِ
الحجة ،ووهاء الب ٌِّنة...!!-
ضعؾ ُ
ولبن ُ
كنت أنا (إلى اآلن!) صابراُ ،متص ِّبراُ ،م ْمسِ كا قلمً عن الردِّ -مع
ال ُمتابعة الحثٌثة ،وال ُمراقبة الدقٌقة-؛ فإن هذا لن ٌستمر ما دام هذا األذى
مستمرا و ُمتواصِ بل...
والسوء
ّ
ولً -ثمة( -رجاء)؛ أقدِّ ُم ُه لجمٌع إخوانً فً هذا (المنتدى) المبارك -إن
شاء هللا-؛ فؤقول:

أرجو مِن جمٌع اإلخوة واألخوات المشاركٌن فً ( ُمنتدٌات ُكل ِّ السلفٌٌن)
هذه -أنْ تكونَ كتابا ُتهم نافعة هادبة هادٌة؛ بعٌدة عن التشنج ،بعٌدة عنبالسوء...
االنفعال ،بعٌدة عن ردّ السوء
ِ
الج َهلَة!-
وأنا على ٌقٌن -مِن جهة ثانٌة -أن
بعض ال َك َت َبة -ال َك َذ َبة ،أو َ
َ
ٌستحقون الرد بقوة ُتوقِظهم مِن ؼفلتهم ،و ُت َن ِّب ُههم مِن َر ْقدَتهم ،ولك ِّنً
الصبر علٌهم -والتصبرْ -أولَى لهم ،وأرح َم بهم...
أرى
َ
َ
س -اآلن -وبقوة -
مار ُ
وإ ِّنً على دراٌة حاسمة حازمة أن الظل َم الذي ٌُ َ
علٌنا ،وعلى ( ُمنتدٌاتنا) -وإخوانِنا -ال ٌكا ُد ٌُح َت َمل ُ -كذبا ،وبهتا،
وتهوٌشا ،وتشؽٌبا ،وتسقطا ،وإسقاطا-؛ م ّما (قد) ٌدفع إلى الردّ والص ّد
أكثر وأكثر؛ لكنْ -أ ُ َك ِّر ُر :-بالعلم والحلم ،لٌس إال!!
فنحن ال نزال ُ -مع هإالء!! -فً (البداٌة) ،والطرٌق -فٌما ٌبدو!-
(طوٌل)!!!!!
ولً (رجاء) َ
آخ ُر؛ وهو:
بالصدْ ِق ما ُظل ُ
ِّ
ِمت
بالحق ع ِّنً ،والرادونَ
ٌجتنب اإلخوةُ -ال ُمدافعونَ
أنْ
ِّ
َ
به -التوس َع فً عبارات اإلطراء ،وال َمد فً كلمات الثناء ،فواللـ ِه :إنّ هذا
ال ٌُفٌدُنً فً شًء ،بل قد ٌضرنً ،بل سوؾ ٌضرنًِ -إالّ أنْ ٌَ ْعفُ َو ر ِّبً
َع ِّنً...-
فؤعٌنونً على نفسً -أٌها المحبون.-
ؾ فً الردِّ َ -قدْ َر استطاعتِكم-؛ حتى
الر ْف َق فً الن ْقدِ ،والتلط َ
وكذلك :أرجو ِّ
نكونَ -أٌضاَ -ع ْونا إلخوانِنا على الشٌطان؛ حتى لو َب َؽ ْوا علٌنا -هدانا
ٌل.-
اللـ ُه وإٌاهُم
َ
سواء الس ِب ِ
س ُبلَنا}..
{والذٌن جاهدوا فٌنا لنهدٌن ُه ْم ُ
و ْل َن ُكن -جمٌعا -على معنى ما قال ُه ٌحٌى بن ُمعاذ الرازي (المتوفى سنة
ٕ٘6هـ) -رحمه هللا:-
«لٌكن حظ المإمن منك ثبلثا:

ضرهُ.
ٔ -إنْ لم َت ْن َف ْع ُه؛ فبل َت ُ
ٕ -وإنْ ل ْم ُت ْف ِر ْح ُه؛ فبل َت ُؽم ُه..
ٖ -وإنْ لم تمدَ ْح ُه؛ فبل َت ُذم ُه.»...
 ....فبر ِّب ُكم:
أٌن نحنُ -هُم! -مِن (هإالء)؟!
أما( :الدعاء):
الحسنى أتوسل :أنْ ٌُث ِّب َتنا -جمٌعا -على
فاللـ َه -تعالى -أسؤل ،وبؤسمابه ُ
َ
ِّ
الحق والدِّ ٌن ،وأنْ ٌكونَ ( ُمنتدانا) -هذا-ح ّقا وصدقا-
كلمة ابتبلؾ لـ( ُكل ِّ
السلف ٌٌِّن)؛ بالتناصح األمٌن ،والصبر والٌقٌن:
بؤمرنا ل ّما صبروا وكانوا بآٌاتِنا ٌُوقنون}..
{وجعلنا منهم أبمة ٌهدون ِ
البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان}...
{وتعاونوا على ِّ
ِّ
وتواصوا بالصبر}...
بالحق
وتواصوا
{...
َ
َ
بحبل هللا جمٌعا وال تفرقوا}...
{واعتصموا
ِ
ّ
الخطاب -القابل:-
ورضً اللـ ُه عن الخلٌف ِة الراشد ُعمر بن
...
َ
طٌع اللـ َه فٌه».
ئ َمن عصى اللـ َه فٌ َك بؤحسنَ مِن أنْ ُت َ
«ال ٌُجز ُ
وحس ُبنا هللاُ ونِعم الوكٌل ،وهو بكل ِّ جمٌل كفٌل...
*****

دعوة الجمٌع للحضور
(رجاء) آخر ..و(نداء) ثان..

الحلبً األثري
علً بن حسن
ّ
ُ
ذكرت فٌها ُمتابعتً
بعض الناس) مِن كلمة -لً -سبقت؛
َ ...ف ِه َم (
ُ
ب فً صفحات (اإلنترنت) :أنً (كؤ ّننً) ب ُكل ِّ شًء
لـ(كثٌر) ِم ّما ٌُ ْك َت ُ
علٌم!!!
فح ّملنً ما ال أ ُ ُ
طٌق ،وح ّمل كبلمً ما ال ٌحتمل ُ!
وهذه -األخٌرةُ -آ َف ُة اآلفات ،وبلٌ ُة الببلٌا والمصابب ال ُمدله ّمات!
ورحم هللاُ شٌ َخ اإلسبلم -القابل َ بقُوة وثبات -فً كتابه «اإلٌمان»
(صٖٖ):
« ..لٌس ألحد أن ٌح ِمل َ كبلم (أَ َحد) مِن الناس إال على َما ُعرؾ أنه
أراده.
ال على ما ٌحتملُ ُه ذلك اللف ُظ مِن كبلم ُكل ِّ أحد».
ُ
ِّ
الحق...
ص َفا -بها -كثٌر مِن
وهً
كلمة حق لو فُ ِه َم ْت بحق؛ لَ َ
ولكنْ ؛ أٌن هو -الحق -الٌو َم-؟!
وهللاُ المستعان.
فـ(رجابً َ
األعضاء -والقُراء -فً منتدٌاتِنا السلفٌ ِة
اآلخر) لئلخو ِة
ِ
هللا فً أقبلمِهم ،وفً
المبارك ِة -هذهُ ( -منتدٌات ُكل ِّ السلف ٌٌِّن) أنْ ٌتقُوا َ
أنفسِ هم ،وفً إخوانِهم..

أكثر الكتابات -عندنا -متٌنة ،رصٌنة ،علم ٌّة ،صف ٌّة ،نق ٌّة ...سلفٌة
نعم؛ ُ
سلفٌة..
ُ
ٌنفلت) فً الر ِّد،
ولكنّ بعضا (منها) -وهو األقل -وهلل الحم ُد -نراهُ (
و ٌُها ِج ُم فً الصدِّ !
ولعل هذا مِن با َب ِة:
سلْ َمن ٌدقنً!!).
(قال الحاب ُط للوت ِد :لِ َم تشقنً؟ قالَ :
ُ
ٌكر ُر -دابما.-
كما كان
شٌخنا اإلما ُم األلبانً -رحم ُه هللاُِّ -
نعم -مرة أُخرى!-؛ إنّ الطرؾ َ
اآلخ َر -ولؤلسؾِ  -شدٌد جدّ اٌ ،ستعمل ُ فٌما
َ
األلفاظ ،وأشد اال ِّتهامات!!
أعنؾ
ٌكتب -صؽٌرا كان الكاتب أم كبٌرا-
َ
ُ
ُ
ْ
هام النواٌا ،والتًِ ال
الؽاٌة فً
وصلت -وهذا هو
حتى
ِ
السوء -إلى ا ِّت ِ
الكبٌر الـ(علٌم بذات الصدور) -سبحانه وتعالى...-
ٌعل ُمها إالّ العلً
ُ
بعض اإلخوة -مِن هنا وهُناك:-
وجوابا على ما ٌتسا َءل فٌه
ُ
لماذا لم ٌكتب (الشٌخ!) علً الحلبً؟!
فالجواب:
ألننًِ ال أُرٌ ُد أنْ أُقابل َ اإلساء َة بمثلِها!!
مع أ ِّنً قادر ،ولً ( َم ْخ َرج) شرعً!
بؽٌر علم!!
السب والش ْت ِم،
ألننً ال أرٌ ُد أنْ أتدلى إلى مهاوي
َ
ِّ
والدعاوى ِ
بالضدِّ !
أستطٌع الد ْف َع
مع أ ِّنً
ِّ
ُ
جاءت ُ
ُ
ْ
لسارعت إلى الردِّ ،
شبهة تحمل ُ شٌبا مع الوجاه ِة (!):
فلو
ُ
صل َ مع َمن َز َع َم أ ِّنً أت ِه ُم مخالفً فً (فُروع)
وبادرت إلى البٌان -كما َح َ
و(تطبٌقات) مسؤلة (التبدٌع) -وهً مِن المقررات السلفٌة الظاهرة :-أن ُهم
(ال ٌخافُون هللا)!!!

بالبٌان
ٌاق الذي أقول ُ فٌه -
فكٌؾ -باللـ ِهٌ -كونُ ِم ِّنً أدْ َنى ذلك فً ال ِّ
ِ
س ِ
تبدٌعهم ،وإنما أُناصِ ُح ُهم!!
الجلً :-أ ِّنً ال أ ُ ْنك ُِر علٌهم
الظاهر
َ
ِّ
ِ
أما ُ
شبهة (التفرٌق بٌن المنهج والعقٌدة) على المعنى الذي ٌُصا ِد ُم تما َم
المصادم ِة ما قر ْر ُت ُه فً كتابً «منهج السلَؾ الصالح- »..وقد ُطبع بحم ِد
هللا ومِنتِه:-
ْ
سقطت!!
فهً شبهة هاوٌة متهاوٌة؛ لم تكدْ تقؾ حتى
وقد ردها مِن نفس كتابً -ونفس كبلمًِ فٌه -عدد مِن إخوانِنا وتبلمٌذِنا
القول ،وال إعاد َة ال َكلِم!!
تكرار
(بعلم وحلم) -جزا ُه ُم هللاُ خٌرا-؛ فل ْم أ ُ ِردْ
َ
ِ
وإ ِّنً -واللـ ِه الذي ال إله إالّ هو -لَـ ُم ْن َتظِ ر ِ -ب َت ْوق -أي َرد علمً ذي
بالدلٌل
أصول) كتابً «منهج السلؾ الصالح- »..
اعتبار على أي مِن (
ِ
ِ
وأرجع -بسرعة -ع ّما
والحج ِة الب ٌِّ َن ِة-؛ حتى أن ُظ َرهُ ،وأتؤملَ ُه،
العلمً،
َ
ُ
ِّ
ِّ
الحق.
ٌظهر لً مِن
ُ
ٌظهر لً خطإه ال ٌزٌدُنً إالّ
وإ ِّنً على اطمبنان تام أن رجوعً ع ّما
ُ
خٌرا ،ولو َف ِر َح به -شماتة -قوم آخرون!! فلٌسوا عندي ٌُ َقدِّ ُمون وال
ٌُ ِّ
إخرون!!
وأقولُها -كلمة صرٌحة واضحة -أخٌرة-هُنا:-
ُ
كنت أعتق ُد -ح ّقا وصدقا -وال أزال ُ -والذي ال إله إالّ هو -أن كتابً
اجتماع كلم ِة السلف ٌٌِّن -
مٌثاق
«منهج السلؾ الصالح »..سٌكونُ بمثاب ِة
ِ
ِ
بعضِ هم مع بعض-؛ ألن ُه:
باب (ضبط) ُحسن الظنِّ ..
ٌفت ُح َ
السابػ..
باب (ضبطِ ) االجتها ِد
ٌفت ُح َ
ِ
باب (ضبط) الخبلؾِ الس ِّن ًِّ ال ُم ْع َت َب ِر...
ٌفت ُح َ
تحقٌق األ ُ ُخو ِة الصادق ِة...
باب (ضبط)
ٌفت ُح َ
ِ
العلم والدلٌل..
باب (ضبط) لُؽ ِة
ٌفت ُح َ
ِ

ُ
وكنت -وال أزال ُ -على ٌقٌن أن إثار َة ما ذكر ُت ُه فً كتابً سٌكونُ له ُردو ُد
أفعال (صعبة) -نوعا ما ،-و(قاسٌة) -شٌبا ما!-
أكثر
مع أن مرد هذه (القساوة) ،وتل ُك ُم (الصعوبة) راجع (عندي) إلى أن َ
إخواننا السلفٌٌن -فضبل عن بعض المشاٌخ -ل ْم ٌتعودُوا الن َظ َر -فضبل عن
ُ
ذكرت -ولؤلسؾ.-
ال ُممارسة -لهذه المعانً التً فٌها ما
ُ
ذكرت فً الكتا ِ
أم َر ٌْن:
وقد
ب ْ
ًِ بالبدع ِة -
األول :أن كبلمًِ ُ -كلهُ -موجه إلخوانِنا السلف ٌٌِّن ،و َمنْ ُرم َ
أرى -من ُهم.
بؽٌر حق -فٌما َ
ِ
لٌس ُم َو ِّجها للقُ ْط ِب ٌٌِّن ،وال التكفٌر ٌٌِّن ،وال الحداد ٌٌِّن ،وال ال ُم َم ٌِّعٌِن ،وال
اإلخوان ٌٌِّن ،و ..و ...و!..
ُ
لتفرٌق كلم ِة السلف ٌٌِّن،
ٌجوز ألحد أنْ ٌستؽل أي كبلم لً
الثانً :أن ُه ال
ِ
أو لِل َف ِّ
ضدِهم...
ت فً َع ُ
ُ
ُ
كتبت إالّ بضدِّ ذلك مِن حرص على األ ُ ْل َفةِ،
كتبت الذي
وواللـ ِه ما
واال ِّتفاق ،واالجتماع..
هذا هو (الرجاء).
أما (النداء) -الثانً-؛ فؤقول ُ:
إخوانً األفاضل:
ضى علٌها ما
صِ لَتًِ بفضٌل ِة الشٌخ ربٌع بن هادي -حفظ ُه اللـ ُه -صلة َم َ
صورها ،ووجوهُها،
ٌزٌ ُد على الر ْب ِع َق ْرن ،وهً صِ لَة عالٌة كبٌرة؛ لها ُ
و ُعمقُها ،و ِك َب ُر َقدْ ِرها...
األصول) -والحم ُد
فإن اختل ْفنا فً مسؤلة -أو مسابل َ -وهً لٌست مِن (
ِ
ِ
وكسر َم َودتِنا..
صدْ ِع أ ُ ُخوتِنا،
هلل-؛ فإن هذا لنْ ٌكونَ سببا فً َ
ِ
ف َمن َف ِر َح بشًء مِن ذلك؛ ف ْل ٌَ ْكسِ ْر َقلَ َم ُه...

نفسه..
و َمن ٌنتظِ ر شٌبا مِن ذلك -مِن جهتًِ على األقل ّ!-؛ فل ٌُرا ِج ْع َ
وس ْبقِهِ،
حارا شدٌدا :-الحِفا ُظ على منزلتِه ،ومكانتِهَ ،
فالمرجو -رجاء ّ
الحرص الشدٌ ِد على ذلك...
سنتِهِ ،ومحبتِهِ؛ مع
ِ
و ُ
ُ
والجواب،
ناقش مِن دالبلَ ،والرد
ح مِن مسابل ،أو ٌُ
نعم؛
ُ
ُ
بحث ما قد ٌطر ُ
ضى؛
ب
والتعقٌب -بؤدب ،وعلم ،واحترام ،و ُحجة -ال ٌُ ْسخِط إالّ ال َم ْر َ
ُ
والتعق ُ
الذٌن ندعو ربنا -سبحا َنه -أنْ ٌَ ْ
شفِ ٌَ ُهم ،و ٌُعافِ ٌَ ُهم...
فها هُو ذا فضٌل ُت ُه -حفظه هللا ،و َن َف َع به ٌقول -نداء أشد حرارة:-
َ
العصمة والكمال فً َ
ش ًْء من أعمالً العلمٌة -وال ؼٌرها.-
ّع
«أنا لم أد ِ
ٌقع العالِم فً األخطاء
وال ادعى هذا أحد مِن أهل العلم والعقل؛ فقد ُ
والمخالفات الكثٌرة للكتاب والسنة ،فضبل عن األخطاء اللؽوٌة واإلمبلبٌة
...
وقد ٌكون إماما فً َفن مِن الفنونَ ،ف ُتوجد له كبوات فً فنه؛ فهذا
سٌبوٌه إمام فً اللؽة قد استدرك علٌه ابن تٌمٌة ثمانٌن خطؤ.
وكم مِن فقٌه له أخطاإه؟!
ومفسر لهم أخطاإهم الكثٌرة!!؟
وكم مِن محدِّث
ِّ
وكل هذه األخطاء ال تضر أصحا َبها ،وال تحط مِن مكانتهم؛ إذ ال ٌحط مِن
ارتكاب الكبابر ،أو اقتحا ُم البدع ،وعدا ُء أهل السنة.
مكانة الرجل إال
ُ
هذا هو منهج أهل السنة والجماعة.
أما أهل ُ البدع -ال سٌما الحاقدون منهم -فإنهم -لحرصهم على إسقاط
أهل السنةٌ -فرحون بمثل هذه السقطات التً ال ٌسلَ ُم منها أحد! ظنا منهم
أنهم قد ظفروا بما ٌحلمون به وٌتم ّنونه؛ انتقاما لسادتهم الذٌن خرجوا
عن منهج أهل السنة -عقٌدة وشرٌعةُ -م َتع ِّمدٌن لكثٌر مما خرجوا عنه.
مصاؾ البدع
فإذا ظفروا بشًء مِن الهفوات -التً ال تضر -جعلوها فً
ِّ
الكبرى! وصوروها فً صور الموبقات المهلكات!!!!

بعض األبمة -وال تضرهم ،-فطار
أكثر منها
ُ
تلك األخطاء التً ٌقع فً َ
ّ
وهولوا علٌها بالعناوٌن الضخمة التً
المساكٌن بها َف َرحا،
وضخموهاّ ،
ٌصد ُ
الح ّبة قُبة)!
ُق علٌها ال َمثلٌ( :بنون مِن َ
جاهلٌن أنهم ٌنادون على أنفسهم بهذا األسلوب بؤنهم أجهل ُ الناس
بمنهج (أهل السنة والجماعة) فً ال َفرق بٌن (ما ٌُسقِط) و(ما ال
ٌُسقِط)!».
وقال -حفظه هللا -فً «النقد منهج شرعً»:
«وكتبً هذه :خذوها واقرأوها ،وأنا ال أقول لكم :إن كل ما فٌها صواب
ال ُبدّ !
وأإكد لكم أن فٌها أخطاء.
قال أحدُهم -مرة :-فبلن ٌرٌ ُد أن ٌناق َ
شك؟
قلت :ف ْلٌسرع قبل أن أموت ٌُ َب ٌّن أخطابً.
وأنا أرجوكم؛ اذهبوا وترج ْوا (سلمان) و(سفر) كلهمٌ :جمعوا كتبً،
أتوب منها قبل موتً.
و ٌُناقشوها ،وٌبٌنوا الحق فٌها؛ حتى
َ
نؽضب مِن النقد أبدا ،وهللاِ نفرح.
ما
ُ
وأنا أح ِّمل ُ كبل منكم المسإولٌةٌ :ذهب إلٌهم لٌؤخذوا كتبً وٌناقشوها،
والذي ٌَ ْطلَع بخطؤ أقول له :جزاك هللا خٌرا ،وأُرسل لهم جوابز ،وإذا
ُ
عجزت أدعو لهم.
نخاؾ مِن النقد؛ ألننا لسنا معصومٌن...
وهللاِ ما
ُ
هللا العظٌ َمَ ،منْ نحن حتى نقول :لسنا بمعصومٌن؟!
وأستؽفر َ
هذا ٌقال للصحابة واألبمة (الكبار)؛ أما نحن  -والعٌاذ باهلل -فالزلل ُ
واألخطاء الكبٌرة ُم َت َوقعة م ّنا..

فؤنا أرجو أن ٌؤخذوا كتبً هذه ،وٌنتقدوها :فً الصفح ِة الفبلنٌ ِة َ
قلت
كذا؛ وهو ؼلط! واستداللك ؼلط من الوجه الفبلنً ،والوجه الفبلنً!
ُ
َ
والحدٌث نقل َته ؼلط!
أخطؤت فً االستدالل به!
والحدٌث الفبلنً
ب والهوى
اس التعص َ
هٌا ٌ-ا أخً -تفضل؛ لماذا تؽضبون و ُتعلِّمون الن َ
والجهل َ والهمجٌة والفوضى؟!
لماذا ُتدَ ِّمرون عقول َ الشبا ِ
العمٌاء؟!
ب بهذه العصبٌ ِة
ِ
للشافعً ومالك مثل َ هذا التعصب؟
ب أناس
ِّ
هل فً ٌوم من األٌام تعص َ
هذا التعصب ال نعرفُه إال من الروافض! ٌعنًْ ٌُ :ر َف ُع الرجل ُ إلى درجة
األنبٌاء -علٌهم الصبلة والسبلم -ما ٌُنتقد!
أسمع من بعض الناس أنه ٌقول  :نحن نفرح بالنقدِ ،ونرحب بالنقد،
أنا
ُ
لكن -وهللا -إنه ٌموت من النقد ،والناس ٌموتون وراءه ،لماذا تنتقده؟!
لهذا رأٌنا ُكل ما َوج ْه َناهُ من نقد إلى أخطابهم ال ٌتراجعون عنها -أبدا،-
ؼٌر الدٌن
ؼٌر دٌنهم! كؤن عندنا دٌنا َ
ال هم وال أتبا ُعهمٌ ،عنً :كؤن دٌ َننا ُ
الذي عرفوه!
ٌا أخً؛ ألٌس تقولون :إن منهجكم سلفً ،وأنكم تدعون إلى الكتاب
والسنة! ما معنى الدعوة إلى الكتاب والسنة؟!
الناس -كلِّهم.-
أخطاء
أن ننقد
َ
ِ
ولٌس معناها :أن نجمع أخطاء َك ،ونقول :الكتاب والسنة!
أخطاإك أنت وفبلن وفبلن من الشباب الذٌن ما نضجوا ،وال عرفوا
العل َم.
َ
األشرطة ملٌبة باألخطاء ،والكتب ملٌبة باألخطاء؛ فكر سٌد
لهذا تج ُد
قطب والبنا والمودودي -كلها -مسٌطرة على كتاباتهم ،وهً ضبلالت
وبدع؛ ألنهم كثٌرا ما ٌنطلقون إال من مشرب هإالء.
وال بد أن ٌكون هناك أخطاء كبٌرة جسٌمة.

فإذا كانوا صادقٌن وقعوا فً هذه األخطاء من حٌث ال ٌدرون! وٌظنون
أن المودودي والبنا على حق! ثم تبٌن لهم أن هإالء مبتدعة أهل ُ ضبلل.
تبٌن لهم بالنقد -منا أو من ؼٌرنا -أن هإالء أهل ُ ضبلل ،وأهل ُ هوى،
ُ
جهم -أبدا-؛
فبل
كتب ِهم ،وال على فكرهم ،وال على مناه ِ
ٌجوز االعتما ُد على ِ
ألن ما عندهم علم ،أهل ُ ضبلل وبدع».
مواج َهة -لفضٌلتِه َ -خ َت َم هللاُ لً ولَ ُه
باشر َ -
أجل هذا كان كبلمً ال ُم ُ
مِن ِ
الع ْ
عقب
ش ِر األواسطِ مِن رمضان الماضً-
َ
بالحس َنى-فً منزلِه -فً َ
ُ
نقاش فً عدّة مسابل َ مما نحنُ فٌه:
«ٌا شٌخ ..لن أعاد ٌَك كما عاداك ؼٌري ...بٌنً وبٌنك العلم»..
ْ
ُ
سبقت :-لم نقلِّد ٌ-ا شٌ ُخ-
وقلت له -فً المجلس -نفسه ،-وفً مرات
األلبانً وطبقتِه-؛ فلنْ نقلِّدَ َك...
َمن هو أعظ ُم منك -كشٌخِنا اإلمام
ِّ
لن ُن َقلِّدَك.
أ ّما أنْ ٌدعِ ً َعلًَ أي أحد -كابنا َمن كانَ  -أ ِّنً ( ُم َت َط ِّفل!) على ال ُعلماء-؛
فلن ُ
آخ َذ بثؤْ ِري منه فً الدنٌا..
وإنما أ ِكلُ ُه إلى ر ِّبه وموالهٌ ،و َم ٌلقاه..
إالّ أنْ ٌتحللَنًِ..
وال ُم َف ِّرج إالّ هللا...
{...ولبِنْ ص َبر ُتم لَ ُهو خٌر للصابرٌن}...

أكتب ذلك
ُ
س َفر عِ ْلمًِ -لً-
وبٌنً وبٌن َ
والنفس
بضع ساعات،
ُ
ُ
مشؽولة ،والبال ُ مهموم

ضحى ٌو َم السب ِ
ت
شهر هللا المحرم
لثبلث بقٌن مِن
ِ
سنة ٖٓٗٔهـ

(الشٌعة!) فتنة العصرٌ ..ا (سعادة) مفتً مصر!
األثري
الحلبً
بن حسن
بقلم:
ِّ
ِّ
ِّ
علً ِ
بعض وكاالت األنباء -قبل أٌام -بتارٌخ -ٕٓٓ1/ٕ/٘ :بالخ ّط
ناولَ ْت
ُ
َت َ
العرٌض! -عن ُمفتً (جمهورٌة مصر العرب ٌّة) الدكتور (علً ُجمعة) -
ؼفر هللاُ لنا وله -قولَه:
مذهبهم»!!
«الشٌعة ُمسلمون ،وال َح َرج مِن التعبد على
ِ
وقولَه:
«األُمة اإلسبلم ٌّة جسد واحد ،وال َ
س ِّنً وشٌعً»!!
فرق بٌن ُ
ُ
قلت:
ِثل فضٌل ِة ال ُمفتً َ -
وإن هذا الكبل َم ال ُم ْن َك َر لَ ٌُ ْس َت ْؽ َر ُ
ب ِ -جدّ ا -مِن م ِ
ؼفر هللاُ
السر ُ
اس!) َم ْ
ُ
ش َر َب ُهم!!
أوراق الشٌع ِة
له-؛ بعد أن تكش َف ْت
ِّ
ٌة! و َعلِ َم ( ُكل الن ِ
أولٌاء األ ُ ُمور؛ حٌث
وإذ أقول ُُ ( :كل الناس)؛ فإنما أعنً بذلك -أوال-
َ
تنب ُهوا -زادَ ُه ُم اللـ ُه توفٌقا-ولو بعد حٌن! -إلى َخ َط ِر الشٌعة على ببلدِهم،
وعلى عقابدِهم -سواء بسواء!-
وكذلك -أٌضا -معرفة بحالِهم -عام ُة المسلمٌن؛ م ّمن جعلوا عقولَهم
للحكم السلٌم؛ ولم ٌجعلوها
أبوابا للتفكٌر الصحٌح،
وأنظارهم طرٌقا ُ
َ
َ
وخنادق للحماسات الجارفات!!
بوابات للعواطؾ العواصؾ،
ّ
ؼفر هللاُ له -مردهُ إلى
ولَب ِِن اد َعى ُمدع ،أو أول ُم َتؤ َ ِّول أن كبل َم ال ُمفتً َ -
الشرعً!!
الحكم
ّ
الن َظ ِر السٌاسً؛ ال إلى ُ
فؤقول ُ:
ُ
فالمصٌبة أعظ ُم!
...

السٌاسً عن ال ُحكم الشرعِ ًِّ ادِّعاء باطل؛
ادِّعاء انفكاك النظر
ذل ُكم أن
ِّ
َ
صورها المتعدِّدة!
العلمانٌ ِة ال ُمعاصرة -و ُ
ٌلتقً -مِن أطراؾ -دعاوى َ
ِّ
س َبب -
إظهار
البعض (!) إلى عدم
نعم؛ قد (ٌضطر)
الحق فً أمر -ما -لِ َ
ُ
ِ
القول
إلظهار
وس َببا
ما !!-لكنْ ؛ ال ٌكونُ ذلك -أبدا -طرٌقا للتكلم
بالباطل! َ
ِ
ِ
ِ
العاطل!!
َ
وح ّتى ال أُطٌل َ القول -فً مسؤلة طوٌل ِة ّ
ثبلثة
الذٌل ،جالِبة للوٌل -أنقل ُ
أشهر رإوس ال ِّ
عبر
شٌع ِة الشنٌعةِ،
ُنقول مهمة عن
وأكبر ( ُعمبلبهم) َ -
ِ
ِ
َ
دٌن اإلسبلم -وال أقول ُ :مِن
تكشؾ
تارٌخِهم األَفٌِن-؛
ُ
حقٌقة موقفِهم مِن ِ
أهل السنة الكِرام!-؛ و ُتبطل مزاع َم فضٌلة ال ُمفتً -ؼفر اللـ ُه له -فٌما
ادِّعاء أن ْلعن الصحاب ِة والخلفاء
نقله عن (كبار علماء الشٌعة!) مِن
ِ
لٌس مِن مذهب الشٌعة! وأنها أمور دخٌلة علٌه!!
وكل هذا ُمضاد للواقع المحسوس ،و ُمؽاٌر للحال الملموس؛ وإلٌك -أٌها
ال ُم َوف ُق -األدلّة:
 أما (أول ُ) هذه النقول:ي ال ِّ
ًِ الرافِضِ ًّ
شٌع ّ
الج َزاب ِِر ّ
فهو َق ْول ُ َك ِبٌر مِن ( َك َباب ِِر ِه ْم!) -وهو ن ِْع َمة هللا َ
ُ
اب ِه «األَ ْن َوار الن ْع َمانٌِة»
س َنة (ٕٔٔٔهـ)،-
ال َهالِ ُك َحٌث ٌَقُول فً ِك َت ِ
الوا ِح ِد -لِ َب ٌَان ( َح ِّقٌ ِة َد ٌْن
الح ْرؾِ َ
(َٕ -ٕ4٘/ط ْبع لُ ْب َنان!) َ -ما َنص ُهِ -ب َ
اإلِ َمامٌِة)َ -ك َما َز َع َم!:-
« َو َو ْجه َ
آخر لِ َه َذا -ال أَ ْعلَ ُم إِالّ أَ ِّنً َرأَ ٌْ ُت ُه فً َب ْعض األَ ْخ َبارَ ،-و َحاصِ لُ ُه:
أَنا لَ ْم َن ْج َتم ِْع َم َع ُه ْم َعلَى إِلَ َهَ ،وال َعلَى َن ِب ًَّ ،وال َعلَى إِ َمامَ ،وذلِ َك أن ُه ْم
ٌَقُولُوا (!) أَن َرب ُهم ه َُو الذِي َكانَ ُم َحمد -صلى اللـ ُه علٌه وسلمَ -ن ِبٌ ُه،
َو َخلٌِ َف ُت ُه َب ْعدَه أَ ُبو َب ْكر َ ،و َن ْحنُ ال َنقُول ُ ِب َ
هذا الر ّب! َوال ِبذلِ َك الن ِب ًّ !
س َر ّب َناَ ،و َ
الذلِ َك النبًِ
ب الذِي َخلٌِ َف ُة َن ِب ٌِّ ِه أَ ُبو َب ْكرلَ ٌْ َ
َبلْ َنقُول ُ :إِن الر ّ
َن ِب ٌّ َنا»!!
قُ ْل ُ
ت :فؤٌنَ -إذنْ  -دَ ٌْنُ اإلِ ْسبلم؟!

مذهب الشٌع ِة الطؽام اللِّبام؟!
َوأَ ٌْنَ ِم ْن ُه
ُ
َوأَي ( َت ْق ِرٌب) تر ُجو ٌا سعاد َة ال ُم ْفتً َ -ب ْع ُدِ -ب ُكل ِّ احتِرام-؟!
 أما (ثانً) هذه النقول: فهو قول ُ (المح ِّقق الكركً!) -كما ٌحلو لـ ُهم وصفُ ُه -ولٌس هو منس َن َة ٓٗ1هـ) ،-وذلك فً رسالتِه
كر ِك ًٌِّ األُردُنِّ -بداهة!( -الهالك َ
«نفحات البلهوت فً لعن الجبت والطاؼوت -طبع إٌران!» (ص-)ٔ16
لعن ُ
الرواٌا ِ
وتكفٌرهم:-
لفاء،
بعد أنْ ْأو َردَ
الخ ِ
بعض ِّ
َ
ت فً ِ
ِ
ص ِرهِ؛ َج َم َع
«وهذا ال ّنحو فً كتب أصحابنا مما لو تحرى المتصدِّ ي ل َِح ْ
مِن ُه مجلدات ،ولم ٌؤ ِ
ت على آخ ِِر ِه!
ٌعقوب ال ُكلٌِنً فً كتابِه
وقد أوردَ األمٌنُ الضاب ُط ال ِّث َق ُة محمد بن
ُ
ِّ
ُ
والحث ِِ
باللعن الصرٌح،
أحادٌث
«الكافً» مِن ذلك شٌبا كثٌرا ،وفٌه
ِ
علٌه مِن األبم ِة»!!!
 أما (آخ ُِر) هذه النقول -الثبلثة:-المجلسً) -كما ٌُلَ ِّق ُبو َن ُه!( -الهالك سنة ٔٔٔٔهـ) فً
فهو قول ُ (العبلمة
ِّ
«بحار األنوار» (جٖٓ/ص- )ٖ11حٌث قال:-
وأضرابهما ،-وثوا ِ
ب لعنِهم،
فر أبً بكر و ُعمر -
«
ُ
ِ
األخبار الدال ُة على ُك ِ
أكثر مِن أنْ ٌُذ َك َر فً هذا المجلد أو
دَعهمُ ،
والبراء ِة منهم ،وما ٌتضمنُ ِب َ
فً مجلّدات شتى ،وفٌما أوردناهُ كفاٌة لِـ َمنْ أرادَ اللـ ُه هداٌ َته إلى الصراطِ
المستقٌم»!!!
أقول ُ:
خٌر الناس وأعظمِهم
فإذا كان هذا قولَهم -قاتلَهم اللـ ُه أنى ٌُإف ُكون -فً ِ
رسول هللا -صلّى اللـ ُه علٌه وسلم-؛ فماذا هم قابلون -إذن -فٌ َمن
بعدِ
بعدَهم َ -ع ْب َر حلقا ِ
اإلسبلمً الطوٌل ِة-إلى ٌومِنا هذا ...وإلى
ت التارٌخ
ّ
ورنا ال ُمعاصرٌن؟!
ِ
أولٌاء أ ُ ُم ِ

الكبٌر
السلبً
العقابدي
ؾ عن األ َث ِر
 ...ولَبِن َؼض (
ِّ
ِّ
البعض) الط ْر َ
ُ
ِ
الخطٌر مِن عقاب ِد (الشٌع ِة) على عقابد أهل السنةِ؛ فبل أَ َقل مِن أنْ
ِ
(ٌتنبهوا) إلى َ
العظٌم على ببل ِد أهل السن ِة
ٌِع
الخ َط ِر السٌا ِّ
ِ
سً الشن ِ
ودُولهم؛ بداٌة مِن التحذٌر مِن (الهبلل الشٌعً) ،وانتهاء بالكشؾِ عن
والء شٌعة الدول العربٌة -جمٌعا -لدولة إٌران الصفوٌة الفارسٌة)!!!
( ِ
ٌجب التنبٌ ُه علٌه -ها هُنا -أُمور:
ومـما
ُ
َٔ -ز ْع ُم أن للشٌع ِة دراسات (!) أ ُ ْج ِر ٌَ ْت (سنة - )ٕٓٓ6عد َل ْت مذه َبهم-
المنابر :دعوى باطلة ،ال دلٌل علٌها..
منعوا فٌها سب الصحاب ِة على
ِ
ُ
الكاذبة التً هً
صل َ شًء مِن ذلك -فً الظاهر-؛ فهو (التقٌ ُة)
وإنْ َح َ
أصل ُ دٌنهم؛ لنشر باطلهم.
س ٌْنٌِاتِهم) التً
وإالّ؛ فهذا (منهم) إقرار
بالسب؛ لكنْ ؛ لٌس على منابر ( ُح َ
ِّ
ض ُهم!!!
ال ٌَل ُِجها -أصبل -إالّ روافِ ُ
َٕ -ز ْع ُم أن الشٌعة (فرقة ُم َت َط ِّورة!) :زعم معاكس للحقٌق ِة والواقع -
َ
عجلة التارٌخ -ولو قلٌبل!-؛
تماما-؛ فلو كانوا كذلك -ح ّقا :-لحر ُكوا
لٌتحر ُكوا معها ُمتجاوزٌن باطلَهم الكذوب فً قض ٌّة الخبلفة الراشدة التً
َ
التارٌخ -بتعصب شدٌد -عندها!!
(أوقفوا)
روج بالخبلفات ،واعتبا ُر
ٖ -ادِّعا ُء التنقٌب فً كتب الشٌعة (القدٌمة) لل ُخ ِ
عاوى الشٌع ٌّة الفاسدة ،المؽ ٌِّرة
أن هذا خطؤ جسٌم :ا ْن ِجرار
وراء الد َ
َ
ِّ
والحق..
للواقع
ُ
الخبٌثة ُتط َبع ( ُمجددا!) فً لُبنان وإٌران -واآلن فً
فبل تزال ُ ُك ُت ُب ُهم
سب ،و َ
ش ْتم ،ولَ ْعن،
مصر! -وبكمٌات كبٌرة -وبال َمجان! -ب ُكل ِّ ما فٌها مِن َ
وتكفٌر...
نارها؟!
َفـ َمن الذي ( ٌُجدِّد) الخِبلفات -حقٌقة ،-و ٌُ ْذكًِ َ
ؾ
فكان
األجدر بفضٌل ِة ال ُمفتً -هداهُ هللا -أنْ
ٌطلب (!) مِن الشٌعة التوق َ
َ
َ
الؽ َ
تح ِوي ُكل هذه َ
َ
والخباثة!! حتى
ثاثة
عن نشر ُك ُت ِب ِهم اآلفِكة ،والتً ْ

دَعوى (التنقٌب فً ُك ُت ِ
ب الشٌعة القدٌمة!) ،و(الجدٌدة!) مِن
ض َ
ُت ْن َق َ
جذورها!!
فإذا ُو ْ
جدت هذهُ :وجدت تلك -سواء بسواء.-
ض باأللفاظِ ؛ فبل ٌُ ْجدِي نقٌرا وال قِطمٌرا!!
ب ال َم ْح ُ
أما التبل ُع ُ
وأخ َب َ
أبشع ْ -
أنواره»
ث! -ما قالَ ُه المجلسً فً «بحار
 ..وأخٌرا؛ فما
َ
ِ
(َٕ٘ - ٖٔٗ/ط ْبع لُبنان!) عن أبً عبد هللا -علٌه السبلم! ،-أن ُه قال:
ي] -علٌه السبلم!-؛ فصاح ُبها
قٌام القابم [أي :المهد ّ
« ُكل راٌة ُت ُ
رفع قبل ِ
ُون هللا»!!!
طاؼوت ٌُ ْع َب ُد مِن د ِ
فؤٌنَ َ
أنت ٌ-ا سعاد َة ال ُمفتً -مِن هذه النقول ،وما إلٌه َتإول؟!
أ ْم أن َك -معذرة -ال تدري ما تحكً أو تقول؟!
صول ُ وأَ ُجول([ٔ] (
سبحا َن ُه -أَ ُ
وباللـ ِه ُ -
*****
([ٔ]) و ْلـ ٌُ ْن َظر -لمزٌ ِد الفابدة فً معرفة باطل هإالء ،وكشؾِ ضبللهم
القدٌم:-
التكفٌري عند ال ِّ
شٌعة؛ حقٌقة أم افتراء؟!»  -لعبد الملك
ٔ -كتاب «الفكر
ّ
بن عبد الرحمن الشافعً َ -ط ْبع مِصر.
ٕ -كتاب «موقؾ الشٌعة اإلمامٌة مِن باقًِ ف َِرق المسلمٌن»  -للمإلِّؾ
نفسِ ه َ -ط ْبع مِصر.
ٖ -كتاب «الشٌعة االث َنى عشرٌة ،وتكفٌرهم ل ُعموم المسلمٌن» -لعبد هللا
بن محمد َ -ط ْبع مِصر.

أٌها المحبون...
ال تشابهوا من لهم تنتقدون ،وعلٌهم تردون!

بقلم :علً بن حسن الحلبً األثري

ؾ السابدَ المؤلوؾ ،وؼا ٌَ َر ال ُم ْ
ش َت ِه َر
الح ْت ُم على ُكل ِّ َمن خالَ َ
الواجب َ
ُ
ح ال ُج ّهال
المعروؾ -كٌفما كان! وأٌنما كان!! :-أنْ « ٌُ َو ِّطنَ
َ
نفس ُه على َقدْ ِ
وأهل البدع فٌه ،وطعنِهم علٌهْ ،
الناس عنه،
وإزرابهم به ،وتنفٌر
ِ
وتحذٌرهم منه» [«مدارج السالكٌن» (ٖ.])ٔ11/
ِ
صب ْر..
ص ِبر ،و ْلٌ َت َ
ف ْل ٌَ ْ
س ِل!( -كثٌرا) مِما ٌجري مِن
 ...وال أزال ُ ُمتابعا َ -ب ْع ُد-على شًء مِن ال َك َ
نِقاشات ،وردود ،وتعقب ،و(تعصب!) ،وأخذ َو َرد :فً َعدَد مِن ُمنتدٌات
بؽض الن َظ ِر عن مدى مصداقٌة انتسابها ،أو دَ َر َج ِة
(اإلنترنت) السلفٌة -
ِّ
صوابِها!!-
ب انتباهً -لنا وعلٌنا -أ ُمور:
وجلَ َ
اس َت ْر َعى نظريَ ،
والذي ْ
بعض ال ُمنتدٌا ِ
المشرؾ) علٌها ٌؤ َبى الت َبعٌِة (!)
ت التً كان (
األول :أن
ُ
َ
سلَفًِ َ
آخ َر -حِرصا مِنه على االستقبلل ٌّة! وعدم التؤثر ال ُمودِي
ألي ُمنتدى َ
ِّ
ُ
تفوق ذاك ال ُمنتدى الذي
إلى التحزب والتعصب!! :-أصبحت -ولؤلسؾ-
شرفُ ُه (فً فترة!) أنْ ال ٌكونَ َت َبعا له!!! فإذا بها تسبقُ ُه،
َح َر َ
ص ُم ِ
وتفوقُه ،بل تتفوق علٌه ،و ...بدرجات!!!
أس َفاه...
فوا َ

َ
ألفاظ َط ْعن وتجرٌح
بعض إخوانِنا -فً (منتدانا) -هذا-
أرى مِن ِ
الثانًَ :
صدورنا
بعض ال ُمنتدٌات السلفٌة التً ال ٌزال ُ لِ ُمشرفها العا ِّم فً
فً ِ
ِ
مكانة عالٌة ،ومنزلة سامٌة...
وأخص ِّ
بالذ ْك ِرُ ( :منتدٌات البٌضاء) ،و ُمشر َفها العام الفاضل َ َ
األخ الشٌ َخ
كتور علً بنَ رضا عبد هللا -وف َق ُه هللا ُ لمرضاتِه.-
الد َ
نعم؛ كثٌر مِن ُكتا ِ
ب ( ُمنتداه) ،و(مشرفٌ ِه) َز َب ُروا مقاالت (سوداء)؛ ل ْم َن َر
فٌها علما ،وال أدبا ،وال ح ّقا -ولؤلسؾِ الشدٌِ ِد!-
ضدِّ !!-
سفًِ الشدٌد-
ضد بال ِّ
عكس ذلك ،وخِبل َف ُه -ال ِّ
َ
بل َرأَ ٌْنا -فوا أ َ
األول ،وكر ُ
ُ
رت
أحرص -كما
كتبت فً (رجابً!) ّ
ُ
لك ِّنً -مع ذلك-؛ ال أزال ُ
َ
استط ْعنا إلى ذلك سبٌبل،-
فً (رجابً!) الثانً -على التلطؾ والحِلم -ما
للشٌطان على
سنا وأقبل َمنا؛ ح ّتى ال نكونَ عونا
وأن ُنجاهدَ أ ْنفُ َ
ِ
(إخوانِنا)...
نعم؛ (إخوا ُننا)؛ ال أزال ُ أقولُها ،وأ ُ َك ِّر ُرها؛ بالر ْؼ ِم مِن أن كثٌرا (منهم)
َ
وأسقط ،وأبطلَ ،وأفسدَ  ،وه ََج َر ،و َه َذى ،و ..و- ...ظالما
بدع ،وضللَ،
وؼٌره!-
س ُه
َ
نف َ
وإ ِّنً على ٌقٌن تام ،واطمبنان كامل أن ُهم -بهذه الهجم ِة الشرس ِة الشدٌد ِة
س ُهم...
المدٌد ِة -ال ٌُ ْإ ُذونَ إال أنفُ َ
َف ْل ٌَتقُوا ربهم.
صدَ َق؛ فقال« :ال ُتبال بذ ِّمهم ،وال ُبؽضِ هم»
ص َح ،و َ
مع َمن َن َ
ونحن -أبداَ -
[«بدابع الفوابد» (ٕ.])6ٕٖ/
االنقبلب
ستنكرونَ هذا
إذ ال ٌزال ُ ال ُعقبل ُء ،والفُضبل ُء ،والش َرفا ُءٌَ :
َ
ُ
أحكام الش ْر ِع الحكٌم ،وال َو ْج َه له فً
س ِّو َغ له فً
ال ُم
فاجا (!) الذي ال ُم َ
َ
ِ
فتاوى ال ُعلماء الربانِ ٌٌِّن!!!

أر َم َرد هذا التتا ُب ِع و(التتا ٌُ ِع!) إالّ إلى ذاك التقلٌد َ
الظالم؛ الذي
الخف ًِِّ
ول ْم َ
ِ
َبدَ أ ٌتسلل ُ -لِواذا -من ُذ أمد لٌس بالبعٌد -بثوب جدٌد! -إلى دعوتِنا السلفٌة
ال ُمباركة؛ تحت أسماء (المعة) عدّة ،وألقاب (خاطفة) ُم َت َعدِّ َدة!!
فالفجر قرٌب ،واللٌل ُ ُم َول!!
ولنْ ٌَ ُطول َ هذا ،ولنْ ٌستمر؛
ُ
التماس ِرضا اللـ ِه -تعالى ،-ورسولِه -صلى هللا
الح ْز ِم:-
ُ
و«الحز ُم ُ -كل َ
علٌه وسلم«[ »-بدابع الفوابد» (ٕ.])6ٕٖ/
ُ
رأٌت فً الصفحة األُولى مِن صفحات
الثالث :فً فترة مِن الفترات (!)
َ
عشر ر ّدا -جمٌ ُعها-
أربعة
(المِنبر العام) -فً (البٌضاء) -ما ٌزٌ ُد على
َ
َعلًَ( :مِن هُنا! وهُناك!! وهُنالِك!!!)!!!
مع قِراءتًِ لها -جمٌعا -وهللا ُ شاهد على َق ْل ِبً
ووهللاِ الذي ال إل َه إالّ هو َ -
الوقوؾ عندهُ ،أو الرد علٌ ِه..
أر منها ما ٌستحق
َ
و َقلَمًِ -ل ْم َ
علً الحلبً إلى
وهذا جواب ُمباشر لمنْ تسا َءل :لماذا ل ْم ٌرد (الشٌخ)
ّ
اآلن!!؟
أكثر هذا ال َه َذ ٌَان الفارغ إخوا ُننا ،و ُطبلّ ُبنا ،وأَبناإُ نا،
نعم؛ قد رد على ِ
َ
ْ
التدلٌس،
حقٌقة ما تض ّمنته هذه الردو ُد مِن
كشفت
بردود علمٌة ُم ْح َك َمة؛
ُ
ِ
بؽٌر صوابَ -علًَ.
العكسً
والفهم
واإلخفاء،
والح ْذؾِ،
ِ
ِّ
َ
ألكثر ما انتقدُوهُ ِ -
ِ
ِ
أدري كٌؾ ٌقرإونَ !!!
فحقٌقة؛ ال أدري كٌؾ ٌكتبونَ !! فضبل عن أنْ
َ
س ِّودٌِ ِه
وع َجبًِ ٌزدادُ،
ؾ ممن لهذا ال َه ْذيِ ٌُوافِقُون ،أو ل ُم َ
وٌتضاع ُ
َ
َ
ٌُ َزكون!!!
بن
نعرؾ! -مقاال
األعضاء -مِمن ال
الرابع :ول ّما َن َقل َ أح ُد
ِ
ُ
للشٌخ ُم ِ
قبل ِ
ِ
الشٌخ علً
األخ
العلمً
هادِي
الوادعً -رحم ُه هللاُ -فً الردِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
الحدٌثً على ِ
ُ
طلبت
ِرضا -حفظ ُه هللا ُ-؛ واضعا ُعنوانا لمقالِ ِه فٌه (شًء) مِن الشد ِة (!):
تؽٌٌر هذا ال ُعنوان ،وإبقاء المضمون؛
بعض ال ُمشرفٌن ُ -مباشرة-
مِن ِ
َ
وصوابه.-
بؽض الن َظ ِر عن خطبه
لعلمٌتهِ ،وفابدتِه-
ِّ
ِ

خاصا! و ٌُ َث ِّب ُتو َن ُه!
بعض ُمشرفً (البٌضاء) ٌُ ْف ِردُونَ َمقاال
فإذا ِبنا َن َرى
ّ
َ
بؤقبح األلفاظِ !-
صفُوها
ض ِّخ ُمو َن ُه :أن ( ُمنتدٌا َتنا) -وقد َو َ
و ٌُ َف ِّخ ُمو َن ُه! و ٌُ َ
ِ
(تطعنُ ) بالشٌخ علً رضا -حفظ ُه هللا ُ!!!!-
فؤقول ُ:
سبحا َنك اللهم!!
ُ
فهذا -وهللاُ -ظ ْلم َب ٌِّن:
اع) -بكثرة َو َت َهافُت!! -وبؤُسلوب ؼٌر علمً:-
عندما ا ْن َت َقدَ نا (الر َع ُ
َرضِ ٌْ ُتم ،و َف ِر ْح ُتم!!
لماء) -وفً مقال َف ْردَ -من تحترمونَ -ونحتر ُم-
وعندما ا ْن َت َقدَ
بعض (ال ُع ِ
ُ
وسخ ِْط ُتم!!
بالعلم ،والحِلم :ؼضب ُتم َ
ِ
فباهللِ علٌكم؛ أي موازٌنَ علمٌة هذه؟!
وأي آداب مسلكٌة تلك؟!
{ن ِّبإونً بعِلم إنْ ُكن ُتم صادقٌن}...
نعرؾ -أٌضا -فً ( ُمنتدانا)؛ ناقبل طعنَ الشٌخ
بعض َمن ال
ثم؛ ل ّما عل َق
ُ
ُ
الجابري فً الشٌخ علً ِرضاَ :ك َتب إخوا ُننا -بكل ِّ سرعة،
ُعبٌد
ّ
ورفضهم لطعنِه ،وردهُم لجرحِه.
وبوضوحُ -مخال َف َت ُهم للشٌخ الجابري،
َ
ُ
ّ
ُ
والط ْعنَ فً
ولست أدري -ثم َة -ما الذي جعل الط ْعنَ فً (علً!) مردودا،
(علً!!) َ -
س ِ
القوم) -جرح ُم َفسر،
بح َ
آخر -مقبوال!؟!-وكِبلهُما َ
ب لُ َؽ ِة ( ِ
ومِن جارح واحد!!
العلم فً ( ُمنتدانا) مقاال َ
ِّفاع عن
بعض طلب ِة
ثم أَ ْف َردَ
ُ
ِ
آخ َر -ط ّنانا -فً الد ِ
وبٌان أن َم ْن ِزلَ َت ُه ال تزال ُ محفوظة...
الشٌخ علً رضا،
ِ
فً الوق ِ
تحذؾ ُكل
البٌضاء) -بطا َقمِها الجدٌد! -وال تزال ُ!-
ت الذي َن َرى (
ُ
َ
ُمشاركة -فضبل عن َ
ش ْط ِ
كاتبها! -تتضمنُ أدْ َنى دفاع ،أو أقل ثناء ،أو
ب ِ

أي إشارة -كٌفما كانت! -على العبد الضعٌؾ كاتب هذه السطور -كان هللا
له...-
الح ٌْؾِ ...
الخامس :و َم َع ُكل ِّ هذا َ
و َم َع ُكل ِّ هذا الت َعدِّ ي...
فإ ِّنً أ ُ َك ِّر ُر التوكٌدَ على إخوانًِ ،وأبنابً ،و ُطبلبً -فً هذا ال ُمنتدى
هللا -تعالى -ألعضابِه وقُرابِه المزٌدَ مِن
العلمً الذي
ُ
ِّ
نفتخر به ،ونسؤل ُ َ
ِّ
هللا فٌ َمن
الحق ،والمزٌدَ مِن ال ُهدَ ىُ ( -منتدٌات ُكل ّ السلف ٌٌِّن) :أنْ ٌتقُوا َ
لهم ٌُخالفون...
أو علٌهم ٌردون...
شبهون ،وبهم ٌتشبهون...
ح ّتى ال ٌكونوا لهم ٌُ ِ
ِّ
ض ٌِّ ُعون!
ولحق أنفُسِ هم -بذا وذاَ ٌُ -
فإن « ّ
الردِّ والترجٌحُ -ربما أدى إلى التؽالً
الطعنَ والتقبٌح -فً
مساق ّ
ِ
سبب إثار ِة األحقا ِد الناشب ِة عن
واالنحراؾ فً المذاهب ..فٌكونُ ذلك
َ
معارض الترجٌح وال ُمحاجة»
الصادر بٌن ال ُم ْخ َتلِ َف ٌْ ِن فً
التقبٌح
ِ
ِ
[«الموافقات» (٘.])ٕ66/
وعلٌه أقولُها -صرٌحة واضحة ظاهرة:-
ضى
ال ْأر َتضِ ً الطعنَ فً (البٌضاء) -وإنْ ِبنا َط َع َن ْت! ،-فضبل عن أنْ ْأر َ
س َم َح
الط ْعنَ فً ُمشرفِها العا ِّم األخ الدكتور الشٌخ
علً رضا -وإنْ َ
ّ
ّ
بالطعن!-؛ فلها َو َق َفات ُم َ
ش ِّر َفة (لن َن ْنساها) فً ُنصر ِة العقٌدة ،والسنة،
والمنهج..
راء -حفظ ُه هللا -مِن قبل ُ -ظاهرة ،واضحة،
وجهو ُد أخٌنا الشٌخ أبً ال َب ِ
ُ
ج ٌّدة (لن َن ْنساها) -أٌضا.-
خٌر جزابِه...
جزاهُ اللـ ُه َ

وإ ِّنً على ٌقٌن -وال أقول ُ :على شبه الٌقٌن! -أن أخانا الشٌخ الدكتور
سٌكشؾ هللاُ -تعالى -ل ُه من ٌتست ُرونَ باسمِه،
علً رضا -وف َق ُه ال َم ْولَى-
ُ
عباءتِه ،وذلك فً ّأول (احتكاك) ،وأقر ِ
ب فُرصة!!
و َمن ٌندسونَ تحت
َ
أعقابهم سٌتكؤكإون!!
ف ُهم ال ٌحتملُون ،وال ٌتح ّملون ،وعلى
ِ
ٌنسى ُمجرٌات تلك ال ُمكالمة -التً تسر َب ْت
ولعل ُه -زاد ُه هللاُ مِن فضلِه -ال َ
صاحبها -والتً تضم َن ْت -بوضوح ال مِرا َء فٌه-
ؼٌر َعمد(!) ِمن
ِ
عن ِ
ُ
أشرت مِن الترصد والتربص!!
بوادر ما له
َ
اس ُت ْر َع ْوراتِنا ،وآمِن روعاتِنا...
وهللاُ سِ ِّتٌر ٌحب الس ْت َر؛ فالله ّم ْ
ت وج ِههِ ،و َفلَ َتا ِ
و«ما أسر أحد سرٌرة إالّ أ ْبدَ اها هللاُ على صفحا ِ
ت
لسانِه» [«شرح العقٌدة الطحاوٌة» (ص.])ٔٗ1
َن َعم؛ نؤمل ُ لهم الهداٌة ،ونسؤل ُ هللاَ لهم السدادَ ...
سى :-ما كتب ُه لً فً رسالة
وال أزال ُ أذ ُك ُر -وال إخال ُ أخً الشٌ َخ عل ٌّا ٌن َ
بعض ُكتاب ( ُمنتدانا) -
هاتفٌة -جزاهُ هللا خٌراُ -منتقدا عنوانَ مقال كتب ُه
ُ
ُ
ؾ ما
لِ َما فٌه مِن شدة-؛ وكٌؾ أ ِّنً
طلبت مِن ال ُمشرفٌن ُ -مباشرةَ -ح ْذ َ
انتقدَ هُ فضٌل ُت ُه...
ولكنْ ؛ نتمنى أنْ َن َرى مثل َ هذا (التجاو ِ
ب) مِن الجمٌع!!
 ...حتى َت َظل ( ُمنتدٌات البٌضاء) بٌضاء -واقِعا؛ ال خٌاال..-
ُ
نتدٌات ُكل ّ السلف ٌٌِّن) لكل ِّ السلف ٌٌِّن -ح ّقا؛ ال ادِّعاء..-
 ...وحتى تستمر ( ُم
السادسْ :
ض ُ
ض -أٌضا -ال َمدْ َح
ت
القدح بؽٌري؛ فإ ِّنً أرفُ ُ
َ
وإذ قد َر َف ْ
لنفسً؛ فاهللُ ٌشه ُد أن ُكل عبارة ٌك ُت ُبها -أو ٌنقلُهاُ -مدافع ،أو ذاب ،أو
سن نٌة ،-وفٌها ما لٌس فً مِن ثناء زابد ،أو َمدْ ح ؼال:
ُمناقِش -ولو ُ
بح ِ
ضها ،وال ْأر َتضِ ٌها ،وال أُواف ُِق على ما فٌها..
فإ ِّنً أرفُ ُ
العلمً (ال ُمحرر) ر ّدا على ال ُبؽا ِة الظالمٌن فً
نعم؛ َن ْقل ُ (بعض) الثناء
ّ
الحق :مطلوب..
الج ْو ُر ،وقل فٌه
وو َز فٌه َ
ُ
زمان َك ُث َر فٌه َ
اإلنصاؾ ،و ُت ُج ِ

ولكنْ ؛ ُكل ما جا َ
الض ّد!
ب إلى ِّ
وز الحدّ ؛ ا ْن َقلَ َ
فا ْل َز ُموا..
َ
ثبلثة أُمور:
السابع -واألخٌ ُر -أَ ْذ ُك ُر فٌه
ُ
ِوار ،وأسالٌ ِ
ب
ّأولَ َها :أ ِّنً أَ َرى (لَ َم َحات) َت َحسن فً ( ِ
بعض) صِ ٌَ ِػ الح ِ
الردُو ِد التً ٌُناق ُ
ش َنا بها إخوا ُننا ال ُمخالفُون لَنا!!
فإ ِّنً أحم ُد هللاَ -تعالى -على ذلك...
ُ
وراء هذه (اللمحات) مِن هإالء (البعض)
كنت -حقٌقة -ال أدري ما
وإنْ
َ
وال دواف َعها ،وال بواع َثها!!-سنُ الظن؛ فلعل له أبوابا ،وأسبابا...
وإ ِّنً أل ُ َح ِّ
ثانٌها :مِما ا ْ
والخاص ِة -قول ُ َمن قال َ« :التاج ُر
ش َت َه َر إٌرا ُدهُ -بٌن العا ّمة
ّ
ُ
ٌبحث فً دفات ِِر ِه القدٌمة»!!
ال ُمفلِس
فقد أز الشٌطانُ
تجاو َ
بعض َمن ( َ
َ
ب َم َع ُه!) -مِن ِ
أهل (البٌضاء)َ -ؼ َف َر هللا ُ
ش َر (فتوى اللجنة الدابمة!) ،وكذا َن ْ
لهم -ل ٌُعٌدَ َن ْ
ش َر َن ْفًِ (تذك ِر!) الشٌخ
الفوزان (!) لـ«األسبلة العراقٌة»!!
ُ
رددت علٌهما -مِن زمان...-
وكبلهُما (قدٌمان) معروفان ،وقد
أكثر) ُرواد (البٌضاء) -و َمن
فضبل عن معرفتً الجازمة ٌ-قٌنا :-أن ( َ
وراءها ،وأما َمها -على ؼٌر ارتضاء ل َف ْت َوى (اللجنة)!!
َ
فلِ َم الل َج ُج؟!
وضوح الصورةِ ،و ُظهور ال ُمراد،
ثال ُثها :أَ َرى ِ -ب َجبلء وصفاءَ -ب َواد َِر
ِ
وأن كثٌرا مِن َ
وال!
ش َبدَ أ بالز ِ
الؽ َب ِ
والشمس ال ُت َؽطى بؽِربال!!
ُ
س َفال!!!
والحق فً ُعلُو ،والباطل ُ فً َ
وهللاُ -تعالى -ذو الع ِّز والجبلل...

ال تجعلوا (كتابً!) هو المشكلة! فاألمر أعظم من ذلك!!
ُ ..عنوانُ كلمتً -هذه -هو فحوى نصٌحة قدمها إلً -وقبل ُتها منه -شٌخ
فاضل مِن ُعقبلء هذا الزمان و ُعلمابه...
ِّ
ب :إخراج للبح ِ
ص ُر (المشكلة) فً الكتا ِ
الحق الجادِّ و ُبرهانِه ،عن
ث
إذ َح ْ
ض شخصٌة!!
مجالِه ومٌدانِه ،وتحوٌل للقضٌة إلى مسؤلة َم ْح ِ
ُ
وقفت على خط َب ٌْن فٌه!
* فمِن قابل:
فؤقول ُ:
لقد أقلَ ْل َ
ت ٌ-ا أخً -إذا!!
أكثر مِن ذلك
فبالٌقٌن :ما فً (كتابً) مِن األخطاء أو ال ُمبلحظات ُ
بكثٌر...
الس ِّتٌر..
هللا هُو ِّ
لكن َ
ثم:
ألم تعلم -أٌها األخ ال ُم َوفق« -أن األخطاء ال ٌَ ْسلَ ُم منها بشر ،وإنما
ُ
أ ُ ْعطِ ٌَ ِ
العصمة لؤلنبٌاء فٌما ٌبلِّؽون ُه عن هللاَ ،و َمنْ عداهم :فقد ٌخطا
ت
فً أقوالِ ِه االجتهادٌة ،وفٌما ٌنقله عن الرسول -صلى هللا علٌه وسلم،-
ؼٌره.
وفٌما ٌنقلُ ُه عن ِ
ُ
ْ
عابشة على عدد مِن الصحابة أخطاء وقعوا فٌها.
استدركت
وق ِد
اب
ولئلمام الشافعً مذهبان :القدٌم ،والجدٌد ،وقد ٌكونُ -مع ذلك -الصو ُ
أحٌانا -فً القدٌم! وكان فً ؼاٌة من اإلنصاؾ والتواضع ،فٌقول[لئلمام أحمد]« :أنتم أعلم بالحدٌث والرجال منً ،فؤي حدٌث صح،
فؤخبرونً به؛ آلخذ به».
َ
حنٌفة وصاح َب ٌْه أشٌا َء
وقد رد على شٌخِه اإلمام مالك ،ورد على أبً
ُ
اللٌث على اإلمام مالك فً رسالة معروفة.
كثٌرة ج ّدا ،ورد

وهذا أبو حنٌفة -رحم ُه هللاٌُ -خالفُ ُه صاح َباهُ أبو ٌوسؾ ومحم ُد بنُ
ث المذه ِ
الحسن فً ُثلُ ِ
ب.
ِ
أمٌر المإمنٌنَ فً الحدٌ ِ
ث و ُعلومِه -بما فً ذلك
وهذا اإلما ُم البخاري
ُ
عل ُم الرجال -انتقدَ هُ اإلمامان أبو ُزرعة وأبو حاتم الرازٌان فً حوالً
واحد وسبعٌن رجبل وسبعمابة رجل!
ولم ٌَ ْسلَ َما فً نقدِهما من الخطؤ»...
كتابه «بٌان فساد
الشٌخ
كبلم فضٌل ِة
ربٌع بن هادي فً ِ
كما هو نص ِِ
ِ
ؾ!-
ص َ
المعٌار» (ص -)6-4لِ َمنْ أ ْن َ
فكان ماذا؟!
* َ
صلَؾُ ( -منتدانا) وأعضا َءهُ -بسبب موقفِه الؽاشم
ؾ -ب ُكل ِّ َ
وآخ ُر ٌصِ ُ
مِن (الكتاب) -بؤوصاؾ قبٌحة َفجة ظالمة ُمظلمة؛ ٌ ُكع القل ُم دو َنها!
بسببها!
وٌجؾ مِدا ُدهُ
ِ
ف ٌُقال ُ لمثلِ ِه ما قال ُه ابنُ المبارك:
المرء فً قتـلِه
تعاهَدْ لسا َن َك إن اللسانَ  ...........سـرٌع إلى
ِ

وهذا اللسانُ برٌ ُد الفإا ِدٌَ ...........دُل الرجال َ علـى عقـلِه
وأقول ُ -أنا:-
ِصال .........و(مال ُك) َذ ٌْ ِن (أبو) جهلِ ِه!!
كقُ ْب ِح
س ِ
المقال و ُ
وء الخ ِ
ِ
أعرض
ٌؤمرنا!) بالتراجع؛ فإذا ُطول َِب بـ(قابمة!) فٌما ( ٌُرٌد):
َ
* وثالث ( ُ
بجانبه -تهوكا!!-
حٌرة ،-ونؤَىِ

وما أجمل َ ما قال َ ابنُ حزم فً «األخبلق
والس ٌَر» (صٓٔٔ)« :إنْ
ِّ
ص ْح َ
ت بشرطِ ال َقبول منك :فؤنت ظالم»...
َن َ
 ...فهل أنت ه َُو؟!
ص ِم الظهور ،وعظابم األُمور!!
* ورابع ٌد ُعو بِ َق ْ
للناس ما تحب
فؤٌنَ هو مِن قول نب ٌِّنا -صلى هللا علٌه وسلم« :-أحب
ِ
لنفسِ كَ :ت ُكنْ ُمإمنا» [«السلسلة الصحٌحة» (ٖٓ.])1
 ...وقد ٌكونُ َح َ
نشره ،وتوزٌعه،
دَث (ألول مرة) :أنْ ٌُ َرد على كتاب قبل َ ِ
وتداولِه!!
ألٌس لهذا معناه ،وما وراءه؟!
نعم؛ لٌس (كتابً) هو ال ُمشكلة ،ولن أجعلَ ُه ٌ-وما -هو ال ُمشكلة -تطبٌقا
لتلك النصٌح ِة الرشٌدة-؛ بل -واللـ ِه الذي ال إل َه إالّ هُو :-إننًِ ُمستعد أنْ
وأم ُح َوهُ...
س ُهْ ،
أحب َ
َ
أتراج َع عن كتابً ،وأنْ ِ
العلمً -مِمن هُم خٌر مِنا ،وأجل مِنا -من
وك ْم وك ْم -فً تارٌخ اإلسبلم
ّ
سل َ ُك ُت َب ُه ،أو دَ َف َن َها ،أو أحر َقها؟!!
َؼ َ
ص ُر فً عبارة..
فقد أ ُ َق ِّ
بً ال َقلَ ُم فً َت ْع ِبٌر...
أو ٌك ُبو َ
صدِي فً مسؤلة..
ؾ عن إبان ِة َق ْ
أض ُع ُ
أو ْ
وؼٌره! -وارد ،بل وارد جدّ ا...
 ...هذا ُكله -
ُ
أجل ذا :أَ
ُ
رسلت كتابً -قبل َط ْب ِع ِه -إلى عدد لٌس بالقلٌل -مِن أهل
ومِن ِ
العلم و ُطبل ِبه -مِمن أراهُم أهبل لئلفاد ِة واالستفادة  -وقد «است ُ
فدت» -كما
صر ْح ُ
ت فً كتابً (ص.-)ٖٔ4
فؤ ُ َك ِّر ُر رجابً -ثالثا ورابعا -إلخوانً السلفٌٌن -فً هذا (المنتدى) -
األمٌن:-

ال تجعلوا َمن ُتحِبون ب ِه َت ْم َت ِ
ح ُنون...
لؽٌره تفتِنون...
ال تجعلوا كبل َم َمن ُت َقدِّ ُرون طرٌقا ِ
مدار ما عن ُه ُتدافِ ُعون ،ولمنتقدٌِه تردون...
ال تجعلوا (كتابً)
َ
واإلقصاء -هً
ِبلج ( ُمشكلة) ال ُؽلُ ِّو فً التبدٌع -واإلسقاطِ ،
ِ
 ...اجعلوا ع َ
ال ُعنوان والمضمون...
اجعلوا َ
َ
أبرز ما له
صوره-
فتنة التعصب الشدٌد -والتحزب األكٌد -ب ُ
تنقضون...
أكبر ما به تهتمون...
اجعلوا َرد بلٌة (التقلٌد الجدٌد) -والتضلٌل ال َمدٌدَ -
ُ
سٌموت...
 ...فـ(علً)
و( َع ْمرو) سٌزول ُ...
سٌذهب..
و(فُبلن)
ُ
ِّ
والنهج العالً...
للحق الؽالً،
بقاء إال
وال َ
ِ
احرصوا -بر ِّب ُكم -على دعوتِكم السلفٌة بصورتِها النقٌة..
ِ
ال تعصب ،وال حِزبٌة  -ال خفٌة ،وال جلٌة...-
ٌح ما ٌكت ُبون ،أو ٌك ِّذ ُبون...
ال ٌستخفن ُكم الذٌن ال ٌعلمونِ :
بقب ِ
ٌسبون ،أو ٌش ُتمون...
ٌخلِ ُطون ،أو ٌجهلون...
ٌجٌإون ،أو ٌروحون...
ومواقع قلمِك:
مواضع قدمِك،
صر -
َ
َ
 ...فان ُظر -فٌما له َت ْن ُ
هل أنت ناصح صادق؟!
ِّ
الحق ناطق؟!
بؽٌر ُنور
أم أنك ِ

قال اإلما ُم ابنُ ق ٌِّم الجوزٌة فً «الروح» (صٖٖٕ):
«إن الناص َح ال ٌُعادٌك إذا لم تقبلْ نصٌح َته ،وقال :قد َو َق َع أجري على
َ
قبلت أو لم َت ْق َبلْ.-
هللا-
وٌدعو لك بظهر الؽٌب ،وال ٌذ ُكر عٌو َبك ،وال ٌُ َب ٌِّ ُنها للناس.
والمإ ِّنب ضدّ ذلك».
مع نفسِ ك..
 ...فباهلل علٌك :اصدُق َ
و ُكن مِرآة صافٌة َرقراقة وضاءة إلخوانِك...
ُ
عرفت منهج
شر نفسً-؛ فـ«هلل الحمد -منذ
أما (أنا) ُ -مستعٌذا باللـ ِه مِن ِّ
للبدع من ِّفر منها ،وكلما تقدّ م بً
السلؾ -محب له وذاب عنه ،مبؽض ِ
سن [وأنا -اآلنَ  -على أبواب الخمسٌن] :ازدَدْ ُ
ت معرفة به وبمنهج
ال ِّ
أهله ،وخاصة موق َفهم من أهل البدع ،وازددت له ح ّبا وعنه ذ ّبا ،وللبدع
بؽضا ،ولها وألهلها نقدا ،ومنها ومنهم تنفٌرا وتحذٌرا.
وأسؤل ُ هللاَ أنْ ٌثٌ َبنًِ على ذلك ،وأنْ ٌتوفانً علٌه راضٌا ع ِّنً».
سنَ الذي كت َب ُه فضٌلة الشٌخ ربٌع بن
الح َ
 ُمستعٌرا لنفسً هذا الكبل َم َكتابه «بٌان فساد المعٌار»(ص.-)ٔٗ4-ٔٗٙ
هادي -عن نفسِ ه -فً ِ
وإنا -واللـ ِهِّ ( -
أعتاب ِه أذالّ ُء خاض ُعون..
للحق) صاؼرون ،وعلى
ِ
ض ِّم ُؼبار ما ٌجري؛ م ّما ألكثر بواعثِه ودوافعِه -
لكنْ ؛ أٌنَ ه َُو ذا فً ِخ َ
بعد إحسان الظنِّ ! -ال أعرؾ وال أدري!؟!
وهللاُ -وحدَ ُه -ال ُمستعان ،وعلٌه الت ْكبلن..
*****

لك هللا ٌ-ا مصر-؛ فالتقتٌل األعمى لٌس من شرع هللا...
أخبار مساء ٌوم األحد -ٕٕ(-شباط -)ٕٓٓ1-ناقلة
فاجؤتنا -وأَ ْف َز َع ْت َنا-
ُ
والدِّماء والقتل َ فً وسطِ
ب والذ ْع َر
َ
إلٌنا َن َبؤ َ تفجٌر ؼاشم أوقع الر ْع َ
القاهر ِة المصرٌة!
 ...م ّما ذك َرنا بحادثة (تفجٌرات ع ّمان) -األلٌمة -قبل َ سنوات!
وو ْق ُع ال ُمفاجؤ ِة أ َتى مِن جه ِة (ظ ِّننا) أن دُعا َة (
َ
التفجٌر) -هإالء -بعد ُكل ِّ
ِ
هذه األٌام!َ -كفوا ،وا ْن َكفوا( :متعلِّمٌن) مِن مفاس ِد أعمالِهم الس ٌِّب ِة
وضبلل ما هم ٌفعلون؛
وببلء،
خطر،
السابقة!! و(منتبهٌن) إلى
ِ
ِ
ِ
وٌفجرون!!
وٌك ِّفرون،
ِّ
عكس ما ظ َنناهُ بهم؛ مما ٌإ ِّك ُد أن
الواقع -كما فً حادثة األحد -أثبت
لكن
َ
َ
ُح ْسنَ الظنِّ (بهإالء) لٌس فً مكانِ ِه وموض ِع ِه!!!
وراء هإالء ال ُم َف ِّج ِرٌن ال َق َتلَ ِة فكرا ُم َت َ
شدِّدا ُم َت َط ِّرفا -
أجز ُم أن
َ
وإ ِّنً ألكا ُد ِ
بؽٌضا -هو (الفكر التكفٌري)؛ المظل ُم فً نفسِ ه ،الظال ُم ألهلِه!
بالباطل-
هإالء (ال ُم َك ِّف َرةُ ال ُم َف ِّج َرةُ) -أو َمن لهم ٌُ َإ ٌِّدُون! -
دافع
ِ
ومهما َ
ِ
الجهل
عن فعابلِهم القبٌحة ،وصنابعِهم الشنٌعة :فهو دفاع مبنً على
ِ
الشرعً -من جهة ،-وقابم على العواطؾ الفارؼ ِة الخاوٌة -مِن
بالعلم
ِّ
ِ
ُ
جهة أخرى.-
األفكار
ولقد َحذ ْرنا مِرارا ،ونب ْهنا َتكرارا -ومنذ سنوات وسنوات -أن هذه
َ
َ
أعظم
لئلسبلم -واإلسبل ُم منها بريء -هً مِن
نفسها
ب َ
الؽالٌة التً َتنسِ ُ
ِ
ِ
أسبا ِ
ب إساءة الظنِّ باإلسبلم ،والخوؾ منه ،والر ْعب مِن مجرد ذِكر
الكبٌر
الوهَم
اسمِه؛ حتى أطلق
بعض ُم َف ِّك ِري الؽرب (!) على هذا َ
ُ
ِ
الباطل!!!-
صطلح( :اإلسبلم فوبٌا) ،أي :الخوؾ من اإلسبلم -إمعانا فً
ُم
َ
ِ
ب هإالء (ال ُم َك ِّف ُرون) -بؤعمالِهم الدنٌبة ،وفعابِلِ ِهم ؼٌر البرٌبة-
لقد َقلَ َ
معانً اإلسبلم الحق َة الس ْم َح َة إلى عكسِ ها ،وما ٌضادها:
َ
فاهللُ -تعالىٌ -قول َُ { :والَ ُت َجا ِدلُوا أَهْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
سنُ }...
ًِ أَ ْح َ
ب إِال ِبالتًِ ه َ

وهُم ٌق ُتلُو َنهم ،و ٌُ َق ِّتلُو َن ُهم ،وٌفعلونَ معهم الذي هو أسوأ ُ وأخشنُ !!
س ْل َنا َك إِال َر ْح َمة لِ ْل َعالَمٌِن}.
وهللاُ -تعالىٌ -قول َُ { :و َما أَ ْر َ
اإلسبلم تحمل ُ معنى الببلء والسوء وال ِّنقمة...
وهُم جعلوا أحكا َم
ِ
ورسولُنا الكرٌ ُم -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول ُ« :ب ِّ
شروا وال تن ِّفروا».
و ُهم ٌُ َن ِّفرونَ  ،وال ٌُ َب ِّ
شرون!!
سروا».
ٌسروا وال ُت َع ِّ
وٌقول ُ -صلى هللا علٌه وسلمِّ « :-
سرون!!
سرونَ  ،وال ٌُ ٌَ ِّ
وهُم ٌُ َع ِّ
وٌقول ُ -صلى هللا علٌه وسلم« :-إنما أنا رحمة مهداة».
ض ُه!!
وهُم جعلوا
الهدي النبوي كؤن ُه ضِ د ذلك ،ونقٌ ُ
َ
الدٌنً؟!
الشرعً ،والفقه
العلم
 ...أٌنَ هإالء مِن
ِّ
ِّ
ِ
ّ
الحق؟!
بالخلق ،والدعوة إلى
أٌن هإالء مِن الرحم ِة
ِ
أٌن هإالء مِن أدب اإلسبلم ،وأخبلق أبمتِ ِه األعبلم؟!
لكِ هللاُ ٌ-ا مصر-؛ فستبقٌن َبلَدَ التارٌخ والحضارة..
العلم وال ُعلماء..
بلدَ
ِ
بلدَ اإلسبلم واإلٌمان...
األمن واألمان -وإنْ َرؼِ َم ْت أُنوؾ!!...-
َبلَدَ
ِ
ُ
الخبر الصحفً ال ُم َوث َق الذي
نسٌت -كما ٌُقال! -ذلك
أنسى -إن
َ
وال َ
أسابٌع -مِن دراسة مٌدانٌة
بعض وكاالت األنباء العالمٌة -قبل
تنا َقلَ ْت ُه
َ
ُ
استقرابٌة ( ُمحاٌدة) أ ُ ْج ِر ٌَت فً عدد مِن الببل ِد العربٌة واإلسبلم ٌّة ،كانت
ول العربٌ ِة واإلسبلم ٌّ ِة تدٌنا ،و ُح ّبا
نتٌج ُتها أن (مصر) هً ( ُ
أكثر) الد ِ
لئلسبلم..

وواللـ ِه الذي ال إل َه إال هُو إننا ل َن ْ
س الٌ ِد مِن هذا
س ُه لَ ْم َ
ش ُع ُر بذلك ،ونلم ُ
ُ
حٌث ُنحِس أن التدَ ٌنَ فٌه فِطري ،وعلى الس ِجٌ ِة الطبٌعٌ ِة
الشعب الط ٌِّب؛
السلٌم ِة.
نعم؛ ٌوج ُد فً (مصر) -كما هو موجود فً سابر ببل ِد ال ُمسلمٌن -أخطاء،
وٌوج ُد نقص ،وٌوج ُد تقصٌر..
كاب ُر فً هذا ،أو ٌُنكِره...
وال أحدَ -ال مِن الحكام ،وال من المحكومٌنِ ٌُ -
ض ِة -م ّما لم ٌَ ْخل ُ منه عصر إسبلمً -
وهذا -مِن الناحٌة التارٌخٌ ِة ال َم ْح َ
انقضاء عصر الخلٌفة الصالح عمر بن عبد العزٌز -
وال بلد إسبلمً -منذ
ِ
بتفاوت.-
رحم ُه هللا ُ-
ُ
بؤي
ولكن هذه
س ِّو ُغ ِّ -
األخطاء -فضبل عن ذلك النقص أو التقصٌر -ال ُت َ
َ
األحوال -هذا التقتٌل َ األعمى ،وذاك
حال مِن
َ
ِ
التفجٌر البهٌ َم ،الذي ٌنال ُ
كثٌرا مِن ال ُم ْس َتؤْ َمنٌن ،وال ٌنجو منه أعداد مِن المسلمٌن!! فضبل عما
بؤمن المإمنٌن ،وزلزلة لسكٌن ِة اآلمِنٌن...
ٌُس ِّب ُب ُه مِن إخبلل
ِ
الفكر التكفٌري) -بكاف ِة مدارسِ هِ ،وأشكالِه ،و َد َرجاتِه! -فكر ضال
إن ( َ
أكثر مِن إسا َءتِ ِه
أساء
ُمضِ ل ،فكر ظالم ؼاشم؛ فكر
لئلسبلم وأهلِهَ :
َ
ِ
وتكفٌره) ،وقتلِ ِه!!!
تفجٌره( ،
لؽٌره)؛ فً
ِ
ِ
( ِ
صاد}.
و{إِن َرب َك لَ ِبا ْلم ِْر َ
*****

الموضوع رقم (ٓٓٓٔ) :تفصٌل هام لشٌخ اإلسبلم ،فؤٌن
نحن منه -إخوانً الكرام!-؟
ًِ
ِ ...ب ُمناسب ِة ُو
ِّ
صول عدد مواضٌع ُمنتدانا ال ِع ْلم ِّ
ِ
السلفً( -منتدٌات ُكل ّ
ُ
رأٌت كلمة
اإلسبلمً العا ِّم-إلى (ٓٓٓٔ) موضوع:
المنبر
السلف ٌٌِّن) -فً
ِّ
ِ
ابن تٌمٌ َة -رحم ُه هللاُ -فً«مجموع الفتاوى»
لشٌخ
نافعة -نادرة-
اإلسبلم ِ
ِ
ِ
ُ
ِلم فً
()ٙٔ-٘1/ٙ؛ فٌها تؤصٌل وتفصٌل-
أحببت َن ْقلَها إلخوانً طلب ِة الع ِ
ُكل ِّ مكان-؛ لعل ُهم ٌستفٌدون ،فٌتفق ُهون ،وبالحق والعدل ٌحكمون...
ُ
رحمة هللاِ علٌه:-
قال -
«إن المسابل َ الخبرٌ َة العِلمٌ َة:
َ
واجبة االعتقا ِد.
(قد) تكونُ
تجب فً حال دونَ حال.
و(قد)
ُ
وعلى قوم دونَ قوم.
ؼٌر واجبة.
و(قد) تكونُ مستحبة َ
و(قد) ُتستحب لطابفة -أو فً حال-؛ كاألعمال -سواء.-
ُ
ٌجوز تعرٌفُ ُه بها ،كما
لبعض الناس؛ فبل
و(قد) تكونُ معرف ُتها ُمضِ رة
ِ
ٌعرفون ،ودَ ُعوا ما
قال علً -
رضً هللاُ عن ُه« :-ح ِّدثوا الن َ
َ
اس بما ِ
ب هللاُ ورسولُه»([ٔ])).
ٌنكرون؛ أ ُتحِبونَ أنْ ٌُ َكذ َ
ُ
ٌحدِّث قوما حدٌثا ال
رضً هللا ُ عن ُه« :-ما مِن رجل
وقال َ ابنُ مسعود -
َ
تبلُ ُؽ ُه عقولُ ُهم؛ إال كان فِ ْت َنة لبعضِ هم»([ٕ] ومثل هذا كثٌر عن السلَ ِ
ؾ.
لبعض
ضارا
فإذا كان العل ُم بهذه
المسابل (قد) ٌكونُ نافعا ،و(قد) ٌكونُ
ِ
ّ
ِ
الناس؛ تبٌنَ لك:
أن القول َ (قد) ٌُ ْن َكر فً حال دون حال.
ومع شخص دون شخص.

وأن العالِـ َم (قد) ٌقول ُ ال َق ْولَ ٌْ ِن الصوا َب ٌْ ِنُ ،كل قول مع قوم؛ ألن ذلك هو
الذي ٌنف ُعهم؛ مع أن القولَ ٌْ ِن
صحٌحان ال منافا َة بٌن ُهما؛ لكنْ ؛ (قد) ٌكونُ
ِ
ض َرر على الطابف َت ٌْ ِن؛ فبل ٌجم ُعهما إال لِـ َمنْ ال ٌضرهُ
قولُهما -جمٌعا -فٌه َ
الجمع.
ُ
وإذا كانت( :قد) تكونُ قطعٌة.
سو َغ فً المسابل العلمٌة.
سو َغ اجتهادٌ َتها ما َ
و(قد) تكونُ اجتهادٌةَ :
ؾ فً
أكثره -مِن هذا الباب؛ فإن االختبل َ
وكثٌر مِن تفسٌر القُرآن -أو ُ
المسابل ال ِع ْلمٌِ ِة الخبرٌةِ ،ال مِن با ِ
ب
التفسٌر هو مِن باب
كثٌر مِن
ِ
ِ
ِبار ،كما (قد) تقع فً
تقع األهوا ُء فً
الع َملٌِةِ؛ لكنْ ؛ (قد) ُ
ِ
المسابل الك ِ
مسابل العمل!
القابل اآلخ ِِر قولَ ُه إنكارا ٌجعلُ ُه كافرا ،أو
و(قد) ٌُ ْنك ُِر أح ُد القابلٌِنَ على
ِ
الهجر -وإنْ لم ٌستحق ذلك!-
ُمبتدعا فاسِ قاٌ ،ستحق
َ
وهو-أٌضا -اجتهاد.-
األحوال،
بعض
بعض
األشخاص ،أو ِ
ِ
و(قد) ٌكونُ ذلك التؽلٌ ُظ صحٌحا فً ِ
ِ
اآلخر مِن المفسد ِة
القول
لظهور السن ِة التً ٌُ َكف ُر َمن خال َفها؛ ولِـ َما فً
ِ
ِ
ِ
الذي ٌُ َبد ُع قابلُ ُه.
َ
الصدق إذا قٌلَ؛ فإن
فهذه أُمور ٌنبؽًِ أنْ ٌعر َفها العاقلُ؛ فإن القول َ
صف َت ُه الثبوتٌ َة البلّ َ
زمة أنْ ٌكونَ ُمطابقا لل ُمخ َبر.
أما كو ُن ُه عند المستمع معلوما ،أو مظنونا ،أو مجهوال ،أو قطع ٌّا ،أو
ٌجب َقبولَ ُه ،أو ٌَ ْح ُرم ،أو ٌكف ُر جاح ُدهُ ،أو ال ٌكف ُر :فهذه أحكام
ظن ٌّا ،أو
ُ
تختلؾ باختبلؾِ
األشخاص واألحوال([ٖ]
عملٌة
ِ
ُ
َ
رأٌت إماما (قد) َؼل َظ على قابل َمقالَ َت ُه ،أو َكف َرهُ فٌها :فبل ٌُعتب ُر هذا
فإذا
صل َ فٌه الشر ُط([ٗ] الذي ٌستحق
ُح ْكما عا ّما فً ُكل ِّ َمن قالَها ،إالّ إذا َح َ
الشرابع الظاهرةِ،
والتكفٌر له؛ فإن َمن َج َحدَ شٌبا مِن
به التؽلٌ َظ علٌه،
َ
ِ

َ
باإلسبلم ،أو ناشبا ببل ِد جهل([٘] :ال ٌُ َكف ُر حتى تبل َؽ ُه
حدٌث العه ِد
وكان
ِ
ال ُحج ُة النبوٌ ُة.
َ
َ
ْ
َ
صدرت مِن إمام قدٌم:
المخطبة (قد)
المقالة
رأٌت
العكس؛ إذا
وكذلك
ُ
وغ ال ُحجة له؛ فبل ٌؽتفر لمن َبلَ َؽ ْت ُه ال ُحج ُة ما ْ
اؼ ُتف َِر
فاؼ ُتف َِر ْت -لعدم ُبلُ ِ
لؤلول.
ُ
ونحوها -إذا أ ُ ْنك َِر ذلك،
أحادٌث عذاب القبر([- ]ٙ
فلهذا ٌُ َبد ُع َمن َبلَ َؽ ْت ُه
ُ
َ
ٌعرؾ بؤن المو َتى ٌسمعونَ فً
ونحوها -ممن لم
ِّع
ْ
عابشة([َ - ]4
وال ُن َبد ُ
قبو ِرهم!
فهذا أصل عظٌم فتدب ْرهُ؛ فإن ُه نافع؛ وهو أنْ ٌن ُظ َر فً شٌ َب ٌْن فً المقالة:
هل هً حق؟ أم باطل؟
أ ْم َت ْق َبل ُ التقسٌ َم؛ فتكونُ ح ّقا باعتبار ،باطبل باعتبار -وهو كثٌر وؼالب-؟
ُثم الن َظر الثانً :فً ُحك ِم ِه إثباتا ،أو نفٌا ،أو تفصٌبل ،واختبلؾ أحوال
الناس فٌه.
القول
ف َمن سلك هذا المسل َك
َ
ِ
أصاب الحق قوال وعمبل ،وعرؾ إبطال َ
وإحقا َقه وحمدَه.
فهذا هذا.
والقادر علٌه».
وهللاُ ٌهدٌنا و ٌُرشدنا؛ إنه ولً ذلك
ُ
ُ
قلت:
للمنهج ا ِّ
المبنً
العدْ ِل،
ِّ
لحق َ
فهذه فراب ُد فوابدَ ؛ ال ٌُدر ُكها إال َمن وف َق ُه هللاُ
ِ
أهل السن ِة -الشرعٌ ِة الصحٌحة-؛بعٌدا عن ال ُؽلُ ِّو
على (وسطٌ ِة) ِ
والتقصٌر ،واإلفراط والتفرٌطِ -وآثار ذلك ُكل-القبٌحة!-

*****

([ٔ]) رواهُ البخاري (.)ٕٔ4
([ٕ]) رواهُ مسلم فً مقدِّ َم ِة «صحٌحه» (٘).
والعدْ ل ُ...
([ٖ]) هذا هو العل ُم ،والحقَ ،
ُ
الؽالٌات -الٌو َم -فً َف ْرد!!
األوصاؾ
تجتمع هذه
وقل أنْ
ُ
َ
وال ُم ْ
ش َت َكى إلى هللا -وحدَ هُ.-
ج فِقها دقٌقا ،و َف ْهما
([ٗ]) وهذا التنزٌل ُ المنضب ُط بمواف َقة الشرطٌ :حتا ُ
عمٌقا...
أكثر الجهل َ والجاهلٌن -الٌو َم -فً ببل ِد المسلمٌن!
([٘]) وما َ
([ )]ٙوهً ُمتواترة.
وان ُظر «نظم ال ُمتناثر» (صٕٖ و ٖٔٓ-ٕٔ4وٕٓٗ) لل َكتان ًِّ،
و«اآلٌات الب ٌِّنات» (صٔ ،)6و«تخرٌج الطحاوٌة» (صٖ-)4كِبلهُما
لشٌخِنا -رحم ُه هللا ُ.-
([ )]4ان ُظر «اآلٌات الب ٌِّنات( »..صٕٗ وٖ٘ ،٘ٙ-و ،4ٔ-ٙ1و.)4ٙ

بٌن (األحوال) و(األوحال) ..فلنطو صفحتهم -على كل
حال!...-
صل َ بً َ -
والفضل ُمنتسبون -مِمن
العلم
بعض َمن هُم إلى
لٌلة أمس-
ُ
 ...ات َ
ِ
ِ
هُم إلى الكتا ِ
ب والسن ِة دا ُعون-؛ ممن لنا ٌُحبون ،ولجهودِنا ٌُ َقد ُِّرون،
ِّ
وللحق -فٌما نحنُ فٌهٌ -عرفون...
صلُوا بنا=(لنا) ٌُعاتِبون.
ات َ
ومِن حِرصِ هم (علٌنا) ٌنطلقون...
ِّ
لٌحذ ُروا مِن أنْ َن ْن َزل َِق إلى ُط ُرق َمن علٌنا ٌردون ،أو لنا
صلُوا
ات َ
ٌتعق ُبون..

rrrrr
سلَقُونا بؤلسنة عنٌفة حِداد.
لقد َ
وطع ُنوا فٌنا ( ُجملة) بؤلفاظ شنٌعة شِ داد!!
ؼٌر إرشاد ،وال استرشاد...
ومِن ِ
لقد خلطوا البٌاض بالسواد!
الببلد!!!
وأضحكوا علٌنا -وعلٌهم! -أهل َ
سابر ِ
ِ
ّ
جاع ْت -أكلت (!) َمن هُم لها
فصِ رنا -فً أع ٌُ ِن (اآلخرٌن)
كالقطة -لَـما َ
أوالد!!

rrrrr

الكثٌر الكثٌر...
 ...لقد كتبوا
َ
وأكثرهُ -ولؤلسؾ -مِن ؼٌر تدبر وال تدبٌر..
ُ
َ
ؼاٌة منه إالّ الس ْح ُق والتدمٌر..
و(كؤن ُه) ال
ّ
الحق الكبٌر؟!
فهل هذا -هكذا -مِن عبلمات
الر ْف ُق ،وال ِ
ح ْل ُم ،والتبشٌر؟!!
أٌن هو ِّ
أٌن هو ُ
واألدب الكاملُ ،والتٌسٌر؟!!
الخلُ ُق الفاضلُ،
ُ

rrrrr

* ات َه ُمونا بؤننا نقول ُ بـ(منهج ال ُموازنات) ،وربنا ٌعل ُم أن هذا كذب
صراح..
ُ
البدَع مِفتاح...
فهذا (المنهج) منهج بدعً باطل؛ بل هو لطرابق أهل ِ
بعض أبم ِة السن ِة َذ ِوي ال َفبلح...-
ض َب ْطنا
صور ِه) -عن ِ
بعض ُ
َ
لكننا ( َ
لٌكونَ طرٌقا لل ُهدى ،وبابا لئلصبلح.
ُ
ضل عن الصبلح..
لٌدخله -و ُند ِخلَهُ -كل ّ َمن َ
ٌرفع ال ُجناح؟!
ألٌس فً هذا ( َعنا) ما
ُ

rrrrr

كحال َمن هم لمنهج (أهل
ض (الجرح ال ُم َفسر)؛
* وات َه ُمونا بؤننا نرفُ ُ
ِ
الحدٌث) أعداء...
وهللاُ -فً عالً سماه -علٌم بؤن هذا القول َ باطل هَباء..
والجبلء...
فالجرح ال ُم َفس ُر -عند ُكل ِّ ذي َن َظر -مقبول بـ(القناعة)،
َ
دَع مِن ِبدَعِ ِهم شِ فاء...
وهو ألهل ِ
الب ِ
َ
اإللزام به) أشٌاء:
شرط (
ولكن
ِ
أهمها :ال ُحج ُة العلمٌ ُة القوٌ ُة (المقن َِع ُة) بالقضاء..
اإلجماع ال ُم ْع َت َب ُر مِن األبم ِة وال ُعلماء..
وثانٌها:
ُ
وبؽٌر ذلك -أٌها المحبونُ -نسً ُء ،أو لنا ٌُساء!!
ِ
فهل ما نسبوهُ إلٌنا ،وما وضحناهُ سواء!!
ال؛ والذي رفع السماء...

rrrrr

* وات َه ُمونا بؤننا فً (العقٌدة والمنهج) مِن القابلٌن بالتفرٌق!!
ُ
ُ
وأبحث (!) :مِن أٌنَ أَ َت ْوا بهذا
أبحث
 ...وإلى ساعتً هذه وأنا
التشقٌق؟!
بؽٌر تحقٌق؟!
وعلى ماذا اعتمدوا بهذه الدعوى الباطل ِة ِ
محض الز ْع ِم بالتخرٌق!
ولم أجد جوابا إالّ أنْ ٌُقال :إن ُه -وهللا-
ُ
فكبلمً واضح ال ٌَ ْخ َفى -كالبرٌق!-
فهل ما كان هكذا :جزاإُ ه التحرٌؾ والتحرٌق؟!

rrrrr

والؽمز بؤبم ِة الزمان!
* وات َه ُمونا بالط ْع ِن بال ُعلماء،
ِ
فكٌؾ ٌفه ُم هإالء الكبل َم -أٌها اإلخوان-؟!
إن ُهم ٌُساوونَ بٌن اإلبهام واإلعبلن...
إن ُهم ال ٌُ َف ِّرقُونَ بٌن األعداء واألعوان...
ِّ
بالحق) ٌُ ْك َر ُم أو ٌُهان؟!
دافع عن نفسِ ه (
فهل َمن ٌُ ُ
أٌنَ األمانَ ؟!
أٌن اإلٌمان؟!

rrrrr

ب إخوا ُننا كتابات قو ٌّة..
لقد َك َت َ
س ِّنٌة...
وردوا ُردودا علمٌة ُ
ِّ
ور ِوٌة..
ودافعوا عن
الحق ب ُكل ِّ حِلم َ
فل ْم ٌُجا ُبوا إال بالتسفٌ ِه واإلعراض -وال َف ْريِ باألعراض! ،-بل الرمً ب ُكل ِّ
بلٌة؟!
وكثٌره -مِن هَدْ يِ الدعو ِة السلَفٌِة؟!
فؤٌن هذا -بقلٌلِه
ِ
أٌنَ الحق وأهلُ ُه مِن أخبلقِنا اإلسبلمٌة؟!

rrrrr

آخر الكبلم:-
وبعد َ -
الح ْل َق ِة ال ُم ْف َر َؼ ِة مِن ُكل ِّ شًء إالّ الظ ْل ُم
فهل نستمر
بالدوران فً هذه َ
ِ
والظبلم؟!
المسٌر فً ِّ
الزحام؟!
إلى متى
ُ
إلى متى هذا ال َقتام؟!
والشراب والطعام!!
صار الرد والنق ُد -لِذاتِ ِه -كؤنما هو الهوا ُء
لقد
ُ
َ
باإلعدام...
كالح ْك ِم
فواللـهِ؛ إن هذا لِدعوتِنا السلفٌة
ُ
ِ
كقول َحذام!!
أقول ُ هذا تنبٌها وتحذٌرا (لعلنا ولعل ُكم)؛ ال
ِ
فهل فهم ُتم ٌا كِرام؟!!

rrrrr

لقد َك َت ْبنا ما عندَ نا ،وبٌنا حقنا؛ وال ِمن ُمستجٌب!
وهذا شًء ؼرٌب..
وشؤن عجٌب...
لِ َم ُكل هذا التكذٌب؟!
ِّ
للحق والتصوٌب؟!
والنفًِ
صل َ الجفا ُء و(التخشٌب)؟!
ألهذه الدرج ِة َو َ
صل َ التحطٌم والتحطٌب؟!
ألهذا الحال َو َ

rrrrr

أٌها اإلخوةُ األحباب:
ُخذوا م ِّنً الحق والصواب:
َف ْل َند َْع هذا التباب...
ِب َما َمؤلَ ال ِجراب!
ح ّتى ال ُنشابه الذباب!
فلٌس ُكل قابل ٌُجاب...
َ
ُ
فالفرق ظاهر بٌن الحمام ِة وال ُؽراب..
فإنْ ل ْم َن ْس َت ِج ْب :ن ُكن كالباحثٌن فً السراب!
والسباب..
ف ْل َن ْح َذ ِر الش ْت َم
ِّ
حتى ال نرضى مِن الؽنٌم ِة باإلٌاب!
 ...وأقول ُ -قبل نهاٌ ِة الخِطاب:-
لنْ نس ُك َ
ت عن الجواب...
ولنْ ٌكونَ عن ُه مِن ذِهاب..
ردّ ا لكل ِّ باطل كذا ارتٌاب...
 ...هذا عهدُنا -أٌها األصحاب.-

rrrrr

تجاوب مع ُكل ِّ ناصح أمٌن..
و ُكل هذا (مِنا)
ُ
لٌس ضعفا! وال َت َرددا فٌما (معنا) مِن حق وٌقٌن..
مع التنبٌ ِه إلى َحقٌق ِة ما ُكت َِب فً (منتدٌات ُكل ِّ السلف ٌٌِّن):
وأن ُه -إلى اآلنُ ( -كله) دِفاع َم ْحض ،ورد ( ُجل ُه) َرصِ ٌن...
ولٌس فٌه أي (هُجوم) ،أو ابتداء بعدوان ُمبٌن...
َ
اإلحسان وال ُم ْحسِ نٌن:
طرابق
خالؾ
وما فً (بعضِ ه) مِما ٌُ
ُ
ِ
فهو (األقل) -مِن جهة ،-و(رد فعل) أقل وأقل على ما فعلوهُ ِبنا مِن طعن
و َت ْطحٌن..
ح ّتى جعلونا (مبتدعٌن)...
ساقطٌن...
ضالٌِّن...
بؽٌر ُحجة وال َت ْبٌٌن...
دونَ ُبرهان ُمبٌن...
َ
الهداٌة لنا ولهم -أجمعٌن...-
 ...فنسؤلُ َك -اللهم-
قولوا :آمٌن...
*****

ال َب ْؽ ًَ ال َب ْؽ ًَ  ...فاحذروه!
نحو أ ُ
َك َت ْب ُ
سبوع ٌْن -مقاال ب ُمناسبة وصول عدد مواضٌع (المنبر
َ
ت -قبل ِ
األلؾ موضوع!
العام) فً منتدٌاتِنا «-منتدٌات ُكل ّ السلف ٌٌِّن»-
َ
ب مقاال َ
تجاوز عد ِد أعضاء ُمنتدٌاتنا -نفسِ ها-
آخ َر بمناسبة
ُ
والٌو َم أك ُت ُ
ضو!!
« ُمنتدٌات ُكل ّ السلفٌٌن»-
األلؾ ُع ْ
َ
ُ
ب-
أكتب ذاك -وال هذا -تكثرا! أو َف َرحا بالكثر ِة!! وإنما
ولم
كتبت -وأك ُت ُ
ْ
ِّ
الحق ،وصٌانة للقُلو ِ
بؽٌر ال ُهدَ ى،
بؽٌر
حِراسة للن ْف ِ
ب أنْ تتؤث َر ِ
س أنْ تؽتر ِ
ٌِل...
وتذكٌرا لل ُعقول أنْ ال
َ
تنصاع إالّ للب ٌِّ َن ِة والدل ِ
سنا بس َب ِبهِ؛
فإننا َنرى (!) -فً َؼ ْم َر ِة الم ِْح َن ِة والفتن ِة! -ما نكا ُد ُن ْنك ُِر أنفُ َ
األعراض،
والخوض فً
مِن تعمد ال َكذِب ،واالجتراء على الظنِّ الباطِ ِل،
ِ
ِ
س َببا للهبلكِ ؛
ض ُه َ
للع َثرات؛ مما (قد) ٌكونُ بع ُ
والتقلٌد البهٌم ،والت َتب ِع َ
فكٌؾ باجتماعِ ِه ُ -كلِّ ِه-؟!
ُ
ركومة مِن ُمخالفا ِ
ت الش ْر ِع -كذِبا ،وظ ّنا ،وخوضا،
 ...وهذه األلوانُ ال َم
السوء ُ -كل ُه ،-والفسا َد -
و ..و -..تجم ُع َها كلمة واحدة؛ تضم بٌن حروفِها
َ
والببلء ُ -كل ُه...-؛ أال وهً (ال َب ْؽً):
ُكل ُه،-
َ
ِّ
الحق على
تجاوز
و ُم ْج َمل ُ معانً كلمة (البؽًِ) -كٌفما كانت-
تدور علىُ ( :
ُ
الؽٌر.-
النفس ،أو إلى
الباطل) -سواء فً
ِ
ِ
ِ
سنة -فً َذ ِّمهِ؛ والنهً
صوص الش ْر ِع
جاء ْت ُن
الحكٌم -كتابا و ُ
ُ
ألجل ذلك؛ َ
ِ
ِ
عن ُه ،والتحذٌر من ُه.
منها:
ِش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َطنَ
قول ُ هللا -تعالى{ :-قُلْ إِن َما َحر َم َر ِّب ًَ ا ْل َف َواح َ
َواإلِ ْث َم َوا ْل َب ْؽ ًَ ِب َؽ ٌْ ِر ا ْل َح ِّق.}...
وجلَ { :-و ٌَ ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ
شاء َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َب ْؽًِ }.
وقولُ ُه -عز َ

وقولُ ُه -سبحا َن ُهَ { :-و َما ْ
اب إِال مِن َب ْع ِد َما َجاء ُه ُم
ؾ الذٌِنَ أ ُ ْو ُتو ْا ا ْل ِك َت َ
اخ َتلَ َ
ا ْل ِع ْل ُم َب ْؽٌا َب ٌْ َن ُه ْم }.
وقولُ ُه -جل جبللُهَ { :-و َما َت َفرقُوا إِال مِن َب ْع ِد َما َجاء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْؽٌا َب ٌْ َن ُه ْم
}...
وقولُ ُه -تبارك وتعالىَ { :-ف َما ْ
اخ َتلَفُوا إِال مِن َب ْع ِد َما َجاء ُه ْم ا ْل ِع ْل ُم َب ْؽٌا
َب ٌْ َن ُه ْم }.
 ...و ُنبل ِح ُظ فً هذه المجموع ِة ال ُمبارك ِة مِن اآلٌا ِ
مبلح َظ َت ٌْن:
ت الكرٌم ِة
َ
األول :النه ًُ عن ال َبؽً ُ -مطلقا.-
الثانً :اقترانُ (كثٌر) مِن البؽًِ بالعِلم!
ُ
والثانٌة أعظ ُم مِن األُولى ،وأشد...
فاألصل ُ أن العل َم نِعمة؛ فان ُظروا كٌؾ ؼدَ ا نِقمة ،وجر إلى ببلء؟!
والببلء الطاؼً على
ولعل ذلك الفسادَ الباؼً،
اعتبار أن { َكثٌِرا ِّمنْ
َ
ِ
َ
الشرٌعة ،وعدم
ض ُه ْم َعلَى َب ْعض}؛ بسبب ُمخالفتِهم
ا ْل ُخلَ َطاء لَ ٌَ ْبؽًِ َب ْع ُ
صلُ ُح لهم.
صلِحهم ،أو ٌَ ْ
اهتمامهم بما ٌُ ْ
استثناء الـ(قلٌل) ٌدل على أنه
ٌاق القُرآن ًِِّ -مع
ِ
وذكر الـ(كثٌر) -فً ال ِّ
ُ
س ِ
األكثر؛ ال أ ّن ُه ُمجرد (كثٌر)ٌُ ،قابلُ ُه (كثٌر) -مثلُ ُه!-
البؽً وال ٌُ ْز ِع ُج ُه؛ ألن ُه
ًِ علٌه -ال ٌُ ْقلِقُ ُه هذا
ُ
والمإمنُ المظلو ُم -ممنْ ُبؽ َ
وجل-؛ كما
سبحا َن ُه ،-وواثق مِن توفٌقِ ِه -عز َ
ُم ْط َمبن مِن ُنصر ِة المولى ُ -
ص َرن ُه
ًِ َعلَ ٌْ ِه لَ ٌَن ُ
ِب ِب ِه ُثم ُبؽ َ
ب ِب ِم ْث ِل َما ُعوق َ
قال -تعالىَ { :-ذلِ َك َو َمنْ َعا َق َ
هللاُ إِن هللاَ لَ َعفُو َؼفُور}...
ُ
ت -مِن (با ِ
عظم الحاال ِ
ب
عاقبة
و ُم
ِ
المإمن َمن بؽى علٌه تكونُ -فً ُم ِ
فاع) ،ال مِن (با ِ
صا َب ُه ُم
ب ال ُهجوم)؛ كما قال -سبحانهَ { :-والذٌِنَ إِ َذا أَ َ
الدِّ ِ
ا ْل َب ْؽ ًُ ُه ْم ٌَن َتصِ ُرون}...

نعم؛ هذا -أصبل -حق شرعً له؛ كما قال -عز شؤنه{ :-إِن َما الس ِبٌل ُ َعلَى
ض بِ َؽ ٌْ ِر ا ْل َح ِّق أ ُ ْولَبِ َك لَ ُهم َع َذاب
اس َو ٌَ ْب ُؽونَ فًِ األَ ْر ِ
الذٌِنَ ٌَ ْظلِ ُمونَ الن َ
أَلٌِم}...
اس
بؽً الباؼً على نفسِ ه؛ كما قال -جل فً ُعبلهٌَُ { :-ا أٌَ َها الن ُ
َ ..ف ٌَ ْر َتد ُ
اع ا ْل َح ٌَا ِة الد ْن ٌَا ُثم إِلٌَ َنا َم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُن َن ِّب ُب ُكم ِب َما ُكن ُت ْم
إِن َما َب ْؽ ٌُ ُك ْم َعلَى أَنفُسِ ُكم م َت َ
َت ْع َملُون}.
هذا بال ِّنسب ِة آلٌا ِ
ت القُرآن؛ التً فٌها الهداٌة واالطمبنان ،ألهل اإلٌمان -
م ّمن أصا َب ُه ُم ال َب ْؽ ًُ وال ُعدوان.-
أما بال ِّنسب ِة لؤلحادٌث:
أح َرى أنْ
فقد قال رسولُنا الكرٌ ُم -صلى هللا علٌه وسلم« :-ما مِن ذنب ْ
حب ِه فٌه ال ُع َ
قوبة فً الدنٌا -مع ما ٌدخ ُِر له فً
ٌُ َع ِّجل َ هللاُ -عز َ
وجل -لصا ِ
اآلخ َِر ِة -مِن قطٌع ِة الرح ِِم ،وال َب ْؽً» [«السلسلة الصحٌحة» (.])1ٔ6
سٌصٌب أُمتًِ دا ُء األ ُ َمم».
وقال -صلى هللا علٌه وسلم« :-إنه
ُ
قالواٌ :ا نبً هللا؛ وما داء األ ُ َمم؟!
قال -صلى هللا علٌه وسلم« :-األ َ
س فً
شر ،وال َب َطر ،والتكا ُثر ،والتنافُ ُ
ج»
سدُ؛ حتى ٌكونَ ال َب ْؽ ًُُ ،ثم ٌكونَ ال َه ْر ُ
ض ،والتحا ُ
الدنٌا ،والتبا ُؼ ُ
[«السلسلة الصحٌحة» (ٓ.])ٙ6
هللا -تبار َك وتعالىْ -أو َحى إلً؛ أنْ :
وقال -صلى هللا علٌه وسلم« :-إن َ
ض ُكم على بعض» (رواهُ ُمسلم).
تواض ُعوا ،وال ٌَ ْب ِػ بع ُ
َ
فال ُمسل ُم الحق ،والمإمنُ الصدق :هو «التقً النقًِ؛ ال إث َم فٌه ،وال َب ْؽ ًَ،
سد» -كما َث َب َ
النبً -صلى هللا علٌه وسلم-
ت عن
ِّ
وال ؼِ ل ،وال َح َ
[«السلسلة الصحٌحة» (.])1ٗ6
َ
أحادٌث وآثارا -فً ذ ِّم ال َب ْؽً ،وبٌان
 ..و َثم َة ُنصوص أُخرى ُ -م َت َع ِّددَ ة-
وسوء عاقبتِ ِه وأَ َث ِر ِه...
فسا ِدهِ،
ِ

َ
األنظار إلٌه -ها هُنا -هو ما
التركٌز علٌه ،وتوجٌ َه
ولكن الذي أُرٌ ُد
ِ
باجتماع (العلم) و(البؽً) َ -معا:-
ٌتصِ ل ُ
ِ
ُ
ص ِع ْل ِم ِه..-
فذو الجهل إذا َب َؽى (قد) ال
ٌلتفت إلٌه أحد -ل َِج ْهلِهِ ،و َن ْق ِ
نفس ُه إلى َمن َب َؽى
بٌنما لو َب َؽى (ذو
العلم)؛ فإن إفسادَ هُ ٌكونُ ُم َت َع ِّدٌا َ
ِ
ؼٌر ُه!!
ؼٌر ال ُم َت َث ِّبتٌِن-
لتؽرٌر ِه بعل ِم ِه َ
ِ
علٌه ،بل إلى (ال ُمراقبٌن) -مِن ِ
صوره!ُ -نقول َ
شتى عن شٌخ اإلسبلم ابن
وفً
تقرٌر هذا المعنى -ب ُ
ِ
تٌمٌة -رحم ُه هللاُ -تعالى-؛ منها:
شٌخ اإلسبلم فً «أمراض القلوب وشفاإُ ها» (ص:)ٕ1
قول ُ
ِ
ضهم على
«فلم ٌكنْ اختبلفُهم لعدم العلم ،بل علموا الحق ،ولكنْ َب َؽى بع ُ
بعض -كما ٌبؽًِ الحاس ُد على المحسود»-؛«ال ألجل طلب الحق»
«الصفدٌة» (ص.)ٖٓ1
وقال -رحم ُه هللا -فً «بٌان تلبٌس الجهمٌة» (ٔ:)ٖٔ4/
خبلؾ العدل؛
ب االختبلؾ هو البؽ ًُ الذي هو
ُ
س َب َ
«فبٌنَ -تعالى -أن َ
ُ
فالشبهة الفاسدةُ مِن هذا الن َمط ،وهً من أسباب االختبلؾ بعد بٌان
ّ
للحق المعلوم».
الكتاب والسنة
تعارض العقل والنقل» (:)ٗٓ6/6
وقال -رحم ُه هللا ُ -فً «درء ُ
الناس بما ال
«
فالبؽً مذموم ُمطلقا؛ سواء كان فً أنْ ٌُ ْل ِز َم اإلنسانُ
َ
ُ
ٌلز ُم ُهم ،و ٌَ ُذمهم على َت ْر ِكهِ ،أو بؤنْ ٌَ ُذم ُهم على ما هم معذورونَ فٌه،
ٌؽفر خطؤَهُم فٌه.
ُ
وهللاُ
الناس وعاق َب ُهم على ما لم ٌَ ُذم ُهم هللاُ -تعالى ،-وٌعاقِ ْبهم :فقد
ف َمن َذم
َ
َب َؽى علٌهم -ال سٌما إذا كان ذلك ألجل هواه...-
أوج َب ْت بٌن الناس
مور العامة (الكِبار) َ
 ..وإذا َو َق َع الظ ْل ُم والجهل ُ فً األ ُ ِ
والبؽضاء؛ فعلى اإلنسان أنْ ٌتحرى العل َم والعدل َ فٌما ٌقولُ ُه فً
العداو َة
َ

مقاال ِ
مور
ت الناس؛ فإن الحكم بالعلم والعدل فً ذلك ْأولَى منه فً األ ُ ِ
ؽار).»..
( ِّ
الص ِ
وقال -رحم ُه هللا ُ -فً «مجموع الفتاوى» (ٔ- )ٔٗ/تفسٌرا لآلٌ ِة:-
مجًء ال ِع ْل ِم الذي بٌنَ لهم ما ٌتقُون؛
« ...فؤخبر أن تفر َق ُهم إنما كان بعد
ِ
هللا ما كان {لِ ٌُضِ ل َق ْوما َب ْعدَ إِ ْذ هَدَ ا ُه ْم َحتى ٌُ َب ٌِّنَ لَ ُهم ما ٌَتقُونَ }.
فإن َ
وأخبر أن ُهم ما ت َفرقُوا إالّ بؽٌا.
َ
الحدِّ -كما قال ابنُ عمر :الكبر والحسد.-
والبؽًُ :مجاوزةُ َ
ُ
وهذا بخِبلؾِ
التفرق عن اجتهاد لٌس فٌه علم ،وال قُصد به البؽً،
ّ
كتنا ُزع العلماء السابػ.
ّ
للحق ،وإ ّما تعد للحد؛ فهو إ ّما ترك واجب ،وإما ف ِْعل
والبؽً :إ ّما تضٌٌع
ُ
ُم َحرم؛ ف ُعلم أن ُموجب التفرق هو ذلك».
وقال فً (ٔ- )ٔٙ/منه:-
ّ
للحق ،وإما
«والبؽً -الذي هوُ :مجاوزة الح ّد-؛ إما تفرٌطا وتضٌٌعا
ُعدوانا وفعبل للظ ْل ِم.
حقوق هللا،
والبؽً تارة ٌكونُ مِن بعضِ هم على بعض ،وتارة ٌكونُ فً
ِ
تبلزمان.
وهُما ُم ِ
ؾ
ولهذا قالَ { :ب ْؽٌا َب ٌْ َن ُه ْم} ،فإن ُكل ّ َِ طابفة َب َؽ ْت على األُخرى ،فلَ ْم َت ْع ِر ْ
العدوان علٌها».
حقها الذي بؤٌدٌها ،ول ْم َت ُكؾ عن
ِ
وقال فً (ٔ- )ٔ4/منه:-
« َ
ب االجتماع واأل ُ ْل َفة َج ْمع الدِّ ٌن ،والعمل به ُكلّه ،وهو
س َب َ
فظ َه َر أن َ
عبادة هللا -وحدَ هُ ال شرٌ َك له-؛ كما أَ َم َر به باطنا ،وظاهرا.
وسبب الفُرقةَ :ت ْر ُك َحظ مما أُم َِر العب ُد به ،والبؽً بٌنهم.

ونتٌجة الجماعة :رحمة هللا ،ورضوانه ،وصلواته ،وسعادة الدنٌا
واآلخرة ،وبٌاض الوجوه.
ونتٌجة الفرقة :عذاب هللا ،ولعنته ،وسواد الوجوه ،وبراءة الرسول
منهم».
كتاب ِه «مفتاح دار
وقال تلمٌ ُذ ُه اإلما ُم ابنُ ق ٌِّم الجوزٌة -رحم ُه هللاُ -فً ِ
السعادة» (ٕ:)٘6/
وعدم
ٌن إالّ بعد ال ِع ْلم ال ُموجب لئلثباتِ،
«ما تفر َق َمن َق ْبلَنا فً الدِّ ِ
ِ
البؽً مِن بعضِ هم على بعض،
التفرق ،وإِن الحامل َ على ذلك التفرق
ُ
ؼٌرها.
وإرادة ُكل ّ طابفة أنْ ٌكونَ ال ُعلُو والظ ُهور لها ،ولقولِها دون ِ
وإذا تؤم ْل َ
بلل رأٌ َت ُه صادرا عن هذا بعٌنِه».
َع والض ِ
ت تفر َق ِ
أهل ِ
البد ِ
 ....وكبل ُم ُهما -رحم ُهما هللاُ -فً (ذ ِّم ال َب ْؽً) -وأهله -كثٌرَ ،بلْ وكثٌر
جدّ ا...
ناسب المقا َم:
بشعر ح ِْك َمة ٌُ
ُ
وأختم هذا المقال َ
ِ
تدور الدواب ُر
ٌصرع أهلَ ُه * * * وأن على (الباؼِ ً)
البؽً)
قضى هللا ُ أن (
ُ
ُ
َ
الببر الذي هو حافِ ُر
س ٌُو َق ُع فً
و َمن ٌحتف ِْر ببرا
ؼٌرهُ * * * َ
لٌوقع َ
َ
ِ
ورح َم هللاُ َمن قال:
ص َر ُع أهلَ ُه * * * والظل ُم مرت ُع ُه وخٌم
(
البؽً) ٌَ ْ
ُ
ولقد ٌكونُ لك البعٌ ُد * * * أخا وٌقط ُع َك الحمٌم
ُ
سقِ ِه:-
وقلت -على َن َ
وسوؾ ٌرح ُم َك الرحٌم
فاصب ْر على ُظ ْل ِم (ال ُبؽا ِة) * * *
َ
ِ
َ
ص ُم فٌه هو الخصٌم
فالحق ٌعلُو دابما * * *
والخ ْ
ار ِج ْع إلٌه َتفُ ْز بما * * * ٌُنجٌك مِن نار الجحٌم
َف ْ

ص ْرنًِ على َمن ( َب َؽى) علً...
 ...فاللهم «اه ِدنًِ،
ُداي إلً ،وان ُ
وٌس ْر ه َ
ِّ
َ
سنن أبً داود»
س
خٌمة قلبً» [«صحٌح ُ
واسلُلْ َ
وسدِّد لسانًْ ،
(.])ٖٖٔ4

*****

مناهج السبلمة مِن مباهج «االستقامة»
األثري
الحلبً
علً بن حسن
ّ
ّ
ّ
كتاب ِه
مِن فراب ِد فواب ِد
ابن تٌمٌ َة -رحم ُه هللا ُ -فً ِ
شٌخ اإلسبلم ِ
ِ
«االستقامة» (ٔ - )ٗٔ-ٖ4/التً (ٌجب) أن نف َهمها ،ونتؤملَها ،و َن ِجد فً
وتعمٌم هَدْ ٌها و ُنورها  -قولُ ُه:
تطبٌقِها ،
ِ
س َواء َكانَ َق ْوال أَو ف ِْعبل.-
س مِن
« ُكل َما
الدٌِّن َ -
أوجب فِ ْت َنة وفُ ْر َقة؛ َفلَ ٌْ َ
َ
ِ
جهل
وٌصبر على
ٌصبر عن الفتنةِ،
صٌب العادل َ :علٌه أن
َولَكِن ال ُم
َ
َ
َ
ِ
ؼٌر ُم َتؤ َ ِّول.-
ول و ُظ ْل ِم ِه -إنْ َكانَ
َ
َ
الج ُه ِ
َوأَماإِنْ َكانَ َذا َك-أَ ٌْضاُ -م َتؤ َ ِّوالَ :
ٌب ِب ِه
فخ َطإُ هُ مؽفور لَ ُهَ ،وه َُو-فٌِ َما ٌُصِ ُ
اجتِ َها ِدهِ ،وخطإه مؽفور لَ ُهَ ،وذلِ َك
مِن أَذى ِب َق ْولِ ِه ْأو ف ِْعلِ ِه -لَ ُه أَ ْجر َعلَى ْ
ص َب َر َعلَى َذلِ َك ،وات َقى اللـ َه كانت
وم؛ َفإِ َذا َ
م ِْح َنة وا ْبتِبلء فً َح ِّق َذلِ َك ال َم ْظلُ ِ
ُ
ضر ُك ْم َك ٌْ ُد ُه ْم َ
ش ٌْبا}
ص ِب ُرو ْا َو َتتقُو ْا الَ ٌَ ُ
العاقبة لَ ُه ،كما قال -تعالىَ { :-وإِن َت ْ
[آل عمران.]ٕٔٓ:
َو َقال ََ -ت َعالَى{ :-لَ ُت ْبلَ ُون فًِ أَ ْم َوالِ ُك ْم َوأَنفُسِ ُك ْم َولَ َت ْس َم ُعن مِنَ الذٌِنَ أُو ُتو ْا
اب مِن َق ْبلِ ُك ْم َومِنَ الذٌِنَ أَ ْ
ص ِب ُرو ْا َو َتتقُو ْا َفإِن
ش َر ُكو ْا أَذى َكثٌِرا َوإِن َت ْ
ا ْل ِك َت َ
َذلِ َك مِنْ َع ْز ِم األ ُ ُمور} [آل عمران.]ٔ6ٙ:
س ْب َحا َن ُه -بالص ْب ِر َعلَى أَ َذى ال ُم ْ
ش ِركٌِنَ ،وأَهْ ل ال ِك َتاب -مع التقوى-؛
َفؤ َ َم َر ُ -
َوذلِ َك َت ْن ِبٌه َعلَى الص ْب ِر َعلَى أَ َذى ال ُم ْإ ِمنٌِنَ َب ْعضِ ِهم لِ َب ْعض ُ -م َتؤ َ ِّولٌِن
كانوا ،أو ؼٌر ُم َتؤ َ ِّولٌِن.-
وقد قال -سبحانهَ { :-والَ ٌَ ْج ِر َمن ُك ْم َ
اع ِدلُو ْا ه َُو
ش َنآنُ َق ْوم َعلَى أَال َت ْع ِدلُو ْا ْ
ار َعلَى
ب لِلت ْق َوى} [المابدة]6:؛ ف َن َهى أنْ ٌَ ْح ِمل َ ال ُم ْإ ِمنٌِنَ ُب ْؽ ُ
أَ ْق َر ُ
ض ُهم لِل ُكف ِ
ض لِفاسِ ق أَو ُم ْب َتدِع ُم َتؤ َ ِّول -مِن أَهْ بل
ؾ إِ َذا َكانَ ال ُب ْؽ ُ
أَالّ ٌَ ْع ِدلُوا َعلَ ٌْ ِه ْم؛ َف َك ٌْ َ
ب َعلَ ٌْه ِِأَالّ ٌَ ْح ِملَ ُه َذلِ َك َعلَى أَالّ ٌَ ْع ِدل َ َعلَى
إلٌِ َمان-؟! َف ُه َو أَ ْولَى أَنْ ٌَ ِج َ
ُم ْإمِن َ -وإِنْ َكانَ َظالِما لَ ُه!-

َف َه َذا َم ْوضِ ع َعظِ ٌ ُم ال َم ْن َف َع ِة فً الدِّ ٌن والد ْن ٌَا؛ َفإِن الش ٌْ َطانَ ُم َوكل ِب َبنًِ
دَع َما
ور ْ -
ضل َ
آدَ َمَ ،وه َُو ٌَ ْع ِر ُ
ٌِع ،وال ٌَ ْسلَ ُم أَ َحد مِن ِم ْث ِل َه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
ِلجم ِ
ؼٌر
سِ َواهَا -مِنْ َن ْو ِع َت ْقصِ ٌر فً َمؤْ ُمور ،أو ف ِْع ِل َم ْح ُظورِ -ب ْ
اجتِ َهاد أو ِ
الحق.-
اجتِ َهاد ،وإنْ َكانَ ه َُو َ
ْ
س ِّب ْح
اس َت ْؽف ِْر ل َِذنبِ َك َو َ
اص ِب ْر إِن َو ْعدَ هللاِ َحق َو ْ
س ْب َحا َن ُه -لِ َن ِب ٌِّ ِه َ { :-ف ْ
وقال ُ -
ِب َح ْم ِد َر ِّب َك ِبا ْل َعشِ ًِّ َواإلِ ْب َكار}[ؼافر]٘٘:؛ َفؤ َ َم َرهُ ِبالص ْبر ِ،وأَ ْخ َب َرهُ أَن َو ْع َد
هللا َحق ،وأَ َم َرهُ أنْ ٌَ ْس َت ْؽف َِر لِذ ْن ِب ِه.
الح ِّقَ ،وأَ َم َر
َوال َت َق ُع فِ ْت َنة إِالّ مِن َت ْركِ َماأَ َم َر اللـ ُه ِبهَِ ،فإِن ُه-سبحانه -أَ َم َر ِب َ
بالص ْب ِر.

الح ِّقَ ،وإِما مِن َت ْركِ الص ْب ِر.
فالفِ ْت َن ُة :إِما مِن َت ْركِ َ
ص ِب ْر؛
ص ُر فً عِ ْل ِم ِه ٌُ ْإ َم ُر بالص ْب ِرَ ،فإِ َذا لَ ْم ٌَ ْ
فالمظلو ُم ال ُمحِق الذِي ال ٌُ َق ِّ
ور.
َف َقد َت َر َك ال َمؤْ ُم َ
الح ِّق -
س َه َذا ِب َو ْج ِه َ
ص ِب ْر؛ َفلَ ٌْ َ
الح ِّق ولَ ْم ٌَ ْ
وإنْ َكانَ ُم ْج َت ِهدا فً َم ْع ِر َف ِة َ
صبِ َر َعلَ ٌْ ِه.
صا َب ُهَ ،ف ٌَ ْن َبؽًِ أنْ ٌَ ْ
نوع َحق فٌِ َما أَ َ
ُم ْطلَقا-؛ لَكِنْ ؛ ه ََذا َو ْج ُه ِ
َ
ثبلثة ُذ ُنوب:
ار ْت
فص َ
الح ِّقَ ،
صرا فً َم ْع ِر َف ِة َ
َوإِنْ َكانَ ُم َق ِّ
الح ِّق.
أن ُه لَ ْم ٌَ ْج َت ِهدْ فً َم ْع ِر َف ِة َ وأن ُه لَ ْم ٌُصِ ْب ُه.ص ِب ْر.
 وأن ُه لَ ْم ٌَ ْالح ِّق فٌِ َما ٌَ َت َعل ُق ِب َن ْفسِ هِ ،ولَ ْم ٌَ ُكنْ ُمصِ ٌبا
َو َقد ٌَ ُكونُ ُمصِ ٌبا فٌِ َما َع َر َف ُه مِن َ
صل
الحق فً أَ ْ
فً َم ْع ِر َف ِة ُح ْك ِم هللا فً َؼ ٌْ ِرهِ؛ َوذلِ َك ِبؤَنْ ٌَ ُكونَ َقد َعلِ َم َ
س َماع َ
صر ،و ٌُ َظن َ -م َع
وخ َبر ،أو ِبقِ ٌَاس و َن َظر ،أَو ِب َم ْع ِر َفة َو َب َ
ؾ فٌِ ِه ِب َ
ٌُ ْخ َتلَ ُ
الح ِّق َعاصؤَو َفاسِ ق أَو َكافِر! وال
ار ِبذلِك َِ َ
ار َك ل ِِئل ْق َر ِ
َذلِ َك -أَن َذلِ َك ال َؽ ٌْ َر الت ِ
اس َت ْف َر َغ ُو ْس َع ُه،
ٌَ ُكونُ األَ ْم ُر َكذلِ َك؛ ألَن َذلِ َك ال َؽ ٌْ َر ٌَ ُكونُ ُم ْج َت ِهداَ ،قد ْ
َوال ٌَ ْقد ُِر َعلَى َم ْع ِر َف ِة األَول؛ لِ َعد َِم ال ُم ْق َتضِ ًَ ،و ُو ُجود ال َمانِع.

ؾ ُكل أَ َحد َحال َ َؼ ٌْ ِر ِه مِن إٌِ َذاء
ٌِرة ،وال ٌَ ْع ِر ُ
َوأ ُ ُمو ُر القُلُوب لَـ َها أَ ْس َباب َكث َ
ب ال ُم ْإ َذى -إِ َذا َكانَ َم ْظلُوما ال َر ٌْب فٌه -أن
لَه ُِ ِب َق ْول أو ف ِْعل َ -قدْ ٌَ ْحسِ ُ
ب أن ُه ٌَدْ َف ُع ُظ ْل َم ُه ِب ُكل ِّ ُم ْمكِن!!
ض َباغ َعلَ ٌْهِ ،و ٌَ ْحسِ ُ
ِي َم ْح ُ
َذلِ َك ال ُم ْإذ َ
صلَ ٌْ ِن؛ إِ ْذ َقد ٌَ ُكونُ ال ُم ْإذِي ُم َتؤ َ ِّوال ُم ْخطِ با!
و ٌَ ُكونُ ُم ْخطِ با فً ه ََذ ٌْ ِن األَ ْ
َوإِنْ َكانَ َظالِما -ال َتؤوٌل َ لَ ُه-؛ َفبل ٌَحِل دَ ْف ُع ُظ ْل ِم ِه ِب َمافٌِه ِِفِ ْت َنة َب ٌْ َناألُمةِ،
َو ِب َما فٌِ ِه َ
شر أَ ْع َظ ُم مِن ُظ ْل ِم ِه.
َبلْ ٌُ ْإ َم ُر ال َم ْظلُو ُم -هَا ُه َناِ -بالص ْب ِر؛ َفإِن َذلِك َِ فً َح ِّق ِه م ِْح َنة وفِ ْت َنة.
ض ْع ِ
ص ْب ِره ،أو لِقِل ِة ِع ْل ِمهِ،
ؾ َ
َوإِن َما ٌَ َق ُع ال َم ْظلُو ُم فً ه ََذا ل َِج َزعِ هِ ،و َ
ض ْعؾِ َر ْأ ٌِ ِه...
َو َ
ٌِنَ ،ف َقال ََ { :و َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم
ص َ
س ْب َحا َن ُهَ -و َ
َواللـ ُه ُ -
ؾ األبِم َة بالص ْب ِر وال ٌَق ِ
ص َب ُروا َو َكا ُنوا ِبآ ٌَاتِ َنا ٌُوقِ ُنون} [السجدة،]ٕٗ:
أَبِمة ٌَ ْهدُونَ ِبؤ َ ْم ِر َنا لَما َ
اص ْوا ِبالص ْبر} [العصر.]ٖ:
اص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َو َ
َو َقال ََ { :و َت َو َ
َوذلِ َك أَن ال َم ْظلُو َم -وإنْ َكانَ َمؤْ ُذونا لَه ُِ فٌدَ ْف ِع الظ ْل ِم َع ْنه ُِ ِب َق ْولِ ِهَ -ت َعالَى-
سبٌِل} [الشورى-]ٗٔ:؛
ص َر َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َفؤ ُ ْولَبِ َك َما َعلَ ٌْ ِهم مِن َ
َ { :ولَ َم ِن ان َت َ
ش ُروط ِب َ
َفذلِ َك َم ْ
ش ْر َط ٌْن:
أح ُد ُه َما :القُدْ َرةُ َعلَى َذلِ َك.
َ
ِي.
َوالثانًِ:أَال ٌَ ْع َتد َ
ار ٌُ ْفضِ ً إلى ُعدْ َوان َزابِد :-لَ ْم ٌَ ُج ْز.
ِص ُ
َفإِ َذا َكانَ َعا ِجزا -أَو َكانَ اال ْنت َ
صا ُر ُه
جزا ،وا ْنتِ َ
َوه ََذا ه َُوأَ ْ
صل ُ الن ْهًِ َع ِن الفِ ْت َنةِ؛ َف َكانَ إِ َذا َكانَ ال ُم ْن َتصِ ُر َعا ِ
فٌِ ِه ُعدْ َوان.
فهذا هذا.
ب ْ
ب األَ ْم ُر بال َم ْع ُروؾِ والن ْه ًُ َع ِن ال ُم ْن َك ِر ِ -ب َحس ِ
ار
ومع ذلك؛ ف ٌَ ِج ُ
إظ َه ِ
البدْ َع ِة والضبلَلَ ِة ِ -ب َحس ِ
ب اإلِ ْم َكان-
السن ِة والش ِر َ
ٌعة ،-والن ْه ًُ َعن ِ
َك َمادَل َعلَى ُو ُجو ِ
اع األُم ِة.»-
اب ،والسن ُة ،وإِ ْج َم ُ
ب َذلِ َك :ال ِك َت ُ

قل ُ
ت:
س َع عِ ْل َم ُه!
َر ِح َم اللـ ُه هذا اإلما َم؛ ما ْأو َ
وما أعظ َم ُخلُ َق ُه!!
ص ْب َرهُ!!!
وما أشد َ
فؤٌنَ -نحنُ السلَفِ ٌٌِّن -منه؟!
وأٌنَ توجٌها ُت ُه مِنا؟!
شاء! كٌؾ شاء!! :-
ؾ َ -و ْل ٌَطِ ْر باعترافِنا َمن َ
َف ْل َن ْع َت ِر ْ
ال ٌزال ُ ال َب ْونُ بٌن توجٌها ِ
الح ْبر ،وبٌن تطبٌقِنا لها ،وواقعِنا
العلَم َ
ت هذا َ
َم َعها -جمٌعا-جمٌعا -كبٌرا ،وكبٌرا جدّ ا...
هام النواٌا بالخزاٌا
إلى متى س َن ْب َقى (!) فً دابر ِة الترص ِد والتصٌدِ ،وا ِّت ِ
والر َزا ٌَا؟!
سوءاَ ،
س ّبا،
وط ْعنا ،و َ
إلى َم َتى سنظل (!) َن ْج َتر بهذه األ ْلسِ َن ِة ال ُم ْم َتلِ َب ِة ُ
وأكثر: -
أكثر
َ
وس َوادا ،و ُظ ْلما َ -
و ِح ْقداَ ،
فُبلن َدجال ،فُبلن َمكار ،فُبلن خبٌث ،فُبلن منافِق ،فُبلن نٌ ُت ُه َكذا
وكذا.....؟!!
 ...إلى (آخ ِِر) هذه العِبارا ِ
ت الؽلٌظات -اآلثمات -التً (قد) ال ٌكونُ لها
(آخِر)!!
وإننًِ ألُوصً إخوانًِ السلَفِ ٌٌِّن فً هذه ال ُمنتدٌا ِ
بار َك ِة ُ (-منتدٌات
ت ال ُم َ
ُكل ّ السلَفِ ٌٌِّن) -فضبل عن ( ُعمومهم) -فً ُكل ِّ مكان -لل َمر ِة الر ِاب َع ِة -أو
الخامس ِة! :-أنْ ٌَتقُوا اللـ َه  -تعالى -فً أقبل ِم ِهم ،وفً كتاباتِ ِهم ،وفً
ُردو ِدهِم ،وفً تعقباتِ ِهم ،وفً تعلٌقاتِ ِهم...
ال أقول ُ لَـ ُهم :ال َت ْك ُت ُبوا!
أو :ال تردوا!

أو :ال ُت َعلِّقُوا!!
ال ...بل اك ُت ُبوا ..لكنْ ؛ ِب ِع ْلم...
َو ُردوا ..لكنْ ؛ بِ ِح ْلم...
وعلِّقُوا ..لكنْ ؛ ِبلٌِن...
َ
 ...وال ٌَ ْس َت ْع ِجلَن (مِنهم) علً ُم َت َح ِّمس -أو َؼ ٌُور -بؤنْ ٌَقول َ:
سبونَ ،و ٌَ ْك ِذ ُبون ،و ٌُ َك ِّذ ُبون ،و ٌَ ْط َع ُنون ،وٌت ِه ُمون!
لكن ُه ْم(!) ٌ ُ
فؤقول ُ -جوابا:-
ال تفعلوا ف ِْعلَ ُهم ،وال َت ْنساقُوا
َ
وراءهُم ،وال ُت ْس َت َفزوا بصنابِ ِع ِهم!!! فاهللُ
َح َكم ق ِْسط -سبحانه.-
 ...ادْ ُعوا لَ ُهم بالهداٌ ِة والسداد...
صوا ل َِر ِّب ُك ْم فٌما ُتناقِ ُ
شو َن ُهم به...
أَ ْخلِ ُ
اص ُدقُوا مع أ ْنفُسِ ُكم...
ْ
أص َؽ َرهُ ْ
ض!) عن فُبلن ،أو
فاع (ال َم ْح َ
وأك َب َرهُ! -الدِّ َ
ال َت ْج َعلُوا هم ُك ْم ْ -
عِ بلّن ،عن (علً) ،أو ُعلٌَان!!!
ص َر َة دٌنِ ُكم ومنه ِج ُكم أنْ ٌصٌ َب ُه ُؼلُو ،أو ُع ُتو...
اج َعلُوا هَم ُك ْم ُن ْ
ْ
أنْ ٌصٌ َب ُه تمٌٌع ،أو تضٌٌع ،أو تشنٌع!!
جاو ُزوا فً ال َمدْ ح ،وال َتتجاوزوا فً ال َقدْ ح...
ال ُت ِ
أعضاء هذا (ال ُمنتدى)
سابر
وبقُوة-
ِ
َ
وهذه -هُنا -فُرصة ُمناسِ بة ألَدْ ُعو ِ -
شاء اللـ ُه -أَنْ ٌَدْ ُخلُوا بؤسمابِ ِهم الصرٌح ِة الواضح ِة َح ْسب
بارك -إنْ
َ
ال ُم َ
أَدَ بٌا ِ
الوضوح -فً َظ ِّنً -تقلٌبل
وض ْبطِ ُمراقِبٌِهِ؛ فإن فً ُ
ت (ال ُم ْن َتدَ ى)َ ،
وأكثر..
أكثر
َ
للش ِّر َ
خاض بها معار ُك وهمٌة!!
وراء ألقاب وهمٌة؛ ٌُ
بدال مِن التخ ِّفً
ُ
َ

فلقد رأٌنا (البعض) ٌدخل(!) َت ْح َ
ت عِدّة أسماء! وٌفتعل ُ الخصومات،
سه -على َر ّد ِه (!) -نفسِ ه -وهكذا!!!
و ٌُ ْحدِث الفِ َتنَ  ،و ٌَ ُرد! ثم ٌرد -نف ُ
بسببه-
أ ّما َمن كان -مِنْ إِ ْخ َوانِنا -له َظرفُ ُه (الخاص) الذي ال ٌستطٌع ِ -
إشهار اسمِه الحقٌق ًِِّ؛ فبل أ َقل مِن أنْ ٌُ َع ِّرؾ إدَ ار َة (ال ُمنتدى) به -مع
َ
األمان واالبتِمان.-
َو َو ْجه َ
آخ ُر مِن الجوا ِ
ب:
ص َفة -على ٌقٌن مِن أَ ْم َر ٌْن:
صر و َن َ
أننًِ -و ُكل ذِي َب َ
الدِّفاع)
إطار (
ب -فً ( ُمنتدانا)( -ال ٌزال ُ!) فً
األول :أن ُجل ما ٌُ ْك َت ُ
ِ
ِ
الخالِص.
حارا
َ
ض ُه) ّ
َن َعم؛ (قد) ٌكونُ (بع ُ
بعض الش ًْ ِء ِ -م ّما ال ْأر َتضِ ٌه ،وال أزال ُ
أُناصِ ُح إخوا َننا فٌه.-
فلٌس هُو -أصبل -ه ُُجوما! وال ُمبادَ أَة بخِصام!! َوإِن َما مِنْ َبابَ ( :قال َ
الحابِ ُط لِ ْل َو َتد :لِ َم َت ُ
سلْ َمنْ ٌَدُقنًِ!)...
شقنًِ؟ َقال ََ :
َ
َ
العنٌؾ -
الثانً :أن ذٌا َك ال ُه ُجو َم (الكاسِ ح)،
واإلسقاط الشدٌِد ،والرد َ
واج ُه به!ٌَ -دْ َف ُع -وال ُبد! -رد ف ِْعل ُمعاكِس! -إلى َ
ش ًْء (منه) ،وال
الذي ُن َ
أقول ُِ ( :م ْثلِ ِه)!! -بل ال (ٌكاد) ٌكونُ ( ُع ْ
ش َر ُه) -أو أَ َقل!-
وهذا َ -علَى َك ْونِ ِه ُم َخالِفا لؤلَ ْولَىْ -
أمر َم ْر ُكوز فً َطباب ِِع النفوس؛ َك َما َقال َ
س ِبٌل}
ص َر َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َفؤ ُ ْولَبِ َك َما َعلَ ٌْ ِهم ِّمن َ
سبحا َن ُهَ { :-ولَ َم ِن ان َت َ
ربنا ُ -
س ُه بما ٌستطٌ ُع ُه ْأو ٌَ ْقد ُِر علٌه؛
[الشورى]ٗٔ:؛ وإنما ٌُجا ِه ُد ُكل مِنا َن ْف َ
دَ ْفعا لِداعً (االنتقام) ،أو (ردّ ال ُعدوان)؛ كما قال -تعالىَ {:-والذٌِنَ َجا َهدُوا
س ُبلَ َنا} [العنكبوت.]ٙ1:
فٌِ َنا لَ َن ْه ِد ٌَن ُه ْم ُ
وقد قال شٌ ُخ اإلسبلم ابنُ تٌمٌ َة -رحم ُه هللاُ -فً «الجواب الصحٌح»
ضحا ،و ُم َح ِّررا:-
(ُ٘ - )ٖٔٔ-ٔٔٔ/م َو ِّ
ُ
حٌث ٌقول َُ { :ف َما أُوتٌِ ُتم ِّمن َ
اع ا ْل َح ٌَا ِة
«ما أحسنَ كبل َم اللـ ِه
ش ًْء َف َم َت ُ
هللا َخ ٌْر َوأَ ْب َقى لِلذٌِنَ آ َم ُنوا َو َعلَى َر ِّب ِه ْم ٌَ َت َوكلُونَ .والذٌِنَ
الد ْن ٌَا َو َما ِعندَ ِ

ِش َوإِ َذا َما َؼضِ ُبوا ُه ْم ٌَ ْؽفِ ُرونَ .والذٌِنَ
ٌَ ْج َتنِ ُبونَ َك َباب َِر اإلِ ْث ِم َوا ْل َف َواح َ
اس َت َجا ُبوا لِ َر ِّب ِه ْم َوأَ َقا ُموا الصبلَ َة َوأَ ْم ُر ُه ْم ُ
ورى َب ٌْ َن ُه ْم َومِما َر َز ْق َنا ُه ْم
ش َ
ْ
س ٌِّ َبة ِّم ْثلُ َها
س ٌِّ َبة َ
صا َب ُه ُم ا ْل َب ْؽ ًُ ُه ْم ٌَن َتصِ ُرونَ .و َج َزاء َ
ٌُنفِقُونَ .والذٌِنَ إِ َذا أَ َ
ص َر َب ْع َد
صلَ َح َفؤ َ ْج ُر ُه َعلَى ِ
هللا إِن ُه الَ ٌُحِب الظالِمٌِنَ .ولَ َم ِن ان َت َ
َف َمنْ َع َفا َوأَ ْ
اس
س ِبٌل.إِن َما الس ِبٌل ُ َعلَى الذٌِنَ ٌَ ْظلِ ُمونَ الن َ
ُظ ْل ِم ِه َفؤ ُ ْولَبِ َك َما َعلَ ٌْ ِهم ِّمن َ
ص َب َر َو َؼ َف َر
َو ٌَ ْب ُؽونَ فًِ األَ ْر ِ
ض بِ َؽ ٌْ ِر ا ْل َح ِّق أ ُ ْولَبِ َك لَ ُهم َع َذاب أَلٌِمَ .ولَ َمن َ
إِن َذلِ َك لَمِنْ َع ْز ِم األ ُ ُمور} [الشورى.»]ٖٗ-ٖٙ:
ص َرن ُه هللاُ إِن
ًِ َعلَ ٌْ ِه لَ ٌَن ُ
ب ِب ِم ْث ِل َما ُعوق َِب ِب ِه ُثم ُبؽ َ
وقالَ { :ذلِ َك َو َمنْ َعا َق َ
هللا لَ َعفُو َؼفُور} [الحج.]ٙٓ:
َ
ُ
حٌث َ
ش َر َع (العدل َ) ،فقال:
ضلِهِ؛
أحسن
فهذا مِن
وأعدَ لِهِ ،وأ ْف َ
الكبلمْ ،
ِ
ِ
ض ِل) ،فقال:
دَب إلى (ال َف ْ
س ٌِّ َبة ِّم ْثلُ َها }[الشورىُ ،]ٗٓ:ثم َن َ
س ٌِّ َبة َ
{ َو َج َزا ُء َ
صلَ َح َفؤ َ ْج ُرهُ َعلَى هللاِ إِن ُه الَ ٌُحِب الظالِمٌِن}[الشورى.]ٗٓ:
{ َف َمنْ َع َفا َوأَ ْ
الع ْف ِو)َ :ذ َك َر أن ُه ال لَ ْوم على ال ُم ْن َتصِ ؾِ ،لِ َببل ٌُ َظن أن ال َع ْف َو
دَب إلى ( َ
ولَما َن َ
ص َر َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َفؤ ُ ْولَبِ َك َما َعلَ ٌْ ِهم ِّمن
َف ْرض ،فقالَ { :ولَ َم ِن ان َت َ
س ِبٌل}[الشورى.]ٗٔ:
َ
ُثم َبٌنَ أن الس ِبٌل َ إنما ٌكونُ على الظالِمٌِن ،فقال{ :إِن َما السبٌِل ُ َعلَى
ض بِ َؽ ٌْ ِر ا ْل َح ِّق أ ُ ْولَبِ َك لَ ُهم َع َذاب
اس َو ٌَ ْب ُؽونَ فًِ األَ ْر ِ
الذٌِنَ ٌَ ْظلِ ُمونَ الن َ
أَلٌِم} [الشورى.]ٕٗ:
الع ْفو) ،فقال:
ُثم لَما َر َف َع عن ُه ُم الس ِبٌل ََ :ندَ َب ُه ْم -مع ذلك -إلى (الص ْب ِر) ،و( َ
ص َب َر َو َؼ َف َر إِن َذلِ َك لَمِنْ َع ْز ِم األ ُ ُمور} [الشورى.]ٖٗ:
{ َولَ َمن َ
ب فً الص ْب ِر َ
سنُ َ
واإلصبلح
والع ْف ِو،
والؽ ْفرَ ،
وأح َك ُم ُه؛ ٌُ َر ِّؼ ُ
ش ْرع ْ
َف َه َذا أَ ْح َ
ِ
والمحاسن وحمٌ ِد العاقبةِ،
الفضابل
بؽاٌ ِة الت ْرؼِ ٌب ،و ٌَ ْذ ُك ُر ما فٌ ِه مِن
ِ
ِ
وٌرفع عن ال ُمنتصِ ِ
ؾ ممنْ َظلَ َم ُه ال َمبل َم وال َع ْذلَ ،و ٌُ َب ٌِّنُ أن ُه ال َح َر َج علٌهِ،
ُ
ص َر بعدَ ما ُظلِم.
وال سبٌل َ إذا ا ْن َت َ
فهل ٌُ ْمكِنُ أنْ تؤت ًَِ شرٌعة بؤنْ َت ْج َعل َ على ال ُم ْن َتصِ ِ
ؾ سبٌبل -مع َعدْ لِ ِه،-
الظالم سبٌبل -مع ُظ ْل ِم ِه-؟!».
وهً ال تجعل ُ على
ِ

ُ
قلت:
ألي ه ُُجوم-
و أ ُ َذ ِّكر -بع ُدُ -كل مظلوم ،ذي قلب َم ْخمومَ -تعرض (بالباطل) ِّ
رب العالمٌن ،فً كتابه ال ُمبٌنَ { :والَ َت ْح َ
بقول ّ
هللا َؼافِبل َعما ٌَ ْع َمل ُ
س َبن َ
الظالِ ُمونَ إِن َما ٌُ َإ ِّخ ُر ُه ْم لِ ٌَ ْوم َت ْ
صار} [إبراهٌم.]ٕٗ:
ص فٌِ ِه األَ ْب َ
ش َخ ُ
وعن أبً سعٌِد ُ
سول ُ ِ
هللا َ -
ري -رضً هللا عنه ،-قالَ :قال َ َر ُ
الخدْ ِّ
صلى هللاُ
ص َر َ
اط :أُو ِق ُفوا َع َلى َق ْن َط َرة َب ٌْنَ
سلم« :-إِن ال ُم ْإ ِمنٌِنَ إِ َذا َع َب ُروا ال ِّ
َع َل ٌْ ِه َو َ
الجن ِة َوالنار؛ َف ٌُ ْق َتص لِ َب ْعضِ ِهم مِنْ َب ْعض؛ َفإِ َذا ه ُِّذ ُبوا َو ُنقوا :أُذِنَ لَ ُهم فًِ
َ
الجنة».
ول َ
د ُُخ ِ
سلمَ -قالْ ٌَ « :ق َتص
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول َ هللاِ َ -
َو َعنْ أَبًِ ه َُر ٌْ َرة ،أَن َر ُ
َ
الجماء مِنَ ال َق ْر َناءَ ،و َحتى الذرة مِنَ
ض ُهم مِنْ َب ْعضّ ،حتى َ
الخ ْل ُق َب ْع ُ
الذرة».
ؾ الشؤْنُ -مِنْ ِج َهةِ -بدُعا ِة دٌِنِهَِ ،و َح َملَ ِة َعقٌِ َد ِة َن ِب ٌِّهَ ،و ُح َما ِة َم ْن َه ِج
َف َك ٌْ َ
سلَفِ ِه الصالِح َ -علَ ٌْ ِه الصبلةُ َوالسبلَم-؟! أَنْ ٌُ ْإ َخ ُذوا ِبؤ َ َقل ِّ ِرٌ َبةَ ،وأَدْ َنى َزلة
َ
(!)َ ،وأَهْ َو ِن َخ َطؤ؟!!
اع َت َدى
أَ َفبلَ ٌَ ْق َتص َرب ُهم َ -وه َُو ال َعلٌِ ُم بِ ِهم ،الناصِ ُر لَ ُهم -مِمن َظلَ َم ُهمَ ،و ْ
َعلَ ٌْ ِهمَ ،و َت َج َاو َز َحق ُهم؟!
ؾ الشؤْنُ -مِنْ ِج َهة أ ُ ْخ َرى -فٌِ َمنْ ٌَت ِه ُم ُهم ُ -زوراَ ،و َت َعدِّ ٌاَ ،و َت َقوال-
َو َك ٌْ َ
الع َ
ش َر ِة ال ُم َبش ِرٌنَ ِب َ
ِبالط ْع ِن فًِ الص َحا َبةَ ،بلْ فًِ َ
الجنة ِ -م ْن ُهمَ -رضِ ًَ هللا ُ
ِص ُهم-؟!
َع ْن ُهمَ -و َقا َتل َ هللا ُ ُم ْن َتق َ
بَ ،و ِب ِهم
ؾ ِب َمنْ ٌَت ِه ُم ُهم -أَ ٌْضاِ -بالط ْع ِن ِبال ُعلَ َم ِ
اء؛ الذٌِنَ إِلَ ٌْ ِهم َن ْن َتسِ ُ
و َك ٌْ َ
ُن ْع َرؾ؟!
وبنا،
ؾ ِب َمنْ َط َ
و َك ٌْ َ
ار فًِ ا ِّت َها ِم ِه َ -و َطٌر!-؛ لِ ٌَصِ ل َ إِلى َن َوا ٌَا َناَ ،وقُلُ ِ
ُورنا؟!
َودَ واخ ِِل أَ ْنفُسِ ناَ ،و َخ َبا ٌَا ُ
صد ِ

ؾ ِب َمنْ ٌَ ْط َعنُ فٌِ َنا ِ -بال َب ْه ِ
خِ -بؤَننا ُندَ اف ُِع َع ِن الحِزب ٌٌِّن ،وأَهْ ِل
و َك ٌْ َ
ت الص ِ
ار ِ
اء
البدَعَ ،و ُن َز ِّكٌ ِهمَ ،و ُن ْثنًِ َعلَ ٌْ ِهمَ ،بلْ أَن َنا ُن َق ِّد ُم ُهم(!) َعلَى ال ُعلَ َم ِ
ِ
السلَفِ ٌٌِّن؟!
س ْب َحا َن َك ه ََذا ُب ْه َتان َعظِ ٌم}..
{ ُ
ؾ إِال بِ َجبلَلِهَ :ن ْحنُ َعلَى َن ْه ِج ُم َعادَ ا ِة الحِزب ٌِّ ِة وأَهْ ِل
َفوهللاِ الذِي الَ ٌُ ْح َل ُ
َع -دٌِناَ ،و ٌَقٌِناُ -م ْن ُذ َع َر ْف َنا ال ِع ْل َمَ ،و َخالَ ْط َنا أَهْ لَ ُهَ ،وصِ ْر َنا مِنْ ُد َعاتِه -
ِ
البد ِ
الو َفا َة َعلَى
هللا ُح ْسنَ ال ِخ َتامَ ،و َ
والمِن ُة هلل َ -ق ْبل َ َق ِرٌب مِنْ ُثلث َق ْرنَ -ن ْسؤَل ُ َ
السن ِة َواإلِ ْسبلَم...-
دَعَ ،وال ُمَِ ْب َت ِد ِعٌن-
َو ُردُو ُد َنا ُ -م ْف َردَةَ ،و ُم َ
ضم َنةَ -علَى الحِزب ٌٌِّن ،وأَهْ ِل ِ
الب ِ
الح ْم ُد -بما ال ٌخفى على أعشى ،وال أعمى!-
ٌِرة ِجدّ اَ -و ِ ِ
هلل َ
ٌِرةَ ،و َكث َ
َكث َ
ُور}
صا ُر َولَكِن َت ْع َمى ا ْلقُلُ ُ
ولكنْ  :إنها {ال َت ْع َمى األَ ْب َ
وب التًِ فً الصد ِ
[الحج...]ٗٙ:
وأَخٌِرا أَقُول ُ ِ -با ِّت َجاه َ
آخ َر!:-
 ...ها هًِ ( ُم ْن َتدَ ٌَ ُ
ات ُكل ّ السلَفِ ٌٌِّن) َت ْك ُب ُرَ ،و َت ْزدَ ادَُ ،و ٌَ ْك ُث ُر ُروا ُدهَا،
ار َكا ُت َهاَ ،و َت ْع ُظ ُم ال ِّث َق ُة ِب َهاَ ،و ْ
ؾ َمواضِ ٌ ُعهاَ ،و ُم َ
االط ِم ْب َنانُ ِب َن ْه ِجها
ش َ
اع ُ
ض َ
َو َت َت َ
ٌِع َوالت ْ
ص َحا ِ
ٌن
 َبعٌِدا َعنْ ُؼلُ ِّو أَ ْشنٌِعَ ،ونؤٌْا َعنْ طرٌق ِة ُحما ِة الت ْه ِو ِ
ب الت ْبد ِ
ض ِل هللاِ َو َر ْح َمتِهْ ٌَ -ج َعلُنًِ َ -والَ ُبدّ !َ -ؼ ٌْ َر َقادِر َعلَى
َوالت ْم ٌٌِع! َ -و ُكل َذلِ َك بِ َف ْ
ضبل َعنْ  :األَ ْك َثر!! -مِنْ َم َواضِ ٌ ِع َها َ -ك َما
ُم َتا َب َع ِة ال َقلٌِل َ -والَ أَقُول ُ :ال َكثٌِر! َف ْ
ُك ْن ُ
ت آ ُمل ُ فًِ أَو ِل ا ْنطِ بلَقِه!-
إِ ْذ؛ لِ ُكل ِّ َ
ش ًْء ُحدُود؛ َو {الَ ٌُ َكلِّ ُ
ؾ هللاُ َن ْفسا إِال َما آ َتاهَا}َ { ،قدْ َج َعل َ هللاُ لِ ُكل ِّ
َ
ش ًْء َقدْ را}...
َت َكا َث َر ِ
ت ال ِّظ َبا ُء َعلَى خ َِراشَ ..............ف َما ٌَدْ ِري خ َِراش َما ٌَصِ ٌ ُد !

َفؤَقُولُ َها -اآلن -ا ْبتِداء:
ب ل َِساكِت َق ْول...
س ُ
الَ ٌُ ْن َ
ضبل َعنْ أَنْ
س ( ُكل) َما فًِ (ال ُم ْن َتدَ ى) َ -بدَ اهَة -مِما أَطل ُِع َعلَ ٌْه َ -ف ْ
َفلَ ٌْ َ
ضى َع ْنه!
أ ُ َطال َِع ُهَ ،-ب ْل َه أَنْ أُوافِ َق ُه ،أَو أَ ْر َ
فاو ُ
تَ ،والقُد َُر ُ
ار ُك َت َت َف َاو ُ
َفال ُعقُول ُ َت َت َف َاو ُ
وس)
تَ ،و(النفُ ُ
ات َت َت َ
تَ ،وال َمدَ ِ
ت!! َوهللاُ َ -ت َعالَىَ -و ْحدَ هُِ { -ب ُكل ِّ َ
فاو ُ
ش ًْء َعلٌِم}...
َت َت َ
َوالَ أَقُول ُ هَذا ( َت َهربا)َ ،وال ( َت َفلتا) -أَ ْو ُه ُروبا َوا ْنفِبلتا!َ -وإِن َما ه َُو ِح َكا ٌَة
سانٌِة مشهورةَ -وهللاُ ٌَ ْ
ل َِواقِع َب َ
ش َه ُد!!-
ش ِري محدود ،و بٌان ل َِحقٌِ َقة إِ ْن َ
س َما ُعن ُ
الو ْق ُ
ٌِت ِب ِح ْفظِ ِه ......................وأَ َراهُ أَ ْس َهل َ َما
ت أَ ْن َف ُ
َو َ
ٌع !
( َعلَ ٌْ َك) ٌَضِ ُ
س ْب َحا َنه -اإلِ ْر َ
شادَ ،
ضل ُ لِل َم ْولَى ُ -
َولَنْ أَ ْع ِد َم -مِنْ َق ْبل ُ َومِنْ َب ْع ُدَ -وال َف ْ
َوالت ْو ِجٌ َهَ ،والت ْن ِبٌ َه ِ -ب َح ْس ِ
ٌر َذلِ َك،
اعةَ ،-بلْ َت ْك ِر َ
ب القُدْ َر ِة َواالِ ْستِ َط َ
ٌره...
َو َت ْق ِر َ
خٌر
فؤرجو من سابر إخوانً ،وأبنابً ،وتبلمٌذي :أن ٌكونوا (لً) َ
ُمعٌِن؛ على تحقٌق هذا ال َم ْطلَ ِ
ب األَمٌن...
ٌتَ -كبلَ َم َ
سى َ -ما َح ٌِ ُ
ش ٌْخِنا اإلِ َم ِام األَ ْل َبان ًِِّ َ -ر ِح َم ُه هللا ُ -فًِ ِم ْث ِل ه ََذا
َولَنْ أَ ْن َ
اب ِه:-
الس ٌَاق -فًِ ُم َعا َملَتِ ِه َم َع إِ ْخ َوانِهَِ ،وأَ ْبنابِهَِ ،وأَ ْ
ِّ
ص َح ِ
ش».....
«قُلْ َكلِ َم َت َك َو ْ
ام ِ
َو َق ْولَ ُه:
س ِب ُم ْل ِزم»....
« َكبلَمًِ ُم ْعلِم َولَ ٌْ َ
فؤٌن ِم ْثلُ ُه -رحمه هللا -الٌو َم -؟!
َو َب ْع ُد:

ص!) مِمن الَ ٌَ َزالُونَ ُ -م ْس َت ْم ِربٌِنَ ُ ،م ْس َتم ِِّرٌن!-
ب ُ -كل ُه -الَ ٌَ َكا ُد ( ٌَ ْنقُ ُ
فالع َج ُ
َ
ٌُدَ ا ِخلُونَ َم ْك ُنونَ الن َواٌا! َو ٌَ ْس َت ْخ ِر ُجونَ َخفًِ ال َم َقاصِ د! َو ٌُ َع ِّم ُمونَ األَ ْح َكا َم!
س ُبونَ
صام!! { َو ُه ْم ٌَ ْح َ
الع ْذ ِل وال ِخ َ
س ٌِّ َا ال َكبلَم! َو ٌُ ْكث ُِرونَ مِنَ َ
َو ٌُ َك ِّر ُرونَ َ
ون َواألَ ْوهَام!
أَن ُهم ٌُ ْحسِ ُنونَ ُ
ٌِق الظ ُن ِ
ص ْنعا} ِب َت ْحق ِ
َو َم َع َذلِك؛ َفإِ ِّنً أَقُول ُ َها َكلِ َمة َواحِدَة َواضِ َحةَ ،جلٌِة َق ِوٌة:
سنَ مِنْ أَنْ ُتطِ َ
هللا فٌِ َك؛ ِبؤ َ ْح َ
ئ َمنْ َع َ
«الَ ٌُ ْج ِز ُ
هللا فٌِه» َ -ك َما َقال َ
ٌع َ
صى َ
الخلٌِ َف ُة الراشِ ُد ُع َم ُر ْبنُ َ
الجلٌِلَ ،و َ
الخطاب...-
الص َحابًِ َ
َ ...و ِب ِه َ -رضِ ًَ هللاُ َع ْن ُهَ -ن ْق َتدِيَ ،و ِب َهدْ ٌِ ِه َن ْه َتدِيَ ،و َن ْه َج ُه ِبؤ َ ْروا ِح َنا
َن ْف َتدِي...
{ َوا ْل َعاقِ َب ُة لِلت ْق َوى}...
فالذي (ٌنبؽً):
 أنْ ال َن ْبؽًِ.. وأنْ ُنرا ِج َع قُلو َبنا قبل الن َظر إلى أقبلمِنا!!األوقا ِ
الح ْظ َو ِة بحاال ِ
ت!
ت ْ
 وأنْ َن َتؤمل َ المآالت قبل َ و ْل َن ْعل ُ على ( َص َن ِة) الخِبلؾِ ! والت َعدِّ ي فً األحكام ،واألوصاؾ!!
ش ْخ َ
هللا -لَ َعل ُهم ٌَتقُون...-
َ ...و ْل َنت ِق َ
هلل َوإِنا إِلَ ٌْ ِه َرا ِج ُعون}..
َو {إِنا ِ ِ
َف َقدْ َع ُظ َم ال َب ْؽ ًَُ ،وا ْ
ي َوالف َِرى...
ش َتد الظ ْل ُمَ ،و َك ِب َر ال َهوىَ ،و َزادَ ال َف ْر ُ
ص َم َ
ت َن َجا»...
ُون هللاِ َكاشِ َفة} [النجمَ ]ٖ٘:و« َمنْ َ
و{لَ ٌْ َ
س لَ َها مِنْ د ِ
اء!
اء  ..الن َج َ
َ ..فالن َج َ

*****

اإلنصاؾ اإلنصاؾ!
 ...إلى سابر األصناؾ:
َ

ض أَفاضِ ِل َتبلم َِذتًِ َ -ج َزا ُه ُم هللاُ َخ ٌْراَ -على ُكلَ ٌْ َمة
س َ -ب ْع ُ
أَ ْو َق َفنً  -أَ ْم ِ
ارعا إِلى َن ْ
ش ِرها؛ لِ ٌَ ُعم
َو ِج ٌْ َز ِة األَل َفاظِ َ ،ج ْزلَ ِة ال َمعانً! لَ ْم أَ َر َن ْفسِ ً إال ُم َ
س ِ
أَ َث ُرهاَ ،و ٌُ ْن َت َف َع ِبها . . .
َو َما أَ ْج َمل َ َما قِ ٌْل َ َ -قدٌِماَ « :-كبل ُم السلَؾِ َقلِ ٌْل َكثٌ ُر ال َب َر َك ِة:»...
اب ِه ال ُع َجاب «الت ْم ِهٌد» (:)ٕٖ4/1
َقال َ اإل َما ُم أَ ُبو ُعمر ابنُ َع ْبدِال َب ِّر فً ِك َت ِ
ُ
ابن َطاوس ،عن أبٌهِ ،أن َز ٌْ َد بن
« َقال َع ْبد
ُالرزاق :وأَ ْخ َبرنا َم ْع َمر  ،عن ِ
ِض َق ْبل َ أنْ ٌكونَ آخ َِر َع ْهدها
الحاب ِ
صدْ ِر َ
ثابت وابنَ َعباس َتمارٌا فً َ
واؾ بال َب ٌْ ِ
ت! َف َقال ابنُ عباسَ :ت ْنف ُِر ،و َقال زٌد :ال َت ْنف ُِر!
الط ُ
َفدَ َخل َ َز ٌْد على عابِ َ
سؤَلَها؟ َف َقالَ ْتَ :ت ْنف ُِر.
ش َةَ ،ف َ
َف َخ َر َج َز ٌْد َوه َُو ٌَ ْب َتسِ ُمَ ،و ٌَق ُولَ :ما ال َكبل ُم إِال َما قُ َ
لت...
َقال أَ ُبو ُع َمر:
ابن َعباسَ ،فما لنا ال َن ْق َتدي ِب ِهم؟!
ص ُ
َه َكذا ٌَ ُكونُ اإل ْن َ
اؾ؛ َو َزٌد ُم َعلِّ ُم ِ
وهللاُ ال ُم ْس َتعانُ ».
ار ِ
ث َ -كانَ هللاُ لَ ُه:-
َقال َ أَبو َ
الح ِ
َن َع ْم؛ َما لَ َنا ال َن ْق َتدي ِب ِهم ِ -ب َط َب َقاتِنا ال ِع ْلمٌِ ِة َ -كافة-؟!
ِّ
ِّ
الحق...-
فاهللَ هللاَ فً
الحق ٌ-ا أَهل َ
الحد ٌْ ِ
ص ِح ٌْ ِح ُم ْسلِم» (.)ٖٕٔ6
ث فً « َ
صل ُ َ
َوأَ ْ
وصلى هللا على نبٌنا محمد ،وعلى آله وصحبه -أجمعٌن...-

إلى األخ الشٌخ مختار طٌباوي...جزاك هللا خٌرا..
ُ
سمعت باألخ الشٌخ مختار طٌباوي قبل بضع سنوات ،وفً
....أول َ ما
مجلس الشٌخ ربٌع بن هادي-حفظه المولى-لما كان ٌكتب الطٌباوي ردا
على الدكتور البوطً!
وكان رده-وقتبذ-بٌن ٌدي الشٌخ ربٌع،فسمعته ٌثنً على الكتاب ومإلفه
ثناءا حارا شدٌدا..علق بذاكرتً منه :تشبٌهه-حفظه هللا -ألسلوب الكاتب
بؤسلوب شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة...
فؤقول اآلن:
نعم..لقد أثبتت ردود أخٌنا طٌباوي-الٌوم-ذاك التشبٌه-باألمس...-
لذلك؛ال ترى-ولعلك لن ترى!-أي رد ذي بال علٌها..
أما أسلوب المصادرة!واالستعداء!والحكم بؤثر رجعً(!!)فهً أحكام
جابرة بارزة القرنٌن!!!!

فامض على ما أنت فٌه من خٌر-أخً أبا هارون-حلما وعلما وحجة...
مناسبة مناسِ بة أدعو فٌها سابر إخواننا طلبة العلم إلى قراءة ما
وهذه
َ
وتمعن ؛فهً بذا
كتبه أخونا طٌباوي -من ردود وتؤصٌبلت-بتؤ ّمل
ّ
جدٌرة...
وأخٌرا:
أوصٌك-أخً مختار -بالتواضع:فهو خٌر ما تحفظ به ما منّ هللا به
علٌك...
وإٌاك إٌاك من الؽرور والتعالً:فهو مقتلة طالب العلم..
والظن بك خٌر أن تكون على أحسن ما ٌرجوه لك إخوانك،وما ٌدعو لك
به محبوك..

ولبن كانت كلمتً هذه موجهة-خاصة -ألخً مختار ،لكنها عامة-بالت َبع-
لسابر إخواننا النشطاء فً هذا المنتدى المبارك..
أسؤل هللا-تعالى-لً ولكم اإلخبلص والسداد.
بوركتم وبوركت مساعٌكم......

تجملوا -إخوانً -بحِلٌ ِة الرفق واإلنصاؾ  ..فقد حان وقت
القِطاؾ!

َ
علمً
واآلخر ـ ما ٌجري من سِ َجال ( بعضه
أتابع ـ بٌن الحٌن
ّ
ُ
...ال أَزال ُ
وأكثره ؼٌر علمً !) بٌن ال ُمنتدٌات المنسوبة إلى الدعوة السلفٌة (
،
ُ
تفر ْ
ؼت (!) لبعضها ؛ تاركة
والتً أرجو أن تكون كذلك حقا !) ؛ حٌث ّ
مواقع الضبلل ( )wwwال ُمنتشرة  -بتزاٌد! ـ فً الشبكة العنكبوتٌة !!
تنفُ ُ
الناس بها..
دهماء
سمو َمها  ،و ُت َؽ ِّر ُر
َ
ث ُ
ِ
ولقد َ
جمٌع أهل اإلنصاؾ  -والفضل ُِ هللِ  -وحدَه ـ مِن قبل ومِن
ش ِهدَ
ُ
بعد ـ بتلك الوقفة العلمٌة القو ٌّة التً قام ب ُمهمتها ُثلة مِن أهل العلم ـ فً
بعض ببلد الشام المحروسة ـ ضِ د جماعات التكفٌر  ،وال ُؽلُ ِّو  ،والتطرؾ ؛
ِ
فؤلفوا الكتب  ،وكتبوا النشرات  ،وعقدوا المإتمرات  ،وأقاموا ُ
ب
الخ َط َ
والندوات :فً نقض ذلك ونقدِه ..
وٌشهدون اآلن ـ وسٌشهدون ! ـ أن ث ّم َة وقفة علمٌة عالٌة ـ فً ذا
الحال ـ ال َتقِل قوة عن هاتٌك الوقف ِة ؛ تنقٌة للدعوة السلفٌة المبرورة -
واالجتماع علٌها  -وإن َر ِؼ َمت أنوؾ !-
ؾ باالنتِساب إلٌها ،
الّتً
نتشر ُ
ّ
ِ
ص َور ال ُؽلُ ّو واالعتِساؾ  ،وأسباب الفُرقة واالختبلؾ!!!
مِن بعض ُ
إلنشاء هذا ال ُمنتدى المبارك  -إن شاء هللا  -والحمد له -
ولقد كان
ِ
(منتدٌات ُكل ّ السلف ٌّن ) -قِصة باتت معروفة ! َ
وؼدَت مكشوفة !! فالحم ُد
هلل الذي بنعمت ِه تت ُم الصالحات..
السجال حامً الوطٌس ؛الذي أوش َك ْت
وأنا على مثل الٌقٌن  -بعد هذا ِّ
كره [أخاك!] ال بطل ! )
بار َكا ( ُم َ
نهاٌ ُت ُه! -أن (الفاضِ لَ ٌْ ِن)الل َذ ٌْ ِن (!!) َ
ؼٌر ُم َت َو ِّق َع ٌْ ِن ما ٌجري ،وال خاطر ببال ِهما !ٌ -كادان
إنشاء هذا (المنتدى) َ
َ
أصابع ُهما ندما !!
(!) اآلن ٌَ َعضان
َ

ببلء (هذه) التً فتحناها على أنفسِ نا؟!
ما ُكوةُ ال ِ
نعم ؛ هذا لسانُ حالَ ٌْ ِهما  ،وقد ٌكونُ -فً
مجالس محفوفة ! -لسانَ
َ
قالَ ٌْهمِا!!
(لٌقضً هللا أمرا كان مفعوال ) " َقدَ ر هللا وما شاء فعل".
ُ
خشٌت أن ٌكونا * *** * إنا إلى هللا لرا ِجعونا
قد كان ما
-ٔ-

إفبلسهم!
لقد أعلن القوم (!)
َ
ورفعوا الراٌة (البٌضاء !)  -أمار َة انقطاعِ ِهم !! -
و َف َؽروا أفواهَهم دهشة إلى الـ ( سحاب !)!
سلواهم !!
وصارت أحبل ُم الٌقظ ِة َ
َ
وؼدَت التخب ُ
مسٌرهم !! والسب والشت ُم  ،والذم والتحقٌ ُر :
مصٌر
طات :
َ
ِ
با َبهم ولُبا َبهم!!!
أكثر-
 .....المهم  -اآلن  -أن ُنحاف َِظ على َمن َم َعنا ! ح ّتى ال ٌنفض َ -
جم ُعنا!!
أكبر ه ِّمنا -فقطُ -منتدى ال ُكل ّ (إال السلف ٌٌِّن !)  -تحطٌبا  ،أو
وال نجعل َ َ
تحطٌما !!-
هكذا ٌقولون ! وهكذا ٌُتمتِمون ! وهكذا  -فٌما بٌنهم ٌ -ردِّدون وال
ٌترددون!!
ِّ
الحق -
فالٌو َم  :هم  -بسبب
ِ
سوء صنابِعِهم ٌ -تناقصون  ،بٌنما أهل ُ
ِّ
بالحقٌ -تزاٌدون...

فٌا إخوانً ( نعم  :ما أزال أقول ُ  :إخوانً  ،ولبِن بدعتمونا  :فلن
نبدِّعكم  ،ولبن ضللتمونا  :فلن نضلِّلكم):
َ
ِّ
الحق خٌر من التمادي فً الباطل....
الرجوع إلى
ُ
َك َفى ؛ ُك ّفوا ...
أوراق ماضٌكم الواهً الهاوي!
نشر
فلن ٌُقنِع
َ
ِ
أتباعكم (!) إعادةُ ِ
ـملَ َم ِة ِجراحِكم ( وهذا ٌإذٌنا=أَ ْعنً الجراح ؛ ال
ولن ُتفلحوا فً لَ ْ
وإصراركم!
باستمراركم
لَـ ْملَ َم َتها!)
ِ
ِ
ال عِلم  ،وال حِلم!!
للع ٌَان  ،مكشوؾ لؤلعٌان!
هذا هُو حال ُك ُم اآلن؛ باد َ
فؤٌن هً (الدعوة السلفٌة ) التً تنتمون إلٌها ؟!

-ٕ-

وأما أنتم  -أٌها القابمون بالسنة النبوٌة على َوفق أصولها السنٌِة ؛
دون َتمٌٌع  ،وال َتشنٌع  -وبؤدب عال بدٌع رفٌع -مِن أعضاء ( ُمنتدٌات
ِّ
الحق ال َعدل المبٌن  -و َمن
كل السلف ٌٌِّن )  -وؼٌركم من ال ُمح ِّبٌن لمنهجنا
وراءكم مِن ال ُمإازرٌن والمإ ٌِّدٌن  -ولو(كانوا) صامِتٌن ! -فؤقول لكم :
َ
َ
َ
الرفق ....
الرفق
الحِل َم الحِل َم .....
اللٌنَ اللٌنَ ......
ِطاؾ قد حان ......
فالق ُ

قار َبت َبر األمان...
وسفٌنة (منهج السلؾ الصالح ) -بالعلم والحلم  -قد َ
ولم ٌبق عند ال ُمخالفٌن لنا إال االجترار..
والتكرار.....
والتلقط المِعثار...
والظلم ال ُكبار....
بإصرار...
والتعدِّ ي ْ
ار َح َذار:
َ .....ف َح َذ ِ
أن تكونوا لهم ُمتابعٌن  ،أو بهم ُم َت َ
ش ِّبهٌن!
أو ٌكونوا لكم ُم ْس َتف ِِّزٌن  ،أو ألقبلمِكم ُم َث ِّورٌن !!
َن َعم ؛ لم ٌترك إخوا ُننا ( ُ
العلم الواثقون) ُ
شبهة لهم ( وال
طلبة
ِ
ِّ
ضوها!
أقولُ :حجة!) إال َن َقدوها ونقضوها ،
وبالحق نا َق ُ
سفُوا خبٌب َته..
ولم ٌُبقوا لهم مقاال (ذا َن َفس !) إال وكشفوا حقٌق َته  ،و َن َ
نعم ؛ (سكت إخوا ُننا ) عن كثٌر من الكذب واالفتراء ،والطعن َ
الخ َواء..

-ٖ-

الح َج َج والبراهٌن ؛ ما َج َعلَهم كال َه َباء فً الهواء....
وألزموهم ُ
سكوتا عن األدلة والب ٌّنات  -إذكاء لؤلحقاد
أما (سكو ُتهم! ) -هم  -فكان ُ
والعداوات ....-
وأكبر باب لِ َتحقٌق
فكان هذا ِ -ب َط َر َف ٌْ ِه( -لنا ) أعظ َم طرٌق للثبات ،
َ
المودات ...

ففرق جلً  -بٌن (سكوتنا) و(سكوتهم )!!!
َ
خاتمة قولً -حتى ُنحاف َظ على هذا اإل ْنجاز  -بامتٌِاز :-
كر ُر بما ٌكون
وأ ُ ِّ
َ
َ
الرفق ....
الرفق
الحِل َم الحِل َم .....
اللٌنَ اللٌن......
مع الصابرٌن )..
( وهللا ُ َ
والفجر قرٌب  -بٌقٌن  -أٌَها األخ الحبٌب  -األمٌن ! -
ُ

أُسلوب (مصادرة الحق!) بـ ( األثر الرجعً! ) أسلوب ذوي
األهواء  ،و طرٌقة أهل الجهل والببلء :
ُ
العلم السلفٌون الحرٌصون
طلبة
 ...ال ٌزال إخوا ُننا – وأبناإنا –
ِ
الجادون – فً هذه ( المنتدٌات ) المباركة – إن شاء هللا – وبخاصة
أخانا الشٌخ مختارا الطٌباوي – سدد هللاُ قل َبه وقل َمه – مستمرٌن –
أجمعٌن – فً َك ْتب تؤصٌبلت ِهم المنهجٌة النافعة  :ال ُم َكلل ِة بالحجج
الشرعٌة  ،واألدلة العقل ٌّة  ،والجدال بالذي هو أحسنُ  -بصورة نقٌة ...-
باب حق (كبٌرا) رد هللاُ ِب ِه (
ولقد كانت مقاال ُت ُهم – جزاهم هللاُ خٌرا – َ
كثٌرا) – وال أقول ُ  :أكثر! – إخوانِنا – نعم ؛ إخواننا! – الذٌن واقعوا
الؽلُو! وبا َ
ش ُروا التعنت!!
أما (البقٌ ُة) مِن (أولبك! )  -الذٌن ال ٌزالون فً دَ ْرب ال ُؽلُ ِّو سادرٌن ،
صموا ) – ُم ْن َبكِمٌنَ
وعلى طرٌق ِة أهل التعنت سابرٌن َ ( : -ف َع ُموا و َ
ساكتٌن –!
جواب عندهم – َقط  -لـ ( أتباعِ هم
وبقلٌل (!) من التتبع (!) نرى أنه ال
َ
وجلهم مِن المقلِّدة! – ٌُقابلون به هاتٌ َك الردودَ  -إال ( المصادرة
)– ُ
للحق!) بـ ( األ َثر الرجعً!)-مِن ؼٌر صِ دْ ق -؛ فتراهم ٌقولون :
هذا مِن أتباع ( أبً الحسن  – )..وبالمناسبة ُ :كنٌتً األخرى األقل
شهرة  :أبو الحسن –!

هذا ُمت َك ِّبر ُم َت َعجرؾ!!
هذا ٌطعن ُِ بالعلماء!!
هذا !...

هذا ! ...
فكان ماذا – ٌا هذا – ؟!

ب
ؼٌر
ِ
العقبلء – أٌضا  )!-هذا التهر َ
لقد سبم العقبل ُء ( وكاد ٌسؤم ُ
المكشوؾ ! وهذه االلتواءا ِ
ت المفضوحة !!!
َ
فبل ُح َجج  ،وال أدلّة ...
ال ب ٌّنات  ،وال براهٌن ...

أقولها – صرٌحة : -
ُ
ْ
أهل( الهوى)! بل َح َج َبت
قهرت
لقد
مقاالت إخوانِنا – سدّدهم هللاُُ -ج ُم َ
وع ِ
س (الهوا)!!!
عنهم َت َنف َ
س ُروا – جزاهم هللاُ خٌرا ِ -ب ُحجج ِهم وأدَ َب ِهم ( أقبل َم ) أولبك ؛ بل (
لقد َك َ
ظهورهم!)!! َف َؽدَ وا –بسب ِ
ب ذا  -عن العلم السل ِّفً فً ؼِ ٌاب ؛ هو أشب ُه
َ
َ
السرداب!!
بؽ ٌْ َب ِة
مهدي ِّ
ِّ
ِّ
بالحق ٌتطلعون – باحِثٌن ُ -كل صباح ! – ُم َتلَ ِّهفٌن!–
ذلكم أن الراؼِبٌنَ
:
أٌن ُح َجج ( القوم ) ،وردودُهم ؟!
 ...لقد مضى أسبوع  ،أسبوعان!!
شهر  ..شهران!!
ثم ...

ال شًء ...
نعم ؛ ال شًء!!

أقرب أنْ تكونَ َخ ْر َبشات صبٌان ٌّة (!)
...إال كتابات ممجوجة محجوجة !
َ
ُت َذ ِّكرنا-فً الوقت نفسه! -بالمواسم االنتخاب ٌّة :
تؤٌٌد ! مإازرة ! تكبٌر (!) حشد ! موافقة!!!
ثم  ...ال شًء!!

ٌا (قوم ):
هل االعتراؾ بالحق – أو – على األقل – بؤجزاء منه !– صعب إلى
هذه الدرجة ؟!

ٌا ( قومً ):
لقد أردتموها(!)حربا هُجومٌة ...
وأخرجتم لها – ُمتعاضِ دٌن !  -أشد أسلحتكم(!) َف ْتكا– :تبدٌعا  ،وإسقاطا
 ،وهجرا،وتضلٌبل  ،واتهامات  ،وإساءات  ،وتكذٌبا  ،وتنفٌرا...

وأكثر – أنها – والحم ُد لر ِّبً -
أكثر
َ
...وال تزال األٌا ُم تكشِ ؾ – َ
ُمفرقعات صوت ٌّة ( ال ؼٌر!)...

ولكنْ ؛ لئلنصاؾ  :كان لها (بعض) فابدة!!!

نعم ؛ كان لها فابدة  ،بل فابدة جل ٌّة ؛ وهً  ( :تسلٌك ) المجاري
السمع ٌّة (!) لعدد لٌس بالقلٌل م ّمن كان على آذانِهم ( َو ْق ُر) التقلٌد
قلوبهم ( َر ٌْنُ ) التعصب البلٌد:
،وعلى
ِ
َففُتِحت منهم األذان ..
وتف ّتحت منهم األذهان ...
َف َر َج َع إلى جادّة االعتدال –بٌنهم-عدد لٌس بالقلٌل!
وا ْن َك َفؤ َ عن مسالكِ
الؽلو – منهم – الكثٌر!!
ِّ
وانفض عن جم ِع ِه ُم األكثر!!!
زول
هذا ُكله و(نحن) النزال (!) فً مرحلة ( الدفاع) ؛ ُم َت َكؤكبٌن عن الن ِ
إلى ساح ( الهجوم ! ) ؛ ال َرهَبا أو َخ ْوفا – فلٌس ث ّم َة شًء نره ُبه أو
هللا رب العالمٌن–  .ولكن ؛ َتقصٌرا لِ ُعمر فتنة ٌُراد لها –
نخافُ ُه إال َ
بالباطل-؛ وكؤن الخابِضِ ٌ َنها (
ألسباب وأسباب!  -أن تطول َ وتسطٌل -
ِ
س َمك) ال ٌعٌ ُ
شون إال فً (بحر) الفتن ِة!
َ

وأخٌرا :
لقد رد ُعلماإنا– مِن قبل ومِن بعد ُ -
ش ُبها ِ
ت أقوام وأقوام ؛ من :
الٌهود والنصارى ...
والدهر ٌٌِّن والمبلحدة ..
والمبتدعة والضالٌِّن ...
والشا ِّكٌن والمش ِّككٌن

والمب ِّ
شرٌن وال ُمستشرقٌن ....

...فلم ٌكن سو ُء حال (هإالء) – كٌفما كانوا !– سبٌبل ٌجعل ُ أهل َ
باطل ( هإالء)!
اإلنصاؾ ( أولبك ) ٌسكتون عن
ِ
فضبل عن أن ( ٌُصادروا ! ) شبهاتِهم – ُم ْؽفِلٌ َنها ساكتٌن عنها! – تحت
دعوى وادِّعاء أنهم مبطلون!! أومتك ّبرون!!
فهذه ُح َجج ال َع َج َز ِة ال ُؽوا ِة....
ْ
ض َع أوزارها (!) ؛ فظهر ما علٌها ،
...لقد
أوشكت حر ُبهم ( )...أن َت َ
وانكشؾ الذي لها ..
( والعاقبة للتقوى)...
وأهلُها بح ِّقهم هم األقوى...

فٌا ُترى:
دركون؟!
هل ( أولبك ! ) ٌُ ِ
الح ْجز  ،ونهاٌة ( دُو ِد ال َق ّز)!
بداٌة َ

...والذي هو ( من أعجب المخلوقات ) – كما فً " حٌاة الحٌوان" (ٔ-
ٖٔٗ) -لِلدمٌري .-

الع َجب فً هذا (الدود) أنه  " :ال ٌزال ٌنس ُج على نفسِ ه –
ومن أعجب َ
وٌصٌر ال َقز [
نفسه ،
َ
من جهله!  -؛ حتى ال ٌكونَ له َم ْخلَص ! فٌقتل َ َ
الحرٌر ]لؽٌر ِه "!
 كما فً " قوت القلوب " (ٔ )ٖٔ٘-للم ِّكً...-ُ
...تذ ّك ُ
رأٌت ذلك
رت هذا الحال َ الؽرٌب  ،والشؤْنَ العجٌب-ال ُمرٌب : -ل ّما
التفر َق واالنقسا َم والتدا ُبر – الذي ال ٌكا ُد ٌنتهً !  -والذي ال ٌزال ُ
بعض ( ذوٌه ) إلى الدعوة السلفٌة المباركة القابمة على
ب)
ُ
(ٌنتسِ ُ
االبتبلؾ  ،والوحدة  ،واالجتماع...

فكؤ ّنهم:
ٌجتمعون ..لٌتفرقوا ...
وٌتآلفون  ..لٌختلفوا...
وٌتضامون  ..لٌتدابروا ...
و ٌَ ْح ٌَ ْونَ ..لِ ٌَ ُموتوا !!!!!
أعاذنا هللاُ وإٌاكم ( وإ ٌّاهم ) – ودعو َتنا السلف ٌّ َة البار َة  -من خاتمة
كخاتمت ِهم...

الصنؾ ( اللدود !)
لكن فرق ما بٌن (هذا) النوع من ( الدود )  ،و(ذاك) ِّ
:
َ
تنتفع بها عا ّمة األ ُ ّم ِة ،وتعو ُد
نهاٌة ( الدود )  :فواب ُد ( حرٌرٌة ) ؛
أنُ
علٌهم بالنتابج المه ّمة...
ُ
نهاٌة هذا (اللدود !) – لنفسِ ه ؛ وبنفسِ ه ! َ :-ف َعواب ُد (تدمٌر ٌّة )؛
أ ّماٌشقى بها َ
الخ ْلق  ،وال ٌرضى عنها الخالق ...

ٌا (قوم) ؛ أفٌقوا...
ؾ إال بجبللِ ِه  :أ ّننا ال نزال علٌكم حرٌصٌن  ،وبهداٌتكم
فوالذي ال ٌُ ْحلَ ُ
وألخوتكم طالبٌن ...
راؼبٌن ،
ّ
فلَبِن َح َرصتم – وأصرر ُتم !– أن ُتشابهوا (دُود) ال َق ّز بنهاٌت ِه  -وعلى
ٌدٌه ! -؛ فلٌكن  -إذن – بنتٌجة كنتٌجت ِه !
وأقبح مآل !!!
ب – باالستبصال  ،واالنتهاء على أسوإ حال،
لٌس – َح ْس ُ
ِ
ُ
أنفسكم
العاقبة الحمٌدةُ التً ( تحجزونَ ) بها
بهذا – وبهذا فقط -تكونُ
َ
عن صنابع أهل التربص والمكر والتصٌد ؛ والذٌن هم –والحمد هلل-
َ
حقابق أنفسِ هم (!) مهما كابروا ،
ٌتآكلون  ،وٌقِلّون -م ّمن ٌعرفون
َ
إطالة ُعمر فِتنتِ ِهم َع ْب َر أهوابهم
واستكبروا  ،ومهما حاولوا – بالباطل!-
!!!
َ
بداٌة ( الحجز) ؛ من خبلل نهاٌة ُتشاب ُه
فبذا –أٌها اإلخوةُ :-تنالون
َ
نهاٌة ( دُود ال َق ّز)-بال ّ
حق : -تنخلعون فٌها مِن الباطل  ،وتسٌرون بها فً
ِّ
َر ْك ِ
الحق العادل...
ب

تنقلب ( َر ُجبل!) – أي رجل كان !-نسخة
( النذالة !) عندما
ُ
معدلة-
روى أبو بكر األنصاري فً «مشٌخته ال ُكبرى» (ٗ ، )ٔٙوابنُ قُتٌبة
روانً فً «الجلٌس الصالح» (
فً « ُعٌون األخبار» (ٖ ، )ٗ/والن ْه َ
ٕ )ٕ6ٗ-ٕ6ٖ/مِن ُط ُرق عن سفٌان بن ُع ٌَ ٌْ َ
نة  ،عن عبدالملك بن أ ْب َجر
 ،قال :
ُ
علقمة بن لَبٌد البن ِه:
قال
«ٌا ُب َن ًّ ؛ إن َ
فاص َح ْب َمن:
ص ْحب ِة ( الرجال) ؛ ْ
سك إلى ُ
ناز َع ْت َك نف ُ
ص ِح ْب َت ُه زا َنك.
ٔ -إذا َ
دَم َته صانك.
ٕ -وإن َخ ْ
ٖ -وإن مرت بك بل ٌّة مانك [أَ ْي  :قام بكفاٌتك].
َ
قلت صدق قولَك .
ِص َح ْب َمن إنْ
ٗ -ا ْ
أص ْب َ
ت سدد صوا َبك.
٘ -وإن َ
ِص َح ْب َمن إن رأى منك ُث ْل َمة سدها.
 -ٙا ْ
 -4وإن َبدَت منك نعمة َعدها .
 -6وإن ُمدت ٌَد إلٌك بفضل َمدها .
ُ
الطرابق».
تختلؾ علٌك منه
ِص َحب من ال
ُ
 -1ا ْ

بج ُر:
قال عبد الملك بنُ أَ َ
ٌصحب أحدا –أبدا!-
ما أرى أراد هذا الرجل ُ من ابن ِه إالّ أن ال
َ
الناس معهم
فقال سفٌان -المتوفى سنة (ٔ16هـ)  : -ال ؛ ولكنه أدرك
َ
ُ
األخبلق ،ولم ٌَدْ ر ما ُت ْحدِثون من (النذالة)!!
هذه
ُ
قلت :
َ
صر»
وأورد
الباخ ْرزي – المتوفى سنة ( ٗٙ4هـ) – فً «دُمٌة ال َق ْ
َ
ترجمة هذا المعنى األخٌر – شِ عرا:-
(٘)ٔ4

هذا زمان لٌس فٌِـ .......ـ ِه سوى ( ال ّنذال ِة) والجهالَ ْه
سل ُم ُه (ال ّنذالَ ْ
ــــه) !
لم ٌَ ْر َق فٌ ِه صاعِد  ........إالّ َو ُ
وفً « ُ
ش َعب اإلٌمان» ( ٕٖ، ) ٙ1و«حِلٌة األولٌاء» (ٓٔ )ٔٔ4/قول ُ
من قال:

«مِن ( النذال ِة ) أن ٌؤ ُكل َ العب ُد بدٌن ِه»:
بتؽٌٌر مواقف ِه!
و َت َذ ْب ُذب أحكامه!
وانفِبلت لسان ِه!
ض مواقف ِه !
وتناقُ ِ
وانقبل ِ
ب أحوال ِه !

واإلؼراق فً باطلِه!
وتنو ِع مآرب ِه!
وتلو ِ
ث أؼراضه!!
وبعض َؼ ٌْض مِنْ َف ٌْض!
 ...أقول ُ هذا – ُكله – إشارة مِن عبارة ،
َ
ِّ
أكتب مِن الصواب
الحق  ( ،واثقا ) بما
أقولُها ( ُمطمب ّنا ) بما معً مِن
ُ
– َؼ ٌْ َر ُمجامِل  ،وال ُمداهِن –والحمد هلل.-
وإن ُ
أذكر صفات  ،وال أُور ُد اسماء ! وأنتق ُد أفعاال ،
كنت – وال أزال ُ –
ُ
وال َ
ص أعٌانا!!
ص ُ
أخ ِّ
ُكل ذلك – والحم ُد هلل – دون ُمؽالَبة  ،ومِن ؼٌر ُمبلحقةِ؛ على المبدإ
النبوي التمام  " :ما بال أقوام ؟!"
ِّ

َ
بعض الفِبام ! على
جب
والعجب  :أن هذا
َ
التطبٌق – إلى اآلن ! – لم ٌُ ْع ْ
ُ
رٌب ٌقول ُ :
س ُبون ُكل صٌحة علٌهم}! و ٌ (:كاد ال ُم ُ
مِعٌار ْ ٌَ { :ح َ
ُخذونً)!!
سبهم ! وال
وإ ِّنً ( أُحاول! ) – َج ْهدَ طاقتً – أن ال أُبادل َ الس َب َب َة َ
إساء َتهم:
الشتامٌن
َ
ض ُه فؤُجا ِملُ ْه
ضً ِع ْر َ
(وٌش ُتمنً النذل ُ اللبٌ ُم فبل أرىُ .....ك ْفإا لِع ِْر َ
أَ ُجر له ذٌلً كؤ ِّن ًَ ؼافِل  .......أُضا ِح ُك ُه َط ْورا و َط ْورا أُخاتِلُ ْه)!

وأكثر !– مِن ( أُناس! ) ٌنامون على ذِكر (
أكثر
َ
ب ٌزدا ُد – َ
والع َج ُ
َ
آخرٌن !)  ،وٌستٌقظون على تذكرهم – أنفسِ هم !  ، -بل ٌحلَمون فٌه ُم
المكر ال ُكبار!!
اللٌل َ والنهار! وٌمكرون بهم
َ
َ
الحقابق ظهرا لبطن:
ثم ٌقلِبون (!) – و ٌُ َقلِّبون !–
فالعاقل ُ ( عندهم !) مجنون!
والجا ِهل ُ ذو فُنون !
وباالضطراب (!) ٌُرمى ذو السكون!!

...فلمِثل هذا تبكً -دما -العٌون:
ُ
النذالة والنفاٌا) ......وترمٌنا بؤكوام الخطاٌا
( أَتحك ُمنا
َ
س َك ْتنا  ......ولكنْ قد تكاثرت الببلٌا
ولوسكت ال ُمسً ُء لنا َ
ساو َمه =) الرزاٌا
َو َم ْع هذا الذي قد صار ِم ْن ُه  ........فإ ّنا لن ( ُن ِ
رب البراٌا !!!
ولن نرضى
المساءة من حقود  .........ولكنْ فً هُدى ِّ
َ

هللا َر ِّبً – جل ّ فً عالً سماه –وهو لً سمٌع  ،بً بصٌر-
وإ ِّنً أُشه ُد َ
؛ أ ّنه :لو َظ َه َر لً أي َو ْجه مِن َح ِّق القول -ولو مِن َف ْسل َن ْذل!: -
ُ
لسارعت ُمبادرا إلٌ ِه ،جامِعا هِمتً وذِمتً علٌ ِه....

ولك ِّنً ال أرى – وال أزال ُ ال أرى! -إال أن (أكثر) الخِصام ( الجاري! ) –
سابات!!!
ماحكات ! وانتصارات ! وتشؽٌبات ! وتسدٌ ُد ِح َ
الٌو َم – ُم َ
و{ :لٌس لها ِمن دون هللا كاشِ فة}...
وماٌتض ّمنه هذا ( األكثر!) – من الصواب -هو ( األ ّقل!) – ببل ارتٌاب-
!!!
سهٌ -ع ُظ ُم وٌزدا ُد – عندما ٌتو ّه ُم (!) ال ُم ْبطِ ل ُ – أو
ب – نف ُ
الع َج ُ
وذ ٌّاك َ
طؾ خصم ِه َع ْجز ! أو أن لٌِ َنه َخ َور!! أو أن سكو َته
نفسه! -أن لُ َ
ٌخدع َ
ُ
صر!!!
ض ُه َح َ
عِ ً!!! أو أن إعرا َ
( كم أُراعً النذل َ ِح ْلما َ ......وهْ َو ُم ْ
ش َتد الخِصا ْم
وأ ُلٌنُ القول َ لُطفا َ ......وهْ َو َفظ فً الكبل ْم)
جاز هذا النذل َ َعدْ ال  ......لٌس أهبل الحترا ْم!!
ِ
ٌا إخوانً – ال ُعقبلء: -
ومداره...
ِطار عن سِ ّكت ِه
لقد َخ َرج الق ُ
ِ
ُ
البحث بعٌدا عن إطاره...
وسار
َ
مضماره...
وتجاوز الخٌل ُ عن
ِ
ُ
البحث َم َع ( َن ْذل)= ( ٌتل ّقط) و ( ٌتص ٌّد)؟!
 ...فهل ٌُجدي

ُ
ساؾ ،
هل ٌُجدي
البحث مع َمنْ (ٌتس ّقط) – من الظواهر !– الس ْف َ
ِض عٌنٌ ِه ِ -ب َق َحة – فً الكوامِن !– عن د َُرر األصداؾ؟!
و ٌُؽم ُ

(إذا شِ ْب َ
تعرؾ أصل َ الفتى  ......أَ ِجلْ لَ ْح َظ َط ْرفِك فً َم ْن َظ ِر ْه
ت
ُ
فإنْ لم ٌَ ِبنْ ل َك فا ْن ُظ ْر إلى  ......أفاعٌل ِه فهً من َج ْوه َِر ْه
ض ِر ْه
فإنْ
ؼاب عنك بهذا َو َذا  ......فبل َت ْطلُ َبن سوى َم ْح َ
َ
الرجال  ......بها ٌُ ْع َرؾ ( الن ْذل ُ) من َخ ٌِّ ِر ْه).
المحاضر سِ ر
فإن
َ
ِ

أي َن ْذل! – المقلِّب للحقابق ! ال ُم َؽ ٌِّر
...هذاُ -كلهَ -أو ِّج ُه ُه لذاك ( ال ّنذل) ّ -
للمبادئ! – كابنا َمن كان ! كٌفما كان ! أٌنما كان !!!! -
زخارفُ ُه – ِم ّمن ( َعجت!) على أعٌن ِهم
أ ّما ال ُمؽترون به ،ال ُم ْن َطلِ ٌَ ُة علٌهم
ِ
أبصارهم ! وأص ْ
بصابرهم! -؛ فؤقول ُ لهم:
مت
فؤع َم ْت
َ
َ
رٌح ُه – ْ
ُ
ذل مؤْ َخذا)!!!
العلٌاء َمن لٌس جاعِبل  ......مقا َد َت ُه
(وذو ال ِه ّم ِة
ِ
للجاهل الن ِ
ِ

فاح َذروا أنْ ٌَ َعض ُكم!
ْ ...
سبِل عن تعرٌؾ ( النذال ِة)؟! فقال:
وما أجمل َ ما
أجاب به َمن ُ
َ

العد ُِّو!!
الجرأةُ على الصدٌق ،والنكول ُ عن َ
 ...ثم ْل َت ْسقُط ُكل القِ ٌَم ! َو ْل َت ْه ِو ُكل األخبلق! و ْلتتكسر ُكل المواقؾِ :
أعراض دنٌو ٌّة!
فً
سبٌل ْ
ِ
وأؼراض ذات ٌّة !
وأهداؾ شخص ٌّة:
مِن وظٌفة ! أو مال !! أو أهواء رد ٌّة!!!!

وابً فً ذا ( ال ّن ْذل) ُم ْر َت َجبل ......أرجو بذاك مِن الرحمن
( هذا ج َ
ُؼفرانا)
ُ
ُ
س فً ذا ال َك ْت ِ
ب مٌزانا
لست أظل ُم ( َن ْذال) فً مذ ّمت ِه  ......بل
ال
لست أَ ْب َخ ُ
واب وال أَ ْبؽً له ح َِوال  ......أ ُ ْرضً اإللَه وأرجو منه ِرضوانا
أرجو الص َ
باألسماء المستعارة!
...وإلى ُك ّتاب ( اإلنترنت ) – ال ُم َت َت ِّرسٌن
ِ
ؾ شاشات كمبٌوترات ِهم !! -أقول ُ:
س ِّترٌن تحت ُج ْنح الظبلم(!) َخ ْل َ
وال ُم َت َ
الدهر ٌوما فبل َتقُلْ َ ......خلَ ْو ُ
(إذا ما َخلَ َ
رقٌب
ت ولكن قُل َعلًَ
وت
ُ
َ
ٌؽٌب
س َبن هللاَ ٌَ ْؽفُل ُ لَ ْح َظةِ  ......وال أَن ما ٌخفى علٌه
ُ
وال َت ْح َ

استطعت فإ ّنما  ......بِ َق ْرضِ َك ُت ْج َزى والقُ
َ
روض
فؤحسِ نْ وأَ ْج ِملْ ما
ُ
ْ
روب
ض ُ
ُ
قرٌب)!!
أسرع ذاهب  ......وأن َؼدا لِلناظرٌن
تر أن الٌو َم
ُ
ُ
أَلَ ْم َ

وصدق رسول ُ هللاِ -صلى هللا علٌه وسلم:-
بس َخطِ
هللا بِ ِرضى
الناس،و َمن ْ
َ
" َمن أرضى هللاَ َ
أس َخ َط َ
الناس :كفاه هللاُ
ِ
الناس َ :و َكلَ ُه هللاُ إلى الناس"...

.

س َواء َخالَ ْف َتنًِ أَ ْو ُك ْن َ
ت َمعًِ!
إِلَ ٌْ َك –أٌَ َها األَ ْل َمعًِ-؛ َ
 ...فؤ َ ْن َ
س ال ُم ِهم أَنْ ( َت ْك ُت َب!)؛ َولَكِن ال ُم ِهمَ ( :ما َذا
ٌب َن ْفسِ ك!! َفلَ ٌْ َ
ت َحسِ ُ
ب؟!)!!
َت ْك ُت ُ
ار لِ ْل َق ْو ِل أَ ِو ال َق ْو ِل َ
اح َك ُة فًِ ال ِخ َطاب!
اآلخر! َوال ُم َم َ
ِص ُ
َفاألَ ْخ ُذ َوالرد! َواال ْنت َ
ص َحابُ :كل َذلِ َك مِنْ آ َفا ِ
ول َوالقُلُوب!!
ت النفُوسَ ،وأَهْ َو ِ
َوالت َكث ُر ِباألَ ْ
اء ال ُعقُ ِ
اب َهاَ ،و َت ْمٌِ ُ
ب َعلَى ال َع ْب ِد ال ُم َوف ِقَ :ت َح ِّري َه ِذ ِه اآل َفا ِ
ٌزهَا
ت ْ
الوا ِج ُ
َو َ
الجتِ َن ِ
لِ َن ْف ٌِ َهاَ ،و َم ْع ِر َف ُت َها لِ ْل ُم َح َاذ َر ِة ِم ْن َها...
اس) َمنْ
ص ِ ِ
َوه ََذا – َه َك َذا -مِنْ دَ َقاب ِِق اإلِ ْخبلَ ِ
هلل – َت َعا َلى-؛ َف َك ْم َو َك ْم مِنَ (الن ِ
ص َرة! أَ ْو ُم َحا َف َظة
( ٌَ ْك ُت ُبون!) – َف َقط -لِ ٌَ ْك ُت ُبوا – َك ٌْ َف َما َكانَ األَ ْم ُرَ !-طلَبا لِ ُن ْ
َ
اع!!
َع َلى األ ْت َب ِ
سه:
َوال ُم َؽالِ ُط –أَول َ َما ٌُ َؽالِ ُط! -إِن َما ٌُ َؽالِ ُط َن ْف َ
ٌِق َر ِّب ِه-
س ٌَ ُجرهُ إِلَى َ
س ٌَ ْن َكؾَ ،و َ
صادِقا؛ َفإِن ُه َ
 َفإِنْ َكانَ َالح ِّق – ِب َت ْوف ِ
صِ دْ قُ ُه...
 َوإِنْ َكانَ َؼ ٌْ َر َذلِ َك؛ َفاهللُ ٌَ ْح ُك ُم فٌِ ِه ِب َعدْ لِ ِه – َولَ ْو َب ْعدَ حٌِن...-َوه ََذا ُ -كل ُه -فًِ َذا ِ
س ال َم ْر ِء!
ت األَ ْم ِرَ ،وفًِ َن ْف ِ
ص ِّف ُق) فًِ الظبلَم! َو( ٌُ َط ِّبل ُ) بِاألَ ْوهَام
ارج َع ْن ُه َما (!) مِمنْ ( ٌُ َ
أَما َمنْ ه َُو َخ ِ
(!)؛ َفبلَ َنقُول ُ لَ ُهم – َفاعِبل َو َم ْف ُعوال ِب ِه!-إِال:
ٌِر َف ْ
ازدَدْ َ
َطلَ ْب َ
سانُ فًِ َطلَ ِ
الر ْبح!
ب ِّ
س ُر اإلِ ْن َ
ت قِلة َو َقدْ ٌَ ْخ َ
ت لَ َك الت ْكث َ
َن َع ْم؛ َلنْ ٌَ ْن َف َع َك هَإُ الَ ِء ال ُم َط ِّبلُون!!
س ٌَ ْخ ُذلُو َن َك فًِ َو ْقت أَ ْح َو َج َما َت ُكونُ ُم ْح َتاجا فٌِ ِه أَنْ ٌَقِفُوا َم َعك!!
َبلْ َ
َولَكِنَ { ...والَ َ
ت حٌِنَ َم َناص}...

َو َما أَ ْج َمل َ َما َقالَ ُه أَ َح ُد إِ ْخ َوانِ َنا – ُه َنا:-
ًِ إِال سا َ َعة...
( ...إِنْ ه َ
ص َحاب..
س َن ْر َحل ُ بِبلَ أَ ْ
َو َ
َوالَ أَ ْل َقاب..
ْ ٌَ ...و َمبِذ؛ ٌَقُو ُم األَ ْ
الح ِّق...
ش َها ُد ِب َ
الَ َ
الح ّق...)..
ش ًْ َء َؼ ٌْ ُر َ
س ُ
ٌن ا ْب ِن َمالِك
وق –خِتاما-لِلس ْل َوى!َ :-خ َب َر ال َعبل َم ِة الن ْح ِو ِّ
َوأَ ُ
ي َج َم ِ
ال الدِّ ِ
اوي فًِ «اإلِ ْعبلَن
–ال ُم َت َوفى َ
س َنة (ٕٙ4هـ) -فٌِ َما َذ َك َر ُه ال َعبل َم ُة الس َخ ِ
ٌخ عِ ْندَ
ارٌخ» (صِٖٖٗ « -ع ْل ُم الت ِ
ٌخ لِ َمنْ َذم أَهْ ل َ الت ِ
ار ِ
ِبالت ْو ِب ِ
ال ُم ْسلِمٌِن») :
ض قُ َرى ِد َم ْ
ش َق
اس َت َقر فٌِ ِه مِنْ خ َِطا َبة ِب َب ْع ِ
ض فٌِ َما ْ
ور َ
أَن ا ْبنَ َمالِكُ « :ع ِ
ض َج َهلَتِ َهاَ ،-وا ْن ُت ِز َع ْت ِم ْن ُه لَ ُه! َف َكادَ أَنْ ٌَ ُم َ
ض َر
–مِنْ َب ْع ِ
وت!! سِ ٌ َما َو َقد َح َ
الجا ِهل َ ال ُم َ
ار إِلَ ٌْ ِه – َب ْعدَ َف َراؼِ ِه مِنَ ال ُخ ْط َب ِة
ش َ
سؤَل َ َ
،و َ
الج ْم َع َة َ
[ه َُو] ُ
ج األَلِؾ!؟
َوالصبلَ ِةَ -عنْ َم ْخ َر ِ
اء ُم ْب َتدِبا
وؾ ال ِه َج ِ
الع َجمٌِة! ُثم َعددَ َل ُه ُح ُر َ
َف َت َحٌ َر! َو َظن أَن ُه َكل َم ُه ِب َ
س َردَها!
ِباألَلِؾ! َو َ
سبِل َ َعنْ
س ُرورا!!-؛ لِ َك ْونِ ِه ُ
الجاه ِِل ُ
العام ُة -الذٌِنَ َت َعص ُبوا لِ َه َذا َ
اح َ
ص َ
َف َ
اب ِبت ِْسع َو ِع ْ
ش ِرٌن!!
سؤَلَةَ ،فؤ َ َج َ
َم َ
اس َت َكانَ ،و َم َ
ٌرة!»...
ات َب ْعدَ أٌَام ٌَسِ َ
الج َمال ُ) َناصِ راَ ،بل ْ
َو َما َو َجدَ ( َ
َ ...و َن ْحنُ – ِبمِن ِة هللا -الَ َن ْخ َ
شى َم ْوتا َك َه َذا –أَ ْو َؼ ٌْ ِره!-؛ إِ ِذ ال َم ْو ُ
ت ه َُو
الحً الذِي الَ ٌَ ُم ُ
س ْب َحا َن ُه..-
وت – ُ
الح ْتمٌِة لِ ُكل ِّ َحً؛ إِال َ
ال ِّن َها ٌَ ُة َ
َولَنْ َن ْخ َ
ص ِرهَِ ،و ِعز ِة
ٌع؛ َفاهللُ – َت َعالَىَ -كفٌِل ِب َن ْ
الح ِّق) أَنْ ٌَضِ َ
شى َعلَى ( َ
أَهْ لِ ِه...

َولَكِن َنا ( َن ْخ َ
شى) َعلَى َكثٌِر مِنْ أَهْ ِل َز َمانِ َنا – َوأَ ُخص إِ ْخ َوا َننا -مِمن ( َقدْ )
ٌُ ْ
ش ِب ُه َحالُ ُهم َحال َ أَهْ ِل تِ ْل ُك ُم ال َق ْر ٌَ ِة الظال ِِم أَهْ لُها؛ ال ُم ْن َتصِ ِرٌنَ بِ َج ْهلِ ِهم
ِلجاهِل...
ص ِّفقٌِنَ بِ َت َعص ِب ِهم ل َ
لِل َباطِ لَ ،وال ُم َ
اس َما ُتحِب لِ َن ْفسِ كَ :ت ُكن
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َوالن ِبً – َ
سلمٌَ -قُول« :أَحِب لِلن ِ
ُم ْإمِنا»...
اح َك ال ُم َما ِح ُك!! َو َم ْه َما ا ْ
ش َتد لَدَ ُد
َ ...م ْه َما َؼالَ َط ال ُم َؽالِ ُط! َو َم ْه َما َم َ
شى ه ََذا –أَ ْو َذاكِ -ب َن ْ
ال ُم َخالِؾِ !!! َو َم ْه َما ا ْن َت َ
ٌِق األَ ْت َباع!! َوتؤْ ٌٌِ ِد
ش َو ِة َت ْ
صف ِ
الر َعاع!!!
سولِ ِه َولِ ْل ُم ْإ ِمنٌِن}..
{ َو ِ ِ
هلل العِزةُ َول َِر ُ
العاقِ َبة لِل ُمتقٌِن}...
َو{ َ
اب ِرٌن}...
{ َولَبِنْ َ
ص َب ْر ُت ْم لَ ُه َو َخ ٌْر لِلص ِ

 ...مِنْ أَ ْع َج ِ
ٌِر ِة) –التًِ
عاٌ ُن ُه! -فًِ َه ِذ ِه الفِ ْت َن ِة (األَخ َ
ب َما ُن َعانٌِ ِه –مِما ُن ِ
َح َ
ش َرنا فِ ٌَهاَ ،ودَ َف َع َنا إِلَ ٌْ َها َمنْ الَ ٌَ ْف َق ُهونَ َح َقاب َِق األ ُ ُمورَ ،والَ ٌُدْ ِر ُكونَ
َع َواق َِب األَ ْح َداث :-أَن أَِ ْك َث َر َظاه ِِرهَا عِ ْلمًِ! َوأَن ُجل َ
الخابِضِ ٌنَ فٌِ َها
الحقٌِ َق ِة -أَن َها –فًِ َؼالِ ِ
ب أَ ْم ِرهَا-
ُم َت َكلِّ ُمونَ ِبال ِع ْل ِم!! َب ٌْ َن َما َجلٌِ ُة األَ ْم ِر –فًِ َ
سؾِ َ -ؼ ٌْ ُر َذلِك!
َولِؤلَ َ
َف َكثٌِر مِن أُولَبِ َك َ
سابِ ِل
الخابِضِ ٌنَ (!) إِن َما ٌَ َت َن َاولُونَ ( ُن َتفا) مِنْ َب ْع ِ
ض َم َ
ض ِّخ ُمو َن َها!!
ال ِع ْل ِم –التًِ أَ ْك َث ُرهَا َجان ِِبً!ُ -ثم َت َراهُم ٌَ ْنفُ ُخونَ فٌِ َها!! َو ٌُ َ
َو ٌَ ْج َعلُونَ لَ َها َقدَ َم ٌْ ِن َت ْمشِ ً َعلَ ٌْ ِه َما (!) َمع أَن َها َك ْس َحا ُء َ
شبل ُء!!
سابِل ُ ال ِك َبار َذ ُ
اري:-
صل ُ الخِبلؾِ َ
ًِ أَ ْ
ات الدالب ِِل ال ِك َثارَ -والتًِ ه َ
َوأَما ال َم َ
الج ِ
ب َ
ض فٌِ َها :إِما
الخ ْو َ
ِض َع ٌْ َن ٌْ ِه َعلَ ٌْ َها! َو ٌَ َت َجن ُ
َفؤ َ ْك َث ُر أُولَبِ َك (ا ْل َكثٌِر) ٌُ ْؽم ُ
ل َِع ْج ِز ِه َع ْن َها! أَ ْو لِ َفلَ ِج ال ُحج ِة فٌِ َها!!
ض األَ ْم َثال:-
ج َعما ٌُ َقال ُ –فًِ َب ْع ِ
َو َحال ُ هَإُ الَ ِء (!) – َه َك َذا! -الَ ٌَ ْخ ُر ُ
وب ُثلُثا الر ُجولَة)!!!
(ال ُه ُر ُ
الوا ِحدَة! -لِ ٌُدْ ِر َك
الواحِدَ ة! َوال َقدَ م َ
الع ٌْ ِن َ
ؾ – ُذو َ
ص ْن ُ
ل َِذلِ َك؛ ٌَ ْع َم ُد ه ََذا ال ِّ
لِ َن ْفسِ ِه َولَ ْو َم ْق َعدا فًِ ُؼ ْر َف ِة (اإلِ ْن َعاش=إنْ َعاش!) -إِلى لُ َؽ ِة الت ْسفٌِه،
صادَ َرةَ ،واإلِ ْرهَابَ ،والت ْخ ِوٌؾ:
َوال ُم َ
اح َذ ُروه!
ه ََذا َباطِ ل؛ َف ْ
ٌسة؛ َفا ْن ِب ُذوهَا!
َه ِذ ِه دَسِ َ
اج َتنِ ُبوه!
ضال؛ َف ْ
ه ََذا َ

ض ُحوه!
ه ََذا َجاهِل؛ َفا ْف َ
ه ََذا َفا ِجر؛ َف ْاكشِ فُوه!
ه ََذا ُم ْب َتدِع؛ َفبلَ َت ْق ُرإُ وا لَ ُه!
ُ ...ثم ا ْن ُظر – َت َر– ُم ْف َر َدا ِ
ٌؾ َه ِذ ِه ال َكلِ َمات:
ار َ
ت َو َت َ
ص ِ
ض ل،
س!! َ
سابِسُ ،م ْندَ ّ
اسما!)!! دَ سَ ،د َ
ُ ..ب ْطبلَنْ ٌُ ،بطِ لَ ،ب َطل (ف ِْعبل الَ ْ
ِعة!!! َف َج َر،
ِعُ ،م ْب َتد َ
دَعْ ٌَ ،ب َتد ُ
ضبلَلٌُ ،ضِ ل ّ!!! َج ْهلَ ،ج ُهولَ ،ج َهالَة!!! ا ْب َت َ
َ
ٌَ ْف ُج ُر ( َو َن ْخ َ
شى أَنْ ٌُ َقالُ :م َف ِّجر!!)!!

ٌَا هَإُ الء:
اتَ ،و َه ِذ ِه ال َكلِ َم ُ
ار ُ
س ْب َك َها ُكل ِؼر!
ٌع َ
ٌؾْ ٌَ :س َتطِ ُ
ار ُ
اتَ ،و َه ِذ ِه الت َ
َه ِذ ِه ال ِع َب َ
ص ِ
او ِل ِب َها ُكل ُؼ ْمر!!
االست َِطالَ ِة فٌِ َهاَ ،والت َط ُ
َو ٌَ ْقد ُِر َعلَى ْ
الحاسِ َم َة َقدْ َتدْ َف ُع
الج ُموح :-أَن لُ َؽ َة ال ِع ْل ِم َ
الج ُنوح – َو ُ
ب فًِ ه ََذا ُ
َولَ َعل الس َب َ
ش ًْء مِنَ الل َم َعان! -إِلَى َ
الج َهلَ ِة – َولَ ْو َكانَ ألَ ْس َمابِ ِهم َ
ض فٌِ َما
الخ ْو ِ
ِب َب ْع ِ
ض َ
ول فٌِ َما الَ ٌُ ْحسِ ُنون!! َوإِال – َك َما ٌُ َز ٌِّنُ لَ ُهم َ
ش ٌَاطِ ٌنُ
الَ ٌَ ْعلَ ُمون! َوالد ُخ ِ
الج ْولَة(!)َ ،و ٌَ ْفقِدُونَ ال ُم َ
ش ِّجعٌِن
س ُرونَ َ
س ٌَ ْخ َ
س!َ -فإِن ُهم َ
ال ِجنِّ َواإلِ ْن ِ
اع (!)!
،و ٌَ ْن َفض َع ْن ُهم األَ ْت َب ُ
(!) َ
َوه ََذا – َو ْحدَ هَُ -كاؾ بِال َك ِّر َعلَى ال ِع ْل ِمَ ،وال َم ْك ِر فًِ أَهْ لِه!!!
َف َت َراهُم الَ ٌَ ْك َتفُونَ بِ َه ِذ ِه ال ُم َكا َب َر ِة -التًِ ٌُ ْنك ُِرونَ مِنْ خِبللِ َها األ ُ ُ
صول َ
اب ُرونَ
ال ِع ْلمٌِ َة ال ُم َقر َر َة-؛ َبلْ ٌَ ْج َعلُونَ أُولَبِ َك األَ ْت َباع – َوأَ ْك َث ُرهُم َر َعاعَ ٌُ -ك ِ
َو ٌُ ْنك ُِرونَ ِبالت َبع!!-وذلك مِن خبلل تلكم الكلمات،وتصارٌفِها ال ُمهلِكات!!!-

َوه ََذا-كٌفما كان
األمرُ -ح ّج ُة العا ِجز!وسلوى الناشِ ز!!-فضبل عن كون ِه مِنْ
ُ
أَ َ
البدَ ع!!!
شدِّ ال َه َوىَ ،وأَ ْن َكى ِ
ؾ إِال بِ َجبللِ ِه َو َع َظ َمتِ ِه :أَن َنا لَ ْم َن ْك ُت ْبَ ،ولَ َم ُن َتابِ ْعَ ،ولَ َم
َو َوهللاِ الذِي الَ ٌُ ْحلَ ُ
صب ْر -إِلَى َه ِذ ِه الل ْح َظة :-إِال لِدَ ْف ِع الفِ ْت َنةِ،
ص ِب ْرَ ،ولَ ْم َن َت َ
صدَ ،ولَ ْم َن ْ
َن َت َ
ض َعلَى أَهْ لِ َها:
َودَ ْربِ َهاَ ،والن ْق ِ
ُون َت ْم ٌٌِع َوالَ
الج َم َ
َوإِال؛ َف ِباهللِ َعلَ ٌْ ُكمَ :م َتى َكانَ الداعِ ً إِلى ( َ
اع ِة) – ِبد ِ
ض ٌٌِع!َ -ذا فِ ْت َنة؟!
َت ْ
الح َج ِج-
سلِّ ُح بِال ِع ْل ِم الس ِّن ًَِّ ،وال َم ْن َه ِج السن ًِِّ – ِبالدالب ِِل َو ُ
َو َم َتى َكانَ ال ُم َت َ
دَ اعِ ٌا إِلى فِ ْت َنة؟!
سؾِ الشدٌِد– ( َمنْ الَ ٌَ ْف َق ُهونَ َح َقاب َِق األ ُ ُمورَ ،والَ ٌُدْ ِر ُكونَ
ُثم ٌَؤْتًِ – َولِؤلَ َ
سونَ فٌِه،
َع َواق َِب األَ ْح َداث) َف ٌَت ِه ُمونَ َؼ ٌْ َرهُم ِبال َباطِ ِل الذِي ُه ْم ُم َتلَ ِّب ُ
ارقُونَ َطً َظواه ِِر ِه َو َخوافٌِه...
َو َؼ ِ
صل ِْح ُهمَ ...وإِال؛ َفؤ َ ِر َنا –الل ُهمَ -ثؤْ َرنا فٌِ َمن َظلَ َمنا – َوالَ
َفالل ُهم اهْ ِدهِمَ ،وأَ ْ
ٌَ َزال ُِ -م ْن ُهم...
ٌَا هَإُ الء:
َان َوالدلٌِل...
ُن ِرٌ ُد لُ َؽ َة ال ِع ْل ِم ،لُ َؽ َة األَدَ بِ ،لُ َؽ َة ال ُب ْره ِ

س
ال ُن ِرٌ ُد لُ َؽ َة الت ْج ِه ِ
ٌِرَ ،والت ْسفٌِهَِ ،والز َعارة – ُمؽالَ َطة لِلن ْف ِ
ٌلَ ،والت ْحق ِ
َو َت ْؽلٌِطا ل َ
ِآلخ ِرٌن...-
ؾ َحال َ َج ُهول ُم ْس َتطِ ر ،أَ ْو
اض ُطر (!) َوا ِح ُد َنا – َوالَ َم َرد لَه -لِ ٌَ ْكشِ َ
َفإِ ِن ْ
ض لِحال َ
ش ِّر ُم ْس َت َطرَ :ف َعلَ ٌْ ِه ِبلُ َؽ ِة « َما َبال ُ أَ ْقوام- »..الن َب ِوٌ َة
ٌَ ْنقُ َ
ال ُم َحمدٌِةَ -والتًِ لَ ْم ُت ْع ِج ْب (أَ ْقواما) َن ْخ َ
الرد َة!-؛
جر ِ
اء َذلِ َك ِّ
شى َعلَ ٌْ ِهم مِنْ ّ
ب( -صِ َف ُ
ج َت ْح َ
خ َطا ِ
وم ال ِ
ات)
َه ِذ ِه الل َؽ ُة التًِ ٌَ ْندَ ِر ُ
ت ال ُم ْن َت َق ِد فٌِ َها -ضِ ْمنَ ُع ُم ِ
أَ ْقوام ،الَ َت ْع ٌٌِنُ (أَ ْع ٌَان)!
وَ ...منْ َكانَ َعلَى َر ْأسِ ِه ِرٌ َ
ي فِ َبة َكان!– َفإِن ُه الَ ٌَ ْن َفك
شة –مِنْ أَ ِّ
الج َهار!!
س ِّر َو َ
س َها –إِ ْن َقاذا لِ َن ْفسِ ِه! -لَ ٌْل َ (!) َن َهار؛ فًِ ال ِّ
ٌَ َت َحس ُ
ٌِج ُة ( َواحِد َ +واحِد)= ت ِْس َع َة
َوالَ ٌُ ْمكِنُ -إِلَى أَ َب ِد الدهْ ِر! -أَنْ َت ُكونَ َنت َ
أَ ْع َ
ص َحا ِ
ب ال َه َوى الم ِْع َثار!!!!!!
شار!!! إِال ِع ْندَ أَ ْ
و َما أَ ْج َمل َ َما َقالَ ُه –فًِ كشؾ َذلِ َكَ -
ش ٌْ ُخ اإلِ ْسبلَم فًِ « ِم ْن َهاج السنة
الن َب ِوٌة» (٘:)ٕ٘ٙ/
سولِ ِه
ِب ال َه َوى ٌُ ْعمٌِ ُه ال َه َوىَ ،و ٌُصِ م ُه؛ َفبلَ ٌَ ْس َت ْحضِ ُر َما ِ ِ
هلل َو َر ُ
صاح ُ
« َو َ
ض ِ
ب هللاِ
ب لِ َؽ َ
ض ُ
سولِهَ ،والَ ٌَ ْؽ َ
ضا هللاِ َو َر ُ
ضى ل ِِر َ
فًِ َذلِكَ ،والَ ٌَ ْطلُ ُب ُهَ ،والَ ٌَ ْر َ
سولِه.
َو َر ُ
ب لَ ُه
ض ُ
صل َ َما ٌَ ْؽ َ
ب إِ َذا َح َ
ض ُ
ضاهُ ِب َهواهَ ،و ٌَ ْؽ َ
صل َ َما ٌَ ْر َ
ضى إِ َذا َح َ
َبلْ ٌَ ْر َ
ِب َهواه!
َو ٌَ ُكونُ – َمع َذلِ َك!َ -م َع ُه ُ
ش ْب َه ُة دٌِن...»...

َوالَ ُعدْ وانَ إِال َعلَى الظالِمٌِن...
والعاقبة للمتقٌن..

ابً « َم ْن َهج السلَؾ الصالِح»؛ َفؤ َ ٌْنَ
وار ُد ِك َت ِ
َه ِذ ِه َم ِ
ضون؟!
ال ُم ْع َت ِر ُ
قاش واألَخ ِذ والردِّ (!) دابِرة (ال أقول ُ :على أ ُ
ش ِّدهَا؛
 ...ال تزال ُ ( َرحى) ال ّن ِ
ُ
الحق!) فً ِجدال َ
ِّ
بعض
أخذ
شاطا
سفٌنة الحقٌق ِة ترسو على
فقد كادَت
ُ
ِ
أطرافِه (إخوان) لنا؛ ظل ُمونا ،وحملُوا كثٌرا مِن كبلمِنا ما ال ٌَحتمِل،
أكثر َح ِّقنا ..
ؽٌر ُع ْسر!َ -
َ
وهض َموا –ب ِ
صى –معاِ -ب ِّ
والصبر؛
الحق
َوال نزال ُ (نحنُ )
ّ
نصبر ،ونتصب ُر ،ونتوا َ
ُ
اع بمثلِ ِه (فضبل عن أن ٌكونَ صا َع ٌْ ِن
حاولٌن (جاهِدٌن) أنْ ال َن ُرد الص َ
ُم ِ
سنا ..
قدر ما نستطِ ٌ ُع -أهوا َءنا وأنفُ َ
–مع قُدرتِنا على ذلِك)-؛ ُمجاهِدٌن َ
سابر إخوانِنا
صها ألوصِ ًَ
َ
أكثر!) أقتن ُ
وه ِذ ِه ُمناسبة (لعلها العاشرةُ أو ُ
شاء هللاُ ( -منتدٌات
طلَ َبة
العلم مِن ُك ّتاب هذ ِه (ال ُمن َتدٌات) ال ُمباركة –إن َ
ِ
جردوا
ٌن ،واللطؾِ ،واأل َناة ،وأن ٌُ ِّ
ور ّوادهّ -
السلف ٌٌّن) – ُ
ُكل ّ ّ
فق ،واللِّ ِ
بالر ِ
أكثر)
أقبل َمهم للح ِّق وإبانتِه؛ بعٌدا عن الشد ِة والتشدد الّتً َننعاهُما على ( ِ
ؼم من كل ِّ ما إلٌنا ب ِه
ُمخالِفٌنا ِم ّمن ال نزال ُ نعتبرهُم (إخوانا) لنا؛ ّ
بالر ِ
ٌتقولون!!!
ٌُسٌبون ،وبنا
ٌستهزبون ،ولنا ٌُضلِّلون ،وعلٌنا ّ
ِ
ؼٌره –فً عدد من
حاول ُ) أن
ٌخدع َ
َ
ِع َ
والعجب م ّمن ٌُخاد ُ
ُ
نفس ُه (!) ،و( ٌُ ِ
المسابل المطروح ِة على بساطِ البح ِ
ؼٌر ُمؽادِر – َقط -ألفا َظ
ث وال ِّنقاش-؛ َ
ِ
هوٌش وال ّتحرٌش! وعبارا ِ
جهٌل وال ّتهوٌل!!
ت ال ّت
ال ّت
ِ
ِ
ؽترٌن به (بهم) ،ولك ّنها (لن) ُتقنع (أل َبتة)
وه ِذ ِه (لُ َؽة) (قد) ( ُت ْقن ُِع) ال ُم ِّ
َط ْرفٌن َ
منزلتِ ِهما:-
آخ َر ٌْن –ل ُهما شؤ ُن ُهما،
ُ
وكبٌر ِ

ب ما بِ ِه ٌُشا ِؼبون!
األولَ :من ٌُناقشِ ونهم،
وٌتول ْونَ الرد علٌ ِهم ،وتعق َ
َ
ّ
ال ّثانً :من ال ٌزالُون ٌن ُظرون ،وٌنتظِ رون ،وٌتؤملُون؛ ِم ّمن شؽلَ ُهم
جاهٌن
أي اال ِّت
قاش الدّ اب ِِر (!) ،ولك ّنهم لم ٌستقروا (تماما) إلى ِّ
ترق ُ
ِ
ب ال ّن ِ
ٌسٌرون!
(!)
ُ

ونرؼب بهم،
نحرص علٌ ِهم،
الء ُعقبلء؛ فهم الذٌن
نعم؛ كثٌر من هإُ ِ
ُ
ُ
الحت.-
وأوضح –
وننتظر َف ٌْؤ َ َت ُهم أوض َح
ص ْب ِح كثٌر منهم قد َ
وتباشٌر ُ
ُ
َ
ُ
ؾ أستاذِنا الوالد العبلّمة ال ّ
شٌخ عبد المحسن الع ّباد
ص ُ
وأعجبنً –جدّ اَ -و ْ
ون هَذا ال ِّنقاش
بقاءه -ألُناس زجوا (!) أنفُ َ
–أطال َ هللا بال ُهدى َ
س ُهم فً أ ُت ِ
دون إدراك لما ٌدُور –وهُم لٌسوا
ؼٌر دراٌة بما ٌجريَ ،ومِن
ِ
مِن ِ
ُ
الء كم ّ
شجعً كر ِة القدَم! ال
حٌث قال –حفظ ُه هللاُ،
بال َقلٌِل-؛
ونفع به :-هإُ ِ
َ
كٌؾ كانَ األَ ْم ُر!!!
ِصار (لفرٌقِ ِهم)
َ
ٌهم ُهم إالّ االنت ُ
أهل اإلنصا ِ
ؾ واإلدراك-
أساءنً –كما
قابل :فقد
َ
َ
أساء ؼٌري من ِ
َوبال ُم ِ
قاش –هداُهم هللاُِ -م ّمن جعلوا لُ َؽ َة ال ّتهدٌِ ِد
فعابل ُ ِ
بعض ال ُمتصدِّ رٌن لل ّن ِ
القول ما ال ٌَحتمل زادَ هُم!!
حمٌل
ٌن و َت
َ
ِ
ِ
خو ِ
والو ِعٌ ِد َعتادَ هُم ،ولسانَ الت ِ
ِؽٌرهم!! وهللاُ –
فؤساإوا ألنفُسِ ِهم –لو َع َقلُواَ -
أكثر بكثٌِر ِم ّما أساإُ وا ل ِ
ازٌنَ الق ِْس َط لِ ٌَ ْو ِم القِ ٌَا َمة}َ ،و ٌَقُولَ { :ما ٌَ ْلفِ ُظ
تعالَىٌ -قولَ { :و َن َ
ض ُع ال َم َو ِ

ِتاب العِباد ...{ :-الَ ٌُ َؽا ِد ُر
مِنْ َق ْو ِل إِال لَدَ ٌْ ِه َرقٌِب َعتٌِد}َ ،و ٌَقول ُ –واصِ فا ك َ
صاهَا}!!
ٌرة إِال أَ ْح َ
ٌِرة َوالَ َكبِ َ
صؽ َ
َ
فؤٌنَ ّ
الظال ُم ال ُم َت َق ِّول ،وال ُمفتري ال ُم َت َؽ ِّول؟!

السلؾِ
ِتابً «منهج ّ
لقد زع َم (بع ُ
دون ُمرا َق َبة -أنّ ُكل ك ِ
ض ُهم!) – ِب ِ
الصالِح» باطِ ل(!!!) إال َما نقل ُت ُه فً القسم ال ّثانًِ –من ُه -عن فضٌل ِة
ال ّ
شٌخ ربٌع بن هَادِي –و ّفق ُه هللا!-
اآلخر) فً مساح ِة (!) هَذا الباطِ ل وحج ِمهِ؛ ذاكرا
البعض (
َو َن َاو َر (!)
ُ
ُ
س ِ
ؼٌر علمٌِة!!
بعض ال ِّن َ
َ
ب المبوٌ ِة بطرٌ َقة اعتِباطِ ٌة ِ

الحقاب ُِق بال ِّ
ش ْب ِر أو الفِ ْتر! َوال
قاس َ
َو ُكل هَذا و( َذاك) باطِ ل ِبٌقٌِن؛ فبلَ ُت ُ
قاس الحقاب ُِق بما تحملُ ُه من ب ٌِّناتِ ،وبما
بالباع أو ال ِّذراع!! وإِنما ُت ُ
ِ
تتض ّمنه من براهٌن واضحات ..

السلؾِ
وصدر
رحم ال ُمعاناة،
الصالح »..مِن
َ
ّ
خر َج كِتابً «منه ُج ّ
لقد َ
ِ
متنوع ِة الدوابِر؛ لَم ٌ ُكنْ لًِ ُمراد مِن شًء فٌها –والَ فًِ
َعق َِب صِ راعات ّ
ش ًْء مِنهاَ -وهللاُ ٌشه ُد -إالّ
َ
ِّ
الحق ،ومعرف َت ُه ،والدّعو َة إلٌه ..
طلب
َ
َ
طرٌق الصوا ِ
مر؛ فه ِذ ِه جادةُ بنًِ آد َم –
نعم؛ قد أُخطِ ُا
ب فً ِ
بعض األَ ِ
تاب وأناب ..
سعٌ ُد من َ
أجمعٌِن -مِن كبٌر وصؽٌر ،أو جلٌل وحقٌِر؛ وال ّ

ُ
اجتهدت) َقدْ َر
لكنّ ُع ْذ ِري بٌنَ ٌدي ر ّبً –وهُو أعل ُم بً وبؽٌري -أ ِّنً (
ِّ
ُو ْسعًِ فً طل ِ
ب
الحق وتطل ِبهَِ ،
ؼٌر ُم ْستكبر عن قلٌل أو كثٌر من ُه –وهللاُ
ٌَ ْ
ش َه ُد.-
ُ
تض ِّمنَ ح ِّقً وصوابًِ -على عشرا ِ
وص من
لقد
ص ِ
ت الن ُ
ِتابً ال ُم َ
أقمت ك َ
رآن والسنة ،ومبا ِ
ماء واألبِمة؛ بما جعلَنً ُمطمبِ ّنا
ت
األقوال لل ُعلَ ِ
ِ
القُ ِ
الح ِّق ال ُم ِبٌن ،والصوا ِ
ستبٌن –
(تماما) إلى ُجمل ِة هَذا َ
ب الظاهِر ال ُم ِ
َوت ْفصِ ٌلِه.-
َوهَا ُكم –أحبتًِ فً هللاِ ،وكذا (ال ُمتر ِّبصِ ٌن!) مِن إخِوانِنا!َ -م ْس َردا فٌ ِه
صوص،
موار ُد كِتابً « َم ْن َهج السلؾِ الصالِح- »..جمٌعا -مِن الوحًِ ال َم ْن ُ
وص َو«هُم ال َق ْو ُم؛ ال ٌَ ْ
وقاالَ ِ
س ُهم»:
ت الش ُخ ِ
ش َقى جلٌ ُ

ّأوال  :آٌات قرآنٌة كرٌمة :
ص  4ثبلث مرات  ٔٔ ، ٔٓ ، 1 ،مرتٌن  ٔ6 ،مرتٌن ، ٖٓ ، ٕ6 ،
ٖٔ  ٘4 ، ٘٘ ، ٖ٘ ، ٘ٔ ، ٗٔ ، ٖ1 ،مرتٌن ، ٙٙ ، ٖٙ ، ٘6 ،
 1ٙ ، 66 ، 6ٖ ، 46 ، 4٘ ، 4ٕ ، 4ٓ ، ٙ1 ، ٙ6 ، ٙ6مرتٌن ،
ٔٓٔ خمس مرات  ٔٔ4 ،مرتٌن  ٔٔ6 ،ثبلث مرات ، ٕٖٔ ، ٕٔٔ ،
 ٕٔ4 ، ٕٔٙمرتٌن  ٕٔ1 ،مرتٌن  ٖٕٔ ،مرتٌن  ٖٔٗ ،مرتٌن ،
ٖ٘ٔ مرتٌن  ٖٔٙ ،مرتٌن  ٔٗ4 ، ٔٗٙ ،مرتٌن  ٔٗ6 ،مرتٌن ،
ٔ6ٖ ، ٔ41 ، ٔ4ٓ ، ٔٙٓ ، ٔ٘ٙمرتٌن  ٔ6٘ ،مرتٌن ، ٔ6ٙ ،
٘ ٕٕٓ ، ٔ11 ،ٔ1مرتٌن ، ٕٕٖ ، ٕٕٕ ، ٕٕٔ ، ٕٓ6 ، ٕٓ4 ،
 ٕٕ1 ، ٕٕ6 ، ٕٕٙمرتٌن ٕٖ٘ ، ٕٗ6 ، ٕٗ٘ ، ٕٖ1 ، ٕٖٔ ،
مرتٌن  ٕ٘ٗ ،ثبلث مرات ، ٕٙ1 ، ٕٙ4 ، ٕٙ٘ ، ٕٙٔ ، ٕ٘4 ،
ٓ ٕ66 ، ٕ64 ، ٕ6ٔ ، ٕ46 ، ٕ4ٙ ، ٕ4مرتٌن ٕ1ٔ ، ٕ61 ،

مرتٌن  ٕ11 ،مرتٌن  ٖٔٓ ، ٖٓ1 ، ٖٕٓ ،مرتٌن  ٖٔٔ ،أربع مرات
.. ٖٔ6 ، ٖٔ٘ ، ٖٕٔ ،

ثانٌا  :أحادٌث نبوٌة شرٌفة :
ص ٓٔ  ٔٔ ،مرتٌن  ٕٓ ،ثبلث مرات ٘4 ، ٕ٘ ، ٘ٔ ، ٕ6 ، ٕٗ ،
 ٔٔٙ ، 1ٙ ، 41 ، ٙ6 ،مرتٌن ، ٔٗ4 ، ٔٗٙ ، ٖٔٙ ، ٕٕٔ ،
ٕ٘ٔ ثبلث مرات  ٔٙٓ ، ٖٔ٘ ،ثبلث مرات ، ٔ46 ، ٔٙ4 ، ٔٙٔ ،
ٓ ٕٖٗ ، ٕٗٔ ، ٕٖ٘ ، ٕٖٓ ، ٕٓ1 ، ٔ6٘ ، ٔ6ٕ ، ٔ6مرتٌن ،
ٕ1ٓ ، ٕ6ٕ ، ٕ46 ، ٕ4٘ ، ٕٙ٘ ، ٕٖٙ ، ٕٙٔ ، ٕ٘6 ، ٕٗ6
مرتٌن  ٖٓٔ ،مرتٌن  ٖٕٓ ،مرتٌن  ٖٖٓ ،مرتٌن  ٖٔ٘ ،ثبلث مرات
..

ثالثا  :آثار أبمة السلؾ الصالح :
الشافعً  ٔ4وٕٗ و ٕٕ6وٖٕ٘ وٕٗ٘ و ٕ٘4مرتٌن  ،ابن عباس
ٕ٘ وٖٗٔ  ،مالك ٖ٘ و 46وٖٓٔ و ٔ44وٕ٘٘ و ، ٕ٘4ابن معٌن
ٔ ٙؤ 4وٕ 1ؤٕٓ  ،ابن المدٌنً ٖ ٙو ٔ11وٕ ، 1عمر 1ٙ
ؤٕٕ  ،مسلمة بن علً ٗٓٔ  ،النسابً ٗٓٔ وٖٖٓ  ،شعبة ٔٓٙ
و ٔ14ؤٕٕ  ،ابن خزٌمة  ٔٓ4وٖٖٓ  ،ابن ال ِّ
شخٌر  ، ٕٔ1سفٌان
بن حسٌن ٖٗٔ  ،قتادة ٓ٘ٔ  ،جعفر بن محمد ٖ٘ٔ  ،ابن سٌرٌن
القصار ٗ٘ٔ  ،عبد هللا بن محمد بن
ٖ٘ٔ  ،أبو قبلبة ٖ٘ٔ  ،حمدون
ّ
منازل ٗ٘ٔ  ،عبد هللا بن عون ٘٘ٔ  ،بكر بن عبد هللا المزنً ٘٘ٔ ،
الفضٌل بن عٌاض  ، ٔ٘ٙالحسن البصري ٔ ، ٔ4كعب بن مالك ٗٔ6
 ،عمرو بن العاص  ، ٔ11ابن المس ٌّب  ، ٕٓ6ابن أبً ملٌكة ، ٕٓ1
الثوري ٕٕٔ  ،اللٌث ٕٕ٘  ،أبو بكر الصدّ ٌق  ، ٕ٘ٙأبو حنٌفة ، ٕ٘ٙ

أبو ٌوسؾ القاضً  ، ٕ٘ٙالشعبً ٘ ، ٕٙابن مسعود  ، ٕ4ٙمجاهد
مطرؾ ٓ.. ٕ1
ٔ، ٕ6
ّ

رابعا  :ابن تٌم ٌّة :
ص ٘  ٕ٘ ، ٕٗ ، ٕٓ ، ٔ4 ، 1 ، 6 ،مرتٌن ، ٖٗ ، ٖٔ ، ٕ4 ،
ٖ٘  ٗ1 ، ٗ6 ، ٕٗ ، ٖ٘ ،مرتٌن  ٙ4 ، ٙٗ ، ٕٙ ، ٘1 ، ٘ٙ ،ثبلث
مرات 16 ، 1٘ ، 1ٗ ، 66 ، 6ٔ ، 41 ، 41 ، 4ٗ ، 4ٗ ، ٙ6 ،
مرتٌن  ٕٔٓ ، ٔٓٔ ،ثبلث مرات ، ٔٔ٘ ، ٔٓ1 ، ٔٓ6 ، ٔٓ٘ ،
 ٔٙٓ ، ٔٗٗ ، ٔٗٓ ، ٕٔ6 ، ٕٔٙمرتٌن  ٔٙٔ ،ثبلث مرات ٔٙ4 ،
 ٔ4ٕ ، ٔ4ٔ ،مرتٌن  ٔ4ٖ ،مرتٌن  ٔ4٘ ، ٔ4ٗ ،أربع مرات ،
 ٔ6٘ ، ٔ46أربع مرات ، ٕٕٔ ، ٕٕٔ ، ٕٕٓ ، ٔ11 ، ٔ1ٔ ،
 ٕٗٔ ، ٕٖ4 ، ٕٖ٘ ، ٕٖٕ ، ٕٕ6 ، ٕٕ4مرتٌن  ٕٕٗ ،مرتٌن ،
ٕٗٗ  ٕٙٓ ، ٕ٘6 ، ٕ٘4 ، ٕ٘٘ ،مرتٌن  ٕ64 ،مرتٌن ، ٕ61 ،
ٓ ٕ1ٗ ، ٕ1مرتٌن  ٖٓ6 ، ٖٕٓ ، ٖٓٔ ، ٕ14 ،مرتٌن ، ٖٓ1 ،
ٖٓٔ ..

خامسا  :ابن الق ٌّم :
ص ٘ٔ  ٘ٓ ، ٗ1 ، ٖٖ ،مرتٌن ، 6ٕ ، 41 ، ٙ1 ، ٙ6 ، ٙٓ ،
 ٔ٘ٗ ، ٔ٘ٓ ، ٔٗ1ثبلث مرات  ٔٙ1 ، ٔٙٓ ، ٔ٘٘ ،مرتٌن ٔ6٘ ،
 ٕ٘ٔ ، ٕٖٔ ، ٕٕ٘ ، ٕٖٔ ، ٕٓٗ ، ٔ11 ،ثبلث مرات ، ٕ٘ٗ ،
ٔ ٕٖٙ ، ٕٙمرتٌن  ٕٙ٘ ،مرتٌن  ٕ6ٓ ، ٕ41 ،مرتٌن ٖٓ6 ،
مرتٌن ..

سادسا  :أحمد بن حنبل :
ص ، ٕٕٓ ، ٕٓٓ ، ٔ4ٙ ، 1ٕ ، 46 ، ٙٗ ، ٘1 ، ٕٗ ، ٕ1 ، ٕ6
ٕٕٔ  ٕ٘6 ، ٕ٘٘ ، ٕٖ1 ، ٕٕٗ ،ثبلث مرات .. ٖٖٓ ،

سابعا  :ابن باز :
ص ٕ٘ ، ٖٔ1 ، 6ٖ ، ٕٙ ، ٘1 ، ٗ6 ، ٗ4 ، ٗ٘ ، ٖ1 ، ٕ1 ،
ٔٗٔ  ٕٗ٘ ، ٕٖٕ ، ٔ٘ٗ ، ٕٔٗ ،مرتٌن .. ٖٓ1 ، ٕٗ1 ،

ثامنا  :األلبانً :
ص ٕٓ مرتٌن ٘6 ، ٘٘ ، ٕ٘ ، ٘ٔ ، ٗ6 ، ٗ4 ، ٖ1 ، ٖ4 ، ٖٔ ،
 ٘1 ،مرتٌن  ٙ6 ، ٙٗ ،مرتٌن  44 ، 4ٖ ،مرتٌن  46 ،مرتٌن 41 ،
ٕٔٓ ، ٔٔٙ ، ٔٔٙ ، ٔٔٗ ، ٕٔٓ ، 14 ، 1ٗ ، 64 ، 6٘ ، 6ٔ ،
 ٕٔ٘ ، ٔٗ4 ، ٖٔ1 ، ٕٖٔ ، ٕٕٔ ،مرتٌن ، ٔ٘4 ، ٔ٘ٗ ، ٖٔ٘ ،
 ٔ41 ، ٔ46 ، ٔ4ٙمرتٌن  ٕٔٓ ، ٕٓ1 ، ٔ16 ،أربع مرات ٕٖٔ ،
 ٖٖٓ ، ٕ44 ، ٕٙٔ ، ٕ٘٘ ، ٕٗ4 ، ٕٕٗ ، ٕٖ4 ،مرتٌن ٖٔ٘ ،
مرتٌن ..

تاسعا  :ابن عثٌمٌن :

ص  ٖٗ ، ٖ1ثبلث مرات ، 6ٙ ، 6٘ ، 6ٗ ، 6ٖ ، 4ٖ ، ٗ6 ، ٗ٘ ،
ٗٗٔ .. ٕٖٗ ، ٔٙٓ ،

عاشرا  :ربٌع بن هادي :
ص  6ثبلث مرات ، ٗٗ ، ٖ1 ، ٖ6 ، ٖٓ ، ٕ1 ، ٕ4 ، ٕٙ ، ٕٗ ،
 ٘1 ، ٗ1ثبلث مرات ، ٖٕٔ ، ٕٔٔ ، 66 ، 44 ، 4٘ ، 4ٕ ، ٙٙ ،
ٖٖٔ مرتٌن ، ٕٔٔ ، ٕٓٗ ، ٔ16 ، ٔ1ٔ ، ٔ٘4 ، ٕٔٗ ، ٖٔ4 ،
ٕٕٔ مرتٌن .. ٖٔ4 ، ٖٕٓ ، ٕٖٓ ، ٕٕٕ ، ٕٔ1 ،

أحد عشر  :علماء آخرون :
ابن قتٌبة ٘  ،آل تٌمٌة  ، 6المرداوي  ، 6بكر أبو زٌد  6وٕٓٔ ،
سلفً
العٌنً  ، 1العظٌم آبادي  ، 1المباركفوري  ، 1ابن العربً  ، 1ال ِّ
 ، ٔ4ابن أبً حاتم  ٔ4وٖٕ٘ وٕٓٗ  ،البٌهقً  ٔ4ؤٕٕ وٖ٘ٔ
السعدي  ٔ6وٖٗ ؤٖٔ ؤٖٕ مرتٌن و ٕٔ4و٘ٗٔ
و٘٘ٔ وٕٕٓ ّ ،
وٕٕٕ وٓ ، ٕ6أبو ُنعٌم  ٔ6و ٔ44و ٕٕ6وٕٓٗ و٘ ، ٕٙالبخاري
ٕٓ ؤٕ مرتٌن وٕٗ و ٕ6وٖ٘ ؤ٘ و 1ٙمرتٌن وٖٓٔ ؤٔٙ
وٕ ٔ6وٗ ٔ6و ٔ1ٙو ٕٓ1وٖٕٓ ؤٕٗ وٖٕٗ و ٕٗ6وٕ٘6
و ٕٙٙو٘ ٕ4و ٕ4ٙو ٕ46وٕ ٕ6وٓ ٕ1مرتٌن وٗ ٕ1ثبلث مرات
ؤٖٓ مرتٌن وٖ٘ٔ  ،مسلم ٕٓ وٖ٘ مرتٌن ؤ٘ و 1ٙوٖٓٔ
و ٔٔٙو ٖٔٙؤ ٔٙوٕ ٔ6وٗ ٔ6و ٔ11وٖٕٓ وٖٕ٘ ؤٕٗ
وٖٕٗ مرتٌن و ٕٗ6و ٕ٘6وٗ ٕٙو٘ ٕ4و ٕ4ٙوٖ٘ٔ  ،ابن حزم
ٕٔ و ٘ٔٔ ؤٖٕ وٖ ، ٔ6الباجً  ، ٕٙالخطٌب البؽدادي  ٕ6وٕ1
و ٘6ؤ ٙمرتٌن و٘ٓٔ و ٔٓٙؤٕٕ و ٔ1ٙوٕٕٓ وٌ ، ٕٗ4اقوت
صبلح ٖٖ و٘ ٔ1و ٔ1ٙوٕٓ٘  ،الحافظ جزرة ٖٖ
 ٕ6و ، ٖٓٙابن ال ّ

 ،ابن ال ُملَ ِّقن ٖٖ  ،ابن الوزٌر ٖٗ و ٔٔ4و ٔٔ1ؤٕٗ مرتٌن وٕٗ1
وصً هللا ع ّباس
 ،ابن حبان ٖ٘ ؤٖٔ و ٔٗٙو٘ ٔ1ؤٖٕ وٖٖٓ ،
ّ
 ، ٖٙالنووي  ٖٙو ٓ ، ٕ6صالح آل الشٌخ  ٖٙو٘ٗ و 64و ٕ، ٔٙ
الشاطبً  ٖٙو ٕٔ1و ، ٕٖ4الزمخشري  ، ٖ6المٌدانً  ، ٖ6مقبل بن
هادي الوادعً ٔٗ و ٘1و ٖٔ6ؤ ٔ6ؤٖٕ و ، ٕ16إسحق بن
راهوٌه ٕٗ ّ ،
الذهبً ٕٗ ؤ 4و 46وٕ 1و٘ٓٔ و ٕٔٙمرتٌن وٗٗٔ
و ٔٗ6و ٔٙ4و ٔ44و٘ ٔ1ؤٕٓ ؤٖٕ وٕٗٔ وٕ٘ٔ ؤٕ1
وٕٕٗ و ٕٖ1و٘ ٕٙوٗ ٕ1و ، ٖٓٙالفوزان ٖٗ و٘ٗ و ٘1وٕ٘ٔ
السدٌس ٗٗ و٘ٗ  ،العبٌكان ٘ٗ
السب ٌِّل ٗٗ  ،ابن حمٌد ٗٗ ّ ،
وّ ، ٕٔٙ
 ،عبد العزٌز آل الشٌخ ٘ٗ  ،المٌانجً  ٗ1وٕٓٓ  ،محمد بازمول ٕ٘ ،
ابن رجب ٘٘ و ٘6و 16و ٔٔ4وٖٕٓ و ٕٓ6و ٕٔ4وٕٓٗ وٕ16
 ،ال ُم َعلِّمً  ٘6ؤ 4و٘ٓٔ ؤٖٕ ؤٖٕ وٖ ٔ1و ٔ16وٖٕٓ
وٕٕٓ وٓ ، ٕ4ابن األنباري  ٘6وٖٕ٘  ،الدارقطنً  ، ٘6محمد بن
عبد الوهاب  ٘1وٓ ، 6ابن عساكر ٔ ٙو ٕٖ1و ، ٕ٘ٙابن ال َم ْر ُزبان
ٕ ، ٙابن الجوزي ٕ ، ٙعبٌد الجابري ٖٓ و ٖ ٙمرتٌن و ٙ6و61
وٖ ، ٕ6ابن حجر ٖ ٙوٖ 1وٖٓٔ مرتٌن و ٔٓ4و ٔٔ6ؤٕٕ
وٗٗٔ وٕ٘ٔ و ٔ44وٗ ٔ1وٕٕٓ وٕٕٗ مرتٌن ؤ ٕٙوٕٙٙ
وٓ ٕ6ؤ ٕ6وٓ ٕ1وٕٖٓ  ،محمد بن هادي ٘ ، ٙالطرطوشً ٔ، 4
العراقً ٕ ، 4سفر وسلمان  4ٙو ٖٔ4وٕ ، ٔ6ابن عبد البر 46
و ٕٔ1و٘ٗٔ و ٔ٘ٙو ٔ٘1وٕٓٔ و ٕٗ4وٕٓ٘  ،ابن مفلح 46
وٕٓٓ  ،ابن قاسم ال ّنجدي ٓ 6وٕٓٗ  ،عبد المحسن الع ّباد ٕ 6و14
و 11و ، ٔٓ6ال ّنجمً ٖ 6وٕٗٔ وٕٗٔ  ،نسٌب الرفاعً ، 64
البربهاري ٔ 1وٕ 1وٖ ، ٔ4البلّلكابً ٕ 1وٖٓٔ وٖٗٔ ؤ ، ٔ4ابن
السراج ٗ، 1
كثٌر ٕ 1ؤٕٕ وٖٗٔ و ٔ4ٙو ٕٖ1و ٕ٘ٙوٗ، ٕ1
ّ
الصنعانً ٗٓٔ ؤٕٕ  ،اللكنوي ٗٓٔ وٗٗٔ ؤٕٙ
الفسوي ٗٓٔ ّ ،
 ،ابن الجوزي  ، ٔٓ4المنذري  ، ٔٓ1الترمذي ٓٔٔ وٖٖٓ ،
السرخسً ٓٔٔ ؤٔٔ  ،ابن ناصر الدّ ٌن ٘ٔٔ و ، ٖٓٙال ّ
شوكانً
السخاوي  ٔٔ1مرتٌن وٕٓٔ
 ٔٔ6وٗ ٔٙو ٔٙٙثبلث مرات وّ ، ٔٙ6
السكن ٕٕٔ  ،العجلونً
وٕٓٓ وٖ ، ٕٙالعقٌلً ٕٕٔ ؤٕٕ  ،ابن ّ

الؽزي ٕٕٔ  ،الماوردي ٖٕٔ ّ ،
ٕٕٔ ّ ،
العز بن عبد السبلم ٕٗٔ
وٖ ٕ4مرتٌن  ،عبد السبلم البرجس ٕ٘ٔ مرتٌن  ،الطبري ٕٔ1
وٖٗٔ وٓ٘ٔ وٕٕٗ  ،المودودي ٖٖٔ  ،القحطانً ٘ٗٔ  ،أبو حٌان
 ، ٔٗ6أبو الشٌخ ٖ٘ٔ و ، ٔ44ابن أبً الدنٌا ٖ٘ٔ و٘٘ٔ ثبلث
السلمً ٗ٘ٔ مرتٌن  ،القاضً الفاضل  ، ٔ٘6النهروالً ٔ٘6
مرات ّ ،
 ،الزبٌدي  ، ٔ٘6السٌوطً  ٔ٘1وٖ٘ٔ  ،ابن قتٌبة  ٔ٘1ؤ، ٕ6
محمد بن إبراهٌم  ، ٔ٘1سلٌمان آل الشٌخ ٔ ، ٔٙابن سحمان ٕ، ٔٙ
أختر لقمان ٕ ، ٔٙالقرٌوتً ٕ ، ٔٙابن عتٌق ٕ ، ٔٙابراهٌم هبلل
ٖ ، ٔٙالبسام ٖ ٔٙوٕ٘ٗ  ،نومسوك ٖ ، ٔٙحبلّق  ، ٔٙٙاللحٌدان
 ، ٔٙ6محمد الخضر حسٌن ٓ ، ٔ4الجامً ٕ ، ٔ4الدارمً ٔ4ٙ
اآلج ِّري  ، ٔ4ٙعبد الرزاق  ٔ4ٙثبلث مرات  ،ابن بطة ٔ4ٙ
وُ ، ٔ44
ؤٕٕ  ،الشاشً  ، ٔ4ٙابن جرٌر  ، ٔ4ٙالحاكم  ٔ4ٙوٖ ٕٙوٖٖٓ
 ،الخطابً  ، ٔ44سلطان العٌد  ، ٔ46الفخر الرازي  ، ٔ41ابن عبد
الهادي ٗ ، ٔ6ابن جبرٌن ٕ ، ٔ1زٌد المدخلً ٕ ، ٔ1الزركشً ٗٔ1
 ،ابن شاهٌن ٘ ، ٔ1سعدي الهاشمً ٘ ، ٔ1الم ِِّزي  ٔ1ٙؤٕٕ
وٕٕٗ  ،الخبلّل  ، ٕٓ6الجوزجانً ٖٕٔ  ،الكبلباذي ٕ٘ٔ  ،محمد
إبراهٌم الموصلً ٕ٘ٔ  ،الهروي  ، ٕٔ1السمعانً  ، ٕٔ1ابن األثٌر
ٕٕٓ  ،أبو زرعة وأبوحاتم ٕٕٔ  ،مشهور حسن  ، ٕٕ6محمد بن عبد
الوهاب  ٕٖٙوٕٓٗ  ،ابن عدي  ، ٕٖٙابن ؼنام ٕٓٗ  ،القرعاوي
ٕ٘ٗ  ،إبراهٌم السٌؾ ٕ٘ٗ  ،الحكمً  ، ٕٗٙابن العبلء ٕٔ٘ ،
الفاكهانً ٕٔ٘  ،الثعالبً ٕ٘٘  ،ابن دقٌق العٌد ٖ ٕٙوٗ ، ٕٙابن
شاكر الكتبً ٗ ، ٕٙابن بطال  ، ٕٙٙابن السبكً ٓ ٕ6وٖٖٓ وٖٗٓ
 ،ابن سعد ٓ ، ٕ1أحمد بن صالح الزهرانً ٖٔٓ  ،ابن المحب ٕٖٓ ،
تمالت الجزابري ٕٖٓ  ،أحمد ٖٖٓ  ،المناوي ٖ٘ٓ  ،ابن شٌخ
الحزامٌن  ، ٖٓٙمحمود شاكر  ، ٖٓ4ابن عقٌل ٖٔٔ ؤٖٖ  ،عبد
الرحمن آل الشٌخ ٖٖٔ  ،الرحٌلً ٖٗٔ  ،ه ّناد ٖ٘ٔ  ،أبو داود ٖٖٓ
..

اثنا عشر  :نقول ُمه َملة بدون اسم :
ص ٕٔ  ٕ6ٙ ، ٕ6٘ ، ٕ٘٘ ،ٕٙ ، ٘ٙ ، ٗ1 ،ثبلث مرات ٖٓ٘ ،
..

ثبلثة عشر  :أشعار :
ص ٓٔ ، ٕٔٓ ، ٕٔٔ ، 4ٕ ، ٘٘ ، ٖ6 ، ٖٖ ، ٕ4 ، ٔ1 ، ٔ6 ،
ٖٕٔ  ٔٗ4 ، ٔٗٙ ، ٔٗ٘ ،مرتٌن ، ٕٓ٘ ، ٔ6ٕ ، ٔ41 ، ٖٔ٘ ،
ٕٓٔ مرتٌن ، ٕٗ1 ، ٕٗ6 ، ٕٖ٘ ، ٕٖٖ ، ٕٖٔ ، ٕٕ6 ، ٕٕ4 ،
ٕٔ٘  ٕ14 ، ٕ6٘ ، ٕٙ٘ ،مرتٌن  ٖٔٙ ، ٖٔ٘ ، ٖٓٗ ،مرتٌن ..

أربعة عشر ( :بعض ال ّناس!) :
ص ٕٔ  ٖٕ ، ٕٖ ،مرتٌن  4ٕ ، ٕ٘ ، ٖ1 ، ٖٗ ،مرتٌن ، 4ٗ ،
، ٕٔٓ ، ٕٓ6 ، ٔ16 ، ٔ4ٕ ، ٔ4ٔ ، ٕٔٓ ، ٔٔ1 ، ٖٔٔ ، 4ٙ
ٕٕ٘ .. ٕ6ٖ ، ٕٙ4 ، ٕٗٗ ، ٕٖ6 ،

َ ......ومِنْ أطرؾِ ما ُوو ِج ُ
ؼٌر
بعض َمن
هت ِب ِه –مِن ِ
طالع كِتابً :-أن َ
َ
ب (!) لل ّ
واحد ات َه ُمونًِ (!) بالتعص ِ
شٌخ ربٌع ِبن هادِي –و ّفق ُه هللا-؛
ُ
الصرٌح) – ُموافقة -نحوا مِن أربعٌنَ مرة!!
كونً
باالس ِم ّ
نقلت عنه ( ْ

آخرون (!) بضدِّ ذلِ َك –دُونَ أدنى ب ٌِّنة!-؛ تمحبل ،وتقوال،
بٌ َنما ات َه َمنً ُ
تَ ( ،)..ؼ َم ْز َ
ت َكذاَ ( ،)..ط َع ْن َ
ت َكذا( ،)..أَ َردْ َ
صدْ َ
ت ،)..إِلى آخ ِِر
وتقوٌبلَ ( :ق َ
ِ
ما فً قا ُموسِ ِهم ال ُمشِ ٌن مِن عبارا ِ
أكثر)
ت الظنِّ األثٌِم!! مِما لَ ْو فر ْؼ َت ( َ
ش ُرهَا ( َو ُع ْ
ُردو ِدهِم ِم ْن َها :لَ َما َبق ًَِ لَ ُهم ُع ْ
ش ُر ُه ْم َكثٌِر)!
َوأَنا على ( ِم ْث ِل) ال ٌَقٌِن :أننًِ – َم َع ُكل ِّ ه ِذ ِه ال ّتنبٌِهاتَ ،والتحف َظات،
أسلَ َم مِن أنٌا ِ
والب ٌِّنات!( -لَن) أ ْن ُج َو مِن َمخالِ ِ
ب الحاقِدٌِن؛
ب الناقِدٌِنَ ،ولن ْ
الذٌِن َحبل لَ ُهم طع ُم الطعن! َوخبل ِب ِهم شٌطانُ اإلقا َم ِة دُونَ َظ ْعن!! {إال َمنْ
َر ِح َم هللاُ و َقلٌِل َما ُه ْم}:
الفقٌر بتحرٌ ِ
ؾ تلك ُم
وؾ َنرى قرٌبا – َكما رأٌنا قببل!َ -من سٌتهم العبدَ
َ
س َ
َف َ
ٌل لَها ِبال َباطِ ل!!!
الن ُ
صوص! َولَ ًِّ هَاتٌِ َك الدّ البِل!! َوالتؤْ ِو ِ

سبحا َن ُه -أ ُجول:
َفؤقُولُ ،وب ِه ُ -
لَبِن َكانَ ه ََذا ِم ِّنً –ور ِّبً شاهِد بؤ ِّنً بريء مِن قُل ِّ َذلِ َك َو ُجلِّه -فً واحِد!
أو ا ْث َن ٌْن!! أو َع َ
ش َرة!!! َفإِن ال ِم َبا ِ
ؼٌر
ص ُر – ُم ْإ َتلِ َفة َ
ض ُد وتتنا َ
ت ِم ْن َها تتعا َ
السبٌل َ واضِ ح؛ َفـ «هُم
فتر َقة -أن المن َه َج واحدَ ،و ّ
ُمختلِ َفةُ ،متفِ َقة َ
ؼٌر ُم ِ
القو ُم ال ٌشقى جلٌس ُه ُم»...
ش ْب َهة؛ َت ْ
ب –أبداِ -به َكذا ُ
فبلَ ٌُ َ
شكٌِكا أو َت ْم ِوٌها!
شؽ ُ
س ُه ِم ّمن ال ٌُ َت َكث ُر ِب ِه –
سفِ َه َن ْف َ
َولَن ٌرتضِ ًَ ِم ْثل َ هَذا الظنِّ ُحجة إالّ َمن َ
َوال َك َرا َمة!!!-

واب فًِ واحِد مِن تِل ُك ُم النقُول ،أو اثنٌن ،أو ح ّتى
َن َعم؛ َقد ٌُ ْخطِ ُبنًِ الص ُ
َع َ
ش َرة!!
سعٌدا بِما هُنالِك...-
ب بِال ُم ْن َتقِدَ ،وأ ُ َؼ ٌِّ ُر ال ُم ْن َت َقدَ – َف ِرحا بِ َذلِكَ ،
َفؤ ُ َر ِّح ُ
َلكِنْ أَن ٌُ َقالَ ( :حرؾ)! أوَ ( :ب َتر)! أوَ ( :بدلْ)؛ َف ِهً – َو َر ِّبً -آفِ َكة أنتظ ُر
تقول ِبال َباطِ ِل عل ًّ –إِن لَ ْم ٌَإُ ْب ،أَ ْو ٌَ ُت ْب.-
ص َرتًِ فٌِها ضِ د ال ُم ِّ
مِن َر ِّبً ُن ْ
َوأخٌرا –فً ا ِّت َجاه َ
حاول ُ ُج ْه َد ُه –
آخ َر!َ -ردّ ا َعلى (لَدٌِػ!) ال َه َوى؛ مِمن ٌُ ِ
ِبال َباطِ ِل -أن ٌَ ْب ُز َغ – ْب َعدَ أُفُول( -هِبللُ ُه)؛ َ
ؼٌر ناظِ ر وال مت َف ِّكر فٌِما سٌإول ُ
إِلَ ٌْ ِه (مآلُ ُه)! َوال أٌنَ سٌن َت ِهً (حالُ ُه)! فالمهم عِ ندهُ –كٌ َف َما كانَ األَ ْم ُر!-
أَن ٌُ ْن َ
ضبللُ ُه)! -أقُول ُ:
صدْ ِق وال ُهدَى ك ِْذ ُب ُهَ ،و( َ
باس ِم ال ِّ
ش َر ْ
األعمش:
سلٌمانُ بن ِم ْهران
ُ
ما أجمل َ ما قال ُه اإلِما ُم ُ
األحمق الس ُ
كوت عنه»!!
جواب
«
ُ
ِ
فكٌؾ ِبال ُم ْبطِ ِل ال َك ُذوب؟!
َ
اس
ؾ ِبمن ٌكذِب! بل وٌعل ُم (فً نفسِ ِه) أ ّنه ٌكذِب! بل
ؾ أنّ ال ّن َ
وٌعر ُ
َف َك ٌْ َ
ِ
ِب؟!
(تجز ُم) أن ُه ٌكذ ُ
ُ
لِـً حٌِلـة فٌِمن ٌ ُنم ولٌس فً الكذا ِ
ٌخلق ما
ب حٌِلَ ْه********** َمـنْ كانَ
ٌقول ُ فحٌلتِـً فٌ ِه قلٌلَ ْه!
َو ِم ْنه:
َحلَ َف ْت لَنا أن ال تخونَ ُعهودَ نا**********فكؤ ّنها حلفت لَنا أن ال َتفًِ!!

 ...وال أُطِ ٌل ُ!
ع ّمان – األردن
السبت
ضحى ٌوم ّ
ُ
 – ٔ6رجب – ٖٓٗٔ هـ
سوٌعات،
ِسفر العمر ِة بعد ُ
 ُمتؤهّبا ل ِسبحانه-
سابِبل ر ّبً – ُ

التوفٌق وال َقبول...-
ّ

وفاةُ الشٌخ ابن ِج ْبرٌن
ُ
حافظة على ( منهج السلَؾ ) ال َعدْ ل األَمٌن :
وال ُم

ِم ّما ا ْ
ش ُتهر عن أب ّمة السلَؾ قول ُ ُهم  ( :موت العالِم ُث ْل َمة فً اإلسبلم ال
سنن الدارمً"( ٖٕٗ).
ٌسدها شًء  -ما
اختلؾ اللٌل ُ والنهار ُ ".) -
َ
وال ٌَ ُ
ماء درجات؛ درجات قً
شك عاقل – وال أقول  :عالم – أن ال ُعلَ َ
علمِهم  ،درجات فً مكانتهم  ،درجات فً قُدُراتهم-وهكذا...-

شرا مِن ال َب َ
ول ّما كان العلما ُء َب َ
شر – ٌُخطبون و ٌُصٌبون ٌ ،علمون
وٌجهلون  -كان َن ْقدُهم وانتقادُهم  -بؤدب العلم ُ ،
باب خٌر
وخلُق ال ِح ْلم َ -
باب
صهم  ،و ٌُ َك ِّمل ُ فضلَهم ؛ وال ٌكون  -كٌفما كان
األمر – َ
ُ
لهم ؛ ٌُ َت ِّم ُم نق َ
َ
طرٌق طعن فٌهم ...
انتقاص لهم  ،أو
الناس معنى ( التقدٌر ) فجعلوه ( تقدٌسا ! ) ؛ فإن
بعض
ولبِن َخطِ َا
ُ
ِ
هذا – بالمقابل – ال ٌجوز أن ٌجعلنا – ُمضادة  ،أو ُمواف َقة ! ُ -ن ْه ِد ُر
الباطل بالباطل!
ض ٌِّع الحقابق ؛ ُمواقِعٌن لئلسقاط
الحقوق  ،و ُن َ
ِ
الساب ُ
قة – كلها – تمثلَ ْت َواقِعا مشهودا  -ل ُكل ِّ ُمراقِب (
وهذه المعانً
ِ
ج ْبرٌن – رحمه هللا –
ُمنصؾِ )  -ولؤلسؾ!-حال َ وفاة الشٌخ عبدهللا بن ِ
تعالى – قبل بضعة أٌام ...
ُ
بن جبرٌن
أ ّما مِن الناحٌ ِة الشخص ٌّة – تارٌخ ٌّا  : -فإ ّننً
التقٌت بالشٌخ ا ِ
مرة :
أكثر من ّ
– رحمه هللا – َ

أولها :
سنة ( ٔٗٓ1هـ) ؛ لما ُز ْر ُ
ت ( الرباسة العامة لئلفتاء والدعوة واإلرشاد
) فً مدٌنة ( الرٌاض )  --عاصمة ببلد التوحٌد  ، -وقد التقٌت ثم َة –
وقتذاك – بسماح ِة أستاذنا الشٌخ عبدالعزٌز بن باز  ،وفضٌلة الشٌخ
عبدالرزاق عفٌفً  ،وكذا الشٌخ عبدهللا بن جبرٌن –رحمهم هللا ُِ –
أجمعٌن . -
ول ّما ُز ْر ُت ُه – رحمه هللا  -فً مكتب ِه  :اتصلَ ْت به امرأة مستفتٌة  :أن
زوجها طلقها وهو سكران ! فهل ٌقع طبلقه ؟!
فقال لها الشٌ ُخ -بلسان َحازمْ : -فلٌؤْتِنا – أوال – إلقام ِة حدِّ شرب َ
الخ ْمر
علٌه  ،ثم ُنفتً فً موضوع الطبلق !

ثانٌها :
الح ِّج – وفً أ ٌّام
قبل نحو خمسة عشر عاما ؛ وذلك فً إحدى سنوات َ
ُ
حٌث كانت محاضرة لسماحة أستاذنا الشٌخ ابن باز – رحمه هللا
مِنى –
  ،وكان الشٌخ ابن جبرٌن جالسا على األرض بٌن عموم الحاضرٌن –ومعهم – ب ُكل ِّ تواضع وسكٌنة – رحمه هللا . -
وموقؾ ثالث:
ل ّما كتب ابنُ سالم الدوسري – هداه هللا – كتا َبه ال َفج " رفع البلبمة عن
فتوى اللجنة الدابمة " – ردّ ا على كتابً " األجوبة المتبلبمة على فتوى
اللجنة الدابمة " : -كتب له الشٌخ ابنُ جبرٌن – رحمه هللا – تقرٌظا
ِفً ثبلث صفحات – مِن بٌن خمس ِة ُم َق ِّرظٌن !... -

الكتاب متهاو متهافت ؛ لٌس له أي قٌمة علمٌة ُمعتبرة –
َم َع أن
َ
ْ
فانتبه !
ولؤلسؾ – وتؤسفًِ َعلَى تقارٌظه ! ال علٌه – ؛

ُ
رددت علٌه – وعلى تقارٌظه الخمس ِة ! – فً قرٌب من ست مبة
ولقد
– صفحة – قبل سنوات – وهلل الحمد  -فً كتابً (التنبٌهات
المتوابمة.)...
وكان آخ َِر كبلم لً َك َت ْب ُت ُه فً ردّ ي على تقرٌظِ الشٌخ ابن جبرٌن قولً
فً (التنبٌهات ( )..ص ٔٔ  -سنة ٕٗٗٔ هـ ) – بعد نقد ِه وردِّه : -
ضلَه – على ما
س ْب َق ُه َو َف ْ
" أقول ُ هذا ُملتمسا ال ُع ْذ َر لفضٌلته ؛ ُم َقدرا له َ
لنا علٌه مِن مبلحظات ... -
ونحن – من قبل ومِن بعد – قابلون : -
" المإمنون ّ
عذارون  ،وال ُمنافِقون عثارون ".

 ....وهذا دلٌل علمً تارٌخً على أن أصول َ منهج العدل واإلنصاؾ-
السلفً-لم تتبدل عندنا – بم ّن ِة هللا – تعالى -
ضمن قواعد المنهج
ّ
وتوفٌقه-خبلفا لمن زعم ؼٌر ذلك!!!-

فإنً أ ُ
َ
ُ
نقلت  -فً
فضٌلة الشٌخ ابن جبرٌن – ومِن قدٌم – كما
خالؾ
ُ
عدد من المسابل المه ّمة  ،وبعض القضاٌا المرتبطة بمصٌر األ ّمة – حتى
بعض الجرابد الحِزب ٌّ ِة الجابرة عن ( السبٌل! ) فً ببلدنا – وفا َة
استؽلّت
ُ
الشٌخ ؛ فك َت َب ْت – هذه األٌا َم – مقاال – َن َف َخ ْت فٌه بما َن ُعده نحن أخطاء له
مواقؾ متم ٌّزة له  ،وفتاوى مسدّدة مِنه!! -
 ،لتجعلَه ( هً )
َ

ض ٌِّقا مِن
صدْ ري َ
ولكن هذه ال ُمخالَ َف َة م ّنً له – رحمه هللا  -ال تجعل ُ َ
بعض الؽبلة !  ، -حتى وصل بهم ُؼلُوهم إلى
الترحم علٌه – كما فعله
ُ
درجة حذؾ ( خبر ! ) – نعم ( خبر )!!  -وفاتِ ِه مِن منتدٌاتهم العنكبوتٌة
على الشبكة المعلوماتٌة !!!

اإلنصاؾ – والعدل ُ – ٌا قوم ؟!
فؤٌن
ُ
والدعاء له ،
إن مخال َف َتنا للشٌخ ابن جبرٌن ال تمن ُعنا مِن الترحم علٌه ،
ِ
بالخٌر ؛ كما قال – علٌه الصبلة والسبلم  ( : -ال تسبوا األموات ؛
وذِكره
ِ
ضوا إلى ما قدّموا ) .
فإ ّنهم قد أ ْف َ
وال ٌَمن ُعنا مو ُت ُه – رحمه هللا – مِن التنبٌه على أخطابه  ،والتحذٌر من
زالّته-كؤحوال سابر المنتسبٌن إلى العلم -بالرفق  ،والِّلٌن  -دون تشؽٌب
 ،ومِن ؼٌر تطحٌن ! -
هللا – ٌو َم وفاة الشٌخ عبد الفتاح أبً ُؼدة -وهو معروؾ
وال أنسى – و ِ
بانحرافه ! و ُمخالفته المنهجٌة الكبرى!!  : -لما ّ
ُ
اتصلت بشٌخنا اإلمام
األلبانً – رحمه هللا – أُخبر ُه َخ َبره ؛ فما كان من شٌخنا – رحمه هللا –
إالّ أن قال – ُمتنهدا – ٌ ( :حتاج إلى رحمة هللاِ ) .
وهذا ٌُ ْ
ش ِب ُه – تماما – كبل َم اإلمام ابن القٌم فً " مدارج السالكٌن " (
ٕ – ) ٖٗ٘/حول شٌخ ِه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة – رحمهما هللا –
المضابق  -؛ قال :
وطرٌق ِة تعا ُمل ِه فً مثل هذه
ِ
( وج ُب ُته – ٌوما – َم ُبشرا له بموت أكبر أعداب ِه عداوة  ،وأشدهم أذى
له !

َف َن َهرنً  ،وتن ّكر لً  ،واسترجع ) .

أما ( إخواننا ! ) ال ُؽبلة (!) الذٌن ال ٌعرفون – فً ُجل أحكامِهم
سهم ،
ومواقِفِهم  -إالّ ( أسود ) أو ( أبٌض ) !!
فالواجب أن ٌُرا ِجعوا أنف َ
ُ
فمنهجهم ذاك – وهللا – منهج ُمرٌب  ،وشؤن ؼرٌب
ِساباتِهم ؛
ُ
و ٌُعٌدوا ح َ
ِض الفطر َة
؛ ال أقولٌ :خالؾ األصول َ السلف ٌَ ّة – فحسب  ! -بل ٌُناق ُ
السلٌمة َِ اإلنسان ٌّة!!
وعلٌه ؛ فإ ّننا بهذه الوسط ٌّة الشرعٌة العادلة – فقط  -نحاف ُظ على
الٌابس ! وال
ٌنجرؾ إلى ال ُؽلُ ِّو
منهجنا السلفً العدل األمٌن  :أن ال
َ
ِ
ٌنحرؾ إلى التمٌع البابس !!
َ
ب ال ٌكا ُد ٌَ ْنقضً مِمن ٌُنكر على ؼٌر ِه ما هو أدنى وأقل (!) مِما
والع َج ُ
َ
هو ُم َتل ِّبس به !! فتراه ٌَ ْن َب ِك ُم (!) عن ( تبدٌع ) الشٌخ ابن جبرٌن  ،مع
وصف ِه إ ٌّاه – فً الوقت نفس ِه  -بؤقذع العبارات !!
الجمع بٌن هذه ال ُمتناقِضات ؟!
فكٌؾ
ُ
كرر – أخٌرا : -
أ ُ ِّ
إن وفا َة الشٌخ ابن جبرٌن – رحمه هللا – َ
أحز َن ْتنا  ،وأوقعت األسى فً
قلوبنا ؛ لك ّنها لن َت ْج َعلَنا نس ُكت عن أخطاب ِه  ،أو نتهاون فٌما انتقدناه
ضها كبٌر كبٌر . -
علٌه مِن مسابل من َهجٌة  ،أو فتاوى علم ٌّة – بع ُ
لكن مقا َم الموت َمهٌب ..

ِكره جلٌل...
وذ َ
وتذكره عظٌم...
بعض إخوانِنا (!)-من ؼٌر الؽبلة!!ِ -م ّمن استؽربوا
 ...فما َعت َِب علٌه
ُ
اهتما َم ( ُمنتدٌات ُكل ِّ السلف ٌٌِّن ) بوفاة الشٌخ ابن جبرٌن  ،وإفرا َد ِه
ِّ
المقاال ِ
الحق –
ؼٌر محلِّه ؛ س َب ُبه َعدَ ُم إدراك ِهم
ت المتعدِّد َة له َ :ع ْتب فً ِ
وصل َ إلٌه أولبك اإلخوة ( ال ُؽبلة
سدّدهم هللاُ  -ل َِح ْجم ال ُؽلُ ِّو والتناقض الذي َ
)  -ؼفر هللا لهم !! -

بعض هإالء اإلخوة – جزاهم
األمر فً حقٌقت ِه  -إذن – ما ظنه
فلٌس
ُ
ُ
هللا خٌرا على حرصهم  ،وؼفر لهم تسر َعهم ! – مِن أ ّننا لم نكتب عن
الشٌخ ابن جبرٌن إال َنكاٌة ( !! ) بالؽبلة ! أو ُمقاهرة !! لهم !!
ِّ
الحق
ِؾ عن
فاعلموا – أٌها اإلخوة – أ ّننا ال ُنناكِؾ بالباطل  ،وال نستنك ُ
ج أهلَه
؛ لكن ال ُؽلُو ال ُبد له مِن صدمة عكسٌة ترده إلى الصواب  ،و ُتخر ُ
مِن التلبس باالرتٌاب ..

ُ
رأٌت هذا النه َج – مرارا – مِن طرٌق ِة شٌخنا اإلمام األلبانً –
ولقد
رحمه هللا  -فً كسر حِدّة بعض الناس (!) – مِن سابلٌه  ،أو ُمناقِشٌه -
ل ّما ٌلح ُظ منهم ( ُؼلُ ّوا فً !)  -أو ( ُؼلُوا ضِ دّ !) -بعض الشخصٌات ؛
بنقٌض عمله  ،وٌتعا َمل ُ مع ذاك بعكس صنٌع ِه ؛ لعلّه ...
فكان ٌُعا ِمل ُ هذا
ِ
لعلّه !!
ولم ٌخرج ُمنتدانا عن هذا األسلوب  ،وعن هذه الطرٌقة – وهلل الحمد -؛
أنفسهم  ،وخالفوا من َهجهم  ،وؼ ٌّروا جلد َتهم !!
بخبلؾ الذٌن ناقضوا
َ

فهم (!) فً الوقت الذي ٌُ َبدِّعون فٌه َمن ٌُ َز ِّكً (!) أهل َ البدع  :ال
ٌستطٌعون تطبٌ َق (!) هذا النهج على ُكل ِّ أحد  -انتقاء وتش ِّهٌا ! أو
ظروفا وأحواال !! -
وفً الوق ِ
ضهم (!) َعدَ َم تبدٌع الشٌخ ابن ِجبرٌن ؛
ت الذي ٌَ ْز ُع ُم فٌه بع ُ
نراه ٌشمبِز (!) مِن مجرد وضع خبر وفات ِه – رحمه هللا – فً (
ُمنتدٌاتهم !)!! فٌرف ُعها  ،وٌدف ُعها  ،وٌمن ُعها !!
ُ
بعض َمن
أكثرها ! – بما أفتى به
ولقد ذ ّكرتنً هذه
ُ
التناقضات – وما َ
مسه مِن ال ُؽلُ ِّو َط ْرؾ  :ل ّما أفتى فٌ َمن ّ
ٌوز ُع رسالة " رفقا أهل السنة
بؤهل السنة " – لشٌخنا عبد ال ُمحسن الع ّباد – بؤ ّنه مبتدع !! فً الوقت
الذي سكت فٌه – أو ما َج َرأَ !  -على َت ْبدٌع مإلِّفها !!
فؤي تناقُض أشدّ – إذن -؟!
السلفً نق ٌّا صف ٌّا ُ -م َنزها عن ال ُؽلُ ّو  ،بعٌدا
إن ال ُمحا َف َظ َة على منه ِجنا
ِّ
عن الجفاء  ،نابٌا عن التمٌٌع والتضٌٌع ٌ -ستدعً احتمال َ شًء – بل
أشٌاء ! – من االبتبلءا ِ
هللا –
ت  ،وال ُم َ
َ
واجهات  ،والتضحٌات ؛ م ّما نسؤل ُ َ
تعالى أن ٌُعٌننا علٌها  ،وٌؤْ ُجرنا بها – فً قلٌل وكثٌر . -
وصدق رسولُنا  -صلى هللا علٌه وسلم  -القابل ُ  ( :من أرضى الناس
َ
برضا هللا  :كفاه هللا
بس َخط هللا َ :و َكلَ ُه هللاُ إلى الناس  ،و َمن
َ
أسخط الناس ِ
ُم ْإ َ
نة الناس ).
ِّ
بالحق -فً
نسٌر علٌه –
وهذا الذي سِ ْرنا علٌه – هنا  ، -ونجته ُد أن
َ
سه – ما
هو  -نف ُ
سخِط ! – َ
وسخِط َمن َ
ُكل ِّ موقِؾ – رضً َمن رضً َ ،
ُ
سماحة المفتً العام لببلد الحرمٌن الشرٌفٌن الشٌخ عبد
قاله – وقام به -

العزٌز بن عبدهللا آل الشٌخ – حفظه هللا – عند وفاة الشٌخ ابن جبرٌن –
رحمه هللا  -؛ قال :
( إن الشٌخ عبدهللا بن جبرٌن معروؾ فى كل المٌادٌن بالخٌر والصبلح،
والحرص التام على نفع الناس  -نسؤل هللا له المؽفرة والتجاوز . -

الشٌخ عبدهللا بن جبرٌن أخ لنا،وصاحب لنا ،عرفته منذ زمن طوٌل،
وعرفت منه التواضع الج ّم ،والخلُُِ ق الفاضل ،وبذل العلم ،والتقوى
والصبلح ،والحرص على منفعة األمة وجمع كلمتها ،والسعً فٌما فٌه
الخٌر والصبلح ...
عرفناه وزاملناه فً معهد الدعوة ،وفً كلٌة الشرٌعة ،وفً دار اإلفتاء،
وعرفناه  -أٌضا  -من التقابنا به دابما عند الشٌخ عبدهللا بن
حمٌد،والشٌخ عبدالعزٌز بن باز  -وؼٌرهم من المشاٌخ .-
وعرفناه فً حلقات الجامع ،ومشاركته فً ندوات الجامع ،وعرفناه فً
الحج والتوعٌة..
أسؤل هللا أن ٌؽفر ذنبه ،وٌقٌل عثرته ،وٌخلؾ على أهله بالخٌر ،والرجل
فٌه خٌر وصبلح ،وهللا أعلم به م ّنا ؛ فؽفرهللا لنا وله ).

وقال فضٌلة الشٌخ صالح الفوزان – حفظه هللا – فٌه – رحمه هللا : -
( نسؤل هللا -سبحانه وتعالى -أن ٌؽفر للشٌخ عبدهللا بن جبرٌن  ،وأن
ٌرحمه  ،وأن ٌجبر عزاء المسلمٌن فى علمابهم  ،وهذه– الشك  -مصٌبة
عظٌمة  ،ولكن نقابلها بالصبر واالحتساب .
نسؤل هللا أن ٌُبدلنا بخٌر منه من أهل العلم والبصٌرة  ،وأن ٌؽفر له ،
وأن ٌرحمه  ،إنه ؼفور رحٌم.

وموت العلماء الشك أنه خسارة عظٌمة على األمة،وجاء فى الحدٌث ( :
موت قبٌلة أٌسر من موت عالم )  ،وفى الحدٌث اآلخر ( :إن العلم
ال ٌُقبض انتزاعا ،وإنما ٌُقبض بموت العلماء ،فإذا لم ٌبق عالم اتخذ
الناس رإوسا جهاال ،فؤفتوا بؽٌر علم ؛ فضلوا ،وأضلوا)  -نسؤل هللا
العافٌة . -

وموت العلماء الشك أنه خسارة ،ولكن نقابل ذلك بالصبر واالحتساب
والدعاء وأن ٌهٌا هللا لؤلمة علماء صالحٌن  ،وأن ٌؽفر ألموات
المسلمٌن .

وقول هللا– تعالى ( : -أولم ٌروا أنا نؤتى األرض ننقصها من أطرافها )
؛نقص األرض من
 ،بعض العلماء ٌقول  :إن هذا بموت العلماء
ُ
أطرافها:موت العلماء .
والمشهور  :أن المراد بـ ( نقص األرض من أطرافها )  :الفتوحات
اإلسبلمٌة التى انتشرت حتى انتشر اإلسبلم فً أقطار األرض  ،ولم
ٌستطع الكفار أن ٌمنعوه وأن ٌصدّ وه  ،بل أخذ طرٌقه إلى المشارق
والمؽارب) .

أقول:
َ
ص ُ
الشٌخٌن الفاضلٌَن بالذكر – دون ؼٌرهما م ِّمَِ ن
ت كبل َم هَذ ٌْن
ص ْ
قد خ َ
س َبب ٌْن :
أثنى – ومدح – أٌضا – لِ َ

أولهما  :أن كبل َمهما  -حفظهما هللا ُِ  -صادر بعد وفاة الشٌخ – رحمه
هللا . -
ثانٌهما  :أن ال ُؽبلة ال ٌجرإون على أدنى قول فٌهما (!) مع تجربِهم –
كثٌرا – على ( ُكل) َمن قال بؤقل م ّما قاال !
و (لعلّه) ٌُ ْل َح ُق بهما – أٌضا : -
الشٌخ زٌد بن هادي ال َمدْ َخلً – حفظه هللا  -؛ فها هو ذا ٌُ ْثنً على
ُ
نقلت
الشٌخ ابن جبرٌن – فً حٌات ِه –  ،وٌصفُه بالعالِم السلفً – كما
ذلك عنه  -موثقا – فً كتابً " منهج السلؾ الصالح " ( ص ٕ. ) ٔ1
َ
التزكٌة !
خالؾ هذه
صلِنا إلى هذه اللحظة ِِ – عنه  -ما ٌُ
ُ
ولم ٌَ ْ
فٌا ُترى :
ماذا سٌقول ُ ( إخوا ُننا ) ال ُؽبلة – اآلن  -؟!
س ٌُ َ
هإالء الشٌوخ ؟!
شككون فً ه ِذ ِه النقول عن
ِ
هل َ
َ
حقٌقة) ابن جبرٌن ؟!
أم سٌقولون  :هم ال ٌعرفون (
هل سٌسكتون ( ! ) ُمؽاٌرٌن ما له ٌُظهرون  ،وبه ٌتفاخرون ؟!
أم سٌتؤرجحون – ُمذبذبٌن بٌن ذلك ال إلى هإالء وال إلى هإالء  -؟!
دورهم – ُم َت َج ِّربٌن ! – لٌطعنوا بالشٌخ المفتً
أم س ٌُخرجون مكنونَ ُ
ص ِ
 ،والشٌخ الفوزان  -،حفظهما هللا  -؟!

ال أظنّ !!!!

ٌ ...ا أٌها اإلخوة :
أٌن أنتم من الحق ؟!
أٌن أنتم من اإلنصاؾ – إنصاؾ النفس أوال  -؟!
أٌن أنتم مِن موازٌن الصدق والعدل ؟!
أٌن أنتم من ُعلمابكم  -دون َت َخٌر أو َت َحٌز  -؟!
بل أٌن أنتم من أنفسكم ؟!

ج نبا ُت ُه بإذن ربه والذي َخ ُب َ
ج إال نكِدا ) .
ٌخر ُ
ث ال ُ
ٌخر ُ
ب ُ
 (...والبل ُد الطٌ ُ

وبعد :

سبحانه : -
فما أجمل َ كبل َم ر ّبً ُ -
ي َق ْوما ِب َما َكا ُنوا
{قُلْ لِلذٌِنَ آَ َم ُنوا ٌَ ْؽف ُِروا لِلذٌِنَ ال ٌَ ْر ُجونَ أٌَا َم هللاِ لِ ٌَ ْج ِز َ
اء َف َعلَ ٌْ َها ُثم إِلَى َر ِّب ُك ْم ُت ْر َج ُعونَ
س َ
صالِحا َفلِ َن ْفسِ ِه َو َمنْ أَ َ
ٌَ ْكسِ ُبونَ َ .منْ َع ِمل َ َ
اب َوا ْل ُح ْك َم َوالن ُبو َة َو َر َز ْق َنا ُه ْم مِنَ الط ٌِّ َبا ِ
ت
َولَ َقدْ آَ َت ٌْ َنا َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ ا ْل ِك َت َ
َو َفض ْل َناهُم ِْ َعلَى ا ْل َعالَمٌِنَ َوآَ َت ٌْ َنا ُه ْم َب ٌِّ َنات مِنَ األَ ْم ِر َف َما ْ
اخ َتلَفُوا إِال مِنْ
اء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْؽٌا َب ٌْ َن ُه ْم إِن َرب َك ٌَ ْقضِ ً َب ٌْ َن ُه ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة فٌِ َما َكا ُنوا
َب ْع ِد َما َج َ
فٌِ ِه ٌَ ْخ َتلِفُونَ ُثم َج َع ْل َنا َك َعلَى َ
ٌعة مِنَ األَ ْم ِر َفات ِب ْع َها َوال َتت ِب ْع أَهْ َوا َء
ش ِر َ
الذٌِنَ ال ٌَ ْعلَ ُمونَ إِن ُهم ِْلَنْ ٌُ ْؽ ُنوا َع ْن َك مِنَ هللاِ َ
ض ُه ْم
ش ٌْبا َوإِن الظالِمٌِنَ َب ْع ُ
اس َوهُدى َو َر ْح َمة لِ َق ْوم
أَ ْولِ ٌَا ُء َب ْعض َوهللا ُ َولًِ ا ْل ُمتقٌِنَ ه ََذا َب َ
صابِ ُر لِلن ِ
اج َت َر ُحوا الس ٌِّ َبا ِ
ت أَنْ َن ْج َعلَ ُه ْم َكالذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا
ب الذٌِنَ ْ
ٌُوقِ ُنونَ أَ ْم َحسِ َ

اء َما ٌَ ْح ُك ُمونَ َو َخلَ َق هللا ُ الس َم َاوا ِ
الصال َِحا ِ
ت
س َ
س َواء َم ْح ٌَا ُه ْم َو َم َما ُت ُه ْم َ
ت َ
س َب ْت َو ُه ْم ال ٌُ ْظلَ ُمونَ }
ض ِبا ْل َح ِّق َولِ ُت ْج َزى ُكل َن ْفس ِب َما َك َ
َواألَ ْر َ
(تنبٌه):

حدٌث  ( :موت قبٌلة أٌسر من موت عالم ) :ضعٌؾ جدا :

رواه ابن شاهٌن فً " فضابل األعمال " ( ٕٗٔ )  ،والبٌهقً فً "
ُ
ش َعب اإلٌمان" ( ، )ٔٙ11وابن عساكر فً " تارٌخ دمشق " (
 ، )ٖٔ6/ٖ6والرافعً فً " تارٌخ قزوٌن " (ٖ )ٕٗٙ/عن أبً الدرداء
ُ
شٌخنا اإلمام األلبانً – رحمه هللا  -فً "
بسند ضعٌؾ جدّ ا – كما قال
السلسلة الضعٌفة " ( )ٗ6ٖ6
ضعفا اٌاه  -فً تعلٌقً على كتاب " مفتاح
خرج ُت ُه – قدٌما – ُم َ
وكنت قد ّ
دار السعادة " (ٔ )ٕ٘ٗ/لئلمام ابن الق ٌّم .

 ...وهللا ُ – وحده – ال ُمستعان .

أٌن ( صناب ُعنا!)-ؼفر هللا لنا -مِن ( أخبلقهم )-رحمهم هللا-
؟!
الفتتاح درس علمً فً بعض
َوفقنً هللاُ – تعالى – والحم ُد كله له –
ِ
مساجد العاصمة األ ُ ْر ُد ِّنٌ ِة ( ع ّمان ) – حرسها هللاُ  : -وذلك فً كتاب "
منهج السالكٌن وتوضٌح الفقه فً الدٌن "  -للشٌخ العبلمة عبدالرحمن
السعدي – تؽ ّمده هللاُ برحمت ِه . -
بن ناصر
ِّ
وهو كتاب مفٌِد جدا  ،ونافع جدّ ا – على اختصاره ،و ٌُ ْسر عبارت ِه ،
ضوح أدلت ِه . -
وو
ُ
ِ
الدرس األول ُ – كما هو الشؤنُ والعادةُ – ترجمة للمإلِّؾِ ،
وقد كان
ُ
وتعرٌفا بالمإلؾ – والمو ِّفق هللا ُ. -
عزٌزتان قٌِلَ َتا
كلمتان
انتباهً – فً ترجم ِة المإلِّؾ –
ولقد استرعى
َ
ِ
ِ
الجمٌع : -
َ
فٌه مِن قِ َب ِل عالِ َم ٌْ ِن جلٌلَ ٌْ ِن – رحم هللاُ
ّ
عبدالرزاق عفٌفً ؛ حٌث قال فً وصؾ
الكلمة األولى  :للشٌخ العبلمة
الشٌخ – رحمهما هللا : -
" َمن قرأ مص ّنفا ِ
ت الشٌخ عبدالرحمن بن ناصر بن سِ ْعدي – رحمه هللا
وس َب َر َحالَه – أٌام حٌاته  ،-عرؾ منه
  ،وتت ّبع مإلفاتِه  ،وخالَ َط ُه َ ،العلم ّ
اطبلعا وتعلٌما َ ،و َو َقؾ منه على ُح ْس ِن السٌر ِة ،
ب فً خِدْ م ِة
الد ْأ َ
ِ
وس َماحة ُ
الخلُ ِق  ،واستقام ِة الحال  ،وإنصاؾِ إخوان ِه و ُطبلب ِه من نفس ِه ،
َ
َ
ب السبلم ِة فٌما ٌَ ُجر إلى َ
وطَِ لَ ِ
شر  ،أو ٌُ ْفضً إلى نزاع أو شِ قاق.
فرحمه هللا رحمة واسعة " .

ُ
والكلمة الثانٌة  :ألستاذنا الشٌخ العبلمة محمد بن صالح ال ُع َثٌمٌن –
األشهر  -؛ قال :
ٌج ُه
ُ
رحمه هللا – وهو تلمٌذهُ األكبر  ،وخ ِِّر ُ
وجدَ مثلُه فً عصر ِه – فً عبادت ِه  ،وعلمه ،
" إن الرجل َقل أن ٌُ َ
ُ
س ِ
ٌلٌق
ب َما
الصؽٌر
وأخبلقه  -؛ حٌث كان ٌُعامِل ُكبلّ مِن
بح َ
والكبٌر َ
ِ
ِ
حاج َت ُهم بنفس ِه .
بحال ِه  ،وٌتفق ُد
سد َ
الفقراء َ ،ف ٌُوصِ ل ُ إلٌهم ما ٌَ ُ
َ
اس.
وكان َ
ص ُبورا على ما ٌُلِم به مِن أذى الن ِ
وكان ٌُحِب ال ُع ْذ َر م ّمن َح َ
صلَ ْت منه هفوة  ،حٌث ٌُ َو ِّج ُهها توجٌها ٌحصل ُ
به ُع ْذ ُر َمن َه َفا ".

ُ
قلت :
ص ِ
ؾ ُخلُ َق ٌْ ِن
والمتؤ ِّمل ُ فً ها َت ٌْ ِن الكلم َت ٌْ ِن العظٌم َت ٌْ ِن – ال ُم َتضمن َت ٌْ ِن ل َِو ْ
ناد َِر ٌْن (!) – ٌرى – بوضوح و ِجبلء – َف ْر َق ما بٌنهما وما نعٌ ُ
ش ُه
َ
و ُنعاٌ ُ
السلٌمة ،
النفوس
صنابع مرٌرة  ،وفعابل َ خطٌرة ؛ ُت ْإذي
ش ُه مِن
َ
َ
و ُت ْإلِ ُم العقول َ القوٌمة : -
الكبٌر – رحمه هللا – على (
ٌحرص فٌه هذا العال ُم
ففً الوقت الذي
ُ
ُ
طلب السبلمة فٌما ٌَ ُجر إلى شر  ،أو ٌُ ْفضً إلى نزاع أو شِ قاق ) نرى من
ال ٌَ ْهدَ أ ُ له بال ! وال ٌستقر له حال  :إالّ ِبإحداث ال ِّنزاع تِ ْل َو ال ِّنزاع ،
قاق إِ ْث َر ال ِّ
وإٌقاع ال ِّ
شقاق!!!
ش ِ
فؤٌَن هإالء مِن ذاك ؟!

ب ال ُع ْذر ِم ّمن
وفً
اآلن الذي ٌَ ِجد هذا العالِ ُم الكبٌ ُر – فٌه – على ( ُح ِّ
ِ
صلَ ْت منه َه ْف َوة ؛ حٌ ُ
صل ُ به ُع ْذ ُر َمن هفا ) :
ث ٌُ َو ِّج ُهها توجٌها ٌح ُ
َح َ
ص
نرى َمن ٌَ ُحك ُه ِج ْل ُدهُ ! وال
ٌنقطع َجلَ ُدهُ  :فً تتب ِع ال َه َف َوات  ،والترب ِ
ُ
بالع َ
شرات  !!! -والن ْف ِخ فٌها  ،وال َتثوٌر بها
للع َثرات َ -
بالزالّت  ،والتصٌد َ
!!!

فؤٌن هإالء مِن ذاك ؟!
ُ
أخبلق ال ُعلَماء ؟!
إ ّنها
ضبلء ؟!
وآداب الفُ َ
ُ
ومسال ُك الش َرفاء ؟!
وما أجمل ما قٌل :

فحسب ُك ُم َ
ُ
التفاوت َب ٌْ َن َنا ****** و ُكل إناء بالذي فٌه ٌنض ُح
هذا
فال َع ْودَ ال َع ْودَ ...
الرجوع ...
والرجوع
َ
َ
فبل ٌزال ُ لئلصبلح موضع ...
وال ٌزال ُ لِ ْل ِوبام مكان ...
ُ
نعٌش به – وله ... -
الصادق الذي
هذا هو ( األَ َمل ُ )
ُ
وهو الظ َف ُر ( القاد ُم ) الذي نؤ َملُ ُه ونتؤملُ ُه :

ص َرة ) لمنهج السلَؾ األبرار ...
( ُن ْ
و( انتصارا ) ألب ّمت ِه الكبار ...
صرا ) مع دُعات ِه واألنصار...
و ( تنا ُ

{ وهللاُ ولً ال ُمتقٌن} ...

ان شٌطانان»؛ فبا ِد ُروا بالصلح واإلحسان
«ال ُمستب ِ
أٌها اإلخوةُ ال ِخبلّن -قبل َ (لٌلة النصؾ من شعبان):
َ ...ت ْفصِ لُنا عن (لٌلة النصؾ من شعبان) -المباركة -أٌام معلومات،
وساعات معدودات!
ضل خاص ،و َبركة متم ٌِّزة؛ وهً :ما صح عن
ولهذه اللٌل ِة الجلٌل ِة َف ْ
لع هللاُ -تبارك
نب ٌِّنا الكرٌم -صلى هللا علٌه وسلم -أنه قال -فٌهاٌ« :-ط ُ
وتعالى -إلى َخ ْلقِ ِه َ
لجمٌع خلقِه؛ إالّ ل ُمشرك
لٌلة ال ِّنصؾ مِن شعبان؛ فٌؽف ُر
ِ
أو ُمشاحِن» [«السلسلة الصحٌحة» (ٗٗٔٔ)].

ُ
ُ
معظم ببلد األرض -فتنة
الحاصلة -اآلنَ  -بٌن السلف ٌٌِّن -فً
والفتنة
ِ
والخبلص
وو ْأدُها،
ُكبرى ،ومحنة ُعظمى -والعٌا ُذ باهلل-؛
ُ
فالواجب َك ْب ُتهاَ ،
ُ
سب َب ْت ُه مِن تفرٌق ،و َت ْ
وتناحر ،وتشر ُذم -فضبل
شتٌت ،وتدا ُبر،
ُ
منها؛ لِما َ
ح األعداء...-
عن شمات ِة الخصوم ،و َف َر ِ
شرا؛ بل (قد) تكونُ -ولو
نعم؛ قد ال تكونُ ُكل (فتنة) -بالضرور ِةّ -
والخٌر فتنة
بالشر
بالنتٌجة والث َم َر ِة -خٌرا؛ كما قال -سبحانه{ :-ونبلُوكم
ِّ
ِ
وإلٌنا ُترجعون}..

و«الفتنة»( :االبتبلء واالمتحان واالختبار).

ُ
ُ
برب العالمٌن –وقد
الفتنة
إذن؛ قد تكون هذه
الحاصلة -اآلنَ ُ -ح ْسنَ ظن ِّ
ُدف ِْعنا إلٌها دفعا -رادة لفتنة أعظ َم ،وناقِضة لمحنة أشد{ ،وما ذلك على
هللا بعزٌز}...
 ...فهذه -أٌها األحبة -أجمعٌن -م ّمن وافقونا وانتصروا لح ِّقنا ،أو َمن
ناسبة ُمناسِ بة الستدراك ما فات،
خالفونا وتكلموا بؽٌر حق فٌنا(!)ُ -م َ
ُ
والع ْفو عن ال َه َنا ِ
والتنازل
ت والزالّت،
والتراجع عن
ِ
األخطاء والخطٌباتَ ،
ُ
عن األهواء الذاتٌات ،والثبات على األصول الراسخات ،وااللتقاء على
الحقوق الشرعٌات:

بدون انتصار ظالم...
ومِن ؼٌر تعصب أثٌم...
وببل ُخصومة باطلة...
النبوي
الوقوع تحت طابل ِة التحذٌر
ف ْل َن ْح َذ ْر -جمٌعا -نعم؛ جمٌعا-
ِّ
َ
س َخط هللا حتى
الرهٌبَ « :من خاص َم فً باطل وهو ٌعل ُمه :لم ٌَ َزل فً َ
ٌنزع» [«السلسلة الصحٌحة» (.])ٖٗ4
َ

تكتب...
فلن ٌُفٌدَك -أٌها األخ الموف ُق -تبل ُع ُب َك فٌما
ُ
دافع...
أو تست ُرك
وراء َمن عنه ُت ُ
َ
أو صبلب ُتك (!) فٌما تنتص ُر له...
صدَ دِه...
أو تعن ُتك فٌما أنت بِ َ
{واتقُوا ٌوما ال تجزي نفس عن نفس شٌبا..}...

ؼٌر ما َ
أنت ُم َتلَ ِّبس به -فً
 ...لن ٌُفٌدَك هذا ُ -كله -وأنت تعل ُم مِن نفسِ ك َ
قلٌل أو كثٌر...-
معاذٌره}...
فاهللُ -تعالىٌ -قول ُ{ :بل اإلنسانُ على نفسِ ه بصٌرة ولو ألقى
َ
اللطٌؾ الخبٌر}.
{أال ٌعل ُم َمن َخلَ َق وهو
ُ
فالتؤ َ ِّن ًَ التؤ ِّن ًَ...
والحق الحق...
الصبر...
والصبر
َ
َ
سابر إخواننا (جمٌعا)
ال ُنرٌ ُد -أٌها األحبة -أن نكونَ كال ُمنافقٌن -وحاشا
َ
سهم وما
هللا والذٌن آمنوا وما ٌخدعون إالّ أنف َ
مِن ذلكٌُ { :-خادِعونَ َ
ٌشعرون}...

فكٌؾ إذا كنتم (تشعرون)؟!!
هللا ؼفور
هللا ٌعل ُم ما فً أنفسكم فاحذروه واعلموا أن َ
{واعلموا أن َ
حلٌم}.
باإلمس! -كما قال اإلما ُم ابنُ قُتٌبة (-المتوفى سنة
وما أشب َه الٌو َم
ِ
ٕ4ٙهـ)-رحمه هللا -فً كتا ِب ِه «الرد على الجهمٌة والمش ِّبهة» (ص)ٔ4
أهل زمانِه:-
واصفا حال َ ِبعض ِ
سؤَلُوا
سبِلُوا تعسفُوا ،وإنْ َ
«وإنْ ُد ُعوا أَنِفُوا ،وإنْ ُوعِ ُظوا ه ََزإوا ،وإنْ ُ
أَ ْع َن ُتوا»!!
فكٌؾ -كٌؾ -حال ُ أَهْ ِل زمانِنا؟!

ال ُم َف ِّر َج إالّ إل ُهـنا...
َ
تفاو َت ْت د ََر َجا ُت ُه!-
ؾ -جمٌعا -أن هذه
شرا -وإنْ
َ
الفتنة ولّدت ّ
نع َت ِر ْ
 ...و ْل ْ
لم ٌَ ْن ُج منه إالّ َمن سل َم ُه هللاُ -تعالى{ ،-وقلٌل ما هُم}...
فاألمر خطٌر...
ُ
والشر مستطٌر...
واألثر السلبً كبٌر...
ُ
والتشت ُ
ت كثٌر...

 ...لقد حصل َ -بسبب ذا:-
سب ...
َ
و َ
ش ْتم ...
وافتراء ...
وإ ْقذاع ...
وإساءة ...
َ
و َت ْثوٌر ...
وتعصب ...
و ُظلم ...
و ..و ..و ..و!!!..

جمٌعه -وأقولُ ُه؛ فإن األل َم ٌعتصِ ُرنً -واللـ ِه -لهذا
 ...وإذ أذ ُك ُر هذا َ -
صل َ إلٌه َ
الكثٌر) مِن السلف ٌٌِّن -فً سابر ببلد
شؤْنُ (
الحال ال ُم ْز ِري الذي َو َ
ِ
ِ
الح ْتم أن ٌكونوا -ح ّقا وصِ دْ قا،
المسلمٌن ،بل ؼٌر المسلمٌن!-؛ إ ِذ
الواجب َ
ُ
ؽاٌر ِة
واسما على ُم َ
ْ
فارق ِة للتحزبِ ،وال ُم ِ
سمى -هم أهل َ (السنة) :ال ُم ِ
ِض ِة للتفرق ،وال ُمبا ِع َد ِة عن التمزق!!
للتعصب ،و(الجماع ِة) :ال ُمناق َ
وردُهما َ
لٌتذكر هَدْ ٌَ ُهما ُكل اإلخوان -
وثم َة حدٌثان شرٌفان عظٌمان أ ُ ِ
وبخاصة فً ذا األوان:-
ان ما قاال؛ فعلى
ِّ
* أولُهما :قول ُ
النبً -صلى هللا علٌه وسلم« :-ال ُم ْس َتب ِ
ئ [من ُهما] ما ل ْم ٌَ ْع َت ِد المظلوم» [رواهُ مسلم].
الباد ِ
َ
الشتٌمة فٌما بٌ َنهما؛ فٌشتِ ُم
ٌتبادالن
اللذان
فـ« :ال ُم ْس َتبان» :هُما
ِ
ِ
اآلخر.
أحدُهما
َ

السب والشتم واألذى.
و« :ما قاال»؛ أي :إث ُم ما قاال ُه مِن
ِّ
ب فً
ئ من ُهما»؛ أيٌ :عو ُد ذلك اإلث ُم على َمن كانَ الس َب َ
و« :على الباد ِ
هذه ال ُمشاحنةِ ،وتل ُكم ال ُمخاصمة.
سب
ٌتجاوز الحد
و« :ما لم ٌَ ْع َت ِد المظلو ُم»؛ أي:
المشروع فً الر ِّد على ِّ
َ
ِ
ذاك و َ
ش ْتمِه.

ُ
السبب
والحالة هذه -على البادئ فقط -وإن كان هو
فبل ٌكونُ اإلث ُم -
َ
الربٌس فً الس ِّب! ،-بل ٌَ ْ
ش َملُ ُه َما اإلث ُم -جمٌعا..-
َ
وفً هذا الحدٌث الشرٌؾِ :
اإلثم واقع
 تحذٌر (للبادئ)بالظلم ،وال ِّ
سب ،والتجاوز ،وبٌانُ أن أصل َ ِ
ِ
علٌه ،مجرور إلٌه...
والتجاو ُز -ابتداء -أنْ ٌح َف َظ
 وتحذٌر لِ َمن َو َق َع علٌه السب ،والظل ُم،ُ
موقع َقدَ ِم ِه! وأن ٌحذر َج ْو َر لسانِه أو َقلَ ِم ِه!!
َ

ذار َحذار...
َ
فح ِ
ُ
فإذا وقع ِ
الواقعة؛ وتبا َدل َ الطرفا ِن:
ت
السب..
والشت َم..
واإلٌذاء..
َ
واإلقذاع..
َ
والظل َم...
واالفتراء:
َ

ُ
الحدٌث
فٌقع علٌهما -جمٌعا -الحك ُم الجلً الحاس ُم الذي صر َح به
...
ُ
اآلخر ،وهو:
النبوي
ُ
ان شٌطانان؛ ٌَتهاتران ،و ٌَتكاذبان» [«صحٌح
* ثانٌهما« :ال ُم ْس َتب ِ
الترؼٌب والترهٌب» (ٔ...])ٕ46
ص ُه -مِن
فقولُ ُهٌ« :تهاتران»؛ أيُ ( :كل منهما ٌتسق ُط صاح َب ُه ،وٌنتق ُ
(ال َه ْتر) ،وهو الباطل ُ مِن القول)
كما قال ال ُمناوي.-ُ
ُ
الؽاشمة كم لهذا
الفتنة
ص َد َق -رحم ُه هللاُ-؛ فلقد أظهرت هذه
ولقد َ
(التسقط) الؽاشِ م مِن دَ ْور فً
ارها...
ْإذ ِ
كاء ن ِ
وفً َت ْ
وارها...
شبٌب أ ُ ِ
س ُمومِها..
حرها و َ
ظٌم ِّ
وفً َت ْع ِ
جها وهُجومِها..
و َت ْكبٌر َو َه ِ

فضبل عن (الترصد) ،و(التصٌد) -الظال َم ٌْ ِن ،ال ُمر ٌْ ِن!-؛ الرا ِج َع ٌْ ِن
لـ(التسقطِ ) ،والمحمولَ ٌْ ِن فً َع ٌْ َبتِ ِه!!

إخوانً فً هللا:
ُ
هذه ُج ُ
ومجموعة تحذٌرات...
ملة محاذٌر،
َ
وح ِّذ ُروا منها...
فاحذروها ،وحاذ ُِروهاَ ،
البادئ)!!
وبخاصة (
َ
ومعه (المتجاوز)!!
َفـ:
ال ُت َإ ِّجل....
س ِّوؾ...
ال ُت َ
ال ( ُت ْرجا)...
فهذا ُ -كل ُه -مِن َع َمل الشٌطان ،وكٌده لعبا ِد الرحمن...
َ
ؾ ٌداك ،و ُكؾ عنا لسا َنك
وأنت -أٌها
المعترض بهواك  -راق ِْب ما َت ْق َت ِر ُ
ُ
نفسك مِن َم َرضِ ك
وأذاك! وا ْق َط ْع عن إخوانِك تشؽٌ َبك -هذا وذاك !-وعال ِْج َ
ودابِك و َببلك!!!
وء إالّ ما َر ِح َم
ئ نفسً إن
النفس ألمارة بالس ِ
َ
أقول ُ هذا ُ -كله{ -وما أ ُ َب ِّر ُ
ر ِّبً إن ر ِّبً ؼفور رحٌم}..

أَ ِبنْ لً ما ترى والمر ُء تؤْ َبــى * * * عـزٌمــ ُت ُه و ٌَ ْؽلِـ ُب ُه هــوا

وٌحسب ما ٌـــراهُ ال ٌراه
ف ٌَ ْـع َمى ما ٌُرى فٌـه علٌ ِه * * *
ُ

ذار مِن (المخالف ِة) َحذار...
َ
فح ِ
البدار..
والب َ
دار إلى (ال ُمراجع ِة) ِ
ِ
هللا على العافٌة!:-
قارنْ -أخٌرا -بٌن صِ ْن َف ٌْ ِن مِن الناس -و ْل َن ْح َم ِد َ
و ْل ُن ِ
بؤعظم اشتٌاق...
 َمن ٌَ ْس َع ُد باال ِّتفاق ،وٌكونُ إلى األ ُ ْلف ِةِ
ح ُ
بالخ ْل ِ
االجتماع َحد اال ْنفِبلق!!
ؾ واالفتراق! و ٌُ ْس ِخ ُط ُه
ُ
 -و َمن ٌَ ْف َر ُ

باألمن إنْ كنتم تعلمون}؟!
الفرٌقٌن أحق
{ ...فؤي
ِ
ِ
هللا وأصلِحوا َ
ذات بٌنِكم}..
{فاتقوا َ
{والصل ُح خٌر}..
{وال ٌزالون ُمختلفٌن إالّ َمن ر ِح َم ربك}.
و ْل ٌَ ُكنْ -أخً ال ُم َكر ُم -لِسانُ حالِك ،ونص ُمقالِك ُ -م َردِّدا ال ُم َت َردِّدا:-
ُ
ت لما َخشِ ُ
ك ما ه ََو ٌْ ُ
حٌث كانت * * * وأَ ْت ُر ُ
ٌت
ِب الـ َمقاذ َِع
وأَ ْج َتن ُ
صد...
 ...وهللا ُ مِن
ِ
وراء ال َق ْ

ربً الرحمن:
دعاءان..تذ ّكر ُتهما اآلن..فسبحان َ
أما ّأول ُهما ؛ فعن نبً اإلسبلم -علٌه الصبلة والسبلم:-
(اللهم إنً أعو ُذ بك من خلٌل ماكر ؛ عٌنه ترانً  ،وقلبه ٌرعانً :

إن رأى حسنة دفنها .

وإن رأى سٌبة أذاعها ) .

والثانً منهما :عن ابن الجوزي اإلمام:

<إلهً:

ال ّ
تعذب لسانا ٌُخبر عنك

وال عٌنا تنظر إلى علوم تدل ّ علٌك

وال قدَما تمشً إلى خدمتك

وال ٌدا تكتب حدٌث رسولك>.

....فٌا رب العالمٌن:

َ
سخٌمة قلوبنا..
اسلُل

صدورنا..
وامؤل بالهدى
َ
وأحسِ ن عاقب َتنا..

اللهم َمن أخطؤ ِم ّنا  -أو فٌنا  -باجتهاد سابػ هو له أهل  :فاؼفر له ،
وارحمه  ،واعؾ عنه ..

و َمن أخطؤ ِم ّنا  -أو فٌنا  -بهوى  ،أو عصب ٌّة  :فاهده إن كان أهبل
ثؤرنا منه ٌ -ا ق ٌّوم السماوات واألرض .. -
فؤرنا َ
للهداٌة  ..وإال ِ

اللهم إنك تعلم ما فً نفوسنا  ،وال نعلم ما فً نفسك:

فسدِّد -اللهم -ألسن َتنا  ،وث ِّبت حج َتنا..

اللهم ِّ
نق قلبً مِن كل شحناء بؽٌر حق على كل مسلم..

اللهم تق ّبل منا إنك أنت السمٌع العلٌم.....

وصلّى هللا وسلم وبارك على نب ٌِّنا محمد وعلى آله وصحبه -أجمعٌن..-

كتب ُته
قُبٌل انتصاؾ لٌلة النصؾ من شعبان
َ
سنة ثبلثٌن بعد األربع مبة واأللؾ
من هجرة ذي ّ
والشرؾ
العزة
َ
-صلى هللا علٌه وسلم-

السلَفٌِ ُة ...السلَفٌِ َة السلَفٌِ َة!!

 ...ال تزال ُ تداعِ ُ
ٌات ما َو َق َع فً (ؼز َة = َر َفح) -قبل أٌام -تتفاعل ُ على
كثٌر مِن المستوٌا ِ
ت -سٌاس ٌّا ودٌن ٌّا ،داخل ٌّا وخارج ٌّا ،عرب ٌّا وإسبلم ٌّا
وعالم ٌّا-؛ آخ َِذة العدٌدَ مِن األبعا ِد -وبا ِّتجاهات َ
شتى -سلبا وإٌجابا!!-
طرح ُه و ُمناقش ُت ُه -اآلنَ  :-ما ٌتصِ ل ُ بدعوتِنا السلفٌ ِة
والذي ٌَ ُهمنا
ُ
سٌاس ٌٌِّن ،والصحاف ٌٌِّن!-
ال ُمباركةِ ،والتً َؼدَ ا (!) ذ ِْك ُرهَا -عند عدد مِن ال ِّ
أي مٌدان! و َتلو ُكها األقبلم على ُكل ِّ لِسان!!
كال ُك َرةِ؛ تتقاذفُها األقدا ُم فً ِّ
ومِن ُجمل ِة تِ ْل ُك ُم التداعٌا ِ
شار إلٌها -آنِفا :-مقاالت ،وردود ،وآراء،
ت -ال ُم ِ
وأفكار؛ ُت ْن َ
َ
أكثرها ال
شر -و َت ْن َتشِ ُر -هُنا وهُناك وهُنالك؛ ُ
تحقٌق وال َعدْ ل َ
فٌه! وجلها ٌَ ْح ِمل ُ التشوٌ َه والت ْموٌه!!
وقد ٌقول ُ قابل ،أو ٌسؤل ُ سابل :ما الدافِ ُع َك إلى هذا المقال -فً هذه
األحوال-؟!
ُ
شخصان -فً جرٌدة أ ُ ْر ُد ِّنٌة سابرة! َ -عل َق
قرأت َت ْعلٌِ َق ٌْ ِن َك َت َب ُهما
فؤقول ُ:
ِ
ص ُحفًِ مشهور (!) َح ْول َ ما َجرى فً
الكاتبان -فٌهما -على مقال َك َت َب ُه ُ
ِ
َ
الزب! -إلى َ
الؽ ْم ِز بالسلَفٌِةِ ،والل ْم ِز بدُعاتِها!
( َر َفح)؛ ُم َت َط ِّرقا -ضربة ِ

ور ٌْ ِن
والذي ٌَ ْس َت ْرعِ ً الن َظ َر واالنتِبا َه َ -ثم َة :-أن الت ْعلٌِ َق ٌْ ِن المذ ُك َ
ُمتعاكِسان ُمتضادان -وإنْ ُنشِ را بجانِ ِ
ب بعض! فً صفحة واحدة!!
ُ
أسلَ ْف ُ
علٌق األَول:
ت!-؛
وجرٌدة واحدة!!! -كما ْ
حٌث كان ُعنوانُ الت ِ
باع الكتا ِ
ب والسن ِة) ،وكان ُعنوانُ ال ِّت ْعلٌِق الثانً -ورا َء ُه
(السلفٌة هً ا ِّت ُ
ُمباشرة!َ ( :-خ َطر السلَفٌِة)!!
حان -جدّ ا -فً َذ ٌْ ِن التعلٌ َق ٌْن بؤد َنى َن َظر فً
والتبا ٌُنُ والتؽا ٌُ ُر واضِ ِ
ال ُعنوا َن ٌْن!!!

رت ُم َؽ ِّربا * * * * * * شتانَ بٌن ُم َ
سار ْت ُم َ
ش ِّرقة وسِ َ
ـر ِ
ب!
ش ِّرق و ُم َؽ ِّ
َ

فإذا كان ِ
باع الكِتاب والسنة) -وهً -ح ّقا-
الحق ُة -هً (ا ِّت َ
ت (السلَفٌِ ُة) َ -
كذلك-؛ فإنها ل ْم َت ُكنْ ٌ-وما ،-ولنْ تكونَ ٌ-وما( -خطرا) -أي َخ َطر!!
للببل ِد والعِباد -كما هو محسوس
بل الد ْع َوة السلَفٌِة الحقة صِ َما ُم أمان ِ
ُمشاهَد...-
والتارٌخ ٌَشهد...
فؤي تناقُض أشدّ ِمن هذا؟!؟
 ...واإلسبل ُم دٌنُ السبلم...

دٌنُ الر ْح َمة...
الب ّر...
دٌنُ ِ
ولَ َعل َم ْك َمنَ َ
الؽلَط َ -
سها
مار ُ
والخ ْلط! -عند ذاك الؽالِط -ناشا عن ُمؽالَ َطة ٌُ ِ
وٌقع فٌها بعض َ
آخ ُر َج ْهبل!!
البعض تعمدا!
ُ
ُ
توضٌح حقٌق ِة
ص ِّمم -لحاجة فً نفسِ ِه! -على عدم
َذلِ ُكم أن ال ُم َت َع ِّمد (!) ُم َ
ِ
لماء الربانِ ٌٌِّن،
(السلَفٌِ ِة) العلمٌ ِة المعتدلةِ ،السابر ِة على
منهج ال ُع ِ
ِ
ال ُم َع ِّظمٌِن للكتا ِ
والضابطِ ٌن أفها َم ُهم
ب والسن ِة -وما فٌ ِهما مِن الدالبل،-
ِ
رون الثبل َث ِة
ومواقِ َف ُهم على َو ْف ِق
سبٌل َ
سلَؾِ األُم ِة األوابل -مِن ِ
ِ
أهل القُ ِ
لسان خٌر ال َب ِرٌة -صلى هللا علٌه وسلم،-
بالخٌرٌة ،على
المشهود لها
ِ
ِ
األفكار ال ُمنحرف ِة الؽالٌة (-مِن :ال ُؽلُ ّو!)-؛
جمٌع تِ ْل َك
والبعٌد ِة ُكل ال ُب ْع ِد عن
ِ
ِ
ِض ِة لمقاال ِ
ت ُعلمابِها البدٌعة :مِن
ال ُمخالف ِة ل ُن
ِ
صوص الشرٌعة ،وال ُمناق َ
أهوج ،و َؼدْ ر ظالم!!
تكفٌر ُم ْن َفلِت ،وجهاد
َ
وصفُونَ بـ(السلفٌ ِة الجهادٌة!) ،أو (السلفٌة ال ُم َتشدِّدَ ة!)
بٌنما َت َرى َمنْ ٌُ َ
سمٌات!َ -ك ْث َرة أو قِلةُ -تب َنى أصولُهم -
أمثال هذ ِه
وما فًِ
األسماء أو ال ُم َ
ِ
القولٌ ُة والعملٌ ُة -على ذاك التكفٌر الباطِ ل ،وهذا الجهاد ال ُمد َعى ،وذٌاك
أسفً الشدٌد!!-
ال َؽدْ ر العنٌؾ-فوا َ
بسببه! -هإالء ال ُم ْن َتسِ ُبون ُ -زورا -للد ْع َو ِة
وٌنكشؾ
وأهم ما ٌتمٌ ُز به -
ُ
ِ
لماء الربان ٌٌِّن -أوال ،-فً الوق ِ
ت الذي
السلفٌ ِة النقٌِ ِة :أن ُهم ٌطع ُنونَ بال ُع ِ
لٌس بٌنهم -فٌه -عالم شرعً حق -ثانٌا!-
الشًء ال ٌُعطٌ ِه!!
وكما قٌل -قدٌما :-فاقد
ِ
ُ
هإالء ال ُم ْن َتسِ ِبٌن ُزورا للدعو ِة
أعداء
حٌث الواقِ ُع -إن أَلَد
بل -مِن
ِ
ِ
السلفٌ ِة -وهً من ُهم َبراء -هُم أولبك السلفٌون الصادِقون فً منه ِجهم،

ج ُهو َن ُهم ب ِه -قدٌما
األُمنا ُء فً دعوتِهم -كما هو ظاهر لِذِي َع ٌْ َن ٌْن-؛ لِ َما ٌُوا ِ
وحدٌثا -مِن نقد َو َرد و َت َعقب؛ لٌس ردودَ أفعال (!)؛ وإنما :انتصارا
ِّ
للحق ،وتمٌٌزا للصواب..
لماء الد ْع َو ِة
ؼٌر ُمد ِّقق! -أن ُع َ
أي ُمراقب -ولو كان َ
ولٌس ٌَخ َفى على ِّ
الحق ِة الصافٌ ِة ال ِك َبار ،ودُعا َتها األبرار -على اختبل ِ
ؾ َد َرجاتِهم
السلفٌ ِة َ
اإلجماع ال ِع ْلمًِ الواقعً ال ُم ْع َت َب َر -على
العلمٌة -أجمعٌنُ -مج ِم ُعون
َ
الصحافً فقط! -لسابر األحداث
السٌاسً ،أو
الشرعً -ال
االستنكار
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
باسم
باسم ُعموم (اإلسبلم) -تارة ،-أو
الهوجاء التً طال َما ار ُت ِك َب ْت
ِ
ِ
(السلفٌة) -تارة أُخرى !!-وذلك مِن قبل (ٔٔ= 1/تفجٌرات أمرٌكا)،
شاب ُه ه َذ ٌْ ِن
و ُمرورا ِبـ(=ٔٔ/1تفجٌرات عمان) ،وانتهاء
بسابر ما ٌُ ِ
ِ
بآثارهما الفظٌع ِة الشنٌع ِة -فً عدد مِن ببل ِد الدنٌا؛ والتً
الحاد َث ٌْ ِن ِ -
أكثر ما ضرت -ال ُمسلمٌن ،وجرت علٌهم ما ال قِ َبل َ لهم به مِن
ضر ْت َ -
إحٌاء الحِقد ال ُمشِ ٌن الدفٌِن!!
الفِ َت ِن والوٌبلت ،فضبل عن
ِ
أي أحد مِن الناس -كابنا َمن كان -
قاس
أفكار ِّ
ُ
وال ٌنبؽً -أ ْل َبتة -أنْ ُت َ
صورتِ ِه الن َمطٌة السابدة! وال
صوابا وخطؤ -فضبل عن أنْ ٌُ ْح َك َم علٌ ِه -بِ ُ
بمجر ِد ما ُ
شهر عنه! أو ُع ِرؾ به!!
أمر ِه الواقعٌة -فٌه ،-والمجردة عن ُمرادات
قاس
ُ
وإنما ُت ُ
أفكار ُه بحقٌق ِة ِ
وع َب ِ
ث أهل الصحافة {-إالّ ما َر ِح َم َر ِّبً}-؛ مِمنْ قد
ِ
بعض الساسةَ ،
َ
حقابق األحوال -تسوٌة
خالؾ
األمور (!) على صورة ُت
عض
ُ
َ
صورون ب َ
ٌُ ِّ
لحسابات! أو تصفٌة ُ
لخصومات!!-
الموضوع -نفسِ ه ،-قُ ُ
ُ
لت
كتبت -قبل بضع ِة شهور -مقاال حول َ هذا
ولقد
ِ
فٌه:

«لقد َحذ ْرنا مِرارا ،ونب ْهنا َتكرارا -ومنذ سنوات وسنوات -أن هذه
َ
لئلسبلم -واإلسبل ُم منها بريء -هً مِن
نفسها
األفكار
ب َ
الؽالٌة التً َتنسِ ُ
َ
ِ
أعظم أسبا ِ
ب إساءة الظنِّ باإلسبلم ،والخوؾ منه ،والر ْعب مِن مجرد ذِكر
ِ
الكبٌر
الوهَم
اسمِه؛ حتى أطلق
بعض ُم َف ِّك ِري الؽرب (!) على هذا َ
ُ
ِ
الباطل!!!-
صطلح( :اإلسبلم فوبٌا) ،أي :الخوؾ من اإلسبلم -إمعانا فً
ُم
َ
ِ
ب هإالء (ال ُم َك ِّف ُرون) -بؤعمالِهم الدنٌبة ،وفعابِلِ ِهم ؼٌر البرٌبة-
لقد َقلَ َ
معانً اإلسبلم الحق َة الس ْم َح َة إلى عكسِ ها ،وما ٌضادها:
َ
فاهللُ -تعالىٌ -قول َُ { :والَ ُت َجا ِدلُوا أَهْ ل َ ا ْل ِك َتا ِ
سنُ }...
ًِ أَ ْح َ
ب إِال ِبالتًِ ه َ
وهُم ٌق ُتلُو َنهم ،و ٌُ َق ِّتلُو َن ُهم ،وٌفعلونَ معهم الذي هو أسوأ ُ وأخشنُ !!
أهل اإلسبلم]..
موم ِ
[فضبل عن ُع ِ
س ْل َنا َك إِال َر ْح َمة لِ ْل َعالَمٌِن}.
وهللاُ -تعالىٌ -قول َُ { :و َما أَ ْر َ
اإلسبلم تحمل ُ معنى الببلء والسوء وال ِّنقمة...
وهُم جعلوا أحكا َم
ِ
ورسولُنا الكرٌ ُم -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول ُ« :ب ِّ
شروا وال تن ِّفروا».
وهُم ٌُ َن ِّفرونَ  ،وال ٌُ َب ِّ
شرون!!
سروا».
ٌسروا وال ُت َع ِّ
وٌقول ُ -صلى هللا علٌه وسلمِّ « :-
سرون!!
سرونَ  ،وال ٌُ ٌَ ِّ
وهُم ٌُ َع ِّ

وٌقول ُ -صلى هللا علٌه وسلم« :-إنما أنا رحمة مهداة».
ض ُه!!
وهُم جعلوا
الهدي النبوي كؤن ُه ضِ د ذلك ،ونقٌ ُ
َ

الدٌنً؟!
الشرعً ،والفقه
العلم
 ...أٌنَ هإالء مِن
ِّ
ِّ
ِ
ّ
الحق؟!
بالخلق ،والدعوة إلى
أٌن هإالء مِن الرحم ِة
ِ
أٌن هإالء مِن أدب اإلسبلم ،وأخبلق أبمتِ ِه األعبلم؟!

وج ُد فً ببل ِد
[وأما ما (قد) ٌتعلل ُ به
بعض هإالء ال ُؽبل ِة (!) مِن أن ُه ٌُ َ
ُ
اإلسبلم -بعضا أو ُكبلّ ]-أخطاء ،وٌوج ُد نقص ،وٌوج ُد تقصٌر:
ِ
كاب ُر فً هذا ،أو ٌُنكِره...
فبل أحدَ -ال مِن الحكام ،وال من المحكومٌنِ ٌُ -
ض ِة -م ّما لم ٌَ ْخل ُ منه عصر
مع أن هذا -مِن الناحٌة التارٌخٌ ِة ال َم ْح َ
انقضاء عصر الخلٌفة العادِل عمر بن عبد
إسبلمً -وال بلد إسبلمً -منذ
ِ
تفاوت ال ٌُ ْج َح ُد.-
العزٌز -رحم ُه هللا ُ -على ُ
بؤي
ولكن هذه
س ِّو ُغ ِّ -
األخطاء -فضبل عن ذلك النقص أو التقصٌر -ال ُت َ
َ
األحوال -هذا التقتٌل َ األعمى ،وذاك
حال مِن
َ
ِ
التفجٌر البهٌ َم ،الذي ٌنال ُ
كثٌرا مِن ال ُم ْس َتؤْ َمنٌن ،وال ٌنجو منه أعداد َ -قلت أو َك ُث َر ْت -مِن

بؤمن المإمنٌن ،وزلزلة لسكٌن ِة
المسلمٌن!! فضبل عما ٌُس ِّب ُب ُه مِن إخبلل
ِ
اآلمِنٌن...

َ
أي
الفكر التكفٌري) -بكاف ِة مدارسِ هِ ،وأشكالِه ،و َد َرجاتِه!-
وتحت ِّ
إن ( َ
لئلسبلم
أساء
نسبة أو اسم! -فكر ضال ُمضِ ل ،فكر ظالم ؼاشم؛ فكر
َ
ِ
وتكفٌره) ،وقتلِ ِه!!!».
تفجٌره( ،
لؽٌره)؛ فً
أكثر مِن
َ
وأهلِهَ :
ِ
ِ
إساءتِ ِه ( ِ

وبع ُد:
َ
السلفٌة الحق َة -بصفابها ،و َنقابِها -ال
فإن
ترضى ،ولنْ َت ْر َ
َ
ضى -مِن قبل ُ
ومِن بع ُد -أنْ ٌكونَ لها أي صلة فِكرٌة -أو علمٌة ،أو دعوٌة ،أو سٌاسٌة
الح َركا ِ
لسوي الصراط؛ ال هُروبا
ت الكثٌر ِة األؼبلط ،وال ُمخالف ِة
ِّ
بمثل هذه َ
 ِِّ
للحق،
مِن واقع ،وال تنصبل مِن مسإولٌة ،وال َنؤٌْا بنفس ،وإنما :إحقاق
وإظهارهُ لكاف ِة َ
الرب ،وح ِْرص على األُمة..
الخ ْلق ،وخوؾ مِن
ِّ
ُ
هذه هً (السلفٌ ُة) الح ِّق ُة النقٌة؛ فا ْف َه ُموها ،وال َت ْنسِ فُوها!!

فـ:
قبلء اإلنسانٌة -وال أقول ُ -فقط! :-أٌ ُتها األُمة
(السلفٌ َة السلفٌ َة) ٌ-ا ُع َ
المحمدٌِة-؛ فحاذ ُِروا أنْ ُتؽالِ ُطوها ،وأنصِ فُوها...
*****

ُ
كم (أسلحة الدّمار الشامل)
رحمة ال ِّد ِ
ٌن الكامِل ؛ فً ُح ِ

رب العالمٌن ،والصبلةُ والسبل ُم على رسولِ ِه األمٌن ،وعلى آل ِه
الحم ُد هلل ِّ
وصحبه -أجمعٌن.-
ِ
أما بعد:
فبل ٌَ ْخ َفى على أحد مِن الناس -كٌفما كان! كابنا َمن كان! أٌنما كان!-
ال ال ُمسلمٌن -ال ُمعاصِ ر ،-ومدى الضعؾِ الحال ِّ بهم -وال حول َ وال
سو ُء ح ِ
قُو َة إالّ باهلل.-

بعض ال َك َت َب ِة -هُنا وهُناك!-
ج علٌنا -ولؤلسؾِ الشدٌِد-
ُ
ومع ذلك (!) ٌَ ْخ ُر ُ
صدِّ ُروا (!) َ -ثم َة -فتاوى (عامة) -
بعض
صد ُروا
مواقع اإلنترنت ،ولِ ٌُ َ
َ
لِ ٌَ َت َ
ِ
فً مسابل َ َعسِ َرة (هامة)؛ دون ُمراعا ِة مصلحة أو مفسدة! وببل َن َظر فً
مآالت األفعال!! ومِن ؼٌر تنبه للمقاصد ال ُكلٌِّة للشرٌعة اإلسبلمٌة!!!
ومِن ذلك :ما أ ْف َتى (!) بعض منهم -ؼفر هللا لهمُ -م َج ِّوزا استخدا َم
(أسلحة الدّمار الشامل) -فً ال ُحروب-؛ وكؤن ُه -هداهُ هللاٌُ -فتً لؽٌر
ال ُمسلمٌن -وهُم المالكون لهذه األسلحة ،وال ُمسٌطِ ُرونَ على دُول العالَم
بشؤنِها -أنْ ٌستعملُوها -ما دامت جابزة(!) -ضد ال ُمسلمٌن -الذٌن هُم -
أحوال
أقرب ما ٌكونونَ إلى ُح ْكم ال ُعزل -فً
بسبب ضعفِهم الشدٌد!-
ُ
ِ
ال ُحرو ِ
ب العصرٌة!!-

وردّ ا على هذا ال َه ْذر -البلّمسإول :-أل ْف ُ
ت كتابً «إجابة السابل عن ُحكم
أسلحة الدّمار الشامل» -فً أربع وس ِّتٌن صفحة ،-وضم ْن ُت ُه (فتوى «دار
اإلفتاء المصرٌة» فً ُحكم «أسلحة الدمار الشامل») ،والتً ُن َع ِّجل ُ
بنشرها -الٌو َم-بتعلٌقاتً؛ لِـ َما هً علٌه مِن تلخٌص ج ٌِّد ،ولِـ َما تتضم ُن ُه
ِ
مِن إحكام للصواب ٌُإ ٌِّد...
اإلسبلم الذل
ٌرفع عن أُم ِة
ساببل هللا -تعالى -أنْ ٌهد ٌَنا،
وٌهدي بنا ،وأنْ
َ
َ
ِ
الذي رانَ علٌهم ،وال َه َوانَ الذي ُو ِّج َه إلٌهم!!
{وهللاُ ٌقول ُ الحق وهو ٌهدي السبٌل}.
وهو -سبحا َن ُه -ب ُكل ِّ جمٌل كفٌل...

نص فتوى (دار اإلفتاء المصرٌة) فً ُحكم (أسلحة الدمار الشامل)

«الســــإال([ٔ]))
بر ْقم16ٓ :
اطلَ ْع َنا َعلَى الطلَب ال ُم َقدم بتارٌخ ٕٓٓ1 /٘ /ٕ6م -ال ُم َقٌد َ
ض ِّم ِن:
ل َِس َن ِة ٕٓٓ1م -ال ُم َت َ
ت واأل ُ ْط ُروحا ِ
بعض الكتابا ِ
بعض
اآلو َن ِة األخٌر ِة
ت مِن ِ
ُ
َظ َه َر ْت فً ِ
ُ
ؾ والف َِر ِق والجماعا ِ
الطواب ِ
ٌجوز لهم
ت التً ٌَدعِ ً فٌها أصحا ُبها أن ُه
ؼٌر اإلسبلمٌ ِة!
الشامل ضِ د
الدمار
استعمال ُ أسلح ِة
ِ
ِ
الدول ِ
ِ

صوص
زاعِ مٌِنَ أَن َق ْولَ ُه ْم هذا ُم َوافِق للش ْر ِع؛ ُم ْس َت ِدلٌِّنَ ببعض الن
ِ
الفقهٌة ،وبالقٌاس على مسؤلة (الت َترس) ،و(الت ْب ٌٌِ ِ
ٌق)([ٕ]
ت) ،و(الت ْح ِر ِ
)) -المذكورة فً بعض الكتب الفقهٌة!!-
فهل هذا الكبلم صحٌح ،موافِق للش ْر ِع؟

الـجـــواب
ُ
العسكري -و ٌُرا ُد بها :صِ نؾ
االصطبلح
الدمار الشامل ُتطلَق -فً
أسلحة
ِّ
ِ
ِ
ب دمارا هاببل فً
ِمن األسلح ِة ؼٌر التقلٌدٌة شدٌدة ال َف ْتكِ ُ ،تس َتخدَ م ف ُتس ِّب ُ
ُ
الكابنات الحٌ ُة مِن ال َبشر والحٌواناتِ،
المنطق ِة الُمصابة ،سواء فً ذلك
ُ
والبٌبة ال ُمحٌطة -أٌضا.-
ُ
األسلحة إلى ثبلث ِة أصناؾ:
و َتنقس ُم هذه
جٌنٌِة ،والقنبلة
 أسلحة َذ ِّرٌة؛ كالقنبلة النووٌة ،والقنبلة ال َه ٌْدْ ُرو ِالن ٌْ ْت ُرونٌِة.
صممبحٌث ٌَ ْن ُ
البشر والمنشآتِ،
ش ُر مواد إشعاعٌة ُت َد ِّم ُر
وهذا
َ
النوع ُم َ
ُ
و ُتلَ ِّو ُ
تدمٌر
ضها على
ث ُمدُنا بؤ َ ْك َملِ َها لِ ُمدَد زمنٌة طوٌلة ،وقد ٌَ ْق َتصِ ُر بع ُ
ِ
البشر -فقط -دون المنشآت.
ِ
 وأسلحة كٌماوٌة؛ كالؽازا ِت الحربٌ ِة ذات االستعماالت المتعدِّدة،
والموادِّ الحارقة ،وٌكونُ لها تؤثٌر َبال ُِػ الضرر -قد ٌصل ُ إلى الموت -على
ت والنباتا ِ
تصٌب -أٌضا -الزراعا ِ
ت.
ض لها ،كما
ُ
أ ٌِّكابن حً ٌتعر ُ
وؼالبا ما تكون هذه المواد السام ُة فً حالة ؼازٌة -أو سابلة -سرٌعة
التبخ ِر ،ونادرا ما تكون صلبة.

ُ
والفٌروسات التً ُتس َتخ َد ُم
ص ُد بها :الجراثٌ ُم
 وأسلحة َب ٌُولُو ِجٌة؛ و ٌُ ْق َالو َبابٌِ ِة الخطٌرة فً صفوؾ ال َعد ُّو،وإنزال الخسابر
لنشر األمراض َ
ار ِد ِه الحٌوانٌة أو الزراعٌة.
ب َم َو ِ
واتخا ُذ الدول اإلسبلمٌة مثل َ هذه األسلحة على سبٌل َردْ ِع ال ُم ْع َتدٌِن عنها
مطلوب شرعً:
اس َت َط ْع ُتم ِّمن قُوة
ودلٌل ذلك قول ُ هللا -تبارك وتعالىَ { :-وأَعِدو ْا لَ ُهم ما ْ
َومِن ِّر َباطِ ا ْل َخ ٌْ ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َعدْ و ّ
هللاِ َو َعدُو ُك ْم}[األنفال.]ٙٓ :
قال العبل ُ
أي :مِن ُكل ِّ ما ٌُ َت َقوى به فً
مة األلُوسِ ً فً «تفسٌره»ْ « :
الحرب -كابنا ما كان .»-اهـ [(ٓٔ )ٕٗ /ط .دار إحٌاء التراث العربً].
سالِ َف ِة ِّ
بردْ ِع األعداء؛ حتى ال ُت َ
الذ ْك ِر َ -
وقد أَ َم َر هللاُ -تعالى -فً اآلٌة َ
س ِّول َ
االعتداء على المسلمٌن.
س ُهم
َ
لهم أ ْنفُ ُ
والتعازٌر-؛ فهو -أٌضا-
والردْ ُع -كما هو مبدأ شرعً ٌَ ْظ َه ُر فً الحدو ِد
ِ
مبدأ سٌاسً ُم ْع َت َبر تعتم ُدهُ الد َول ُ فً سٌاساتِها الدِّ فاعٌة -كما َت َقر َر فً
عِ ْل ِم االستراتٌجٌات العسكرٌة.-
فا ِّتخا ُذ هذه األسلح ِة وتحصٌلُها مِن ُم َك ِّمبل ِ
ت ذلك المطلوب ،و ُم َك ِّمل ُ
المطلو ِ
ب مطلوب ،واإلذنُ فً الشًء إذن فً ُم َك ِّمبلت مقصودِه.

والعسكري
االستراتٌجً
التوازن
وال ٌَ ْخ َفى ما فً ذلك مِن فابد ِة َخ ْل ِق
ِّ
ِّ
ِ
ال ُم َت َبا َد ِل بٌن الد َو ِل؛ إذ ٌُ َ
س ِّول ُ لها
ش ِّكل ُ ذلك عامل َ إثناء للدولة التً قد ُت َ
ب -فً النهاٌة-
س َها أنْ ُت ْق ِد َم على َع َمل عِدابً ضِ د بلد مسلم،مِما ٌُ َج ِّن ُ
َن ْف ُ
ؼٌر ُمرادة -أصبل.-
َف َرضِ ٌ َة
ِ
الدخول فً حرب ِ
وردْ ِع
هذا مِن حٌث تحصٌل ُ هذه األسلحةِ ،واتخا ُذها على
سبٌل التخوٌؾ َ
ِ
ال ُم ْع َتدٌِن.
و َف ْرق بٌن االتخا ِذ المقصو ِد به الردْ ُع ،وبٌن ال ُمبادَ أَ ِة باالستخدام([ٖ] )).
ضها ال َبدْ ُء باالستخدام ،وأن هذا االستخدا َم
والصورةُ المسإول ُ عنها َف ْر ُ
بعض االجتهادا ِ
بعض
ت الفردٌةِ ،أو الر َإى التً َت ُخص
َم ْب َناهُ على ِ
َ
الطوابؾ والف َِرق والجماعات!!
وهذا َم ْم ُنوع َ
ش ْرعا.
از ِه ونسب ُته إلى الشرٌعة وإلى علمابهاَ :كذِب ُ
وزور ،وافتراء
وال َق ْول ُ َ
بج َو ِ
ٌن.
على
الشرع والدِّ ِ
ِ
و ٌَدُل على هذا أمور:
أوال :أن األصل َ فً الحر ِ
المسلم([ٗ]
األمر
ولً
ب أالّ تكونَ إالّ تحت راٌ ِة ِّ
ِ
ِ
ٌجب على الرعِ ٌ ِة طاع ُته فً
)) ،وأن شؤ َنها َم ْو ُكول إلى اجتها ِدهِ ،وأن ُه
ُ
ذلك.
األمور الظاهر ِة والخفٌةِ،
وما ُو ِّكل َ ذلك إلٌه إال لمعرفتِه واستشرافِه على
ِ
وإدرا ِك ِه لمآال ِ
ومصالح رعٌتِه.
جها،
ت
ِ
األفعال([٘] )) ونتاب ِ
ِ

وع ْق ُد االتفاقا ِ
ت العامة -أو الدولٌةُ ،-م ْو َكبل
ولهذا كان إعبلنُ الحربَِ ،
صد ُِر قرارا بمجرد الهوى
إلٌه ب ُمجر ِد
تنصٌبهِ ،وهو ِبدَ ْو ِر ِه ال ٌُ ْ
ِ
أهل
ِ
والتش ِّهً([ ،)) ]ٙبل ال ٌفعل ُ إال َب ْعدَ مراجعة ِ
االختصاص فً ُكل ِّ
الخبراء الف ِّنـ ٌٌِّن والعسكر ٌٌِّن والمستشارٌن
مجال له عبلقة بقراره -مِن
ِ
القرار الذي
ص ْن ِع
السٌاس ٌٌِّن-؛ الذٌن ٌُ َعدون -فً النهاٌ ِةُ -مشاركٌنَ فً ُ
ِ
األمر به دُون مشاورتهم.
ال ٌُ ْمكِنُ أنْ ٌَستقِل َولًِ
ِ
مثل هذ ِه
بتقرٌر
واستقبلل ُ فرد -أو أفراد -مِن ُعموم المسلمٌن
استعمال ِ
ِ
ِ
األمر -فقط ،-بل هو ا ْفتِ َبات على األُم ِة
ولً
األسلح ِة لٌس ا ْفتِ َباتا على ِّ
ِ
َن ْفسِ َها!
بمصٌر األُم ِة -
س ُهم حق اتخا ِذ قرارات تتعل ُق
ْإذ إن هإالء قد أَ ْع َط ْوا أ ْنفُ َ
ِ
والع ْق ِد فٌها ،وذلك فً أمور
الحل ِّ َ
أهل َ
ك ُكل -دون أنْ ٌَ ْر ِج ُعوا إلٌها وإلى ِ
ض الببلدَ والعبادَ إلى أخطارداهِمة.
ُت َع ِّر ُ
قال العبل ُ
مة ال َب ُهوتًِ فً «شرح ُمنتهى اإلرادات»:
أمر الحر ِ
ب إلٌ ِه -لعِل ِم ِه ب َكثر ِة
األمٌر؛
إذن
«و ٌَح ُر ُم َؼزو ببل ِ
لرجوع ِ
ِ
ِ
ار (ٌخافون
العد ُِّو وقِلتِهِ ،ومكا ِمنِهِ ،و َك ٌْ ِد ِه-؛ (إالّ أنْ ٌُفاج َبهم َعدُو) ُكف ُ
َ
أيَ :
شره وأَ َذا ُه ،فٌجو ُز قتالُهم ببل إِ ْذنِ ِه([)) ]4؛ لِ َت َعٌن
َكلَ َب ُه) -بفتح البلمْ -
المصلحة فٌه» .اهـ([.)) ]6
ثانٌا :ما فً َذلِ َك مِن َخ ْرق([ )) ]1لبلتفاقا ِ
والمواثٌق والعهو ِد الد ْولٌِ ِة
ت
ِ
ُ
ض إرادتِها
اإلسبلمٌة ،وانضم ْت إلٌها ،وأَ َقر ْت َها ب َم ْح ِ
التً َرضِ ٌَ ْت َها الدول ُ
س ْل ِم([ٓٔ] ))
ٌِق
وباختٌارها؛ توافُقا مع ال ُم
األمن وال ِّ
ِ
جتمع الد ْول ًِِّ؛ لِ َت ْحق ِ
ِ
ِ
الدول المو ِّقع ِة علٌها بها.
التزام
الد ْولٌِ ٌْ ِن ب َقدْ ِر
ِ
ِ

وقد قال -تعالىٌَ { :-ا أٌَ َها الذٌِنَ آ َم ُنو ْا أَ ْوفُو ْا ِبا ْل ُعقُود}[المابدة:]ٔ:
والعقد ٌُطلق على ُكل ِّ التزام واقِع بٌن جان َب ٌْ ِن فً
وال ُعقود :جمع ( َعقد)َ ،
ف ِْعل ما.
قال شٌ ُخ اإلسبلم التو ُنسً العبل ُ
مة ابنُ عاشور ُ -م َعلِّقا على هذه اآلٌة فً
ِ
تفسٌره»:-
«
ِ
لبلستؽراق؛ ف َ
ش َمل َ العقودَ التً
الجنس
تعرٌؾ
التعرٌؾ فً (ال ُعقُو ِد)
«
ُ
ُ
ِ
ِ
عا َقدَ المسلمون علٌها ربهم ،وهو االمتثال ُ لِشرٌعتِه...
اٌع علٌه الرسول ُ -صلى هللا علٌ ِه وآلِ ِه وسلم -المإمنٌنَ
و ِم ْثل ُ ما كان ٌُ َب ُ
شر ُكوا باهلل شٌبا ،وال ٌَ ْس ِرقُوا ،وال ٌَ ْز ُنوا...)) ]ٔٔ[( »..
أنْ «ال ٌُ ِ
و َ
ش َمل َ ال ُعقودَ التً عاقد المسلمونَ علٌها المشركٌنَ ...وٌشمل ُ العقو َد
التً ٌتعاقدُها المسلمون بٌنهم» .اهـ([ٕٔ] )).

بن عوؾ ال ُم َزن ًِِّ -رضً هللا عنه،-
وروى ال ِّترمذي([ٖٔ] )) عن
عمرو ِ
ِ
أن النبً -صلى هللا علٌه وآله وسلم -قال« :المسلمونَ على ُ
ش ُروطِ هم؛
إال شرطا َحر َم َحبلال ،أو أَ َحل َح َراما».
اص:
الجص ُ
قال اإلما ُم َ
«وهو ُعموم فً إٌجا ِ
شر ُط اإلنسانُ على نفسِ ِه ما ل ْم
فاء
الو ِ
بجمٌع ما ٌَ ُ
ب َ
ِ
ص ُه» .اهـ([ٗٔ] )).
ص ُ
َتقُ ْم دِاللَة ُت َخ ِّ

وروى البخاري([٘ٔ] )) عن علً -رضً هللا عنه ،-أن النبً -صلى هللا
علٌه وآله وسلم -قال« :ذِم ُة المسلمٌنَ واحدةٌَ ،سعى بها أدناهُم؛ ف َمنْ
ُ
والناس أجمعٌن ،ال ٌُق َبل ُ منه
لعنة هللا والمبلبك ِة
أَ ْخ َف َر ُم ْسلِما؛ فعلٌ ِه
ِ
ص ْرؾ وال َعدْ ل»:
َ
وقولُه -صلى هللا علٌه وآله وسلم« :-ذِم ُة المسلمٌن» ،أي :عهدُهم.
وقولُهٌ« :سعى بها أدناهم» ،أيٌ :تولى ذِم َت ُهم أَ َقل ُهم عددا؛ فإذا أعطى
األمر؟!
لً
ض ُه؛ فما بالُنا ِب َو ِّ
أح ُد المسلمٌنَ عهدا ل ْم ٌكنْ ألحد َن ْق ُ
ِ
وقولُهَ « :من ْ
ض العهدَ .
أخ َف َر» ،أيَ :ن َق َ
ص ْرؾ وال َعدْ ل» ،أي :ال َف ْرضا وال َن ْفبل.
وقولُهَ « :
والمعنى :ال ٌَ ْق َبل ُ هللا -تعالى -منه شٌبا مِن عمله.
بن عمرو -رضً
وروى البخاري فً «صحٌ ِح ِه»([ )) ]ٔٙعن عب ِد هللا ِ
هللا عنهما :-أن النبً -صلى هللا علٌه وآله وسلم -قال« :أربع َمن ُكن
ْ
صلَة مِنهن؛ كانت فٌه َخصلة مِن
فٌه؛ كانَ ُمنافقا خالصا ،و َم
نكانت فٌه َخ ْ
دَع َها :إذا ْاإ ُتمِنَ خانَ  ،وإذا َحد َ
ب ،وإذا عاهَدَ َؼدَ ر،
ث َك َذ َ
النفاق حتى ٌَ َ
ص َم َف َجر».
وإذا َخا َ

الحمِق ال ُخ َزاعِ ًِّ ،أن النبً -
بن َ
َو َر َوى ال َب ٌْ َهقًِ([ )) ]ٔ4عن َع ْم ِرو ِ
صلى هللا علٌه وآله وسلم -قالَ « :إذا أَمنَ الر ُجل ُ الر ُجل َ على نفسِ هِ ،ثم
بريء مِن القاتِل ،وإنْ كانَ المقتول ُ كافرا».
َق َتلَ ُه؛ فؤنا ِ
والمواثٌق الد ْولٌِ ِة هُم فً حالة سِ ْلم
ومِن َث ّم؛ فإن ُكل أطراؾِ تلك العهو ِد
ِ
و َت ْرك للقتال ب ُموجب ما ات َفقُوا علٌه؛ قال -تعالىَ { :-وإِن َج َن ُحو ْا لِلس ْل ِم
هللا إِن ُه ه َُو السمٌِ ُع ا ْل َعلٌِم}[األنفال.]ٙٔ:
اج َن ْح لَ َها َو َت َوكلْ َعلَى ّ ِ
َف ْ
ثالثا :ما ٌتضم ُنه هذا الفعل ُ مِن ُمباؼتة و َق ْتل للؽافِلٌِن:
وقد َر َوى أبو داود ،والحا ِك ُم فً «ال ُمستدرك»([ )) ]ٔ6عن أبً هرٌر َة
رضً هللا عنه ،-قال :قال رسول هللا -صلى هللا علٌه وآله وسلم« :-الٌفتِك المإمنُ  ،اإلٌمانُ َقٌدَ ال َف ْت َك».
صاحِب ُه َوه َُو َؼار َؼافِلَ ،ف ٌَ ُ
ش ّد
قال ابنُ
األثٌر« :ا ْل َف ْتك :أَنْ ٌَؤْت ًَِ الر ُجل ُ َ
ِ
َعلَ ٌْهَِ ،ف ٌَ ْق ُتلُ ُه» .اهـ([.)) ]ٔ1
ومعنى الحدٌث :أن اإلٌمان ٌمنع عن ال َف ْتك كما ٌمنع القٌ ُد عن التصرؾ.
وقولُ ُه -علٌه الصبلة والسبلم« :-ال ٌَ ْفتِ ُك مإمن» :هو خبر بمعنى
َ
ٌِعة.
ض ِّمن لل َم ْك ِر
والخد َ
النهً؛ ألنه ُم َت َ
أو هو َن ْهً.
اري -رضً هللا عنه -أسٌرا لدى المشركٌنُ ،ثم
َولَـما َو َق َع ُخ َب ٌْب األ ْن َ
ص ِ
الحار ِ
بن عامر بن نوفل بن َع ْبد َمناؾ،
اع ُخ َب ٌْبا َب ُنو
ٌع ب َمك َة ،فا ْب َت َ
ِب َ
ث ِ
ِ
الحارث بنَ عامر ٌو َم َبدْ ر ،فلَ ِب َ
َ
ث ُخ َب ٌْب عندهم
وكان ُخ َب ٌْب هو َمن َق َتل َ
أسٌرا.

وسى) -مِن ِب ْن ِ
الحارث -لِ ٌَ ْس َتحِد بها،
ت
وفً ٌوم
استعار ُخ َب ٌْب ( ُم َ
َ
ِ
وج َد ْت ُه ُم ْجل َِس ُه على َف ِخ ِذهِ،
جاء ْت ُه َ
ًِ َؼافِلَة ،فلَما َ
ار ْت ُه ،فؤ َ َخ َذ ابنا لَـ َه َاوه َ
فؤ َ َع َ
وسى) ب ٌَ ِدهِ ،ف َف ِز َع ْت َف ْز َعة ،فقال لها ُخ َب ٌْبَ « :ت ْخ َ
ش ٌْنَ أنْ أ ْق ُتلَه؟! ما
و(ال ُم َ
ُك ْن ُ
ت ِألَ ْف َعل َِ ذلك».
ُ
قالت ُ
رأٌت أسٌرا -قط -خٌرا مِن ُخ َب ٌْب»([ٕٓ]
بنت الحارث« :واللـ ِه ما
)).
فهذا َر ُجل ُمسلم أسٌر لدى أعدا ِب ِه الذٌن ٌُدَ ِّب ُرونَ لِ َق ْتلِهِ ،وهو على َ
ٌِر
شف ِ
ًِ قلو َبهم فٌها
ور ْؼ َم ذل َك :عندما َتحٌِنُ له فرصة ٌُ ْم ِك ُنه أنْ ٌُدْ م َ
الموتُ ،
اع ،ومباؼ َت َة
ب َق ْت ِل ابنِهم ٌَعِؾ عن ذلك؛ ألَن ُخلُ َق
ضمنُ الخِدَ َ
المسلم ال ٌَ َت َ
ِ
الؽافلٌن.
والصبٌان:
ٌتضم ُن ُه هذا الفعل ُ مِن َق ْتل وإِذاٌة لل ِّنساء
رابعا :ما َ
ِ
بن ُع َم َر -رضً هللا
وقد َر َوى البخاري ومسلم([ٕٔ] )) عن عبدِهللا ِ
ج ْ
النبً -صلى هللا علٌه وآله
بعض مؽازي
دَت فً ِ
ِّ
عنهما :-أن امرأة ُو ِ
فؤنكر رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه وآله وسلمَ -ق ْتل َ النساء
وسلم -مقتولة،
َ
والصبٌان.

وفً رواٌة أخرى -لهما([ٕٕ] )) :-فنهى رسول ُ هللا -صلى هللا علٌه
والصبٌان.
ساء
وآله وسلم -عن َق ْت ِل ال ِّن ِ
ِ
وتحرٌم َق ْت ِل
العمل بهذا الحدٌثِ،
قال اإلما ُم النووي« :أَ ْج َم َع العلما ُء على
ِ
ِ
ٌان إذا ل ْم ٌُ َقاتِلُوا.
س ِ
ال ِّن َ
اء والصب ِ

جماهٌر العلماءْ ٌُ :ق َتلُون» .اهـ([ٖٕ] )
فإنْ قا َتلُوا؛ قال
ُ
الموجودٌِن فً
خامسا :ما ٌَ ْس َت ْل ِز ُم ُه هذا الفعل ُ مِن َق ْتل وإذا ٌَة للمسلِمٌِنَ
ُ
هذه الببل ِد مِن ساكِنٌها األصلِ ٌٌِّن ،أو مِمن َو َردُوا إلٌها.

ب ترهٌبا شدٌدا من إراقتِهِ ،أو
وره َ
ٌؾ َد َم ال ُم ْسل ِِمَ ،
وقد عظم الش ْر ُع الش ِر ُ
اس به ببل َح ّق:
الم َ
ِس ِ
ب
قال -تعالىَ { :-و َمن ٌَ ْق ُتلْ ُم ْإمِنا م َت َع ِّمدا َف َج َزآإُ ُه َج َهن ُم َخالِدا فٌِ َها َو َؼضِ َ
ّ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َعد لَ ُه َع َذابا َعظِ ٌما}[النساء.]1ٖ:
وقال -سبحانه{ :-مِنْ أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َعلَى َبنًِ إِ ْس َرابٌِل َ أَن ُه َمن َق َتل َ َن ْفسا
اس َجمٌِعا َو َمنْ أَ ْح ٌَاهَا
ساد فًِ األَ ْر ِ
ض َف َكؤَن َما َق َتل َ الن َ
ِب َؽ ٌْ ِر َن ْفس أَ ْو َف َ
اس َجمٌِعا}[المابدة.]ٖٕ:
َف َكؤَن َما أَ ْح ٌَا الن َ

وروى النسابً فً «سننه»([ٕٗ] )) عن عب ِد هللا بن َع ْمرو -رضً هللا
عنهما ،-أن النبً -صلى هللا علٌه وآله وسلم -قال« :لَ َز َوال ُ الد ْنٌا أهْ َونُ
عند هللا مِن َق ْت ِل َر ُجل ُم ْسلِم».
ُ
رأٌت
ابن ُع َم َر -رضً هللا عنهما ،-قال:
وروى ابنُ َ
ماجه([ٕ٘] )) عن ِ
ٌطوؾ بالكعبةِ ،وٌقول ُ« :ما
رسول َ هللا -صلى هللا علٌه وآله وسلم-
ُ
أط ٌَ َبكِ ْ
ْ
أع َظ َمكِ وأع َظ َم ُح ْر َم َتكِ !
رٌحكِ ! ما ْ
ب َ
وأط ٌَ َ
ِن أعظ ُم عند هللا ُح ْر َمة ِم ْنكِ  :مالُ ُه،
والذي
نفس محمد بٌ ِدهِ؛ لَ ُ
ُ
ـح ْر َم ُة المإم ِ
ودَ ُم ُه ،وأَنْ َن ُظن ب ِه إال َخ ٌْرا».

ُ
وجرٌمة َق ْتل المسلم َ -ع ْمدا و ُعدْ وانا :-كبٌرة لٌس بعد الكفر أعظ ُم
منها([.)) ]ٕٙ
وفً َق ُبول توبة القاتل خبلؾ بٌن الصحابة([- )) ]ٕ4و َمنْ بعدهم.-
ُ
ومصابب على المسلمٌن
األخرق مِن وٌبلت
َ
سادسا :ما سٌجره هذا الفعل ُ
َ
الدولة المعتدَ ى علٌها قد تقابل ُ هذا
جمٌعا -بل والدنٌا ك ُكل-؛ ألنؾ بتصرؾ مماثل ،أو أشد نكاٌة.
التصر َ
َ
الناجمة عن بعض هذه األسلحة قد تتعدى مجر َد
اآلثار المد ِّمر َة
كما أن
َ
ح إلى ببلد أخرى مجاورة ال جرٌر َة لها.
ال ُبقع ِة المصابةِ ،وتجرفُها الرٌا ُ
ُ
ُ
واآلجلة -أعظ ُم بكثٌر من مصالحه -إن كان
العاجلة
الفعل -
فمفاس ُد هذا
ِ
ثم مصلحة فٌه أصبل!-

ومِن القواع ِد الشرعٌ ِة العظٌم ِة :أن دفع المفسدة واجب ،وأنه مقدم على
جلب المصلحة.

لؤلموال
ب على استعمال بعض هذه األسلحة من إتبلؾ
سابعا :ما ٌترت ُ
ِ
ت والممتلكا ِ
والمنشآ ِ
ت العامة والخاصة.

الشرع بتحرٌمه.
وإتبلؾ المال وإضاع ُت ُه مِما جاء
ُ
ُ

ؾ لٌس مملوكا
الح ْر َم ُة
وتتضاعؾ إذا كان هذا المال ُ المتلَ ُ
ُ
وتزدا ُد ُ
ُ
الحرمة
لل ُم ْتلِؾ ،بل هو مملوك لؽٌره -كما هو الحال ُ هنا ،-فتتعلق
بمخالف ِة نهً الشرع -من جهة ،-وبحقوق المخلوقٌن -من جهة أخرى.-

ثامنا :استعمال ُ هذه األسلحة -فً بعض ُ
صورهٌ -لز ُمه أن ٌد ُخل َ الفاعل ُ
َ
َ
إلى الببلد المستهدفة ،وذلك بعد استٌفابها إلجراءا ِ
المطلوبة
الرسمٌة
ت
منه للدخول.
ُ
دخول شخص -ما -إلى ببلدها متض ِّم َنة أنها
وموافقة هذه الببلد على
ِ
ُ
توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فٌها([.)) ]ٕ6

وهو -وإن لم ٌُذكر لفظا -إال أنه معلوم فً المعنى.
وقد نص الفُقها ُء على نحو هذا؛ قال اإلمام الخ َِرقً فً «مختصره»:
« َمن دخل إلى أرض العدو بؤمان ،لم ٌَ ُخ ْن ُهم فً مالهم».
قال ابن قُدامة -شارحاعبار َته:-
«أما خٌا َن ُت ُهم فمحرمة؛ ألنهم إنما َ
أعط ْوه األمانَ مشروطا بتركِه
خٌا َن َت ُهم ،وأَ ْمنِه إٌاهم من نفسه.

وإنْ لم ٌكن ذلك مذكورا فً اللفظ فهو معلوم فً المعنى.
ولذلك؛ َمن جاءنا منهم بؤمان فخاننا كان ناقضا لعهده ،فإذا ثبت هذا؛ ل ْم
َتحِل له خٌان ُتهم؛ ألنه َؼدَ َر ،وال ٌصل ُح فً دٌننا َ
الؽدْ ُر» .اهـ([.)) ]ٕ1

ُ
ُ
لتروٌج هذه الفكر ِة
والفقهٌة -التً ُج ِعلَت ُت َكؤَة
الشرعٌة
النصوص
وأما
ُ
ِ
اآلثم ِة :-فهً نصوص منتزعة مِن سٌاقاتها ،مختلفة فً مناطِ ها؛
ُ
حٌث إن فٌه إهدارا للفروق المعتبرة بٌن
ج بها نوع من الش َؽب؛
فاالحتجا ُ
األحوال المختلفة؛ كال َف ْر ِق بٌن حالة الحر ِ
الس ْلم ،وأن لحالة
ب وحالة ِّ
عصم فٌها الدما ُء
الحرب أحكاما خاصة بها
س ْلم الذي ُت َ
تختلؾ عن حالة ال ِّ
ُ
واألعراض.
ُ
واألموال ُ
ُ
استعمال هذ ِه األسلح ِة بما ورد فً
إلحاق
وهذا فرق ُم َإ ِّثر ال ٌستقٌ ُم معه
ِ
ب الفق ِه مِن جواز تبٌٌ ِ
ُك ُت ِ
ت ال َعد ُِّو ،وجواز رمً الترس([ٖٓ] )) -وؼٌرها
من المسابل الواردة فً الفقه اإلسبلمً.-
ض َخ َطؤ.
سها علٌها َم ْح ُ
فقٌا ُ
ُ
المنقولة مسابل َ صحٌحة فً نفسها ،وفً محلِّها
وإنْ كانت هذه المسابل ُ
الذي قصده الفقها ُء منها ،وفً حكمها الذي نزلُوه علٌها ،ولكن الخطؤ َ -
األحكام الصحٌح ِة من محلِّها وواقعِها إلى محل
كل الخطؤ -فً نقل هذه
ِ
صورة وتكٌٌفا وحكما.-
ُمؽاٌر وواقع مختلؾ ُ -

الصابل وقتلهِ؛ إذ
قتال
كما أنه ال ٌصح
ُ
ِ
قٌاس استخدام هذه األسلح ِة على ِ
من المعلوم أن هناك فروقا بٌن (أحكام دفع الصابل)([ٖٔ] )) ،و(أحكام
باب الجهاد).
فاألخؾ ،فلو ُدف َِع بالكبلم َح ُر َم
باألخؾ
منها :أن الصابل َ إنما ٌُدْ َفع
ِّ
ِّ
الضرب ،ولو أمكن دف ُع ُه بالٌد َح ُر َم دف ُع ُه بالسٌؾ،وهكذا...
ُ
الشامل على الوج ِه
الدمار
استعمال أسلح ِة
وهو ما ال ٌَتسِ ُق مع إجاز ِة
ِ
ِ
ِ
المذكور.

جواز َت ْب ٌٌِ ِ
ت
وما ٌُس َت َدل به فً هذاالمقام من األحادٌث الواردة فً
ِ
التحرٌق،
أوجواز
جواز استخدام المنجنٌق([ٕٖ] ))،
المشركٌن ،أو
ِ
ِ
ِ
الشامل -على هذه الص َو ِر :-هو -فً
الدمار
استخدام أسلح ِة
وقٌاس
ِ
ِ
ِ
ِ
الحقٌق ِة -قٌاس باطل؛ ل ُظهور الفرق الشاسع والواضح بٌن األ ْم َر ٌْن؛ من
َ
األحادٌث واردة فً حالة الحرب ،و َف ْرق بٌن ُحكم حالة الحرب،
أن هذه
وحكم ؼٌرها.
ُ
ُ
حٌث األث ُر -بٌن رمً األحجار بالمنجنٌق،
كما أن هناك فارقا كبٌرا -من
وبٌن رمً أسلحة الدمار الشامل -كما ال ٌخفى-؛ ألن أَ َث َر الرمً
بالمنجنٌق قاصر بالنسبة إلى أسلحة الدمار المذكورة.
ولً
كما أن هذه
الوقابع الوارد َة فً السنة النبوٌ ِة إنما تمت تحت راٌ ِة ِّ
َ
تستلز ُم ُه هذه الدعوى
األمر ،وهو فارق ربٌس وجوهري بٌنها وبٌن ما
ِ
من الخروج على والة األمر ،وإعطاء آحاد الناس حق إعبلنالحروب من
عند أنفسِ هم افتباتا على األُمةِ ،وعلى ُوال ِة أُمورها -تحت مسمى:
(الجهاد)!.-

َ
وقابع أعٌان ال
بفرض صِ حتِها([ٖٖ] )) -إنما هً
األحادٌث -
كما أن هذه
ِ
ُ
ُعموم لها([ٖٗ] )).

بعض العلماء إلى أن األصل َ عد ُم جواز التبٌٌ ِ
والتحرٌق
ت
ولهذا؛ ذهب
ُ
ِ
ُ
صفة
والتخرٌبِ؛ اعتمادا على النصوص القولٌة فً الباب ،والتً لها
موم.
ال ُع ِ

منع استعمال أنواع أسلحة الدمار الشامل،
على أنا نرى أن
الصواب هوُ :
َ
َ
القولً عن التحرٌق
حرابق عامة؛ اتباعا لمقتضى النهً
التً ُتس ِّبب فً
ِّ
بالنار بعد أن أمر به -صلى هللا علٌه وآله وسلم ،-ثم نهى عنه قبل أن
َ
َ
حالة حرب ،وقال -فٌما رواه البخاري([ٖ٘] ))
الحالة كانت
ٌَ َق َعُ ،ر ْؼ َم أن
ب بها إال هللا».
عن أبً هرٌرة -رضً هللا عنه« :-إن
النار ال ٌُ َع ِّذ ُ
َ

فنهى -صلى هللا علٌه وآله وسلم -عن التحرٌق.
َ
حرابق هابلة؛
ومعلوم أن كثٌرا من أسلح ِة الدمار الشامل ُتس ِّبب
منع استخدامها -مطلقا ،-ولو فً الحرو ِ
ب -للنهً العا ِّم عن
فالصوابُ :
ُ
التحرٌق.-

ُ
إلحاق هذه المسؤلة بمسؤلة تبٌٌت العدو فهو نوع من المؽالطة؛ ألن
وأما
محل تجوٌز الفقهاء لمسؤلة تبٌٌت العدو ُم َقٌد بقٌود؛ منها:
ُ
حالة الحرب.
أن ٌكون َثم

عدوا ٌجوز قتالُه ،خبلفا لمن بٌننا
وأن ٌكونَ العدو المقصو ُد تبٌٌ ُته ّ
ُ
ومواثٌق لها حكم الهدنة.
وبٌنهم اتفاقات

ُ
ُ
تبٌٌت َمن بٌننا وبٌنه هُدنة أو ذِمة -أو ما جرى مجراهما من
ٌجوز
فبل
المواثٌق والعهو ِد واالتفاقات الد ْولٌِة-؛ إذ صار ُكل طرؾ من أطرافها
ِ
موضع تؤمٌن من سابر األطراؾ األخرى على النفوس واألموال
َ
واألعراض.

ُ
ُ
ونحوهُ ،-فؤلن ٌكونَ استخدا ُم
التبٌٌت -
ٌجوز معهم
وإذا كان هإالء ال
ُ
هذه األسلح ِة الفتاك ِة فً ح ِّق ِهم حراما من باب أَ ْولَى وأحرى.
ُ
ُ
تجوز إال فً حالة الحرب،
مسؤلة الت َترس) -ونحوها-؛ فإنها ال
أما (
صور محددة تناولها الفقها ُء بالتفصٌل([.)) ]ٖٙ
وبشروط و ُ
وبناء على ذلك:
فهذه الدعوى من الدعاوى الباطلةِ ،والقول ُ بها والتروٌ ُج لها من عظٌم
واإلجرام ،واإلفسا ِد فً األرض الذي نهى هللاُ -تعالى -عنه،
اإلرجاؾِ،
ِ
وتوعد فاعلَه بؤشد العقاب.
وب ِهم م َرض
قال -تعالىَ { :-لبِن ل ْم ٌَن َت ِه ا ْل ُم َنا ِفقُونَ َوالذٌِنَ فًِ قُل ُ ِ
او ُرو َن َك فٌِ َها إِال
َوا ْل ُم ْر ِجفُونَ فًِ ا ْل َمدٌِ َن ِة لَ ُن ْؽ ِر ٌَن َك بِ ِه ْم ُثم الَ ٌُ َج ِ
َقلٌِبل}[األحزاب.]ٙٓ:
صبلَ ِح َها َذلِ ُك ْم َخ ٌْر ل ُك ْم إِن
وقال -سبحانهَ { :-والَ ُت ْفسِ ُدو ْا فًِ األَ ْر ِ
ض َب ْعدَ إِ ْ
ُكن ُتم م ْإ ِمنٌِن}[األعراؾ.]6٘:
ض
س ٌْ ُت ْم إِن َت َول ٌْ ُت ْم أَن ُت ْفسِ دُوا فًِ األَ ْر ِ
وقال َ -عز مِنقابلَ { :-ف َهلْ َع َ
صم ُه ْم َوأَ ْع َمى
َو ُت َق ِّط ُعوا أَ ْر َحا َم ُكم.أ ُ ْولَبِ َك الذٌِنَ لَ َع َن ُه ُم هللاُ َفؤ َ َ
ارهُم}[محمد.]ٕٖ-ٕٕ:
ص َ
أَ ْب َ

وهللا -سبحانه وتعالى-أعلم»([ .)) ]ٖ4اهـ.

*****
([ٔ])وما فً الحاشٌة مختوما بحرؾ (ع) فهو مِن قلمً.
([ٕ]) ان ُظر فً أحكام (الت َترس) ،و(الت ْبٌٌت)« :اإلنجاد فً أبواب
الجهاد» (ٔ ،)ٔ1٘-ٔ1ٖ/و«مجموع الفتاوى» (ٕٓ.)ٕ٘/

وفً (الت ْحرٌق)« :السٌل الجرار» (ٗ( .)٘٘ٓ/ع).
([ٖ]) وهو تفرٌق ؼاٌة فً األهمٌة؛ فان َتبِ ْه له( ...ع).
([ٗ]) قال اإلما ُم ابنُ قُدامة -رحم ُه هللاُ -فً «ال ُم ْؽنًِ» (ٖٔ:)ٔٙ/
«وأَ ْم ُر الجهاد موكول إلى اإلمام واجتها ِد ِه».
وقال أستا ُذنا الشٌخ العبلّ ُ
مة محمد بن صالح ال ُع َث ٌْمٌِن -رحم ُه هللاُ -فً
«الشرح ال ُم ْمتِع» (:)ٕٙ-ٕ٘/6
ُ
اس أنْ ُ
«لو َ
إذن اإلمام ألصبح ِ
ضى! كل
ت
ٌؽزوا
المسؤلة َف ْو َ
بدون ِ
ِ
جاز للن ِ
َمن شاء ركب فرسه َ
وؼ َزا!!
صلَت مفاس ُد عظٌمة؛ فقد تتجهز طابفة
وألنه لو ُم ِّكنَ
الناس مِن ذلك لَ َح َ
ُ
الناس على أن ُهم ٌُرٌدون ال َعدُو ،وهُم ٌُرٌدُون ُ
الخروج على اإلمام!!
مِن
ِ
الناس؛ كما قال هللا ُ -تعالىَ { :-وإِن
أو ٌُرٌدُون ال َب ْؽ ًَ على طابفة مِن
ِ
صلِ ُحوا َب ٌْ َن ُه َما} [ال ُح ُجرات ،]1:فلهذه
ان مِنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ا ْق َت َتلُوا َفؤ َ ْ
َطابِ َف َت ِ
ٌجوز َ
الؽ ْز ُو إالّ
ُ
بإذن اإلمام».
ولؽٌرها -أٌضا -ال
األُمور الثبلث ِة -
ِ
ِ
اس َت ْولَى
وقد تقر َر «عمل ُ ال ُمسلمٌن ُ -من ُذ أزمنة ُمتطاولة -على أن َمن ْ
ُ
الكلمة ال ُعلٌا؛ فهو إمام فٌها».
على ناحٌة مِن النواحً ،وصار له
كذا فً «الشرح ال ُممتع» (- )ٖٔ/ٔ6له -رحمه هللا( .-ع).
([٘]) وهذا باب عظٌم جدّ ا ٌُ ْؽلِقُ ُه -أو ٌُ ْؽفِلُ ُه! -كثٌر مِن ال ُمتح ِّمسِ ٌن
العاطِ فِ ٌٌِّن:
قال العبلّ ُ
مة الشاطبً فً «الموافقات» (٘:)ٔ46-ٔ44/

«النظر فً مآالت األفعال ُم ْع َت َبر مقصود شرعا -كانت األفعال ُموافقة أو
مخالفة.-
األفعال الصادر ِة عن ال ُمكلفٌن
وذلك أن المجتهدَ ال ٌحك ُم على فعل مِن
ِ
نظره إلى ما ٌَإول ُ إلٌه ذلك الفعل ُ:
باإلقدام أو باإلحجام إالّ بعد ِ
ب ،أو لِمفسدة ُتدْ َرأ ،ولكنْ له
 فقد ٌكونُ مشروعا؛ لمصلحة فٌه ُت ْس َت ْجلَ ُمآل على خِبلؾِ ما قُصِ دَ فٌه.
ؼٌر مشروع؛ لمفسدة تنشؤ عنه ،أو مصلحة
تندفع ،ولكنْ
 وقد ٌكونُُ
َ
له مآل على خِبلؾِ ذلك »...إلخ..
بعض الباحثٌن فً تحقٌقِه وضوابطِ ه كتابا ُمستقِبل ُعنوا ُنه:
ب
ُ
وقد َك َت َ
«اعتبار المآالت ،و ُمراعاة نتابج التصرفات» -جد نافع( .-ع).
([ )]ٙهذا هو األصلُ ،وقد ٌَ َت َخلؾ! (ع).
القول -فً (جها ِد الد ْف ِع) -فً« :الفُروسٌة» (-ٔ64
ِ
([ )]4ان ُظر تفصٌل َ
ابن الق ٌِّم ،و« َمشارع األشواق إلى مصارع ال ُعشاق» (ٔ/
)ٔ61
لئلمام ِ
ِ
ٔٓٔ) البن النحاس( .ع).

([ )ٖٙٙ /ٔ( )]6ط .عالمالكتب.

([ )]1وما ٌَ ْت َب ُع ذلك مِن أذى وببلء! (ع).
([ٓٔ]) و ُكل ذلك دَ ْفعا لؤلذى والض َرر عنها!

بل األُم ُة -اآلنَ  -ولؤلسؾِ الشدٌد -ال تقد ُِر على ما هو أدنى مِن ذلك  -مِن
وشرابها!!!-
تحصٌل طعامِها
ِ
([ٔٔ]) رواهُ البخاري ( ،)ٔ6و ُمسلم ( )ٔ4ٓ1عن ُعبادة بن الصامِت.
(ع).

([ٕٔ]) «التحرٌر والتنوٌر» ( ،)4ٗ /ٙط .الدارالتونسٌة للنشر.

([ٖٔ]) برقم (ٕٖ٘ٔ).
وهو حدٌث صحٌح؛ ٌُ َ
تخرٌجه فً «إرواء الؽلٌل» (ٖٖٓٔ) لشٌخِنا
نظ ُر
ُ
األلبانً -رحم ُه هللا ُ( .-ع).
اإلمام
ِّ
ِ
([ٗٔ]) «أحكام القرآن» (ٕ ،)ٗٔ6 /ط .دار الفكر.

([٘ٔ]) برقم (ٔ.)ٔ44
ورواهُ مسلم برقم (ٓ- )ٖٔ4أٌضا( .-ع).

([( )]ٔٙبرقم.)ٖٗ :
وروا ُه ُمسلم (- )٘6أٌضا( .-ع).

([.)ٕٔٗ/1( )]ٔ4

ُ
شٌخنا فً «السلسلة الصحٌحة» (ٔ( .)ٖٗ1/ع).
وقد حس َن ُه

سنن أبً داود» ( ،)ٕ4ٙ1و«ال ُمستدرك» (.)6ٖٓ4
([ُ « )]ٔ6
وصح َح ُه شٌ ُخنا فً «صحٌح الجامِع» (ٕٓ( .)ٕ6ع).

([« )]ٔ1النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌثواألثر» (ٖ ،)44٘ /ط .المكتبة
العلمٌة ببٌروت.
([ٕٓ]) رواهُ البخاري (ٓ )ٕ66عن أبً هرٌر َة( .ع).

البخاري» (٘ ،)ٕ6و«صحٌح ُمسلم» (ٗٗ.)ٔ4
([ٕٔ]) «صحٌح
ّ
(ع).
([ٕٕ]) بعد الحدٌِ َث ٌْ ِن الساب َق ٌْن ُ -مباشرة( .-ع).
([ٖٕ]) «شرح مسلم» ( ،)ٕٔ/ٗ6ط .دار إحٌاء التراث العربً.

([ٕٗ]) (برقم.)ٖ164 :
صححا -فً «ؼاٌة المرام» (( .)ٖٗ1ع).
وقد خر َج ُه شٌ ُخنا اإلما ُم ُ -م َ
([ٕ٘]) (برقم.)ٖ1ٖٕ :

وصح َح ُه شٌ ُخنا اإلما ُم فً «السلسلة الصحٌحة» (ٕٖٓٗ)( .ع).
([ )]ٕٙمِن ِج َه ِة فِعل الذنوب ،ولٌس مِن جه ِة َت ْركِ الفرابِض؛ كما قال -
صلى هللا علٌه وسلم« :-ما مِن عبد ٌل َقى هللاَ ال ٌُشرك به شٌبا -لم ٌَ َت َند
أي أبوا ِ
ب الجن ِة شاء».
بدم حرام -إال أُدْ ِخل َ الجن َة مِن ِّ
وهو حدٌث صحٌح؛ مخرج فً «سلسلة األحادٌث الصحٌحة» (ٖ)ٕ1ٙ
لشٌخِنا اإلمام المحدِّث محمد ناصر الدٌن األلبانً -رحم ُه هللاُ.-وقال -صلى هللا علٌه وسلمُ « :-كل َذ ْنب َع َ
سى هللاُ أنْ ٌؽف َِر ُه إالّ الر ُجل َ
ُ
ٌموت كافرا».
ٌقتل ُ المإمنَ متع ِّمدا ،أو الر ُجل َ
وهو مخرج فً« :الصحٌحة» (ٖٕ٘ٓ) -لشٌخِنا( .-ع).
([ )]ٕ4ان ُظر تحقٌق ذلك فً:
سنن سعٌد بن
«المصنؾ» (- )ٖ٘1-ٖ٘٘/1البن أبً شٌبة ،-و« ُ
منصور» ( ،)ٙ6ٙو( ،)ٙٙ1و(ٓ ،)ٙ4و«شرح مسلم» (- )ٕٖٙ/ٙ
للنووي ،-و«تفسٌر ابن كثٌر» (ٔ.)6ٔٗ/
ورج َح شٌ ُخ اإلسبلم فً «مجموع الفتاوى» ( ،)ٕٕٖ/4و()ٔ64/ٔ6
أن ُه له توبة( .ع).
شٌخنا العبلّ ُ
ُ
مة محمد بن صالح العثٌمٌن -رحم ُه هللاُ -فً
([ )]ٕ6قال
النو ِوٌة» (صٓ:-)ٕ4
«شرح األربعٌن َ
النبً -صلى
«ال ٌحل لنا أموال ُ ال ُمعاهِدٌن وال دما ُء المعاهِدٌن ،حتى إن
ّ
َ
رابحة الجنة» -نسؤل هللا
هللا علٌه وسلم -قالَ « :من َق َتل َ ُمعاهِدا لَم ٌَ َرح
العافٌة.-

وبهذا نعرؾ ُعدوانَ و ُظل َم وضبلل َ أولبك المؽرورٌن الذٌن ٌعتدون على
أموال الكفار المعاهِدٌن ،سواء كان الكاف ُر عندك فً بلدك وهو معاهد ،أو
أنت فً بلده.
نسمع من بعض الشباب الذٌن فً ببلد ال ُكفر َمن ٌقول :إنه ال بؤس
فإننا
ُ
أن ُنفسد أموال هإالء الكفار!
فتجدُهم ٌعتدون على أنوار الشوارع! وٌعتدون على المتاجر! وٌعتدون
على السٌارات!
وهذا حرام علٌهم.
سبحان هللا؛ قوم احتضنوكم وأنتم فً عهدهم ،ولٌسوا هم فً عهدكم
وتخونون!!
هذا أشد ما ٌكون تشوٌها لئلسبلم ،و َقدْ حا فً اإلسبلم».
ُ
قلت :وحدٌثَ « :من َق َتل َ ُمعاهِدا :»..رواه البخاري (٘ )ٕ11عن عبد
عمرو( .ع).
هللا بن ْ

([« )]ٕ1المؽنً» ( ،)ٕٖ4 /1ط .دار إحٌاء التراثالعربً.
([ٖٓ]) أي :الت َترس ،وان ُظر «فتح القدٌر» (٘- )ٗٗ1/البن ال ُهمام،-
وما تقد َم (صٔٗ)( .ع).
كتاب «الجهاد؛ أنوا ُع ُه وأحكا ُم ُه» (ص- )ٕٖٗ-ٕٕ1لؤلخ
([ٖٔ]) ان ُظر
َ
الشٌخ الدكتور َح َمد ال ُعثمان َ -ن َف َع هللاُ به(.-ع).
([ٕٖ]) رواه البٌهقً ( ،)6ٗ/1وال ُع َق ٌْل ًِّ فً «الضعفاء» (ٕ!)ٕٖٗ/

وضع َف ُه السٌوطً فً «جمع الجوامع» (ٕٖٓٗٓ « -كنز العمال»).
(ع).

َ
بالمنجنٌق ال ٌصح إسنا ُدهُ( .ع).
([ٖٖ]) قد ْمنا أن
ِ
حدٌث الر ْمًِ
([ٖٗ]) ان ُظر «قواطع األدلة فً األصول» (ٔ )ٕ4ٖ/للس ْمعان ًِّ.
لئلمام
ولمزٌد مِن الفابدة؛ انظر« :صٌانة صحٌح ُمسلم» (صٔ- )ٔ1
ِ
ابن الصبلح( .-ع).
ِ
([ٖ٘]) (برقم( .)ٕ41٘ :ع).

([ )]ٖٙراجع« :البحر الرابق» (٘« ،)6ٓ/حاشٌة ابن عابدٌن»
(ٖ« ،)ٕٕٖ/روضة الطالبٌن» (ٓٔ« ،)ٕٖ1/مؽنً المحتاج»
(ٗ« ،)ٕٕٖ/المؽنً» البنقدامة ( .)ٖ6ٙ/ٔٓ( ،)ٗٗ1/6

([ )]ٖ4هذا آ ِخ ُر فتوى (دار اإلفتاء المصرٌة).
وهً فتوى نافعة جام َِعة -جزا ُه ُم هللاُ خٌرا( .-ع).

محاولة (الفبة الضالة!) ال َؽدْ َر بـ(األمٌر محمد بن ناٌؾ)!
أال فقولوا( :الفكر التكفٌري)!!

ُ
بعض
تداعٌات الحادث ِة األثٌم ِة -األلٌمة -التً قام بها
ُ
....فبل تزال ُ
التكفٌر ٌٌِّن لل َؽدْ ر باألمٌر (محمد بن ناٌؾ آل سعود) -سلّ َم ُه هللاُ وعافاه-
َ
أكثر -مِن جهة أُخرى!-
ؾ
حقابق َ
تزدا ُد ِِ -من جهة-؛ لِ َت ْكشِ َ

الجمٌع) أن القتٌل َ الوحٌدَ فً هذه الحادث ِة هو
ؾ(
ُ
وبخاصة بعد أن َع َر َ
ّ
سابر الباقٌن قد نجاهُم هللا -تعالى ،-وسل َم ُهم
صاح ُبها والقاب ُم بها!! وأن
َ
مِن هذا ال َؽدْ ِر ال ُم َبٌ ِ
ت -والعٌا ِذ باهلل!-
نجاه هللا من
خبر االتصال الرحٌم من األمٌر الذي ّ
وأعجبنً-جدا-بع ُدُ -
الؽدر-بوالد الؽادر القتٌل،وتعزٌته إٌاه-به...-
فؤٌن الثرى من الثرٌا؟؟!!
النظر واالنتباه-بعد هذا وذاك! : َِ-أننا (ال نزال ُ) نقرأ ُ -
والذي ٌسترعً
َ
إلى هذا الٌوم! -فً الصحؾ والمجبلّت ،و ُنطالع فً البٌانات والتقرٌرات،
ونسمع فً اإلذاعات والفضابٌِات -بل على منبر (المسجد الحرام) -بؤ ُ ُذ َنً
الخاص) الذي أُطلق على أولبك الن َفر -
أمس -ذاك (المصطلح
ّ
وناظِ َري! ِ -
الحق ،ونا َب ُذوا أفاضِ ل َ َ
ّ
ّ
الخ ْلق؛
الحق ،وخرجوا على أهل
م ّمن فارقوا جادّة
فنقضوا األ ُ َ
وصفُ ُهم بـ:
مة فً أمنِها ،وناقضوها فً إٌمانِها! -أال وهو ْ
(الفبة الضالّة)!!أو(الفكر الضال)!!!!!

أي
ولٌس ٌخفى على ذي نظر -ببل َمزٌد فِ َكر! -أن األصل َ فً
القاتل ِّ -
ِ
ٌعرؾ ،ممن ل ْم ٌُخاصِ ْم ،ولٌس بٌ َن ُه وبٌ َن ُه َثؤْر،
قاتل -ممنْ ٌُرٌ ُد قتل َ َمن ال
ُ
ُ
حاولة سرقة و َن ْهب -أو ما أشبه :-أَن ُه ال ٌفعل ُ ذلك إال استحبلال لِدَ ِم ِه
وال ُم
ض ِة -وما تجر إلٌ ِه!! ،-ولٌس ورا َء ذلك
لؽٌر ال ُخصومات الشخصٌة ال َم ْح َ
ِ
فً الؽالب واألساس -إال أنْ ٌكونَ ُم َك ِّفر ُه!فاستوقفنً ذاك (االصطبلح) -مِن قبل ُ ومِن بع ُد -كثٌرا ِ -ب َتؤن وازدٌاد!!-
هل هو واؾ -ح ّقا -بالمقصود وال ُمراد؟!

وهل هو كاؾ فً تحذٌر العباد ،وإنقاذ الببلد؟!
ومتنوع األشكال؛
و ُع ْقدَ ةُ ذلك -بوضوح :-أن (الضبلل) متعدّد الصور،
ّ
أي معنى -منها -ذلك (الضبلل):
فعلى ِّ
ٌرجع ضبللُ ُه إلى نفسه -انحرافا إلى الهوى!-
فمِن الضالٌِّن َمن
ُ
ِس ضبللُ ُه فً َح َمؤ ِة التحزب ،وهُوة التعصب!
ومِن الضالٌِّن َمن ٌَ ْن َؽم ُ
ؼارق ،و ُؼلُو مارق!
ومِن الضالٌِّن َمن ٌعو ُد ضبللُ ُه إلى تصوؾ ِ

َومِنَ الضالٌِّن َمن ٌنطلق ضبللُ ُه من جهل ،وتعالُم ،وتطاول!!
ُ
ٌنطلق ضبللُ ُه مِن لٌبرالٌة ،أو َعلمانٌة؟!
ومِن الضالٌِّن َمن

و{ ...المؽضوب علٌهم و ....الضالٌن} -فً القرآن الكرٌم -هم :الٌهود
والنصارى!-

 ...إلى ؼٌر ذلك مِن أشكال وألوان!!!
تعرٌؾ هذه (الفبة الضالة) بؤ ّنها -فقط( -الفبة الضالّة) -
وعلٌه؛ فإن
َ
بالتحذٌر منها ،وال ٌَ ْكفً فً اإلبعاد
هكذا!!-أو (الفكر الضالّ!) -ال ٌَفًِ
ِ
صؾ من (الضبلل)!
ص َور عدّة من
الو ْ
الضبلل بهذا َ
عنها؛ الشتراك ُ
ِ
سه ضاالّ! بل إ ّنه ٌح ُك ُم على
ور! -ال ٌرى نف َ
والضال -فً الواق ِِع ال َم ْن ُظ ِ
صلَفا!!!-
اآلخرٌنَ بذلك ِ -ك ْبرا َو َ
فالواجب -الذي ال ّ
ؾ هذه (الفِبة) -وتسمٌ ُتهاِ -ب َما
ص ُ
حق سواهَ :-و ْ
ُ
ٌنطبق علٌها -جزما ،-و ٌُرشِ د إلٌها -حتما -م ّما تم ٌّزت به ،و ُعرؾ عنها
مِن (التكفٌر) ،و(التفجٌر) ،و(القتل الؽادر) ،و(الخروج على الح ّكام)،و(الطعن بؤهل العلم :بالعمالةِ ،واإلرجاء ،والقُعودِ ،و ،) ...و (التحزب)،
س ِّرٌة)...
و(ال ِّ

وهكذا!!

سمات ُ -كلِّها -فً هإالء -بحٌث ٌكاد ٌكون ُمت َفقا
ؾ
الجامع لهذه ال ِّ
ُ
ص ُ
والو ْ
َ
علٌه -الٌو َم -بٌن أهل العلم الكِبار ،و ُطبلّبه األَ ْبرار ،ودُعاة منهج السلؾ -
ِّ
التكفٌري)!! -
الفكر
الحق -األَ ْخٌار؛ أ ّنهم( :التكفٌرٌون)! أو( :أصحاب
ّ
ِ
النحرافِ ِهم ال َمدٌد! و ُؼلَوابِ ِهم الشدٌد!!-
َ
فلماذا -إذا -ال ( ُن ْعلِن) بهذا الوصؾ؛ لِمزٌد مِن «التحذٌر»؟!
َ
ِّ
صٌحة نذٌر»؟!
بالحق« -
الوصم -
صرح) بهذا
ْ
ولماذا ال ( ُن ِّ

وأقول ُ -الٌوم -ما ُ
كنت قل ُت ُه منذ أكثر من عشر سنوات:
َ
المسابل وأَ َ
والمجتمع
شدِّها على ال َف ْر ِد
خطر
«إن
ِ
مسؤلة (ال ّتكفٌر) مِن أَ ِ
ِ
واأل ُمةِ ،ومِن أفسدِها على الحاكم والمحكوم -سواء.-
ب ال ُم ْفتراةِ ،واألؼالٌطِ
ب كثر ِة ما َو َق َع فً هذ ِه القضِ ٌ ِة من األَكاذٌ ِ
وبسب ِ
كتبت ،وأ ْل َح ْح ُ
ُ
ضبلل
ت ...ال ُمجادلة عن
واألهواء الفاسِ دة:
المظنونة،
ِ
ِ
طاؼوت ..أو دِفاعا عن َف َعاب ِِل ذي َج َبروت..
الحكم والملكوت...
نٌع َمن حاد هللا-سبحانه -فً
أو تسوٌؽا لِ َ
ِ
ص ِ
قبل أَنْ َت َت َبدى ل ُه مكنونا ُت ُه
َف ْل ٌَت ِق هللا -تعالىُ -كل ناظر فٌه ،مِنْ ِ
هللا ِب َق ْلب
وخوافٌهْ ٌَ { ..و َم الَ ٌَن َف ُع َمال َوالَ َب ُنون.إِال َمنْ أَ َتى َ
سلٌِم}[الشعراءْ ، ]61:
واطمِبنان ٌقٌن...
َ
{ َف َت َوكلْ َعلَى هللاِ إِن َك َعلَى ا ْل َح ِّق ا ْل ُم ِبٌن}.
الصال ُح األَمٌنٌَ { :ا َق ْو ِم لَ َقدْ
وأقول ُ -على تحرز و َتحرج -ما قالَ ُه النبً ّ
ص ْح ُ
ت لَ ُك ْم َولَكِن ال ُتحِبونَ الناصِ حٌِن}...
سالَ َة َر ِّبً َو َن َ
أَ ْبلَ ْؽ ُت ُك ْم ِر َ

إالّ من ر ِح َم رب العالمٌن»([ٔ] )
ُ
الس ُ
ظواهر عدّة؛
تنطلق شرار ُتها -وقواص ُمها -على صور ِة
مات
َ
وهاتٌ َك ِّ
العلم-جزاه هللا خٌرا-فً
أهل الخبر ِة) -من الدعا ِة وذوي
أَجملَها
ُ
بعض ( ِ
ِ
مظاهر ُمتعدِّدة-أهمها:-
َ
س َفهاء األحبلم :ألمور الدعو ِة إلى هللا،
ٔ -تصد ُر ُحدَ ِ
ثاء األسنان ،و ُ
المنكر؛ ببل علم ،وال فقه ،وال رجوع إلى
مر بالمعروؾ ،وال ّنهً عن
ِ
واألَ ِ
والتجربة!
أهل الفقه
ِ
العلماء ،أو ِ
ِ
ُ
وإطبلق
َٕ -ه ٌْ َم َن ُة َن ْز َعة الخروج على أذهانِهم ،وكثرةُ الثرثر ِة بها،
والع ْقد ،وال من
الحل ِّ َ
أهل َ
األحكام فٌها؛ فً حٌن أنهم لٌسوا من ِ
ِ
األمر -شرعا!-
الراسخٌن فً العلم الذٌن ٌَ ُخصهم
ُ
ُٖ -
وع ظاهر ِة التكفٌر؛ ببل ضواب َط شرع ٌّة ،وال فقه ،وال تثبت ([ٕ]
ش ٌُ ُ
ت والهٌبا ِ
األشخاص والجماعا ِ
ت واألنظم ِة -
)) ،بما فً ذلك األحكا ُم على
ِ
وؼٌرها!-
ِ
وازم؛ ِم ّما ٌُوق ُِع األُم َة بِفِ َتن لها ّأول ،ولٌس لها آخِر!!
ٗ -ال ّت ُ
كفٌر بالل ِ
والقرابن،
األحكام والمواقِؾ؛ بمجرد الشابعاتِ،
٘ -التسر ُع فً إصدار
ِ
ِ
نون!
والظ ِ

صوص على
 -ٙالخطؤ ُ والجهل ُ فً منهج االستدالل ،ومنه :االستدالل ُ بال ّن
ِ
النصوص على ما ال تدل
ؼٌر ما تدل علٌه ،وبِبل قواعدَ شرع ٌّة ،وإنزال
ِ
ِ
بفهم السلؾِ
هم لؤلدلّة ،وعدم مراعاة قواعد
علٌه ،والجهل ُ
ِ
وتفسٌر ِ
ِ
ُ
ُ
اإلطبلق والتقٌٌد ،وال ّنسخ،
حٌث :العمو ُم والخصوص ،أو
االستدالل؛ من
ونحو ذلك!
ُ
المصالح والمفاسِ د -تصحٌحا وترجٌحا -الّتً
َ -4ع َد ُم اعتبار قواعد
ِ
ٌنضب ُط بها أمنُ األ ّم ِة وأما ُنها وإٌما ُنها!
ؽار وال ُمث ّقفٌن والمف ّكرٌن
 -6أخ ُذ
ؼٌر ال ُعلَماء ،وتل ِّقٌ ِه عن ِّ
الص ِ
العلم عن ِ
ِ
الشرعً ال ٌخرجون من فصٌل ِة العوا ّم!
العلم
والحرك ٌٌّن ،الذٌنَ هم فً
ِّ
ِ
والمشاٌخ و ُطبلّ ِ
 -1سو ُء األد ِ
العلم
ب
ماء
ب مع ال ُعلَ ِ
ِّ
الشرعً ،وٌتم ّثل ُ
ِ
ِ
اعتبارهم
مزهِم واستِنقاصِ ِهم ،وبإشاع ِة ما ٌُسً ُء إلٌهم ،و ٌَنقُص
َ
ذلكِ :بلَ ِ
قلوب الناس والشبا ِ
عن
عند اآلخرٌن،
وٌشحنُ
َ
َ
ب علٌ ِهم ،والجرأةُ على ال ّط ِ
والتشهٌر بهم!
فٌ ِهم
ِ
وتوقٌرهم؛
ب احترا ُم ُهم
ُ
ٓٔ -سو ُء األدبِ ،والجفا ُء -تدٌنا! -مع َمن ٌَ ِج ُ
والجٌرانّ ،
وأهل
مبلء،
سنِّ  ،وال ُمعلِّمٌن،
كالوالدٌن ،واإلخوة،
والز ِ
وكبار ال ّ
ِ
ِ
ِ
راء وذوي الهٌبا ِ
ت!
االعتبار من ال ُك َب ِ
ُ
سرعة االستجاب ِة للفتن ،والتصر ُ
فات الؽوؼاب ٌّ ُة ،والجمهرةُ،
ٔٔ-
ِلم وال ِح ْلم
هٌٌ ُج ،والتداعً عند كل ِّ صٌحة؛ دون ّ
والت ِ
الرجوع ألهل الع ِ
ُ
هواءهم!
والفق ِه والرأي؛ إالّ َمن
ٌوافق أَ َ

ُ
ٌوافق المواقؾ ،ال
األهواء والرؼباتِ ،وما
ٕٔ -الوال ُء والبرا ُء على
ِ
والس ّنة!
على الدّلٌل
ّ
المسابل ال ُكبرى ،والقضاٌا الخطٌرة ،وشإون األمة
الخوض فً
ٖٔ-
ُ
ِ
والراسخون ،وأهل ُ َ
العظمى؛ التً ال ٌَ ُبت فٌها إال العلماء المعتبرونّ ،
الحل ِّ
والخوض فً البٌع ِة
األعٌان والهٌبات،
تكفٌر
والع ْق ِد فً األمة؛ مثل
ِ
َ
ِ
ِ
والخروج -ونحو ذلك!-
س ال ِؽل ِّ فً ُنفوس عا ّم ِة ال ُمسلمٌن ،وشحنُ قلو ِ
ب الناس على
َٗٔ -ؼ ْر ُ
أضدَ ادِهم المخالِفٌن.
ْ
ومن ذلك :شحنُ قلو ِ
ؽار والنساء والعوا ِّم وال َؽ ْوؼاء الذٌن لٌس
ب ال ِّ
ص ِ
ِتن التً
ل ُهم َحل وال َع ْقد؛ مِما ٌُ ْفسِ ُد ذات ال َب ٌْن ،وٌفت ُح َ
باب الؽوؼاب ٌّة والف ِ
ُتفسِ د الدٌن ،و ُتهلِك الحرث والنسل!

الكبلم والثرثر ِة فٌما ال شؤن للعا ّم ِة فٌه؛ من السٌاس ِة
٘ٔ -إدمانُ
ِ
بالصبر
والمظالم؛ ونحو ذلك مما أمر الرسول -صلى هللا علٌه وسلم-
ِ
ِ
ْ
والعق ِد فً
الشؤن
علٌه؛ م ّما ال ٌمكن معالج ُت ُه إال مع ذوي
الحل ِّ َ
وأهل َ
ِ
ِ
وأهل الرأيِ والمشورة!-
لماء والوالة،
األ ّم ِة -من ال ُع ِ
ِ
 -ٔٙضِ ُ
الصبر ،والتصرفات المتش ّنجة ،واستعجال
الع َط ِن ،وقلّة
ٌق َ
ِ
أمر الدعوة
النتابج فً ِ
ِ
وؼٌرها ،-مما ٌبع ُالٌؤس والتشاإم!
وح
ث ُر َ
ِ

البعض ٌقعونَ فً أخطاء
التجارب ،مما ٌجعل
ضعؾ الحِكمةِ ،وقلّة
-ٔ4
َ
ُ
ِ
وقع فٌها السابقونَ مِن أمثالِ ِهم! فلم ٌستفٌدوا من ال ِع َب ِر والدروس؛
بؽٌره».
و« ّ
السعٌد من ُو ِع َظ ِ
ولك ّنهم ال ٌتعِظون!

القوة ،بما فً ذلك اللجو ُء إلى
 -ٔ6ال َم ٌْل ُ إلى نزع ِة العنؾِ واستعمال ّ
كالوشاٌة،
ِ
ؼٌر المشروعة -فً سبٌل ال ّنكاٌة بال ُمخالِؾ-؛ ِ
األعمال ِ
واالستعداءَ ،
والؽدْ ر ،والبهتان ،والمقاطعة!

أكثر
األمر عِند بعضِ هم إلى الضربِ ،واإلضرار المباشِ ر ،بل َ
ُ
بل قد ٌصل ُ
قتٌل!!-
مِن ذلك -مِن
القتل والت ِ
ِ

األمر بالمعروؾ ،والنهًِ عن المنكر،
مفهوم
بتطبٌق
 -ٔ1اإلخبلل ُ
ِ
ِ
ِ
األهواء فً
وأهل
والخوارج،
منهج المعتزلة،
وأسالٌبه ،وكذلك سلوك
ِ
ِ
ِ
ِ
ذلك ([ٖ] )) !
والتقتٌل،
التفجٌر ،وال َؽدْ ِر،
 ...فكٌؾ إذا أ ْن َت َج ذلك -كله -ألوانا مِن
ِ
ِ
سلما تتسلّط -بسببه -أعدا ُء
والتشرٌدِ؛ لٌِكونَ هذا َ -ب ْع ُد -ضِ ْؽثا على إبالةُ -
األُم ِة علٌها؟!!

توج ُد-اآلن -عند عدد -ولؤلسؾ-
 ...وفً الجملة؛ فإن هذه الظواهِر إنما َ
أبناء األ ّمة؛ لٌسوا فً بلد واحِد ،وال فً طابفة أو جماعة
لٌس بالقلٌل من
ِ
تكثر فً جماعة ،أو طابفة أو بلد ،وتقل فً آخر!!!
دونَ أخرى ،لك ّنها قد
ُ

تندس تحت شعار
طوابؾ
بل ر ّبما ٌكون شًء منها -فوا أسفً -فً
ّ
َ
السلف ٌّة!
وأخرى تدّعً االنتماء إلى ُعموم أهل الس ّنة والجماعة!

وثالثة تنتمً إلى فرق منحرفة -على تعدُد درجات انحرافِها!-؛
وأهل الكبلم!
والخوارج ،والمعتزلة ،والصوف ٌّة،
كالرافضة،
ِ
ِ
ورابعة تنتمً إلى جماعات ُمحدَ َثة ،وشعارات حادثـــة!
َ ...و َب ْعدَ ذا ُ -كلِّه -نستطٌع أن نقول كبلما ب ٌِّنا-بصراحة ووضوح-تام ٌْن:-

التارٌخ
السمات :لم تجتمع -على َمدَ ار
إن هذه المعالِ َم ،وهاتٌك ِّ
ِ
ظواهر
اإلسبلمًُ -كلِّه -إال فً فرقة (الخوارج) التً تلتقً أصولُها
َ
ِّ
ومظاهر هذه (الفبة الضالّة) -هَداها هللا سواء السبٌل.-
َ
صؾِ َ -م َع َ
الؽ َر ِق بمعانٌ ِه ومعالِمِه! -مكابرة
الو ْ
ِرار مِن هذا َ
والف ُ
للمحسوس ،وإنكار للملموس!
فالخوارج -كما َذ َك َر (د .سفر الحوالً) -هداه هللا -فً لحظ ِة اعتراؾ
وإنصاؾ! -فً كتابه الظاهرة(!) «ظاهرة اإلرجاء فً الفكر اإلسبلمً»
(ٔ- )ٕ61/حٌث قال -واصفا لها َ -م َع كون ِه مِن (أكبر) عوا ِملِها!]ٗ[(-
َ
والشططِ والتنطع،
سابر الفرق بال ُؽلُ ِّو واإلفراطِ ،
))« :فرقة تم ٌّزت عن
ِ
العمٌاء،
والتهور ،والثور ٌّة
باالندفاع
الحركً
كما تم ٌّزت فً منهجها
ِ
ّ
ِّ
ِ
ّ
للتمزق واالشتعال.
والقابل ٌّة السرٌع ِة

ُ
فالجبلفة طب ُعهم ،وضِ ُ
أمرٌن إال اختاروا
س ْم ُتهم ،ما ُخ ٌِّروا بٌن
ٌق األُفُ ِق َ
ِ
احتمالٌن إال
أعس َرهُما! وما رأوا طرٌ َقٌن إال سلكوا أشقهما! وما صادفوا
َ
ِ
انحازوا ألبعدهما»!!!

أقول:
قد صدق -وهللا( -فً هذه!!) -بٌقٌن!-

الخ ْب ُر َ
ولك ّننا نرجو ُ -مخلصٌن -أن ٌُواف َِق (مِنه) ُ
الخ َبر ...ولو بعد حٌن!!
ُثم:
أنت -أٌنَ أَ ْن َ
كنت ،وكٌفما َ
انظر -أخً المسلِم -أٌنما َ
السمات
ت مِن هذه ّ
والن َزعات!!

وانظر موقِ َعك َب ٌْنها!!

ِقدار تؤث ِر َك -سلبا أو إٌجابا -بها!!
وانظر م َ
اصد ُْق َم َع نفسِ ك ،وأخلِص ل َِر ِّبك...
ْ

ُثم:

والتؤوٌل الباطِ ــل..
مل العاطِ ل،
اي -من َ
إ ٌّاك -وإ ٌّ َ
ِ
الح ِ
َ
اي -وال ُمكابر َة ّ
والمخادعة للنفــس..
للذات،
وإ ٌّاك -وإ ٌّ َ
اي -من الوساوس الشٌطان ٌّة ،و(الوشاوش) الحزب ٌّة
وإ ٌّاك -وإ ٌّ َ
والفكر ٌّة..

الح َك َم على نفسك ،قبل أن ُتثوى ِب َر ْمسِ ك..
وعلٌ َك -أخً -أن تكونَ َ
َ
علٌك -أخً -أن تسعدَ بمن ٌصد ُ
تسخ َط على َمن
ُق َم َعك و ٌُناصِ ُحك ،وأن
ٌُوافِقُك و ٌُمالِ ُبــك..
بالعلم وأهلِه ،ودُعاتِ ِه َو َح َملتِ ِه..
علٌك -أخً-
ِ
وإال:
َ
نفسك -ببل وعً ،وال شعور -تابها ،خاوٌا ،ضابعا...
وجدت َ
أحضان (!) هذه (الفبة الضالّة) واقعـــا...
أو بٌن
ِ
صل» (٘-)16/
ورحم هللا اإلما َم ابنَ حزم األندلسً -القابل َ فً كتابه «الفِ َ
:

ِرق الضبللة لم ٌُ ْج ِر هللا -تعالى-قط-
«فاعلموا -رحمك ُم هللا -أن
َ
جمٌع ف ِ
الكفر قرٌة ،وال َر َفع لئلسبلم راٌة!
على أٌدٌهم خٌرا ،وال َف َتح من ببلد
ِ
َ
وما زالوا ٌَ ْس َع ْونَ فً قل ِ
كلمة المإمنٌن،
نظام المسلمٌن ،و ٌُ َف ِّرقون
ب
ِ
األرض مفسدٌن»...
ٌن ،وٌسعونَ فً
سلون
ِ
َ
َو ٌَ ُ
السٌؾ على ِ
أهل الدِّ ِ

سواء أَ َ
ش َع ُروا بذلك؛ أم كانوا جاهِلٌن؟!
فٌر ال ُمك ِّفرٌن؛ الّذٌنَ
وإننا «نقول ُ الّذي قُلناه -هُنا -ردّ ا لِ ُؽلُ ِّو الؽالٌن ،و َت ْك ِ
الباب ُم ْ
ٌن و ُمناوبٌه؛
َف َت ُحوا
ِ
َ
ش َرعا ِ -بؤفعالِ ِهم وأَ ْقوالِ ِهم -لكل ِّ
أعداء الدّ ِ
ؼٌر تمٌٌز ،وببل
لِ ٌَصِ فُوا اإلسبل َم بالتطرؾ ،والمسلمٌن باإلرهاب ..مِن ِ
تفصٌل..

ِّ
الحق،
سبلم
س ِ
فكانوا ِ -ب ُ
وء صنٌ ِع ِهم -سدّ ا منٌعا فً َو ْج ِه الدّعو ِة الحق ِة ِ
لئل ِ
وسببا كبٌرا
ؾ ُم َقدراتِهمَ ،و َ
للضؽطِ على ال ُمسلمٌن ،واستِ ْنزا ِ
شل ِّ قُواهم...
ّ
صل ُِحهم ،و ٌُسدِّ ُد َد ْر َبهم.)) ]٘[( »...
فاهلل ٌُ ْ
ٌرةَ .ولَ ْو أَ ْل َقى
سانُ َعلَى َن ْفسِ ِه َبصِ َ
 ...وربنا -سبحان ُهٌ -قولَ { :ب ِل اإلِن َ
ٌِر ُه}..
َم َعاذ َ
سواء فً الدنٌا ،أم { ٌَ ْو َم ُت ْبلَى الس َرابِر}..
وهو ّ -
عز وجل ّ -الهادِي والناصِ ر.

* **************************************************
******************************
([ٔ]) كتابً «صٌحة نذٌر ِب َخ َطر ال ّتكفٌر» (ص-ٔٓ4طبعة سنة
ٔٗٓ4هـ).
ب« :التكفٌر ٌٌِّن»!
([ٕ]) ومِن أجل ذا ُنطلِق علٌهم لَ َق َ
وإالّ؛ فـ (التكفٌر) -بضوابِطِ ه ،و َتؤصٌبلتِ ِه -مِن قواعد العقٌدة ،وثوابِتِها
السدٌدة.
وؼٌرها -فً كتابً «صٌحة نذٌر بِ َخ َطر
([ٖ]) انظر هذه الوجو َه -
َ
ال ّتكفٌر» (صّ /ٕٖ-ٔ4
الطبعة األولى ٔٗٔ4-هـ) ،فصل( :الخوارج).
صرا على مواقفِ ِه!! َم َع
س َفرا) -هذا -ال ٌزال ُم ّ
ب (!) أن ( َ
([ٗ]) وال َع َج ُ
شرع ،وشواهِدَ الواقِع :قد َك َ
أن دالبِل َ ال ّ
ش َف ْت فسادَ آرابه ،وما ترتب علٌها
مِن شدٌد ببلبه!!
ِتابه ،و ٌُقِرهُ على َعدَ ِم
أكبر
ُ
ب ُ
والع َج ُ
َ
وأكبر (!!) ِم ّمن ٌُوافِقُ ُه على ك ِ
َ
الحكمة والتؤ ِّنً!-
صوابه َ -م َع زع ِم ِه
ِ
لك ّنها (العودة!) إلى الوراء! واالن ِجذاب إلى أساس الببلء!!
([٘]) كتابً «التحذٌر مِن فتن ِة ال ّتكفٌر» (ص /-ٕ6-ٕ4ال ّطبعة األولى-
سنة ٔٗٔ4هـ).
والواقع َ
ُ
ش ِهدَ ِبما ُ
وذكرت!
قلت
ُ
سطر ما منه ّ
رت وتخو ْف ُ
حذ ُ
ت!!
والتارٌ ُخ َ

قد كان ما َخشِ ُ
ٌت أن ٌكونا ****** إ ّنـــا إلـى هللا لَــرا ِجعونـــا

مِن مشاعِر شا ِعر  ...فً (العشر األواخر):
شهر صوم قد َت َقضى * * * ْإذ أَ َت ْت مِن ُه األواخ ِْر
ُ
ْ
ج ْر
فاؼ َتن ِْمها فً صبلح * * * َن ْه ًَ ر ِّبً َف ْل ُتها ِ
َ
طٌع ولل َفوا ِج ْر
َو ْل َت ُكنْ أ ْبلَ َػ زجر * * * لل ُم ِ
أمر * * * َت ْس َتن ِْر مِنا البصاب ِْر
َن ْه َتدِي فً ُكل ِّ ْ
َن ْؽ َتنًِ فضبل عظٌما * * * والمعاصً َف ْل ُنؽاد ِْر
صل ِْح مِنا السراب ِْر
َت ْس َت ِر ْح فٌنا قُلوب * * * َت ْن َ
هٌَا لِ ْل ُؽ ِّر النواضِ ْر * * * بالقُلو ِ
ب وبالنواظِ ْر
جً عفوا لِ َؽاف ِْر
وارحم اللهم عبدا * * * ٌَ ْر َت ِ
ِ
َ
رحمة مولى * * * َجل ر ِّبً وهو قاد ِْر
ٌرتجً

ذا ُع َبٌد منك ٌرجو * * * ربنا ُح ْسنَ المصاب ِْر

ٕٕ-رمضانٖٔٗٓ -هـ

سِ هام طابشة!
وفضل ُ أ ُ ِّم ال ُمإمِنٌن عابشة( ...نسخة معدلة)

روى اإلما ُم الحافِ ُظ ق َِوا ُم السن ِة أبو القاسِ م األصبهانً الت ٌْمًِ ،ال ُمتوفى
بٌان ال َم َحجة» ()ٖ44
كتاب ِه «ال ُحجة فً
َ
ِ
س َنة (ٖ٘٘هـ) -رحم ُه هللاُ -فً ِ
رضً هللا ُ عنها ،-أنها ُذك َِر ْت عند رجل،
طرٌق ُعروة ،عن عابشة -
مِن
َ
ِ
فسبها!
فقٌل له :ألٌست أُمك؟!
قال :ما هً بؤ ّم!
ف َبلَ َؽها ذلك ،فقالت:
ُ
فلست لهم بؤ ّم».
«صدق؛ إنما أنا أم المإمنٌن ،وأما (الكافرٌن)
ُ
قلت:
األثر مشاعِ ري -فقُ ُ
لت:-
وقد َحر َك هذا
ُ

ُ
ِّ
لست لهم بؤ ُ ِّم
الحق من ُكم * * * وأهل ُ ال ُك ْف ُر
أنا أُم ألهل
س ِّم
فذ ِْك ِري عند أهلً ذا دواء * * * وأما عند أعدابً ك ُ
فكالج َب ِل األ َ
ش ِّم
بالخٌر ٌُ ْر َجى * * * له خٌر
وذاكر أ ُ ِّم ِه
َ
ُ
ِ
وء دوما ال َتإُ ِّم
الروافض قو َم سوء * * *
ود َْع عنك
وباب الس ِ
َ
َ
ِّ
ص ِّم
اء عِ ز * * * ونو ُر
فحق الصحب ِة ال َؽر ِ
الحق ٌُ ْسم ُِع لِؤلَ َ

وهذا الحق لٌس به امتراء * * * و َمن ٌَ ْف ِري بك ِْذبات ف ُذ ِّم
س ْمع ،و َ
َ
ش ِّم
س
الحقابق بانحراؾ * * * ببل بصر ،وال َ
و َمن َع َك َ
ص ِّر َفنْ سوءا وقُ ِّم
ُزباالت ألفكار ضبلل * * * فهٌا َ
ض ِّم
وأ ّما (كاسـر) ذاك خبٌث * * * فسٌن من ُه (فاء) َف ْل َت ُ
ج ُكل َه ِّم
نحو (أصحاب) سلٌم * * * وذ ِْك ُر ُه ُم ٌُ َف ِّر ُ
فقلبً َ
ُ
وزدْ هذا الفِدا بؤبً وأ ُ ِّمً
الح َ
فعابشة َ
صانُ فِداهَا نفسِ ً * * * ِ
الجلٌل ٌهونُ ؼال * * * و ٌُ ْه َر ُق فً دِفاعِ ً عن َها دَ ِّمً
فواللـ ِه
ِ
وابن ع ِّمً
ومعتقد لِذا عندي عزٌز * * * َك ِو ْلدِي بل أخً قُل
ِ
*****

بٌن ( الفقه ) و( الثقافة )  ...و َن ْق ُد ا ْلتفافة !
 -علً بن حسن الحلبً األثري -

ٌحسبون أنفسهم على شًء !
بعض ال َك َتب ِة م ّمن
سوإنً  -كثٌرا  -حال ُ ِ
َ
ٌَ ُ
ولٌسوا هم  -فً الحقٌق ِة  -على شًء !! وذلك ألنهم  -لٌل َ نهار -
ٌخوضون فٌما ال ٌعرفون ! وٌكتبون فٌما ال ٌعلمون !!
الطب أو الزراعة  -مثبل -
ب أمثلُ ُهم طرٌقة و ( ثقافة !) فً باب
ِّ
ولو َك َت َ
من المعارؾ الدنٌوٌة !  -؛ فإ ّنه ال ٌُحسنُ بل لن ٌُ ْحسِ نَ ؛ كو َن ُه ٌَلِ ُج مدخبل
ال ٌفه ُم ُه  ،وٌدخل ُ بابا ال ٌعرفُ ُه ! فكٌؾ إذا كان هذا الدخول ُ  -أو ذاك
ُ
فالمصٌبة
الدٌنً ؟! (
الشرعً  ،ومسابل العلم
ج  -فً أبواب الفقه
ِّ
ّ
الولو ُ
أعظ ُم ) !
اءهم ( ! ) ل ّما أحجموا  -حٌنا من
ولقد أراح
بعض الكتب ِة أنفسهم  ،وقُ ّر َ
ُ
الدهْ ر  -عن الكتابة فً ( اإلسبلم ٌّات !) ؛ معترفٌن على أنفسهم  -ولو
بطرٌق ؼٌر ُمباشر !  -بالجهل وعدم المعرفة  -وهذا جٌد جداّ  -؛
ِ
راجعٌن إلى مٌدانهم ( األول ) فً الفنّ  ،والرٌاضة  ،والسٌاسة  ..إلى
ومعارؾ ٌسهل ُ التقا ُطها  -وتلق ُطها  -من هُنا
آخِر ما هُنالك من معلومات
َ
! أو هناك !! أو هُنالك  -دون تعب وال إتعاب ! -
أقول ُ هذا ُ -كله  -وأمامً شٌبان مهمان ؛ أولُهما ذ ّكرنً بآخ ِِرهما :
األول ُ :

مقال كتبه أح ُد ( ال ُم َثقفٌن ! ) مِمن َتفتح له الجراب ُد صفحاتِها  ،و ُتؽلِق
س ّو ُد ! وببل ِء ما ٌَ ْج َتر
صدورها ؛
نفوس المإمنٌن الفاقهٌن له
ِ
لسوء ما ٌُ َ
َ
ُ
!!

لقد خاض فً مقاله هذا  -هداه هللا  -فً ( السٌاسة )  ،و( االجتماع ) ،
و( الحركات )  ،و( النهضة )  ،و( التارٌخ )  ،و( السلفٌة )  ،و( اإلسبلم
صفٌحة ال ٌربط
)  -وما إلى هُنالك من ( أفكار ) ُ -كل ذلك  -فً أقل من ُ
البعض إال كو ُنها صدرت م ّمن ال ٌدري فٌما ال ٌفق ُه !  ، -فكان
بعضها
َ
َ
َ
كرره ودندن حوله  -كما هو الشؤنُ بتساوٌده دابما !  -فكرتان :
أبرز ما ّ
األولى  :التبشٌر (!) بـ (انحسار المدّ االسبلمً ) ! والفرح بتراجع
بحسب لفظِ ِه !!-
حضور ( تدٌن المجتمعات العرب ٌّة ) !! -
َ
ئ ال َفطِ نُ إلى كثٌر من التفكٌر (!) إلدراكِ مبلمح ذاك
ج القار ُ
وال ٌحتا ُ
ال َف َرح  ،وظهور ذلك التبشٌر ؛ فهو ِجد واضح  -أوال  ، -فضبل عن كونه
ُ
الكاتب فً كثٌر من تساوٌده  -ثانٌا !! -
أسلفت  -م ّما ٌُدندِنُ حولَه
 كماُ

ووراءه (!) ماذا ؟!
ولكنْ ؛ لماذا ؟!
َ

المجتر  ،المهترئ  -أن  ( :الحركات ( كذا
المتكرر ،
الثانٌة  :زعمه -
ّ
ِّ
خارج العصر  ،وتتوسل ُ بالتارٌخ  ،ال باإلسبلم الذي
تعٌش
!) السلفٌة )
َ
ُ
ُ
الخالق صالحا لكل ّ زمان  ،من دون تقلٌد  ،وال نمط ٌّة ) !!!
أنزله
 ...هذه مزاع ُمه  ،وهذا كبل ُم ُه  ،وكلّه قول على قول ُملقى على عواهنِ ِه
ج ردّا  ،وتستلز ُم نقضا !!
 ،تكا ُد ُكل كلمة منه تحتا ُ

بعض ذلك أقول :
ولبٌان ِ
 ( الحركات السلف ٌّة )  -هكذا بهذا اإلطبلق !  -ال ُتم ّثل اإلسبل َم الحق ،الصحٌح ) الذي ٌتبج ُح  -كثٌرا
الكاتب ( المحتر ُم !) اإلسبل َم (
كما ال ٌُم ّثل
َ
ُ
الحرص علٌه ! والدعوة إلٌه سواء بسواء ! -
بِ
فـ ( السلفٌة ) الح ّق ُة  :فهم  ،وتصور  ،وإِدراك  ،وعلم  ،وعمل ،
ودعوة ِ ،والتزام ؛ ولٌست هً حركة  ،أو حزبا  ،أو تنظٌما  ،أو
جماعة !

 أما أنها ( تعٌش خارج العصر ) ؛ فهً كلمة خرقا ُء صلعا ُء ؛ فالدعوةُالسلفٌة  -بعلمابها الر ّبانٌٌن  ،وشٌوخِها العارفٌن  -صِ َما ُم أمان
للمجتمعات التً ٌعٌشون فٌها  -إٌمانا وأمنا  ،وأمانا . -
وتصورات الجهاد األهوج
صد ( السلف ٌّة ) ألفكار التكفٌر المنحرؾ ،
ّ
وما َ
أي ناظر ببعٌد !!  -رضً من
 وضب ُط ذلك ُكلّه بالعلم السدٌد  -عن ِّسخِط ! -
وسخِط من َ
رضً َ ،
فإذا كان هذا ( الضب ُط ) و( التؤصٌل ُ ) ٌُس ّمى عند ُم َثقفً آخِر الزمان (!)
خارج العصر ! ) ؛ فلٌهنإوا بعقولهم !!
 ( :عٌشا
َ
َ
مساق اإلنكار
 وأما أ ّنها ( تتوسل بالتارٌخ ) ؛ فهذا حق ؛ وإن سِ ٌقُ
فاألمة التً ال تتوسل ُ بماضً تارٌخها  ،لتتوصل إلى َح ِّق
والتبكٌت !  -؛
َ
مشرق مستقبلها  :أمة َم ٌْ َتة شوهاء ،
حاضرها  ،مستشرفة  -بذا وذا -
ولو َحسِ َب ْت نفسها فً عالم األحٌاء !!

التجارب ،
لكن ( التوسل بالتارٌخ )  -ضبطا للمفهوم  ،واستفادة من
ِ
ؼٌر ( الجمود ) على ( التارٌخ
واعتزازا بالمجد التلٌد ذي النصر األكٌد ُ -
)  ،والوقوؾ عنده  -مِن قرٌب أو بعٌد !! -
ُ
حقٌقة ( التوسل باإلسبلم ) الذي أشار إلٌه  -ور ّؼب
وهذا  -هكذا  -هو
به ُ -م َثقفُنا ( المحترم !) ُ -متوهِّما  -أو ُموهمِا َ -
فرق ما بٌن ( التارٌخ )
 ،و( اإلسبلم )  ،والذي ال ٌُمكن االنفكا ُك بٌنهما إال باالنسبلخ من أوامر
الشرٌعة  ،واالنحراؾ عن أحكام الملّة البدٌعة ....

 وأما أن ( اإلسبل َم صالح لكل زمان ) ؛ فهذا خطؤ شابِع  ،وؼلطُ
فصبلحٌة ( اإلسبلم لكل زمان ) ُمرتبطة بإصبلح ِه
ذابع !!
مشهور ُ
ّ
بحق (: -
لؤلحوال الفاسدة  ،وتصحٌحه لؤلوضاع الزابفة ؛ فاإلسبلم -
صالح [ ومصلح ] لكل زمان ) ...

بقاء األفكار المضطربة  ،والمقاالت الجاهلة ،
أما أنه ( صالح ) مع ِ
والشإون الظالمة  ،والتصورات المظلمة  -أو استمرارها  : -فإن هذا (
الصبلح )  -المزعوم  -تفرٌػ لئلسبلم من أصول ( اإلصبلح )  -األساس
 التً قام علٌها  ،ودعا إلٌها  { :إِن ه ًَِ أَ ْق َو ُم
َـذا ا ْلقُ ْرآنَ ٌِ ْهدِي لِلتًِ ه َ
}....

أكثر من معنى ،
 أما ( التقلٌد والنمط ٌّة ) ؛ فهما كلمتان تحتمبلن َأكثر من وجه  :فاذا قُصد (!) بهما معنى التعصب واالنؽبلق ،
وتحمبلن َ
ِ
واألخ ِذ باألقوال ببل ُحجة  ،وال استدالل ؛ فهذا  -حقا ّ  ( -تقلٌد ) باطل !
و( نمطٌة ) مرفوضة !

وإذا أُرٌدَ (!) بهما معنى االتباع لدالبل الشرع الحكٌم  ،والوقوؾ عندها
 ،وعدم تجاوزها  ،والثبات علٌها  ،واالهتداء بؤمرها ؛ َفلَن ِْع َم ( التقلٌد )
هو َ ،ولَن ِْع َم ( النمطٌة ) هً  -على تح ّفظ ( قوي ) على اللفظٌن  -معا -
!!
وما أعظ َم قول َ هللا العظٌم فً القُ ْرآن الكرٌم َ { :و َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم أَبِمة
ص َب ُروا َو َكا ُنوا ِبآ ٌَاتِ َنا ٌُوقِ ُنونَ }  ،وقولَه  -سبحانه : -
ٌَ ْهدُونَ ِبؤ َ ْم ِر َنا لَما َ
{ َفبل َو َر ِّب َك ال ٌُ ْإ ِم ُنونَ َحتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما َ
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُثم ال ٌَ ِجدُوا فًِ
ض ٌْ َ
سلِّ ُموا َت ْسلٌِما }  ،وقولَه  -عز وجل َ { : -و َما
ت َو ٌُ َ
أَنفُسِ ِه ْم َح َرجا مِما َق َ
سولُ ُه أَ ْمرا أَن ٌَ ُكونَ لَ ُه ُم ا ْل ِخ ٌَ َرةُ
ضى هللاُ َو َر ُ
َكانَ لِ ُم ْإمِن َوال ُم ْإ ِم َنة إِ َذا َق َ
مِنْ أَ ْم ِر ِه ْم} ..
فنحن بهدي هذه النصوص نقتدي  ،وبؤنوارها نهتدي ؛ فبل نبتدي  ،وال
نعتدي ..
أما ثانً األمرٌن  -اللذٌن َب َن ٌْ ُ
ت علٌها مقالتً هذه  -والذي ذ ّكرنً أولُهما
ُ
ذكرت : -
بآخرهما  -كما
فهو كلمات نقلها بؤمانة  -ولو أنها علٌه !  -الكاتب المصري المعاصر (
ُحسٌن أحمد أمٌن ) فً كتابه " شخصٌات عرفتها " (ص - )ٔ٘1-ٔ٘6
نقبل عن األستاذ العبلّمة محمود شاكر  -حارس العربٌة  ،وناصر اإلسبلم
 -رحمه هللا  -بٌانا ألمور وأمور :

ؾ ( حسٌن أحمد أمٌن ) بؤنه ( الكاتب
ص َ
ؾ من َو َ
ص َ
أولهما  :رده َو ْ
اإلسبلمً المستنٌر ! ) بقول ِه  ":ما معنى ( اإلسبلم ال ُمستنٌر )  -باهلل

علٌك  -؟! أهناك ( إسبلم مستنٌر )  ،و( إسبلم ؼٌر مستنٌر ) ؟! أم (
ُ
ٌجوز وصفُ ُه بؤنه ( مسلم ) ؟! "
اإلسبلم ) كله نور  ،ومن لم ٌستنر به ال

ثم ذكر األستاذ شاكر أسماء اخرى لبعض من ُوصِ فوا (!) بهذا الوص ِ
ؾ
 نفسه  -من ذوي األسماء البلمعة !  -ثم قال -لحسٌن أحمد أمٌن  ،ومنسماهم  ": -دعنً أقول لك  :إن كل ما تكتبونه هو عبث أطفال  ،نعم ؛
مجرد لعب عٌال ! كلكم أطفال ٌ ..قرأ أحدكم كتابٌن أو ثبلثة فٌحسب
نفسه مجتهدا ومإهبل للكتابة عن اإلسبلم واإلصبلح واالستنارة . "!...

ثم قال األستاذ شاكر  -رحمه هللا علٌها  " : -ألؾ حسرة على العالم
اإلسبلمً وأمة اإلسبلم !  ..جهل مطبق بالفكر اإلسبلمً وبالتارٌخ
اإلسبلمً  ..تدهور رهٌب فً اللؽة العربٌة ُ ..ن ُظم التعلٌم فً مدارسنا
ؼرب ٌّة محضة  ..حتى الجماعات المسماة بـ ( اإلسبلمٌة ) ألقت بتراث
أربعة عشر قرنا فً صندوق القمامة " ..

ثم قال  -ردا على ( ُحسٌن ) وأبٌه ( أحمد أمٌن )  -مباشرة  -كما نقل (
سه  " : -ما هذا الذل ؟! ما هذه االستكانة وهذا
ُحسٌن أحمد أمٌن )  -نف ُ
الضعؾ ؟! سواء منك أو من أبٌك ُ -تجا َه المستشرقٌن الؽربٌٌن ؟!

وأقدر على إصدار األحكام بصدد ِه من علمابنا الذٌن
أهم أدرى بتراثنا ،
ُ
َن َهلُوا من هذا التراث مع لبن أمهاتهم  ،ونشؤوا علٌه منذ نعومة أظفارهم
؟!! "

ثم قال األستاذ شاكر  -رحمه هللا  -بعد إشارته إلى فضل العرب على
َ
الؽ ْرب فً كثٌر من أبواب العلم والمعرفة  -مستدركا  -وكؤ ّنه ٌقول  -بل

ٌقول  " : -المسؤلة  -إذن  -لٌست مسؤلة َِ فضل  ،وإنما هً تتعلق
بخٌبة المسلمٌن المحدَ ثٌن حٌِال تراثهم ..
كل األمور َم َعنا تسٌر من س ٌِّا إلى أسوأ  :فً الثقافة  ،والسٌاسة ،
واالقتصاد  ،واألخبلق  -أو ما شبت -
وهللاُ  -سبحانه وتعالى  -إنما ٌعاقبنا على ما نرتكب وما ُنهمل  ،وهو
على كل شًء قدٌر "

أقول  -بعد : -
ُ
العبلمة محمود شاكر  -تؽمده هللا برحمت ِه  -فً سابر
لقد وضع األستاذ
الدواء  ،ولكنْ  :أٌن
كبلمه ٌ -دَه على الجرح ؛ كاشفا الداء  ،وواصفا
َ
أهل ( الثقاف ِة ) األدعٌاء  ،م ّمن َر ِك َب ْت ُه ُم األدواء  ،وركبوا ْ
الؤلواء ( ..
صنعا )  -ببلء فوق ببلء ! -
وهم ٌحسبون أنهم ٌُحسنِون ُ
المبنً على كتاب -
ف ْلٌكسِ روا أقبلمهم َ ،و ْل ٌُ ْقبلوا على تعلم العلم النافع
ّ
هللا تعالى  ، -وسنة رسوله الكرٌم  -صلى هللا علٌه وسلم  -بفهم خٌر
الناس من أهل خٌر القرون  -رضً هللا عنهم  ،ورحمهم  ، -دون الت َفل ِ
ت
سؾ ؛ حرصا على دٌن األم ِة الذي به
واالنفبلت  ،ومن ؼٌر فلسفة وال تفل ُ
 ال ؼٌر ِ -ح ْف ُظ ُد ْنٌاها .ُ
الدندنة حول ( التنوٌر اإلسبلمً ) ! أو ( لٌبرال ٌّة اإلسبلم ) ! أو (
أما
حداثة اإلسبلم ) ! أو ( علمنة اإلسبلم ) ؛ فإنها ( شنِ ْ
شنِة نعرفُها من
ُ
ُ
األخبلقٌة  ،والتقهقُر
االنهزامٌة
أخزم ! ) ؛ إذ باع ُثها  -جمٌعا  -تلكم
العلمً الفكري الذي أصاب مقتبل من كثٌر من ال ُمثقفٌن العرب  ،الذٌن
ظنوا متوهِّمٌن  -وتوهّموا ظا ِّنٌن !  -أنه ال نهضة  -بحق  -إال باالنخبلع

من الدٌن ! أو بتؽٌٌر نهجه األمٌن !! تحت أمثال هذه ( الشعارات البراقة
! ) التً ظا ِه ُرها فٌه الرحمة  ،وباطِ ُنها من قِ َبله العذاب !!

ُ
الحق لٌس به خفا ُء **** فدعنً من ُبنٌات الطرٌق
وهذا

وفاة فضٌلة الشٌخ ٌوسؾ البرقاوي
 َعلَم مِن أعبلم مدٌنة الزرقاء -أدوار مسجد عمر بن الخطاب
 ...فً جنازة مشهودة حاشدة ؼص ْت بها
ُ
الشوارع المحٌط ِة به-
وبعض
وأدراجه،-
أكبر مساجد مدٌنة الزرقاء -ُ
ُ
ِ
صل ٌْنا ال ِجناز َة  -بعد صبل ِة ُظ ْه ِر الٌوم -األربعاء -فً الثانً من شهر ذي
ال َقعدة سنة (ٖٓٗٔهـ) -على فضٌلة الشٌخ ٌوسؾ البرقاوي؛ العالِم
والمدرس فً مساجدِها ُعموما -
المشهور فً مدٌنة الزرقاء -و ُمفتٌها،-
ِّ
نحو ثلث قرن مِن
ومسجد عمر بن الخطاب -خصوصا -على
مدار ِ
ِ
الزمان ،ابتدأَها منذ أوابل السبعٌنٌات -تدرٌسا ،وإفتاء ،ودعوة -إلى أنْ
ِ
ورفعا لدرجاتِ ِه.-
ارة لهَ ،
ض عن ذل َك -جعلَ ُه هللاُ َكف َ
س ُه ال َم َر ُ
أجلَ َ
ْ
وقد ُت ُو ِّف ًَ فضٌل ُت ُه -رحم ُه هللا ُ -وهو على أبوا ِ
ب الثمانٌن مِن ال ُع ُمر ،بعد
الحرٌص
حٌاة علمٌة دعوٌة حافِلَة؛ كان فٌها -رحم ُه هللاُ -مثال َ العالِم
ِ
ِّ
وٌحذ ُرهم ال ِّ
شر َك والتندٌد -فً َؼ ٌْ َرة
على عقٌد ِة أُمتِ ِه؛ ٌعلِّ ُم ُهم التوحٌد،
دٌنٌة ظاهرة؛ تدل على إخبلصِ ِه لر ِّبه ،وصدقِ ِه مع نفسِ ه -وال ُن َز ِّكٌ ِه على
هللا -تؽمدَ هُ هللاُ برحمتِه.-
ُ
بداٌات معرفتً العلمٌ ِة والشخصٌ ِة به -رحم ُه هللا ُ -منذ أواخر
ولقد كانت
تابعا لدروسِ ه.
السبعٌنٌات-؛ ُمتواصِ بل معه ،و ُمستفٌدا مِن عل ِمهِ ،و ُم ِ
كتاب:
بعض المإلفات العلمٌة النافعة؛ ُطبع منها
وقد كان له -رحم ُه هللاُ-
ُ
ُ
سنة» -
«اإلسبلم وال ُؽلُ ِّو فً الدِّ ٌن» ،وكتاب« :وهابٌة أم قرآن و ُ
بعض المجبلت
وؼٌ ُرهما ،-فضبل عن عشرات المقاالت التً ُط ِب َعت فً ِ
اإلسبلمٌة فً األردنّ  ،وخارجه.
وقد ْ
أطلَ َعنا -رحم ُه هللاُ -قبل أكثر مِن عشرٌنَ عاما -فً منزلِ ِه  -على
عدد مِن ُمإلفاتِ ِه األُخرى المخطوط ِة ال ُم ِهم ِة فً العقٌدة والفقه -م ّما
لنشرها وطباعتِها ،مما هو ل ُهم صدقة
السعً
نرجو مِن أبنابِ ِه الكرام
َ
ِ
سار ٌَة...
جار ٌَة ،ولوالِدِهم -رحم ُه هللا -أجور ِ
ِ

رح َم هللا ُ الشٌ َخ أبا محمدَ ،
وج َم َعنا -وإٌا ُكم وإٌاهُ-
وع َفا عنهَ ،
وؼ َف َر لهَ ،
والشهداء والصالِحٌِن -
والصدِّ ٌقٌِن
فً جنة هللا -تعالى -بصحب ِة النب ٌٌِّن
ِ
ِّ
سنَ أولبِ َك رفٌقا.-
وح ُ
َ

َكرة خاسرة  ..ال (نظرة عابرة!)!!! فهل هذا مِن «سبٌل
المإمنٌن»؟!!-نسخة معدلة!-

بعض األحب ِة -على وج ِه السرع ِة -مِن (مصر العلم
سل َ إلً
ُ
أر َ
نحو ساع َت ٌْن (!)َ ،ك َت َب ُهما
والحضارة) رسالَ َت ٌْن
َ
عان فً ِ
صؽٌر َت ٌْن؛ ُتج َم ِ
أهوج لَ ُجوج ،و ُمتعالِم َم ْح ُجوج! و َن َ
دار نشر (!) جدٌدة ،تلق َبت
ش َر ْت ُهما له ُ
بـ(دار سبٌل المإمنٌن!) َ -
ِلم والٌقٌن!-
بالخ ْر ِ
ص والتخمٌن؛ ال بالع ِ

الرسالَ َت ٌْن :عنوا ُنها« :نظرة عابرة (!) فً التزكٌات ال ُمعاصِ رة» -
أُولى ِّ
علً
ُثم على صفحة الؽبلؾِ -نفسِ ها -النص التالً « :رد (!) على
ّ
الحلبً ،ومحمود لُطفً عامِر ،ومحمد سعٌد رسبلن »!!!
ِّ

وثانٌ ُت ُهما :ب ُعنوان( :رسالة فً بٌان حال ! )...وٌلٌها( :أسبلة ُموجهة
َ
اإلجابة علٌها)! وٌلٌها( :تناقُضات الدكتور
الحلبً (!) نؤمل ُ منه
لعلً
ِّ
ّ
طلعت زهران)! وٌلٌها( :الشٌخ الفضابً !)...ومعها( :التحذٌر من قناة
األثر الفضابٌة)!!!!!

َ
ُ
مبلػ
األسماء المذكور َة -فقط -ألن
أبرزت مِن (عناوٌنه!)
 ...وإنما
َ
عِلمًِ (!) أن َمن ٌتمس ُح بهم هذا المتمجه ُد الصؽٌر -مِن المشاٌخ )!( -ال

ٌزالون ساكتٌن (!) عن (تبدٌع) هإالء ،بل بعض مِن هإالء (!) ال ٌزال ُ
محسوبا على أولبك؛ تابعا ومإ ٌِّدا لهم!!
فما الذي َح َ
دَث؟!

وما الذي تؽٌر؟!

بعض األفاضِ ل:-
ُ
و َ
ص َد َق القابل -كما قال َ
«مِن عبلما ِ
بلل الباطِ ل :تنا ُز ُع أهلِه ،وما هُم فٌه مِن فشل
ت ْ
اضم ِْح ِ
وتآ ُكل».

ُ
جاهدت) نفسً فً القراءة!!!
 ...لقد (
ُ
عابرة) -فقط!!-
و(
اجتهدت) فً الن َظ ِر -ال مجرد (نظرة ِ
و(ج ِه ُ
دت) فً البحث!!
قاببل( :لعل) و(عسى)!!
فلؤلسؾ ،طارت (لعل) ،وتولت (عسى)!!
فلم أ ِجدْ إال (تعصبا) :بثو ِ
ب (اإلنصاؾ)!
وس (العِلم)!!
و(جهبل) :بلَ ُب ِ
باسم (ال َعدْ ل)!!!
و(تطرفا):
ِ

الح ْمل
و َن ْه َمة شرسة للتبدٌع ،والتشنٌع ،والتفظٌع ،والتقطٌع :بصور ِة ( َ
الودٌع)!!
َ
بعض مواقع
َفضبل عن أن
سابر تسوٌ ِد ِه (قصقصات!) ُملَ ْملَ َمة مِن ِ
َ
الزخارؾ
ببعض
ضها إلى بعضُ ،مزركشا (!)
ِ
اإلنترنت؛ مضموما بع ُ
ِ
اللفظٌة ،والنصوص األثرٌة!!!

َ
والشٌخ ٌْن الكرٌ َم ٌْن
األخو ٌْن الفاضِ لَ ٌْن،
مثل الٌقٌن أن
َ
 ..وإ ِّنً على ِ
دركان -بعد هذا التسوٌد
(طلعت زهران) ،و(محمد سعٌد رسبلن) س ٌُ ِ
بالباطل-
صد ُر -
األصلع! -مدى ُخطور ِة
أفكار ال ُؽلُ ِّو الؽالً -هذه ،-والتً ُت َ
ِ
ِ
باسم (منهج السلؾ!) -الذي ال حق سواهُ! ،-وأن ُهما
السلفً
إلى الشباب
ِّ
ِ
أهل هذا المنهج
س ْوأَ َة هذا النهج،
سٌعمبلن -جاهِدَ ٌْ ِن -على كشؾِ َ
وفضح ِ
ِ
ِ
ِّ
الحق الوسط العدل ،-والذي لن ٌُخٌ َفنا -أو ٌُخٌ َف ُهم -بع ُد-
لسبٌل
حراسةِ
الح ْ
شو!) ،وانتهاء
بؤي لقب مِن األلقاب المن ِّفرة؛ بدءا مِن ( َ
تلقٌ َبه ِّ
ِبـ(التمٌع!) ،و ُمرورا بـ(األف ٌَح!)!!!

و َم َع ذلك؛ فبل نزال ُ َن ُعدهُم إخوانا لنا -وإنْ َب َؽ ْوا علٌنا-؛ فنصب ُر،
ونتصبر!!
نفس ُه -ولو شٌبا ٌسٌرا -الن َظ َر فً موقعِنا
ولو كلّؾ ذاك
المسو ُد الجهول ُ َ
ِّ
بارك -هذا( -منتدٌات ُكل ّ السلف ٌٌِّن) -لَ َرأَى أن ( ُكل) -وال أقول ُُ ( :جل!)-
ال ُم َ
ُ
شبهاتِهِ ،و َه َذٌانِ ِه مردود علٌها ،مخسوؾ بؤرضِ ها!!

ُ
وأجوبة (أسبلتِ ِه) البارد ِة -كلِّها -تراها ُ -م َفصلَة ُمدَللَة -فً كتابً «منهج
كؽٌره! -صبر على قرا َءتِ ِه!
السلؾ الصالح» -والذي ال أظن(!) أ ّنه ِ -
داو َت ٌْنُ ،م ْظلِ َم َت ٌْن ،ظالِ َم َت ٌْن!!
س ْو َ
فإنْ (!) قرأَهُ :فبعٌنٌن َ
ص َف ُة؟!
فؤنى له الن َ
ومِن أعج ِ
ب ما تقٌؤ َ ُه قل ُم هذا المتمجه ِد المسكٌن ما َع ْن َو َن ُه بـ(التحذٌر مِن
قناة األثر الفضابٌة)!!!

فؤقول ُ ل ُه ُ -مشفِقا على عقلِ ِه -ال عل ِم ِه!:-
َ
س ٌْ ِكٌن -مِن التحذٌر مِن قنوات ال ُعهر والفُجور؟!
هل
انتهٌت ٌ-ا ُم َ
َ
سحر والشعوذة؟!
هل
انتهٌت -أٌها األرعن -مِن التحذٌر من قنوات ال ِّ
َ
البدع والتحزب؟!
هل
انتهٌت -أٌها الجاهِل -مِن التحذٌر مِن قنوات ِ

لِماذا لم تسلُ ْك مسل َك العدل واألد ِ
ب -الذي أنت منه َبراء! -فتح ِّذ َر ِمن
َ
كنت ُت ْحسِ نُ إدرا َك ُه ،أو استدرا َك ُه!-؛ ال مِنها
ُمجر ِد الخطؤ
الواقع فٌها -إنْ
ِ
-جمٌعا-؟!

أبٌض أو أسودَ -ال ؼٌر -عٌاذا باهلل-؟!
ٌان إال
َ
أ ْم أن َع ٌْ َن ٌْ َك (!) ال َت َر ِ

ٌا هإالء:
أكبركم(!) ال (عماد!)له -فٌما ٌهذي -إال هواه!
إن َ
ولو كان عنـده (الدٌن!)الحق:لرجع إالى الحق!!!
لكنهم-جمٌعا-ال(فراج!)لهم-مما هم فٌه-إال الصدق مع هللا،واإلصبلح
للنفس!
و....
إن بنً عمك فٌهم رماح!!!!!
وبع ُد:
لرأَى
بالو ْقتِ،
والحرص على ه ِ
ُدوء النفس -دونَ ال َم ْقتَ :-
ُ
فلوال الضن َ
ج -بالتفصٌل ،والتدلٌل ،والتؤصٌل -ما ٌُ ْس ِك ُت ُه عن
ج الل ُجو ُ
مِنا هذا األهو ُ
الجهل الفضفاض!!
ال َف ْري فً
ِ
األعراض بما فٌه مِن َ
َ
خشٌة التكرار واالجتِرار -بالص ْمت
ب-
قابلُ ُه َ -ح ْس ُ
ولكننا س ُن ِ
واإلعراض!!!

ضوا عنا * * * ببل ُج ْرم وال معنى
أعر ُ
(دُعاة) َ

أسـاإوا ظن ُهم فٌنا * * * فهبل أحسنوا الظنا

فإنْ خا ُنوا فـما ُخنا * * * وإنْ عادُوا فقد ُعدْ نا

وإنْ كانوا قد اس َت ْؽ َن ْوا * * * فإنا عن ُه ُم ْ
أؼ َنى!

(ور ِّبً شاهد َحق * * * علٌنا فٌِ َم قد ُكنا)

 ...وهللا ُ الموع ُد.

ُ
كلمة حق وصواب فً منع شٌخ األزهر لـ (ال ّنقاب)!
ت ُم َطوالَ ِ
اءَ ،و َنؤْ ٌَا ِبؤ َ ْنفُسِ َنا َعن َت ْف ِرٌ َعا ِ
َ ...بعٌِدا َعن ِخبلَ َفا ِ
ت
ت الفُ َق َه ِ
صن َفا ِ
ت ال ُعلَ َماءَ :فإِن ال َقدْ َر ال ُمت َف َق َعلَ ٌْ ِه َب ٌْنَ أَهْ ِل ال ِع ْل ِم فًِ ُح ْك ِم (ال ِّن َقاب):
ُم َ
اب الش ْرعِ ً؛ ُثم ْ
اخ َتلَفُوا َ -قدٌِما َو َحدٌِثا -فٌِ َما َزادَ َعلَى َذلِ َك مِنْ
االست ِْح َب ُ
ْ
وبهِ ،أَو ال َق ْو ِل ِب َف ْرضِ ٌتِ ِه...
ُو ُج ِ
سالِكِ ال ِع ْل ِم األَمٌِن،
ان َعن َم َ
ان َؼ ِرٌ َبانَ ،بعٌِدَ ِ
اب ِلَ -ز ْع َم ِ
َو َثم َة ِ -بال ُم َق ِ
ٌِح فًِ الدِّ ٌن:
َو َط َراب ِِق الفِ ْق ِه الصح ِ
اب) = ( ِبدْ َعة) فًِ الدِّ ٌن!!
أَولُ ُه َماَ :ز ْع ُم َب ْع ِ
ض (الص ُحفِ ٌٌِّن!) أَن (ال ِّن َق َ
صولِ ٌٌِّن،
آن َوالسنةَِ ،و ُم َت َجاهِبل أَ ْح َكا َم الفُ َق َه ِ
اء َواأل ُ ُ
ص َ
َجاهِبل ُن ُ
وص القُ ْر ِ
ارٌخ...
س َ
َو َرافِضا َق َواطِ َع ال ِّ
ٌر ِة َوالت ِ
س َن َواتَ -عدَد مِنَ ال ُكتا ِ
ورٌن؛
َو َقدْ َرد َعلَ ٌْ ِه ْ ٌَ -و َم َهاَ -و َذلِ َك َق ْبل َ عِد ِة َ
ب ال َؽ ٌُ ِ
َفؤ َ َجادُوا َوأَ َفادُوا..
الجدٌِدَة = (الشدٌِ َدة!)،
أَما َثانٌِهما َ -وأَ ْق َر ُب ُهماَ :-ف ِه ًَ َه ِذ ِه (ال َف ْت َوى!) َ
الصاد َِرة َعنْ َ
سددَ ُه هللا إِلَى
اوي َ -
الجام ِِع األَ ْزه َِر الد ْك ُتور َ
ش ٌْ ِخ َ
ِّ
س ٌِّد َط ْن َط ِ
س عِ َبا َد َة
اب) َعادَة َع َر ِبٌة! َولَ ٌْ َ
هُدَ اه :-لَما أَ ْف َتى َ -ق ِرٌباِ -بؤَن (ال ِّن َق َ
َ
ش ْر ِعٌة!!!
ب-؛ لَ َهانَ األَ ْم ُر -إِ َذنْ !!-
َولَ ْو َكانَ َذلِ َك َك َذلِ َك َ -ف َح ْس ُ

ت َوال ُكلِّ ٌَا ِ
الجا ِم َعا ِ
ت َوال َم َعا ِه ِد
لَكِن ُه أَ ْف َتى َم َع َذلِ َك -هَدَ اهُ هللاِ -ب َم ْن ِع َذلِ َك فًِ َ
اء ألَ َخ َواتِ َنا...
ب األَ َذى َعلَى َب َناتِناَ ،واإلٌِ َذ َ
ارس!!! مِما َرت َ
َوال َمدَ ِ
َفؤَقُول ُ ُ -م َناقِشاَ ،و ُم َو ِّج َها:-
اب= َعا َدة!)َ -وهًِ
دَع َوى -أَن (ال ِّن َق َ
َعلَى الت ْسلٌِم َ -جدَ ال َو َت َنزالِ -بصِ ح ِة ْ
صلَ ٌْن-
الو ْح ٌَ ٌْ ِنَ ،ودَ البِل ُ ُعلَ َم ِ
اء األَ ْ
وص َ
ص ُ
ض َها ُن ُ
دَع َوى َباطِ لَة َم ْردُودَة؛ َت ْنقُ ُ
ْ
؛ َف ْل ٌَ ُكنْ ِم ْن َك ٌَ -ا َف َخا َم َة الش ٌْ ِخَ -علَى األَ َقل َّ -ت ْ
العادَة) =
ش ِجٌع لِ َه ِذ ِه ( َ
اس الت ْق َوى) ،الذِي
الط ٌِّ َبةَ ،والتًِ َت َت َ
واء ُم َ -ت َماماَ -ؼ ٌْ َر ُم َت َناف َِرةَ -م َع (لِ َب ِ
سعِدَ ِب ِه ال ُم ْج َت َم ُع الصالِ ُح َواألَمٌِن..
الحكٌِمَ ،و َ
َحض َعلَ ٌْ ِه الش ْر ُع َ
عاول َ هَدْ ِم ِه -تِ ْل َك-
لَ َقدْ َكانَ األَ ْجدَ ُر ِب َف َخا َم ِت ِه -أٌدَ هُ هللاُ ِب َت ْق َواه -أَنْ ٌُ ْع ِمل َ ُم ِ
الواضِ حَ ،وفًِ ْ
العا َدا ِ
االختِبلَطِ ال ُمشِ ٌنَ ،وفًِ
ور َ
ت ال َق ِب َ
فًِ َ
ٌحةَ ،وفًِ السفُ ِ
السلُوكِ ال ُم ِهٌن...
ب إِلَ ٌْ َها َجمٌِعا ٌَ -ا َف َخا َم َة الش ٌْ ِخ-
العظِ ٌ َم ِة التًِ َن ْن َتسِ ُ
ٌع ِة َ
إِن َم َقاصِ دَ الش ِر َ
ُت ْل ِز ُم َنا ِبؤ َ ْخ ِذ األَ ْح َوطِ فًِ الدِّ ٌن! َودَ ْف ِع َما ٌُ ْ
ش َت َب ُه ِب ِه مِنَ األَ ْح َكام!! َو َر ِّد َما
س!!!!
الع ْك َ
س َ
ٌب ِم ْن ُه مِنَ األَ ْق َوال!!! َولَ ٌْ َ
َن ْس َت ِر ُ
ِؾ فٌِ َها َعاقِبلَن-
الح َقاب ِِق الش ْرعِ ٌ ِة -التًِ الَ ٌَ َكا ُد ٌَ ْخ َتل ُ
َفؤٌَ ُه َما أَ ْولَى ِب َه ِذ ِه َ
َردّ ا أَ ْو َق ُبوال:-
سا ِكتٌِنَ ( َعلَى األَ َقل ّ!)َ -عن
ابلٌِنَ -أَ ْو َ
َهلْ َن ْم َن ُع َم َعالِ َم العِف ِة َوالط ْهر؟!! َق ِ
ور َوالفُ ُجور؟!!
َم َ
سالِك السفُ ِ

أَ ْم َن ْق َبل ُ -أَ ْو َن ْس ُك ُ
سالِك الس ْت ِر َوالت ْق َوى ؟! َمانِعٌِنَ
ت ( َعلَى األَ َقل ّ!)َ -عن َم َ
َم َعالِ َم الف ِْس ِق َوالت َهتكِ ؟!
{ َفؤَي ال َف ِرٌ َق ٌْ ِن أَ َحق بِاألَ ْم ِن إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمون}..
الس ْترَ ،و َم ْ
َ ...م َع الت ْوكٌِ ِد ِ -بدْ ءا َوا ْنتِهاءَ -علَى َ
ش ُرو ِعٌ ِة (ال ِّن َقاب)
ش ْرعِ ٌ ِة ِّ
ٌع األَولٌِ ُ
ات
اب َهاَ :تضِ ُ
ص َط ِر ُع ِب ْ
اء (!) عِ ْندَ َما َت ْ
 َحدّ ا أَدْ َنىَ ،-وأَن األَهْ َو َؤص َح ِ
ٌِب أَ َما َمها ال ُم َقدِّ َم ُ
ات َواألَ ْب َجدٌِات!!
َواألَ ْولَ ِوٌاتَ ،و َتؽ ُ

َوهللاُ ال َهادِي...

ختم دورة (أندونٌسٌا) للعلوم الشرعٌة
القصٌدة التابٌة فًِ ِ
سوراباٌا فً ٘ٔ ٕٓٓ1 / ٔٓ /
أندونٌسٌا

ش ِهدَ ا ْفتِتاحا َو ْ
َع ْه ُد ال َم َحب ِة َواصِ ل ُكل الذِي ***** َ
اختِ َتا َم الد ْو َر ِة
ٌِم َم َود ِة
صول لِ ُكل ِّ ُح ُ
َوالش ْك ُر َم ْو ُ
ض ِ
ور َنا ***** ِزدْ َخالِدا َو َبنًِ َتم ِ
صر َناصِ ر قُ ْرآ َننا ***** َوالش ٌْ ُخ َم ْ
سن ِة
ش ُهور ُم َناصِ ُر ُ
َوالش ٌْ ُخ َن ْ
س َبقُوا َقدٌِما َح ٌْ ُ
ث أَ ْ
ؾ َحالَ ِة
ش َر ُ
س ُب ُه ْم َجمٌِعا َكاألُلى ***** َ
فًِ هللاِ َن ْح َ
س َم ْط َر ِة
صول َ ُ
َع ْه ُد ال َم َحب ِة َواصِ ل أَ ْح َبا َب َنا ***** مِنْ َج َاوة َحتى ُو ُ
الصدْ ِق فًِ ذِي الف ِْعلَ ِة
الع ْه ُد َباق فًِ ُنفُوس َوا َف َق ْت ***** أَ ْق َوالَ َها ِب ِّ
َو َ

صدْ ِق د َْوما فًِ ُعبلَ ***** أَما سِ ُنونُ َ
الؽدْ ِر َذا َك َت َرد ِ
ت
َهذِي سِ ُنونُ ال ِّ
سوا َؼ ٌْ َر َحق إِ ْخ َوتًِ
َفا ْل َف ْر ُق َف ْرق َكالس َم ِ
اء َوأَ ْرضِ َنا ***** الَ الَ َتقٌِ ُ
ور إِ ْف َك َمقُولَ ِة
هَا َفا ْن ُب ُذوا َذا َك الذِي لَ ِب َ
س ال َببلَ ***** ُم َتلَ ِّبسا ِبالز ِ
صنْ لِ ْلد ْع َو ِة
صدَ َق ال ُع ُهودَ َوأَ ْخلَ َ
صا ِدقٌِنَ َم َع الذِي ***** َ
ُكو ُنوا َجمٌِعا َ
ٌحتًِ
ول َنصِ َ
ٌِع َنصِ َ
الجم َ
إِ ِّنً لَ َناصِ ح َ
ٌحة ***** هَا َفا ْت َب ُعونًِ فًِ َق ُب ِ
دَع َوتِ َنا التًِ
دَع َوى دَعِ ً َقالَ َها ***** َحتى ٌُواف َِق َن ْه َج ْ
الَ َت ْق َبلُوا ْ
سنة ***** فًِ َن ْه ِج أَ ْسبلَؾ ِبؤ َ ٌْد ُمد ِ
س ْت مِنْ َذا ال ِك َتا ِ
ت
ب َو ُ
س َ
َقدْ أ ُ ِّ
ضا ُء َر ِّبً َعز َف ْو َق َ
الؽا ٌَ ِة
الح ِّق َت ْر ُجو َر ْح َم َة ال َم ْولَى ِب َها ***** إِ ْر َ
ِب َ
أَما الدعِ ً َفحٌِنَ ٌَ ْف ِري ف ِْر ٌَة ***** َف ْه َو َكؤ َ ْف َعى َت ْل َت ِوي فًِ َؼا َب ِة
ور َطً عِ َبا َء ِة
ُم َتلَ ِّبس لِل ِ
ِباس َت ْق َوى َكاذِبا ***** َو ُم َخ ِّبا لِلز ِ

صارا لِ ْل ُهدَى أَ ْو شِ ْر َع ِة
س ا ْنتِ َ
صال ِِح لِ ْل َه َوى ***** لَ ٌْ َ
جً َؼ ٌْ َر ال َم َ
الَ ٌَ ْر َت ِ
ٌح ُه ***** َوهِبللُ ُه َقدْ َخر َ
شر الس ْق َط ِة
ار ِم ْن ُه َق ِب َ
ص َ
سلٌِ ُم ف ِْعل َ
َف َ
ار َعال َع ْر ُ
الرد ِة
س ٌَ ْن ُجو ِم ْن ُه أَهْ ل ُ ِّ
ش ُه ***** الَ لَ ٌْ َ
َو ُ
الح ْك ُم لِ ْل َقه ِ
َ
ٌر ِة
ٌح َمسِ َ
َو َك َذا َك أهْ ل ُ الف ِْس ِق َوال ُك ْف ِر َك َذا ***** َحال ُ ال ُم َناف ِِق فًِ َق ِب ِ
البدْ َع ِة
ِم ْثل لَ ُه ْم فًِ الس ِ
وء ٌَا إِ ْخ َوا َننا ***** َذا َك الذِي ُم َتلَ ِّبس ِب ِ
الحنٌِؾِ لَدُودَة ***** َكؤ َ َ
ضر ِة
سوء فًِ ال َه َوى َو َم َ
شدِّ ُ
ٌن َ
َف ْه ًَ َعلَى الدِّ ِ
َوأَ َ
وبَ :ف َخابِن لِ ْل ُع ْه َد ِة
شد مِنْ هَاإُ ْم َجمٌِعا َحالَة ***** َذا َك ال َك ُذ ُ
ارٌا ِبا ْلك ِْذ َب ِة
إِ ِّنً ألَ ْع َج ُ
ب مِنْ َظلُوم َؼادِر ***** إِ ْذ الَ ٌَ َزال ُ ُم َم ِ
ساتِرا لِ ْل َع ْو َر ِة
اع َملْ ِبصِ دْ ق َ
س ْوأَة ***** َو ْ
ا ُ ْس ُك ْت أَ ٌَا َر ُجبل َف ُكل َك َ

َذا َك ال ُم َب ِّدل ُ لِ ْل َحقٌِ َق ِة ِبا ْل َه َوى ***** َو َك َذا َك صِ دْ ُق ال َق ْو ِل َ
شر الف ِْر ٌَ ِة
ب ال َك ْع َب ِة
الصدْ ُق َو َر ِّ
ه ََذا َو َر ِّبً َع ْه ُد َنا مٌِ َثاقُ َنا ***** ه ََذا ه َُو ِّ
ُكل الذِي َقدْ قٌِل َ َحق َخالِص ***** إِ ْذ إِننا قُ ْل َنا ِب ُكل ِّ َت َثب ِ
ت
صبلَةُ َر ِّبً َوالسبلَ ُم َعلَى الذِي ***** َف َ
اق األَ َنا َم بِ َخ ْت ِم ِه لِ ُن ُبو ِة
َو َ
صبلَتِ ِه ***** َو َك َذا َك َت ْسلٌِم ِخ َتا َم َقصِ ٌدَ تًِ
صلى َعلَ ٌْ ِه هللاُ َخ ٌْ َر َ
َ

رحٌل الشٌخ محمد بن عبد الوهاب الب ّنا ؛ من أواخر العلماء
الكبار ...

بعد صبلة مؽرب هذا الٌوم الخمٌس  ٕٗ :ذي القعدة  ٖٔٗٓ -هـ أُقٌمت
صبلة الجنازة على أستاذنا العبلمة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب الب ّنا -
َ
المبة عام  -أو ٌزٌد . -
قارب
تؽمده هللا برحمته  -عن ُع ُمر ٌُ
ُ
والشٌخ الب ّنا ٌ -رحمه هللا  -معروؾ فً مصر والحجاز  -منذ أكثر من
نصؾ قرن  -بالدعوة إلى التوحٌد الخالص  ،والعقٌدة الحقة  ،والسنة
الصحٌحة .

ولقد كان  -رحمه هللا  -من ُخلص أقران وأصحاب وأحباب شٌخنا اإلمام
األلبانً  -رحمهما هللا  -تعالى .

وقد تزامبل  -رحمهما هللا  -فً التدرٌس فً الجامعة اإلسبلم ٌّة فً
المدٌنة النبوٌة  ،وترا َف َقا فً بعض الرحبلت الدعوٌة داخل المملكة
العربً  -وؼٌره .-
العربٌة السعودٌة  ،وخارجها  -كالمؽرب
ّ

التزاو ُر بٌنهما  -رحمهما هللا  -موصوال مباركا ؛ فبل أزال
ولقد كان
ُ
أتذكر زٌارة شٌخنا األلبانً له فً بٌته الكرٌم فً ُجدة ُ -بعٌد حج سنة (

ٓٔٗٔ هـ )  ،وال أنسى  -كذلك  -زٌارة أُستاذنا الب ّنا لشٌخنا األلبانً فً
منزله فً ع ّمان  ،قبل نحو خمسة عشر عاما َ  -أو أكثر . -
وشمابل الشٌخ الب ّنا وفضابله  -عفا هللا عنه  -كثٌرة مبرورة  -وال نزكٌه
على هللا  -؛ لعل أكثر ما ٌتكرر فً الذهن منها :

ُحسن ُخلقِه .
وابتسام ُته .
وشِ دةُ حرصه .
وعظٌم كرمه .
وكبٌر تواضعه .

 ....وؼٌر ذلك من صفات عالٌات  ،وشمابل َ كرٌمات .
أحسن هللا ُ عزاء أهله وذوٌه  ،وتبلمٌذه و ُمحبٌه ؛ وأخص بالذكر شقٌقه
المكرم فضٌلة أُستاذنا الشٌخ ( حسن الب ّنا السلفً )  -أطال هللا
بالصالحات بقاءه . -

رحم هللا ُ الشٌ َخ الب ّنا  ،وجمعنا وإ ٌّاكم وإ ٌّاه فً دار كرامته  ،مع النبٌٌن ،
سن أُولبك رفٌقا َ ) .
والصدٌقٌن  ،والشهداء  ،والصالحٌن ( وح ُ

شٌخ ُعبٌد« ...الظلم ظلمات»؛ فبل ٌستجرٌ ّنك الذٌن ال
ٌعلمون!

الحم ُد هلل حق حمدِه ،والصبلةُ والسبل ُم على نب ٌّه وعبدهِ ،وعلى آله
وصحبه ووفدِه.

أما بعد:

فؤقول ُ -أوال:-
الحجة ،وهو -
أكتب هذا المقال َ فً الٌوم (التالً) ألول أٌام شهر ذي
ّ
ُ
ألداء مناسِ ك
سه -الٌو ُم (السابق) لسفري إلى ببلد الحرمٌن الشرٌفٌن؛
ِ
نف ُ
هللا ال َقبول.-
َ
الح ّج -ساببل َ

بادئ َبدْ ءُ -م َذ ِّكرا نفسً -وبالت َبعَ :قلَمً -ب ُمراق َبة المولى -
أذ ُك ُر ذلك َ -
سنُ فٌها -
سبحانه وتعالى -فً أ ٌّام ٌع ُظ ُم فٌها أج ُر العمل الصالح ،وال ٌح ُ
ألب ّت َة -المفاس ُد والقبابح...

فؤكتب -أرجو -هلل ،وفً هللا ،وإلخوانً فً هللا -رؼبة بما عند هللا...-
ُ

ِّ
و«إن لصاح ِ
الحق مقاال» -كما قال رسولُنا -علٌه الصبلةُ والسبلم.-
ب

موضوع مقالً-؛ فؤقول:
وأما ثانٌا-وهو
ُ
نعرؾ الشٌخ عبٌدا الجابري -وفقه المولى -منذ سنوات :-رجبل فاضبل
ُ
مِن أهل العلم والدِّ ٌن؛ الذا ِّبٌن عن عقٌدة التوحٌد األمٌن ،والحرٌصٌن
رب العالمٌن.-
سن ِة سٌد المرسلٌن -وال ُنزكٌه على ِّ
على نشر ُ

بعض الذٌن ال ٌُوقنون -وال
ولقد رأٌنا -مِن قبل ومِن بعد! -كم ٌُحاول
ُ
إؼراءه ضِ دنا ،وإفسادَه علٌنا؛ وهو ال ٌزال ُ -إلى َحد ماٌُ -خالفُهم
ٌعلمون-
َ
فً (أكثر) ما ٌَ ْه َو ْونَ  ،وإن إجا َبهم إلى (بعض)ما ٌشتهون!!! (اجتهادا)
الؾ الحق
سب ما لبسوا علٌه -أ ٌّده هللا -م ّما ٌُخ ُ
بح َ
منه -ؼفر هللاُ له-؛ َ
والواقع -أصبل وفرعا.-
َ

فرحكم أٌها المتر ِّبصون» -فٌه -حفظه المولى-
وما مقالً القدٌ ُم« :لن ُن َ
عن المتؤ ِّمل ببعٌد...

وآ ِخ ُر ذلك :ما أجراه مِن اتصال معه ،واستعداء له -سدده هللا -قرٌبا-
و َن َ
بعض الف ّتانٌن الظالمٌن ،والمفتونٌن الحاقدٌن؛ الذٌن ال
ش َرهُ َ -ب ْع ُد!-
ُ
ضور لهم إال فً عالم
وجود لهم -حقٌقة -إال فً أَ ُتون الف َت ِن! وال ُح
َ
ال َف ْوضى!!!
ولقد ( َحظِ ًَ) هذا الفتانُ المفتونُ -عامله هللاُ بعدله -بكلمات -منه -و ّفقه
هللا :-هولَها ،وأولها ،وعظ َم شؤ َنها؛ كل ذلك على ؼٌر ُمراد الشٌخ -و ّفقه
هللا ،-وال مقصدِه؛ تلبٌسا على األؼرار الذٌن ٌُه ِّللون له ،و ٌُتابعونه،
وتدلٌسا على األؼمار الذٌن ٌُص ِّفقون له ،و ٌُوالونه!!
فاح ِرصوا،
و ُكل ذلك عند هللا باطل -إنْ لم ٌكن فً ذات هللاِ -تعالى-؛ ْ
وراقِبوا -رعاكم هللاُ...-

أحجمت -وال أزال ُ أ ُ ْح ِج ُم! -عن َ
ُ
الخ ْوض فً نقض ُترهات هإالء
وكم
أكثرها!!-
القوم -وما
أوفرهم !-والنقض لشبهاتهم الهوجاء -وما َ
َ
مثل الشٌخ ُعبٌد
ولكن
َ
األمر إذا تعلّق بشخص ٌّة محترمة -عنديِ -
الجابري -زاده هللاُ -تعالى -توفٌقا وبصٌرة-وال ُن َز ِّكٌه على هللا -فإن الشؤْنَ
ختلؾ -شٌبا ما!-
ٌ
ُ

وهذا الحق الذي به ٌعلو صاح ُب ُهْ ٌُ :إ َخ ُذ من ُكل ِّ أحد -كبٌرا كان أم
ِّ
الحق ٌُ َرد على ُكل أحد -كبٌرا كان أم صؽٌرا-؛ فبل س ٌِّد
وخبلؾ
صؽٌرا،-
ُ
فً العلم إال العلم.
ُ
االعتبارات األخرى(!) :فلها حقوقُها األُخرى ،و ُمعالجاتها األُخرى؛
وأما
فبل نخل ِْط...

كرره الشٌخ ُعبٌد -حفظه هللاِ -م ّما وصفه بـ :تزكٌتً ألهل
وأ ّما ما ّ
سل ُم له به(!) لو ُ
كنت -
البدع(!) ،أو ثنابً علٌهم -فٌما قٌل!-؛ فهذا ٌُ َ
شخص ٌّاُ -مق ِّرا أنهم كذلك!

هإالء
أكثر هإالء الذٌن ٌُب ِّد ُعهم
ِ
واعتقادي الحق الذي ال أزال ُ علٌه :أن َ
وباب محنة وفتنة :أنهم
مدار امتحان وابتبلء،
(اإلخوةُ) ،وٌجعلونهم
َ
َ
سلفٌون؛ لك ّنهم مخطبون؛ َف ُنناصحهم فً ذلك -أوال ،-ثم ُنح ِّذر من
أؼبلطهم -ثانٌاُ ،-ثم نحفظ لهم سلفٌتهم وحقهم -ثالثا.-

أما َمن ظهر لً ابتدا ُعه ،وانكشفت لً حقٌق ُته :فبل أقول فٌه إال( :إلى
ُ
قشعم)!
حٌث ألقت رحلَها أم
ِ
أقرب
فار ْقناه وقد كان
وما حال ُ ِ
َ
بعض َمن تعرفون ٌ-ا إخوانًِ -م ّمن َ
الناس إلٌنا؛ ُثم انخرمت عندنا (عدالته) ،أو ظهرت لنا (بدع ُته) :-عنكم
ببعٌد!!

فالحق أحب إلٌنا مِن أنفسنا -وهللا ،-وال نكاب ُرهُ إذا ظهر لنا -مِن عدو أو
حبٌب ،أو بعٌد أو قرٌب..

ُثم:
ال ٌقال -ألبت َة -فً مثل هذا ال َب ْحث :-هذا جرح ُمفسر ال ُبد مِن َقبوله!!
َ
المطالبة بتفسٌر الجرح إنما ُوجدت -أصبل -لمعرفة ُك ْنه الجرح
ألن
وحقٌقت ِه :أمقبول هو أو مردود!؟

الحتمال أن ٌكون جرحا بما لٌس جارحا.
ولٌس ُكل جرح مفسر مقبوال؛
ِ

الواقع -فعبل -فً هذا التحذٌر الشدٌد مِن (هإالء) فً (أولبك) -
وهو
ُ
سب قناعتً الشرع ٌّة....-
على األقلِ :ب َح َ
ُ
الوقوؾ عنده؛ ولك ِّنً
ٌجوز التلكإُ فٌه ،وال
وهذا -لوضوحه -م ّما ال
ُ
الخوض فٌهُ ،م ْكثِرا فٌه مِن المكابرة
أعجب -جدّ ا جدّ اِ -م ّمن ال ٌزال ُ ٌُ َردِّ ُد
َ
ُ
والتسفٌه!!
س ْحب ِه على ما قبلَه من كتابات -
وأما
موضوع الخطؤ فً أمر -ماُ ،-ثم َ
ُ
الرجعً!-؛ فالعدل ُ فٌه -تماما -ما عا َمل َ به أستا ُذنا الشٌخ
ُحكما باألثر
ّ
عبدالمحسن العباد -حفظه هللا -خطؤ َ األستاذ محمد سلٌمان األشقر -رحمه

هللا -حٌث قال فٌ ِه -ما معناه -زاده هللا توفٌقاُ ( :-ن َح ِّذر من َزلتهِ ،وال ُنح ِّذر
مِن كتبه النافعة)..

نعم...
هذا هو العدل ُ...
و ٌُقابلُ ُه :الظلم...
هذا هو العلم...
و ٌُقابلُه :الجهل...
هذا هو الصفاء...
و ٌُقابله :ال َكدَ ر...
هذا هو اإلقرار...
و ٌُقابلُ ُه :الجحود...

مر ال ُمنتقدَ خطؤ -فعبل!! -
 ...هذا (كله) لو سل ْمنا بؤن ذاك األَ َ
والحق أنه لٌس بخطؤ -وهلل الحمد -كما َك َ
ش َف ُه إخوا ُننا وأبناإنا -بوضوح
تا ّم.-
وإن كان قول ما ،أو حكم ما ِ -من تلكم االنتقِادا ِ
ت -حقٌقة -خطؤ :فهو
ٌدور -وال ش ّك -فً إطار االختبلؾ الجابز بٌن أهل السنة؛ فبل ٌزال ُ أب ّم ُة
ُ
العلم ٌختلفون فً الرواة والشخص ٌّات -مِن قبل ومِن بعد...-

نرفع له بشًء -ما-
الخالص ٌُ ْهدَ ُر ما عنده ُ -كله ،-وال
المبتدع
نعم؛
ُ
ُ
ُ
رأسا ،وال ُنقٌم له وزنا؛ بعٌدا عن طرابق أهل (الموازنات) البدع ٌّة
تا أصحا ُبها الحزبٌون ٌُز ٌِّنونها ألهل السنة ،وٌبتلونهم
الظالمة التً ما َف َ
بها ،وٌجرونهم إلٌها!!

ولكنْ :

الخالص؟!
المبتدع
َمن هو -ذا -
ُ
ُ
ضةِ؟!
وما شرو ُط
الحكم علٌه بالبدعة ال َم ْح َ
ِ
ِّ
الحق فً الحكم علٌه؟!
حب
ومِن صا ُ
الواجب ُتجاه َتلَ ِّقً ُحكمهِ؟!
وما
ُ
ُ
تجوز مخالف ُته لذوي األهلٌة؟!!
وهل
و ..و ..و..

َ
َ
وحفظ لؤلمة أحٌا َءهم-
لماءنا -رحم هللاُ أموا َتهم،
 ...ولم َن َر
شٌوخنا و ُع َ
ضهم !!!-بسبب
ٌنشؽلون ببعضِ هم! أو ٌتل ّقطون لبعضهم!! أو ٌُسقطون بع َ
شًء -قلٌل أو كثٌر -م ّما (قد) ٌختلفون فٌه مِن الشخص ٌّات ،والرواة.
نعم -وهللاِ-؛ لم َن َر هذا فً أي مِن التوارٌخ الشخص ٌّة ،أو المناهج
العلمٌة إال فً حدود ض ٌّقة ،وفً شخص ٌّات معروفة؛ َذر قرنُ البدعة
ُ
ضبلالت خوافٌها!
فٌها ،وانكشفت لعموم األ ّمة

بعض آثار السلؾِ -فً مثل هذه األحكام -على سابر أشكال(!)
وأ ّما تنزٌل ُ ِ
الواقع المعاصر؛ دون النظر فً ظروؾِ واختبلؾِ الزمان ،والمكان،
واألعٌان :فهً مجازفة كبرى ،وخطٌبة لٌست بال ٌُسرى!!
ئ
وال ٌُجادل فً ذلك عالم ٌفق ُه األصول ،وال عاقل تنضب ُط عنده مباد ُ
العقول...

َ
كلمة صدٌقِنا الفاضل ،العبلم ِة ال ُم َتف ِّنن ،الوزٌر األَثٌر ،األستاذ
أبدَع
وما
َ
الشٌخ صالح بن عبدالعزٌز آل الشٌخ -زاده هللاُ إ ْنعاما وإكراما:-
ج منا الى فقه جدٌد -الٌو َم -وهو (فقه القوة
« هذا الزمنُ ٌحتا ُ
والضعؾ) ،وال ٌُمكن أن ٌُ َن ِّزل َ فقٌه -أو عالم ،أو داعٌة -أحوالَ ُه اإلسبلم ٌّ َة
دابما -فً مستوى واحد :بقوة المسلمٌن ،أو فً ضعفِهم ،أو فً بلدوضعؾ
ضعؾ اإلسبلم،
ٌظهر فٌه
تظهر فٌه قوةُ االسبلم ،وفً بلد
ُ
ُ
ُ
ُ
وضعؾ أهل اإلسبلم».
الدعاة،
ُ

وقد حذر -حفظه هللا ُ -بع ُد -الدعا َة« :أن ال ٌإتى االسبل ُم مِن قِ َبلِهم ،وأن
ّ
الحق!
بمحض ُح ِّبه الشدٌد النتصار
ٌتصرؾ الواح ُد بمحض َؼ ٌْرتهِ ،أو
ال
ِ
ّ

وهذا محمود ،لك ّنه قد ال ٌُ َوف ُق فٌه إلى الصواب الذي ٌُ ُ
وافق مقاص َد
الشرع فً فقه القوة وفقه الضعؾ».

أقول ُ :فواؼوثاه فً أحوال أهل السنة -عموما ،-والسلفٌٌن -خصوصا!-
ولكن؛ أٌن هم أهل ُ هذا الفقه األمٌن ،وأصحا ِ
ب النظر المستبٌن؟!

منهج ال ُؽلُ ِّو الذي -بدأ -والحم ُد هللٌ -تضاءلُ ،وٌضمحل ،وتخبو
 ...إن
َ
ٌضرب بالحقابق التارٌخ ٌّة العلم ٌّ ِة المسلّمة
أنواره!):-
ُ
ناره ،وتخِؾ ( ُ
ُ
الربان ٌٌّن -سابقٌن
ِض عٌنٌه عن طرابق
ِ
العلماء ّ
ض الحابط ،و ٌُ ْؽم ُ
ُع ْر َ
و ُمعاصرٌن -مِن طرٌقة معاملة الخطؤ بحجمه ،وكٌف ٌّة معالجت ِه ب َقدْ ره...
ُ
رسالة أستاذنا الشٌخ الع ّباد -حفظه هللا« :-رفقا أهل َ السنة
وال تزال ُ
ألؾ كلمة»  -كما هو
بؤهل السنة» َ -م َثبل رابعا نادرا« :-كلمة تساوي َ
عنوانُ مقال لً ُ
كنت كتب ُت ُه قبل سنوات -إ ّبان نشر كتاب «رفقا- »..هذا.-
وال ٌزال ُ ال ُعلماء المنصِ فون ٌُ ْثنون على هذه الرسال ِة الرابقةِ،
وٌمدحونها ،وٌجعلونها -بٌن أهل السنة -كالمٌثاق الذي ٌكون علٌه
االتفاق ،وإلٌه االرتفاق...
ُ
اءه -مِن العلماء -على هذا الكتاب-بؤ ُ ُذنً -
ومِن أواخر َمن
سمعت ثن َ
كِفاحا :-الشٌ ُخ العبلمة المحدّث محمد علً آدم األثٌوبً -نفع هللاُ بعلومه-

 ،وذلك فً زٌارتً له فً بٌته -فً م ّكة -قبل نحو أسبوعٌن من هذا
كتاب شٌخنا العبلمة األستاذ عبدالمحسن
سه-
َ
التارٌخ -ل ّما َذ َك َر -هو نف ُ
الكتاب ج ّدا) -جزاه هللا خٌرا.-
حرفُ ُه( :-لقد أعجبنً هذا
ُ
الع ّباد ،قاببل -ما ْ
أكر َمنً -أكرمه هللا -عند زٌارتً هذه له -بمنحً اإلجاز َة بمروٌاته
وقد َ
الحدٌثٌة -دون طلب م ِّنً ،-وذلك فً َث َبت ِه« :مواهب الصمد ،»...وتلق ُ
ٌت
سن ،شاكرا له -وفقه المولىُ -ح ْسنَ ظ ِّن ِه بؤخٌهُ ،مق ِّدرا
ذلك منه ِب َقبول َح َ
لِتلطفِ ِه و َتؤ َ ِّنٌه...

كتاب «رفقا أهل السنة» -أو ؼٌ ُره! -أحدا مِن أهل
عجب
ُ
 ...فلبِن لم ٌُ ْ
مدار
السن ِة(!) ،وأُعجب به آخرون -منهم-؛ فهل نجعل هذا -وأمثالَه-
َ
ثار فتنة بٌننا؟!
محنة فٌنا ،و َم َ

ُ
وطرٌق التناصح فً الدٌن هو
أم ٌكون سبٌل ُ التواصً بالحق والصبر،
َ
والطرٌق األفضل؟!
السبٌل َ األمثل،

أ ّما موضو ُع ( َمن ٌستفٌد مِن َمنْ ؟ وكٌؾ؟ وأٌن؟)؛ فهذا مِن باب النتابج
بعد المقدِّمات؛ وهو -هكذاٌ -تعلّق ب ُكل ّ األطراؾ -جمٌعا-؛ وذلك ال ٌتم
على وجه الصح ِة والسداد إال بعد دراس ِة المصالح والمفاسد  -من جهة-
ودراسة ماه ٌّة األخطاء ،وحقٌقتها ،و َقدْ رها -مِن جهة أخرى ،-وقُدرة
الناقد(!) على الحكم الصواب فً ذلك -مِن جهة ثالثة!-

القاطع -فً ذا مِن طرؾ واحد ،أو مِن جهة واحدة،
وال ٌكون الحك ُم -
ُ
وبخاصة َم َع عدم إدراك كثٌر(!) لكثٌر مِن حٌث ٌّات األمور ،ومدى
مطابقتها للواقع المنظور.
ض ِّم
َوأَ َخص مِن ذلك ُ -كلِّه :-الت ْن ِبٌ ُه إلى أن أكثر المقول أو المنقول -فً ِخ َ
مشوه ،أو مشوش ،أو عار عن التثبت ،أو َخلًِ مِن
هذه الفتن! :-إ ّما
ّ
ال ُحجة!!

وما أحسنَ ما تقرر -قدٌما( :-الحكم على الشًء فرع عن تصوره)..
فؤٌن هو -ذا( -ال ّتصور) الصحٌح :ال ُمنتِ ُج لمثل ذاك (الحكم) الصحٌح؟!

وأقول لكم -إخوانً -أخٌرا:-
لنعرؾ كٌؾ نختلؾ
مانع أن نختلؾ {وال ٌزالون مختلفٌن} ،ولكنْ :
ال
ْ
َ
{إال َمن رحم ربك}..
ولن ٌُ ْثنِ ٌَنا عن َح ِّقنا َ -قل أو َك ُثر -دُعاةُ (التهدٌد) ،وال ُرعاة (التجدٌد):

ؾ أكث ُر
* (التهدٌد) بنشر كتاب ،أو كتابٌن ،أو فتوى ،أو فتوٌ ٌْ ِن؛ فقد َع َر َ
ّ
الحق!
معاٌٌر
الخلق
َ
بطول سبلمة ٌا م ِْر َب ُع)!
وال أقول ُ َ -ثم َة -إال( :أبشِ ر
ِ
االجتِرار!!
وإنا على انتظار ،لهذا ْ

الج ْع ُ
الصؽار!!
الصؽار ِّ
السهام ِّ
بة ،ونفِدت ِّ
فقد َف َرؼت َ
* أو (التجدٌد) للفِ َتن بعد ُخمودها ،وللم َِحن بعد هُمودِها!

ُ
الفتنة راتعة فً ببلد هللاَِ ،ت َطؤ ُ فً خِطامها؛ ال ٌحل
ورحم هللاُ َمن قال« :
ألحد أنْ ٌوق َظها؛ وٌل لمن أَ َخ َذ بِخِطامها»...

فاهْ َنؤْ ٌا صا ِح َبها...
مشاٌخ أهل السنة الفضبلء -فهم
وؼٌره مِن
وأما (الشٌخ ُعبٌد) -
ُ
ِ
محترمون لدٌنا ،و ُم َقدرون عندنا؛ سواء وافقناهم أم خالفناهم ،وسواء -
أٌضا -أخطؤوا أم أصابوا...

فـ«لن ُنفرحكم أٌها المتربصون»...

 ...والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.

تهنبة إلخواننا فً كل مكان.....و !!!
من أفٌاء بٌت هللا الحرام أكتب...
ومن بٌن ٌدي الكعبة المشرفة أقٌد...

وقبل طواؾ الوداع بسوٌعات أقول:

دخلت الساعة إلى منتدانا المبارك ألطمبن على عموم األحوال من جهة ،
وألهنا إخوانً فً كل مكان بالعٌد السعٌد من جهة أخرى  ،وألبشرهم
ببشرى طٌبة من جهة ثالثة:

فؤقول:
تقبل هللا منا ومنكم جمٌعا....

ثم أقول:
إن التهور الذي جرى به قلم البعض!!هو عنوان نصر دعوتنا السلفٌة
المباركة بإذن هللا تعالى ،البعٌدة عن الؽلو،والنابٌة بنفسها عن صور
التعصب كافة!!

ولبن لم ٌنته ذاك المتعصب-أو ذا-عما هم فٌه من زؼل وخلل وزلل....

فـ
إن بنً عمك فٌهم رماح.....

فبل س م ا ح ....

وإن كنا وهللا ال نحب ذلك ،وال نرؼب فً الخوض فٌما هنالك!!

ولكن كما قٌل:
مكره أخاك!!ال بطل!!

بل أقول:
لقد سبمنا
وضجرنا
و(زهقنا):

من كل تلكم التفاهات،وهاتٌك الفهاهات...

فؤعٌنونا على أنفسناٌ-ا إخواننا....-

واللقاء قرٌب..بإذن هللا العلً المجٌب...

والسبلم علٌكم..

.

إلى األمام  ...بمناسبة افتتاح (منتدى كل السلفٌٌن) قبل عام

الظاهر فً أعدا ِد مشتركً (منتدٌاتنا) لٌَشه ُد -وللـ ِه
التنامً الٌومً
إنّ
َ
َ
أنحاء
والرضا اللذ ٌْ ِن تلقى بهما إخوا ُننا السلفٌون -فً
ِ
ول ِّ
الحم ُد -بال َق ُب ِ
َ
باركة -والفضل ُ هلل -وحده.-
العالم( -منتدٌاتِنا) ال ُم
ِ
فقد كاد ٌصل ُ عد ُد مشتركً (المنتدٌات) إلى ثبلثة آالؾ مشترك فً عام
واحد -فقط.-

بالرضا وال َق ُبول؛ ال
أقول ُ هذا شاكرا أن ُع َم هللاِ -تعالى -على مزٌ ِد فضلِ ِه ِّ
قان ذمٌمان..
استكثارا أو َف َرحا بالكثر ِة ؛
فذان ُخلُ ِ
ِ
فإلى األمام -أٌها اإلخوة الكرام:-

 -بقو ِة العِلم...

 وباألد ِب وال ِح ْلم...

باألو َبة...
 -وبالفرح ْ

 -وبالمحبة لآلخرٌن كالمح ّبة للنفس...

 -وبالمعذرة الشرعٌة -وضوابطها المرعٌة.-

أي أحد كان؛ لتجعلوه فتنة لل ّناس (مع = ضد)؛
 ال تت َم ْح َو ُروا حول ِّح علٌه ،واجتمع ِ
بتعصب له أو علٌه؛ إال َمن قام ِ
ت ال ُح َج ُج
الصحا ُ
ت الدالبل ُ ِّ
ح إلٌه -تسننا أو ابتِداعا...-
الصرا ُ
ِّ

أهل السن ِة...
 احترمواَ
علماء ِ
 وأعطوهُم َقدْ َرهُم... ال ُتعامِلوا َمن عصى هللاَ فٌكم إال بطاعتِ ِه -سبحانه.-وأكبره.
أكثر شًء
 ْارأَفُوا بالمخالِؾ ،فهوِ
َ
ج حنانا َ
كالمرٌض ٌحتا ُ
 اك ُت ُبوا ما فٌه النف ُع العام... ناقِ ُِّ
بالحق والتواصً بالصبر...
شوا بقص ِد التواصً

 َب َ
واالنتصار للنفس..
الؽلَ َبة
احذ ُروا مِن ُح ِّ
ِ
بقضاء هللا -تعالى.-
بالرضا
 ه ِّد ُبواِ
نفوس ُكم ِّ
َ
بتعظٌم ذ ِْك ِر هللا -جل وعبل.-
 ط ٌِّ ُبوا أقبل َم ُكمِ
 احرصوا علىعقٌدتِ ُكم...
منه ِج ُكم..
دٌنِ ُكم..
أخبلقِ ُكم...
عل ِم ُكم..
أعمالِ ُكم...
وأخٌرا..
ب أع ٌُنِ ُكم قول َ ر ِّب ُكم:
ص َ
 ...اجعلُوا ُن ْ
{ بل اإلنسانُ على نفسِ ِه بصٌرة ولو أ ْل َقى معاذٌره }.

والسبل ُم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.

****

تجاوبا مع ُمبادرة اإلصبلح -للمرة الثانٌة ...-ونرجو أنْ
تكونَ األخٌرة...

واإلصبلح؛
لح
ِ
َج َزى هللاُ  -تعالى  -خٌراُ :كل َمن كانت له ٌد فً الص ِ
خٌر فً كثٌر مِن نجواهُم إال َمن
فاألمر فٌه كما قال ربنا -سبحانه{ :-ال َ
ُ
أمر بصدقة أو معروؾ أو إصبلح بٌن الناس}...
َ

صبلح ،و ٌَ ْس َع ُد له قل ُب ُه،
ح بهذا اإل
وج َزى هللاُ  -تعالى -خٌراُ :كل َمن ٌفر ُ
َ
ِ
لخٌر ِه ٌداه...
س به فإا ُدهُ ،وتمشً
وٌؤْ َن ُ
بنور ِه قدماه ،وتعمل ُ
ِ
ِ

بعض إخوانِنا َ -ؼ َف َر هللاُ لهم -إلى إعاد ِة الفتنةِ،
ؾ ِ
...لقد كاد ٌُإدِّ ي تصر ُ
الصبلح
بعض أهل
ض
وإرجاع
ِ
َ
الببلء ..لوال أن هللاَ -فً َعلٌابِ ِه -قٌ َ
ِ
ِ
ْ
واإلصبلح لوأدِها مِن جدٌد ،وبحزم حدٌد...

صلَ،
وس ِه َر ،وتع َ
ؾ ،وتحملََ ،
وراسلَ ،وص َب َر ،وتكل َ
َ
فات َ
ِب ...جزاهُ هللا ُ
خٌرا...

لوب قبل األفعال ،واستجا َبت ال ُعقول ُ قبل األعمال؛ ف ُح ِذ َفت
فتجاو َبت القُ ُ
َ
َ
ي ما كادَ ٌُ ْن َ
ُ
ش ُر -على أَ َث ِر
المقاالت التً تجاذبت
الفتنة مِن طرفٌها ،و ُط ِو َ
ذا -من شهادات بعد أنْ ُكتِ َب ْت! وأ ُ ْبعِدَ تسجٌل ُ المجلِس بعد أن فُ ِّرغ!

إطفاء
لماء دعوتِنا السلفٌة ،وحِرصا على
ِ
ُكل ذلك حفاظا على مكانة ُع ِ
األهواء والحزبٌة -على اختبلؾِ توجهاتِ ِهم
ألهل
هذه الفتن ِة الردٌة ،و َك ْبتا
ِ
ِ
البدعٌة الفكرٌة.-

واألمل ُ باهلل ر ِّبنا كبٌر أنْ ٌكونَ هذا الطً لصفح ِة الخبلؾِ هذه -بدءا
وانتهاء -سببا ُمباشِ را و َق ِو ٌّا -فً عود ِة الل ْح َم ِة الصادق ِة لدعوتِنا السلفٌة
دابر دُعا ِة الفتن والفُرق ِة -الذٌن ال ٌعٌشون إال
ال ُمباركة؛
لنقطع -جمٌعاَ -
َ
ِض ِّم الفِ َت ِن واالبتبلءات...-
ون الخِبلفات ،وال ُوجو ِد لهم إال فً خ َ
فً أَ ُت ِ

فـ :
اللهم ط ِّه ْر قُلو َبنا مِن ال ِؽل ِّ والضؽٌنة...
ْ
باالطمبنان والسكٌنة..
ُورنا
صد َ
وامؤل ُ
ِ
واإلصبلح...
لؤلمن
دور َنا وإخوانِنا
الله ّم
ص َ
اشرح ُ
ْ
ِ
ِ

وض ِّمد -برحمتِك اللهم -ما أصا َبنا -جمٌعا -مِن َ
األذى وال ِجراح...

ضى بواحدة * * * حتى أ ُ َبلِّ َؽ ُهم أ ْل َف ٌْ ِن آمٌـنا
آمِـٌنَ آمٌنَ ال ْأر َ

*****

تجاو ِبنا مع ُمبادرة اإلصبلح) -توضٌح وإٌضاح:-
تعزٌزا لـ( ُ

ُ
سماحة أستاذِنا العبلمة الشٌخ عبد العزٌز بن باز-رحم ُه هللاُ -فً
.....قال
«مجموع فتاواه ومقاالتِه» (:)ٔ1/ٕ4

فالواجب على الداعً إلى اللـ ِه :أن ٌُ ِّ
حضور
الناس فً العِلم -فً
ب
«
َ
رؼ َ
ُ
ِ
بول منهم.
دعوة علماء أهل السن ِة ،-وٌدعوهم إلى ال َق ِ

ٌِر مِن أهل العِلم المعروفٌن بالعقٌد ِة الصحٌحة ،والدعوة إلى
وٌح َذ َر الت ْنف َ
ْ
هللا -عز وجل.-

و ُكل واحد له أخطاء ،ما أحد ٌَ ْسلَ ُم...
فالواجب :أنْ ٌُ َنب َه على أخطابِه باألُسلو ِ
س ِن ،ولكنْ  :ال ٌُ َنفر منه-
الح َ
ب َ
ُ
بالر ْف ِق
وهو مِن أهل السنة ،-بل ٌُ َوج ُه إلى
الخٌر ،و ٌُعل ُم الخٌر ،و ٌُنصح ِّ
ِ
الناس إلى أن
وجل ،-و ٌُ َنب ُه على خطبِه ،و ٌُدعى
ُ
فً دعوتِه إلى هللا َ -عز َ
ٌَ ْطلُ ُبوا من ُه العل َم ،وٌتفقهوا -ما دام مِن أهل السنة والجماعة.-

التنفٌر منه ،ولكنْ َ ٌُ :نب ُه على الخطؤ الذي وقع منه.
ٌوجب
فالخطؤ ُ ال
َ
ُ

ؾ عن ُه من
فكل إنسان له أخطاء ،ولكن االعتبار بما ؼلب علٌه ،وبما ُع ِر َ
العقٌد ِة الط ٌِّ َب ِة...

الب ِّر والتقوى ،والتناسً
فالواجب -على ُع ِ
ُ
لماء السن ِة :-التعاونُ على ِ
عما قد ٌَ َق ُع مِن َزلة و َه ْف َوة.

َمن ذا الذي ٌَ ْسلَم؟!

رضً هللاُ عن ُهم
سلَفٌِة على طرٌق الصحاب ِة -
َ
ال ُم ِهم أنْ تكونَ الدعوةُ َ
وأرضاهُم ،-وا ِّتباعِ ِهم بإحسان...

للخٌر إذا أخطؤ :فله أج ُر االجتهاد ،وإذا
وج ُه
فالداعِ ً إلى هللا ،والعال ُم ال ُم ِّ
ِ
أهل السن ِة -ما
أصاب :له
أجران -ما دام على الطرٌق ِة السلَفٌِ ِة -طرٌق ِة ِ
ِ
الخٌر...-
وحدا قاصدا
َ
دام ُم ِّ

أهل
والر ْف ِق بالد ْع َوةُِ ،
وأُوصٌكم بالتعاونِّ ،...
سن الظنِّ بإخوانِكم ِ
وح ِ
ش ِر ما ٌُ َ
السنةِ ،و َعد َِم ن ْ
س ْم َع َت ُه ْم مِن أؼبلطِ .
ش ِّوهُ ُ
الهاتفً،
بل عالِ ُجوها بالط ُر ِق ال َق ٌِّ َمة -بالمحادث ِة بٌنِكم ،باالتصال
ّ
ِّ
بالزٌارة ،بال ُمكاتب ِة الط ٌِّ َب ِة...-

ُ
والهدؾ
الوحشة ،وحتى ٌتضِ َح الحق ،وحتى ٌزول َ الخطؤُ،
ُ
حتى تزول َ
ُ
طاعة هللا ورسولِه.»...
هو

 ...وال أزٌ ُد!

*****

لٌس بٌن (الهجر)و(الهجرة)حرؾ[ة]-فقط!!!..-

فً ببلد الؽرب-حٌث المسلمون قلة،وحٌث السلفٌون أقل-ال ٌزال بعض
إخواننا!!(الؽبلة!)ٌستعملون أشد أنواع التعصب ،وٌمارسون أعنؾ
أصناؾ التحزب!!
هإالء اإلخو َة -كثٌرا -بـ (الهجر ِة)؛ فإذا
ولقد ناصحنا-من قبل ُ ومن بع ُد-
ِ
الهجر) ُمن َكبون!!فهما جدٌدا،
هم عنها ُم ْن َكفون! فً الوقت الذي هم على (
ِ
وجهبل مدٌدا بـ(منهج السلؾ الصالح)!فٌه:
تضٌٌع) فق ِه مقاص ِد ال ّ
رع الحكٌم.
(
ُ
ش ِ
ُ
المصالح والمفاس ِد -بحس ِ
ب تؽاٌر الزمان
تطبٌق قواع ِد
إضاعة) أصول
و(
ِ
ِ
والمكان واألعٌان...-

إلً هنا-
أقول هذا اآلن -مع أنً أعرفه منذ زمان!!-بسبب سإال ورد ّ
وأنا اآلن فً (كندا)-فً دورة علمٌة سلفٌة،مع بعض المشاٌخ السلفٌٌن-
!!

فلقد سؤلنً بعض الشباب(الناشا)ممن ابتلوا بهذه الببلد؛قاببل:

ٌا شٌخ!
لقد ّ
بعض اإلخوة من حضور دورتكم هذه!!!
حذ َرنا
ُ
ول ّما لم نسمع كبلمهم ،ولم نتجاوب مع تحذٌرهم(!)هجرونا وح ّذروا
منا!!!!

بل وصل الحال إلى التحذٌر من تزوٌج أحد إخواننا(!)بسبب حضوره
هذه الدورة!!!!!

قلت:
كذا قال هذا األخ-كان هللا له.-
وأولبك(!)ٌتس ّترون فً هذٌن التحذٌرٌن-وؼٌرهما!-وراء دعوى
ادّعاء:أن (بعض المشاٌخ!) ّ
حذر منهم!!!!

فهل-حقاٌ-ؤمر (المشاٌخ!) بهذه الفعابل؟؟؟!!!

و َمن هم هإالء (المشاٌخ!)؟!
وهل (هم) ٌرتضون هذه الصنابع السوداء التً تذ ّكرنا بفتاوى(!)ؼبلة
الحنفٌة فً متعصبة الشافعٌة-فً القرون الوسطى-؟!

وهل هذه هً الدعوة السلفٌة-حقا-؟!

مندسا تحت عباءة
وإلى متى سٌظل هذا الؽلو الؽادر الخإون
ّ
السلفٌة؛ٌضرب السلفٌة باسم السلفٌة؟؟!!

هل هذا هو الفهم الصحٌح للدعوة السلفٌة المباركة؟؟!!

إلى متى سٌظل هإالء(!)ٌتكلمون باسم (المشاٌخ!)،وٌحملون
أختامهم؟؟!!

وأخٌرا:
متى سنسمع من(المشاٌخ!)-وفقهم هللا-قوال فصبل،وتوجٌها
حازما،وكبلما حاسما ؛ ٌُنهون فٌه هذه المهازل الرخٌصة؟؟!!

النقض لهذا الؽلو المرٌب؛الذي الٌنبنً على كتاب!وال ٌقوم على
متضمنا
َ
سنة!!ولٌس له سلؾ صالح!!! إإل ما ٌَفهمونه-أو ٌُفهمونه!-من نصوص
مجتزأة -من هنا وهناك-؛لٌس لها رابط إال الجهل بمقاصد الشرع
الحكٌم!ولٌس لها ضابط إال سوء الفهم ألصول التمٌٌز بٌن المصالح
والمفاسد-وارتباط تطبٌق ذلك بحسب اختبلؾ الزمان والمكان واألعٌان-
...

فقولوا لً -بربكم:-

إذا لم ٌكن هذا (ؼلوا!)؛فؤٌن هو(الؽلو!!)؟؟!!

....منتظرٌن(!)معرفة أولبك (المشاٌخ!)-أوال،-ثم معرفة موقفهم(!)-
ثانٌا!!!!-
والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته..

كتبه(بٌده):
محبكم:
علً بن حسن الحلبً األثري
كندا-تورنتو
بعد فجر األحد من ٌوم عاشوراء/سنةٖٔٗٔهـ

وصلى هللا وسلم وبارك على نبٌنا محمد ،وعلى آله وصحبه-أجمعٌن...-

س ُكم}  ..فرصة لل ُمراجعة!!
{...فبل تظلموا فٌهنّ أنفُ َ

ؾ شه ُر هللا (المحرم)...
ها قد
انتص َ
َ
ض ْت ...ولٌالٌه قد تقض ْت...
وها هً ذي أٌا ُم ُه قد ا ْن َق َ

فماذا فعلنا؟!
أو :ماذا نحنُ فاعِ لُون؟!
ُ
ض ِّم َنة لِ ِح َكم جلٌلة ،وأحكام عظٌمة:
....هذه
اآلٌة الكرٌمة ُم َت َ
أنواع الظ ْل ِم؛ «فإن ُكل
لجمٌع
* فقولُ ُه -تعالى{ :-فبل تظلموا} :عام شامِل
ِ
ِ
ما َن َهى هللاُ عن ُه راجع إلى الظ ْلم» -كما قال َ شٌ ُخ اإلسبلم ابنُ تٌمٌ َة فً
«الفتاوى ال ُكبرى» (ٔ.-)61/

و« ُجماع الس ٌِّبات الظلم -وهذا أصل جامع عظٌم- »-كما فً «مجموع
الفتاوى» (ٔ- )6ٙ/له -رحم ُه هللا ُ.-
نفسه ،و ُظ ِلم ال ّناس بعضهم بعضا» -كما
وهو «قد ٌختص ب ُظلم اإلنسان َ
فً «مجموع الفتاوى» (-)41/4أٌضا.-
اإلسبلم ابنُ تٌمٌ َة فً «مجموع الفتاوى» ( )٘ٓ4/6إلى
ب شٌ ُخ
س َ
وقد َن َ
ِ
(كثٌر مِن أهل السنة ،والحدٌث ،والنظار) معنى (الظ ْلم) ،وأن ُه« :وض ُع

س المحسنَ شٌبا مِن
ِ
ؼٌر موضِ ِعهِ ،ومِن ذلك :أنْ ٌَ ْب َخ َ
الشًء فً ِ
ؼٌره».
حسناتِهِ؛ أو ٌحمل َ علٌه من س ٌِّبات ِ

الح ُرم األربع؛ على ما قال
أي :األشهر ُ
** وقولُ ُه -تعالى{ :-فٌهن}؛ ْ
أهل التفسٌر على
اس فً «معانً القُرآن» (ُٖ « :)ٕٓٙ/
اإلما ُم النح ُ
أكثر ِ
أنفسكم.
أن المع َنى :فبل تظلموا فً األربعة
َ
وخصها تعظٌما».
ُ
العبلمة الشنقٌطً فً «أضواء البٌان» (« :)ٔٗ4/ٙاع َل ْم أن
وقال
الس ٌِّ َ
بة قد تع ُظم ،فٌع ُظم جزاإها -بس َب ِ
ب ُحرمة الزمان.»-
ُ
العبلمة ابنُ عادِل فً «اللباب فً ُعلوم الكِتاب»
ومع ذلك؛ فقد قال
(ٓٔ:)6ٙ/
منع اإلنسان مِن اإلقدام على الفسا ِد فً جمٌع ال ُعمر».
و«ال ُمرا ُدُ :
تفسٌره» (- )ٖٔٗ/6فً اآلٌ ِة:-
وهو كما قال اإلما ُم القُرطبً فً «
ِ
ؼٌر هذه األٌام جابز!».
«ولها َم ِزٌة فً
تعظٌم الظلم؛ ال أن الظل َم فً ِ
ِ

*** وقولُ ُه -تعالىَ { :-
موم؛ لٌِشمل َ
أنفسكم}؛ األصل ُ َح ْملُ ُه على ال ُع ِ
الؽٌر) -مِن األُمة -جمٌعا.-
س) ،و( َ
(الن ْف َ

س ِق قولِ ِه -سبحا َنه{ :-فإذا دخل ُتم بٌوتا فسلِّ ُموا على
وهو على َن َ
أنفُسِ كم} ،وقولِ ِه -تعالى{ :-إذ َب َع َ
ث فٌ ِهم رسوال مِن أنفسِ هم}؛ فاألُم ُة -
س الواحد ِة مِن الجسد الواحد:
جمٌعا -كالن ْف ِ
ٌرها -م ّما هو فً
فظل ُمها ممنوع لذاتِها -أصالة ،-و ُظ ْل ُمها ممنوع لؽ ِ
موضع نفسِ ها َ -ت َبعا.-
ِ

نفسه..
ؼٌرهُ فقد َظلَ َم َ
وال شك أن َمن ظل َم َ
*****

ي فً «التبصرة» (ُٕ - )ٖٔ/مخاطِ با
الج ْو ِز ِّ
وما أجمل َ ما قالَ ُه اإلما ُم ابنُ َ
الضمابر ،شاحِذا ال ِه َمم:-
َ
ضحاها بالذ ُنو ِ
ب
«هذه أوقات ُم َعظ َمة ،وساعات مكرمة ،وقد صٌ ْر ُتم ُ
س ُكم...
ص ُح َف ُكم ال ُم ْظلِمة! فال َملَ ُك ٌك ُتب ُخطا ُكم و َن َف َ
ضوا بالت ْو َب ِة ُ
َع َتمة! فب ٌِّ ُ
س ُكم}...
{فبل تظل ُموا فٌهن أنفُ َ

الس َنة! واسم ُعوا المواع َظ
لقد ضٌ ْع ُتم ُم ْع َظ َم الس َنة؛ فدَ ُعو مِن اآلن هذه ِّ
س ُكم{ ...فبل تظلموا
فقد َن َط َقت بؤ َ ْلسِ َنة! ودَ ُعوا الخطاٌا؛ فٌكفً ما قد و َك َ
س ُكم}.
فٌهن أنفُ َ
ار قبل ال َف ْو ِ
ت!
البدَ َ
البدَ َ
ار ِ
ِ
ب الموت!
ار؛ فقد َق ُر َ
ار الح َِذ َ
الح َِذ َ
َ
َ
س ُكم...
الٌقظة
ِساب َم ْح َب َ
ض ٌِّ َق الح ُ
الٌقظة؛ فقد أسمع الصوت ،قبل أن ٌُ َ
س ُكم}.
{فبل تظلِ ُموا فٌهن أنفُ َ
َ
األوقات
 ..ال ُبد أنْ تنطِ َق الجوارح ،وتشهدَ علٌ ُكم بالقبابح ،فا ْمؤلُوا
س ُكم{ ...فبل تظلِ ُموا
بالعمل الصالِح ،فإن ُكم إذا َن َز ْل ُتم ُب ُطونَ الصفابح آ َن َ
ِ
س ُكم}.
فٌهن أنفُ َ
واح َذ ُروا
اعز ُموا -الٌو َم -على َت ْركِ الذ ُنوب ،واجت ِهدُوا فً إزال ِة ال ُعٌوبْ ،
ص َفحات القُلو ِ
س ُكم{ ...فبل َت ْظلِ ُموا
س َخ َط
ب َم ْجلِ َ
عبلم ال ُؽٌوب ،واك ُتبوا على َ
َ
ِ
س ُكم}.»...
فٌهن أنفُ َ
حار َم ُه ،أدوا
«ا ْل َت ِز ُموا ُحدودَ هللا -تعالى ،-أقٌموا
َ
فرابض هللا ،واج َتنِ ُبوا َم ِ
الح َ
قوق فٌما بٌنكم وبٌنَ ر ِّب ُكم ،وفٌما بٌنكم وبٌن عبا ِد ِه.
ُ

البن آد َم ُكل مرصد ،وأقس َم للـ ِه لَ ٌَؤْتِ ٌَن ُهم مِن
واعلَ ُموا أن الشٌطانَ قد َق َعدَ
ْ
ِ
أكثرهُم
بٌن أٌدٌهم ومِن خلفِهم ،وعن أَ ٌْمانِهم وعن شمابِلِهم ،وال ٌج ُد َ
ِ
شاك ِِرٌن.
أقس َم للـ ِه بعز ِة اللـ ِه ل ٌُ ْؽ ِو ٌَن ُهم أجمعٌن؛ إال عبادَ هللا ال ُم ْخلَصِ ٌن.
ص على ْ
واء َبنًِ آد َم وإضبللِهم؛
إؼ ِ
إن الشٌطانَ لَ َح ِرٌص ُكل الح ِْر ِ
ب إلٌهم المعاصً،
دٌن هللاٌ ،ؤ ُم ُرهُم
ِ
نكرَ ٌُ ،ح ِّب ُ
ٌصدهُم عن ِ
بالفحشاء وال ُم ِ
و ٌُ َك ِّرهُ إلٌهم الطاعا ِ
ت:
ٌؤتٌِ ِهم مِن ُكل ِّ جانب ،وٌقذفُهم بسها ِم ِه مِن ُكل ِّ جهة.)) ]ٔ[( »..
فراقِ ُبوا -إخوا َننا -رب ُكم...
راقِ ُبوا أقبل َم ُكم...
راقِ ُبوا قُلو َب ُكم...

ؼٌر ُكم:
س ُكم} ،وال َ
{ ...فبل تظلِ ُموا فٌهن أنفُ َ

وء الظنِّ ...
س ِ
ب ُ
أو ال َك ِذ ِ
ب ...

أو الؽٌِب ِة ...

أو النمٌِمة...

أو ال َب ْهت...

أو التقلٌد...

أو التعصب...

الع َجلة والتسرع...
أو َ

أو عدم التثبت...

أو قالة السوء...
أو ال َف َرح بالزلة...
العثرة...
أو ت َتبع َ

أو التعالُم الباطِ ل...

أو ال ُع ْجب والتكبر...
أو ال ِّ
شدة والت َجبر...
 ...وال ُم َوف ُق َمن وف َق ُه هللاُ -تعالى.-

فاللهم و ِّف ْقنا ،و َث ِّب ْت َنا ،وأ ْك ِر ْم َنا...

*****

ابن عثٌمٌن -رحم ُه
[ٔ]« ِّ
الضٌاء البلمِع» (صٗٓ- )4ألُستاذِنا الشٌخ ِ
هللاُ

قالوا :قال! فقلت...
سل َ لهم قاببل :إن ُه ال ٌزال ُ (على العه ِد!)،
 ..قالوا :إن ُه أر َ
فقُ ُ
لت -فورا -وأنا ب ِه خبٌر َ -ط ْورا َط ْورا!:-

أي عهد قدْ َبق ًِْ *** وأنت ٌا هذا َ
شق ًِْ

ورازقًِ
حمدا لر ِّبً بادبا *** وخالِقًِ
ِ

سل ِْم َ
صد ِق
ج
المنهج ال ُم َ
فما ( َ
ِ
ت) فً انتها *** ِ

دَعوة *** و ُم ْظ ِهرا حال َ التق ًِْ
عوي فً ْ
ال َت ْر ِ

سق ًِْ
جً مِن اإللَ ِه *** َر ْح َمة لِـ َمنْ ُ
إِ ْر َت ِ

ترتقً
َقدَ َما َك فً انكِسار *** فا ْق ُعدَنْ ال
ْ

واح َذ َرنْ ال َت ْح ُم ِق
سلوك *** ْ
َو َت َعقلْ فً ُ

النقً
ال ُت َب ِّدلْ ٌا َظلُوما *** قالَ َة الد ِّر
ْ

أٌنَ َ
البٌهقً
أنت مِن ُعقول *** أٌنَ أٌنَ
ْ

ش َعب» *** ُم ِّ
ْإذ قد َر َوى فً « ُ
حذرا لِـ َمنْ ٌَق ًِْ

لصادق
سن *** ُمإ ِّكدا
ِألنفُس مِن أ ْل ُ
ِ

أنت مِن (وكٌل) *** أٌنَ َ
أٌن َ
أنت مِن (فِق ًِْ)

إنْ ُك َ
نت ٌا ذا صادِقا *** َفؤ َ ْر ِج َعنْ للسر ِق

ؼٌر أدْ َنى َق َل ِق
خٌِانة و ِخ ْل َ
سة *** مِن ِ

حال ْ
ِزدْ كذِبا ُم َحققا *** َ
األخ َر ِق
شبٌ َه ِ

لقد ُ
ش ِه ْر َ
ت بالف َِرى *** مِن (سورابا) لِـ( ُجل ِق)

وما َحكا ٌَا ( ٌَ َمن) *** عن عاقِل ُمإن ِق

َ
ِناعِق
فضحت حالَكا *** َك َز ْف َرة ل
لقد
ِ

الع َ
َ
شن ِق
ِس َ
فؤنت ٌا ذا خامِل *** ُمناف ُ

فذا (هبلل) ساقط *** فً َو ْسط بحر ُم ْؽ ِر ِق

َ
برق
لقد
كذبت فً ا ْفتِرا *** ُمواصِ بل لؤلَ ِ

ج ُكل ض ٌِّ ِق
والحم ُد ذا ل َِر ِّبنا *** ٌُ ْف ِر ُ

تراواس  -إندونٌسٌا

فً ٕٕ شوال ٖٓٗٔهـ

ٌو َم ندِم (أبو بكر الص ِّدٌق) ،ث ّم ( ُعم ُر بنُ الخطاب)؛ أتدرون
لماذا؟!
روى اإلما ُم البخاري فً «صحٌحِه» (ٔ ،)ٖٙٙو(ٓٗ )ٗٙعن أبً
َ ...
الدرداء -رضً هللا ُ عن ُه ،-قالُ :
النبً -صلى هللا علٌه
كنت جالسا عند
ِ
ِّ
ثوبهِ ،ح ّتى أبدَ ى عن ركبتِه ،فقال
وسلم ،-إذ أق َبل َ أبو بكر آخِذا بطرؾِ ِ
النبً -صلى هللا علٌه وسلم« :-أ ّما صاح ُبكم فقد ؼا َم َر».
ّ
الخطا ِ
ب شًء
فسلم ،وقالٌ :ا رسول َ هللا! إ ِّنً كان بٌنًِ وبٌنَ ابن
ت إلٌهُ ،ثم ( َند ِْم ُ
فؤس َر ْع ُ
ت).
[ ُمحاورة]ْ ،

ؽضبا ،فات َب َع ُه أبو بكر].
مر،
[
ؾ عنه ُم َ
فانصر َ
َ
ب أبو بكر ُع َ
فؤؼض َ
َ
فسؤل ُت ُه أنْ ٌؽف َِر لً ،فؤ َبى علً ،فؤق َب ْل ُ
ت إلٌك.

فقالٌ« :ؽف ُِر هللا ُ لك ٌا أبا بكر» -ثبلثا.-
ُثم إن ُع َم َر (ن ِد َم) ،فؤ َتى منزل َ أبً بكر ،فسؤل َ :أثم أبو بكر؟
فقالوا :ال.

النبً -صلى هللاُ علٌ ِه
فجعل َ وج ُه
فؤ َتى إلى
ِّ
النبً -صلى هللاُ علٌه وسلّمَ ،-
ِّ
َ
فج َثا على ُرك َب َت ٌْه ،فقالٌ :ا
ب] ،ح ّتى
أشفق أبو بكرَ ،
وسلمَ ٌَ -ت َمع ُر [وؼضِ َ
كنت ْ
رسول َ هللا ،واللـ ِه أنا ُ
أظلَ َم -مر َت ٌْن.-
َ
كذبت،
بع َثنًِ إلٌ ُكم ،فقُل ُتم:
هللا َ
فقال النبً -صلى هللا ُ علٌه وسلم« :-إن َ
َ
تار ُكو لً
وقال أبو بكر:
صدق ،وواسانً بنفسِ ِه ومالِهِ ،فهل أن ُتم ِ
ِي بعدَها.
صاحبً؟!» -مر َت ٌْن ،-فما أُوذ َ
ِ
 ..لقد ( َن ِد َم) األول ُ على
إؼضابه الثانًِ -رضً هللا ُ عن ُهما ،-فجا َءهُ
ِ
ُمعتذِرا...
فرج َع
ُثم ( َن ِد َم) الثانً على َعد َِم َق ُبولِ ِه ُع ْذ َر األو ِل -
رضً هللاُ عن ُهماَ ،-
َ
إلٌه راضِ ٌا...

فؤٌن -أٌنَ  -نحنُ من ُهما؟!!

ولقد َذ َك َر الحاف ُظ ابنُ َح َجر فً «فتح الباري» ( )ٕ٘/4فوابد الحدٌثِ؛
فقال َ -رحم ُه هللا ُ:-
«فً الحدٌ ِ
ث مِن الفواب ِد:
جمٌع الصحاب ِة.
فضل ُ أبً بكر على
ِ

ب َمن هو أفضل ُ منه.
وأن الفاضل َ ال ٌنبؽً له أنْ ٌُؽاضِ َ
ُ
المرء فً وج ِههِ ،ومحله :إذا أَمِنَ علٌه االفتتان
مدح
جواز
وفٌه:
ِ
ِ
واالؼترار.
الؽضب على
وفٌه :ما ُط ِب َع علٌه اإلنسانُ مِن البشرٌ ِة حتى ٌحملَ ُه
ُ
ب خبل ِ
ارتكا ِ
الرجوع إلى األَ ْولَى؛
الدٌِّن ٌُسرع
األولَى؛ لكن الفاضل َ فً
َ
ؾ ْ
ِ
كقولِه -تعالى{ :-إن الذٌن ات َق ْوا إذا مس ُهم طابؾ مِن الشٌطان تذك ُروا}.
َ
الؽاٌة -لٌس بمعصوم.
الفضل
النبً -ولو َبلَ َػ مِن
ؼٌر
ِّ
وفٌه :أن َ
ِ

االستؽفار والتحل ِل مِن المظلوم.»..
سإال
استحباب
وفٌ ِه:
ُ
ِ
ِ

جنانِه ورضوانِ ِه -تعالى.-
...
َ
رضً هللاُ عن ُهما ،وأ ْل َح َقنا بهما فً ِ

*****

الج ْهل!
صو َم ُة ِع ْندَما َت ُكونُ فُجورا َم ْلفُوفا ِب َ
ال ُخ ُ
علً بن حسن الحلبً األثري
لٌس ِ
اس
اس َمذمومة لذاتِها مِن كل ِّ َوجه َ -فبلَ ٌزال ُ الن ُ
ت الخصو َم ُة بٌنَ ال ّن ِ
توج ُه إِلٌَها إِما بسب ِ
ب باعِ ثِها -إِ َذا كانَ
ِبهذا ٌ َق ُعونَ ،-وإِ ّنما ٌتحق ُق ذم َها ال ُم ِّ
ٌؾ إِذا اج َت َمعا؟!
لِباطِ ل ،-أَو نتٌجتِها -إِذا كا َنت فُجورا-؛ َف َك َ
ولعله من أجل ذا قال رسولُنا-صلى هللا علٌه وسلمِّ -
محذرا من صفات
المنافقٌن..(:-وإذا خاصم فجر-)..أعاذنا هللا وإٌاكم وكل مسلم-؛فلم ٌذ ّم
َ
ُ
حٌث هً خصومة،وإنما ذ ّم-صلوات ربً وسبلمه علٌه-
الخصومة مِن
الفجور فٌها...
َ

كنت األ ُ
ول َقد ُ
دعوٌة إِلى (مصر الكِنانة)؛
ٌارة عِ ْلمٌِة
سبوع الماضِ ًَ فًِ ِز َ
َ
ِ
ُ
اج َت َم ْع ُ
وألقٌت
أفاضل طلب ِة ال ِع ْل ِم والدعا ِة إلى هللا َ -تعالى،-
ت فٌِها بعدد مِن
ِ
حاضرا ِ
بعض
ضها ب ّثا ُمباشِ را فً ِ
ت والدروس ،كانَ بع ُ
فٌِها عددا مِن ال ُم َ
ال َق َنوا ِ
ت الفضابِ ٌّة.

أَقُول ُ ما تقد َم -أَوال ،-وما َع َط ُ
فت ب ِه -ثانٌِاُ -مشٌرا إلى ا ِّتصال هاتفً
رآء بِال َباطِ ل؛ سمع ُه -فورا -مبلٌٌنُ ال ُمشاهِدٌن
الج ِ
مباشر أجراهُ واحِد مِن ُ
أنحاء العالم!!
والمستمعٌن فً
ِ

وأثناء ما كانَ ٌتكل ُم هذا الجري ُء بالباطِ ِل ِ -ب َه ْذ ِر ِهُ -
كنت أبتسِ ُم ابتِسامة
َ
ُمرة َعلى َج ْهلِ ِه َو َتفا َه ِة َكبل َم ِه -مِنْ ِج َهةَ ،-و َعلى ْ
مك ِر ِه َو َؼدْ ِر ِه -مِنْ ِج َهة
أ ُ ْخ َرى!-
ذلِ ُكم أ ّنه -عا َملَ ُه هللاُ بعدلِه -ابتدأ ا ِّتصالَ ُه بالت ْرحٌِ ِ
ب والتقدٌِر (!) لِ ٌُو ِج َد
حاو ُرنًِ َ -و َكذا ّ
الطا َقم ال ّتلفزٌون ًِّ ال ُمراقِب مِنْ ورابِه -صدمة
ِعندَ َمنْ ٌُ ِ
ضبل َعن مقصو ِد ِه األَساس!
لٌس ُه -ذا َكَ ،-ف ْ
ذهنِ ٌّة ال ٌُم ٌِّزون مِنْ خِبللِ َها َتدْ َ
س َ
الؽاد ُِرَ ،والجا ِهل ُ الما ِك ُر
والحق -والحق أَقُول :-لقد
استطاع هَذا ال ُم َدلِّ ُ
َ
أَن ٌستفٌدَ (!) مِن َه ِذ ِه الصدْ َم ِة فًِ أَنْ ٌُ َم ِّر َر سب ُهَ ،و َ
ش ْت َم ُهَ ،و َط ْع َن ُه،
َ
حاو ِري َ -فضبل َع ّمن
ِراءهُ ..قبل َ أن
و َك ِذ َب ُه ،وا ْفت َ
ٌستفٌق مِنَ الصد َم ِة ُم ِ
وراءهُ مِن ّ
الطا َق ِم ال ّتلفزٌون ًِّ!!-
َ
الجري ُء ،وال َماك ُِر ال َقمً ُء ،والجا ِهل ُ البذي ُء أَن ُه
َولَبِن َخمنَ هَذا الؽاد ُِر َ
بر َوال ٌَقٌِن:
استفادَ (!) ِم ّما قال!! فإِ ِّنً أقولُها ُمط َمبِ ّنا بِالص ِ
كثرَ ،ذلِ ُكم أنّ مِن أُولَبِ َك
أكبر وأَ َ
قاءهَُ -
ل َقد َكا َنت فابِ َد ُتنا -نحنُ -فٌِما َ
س َفا َه َتهَ :-م ِن ازدادَ ٌَقٌِ ُن ُه ِب َفسا ِد
س ِم ُعوا َت َفا َه َتهَ ،و َعا ٌَ ُنوا َ
بلٌٌنَ -الذٌِنَ َ
ال َم ِ
ج َ
الء َ
الؽادِرٌنَ  ،الذٌِن ال ٌَ ْف َه ُمونَ ،وال ٌُ ِرٌدُونَ أن ٌَكو ُنوا
َم ْن َه ِج هَإُ ِ
الخ َو ِ
ار ِ
ِم ّمن ٌَ ْف َه ُمون!
وكٌؾ أن ُهم ٌَ ْر ُمونَ الدعا َة إِلى هللا َ -تعالى-ودٌنِهِ -بؤق َب ِح ال َق ْول ،وٌسبو َن ُهم
َ
سب ،وٌف َترونَ َعلَ ٌْ ِهم ِبؤ َ ْسوإِ الفِرى!
ِبؤش َن ِع ال ّ

وصل ِ
ؾ ُم َخالِ َف ُه ِبـ
الجرأةُ ال َباطِ لَ ُة ِب َهذا ال َماكِر الفا ِجر ال َؽادِر أَن ٌَصِ َ
ت ُ
بل َ
سولِه)!!
( َعد ُّو هللاِ َو َر ُ

َفؤَي َببلدَة أَ َ
شد؟!
َوأَي حقد أك َب ُر؟!
َوأَي َعدَ َاوة أَ ْن َكى؟!
َوأَي َببلء أَ ْع َظ ُم؟!
اح َت َم ْل ُ
قول
أَقُول ُ هذا -اآلن -وقد ْ
ت ُب ْه َتا َن ُه حٌِ َنها-؛ َح ّتى ٌُ َم ٌِّ َز َذوو ال ُع ِ
الخبِ َ
صل َِح مِنَ ال ُم ْفسِ دَ ،و َ
ٌث مِنَ الط ٌِّب...
ٌح ِة :ال ُم ْ
الر ِج َ
الج ُد ُد ِ -زٌادةَِ ع ّما كانَ علٌ ِه أَ ْسبلفُ ُهم مِن
لقد ج َم َع هَإُ ِ
ج ُ
الء الخوار ُ
ِب ل َِسان!!!
صورَ ،و َكذ َ
سادَ َت َ
وء ُخلُقَ ،و َف َ
س َ
َببلء!َ -خلَل َ َم ْن َهجَ ،و ُ
ل َقد أث َب َ
صا ِم ِه -أَن حالَ ُه -
ا ِخ َ
ت َذٌا َك الجا ِهل ُ الجري ُء ِ -بباطِ ِل َكبل ِمهَِ ،و َ
س ٌِّ ِ
راء ُه! -أَ ْ
ال َمنْ قٌِل َ فٌِ ِه َ -قدٌِما:-
َو َحال َ َمنْ َو َ
ش َب ُه ِب َح ِ

س ْعدا ***** َو ٌَ ْك ُت ُب ُه َب ْكرا َو ٌَ ْنطِ قُ ُه َز ٌْدا!!
أَقُول ُ لَ ْه َع ْمرا َف ٌَ ْس َم ُع ُه َ

ُ
س ُه -تماما!!-
شرقا! بٌ َنما
حقٌقة َكبلَمًِ َع ْك ُ
ل َق ِد انت َقدَ َكبلَمًِ ُم ِّ
الج ُهول؟!
َف َماذا نقول ُ لِهذا ال ُم ْبطِ ِل َ
َوأٌَنَ ال ُعقُول؟!
بؤي كبلم أُجٌبه؟!
بل ّ
وبؤي لسان أُصٌبه؟!
ّ
َ ...فل ٌَ ْ
برٌاء...
ش َه ِد الث َقبلَ ِن أننا مِن منه ِج ِهم أَ ِ
َوأَن أخبل َق ُهم داء َو َببلَء...
َوأَن ُهم لِلسن ِة وأَهْ لِ َها َو ُعلَمابِ َها أَ ْعدَ اء...
ِبؤ َ ْس َوإِ ال ِه َجاء...

*****

هكذا ف ْل َت ُك ِن المعاذٌر السلفٌة
فً (االجتهادٌات) السابؽة العلمٌة

ُ
ُ
ُ
المحدِّث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدٌن
العبلمة
شٌخنا اإلما ُم
* َن َقل َ
الذهبً
اإلمام
إرواء الؽلٌل» (ٗ )ٖٖٔ/عن
األلبانً ٌ-رح ُم ُه هللا -فً «
ِ
ِّ
ِ
الدارقُ ْطن ًِّ -فً سند فٌه راو مجروح:-
قولَه -فً
َ
الدارقُ ْطنًِ بسكوتِ ِه ..فإن ُه بهذا اإلسناد باطل»!
«لقد أثِ َم
َ
الذهبً بقولِه:
ابن َح َجر على
ِّ
* * ُثم َن َقل َ -رحم ُه هللاُ -تعق َ
ب الحافظِ ِ
ؾ [الذهبً] هو الذي أَثِم بتؤثٌِمِه
«والذي
ٌؽلب على الظنِّ أن المإلِّ َ
ُ
الدارقُ ْطنً؛ فإن األ ُ ْ
ستدركِه»:
ابع ُه علٌه فً « ُم
َ
شنانً لم ٌنفردْ بهذا :ت َ
َ
الحاك ُم.»...
ُ
ستدركا علٌهما -معا -على َو ْج ِه
العلَ ُم ال ُهمام ُ -م
فقال
شٌخنا اإلمامَ ،
ِ
التمام:-

* * * «وأقول ُ:
َب
لم ٌؤ َثم
الدارقُ ْطنًِ ،وال الذهبً -إن شاء هللا -تعالى-؛ ألن ُك ّبل من ُهما َذه َ
َ
إلى ما أدا ُه إلٌ ِه اجتها ُد ُه.
َ
الدارقطنً».
اإلمام
إطبلق هذه العبار ِة فً
الذهبً
وإنْ ُكنا نستن ِك ُر مِن
ِّ
ِّ
ِ

كاتب هذا المقال:-
* * * * فؤقول ُ (أنا) ُ -
الجمٌع...
َ
َر ِح َم هللا ُ
ُ
شٌخنا -رحم ُه هللا ُ -هذه األٌام ،وما ٌملإُ ها مِن
فكٌؾ -بر ِّبكم -لو أدر َك
َ
الباطل السخام!!؟
القول
ِ
ِ
ُ
وس بٌن السلف ٌٌِّن -
رحمة هللا علٌه -هذه
كٌؾ لو أدر َك -
الحرب الض ُر َ
َ
أسفًِ الشدٌد -فً مسابل َ علمٌة اجتهادٌة -كان
بعضِ هم بعضا! -فوا َ
ُ
ُ
ناصحة والتقوٌم ،بدال مِن التضلٌل ،والتبدٌع،
التخطبة وال ُم
ٌس ُع ُهم -فٌها-
َ
والتقزٌم!!-؟!

كٌؾ لو أدر َك -تؽمدَ ُه هللاُ برحمتِ ِه -هذه اإللزاما ِ
ت الجابرة ،وهاتٌك
المقاالت الحابرة؟!

فباللـ ِه علٌكم:
هل هكذا دعو ُتنا السلفٌ ُة الحق ُة التً تلقٌناها عن مشاٌخِنا األكابِر؟!
والتً أخ ُذوها -هُم -عن شٌوخِهم -قببل -كابرا عن كابر!-؟

ُنرٌ ُد ُنفوسا عالٌة كهذه..
تعرؾ الحق ،وتعذ ُِر َ
الخ ْل َق..
ُ

سس؛ فنتعاون ،وال نتهاون!!!
َن َعم؛ لكل ضواب ُط وأ ُ ُ
ولٌس ٌضرنًِ -أ ْل َبت َة -بع ُد! -أنْ ٌُ ْلصِ َق بً أي أحد كان (!) تِل ُك ُم القاعد َة
ضنا بعضا فٌما
نتعاونُ فٌما ات َف ْقنا علٌه!
وٌعذر بع ُ
ُ
الحزبٌ َة اإلخوانٌ َةَ ( :
اخ َتلَ ْفنا فٌه)!!
...فقد أبطل ُتها مِرارا ،وفند ُتها َتكرارا؛ وال ٌزال ُ القو ُم (!) ٌَ ْر ُ
شقُوننا بها؛
على مذهب( :عنزة ولو طارت)!
فـ...

ألَ ْم ٌَؤْ ِن لهذه (العنزة) أنْ تنزل َ (!) مِن سمابِها!! وتستقر على أرضِ ها!!!
*****

تجاوبا)!!
(مسابل اإلٌمان واإلرجاء) -مِن جدٌد !(-جوابا) و( ُ

وردنًِ سإال َ
أمس -األربعاء-ٕ :ربٌع أولٖٔٗٔ-هـ -وذلك بع َد
لٌلة
ِ
انتهابً مِن َ
وتوضٌح الفِق ِه
درس الفق ِه مِن كتاب «منهج السالكٌِن
ح
ِ
ِ
ش ْر ِ
فً الدِّ ٌن» -للعبلمة الشٌخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي-رحم ُه هللا ُ-؛
ُ
واإلرجاء،
اإلٌمان
بعض الطلب ِة -زادَ ُه ُم هللاُ توفٌقا -عن مسؤل ِة:
ِ
ُ
حٌث سؤل َ
ِ
وما ُرم ُ
ٌِت به بس َب ِب ِهما!

ُ
الناس ( ٌَدُو ُكونَ !) فً هذه المسؤل ِة! َب ْعدَ ُكل ِّ هذه
بعض
ُ
فعجبت أنْ ال ٌزال َ
ِ
السنوا ِ
وعق َِب كثٌر مما
ت والسنوات!!
مٌع تِل ُك ُم الردو ُد والتعقبات! َ
َ
وإثر َج ِ
كتب ُت ُه مِن رسابل َ و ُمإلفات -وبخاصة كِتا َبً« :الردّ
ال ُبرهانً،»..و«التنبٌهات المتوابمة!!-»..

ُثم:
ض َحى هذا الٌوم :الخمٌس-ٖ :
أقل مِن (ٕٗ) ساعة!ُ -
قد ات َ
صل َ بً -بعدَ ِ
ربٌع األولَ -
سنة ٖٔٗٔهـ -فاضل حبٌب ،وعالم أرٌب-من (رٌاض) ببلد
ب
الحرمٌن الشرٌفٌن:-
وعمله -أنْ أك ُت َ
ٌطلب ِم ِّنً-بارك هللا فً عِلمه َ
ُ
بدون تطوٌل،
اإلٌمان) -
مسابل
ورقات ٌسٌرة فً اعتقادِي الصرٌح فً (
ِ
ِ
ِ
ؼٌر َتفرٌعّ -
بعض ال ُم َ
ُ
ففرحت له ،وب ِه -
ش ِّؽ ِبٌن عن َده!-؛
ردا على ِ
ومِن ِ
خٌر الجزاء.-
جزا ُه هللا ُ َ

تجاوبا مع الثانً
فؤقول ُ -وهللاُ المستعان ،وعلٌه الت ْكبلنُ -مجٌبا لؤلول ،و ُم ِ
وف َق ُهما هللا ُ ل ُهداه:-إ ِّنً أعتق ُد َح ّقا ٌَقٌنا -عن علم ودراسة ،وبحث و ُمراجعة -أن:

ٔ -اإلٌمان قول وعمل واعتقاد.
اإلٌمان.
وأن (العمل َ) أساس فً
ِ
ص.
ٕ -وأن اإلٌمانَ ٌزٌ ُد وٌنقُ ُ
الواجب ،ومن ُه المستحب.
ٖ -وأن ُه-حكما -درجات؛ فمن ُه :الر ْكنُ  ،ومن ُه
ُ
ٗ -وال أستعمل ُ َ
لفظ( :الشرطِ ) -ال (كماال) ،وال (صِ حة)! ،-وال( :ال ِجنس)
،وال(األصل)،و(الفرع) -ونحوها مِن حاد ِ
ث األلفاظِ ،و ُم ْحدَث ال ُمصطلحات:
ت الفُ َ
التً أو َق َع ِ
رقة واالمتحانَ بٌنَ أهل السنةِ،وأفرحت أهل َ األهواء من
التقرٌر مع ذاك التوجٌ ِه العلمً
تجاوبا فً هذا
الخوارج وأذنابِهم-؛ ُم ِ
ِ
ِ
وجه به فضٌل ِة أُستاذِنا الشٌخ محمد بن صالح
العالً الؽالً الذي ّ
ال ُعثٌمٌن -رحم ُه هللا ُ ،-كما أثبت ُه -من ُذ سنوات عِدة -فً كتابً «الردّ
أكثر مِن ثمانًِ سنوات
لئلمام
االنتصار
ال ُبرهانًِ فً
ِّ
األلبانً» -وذلك َق ْبل َ ِ
ِ
ِ
صوص أبم ِة السلَ ِ
الجلً
ؾ الصالح ،وتقرٌرهِم
والحم ُد هللُ ،-مكتفٌِا ب ُنِ
ّ
الواضح ،فً أن( :اإلٌمان قول ،وعمل ،واعتقاد) -رحم ُهم هللا ُ -أجمعٌن.-
والكافرَ :من ك ّفره هللاُ ورسولُه...

ابن تٌمٌ َة -رحم ُه هللاُ -قولَ ُه -فً هذا الباب:-
شٌخ
وأ ُ َك ِّر ُر مع
اإلسبلم ِ
ِ
ِ
الكتاب
أهل السن ِة والجماع ِة :قول وعمل -كما دل علٌه
ُ
«اإلٌمانُ عندَ ِ
السلؾ ،وعلى ما هو مقرر فً موضِ ِع ِه:
وأج َم َع علٌه
ُ
والسن ُةْ ،
ُ
ول.
فالقول ُ:
تصدٌق الر ُ
س ِ
ُ
القول.
تصدٌق
والعمل ُ:
ِ
العمل بال ُكلٌِّ ِة :ل ْم ٌ ُكنْ ُمإمنا.
فإذا َخبل العب ُد عن
ِ
صٌر به ُمإمنا :قول مخصوص ،وهو :الشهادتان.
والقول ُ الذي ٌَ ُ
فكذلك العمل ُ :هو الصبلةُ».
مسابل
بتكفٌر تاركِ الصبل ِة -أو عد ِم ِه :-ف ُكل ذلك مِن
ِ
٘ -أما القول ُ
ِ
أهل السن ِة والجماع ِة.
االجتها ِد الس ِّن ًِّ ال ُم ْع َت َب ِر ضِ ْمنَ
أقوال ِ
ِ

بن َح ْن َبل-إمام أهل السنة-رحم ُه
وكِبلهُما منقول عن
اإلمام ال ُم َبج ِل أحمدَ ِ
ِ
هللاُ.-

بل إن اإلما َم ابنَ قُ َ
ص َر -فً
دامة المقدسً -شٌخ الحنابلة فً زمانِ ِه -انت َ
التكفٌر.
بعدم
المنقول عن
للقول
كتابه «ال ُمؽنًِ»
اإلمام أحمدَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

مع التوكٌ ِد -مِن َق ْبل ُ ومِن َبع ُد -على َع َظ َم ِة الصبلةِ ،ومكانتِها ،وأهمٌتِها،
َ
بس القرار...-
وأن التار َك لها
وب َ
ار ِ -
تحت الوعٌ ِد بالن ِ

ّ
ظهر له مِن
علمٌا -بحسب ما
ض ٌْ َر -أ ْلبت َة -على َمن رج َح ترجٌحا
َ
فبل َ
والدلٌلّ -أٌا مِن القولَ ٌْ ِن؛ولو خالؾ َمن خالؾ...
ال ُحج ِة
ِ
وهللاُ َحسٌ ُبه.

ُ
ِّ
الحق-؛ َدفعا
السلفً
اإلٌمان -على المع َنى
وٌجوز االستثنا ُء فً
-ٙ
ِّ
ِ
استكمال اإلٌمان؛ ال ّ
باإلٌمان -أو تشكٌكا.-
شكا
دَع َوى
لِتز ِك ٌَ ِة
النفس مِن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالجوارح.
وٌقع
وٌقع بالقلبِ،
سان،
ُ
ُ
 -4ال ُكف ُر ٌَ َق ُع باللِّ ِ
ِ
ص ُر ال ُك ْف َر بنوع من ُه ،بل من ُه ما هو جحود ،ومن ُه ما هو عناد،
 -6وال أح ُ
ومن ُه ما هو نِفاق ،ومن ُه ما هو إعراض ،ومن ُه ما هو شك -على ما َذ َك َر
ج السالِكٌِن» ،و َن َق ْل ُت ُه عن ُه فً كتابً
اإلما ُم ابنُ الق ٌِّ ِم فً ِ
كتاب ِه « ِ
مدار ِ
خمس عشر َةَِ سنة...-
نحو
َ
«صٌحة نذٌر» -قبل َ ِ

أهل ال ِع ْل ِم -قدٌما وحدٌثا -مِن قولِ ِهم :ال ٌُ َكف ُر
ِسان ِ
بعض ِ
وما َو َردَ على ل ِ
العملً)؛ ف ُمرا ُدهُ :ال ُكفر األصؽر.
فر
ِّ
َمن َو َق َع بـ(ال ُك ِ

ولٌس ُمرا ُدهُ :أن العمل َ ال ٌكونُ من ُه ُك ْفر ،أو :ال ٌَ َق ُع به ُكفر! -كما
البعض!-
ف ِه َم ُه(وانتقده)
ُ

َ
وض ْبط ال ُمصطلحات -ال شك -هو األصل ُ

سنة-
التحذٌر من ُه -فً
 -1وأعتق ُد أن كثٌرا مما َو َردَ
الشرع؛ كتابا و ُ
ُ
ِ
بلفظَ « :ك َف َر» ،أو«أشرك» :-داخل فً كونِ ِه ُكفرا أصؽر ،وشِ ْركا أصؽر.
وهو ؼٌ ُر ُمخرج عن الملّة.

القرابن
فٌرجع ال ُح ْك ُم به إلى
أكبر) -مِن ذلك-؛
ُ
وما قد ٌكونُ ( ُكفرا َ
ِ
القطعٌة ،وما َح َك َم به -فً ذلكُ -علما ُء أهل السن ِة النبوٌة.

الخوض
الحرص ،والتخوؾِ مِن
ٓٔ -أحتا ُط لِدٌِنًِ واعتقا ِدي؛ فً
ِ
ِ
وتبعاتِها؛ فإن «التكفٌر ال ٌكونُ بؤ ْمر ُمح َت َمل»
والولوج فً قضاٌا
التكفٌر ِ
ِ
ُ
رحمة هللا علٌه.-
اإلسبلم ابنُ تٌمٌ َة -
كما قال شٌ ُخِ

بل األصل ُ فً هذه المسابل -وأمثالِها -أنْ «ال ٌتكلّم فٌها إال ال ُعلما ُء مِن
َذ ِوي األلباب ،و َمن ُر ِز َق الفه َم عن هللا ،وأُوت ًَِ الح َ
ِكمة وفصل َ الخِطاب» -
كما قال الشٌ ُخ عبد اللطٌؾ بن عبد الرحمن بن حسن آل الشٌخ -رحم ُه
هللا.-

س به :-فإ ِّنً ال أح ُك ُم
َٔٔ -من قا َم به عمل ُكفري ،أو قول ُكفري -وتلب َ
على شخصِ ِه وذاتِ ِه إال بتحق ِق الشروطِ
وانتفاء الموان ِِع.
ِ
وهذا ال ٌمن ُعنًِ مِن أنْ أح ُك َم على فِعلِ ِه -أو قولِه -بال ُك ْف ِر.

بحس ِ
ب ما َظ َه َر لً مِن
بالج ْه ِل) َ -
ٕٔ -وترجٌحً فً مسؤل ِة (ال ُع ْذ ِر َ
ُ
ُ
َ
رحمة
الشٌخ ابنُ ُعثٌمٌن -
سماحة أُستاذِنا
سه-ما َخ َت َم به
األدل ِة -هو-نف ُ
فتاوٌه ،بقولِ ِه:
هللا علٌه -بع َ
ض ِ
«والحاصل ُ :أن الجاهل َ معذور بما ٌقولُ ُه أو ٌفعلُ ُه م ّما ٌكونُ ُكفرا...
أهل العِلم».
واالعتبار،
وذلك باألدل ِة مِن الكتابِ ،والسنةِ،
وأقوال ِ
ِ
ِ
بعض أهل العلم من ذلك:ما كان (معلوما من الدٌن
وقد استثنى
ُ
بالضرورة)؛فقالوا:هذا ال ٌُعذر به ُمخالفُ ُه..
ُ
حٌث أصلُ ُه-مقبوال؛إال أن تنزٌلَه-واقعا-عسِ رِ قد ال
ولبن كان هذا-مِن
واألعٌان؛فبعض ما هو فً
ٌنضبط؛ ذلكم بسبب اختبلؾ الزمان والمكان
ُ
طنطا المصرٌة قُربى إلى هللا خالصة:هو فً (نجد)ببلد الحرمٌن شرك
محض..

بل ما كان فً(نجد)-قُبٌل ظهور دعوة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب-
رحمه هللا-لٌس هو كحاله بعد ظهوره وانتشار دعوته التجدٌدٌة-رحمه
هللا..-
فرجع األمر إلى التؤصٌل األول ،وهو أضبط وأورع....

ُ
إمام دعو ِة التوحٌ ِد العبلمة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب
ٖٔ -وأ َر ِّج ُح مع ِ
تؽمدَ ُه هللاُ برحمتِ ِه -قولَه:قبر
«ال ُن َك ِّف ُر َمن َع َبدَ الص َن َم الذي على (عبد القادر) ،والص َن َم الذي على ِ
وعدم َمن ٌُ َن ِّب ُه ُهم».
ألجل جهلِ ِهم،
(أحمد البدوي) -وأمثالهما-؛
ِ
ِ
الح ْك َم بؤن ف ِْعلَ ُهم ،وع َملَ ُهمُ :كفر؛ ولكنْ -كما هو ُم َقرر:-
ض ُ
عار ُ
وهذا ال ٌُ ِ
فلٌس ُكل َمن َو َق َع بال ُك ْف ِر َو َق َع ال ُك ْف ُر علٌه.
َ

سب هللا -تعالى ،-ورسولِ ِه ُ :كفر أكبرٌُ ،ضاد اإلٌمانَ مِن ُكل ِّ وجه.
َٗٔ -
.

اإلسبلم -إذا ُو ِجدَ الشر ُط ال ُمعت َب ُر لذلك-
س به مِن دابر ِة
خرج للمتل ِّب ِ
وهو ُم ِ
ِ

ج إلى (استحبلل) :هو « َزلة
والز ْع ُم بؤن هذا
النوع مِن ال ُك ْف ِر ٌحتا ُ
َ
ُمن َكرة ،وهفوة عظٌمة» -كما َعب َر شٌ ُخ اإلسبلم.-

بؽٌر ما أنزل َ هللا ُ-من حاكم أو محكوم -بمجر ِد
٘ٔ -ال أ ُ َك ِّف ُر َمن َح َك َم ِ
تكفٌر َمن هذا حالُ ُه راجع إلى استحبللِ ِه واعتقا ِد ِه -كما قر َر ُه
الت ْركِ  ،وإنما
ُ
أبم ُة زمانِنا الث ُ
بلثة :ابنُ باز ،واأللبانً ،وابنُ ُعثٌمٌن -رحم ُه ُم هللاُ -
أجمعٌن.-
خطر ف ِْعلِهِ ،وال
التكفٌر -هذا -أ ْل َبت َة -التهوٌنُ مِن
عدم
ِ
ِ
وال ٌلز ُم مِن ِ
وج ْرم خطٌر؟!
التهاونُ فً حك ِمهِ؛ كٌؾ وهو ذنب عظٌمُ ،
ُ

الحج ،أو الصٌام،
كما لم ٌلز ُم -أٌضا -ذاك الذي ال ٌك ِّف ُر تار َك الزكاةِ ،أو
ّ
أنْ ٌُقال َ لهَ :
صٌام!
أنت ُت َه ِّونُ مِن ُح ْك ِم َت ْركِ الزكاة ،أو
الحج ،أو ال ِّ
ّ
 ...هذا ما أَدٌنُ هللاَ -تعالى -به ،ظاهرا أو باطنا.

والحج ِة والبٌان..
رهان،
بالدلٌل وال ُب
وهو ما َظ َه َر لً
ُ
ِ
ِ

س ُه -هو اعتقا ُد أبمتِنا الماضٌن ،وسلفِنا الصالحٌن.
وهذا -نف ُ

قول هللا
وما كان فً هذه
المسابل مِن خبلؾ علمً -بٌن ُهم-؛ فمرج ُع ُه إلى ِ
ِ
سول} ،وقوله -جل ّ وعبل{ :-قل ها ُتوا
تعالى ...{ :-فرد ُوهُ إلى هللا والر ُبالح ّق
وجل{ :-و
تواص ْوا َ
َ
ُبرها َن ُكم إنْ ُك ْن ُتم صادقٌِن} ،وقوله -عز َ

ص ْوا
وتواص ْوا
وتواص ْوا بالصبر} ،وقوله -سبحانه{ :-
بالصبر وتوا َ
َ
َ
ِ
بالمرحم ِة}..

ِبلؾ هذا التؤصٌل :-فؤنا
ب إلً ،أو ُنقِل َ ع ِّنً ،أو فُ ِه َم ِم ِّنً -خ ُ
و ُكل ما ُنسِ َ
ؼٌر هذا الحق الصراح
من ُه بريء ،وال أُسام ُح -أ ْل َبت َةَ -من َن َ
س َبنًِ إلى ِ
الذي أعتق ُدهُ-ال فً الدنٌا وال فً اآلخر ِة.-
ج إلى ضبط حرؾِ،أو تعدٌل
وما كان من سٌاقات كبلمً -السابقٌ -حتا ُ
لفظ؛ فهذا حال ُ البشر،وشؤنُ البشر؛ ووهللاِ الذي ال ٌُحلؾ إال بجبلله:ال
نحرص-فً ذلك-على استرضاء الخلق..
نتع ّم ُد مخالفة الحق،وال
ُ
وأما المتر ّبص والمتص ٌّد؛ فلٌس له شفاء إال باهلل-جل ّ فً ُعبله-
القابل(:إن ربك لبالمِرصاد)..
والمإمنون ّ
عذارون والمنافقون ع ّثارون.....

....وهللا ُ على ما أقول ُ شهٌد ،وهو -سبحا َن ُه -حسبً ون ِْعم الوكٌل ،وب ُكل ِّ
جمٌل كفٌل.

وهللاُ المو ِّف ُق.
*****

حماك هللا ٌ-ا أبا منار...-
الشٌخ أبً َم َنار ال َعلَمًِ العراقً -
األخ
خبر محاول ِة
َبلَ َؽنًِ (اآلنَ ) ُ
ِ
ِ
اؼتٌال ِ
ُ
هللا -تعالى -على
حفظ ُه هللا ُ ،-وأن هللاَ -تعالى -نجاهُ ِب َم ِّن ِه و َك َر ِمهِ،
فحمدت َ
ذلك..
ُ
ُ
ُ
الثالثة فً ذلك...
المحاولة
ٌعرؾ! -هً
حاولة -لِ َمن ال
وهذه ال ُم
ُ
ُ
بالشٌخ -جزاهُ هللاُ خٌرا -لتهنبتِ ِه بالسبلم ِة
 ...ولقد
حاولت َ -ت ّوا -االتصال َ
ِ
ُ
فوجدت هاتِ َف ُه ُم ْؽلَقا!
ض ِد ِه -ثانٌِا-؛
-أوال ،-وللشدِّ على َع ُ

ص َرةُ ،ثم ْار َتؤ َ ٌْ ُ
ُ
ب -هُنا -فً ُمنتدانا
ت أنْ أك ُت َ
فكتبت له رسالة هاتفٌة ُمخت َ
ورعاه.-
ال ُمبارك ( ُمنتدَ ى ُكل ِّ السلَفِ ٌٌِّن) -ما فً نفسِ ً له -أٌ َدهُ هللاُ َ
اب ِرٌن}...
فا ْث ُب ْت -أخً-
ْ
واص ِبر؛ {إن َ
هللا َم َع الص ِ
وأما (أولبك!)؛ فنقول ُ لهم -وفٌهم{ :-إن رب َك لَ ِبالمِرصاد}...

*****

خاطبوا الناس على َقدْ ِر عقولِهم ؛ االختبلط بٌن (التحرٌم)
و(التكفٌر)

َق َر ْأ ُ
المواقع
واألكثر مِن
تداولَ ْت ُه َكثٌر مِن الص ُحؾِ المطبوع ِة ،
ُ
ت ما َ
ِ
والمنتدٌا ِ
الشٌخ عب ِد الرحمن بن
ت اإللكترونٌ ِة حول ال َف ْت َوى ال ُمس َند ِة إلى
ِ
ب إلٌه -فٌها -أن ُه ٌقول ُ ِب ُك ْف ِر مِن
ناصر ال َبراك -وف َق ُه هللاُ ،-والتً ُنسِ َ
ِ
َ
االختبلط ،و ٌُ ُ
جٌز َق ْتلَ ُه!
س ِّو ُغ
ٌُ َ
وال شك أن الكبل َم -لو كان هكذا -لكان باطِ بل جدّ ا ،و ُمن َكرا ِج ّدا!
ًِ):-
لكن
الواقع أن كبل َم الشٌخ -وف َق ُه هللا ُ -كما جاء فً (موق ِع ِه الر ْسم ِّ
َ
ُم َوجه إلى َمن (ٌستحل) االخت َ
بلط ،أيُ ٌَ :عدهُ َحبلال ُمناقضة منه ألدل ِة
تحرٌ ِم ِه...

تكفٌر ال ُمواق ِِع لبلختبلطِ عن شهوة أو معصٌة ؛ فضبل عن
َ
ولٌس معناهُ
شبهة عِلمٌة -حتى لو َ
جٌز له عن ُ
أخطؤ َ...-
ال ُم ِ
س ُه -اعتقا ُد أهل السن ِة فً ُم ْر َتك ِِبً ُعموم
وهذا -بهذا القٌد -هو -نف ُ
ص ُه اإلما ُم الطحاوي بقولِ ِه -فً «عقٌدتِ ِه» -
الذ ُنوب واآلثام ،والذي لخ َ
أهل القبل ِة بذنب ما لم (ٌستحل ُه) ».
المشهور ِة « :-وال نك ّف ُر أحدا مِن ِ

النوعً  ،والتكفٌر
مع التوكٌد-حتى فً هذا-على ضبط الفرق بٌن الكفر
ّ
َ
وضوابط على
ٌحتاجه هذا-األخٌر -مِن لزوم تطبٌق شروط
العٌنً-وما
ُ
ّ
ُ
خاصة العلماء الربان ٌٌّن-؛مإ ّكدا-من قبل ومن
األفراد ؛ ال ٌقو ُم بها إال
بعد-على أن إؼفال َ التفرٌق بٌن هذٌن األمرٌن سبب عظٌم فً إٌقاع الفتن
فً العالم-كله،-وال أقول:بٌن المسلمٌن-فقط!!!-

ولك ِّنً أقول ُ:
ُ
اس باالصطِ بلحا ِ
ت التً ٌَع ِقلُو َنها ،و ٌُدْ ِر ُكونَ معان ٌَها،
األصل ُُ :م
خاطبة الن ِ
رضً هللاُ عن ُه « :-ما
وإال كان ذلك (لبعضِ ِهم) فِتنة؛ كما قال ابنُ مسعود -
َ
أنت بمحدِّث قوما حدٌثا ال تبلُ ُؽ ُه عقولُ ُهم ؛ إال كان (لبعضِ ِهم) فتنة ».
ألكثرهِم) كذلك! -وهللاُ ال ُمستعانُ .-
أ ّما الٌوم؛ فؤقول ُ :هو ( ِ

سلَفِنا
الصالح -رحم ُه ُم هللا ُ -فً هذا الباب -أنْ قال َ علً بنُ
بل َبلَ َػ َت َو ِّقً َ
ِ
أبً طالب -رضً هللا عنه « :-ح ِّد ُثوا
ٌعرفُونَ ؛ أ ُتحِبونَ أنْ
َ
الناس بما ِ
ب هللاُ ورسولُ ُه ؟!».
ٌُ َكذ َ

ي الس َنً النبوي ،وهذا هو التوجٌ ُه الس ِّنً السلفً.
هذا هو الهد ُ

نس ٌْ ِن :ال َم ْن ُع ،وأما ما كان
أقول ُ :نعم ؛ األصل ُ فً ُح ْك ِم االختبلطِ بٌن ال ِج َ
َ
فبضوابط دقٌقة ،وشروط وثٌقة.
ُمباحا من ُه -لحاجة ،أو ضرورة-؛

التكفٌر -عشواب ٌّا !-؛ فبل...
أ ّما
ُ
َ
وألؾ ال...
الزب !!-؛ فبل
وأ ّما القتل ُ -
ُ
ضربة ِ

*******

السلفٌ ُة هً "الوس ُط الشرعً" المضاد للتطرؾ
أسمع ه َْم َهمات -هُنا وهُناكُ -تر ِّد ُد قوال بعٌدا عن
أعجب -جدّ ا -عندما
ُ
ُ
ِّ
ؽاٌرا للواقع؛ ٌز ُع ُم ُمد ِعٌه -أو ُمد ُعوه :-أن
الصواب ،ؼرٌبا مِن
الحقُ ،م ِ
ؾ! أو :أن السلفٌ َة لٌس فٌها إال التطرؾ!! أو :أن
السلفٌ َة ُت َؽ ِّذي التطر َ
ؾ شًء واحد!!! أو أن السلف ٌٌِّن -كلهمُ -م َت َط ِّرفون!!!
السلفٌ َة والتطر َ

العلمً) -
التؤصٌل
ِبلؾ (
ِّ
و ُكل هذا -على اختبلؾِ عباراتِ ِه وإطبلقاتِ ِه! -خ ُ
ِ
خرى.-
بلؾ (
الع َمل ًِِّ) -مِن جهة أ ُ َ
الواقع َ
مِن جهة ،-وخ ُ
ِ

وأول ُ ما ٌنبؽً أنْ ٌَ ْع ِر َف ُه (هإالء) -قبل بح ِ
االدِّعاء ال ُمستن َكر:-
ث ردِّ هذا
ِ
أن السلفٌ َة -بوصفِها دعوة علمٌة تربوٌة منهجٌة إصبلحٌة -هً دعوةُ
ُ
ّ
النابٌة بنفسِ ها عن التفر ِق
الحق ،البعٌدةُ بنه ِجها عن التحزب،
اإلسبلم
ِ
ُ
ُ
والتشتت ،القابمة -فً دعوتِها وحقٌقتِها -على َر ْبطِ األم ِة -جمٌعا -بثبلثٌ ِة
واألمن واألمان ،ضمن أ ُ
صول الكتا ِ
سلَؾ
اإلٌمان
ب والسن ِة وما علٌه َ
ِ
ِ
ورأ َفة بها ،-وبالّتً هً أحسن؛ للّتً هً أقوم...
األُمة -رحمة لهاَ ،

و َق ْبل َ الردّ على تِ ْل ُك ُم الد ْع َوى الباطل ِة -ودَ ْفعا الختبلطِ
المفاهٌم -أ ُ َق ِّر ُر :أن
ِ
الخبلؾ فٌها بٌن السلفٌ ِة
ُور
ُ
المسابل َ الفقهٌة ،أو العقابدٌ َة التً ٌَد ُ
ُ
سحب -
ٌجوز أن ُت
موم ال ُمسلمٌن -بعضهم بعضا -ال
َ
و ُمخالِفٌِها -بل بٌن ُع ِ
ِّعاء
بؤي شِ ْكل مِن
بؤي حال مِن األحوال -لبلد ِ
األشكال -وال ِّ
ؾِّ -
أو ُت َوظ َ
ِ

ضة
على جهة ما بالتطرؾِ  ،أو َر ْم ٌِها باإلرهاب؛ ْإذ هً مسابل ُ علمٌة َم ْح َ
ِصة-؛ كمثل مسابل إثبا ِ
الحس َنى وصفاتِ ِه ال ُعلَى ،على
ت
ِ
أسماء هللا ُ
خال َ
بؽٌر هللا -
الوجه البلبق
ِ
بجبلل هللا -تعالى ،-وقضاٌا االستؽاث ِة والتوس ِل ِ
سبحانهُ ،-مضادة أللوهٌتِ ِه ووحدانٌتِ ِه -عز وجل ،-وال ُؽلُ ِّو فً َجنا ِ
ب س ٌِّدِنا
ال ُم َ
صط َفى رسول هللا -صلى هللاُ علٌه وسلم-؛ فهذه مسابل كانت -وما
موضع ْ
لماء أهل القِبل ِة -على اختبلؾِ ف َِرقِها
تزال ُ-
ورد بٌن عامة ُع ِ
أخذ َ
َ
ومذاهبها ،-وبؤلفاظ دقٌقة ،وأحكام وثٌقة...
ِ

ُثم أقول ُ :أ ّما أن ذاك الز ْع َم الباطل َ -كما َقد ْم ُ
التؤصٌل
ِبلؾ
ت( :-خ ُ
ِ
العصر الحاضِ ِر-
الؽاب ِر ،فضبل عن
مان
ِّ
ِ
العلمً)؛ فإ ِّنً ال أعل ُم -فً الز ِ
ِ
ْ
وض ْبطت
تصانٌؾ و ُمإلفاتُ -مستقلة أو مضمنة-
عالجت أحكام التكفٌرَ ،
َ
أكثر مِن
مسابله ،والتحذٌر مِن ُولُو ِج ِه وال ُؽلُ ِّو فٌه ،وال ُمعالجة
آلثارهَ :
ِ
مإلفا ِ
ت السلف ٌٌِّن ،وتصانٌؾِ ُعلمابِهم العاملٌِن ،ومقاالت دُعاتِ ِهم
الصادقٌن...

س ْر ِد أَ
سماء تِ ْل ُك ُم
ِ
ٌر ُج ْهد فً َ
وهذا المع َنى ال ٌحتا ُ
ج التحق ُق منه إلى كب ِ
التآلٌؾ ،ومعرف ِة هاتٌك ال ُك ُتب!

جهة مِن
الع َمل ًِِّ)؛
ِبلؾ
َ
الواقع َ
نفسه( -خ ُ
أما أن ذاك الز ْع َم َ -
فلٌس َثم َة ِ
ِ
الجها ِ
ألفاعٌل
اإلسبلم -الٌو َم -أفرادا وجماعات -تصد ْت
ت ال ُمنتسِ َب ِة إلى
ِ
ِ
أكثر مِن ُعلماء
التكفٌر ،و ُرعا ِة
دُعا ِة
التفجٌر -وصناب ِع ِهم الباطل ِةَ :-
ِ
ِ

ومراكزهم العِلمٌةِ؛ فً ُخ َط ِب ِهم ،وبٌاناتِ ِهم ،ودُروسِ ِهم،
الدعو ِة السلفٌةِ،
ِ
وفتاوٌهم ،و ُمإلفاتِ ِهم ،ومواق ِع ِهم.
ِ

ُ
والحالة هذهٌ -ستقٌ ُم ذلك الزع ُم الباطل ُ العاطلُ؛ الذي لٌس علٌه
فكٌؾ -
ِؾ لؤلدل ِة -ثانٌا -مِن أن السلفٌ َة ُ -كلها -تطرؾ،
دلٌل -أوال ،-والمخال ُ
ومتطرفُون؟!
ِّ

ولؤلمان ِة واإلنصاؾِ أقول ُ :كما أن ُه ال ٌخلُو ( ُعمو ُم) ال ُمسلمٌِن مِن
سن َة نب ٌِّهم -صلى هللاُ علٌه
تطرفٌِن و ُؼبلة خالَفُوا دٌ َن ُهم،
وكتاب ر ِّبهم ،و ُ
َ
ُم ِّ
ُ
العظٌم( -قد) ال ٌخلُو
اإلسبلم
حقٌقة هذا
وسلم-؛ فإن (السلفٌ َة) -وهً
ِ
ِ
س ِّترٌن بها (!) -مِن شًء مِن هذا
(
بعض) ال ُمنتسِ بٌن إلٌها -أو ال ُم َت َ
ُ
التطر ِ
ؾ المذموم ،والف ِْك ِر المحموم؛ الذي ما ا ْن َفك ُعلما ُء السلفٌ ِة عن ُه
ٌُحاذ ُِرونَ  ،ومن ُه ٌُ َح ِّذ ُرونَ ؛ فكان ماذا؟!

الع َج ِ
ومِن أعج ِ
قاب ِل!-
ب َ
ب -واللـ ِه -ما ٌَلقاهُ دُعاةُ السلفٌ ِة و ُعلماإُ هم -بال ُم ِ
ناوبٌِ ِهم عامةُ ،
المتطرفٌِن ح ّقا -خاصة -مِن َر ْم ٌِ ِهم
وخصو ِم ِهم
ِّ
مِن ُم ِ
لبعض الجهات! والتملق لل ُحكومات! و َن ْب ِزهِم بؤذنا ِ
ب السلُطات!!
بالعمال ِة
ِ

أكثرها كذب
ؼٌر ذلك مِن ُت َهم و ُطعون جابرة وؼٌر جابزة ُ -
 ...إلى ِ
ؾ أصحا ُبها -فٌهم -رب ُهم -تعالى-؛ إذ ل ْم ٌُ َف ِّرقُوا -
وافتراءات-؛ ل ْم ٌَ َخ ْ
ولؤلسؾِ الشدٌد -بٌن المواقؾ السلفٌة الشرعٌة التً قد ال ٌوافقو َنها أو
ال ُتوافقهم -اجتهادا علم ٌّا فقه ٌّا صِ ْرفا! ،-والمواقؾ المخالف ِة للش ْر ِع -
أصبل ،-والمبنٌة على التزلؾ وال َه َوى؛ رؼبة بؤؼراض دنٌوٌة ،أو طمعا
بفوابدَ مادٌة َ -ف ْرعا...-

الحق ُة النقٌ ُة -بعلمابِها العامِلٌن،
وأخٌرا؛ ستظل الدعوةُ السلفٌ ُة َ
الحصِ ٌن ضد التطرؾ
ِصنَ َ
العدْ ل األمٌن -الح ْ
ومنه ِجها (الوسطِ ) َ
لرب العالَمٌِن ،وصٌانة لِـ ِح َمى هذا ال ِّدٌن ،وحِفظا
والمتطرفٌِن؛ إرضاء ِّ
ِّ
موم ال ُمسلِمٌن ال ُم َو ِّحدٌِن...
ل َب ٌْ َ
ض ِة ُع ِ
سطا لِّ َت ُكو ُنو ْا ُ
اس َو ٌَ ُكونَ الر ُ
{ َو َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أُمة َو َ
سول ُ
ش َهدَ اء َعلَى الن ِ
َعلَ ٌْ ُك ْم َ
ش ِهٌدا}.
باألم ِن إنْ ُكن ُتم َت ْعلَ ُمونَ }.
{فؤي الفرٌ َق ٌْ ِن أحق
ْ

حوى:
ر ّدا على الدكتور محمد سعٌد ّ
 ...ننتص ُر للسن ِة النبوٌ ِة
ِّفاع عنها؛ ال بالتشكٌكِ فٌها!! (ٔ)
بالد ِ
(مِن المسلمات عند ال ُعلماء ال ُمسلمٌنُ :ح ِّجٌ ُة السنة النبوٌة ،وأنها
المصدر الثانً للتشرٌع ،وأن طاعة رسول هللا -صلى هللاُ علٌه وسلم-
ُ
فرض الزم ال خٌار للمسلم فٌه)...
حوى -وف َق ُه هللا ُ -مقالَ ُه ال ُم َع ْن َونَ
 ...هذا ما بدأ به الدكتور محمد سعٌد ّ
ننتصر للسن ِة النبوٌة؟) ،والمنشور فً (جرٌدة الدستور) -
بـ(كٌؾ
ُ
س َنة لِ ُعنوان
األُر ُد ِّنٌ ِة -بتارٌخ/ٔٔ( :ربٌع األولٖٔٗٔ /هـ) ،وهو بداٌة َح َ
ُم َ
عواطؾ عام ِة ال ُمسلمٌن فً إحٌابِهم ذ ِْك َرى مول ِد
ش ِّوق؛ استؽل فٌه
َ
رسول هللا -صلى هللاُ علٌه وسلم!-
ِ
ب َ -ؼ َف َر هللاُ له -كبل َم ُه بما ٌهد ُم ُه مِن
ض الكات ُ
س ْرعان ما َن َق َ
ولكنْ ؛ َ
ض ُه مِن أساسِ هِ ،وبؤُسلوب ؼٌر علمً ،لٌس فٌه إال َتكرا ُر
أصله ،وٌنق ُ
كبلم الروافض والمستشرقٌن ،وأذنابهم من المستؽربٌن.
لوم
وال
حوى -هدا ُه هللاُ -تخص ُ
ٌشفع للدكتور ّ
ُ
صه (األكادٌمً!) -فً ُع ِ
السن ِة النبوٌة -فً أنْ ٌُ َم ِّر َر مثل َ هذه الش ُبهات والطعونات -تحت اسم
لماء السن ِة النبوٌ ِة
(السنة) ،-وهً البعٌدةُ ال ُب ْعدَ ُكل ُه عن منهجٌ ِة ُع ِ
فاء قُلو ِ
سنة نب ٌِّهم -علٌه الصبلة
ص ِ
ب أهل السن ِة النبوٌة ُتجا َه ُ
األعبلم ،و َ
والسبلم.-
البٌان-؛ ْأذ ُك ُر (أهم) ما أخطؤ َ به
وح ّتى ال أ ُطٌل َ فً التقدٌم -فؤتؤخ َر عن
ِ
والتوضٌح ُ -م ْع ِرضا عما هو
الدكتور حوى َ -ؼ َف َر هللاُ ل ُه ،-وأ ُ ْت ِب ُع ُه بالردِّ
ِ
دون ذلك -وإال لَطال َ بنا القول ُ:-
األرجح :ل ْم ُتدَ ون السن ُة فً حٌاتِ ِه -صلى هللاُ علٌه وسلّم-
ٔ -قال( :فعلَى
ِ
إال قلٌبل جدّ ا)!

ؾ الدكتور حوى (!)
وهذا باطل مِن القول واالدِّعاء العرٌض! ولو كل َ
النبوي» للدكتور محمد
نفس ُه ب ُمراجع ِة كتاب «دراسات فً الحدٌث
ِّ
َ
ؾ
مصطفى األعظمً -والذي نال َ علٌه
أرفع جابزة علمٌة إسبلمٌة  -لَ َع َر َ
َ
العلمً للسن ِة النبوٌ ِة َب َدأ ُمن ُذ
ُبطبلن دَ عوا ُه ،وألَ ٌْ َقنَ أن تسلسل َ التدوٌن
ّ
بعصر الصحابةِ ،وإلى
عصر الرسول -صلّى هللاُ علٌه وسلمُ ،-مرورا
ِ
ِ
ؼٌر انقطاع -وبصورة كثٌرة كبٌرة-؛
صر التابعٌن؛ ف َمن بعدَ هُم مِن ِ
َع ِ
ابها،
الحفاظ ما فً ُ
دور ُ
طاب َق ما فً ُ
سطور ُم َد ِّونًِ السنةِ ،و ُكت ِ
لِ ٌُ ِ
ص ِ
وجا ِمعٌِها -ر ِح َم ُهم هللاُ -أجمعٌن.-
ٕ -أما استداللُ ُه َ -ؼ َف َر هللاُ له -بحدٌ ِ
ب ع ِّنً
ث« :ال تك ُت ُبوا ع ِّنً ،و َمن َك َت َ
ؼٌر قابم؛ إذ قد بٌنَ الحاف ُظ
ؼٌر القُرآن؛ ف ْل ٌَ ْم ُح ُه»؛ فهو استدالل منقوص ُ
َ
كتاب ِه «تقٌٌد العِلم» الوج َه الصحٌ َح فً َف ْه ِم هذا
الخطٌ ُ
ب البؽدادي فً ِ
ؼٌرهُ ،وأنْ ٌُ َ
الحدٌثِ ،وأن ُه خشٌة «أنْ ٌُضاهَى بكتا ِ
ب هللا -تعالىُ -
شتؽل َ
ُ
الحاجة إلى َك ْت ِ
ِلم ل ْم ٌُ ْك َر َه
َعت
رآن بسواه؛ فل ّما أُمِنَ ذلك ،ود َ
عن القُ ِ
ب الع ِ
َك ْت ُب ُه» -كما هو نص كبل ِم ِه -رحم ُه هللاُ ،-والذي أقا َم كتا َب ُه ُ -كل ُه -مِن أَ ْج ِل
ِّ
الحق لهذا الحدٌ ِ
ث.
الصحٌح
الو ْج ِه
بٌان َ
ِ
ِ
ٖ -أما قولُ ُه( :إن معظ َم السن ِة النبوٌ ِة ُر ِو ٌَ ْت برواٌ ِة اآلحادِ ،أي :برواٌة
الواحدِ ،أو االثنٌن ،أو الثبلثة)!
ُ
قلت :فكان ماذا؟! هل العبرةُ -فً الصح ِة والثبو ِ
ت -بعد ِد الرواة ،أ ْم
بثقتِ ِهم وجبللتِ ِهم؟
وهل أهمل َ ُعلما ُء الحدٌ ِ
ٌجًء -بع َد
ث األفذا ُذ هذه القضٌ َة المهم َة حتى
َ
ٌستدر ُك علٌهم فً بدٌهٌة مِن أهم َبدٌِ ِهٌا ِ
ت عِلم
قُرون وقرون!َ -من
ِ
مصطلح الحدٌث ،وثبوت األسانٌد -وأولٌِاتِ ِه-؟!

فاألصل ُ -وال ُبد -هوُ :
َ
الحدٌث صحة
ثقة الرواة؛ فإنْ َك ُثروا :زاد ذلك
واطمبنانا؛ فكان ُنورا على ُنور...

ٗ -أ ّما ما َذ َك َرهُ الدكتور حوى مِن (ظاهرة َنقد المتن مِن قِ َب ِل الصحاب ِة
ُ
الصحابة ِّ
ض ُهم
س َندَ أصبل حتى ٌُنقد ،ول ْم ٌكن
ب بع ُ
ٌكذ ُ
أنفُسِ هم؛ حٌث ال َ
بعضا)!!
ؼٌر صحٌحة ،وذلك مِن ُوجوه:
دَع َوى ُ
فهذه ْ
أ -أن الصحٌ َح المروي مِن ذلك (النقد) ٌسٌر جدّ ا ،ال ٌش ِّكل ُ (ظاهرة)
بالمعنى ال ُمد َعى -أ ْل َبتة.-
اوي أصالة ،ولٌس تكذٌبا له ،أو نقضا
ب -أن َت َوج َه النق ِد كان لحِفظِ الر ِ
ُ
لخبرهِ ،وإنما مِن با ِ
التخطبة و َث َب َت ْت.-
ب التخطبة لرواٌتِ ِه -إنْ صحت تلك
ِ
َ
بعض الصحاب ِة مِن صحابة َ
آخ ِرٌن -
التخطبة التً ُوو ِج َه بها
جـ -أن
ُ
الرواٌةِ؛
لمروٌاتِ ِهمُ -وو ِج َه ْت -أحٌانا -بتخطبة مضادة ،وثبات على
أصل ِّ
ِ
للرواٌ ِة.
دونَ ا ْلتِفات لهذا النقد ،فضبل عن تؽٌٌر ِّ
ُ
لئلٌقان بالخط ِؤ -كما هو ظاهر.-
التخطبة بذاتِها طرٌقا
فلٌست
ِ
َ
بَ -
بن الخطا ِ
لفاطمة بنت قٌس
ولفظ ُه -فً تخطبتِ ِه
كبلم ُع َ
مر ِ
د -أن نص ِ
تحقٌق هذا المعنى ،حٌث قال -
وقد ْأو َردَ قص َتها الدكتور حوىَ -ب ٌِّن فًِ
سن َة نب ٌِّنا ل َق ْو ِل امرأة ال ندري
ِتاب هللا و ُ
ندع ك َ
رضً هللا ُ عن ُه« :-ال ُ
الج ْز ُء مِن الحدٌ ِ
ث ل ْم ٌذ ُك ْرهُ الدكتور حوى؛
أحف َِظ ْت أ ْم َنسِ ٌَ ْت» ،وهذا ُ
فلماذا؟!
أشار إلٌها الدكتور حوى؛ فلٌست
الرواٌة بالمعنى) التً
َ
٘ -أما (ظاهرة ِّ
هً بالصور ِة التً ادعاها ،وب َنى علٌها كبل َم ُه بعدَها! وإنما األم ُر فٌها -
التسلٌم بها -قابم على ضوابط دقٌقة ،وشروط وثٌقة؛ َبٌ َنها ال ُعلما ُء،
مع
ِ
ودققُوا فٌها.
مدار
ورجالُ ُه -على
ِ
علم ال ِعلَ ِل)؛ الذي له أهلُ ُه ِ
ولعل ُه مِن هُنا َبدَ أ نشو ُء ( ِ
الحدٌثً -قدٌما وحدٌثا.-
العلمً
ٌخ
ِّ
ِّ
الت ِ
ار ِ

والحق أن األصل َ فً ُكل ِّ رواٌة ٌروٌها ثقة حافظ أنْ تكونَ باللفظِ ال
بالمعنى؛ فإنْ َث َب َ
ت لنا أنها بالمعنى؛ َن َظ ْرنا :هل المعنى ُمإ َتلؾ ،أم
ُمختلؾ؟! ُمتفق مع ال ُمرا ِد أ ْم ُمفترق؟!
َعاوى -مِن جهة أ ُ ْخ َرى.-
ضى ِ -من جهة ،-وال د َ
فلٌست القضٌ ُة فو َ
أشار إلٌها الدكتور حوى (والتً
 -ٙأما (ظاهرة التفرد والؽرابة) ،التً
َ
َع َوى -
مع أو العد ِد) -كما قال!-؛ فهً د ْ
روى مِن رواٌ ِة َ
ض أنْ ُت َ
ٌُ ْف َت َر ُ
الج ِ
أٌضا -منقوضة ج ّدا؛ إذ للتفر ِد أسبا ُب ُه العلمٌة أو االجتماعٌة -كما بٌ َن ُه
ال ُعلما ُء.-
صحٌحه»
البخاري «
اإلمام
ح
َ
ِّ
أكبر رد على هذه الدعوى :افتتا ُ
ولعل َ
ِ
ِبحدٌ ِ
ث« :إنما األعمال ُ بال ِّنٌات» -وهو َف ْرد ،-واختتا ُم ُه -أٌضا-
صحٌحه» بحدٌث« :كلمتان خفٌفتان على اللسان- »..وهو َف ْرد -أٌضا.-
«
َ
ُ
الؽرابة؛ فلها معنٌان:
وأ ّما
صح َة والث َ
بوت ُ -مطلَقا.-
معنى
ض ال ِّ
عار ُ
ّ
اصطبلحً ،وهو ال ٌُ ِ
ي ،وهو معنى نسبً ج ّدا؛ فما قد ٌستؽر ُب ُه (زٌد) قد ٌقبلُ ُه
ومعنى لُ َؽ ِو ّ
نقض
صوص ،و ُت
األوهام ُت َرد الن
أبمثل هذه
( َع ْمرو)؛ فكان ماذا؟!
ُ
ُ
ِ
ِ
المروٌ ُ
ات؟!
ذكر ُه الدكتور حوى من (ظاهرة األخذ عن أهل الكتاب ،ومِن ثم
 -4ما َ
رواٌة الكثٌر من اإلسرابٌلٌات المن َكرة) كبلم ال وزنَ له؛ وذلك مِن
وج َه ٌْن:
أ -أن ُه -أٌضا -لٌس (ظاهرة) -أ ْل َبتة ،-بل هو مفارٌ ُد و ُمفردات لٌس إال؛
ٌتر ُكوه لمتمجهدِي
العلم قد بٌ ُنوا ذلك ،ول ْم ٌس ُك ُتوا عنه ،ول ْم ُ
ثم إن أهل َ
ِ
القُرون األخٌرة!
أكثر
كاء على هذه
الدعوى الباطل ِة إلقام ِة ادِّعاءات أ ُ ْخ َرى َ -
َ
ب -أن اال ِّت َ
َ
الحدٌث عن أهل الكتاب!! أو :ذاك
متفرعة عنها -مِن أن :هذا
ُبطبلنا-
ِّ
َ
الحدٌث مِن اإلسرابٌلٌاتَ ٌُ :
صارخا قبٌحا على مناهج
ش ِّكل ُ ُعدوانا
ِ

أكبر َف َخار عرفه التارٌخ
المحدِّ ثٌن األصٌلةِ ،وقواعدِهم الراسخ ِة التً هً ُ
 ُكل ُه -للعرب وال ُمسلمٌن؛ فقد بٌ ُنوا ُكل ذلك ،وكشفوا عن حقٌق ِة ماهُنالِك...
 -6قول ُ الدكتور حوى( :ظاهرة المذهبٌة العقدٌة والفقهٌة والتحزب لكل ِّ
مذهب ،وكان لذلك آثار خطٌرة فً الرواٌة والرواة)!! كذا قال -هداهُ هللاُ،-
وكؤن ُه اكتشاؾ عصري جدٌد!!
ث عن هذا َ
ٌكشؾ ُعلما ُء الحدٌ ِ
صورهِم األُولَى؟!
الخلَل فً ُع
فؤقول ُ :ألَ ْم
ْ
ِ
أل ْم ٌنقُد ُعلما ُء الحدٌ ِ
أفكارهِم ،-و ٌُف ِّندُوا عقابدَ هُم
ث الروا َة -على تنو ِع
ِ
ومذهبٌاتِهم؟!
ُ
ألَ ْم ٌ ُكنْ لِ ُع ْلماء الحدٌ ِ
الدقٌقة فً األخ ِذ عن هإالء المذهب ٌٌِّن،
ث المنهجٌ ُة
وتمٌٌز رواٌاتهم المقبولة والمرذولة؟!
قول
ولكنْ ؛ ح ّقا :إن (ظاهرة المذهبٌة العقد ٌّة والفقهٌة) أث َر ْت ج ّدا فً ُع ِ
ستشرقٌن ،أو
عدد لٌس بالقلٌل من األكادٌم ٌٌِّن العصران ٌٌِّن -تؤثرا بال ُم
ِ
سلما ِ
النبً -
والطعن بؤحادٌث
ت أهل اإلسبلم،
ِّ
الروافض!-؛ للتشكٌكِ ب ُم َ
ِ
علٌه الصبلة والسبلم...-
 -1قول الدكتور حوىُ ( :ظهور رواٌات و ُط ُرق ألحادٌث فً ُك ُتب
ِّ
رون األُولَى ،وال فً المدونات المعتبرة -
متؤخ َرة ،لم تكن معروفة فً القُ ِ
كالكتب التسعة !!)-فهذا من الدكتور حوى دلٌل َع َملًِ تطبٌقً على تؤث ِر ِه
وأذناب ِهم؛ إذ إن ُمصطلَح (ال ُك ُتب ال ِّتسعة) ُمصطلح
ستشرقٌن
بال ُم
ِ
ِ
ٌعر ْف ُه أهل ُ الحدٌ ِ
ستشرقًِ (جامعة
ث إال بعدَ تؤلٌؾِ ُم
ِ
استشراقً صِ ْرؾ؛ ل ْم ِ
النبوي» -أوابل
لَ ٌْدن  -هولندا) كتا َب ُهم «المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث
ّ
القرن العشرٌن-؛ بخبلؾ ُمصطلح (الكتب الستة) ،أو ُمصطلح (السنن
األربعة)؛ َ
لماء الحدٌ ِ
ث -مِن َق ْبل ُ ومِن َب ْع ُد.-
اللذ ٌْ ِن كانا معرو َف ٌْن لِ ُع ِ
ؼٌرك!) ٌ-قٌنا،-
ُثم ٌُقال ُ :ما لٌس معروفا (عندك!) هو معروؾ عند ( ِ
وما لم ٌُطبع مِن ُك ُت ِ
ب السنة هذه األ ٌّام ال ٌدل على أن ُه ل ْم ٌ ُكنْ معروفا أ ٌّام
والج ْمع ،والتخرٌج! فبل تخلِط!
الرواٌة،
َ
ِّ

سخ الخطٌةٌُ )..رٌد:
ٓٔ -قول ُ الدكتور حوىُ ( :ظهور االختبلؾ بٌن الن َ
النبوي! فكان ماذا؟! أ ْم أن ُه (تشكٌك) جدٌد ،ومِن زاوٌة
لكتب الحدٌث
ّ
أ ُ ْخ َرى؟!
ُ
التحقٌق -أ ْمر أ ُ ْؼفِل َ بٌا ُن ُه والتنبٌ ُه علٌه
معرفة ذلك ،وإدرا ُك ُه -على
وهل
ِ
مِن جه ِة ُعلمابنا األبرار ،وأبمتنا الكِبار؟!
أٌن أنت -أٌها الدكتور -مِن «فتح الباري» وضبطه الدقٌق -ج ّدا -لكل ِّ
ض له فً َ
ش ْر ِح ِه لـ«صحٌح
لفظ ،أو كلمة ،أو حتى حرؾ -فٌما تعر َ
مر األزمان-؟!
البخاري» «-صحٌح» أهل اإلسبلم -على ِّ
وعلٌه؛ فإن ما َذ َك َرهُ الدكتور حوى َ -بع ُد -مِن اإلشار ِة إلى «شرح
البخاري» ُ -حجة علٌه ،ال له -لِ َمن ٌعقل ُ!-
س ِخ ِه-؛ فل ْم ٌذ ُك ْر لنا الدكتور حوى:
س َنن الترمذي» -
واختبلؾ ُن َ
ُ
وأ ّما « ُ
ُ
الفرق ال ُمد َعى -وقد بٌ َن ُه ال ُعلما ُء فً تحقٌقاتِ ِهم ،ورج ُحوا
هل هذا
أصل الثبوت والصحة؟! أ ْم
الصحٌح من ُه -قدٌما وحدٌثاَ ،-ف ْرق ُمإ ِّثر على
َ
ِ
أن ِذ ْك َرهُ واإلشار َة إلٌه -هُناُ -مجرد تشؽٌب؟!!
صفِ ِه بكونِ ِه( :مٌدانا
ٔٔ -إشار ُت ُه لـ(عِلم العِلل) ،وقولُه -بعد -فً َو ْ
َ
بضوابط دقٌقة ج ّدا -أوال ،-ولمن هو
فسٌحا لبلجتها ِد والن َظ ِر)؛ أقول ُ:
لذلك أهل -ثانٌا ،-مع عدم التسلٌم ب ُكل ِّ ما ٌُذ َك ُر فٌه -ثالثا.-
ُ
الصحٌح ٌْن» -أو أحدهما-
انتقادات الدكتور حوى ألحادٌث «
ُثم؛ هل
َ
الحدٌثً الدقٌق؟! أ ْم أنها عن ُه ب َم ْعزل ،ومنه بؤبعد
قابمة على هذا العلم
ِّ
منزل!؟!
بعض
أثارهُ على عدد مِن أحادٌث «
الصحٌحٌن» فً ِ
َ
وما ردنا علٌه -فٌما َ
عوى ،وصدّ اعتداءات الدكتور
كتابنا «ردّ الد َ
مقاالتِ ِه -قبل شهور-فً ِ
حوى» إال دلٌبل واضحا على ُبعد حقٌقتِ ِه عن دَعواه.
محمد سعٌد ّ
والتعدٌل)( :ما زالت قضاٌاهُ بحاجة إلى
الجرح
َٕٔ -ز ْع ُم ُه بؤن (علم
ِ
ِ
ض ْبطِ ِه
تحرٌر دقٌق!)َ :ز ْعم باطِ ل؛ ذلكم بؤن هذا العل َم العظٌ َم توا َف َر ْت على َ
وتحرٌر مسابلِ ِه ُجهود ج ّبارة ،من ُعلماء موسوع ٌٌِّن ،عا ُ
شوا للسنةِ،

أعمارهُم فً ِ
خبلؾ
وض ْبطِ ها -قُرونا ُم َت َعدِّ َدة-؛ فكٌؾ ٌَ ْز ُع ُم
وأ ْف َن ْوا
َ
ح ْفظِ ها َ
َ
َ
المقارنة بهم ،فضبل عن التفوق
ٌستطٌع (!) أنْ ٌدعِ ً
ذلك َمن ال
ُ
علٌهم؟!
ابً الذي
ٖٔ -وتمثٌل ُ الدكتور حوى على النقطة السابقة بـ(مفهوم الصح ِّ
ُن ْث ِب ُ
ت له العدالة ال ُمطلقة) التقاء مع آراء الروافض الذٌن ال ٌُقٌ ُمونَ
للصحاب ِة الكِرام َوزنا ،وال ٌَر َف ُعونَ بهم رأسا؛ والذٌن َب َنوا كثٌرا مِن
آراب ِهم الرافضٌ ِة الباطل ِة -تلك -على نقض مفهوم (الصحابً) عند أهل
السنة -أصبل-كما ٌُحاول به الدكتور حوى!-
أ ْم أن هذا من ُه َ -ؼ َف َر هللاُ له -بداٌة لمؽازلة سٌاسٌة مذهبٌة (!) لها
نتابجها؟!!
خلفٌاتها ،ولها
ُ
والح ْكم على
ٗٔ -أ ّما ( ُمشكلة االختبلؾ بٌن ال ُعلماء فً الجرح والتعدٌل،
ُ
الرواة!) -التً أعطاها الدكتور حوى ُبعدا َ
ؼٌر علمً-؛ فهً مشكلة
آخ َر َ
صور العلمٌة األُولَى؛ فلهم -رحم ُهم هللا-
محلولة عند ُعلمابِنا من ُذ ال ُع
ِ
(قواع ُد) فً معرفة ال ُعلماء المتشدِّدٌن وال ُمتساهلٌن ،و(قواع ُد) فً
تعارض الجرح المفسر مع التعدٌل ،و(قواع ُد) فً أصل َق ُبول الجرح
ُ
المفسر ،و(قواع ُد) فً :م َتى ٌُق َبل ُ الجرح إذا كان ُمبهما ،و(قواع ُد) فً
اإلبهام ...وهكذا!!
التعدٌل على
ول
ِ
َق ُب ِ
ِ
ور ِه القلٌلة هذه! -طً صفحة هذا العِلم
فهل ٌُرٌ ُد الدكتور حوى -بس ُط ِ
العالً الدقٌق ،أو التشكٌك بمنهجٌتِ ِه و(قواعده) فً الضبطِ والتوثٌق؟!
نهض ُعلما ُء
٘ٔ -وما أجمل َ قول َ الدكتور حوى -فً وسط مقالِ ِه!( :-
َ
لٌحر ُروا السن َة ،وٌذودوا عن حٌِاضِ ها َقدْ َر االستطاع ِة
أفذاذ جهابذة ُحفاظ
ِّ
البشرٌ ِة!)؛ فؤقول ُ:
ٌتر ُكوا المجال َ -
َن َع ْم؛ هُم كذلك -بحم ِد هللا -قدٌما وحدٌثا ،-ولذلك ل ْم ُ
جزا ُه ُم هللا ُ خٌرا-
هواء األقدَ مٌِن ،وال ألفرا ِخ ِهم ال ُمعاصِ ِرٌن :بؤنْ
ألهل األ ِ
ِ
ٌُمِروا باطلَ ُهم اآلثِ َم -تشكٌكا بالسن ِة المطه َرة -تحت سِ تار( :حرٌة الفِكر)!

وتحت مظلة( :الحِفاظ على القُرآن)! وتحت لواء( :العقل)!! وما أشب َه
ذلك من شعارات ظاه ُرها فٌه الرحمة ،وباطنها مِن قِ َبلِها العذاب!
وإال؛ فباهلل علٌك ٌ-ا دُكتور حوىَ :-من مِن هإالء (ال ُعلماء األفذاذ
ِثل) ما َط َع ْن َ
ت،
الجهابذة الحفاظ) ط َعنَ فً «
َ
الصحٌح ٌْن» -أو أح ِدهِما( -بم ِ
بنحو) ما َط َع ْن َ
ت؟!
أو -ح ّتىِ ( -
ِثل عملِك وصنٌعِك؟! أم ردوا،
بل أقول ُ :هل َ
س َك ُتوا عن الردِّ على م ِ
ضوا ،وكشفوا ،وبٌ ُنوا؟!
ونق ُ
وبؤنوارهِم ُمه َتدُون ،ولمنه ِج ِهم
ونحن -بمن ِة هللا -على طرٌقِ ِهم سابرون،
ِ
ُم ْق َتفُون...
ح
إنْ ل ْم تكو ُنوا مثلَ ُهم فتشب ُهوا * * * * * إن التشب َه
بالكــرام فـبل ُ
ِ
َ
َ
الصحٌحة -
اآلحادٌة
 -ٔٙأما قولُ ُه( :قر َر ال ُعلما ُء المح ِّققُونَ أن السن َة
فضبل عن الضعٌفة -ظ ِّنٌ ُة الثبوت)!
فاق
ُ
فحشرهُ لـ(الضعٌفة) -ها هُنا -إقحام ال ُمرادَ من ُه إال التشوٌش؛ ال ِّت ِ
الجمٌع على ردِّ األحادٌ ِ
ث الضعٌفة ،ونفًِ نسبتِها إلى رسول هللا -صلى
ِ
هللاُ علٌه وسلّم.-
أ ّما (الظن) ،و(اآلحا ُد) -وؼٌ ُرهما-؛ فاصطبلحات كبلمٌة أكث ُر منها
ِؾ عندَها كثٌرا،
عول ُ علٌها كثٌرا ،وال َنق ُ
اصطبلحات حدٌثٌة؛ لذلك ال ُن ِّ
مثل هذه
وإ ّنما ٌكونُ اهتما ُمنا ُ -كل ُه-
الع َملٌِ ِة مِن َو ِ
متوجها إلى الث َم َر ِة َ
ِّ
راء ِ
االصطبلحا ِ
ت -إثباتا و َن ْفٌا-؟!
ُ
الحدٌث صحٌحا جامعا لشروطِ الصحة -سندا و َمتنا-؛ فبل ٌُلت َف ُ
ت
فما دا َم
أوهام التخطب ِة والتؽلٌط بالظنِّ الباطل ،والرأي العاطِ ل ،وال ٌُلت َف ُ
ت إلى
إلى
ِ
ِّ
صطلح الحا ِد ِ
الحق الراسِ ِخ األصٌل...
ث الدخٌل؛ لِ ٌُ ْح َك َم به على
ال ُم
ِ

ت الحدٌ ِ
دَع َوى (االحتمال فً عدم ُثبو ِ
صح ِة)
ث
اآلحادي ظاهر ال ِّ
ِّ
 -ٔ4أ ّما ْ
باعتبار
ؼٌر قابمة؛
دعوى -أٌضاُ -
على حدِّ َز ْع ِم الدكتور حوى!-؛ فهً َِ
ح
أن مِن
االحتمال -أصبل -ما هو راجح ،ومنه ما هو مرجوح ،والمرجو ُ
ِ
َ
قٌمة له؛ وإال دَ َخ ْلنا َ -
وأدخ ْلنا ُكم! -فً متاهات ال
ال َو ْزنَ له ،وال
س ِ
الفرار منها -كإ ْثبا ِ
ب -مثبل !!!-أ ْم أن ُكم (ترفُضونَ ) هذا،
تستطٌ ُعونَ
ت الن َ
َ
َ
الزب-؟!
وتق َبلُونَ ذاك -
ضربة ِ
*****

حوى:
ر ّدا على الدكتور محمد سعٌد ّ
 ...ننتص ُر للسن ِة النبوٌ ِة
ِّفاع عنها ؛ ال بالتشكٌكِ فٌها!! (ٕ)
بالد ِ
ِّ
الحق عن َد
فلماذا هذا التشكٌ ُك -إذنْ  ،-وبعبارات ُموهمة ،ال َو ْج َه لها فً
الواقع؟!
أرض
الع َمل ًِِّ لها فً ِ
التطبٌق َ
ِ
ِ
لماء
 -ٔ6أما نقلُ ُه عن الشٌخ
ِبار ُع ِ
األلبانً -وقد َو َ
ِّ
ص َف ُه بؤن ُه (مِن ك ِ
الحدٌ ِ
ي حول َ انتقا ِد شًء
العصر!) -فً نقلِ ِه عن
ث فً هذا
مار ِّ
الشٌخ ال ُؽ ِ
ِ
ِ
مِن أحادٌ ِ
كبلم
ث «الصحٌحٌن»؛ فقد َب َت َر الدك ُتور حوى -هداهُ هللاُ -مِن ِ
والمنقول عنه ِ -كلَ ٌْ ِهما -أهم شًء فٌه ،وهو التعلٌل ُ لس َب ِ
ب ذاك
ال ّناق ِِل
ِ
االنتقا ِد!!

ي -المنقول َُ -م َعلل بقولِ ِه -فً آخ ِِر كبل ِم ِه:-
ذل ُك ْم أن كبل َم
مار ِّ
الشٌخ ال ُؽ ِ
ِ
ُ
للواقع»؛ وأ ّما
أحادٌث ؼٌر صحٌحة؛ لمخالفتِها
وجدَ فٌ ِهما
«ال ُمرا ُد أنْ ٌُ َ
ِ
ب هذه ال ُج َ
ملة ّ -
بالذات -قاببل:
الناقل ُ -وهو الشٌ ُخ األلبانً ،-فقد تعق َ
للواقع!»؛ لِـ َما ٌُخ َ
شى
ماري -أخٌرا« :-ل ُمخالفتِها
قول ال ُؽ
ِّ
«أتخو ُ
ؾ مِن ِ
ِ
مِن التوس ِع فً ذلك».

َ
حدَث -ف ِْعبل-؛ كما هو حال ُ الدكتور حوى فً (توس ِع ِه)
أقول ُ :وهذا ما
ِي (!) بما ل ْم ٌُس َب ْق إلٌه مِن عام ِة أهل الحدٌ ِ
سلَفا َو َخلَفا -فً قلٌل
ثَ -
النقد ِّ
أو كثٌر...-

ب-؛ َف ْل ٌَ ْه َنؤ بهم مِن
الروافض
سابقوه هُم
والمستشرقُون َ -ح ْس ُ
ُ
ن َعمِ :
ِ
سلَؾ! هذا َو ْجه.
َ
وو ْجه َ
ماري كان مِن با ِ
اإللزام
ب
لكبلم ال ُؽ
آخ ُر :أن َن ْقل َ الشٌخ األلبانً
ِّ
َ
ِ
ِ
ماري -ممن كان الشٌ ُخ ٌَ ُرد علٌهم فً ذلك المقام ،-ولٌس
ألح ِد تبلمٌ ِذ ال ُؽ
ِّ
األمر ٌْ ِن -ج ّدا.-
النقل ُ -من ُه -ابتداء وأصالة؛ و َف ْرق بٌنَ
َ
ُ
األلبانً -رحم ُه هللاَُ -ذ َك َرهُ فً
للشٌخ
الثالث؛ فكبلم عزٌز جدّ ا
وأما الوج ُه
ِّ
ِ
مقدِّ َمتِ ِه على «شرح العقٌد ِة الطحاوٌ ِة» -ال أظن الدكتور حوى ٌعرفُه!
ُ
ُ
حٌث قال َ:
صٌبة أعظ ُم!!-
فإنْ َع َر َف ُه و َك َت َم ُه :فال ُم
ب بعدَ كِتا ِ
«و«الصحٌحان» هُما أصح ال ُك ُت ِ
لماء
فاق ُع ِ
ب هللا -تعالى -با ِّت ِ
ؼٌرهما مِن ُك ُت ِ
ب
ال ُمسلمٌن -مِن المحدِّ ثٌن
وؼٌرهم-؛ فقد امتازا على ِ
ِ
ح األحادٌ ِ
بج ْم ِع أص ِّح األحادٌ ِ
ث
السن ِة بتفر ِدهِما َ
ث الصحٌحةِ ،و َط ْر ِ
تون ال ُمنكرةِ ،على قواعدَ متٌنة ،و ُ
شروط دقٌقة.
الضعٌف ِة وال ُم ِ
نحوهُم
وقد ُو ِّفقُوا فً ذلك توفٌقا بالِؽا ل ْم ٌُ َوف ْق إلٌه َمن بعدَ هُم ممن َن َحا َ
وابن حِبان ،والحاكِم -وؼٌرهم-؛ ح ّتى
كابن ُخ َزٌمة،
فً َج ْم ِع
ِ
الصحٌح ِ -
ِ
َ
َ
جاوز
الشٌخان -أو أحدُهما -فقد
أخرج ُه
الحدٌث إذا
صار ُعرفا عا ّما أن
َ
ِ
صح ِة والسبلم ِة.
القنطر َة ،ودَ َخل َ فً
طرٌق ال ِّ
ِ
رٌب فً ذلك ،وأن ُه هو األصل ُ عندَ نا.
وال َ

ولٌس مع َنى ذلك أن ُكل حرؾ أو لَ َ
الصحٌحٌن» هو
فظة أو كلمة فً «
َ
رآن»! ال ٌمكِنُ أنْ ٌكونَ فٌه َوهْ م أو خطؤ فً شًء مِن
بمنزل ِة ما فً «القُ ِ
َ
العصمة لكتاب بعد كتا ِ
ب هللا -
بعض الروا ِة ،كبل؛ فلَ ْس َنا نعتق ُد
ذلك مِن ِ
تعالى -أصبل؛ فقد قال َ اإلما ُم الشافعً -وؼٌره« :-أ َبى هللاُ أنْ ٌُتِم إال
كتا َب ُه».
َ
دراسة
سوا الكتا َب ٌْن
ِلم م ّمن َد َر ُ
وال ٌُ ْمكِنُ أنْ ٌدعِ ً ذلك أحد مِن ِ
أهل الع ِ
تفهم وتدبر مع َن ْب ِذ التعصبِ ،وفً ُحدو ِد القواع ِد العلمٌ ِة الحدٌثٌةِ؛ ال
اإلسبلم ،وقواع ِد ُعلمابِ ِه».
األهواء الشخصٌةِ ،أو الثقاف ِة األجنبٌ ِة عن
ِ
ِ
ُ
قلت:
الفرس -كما ٌقولونَ -؛ فؤ ٌْنَ هً (القواع ُد العلمٌ ُة
وهذا هو مرب ُط
ِ
الحدٌثٌ ُة) -التً استعملها -وٌستعملُهاُ -حفا ُظ الحدٌ ِ
ث و ُعلماإُ هُ الفُضبلء-
اإلسبلم ،وقواعد
األهواء الشخصٌةِ ،والثقافة األجنبٌة عن
مِن تِل ُك ُم (
ِ
ِ
والروافض ،و َمنْ تؤث َر بهم ،أو َرد َد
سلَ َكها المستشرقون،
ُ
ُعلمابِ ِه) -التً َ
مقوالتِ ِهم-مِن ال َك َت َب ِة الد َخبلء-؟!!
الء -الكثٌر مِن هذا األخٌر ،ول ْم َن َر مِن األول -وال
لؤلسؾِ ؛ رأَ ٌْنا -عند أُو ِ
َ
الن ْز َر الٌسٌر!!-
أهل
األلبانً -فً قاعد ِة الن ْق ِد
ُثم؛ إن كبل َم اإلمام
ِّ
ِّ
الحدٌثً ُ -م َوجه إلى ِ
الحدٌ ِ
ودماءهُم ،وشا َب ْت فٌ ِه
المتخصصِ ٌن ،الذٌن خالَ َط العل ُم لحو َم ُهم
ث
َ
ِّ
العلم الشرٌ ِ
لوم،
ؾ-
ٌاء ،أو المتط ِّفلٌِن على هذا
لِحاهُم؛ ال األدعِ ِ
ِ
كسابر ال ُع ِ
ِ
وتخصصات أهلها -بحق -فٌها...

ُ
األمثلة الحدٌثٌ ُة التً ْأو َردَها الدكتور حوى فً مقالِهِ؛ فقد
 -ٔ1وأ ّما
ض ُ
عوى وصدّ اعتداءات محمد سعٌد
كتابً «ردّ الد َ
ت َ
َن َق ْ
أكثرها فً ِ
ض بقٌ َتها -مِن َق ْبل ُ -علما ُء
حوى» -المطبوع قبل بضعة أشهر ،-و َن َق َ
ّ
البار ُعونَ -قدٌما وحدٌثا.-
العارفُون ،و ُمإلِّفُوها
األُمة
ِ
ِ
وٌا حب َذا لو كان كبل ُم الدكتور حوى -أو نق ُد ُه -مقصورا على ما ن َقلَ ُه مِن
أهل الحدٌ ِ
ث -بعضهم بعضا -ومحصورا
العلمً
أمثلة النق ِد
ِّ
ِّ
الحدٌثً بٌن ِ
سلما ُم ْل َت ِوٌا للط ْع ِن فً
سؾِ ُ -
به :-لَهانَ -إذا -األم ُر!! لكن ُه ات َخ َذ ذلك -ولؤل َ
َ
ألهل الحدٌ ِ
ث على بال ،ول ْم َت ْس َن ْح ل ُهم فً
أحادٌث أ ُ ْخ َرى ل ْم َت ْخ ُط ْر
ِ
خٌال!!!
فهل ما فعلَ ُه الدكتور حوى مِن (القواعد العلم ٌِّ ِة الحدٌثٌ ِة) فً شًء؟!

صنابع َمن هُم عند الدكتور حوىُ ( :علما ُء أفذاذ جهابذة
وهل هذا مِن
ِ
ُحفاظ)؟!
ال -والذي َخلَ َق الحب َة ،و َب َرأَ النس َم َة...-
نسٌر على
ٕٓ -أ ّما قولُ ُه( :إن
االنتصار للسن ِة النبوٌ ِة ٌق َتضِ ً مِنا أنْ
َ
َ
ُ
الصحابة ،فً التشدٌد فً أ ْم ِر ال ِّن ْق ِد
منهج المتقدِّ مٌِن ،وعلى رأسِ ِهم
ِ
المعلوم
وعرض السنة على القُرآن ،وعلى السنة ذاتها ،وعلى
والتحريَ ،
ِّ
ِ
القطعً)!!
مِن الدِّ ٌن ضرورة ،والعقول السلٌمة ،وحقابق التارٌخ ،والعلم
ّ

فؤقول ُ :إن ُكل ّ واحدة مِن هذه النقاط التً ( َج َم َعها) الدكتور حوى َ -ؼ َف َر
وكشؾ ما
الوقوؾ طوٌبل عندَها ،وتؤملَها -ج ّدا،-
هللاُ له -هُنا -تستدعًِ
َ
َ
ورا َءها مِن حقابق العِلم أو الجهل...
إذ االنتفا ُ
خ بالعبارا ِ
عاوى الواسع ِة ٌستطٌ ُع ُه ُكل أحد،
ت
الفضفاضةِ ،والد َ
َ
ِقدار موافقة
و ٌَقد ُِر علٌه ُكل أحد؛ وإنما العبرةُ بال ُحج ِة
ِ
والدلٌل ،وم ِ
الدعوى لل ُبرهان والبٌان.
َ
وتفكٌر ِه الخالِص-
ض،
وعلٌه؛ فما استدر َك ُه الدكتور حوى -بعقلِ ِه ال َم ْح ِ
ِ
الصحٌح ٌْن» -أو أح ِدهِما :-لٌس فٌه أدْ َنى ُح َجج البٌان ،وال أقل
على «
َ
دالبل ال ُبرهان ،إال( :قٌل) ،و(لعل) ،و(قد)!!
الصحٌح ٌْن» -الجلٌلَ ٌْن-
ضى على «
َ
بل أقول ُ :إن ُم َجرد إدراك أن ُه قد َم َ
أكثر مِن اث َن ًْ َع َ
مثل هذا الن ْق ِد الدخٌل ،وبرٌبة
ُ
ش َر َقرنا ،وهً سالمة عن ِ
س ٌْفِ ِه
مِن هذا
ِ
النقض والتعطٌل :لَ َكاؾ فً َردِّ ُكل ِّ ُطعونات الدكتور حوى ِب َ
تؽٌب هذه ال ُمسل ُ
مات عن أولب َك األبمة الفُحول؟!
المسلول؛ ْإذ كٌؾ
ُ
رآن (!)،
ثم إ ِّنً أقول ُ :ما مِن حدٌث َتوه َم من ُه الدكتور حوى معارضة للقُ ِ
ض األوها َم حولَ ُه
للتارٌخ (!!) ،أو ُمخالفة
أو مناقضة
للعقل (!!!) إال َو َن َق َ
ِ
ِ
ُ
أصحاب الدِّ راٌ ِة والعقول ،وأربا ُب ُه ذوو ال َف ْه ِم
ِلم
ُ
مِن قدٌم -أبمة الع ِواألُصول.

ب الشروح
وهذا اإلجمال ُ ِم ِّنً -ها هُنا -كاؾ ُكل باحث فً أنْ ٌُرا ِج َع ك ُت َ
والنقض على
الصحٌح ٌْ ِن»،
فاع عن «
الحدٌثٌة،
ِ
َ
َ
والكتب ال ُم ْف َردَة فً الدِّ ِ
وٌروي
ُم ْن َتقِصِ ِهما أو منتق ِدهِما؛ ففً ُمراجعتِها -فقط -ما ٌَشفً العلٌل،
ِ
ِّ
الحق كفٌل...
الؽلٌل ،وٌنقض ُكل قول دخٌل؛ م ّما هو ب ُنصر ِة

الصحٌح ٌْن» -
النقض العقلً ال َم ْحض ألحادٌث «
دعوى أن هذا
َ
َ
ٕٔ -أما َ
أو أحدِهما -هو (تمكٌن للسن ِة النبوٌة ،ولٌس هَدْ ما لها) -كما هو لف ُظ
الدكتور حوى فً مقالِ ِه!-؛ فؤقول ُ :بل هو -واللـ ِه -الهد ُم بعٌنِهِ ،وإنْ
أظ َه ْر َت ُه بثو ِ
شاء َمن شاء ،وأ َبى َمن أ َبى...-
ِلم ،والعل ُم من ُه َبراء َ -
ب الع ِ
الكبلم على صفحا ِ
الجرابدِ ،والتً -
ب مثل ُ هذا
ت َ
وبخاصة عندما ٌُك َت ُ
ِ
لوم الشرٌع ِة -عامة ،-وعلم
بالعاد ِة -ال ٌُطال ُعها
المتخص ُ
ِّ
صون فً ُع ِ
تابعٌِها مِن عوا ِّم ال ُمسلمٌن ،أو عام ِة
الحدٌث َ -
خاصة ،-وإنما ُجل ُم ِ
ال ُمثقفٌِن ،م ّما ٌُولِّ ُد فً قُلوبِ ِهم و ُعقولِ ِهم -جمٌعا -التشكٌ َك بالسن ِة
كالعقل
مصادر (!) ترجٌح لٌس لها وجه صحٌح؛
والحدٌثِ ،وتولٌدَ
َ
ِ
ُ
ٌجوز أنْ ٌُت َخ َذ -محضا -طرٌقا لل ُح ْك ِم على األحادٌ ِ
ث
ال ُمجردِ؛ الذي ال
والرواٌاتِ؛ فبل عقل َ هو العقل ُ األول الذي إلٌه الرد
ّ
ِّ
والمعول؛ إذ العقول ُ
ُ
تختلؾ باختبلؾِ بٌباتِها ،واختبلؾ ثقافاتِها ،واختبلؾ إمكانٌاتِها!! فعقل ُ
الح َك ُم -إذن-؟!
َمن هو َ
أوهام الدكتور حوى،
بنقض
وهذا -وحدَ هُ( -لِـ َمن ٌعقل ُ) -لوضو ِح ِه -كفٌل
ِ
ِ
وانتقاداتِهِ ،وتشكٌكاتِه ،و ُطعونه -كافة ،-ولو س ّماها ما سماها! ولو اد َعى
فٌها ما اد َعى!
ٕٕ -أ ّما ما َخ َت َم به الدكتور حوى مقالَ ُه مِن الحاج ِة إلى (فقه التعامل مع
النصوص؛ إذ منها ما جاء عا ّما قد ُخص ،أو العكس ،ومنها ما جاء مقٌدا
َ
فتوى خاصة ،أو حبل
تارة ،و ُمطلقا أ ُ ْخ َرى ،ومنها ما كان
واقعة عٌن ،أو َ
لمشكلة خاصة!)

-كما قال-؛ فؤقول ُ:

طالب بها (-هُنا) -فً َب ْحثِ ِه:
لو أن الدكتور حوى أع َمل َ هذه األصول َ التً
َ
الرواٌا ِ
الصحٌح ٌْ ِن» -
ت التً فً «
َ
أكثر -بل ُكل ّ -تِ ْل ُك ُم ِّ
لَـ َما احتا َج إلى نق ِد ِ
ص َر
اع َت َ
أكثرها سار على معنى مِن هذه المعانً التً ْ
ؼٌرهما-؛ ألن َ
أو ِ
سرا!-
ذ ِْك َرها الدكتور حوى -ها هُناُ -م ْب َت َ
المحض -فقط-
وحصر ُه الن َظ َر العقلً
ولكن إهمالَ ُه لهذه األصول -فعل ٌّا،-
َ
َ
ت -وال ُمشكبل ِ
ت :ولدَ عندَه هاتٌك اإلشكاال ِ
الرواٌا ِ
ت ،-والتً لو
فً تِ ْل ُك ُم ِّ
ض ْو ِء (فقه التعا ُمل مع النصوص) ّ -
ب به!:-
الحق -الذي طالَ َ
ض ْت فً َ
ُع ِر َ
الرواٌا ِ
ت المتع ِّد َد ِة
ؾ عند رواٌة واحدة منها! فضبل عن
مجموع ِّ
لَـ َما َو َق َ
ِ
ض َؽ َطها) فً أس ُطر قلٌلة (!) ُمنتقِدا إٌاها -جمٌعاَ -ن ْقدا (جماع ٌّا!)!
التً ( َ
فهل هكذا العل ُم -عامة ،-وعل ُم الحدٌ ِ
ث -خاصة -و(فق ُه التعا ُم ِل مع
وص) -بصورة أخص-؟!
ص ِ
الن ُ
بعض هذه األحادٌ ِ
ث (المضؽوطة!) -عندَه -ها هُنا -أ ُلِّ َف ْت فً
بل إن
َ
وتدفع التشكٌ َك
ب عنها،
ُ
فاع عنها ُمإلفات ُم ْف َردَة ُمستقِلة؛ َت ُذب الر ٌْ َ
الدِّ ِ
سوى القُرآن) ،وتؤلٌؾ الحافظِ الخطٌ ِ
ب
بها؛ كـ(حدٌث النهً عن كتاب ِة ما َ
البؽدادي -فٌه ،-و(حدٌ ِ
الوادعً ،ثم الشٌخ
السحر) ،وتؤلٌؾ الشٌخ
ّ
ث ِّ
ِّ
السندي ،ثم الشٌخ
صفً -فٌه ،-و(حدٌث التربة) ،وتؤلٌؾ الشٌخ ِّ
ال َم ْر َ
صفً -فٌه ،-وحدٌث ( َملَك الموت وموسى) ،وتؤلٌؾ محمد ال َعلَوي
ال َم ْر َ
المؽربً -فٌه -و ُكلها مطبوعة -وؼٌر ذلك-؛ فبل أُطٌل ُ...
العلمً -فً كتابُ « :مشكِل
والتؤصٌل
للتفصٌل العملً،
و ْل ٌُ ْن َظر المزٌ ُد -
ِّ
ِ
ِ
اآلثار»؛ وكتاب« :اختبلؾ الحدٌث» ،وكتاب« :تؤوٌل مختلؾ الحدٌث» -
ضوا
ؾ
كٌؾ أقا ُموا الحق و َن َق ُ
َ
وأمثالها -لعدد مِن أبمة السنة وال ُهدَ ى؛ لِ ٌُ ْع َر َ
الباطل َ وال َه َوى...

حال
وإننا لَ َن ْر ُجو للدكتور حوى -أخٌرا -أنْ ال ٌكونَ حالُ ُه ك ِم ْث ِل ما قٌل فً ِ
َمن َج َم َع أمثال َ هذه األقاوٌل( :جاهل مؽرور ،أو كاتب مؤْ ُجور) -راجٌنَ له
َ
ِّ
والفٌبة عن الش ِّك واالرتٌاب.-
الحق والصواب،
العود َة إلى
ُ ...م َردِّ دٌِن مع أبمة السن ِة والحدٌ ِ
القدٌم والحدٌث -كما قال
ث قولَ ُهم -فً
ِ
ضوا لها
تعر ُ
اإلما ُم محمد بن شِ هاب الزهْ ِري« :-دَ ُعوا السن َة تمضِ ً؛ ال ِ
بالر ْأي».
ص ِد.
وهللاُ مِن
ِ
وراء ال َق ْ
*****

مِن فضابل الصحابً الجلٌل أبً سفٌان -شعرا-
قال المحب أال َك َت ْب َ
ان
ت قصٌــدة * * * ر ّدا لِقالَ ِة ظالِم َخو ِ

ُ
ُ
ان:
سارعا * * * والعونُ مِن ر ِّبً
فسمعت ما قال َ
العظٌم الش ِ
وقلت ُم ِ
ِ

ُ
فٌان
ثابت
( ُح ْك ُم المحب ِة
األركان) * * * وهللاُ راض عن أبً ُ
س ِ
ِ

ذاك الصحابً الجلٌل ُ مكا ُن ُه * * * ُرؼما ألنؾ مِن حقود شانً
ألمان
ار التً كانت له * * * سٌنال ُ َعفوا الزما
َمن ٌد ُخ ِل الد َ
ِ
ُ
حٌح» فكانَ ق ِْطفا دانًِ
هذا
الحدٌث رواهُ ُمسلم الذي * * * َج َم َع «الص َ

الشٌطان
الحقو ُد فذاك ٌقط ُع ِك ْبدَ هُ * * * َؼ ٌْظ علٌ ِه كحال ِة
أما َ
ِ

إٌمان
فتراهُ ٌَ ْهذِي جاهِبل بحقابق * * * وتراهُ ٌُإذِي ُكل ِّ ذي
ِ

ص ْح َبة * * * َ
قصان
ؾ الصحاب ِة لٌس ذا ُن
ش َر ُ
سفٌانَ َجل بِ ُ
هذا أبو ُ
ِ

أصحاب ال ُهدَى الربانًِ
فالصحب
ودَع َمقولَ َة حاقد * * *
ُ
ُ
سؤْ -جهول ُْ -
ا ِْخ َ

هوان
بشر
هل
هوي ِّ
ِ
ٌستوي حال علً شؤ ُن ُه * * * مع حالة َت ِ
ِ

الحٌوان
حال ه ِْذٌان لذا
هل
ٌستوي حال إلنسان هُدى * * * مع ِ
ِ
ِ

نحو الصحاب ِة فً أجل ِّ أمانًِ
ُوق سلٌمة َج َنبا ُت ُه * * * َ
ُ
قلب الصد ِ

فاهْ َنؤْ َ
سن ِة أحمد * * * فلقاإُ نا الجن ُ
باإلحسان
ات
أخا ال َؽر ِ
اء ُ
ِ

ؾ الل ُهم عن ال ُع َبٌ ِد الجانًِ
فاع ُ
ذا ظننا باهلل قُل وبفضلِ ِه * * * ْ

*****

{ ٌعرفون ُه كما ٌعرفونَ أبنا َء ُهم} ...
الٌهو ُد و(المسج ُد األقصى) ،و(كنٌس َ
الخراب)...

أمس االثنٌن (٘ٔ/آذار- )ٕٓٔٓ/فً بٌ ِ
ت المقدِس
 ...افت َت َح الٌهو ُد ٌو َم
ِ
سم ْوهُ:
المحتل ّ -وعلى ُب ْع ِد ُخ ُطوات مِن (المسجد األقصى) -السلٌِب -ما َ
(كنٌس َ
الخراب)!!
وٌبدُو لً -وهللاُ أعل ُم -أن لهذا االسم -على بشاعتِ ِه! -مدلوال ذا قٌمة
األسماء
الببٌس على كثر ِة
ُك ْب َرى عندَ هُم ،وإال لَـ َما كان من ُهم هذا االس ُم
ِ
ُ
وو ْف َرتِها!
(الحسن ِة!) َ
كتاب ِهٌ { :-عرفو َن ُه كما
ذلِ ُكم أن هللاَ ربنا -جل فً ُعبلهٌُ -قول ُ عن ُهم -فً ِ
أبناءهُم }:
ٌعرفُونَ
َ
ِ
أهل
قال اإلما ُم ابنُ كثٌر فً «
تفسٌر ِه»ْ ٌُ « :خبِ ُر -تعالى -أن ُع َ
لماء ِ
ِ
الكتا ِ
جاءهُم به الرسول ُ -صلى هللاُ علٌه وسلم -كما
عرفُونَ صِ ح َة ما َ
ب ٌَ ِ
ؾ أح ُدهُم َولَدَ هُ».
ٌعر ُ
ِ
وقال اإلما ُم ابنُ جرٌر:
ارى.»...
ص َ
« ...أحبا ُر الٌهود و ُعلما ُء الن َ
ولعل ِمن هذه (المعرف ِة) التً أ ْث َب َتها ربنا -تعالى -لهم :قولَ ُه -صلى هللاُ
ٌثربَ ،
علٌه وسلمُ « :-عمرانُ بٌ ِ
راب ٌَ ْث ِرب ُخروج
وخ ُ
ت المقدِس َخ ُ
راب ِ
لحمة[ »...رواهُ أبو داود (ٗ ،)ٕٗ1وحس َن ُه شٌ ُخنا فً تعلٌقِ ِه على
ال َم َ
«مشكاة المصابٌح» (ٕٗٗ٘)].

الكبٌر الض ْخ َم على ُب ْع ِد ُخ ُطوات مِن
الكنٌس
فتراهُم -لِذا -قد َب َن ْوا هذا
َ
َ
بارك) -أُولَى القِبلَ َت ٌْ ِن الشرٌ َف َت ٌْن ،-وسم ْوهُ بهذا
(المسج ِد
األقصى ال ُم َ
َ
االسم ذي الدالل ِة العقابدٌ ِة -عندَ هُم!-
ِ
ولنْ ٌُفلِ َح ٌهود -ولو طال لهم العه ُد...-
ولنْ ٌقو َم ل ُهم عِماد -ولو استطالُوا فً الببلد...-
ولن ٌستمر بهم فبلح -ولو َملَ ُكوا الدنٌا...-
ِؾ هللا ُ المٌعاد }...
سبحا َن ُه فً ُعبلهَ { -و ْعدَ هللا ال ٌُ ْخل ُ
فوع ُد هللا حق ُ -
س َن َة (ٙٙٙهـ) -فً «مِرآة
ي -ال ُم َت َوفى َ
وز ّ
ابن َ
وقد َذ َك َر سِ ب ُط ِ
الج ِ
س َن َة
اعر جمال َ الدِّ ٌن بن مطروح -ال ُمتوفى َ
الزمان» ( )ٕ٘٘/6الش َ
(ٙٗ1هـ) -قاببل:-
القدس مِن
«ومِن
شعر ِه فً الناصِ ِر داود -صاحب الكرك -لـما استعادَ
َ
ِ
س َن ِة سِ ت وثبلثٌن -فً الدول ِة الكاملٌة،-
سلِّ َم ْت إلٌ ِهم فً َ
الف َِر ْن ِج -حٌنَ ُ
الشاعر:
فقال هذا
ُ

فصار ْت مثبل سابرا
سار ْت
المسج ُد
َ
األقصى له عادة * * * َ
َ

إذا َؼدَ ا لل ُك ْف ِر ( ُمس َت َ
َ
ٌبعث هللاُ له ناصِ را
وطنا) * * * أنْ

فناصِ ر َطه َرهُ أوال * * * وناصِ ر طه َرهُ آخِرا

ُ
قلت:
وبً.
ٌقص ُد بـ(الناصِ ر) -أوال:-
ٌن األٌ ِّ
َ
الناصر صبل َح ال ِّد ِ
س َن َة (ٙ٘4هـ).-
داود -ال ُم َتوفى َ
و(الناصِ ر) -ثانٌا :-هو ال َملِ ُك الناص ُر ُ
األقصى مِن جدٌد؛ و ٌُ َه ٌِّ ُا هللاُ ل ُه ناصرا
 ...فهل ٌ-ا ُت َرى َ -نسع ُد بالمسج ِد
َ
ِّ
ص ِر
هاءهُ ،وٌن ُث ُر علٌه
بالخٌر وال ُهدَ ى والن ْ
بالحق -ثالثا-؛ ٌُعٌ ُد له َب َ
ِ
د َُر َرهُ؟!
{ َو َما َذلِ َك َعلَى هللا بعزٌز }...
نفس ُه -كما ٌَقولُونَ !:-
ح َ
لَكِنْ ؛ السإال ُ الذي ٌطر ُ
صر؟!
هل نحنُ على َقدْ ر
مستوى الن ْ
َ
هل نحنُ على أهلٌ ِة القِم ِة أنْ نع َتلِ ٌَها؟!
والرٌادةِ؟!
السٌاد ِة ِّ
هل نحنُ على َقدْ ِر مسإولٌ ِة ِّ
هللا لَ ْم ٌَ ُك ُم َؽ ٌِّرا ِّن ْع َمة أَ ْن َع َم َها َعلَى َق ْوم َحتى ٌُ َؽ ٌِّ ُرو ْا َما ِبؤَنفُسِ ِه ْم
{ َذلِ َك ِبؤَن ّ َ
}..
*****

قالوا ..وقُلنا؛ فؤي الفرٌ َق ٌْ ِن أحق أَ ْم َنا ؟!
فً الوق ِ
الرسول -صلّى هللاُ علٌ ِه وسلّم...-
ت الذي ُندافِ ُع فٌ ِه عن صحاب ِة ّ
سول -صلّى هللاُ علٌ ِه وسلّم...-
وننتصر لمسرى ّ
ُ
الر ِ
سول -صلّى هللاُ علٌ ِه وسلّم:-
وننقض دَعاوى
ِ
س ّن ِة ّ
منتقص ُ
ُ
الر ِ
س ُه إِال
ج علٌنا سفٌه طابِشَ ،و ُم َت َعد بابِس ،وجهول ٌابِس؛ ال ٌَ ِج ُد نف َ
ٌخر ُ
ؾ إِالّ ِبالم َِحن!!!
عر ُ
فًِ الفِ َتن! َوال ٌُ َ
انتصر َ
ت للسن ِة النبوٌة،
الحال! :-أنا ضِ د َك ،ولو
ْ
ِسان َ
وكؤَن ُه (!) ٌقُول ُ ِ -بل ِ
صحاب ِة ال َم ْرضِ ٌة!!!!
ولل ّ
بؤي َ
ش ًْء...
سه ..ولو ِّ
 ...لَ َقدْ َخ َر َج لِ ٌُ َذ ِّك َرهُم َن ْف َ
الو ٌْ ِل والث ُبورَ ...و َعظاب ِِم األ ُ ُمور...
َخ َر َج لٌِقُول َ :أنا هُنا ،ولو بِ َ
َخ َر َج لِ ٌُ ْخ ِب َرهُم َعنْ َن ْفسِ ِه :أنا ّ
الطاعِنُ الم ِْع َثار ،وال ُم َت َكلِّ ُم ال ّثر َثار...

وس ال َم ْه ُووس!! َحمال ُ َ
الخ َنا ِج ِر
سان ٌَإُ وس :أنا ال َع ُب ُ
َخ َر َج لِ ٌَ ْع َت ِرؾ ِبلِ َ
والفُإُ وس!!
االجتِرار...
ار َو ْ
َفبل بؤس -إِ َذنْ  -ولو بالت ْك َر ِ
صون!! -أن ُهم
تابعٌِه (!) -بل قُلُ :مقلّدٌِه!َ -و َقدْ بدأوا ٌتنا َق ُ
ه َُو َ
ضامِن مِن ُم ِ
ِّ
ص ِّفقُونَ ،و َعن جوابا ِ
الحق علٌ ِه صادون،
أهل
عن ُه ٌبح ُثون ،وله ٌُ َ
ت ِ
ضون!!
َو ُم ْع ِر ُ
كر ُر ما ه َُو مردُود منقُوض...
ل َِذا؛ تراهُ ٌُ ِّ
َو ٌُ َردِّ ُد ما ه َُو باطِ ل مرفُوض...
لقد َخ َو ْت َج ْع َب ُت ُه!
س ْ
ضا َع ُت ُه!!
دَت ِب َ
َو َك َ
َف ُهو فًِ َح ْل َقة ُم ْف َر َؼة ٌَدُور!
َو َعٌناهُ فًِ محا ِج ِرها َتلُؾ َو َتدُور!!

ص ْو َت ُه لِ ْل ُخفُوتَ ،واس َم ُه لِ ٌَ ُموت؟!
َوإِ ِذ األَ ْم ُر َك َذلِك؛ فهل ٌت ُر ُك َ
ولٌس ُكل ( ُم َكرر أحلَى)!
وألؾ ال ،فل ٌُ َك ِّرر -إِ َذن-؛
ال،
َ
ُ
َ
َ
فعلت...
فعلت ما
ٌا ذا ..لو

َ
َ
كتبت...
وكتبت ما

وقلت ما َ
َ
قلت...

ت (!) ما كر ْر َ
وكر ْر َ
ت..
الح ِّق -ؼِ طاإُ َك...
لقد
انكشؾ ِ -ب ُردُو ِد أَهْ ِل َ
َ
س َف ِه َك َو َط ٌْشِ َكَ -حالُ َك َو َ
شؤْ ُن َك...
ؾ -بِ َ
َو ُع ِر َ
حو ما نقل ُت ُه فًِ (صٔٗ) -مِن ( ّ
الطبعة
بالح ِّق -ن َ
و(أ ُ َك ِّر ُر!) -آخِراَ -
ال ّثانٌة) -مِن كِتابً
الصالِح»:
السلؾِ ّ
«منه ُج ّ

َت ٌَدِي (أَ ْسبلَ َف َها) *** لَ َق َط ْع ُت َها َولَقُ ْل ُ
وهللاِ لَ ْو َك ِره ْ
س ْحقا ٌَا ٌَدِي
ت ُ

ار لَ ْم أَ َت َرد ِد
أَ ْو أَن َق ْلبًِ الَ ٌُحِب ( َ
ص َحا َبة) *** أَ ْح َر ْق ُت ُه بِالن ِ

ب) أَ ْقفُو َن ْه َج ُهم *** َو َعلى ال ِك َتا ِ
ص َحا ِ
ب َعقٌِ َدتًِ َو َت َعبدِي
َفؤ َ َنا َم َع (األَ ْ

وأقول-مضٌفا:-
ُ
صحبة أحم ِد
أ ّنى لمن كان النبً إما َمه***وأما َمه بالحق
سرفنْ باللفظ أو بمقولة***سبا وشتما كالكفور الجاح ِد
أن ٌُ ِ
وصؾ(الؽثاء)لصحبة***إنً لَقابلُ ُه بدون تر ّد ِد
ال ٌنبؽً
ُ
والمفتري بالسوء ضدّ مقالتً***فجزاإه عند القدٌر األوح ِد

وأَ ْخ ُت ُم َ -ثمةُ -م َط ْمبِنا ُم ْط َمبِ ّنا:-

{قُلْ ُمو ُتوا ِب َؽ ٌْظِ ُك ْم}...

 ...وهللا ُ الموع ُد!
*******

إلى الذٌن ٌح ُر ُثونَ فً البحر  ..كلمة لِصِ ْن َف ٌْن -با ِّتجا َه ٌْن!-
ُ
وخوض (البحر) شًء آخر ..ولِ ُكل أسالٌ ُب ُه
الحراثة) شًء،
( ...
ُ
ودُرو ُب ُه ،و ُط ُرقُ ُه وطرابقُ ُه...
ُ
الحراثة) فً (البحر!) :فهً الؽبا ُء ُ -كله ،-والهباء بعٌنِهِ،
فؤنْ تكونَ (
الطٌش ذا ُت ُه!
وهً
ُ
ٌحر ُثونَ فً البحر!) -باتجا َه ٌْن:-
وكلمتًِ -اآلنَ  -إلى صِ ْن َفًِ (الذٌن ُ

اال ِّتجاهُ األول:
وس التقلٌد الرقٌق -بؤسماء شتى!-؛ الشاؾ عن
أولب َك الذٌن تسر َبلُوا لَ ُب َ
ؽاٌ ُرون الواق َِع،
عوراتِ ِهم ،الكاشؾِ ل َِسوءاتِ ِهم؛ الذٌن ٌُخالِفُونَ الحق ،و ٌُ ِ
س ُهم!
كاب ُرونَ أنفُ َ
و ٌُناقِ ُ
ارٌخ ،و ٌُ ِ
ضونَ الت ِ
طبلن َمزا ِع ِم ِهم حولَها!
أدرى الناس ب ُب
فتراهُم ٌتكل ُمونَ فً ُمسلمات هُم َ
ِ
اس بفسا ِد َمقوالتِ ِهم فٌها!!
وهُم
ُ
أعرؾ الن ِ
لكنها ال ُمكا َب َرةُ بالمحسوس؛ كؤن واحدَ هُم -بذا -ملبوس أو ممسوس!

هإالء (!) أشب ُه بما لو قٌل:
أكثر ما ٌُكاب ُر به
ِ
إن َ

ازي!
ابنُ تٌمٌ َة (تلمٌ ُذ!) الفخر الر ِ
أو:
ابنُ َر َجب (شٌخ!) أبً ال ُه َذٌل العبلّؾ!

أو:
الج ْعد بن د ِْرهم!
ابنُ الق ٌِّم ( َقرٌن!) َ
شب ُه -مِن طرؾ َ
آخ َر -قول َ اإلمام إبراهٌم ابن اإلمام ابن
 ...وذا ُ -كل ُهِ ٌُ -
ق ٌِّم الجوزٌة -رحمهما هللا -لـما قٌل َ له :إن ابنَ كثٌر أشعري! فقال :لو
كان مِن رأسِ ِه إلى قدمِه َ
ش ْعر ما صد ْق ُ
ت أن ُه أشعري!!

 ...وهكذا ما نحنُ فٌه مع (هإالء)!!

 ...فؤٌنَ -بل أنى!ُ -ح َجج اإلثبات أو النقض؟!!
ٌا (هإالء)؛ إنْ ل ْم تعقِلُوا ما تقولون؛ فؽٌ ُر ُكم ٌعقِلُون...
در ُكوا ما به تتسا َف ُهون؛ فكثٌر ٌُدر ُكون...
وإنْ ل ْم ُت ِ

س ُكم!!
أدر ُكوا) أنفُ َ
(فاعقِلُوا) أحوالَ ُكم! و( ِ
أعج َب ْتنًِ فابدة َذ َك َرها لً -بالهاتِ ِ
ؾ -أح ُد إخوانًِ طلب ِة العِلم -
ولقد َ
بشؤنِ ِهم-؛ قال:
ِناع بهذا الباطل؛ كٌؾ
هإالء الخابضونَ بالباطل ،وال ُمظ ِه ُرونَ لبلقت ِ
تفكٌرهُم؟!
ُعقولُ ُهم؟! وكٌؾ
ُ
فإذا كانت مثل ُ ُ
شبها ِ
ت هذا ال ُمدعً المجهول (المخذول!) َ -ن َعم؛ هو! -قد
ا ْن َطلَ ْت علٌهم -وهً مِن التفاه ِة والسفاه ِة بمكان!-؛ فكٌؾ -بر ِّبك -لو
األشاعِرة ،أو ُم َن ِّظ ُرو فِ ْكر التكفٌر!!!؟
المعتزلَة ،أو ُم َت َكلِّ ُمو
ار
َ
جادلَ ُهم ُنظ ُ
ِ
ماذا سٌكونُ حالُ ُهم؟! وإلى أٌن سٌن َت ِهً مآلُ ُهم؟!
َ
ُ
صدقت -وهللاِ...-
فقلت:

فالكبل ُم مع هذا الصنؾِ -وال ِجدال -وهُم على هذا الحال ،وبهذا المآل-
دَ ْرب مِن ال ُمحال!!

فؤنى ٌُفل ُِحون؟!
ُ
الحراثة فً البحر؟!!
ألَ ْم أقُلْ لكم :إنها
أ ّما اال ِّتجاهُ َ
اآلخ ُر:

فهو (ا ِّتجاه ُمعاكِس) -تماما-؛ أذ ُك ُر (كلِ َمتًِ) -فٌه -هُنا -لِـ َمن ٌُناقِ ُ
شو َن ُهم،
حاو ُرو َن ُهم ،وٌتعق ُبو َن ُهم ،وٌردونَ علٌهم ،وٌتتب ُعو َن ُهم؛ فؤقول ُ لهم:
و ٌُ ِ
ماذا تصن ُعون؟!

بل ماذا تنتظِ ُرون؟!
و َمن ُتس ِم ُعون؟!
إن حال َ ( ُجل ِّ) الذٌن ُتخاطِ ُبو َن ُهم :أ ُ ُذن مِن طِ ٌن! وأ ُ ْخ َرى مِن عجٌن!!
قارئ! وما مِن متد ِّبر!! وما مِن متؤن!!!
فما مِن ِ
فالجهل ُ أعماهُم...
والس َف ُه أصم ُهم...
والع َجلَ ُة أهْ لَ َك ْت ُهم...
َ

سنا -أنْ ٌكونَ (إخوان) لنا كذلك!-
وهذا -وهللاٌُِ -زعِ ُجنا ،و ٌُ ْإ ٌِ ُ

َ
واجب البٌان -شرعا-؛ فإنْ ل ْم ٌستجٌ ُبوا (هُم)؛
نسكت؛ ألن ُه
 ...لكنْ ؛ لن
ُ
اس َوالَ َت ْك ُت ُمو َن ُه}...
ُ
فؽٌرهم ُمستجٌب؛ { لَ ُت َب ٌِّ ُنن ُه لِلن ِ
أما (هُم)؛ ف ٌُقال ُ لكم -فٌهم:-
ؼٌر
تحر ُثون!) فً (بحر)
أن ُتم ( ُ
ِ
بحر!) ِ
بعكس (حرثِ ِهم)! وفً ( ِ
بحرهِم)!! فؤنى ُتفلِ ُحون؟!!
( ِ
ُ
البحر؟!!
الحراثة فً
 ...ألَم أقُلْ ل ُكم -أٌضا :-إنها
ِ
*****

الرإٌة الشرعٌة الصواب
فً
امتناع (المعلِّمٌن) عن تدرٌس الطبلب!
بعٌدا عن الدخول فً األزمة الحالٌة-فً بلدنا األ ُ ُردُنّ -مِن أن :لِ ُم َعلِّمًِ
تفاصٌل إدراكِ حقٌق ِة هذه
مدارسِ نا ُحقوقا ٌُطالِ ُبونَ بها! فضبل عن ُولوج
ِ
الحقوق ال ُمطالَ ِ
ب بها :أهً حق أ ْم ال؟!؛ أقول:
ُ
األحكام الشرعٌ ِة المتر ِّت َب ِة على الناحٌ ِة التربوٌ ِة والتعلٌمٌ ِة مِن
إن بٌانَ
ِ
المدارس نحو طلبتِ ِهم -أداء أو امتناعا :-هو
ٌجب على ُمعلِّمًِ
جه ِة ما
ُ
ِ
إصبلح المجتمع والناس :كما قال -تعالى ...{ :-وأما
األصل ُ واألساس فً
ِ
اس فٌم ُك ُ
األرض}...
ث فً
ما
ِ
ٌنفع الن َ
ُ
وابتداء؛ فإ ِّنً أعلَ ُم -ج ٌِّدا -أن االس َم القدٌ َم -فً ببل ِدنا -لـ(وزار ِة التربٌة
والتعلٌم) هو( :وزارة المعارؾ) ،وكلمة (المعارؾ) -وحدَها-ها هُنا -ال
ُتعطِ ً ال ُبعدَ التربوي المطلوب مِن الد ْو ِر
التعلٌمً المرؼوب؛ فلقد أحسنَ
ِّ
جدّ ا -إذنْ َ -من َؼٌ َر تل َك التسمٌة القدٌمة( :وزارة المعارؾ) إلى هذهأكثر فً تقدٌم
التسمٌة الحالٌة( :وزارة التربٌة والتعلٌم) ،وأحسنَ
َ
(التربٌة) على (التعلٌم)؛ لِـ َما تتضمنه مِن معنى أخبلقً دقٌق ،و َنهج
سلوكًِ أنٌق...
ُ
بن عب ِد هللا -
وقد َر َوى اإلما ُم ُمسلم فً «صحٌ ِح ِه» عن
َ
رضً هللا ُ
جابر ِ
ِ
هللا ل ْم
عن ُه ،-أن النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم -قال َ -عن نفسِ ِه« :-إن َ
سرا».
ٌب َع ْثنًِ ُم َع ِّنتا وال ُمتع ِّنتا ،ولكنْ َب َع َثنًِ ُم َعلِّما ُم ٌَ ِّ
ص ِ
ول -صلى هللاُ علٌه وسلم-
ؾ الر ُ
وٌكفٌنا -ثم َة -التنب ُه والتنبٌ ُه إلى َو ْ
س ِ
نفس ُه -فً هذا الحدٌ ِ
ث َ -وصفا قابما دابما -بـ(المعلِّم)؛ فٌالَها مِن وظٌفة
َ
عالٌة ،ومهمة سامٌة ،ومهنة ؼالٌة :لو أُعطِ ْ
ٌت حقها ،وأ ُ ِّد ٌَ ْت على
َو ْج ِهها!

فالمعلِّ ُم قُدوة لتبلمٌذِه ،وأُسوة ل ُطبلّ ِبهِ؛ ٌتشر ُبونَ من ُه محاسنَ األخبلق،
ُ
القضٌة -فٌما هو قابم به -مجر َد
بمكارم اآلداب ،ولٌست
وٌنتفعون منه
ِ
أي وظٌفةُ -تإدى ،ومقابل َ أجرة مالٌة ُتع َطى!
وظٌفة ِّ -
ولقد ْ
أخ َب َرنا رسول ُ هللا -صلى هللاُ علٌه وسلم -بوحً مِن ر ِّبه -تعالى-
طالب المعلِّمٌِن ح ّقا خالصا!-؛ فقال
ع ّما ٌُشب ُه هذه الحال َ -فٌما لو كانت َم
ُ
صلى هللاُ علٌه وسلم -فً الحدٌ ِابن مسعود
ث ال ُمت َف ِق على صحتِ ِه  -عن ِ
رضً هللا عنه« :-ستكونُ أَ َث َرة وأُمور ُتنك ُِرو َنها» ،قالواٌ :ا رسول َ هللا!فما تؤ ُم ُرنا؟ قالُ « :تإدونَ الحق الذي علٌكم ،وتسؤلونَ هللا الذي لكم»؛
فقد َم النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم( -الحق) الذي أن ُتم ُمطالَ ُبونَ به :على
( ).....الذي أن ُتم ُتطالِ ُبونَ به!
س ُكم -أٌها ال ُمربون -رعا ُك ُم هللاُ -بامتنا ِع ُكم هذا! -قُدْ َوة
فلماذا تجعلُونَ أنفُ َ
ؼٌر حسنة وال صالحة ل ُط َبل ِب ُكم وأبنابِ ُكم ومجتم ِع ُكم؟! فضبل عن مخالف ِة
َ
وأدب ِه اللّطٌؾ؟!
هديِ رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم -الشرٌؾ،
ِ
سبحا َن ُه -الذي لكم؛
أال ف ْل ُتإدوا الحق الذي علٌكم ،و ْل َت ْسؤَلُوا رب ُكم ُ -
شرع ر ِّب ُكم
خالؾ
نضبط ال ٌُ
َ
ُ
و ْل َت ُ
سٌروا -لتحقٌق مطالبكمَ -و ْف َق طرٌق ُم ِ
{إنْ ُكن ُتم مإمنٌن}.
س َننِ ِه» عن أبً سعٌد ُ
رضً
ي-
َ
الخدْ ِر ِّ
ماجه فً « ُ
وقد َر َوى اإلما ُم ابنُ َ
األعظم -صلى هللاُ علٌه وسلم ،-أن ُه قال« :ال
الرسول
هللاُ عن ُه ،-عن
ِ
ِ
نفسً ،وأي تؤثٌر
تربوي ،وأي أ َثر سلبً
ض َرر
ّ
ّ
ضرر وال ضِ رار»؛ َفؤي َ
َ
ؼٌر
ُمنعكِس
عرضِ ٌنَ عن ُهم! َ
أكثر مِن أنْ ٌَ َرى الط ُ
تعلٌمًَ :
ّ
بلب معلِّمٌِهم ُم ِ
المصالح
أجل
تاركٌِنَ
َ
أداء رسالتِ ِه ُم السامٌ ِة ال ُك ْب َرى مِن ِ
ُم ِ
قبلٌِن إلٌهم! ِ
ِ
ؽرى؟!
الشخصٌ ِة الص َ
ِن ٌ-ا معلِّمًِ أبنابِنا -بما وفق ُكم هللاُ إلٌه مِن ذكاء وتوفٌق
َ
ألٌس مِن ال ُم ْمك ِ
توازٌا مع ما
وح ْن َكة -أنْ ت ِجدُوا -بالت ُ
ُ
شاو ِر والتفاه ُِمَ -مخرجا شرع ٌّا ُم ِ
قوق الطلبة علٌ ُكم ،ال َم ُنو َط ِة
ُتطالِ ُبونَ به؛ ُتإدونَ به رسال َت ُكم ُتجا َه ُح ِ
ُ
أداء ذاك؟!
بؤعناقِ ُكم؛
بحٌث ال ٌمن ُع ُكم تحقٌق هذا مِن ِ

ُ
حٌث ال
وهللاُ ربنا ٌقول{ :و َمن ٌت ِق هللاَ ٌجعلْ ل ُه مخرجا وٌر ُز ْق ُه مِن
أجر
ٌحتسب} ،وٌقول -سبحانه{ :إن ُه َمن ٌت ِق
ضٌع َ
وٌصب ْر فإن هللاَ ال ٌُ ُ
ُ
ِ
ال ُمحسِ نٌِن}.
التدرٌس،
ُثم -مِن طرؾ آخر :-لو أن هذه األٌام التً امت َن ْع ُتم فٌها عن
ِ
ور ُكم ،و ُمن ِْع ُتم منها
وأعرض ُتم -خبللَها -عن التعلٌم :ل ْم ُت ْع َط ْوا فٌها أ ُ ُج َ
ْ
فر ُحونَ  ،وطرٌق له تنشر ُحون؟! أ ْم أن ُه
حقو َق ُكم؛ فهل هذا سبٌل به َت َ
سوء ،وببلءا َ
سوءا َ
فوق ببلء!؟
فوق ُ
سٌكون ُ
قوق؛ ب ُحج ِة الضؽطِ
أجل ال ُمطالب ِة
االمتناع عن
إن
ِ
َ
التعلٌم -مِن ِ
ببعض ال ُح ِ
ِ
على جه ِة كذا! وجه ِة كذا! -لن ٌكونَ هو الحل الواقعً (المضمون)! ولن
المطلوب)!
الموقؾ الشرعً (
ٌكونَ هو
َ
َ
ُ
َ
البالػ فً
إن (للتعلٌم) -والذي هو أمانة ،ورسالة
دورهُ
عالٌة المكانة َ -
أكبر
األجٌال على
تنشب ِة
دور (التربٌة) ُ
األفهام العالٌة الذكٌة ،ولكن َ
ِ
ِ
األخبلق الفاضل ِة الزكٌة...
وأعظ ُم فً تنشبتِ ِهم على
ِ
*****

جدلٌ ُة (العقل) و(النقل) -تحقٌقا؛ ال ادِّعاء!-
قبلء) و(ال َع ْقلَ َن ِة) -وما ٌُش َتق منها :-كبلم
العقل) و(ال ُع ِ
الكبل ُم فً ( ِ
سل إلٌهم؛ لِـ َما ٌَ ْح ِوٌ ِه مِن
ٌستهوي
ج علٌهم ،و ٌَ ْن َ
اس ،وٌرو ُ
َ
الكثٌر مِن الن ِ
ِ
ِّ
الحق الصرٌح! لكنها ُتخفًِ َب ٌْنَ َطٌاتِها
َمعان براقة لها جانب (ظاهر) مِن
الباطل القبٌح!!
جوان َِب مِن
ِ
كتابهِ؛
سبحا َن ُه -عبادَ هُ الصالحٌِنَ فً
َ
ولقد امتدَ َح ربنا ُ -
مواضع مِن ِ
ْ
ولٌست اسما-؛ فقال َ -
مصدر ( َع َقلٌََ ،عقِل ُ)،
والعقل -
ِب َح ِّث ِهم على الفهم
ُ
ِ
سبحا َن ُهُ -م َر ِّؼبا:-
{ ...أفبل تعقِلُون} ...{ ،لعل ُكم تعقِلُون} ...{ ،إنْ ُكن ُتم تعقِلُون}{ ،إن فً
صل ُ اآلٌا ِ
ت لقوم ٌعقِلُون}{ ،وتل َك
ذل َك آلٌات لقوم ٌعقِلُون}{ ،كذلك ُن َف ِّ
اس لعل ُهم ٌَعقِلُون}.
ضر ُبها للن ِ
األمثال ُ َن ِ
قاب ِل؛ فإن هنا َك آٌات أ ُ ْخ َرى َن َعى هللاُ -سبحا َن ُه -فٌها -على أُولبِ َك
وبال ُم ِ
ِ ...
ال ُم ْه ِملٌِنَ ُعقولَ ُهم ،الذٌن ال ٌتدب ُرون ،وال ٌتفك ُرون ،وال ٌعقِلُون؛ فقال-جل
وعبل:-
َ
جبِبلّ َكثٌِرا أَ َفلَ ْم َت ُكو ُنوا َت ْعقِلُون}َ { ،و َقالُوا لَ ْو ُكنا َن ْس َم ُع
{ َولَ َقدْ أَ َ
ضل مِن ُك ْم ِ
ص َحا ِ
صم ُب ْكم ُع ْمً َف ُه ْم الَ ٌَ ْعقِلُون}،
ب السعٌِر}ُ { ،
أَ ْو َن ْعقِل ُ َما ُكنا فًِ أَ ْ
{إِن َ
هللا الصم ا ْل ُب ْك ُم الذٌِنَ الَ ٌَ ْعقِلُون}َ { ،و ِم ْن ُهم من
شر الد َواب ِعندَ ّ ِ
ٌَ ْس َت ِم ُعونَ إِلَ ٌْ َك أَ َفؤ َ َ
نت ُت ْسم ُِع الصم َولَ ْو َكا ُنو ْا الَ ٌَ ْعقِلُون}.
المدح
ض
معر ِ
 ...وهكذا؛ فإن هللاَ -تعالى -قد َذ َك َر (العقل َ) فً القُ ِ
رآن فً ِ
ِ
الكامل؛ ألنه القاعدةُ
بالمدح
مواضع ٌطول ُ عدها ،وهو جدٌر
ألهلِ ِه فً
َ
ِ
ِ
ُ
ٌنطلق منها ُكل إنسان فً الوعًِ عن هللا أحكا َم ُه وعقابدَ ُه؛ إذ هو
التً
س ْمع ،ولَـ َما ْ
س ْمع ببل َع ْقل،
بمثاب ِة
صر ؛ ف َ
أؼ َنى َب َ
الدلٌل ،فلوال ُه لَـ َما أ ْجدَ ى َ
ِ
صر ببل َع ْقل هو ُجنون ُم ْط ِبق:
هو لحمة صما ُء ،و َب َ
الفتاوى» (ٖ:)ٖٖ6/
اإلسبلم ابنُ تٌمٌ َة فً «مجموع
قال شٌ ُخ
َ
ِ

األعمال ،وبه ٌَ ْك ُمل ُ العل ُم
صبلح
وكمال
لوم،
ِ
ِ
«العقل ُ شرط فً معرف ِة ال ُع ِ
ِ
والع َمل ُ».
َ
ست العقلَ ،و َنص َب ْت ُه ُم َ
اإلسبلمَ ،ن َب َت ْت َن ُ
ش ِّرعا و ُمح ِّكما؛
فجر
وابت قد َ
ومن ُذ ِ
ِ
جاء َ
تعارض عقل قاصِ ر َم َع
ٌفهم ُه) عقلُ :رد الش ْر ُع!! وإذا
َ
شرع ل ْم ( ْ
فإذا َ
ؾ النص ،بل ُع ِّطلَ ،وأ ُ ْبطِ ل َ!!
َنص ظاهرُ :ح ِّر َ
سلة»
كتاب ِه «الصواعِق ال ُمر َ
قال اإلما ُم ابنُ الق ٌِّ ِم -رحم ُه هللا ُ -فً ِ
(ٔ« - ٕ1ٖ/مختصره»):
العقل والن ْق ِل هً أصل ُ ُكل ِّ فساد فً العالَ ِم ،وهً
عارض َة بٌن
«إن هذه ال ُم
َ
ِ
اآلراء
الوحًِ علَى
دَع ْوا إلى
ِ
تقدٌم َ
سل مِن ُكل ِّ َو ْجه؛ فإن ُهم َ
ضد دعو ِة الر ُ
ِ
وصار ُخصو ُم ُهم إلى ضدِّ ذلك.
قول،
َ
وال ُع ِ
إبلٌس -أو
باع
َ
حً على الر ْأيِ والمعقول ،وأ ْت ُ
الو َ
س ِل قد ُموا َ
فؤتباع الر ُ
ُ
نابب مِن ُنو ِاب ِه -قد ُموا العقل َ على الن ْقل!».
كتاب ِه «االعتِصام» (ٕ:)ٖٔ6/
وقال اإلما ُم الشاطبً فً ِ
قول فً إدراكِها ح ّدا تنت ِهً إلٌه ال تتعداهُ ،ول ْم
هللا ُ -
سبحا َن ُهَ -ج َعل َ لل ُع ِ
«إن َ
ٌجعلْ لها سبٌبل إلى اإلدراكِ فً ُكل ِّ مطلوب».
ُ
أمر محسوس ملموس -ال ٌُ ْج َح ُد -حتى فً المادِّ ٌات ،وال ُعلوم
قلت :وهذا ْ
اس ،وأدر َكها ال َب َ
ش ُر؛ فلٌس ُكل أحد مِن الناس
الكون ٌّات التً َع َر َفها الن ُ
ؾ ُكل شًء منها ،ومع ذلك َن َرى الواحدَ مِنا (!) ٌسلِّ ُم بجهلِ ِه ل ِع ْل ِم ِهم،
ٌعر ُ
ِ
لوم الذرةِ ،والفضاء ،وال َفلَك ،واأللكترون،
وٌستسلِ ُم بعقلِ ِه
ِ
لمعارفِ ِهم -ك ُع ِ
و ..و.-..
كتاب ِه «ال ِملَل وال ِّن َحل»
قال َ اإلما ُم محم ُد بنُ عب ِد
الكرٌم الش ْه َر ْستانًِ ،فً ِ
ِ
(ٔ:)ٔٓ-1/
ش ُ
الخ ْل ِق ُ
شبهة َو َق َع ْت فً َ
اعلَ ْم أن أول َ ُ
بهة إبلٌس ،و َمص َد ُرها استبدا ُدهُ
« ْ
عارض ِة
واختٌارهُ ال َه َوى فً ُم
ص،
األمر ،واستكبا ُرهُ
َ
ُ
بالرأيِ فً ُمقابل ِة الن ِّ
ِ
ار -على ماد ِة آدَ َم -وهً ال ِّطٌنُ !-
بالماد ِة التً ُخل َِق منها -وهً الن ُ

وتشع َب ْت عن هذه الش ْب َه ِة ُ
ش ُبهات!!».
ول ْم ٌَ ْك َتؾِ أولب َك بهذا َ
صدوا عن أنفُسِ ِهم
الؽ ًِّ الذي أ ْث َقلُوا ُعقولَـ ُهم به؛ لِ ٌَ ُ
ِّ
األمر ضِ ْؽثا على إبالة با ِّتها ِم ِهم
الحق علٌ ِهم! ال؛ ولكن ُهم زادُوا
أهل
َ
ُردودَ ِ
ِّ
وسذاج ِة ال َف ْه ِم ..و ..و..
والج ْه ِل ..وال ُجمو ِد..
العقل..
مال
َ
َ
ِ
الحق بإه ِ
أهل َ
ؼٌر ذل َك مِن ألقاب هُم ْأولَى بها وأهلُها!!
إلى ِ
والء (العقبلنٌِون) :سلسلة ا ْن َقدَ َح ْت شرار ُتها من ُذ عه ِد ال ُمع َت ِزلَ ِة األ ُ َو ِل،
وأ ُ ِ
نح ِرفُون،
ِع ُة وال ُم َ
ب أُوا ُرها إلى هذه الساعةِ ،فتلق َفها ال ُمبتد َ
ُثم لَ ْم ٌَ ْخ ُ
تهو ُكون؛ ُكل ٌُنادِي بها ،و ٌَدْ ُعو إلٌها،
و( َق َف َز) إلٌها المتحلِّلُونَ وال ُم ِّ
وٌتؽنى بلٌبلها ،لكنْ ؛ بؤلوان ُمتؽ ٌِّ َرة ،وأثواب ُم َز ْر َك َ
شة ،وا ِّتجاهات
ُمتعاكِسة ،وألفاظ ُم َنم َقة!
األنظار
وهذا ُ -كل ُه -مما ٌُ َؽ ِّر ُر ذوي العقول القاصِ َرة ،و ٌُب ِه ُر ذوي
ِ
حس ُبونَ ُكل المع َذهَبا!!
الضعٌِفةِ ،الذٌن ٌَ َ
لذلك؛ فإن َنا رأَ ٌْنا عددا مِن عام ِة الناس ،قلٌلً ال َف ْهم ،كلٌلً الن َظر ،ال
ٌف َه ُمونَ َ
شرعا ،وال ٌعقِلُونَ لُ َؽة ،ومع ذلك (تسر َب ْت) إلٌهم  -مِن أولب َك
ُ
الزاعِ مٌِن (العقل َ) -تلك ُ
الجاهلة:
دع ُة (العقبلنٌ ُة)
الخ َ
سم ِْعنا مِن ُمعترض على ما صح مِن السن ِة الن َب ِوٌة!
ف َكم َ
نصا شرع ٌّا ( ُمتواتِرا)!
سم ِْعنا مِن ُمنتقد ّ
وك ْم َ
سم ِْعنا مِن راد قاعدة دٌن ٌّة!
وك ْم َ
ٌستدر ُك على الكِبار!
ٌعرؾ َقطا َت ُه مِن لَهاتِ ِه
وك ْم سم ِْعنا مِن عا ِّمً ال
ُ
ِ
سم ِْعنا مِن (نصؾِ متعلِّم) ٌَ ْعلُو (بصوتِ ِه) َن ْقضا لعقابدَ أصلٌة ُمسلمة!
وك ْم َ
َ
فؤرؼىْ ،
وأز َبدَ  ،واشتد...
سم ِْعنا مِن (شِ ْب ِه ُمثقؾ) َ -خبل له الجو-
وك ْم َ
حتى (تكادَ ) أمعاإُ هُ تتقط ُع!
ص ْنعا}!!
س ُبونَ أَن ُه ْم ٌُ ْحسِ ُنونَ ُ
وهُم ْ ٌَ {..ح َ

سمع َمن
وأُولبِ َك (العقبلنٌونَ ) -القُدَما ُء منهم وال ُم ْحدَ ُثون -ال ِزلنا َن ُ
فخ ُم شؤ َن ُهم ،و ٌُ ِّ
ٌُل ِّم ُع ُهم ،و ٌُ ِّ
بجبل:
أمرهُم ،فٌقول ُ فٌ ِهم واصِ فا ُم ِّ
عظ ُم َ
األُستا ُذ ...الدكتور ...الداعِ ٌَة  ...الفٌلسوؾ ...ال ُمف ِّكر ...المث ِّقؾ!
أكثر مِن َو ْز ِن
آخر ألقابهم التً ال تحمل ُ شٌبا مما َتدُل علٌه َ
 ...إلى ِ
المِدا ِد!
ص ْولَ َة األس ِد
ؼٌر موضعِها * * *
كالهر ٌحكًِ انتِفاخا َ
ِّ
ُ
ألقاب مملكة فً ِ
البشري
للعقل
بعض ال ُك ّتاب ال ُمعاصِ ِرٌن -فً ذا« :-إن
وما أجمل َ ما قالَ ُه
ِّ
ُ
ِ
صفِ ِه أداة مِن أدوا ِ
اإلنسان..
ت المعرف ِة والهداٌ ِة فً
بو ْ
وز َن ُه وقٌم َت ُه َ
ِ
هذا حق؛ ولكن هذا العقل َ البشري هو عقل ُ األفرا ِد والجماعاتِ ،فً بٌبة
مِن البٌبات ،متؤ ِّثرا بشتى ال ُم َإ ِّثرات...
الكلً) ،أو (العقل
البشري) [أو (العقل
لٌس هُنا َك ما ٌُسمى (العقل
ّ
ّ
َ
ؼٌرهُ،
األول) ،أو (العقل األوحد)] كمدلول ُمطلَق [ٌكونُ أساسا ٌُ ْب َنى علٌ ِه ُ
وٌكونُ َح َكما -بٌن أُمور ُمخ َتلِ َفة -ال ٌُ َرد ُح ْك ُم ُه]؛ إنما هُنا َك عقلً...
البشر ،فً
وعقلُ َك ...وعقل ُ فُبلن ...وعِ بلّن ...وعقُول ُ هذه المجموع ِة مِن
ِ
مكان ما ،فً زمان ما...
َ
تحت ُم َإ ِّثرات شتى ،تمٌل ُ بها مِن هُنا ،وتمٌل ُ بها مِن
وهذه ُ -كلها -واقعة
هُناك.
فتعرؾ -عن َدهُ-
ترجع إلٌه هذه ال ُعقول ُ الكثٌرةُ؛
وال ُبد مِن مٌزان ثابت،
ُ
ُ
َمدَ ى الخط ِؤ والصوا ِ
ب فً أحكا ِمها وتصوراتِها ،ومدَ ى الش َططِ وال ُؽلُ ِّو ،أو
التقصٌر والقُ
األحكام والتصورا ِ
ت.
صور فً هذه
ِ
ِ
ِ
ُ
البشري -هُنا -أن ُه األداةُ المهٌؤَةُ
العقل
وقٌمة
ؾ بها َو ْزنَ
لئلنسان؛ لِ ٌَ ْع ِر َ
ِّ
ِ
ِ
اب ِ
الهوى،
أحكا ِم ِه فً هذا
ت [الشرع الحكٌم]؛ الذي ال ٌمٌل ُ مع َ
المٌزان الث ِ
ِ
وال ٌتؤثر بشتى المإ ِّثرات.»...

وقال عبلّ ُ
كتابه
مة
الٌمن اإلما ُم محم ُد بنُ إبراهٌ َم الوزٌ ُر الٌمانً فً ِ
ِ
الحق على َ
ِّ
الخ ْل ِق» (ص:)ٖ41
إٌثار
« ِ
«ال ُعقول ُ أقلّ ،وأد َنى ،وأحقر :مِن أن ُت َ
بجمٌع ِح َكم هللا -تعالى،-
حٌط
ِ
وأسراره ،وؼاٌات إرادتِ ِه فً قضاٌاه وأقداره».
اهر فً مٌزانِ ِهم ال ُمد َعى ،ومع هذا ال َق ْل ِ
ب الب ٌِّن
ومع هذا التخبطِ الظ ِ
العقل ومعرفتِ ِه :فإن َك
لحقٌق ِة الفطرةِ ،ومع هذا االنتكاس ِة الجلٌ ِة لمكان ِة
ِ
ترى هإالء العقبلن ٌٌِّن ٌتبج ُحونَ ب ُكل ِّ استعبلء! و ٌُنادِي الواح ُد من ُهم بؤعلَى
َ
سنة نبوٌة :-إن (العقل َ) ٌُحٌل ُ هذا الكبل َم -
صوتِ ِه -ردّ ا لنص شرعً أو ُ
ض ُه ،وال ٌق َبلُ ُه!!!
أيٌ :جعلُ ُه مستحٌبل !-وٌرف ُ
الفتاوى» (٘:)ٕ1/
اإلسبلم ابنُ تٌمٌ َة فً «مجموع
وقد قال َ شٌ ُخ
َ
ِ
هإالء :أن ُه لٌس لواحد من ُهم قاعدة
قول
ِ
«وٌكفٌ َك دلٌبل على فسا ِد ِ
وأوجب!! ما
مستمرة فٌما ٌُحٌلُ ُه العقلُ؛ بل من ُهم َمن ٌز ُع ُم أن العقل َ َجو َز
َ
ٌدعِ ً اآلخ ُر أن العقل َ أحالَ ُه!
ي عقل ٌُ َ
فٌا َ
ِتاب والسن ُة!؟
وزنُ الك ُ
لٌت شِ عري :بؤ َ ِّ
بن أنس ُ -
حٌث قال ََ « :-أو ُكلما جا َءنا رجل
فرضِ ًَ هللاُ عن
َ
اإلمام مالكِ ِ
ِ
جاءنا به جبرٌل ُ إلى محمد -صلى هللاُ علٌه
رجل؛ َت َركنا ما َ
أجدل ُ مِن ُ
وسلم -ل َِج َد ِل هإالء!».
{ َفبلَ َو َر ِّب َك الَ ٌُ ْإ ِم ُنونَ َحت َى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما َ
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُثم الَ ٌَ ِجدُو ْا فًِ
ض ٌْ َ
سلِّ ُمو ْا َت ْسلٌِما}:
ت َو ٌُ َ
أَنفُسِ ِه ْم َح َرجا ِّمما َق َ
تلبٌس الجهمٌ ِة»
بٌان
قال شٌ ُخ
ِ
اإلسبلم ابنُ تٌمٌ َة -رحم ُه هللا ُ -فً « ِ
ِ
(ٔ:)ٕٗ6/
صل ُ بٌنَ المإمنٌِنَ إال بالكتا ِ
ب والسن ِة -وإنْ كانَ
زاع ال ُتف َ
«إن مواردَ ال ِّن ِ
ول ُمتفاوتة
تنازعٌِنَ
ُ
ٌعرؾ ما ٌقولُ ُه بعقلِ ِه-؛ وذلك أن قُ َوى العقُ ِ
أح ُد ال ُم ِ
ٌشتب ُه المجهول ُ بالمعقول!
ُمختلفة ،وكثٌرا ما
ِ

تنازعٌنَ قول ُ شخص معٌن أو معقُولُ ُه؛ وإنما
فبل ٌُمكِنُ أنْ ٌَ ْفصِ ل َ َب ٌْنَ ال ُم ِ
ُ
المبعوث المعصو ُم فٌما
ٌفصل ُ بٌن ُهم
الكتاب ال ُمنزل ُ مِن الس ِ
ماء ،والر ُ
ُ
سول ُ
بل َؽ ُه عن هللا -تعالى.»-
والعقل الر ِجٌح...
هإالء القو ُم إلى النهج الصحٌح،
َ ...ف ْل ٌَ ْر ِج ْع
ِ
ِ
ألمر هللا -تعالى ،-وما صح عن رسولِ ِه -
َو ْل ٌَ ْر َك ُنوا إلى التسلٌم ال ُمطلَ ِق ِ
ب النجا ِة...
قار ُ
صلى هللاُ علٌه وسلم-؛ ف ُهما َ
مور فً مواضعِها الحقةِ؛ فهذا ْأز َكى ل ُهم ،وأط َه ُر...
ض ُعوا األ ُ َ
َو ْل ٌَ َ
ألهل
ؼٌر قصد!ٌُ -قدِّ ُمونَ
ِ
َو ْل ٌَ ْع ِرفُوا أن ُهم -بما هُم صانِ ُعو ُه! -ولو مِن ِ
ال ُك ْف ِر وال ِّ
اإلسبلمَ ،و َر ِّد
س
ؽٌان :خِدْ مات ُجلى فً َن ِ
قض أ ُ ُ
س ِ
ش ْركِ  ،والط ِ
ِ
أُ
ضوه!!-
ضوا به أ ْم َر َف ُ
أر ُ
ٌن -سواء أَ َعلِ ُموا ذلك أ ْم َج ِهلُوه! َ
ِ
صول الدِّ ِ
ُ
ُ
الفتاوى»
اإلسبلم فً «مجموع
القول -ما قالَ ُه شٌ ُخ
بلصة
وخ
َ
ِ
ِ
ول-صلّى هللا علٌه
(« :-)ٗٗٗ/ٔ4العقل ُ الصرٌ ُح -دابماُ -موافق للر ُ
س ِ
وسلّم ،-ال ٌُخالفُ ُه -قط-؛ فإن المٌزانَ مع الكِتاب ،وهللاُ َ
ِّ
بالحق
الكتاب
َ
أنزل َ
جاء به،
ص ُر ُعقول ُ ال ّناس عن معرف ِة
تفصٌل ما َ
والمٌزان ،لكنْ ؛ قد َت ْق ُ
ِ
الرسول ُ بما َع َج ُزوا عن معرفتِ ِه
وحاروا فٌه؛ ال بما ٌعل ُمونَ
ُ
فٌؤتٌِهم ّ
ُبطبل َنه!
ُ
صلوات هللا وسبل ُمه علٌهمُ -تخبِ ُر ب َمحارا ِ
قول ،ال ُتخب ُر
سل ُ -
فالر ُ
ت ال ُع ِ
ب ُمحاال ِ
ت ال ُعقول».
اس َف ٌَ ْم ُك ُ
ض.}...
ث فًِ األَ ْر ِ
َب ُج َفاء َوأَما َما ٌَن َف ُع الن َ
{ َفؤَما الز َب ُد َف ٌَ ْذه ُ
سواء السبٌل.
وهللاُ ٌقول ُ الحق وهو ٌهدِي إلى
ِ
*****

َحنا َن ٌْكم ..وهَدا َد ٌْكم ..هذا حد
(البدعة التً ٌُ َعد بها الرجل ُ مِن أهل األهواء)...

الجامع ُم َكونا مِن (مبتدأ وخبر) فإن ُه
 ..عندما ٌكونُ الكبل ُم العلمً ال ُكلًِّ
ُ
ٌكونُ
أكثر ما ٌكونُ موزونا ،بل ٌكونُ مِن أ ْت َق ِن الكبلم وأضبطِ هِ ،وأقواهُ
َ
وأحسنِ ِه..

ابن تٌمٌة -
شٌخ
كبلم
ومِن ذلك :هذا النص العلمً
ُ
اإلسبلم ِ
ِ
الماتع مِن ِ
ِ
ضبِ َط حق الضبط ،و ُن ِّزل َ حق
رحم ُه هللا-؛ الذي لو فُ ِه َم حق ال َفهم ،و ُ
بعض) األذهان! أو
ـحل كثٌرا مِن هاتٌك اإلشكاالت القابم ِة فً ( ِ
التنزٌل :لَ َ
تلك التً ْ
خرى!! فمز َق ِ
ور َم ْت أبنا َءها
ت الدعو َة السلفٌة! َ
اخ َت َر َع ْتها أذهان أ ُ َ
ب ُكل ِّ َ
شظِ ٌة!!

برى» (ٗ:)ٔ1ٗ/
قال -رحم ُه هللا ُ -فً «
الفتاوى ال ُك َ
َ
أهل األهواء :ما اش ُت ِه َر عندَ أهل العِلم
«والبدعة التً ٌُ َعد بها الرجل ُ مِن ِ
والروافض ،وال َق َد ِرٌةِ،
الخوارج،
بالسنة ُمخالف ُتها للكتاب والسنة؛ كبدعة
ِ
ِ
وال ُمر ِجب ِة.»..

فإن قٌل َ:

وج ُد مسابل ُ أُخ َرى (!) تح ُك ُمونَ بها -على أصحابِها -بؤن ُهم مِن (أهل
أال ٌُ َ
األهواء)؟!

فالجواب:
ُ
ال ُبد ٌُوجدُ؛ ولكنْ ب َ
ش ْرط أنْ تكون كتلك؛ «مما اش ُت ِه َر عندَ أهل العِلم
بالسنة ُمخالف ُتها للكتاب والسنة» -مِن مسابل األصول-؛ ال أنْ ٌكونَ ذلك
ض اجتهاد(!) ٌ-حتمل ُ الخطؤ َ
واألجر واألجرٌن! -مِن العالِم
والصواب،
َ
َ
َم ْح َ
الواحِد أو االثنٌن -دونَ عامة (أهل العلم بالسنة) -كما هو ضاب ُط كبلم
شٌخ اإلسبلم.-
وهو كبلم فصل { ...لو كا ُنوا ٌفقهون }...

*****

ُ
حقٌقة ال َفهم »
«
بٌن (الرعاع والؽوؼاء) ،و(أهل الفِقه وأشراؾ الناس)..

وء
س ِ
ح الدعو َة السلفٌ َة -الٌو َم -بسبب ُ
كثٌرة هً الفِ َتنُ والم َِحنُ التً تجتا ُ
سوء ال َقصد!
ال َفهم ،أو ُ
ولعل َ
متبلزمان؛ وإال :لو تؤنى
وء ٌْن -فً كثٌر مِن األحٌان!-
هذ ٌْن الس َ
ِ
ص ُد ُه!
السامع فً فه ِمهُِ ،ثم فً َن ْقلِه؛
سنَ َق ْ
وح ُ
ألصاب نقلُ ُهَ ،
َ
ُ
لكن التسر َع فً ال َف ْهم ُ -ثم التسا ُر َع فً النقل -كؤنما (هُما) مإ ِّ
شر على
صد -عِ ٌاذا باهلل!-
س ِ
وء ال َق ْ
ُ
صد) مِن خبلل هذا السبٌل ( -سوء
ومما ٌُدَ لِّل ُ على تسرب (سوء ال َق ْ
ض َح له
الفهم ،وسوء النقل) -معا :-أن هذا ال ُم
نفسه -لو ُو ِّ
سًء َ -
َ
المقصودُ ،و ُب ٌِّنَ له ال ُمرادُ؛ فإن ُه ال ٌزدا ُد إال إصرارا ،وال ٌستمر إال تكبرا
واستكبارا..

والتراج ُع...
الوقوؾ ،والتوقؾ،
ُ
وحقه ُ
المعانً و ٌُ َث ِّب ُتها :ما َر َوى البخاري فً «صحٌحِه»
ومما ٌُإ ِّك ُد هذه
َ
ابن ع ّباس ،قال:
(ٖٓ )6عن ِ

« ُ
ئ رجاال مِن المها ِجرٌن ،منهم عب ُد الرحمن بن عوؾ ،فبٌنما
قر ُ
كنت أ ُ ِ
ّ
الخطاب -فً آخر َحجة حجها -إذ
عمر بن
منزلِ ِه ب ِم َنى -وهو عند
َ
أنا فً ِ
َ
أمٌر المإمنٌن -الٌوم،-
َر َج َع إلً عب ُد الرحمن ،فقال :لو
رأٌت ر ُجبل أ َتى َ
ُ
باٌعت
عمر لقد
أمٌر المإمنٌن هل لك فً فبلن؟ ٌقول :لو قد مات
ُ
فقالٌ :ا َ
ُ
ْ
بٌعة أبً بكر إال فلتة ،فتم ْت!
كانت
فبلنا ،فوهللا ما
اس،
ب ُع ُ
فؽضِ َ
مرُ ،ثم قال :إ ِّنً -إن شاء هللاُ -لَقابم العشٌ َة فً الن ِ
مورهُم.
ف ُم َح ِّذ ُرهُم هإالء الذٌن ٌُرٌدُونَ أنْ ٌؽصِ ـبوهُم أ ُ َ

ُ
أمٌر ال ُمإمنٌن! ال تفعلْ؛ فإن الموس َم ٌجم ُع
قال عب ُد الرحمن:
فقلتٌ :ا َ
وؼوؼاءهُم) ،فإن ُهم هُم الذٌن ٌَ ْؽلِ ُبون على قُربك حٌن تقو ُم
عاع ال ّناس
َ
( َر َ
فً ال ّناس ،وأَنا أخ َ
شى أنْ تقو َم فتقول َ مقالة ٌُط ٌِّ ُرها عن َك ُكل ُم َط ٌِّر ،وأنْ
َ
المدٌنة؛ فإنها
ض ُعوها على مواضعِها ،فؤم ِهل حتى َت ْق ُد َم
ال ٌَ ُعوهَا ،وأنْ ال ٌَ َ
ؾ ال ّناس) ،فتقول َ ما قُ َ
ص (بؤهل الفق ِه وأشرا ِ
لت
دار ال ِهجر ِة والسنةِ ،ف َتخلُ َ
ُ
العلم مقال َتك ،وٌض ُعو َنها على مواضعِها.
ُمتم ِّكناَ ،ف ٌَعًِ أهل ُ
ِ
مر :أ َما -واللـ ِه -إنْ شاء هللا -ألقو َمن بذلك أول َ مقام أقو ُم ُه
فقال ُع ُ
بالمدٌن ِة.»...

رضً هللاُ عن ُهَ -ب ْع ُد:-
وفٌه قول ُ ُعمر -
َ
أدري لعلها
« ..أ ّما بعدُ؛ فإ ِّنً قابل لكم َمقالة قد قُدِّ َر لً أنْ أقولَها ،ال ِ
ُ
ْ
انتهت به را ِحلَ ُته،
حٌث
ووعاها :ف ْل ٌُ َحدِّث بها
أجلًِ؛ (ف َمن َع َقلَها َ
َبٌنَ ٌَدَ ي َ
ِب علً).»...
و َمن َخشِ ًَ أنْ ال ٌعقلَها :فبل أُحِل ألحد أن ٌكذ َ

وقد استنب َط الحاف ُظ ابنُ حجر فً «الفتح» (ٕٔ )ٔ٘ٗ/مِن هذا الحدٌث
فوابدَ شتى؛ فقال:
ث مِن الفوابدْ :
« ..وفً هذا الحدٌ ِ
ِلم عن أهلِ ِه وإنْ ص ُؽ َر ْت سن
أخ ُذ الع ِ
المؤخو ِذ عن ُه عن اآلخذ ،وكذا لو نقص َقدْ ُر ُه عن َقدْ ِر ِه.
ؼٌر أهلِهِ ،وال ٌُحد ُ
ث به إال َمن
وفٌه :التنبٌ ُه على أن العل َم ال ٌُ ُ
ودَع عند ِ
الفهم بما ال ٌحتملُ ُه.
ٌعقله ،وال ٌُحدث القلٌل ُ
ِ
ُ
وقوع أمر فٌه إفساد
جواز إخبار السلطان بكبلم َمن ٌُخشى منه
وفٌه:
ُ
للجماعة ،وال ٌُ َعد ذلك مِن النمٌمة المذمومة ،لكن محل ذلك أنْ ٌُبه َمه
وجمعا له بٌن المصلح َت ٌْن.
صرفا لهَ ،
َ
ولعل الواقع فً هذه القصة كان كذلك ،واكت َفى ُعمر بالتحذٌر مِن ذلك،
ول ْم ٌُعاقِب الذي قال ذلك ،وال َمن قٌل َ عن ُه...
تبلٌػ العل ِم م ّمن حف َِظ ُه و َف ِه َم ُه ،وحث َمن ال ٌفه ُم على
وفٌه :الحث على
ِ
التبلٌػ إال إنْ كان ٌُور ُدهُ بلفظ ،وال ٌتصرؾ فٌه.»..
عدم
ِ
ِ

ُ
قلت :وم ّما ٌُزا ُد على ما َذ َك َرهُ الحاف ُظ ابنُ َح َجر:
فٌه -أٌضا:-
ُ
التفرٌق بٌن (أهل الفِقه) و(أشراؾ الناس) ،وأن (أشراؾ الناس) قد
ٌُ ْل َحقُونَ بـ(أهل الفِقه) بسب ِ
ب تؤ ِّنٌهم ،وعدم تسر ِعهم.

وفٌه:
ب الكبٌر مع نصٌح ِة الصؽٌر.
تجاو ُ
ُ

وفٌه:
كبٌر فً العِلم َؼ ٌْ ُرهُ...
أن الحق فً ال ِع ْل ِم هو
الكبٌر ،وال َ
ُ
وفٌه:
ُمراعاةُ أحوال السامعٌن وال ُم َ
خاط ِبٌن ،والتؤ ِّنً فً ذلك.
وفٌه:
ُمراعاةُ ترجٌح المصالح على المفاسد.

وفٌه:
خط ُر ُمخاطب ِة (الرعاع والؽوؼاء) ،وا ِّتخاذِهم بطانة!

وفٌه:

االعتبار بـ(أهل الفِقه) ،و(أشراؾ الناس) ،وإٌبلبهم االهتما َم
أهمٌ ُة
ِ
َ
والتركٌز األكثر...
األكبر،
َ

 ...فهبل كانت هذه الفواب ُد الفراب ُد -وقد ٌُوج ُد ؼ ُ
ٌرها -رادِعا لِـ َمن ٌتطاول ُ
مِن هُنا وهُناك؛ ها ِجما على المقاص ِد والنواٌا بؤ َ ْس َوإ الرزاٌا؛ ُمبعِدا ُح ْسنَ
سوبِ ِه:-
الظنِّ منه ،نابٌا بنفسِ ِه عنه؛ قاببل -ب ُ
صدَ كذا ..وأرادَ كذا...
فبلن َق َ
وأصعب ال ُمرادات!
 ...مما هُو أسوأ ُ المقاصد،
ُ
األدب
فٌا لَ ٌْ َتنا -وإخوا َننا -نتعل ُم مِن هذا الهدي السلَف ًِِّ الرشٌد ذاك
َ
السلوكًِ السدٌد!

ٌا َ
لٌت...

*****

فاح َذ ُروا!
ص ٌْ َحة َعلَ ٌْ ِهم}ْ ...
س ُبونَ ُكل َ
{ ٌَ ْح َ

أعجب -جدّ ا-
سهم (!) إال أنْ
لحال َن َفر مِن (إخوانِنا!) تؤ َبى علٌهم أنفُ ُ
ُ
ِ
صنابع ُهم،
سبحا َن ُه -علٌهم
َ
شاب ُهوا َمن ذم هللاُ -تعالى -فعابلَ ُهم ،وأ ْن َك َر ُ -
ٌُ ِ
وهُم ال ُمنافِقُون!

سارعِ ٌن للتعق ِ
ب والن ْقد ،والردِّ -وما أشبه ذاك -لمجرد
َ
فترى هذا الن َف َر ُم ِ
نحو ُهم ،أو
(خشٌتهم) ،و(ظ ِّنهم) أن هذا الكبل َم -أو ذاك القول َ -موجه َ
مسدد إلٌهم!
وهذا -بحدِّ ذاتِ ِه( -سو ُء َف ْهم ،وسو ُء َقصد) -معا-؛ ال نرضا ُه إلخوانِنا،
وال نرتضٌه لخِبلنِنا..
فلو أنهم َ -ؼ َف َر هللا ُ لهم -تر ُكوا الكبل َم العا ّم على ُعمو ِمهِ ،وال ُم ْطلَ َق على
إطبلقِهُِ ،ثم نظروا فٌه نظر َة إنصاؾ -ال إجحاؾ ،وال اعتِساؾ!-؛ لكان
َ
الخصلة أو
وأنجع ألحوالِ ِهم؛ فإذا وجدُوا فً أنفُسِ ِهم هذه
أنفع لهم،
َ
ذلك َ
تؽٌٌرها؛ بدال مِن ذلك الهجوم الظالم
إصبلحها ،وجهدوا فً
تل َك :حاولُوا
َ
ِ
وسوء القصد) -كلٌهما!-
سوء ال َفهم
المعاكِس
ِ
المبنً على ( ِ
ِّ
وإنْ وجدُوا أن ُهم أبرٌا ُء مِن هذه الصف ِة أو تل َك؛ ف ْل ٌَ ْح َمدُوا هللاَ -سبحا َن ُه-
وجل -المزٌدَ مِن الفضل...
على العافٌة ،و ْل ٌَ ْسؤلُوهُ -عز َ

لماذا ٌ-ا (هإالء) -تحسبونَ ُكل كبلم ُموجها إلٌكم؟!
وتظنونَ كل َنقد (صٌحة) علٌكم؟!

أي أخبلق هذه؟!

وأي آداب تلك؟!
بنفس الذي ُن َح ِّذ ُر منه -كؤن ُكم تبحثون عنه!-؟!
لماذا ت َق ُعونَ
ِ
وكؤن ُه خِطاب لمن ال ٌسمع! أو كبلم لِـ َمن ال ٌعقل!!

إننا -وهللا -ال نحب ألنفُسِ نا -وال لكم -أنْ ٌكون فً أي مِنا شًء مِن
صفا ِ
ت ال ُمنافِقٌن أولبك -ما قل منها أو َك ُث َر-؛ فدعو ُتنا السلفٌ ُة تواج ُه
تحدِّ ٌات ُع ْظ َمى -داخلٌة وخارجٌة -تجعلُنا أحو َج ما نكون إلى (صفات
المإمنٌن) ،نابٌن بؤنفُسِ نا -وحرٌصٌن على إخوانِنا -مِن أنْ نتلبس -
جمٌعا -بؤد َنى أد َنى شًء مِن (صفا ِ
ت ال ُمنافِقٌن)!

ور ِح َم هللاُ اإلما َم ابنَ الق ٌِّم -القابل:-

أعظم ن َِع ِم هللا التً أ ْن َع َم بها على عبدِه.
صد مِن
وح ْسنُ ال َق ْ
صحة ال َفهم ُ
« ّ
ِ
اإلسبلم أفضل َ وال أجل منهما.
بل ما أ ُ ْعطِ ًَ عبد عطاء بعد
ِ
بل هُما ساقا اإلسبلم ،وقٌا ُم ُه علٌهما.
سدَ قص ُدهُم ،-وط َ
َ
رٌق
وبهما ٌؤْ َمنُ العب ُد
طرٌق المؽضوب علٌهم -الذٌن َف َ
سد ْ
س َن ْت
َت فُهو ُم ُهم ،-وٌصٌر مِن
المنعم علٌهم -الذٌن َح ُ
َ
الضالٌِّن -الذٌن َف َ
هللا
أفها ُم ُهم ،وقُصو ُدهُم ،-وهُم أهل ُ ِّ
الصراطِ المستقٌم الذي أُم ِْر َنا أنْ نسؤل َ َ
َ
صراط ُهم فً ُكل ِّ صبلة.»..
أنْ ٌهد ٌَنا

صوا -بار َك هللاُ فٌ ُكم -علٌ ِهما...
...
فاحر ُ
ِ
فالعدل َ العدل َ  ...والفه َم الفه َم...
وبع ُد:
البعض (!!) موجها إلٌه ،أو (صٌحة)
ُ
 ...ال أُرٌ ُد لمقالً هذا (!) أنْ ٌَ ُعدهُ
مخرج منها!!
فندور فً َح ْل َقة ُم ْف َر َؼة؛ ال
علٌه؛
َ
َ

*****

ُعمبلء  ..ال ُعلماء !!!
ٌِر ٌٌِّنَ  ،والح ِْزبِ ٌٌِّن َ -وأَ ْذ َنا ِ
ب ُكل-
َكثٌِرا َما ( ُكنا) َن ْس َم ُع َه ِذ ِه ال َكلِ َم َة مِن الت ْكف ِ
عوز ُه ُم الدلٌِل ُ!
عِ ْندَ َما ُت ْع ٌٌِ ِهم ُ
الحج ُةَ ،و ٌُ ِ
َفبلَ ٌَ ِجدُونَ أَ ْس َهل َ َوالَ أَهْ َونَ َ -علَى أَ ْلسِ َنتِ ِهم -مِن أَنْ ٌَقُولُوا َ -طا ِعنٌِنَ فًِ
ُع َل َمابِناُ -م َ
الء ُع َمبلَء ..الَ ُع َل َماء)!!!
ش ِّككٌِنَ فٌِ ِهم( :-هَإُ ِ
سق َواحِد؛ الط ْعنُ دَ ٌْ َد ُن ُهم،
الج ْه ِل ُ -ط ّراَ -علَى َط ِرٌ َقة َواحِدَةَ ،و َن َ
َوأَهْ ل ُ َ
َو َ
س ِبٌلُ ُهم؛ َف ُه ْم أَ َقل مِنْ أَنْ ٌَ ْف َه ُموا! َوأَدْ َنى مِنْ أَنْ ٌُ َنا َق ُ
شوا!!
الؽ ْم ُز َ
َو ْل َن َتؤَملْ َه ِذ ِه الش ْب َه َة ال َقدٌِ َم َة (ال ُم َت َجدِّدَ َة!)َ ،والتًِ صِ ْر َنا َن ْس َم ُع َها (!) َعنْ
سؾِ الشدٌِدَ -ولِ ْلعِل ِة
اب ِهماَ -ولِؤلَ َ
ٌِر ٌٌِّن ،أَ ِو الح ِْز ِب ٌٌِّن َ -وأَ ْذ َن ِ
َؼ ٌْ ِر الت ْكف ِ
َن ْفسِ ها! -قِل ِة ال َف ْهمَ ،و َعد َِم أَهْ لٌِ ِة ال ُم َنا َق َ
شة!!-
َف َنقُول:
صفُ ُكم لَ ُهم َعنْ أَ ْر َب َع ِة
هَإُ ِ
ج َو ْ
الء الذٌِن َتت ِه ُمو َن ُهم ِبؤَن ُهم ( ُع َمبلَء)؛ الَ ٌَ ْخ ُر ُ
احتِ َماالَت:
ْ
س ُهم -أَ ْخ َب ُرو ُكم ِبؤَن ُهم ( ُع َمبلء)!
االحتِ َمال ُ األَول ُ :أَن ُهم هُم -أَ ْنفُ َ
ْ
َوالثانًِ :أَن ُكم ُ
ش َر َكا ُء لَ ُهم فًِ (ال ِع َمالَة)؛ ل َِذا َع َر ْف ُت ُموهُم!!
َوالثال ُ
ِث :أَن َمنْ ُه ْم ُع َمبل ُء لَ ُهم (!) أَ ْخ َب ُرو ُكم َع ْن ُهمَ ،و َعنْ َحالِ ِهم!!!
َوالر ِاب ُع :أَن ه ََذا َكذِب َعلَ ٌْ ِهمَ ،وا ْفتِراء َم ْج ُرور إِلَ ٌْ ِهم!!!!
االحتِ َمال ُ األَول َُ :بعٌِد فًِ َن ْفسِ ه!
َ ...ف ْ

َوالثانًِ :أَ ْن ُتم ُت ْب ِعدُو َن ُه (!) َعنْ أَ ْنفُسِ ُكم!
َوالثال ُ
الء ( ُع َمبلء) لَ ُهم -اآلنَ  -ثِ َقات
ار أُولَبِ َك (!) مِمن هَإُ ِ
ص َ
ؾ َ
ِثَ :ك ٌْ َ
عِ ْندَ ُكمَ ،ت ْق َبلُونَ َق ْولَ ُهمَ ،و َتثِقُونَ بِ َخ َب ِرهِم؟!
َ ...فلَ ْم ٌَ ْب َق إِال الرابِع..
َوه َُو :أَن ه ََذا َكذِب َعلَ ٌْ ِهمَ ،وا ْفت َِراء!
َفلَبِنْ قٌِل َ َعنْ ُعلَ َمابِنا ه ََذا القٌِل ُ َ -ق ْببلَ -وهُم هُم-؛ َفبلَ َؼ َرا َب َة َ -والحالَ ُة َه ِذ ِه-
ٌب ِه! -لِ َتبلَم َِذتِ ِهم َو ُطبلبِ ِهم َوأ ْب َنابِ ِهم!
مِنْ ( َن ْق ِل) ه ََذا الق ِ
ٌِل َ -و َت ْس ِر ِ
او ٌَة!
إِن َها ُحج ُة َ
الع َجز ِة ال َه ِ
إِن َها ُ
الوا ِه ٌَة!
ش ْب َه ُة ال ُؽوا ِة َ
س!):-
َولَ ْوالَ أَنها ( َت َكر َر ْت) -ال ٌَ ْو َم -مِمن ( ُكنا) ُن ْحسِ نُ فٌِ ِه ُم الظن ( ِباألَ ْم ِ
لَ َما ا ْل َت َفت إِلَ ٌْ َهاَ ،ولَ َما َعر ْج ُ
ت َعلَ ٌْ َها...
س ْب َحا َن َك الل ُهم!
َولَكِن ُه ال َقدَ ُرُ ...
ُون هللاِ َكاشِ َفة}...
{ َولَ ٌْ َ
س لَ َها مِنْ د ِ

ِبَ ..ن ْط َب ْع!! ا ُ ْك ُت ْبَ ..ن ْت َب ْع!!!
ا ِْكذ ْ

اب َم ْك َت َبتِ ِه َ -
ؾ ال َم ْك َت َب ِة ٌَ ْف َت ُح َب َ
َ ...ما َكادَ ُم َوظ ُ
ج ُد أَ ْس َفل َ
ص َباحاَ -فإِ َذا ِب ِه ٌَ ِ
ٌِري َج ُهول َحقُود!
سخ ُ -م ْل َقاة -مِنْ ِك َتاب َواحِد َ
اب َها عِ د َة ُن َ
َب ِ
سودَ ُه َت ْكف ِ
ش ٌْخ َ
َو َقر َظ ُه لَ ُه َ
ش ٌْ َبة َك ُنود!!!
ٌعَ ،بلْ َت ْس ِرٌ ِ
ب
ٌِع هَإُ ِ
صن ُ
َولَ َقدْ َذك َرنًِ َ
الء الفُج ِ
ار (!) -فًِ َت ْو ِز ِ
َم ْن ُ
سالٌِ ِ
ب
ارقٌِنَ ،وأَ َ
ش َ
وراتِ ِهم!ِ -ب َط َراب ِِق السر ِ
اع الط ُرق ال َم ِ
اق َوقُط ِ
الجا ِهلٌِن ،الذٌِنَ ٌَ ْخ َ
ش ْونَ َعلَى أَ ْنفُسِ ِهم أَ َذى الد ْن ٌَا (!)
الح ْم َقى َ
الح ِْز ِب ٌٌِّنَ َ
أَ ْك َث َر مِنْ ِخ ْ
وء َمآالَتِ ِهم!!
س ِ
اء َر ِّب ِهم ألَ َذى أَ ْف َعالِ ِهمَ ،و ُ
ش ٌَتِ ِهم َج َز َ
اس َوالَ ٌَ ْس َت ْخفُونَ مِنَ هللاِ َوه َُو َم َع ُهم إِ ْذ ٌُ َب ٌِّ ُتونَ َما الَ
{ ٌَ ْس َت ْخفُونَ مِنَ الن ِ
ضى مِنَ ال َق ْول}..
ٌُ ْر َ
الحقُو ُد َم ْؽ ُمورا فًِ َب ْح ِر ال ِك َتا َبة،
ٌِري َ
َولَبِنْ َكانَ َذلِ َك ال ُم َإلِّ ُ
ؾ (!) الت ْكف ِ
ب
ار َ
َم ْؽ ُموزا ِب ِه فًِ عالَ ِم ال ِع ْلم؛ َف َما َبال ُ َذلِ َك الش ٌْ ِخ الش ٌْ َب ِة -الذِي َق َ
راءهُ؛ لِ ٌَإُ ول َ َب ْع َد
ٌر َو َ
اب ُع ُه (!) َو ٌَسِ ُ
الث َمانٌِن-إِنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ َقدْ َت َج َاو َزهَاَ ٌُ -ت ِ
اء -مِنْ هُنا َو ُه َناك-؛ لِ ٌُ َقدِّ ُموا لَ ُه
الء ال ُؽ َث ِ
َح ٌَاة َحافِلَة (!) أ ُ ْل ُعو َبة ِبؤ َ ٌْدِي هَإُ ِ
اء َوالذال!َ -حتى ٌُ َق ِّر َظ َها لَ ُهم َ -وأَ َكا ُد أَ ْج ِز ُم :-مِنْ َؼ ٌْ ِر قِرا َءة
أ ُ ْك ُتو َباتِ ِهم ِ -بالت ِ
لَ َها! -ال ُم ِهم أَن َها فًِ الردِّ َعلَى ( َعلًِ َحلَ ِبً!) َ -ك َما ٌَ ْحلُو لِ َه ِذ ِه الفِ َب ِة الضال ِة
الظالِ َم ِة أَنْ ٌَ ْنسِ ُبونًِ!ُ -زورا َو ُب ْهتاناَ ،و َكذِبا َوا ْفتِراء-؛ ُملَ ِّفقٌِنَ فًِ َذلِ َك مِنَ
ص َما هللاُ ِب ِه َعلٌِم مِما أَ ْو َح ْت ُه إِلَ ٌْ ِهم َ
ش ٌَاطِ ٌ ُن ُهم مِنَ ال ِجنِّ
ص ِ
ار َوال َق َ
األَ ْخ َب ِ
َواإلِ ْنس!!

لَ َق ِد ا ْف َت َر ْوا َعلَى َحاضِ ري -فًِ دٌِنًَِ ،-ك َما ا ْف َت َر ْوا َعلَى َماضِ ً -فًِ ُد ْن ٌَاي-
َوالذِي ُه ْم ِب ِه َ -وهللاَِ -جا ِهلُونَ ؛ لَكِن ُهم أَ ْ
ش َب ُهوا ِب ُم ْف َت َر ٌَاتِ ِهم َ -ه ِذ ِه َوتِ ْل َكَ -حال َ
َذلِ َك ال َكذا ِ
صد َقها!!
ب الك ِْذ َب َةُ ،ثم َ
ب األَشِ ِر الذِي َك َذ َ
{ َوهللاُ ٌَ ْ
ش َه ُد إِن ُه ْم لَ َكا ِذ ُبون}...
َل َقدْ َبلَ ُؽوا َ
ِق ال َماحِق؛ َواصِ فٌِ َننا َ -و َم َ
اٌ َخنا-
ش ِ
الؽا ٌَ َة فًِ ال ُؽلُ ِّو الساح ِ
ص ِ
س َوا ِد
ابع مِنْ َ
الو ْ
ِبالت َجه ِمَ -ب ْعدَ أَنْ َف َر ُؼوا مِنَ َ
ؾ ِباإلِ ْر َجاء!َ ،-و ُكل َذلِ َك َن ِ
ض َها َف ْو َق َب ْعض!
سا ِد َع َقابِ ِدهِمَ ...ج َهاالت َب ْع ُ
ابع لِ َف َ
وب ِهمَ ،و َت ِ
قُلُ ِ
الح ْمدُ؛ َف َما َت َر ْك ُ
َولَ َقدْ ُك ْن ُ
س ال َق ِرٌ ِ
سك ،أَ ْو
بُ -م ْع َتمِراَ -و ِ ِ
ت مِنْ ُن ُ
هلل َ
ت َ -باألَ ْم ِ
دَع ْو ُ
ت َر ِّبً َعلَ ٌْ ِهم َ -و ِب َخاصة َذلِ َك الش ٌْ َب َة ال َك ُنودَ -
صبلَة ،أَ ْو َم َقام إِال َو َ
َ
س ْب َحا َن ُه -أَنْ ٌَ ْن َتقِ َم ل ًَِ ِم ْن ُه ،وأَنْ ٌَ ْثؤ َ َر لًِ مِنْ أَ َذاهَ ،وأَنْ
الذِي أَ ْسؤَل ُ هللاَ ُ -
ص ْبر! -لَ ْم ٌُ ْج ِد َم َع ُه لُ ْطؾ
ٌل َ
ٌَ ْق َتص لًِ مِنْ ُظ ْلمِه؛ ألَن ُه َ -ولِؤلَ َ
سؾِ َ -و َب ْعدَ َط ِو ِ
َوالَ أَ َناةَ ،ولَ ْم ٌَ ْن َف ْع َب ْحث َوالَ ح َِوار!

إِ َذن:
ُعا ِة السنةِ،
( ْاك ُت ْب) َ -كابِنا َمنْ ُك ْن َت! َولَ ْو َجاهِبل َم ْؽ ُمورا! -فًِ الردِّ َعلَى د َ
ٌل
َوأَهْ ِل السنةَِ ،و َم ْن َه ِج السلَؾِ ؛ َحتى ( َن ْط َب َع) َما َت ْك ُت َب! َف ُن َو ِّز َع ُه فًِ َ
س ِب ِ
الش ٌْ َطان! َب ِل ( ْاكذِب) َعلَ ٌْ ِهم! َوا ْف َت ِر َعلَ ٌْ ِهم! َفال َؽا ٌَ ُة -لِ ُت َن ِّف َر َع ْن ُهمُ -ت َب ِّر ُر
الوسِ ٌلَة! َو َن ْحنُ ( َن ْت َب ُع) َما َت ْف َت ِري َ -و َن َت َبناه!َ ،-و َن ْن ُ
سا ِ
ب
ش ُر َ -ولَ ْو َعلَى ِح َ
َ
ؾ إِ َذا أَ ْو َجدْ َنا -لِ َن ْ
س َخا َفاتِ َك -ال ُم َم ِّولٌِنَ (!) -مِنْ
ش ِر َ
ِب؛ َف َك ٌْ َ
ُج ٌُوبِناَ -ما َت ْكذ ُ
ُه َنا َو ُه َناك؟!.-

س ٌُ ْنفِقُو َنها ُثم َت ُكونُ َعلَ ٌْ ِهم َح ْس َرة ُثم ٌُ ْؽلَ ُبون...}..
{ َف َ
الح ًِّ الَق َِطة!
ساق َِطة فًِ َ
َفاألَ ْم ُر َ -ك َما قٌِل ََ -قدٌِما :-لِ ُكل ِّ َ
ٌر لَ ْومًِ َعلَى َذا َك ال َف َتى (ال ّدنمركً!) الؽ ِِّر؛ الذِي
ض َع َ -ب ْع ُدَ -ك ِب َ
َو َلنْ أَ َ
ِب)!!
ش(!) لِ َمن ( ٌَ ْت َب ُع) لِ َما ( ٌَ ْكذ ُ
ب)َ ،وا ْن َت َف َ
ش (!) ِب َمن ( ٌَ ْط َب ُع) لِ َما ( ٌَ ْك ُت ُ
ا ْن َت َع َ
ابر!!
َفالش ْه َرةُ ُح ْل ُم األَ َ
ور األَ َك ِ
صاؼ ِِر َولَ ْو َعلَى ُظ ُه ِ
ض-
الج ُحو ِد ال َك ُنود؛ الذِي لَ ْم ٌَ ْر َ
َولَكِن الل ْو َم ُ -كل ُهَ -علَى َذا َك (الش ٌْ َب ِة) َ
ب إِلَى ( َ
الخ َرؾِ !)َ :حتى َثب َ
ت َذلِ َك َعلَى َن ْفسِ ِه
س َ
َمرة -لِ َن ْفسِ ِه (!) أَنْ ٌُ ْن َ
ال َه ِذ ِه الت ْس ِوٌ َدا ِ
ت التًِ ُت َنادِي َعلَ ٌْ ِه ِب َخ َرفِ ِه األَفٌِن،
ِب َن ْفسِ هِ؛ َو َذلِ َك ِبؤ َ ْم َث ِ
َوالتًِ الَ َب َ
اعِث لَ َها إِال ال ِح ْق ُد الدفٌِن ،أَ ِو َ
ؾ ال ُم ْس َت ِبٌن -أَ ْو ُه َما
الخ َر ُ
ُم ْج َت ِمعٌِن!!-
َف ْل َت ْخ َت ْر -أٌَ َها (ال ِّ
ص َف ٌْ ِن أَ ْل ٌَ َق
الو ْ
الحقُو ُد ال َك ُنو ُدِ -ب َن ْفسِ َك -أَي َ
الج ُحو ُد َ
شٌ َب ُة) َ
اعتِ َناقُ ُهما َ -جمٌِعاَ -حتى
ِب َك! أَ ْم أَن األَ ْح َرى ِب َك َتؤَب ُط ُهماَ ،والت َِزا ُم ُهماَ ،و ْ
اج ْع!
ُت َر َ

ب إِلى َحالِكَ ،وأَدْ َنى إِلى َواقِ ِع َك َو َمآلِك...
َ ...وه ََذا َ -وهللاِ -أَ ْق َر ُ
الع ُجو ُز ال َم ْه ُموزِ -بف ِْعلِ َك الذِي الَ ٌَ ْن َبؽًِ َوال ٌَ ُجوز -أَن َك لَو
َو ْل َت ْعلَ ْم -أٌَ َها َ
ؾ َمرة ِبـ ( َ
ُوصِ ْف َ
ؾ َمرة أ ُ ْخ َرى!-
س ُر -أَ ْل َ
الخ َرؾِ )َ ،فإِن َذلِ َك أَهْ َونُ َوأَ ٌْ َ
ت أَ ْل َ

ضبلالَ ،ف َقدْ َت ُعدو َن ُه
ؾ ِبالضبلَ ِل َو(الت َجهم) -ه ََذا إِ َذا ُعد الت َجه ُم َ
ص َ
مِنْ أَنْ ُتو َ
(!) ُك ْفرا!!-
َفإِن ( َ
ؾ) ٌَ -ا َذاْ ٌَ -ر َف ُع َقلَ َم الت ْكلٌِ ِ
صاحِبِ ِه السفٌِه؛ َب ٌْ َنما
ؾ َعنْ َ
الخ َر َ
صا ِح َب ُه َعلَى أ ُ ِّم َر ْأسِ ِه فًِ ُظلُ َما ِ
ت الضبلَ ِل َوال ِّتٌه...
(الت َجه ُم) ٌُوق ُِع َ

ِب َن ْط َب ْع ْاك ُت ْب َن ْت َب ْع) ***** َحتى لَ ْو َكانَ ِب َذا َم ْط َم ْع
( ْاكذ ْ

ص َر ْع
َفالظ ْل ُم ِبدَ اٌ ُت ُه إِ ْفك ***** واإلِ ْف ُك َعواقِ ُب ُه َت ْ

ؾ َرب الد ْنٌا ***** َف َ
ٌا ( َ
ؾ لِ ُم ْإ ِمنِنا َم ْق َن ْع
الخ ْو ُ
ش ٌْ َب ُة) َخ ْ

ت َو َم ْه َما قُ ْل َ
َم ْه َما صِ ْح َ
ب ِب ُح ْف َرتِ ِه ُموق ِْع
ت ***** َفالك ِْذ ُ

صلُ َح ك ِْذب لَنْ ٌَ ْن َف ْع
والقبر َق ِرٌب ٌا هَذا ***** لن ٌَ ْ
ُ

َوأَقُول ُ لِ ُكل ِّ َم ِن ْ
اؼ َترا ***** بِالش ٌْ ِخ ال ُمو َب ِق فًِ ال َم ْر َت ْع:

ؾ) َ
ش ٌْ ُخ ُك ُم َج ْهبل ***** َقدْ َظن ِب َت ْخ ِرٌؾ ٌَ ْج َم ْع!
َقدْ ( َخر َ

دَع
ص ْ
الحق ِب َما َن ْ
الج ْم ُع َ
الج ْم ُع ٌَ ُكونُ َكذا ***** َف َ
س َ
الَ لَ ٌْ َ

صدْ عا ِبالسن ِة فًِ ال َم ْج َم ْع
ور َو ُحجتِ ِه ***** َ
َ
صدْ عا ِبالن ِ

َو َخبِ ُ
ًِ أَ ْس َر ُع مِما َت َت َوق ْع
ٌث ال َق ْو ِل نِ َها ٌَ ُت ُه ***** ه َ

ض َج ْع
َفا ْف َت ْح لِ ْلت ْو َب ِة َبابا مِنْ ***** صِ دْ ق لِ ٌَ ُكونَ ه َُو ال َم ْ

الح ٌَا ِة الد ْن ٌَا َو ٌَ ْو َم ٌَقُو ُم األَ ْ
ش َها ُد ٌَ ْو َم
سلَنا َوالذٌِن آ َم ُنوا فًِ َ
ص ُر ُر ُ
{إِنا لَ َن ْن ُ
سو ُء الدار}...
الَ ٌَ ْن َف ُع الظالِمٌِنَ َم ْعذ َِر ُت ُهم َولَ ُه ُم الل ْع َن ُة َولَ ُه ْم ُ

.

ص ّد ؟!
هل ُكل (سفاهة) ُت َر ّد ؟! و ُكل (جهل) ٌُ َ

بعض) مرضى النفوس -فً (بعض) المنتدٌات
َ ...ؼص َح ْل ُق ( ِ
بعض) جهل ِة آخر
األلكترونٌة -برد ( ُمجمل) كتب ُت ُه مِن رأس ال َقلم على ( ِ
مان؛ فعقب بكبلم فاجر منكوسٌ ،دُل على صفاقة جهلهِ ،وشِ دّة
الز ِ
انحرافهِ ،وببلد ِة عقل ِه!

َ
حال هذه
لقد أكد هذا (ال ُمع ِّقب) -بتعقٌب ِه الفاشل!-
حقٌقة ما كتب ُت ُه عن ِ
تعكس ضبللَها على ؼٌرها.
الفب ِة المارق ِة التً أرادت -بسوء فِعالها -أن
َ
إعراضنا عن الردّ على
َف ْلٌعلم هذا الجهول ُ -و َمن بقولِه ٌقول ُ -أن
َ
( ُمفردات) سفاهات السفهاء ،وتفاهات (أفرا ِد) التافهٌن هو -بحدِّ ذاته -رد
-شاء َمن شاء ،وأبى َمن أبى.-

ض على كل تافه
ولو أ ّننا أردنا أن
نقلب على كل سفٌه سفاه َته ،وننقُ ُ
َ
تفا َه َته :لَ َق َد ْرنا -جدّ ا-؛ ولكننا نربؤ ُ بؤنفسِ نا عن هذا الدون ،وع ّما إلٌه
ٌُوصِ ل ُ أو ٌكون!

أ ّما الطعن فً األنساب...

ُ
والؽمز باألعراق...

ُ
واللمز باألعراض...

وكبٌر ُحجتِهم ،وهو أسهل ُ شًء على َمن َرق
 ...فإنه ؼالً بضاعتِهم،
ُ
وجلهم كذلك...-
دٌ ُنه ،ووهَى ٌقٌ ُنه ُ -

الكاذب فً كذبهِ،
الجواب عنه؛ فبل ٌرد
ولكن األسهل َ منه -بتوفٌق هللا-
َ
ُ
المفتري فً افترابِه :أعظ ُم مِن السكو ِ
واإلعراض عن
ت عنه،
وال
ِ
َ
شاء!-
باطل ِهَ ...و ْل ٌَ ُم ْت َك َمدا -ما َ

َ
ض ففً تركِ الجوا ِ
ب
ـــارا َك جاهـــل ***
إذا
فؤعر ْ
كـــنت ذا علم و َم َ
ِ
جواب
ُ
ؼٌر الصوا ِ
ب
وإن لم ُتصِ ْب فً
ِ
القول فاس ُك ْت فإ ّنما *** سكو ُتك عن ِ
صواب
ُ

ُ
البحث -أي بحث -علم ٌّا -دلٌبل بدلٌل ،وبرهانا ببرهان،
 ...ولو كان
و ُحجة ب ُحجة-؛ لكانت لنا فً ذلك كلمة ..بل كلمات ...بل صوالت
وجوالت....

ولكنْ !!
ما أجمل ما قٌل -فً مثل هذا ال َقبٌل:-
الشًء ال ٌُعطٌه...
فاق ُد
ِ

سه -ذاك (الفتى) الؽِر السفٌه!!
فكٌؾ إذا كان هو -نف ُ
وأما ذاك (الش ٌْ َبة) ال َكنو ُد َ
ؾ؛ فؤرى -أخٌرا -بل َق ْببل -لُزو َم أن ٌُ ْح َج َر
الخ ِر ُ
ش اختبل ُطهَ ،و َع ُظ َم ْت
علٌه ،وأن ال ٌُ َمكنَ مِن قلم أو لسان؛ فقد َف ُح َ
أخبلطه!!
فها هو باألمس -البعٌد!ٌ -قول بال َقلَم العرٌض -فً صحٌفة أردنٌة
ُ
لست سلف ٌّا)!!
سابرة( :-أنا
وهً -وهللاِ -شهادةُ حقَ ( ،فلَ َت ْت) منه فً (لحظ ِة) َر َ
شد!!

أمس) -القرٌب!ٌ -قول -فً (حوار) مع قناة فضاب ٌّة(!) -عن
ولكنه فً ( ِ
نفسِ ه -بالعقل المرٌض( :-إذا ُذكر ِ
ت السلف ٌّة فعلى رأسها [- !!)]...فذكر
نفسه!!-
نصب) َ
اس َمه ،و( ّ

فؤي كِبر أشد؟!

وأي كذب أنكى؟!

العقُوق -وال تؽ ٌّر الحقابق
هللا -أٌها الشٌبة العجوز الكنود َ
اتق َ
والحقوق...
ُ
فلبِن َ
باألمس -ح ّقا( -شٌخا) من شٌوخ السلفٌة؛ فإنما ذلك ب ُنصرتك
كنت
ِ
َ
سرت ورا َء
لعقٌدتها ،وبمإازرتك لدعوتها ،وبحفظك لرموزها؛ أ َما وقد
جهاالت وضبلالت (فِتٌان) آخر الزمان -شرقا وؼربا ،محلٌّا ودول ٌّا!،-
َ
علماء السلفٌة وأبمتهم ،وا ّت َ
َ
وتن ّك َ
شٌوخها -وبخاصة
همت
طرٌق
بت
ِ
َ
َ
ووافقت(!) على
شٌخك اإلمام األلبانً الذي لم ُتعرؾ إال به! -باإلرجاء،
وصفهم -ووصفه!ُ -مق ِّرا -بال ّتجهم!!
ْ
َ
فلست -وهللاِ -من السلفٌة! ولٌست السلفٌة
سؤْ -لن َت ْعد َُو َقدْ َر َك-؛
فاخ َ
منك!!

السلفٌة منهج هدى ..ال سبٌل هوى..

السلفٌة نه ُج االتباع الحمٌد ..ال طرٌق ال ُجحود والتقلٌد!!

سلِ َم ْت أٌدٌهم-؛ فلِ َما عرفوه عنك -
ولبن رفضك السلفٌون األَ ْقحاح َ -
صلَؾ ،وتٌِه...
ومنك -مِن انتكاس ،وتدهور ،وانكفاء ،و ِك ْبر ،و ُعجب ،و َ
ووهللاِ؛ إن الزمر َة التً ُتحٌط بك اآلن -مِن منخنقة وموقوذة ومتردٌة!-
صلِؾ ت ٌّاه ،ال تحب
ستعرؾ -على ضبللها -حقٌق َتك ع ّما قرٌب(!) ،وأ ّنك َ
نفسك ،وال ُت َع ِّظ ُم إال ذا َتك.
إال َ
نفسك -مِن قدٌم -وال إخالُك تنساه! -ولو َخ َرفت! -أنك ال
صفُك َ
وما َو ْ
تكون إال (رأسا)؛ فهو ٌلتقً تماما وص َفك -الحدٌث ج ّدا -بؤن َك (رأس)!!!
م ّما ٌدلنا على أن َخ َر َف َك ( ُم َب ِّكر) ،وإن لم نكتشفه إال متؤخرٌن!!!

نعم؛ أنت ٌ-ا هذا( -رأس)؛ لكنْ  :فً باطلك الذي أعماك ،وفً هواك
وأصماك...
الذي أضلك
ْ
ِّ
الحق أحب إلً مِن أن
ورحم هللاُ َمن قال مِن السلؾ« :ألن أكونَ َذ َنبا فً
أكونَ رأسا فً الباطل» ،ولكنْ ؛ أٌن َ
أنت مِنهم؟! وأٌن مسل ُك َك عنهم؟!

الخ َرؾَ :
جزاء َ
س والسكوت ..فارحموا (الشٌبة) -
 ...وأخٌرا؛ فإن
الخ َر ُ
َ
رحمكم هللا -قبل أن ٌهلِ َك وٌموت...

.

أربعة آالؾ (عضو) فً (منتدٌات كل السلف ٌٌِّن)
خبلل سنة ونصؾ -والحم ُد هلل-
***
ُ ...ت َعد (منتدٌات كل ّ السلف ٌٌِّن) مِن أحدث ال ُمنتدٌات العلمٌ ِة السلفٌ ِة
صل َ عد ُد أعضابِها -خبلل
ُنشوءا على (شبكة اإلنترنت الدولٌة) ،وقد َو َ
بضعة عشر شهرا -إلى نحو أربعة آالؾ ( ُعضو) -والفضل ُ هلل وح َدهُ.-
نقول ُ هذا ُ
شكرا هلل -تعالى ،-وتحدثا بن َِع ِم ِه -سبحانه -التً تمتد
وتتوالَى...

بالجموع الوافرة..
نعم؛ لسنا مِن الذٌن ٌتكث ُرونَ
ُ

ٌفرحون بالكثرة الكاثرة..
ولسنا مِن الذٌن
ُ
َف ْل ٌُ ْف َهم!
الخٌر التً تكا ُد تكونُ مِن
بشابر
ولكن ذا -لكل ِّ ذي بصٌرة -نوع مِن
ِ
ِ
شاء هللاُُ -عنوان
عا ِج ِل ُبشرى أهل اإلٌمان -بمنة الرحمن-؛ ألنها -إنْ
َ
ول ،واالطمِبنان...
ِّ
الرضا ،وال َق ُب ِ
فـ(منتدٌا ُتنا) -وال ُم َو ِّفق هللا-

تج َم ُع وال ُت َف ِّرق..
ض...
ُتح ِّبب وال ُت َب ِّؽ ُ
ُتب ِّ
ش ُر وال ُت َن ِّفر...
ولٌس شًء مِن ذا على حِساب عقٌدة ،وال منهج ،وال ُخلُق...

ُ
فطرٌق السنة وأهلِها هو األساس...

ومنه ُج السلؾ الصالح هو األصل فً التعا ُمل مع أصنا ِ
ؾ الناس...

وال ُمخطِ ُا ُمخطا -كابنا َمن كان...-

س األعذار ،ونقبل ُ االعتذار -م ّمن هو ضمن هذا اإلطار...-
لكننا نتلم ُ
بخبل ِ
فرحونَ للزلة ،و(ٌكادُون) ال ٌَق َبلُون التوبة!!
ؾ َمن ٌَ ُ
(منتدَ ى ُكل ّ السلف ٌٌِّن) اسم على ُمسمى -إن شاء هللا...-

ل ْم ٌَتسر ْب إلٌه تكفٌري!
ول ْم ٌَندَ س فٌه حِزبً!!
ول ْم ٌُق َبل فٌه قُطبً!!!!
وراء ُه تبلٌؽً أو إخوانً!!!!
س
َ
ولم ٌتتر ْ

وهاتٌك الصٌحات -الفارؼات -مِن هُنا وهُناك! -أشب ُه ما تكونُ بصرخة
فً واد!
ضدِنا ..ولنْ
أو َنفخ فً رماد!!! وعلٌه؛ فلنْ َتفُت -مهما طالت -فً َع ُ
صفاء عقٌدتِنا ومنه ِجنا...
ُت ْر ِج َعنا -مهما كانت -عن
ِ
وتِل ُك ُم التشكٌكات ،وهذه الظنون الس ٌِّبات -ال ُمتطاٌرة ذات الشمال وذات
الٌمٌن -لن تزٌدَ نا إال ثباتا ،ولنْ ُت ْثنٌِنا عما نحنُ فٌه مِن منهج حق َ -بتاتا-
...
( ُمنتدَ ى ُكل ِّ السلف ٌٌِّن) ٌقبل الرأي والرأي اآلخر -حتى لو خالَ َف ُه! -ما دام
إطار منهج السلؾ -و ُعلمابه األبرار -ولٌس أحد من ُهم
داخل
ُمنطلِقا مِن
ِ
ِ
ِّ
فق
عبلمة على
الحق بذاتِه-؛ ضِ من أدب ال ُحج ِة والعِلم ،و ُخلُق ِّ
الر ِ
وال ِح ْلم...

أي شخص -بالزلة ،أو
(منتدى كل السلف ٌٌِّن) ال ٌح ُك ُم على
ِ
الشخص ِّ -
ِّ
ض الهفوة؛ فً الوق ِ
الحق والصواب فً
بٌان
ٌمنع مِن
ت الذي ال
ِب َم ْح ِ
ُ
ِ
الظالم على
الح ْكم على هذه الزلة -أو تلك الهفوة -دون َج ِّر ذلك بال ُح ْك ِم
ُ
ِ
قابلِها!

(منتدَ ى ُكل ّ السلف ٌٌِّن) ٌح ُك ُم على ُكل ِّ أحد بحس ِ
ب اجتهاداتِه ،وآرابه،
ودالبله ،وتارٌخِه؛ ولٌس أحد عندَه معصوما -مِن كبٌر أو صؽٌر -ال
عصمة ظاهرة ،وال عصمة ُمبطنة!-

وٌعترؾ بمكانتِهم؛ لكن
(منتدى كل ّ السلف ٌٌِّن) ٌحتر ُم ال ُعلماء ،وٌقدِّ رهم،
ُ
ّ
بعض ما خالفُوا
إبداء ُوجوه
احترا َمه هذا ال ٌمن ُع ُه مِن
الحق والبٌان فً ِ
ِ
فٌه الصواب ،دون هَدْ ر وال إسقاط...
نضب َطة؛ البعٌدة عن
(منتدَ ى كل ّ السلف ٌٌِّن) منتدى الوسطٌة الشرعٌة ال ُم ِ
ال ُؽلُ ِّو والتشنٌع ،أو التساهل و(التمٌٌع)...
(منتدى ُكل ّ السلف ٌٌِّن) ِّ
نفسه وكاتِبٌه عن أنْ ٌتعق ُبوا ( ُكل) ُمتر ِّبص،
ٌنزهُ َ
ُ
فالوقت أؼلَى مِن
ٌتناولُوا ( ُكل) ُم َت َن ِّقص!!
أو ٌردوا على ( ُكل ِّ) ُمتص ٌِّد ،أو
َ
س ْفساؾِ هذه األصناؾ!
أن ٌُضٌ َع فً َ
ّ
(منتدَ ى ُكل ّ السلف ٌٌِّن) ٌستعمل ُ (خبر ال ِّثقة) بوج ِه ِه
الحق؛ فبل ٌجعل ُ
صماء ،وال ٌتهم العدول األبرٌاء ب ُطعون
الكذبة الصلعاء ،كال ُحجة ال َع ْ
والجهبلء...
المجاهٌل
ُ

والرضا بالف َِرى
ض َق ُبول َ الت َهم الجاهزةِّ ،
(منتدَ ى كل ّ السلف ٌٌِّن) ٌرفُ ُ
ال ُم َق ْولَ َبة! َفضبل عن استعمالِها واستخدامِها!!
(منتدَ ى كل ّ السلف ٌٌِّن) ٌَ ْنؤَى بنفسِ ِه عن الترا ُ
ب المرٌضة ذا ِ
ش ِق باأللقا ِ
ت
عاوى العرٌضة؛ والتً َف َج َر بها َمن ا ْن َف َج َرَ ،
وط َؽى فٌها َمن َب َؽى!!
الد َ
أسالٌب الحِزب ٌٌِّن فً التؽرٌر
ٌعرؾ (ج ٌِّدا)
( ُمنتدى ُكل ّ السلف ٌٌِّن)
َ
ُ
باألموال ،والتؽٌٌر لؤلشكال؛ فهو َحذِر ُمحاذِرُ ،م َح ِّذر؛ المنهج الحق عن َد ُه
َ
جمٌع األنظار...
الصواب عنه ٌعلُو
فوق ُكل ِّ اعتبار ،والدلٌل
َ
ُ
َف َر ْم ٌُ ُه بما هو من ُه بريء َع َمل رديء ،وفِعل قبٌح دنًء...
وب ُحجة
فما ُؼ ٌِّ َر مِنا (!) أو تؽٌ َر -وهو محدود معدود-؛ فبدلٌل ُمع َت َبرِ ،
وٌتطاول ُ ب ِه َذٌاك!!!...-
وقُوة َن َظر -ال َك َما ٌَ ْز ُع ُم ُه هذا! وٌدعِ ٌ ِه ذاك!!
َ
لؽٌرنا ُم َحرم علٌنا!؟!؟!؟
أ ْم أن هذا (!) ُمباح ِ
ٌحرص -وال ٌزال ُ -على َج ْمع الكلمة ،ول ِّم الشمل -
(منتدى كل السلف ٌٌِّن)
ُ
ِّ
ِّ
الحق؛ لذلك تراهُ ٌرد على َف ْرد،
بالحق إلى
استطاع إلى ذلك سبٌبل-
ما
َ
و ٌَ ُؽض طر َف ُه عن عشرة!!

(منتدى ُكل ّ السلف ٌٌِّن) فرصة ُمباركة الكتشاؾِ المواه ِ
ب العلمٌة الناشبة
اجتمع ْت إال ُنصرة للسنة،
المبرورة -فً الشرق والؽرب -والتً ما
َ
ودِفاعا عن أهل السنة...

ِّ
بالحق ع ّما ٌُظلم به بالباطل ،وهو ٌُجاهد
دافع
(منتدَ ى ُكل ّ السلف ٌٌِّن) ٌُ ُ
فاع) إلى (ال ُهجوم) -
َ
نفسه -إلى هذه الساعة!! -عن أن ٌتحول َ مِن (الدِّ ِ
وهو ما ال ٌر ُجوه!!-
(منتدَ ى ُكل ّ السلف ٌٌِّن) لـ( ُكل ّ السلف ٌٌِّن) = (السلف ٌٌِّن)؛ ولٌس كما َز َع َم
الزا ِع ُم!
فتري! وظن الظانّ - :ببل ب ٌِّنة وال ُبرهان( -ال ُكل)( :إال
َ
وافترى ال ُم ِ
السلف ٌٌِّن)!!!!

{ قُلْ َهلْ مِن ُ
ش َر َكآبِ ُكم من ٌَ ْهدِي إِلَى ا ْل َح ِّق قُ ِل هللا ٌَ ْهدِي لِ ْل َح ِّق أَ َف َمن
ؾ
ي إِال أَن ٌُ ْهدَ ى َف َما لَ ُك ْم َك ٌْ َ
ٌَ ْهدِي إِلَى ا ْل َح ِّق أَ َحق أَن ٌُت َب َع أَمن ال ٌَ ِهدِّ َ
َت ْح ُك ُمون َ .و َما ٌَت ِب ُع أَ ْك َث ُر ُه ْم إِال َظ ّنا إَن الظن الَ ٌُ ْؽنًِ مِنَ ا ْل َح ِّق َ
ش ٌْبا إِن هللا
َعلٌَم ِب َما ٌَ ْف َعلُون }...

*****

إٌناس ال ُعقول الواثِقة بكش ِ
ؾ (إفبلس) الصعافِقة!!
ُ
تابع ،وأن ُظر وأُطالِع...
 ...أقرأ ُ وأ ُ ُ
فؤكثر ما أراهُ مِن ال ُخصوم هو الظل ُم ال ُمبٌن..
ُ
أو الجهل ُ ال ُمشٌن...
المكر الفاشً الدفٌن...
أو
ُ
نقؾ مع ُكل ِّ َردّ؟!
هل ُ
أحد؟!
ب أي َ
وهل نتعق ُ
الج َهلَ ُة وال األؼمار!!
َت ْف َنى األعمار ولن ٌنقضِ ً َ
ُت َهم ُتل َقى ذات الشمال وذات الٌمٌن...
دَعاوى ُتد َعى ببل ب ٌِّنة وال ُبرهان...
َ

كتب مِن ؼٌر رادع وال وازع...
كلمات ُت ُ
تؤٌٌدات و ُموافقات ،وتهنبات وتبرٌكات (!) َتنهال ُ مِن هُنا وهُناك وهُنالك؛
جام ُعها اإلمعٌِة! وقِوا ُمها العصبٌة!!
ب عن هإالء
فهل َك ْونُ (اإلنترنت) مفتوحا للجمٌع ببل ُمراقبة (!) ٌُ َؽ ٌِّ ُ
رب العالمٌِن ،و{أن هللا سمٌع علٌم}؟!
ال ُمشاؼِ بٌن ُمراقبة ِّ
ٌعترفوا...
فهذا -واللـ ِهُ -عنوانُ إفبلسهم؛ َف ْل ٌَ ُكفوا ،و ْل ِ
للشٌطان علٌنا!
ٌا قوم ..ال نزال ُ صابرٌنَ على جهلِكم ..فبل تكونوا عونا
ِ
ٌا قوم ..إن بنً َع ِّمك فٌهم ِرماح!! لكننا ال نزال ُ -إلى اآلن -نداف ُع
جانب العفو والسماح!!
(فقط)؛ ُم َؽلِّبٌن
َ
ٌا قوم ..ل ْم َتكادوا تتركون ُتهمة (!) إال وألصق ُتمونا بها ،وألصق ُتموها
بنا!!
أخطاءنا (!) تمؤل ُ الفضاء؛ فؤٌن ذهبت -بر ِّبكم -أخطا ُر
ٌا قوم ..لقد جعل ُتم
َ
البدع ُ
ِّ
َ
الحق إال
ضاق دُو َنها ذلك الفضاء!!؟ {فماذا بعد
الخلص التً
أهل ِ
الضبلل}؟!!

فضاء العالَمٌن؟!
ؼٌر
أم أن (
ِ
فضاءكم!) ُ
َ
ٌا قوم ..إن ُجل ما تك ُتبونَ و ُتعلِّقون هو ه َْذر باطل ،وه ِْذٌان عاطِ ل؛ فبل
كهذر ُكم ،وه ِْذٌان ك ِه ْذٌانكم!!
تسحبونا (!) ُ -م ِجدِّ ٌن -إلى ه َْذر
ِ
ٌا قوم ..رمٌ ُتمو َنا ب ُكل ِّ باقعة مما ٌعلم هللا -وهو العلً القدٌر -أن ُه كبلم
فاشِ ل ال َو ْزنَ له فً الواقع!!
فوق ُظ ْل َم ُ
ٌا قوم ..لقد ظلم ُتمو َنا ُظلما ٌكا ُد ٌَ ُ
صوم السابِقٌن -م ّمن ال
الخ ِ
نزال ُ لهم ُمخالِفٌن!!-
ٌا قوم ..أال تخ َ
ش ْونَ مِن دعو ِة مظلوم لٌس بٌ َنها و َب ٌْن هللا حجاب؟!
تحس ُبون أن الدنٌا هً آخر ال َمطاؾ؛ فبل َبعث ..وال ُنشور..
ٌا قوم ..هل
َ
وال حساب ..وال عذاب؟!

العدْ ل ُ ..فبل َت ُجو ُروا...
ٌا قوم ..إن السلفٌة هً َ
وهً الحق ...فبل ُتبطِ لُوا...

وهً ال ُهدَ ى  ..فبل َتضِ لوا..

قوم ..إن السلفٌ َة مٌزا ُنها واحد ..فبل ُت َعدِّ دُوه! وإن مكٌالَها أوح ُد ...فبل
ٌا ِ
ُت َن ِّو ُعوه!

ّ
ِّ
الحق -بصورة جلٌة...-
الحق إال
كبٌر فً
ٌا قوم ..ال َ
ولٌست (اإلقلٌمٌ ُة) -أبداَ -ح َكما على الدعوة السلفٌة...
باب تفرٌق وتشقٌق عند أهل السنة
ولٌست (ال ُعنصرٌ ُة) -أ ْل َبت َةَ -
النبوٌة...
فاعقِلُوا...

وأدر ُكوا..
ِ
وتؤن ْوا...

 ...ولبِن َفلَ َت ْت أقبل ُم ُكم مِن ُعقُلها؛ فإن أقبل َمنا إلى اآلن فً (معاقِلِها)...
خرجها إدراكا َ
للخبلص...
فبل تدفعونا ألن ُن َ

فحٌنبِذ؛ { َ
الت حٌنَ َمناص}!!!
وللص ْب ِر ُحدود ..فبل َت ُج ُ
جاو ُزوها!
وزوها ،أو ُت ِ
قالوا :حِزبً..
طبً..
قالوا :قُ ّ
قالُواُ :مر ِجا..
قالوا :رافضِ ًّ..
لٌبرالً..
قالوا:
ّ
وقالوا :علمانً...

ُكل ذلك بؤوهام فارؼة ،وشبهات هاوٌة ،وأهواء ؼامرة!!!
ُثم ماذا -بع ُد-؟!

هل بقً فً َج ْع َبتِ ُكم الخاوٌ ِة شًء؟!
جٌوب ُكم (ال ُمفلِسة) أصفر أو أحمر؟!
هل بقً فً
ِ

بعض زبانٌتهم
ولوال بق ٌّة مِن حٌاء (!) لقالوا :كافر!! وال أكا ُد أشك أن
َ
ٌهمس بها إلى بعض!!!
ُ

{ ...ال ٌرقُبونَ فً مإمن إالّ وال ذِمة}...
أٌنَ ال ُهدَ ى وضواب ُطه؟!
أٌن الحق ورواب ُطه؟!
لقد أت َق ْن ُتم ٌا (هإالء) فن االستعداء ...فلم تكادُوا ُت ْبقُونَ لكم ِح ّبا وال أخا،
تص َطفُونَ لكم حبٌبا وال أَ َحدا...
وال ْ
أكثر -بكثٌر -مِن فر ِح ُكم بؤنْ ٌكونَ معكم
أفراح ُك ْم بؤنْ ٌخ ُر َج عن ُكم أحد ُ
ُ
ضاؾ إلٌكم َعدَ د!!
أحد ،أو ٌُ
َ

ما هذه النفسٌة القاتمة ،والعقلٌة الظالمة؟!

ال ُتلقونَ باال لكلماتِ ُكم السوداء ولو مؤل جهلُها (الفضاء) ،ولو ؼطى
كذ ُبها َعنان (السماء)!!

ُ
فً الوق ِ
دافع المظلو ُم عن
تضٌق
ت الذي
صدوركم -فبل تق َبلُونَ -أنْ ٌُ َ
ُ
نفسِ ه -فقط-؛ فإذا تكلم؛ فكؤنما هو ٌجلدُكم ،فبل تسمحون له!
َ
تحت
خرى (!) تتلوها -منظمة-؛ إلسكاتِ ِه
بل تجتهدونَ فً حملة ظالمة أ ُ َ
مطار ِق التهدٌد والوعٌد الشدٌِد!!
ِ
ٌا قوم ..لٌست السلفٌة ُثكنة عسكرٌة ،وال ُبإرة حِزبٌة ،ولٌس التهدٌ ُد -
بالهوى -مِن أُصولِها ،ولٌس الوعٌد -بؽٌر هُدَ ى -مِن قواعدِها؛
َ
فار َع ُووا...
ْ
لقد قولُو َنا ما ل ْم َنقُلْ!!!
وح َك ُموا علٌنا -بؤهوابِهم -بما لم ٌُ َقل!!!
َ
فإلَى م َتى سٌظلونَ -هكذاٌ -هرفون بما ال ٌعرفون!؟!
و ٌُ ْهذون بما ٌُ ْإ ُذون؟!

ٌختا ُرون من المقاصد أسوأها ..ومِن األلفاظِ أشن َعها...

ٌعشقون الخبلؾ ،و ٌَؽرقون فً هوى االختبلؾ...

والكذب منهم حق ببل امتِراء...
الصدق مِن ؼٌرهم افتراء،
ُ

ؼٌرهم مرفوض!!
والجهل منهم مفروض! والحق مِن ِ
فإلى م َتى؟! إلى م َتى؟!

َ
العصمة لهم...
إن احترا َم ال ُعلماء ال ٌُعطِ ً القُدسٌ َة أو
بٌن ٌ َد ٌْه وال مِن
إن احترا َم ال ُعلماء ال ٌجعل ُ كبل َم ُهم {ال ٌؤتٌ ِه الباطل ُ مِن ِ
خلفِه}..

لماء ال ٌكونُ بالتعص ِ
ب أو التحزب لِـ َما ٌقولونَ ..
إن احترا َم ال ُع ِ
كحال ما بٌن ال ُمرٌ ِد وشٌخِه
لماء (السلفً)؛ لٌس
إن احترا َم ال ُع ِ
ِ
الصوفً)!!
(
ِّ
سوا فقط (فُبلنا)،
وإن
ِ
أوالء (ال ُعلماء) -الذٌن نتكلم عن (احترامِهم) -لٌ ُ
و(فُبلنا) ،و(فُبلنا)!!!
لماء األُم ِة -إذن -لَقلٌل..
إن ُع َ

لقد حج ْر ُتم -بتعصبكم! -واسِ عا ،وضٌ ْق ُتم -بتحزبكم!ُ -متسعا...
تحس ُبون!!
وأكثر مما
أكثر م ّمن تظنون،
َ
ُ
لماء السلف ٌٌِّن األ ْثبات ُ
إن ال ُع َ
ُ
زدوجة...
الباطلة ال ُم
معاٌٌر ال ُؽلُ ِّو
لكنها
َ
ُ
بمنظار ٌْن..
ٌن ُظ ُرونَ
َ
و ٌَكٌِلونَ بمكٌالَ ٌْن...
ؼٌرهم (أ ْنٌار) ُتحرق!!
(النار) منهم (نور) ٌُشرق ،ومِن ِ
فماذا نحكم على هذا المِعٌار؟!

وبماذا نح ُك ُم على هذا االعتبار؟!
لقد َط َؽ ْوا و َب َؽ ْوا...
وفج ُروا وا ْن َف َج ُروا...
َ
ماجوا...
وهاجوا ُ
ُ

استمراءهم واسترسالَ ُهم؟!
الباطل
ِؾ عن
َ
س من ُهم رجل رشٌد ٌُوق ُ
أ َفلَ ٌْ َ
ِ
ِّ
بالحقَ -ؼٌ ُهم وباطلَ ُهم؟!
ٌقمع -
س بٌن ُهم رجل ذو َن َظر سدٌد
ُ
أ َفلَ ٌْ َ
ِّ
إفبلسهم) ،و ٌُ َح ِّذ ُرهم إسرا َفهم!؟
بالحق حدٌد ٌُ َع ِّرفُهم (
أفلٌس بٌنهم رجل
َ
ّ
الحق!!!
سماع)
نظارا ُتهم السوداء أَ ْع َم ْت ُهم عن (
ِ
بالهوى آذا َنهم فلم ٌعودُوا ( ٌَ َر ْونَ ) ح ّقا مِن دونهم!!!
وأصموا
َ
واح َت ْرنا َم َع ُهم...
وهللا لقد حٌ ُروناْ ،
لك ّنها َح ٌْرة ُعرفت (أسبا ُبها) ،وأُؼلِقت بالبصٌرة أبوا ُبها...
(اإلشارةُ) إلى شٌخ -عندهمٌ -قدِّ ُمو َنه! -مِن أكبر الكبابر...
َ
بٌنما (الطعنُ ) -الصرٌ ُح -فً
مشاٌخ ُمقدمٌِن -فً الدنٌا ُكلِّهاٌ -تسا َبقُونَ
ٌتبلو ُموا -ولو بالقلٌل -علٌه!!
ؼٌر أنْ
َ
إلٌه! مِن ِ
ألَم أَقُل :إ ّنه اإلفبلس؟!!

أظهر عبلما ِ
بجهلِهم الؽالً،
س مِن
ت هذا (اإلفبلس) أن هإالء َ -
َأولَ ٌْ َ
ِ
أي دفاتِر!-؛ ال
و ُؼلُ ِّوهم الجاهِل-
ٌبحثونَ فً الدفاتِر القدٌمة ِّ -
صاروا َ
ُ
ؼٌرهم ح ّتى م ّمن ٌُبدِّ ُعو َن ُهم و ٌُضلِّلُو َن ُهم؛
أقول ُ :دفاتِرهم! بل دفاتر ِ
كالتكفٌر ٌٌِّن والقطب ٌٌِّن!!!

ألٌس هللا ُ بكاؾ عبدَه}!؟
{ َ
سوءا َفبلَ َم َرد لَ ُه َو َما لَ ُهم ِّمن دُونِ ِه مِن َوال}...
{ َوإِ َذا أَ َرادَ هللا بِ َق ْوم ُ
 ..فهل نس ُك ُ
ت؟!

ال..

لنْ نس ُكت...

الج ْع َبة -عندنا -كثٌر..
وفً َ
وال نزال ُ فً ال ُخ ُطوات األُولَى (!) نحو..
البداٌة...

َن َعم ..نحو( ..البداٌة)...

ؾ ن ح ن  ...ل م  ...ن ب د أ  ...ب ع د !!!

س ِّر ُعوا انطبلق هذه (البداٌة)!!
فبل ُت َ
عجلُوا بها!!
وال َت َ
ِجارها!!
وال ُت َع ِّجلُوا بانف ِ
فؤَعٌ ُنو َنا على أنفُسِ نا -باهلل علٌكم...-
وأَ ْقصِ ُروا...
{والعاقبة للتقوى}...

*****

ْارفُقُوا بالشٌخ ربٌع
ٌرحمكم هللا-الدابر َب ٌْن طر َف ٌْن ٌَ ُرد أحدُهما على َ
اآلخر!
السجال َ (!)
َ
ال أزال ُ أتؤمل ُ هذا ِّ
ب آخ ُِرهما أولَ ُهما!!
وٌنتق ُد أولُهما آخ َِرهُما! وٌتعق ُ
وال أشك أن عند كِبل الطر َف ٌْن -أصلحهم المولى -عددا مِن األخطاء
واألؼبلط ،وفٌهما أ ْنماط مِن التفرٌط واإلفراط..
الطرؾ َ
اآلخ ُر -كثٌرا-؛ فقد بلونا علٌه -مِرارا
ولٌس ٌهمنًِ -اآلنَ -
ُ
ب
وتكرارا -ال ُؽلُو الشدٌد!
والتطاول ال َمدٌد! والتناقض العدٌد؛ م ّما قد ٌص ُع ُ
ُ
حصرهُ أو إحصاإُ هُ -على التحدٌد!!!-
ُ

بارك (منتدٌات ُكل ّ السلف ٌٌِّن) -نعم؛
أكثر -منتدانا ال ُم َ
فالذي ٌهمنًِ -إذنَ -
ُكل ّ السلف ٌٌِّن ،وإن َرؼِ َم ْت أ ُ ُنوؾ ! ،-والتً فر َج هللاُ بها ُه ُموما ،وفت َح بها
َ
رب
آفاقا ،وسد َد بها أقواما ،وأصل َح بها
خبلبق وأخبلقا -والحم ُد هلل ِّ
العالَـمٌِن-...
ي) الذي
ولقد أعج َبنًِ جدّ ا -والحم ُد هلل -هذا التكا ُتؾ
األخوي (الف ِْط ِر ّ
ّ
بؤفكارهِم
شرفُوه ،والذٌن تجم ُعوا
تعاضدَ به أعضا ُء ُمنتدانا ال ُم َ
َ
ِ
بارك و ُم ِ
ال ُمإتلفة مِن أنحاء ُمختلفة؛ فشكلُوا بذلك قوة علمٌة ال ٌُستهانُ بها -
قوتها ألسن قبابح! و ُكتِمت بها أنتانُ روابح،
س ْت مِن ّ
والفضل ُ هلل-؛ َخ ِر َ
وسقطت مِن أمامِها ُ
ش ُبهات طوابح!
بعض ال ُمراقِبٌِن -مِن ُمنصِ فً ال ُمخالِفٌن -شِ فاها-
ح ّتى قال لً -ذات مرة-
ُ
 :لقد تكل َم فُبلن كلمة واحدة ،وردد ُتم علٌه بع َ
شرة ُردود!!!

ُ
فشردْ بهم َمن
قلتَ :ن َعم؛ ألٌست تلك باطلة ،وهذه ح ّقا؟! فصنٌ ُعنا با ُب ُهِّ { :
فس َك َ
ت!
َخ ْل َف ُهم}؛ َ
بلبنا؛
مس -القرٌب -ات َ
صل َ بً -هاتف ٌّا -ابن مِن أبنابِنا ،وتلمٌذ مِن ُط ِ
وأَ ِ
سإاال ذك ٌّا؛ قاببل:
فسؤلنًِ ُ
لماذا ل ْم ٌُ َق ِّرظ الشٌخ ربٌع كتاب «الصٌانة!» -ذاك-؟!

سإالِ ِه -مع ظهوره ووضوحه ،!-فلَ ْم
فاجؤَنًِ ب ُ
والحق -والحق أقول ُ -أن ُه َ
نضبط له! إال بـ(لعل) ،و(لعل!)
أستطِ ْع تكوٌنَ جواب ُم ِ

نفسه )- (smsألح ِد
ب هذا السإال َ َ -
وبعدَ َف ْج ِر هذا الٌوم :وجد ُتنًِ أك ُت ُ
بارك؛ قاصدا ِب َك ْت ِبً سإالً له أنْ
شرفًِ منتدانا ال ُم َ
إخوانًِ األفاضِ ل مِن ُم ِ
ٌتباح ُ
ث فٌه اإلخوة ،وتتبلق ُح
كتب فً ال ُمنتدَ ى،
َ
ٌكونَ ُعنوانا لموضوع ٌُ ُ
َ
بصٌص ُنور
ٌحظ ْون -ولو مِن هُنا أو هُناك -على
أفكارهم؛ (لعلهم)
فٌه
ِ
ُ
ٌهدٌهم إلى السبب الراجح الصحٌح وراء ذلك!

ب لً جوابا (sms) -أٌضا-
فإذا
شرؾ -ذاك -جزاهُ هللا ُ خٌراٌ -ك ُت ُ
باألخ ال ُم ِ
ِ
على سإالً (!) -وهو ما لم ٌ ُكن مِن ُمرادِي! -قاببل:

( َ
شٌخنا -أحسنَ هللا ُ إلٌكم-:
لعل َو َر َع الشٌخ ربٌع َم َن َع ُه مِن ذاك؛ م ّما ٌدل على أن الشٌخ ربٌعا ٌرد
على ُمخالِفٌه دٌانة ،ولكن ُه تحت تؤثٌر بطانة خبٌثة ،استؽلوا ِك َب َر سِ ِّنه،
وع ْج َزهُ عن ُمتابع ِة األُمور!
َ

الر ْف ُق به.
فعلَى اإلخوة فً ال ُمنتدَ ى [كل السلف ٌٌِّن] ِّ
وهللاُ أعل ُم.
جزا ُك ُم هللاُ خٌرا).

...فؤعج َبنًِ حسنُ ظ ِّنه ،وأدَ ُبه ،وجوا ُب ُه ،ورأٌ ُت ُه ُمتناسِ قا -تماما -مع
وبسوء َمن حولَه -اآلن -مِن
بفضل الشٌخ ربٌع -مِن جهة،-
اعتقادِي
ِ
ِ
جهة أُخرى ،-وهو ما أكا ُد أجز ُم أن ُه سٌكتشفُ ُه -ال أقول ُ :عا ِجبل أم آ ِجبل!
بعض َمن كا ُنوا فً موقِعِهم (!)
ولك ِّنً أقول ُ :عا ِجبل-؛ كما
اكتشؾ حال َ ِ
َ
واكتشؾ َخلَلَ ُهم ،فحذ َِرهُم ،وحذ َر من ُهم..
ؾ فسا َدهُم،
َ
قبلَ ُهم؛ ف َع َر َ
بارك ُ -مشرفٌِن وأعضاء-:
فها هً نصٌحتًِ إلخوانًِ فً هذا ال ُمنت َدى ال ُم َ
ْارفُقُوا بالشٌخ ربٌع...
س ْوا مكا َن ُه ومكان َت ُه...
وال تن َ
وار َح ُموا سِ ن ُه وشٌ َب َت ُه...
ْ
وتلطفُوا فً َن ْق ِد ِه..
َ
حقٌقة َ
ِّ
ش ِّر َمن حولَه...
ؾ
وأعٌ ُنوهُ -
لٌعر َ
بالحقِ -
فالشٌخ َب َ
شر؛ ٌُخط ُا و ٌُصٌب ،وٌعل ُم وٌجهلُُ ٌَ ،رد و ٌُ َرد علٌه..

شاء هللا ُ -ال ٌتعم ُد الباطل َ -وإنْ وا َق َع ُه ،-وال ٌتقص ُد َ
وهو فً ُكل -إنْ
َ
الخلَل َ
وإنْ أصا َب ُه-...بعض إخوانِنا لمجلِسِ ِه َ -حفِ َظ ُه هللاُ -مع
وما رأٌ ُت ُه -وألو ِل مرة! -مِن
تفرٌػ ِ
ِ
العامر -فً مكة -أكدَ لً ُم ْج َمل َ هذه
منزلِ ِه
ِ
إخوانِنا الفلسطٌن ٌٌِّن فً ِ
ؾ لً ما ل ْم أ ُكنْ أتوقع -مِن طرؾ َ
المعانً -مِن طرؾ ،-و َك َ
آخر!!-
ش َ
َ
ناقشة
الح ْل َق ِة التالٌ ِة مِن هذا ال َمقال! ُم
بالتفصٌل -سٌكون
وهذا -
نصٌب َ
َ
ِ
وكشؾ أحوال!!!
أقوال،
َ

وهللاُ ال ُمستعانُ -ذو الجبلل-...

( ٌُتبع)...
*****

القول العدل األمٌن
فً ُمباحثة (الشٌخ ربٌع) فً (جلسته مع الفلسطٌن ٌٌِّن):
( ٔ)
( ..لن أُعا ِد ٌَك كما عاداك ؼٌري  ...بٌنً وبٌنك العِلم ) ..
آخر كلمات قُل ُتها للشٌخ ربٌع بن هادي -حفظه هللا -قبل السبلم
هذه كانت َ
والوداع -فً آخر لقاء لً معه ،وذلك فً بٌتِ ِه فً مكة؛ فً منتصؾ شهر
رمضان سنة (ٕٔٗ1هـ) ،وهو ما أنا حرٌص علٌه إلى هذه الساع ِة -
ساببل هللا أن ٌُعٌ َننً علٌه-.
ُ
ذكرت فً المقال السابق «ارفقوا بالشٌخ ربٌع ٌ-رحمكم هللا »-ما
ولقد
ٌجب علٌنا -بصفتنا سلف ٌٌِّن -نحو الشٌخ ربٌع -حفظه هللا -مِن ّ
حق ،وأن
ُ
الر ُ
طؾ معه -ولو كان ذلك مع َر ِّد شًء م ّما َنراهُ مِن
فق به ،والل ُ
الواجب ِّ
َ
أخطابه -وف َق ُه هللا ُ-؛ فهو بشر مِن البشرُ ٌَ « ،رد و ٌُ َرد علٌه»...
ولعل هذه هً المر َة األُولَى (!) التً سؤتناول ُ فٌها -مع بالػ االحترام
والتقدٌر -بالردِّ والبٌان ،والدلٌل وال ُبرهان -صراحة -بعضا م ّما قالَ ُه
الشٌخ ربٌع فً ح ِّقً ،أو انتقدنً فٌه؛ وذلك مِن خبلل ما َو َر َد فً (جلسة
حاوال َ -ج ْهدِي ُكلّه -أنْ أضب َط قلمًِ
الطلبة الفلسطٌن ٌٌِّن) معه -فقط-؛ ُم ِ
بؤد ِ
ب العِلم ،وقوة ال ُحجة -معا-..
وهذا -عند كل ِّ ذي َن َظر -حق شرعً لً ُ -م ْع َت َبر-...
ّ
أدب العِلم أو احترا َم
الحق ُت
وصولَة
ناقض َ
ُ
الحجة َ
و َمن توه َم أن قوة ُ
ص َفنًِ
كمثل ذاك
لماء؛ َف ْل ٌَ ْبكِ على نفسِ هِ؛
ال ُع ِ
الؽوي الشنٌع الذي َو َ
ِّ
ِ
بـ( ِّ
ابق (ارفقوا بالشٌخ ربٌع!!!)..
الزندٌق!) لمجر ِد كتابتًِ مقالً الس ِ
َ
ح -ج ّدا -بهذه
وإ ِّنً ألظن أن
فضٌلة الشٌخ ربٌع َ -وف َق ُه المولَى -س ٌَفر ُ
الودودة؛ لِـ َما س ُت ْث ِم ُرهُ -إنْ شاء هللا -مِن تصحٌح مفاهٌم
ال ُمباحث ِة َ
مؽلوطات ،وتصوٌب وقابع أو معلومات...
وهللاُ -تعالىٌ -قول{ :و َف ْو َق ُكل ّ ذِي عِ ْلم َعلٌِم}...

وهؤنذا أتناول ُ ( َ
ألفاظ) الشٌخ ربٌع -حفظه هللا( -وكلماتِه) التً (قالَها )
بشؤنًِ ،أو فً ح ِّقً -لفظة لفظة ،وكلمة كلمة -فً ذلك (المجلس) ،وأ ُ َب ٌِّن
َ
ِّ
حقابق -سواء لً أو علً -وهللاُ ولً
الحق فٌها بما تتضم ُن ُه مِن
وج َه
الصادقٌن:
1قال الشٌ ُخ ربٌع( :هذا الكتاب رد علً أنا!)قل ُ
تٌ :قص ُد -حفظ ُه هللاُ -كتابً «منهج السلؾ الصالح فً ترجٌح
المصالح ،وتطوٌح المفاسد والقبابح؛ فً أُصول النقد والنصابح» -وقد
صدَ َر ْت طبع ُت ُه الثانٌة المنق َحة المزٌدة -بحم ِد هللا-.
أهل
ولبن كان ذلك كذلك؛ فهل
ٌعٌب أي كتاب كو ُن ُه ردّ ا على ِّ
ُ
أي أحد مِن ِ
لعلم -كابنا ما كان فضلُ ُه ومنزل ُت ُه-؟ !
ا ِ
ِّ
للحق،
الكتاب -أي كتاب -ما قد ٌتضم ُن ُه مِن ُمخالفة
ٌعٌب
أم أن الذي
َ
ُ
و ُمناقضة للهدى؟!
وهو ما أنا حرٌص على معرفتِ ِه والوقو ِ
ؾ علٌ ِه إلى هذه الساعة؛ مما ل ْم
ُ
طالعت مِن ُردود!! وتعقبات!!!
أر شٌبا منه ذا بال فٌما
َ
وهل هُناك (أحد) مِن أهل العِلم -على درجاتهم كا ّفة -فوق الردّ؟!
2قال الشٌ ُخ ربٌع( :أنا صابر علٌه عشر سنوات ،وهو معهم ٌُإ ٌِّ ُدهُمدافع عن ُهم وأنا صابر علٌه).
و ٌُ ُ
ُ
قلتٌ :قص ُد -وف َق ُه هللا ُ -أ ّنه صابر علً فً هذا الذي أشار إلٌه مِن التؤٌٌ ِد
فاع -فقط-...
والدِّ ِ
أ ّما (الصبر)؛ فهو ُمتبادَ ل بٌ َننا -والحم ُد هلل-؛ فكما ٌَرانً هُو ُمخطبا فً
(موقفًِ) مِن هإالء [وٌقص ُد المؽراوي وعرعور وأبا الحسنُ ،ث ّم -بعد-
ؼٌر ُمصٌب فً (موقفه )
أبا إسحاق ومحمد حسان] ،فؤنا -أٌضا -أراهُ َ
بالعلم ُمتناصِ ِ
حٌن ،وبالهدى ُمتواصٌن-؛ فكان ماذا؟!
من ُهم -
ِ
ِّ
الحق-؛ ولٌس هو محصورا
والصب ُر محتاج إلى رحمة -كما هو قابم على
ص ْوا بال َم ْر َح َمة}...
فً أحد ،وال ممنوعا مِن أحد! {
وتواص ْوا بالص ْبر وتوا َ
َ
أ ّما أ ِّنً (معهم)؛ فبل؛ بل -وهللاِ -ال أكا ُد أل َتقًِ الواح َد مِن هإالء -أو

أ ُهاتفُ ُه -إال مرة فً الس َنة ،أو الس َن َت ٌْن ،أو لعله أكثر -وهللاُ ٌشه ُد ،-بل
سنوات!
أرهُ ُمن ُذ عدة َ
ض ُهم ل ْم أ ُ َكلِّ ْم ُه أو َ
بع ُ
فكٌؾ أكونُ (معهم)؟!
َ
ؼٌرهم
أ ّما إذا أُرٌدَ بِـ( :معهم) أي :فِكرا وأفكارا؛ فؤنا (معهم) -كما أنا مع ِ
م ّمن أعتق ُدهُ سلف ٌّا ولو أخطؤ -فٌما وا َفقُوا فٌه الحق الذي أَدٌنُ هللاَ به -
ب-؛ دون الحِزب ٌٌِّن ،أو التكفٌر ٌٌِّن ،أو القطب ٌٌِّن ،أو ؼٌر هإالء
َح ْس ُ
نحرفٌن...
ال ُم ِ
بعض
أ ّما أ ِّنً (أُإ ٌِّ ُدهُم) -هكذا بال ُعموم؛ فبل -أٌضا ،-بل إ ِّنً أُخالِفُ ُهم فً ِ
ما ٌرو َن ُه صوابا مما ال أراهُ كذلك ،وأُناص ُحهم فً ذلك ،وأ ُ ِّ
حذ ُر م ّما
ورفق-...
أخطإوا فٌه -بلُ ْطؾ ورحمة ِ
وهذا -دون اإلسقاطِ والتبدٌع -تماما -ما ات َف ْقنا علٌه ( ُتجا َه ُهم) -وأمثالهم-
بدار ِه فً (م ّكة) -قبل
مع الشٌخ ربٌع -أما َم مجموعة مِن أهل العِلمِ -
ثمانً سنوات-؛ فما الذي تؽٌر؟!
أرى أنهم ان ُتقِدُوا فٌه
دافع عن ُهم)؛ َف َن َعم -وال أزال ُ-؛ وذلك فٌما َ
أ ّما أ ِّنً (أ ُ ُ
بؽٌر ّ
حق ،أو قٌل فٌهم بؽٌر صواب؛ مثلُ ( :مبتدِع)( ،ضال ّ)( ،شٌطان)،
ِ
(مِن أتباع المسٌح الدجال)( ،قطبً)( ،تكفٌري) -وؼٌر ذلك -م ّما ال ٌحمل ُ
سداد...
عندي -أي وجه مِن َؼٌرهم م ّمن أراهُ سلف ٌّا -ولو
َن َعم؛ ٌُوج ُد عندهم أخطاء ،وأخطاء -كما عند ِ
كان كبٌرا-؛ لكنْ لٌست بذاك الحجم! وال ما ٌُقار ُب ُه !!
فسبٌل ُ ُ
الخروج م ّما هم فٌه :التواصً والتناصح ،ال التقاطع وال ُهجوم
الكاسح!
مع التنبٌه -خامسا وتاسعا -...إلى أن ال ِخبلؾ فً درجات (ال ّناسَ ) -جرحا
وتعدٌبل -بٌن ُعلماء األُمة مِن أهل السنة -قدٌما وحدٌثا -خبلؾ علمً
ُمعت َبر...
كخبلفِ ِهم -قدٌما -فً ابن أبً ٌح ٌَى...
وخبلفِهم -حدٌثا -فً ابن جبرٌن!
...وؼٌرهما كثٌر!

3قال الشٌ ُخ ربٌع( :بكتاب وكتابٌن ،وموقع شرس!)قلت :ح ّتى لو كان الرد بع َ
ُ
شر ِة ُك ُتب؛ فكان ماذا؟!
عاب لذاتِهِ؟!
هل هذا ٌُ ُ
خالؾ الحق
العٌب ُموجه إلى محتواه ومضمونه فٌما إذا
أ ْم أن
َ
َ
والصواب؟!
وهل أحد فوق النقد والردِّ؟!
أ ّما (موقع شرس)؛ فٌقص ُد -و ّفقه هللاُ :-منتدٌاتنا ال ُم َ
باركة ( ُمنتدٌات ُكل ّ
ُ
استطعت إلى ذلك
السلف ٌٌِّن)؛ وهً المنتدٌات التً ال أسم ُح فٌها -ما
بؤي مِساس بالشٌخ ربٌع انتقاصا ،أو تجرٌحا؛ فضبل عن شراسة
سبٌبلِّ -
شًء مِن ذلك!
أي أخ ُمتابع أن ٌدُلنً علٌه؛
وما فا َتنًِ (!) مِن ذلك؛ فؤنا
أطلب مِن ِّ
ُ
ألحذفه فورا.
شرفٌِن -أجمعٌن-؛
وهذا طلب ُمباشر ِم ِّنً -هُنا -أ ُ ِّ
وج ُه ُه إلى إخوانًِ ال ُم ِ
شاركٌِن..
فضبل عن ُعموم األعضاء وال ُم ِ
مع ضرورة التفرٌق ُ -م َذ ِّكرا -بٌن النقد العلمً النزٌه ،والطعن ؼٌر
العلمً القابم على التجرٌح والتشوٌه .
محض التموٌه...
والخلط بٌن ُهما -جمعا وتفرٌقا-
ُ
سن!)-
جرحنً ،وال ٌُثنًِ َعلًَ -علً َح َ
4قال الشٌ ُخ ربٌع( :اآلن هو ٌُ ُِّ
طالب بؤد َنى ب ٌِّنة على هذا
قلت :أ ّما أ ِّنً (أ ُ َج ِّر ُح ُه)؛ فبل
وألؾ ال ،وأ ُ ُ
ُ
االدِّعاء!
ولنْ تجدُوا!!!
ص ْرؾ؛ فذا شًء آخر...
أ ّما النق ُد العلمً ال ِّ
ولِ ُكل با ُب ُه وأسبا ُب ُه...
أ ّما أ ِّنً ال أُثنًِ علٌه؛ فـ:
الثنا ُء علٌه -حفظ ُه هللا ُ -حكما شرع ٌّا -لٌس بواجب...
عٌنً!!!!
ِفابً (!) ال
وإنْ َتنز ْلنا
ّ
بالقول بوجوبه (!) ،فهو واجب ك ّ
ِ
وال أظن أن أحدا عن َد ُه ُمسكة عقل ٌقول ُ هذا أو ٌدّ ِعً ذاك!

بل الصواب -والواقع -أنً أُثنً علٌه وأمد ُح ُه -وفقه هللا -بما أعتق ُدهُ فٌه
مِن ّ
حق ،دونَ ُؼلُو وال إفراط -كما هو شؤنًِ مع ؼٌره مِن أهل العِلم-
سواء بسواء-.
ُ
بعض سابلٌِها على
أجوبة أسبلة ُو ِّج َه ْت (إلً) ،نشرها
ومِن آخِر ذلك:
ُ
واالعتراؾ بفضلِه -حفظه هللا-.
( ُمنتدانا) -هذا-؛ فٌها الثنا ُء علٌه،
ُ
ُ
إثبات شًء مِن العصمةِ؛ ولو
ناء والفضل َ ال ٌلز ُم من ُهما -أ ْل َبت َة-
لكن الث َ
ورها -ظاهرة أو خفٌة-...
فً أد َنى ُ
ص ِ
سلِّ ُط أطفال (!) على ال ُعلماء،
5قال الشٌ ُخ ربٌع( :علً حسن ٌُ َحارب فً هذا الموقع!)
وٌمدحها ..علً ٌز ِّكٌها ،ربٌع مِن أهل العِلم ،و ُم َ
ُ
أ -أ ّما تسلٌ ُط األطفال؛ فهذا مما ال أعرفُ ُه ،وال أتخٌل ُ ُوجودَ ُه ،وإن ُوجد
مِن ؼٌري؛ فبل أرتضٌه!
أعرؾ وال أرتضِ ً؟!
فكٌؾ (أُسلِّ ُط) -إذنَ -من ال
ُ
ح) ما لم ٌكن ولم ٌُوجد؟!
وكٌؾ (أمد ُ
فرض ُوجو ِد هإالء الـ(أطفال!) -فِعبل -وهو إطبلق مجازي
ُثم؛ على
ِ
ِّ
الحق؟!
ٌمنع صِ َؽ ُر سِ ِّنهم َقبول َ ما مع ُهم مِن
لتحقٌرهِم!-؛ فهل
ُ
ِ
وهل الحق محصور فً الـ(شٌوخ) -سِ ّنا-؟!
ٌخطا الكبٌ ُر بما
الصؽٌر) ما ال ٌوج ُد عند الكبٌر؟! وقد
أم قد ٌكونُ عند (
ُ
ِ
خطا فٌه الصؽٌر؟!
ال ٌُ
ُ
البحار الكِبار!
الصؽار ما ال ٌوج ُد فً
...وفً األنهار ِّ
ِ
ُ
الصبً!) فً إطبلقات بعض
رأٌت الن ْب َز بلفظ( :
ومِن الظرٌؾِ اللطٌؾ :أ ِّنً
ّ
بعض ثِقات الرواة
أبمة النقد
الحدٌثً المتقدِّمٌن ،وقد قٌلَ ْت َ -جرحا -فً ِ
ِّ
المؤمونٌن!
ِؾ فٌه ،بل أَدٌنُ
ب -أ ّما أن الشٌخ (ربٌع مِن أهل العلم)؛ فهذا ما ال أُخال ُ
كؽٌره مِن أهل العِلم؛ ٌُخط ُا
هللا به -وهذا ثناء؛
فانتب ُهوا ،-ولك ِّنً أراهُ
َ
ِ
ِ
و ٌُصٌب ،و ٌَعل ُم و ٌَجهل ،و ٌَ ُرد و ٌُ َرد علٌه .
ؼٌره مِن أهل العِلم -بذاتِ ِه -
ولٌس أي قول منه حفظه هللا -فضبل عن ِ
عبلمة على الصواب؛ بل ال ُبد مِن دلٌل ( ُمقنِع) ،و ُحجة (ظاهرة) على ُكل ِّ

فتوى ،أو ُح ْكم...
قول ،أو َ
ولٌس ٌخ َفى أن ُه لٌس ُكل دلٌل = ُمقنِعا!
ُ
حدٌث «هو الطهو ُر
المطلوب ( ُمقنِعا) -ح ّقا :-لكانَ
ُ
ولو ل ْم ٌ ُكن الدلٌل ُ
ماإُ ُه »..دلٌبل على ُركنٌة التسلٌم مِن الصبلة!!
فهو (دلٌل) -عند
ؼٌر قابم َ -ثم َة-؛ َب ْل َه أنْ ٌكونَ
صاحب ِه -وال ش ّك؛ لكن ُه ُ
ِ
ُمقنِعا ،أو ُم ْل ِزما!!
فبل ٌَ ْكفًِ صِ ح ُة الدلٌل إالّ بصوا ِ
ب االستدالل...
ُ
ٌختلؾ فٌه اثنان ( ُمنصِ فان)...
وهذا -مِن
حٌث األصل ُ -ال ٌنبؽً أنْ
َ
حارب فً هذا الموقع)؛ فممن؟! وكٌؾ؟! وأٌن؟!
ج -أ ّما أن ُه ( ُم َ
أي
ج إلى أجوبة صرٌحة ،مع إقامة الب ٌِّنة على ِّ
هذه أسبلة مشروعة تحتا ُ
ادِّعاء فٌها -مهما َقل-...
فالدعوى مردودة....
وإال؛
َ
مع التنبٌه -ثالثا ورابعا -...إلى فرق ما بٌن (الردّ ) و(ال ُمحاربة)...
6قال الشٌ ُخ ربٌع( :و[أحمد] بازمول مِن ال ُعلماء ..دُكتور ..دُكتور فًالسنة ..و(علً) طالب عِلم)...
ُ
قلت:
أقؾ طوٌبل عند هذه النقطة!
لن َ
صؾِ الشٌخ ربٌع لً -جزا ُه هللا ُ خٌرا( -هُنا) -بؤ ِّنً:
بو ْ
وح ْس ِبً ( َظ َف ِري) َ
َ
َ
ُ
شٌخنا اإلمام األلبانً -مِرارا-
سمعت
(طالب عِلم) -والحم ُد هلل-؛ وهو ما
نفسه -وال ٌزٌ ُد -رحم ُه هللا ُ-.
ٌصؾ به َ
ُ
ُ
فلست
قار َنة ،وال ُمواز َنة -فضبل عن الترجٌح!-؛
وأ ّما ال ُمفاضلَة ،وال ُم َ
ساعٌا إلٌها ،وال راؼِبا فٌها ،وال حرٌصا علٌها...
أتر ُكها للتارٌخ ..و ..ال ُعقبلء..
وإنما ُ
وال شك أنه ال ٌزال ُ من ُهم بقٌة!
قابل؛ فبل إخال ُ الشٌخ ربٌعا -وف َق ُه هللا ٌُُ -خالِفُنًِ فً ُوجو ِد كثٌر ممن
وبال ُم ِ
ب (دُكتور) وال ٌستحق منه إال أح َد نِص َف ٌْه -أولِ ِهما! أو آخ ِِرهِما!-
ٌحمل ُ لَ َق َ
!!

ُ
شٌوخه؟! فٌن شٌوخه؟!)!
7قال الشٌ ُخ ربٌع( :فٌنُ
قوا ُه هللا-...
قلتٌ :قص ُدنًِ ّ -
أما شٌوخًِ فً اإلسناد واإلجازة؛ فكثٌرون -والحم ُد هلل-؛ مِن أه ِّمهم :
سندي،
أُستا ُذنا الشٌخ ح ّماد األنصاري ،وأُستا ُذنا الشٌخ بدٌع الدِّ ٌن ال ِّ
وأُستا ُذنا الشٌخ عطاء هللا حنٌؾ -رحمهم هللا -وهذا ُكل ُه قبل ُربع قرن
وؼٌرهم ،-و(قرٌبا) :الشٌخ محمد علً آدم اإلثٌوبً الم ِّكً -حفظه
فؤكثر-
ُ
هللا -وؼٌ ُرهُ-...
وحق
أ ّما شٌخًِ ال َف ْر ُد الذي أعتز به ،وأُستاذِي األوح ُد الذي
أفتخر به ُ -
ُ
المحدِّث الفقٌ ُه العبل ُ
ُ
مة أبو عبد الرحمن محمد
لً!-؛ فهو الشٌخ اإلمام
ُ
رحمة هللا علٌه -فً عدد كبٌر مِن
ص َفنًِ -
ناصر الدٌن األلبانً ،الذي َو َ
ُك ُت ِب ِه بـ(تلمٌ ُذنا) ،و(صاح ُبنا) ،و(أخونا) ،و(الشٌخُ ) -مشٌرا إلً ،أو ناقِبل
َع ِّنً-.
وبؽٌر معرفة وال
بجر ِة َقلَم!
فما لً ولمن َن َفى ذلك بمجر ِد كلمة طابرة! أو َ
ِ
تحقٌق عِلم؟!
ِ
س على األلبانً؟! َ
الز َم ُه فً إٌش؟! فً إٌش
8قال الشٌ ُخ ربٌع( :دَ َر َالز َم ُه فً (البخاري)؟! َ
الز َم ُه؟! َ
الز َم ُه فً ( ُمسلم) ،الز َم ُه فً
(الطحاوٌة)؟!
ُ
قلت :نرجو مِن الشٌخ ربٌع -حفظ ُه هللا -أن ٌُ َب ٌِّن لنا الدلٌل َ (ال ُمقنِع) على
أشار إلٌه م ّما ٌُف َه ُم منه (!) أنّ التل َم َذ َة ال تكونُ إال بال ُمبلز َمة (!)
ما
َ
ودِراسة ُك ُتب ُمعٌ َنة!!!
تذك ُروا( :الدلٌل ال ُمقنِع) -ال ؼٌر!!-
أوردَ هُم الحاف ُظ
وال ندري َ -ثم َة -كٌؾ نفعل ُ بالشٌوخ والتبلمٌذ الذٌن َ
ِتاب ِه البحر «تهذٌب ال َكمال» ،ومنهم -
الم ِِّزي َ -م َثبل -فً أكثر
تراجم ك ِ
ِ
َ
تلمذةَ -من ل ْم ٌَسمع إال حدٌثا واحدا ،ومنهم -مشٌخةَ -من لم ٌُسم ِْع إال
رواٌة واحدة!!
الوحدان) -فً ُعلوم الحدٌث-؟!
بل ما ُح ْك ُم (ال ُمنفردات) ،و( ُ

أعجب -جدّ ا -م ّمن ال ٌتحا َ
نفس ُه بالتلمذة على شٌخِنا
بل
شى (!) أنْ
ٌنسب َ
َ
ُ
ضور ِه ُمحاضرات فً الجامعة -وهً مهما طالت
 ُمفتخِرا -لمجرد ُحِ
َ
شٌخنا فً الس َف ِر،
محدودة! -فً الوقت الذي ٌنفًِ فٌه تلمذ َة َمن را َف َق
ضرَ ،
أكثر ما َذ َك َر؟!
وذ َك َرهُ فً تآلٌفِ ِه َ
الح َ
صى -فً َ
س ُه -ما ال ٌُح َ
وجال َ
ُم َن ِّبها -أخٌرا -إلى أ ِّنً ال أعل ُم عن شٌخِنا األلبانً -نفسِ ه! -أنه (درس) أ ٌّا
مِن هذه ال ُك ُتب على أحد مِن المشاٌخ! وال (الز َم ُه) فً شًء مِن ذلك!!
فماذا نقول ُ؟!
9قال الشٌ ُخ ربٌع( :الشٌخ األلبانً قال :ما عندَه تبلمٌذ!!)ُ
قلت :على َف َرض التسلٌم ب ُثبو ِ
ت هذا النقل عنه -رحم ُه هللا-؛ فبٌا ُن ُه الحق
مِن أربعة ُوجوه:
ثبت ُمقدم
ب (بٌدِه) -فً
َ
أ -أن ُه َك َت َ
مواضع أ ُ َخ َر ُ -م ْث ِبتا -أن له تبلمٌذ! و(ال ُم ِ
على ال ّنافًِ) -كما هو ُم َقرر -.
َ
شٌخنا لـ ّما (قال) هذه الكلمة ،قد ٌكون قالها فً وقت ل ْم ٌ ُكن له
ب -أن
ض...
تعار َ
فٌه تبلمٌذ -فعبلُ ،-ثم حصل له ذلك -بعد-؛ فبل ُ
َ
ضعا -
ج -أن
ضعا؛ كمثل ما قال -مِن َق ْبل -توا ُ
شٌخنا (قال) هذه الكلمة توا ُ
ضى النفوس
أٌضا( :-أنا علّمت وما رب ٌْت)؛ فات َخ َذها
بعض الحِزب ٌٌِّن -و َم ْر َ
ُ
سلما للط ْع ِن فً أُستاذنا الشٌخ وطرٌقتِ ِه...
مِن الخبٌثٌن!ُ -
دَ -قبول و َن ْ
األلبانً تبلمٌذ) :ادِّعاء ٌحمل ُ فً َطٌاتِ ِه
شر أن ُه (لٌس لشٌخِنا
ّ
طعنا ؼٌر ُمباشِ ر -بل قد ٌكون ُمباشرا! -فً شٌخِنا؛ فكٌؾ ٌكونُ حال ُ
سلَ َخ أكثر مِن نصؾ َقرن مِن ُع ُمره فً التعلٌمُ ،ثم ال
أي شٌخ -قد َ
شٌخ ِّ -
ٌكونُ له تبلمٌذ!!؟!
فكٌؾ إذا كان هذا الشٌ ُخ هو (األلبانً)؟!
َ
فضٌلة الشٌخ ربٌع ٌُرٌ ُد هذا المع َنى!
وال أظن
فؤي معنى ٌُرٌ ُد -إذن -حفظ ُه هللا ُ-؟!
نعرؾ هذا
10قال الشٌ ُخ ربٌع( :األلبانً بصو ِت ِه ٌقول ُ هذا ..ونحنُُ
ب!)
ب ٌ-ا شٌخَ -ك َتبَ ،ك َت َ
الواقع) جوابا على َمن قال له عن األلبانًَ ( :ك َت َ

األقوى ب ٌِّ َنة؟!
أدري ما
َ
فبل ِ
ؾ حٌثٌا ُتها ،وزما ُنها ،و ُظروفُها ،أم ُجملة فً
عر ُ
كلمة فً شرٌط؛ ال ُت َ
ُ
تارٌخه ،و ُع ْ
رفت ُظروفُه؟!
ؾ
كتاب ُم َحرر ُمع َت َبر؛ ُع ِر َ
أ ّما معرفة (الواقع)؛ فم ّمن؟! وكٌؾ؟! وأٌن؟!
ألٌست هذه -أٌضا -أسبلة مشروعة؛ ال أظننًِ واجدا لها جوابا!
خرى-؟!
فإنْ ُو ِجدَ ؛ فؤٌن؟! وكٌؾ -مرة أ ُ َ
11قال الشٌ ُخ ربٌع( :هذا الرجل ُ ما هو إال تلمٌذ لشقرة!)قل ُ
للخٌر !-وهو ٌقصِ دُنً -أٌضا!-
ت :كذا قال -وف َق ُه هللاُ
ِ
رت تلمٌذا ل َ
كٌؾ صِ ُ
قرة (هُنا) وأنا ل ْم أد ُرس
أفبل ٌحق لً أنْ أسؤل َ:
ش َ
َ
علٌه شٌبا (!) ،وما الزم ُت ُه فً (البخاري) ،وال ( ُمسلم) ،وال
(الطحاوٌة!!)
فكٌؾ أُثبِ َ
ت هذا -هُنا -بما ُنف ًَِ به ذاك -هُناك-؟!
وب ُمناسب ِة ذِكر (الطحاوٌة)؛ فقد كان شقرة -ؼٌر المؤسو ِ
ؾ علٌه ٌ-س ِّمٌها
ذ ّما وتعٌٌرا( :-إنجٌل السلف ٌٌِّن!!)فما الذي َج َعلَنًِ (!) تلمٌذا لهذا الرجل! دون التلمذة على ذاك اإلمام -
والواقع واحد-؟!
ستًِ لشٌخِنا األلبانً -رحم ُه هللا ُ -فضبل عن
علما أن َمجالسِ ً و ُمجالَ َ
ؾ أضعاؾ ما كان لً مع َ
أضعاؾ أضعا ِ
قرة -
االستفاد ِة العلمٌة منه -
ش َ
ُ
هداهُ هللا-.
أمر ثان:
َ
فضٌلة الشٌخ ربٌع أننا خالَ ْف َنا َ
وردَدْ نا علٌه،
ألَ ْم ٌبلُ ْػ
قرة ،ونبذناهَُ ،
ش َ
وتعق ْبناه!
وأن ُه -هداهُ هللا -آل َ قُطب ٌّا ،إخوان ٌّا ،تكفٌر ٌّاُ ،م َتلَ ِّونا!!!
ْ
بقٌت؟!
فؤي َت ْل َم َذة تلك -لو كانت! -قد
أمر ثالث:
ْ
نفس ُه تلمٌذا لشٌخِنا األلبانً؛ لكونِ ِه
الشٌخ ربٌع -وف َق ُه المولَى-
ٌعتبر َ
ُ
س علٌه فً ُمحاضرا ِ
ت (الجامعة اإلسبلمٌة)...
دَ َر َ

ابق!-
وهذا َحقه -ضِ من ُوجوه البٌان الس ِ
نفس ُه -أٌضا -تلمٌذا ل َ
س علٌه -أٌضا -فً
ش ْق َرة الذي دَ َر َ
بر َ
أَ َفبل ٌَعت ُ
ُمحاضرات (الجامعة اإلسبلمٌة) -نفسها -سواء بسواء-؟! -وهذه وال ُبد
فاجؤة للكثٌرٌن!!!-
ُم َ
ف َمن هو (تلمٌذ َ
شقرة) -إذن -على الحقٌقة-؟!فإنْ قٌل :الشٌخ ربٌع
خالَ َف ُه!
وأقوى منه -وف َق ُه هللا ُ-.
فنقول ُ :فنحنُ خالَ ْفناه َقبلَه ،وبؤصرح َ
ُ
عشر سنوات أن ُه
أكثر مِن
بل قد
سمعت مِن الشٌخ ربٌع -نفسه -قبل َ َ
ِ
ْار َتؤَى عد َم الر ِّد على َ
بعض باطلِ ِه لكونِ ِه -فقط -درسه فً الجامعة!
ش ْق َرة
َ
و( َ
تتلمذ) علٌه َ -ثمة!!-
ِّ
الحق؟!
بٌان
ٌمنع مِن
خرى-
ُ
فهل هذا -مِن جهة أ ُ َ
ِ
سبحا َنك اللهم!!!
ُ
وفً آخ ِِر هذه الحلقة (األولى) مِن هذه (ال ُمباح َثة) -العلمٌة -الودودة -
َ
فضٌلة الشٌخ ربٌع -حفظه هللا -بما قالَ ُه هو -قبل َ سنوات -فً
أُذ ِّك ُر
«نصٌحة ألهل الٌمن» -م ّما كنت قد نقل ُت ُه عنه فً كتابً «منهج السلؾ
الصالح( »..صٖٕٗ-طٕ) -و{ ِّ
تنفع ال ُمإمنٌِن}؛ قال:
كرى
ُ
الذ َ
الوادعً] مرة ،قال :بلؽنً أن َك
صل َ علً الشٌ ُخ ُمقبل [بن هادي
ّ
«ات َ
فقلت :أنا ما أذ ُك ُر أ ِّنً قُ ْل ُ
ُ
تقول ُ :فً حلقاتِنا حزبٌون؟!
ت هذا! لكنْ ؛ أقول ُ
لك -اآلن :-نعم! أإ ِّك ُد لك هذا.
األلبانً
فج َعلُوا للشٌخ
ّ
فإن أهل الفِ َتن ٌجعلونَ بطانة لكل ِّ شخصٌة مهمة؛ َ
مراء ِبطانة ،و ُكل ِّ عالم جعلوا
بطانة ،وللشٌخ ابن باز بطانة،
وللرجال األ ُ ِ
ِ
خبلل هذه البطانات ،فبل نؤمن
له بطانة؛ لٌتوصلُوا إلى أهدافِ ِهم مِن
ِ
الدس...».
ُ
الشٌخ ربٌع -حفظ ُه هللا ُ-وهو
قلت :فرجابً الشدٌد -جدّ ا -مِن فضٌل ِة
ِ
البطانة الس ٌِّ َ
َ
الشخصٌ ُة المهمة جدّ ا-الٌوم -أنْ َ
ٌحذ َر
بة مِن جهة ،وأنْ
أكثر هذه
أرى -واللـ ِهَ -
خرى-؛ فبل َ
دسها ودسابِسِ ها -مِن جهة أ ُ َ
ٌُحاذ َِر مِن ِّ
المبلحظات ،وال ُجل تلك ال ُمإاخذات إالّ ناشبة من ُهم! أو ُم ْن َبثِـ َقة عن ُهم!! أو
را ِج َعة إلٌهم!!! -بص َرهُ هللاُ بهم ،و َك َ
كشؾ له -
ش َف ُهم -بم ِّنه -له -كما
َ

سبحا َن ُه َ -من َق ْبلَ ُهم! -وهو بهم خبٌر!-
وابن باز  -باألمس-...
األلبانً
وأجل مِن
ِّ
ولٌس فضٌل ُت ُه -الٌو َم -بؤفضل َ َ
ِ
الجمٌع -أحٌاء وأمواتا-...
َ
َر ِح َم هللاُ
( ٌُتبع)...
*****

ٌفشر (ش .شقرة)؛ فمركز اإلمام األلبانً فً ُعلُو وازدٌاد
عمره هللاُ بطاعتِه!-فترٌا ِ
لقد أذهلتنً -جدّ ا -تِل ُك ُم ال ُمؽالَطا ِ
ت
ت الكثٌر َة النكراء ،وهاتٌك ال ُم َ
َ
الؽلٌظة السوداء؛ التً قاءها (سماجة الشٌخ) محمد شقرة -ؼٌر
َ
الفضابٌة-
المؤسوؾ علٌه! -فً لقاءاتِه (!) الممجوج ِة مع (قناة الحِوار) -
تعص َبتِ ِهم!
 ،والتً أجراها معه ُمذٌع
إخوانً مِن ُم ِّ
ّ

ؾ
شٌر َ -قبل
ص َ
أسابٌع -إلى ضبللِ ِه (الجدٌد) فً ارتضابِ ِه َو ْ
َ
ف َل ْم َن َكدْ ُن ُ
األلبانً بالتجهم -مِن خِبلل تقرٌظِ ِه لتسوٌد َنتِن َك َت َب ُه
شٌ ِخ ِه (القدٌم) اإلمام
ّ
فتى دنمركً جهول! -قب َح ُه هللا-؛ ح ّتى َطلَ َع علٌنا فً هذه السلسلة
الفضابٌة الحمقاء؛ والتً لٌس فٌها -كٌفما كان األمر ودار! -إالّ ثبلثة
أحوال كلٌة:
1ثناإُ هُ على نفسِ ه ،وامتدا ُح ُه لذاتِ ِه -ج ّدا ج ّدا !-فهو ال ٌكا ُد ٌَ َرى إالّفس ُه!!!
ن َ
سكو ُت ُه وتؽاضٌ ِه عن الط ُرق
2مدحه وإقراره للجماعات الحزبٌة ،و ُالصوفٌة والبدعٌة ،وبخاصة جماعة «اإلخوان ال ُمسلمٌن» -الذٌن (ٌدٌنُ
الء) -كما صرح!-
لهم
والو ِ
ِ
بالوفاء َ
3طعنه ،وؼمزه ،وهمزه -الصرٌح -بالسلف ٌٌِّن؛ الذٌن أرقُوا مضج َعهبانفضاضِ ِهم عنه -وتحذٌرهم منه -لـ ّما ا ْن َك َ
ؾ حالُ ُه ال ُم ْز ِري لهم!!!
ش َ
وكذا طع ُن ُهَ ،
وؼ ُ
األلبانً ومنهجه -الذي
مزهُ ،وه َْم ُزهُ -ال ُم َبطن! -بالشٌخ
ّ

إظهار نفسِ ِه فٌه بثو ِ
ب المادِح له! -ولم ٌُفلح!! فما فٌه:
أثناء اللِّقاء
َ
َ
حاول َ
ظهر على فٌ ِه!!

...ولقد تنو َع ْت ُمؽالطا ُته ،وتعددَت كذبا ُت ُه؛ ح ّتى ح ِْر ُ
ت فٌما أبدأُ ،وكٌؾ
أنت ِهً!!
ولكنْ ؛ بمناسبة ا ْنعقاد (الدورة الثانٌة عشرة) لمركز اإلمام األلبانً
ب ُعنوان( :نصرة السنة النبوٌة) -والفضل ُ هلل وحدَه -أُشٌ ُر إلى (بعض )ما
بعض )حقٌقتِهِ ،وشٌبا
س ٌِّا -جدّ اٌ -كشؾ (
تطر َق إلٌه (
َ
سماج ُت ُه) مِن كبلم َ
َ
م ّما عنده!

وتهوك ُ -مشٌرا إلى تبلمٌذ الشٌخ األلبانً -
من ما افترى
ّ
*قال -مِن ضِ ِ
رحم ُه هللا-:
«...كان ٌؤتٌه َمن ٌقولون عن أنفُسِ هم أن ُهم تبلمٌذ الشٌخ (!) ..وكا ُنوا
ٌُ َخ ِّط ُطون لشًء!!».
بعدْ لِه!-
كذا قال -عا َملَ ُه هللا َ

وهو ٌعل ُم -حقٌقةَ -من هُم تبلمٌذ الشٌخ األلبانً الحقٌقٌون؛ الذٌن ل ْم
حاربٌه ،ول ْم ٌُها ِد ُنوا
ٌتنك ُبوا َم َ
نهج ُه ،ول ْم ٌُ ِ
ؽاٌ ُروا طرٌق َت ُه ،ول ْم ٌُسالِ ُموا ُم ِ
أعداءهُ!!
َ
وراء رباسة مفقودة،
بؤحضان هإالء -جمٌعا!-؛ لَهاثا
بعكس َمن ْار َت َمى
َ
ِ
ِ
وطمعا فً زعامة منشودة!! ولو على حِسا ِ
ب تارٌخِه ،وعقٌدتِه!

بقول
ونذ ِّك ُر (سماجته) بقول شٌخِنا -رؼم أنفه! -الذي كان ٌُ َذ ِّك ُرنا -دابما ِ -
الشًء قبل َ أوانِ ِه ُعوق َِب بحرمانِ ِه!!)
َ
َمن قال ََ ( :من تعجل َ

صل َ ...والدلٌل ُ حاضر -لؤلعٌن النواظر!-
وقد َح َ
* ُثم قال (سماج ُت ُه ):
َ
موت الشٌخ األلبانً ٌُ َع ِّجل ُ فً هذا لربما عجلُوا
«ولو كا ُنوا ٌعلَ ُمون بؤن
بمو ِ
ت الشٌخ األلبانً -على األقل -ولو بدعواتهم الصالحة!».
كذا قال -عا َملَ ُه هللاُ ب َعدْ لِه!!-

جٌل موت الشٌخ
وهو ٌعل ُم -حقٌقة -أٌضاَ -من هو الذي كان ٌتمنى بتع ِ
األلبانً! وبخاصة أن َ
أظهر -فً أٌ ِام ضع ِ
ؾ
شقرة -الكنودَ الحقودَ -
َ
شٌخِناُ -مخالف َت ُه له ،و ُمناقض َت ُه لمنه ِجهِ ،وبدأ ب َن ْف ِ
سموم التهمة الخبٌث ِة
ث ُ
باإلرجاء علٌه!!
َ
كلمة شٌخِنا -رحمه هللا -وهو
وال أزال ُ أذ ُك ُر -والذي ال ٌُحلَؾ إال بجبللِه-
ببعض ضبلال ِ
ت هذا الشٌبة وانحرافِه؛
على فراش مرضِ ِه -لما أخبر ُت ُه
ِ
نفسه!!)
فقال( :أراد الرجل ُ أنْ ٌفض َح َ
وبتسارع كبٌر -ج ّدا-
وء ُت ُه -رحم ُه هللاُ -تتحق ُق شٌبا فشٌبا،
ُ
وها هً ُن ُب َ
جدّ ا-...
ف َمن -إ َذن -الذي كان ٌتمنى التعجٌل َ بموت الشٌخ؟!
َمن ؼٌ َر وبدلَ؟!

أ ْم َمن َث َب َ
س َخ؟!
ور َ
ت َ
*ث ّم قال (سماج ُت ُه):
«وبعد وفاة الشٌخ األلبانً أ ُ ْنشِ ا (مركز الشٌخ األلبانً) َم ٌْتا؛ ُولِ َد
كالجنٌن الم ٌِّت!!»
بعدْ لِ ِه!-
كذا قال -عا َملَ ُه هللاُ َ

والواقع -بحم ِد هللاِّ -
وٌكشؾ فِرٌ َت ُه الصلعاء:
ٌكذ ُب ُه،
ُ
ُ
ففً الوق ِ
ح أهل َ األهواء والبدع،
ت الذي َن َرى (ش .شقرة) -فٌهٌ -مد ُ
لتذبذب ِه وترد ِد ِه!،-
ؼٌر واثِقٌن منه إلى اآلن!-
وٌترا َمى بؤحضانِ ِهم -وهُم ُ
ِ
وٌقدح بؤهل السنة ودُعاة منهج السلَؾ ،وٌذ ّم تبلمٌذ الشٌخ األلبانً
وأبناءهَ :ن َرى (مركز اإلمام األلبانً) -العامر -وإن
ال ُمخلِصٌن لمنه ِجهِ،
َ
َرؼمت أُنوؾٌُ -قٌم الدورة العلمٌة تلو الدورة :فً ُنصرة السنة ،و ُنصرة
عقٌدة السلؾ ومنهج السلَؾ ،و ُنصرة اإلمام األلبانً ،وإخوانِ ِه ال ُعلماء
الربانِ ٌٌِّن -مِن قبل ُ ومِن بع ُد-...
وفً الوقت الذي ال َن َرى -فٌه -حول (ش .شقرة) إالّ بعض العامة
أعداءهُ القُدماءُ ،
وخصومه السابقٌن األلداء -مِن الذٌن
والدهْ ماء ،وكذا
َ
نرى دورات (مركز
حر ُمونَ الصبلة َخ ْل َف ُه -أصبل -على قلتِ ِهم!َ :-
كا ُنوا ٌُ ِّ
اإلمام األلبانً) تتوالَى؛ عامرة بطلبة العلمٌ ،ؤتونها مِن الداخل والخارج،
ُروس تبلمٌذ الشٌخ األلبانً -المنهجٌة ُ -منتشِ رة فً المساجد -
ونرى د
َ
َ
أصفٌاء الناس..
بحم ِد هللا ،-و ٌُتابعها الكثٌر مِن ُطبلّب العِلم ،بل وعامة
ِ
بٌنما لٌس لشقرة -فً األردنّ ُ -كلِّها -وال دَ ْرس واحد! ال منهجً! وال ؼٌر
منهجً!!! إالّ خطبة الجمعة (!) التً ال ٌُتاب ُع ُه فٌها إالّ عا ِّمً فً الطرٌق!
عارؾ! أو
أو جا ُر مسجد على ؼٌر هُدى وال تحقٌق! وإالّ فجاهل به ؼٌ ُر ِ

بالهوى العاصِ ؾ!!!
سن به الظن
َ
طالب ِرزق ُم َوالِؾ!! أو ُم َح ِّ
ُ
نفسه ح ٌّا ٌ-ا (سماجة) الشٌخ-؟!
ف َمن الذٌن (مات!) وهو
ٌحسب َ
ُ
بلبه ،والواردٌِن إلٌه -أجل
إن (مركز اإلمام األلبانً) -بدُعاتِهِ ،وأهلِهِ ،و ُط ِ
مِن أنْ ُتإ ِّث َر فٌه مِن نفعً َكنود طعنة أو فتنة! أو تضره مِن شٌبة َحقود
كذِبة أو كلمة!!
وما كذبا ُت ُه (!) األخٌرةُ (!) -عا َملَ ُه هللاُ ب َعدْ لِه -على شٌخِنا -رحمة هللا
ا القبٌح -جدّ ا -ل َف ْت َوى الهجرة مِن فلسطٌن! ُثم نفٌه
علٌه -بت
صوٌر ِه الس ٌِّ ِ
ِ
الفتوى ال ُمضحكة!) :إالّ
فترى الكاذب لموافقتِ ِه إٌاها! ثم وصفه لها بـ( َ
ال ُم َ
وحجة مِن ُح َجج واضحات -كثٌرات -على
ب ٌِّ َنة مِن ب ٌِّنات ساطِ عات(!)ُ ،
اج ُت ُه)!! -وهو على أبوا ِ
ب الثمانٌن-...
صل َ إلٌه (سم َ
الحال ال ُمزري الذي َو َ
َف ْل ٌُ َع ِّجل بال َع ْود...
فال َق ْب ُر قرٌب ..وال ِح ْمل ُ َثقٌل....
ولعل فً ُردود أخٌنا الشٌخ ُعمر بن عبد الحمٌد البطوش -التً تقدمت
َ
حقٌقة هذا
ٌكشؾ
فً هذه (ال ُمنتدٌات) -والتً ستؤتً  -إن شاء هللا -ما
ُ
ال ُمتش ِّبع بما لم ٌُ ْعطِ -عا َملَ ُه هللاُ بعدلِ ِه مِن ُم ْف َتر أفاك -مِن هُنا وهُناك،-
ص ُرهُ بحقٌق ِة ذاتِ ِه....
و ٌُ َب ِّ

*****

[تكمٌل ] القول العدل األمٌن
فً ُمباحثة (الشٌخ ربٌع) فً (جلستِه مع
الفلسطٌن ٌٌِّن)..)ٕ(:

ُ
ابن ُعثٌمٌن فً «شر ِح ِه» على كتاب «حِلٌة
سماحة أُستاذِنا
قال
الشٌخ ِ
ِ
طالب العِلم »:
وٌنتصر لنفسِ ِه -فقط-؛
المرء على أنْ ٌتكل َم
َ
َ
«فإن الجدال َ والمِرا َء ٌحمل ُ
ستكره؛
نكرهُ ،وإما أنْ ٌُ َإ ِّولَ ُه على وجه ُم
َ
حتى لو بانَ له الحق؛ تج ُدهُ إما ٌُ ُ
انتصارا لنفسِ هِ ،وإرؼاما َ
صمِه على األخ ِذ بقولِه!
لخ ْ
ُ
َ
بحٌث ٌكونُ الحق واضحا ،ولكن ُه ل ْم
رأٌت مِن (أخٌ َك) جداال ومِراء -
فإذا
ِرار َك مِن األسد! وقُل :لٌس عندِي إال هذا!
ٌَت ِب ْع ُه-؛ ففِر من ُه ف َ
واتر ْكه».
ُ

َ
َ
ُ
...لقد تذك ْر ُ
الواهٌة -
الواهنة
األفعال
ت هذا الكبل َم الفصل َ لـما
رأٌت ُردودَ
ِ
الساب َق ٌْن حول (فضٌلة
الصادر َة مِن (أكثر) إخوانِنا (ال ُؽبلة) -على مقالًَ
ِ
قارنا ما َك َت ْبنا مِن أدب وتحقٌق بما سودُوا مِن
الشٌخ ربٌع المدخلً)؛ ُم ِ
َج ْور وتلفٌق..

بسب أولبك ،و َ
ش ْت ِم ِهم ،وتمحلِهم!-
آبه
ِّ
تابع َ -
...وعلى أي؛ فبل أزال ُ أ ُ ُ
ؼٌر ِ
( ُمباحثتً) العلمٌة (الودودة) مع فضٌلة الشٌخ ربٌع -حفظ ُه هللا -فٌما
أثار ُه مِن َنقد َح ْولًِ -أو َعلًَ -فً (جلستِه) مع إخوانِنا
ا ْن َت َقدَ نًِ فٌه ،أو َ
الفلسطٌن ٌٌِّن -فً منزلِ ِه بمك َة-؛ آمِبل مِن فضٌلتِ ِه أنْ ٌج َد فً كبلمًِ ما

ِّ
ِّ
الحق
صدره ،وما ٌُثلج -بالصواب -قل َبه؛ فـ«إن لصاحب
بالحق-
ح-
َ
ٌشر ُ
مقاال» -كما قال -صلى هللاُ علٌه وسلم-.
األرض -
ول التؤكٌ ُد على أن ُه ال ٌُوج ُد مخلوق على َو ْج ِه
ِ
ومِن نافِلَ ِة ال َق ِ
الٌو َم -بل من ُذ ألؾِ ٌوم وٌوم!ُ -م َبرأ مِن الن ْق ِد أو النقص -حا َ
شا رسول َ هللا
صلّى هللا علٌه وسلم-؛ المعصوم بعصم ِة هللا -تعالى -له...س َما َقدْ ُرهُ ،ومهما َعلَ ْت منزل ُت ُه ،ومهما نال َ مِن األلقاب،
و ُكل عالِـم -مهما َ
ص ُن ُه مِن النقد ،أو
والمزاٌا ،والخصابص-؛ فلٌس شًء مِن ذا ُ -كلِّهٌ -ح ّ
الردّ  ،أو التخطبة .
والعبرةُ فً ُكل ْ -
ب الدلٌل وال ُحجة ،وبحس ِ
أخذا وردّ ا -بحس ِ
ب لُؽة العِلم
والب ٌِّنة...
ض هذا النه َج الشرعً السداد -تحكما مِن عن ِد نفسِ هِ؛
وأما َمن ل ْم ٌَ ْر َت ِ
ٌسٌر َخ ْل َفها-؛ فبل ٌلو َمن إال
عون ببلء
ُ
س َ
بعبارات َ
وداء ٌُقدِّ ُمها ،أو ب ُط ِ
نفس ُه ،وال نقول ُ له إال:
َ
َ
لست منها * * * ولو سودْ َ
َ
ت وج َه َك بالمِداد!
الكتابة
َفد َْع عن َك

طرحنا العلمً الهادئ ،وأر َق ُهم
ساءهُم
ُ
..ألننا رأٌنا أُناسا -ولٌسوا بقِلة!َ -
فصاروا -كعادتِ ِهم الحمقاء ،وطرٌقتهم َ
الخرقاء!-
الودود؛
ُ
بح ُثنا الشرعً َ
ٌُح ِّملُونَ الكبل َم ما ال ٌحتملُ ،وٌت ِه ُمونَ المقاصدَ وال ِّنٌات بما ٌعل ُم هللاُ -
س ُه -أن ُه باطل باطل...
تعالىُ -ثم ُكل ُمنصؾ نف َ
ُ
نؾ هَباء...
ف ُم
الص َ
ناقشة هذا ِّ
والتكث ُر به ُؼثاء...

ُ
والبحث معه إلى هواء...
ُ
نحرص علٌه -ما دام سابرا وسادِرا فً هذه الطرٌق
نلتفت إلٌه ،وال
فبل
ُ
راجع...
النكراء-؛ إال أنْ ٌُ
َ
نحرص
و ْل َن ْر ِج ْع إلى ( ُمباحثة) فضٌلتِ ِه -أ ْك َر َم ُه ال َم ْولَىُ -مناقشة علمٌة،
ُ
الحجة؛ فؤقول ُ -وباهلل
فٌها على َن ِ
قاء الكلمةِ ،وصفاء ال َمقصد ،وبقاء ُ
التوفٌق-:

العباد) إلى تؤلٌؾ
دَعا َعلًِ الحلبً وأمثالُ ُه ( َ
ُ 11ثم قال الشٌ ُخ ربٌعَ ..( :بؤهل السنة!)»
كتاب ِه « ِرفقا أهل السنة
ِ
ِ
ُ
قلت :
ٌعل ُم هللاُ ُ -ثم ال ُمنصِ فُونَ مِن عبا ِد ِه -أن هذا كبلم ال دلٌل َ علٌه -ألبت َة-..
ح ّتى إ ِّنً فُو ِج ُ
بصدور كتاب « ِرفقا أهل َ السن ِةٌ- »..و َمذاك ،-ول ْم
بت
ِ
ُور ِه...
أعرؾ عن ُه شٌبا َق ْبل َ ُ
ْ
صد ِ
ُ
صا حول هذا الكتاب -عند
بل إ ِّنً
كتبت فً مجلتِنا (األصالة) َمقاال خا ّ
دوره-؛ ا ْن َت َقدْ ُت ُه فً عِدة نِقاط-بالرؼم من موافقتً اإلجمالٌة له-فلٌس
ُ
ص ِ
(عندنا):أسود أو أبٌض-فقط!-
ُ
كٌؾ أكونُ (أنا) -وأمثالًِ!َ -من دَ َعا الشٌخ العباد
فبل أدري -
والحالة هذهَ -
إلى تؤلٌؾ هذا الكتاب!!؟!

مع اإلشار ِة -ها هُنا -إلى أن رسالة فضٌلة أُستاذنا الشٌخ الع ّباد -هذه -
« ِرفقا أهل السنة- »..تدل ٌ-قٌنا -على أن ُه (ٌقرأ) ،و( ٌُتابع) ،و(ٌعرؾ)
جٌدا ،بل ج ٌِّدا جدّ ا...
ال كما ٌُشاع عنه (!) و ٌُذاع (!!) -وٌتداوله الرعاع واألتباع (!!!) مِن
عكس ذلك!!!
ِ
(تنبٌه) :كان قد َج َرى فً
آخر حول َ الشٌخ العباد؛ أَراهُ
المجلس كبلم ُ
ِ
تضمنَ شٌبا مِن اإلساء ِة إلٌه؛ لك ِّنً على َ
شرطِ ً فً هذه (ال ُمباحثات)؛ أنْ
أتناول َ منها إال ما كان ُمتصِ بل بً ،موصوال بما ا ْن َت َق َدنًِ فٌه فضٌل ُت ُه -
ال
َ
َعفا هللاُ عن ُه-...
وراء ذلك -إلى ؼٌري ممن هو أهل لذلك مِن إخوانًِ
تاركا المجال َ -فٌا
َ
بالحجة وأدب العِلم-.
وأبنابً ُ -
ُ 12ثم قال َ الشٌ ُخ ربٌع ُ -مخاطِ با إخوا َن َنا الطلَ َبة الفلسطٌن ٌٌِّن-:الكتاب والسنة ،وكبلم السلَؾ ما
(واللـ ِه لو كان المٌزانُ [عند ُكم]
َ
صرونَ (علً حسن) وال بكلمة)...
تن ُ
ُ
قلت:
َ
فضٌلة الشٌخ ربٌع ،وأحسن خاتم َتنا وإٌاه...
َ
سامح هللاُ
ؾ الكتاب والسنة وكبل َم السلَؾ؟! حتى (وال بكلمة)
وهل (علً حسن) خالَ َ
ٌُوافِقُ ُهم!!!
سبحانَ هللا!!
ُ
ألِ َهذا الحدِّ  ،وهذه الد َر َجة!؟!

هلْ ل ْم َ
ٌبق عندِي (وال كلمة) ُموافقة للكتاب والسنة؟!
أم المقصود (وال كلمة) م ّما ا ْن َت َقدَ نًِ (!) فضٌل ُت ُه فٌه -فقط-؟!
الرباط!!!!!!!
وحلَ ْلنا ِّ
البساطَ ،
إنْ كانت األُولَى ؛ فقد َط َو ٌْنا ِ
طالب:
وإنْ كانت الثانٌة  :فبل أزال ُ أ ُ ُ
ما هً؟!
وأٌنَ هً؟!
وكٌؾ هً؟!
...هل هً:
موضوع ال ُم َ
واز َنات؟ !
موضوع ال َف ْرق بٌن العقٌدة والمنهج؟ !
ُ
موضوع جمعٌة إحٌاء التراث؟ !
الجرح ال ُمفسر؟ !
موضوع َ
موضوع خبر ال ِّثقة؟ !

الجرح والتعدٌل؟ !
موضوع َ
موضوع َنقد فبلن والطعن ب ِعبلّن؟!
...سبحانك الله ّم!!

ص ِّو َر ْت )!(
هذه المسابل -جمٌعاُ -كلها( -بالصورة المطروحة) -قد ُ
لفضٌلتِ ِه تصوٌرا مشوها ،و ُذك َِرت له (!) بطرٌقة َنكرا َء بترا َء؛ وإالّ فلً
قوي -عن َد فضٌلة
حترم
فٌها -والحم ُد هلل -بٌان ج ٌِّد
ّ
وسلَؾ ُم َ
علمًَ ،
ّ
الشٌخ ربٌع -وؼٌره-.
فكان ماذا؟!
ُثم؛ لِماذا ( ٌُفسِ ُح) فضٌل ُت ُه -وف َق ُه هللا -ال َمجال َ ألولب َك )!( أنْ ٌطع ُنوا بً،
لهإالء!!؟!
فً الوقت الذي ال ( ٌَسم ُح) لهم ِبالنق ِد
ِ
ص ُرونَ عن ُجدُر أولبك؟!
جداري! و ٌَ ْق ُ
أ ْم أن ُهم (!) ٌَطالُون ِ
ٌا شٌ ُخ:
إطار
والخبلؾ فٌها -فً
ضة،
ُ
هذه المسابل -جمٌعا -مسابل (اجتهادٌة) مح َ
ِ
منهج السلَؾِ و ُعلمابه ُ -معتبر سابػ -مع تخطبة ال ُمخطا ،وانتقاد الؽالِط-
فً أبع ِد مدى-...
وال أظن أحدا -كابنا َمن كان ٌ -دعِ ً أو ٌز ُع ُم أنها مسابل ُ قطعٌة! أو أن
تقابلَ َت ٌْن-...
الخ َ
والبدعة ُ -م ِ
ِبلؾ فٌها خبلؾ َب ٌْنَ السنة ِ
ؼٌرنا -على هذا ،أو ذاك ،أو هذه ،أو تِلك؛ بؤنها:
َن َعم؛ قد نح ُك ُم -أو ٌَح ُك ُم ُ

َبدعة!
صار ُمبتدِعا؟!
البدع ِة
َ
ولكنْ ؛ هل ُكل َمن َو َق َع فً ِ
ألَ ْم َت ُكنْ هذه (القاعدة) = (باألمس) :مِن قواعد ال ُؽلُ ِّو الحدادٌِة؟!
فما الذي َقلَ َبها (الٌو َم!) = لِ َت ْؽد َُو مِن القواع ِد الصحٌح ِة السلفٌة؟!
أمثال هذه المسابل بالتخطبة ،أو التبدٌع؛ ٌجعل ُ القابلٌن
الح ْك ُم على
وهل ُ
ِ
برى؛ كاإلٌمان،
بها -وال ُبدّ ُ -مبتدعة؛ كما هو الحال ُ فً المسابل ال ُك َ
والصفات -وأشبا ِه َها-؟!
وال َقدَ ر،
ِّ
هل هذا -هكذا -مِن قواعد التبدٌع عند السلَؾ؟!
سل ْمنا -سواء؟!
البدع والتبدٌع -لو َ
وهل دَ َر َجات ِ
وهل هكذا (!) كانت تطبٌقا ُتهم -رحم ُه ُم هللا ُ-؟!

13قال الشٌ ُخ ربٌع -حفظ ُه هللا ُ( :-واللـهِ ،واللـهِ؛ إن أبا الحسن وعدنانوأخس وأخ َبث...
س ْلمان بمبات المرات ،أَ ْف َجر وأ ْك َذب
ّ
عرعور أسوأ مِن َ
س َفر ردِّ ٌت علٌه مرات ،وما رد علً بكلمة...
َ
س ْلمان ردِّ ٌت علٌه بـ«أهل الحدٌث هُم الطابفة المنصورة»..
َ
وعلً حسن لـما ُحوصِ َر ٌَقول( :الجرح والتعدٌل) لٌس له أدلة فً الكتاب
والسنة ،وقال :هذا خطؤ لفظً ،خطؤ لفظً.
خرى..
واللـ ِه ما جاب لً ُحجة أ ُ َ
ٌقرر فً كتابه ..ما جاب لً ُحجة ؼٌر هذه،
وبعدٌِن ٌطلّع فً كتابهِّ ،

ٌقر أن ُه أخطؤ.
كتاب ِهّ ..
وبعدٌِن طلع كبلم ثانً فً ِ
هذا خطؤ كبٌر -بارك هللا فٌك -جسٌم!»
ُ
قلت :
ج عن ( َ
مباحثاتًِ) -هذهٌ( -سٌرا!)؛ فؤقول ُ:
شرطِ ً!) فً ( َ
سؤخر ُ
هل كونُ (فُجور) ،و(كذب) ،و(خِسة) ،و( ُخبث) أبً الحسن وعدنان
وسلمان)  -كما َعب َر الشٌخ ربٌع! -راجع إلى
س َفر َ
أكثر مِن ( َ
عرعور َ -
س َفر
سبب أن أبا الحسن وعرعور (ردا) على الشٌخ ربٌع ،وأن ( َ
ب!!-؟؟!!؟!
ٌردا َ -ح ْس ُ
وسلمان) ل ْم ُ
َ
ظاهر كبل ِم ِه -وف َق ُه هللاُ!-
هذا
ُ
ولبِنْ قال َ فضٌل ُت ُه :ل ْم أقصِ دْ هذا؛ َق ِبلناهُ مِنه -فورا-...
آلظاهر مِن كبل ِمهِ؟! أ ْم ما دُو َن ُه؟!
فماذا ٌُرٌ ُد -إذن:-
ُ
َ
وأكذب؟!
أي َردٌ -جعل ُ صاح َب ُه أخس ،وأخ َبث،
وهل مجرد (الردّ ) ِّ -
وبال ّتالً؛ فٌكون عدم (الردّ ) -فقطُ -م ْن ِجٌا صاح َب ُه مِن ذلك -مبات
المرات!-؟!
أرجو أن ال ٌكون هذا ُمراد الشٌخ ربٌع؛ وإنْ كان هو لف َظ ونص كبلمه!
ُ
والر ْفق؛ ال
دفع اإلٌراد)؛ لكنْ ؛ بالرحمة ِّ
وما أجمل َ ما قٌل( :ال ُمراد ال ٌَ ُ
بالؽٌظ ،والتش ِّفً...
شرحت موقفًِ منها ،وبٌ ْن ُ
ُ
ت ُمرادِي
الجرح والتعدٌل)؛ فقد
أما مسؤلة ( َ

ُ
وكشفت مقصودِي فٌها -بما ال ٌكا ُد ٌُزا ُد علٌه! -فً الطبعة الثانٌة
بها،
مِن كتابً «منهج السلؾ الصالح( »..صٖٖٔ). ٔٗٓ-
َ
ُ
ُ
كلمة الشٌخ ربٌع بن هادي -نفسِ ه -وف َق ُه هللا-
نقلت-
نقلت َ -ثم َة -مما
وقد
الجرح والتعدٌل) ،وأن ُه( :أُنشِ ا لحماٌة ال ِّدٌن،
فً ِ
بعض ُك ُت ِب ِه حول (عِلم َ
وإلنزال الناس منازلهم)...
ِ
ُ
ُ
فهلْ ٌُقال ُ فٌما (له أدلة مِن الكتا ِ
الثابتة -أن ُه:
األصٌلة
ب والسنة) -وهً
(أُنشِ ا)؟!
فالمقصو ُد -بـ(األدلة) -إثباتا :-أدلّة المشروعٌة..
وال ُمرا ُد بـ(أ ُنشا) ُ -حدوثا :-تقاسٌ ُمه وأنواعه التً ل ْم ت َكنْ ول ْم ُتوجدْ ..
وهو عٌنُ ُمرادِي ومقصودي...
وما فُ ِه َم ع ِّنً خطؤ هو الذي قُ ُ
لت لِـ َمنْ خطؤَنًِ (فٌه!) -لـ ّما واجه ُت ُه:-
«خطؤ لفظِ ً» -أي :مِن ِجه ِة فه ِم ِه (ه َُو) لِلَ ْفظِ ً-..
وإال؛ فكبلمًِ واضح..
ُ
فضٌلة الشٌخ صالح آل الشٌخ -وقد َن َق ْل ُ
ت كبل َم ُه
س ُه -ما قالَ ُه
وهو -نف ُ
َثم َة-:
(القواعد أنشؤَهَا ال ُعلما ُء ..وهً -فً األصل -ل ْم ت ُكنْ موجودة)..
ف ُمرا ُدهُ ُمرادِي ،وقصدِي قصدُه..
ولبِن خا َننًِ اللف ُظ أو التعبٌر -مِن قبل ُ أو مِن بع ُد!-؛ ف َمن مِن بنًِ اإلنسان
لٌس كذلك؟!

جاو ْز َ
تعبٌر!
ص َف ُه َما * * * والحق قد ٌعترٌ ِه سو ُء
ت َو ْ
مدحا وذ ّما وما َ
ِ

أ ْم أن هذا ٌُ َ
عتذر به لؽٌري (!) دونًِ؟!!
فلِ َم؟! وما الذي فرق؟!!
كتاب ِه
وأما قول فضٌلة الشٌخ ربٌع -بعد( :-وبعدٌِن طلّع كبلم ثانً فً ٌُِقِر أن ُه أخطؤ َ!)
فلعل هذه الـ(أخطؤ!) -فً كبل ِم ِه -وف َق ُه هللا ُ -مِن َن ْق ِل بطانتِ ِه الس ٌِّب ِة له -
هدا ُه ُم هللا!!-؟!
ُ
أخطؤت فً هذه..
فؤنا ل ْم أُق ِّر فً كتابً -أصبل -أنً
وإنما بٌ ْن ُ
ب -جوابا على َمن أشكل َ علٌه...
ت َقصدِي و ُمرادِي َ -ح ْس ُ
َ
فضٌلة الشٌخ ربٌع -حفظ ُه هللا ُُ -حسنَ ظن به -قرأ (!) مِن
وال أظن أن
كتابً ما َف ِه َم مِنه أ ِّنً َخط ُ
ؤت نفسِ ً فٌه!!!
َ
ُثم؛ لبِنْ خط ُ
فضٌلة الشٌخ-؟!
ؤت نفسً فٌه -ح ّقا-؛ ألٌس هذا هو مطلو َبك -
َفلِ َم الل ْو ُم ؟!
لكن الحق ما ذكر ُت ُه َ -قببل-؛ م ّما أكدْ ُت ُه فً كتابً َ -ثم َة-؛ فبل أُطٌل ُ...

ُ
فضٌلة الشٌخ ربٌعُ ( :ثم وصؾ الصحابة بال ُؽثابٌة!)
ُ 14ثم قال َُ
قلت :
وصفت الص َ
ُ
حابة بال ُؽثابٌة -كذا!-؟!
هل ٌقص ُد فضٌل ُت ُه أ ِّنً
ب محمد -صلى هللاُ علٌه وسلم -ل ْم ٌ ُكنْ  ،ولنْ ٌكونَ ما دا َم فً
فهذا َ -و َر ِّ
هللا الث َ
والوفا َة على اإلٌمان،-
بات على السنةَ ،
ٌنب ُ
ض -نسؤل ُ َ
ِع ْرق بالسن ِة ِ
وإال فهً الهاوٌة والهبلك -أعاذنًِ هللا ُ وإٌا ُكم-...
س ُه-
قابل هذه العِبارة؛ فهو -نف ُ
وأما إذا َق َ
صدَ فضٌل ُت ُه( :موقِفًِ) مِن ِ
موقؾ فضٌلة أُستاذنا الشٌخ عبد المحسن العباد -حفظ ُه هللا ُ -سواء
بسواء-...
وهو موقؾ ُم ْعلَن معروؾ منشور ،وجواب مشهور؛ ٌتضمنُ الرد،
والنفً ،والنقدَ لهذه الكلمةِ ،أو قابلها ،أو ناقلها ،أو الراضً بها...
َ
عازٌا
أمرها ،وانكِشاؾِ حالِها-؛ ِ
وال أُطٌل ُ فً هذه النقطة كثٌرا -لوضوح ِ
 ُمنصِ فً القُراء -ولكنْ ؛ أٌن هُم؟! -إلى كتاب «إتحاؾ السابل ،وإفحامالجاهل ،بما َو َردَ فً الصحابة األصاٌل مِن الفضابل» الذي َج َم َع ُه مِن
منثور كبلمًِ -مِن ال ُك ُتب والتسجٌبلت -أخً الفاضل الشٌخ ُعمر بن
ِ
إبراهٌم أبو طلحة َ -ن َف َع هللاُ به-.
وهو مطبوع.
هللا -
...هذا ما أعا َننًِ هللاُ -تعالى -علٌه -فً هذه الحلق ِة (الثانٌة)؛ ساببل َ
َ
التوفٌق والسداد ،وال ُه َدى
تعالى -لً ولفضٌلة الشٌخ ربٌع بن هادي -
وب َ
وء؛
سبحا َن ُه -جمٌعا-
طانة الس ِ
َ
والرشاد ،وأن ٌُ َج ِّن َبنا ُ -
مواضع الزلَلِ ،
النبوي الذي روا ُه اإلما ُم ُمسلم فً «صحٌحِه»
داعِ ٌا -آخِرا -بالدعاء
ِّ
َ
رضً هللاُ عنها-:
عابشة -
( )ٔ6ٕ6عن
َ

شق علٌهم :فا ْ
أمر أُمتًِ (شٌبا) ،ف َ
شقُق علٌه ،و َمن
«اللهم َمن َول ًَِ مِن ِ
فارفُق به»...
فر َف َق بهمْ :
أمر أُمتًِ (شٌبا)َ ،
َول ًَِ مِن ِ
{فهل أن ُتم ُمن َت ُهون}؟!!
( ٌُ ْت َبع)...
*****

دل األمٌن
[تنجٌز ]
القول ال َع ِ
ِ
فً ُمباحث ِة [ الشٌخ ربٌع ] فً (جلستِه مع الفلسطٌن ٌٌِّن)
(ٖ (:

...مِن د َُر ِر َمقاال ِ
السمان -قولُ ُه ٌ-رحم ُه هللاُ-
شٌخ
ت
ابن تٌمٌ َة ِّ -
اإلسبلم ِ
ِ
ِ
كري» (ٕ): 4ٓ٘/
فً «الردِّ على ال َب ّ
«فؽٌ ُر الرسول -صلّى هللاُ علٌه وسلّم -إذا عب َر بعبارة ُموهِمة َمقرونة بما
اإلسبلم-.
أهل
فاق ِ
ٌُزٌل ُ اإلٌها َم كان هذا سابؽا -با ِّت ِ
ِ
فالو َه ُم إذا كان
لسوء َف ْه ِم ال ُمستمِع -ال لتفرٌطِ ال ُمتكلِّمٌِن-؛ ل ْم ٌَ ُكنْ
ِ
وأٌضا؛ َ
على ال ُمتكلِّ ِم بذلك بؤس.
ماء -إذا تكل ُموا فً العِلم -أنْ ال ٌتوه َم ُمتوهِّم مِن
شتر ُط فً ال ُعل ِ
وال ٌُ َ
ِبلؾ ُمرادِهم!
ألفاظِ ِهم خ َ
ِبلؾ ُمرا ِدهِم !
اس ٌتوه ُمونَ مِن
اس خ َ
بل ما زال َ الن ُ
ِ
أقوال الن ِ
ِّ
بالحق».
ح ذلك فً ال ُمتكلِّمٌِن
وال ٌقد ُ
ُ
قلت :
وإ ِّنً إذ أُص ِّد ُر َمقالًِ هذا بهذه الكلما ِ
اإلسبلم؛ ألن ُمعظ َم -
لشٌخ
ت الؽالٌ ِة
ِ
ِ
إنْ ل ْم ٌ ُكن ( ُكل!) -ما أُخ َِذ َعلًَ -كما تقد َم -وكما سٌؤتًِ! -هو مِن هذا
ؾ ٌح ُك ُم!
الباب  ،لٌس بخارج عن ُه -وال حول وال قُوة إالّ باهلل ،-وال ُمنصِ ُ

ُثم:
الشٌخ
سبحا َن ُه -فً ( ُمباح َث ِة )فضٌل ِة
سابرٌنَ -على َب َر َك ِة ال َم ْولَى ُ -
ال نزال ُ
ِ
ِ
أثناء (جلستِ ِه مع الطلب ِة
ربٌع -وف َق ُه هللا ُ -فٌما ا ْن َت َق َدنًِ فٌه ،أو قالَ ُه فًِ
َ
فر ُح ُه و ٌُ ْس ِع ُدهُ -جزاهُ
الفلسطٌن ٌٌِّن) -زادَ ُه ُم هللاُ توفٌقا-؛ م ّما ال أظنه إالّ َ
س ٌُ ِ
هللاُ خٌرا-...
وحروفًِ -ما
ض ْبطِ َقلَمًِ ،وحِفظِ َكلِماتًِ ُ
وإ ِّنً أستعٌنُ باهلل -تعالى -على َ
ُ
ُ
سقِها الذي
استطعت إلى ذلك سبٌبل-؛ ح ّتى تستمر هذه (ال ُم
باحثات) على َن َ
بالودِّ والمحبة ،والدلٌل وال ُحجة...
اشترط ُت ُه على نفسً -فٌها-؛ ُ

15قال َ الشٌ ُخ ربٌع -ردّ ا على كلم ِة أح ِد إخوانِنا -تعقٌبا على النقط ِةص ِد
ص ِد قابِلِهِ ،أ ْم إلى َق ْ
السابق ِة (ٗٔ) -التً قال َ فٌها( :-الكبل ُم ٌُ َرد إلى َق ْ
ب فضٌل ُت ُه بقولِ ِه:
ناقِلِهِ؟!)-؛ فعق َ
س َطة!»
سن ٌُر ِّبٌ ُكم على الس ْف َ
س َطة ،علً َح َ
س ْف َ
«هذه َ

قُ ُ
لت:
كذا قال -سددَ نا هللاُ وإ ٌّاه!-
ٌختلؾ فٌه اثنان! وال ٌنتط ُح
س َطة!) فً كبلم حق ذي بٌان؛ ال
ُ
فؤٌن (الس ْف َ
فٌه َكبشان!!
القابل-ببل برهان!!-؟؟
بقول
ص ُر
أ ْم أن ال ّناقِل َ (!) أ ْب َ
ِ
ِ
س َط ِة -تلك -إال تعرٌ َفها
ؼٌرهُ؛ ال أدري عن الس ْف َ
ووهللاِ الذي ال إلَ َه ُ
ِّ
المذكور فً ال ُك ُت ِ
الحق) ،و(الحكمة المموهَة) -كما فً
ب! وأنها ( َج ْح ُد
َ
ابن تٌمٌ َة-.
«الردّ على المنطق ٌٌِّن» (ص- )ٕٕ1
لشٌخ اإلسبلم ِ
ِ

اس (!) على ذلك؟!
فهل (أنا) أ ُ َر ِّبً الن َ
ب العقٌد ِة والتوحٌد التً نعلِّ ُمها الطلَ َب َة ُتر ِّبٌهم على ذلك؟!
وهل ُك ُت ُ
َ
تبلمٌذنا ُت َر ِّبٌهم على ذلك؟!
س ها
ب السن ِة والفِ ْق ِه التً ُندَ ِّر ُ
وهل ُك ُت ُ
َ
فضٌلة الشٌخ ،-و َؼ َف َر لك...
سا َم َح َك هللاُ -
الدلٌل..
تعظٌم
وهللاِ؛ إننا ال ُن َر ِّبً ُطبلّ َبنا إالّ على
ِ
ِ
ال ُن َر ِّبٌهم إالّ على َن ْب ِذ التقلٌدِ ،ور ِّد التعص ِ
األقاوٌل...
ض
ب و َم ْح ِ
ِ
ِّ
للحق ،واالنقٌا ِد إلٌ ِه..
ضوع
ال ُن َر ِّبٌهم إالّ على ال ُخ
ِ
وتقدٌرهِم..
لماء،
ال ُن َر ِّبٌهم إالّ على
احترام ال ُع ِ
ِ
ِ
..لكنْ ؛ لٌس على حسا ِ
رهان والب ٌِّ َنة -أبدا أبدا-...
ب ال ُب
ِ
َن َعم؛ أنا بشر؛ أُخطِ ُا وأ ُ
صٌب!
ُ
ولً َم ٌْل وهوى!!
لتحصٌل الصواب..
لك ِّنً أجته ُد
ِ
وأُجا ِه ُد لِدَ ْف ِع ال َم ٌْ ِل وال َه َوى..
وأحسب أن حال َ ؼٌري (!) -كابنا َمن كان -لن ٌكونَ خٌرا مِن حالً ؛
ُ
إالّ!!!

الباب؟!)!
ُ 16ثم قال َ الشٌ ُخ ربٌع( :كٌؾ علً حسن ٌفت ُح هذاَ
َ
ُ
ح
سن قال َ للقُ ْطبِ ٌٌِّن :ها أنا
علً َح َ
وقالّ ( :
فتحت ل ُكم أربعة أبواب لِ َمدْ ِ
شٌو ِخ ُكم!!)
قلت :كبل ُم ُه إذن ٌ-حف ُظ ُه هللا ُ -حول َ (باب ال ُم َ
ُ
وازنات!!!)

ُ
ؼٌر صحٌح -أ ْل َبت َة-..
فتحت
أما أ ِّنً (
الباب)؛ فهذا -وهللاُِ -
َ
ِّ
ُ
الحق
وجعلت له ُوجوها مِن
بل إ ِّنً -والمِن ُة هلل -تعالى -ضبط ُت ُه ،وقٌدْ ُت ُه،
كبلم أبم ِة
والبٌان ُت ُ
خرجه عن حدود ال ُؽلُ ِّو والتساه ُِل -معا-؛ بانٌِا إ ٌّاه على ِ
ابن ُعثٌمٌن -بما ال
ابن باز،
الزمان:
أهل السن ِة فً هذا
ِ
والشٌخ ِ
الشٌخ ِ
ِ
ِ
ِ
ؼٌر ِه مِن ُعلمابِنا!-
ٌُخالؾ كبل َم شٌخِنا
ِّ
األلبانً -أصبل ،-فضبل عن ِ
فهل ما قٌل َ فً -هُناٌُ -قال ُ فٌ ِهم؟!
ِطاب واحد!!
والباب واحد! والخ ُ
ُ
أما أ ِّنً (قُ ُ
لت للقُ ْطبِ ٌٌِّن )...إلخ!!
واضح بٌانًِ فً كتابً
الواقع؛ فضبل عما ذكر ُت ُه مِن
ض ُه
ُ
فهذا كبلم ٌنق ُ
ِ
«منهج السلؾ الصالح( »...صٓ)ٙ؛ مِن« :أن كبلمًِ ُ -كلهُ -موجه
أرى-
بؽٌر حق -فٌما َ
إلخوانِنا السلف ٌٌِّن ،وبخاصة َمنْ ُرم َ
ًِ بالبدع ِة ِ -
من ُهم -دفاعا عنهم -.
ولٌس هو ُم َو ِّجها للقُ ْط ِب ٌٌِّن! وال التكفٌر ٌٌِّن! وال الحداد ٌٌِّن! وال ال ُم َم ٌِّعٌِن!
وال اإلخوان ٌٌِّن ،و ..و ...و..!!».
حرؾ َكبلمًِ فً كتابً -قبل سن َت ٌْن أو أك َثر-..
كذا
ُ
فكٌؾ أُت َه ُم -وأ ُ ْر َمى -بنقٌضِ هِ؟!
َ
بل قُ ُ
لت َ -ثمة-:
ُ
لتفرٌق
كتابً هذا ،أو ؼٌره -
«ال
ِ
ٌجوز ألحد أنْ ٌستؽل أي كبلم لً -فً ِ
كلم ِة السلف ٌٌِّن ،أو ال َف ِّ
ضدهم...
ت فً َع ُ

ُ
ُ
كتبت إالّ بضدِّ ذلك؛ مِن حِرصِ ً على األ ُ ْل َفةِ،
كتبت الذي
ووهللاِ؛ ما
واال ِّتفاق ،واالجتماع».
فباهللِ :كٌؾ ٌُد َعى َعلًَ بخبلؾِ كبلمًِ -عكسا ِبعكس-؟!
ُثم :
ُ
الشٌخ
كبلم فضٌل ِة
األبواب
ما
األربعة -التً فتح ُتها! -ال ُم ُ
ُ
شار إلٌها فً ِ
ِ
ربٌع -وف َق ُه هللا ُ-؟!
ُ
ابتدأت به كبلمًِ فً كتابًِ «منهج السلؾ
وهل ٌل َتقًِ هذا الزع َم ما
الصالح( »..ص-ٕ٘4طٕ) -ل ّما قُ ُ
لت-:
َ
ُ
الرابعة عشر َة( :منه ُج الموازنات) -تفصٌبل-:
المسؤلة
«
وحكمابهم -فً هذا الزمان -أن أهل َ البدع
لقد تقرر عند ُع ِ
قبلء أهل السنة ُ
ألفكارهِم،
ض الر ِّد علٌهم ،والنق ِد
معر ِ
ِ
واألهواء ال ُت ْذ َكر حسنا ُت ُهم فً ِ
وبعض
والنقض على تصو َراتِهم؛ لِـ َما فً ذلك مِن تلبٌس على العام ِة -
ِ
ِ
الخاصة -باالؼترار بهذه الحسناتَ ،
ض الطرؾِ عن تلك المخازي
وؼ ّ
والس ٌِّبات...
لماء الكِبار-
اإلمام
كبلم شٌخِنا
األلبانً -رحم ُه هللا ُ -وإخوانِ ِه ال ُع ِ
ِّ
ِ
وهذا فً ِ
كثٌر ،بل كثٌر جدّ ا...
ُ
صد ُُر عن ُه فً هذا...».
وهو األصل ُ الذي
ننطلق منه ،و َن ْ
ُثم َعل ْق ُ
ت َ -ثم َة -بقولًِ -فً الحاشٌة-:
ُ
ِكر نقولِ ِه -فً الطبعة األُولى مِن كتابً
«وإنما
أعرضت عن التطوٌل بذ ِ
قلوبهم
هذا -أل ِّنً َحسِ ْب ُت ُه واضحا عند دُعا ِة منهج السلؾ ،مركوزا فً
ِ
وعقولِهم!
الواقع ؼٌ ُر ذلك!!
صدَ َمنًِ (!) أن
َ
ولقد َ

أصل موضوع (ال ُم َ
وازنات) -هذا ،-وهو أن
خاصا!) فً
مع أن لً رأٌا ( ّ
ِ
بعض األحزا ِ
ض ِر ُبوا أهل َ السن ِة
ذ ِْك َرهُ -أساسا -إنما هو استدراج مِن ِ
ب لِ ٌَ ْ
بعض ُهم ببعض!
َ
مذهبهم الفاسد (!) فً ُوجو ِ
سنات َمن
بمعنى :أننا لو تنز ْلنا إلى
ب ذ ِْك ِر َح َ
ِ
ضون الرد علٌه؟! وهل
نرد علٌه؛ فهل هم سٌق َبلُونَ نقدَ هُ؟! وهل سٌرت ُ
ِّ
الحق الذي عندَ نا؟!
سٌرجعون إلى
ِثل الٌقٌن أن شٌبا مِن ذلك لنْ ٌحد َ
ُث!
إ ِّنً على م ِ
ف ْل ٌَ َت َنب ْه أهل ُ السن ِة إلى أالعٌ ِ
البدع واالنحرافات ،وما ٌَحوكو َن ُه
ب أهل ِ
ضدهُم مِن ُمإا َمرات...».
...فهل ٌُقال ُ -بعد ذا -بل قبلَه! :-إِ ِّنً أ ُ َإ ٌِّ ُد منهج ال ُم َ
وازنات -وقد سمٌ ُته:
َ
أربع
أربعة أبواب ،أو
(مذهبا فاسدا)-؟!! فضبل عن فتحً (!) للقطب ٌٌِّن
َ
جبهات -منه أو إلٌه-؟!!
ُثم قُ ُ
كتابً-:
لت (ص- )ٕ٘6مِن ِ
« ُثم أقول ُ َ -ب ْع ُد-:
لن أزٌدَ -بعد هذا التقعٌد األصٌل -على أجوب ِة سماح ِة أُستاذنا الش ٌْخ عبد
العزٌز ابن باز -رحم ُه هللاُ( -الدقٌقة) -فً هذا الباب-؛ لِـ َما فٌها مِن فواب َد
سبل :
زوابدَ ؛ وذلك لَـما ُ
دَع و ُك ُت ِبهم ،هل من الواجب
(بال ِّن ْس َب ِة
لمنهج أهل السنة فً نق ِد أهل ِ
الب ِ
ِ
ِذ ْك ُر محاسنِهم ومساوبِهم ،أم :فقط مساوب ِهم)؟...».
ُ ...ثم َذ َك ْر ُ
صوص كبل ِم ِه -رحم ُه هللا ُ -فً الموضوع؛ ضابطا لها،
ت ُن
َ
ُم َح ِّررا إ ٌّاها...

فهلْ ٌُقال ُ :
َ
ح شٌو ِخ ِهم)؟!!
( َف َت َح الشٌ ُخ ابنُ باز (للقُ ِ
طب ٌٌِّن) أربعة أبواب لِ َمدْ ِ
فكٌؾ ٌُقال ُ لً -وأنا َف ْرع عنه -رحم ُه
فإنْ ل ْم ٌُ َقلْ هذا له -وهو األصل ُ-؛
َ
هللاُ-؟!
أ ْم أن........؟!!
سبحا َن َك الل ُهم...
ُ

ب
ُ 17ثم قال َ الشٌ ُخ ربٌع -حفظ ُه هللا ُ( :-علً حسن ٌُرٌ ُد -اآلنَ ٌ -تقر ُؾ إلى القُطب ٌٌِّن!!)
وٌتزل ُ
ُ
قلت :
كذا قال َ -وف َق ُه هللا ُ!!-
وهو كبلم ال َو ْج َه لَ ُه مِن الصح ِة -أبدا أبدا-...
ُ
دككت ُحصونَ َق ْل َعتِ ِهم األُولَى (س ٌّد قُ ْطب)
ب إلى القطب ٌٌِّن وقد
ْإذ كٌؾ أتقر ُ
الفتاوى وال َكلما ِ
فً كتا َب ٌْ ِن ُمن َف ِردَ ٌن ،وفً عشرا ِ
ت وال َمقاالت؟!
ت
َ
ُ
رددت على سماحة ُمفتً ببلد الحر َمٌن دِفا َع ُه عنه -المشهور!-؛ فً
بل
الوق ِ
ت الذي لم ٌَج ُر ْإ (!) الكثٌرونَ على ذلك...
ُ
ؾ إلى القطب ٌٌِّن ،وقد بٌ ْن ُ
وارهُم،
ت فسادَ هُم،
وكشفت ُع َ
وكٌؾ أتزل ُ
ُ
ونقضت أُصولَ ُهم؟!

هإالء وأنا أُظ ِه ُر -ج ّدا ُ -مبا ٌَ َنتًِ
ؾ! -إلى
بل
ِ
ب -أو أتزل ُ
كٌؾ أتقر ُ
َ
وأطراؾ النهار -
للٌل
َ
لطرٌقتِ ِهم ،و ُمخال َفتًِ لِمنه ِج ِهم ،وتبدٌِعً لهم َ
آناء ا ِ
فضبل عن ُمعاداتهم الشدٌدة لً ،و ُمناوأتِهم العنٌفة إٌاي-؟!
وأكثر-..
أكثر
َ
ٌا شٌخ ربٌع؛ باهلل علٌ َك تؤن فٌما تقول ُ َ -
ٌا شٌخ ربٌع؛ َ
أنت إنسان ،واإلنسانُ ُمعرض للخط ِؤ والسهو ،والؽلط
وال ِّنسٌان...
ؼٌر واقعِها!
ص ِّو ُرونَ لك األ ُ َ
ٌا شٌخ ربٌع؛ إن َمن حولك (!) ٌُ َ
مور على ِ
و ٌُظ ِهرو َنها كما هُم (!) ٌُرٌدو َنها!!!
ف َت َنب ْه وتٌق ْظ -بر ِّبك -بار َك هللاُ فٌك-...

18ول ّما قال َ أح ُد إخوانِنا ال ُحضور -للشٌخ ربٌع( :-وهللاِ ،وتاهللِ ،وباهللِ،َ
شٌخنا عل ٌّا الحلبً إالّ سلف ٌّا خالِصا نق ٌّا) ،قال الشٌ ُخ ربٌع :
ما َعل ِْم َنا
َ
( َ
عرفت السلفٌ َة!!!)
أنت ما
ُ
قلت:
ُ
النتٌجة
ج
فبمعادلة رٌاضٌة (!) سهلة( :واحد زابد واحد = اثنٌن!) تخر ُ
ُ
القاصمة :
الحتمٌ ُة
ؾ السلفٌة!!)
(علً الحلبً ما َع َر َ

...وها هُنا ا ْن َق َط َع ال َقلَ ُم عن الجرٌان...
فوافرحة القطبٌٌن ،والتكفٌرٌٌن..و..و..واإلخوان!!!!!!!!!!
خرى!-وفً جمٌع
خرى وأ ُ َ
وال أزٌ ُد على أنْ أقول َ ُ -مجاهِدا نفسً -أ ُ َ
األحٌان-:

َؼ َف َر هللاُ للشٌخ ربٌع ،وهللاُ -وحدَ هُ -هو ال ُمستعان!!!
( ٌُتبع)...
*****

ِطابً إلٌك -مِن جدٌد !!-
شٌ ُخ ُعبٌد! هذا خ ِ
فتؤم ْل ُه -بر ِّبك العزٌز الحمٌد-...

ُ
الجابري؛ َجرا َء ما
الشٌخ ُعبٌد
كتبت َ -ق ْبل َ َن ْح ِو سنةَ -مقاال وج ْه ُت ُه إلى
ِّ
ِ
بعض َ
شبكا ِ
الكبلم ال ُموج ِه إلً َ -نقدا ،
ت (اإلنترنت) شٌبا مِن
تنا َقلَ ْت عن ُه
ُ
ِ
ت معه ،وترف ْق ُ
وانتقادا -؛ تلط ْف ُ
ت به -وف َق ُه هللاُ -تعالى-.
ولٌس ٌَضِ ٌ ُرنًِ -أ ْل َبت َة -أنْ ٌُوج َه إلً انتقاد -أو أكث ُر-؛ فـ« ُكل بنًِ آدَ َم
ِّ
الحق -ساببل ر ِّبً أنْ أكونَ مِن أولب ُكم-...
خطاء» ،وال ُمإمنُ رجاع إلى
ضٌرهُ أنْ ٌُ َرد
وكذلك الحال ُ مع
الشٌخ ُعبٌد -سواء بسواء-؛ فلٌس ٌَ ُ
ِ
انتقا ُدهُ إنْ ل ْم ٌُصِ ْب فٌه ،أو أنْ ٌُوج َه إلٌه انتقاد فٌما ْ
أخ َطؤ َ فٌه؛ فـ( ُكل راد
ومردود علٌه؛ إالّ النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم- )-وهو -ال شك -من ُهم-.
َن َعم؛ هذه لُ َؽة ٌُ ِجٌ ُد فه َمها ال ُمسددُونَ وال ُم َوفقُونَ ؛ أما ال ُم َقلِّدَ ةُ
ص َب ُة الجا ِهلُون :فهً (لُ َؽة )أعجمٌة -بال ِّنسب ِة لهم -ال
ال َمح ُرو ُمونَ  ،والمتع ِّ
ٌُحسِ ُنو َنها ،وال ٌكادُونَ ٌَفقهو َنها!!
ولقد ُك ُ
الشٌخ ُعبٌد -وف َق ُه هللا ُ -بعد (الجولة) السابقة -أنْ ال
نت آ َمل ُ مِن
ِ
ٌَؤْ َمنَ سابِلٌِ ِه! وأنْ ٌُحا ِذ َر مِن ُموصِ لًِ ال َمعلومات )!( إلٌه؛ فؤكث ُرهُم -فً
َ
هذه األ ٌّام!-ولؤلس ِ
أحمق ال ٌفه ُم !أو حاقد ال ٌُرٌ ُد أنْ
ؾ الشدٌدَ -ب ٌْنَ
ٌَف َه َم!!
َ
َ
َ
الشٌخ-...
فضٌلة
الحذ َر -
فالحذ َر
ِ
المنقول عن ُه -حدٌثا -وف َق ُه هللا ُ -دلٌل
الكبلم
وما َب ٌْنَ أٌدٌنا -الٌو َم -مِن
ِ
ِ

قوي على ما َذ َك ْر ُ
ت...
ِش أهم ما فٌه:
وسؤُناق ُ

ُ
فضٌلة الشٌخ ُعبٌد ...( :ال ٌُ ْو َث ُق مِن َت ْزكٌِا ِ
الحلبً َ -عفا
ت علً
ِّ
1قال َهللاُ عن ُه ،-بل َث َب َ
ت لدٌنا أن ُه َزكى أُناسا هُم أعداء للسنةِ؛ فتزكٌا ُت ُه حرب
ُ
ُ
حٌث ال ٌَش ُع ُر!)
حٌث ٌَش ُع ُر ،أو مِن
أهل السن ِة -مِن
على ِ

كذا قال َ -ؼ َف َر هللاُ ل ُه-...
وأنا أسؤل ُ -اآلنَ -:
هإالء-؟!
َمن هُم (أعدا ُء السن ِة) -
ِ
وبماذا عادَ وها؟!
وكٌؾ عادَ وها؟!
َ
الحرب)؟!
وأٌنَ هً هذه (
ُ
ِضمارها؟!
وما م
ُ
وهل تز ِك ٌَتًِ (لهم) م ّما تفردْ ُ
ت به؟!
الشٌخ ُعبٌد -معا-؟!
أ ْم قد زكاهُم ِ -مثلً -بل َق ْبلًَِ -من هو أعل ُم ِم ِّنً ومِن
ِ
وهل (زك ٌْناهُم) بما عا َد ُوا شٌبا مِن السن ِة -فٌه -كما هو الز ْع ُم-؟!
أ ْم دَ َف ْعنا عن ُهم هذه ال ُمعادا َة ال َمزعومة -أصبلُ ،-ثم زكٌناهُم بما هُم
ِّ
ِّ
الحق -فٌه-؟!
وأهل
للحق
ُموافِقُونَ
ِ
و َمن ذا ال ٌؽل ُط؟!

فالتؤ ِّن ًَ  ..التؤ َ ِّن ًَ -شٌ ُخ ُعبٌد-...
ولٌس ٌَ ْخ َفى على فضٌلتِ ُكم أن «الظ ْل َم ُظلُمات»؛ فالت َو ِّق ًَ الت َو ِّق ًَ...
َ

ٌجب علٌنا إذا رد عالِم -
ُ 2ثم سؤلَ ُه سابل ،فقال ٌَ( :قولونَ -شٌخنا :-هلُ
ِلم
اس ...إلى
صاحب َ
ُ
جمٌع ِ
الج ْرح والتعدٌل -شخصا -فُبلن مِن الن ِ
أهل الع ِ
ِ
ح-
فً
ِ
األرض :ماذا ٌقولونَ فً فُبلن؟ وهل ٌُوافِقُونَ هذا العالِ َم فً َ
الج ْر ِ
ح ُم َفسرا)؛ فقال الشٌ ُخ ُع َبٌد ُ -مجٌبا-:
و ُخصوصا إذا كان الجر ُ
الحلبً ،وهً قاعدة
الشٌخ علً
سم ِْعناها َق ْبل َ فترة عن
ِّ
(أبدا؛ هذه قاعدة َ
ِ
وجر َح ُه
فاسدة؛ فإذا َح َك َم عالِم على شخص بؤن ُه ُمبتدِع،
َ
بجارح أقا َم الدلٌل َ
ِ
ُ
ِلم َ
اآلخ ِرٌنَ .
البحث
علٌه؛ فإن ُه ال ٌلز ُم
بسإال ِ
ِ
أهل الع ِ
تبدٌع
ِلم على
فالقاعدةُ التً َو َ
ض َعها علً الحلبً ،وهً :أنْ ٌُ ْجم َِع أهل ُ الع ِ
ِ
ِلم
إنسان أو َج ْر ِحهِ؛ هذه قاعدة ل ْم ٌَقُلْ بها أحد -فٌما نعل ُم -مِن ِ
أهل الع ِ
ٌن!!)
واإلمام ِة فً الدِّ ِ

كذا قال َ َ -ع َفا هللاُ عن ُه-...
ب إلً -فٌه! -أ ِّنً قُ ْل ُت ُه!!
وهو ُ -كل ُه -كبلم َحق؛ لوال ما ُنسِ َ
فهذا -وهللاِ -افتراء علً ،ل ْم أقُ ْل ُه ،ولنْ أقولَ ُه ُ -مستعٌذا باهللِ أنْ أكونَ مِن
أهل
ِلم ٌَ ْج َر ُحونَ
بقول الواح ِد أو االث َن ٌْ ِن مِن ِ
ِ
الجاهِلٌن-؛ فبل ٌزال ُ أهل ُ الع ِ
ِلم -قدٌما وحدٌثا-؛ دونَ تطل ِ
اإلجماع ال ُمد َعى!
ب ذا َك
الع ِ
ِ
ب أ ِّنً بٌ ْن ُ
القول إلً فً عدد مِن
ت فسادَ و ُبطبلنَ نسب ِة هذا
والع َج ُ
َ
ِ
والفتاوى ،واللِّقاءاتِ؛ كما بٌ ْن ُته فً مواضِ َع مِن كتابً «منهج
ِس،
َ
المجال ِ

بالباطل ر ّدا
السلَؾ ّ
ِ
الصالحِ - »...ب َط ْب َع َت ٌْ ِه ،-ومع ذلك :فإن ُه ال ٌزال ُ ٌُ َتنا َقل ُ
هتان َمنسوبا -إلً-...
ور وال ُب ِ
َعلًَ ،و ٌُتنا َقل ُ بالز ِ
وها ُك ْم َنص كبلمًِ فً كتابً «منهج السلَؾِ الصالِح( »..ص-ٕٔ1طٕ):
«قُ ْل ُ
ارح إِال بِ َب ٌِّ َنة
ت فًِ َب ْع ِ
ض َمجالِسِ ً :الَ ( ٌُ ْل َز ُم) أَ َحد ِباألَ ْخ ِذ ِب َق ْول َج ِ
س َبب َواضِ ِح ،أَ ْو ِبإِ ْج َماع عِ ْلمًِ ُم ْع َت َبر.
( ُم ْقن َِعة)َ ،و َ
الج ْرح ،وأَن ُه الَ ُبد لَ ُه مِنْ
ص ِل َ
ؾ!َ -علَى أَ ْ
ض َ -والَ أَدْ ِري َك ٌْ َ
َف َف ِه َمها ال َب ْع ُ
إِ ْج َماع!!
َو َف ْرق َب ٌْنَ (قولِه) أو ( َق ُبولِ ِه)َ ،وبٌنَ (اإلِ ْل َز ِام ِب ِه) كبٌر كثٌر َ -ك َما الَ ٌَ ْخ َفى-
!!
اعتِ ِه=
َف َمنْ ( َق ِبلَ ُه) ُ -م ْق َتنِعاَِ ِب ِه-؛ َفنِعِما هُو؛ َو َمنْ لَم ٌَ ْق َب ْل ُه -ل َِع َد ِم ( َق َن َ
الش ْرعِ ٌةال ِع ْلمٌِة)-؛ الَ ٌُ ْل َز ُم ِبه..
ان فًِ ( َواحِد) َؼ ٌْ َر ُه َما؟!
َوإِال؛ َف َك ٌْ َ
ؾ ٌُ ْل ِز ُم ال ُم ْخ َتلِ َف ِ
َو َما دَ لٌِل ُ ُكل فًِ هَذا اإلِ ْل َزام؟ !
ِؾ (ال ُم ْل َزم)؟!
َو َما َم ْوق ُ
ثم؛ إن (اإللزا َم) المنفً -ها هُنا -هو ما ٌترتب علٌه تبدٌع ،وتجدٌع،
وتشنٌع!
وج ْمع األدلّة ل ُنصر ِة قول -ما-؛
أما (اإللزام) بمعنى :االنتصار والتؤٌٌدَ ،
فهذا مقبول ؼٌر مرذول...
الس ٌَر» (َٔٔ « :)6ٕ/وإِ َذا ات َفقُوا َعلَى َت ْعدٌِل،
وقد َقال َ اإلِ َما ُم الذه َِبً فًِ « ِّ
أَ ْو َت ْج ِرٌح؛ َف َت َمس ْك ِب ِه».
َو َقال َ َ
الحق :أَن
ش ٌْ ُخ اإلِ ْسبلَ ِم فًِ « ِم ْن َهاج السنة الن َب ِوٌة« َ » (3/98):و َ
أَهْ ل َ السن ِة لَ ْم ٌَتفِقُوا َ -قط َ -علَى َخطؤ».
َوال َكبلَ ُم ُ -كل ُهَ -ح ْول َ (أَهْ ِل السنة) َ -وفٌِ ِهم-؛ الَ ِبال ُم ْب َت ِد َعةَِ ،و َذ ِوٌ ِهم !

َفبلَ َت َت َجن!!».
...وأقول ُ -اآلنَ ُ -م َك ِّررا-:
تتجن!!
فبل َ
ُ
حٌث ٌقول ُ -فً أولِ ِه( :-سمعناها
الشٌخ ُعبٌد -وف َق ُه هللا ُ-؛
و ْل َن َتؤملْ كبل َم
ِ
ض َعها علً الحلبً!!)
الشٌخ علً
عن
الحلبً)!! ُثم ٌقول ُ -فً آخ ِِر ِه( :-و َ
ِّ
ِ
فؤقول ُ :سمع َتها (عن ُه)َ :ن َعم؛ ال :منه!
ِّ
سمع!) على خِبل ِ
الحق والواقع!
ؾ
أكثر ما ( ٌُ ُ
فما َ
الشٌخ ُعبٌد -وحاشا ُه-
ض َعها)!! فكذِب علٌه وافتراء؛ لٌس مِن
أما أن ُه ( َو َ
ِ
ولكن -أ ُ َك ِّر ُر :-مِن أح َم َق ال ٌَف َه ُم! أو حاقد ال ٌُرٌ ُد أنْ ٌفه َم!!

ُ
ُ 3ثم قال َ السابل َُ ( :ح
شٌخنا؛ هل
ِلم الترجٌ ُح َب ٌْنَ َ
ٌجوز ل َطلَ َب ِة الع ِ
الج ْر ِ
ُ
كؤي
ِلم]
األحوطِ ِّ -
الترجٌح أَ َخ ُذوا ِب َ
َ
ِ
والتعدٌل ،وإذا ل ْم ٌستطِ ْع طلبة [الع ِ
الحلبً «منهج السلَ ِ
مسؤلة شرعٌة -هذه أخذ ُتها مِن كتا ِ
ؾ
ب علً
ِّ
الصالح ،»...وإذا ل ْم ُ
ٌؤخ ُذوا باألحوطِ َقلدُوا َمن َظ َه َر أن ُه أهل للتقلٌ ِد فً
المسؤل ِة!)
أكثر القواع َد التً ٌُق ِّعدُها الشٌ ُخ
فعل َق الشٌ ُخ ُعبٌد -سددَ هُ هللاُ -بقولِ ِه( :ما َ
علً الحلبً ،ول ْم ٌُ ْس َب ْق إلٌها !
األمر -كما قُ ْل ُ
رجبل بما ٌُ ْعلَ ُم بشهاد ِة
وج َر َح ُ
ت ل ُكم -إذا تكل َم عالِم ُم َوثقَ ،
ُ
ال ِّثقا ِ
سجل علٌ ِه مِن صوتِهِ ،أو بما َن َقلَ ْت ُه ُك ُت ُب ُه،
دول علٌه ،أو ِب ُم َ
ت ال ُع ِ
ودو َن ُه فٌها فهو َمقبول!!)

ُ
قلت :

الج َب ِل!!
الجواب) على
َع َجبا( ...السإال ُ) فً َب ْط ِن الوادي! و(
رأس َ
ُ
ِ
فؤصل ُ َكبلمًِ -فً كتابً (صٗ )ٖ6٘-ٖ6إنما هو تعلٌق على َكلِمة رابعة
الواقع الذي نعٌ ُ
ش ُه -
ص ِّو ُر
الشٌخ
َن َق ْل ُتها عن فضٌل ِة
َ
بن هادِي ُ -ت َ
ربٌع ِ
ِ
ِ
تماما! ،-قال َ فٌها:
س ْت مِن السلَفٌِ ِة فً َ
شد َة -التًِ َن َ
«إِن ال ِّ
ش ًْء .
شؤ َ ْت َه ِذ ِه األٌَام -لَ ٌْ َ
ُعا ِة السن ِة ِ -ب َحق،-
ور د َ
ار ْت سِ َهاما ُم َ
ص َ
والدلٌِل ُ :أَن َها َ
سددَة إِلَى ُن ُح ِ
احة الد ْع َوةِ؛
َو ٌَ ْس َعى أَهْ لُ َها إِلَى إِ ْس َقاطِ هَإُ ِ
س َ
الء الد َعاةَِ ،وإِ ْب َعا ِد ِه ْم َعن َ
ِب ُحج ِة أن ُه ْم ُم َم ٌِّ ُعونَ !
ًِ ُحجة إِ ْبلٌِسِ ٌة َكا ِذ َبة َظالِ َمة!».
َوه َ
فعل ْق ُ
ت َ -ثم َة -على كلم ِة ( ُم َم ٌِّ ُعونَ ) -ب َق ْولًِ-:
ُ
س َب ِ
ب
ًِ
التهمة الباردةُ (!) التًِ ُن ْر َمى ِب َها -ال ٌَ ْوم! -مِنَ (ال َب ْع ِ
ض!)ِ -ب َ
« َوه َ
ان -مِن (أهل
الح ْك ِم َعلَى َب ْع ِ
االجتِهادٌِة) فًِ َعدَ ِم ُ
ُمخالَ َفتِ َنا ( ْ
ض األَ ْع ٌَ ِ
ِعة!!
السنة) المواقعٌن لبعض الخطؤ ،أو البدعةِ -بؤَِن ُهم ُم ْب َتد َ
ْ
ال
الرضا بالسبلم ِة الشرعٌةَِ ،و ْ
وإذ َن ْف َعل ُ ذلك -أحٌانا-؛ فمِن باب ِّ
احتِ َم ِ
بالعفو !-
الخط ِؤ َ -ولَ ْو
ِ
َ
االختبلؾ َ
أخ ْذ َنا فٌه
اللٌث بنَ سعد -القابل َ« :-إذا جاء
ور ِح َم هللا ُ اإلما َم
ُ
باألحوطِ » -كما فً «جامع بٌان العلم» ()-.ٔٙ1ٙ
َ
و«استعمال ُ ال َت َو ِّقً أَ ْح َو ُط مِن َف َرطات األقدام» -كما فً «أدب المفتً
البن الصبلح -.
والمستفتً» (ِٔ - )ٕٔ/
الح َج ِج ،ولم ٌظهر الراج ُح؛ فكٌؾ
ان ٌُ َنزالَ ِن فٌما إذا تساوت ُ
وهذان النص ِ
ِ
إذا َظ َه َر الراج ُحُ ،ثم أ ُ ْل ِز َم صاح ُب ُه بنقٌضِ ه!!؟؟

َفؤ َ ٌْنَ ذا َك ال ُؽلُ ّو :مِنْ َم ْن َه ِج السلَؾ ذي السدا ِد وال ُعلُ ّو؟!
ؾ فًِ َ
س ذاك مِنْ َم ْن َه ِج السلَ ِ
ش ًْء .
َوهللاَ ،و َتاهللَ ،و ِباهلل :لَ ٌْ َ
َو َمنْ َكانَ عِ ْن َدهُ َب ٌِّ َنة علمٌة ،أو ُحجة شرعٌة أَن ُمخالَ َف َة أَ َحد ألَ َحد فًِ
س ِّنً َو َق َع فًِ ِبدْ َعة :أن ُه ِ -بذاَ ٌُ -بدع!! ف ْلٌؤْتِنا بها؛ َو َن ْحنُ لِ ْل َح ِّق
الح ْك ِم َعلَى ُ
ُ
وألنواره ُمنقادُون.
ُم ْذ ِع ُنون،
ِ
الح ِّق َع َد َاوة َ -وهللاُ ٌَ ْ
ش َهد ،-ومبلبك ُت ُه ٌشهدون...
س َب ٌْ َننا َو َب ٌْنَ َ
َولَ ٌْ َ
ـس ال َبلٌِ ُ
الع َج ِ
ب!
ب َ
ب * * * َب ِل السبلَ َم ُة فٌِ َها أَ ْع َج ُ
ـج ُ
ـة فًِ أٌَامِنـا َع َ
لَ ٌْ َ
ُ
حٌث ٌقول ُ:
العبلء -رحم ُه هللا ُ-تعالى-
«ولقد أحسنَ اإلما ُم أبو
عمرو بنُ
ِ
ِ
الع َج ِ
ب!!)» -كما فً رسالة «ال َم ْو ِرد
ب مِن َ
اس بخٌر ما ُت ُع ِّج َ
(ال ٌزال ُ الن ُ
ِهانً( -ص-ٕٙبتحقٌقً)-.».
فً عمل المولد» -للفاك ِّ
ُ
قلت :
إال)؟!؟
فؤٌنَ كبلمًِ مِن (الس ِ
إال)؟!!؟
بل ٌُقال ُ :أٌنَ (
ُ
الجواب) مِن (الس ِ
ُ
حٌث هُو-؛ ف ٌُقال ُ -فٌه-:
الجواب -مِن
أما
ُ
أوال :أٌنَ هً القواع ُد (الكثٌرةُ) التً ( ٌُ َق ِّعدُها الشٌ ُخ علً الحلبً (!) ول ْم
ٌُس َب ْق إلٌها)؟!
أُرٌ ُد واحدة -فقط -على َو ْج ِه الحقٌق ِة-...
الواقع الحالً لل ُمنتقِدٌِن -جمٌعا،-
واالدِّعاء -كما هو
س ِق التقو ِل
ِ
ُ
ال على َن َ
وال أقول ُ :أكثرهم!!!
ُ
اخترعت (!) قاعدة؛ أو افترع ُتها -ول ْم أ ُ ْس َب ْق
ووهللاِ؛ لو َظ َه َر لً أ ِّنً
هللاُ ،ثم أُش ِه ُد ُكم أ ِّنً راجع عنها ،ؼٌ ُر قابل بها -
علٌها-؛ فإ ِّنً أُشه ُد َ

ض ُه...
كاب ُر الحق ،وال أُناقِ ُ
سواء فً حٌاتًِ ،أو بعدَ مماتً-؛ ال أ ُ ِ
الواقع -كما ذ َك ْر ُ
بعكس الد ْع َوى....
ت-
لكن
َ
ِ
إنما هً فُهوم باطِ لَة لِـ َما قُ ْل ُ
ب إلً ُزورا و ُبهتاناُ ،ثم ُت َق ِّولُنًِ ما ل ْم
س ُ
ت؛ ُت ْن َ
أقُلْ...
الكرٌم) ،و َ
ث الش ِرٌ ِ
ح (الحدٌ ِ
ؾ) ما هو
رآن
ب إلى
ولبِنْ ُنسِ َ
تفسٌر (القُ ِ
ِ
ِ
ش ْر ِ
كبلم َمن دو َن ُهما -بٌقٌن -ما هو افتراء؛ فمِن
س َ
من ُهما َبراء؛ فؤنْ ٌُ ْن َ
ب إلى ِ
با ِ
ب ْأولَى -أٌها ال ُع َقبلء-...
رجبل )...إلخ:
وج َر َح ُ
الشٌخ ُعبٌد( :إذا تكل َم عالِم ُموثقَ ،
ثانٌا :أما قول ُ
ِ
ُ
حٌث أصلُ ُه -صحٌح...
فكبلم -مِن
ُ
بحٌث ال َ
ؾ؟!
ض َط ِرد
ٌتخل ُ
لكنْ ؛ هل هو ُم ُ
ؾ؟!
أ ْم أن ُه قد ٌتخل ُ
ؾ!
ؾ ،وٌتخل ُ
والجوابَ :ن َع ْم؛ ٌتخل ُ
ُ
أي كتاب مِن ُك ُت ِ
ٌل،
ب
بل هو الواق ُع ال ُمشا َه ُد بؤد َنى َنظرة فً ِّ
الجرح والتعد ِ
ِ
و ُروا ِة الحدٌث....
بعض
س ُه -فً ِ
ض َر َب ُه الشٌ ُخ ُعبٌد -نف ُ
ِثال الذي َ
وال أدل على ذلك مِن الم ِ
ُ
حٌث قال َ:
بن أبً ٌح ٌَى) -المشهور،-
بن محم ِد ِ
(أجوبتِ ِه) بـ(إبراهٌ َم ِ
بن أبً ٌح ٌَى ،و ٌُ َز ِّكٌهِ،
(كان الشافعً -رحم ُه هللا ٌُُ -و ِّث ُق إبراهٌ َم بنَ ُم َحم ِد ِ
الشافعً وبع ِد ِهَ ،-و َقفُوا على َج ْرح للر ُج ِل ،وأن ُه
ولكن ال ُعلما َء -مِن َق ْب ِل
ِّ
ُ
بن أبً
فتوثٌق
لٌس بثقة -كما ٌقول ُ الشافعً-؛
ِّ
الشافعً -هذا -إلبراهٌ َم ِ
ح
ٌح ٌَى -هذا -ل ْم ٌن َف ْع ُه ،ول ْم ٌَ ُ
ضر الشافعً؛ أهل ُ ال ِع ْل ِم ال ُمح ِّققُونَ على َج ْر ِ
الجارحٌن).
ِ
الشافعً وبعدِهَ -و َقفُوا على
و ْل َن َتؤملْ قول َ فضٌلتِ ِه( :ولكن ال ُعلما َء -مِن َق ْب ِل
ِّ

َج ْرح للر ُجل!!)
ف َهل الشافعً َخف ًَِ علٌه ذلك -أو َج ِهلَ ُه-؟!
أ ْم َع َر َف ُه ،وردّه ،ولَ ْم ٌَ ْر َتضِ هِ؟!
إال -أن ُهم (!) ٌع ِذ ُرونَ األول َ! وال
ُ
ِثل هذا الس ِ
والعجب -عند إجاب ِة م ِ
َ
اآلخ َر!!!
ٌَعذ ُِرونَ
بعكس صنٌعِهم الفاس ِد!
الثانً ْأولَى بال ُع ْذ ِر مِن األو ِل؛
وبالٌقٌن أن
َ
ِ
ِ
فاألول َُ :ج ِهلَ؛ ومثلُ ُه ال ٌنبؽً أنْ ٌجهل َ!
س ،و َن َظ َر ،و َب َح َ
ض؛ ل َِع َد ِم ( َقناعتِ ِه)؛ ال
ث :فلَ ْم ٌَ ْر َت ِ
بٌ َنما الثانًَ :علِ َم ،ودَ َر َ
استِكبارا ،أو ُج ُحودا -كما ٌُد َعى -الٌو َم -على ُكل ِّ َمن ٌُخالِفُ ُهم(!)...
فكان ماذا؟!!
اإلمام
ابن أبً ٌح ٌَى) -نفسِ ِه ،-وتعا ُم ِل
والدلٌل ُ حاضر مِن ترجم ِة ( ِ
ِ
الشافعً مع ُه:
ِّ
ي-:
ففً «تهذٌب الكمال» (ٕ- )ٔ66/للحافظِ الم ِِّز ِّ
ُ
سمعت الشافعً ٌقول ُ :كانَ إبراهٌ ُم بنُ أبً
سلٌمانَ :
بٌع بنُ ُ
«وقال الر ُ
ٌح ٌَى َقدَ ِر ٌّا.
قٌل َ للربٌِع :فما َح َمل َ الشافعً على أنْ َر َوى عن ُه؟
ِب ،وكان
قال :كان ٌقول ُ :ألَنْ ٌَخِر إبراهٌ ُم مِن ُبعد أحب إلٌه مِن أنْ ٌَكذ َ
ثِقة فً الحدٌ ِ
ث.
وؼٌر ِهٌ -عنً:
سهٌل
وكان الشافعً ٌقول ُ :أ ْخ َب َرنًِ َمن ال أت ِه ُم -عن ُ
ِ
إبراهٌم بن أبً ٌح ٌَى-».
وهذا اإلما ُم ابنُ َعدِي -أٌضا -وه َُو َمن ه َُو-؛ ال ٌَ ْق َبل ُ فً «كا ِملِ ِه» ما قٌل َ
ابن أبً ٌَ ْح ٌَى:
ح ِ
فً َج ْر ِ
ففً «تهذٌب الكمال» - )ٔ61-ٔ66/ٕ-ما نص ُه-:
ُ
«وقال َ أبو أحمدَ بنُ َعدِي:
بن سعٌد ٌ-عنً :ابنَ
سؤلت أحمدَ بنَ محم ِد ِ
ُ
ؼٌر
ُعقد َة-
بن أبً ٌح ٌَى َ
فقلت لهَ :ت ْعلَ ُم أحدا أحسنَ القول َ فً إبراهٌ َم ِ
ُ
الشافعً؟ فقالَ :ن َعم؛ حد َثنا أحم ُد بنُ ٌح ٌَى األَ ْودِي ،قال َ:
سمعت َح ْم َدانَ
ّ
األصبهانً ٌ-عنً :محم َد بنَ سعٌدُ -
قلت :أ َتدٌِنُ بحدٌ ِ
بن أبً
بنَ
ِّ
ث إبراهٌ َم ِ

ٌح ٌَى؟ فقال ََ :ن َعم .
ُ
نظرت فً حدٌ ِ
بن أبً
بن سعٌد:
ث إبراهٌ َم ِ
ُثم قال َ لً أحم ُد بنُ محم ِد ِ
ولٌس ب ُمن َك ِر الحدٌ ِ
ث.
ٌح ٌَى كثٌرا،
َ
قال ابنُ َعدِي :وهذا الذي قالَ ُه كما قال َ .
ُ
الكثٌر ،فلَ ْم أ ِجدْ فٌه ُمن َكرا ،إالّ عن شٌوخ
نظرت أنا -أٌضا -فً حدٌثِ ِه
وقد
ِ
ٌُح َت َملُونَ .
وقد حد َ
وب
ث عن ُه ابنُ ُج َر ٌْج ،والث ْو ِري ،وعبا ُد بنُ منصور ،وٌح ٌَى بنُ أٌ َ
وهإالء أقد ُم َموتا من ُه ،وأكب ُر سِ ّنا .
ِبار،-
المِصري-
ِ
ُ
وؼٌرهُم مِن الك ِ
ُ
أحادٌث كثٌرة .
وله
أضعاؾ « ُم َوط ِؤ مالِك» ،-ونسخ كثٌرة .
كتاب «ال ُم َوط ِؤ» -
وله
ُ
ُ
وهذا الذي قالَ ُه ابنُ سعٌد كما قال َ .
نظرت أنا فً أحادٌثِ ِه و َت َبح ْر ُتها ،وفت ْ
ش ُ
ُ
فلٌس فٌها
ت ال ُكل منها،
وقد
َ
روى ال ُمن َك ُر مِن قِ َب ِل الراوي عنه ،أو مِن قِ َب ِل شٌ ِخهِ؛
حدٌث ُمن َكر ،وإنما ٌُ َ
ال مِن قِ َبلِ ِه .
ب حدٌ ُث ُه .
وهو فً ُجمل ِة َمن ٌُ ْك َت ُ
وؼٌرهُما-».
األصبهانً -
وقد وث َق ُه الشافعً وابنُ
ُ
ِّ
ُ
قلت :
ابن أبً ٌح ٌَى -أو ( َخف ًَِ!)
فلَبِنْ قُ ِبلَ ْت د ْ
َع َوى أن الشافعً ( َج ِهل َ!) حال َ ِ
ابن َعدِي -وفً كبل ِم ِه ما ترا ُه!!!-
علٌه -مع أنها ال ُت ْق َبل ُ!-؛ فؤنى ذلك فً ِ

ح ال ُمفس ُر نن ُظ ُر فٌه!)
جاء الجر ُ
ُ 4ثم قال َ السابل ُ( :هو ٌقول ُ -أٌضا :-إذا َالتفسٌر؟!)!
أدري ماذا ٌُفٌ ُد الن َظ ُر بعدَ
ِ
فعل َق الشٌ ُخ ُعبٌد بقولِ ِه( :وهللاِ ما ِ
فقال َ السابل ُ ُ -مست ْفسِ را( :-القاعدةُ باطلة؟!)!
فؤجاب الشٌ ُخ( :ال شك!!)
َ

ُ
سبحا َن َك اللهم...
قلتُ :
النظر فٌه؟!
أجل
وهل ُطل َِب
ُ
التفسٌر -أصبل -إالّ مِن ِ
ِ
وإالّ؛ ف َهل ُكل تفسٌر َمقبول؟!
بٌع بنُ هادي -وف َق ُه هللا ُ -فً (نصٌحتِ ِه) -
وما أجمل َ ما قالَ ُه الشٌ ُخ َر ُ
منهج السلَ ِ
الصالح»
ؾ
الحربً!) -كما َن َق ْل ُت ُه فً «
المشهور ِة -لـ(فالح
ِّ
ِ
ِ
(صٕٖٔ) -فٌما نحنُ فٌه-:
الناس قد ٌختلِفُونَ فٌما
ح ال ٌُق َبل ُ إالّ ُمفسرا ُمبٌنَ الس َببِ؛ ألن
َ
«..الجر ُ
ح».
ح وما ال ٌَجر ُ
ٌجر ُ
ِّ
ص َد ِد ِه....
تقرٌر
وهو كبلم ( َفصل) فً
الحق الذي نحنُ فً َ
ِ
فما الذي (ٌختلِفونَ فٌه؛ ٌجرح أو ال ٌجرح)؟ !
ح ال ُمبه ُم؟!
آلجر ُ
ِأم ال ُم َفس ُر؟!
الجواب واضح ،والحق البح؛ ولكِنْ !!
ُ
ابن أبً ٌح ٌَى) -ب ٌْنَ تكذٌبِ ِه وتوثٌقِ ِه!َ -ب ٌْنَ أٌدٌنا...
والمثال ُ فً ( ِ
فبل ُ
ِؾ هذا التقعٌدَ الصحٌ َح
زلت -وهللاِ-
أعجب -جدّ ا -مِمن (ومما) ٌُخال ُ
ُ
التا ّم بمجر ِد التؽلٌطِ واال ِّتهام ،أو ال َؽلَطِ واألوهام...
فـ(الباطل ُ) ال ٌَ ْث ُب ُ
الدلٌل عاطِ ل ،مِن َر ُجل
ت (!) أن ُه (باطل) بمجر ِد قول عن
ِ
فاضل!!!
الح َج ِج األَصابل...
بل ال ُبد مِن إقام ِة الدالبل ،وتشٌٌ ِد ُ
لذلك قُ ُ
لت -فً هذه المسؤل ِة -فً كتابً «منهج السلؾِ الصالح»
(صٕٖٓ )
بن هادي؛ أك َد فٌها -حفظ ُه هللا ُ( -اشترا َط
للشٌخ
تعلٌقا على كلمةربٌع ِ
ِ
ِ
ِب به،
بعض
تفسٌر
الجرح ال ُمب َه ِم ،ورد ِ
رح) -وهو ما أُطال ُ
أنواع َ
ِ
الج ِ
ِ
ِ
ُ
شارحا -:
وأ ُ َب ٌِّ ُن ُه،-
فقلت ِ -
أيَ :حتى لَ ْو َكانَ ُم َفسرا -أَ ْحٌانا -.
« ْ

ض أَهْ ِل ال ِع ْل ِم ( َقدْ ) الَ ٌَ ُكونُ َك َذلِ َك ِع ْن َد َ
آخ ِرٌن.
َف َما َكانَ َج ْرحا َقادِحا عِ ْندَ َب ْع ِ
ضبل َعنْ َح ْ
شد ألَدِلة !-
ج إِلَى دَ لٌِل َ -ف ْ
َو َه ِذ ِه َب َد ِه ٌّة الَ َت ْح َتا ُ
َ
مسؤلة خبلؾ ُمع َت َبر!
البعض!)
فبل أدري (!) كٌؾ جعلَها (
ُ
وإِال؛ َف َهلْ ٌُ َقال :
إِن ْ
ب-؟! أَ ْو هُو
ِبلؾ ُعلَ ِ
ول الت ْعدٌِل) َ -ح ْس ُ
ماء َ
اخت َ
ح َوالت ْعدٌِل فًِ ( َق ُب ِ
الج ْر ِ
ح ال ُم ْب َهم) -فقط-؟!
فًِ ( َ
الج ْر ِ
الحال والمآل -طعن بهم شدٌد..
هذا ِجد بعٌد ،بل هو -فً
ِ
سدٌِد:
والحق ما ذكر ُت ُه؛ فهو َن َظر َحق َو َ
العنٌد!-
ب ْأو أ ْل َقى الس ْم َع وهو شهٌد} -دونَ ال ُمجادِل َ
{لِ َمن كانَ ل ُه َق ْل ُ
أال َترى َ -م َثبل -أن ال ُم َت َ
جرح ُه مع (تفسٌره)
الجرح (قد) ٌُ َرد
شدِّدَ فً
ُ
ِ
له!!».
جرح ُه ( ُمب َهم)؟!!
أ ْم أن ال ُمتش ِّد ُد -دابما-
ُ
َع َجبا!!
ُثم قُ ُ
لت:
ُ
سؤلت :
«بل لو
والتعدٌل -فً ك ُت ِب ِه المشهورة المنظور ِةَ -قابِم
لجرح
واقع) علم ا
هل ( ُ
ِ
ِ
أكثرهُ) على (اإلجماع) ،أو (الخِبلؾ)؟!
( ُ
ص) ،أم على (االجتهاد)؟!
وهل َم ْبناهُ على (الن ّ
فالجواب -على ُكل -واضح ببل (خِبلؾ)!».
...
ُ
...فبل أُطٌل ُ!

ُ
ٌجوز أنْ نجعل َ خِبل َفنا فً
قعدُها( :ال
خرى ٌُ ِّ
ُ 5ثم قال َ السابل ُ( :قاعدة أ ُ َبب خبلؾ بٌنه،
س َ
ؼٌر ِه َ
ؼٌرنا َ
س َببا فً الخبلؾِ َب ٌْ َننا)َ ،من َج َعل َ خِبل َف ُه فً ِ
ِ
ُ
ؾ مع أخٌ ِه بسب ِ
(فهو ٌقول ُ :أنا
ؼٌر ِه فٌكونُ
أحمق؛ ألن ُه إذا اخ َتلَ َ
ب ِ
الؽٌر ،إذا َخسِ َر أخاهُ هذا؛ َمن ال ُمستفٌد؟ وأٌنَ ال َعدْ ل ُ فً
ال ُمستفٌ ُد هذا
َ
ُ
ِرص؟ ).مِن «منهج السلؾ الصالح».
ذل َك؟ وأٌنَ الم
ِصداق؟ وأٌنَ الح ُ

فقال الشٌ ُخ ُعبٌد( :هذه ضمنَ القواع ِد الؽرٌب ِة ال ُمح َد َثةِ ،وهً قاعدة -
نحرفٌِن ،وهو ٌعل ُم
دافع عن ال ُمبتد َ
على إطبلقِها -فاسدة؛ ف َمن َ
ِع ِة وال ُم ِ
فسادَ هُم؛ فهو من ُهم ،وال ٌُوافِقُ ُه أهل ُ السنةِ؛ ٌختلِفُونَ معه ،و ٌُلحقو َن ُه
بال ُمبتد ِِع!!)

ُ
قلت :
َ
َ
اآلفة فً الن َقلَةِ؛ مِن
ألَ ْم أقُلْ َ -قببل :-إن
أحمق ال ٌَفه ُم! أو حاقد ال ٌُرٌ ُد أنْ
ٌَفه َم!!
ف َمن ذا الذي قال َ بهذ ِه القاعد ِة -أصبل( -على إطبلقِها) ٌ-ا شٌ ُخ-؟!!
نحرفٌنَ (وهو ٌعل ُم فسادَ هُم) -عافانا
و َمن ذا الذي ٌُ ُ
دافع عن ال ُمبت ِد َع ِة وال ُم ِ
َ
فضٌلة الشٌخ-؟!
هللاُ وإٌا َك-
سبحا َن َك اللهم...
ُ
َ
الشٌخ -ل ْم ٌَ ِردْ عندي فً مقال! بل لَ ْم ٌخ ُطر لً على بال،
فضٌلة
هذا ٌ-ا
ِ
س َن َح حتى فً َ
الخٌال!!!
وال َ
بإطار الخِبل ِ
أهل السن ِة) ،ولٌس
نض ِبط)
فكبلمًِ -والحم ُد هللُ ( -م َ
ؾ َب ٌْنَ ( ِ
ِ
(على إطبلقِ ِه!)
نحرفٌِنَ )؛
وعلٌهِ؛ فإن الكبل َم -أبدا-
َ
لٌس فٌ َمن ٌُداف ُِع عن (ال ُمبت ِد َع ِة وال ُم ِ
فضبل عمن (ٌعلَ ُم فسا َدهُم!!!)
شتر َكة بهذه المسؤل ِة -والمسؤل ِة التً قبلَها :-أ ِّنً َن َق ْل ُ
ت فً
ومما له صِ لَة ُم َ
منهج السلَؾِ
بن هادي:
الشٌخ
«
الصالح» (صٕٖٗ) قول َ
ربٌع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب الص ْف ِرٌ ِة َ
« َومِما ُج ِر َح ِب ِه ع ِْك ِر َم ُة :أن ُه َعلَى َم ْذ َه ِ
ارج .
الخ َو ِ
ض ْع ِ
ؾ
اري َج ْر َح ُه ْم؛ لِ َ
َو َقد َج َر َح ُه ِبذلِك َ َب ْع ُ
ض األَبِم ِة -ولَ ْم ٌَ ْق َب ِل ال ُب َخ ِ
ُحجتِ ِه ْم-».
ُثم َعل ْق ُ
ت قاببل:
ض َع َفها!!
واس َت ْ
خاري رد ذلك ْ
« َف َثم َة تفسٌر للجرح ُ
وحجة -إِ َذن-؛ لَكِن ال ُب ِ

الج ْرح-
َف َهلْ إِ َذا َت َكر َر هَذا
ٌخ َعالَ ِم الن ْقد-أَو َ
االختبلؾ َ -ق ُبوال َ
ُ
وردّ ا -فًِ َت ِ
ار ِ
س َببا فًِ ُ
صو َمةِ ،أَو اإلِ ْس َقاط ،أَو الت َنا ُزع
الخ ُ
حاضرا ،أو ُمستق َببلُ ٌَ -كونُ َ
منهج صِ دْ ق واحِد ،واعتقاد
َب ٌْنَ هَإُ الء ال ُم ْخ َتلِفٌِنَ أَ ْنفُسِ ِهم -وهُم على
ِ
واحِد حق-؟!
ؾ -مِمن َج َر َح َو َط َعن-؛ َكانَ َذلِ َك
اري -فًِ َذاَ -منْ َخالَ َ
َوهَل لَـما َخالَ َ
ؾ ال ُب َخ ِ
صالِه ،أَو الط ْع ِن
استِ ْب َ
ي -مع اإلقرار بالفارق! -أَو ْ
ار ِّ
س َببا فًِ ْ
َ
إس َقاطِ ال ُب َخ ِ
ِبه؟!
ضوع َع َقابِدِي!!
ي -هُناَ -م ْو ُ
خار ِّ
ض َ
ٌِر أَن َم ْو ُ
وع اإلِ َم ِام ال ُب ِ
َم َع الت ْذك ِ
بعض الناس!) -بؽٌر َحق:-
كر ُرهُ -دابما -وقد ا ْن َت َقدَ هُ َعلًَ (
ُ
وهذا عٌنُ ما أ ُ ِّ
س َببا للخِبل ِ
ؾ بٌ َننا)...
ؼٌرنا َ
(ال َن ْج َعل ُ اختبل َفنا فً ِ
وجلِـً ِ -جدّ ا -أن ُمرادِي بـ(اختبلفنا)؛ أي :أهل السنة ،ودُعاة َمنهج
َ
السلَؾ.
«ولهذا؛ َنرى (ال ُعلَماء) -مع اختبلفِهم (الشدٌد) فً بعض المسابل  -ال
ضهم بعضا».
بدِّع بع ُ
ضهم بعضا ،وال ٌُ ُ
ضلِّل ُ بع ُ
ٌُ َ
كما فً «صبلة التراوٌح» (ص- )ٖ4-ٖٙلشٌخِنا اإلمام ال ُهمام-.
الشٌخ عب ِد ال ُمحسِ ِن ال َعبا ِد  -حفظ ُه هللا ُ -كما فً
[ومثلُ ُه قول ُ أُستاذِنا
ِ
مسابل
أكثر
مداركِ الن َظ ِر» (صٗٔ)« :-إن الخ َ
ِ
ِبلؾ حاصل فً ِ
ُمق ِّد َم ِة « ِ
ض ُهم
زمن الصحاب ِة -
ِلم من ُذ
س ِّف ُه بع ُ
رضً هللاُ عن ُهم ،-ول ْم ٌ ُكنْ ٌُ َ
َ
ِ
الع ِ
َبعضا..».
بعض «مقاالتِه» ُ -مشٌرا إلى
وقال الشٌ ُخ
ربٌع بن هادي  -أعا َن ُه هللا ُ -فً ِ
ُ
ؼٌره)-:
ِ
بعض ال ُمبتدع ِة (عندَه) ،وما َو َق َع مِن خِبلؾ فٌه (مِن ِ
الخبلؾ القاب ُم الذي ٌُض ِح ُك األعداء؟!
«فلماذا هذا
ُ
س ِن
أرجو
إنصاؾ إخوانِكم الذٌن ل ْم ٌتبٌنْ لهم خطؤ إلى اآلن ،وكؾ األَ ْل ُ
َ
براءتِ ِهم».
وإظهار
عنهم ،بل احترا َمهم،
َ
َ
العلم على با ِ
ب (المعذرة)
والشواه ُد -والشهو ُد -مِن سِ ٌَ َر السلَؾِ  ،وأب ّمة
ِ

صر؛ أكتفً ب ِذ ْك ِر ( َخ َبر) واحد،
الش ْر ِع ًِّ -عند االختبلؾ -أكث ُر مِن أنْ ُت ْح َ
ذي عبرة :
ففً «تارٌخ بؽداد» (ٗٔ):ٕٗ4/
«قال أبو زكرٌا ؼبل ُم أحمدَ بن أبً َخ ٌْ َث َم َةُ :
كنت جالسا فً مسجد الجامع
سوٌقة نصر -عند بٌت الزٌت ،-وكان أبو َخ ٌْ َث َمة
بالرصافة ،-مما ٌلً َوالعصر ،وأبو زكرٌا ٌحٌى
ٌركع بٌن الظهر
ٌُصلًِّ صلوات ِه هناك ،وكان
ُ
ِ
نفسه بإزابِه ،فجاءه رسول ُ أحمد بن
الظهر
بن معٌن قد صلى
وطرح َ
َ
َ
حنبل ،فؤوجز فً صبلتِه ،وجلس ،فقال له :
أخوك أبو عبد هللا أحمد بن حنبل ٌَ ْق َرأ ُ علٌك السبل َم ،وٌقول ُ لك :هُو َذا
َ
ُتكثر
الحدٌث عن ُعبٌد هللا بن موسى َ
الع ْبسً ،وأنا وأنت سمعناهُ ٌتناول ُ
َ
َ
ُ
الحدٌث عنه !)
تركت
عاوٌة بن أبً سفٌان (وقد
ُم
رأس ُه ،وقال للرسولِ :ا ْق َر ْأ على أبً عبد هللا
قال:
فرفع ٌحٌى بن َمعٌن َ
َ
السبل َم ،وقُل لهٌ :حٌى بنُ معٌن ٌَ ْق َرأ ُ علٌك السبل َم ،وٌقول ُ لك :أنا وأنت
َ
الحدٌث عنه) ،فإن
الرزاق ٌتناول ُ عثمانَ بنَ عفانَ (فاترك
سمعنا عبدَ
ِ
َ
معاوٌة!»!
عثمانَ أفضل ُ من
ُ
قلت:
بحج ِة َ
اآلخر ال ُم َبٌ َنة ،ودلٌلِ ِه ال ُم َفسر،-
فاختلفا -مع معرف ِة ُكل من ُهما ُ
ٌهجره،
اآلخر ،أو ٌُ َخ ِّذل َ عنه ،أو
ولكنْ  :ما تنازعاَ ،ب ْل َه أن ٌُسقِط أحدُهما
َ
َ
ب علٌه!!
أو ٌُضلِّلَ ُه ،أو ٌُ َإلِّ َ
س (إلزا َمه) على األول ،ور ّد
انً َع َك َ
انً ،والث َ
األول َ (ألزم) الث َ
مع أن ّ
كبل َمه إلٌه!!
الٌسٌر!!!
باألمر اله ٌِّ ِن ،أو
ولٌس ذا َ -وال ذا-
ِ
ِ
وابن َمعٌِن -رحمهما
العطِ ُر ال ُمتبادَ ل ُ بٌن اإلما َم ٌْ ِن :أحمدَ
...وأما الثنا ُء َ
ِ
ذكر ،وأكب ُر مِن أن ٌُ ْس َط َر...
هللاُ -على اختبلفِهما!-؛ فهو أشه ُر مِن أن ٌُ َ
أعبلم النببلء»
سٌر
فان ُظر -لهَ -م َثبل« :-تارٌخ بؽداد» (ٗٔ و ،)ٔ4و« ِ
ِ
(ٔٔ).ٔ14/

و َثم َة مِثال َ
آخ ُر:
الدارقُ ْطنًِ عن محمد بن
َ
ففً «سإاالت ال َب ْرقانًِ» (ٕٗ٘) أن ُه سؤل َ
َ
حنٌفة ،-فقال َ :
الحسن الشٌبانً -صاحب أبً
«قال ٌحٌى بن معٌنّ :
كذاب.
نحو هذا.
وقال فٌه أحمد ٌ-عنً :ابنَ حنبلَ -
وقال أبو الحسن [الدارقطنً] :وعندي :ال ٌستحق الترك !».
...فخالَ َف ُهما -بعدَ معرفتِ ِه الجر َح ال ُم َفس َر فٌه !-
ُ
بعض
رأٌت
وأظهر مِن ال َكذِب -باهللِ علٌكم ،-مع أ ِّنً
وأي جرح أ ْب ٌَنُ
َ
ُ
ال ُمعاصِ ِرٌنَ (!) -الٌو َم -ال ٌَراهُ َجرحا ُم َفسرا -أصبل!!-؟!!
وهذا -نف ُ
س ُه -معنى ما أ ُ َك ِّر ُرهُ -دابما -مِن قولً« :ال ٌجو ُز أنْ نجعل َ
ؼٌرنا (ممن خالؾ
خِبل َفنا (االجتهادي المعتبر = نحن أهل َ السنة) فً ِ
وقع فً بدعة) :سببا فً الخبلؾِ بٌننا (نحن
س ِّن ًّ َ
السنة :من ُمبتدع ،أو ُ
ّ
والحق ،ونتواصى بالصبر والمرحمة... .
أهل َ السنة)»؛ بل نتناص ُح بالعلم
س ْوأَ ُت ُه ،وبا َن ْت عور ُت ُهَ ،
أما (ال ُمبتدِع) الذي ا ْن َك َ
وظ َه َر ْت ِبدع ُت ُه؛
ش َف ْت َ
فوهللاِ؛ ال َك َ
رامة له -فً قلٌل أو كثٌر ،فً صؽٌر أو كبٌر-.
بالتمثٌل:
أكثر-
و ُمرادِي -ها هُناِ -بـ(ال ُمبتدِع)
ٌظهر َ -
ُ
ِ
ِّ
الشٌخ
بالحق -فً تزكٌ ِة
فماذا أن ُتم (!) قابلُونَ َ -وف َق َنا هللاُ وإٌا ُكم للصدْ ِع
ِ
ابن ِجبرٌن؟!
صالح الفوزان
للشٌخ ِ
ِ
ِ
وماذا أن ُتم قابلُونَ بتزكٌ ِة سماح ِة ال ُمفتًِ الشٌخ عبد العزٌز بن عبد هللا آل
الشٌخ له -وال أُرٌ ُد أنْ أقول َ :لس ٌِّد قُ ْطب!!!-
راوي؟!
وماذا أن ُتم قابلُونَ بتزكٌ ِة الشٌخ عبد المحسن العباد
للشٌخ ال َم ْؽ ِ
ِ
وبعكس ذلك:
ماذا أنتم (!)قابلون بتجرٌح الشٌخ الحجوري للشٌخ عبٌد -وبالعكس!-؟
وماذا أنتم قابلون بتجرٌح الشٌخ عبٌد للشٌخ علً رضا؟؟!!
ُ
ألمثلة-من ذا وذا-كثٌرة!!
...وا
والكل-من طرفٌه-جرح مفسر!!!!
فما موقفكم(!)ممن ٌخالفكم-والحالة هذه-؟؟!!

وسلمان)! أو (أبً ُؼدة
س َفر َ
ولٌس ُمرادِي -ها هُناَ -إذنْ  -أمثال ( َ
والج ْهم!!!)
والكوثري)!! فضبل عن (الجعد
َ
والعجب َ -ب ْع ُد -ممن َز َعم قراء َة كتابً -هذا )!(-فً الوقت الذي ٌنقُل ُ -
ُ
وفصٌح بٌانًِ!
صرٌح قولً،
خبلؾ
فٌه -ع ّنً
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
المظلمة -التً
الظالمة
وأما تلكم القاعدةُ اإلخوانٌ ُة الحزبٌ ُة (البنابٌ ُة!)
ضنا بعضا فٌما
بؽٌر حق« :-نتعاون فٌما اتفقنا علٌه ،وٌعذِر بع ُ
قُ ِّو ْلناها ِ
اختلفنا فٌه»!! :فباطلة -صدورا وو ُرودا!!-
ؾ ُ -ط ّرا -لنْ ٌُ ْنصِ ؾ!».
س َ
...لكن ال ُم َت َع ِّ
ربٌع بنُ هادِي -وف َق ُه هللا ُ -فٌما َن َق ْل ُت ُه عن ُه فً «منهج
ُثم َن َقل َ الشٌ ُخ
ُ
ًِ فً ُم َقدِّ َم ِة
السلؾ الصالح» -كبل َم
من ال ُم َعلِّم ِّ
الشٌخ َ
العبلّ َم ِة َع ْب ِد الر ْح ِ
ِ
ٌِل» (صفحة:ج) ،وهو قول ُ ُه:
« َ
ح والت ْعد ِ
الج ْر ِ
اب ِر ال ُم َحدِّ ثٌِن َوأَ َجلِّ ِه ْم َمنْ ٌَ َت َكل ُم فٌالر َواةِ؛ َفبل ٌُ َعول ُ َعلَ ٌْهِ،
« َو َقد َكانَ مِن أَ َك ِ
َوال ٌُ ْل َت َف ُ
ت إِلَ ٌْ ِه».
َق َاالإلِ َما ُم َعلًِ بنُ ال َمدٌِن ًِّ َ -وه َُومِن أبِم ِة ه ََذا الشؤْ ِن-:
انَ ،والأَ ْق َبل ُ َكبل َم ُه َما
الء ال ٌَ َد ُعونَ
ال؛ هَإُ ِ
ِّ
«أَ ُبو ُن َع ٌْم َو َعفان َ
فٌالر َج ِ
صدُو َق ِ
أَ َحداإِالّ َو َق ُعوا فٌِ ِه!».
ُثم عل ْق ُ
ت علٌه َ -ثم َة -بقولًِ-:
ضابِع)،
س َببا َ -قط -ألَنْ ٌُ َقال َ فًِ أَ َحد ِم ْن ُهم( َ :مابِع) ،أَوَ ( :
« َولَ ْم ٌَ ُكنْ َذلِ َك َ
ِسكٌِن) ،أوُ ( :م َت َف ْلسِ ؾ!!)
أَو( :م ْ
صر َفا ِ
...إِ َلى َؼ ٌْ ِر َذلِ َك مِنَ ال َكلِ َما ِ
ٌعة -التًِ لَ ْم َن َر
ت ال ُم ِر َ
ت الشنٌِ َعة َ -والت َ
الحدٌِث) َ -قدٌِما-
ٌخ ( ِع ْل ِم َ
لَ َها َن َظاب َِر -فًِ ِم ْث ِل َما قٌِلَت فٌ ِه -حدٌثا -فًِ َت ِ
ار ِ
!».
فالكبل ُم -إذنْ  -فٌنا (نحنُ أهل َ السن ِة)...

وفً (الخِبل ِ
االجتهادي ال ُمع َت َب ِر)...
ؾ
ِّ
ُ
للشٌخ ُعبٌد -
المسؤلة تصوٌرا قبٌحا
ص ِّو َر ْت هذه
كٌؾ ُ
فان ُظ ُروا -بر ِّب ُكمَ -
ِ
صو َرها!!!-
أو ه َُو َت َ
واح ُك ُموا بال َعدْ ِل...
ْ
ص الكافً ُ -مخالِفا هذا
وال أظن ُه -وف َق ُه هللا ُ -بعدَ هذا
البٌان الشافًِ ،والن ِّ
ِ
َ
العدْ ل َ الوافًِ!!
التحقٌق َ

وأخٌرا:
لً تعلٌقان:
الشٌخ ُعبٌد فً (الجمعٌا ِ
ت) -فً أو ِل كبل ِم ِه -ؼرٌب عجٌب؛
األول :قول
ِ
وذلك قولُ ُهُ ( :كل الجمعٌا ِ
نعر ْفها -جمعٌات
نحر َفة -ما َ
عرفناهُ ،وما لم ِ
ت ُم ِ
بالو ْج َه ٌْ ِن)...
ُم َف ِّر َقة ،وجماعات
منحر َفة ،هً ف َِر ُق ضبلل تتعا َمل ُ َ
ِ
بؤصل الد ْع َوى!-...
التسلٌم
ض
عرفنا ُه)؛ فواضح -على َف ْر ِ
فؤقول ُ :أما (ما َ
ِ
ِ
فكٌؾ حكم علٌها -بر ِّب ُكم-؟!
عر ْفها)؛
َ
وأما (ما ل ْم َن ِ
االعتبار بالقٌاس؟!
وهل ٌصح -هُنا-
ُ
فإن كان؛ فؤي نوع هو -منه-؟!
وابن ُع َث ٌْمٌِن -واضح
واأللبانً،
ابن باز،
ِّ
ِ
مع أن كبل َم مشاٌخِنا الثبلث ِة ِ -
ُ
أشرت
تجوٌز (الجمعٌات) بالشروطِ الشرعٌةِ ،والقواع ِد ال َمرعٌ ِة -كما
فً
ِ
إلٌ ِه فً «منهج السلؾ الصالح» (صٔٗٔ).
ُ
كتاب ِه «جماعة
بل
نقلت َ -ثم َة -قول َ الشٌخ ربٌع بن هادي -حفظ ُه هللا ُ -فً ِ
منهج
إقرار ِه بالجمعٌات (القابم ِة على
واحدة ال َجماعات» (صٕ٘) فً
ِ
ِ
الكتا ِ
ب والسن ِة!!)

فهل هذه ُتس َت ْث َنى مِن ذاك التعمٌم؟!
فما فابد ُت ُه -إذن-؟!
ؼٌر ذلك؟!
ِبلؾ ذلك! أو ٌقول ُ َ
سلَفًِ ذو إدراك ٌُ َق ِّر ُر خ َ
س ِّنً َ
وهل أحد ُ
فقول ُ َمن َن ْق َبلُ؟!
وال أَزٌ ُد!
الثانً :أش ُك ُر الشٌ َخ ُعبٌدا -حفظ ُه هللا ُ -على َت َفضلِ ِه ب َت ْلقٌِبًِ )!(
أكثر مِن موضع مِن كبل ِم ِه -هُنا-؛ بٌ َنما
بـ(الشٌخ!) -قبل َ ذ ِْك ِر ِه اسمًِ -فً َ
َ
األحمق الذي ال ٌفه ُم ،أو َذٌا َك الحاق َد الذي ال ٌُرٌ ُد أنْ ٌَفه َم
رأٌنا ذاك
( ٌُ َج ِّر ُدنًِ) مِن (أل) التعرٌؾ ال ُمب َتدَ ِأ بها َنسبً -تهكما وتشوٌها!-؛ فضبل
أهل
التقدٌر واالحترام مِن
عدم إبدابِ ِه (!) أد َنى ُو ُجو ِه
حقوق ِ
ِ
ِ
عن ِ
اإلسبلم!!
فماذا نقولُ؟!

ٌا شٌخ ُعبٌد:
أ ُ َذ ِّك ُر َك -اآلن -بما قُ ْل ُت ُه لك ُمن ُذ زمان:
...ال ٌَ ْس َت ْج ِر ٌَن َك الذٌن ال ٌعلمون!
ج ُعون...
وإنا هلل ،وإنا إلٌه را ِ

*****

[تعزٌز ] القول العدل األمٌن
فً مناقشة [الشٌخ ربٌع] فً (جلسته مع الفلسطٌن ٌٌِّن) [ٗ]

واألمل تتوالَى -بمِن ِة هللا وتوفٌقِ ِه -مسرورة َف ِرحة
الخٌر
بشابر
ُ
ِ
ال تزال ُ
ِ
بهذه ال ُمناقشا ِ
بن هادِي -
الشٌخ
ت العلمٌ ِة (الودودة) مع فضٌل ِة
ربٌع ِ
ِ
ِ
ب أع ٌُنِنا -فٌها -جمٌعا -ذلك األَ َث َر السلفً
ص َ
وف َق ُه ال َم ْولَى-؛ واضعٌنَ ُن ْ
هللا فٌه» -ما
هللا فٌك بؤحسنَ َمن أنْ ُت َ
ئ َمن َع َ
جز ُ
َ
طٌع َ
صى َ
الرابع« :ال ٌُ ِ
است َط ْعنا إلى ذلك سبٌبل-.

ِكمال ما بدأناه مِن ُمناقش ِة فضٌلتِ ِه -عفا هللاُ عن ُه-:
...و ْل َن ْر ِج ْع إلى است ِ
َ 19ذ َك َر ل ُهبعض اإلخو ِة الجالِسٌن ُمنتدانا ال ُم َ
ُ
بار َك ( ُمنتدٌات ُكل ّ
س -فقط!-
فاع عن الن ْف ِ
السلَفِ ٌٌِّن) ،وأن ُه ُو ِج َد للدِّ ِ
فعل َق فضٌل ُت ُه بقولِ ِه( :وهللا موق ُع ُكم أسوأ مِن ،...وهو دِفاع عن علً
حسن..).

فؤقول ُ :
كذا قال َ -سد َدهُ هللاُ بتوفٌقِ ِه-...
ُ
الحجة علٌه -
ستطاع
أما أن موقِ َع َنا (أسوأ مِن )..؛ فهذا ما ال ٌُ
إقامة ُ
ُ
أ ْل َبت َة -إلى اآلن!-
خرى -الشهٌرة!ٌ -ظه ُر ال َف ْر ُق بٌن ُه
وب ُمقارنة ( ٌَسٌرة!) مع ال ُمنتدٌات األ ُ َ
ِ
وبٌ َنها...

فإذا َح َك ْمنا (علٌه) بؤن ُه (أسوأ مِن !!)..فإن ُح ْك َمنا (علٌها )!سٌكونُ بؤؼلظِ
عبارا ِ
وأكثرها...
وأكبرها،
وء ،وأشدِّها،
ت الس ِ
ِ
ِ

صا!
ضى مِن ال َع َ
ؾ أ ْم َ
ص َقدْ ُر ُه * * * إذا قٌل َ إن الس ٌْ َ
ؾ ٌنقُ ُ
أل ْم َت َر أن الس ٌْ َ

األقبلم الحار ِة الحادةِ ،والتً ما
بعض
ؾ أن فً ُمنتدٌاتِنا
َ
تر ُ
َن َع ْم؛ ُنقِر و َن ْع ِ
ِ
ُ
أسلفت-
ارها؛ لكنْ -كما
َفتِ ْبنا ُنناص ُحها ،و(
نصبر علٌها) ،و ُن َقلِّ ُم أَ ْظ َف َ
ُ
بال ُمقارن ِة مع تلك ال ُمنتدٌا ِ
ت (!) فبل تكا ُد ُتذ َك ُر! وال تكا ُد ُت َرى!!
ًِ -فً
ُمشٌرا إلى أن هذه الحد َة ،أو تل َك الحرار َة -فً هذه
األقبلم -إنما ه َ
ِ
سب ،و َ
ُ
أكثر الؽالِ ِ
ش ْتم ،وإقذاع،
ب -ردةُ ف ِْعل لِـ َما ُت ْف ِر ُزهُ تِل ُك ُم ال ُم
نتدٌات مِن َ
ِ
وج ْهل ،و ..و..
وافتراءَ ،
ورها -على قِلتِها!ُ -ردو ُد أفعال (س ٌِّبة!) على ما
فهً -إ َذنْ  -فً ُجل ِّ ُ
ص ِ
هو أسوأ منها وأقب ُح!
ونحنُ ُ -ط ّرا -ال نرتضِ ً الس ٌِّ َا! فضبل عن أنْ َنقبل َ األسوأَ!!
...فهً -فً حالِها ذا -على َمبدأ :
ِسمار :لِ َم َت ُ
شقنًِ؟
قال الحاب ُط للم
ِ
سلْ َمن ٌَدُقنًِ!
قالَ :
ؾ بؤدب وعلم
مع التنبٌ ِه إلى أن ُمنتدانا ٌفت ُح المجال َ لل ُمخالِؾِ إذا خالَ َ
ُ
أكثرها إالّ ال َق ْم َع،
المنتدٌات
واحترام ،بٌنما
َ
األخرى (!) ال َن َرى فً ِ
والط ْردَ  ،وال َم ْن َع ،وال ُمصادر َة!

س ممنوع فً الش ْر ِع؟!
ُثم؛ هل ال ِّد ُ
فاع عن الن ْف ِ
أ ْم أن ُه مسموح ل ُهم (!) ،ممنوع عنا؟!
القول إالّ َمن
وء مِن
الجهر بالس ِ
َ
ِ
وأٌنَ قول ُ هللا -تعالى{ :-ال ٌحب هللا ُ
ُظلِم}؟!
ص َر بع َد ُظ ْل ِم ِه فؤولب َك ما علٌهم مِن
وأٌنَ قولُ ُه َ -جل شؤ ُن ُه{ :-ولَـ َمن ا ْن َت َ
سبٌل}..؟!
وعلٌه؛ فهل دِفا ُع الطالِ ِ
ب عن شٌ ِخ ِه -والتلمٌذ عن أُستا ِذ ِه -ممنوع فً
الش ْر ِع؟!
ؼٌرهِم؟!
أ ْم أن ُه مسموح لهم (!) ،ممنوع عن ِ
{تلك إذا قِسمة ضِ َ
ٌزى!}
بعض الطلب ِة الجالِسٌنَ -قاببل( :-اس َمع؛ علً
ُ 20ثم سؤل َ الشٌ ُخ ربٌعَ
حسن أخطؤ َ فً كتا َبتِ ِه هذه ،واالّ ما أخطؤ؟!)!
وأكتب نصٌحة -إٌش رأٌك؟!)
ُثم قال َ( :أنا صابر علٌه،
ُ

فؤقول ُ:
أما كون (علً حسن) أخطؤ أو ل ْم ٌُخطِ ا؛ فهذه بدٌهٌة ال ٌن ُجو مِنهاَب َ
اعتر ْفنا ِأم اس َت ْك َب ْرنا-
ج عنها إنسان؛ ف ُكلنا َذ ُوو خطؤ -سواء
َ
شر ،وال ٌخ ُر ُ
!!
ِّ
الحق،
وإظهارها على َو ْج ِه
استخراج هذه األخطاء،
ولكن الكبل َم فً
ِ
ِ
ض ْر ِ
الكبلم بعضِ ِه
ب
ٌِق؛ ال باالدِّعاءات! وال ب َ
وردِّها على َو ْج ِه الت ْحق ِ
ِ
فوس! وال بالتلقطِ الفاشل ،والتصٌ ِد
الضمابر والن
بالح ْك ِم على
ببعض! وال ُ
ِ
ِ
العاطِ ل!! وال بالتمحل فً التؽلٌط والتخطبة!!!

فوهللاِ الذي ال إل َه إالّ هو؛ لو َظ َه َر لً أد َنى أد َنى خطؤ فً كتابً هذا ،أو
ُ
ُ
جوع عنه؛ فلٌس
لبادرت إلى إصبل ِحهِ،
فً كبلمًِ ذاك:
وسارعت إلى الر ِ
الحق عداوة ،وإالِّ :خ ْبنا َ
ِّ
وخسِ ْرنا -وهللا-...
بٌ َننا وبٌن
ومِن أدل ِة ذلك :أننًِ تباح ْث ُ
واج َهة و ُمكا َت َبة -فً
ت مع عدد مِن األفاضِ ِل ُ -م َ
مسابل وأبحا ِ
ث وألفاظِ كتابً «منهج السلؾ الصالح» -سواء
عدد مِن
ِ
ُ
أصلحت مِن ذلك الكثٌر -بحم ِد هللا -م ّما
َق ْبل َ طِ باعتِهِ ،أو بعد طباعتِ ِه ،-ثم
قد َك َبا فٌه َقلَمًِ ،أو َن َبا فٌه َف ْهمًِ  -و ُكل ذلك عندِي-.
لكن هذا -جمٌعا -بحم ِد هللا -لٌس فً أ ُ
س القواع ِد
صول
المسابل ،أو أ ُ ُ
ِ
ِ
س ِ
بعض عِ بارات تدل علٌها ،أو ُج َمل ُتشٌ ُر إلٌها...
والدالبل؛ وإنما هو فً ِ
فكان ماذا؟!
ُ
زدت كذا
ب أحد كِتابا إالّ قال َ فً َؼ ِد ِه :لو
وما أجمل َ ما قٌل َ -قدٌما( :-ما َك َت َ
ُ
نقصت كذا لَكانَ ٌُستحسنُ !!)..
لَكان أحسن ،ولو
س َبها ُ -مد َخ َرة
اح َت َ
إن ْ
أما كونُ فضٌلة الشٌخ ربٌع (صابرا َعلًَ!) ،فهذه ِ -ص ْب ِره-...
له عند ر ِّبه -جزا ُه هللا ُ خٌرا على َ
ُ
بحث موضوع الص ْبر -هذا-؛ فبل أُعٌ ُد!
وقد تقد َم
ب نصٌحة!)..
أما قول ُ فضٌلتِ ِه( :وأك ُت ُفهذا ما طلب ُت ُه وتطلبته مِن فضٌلتِه مِن أو ِل َمرة ،بل قبل َط ْب ِع الكِتا ِ
ب -لما
ُ
أرسلت إلٌه ُنسخة أصلٌة منه -مشفوعة بالطلَ ِ
ب-...
ُ
أرسلت إلى فضٌلتِ ِه ُنسخة مطبوعة منه -ممهورة بإهداء -بعدَما ُط ِب َع؛
بل
طالِبا -فً المر َت ٌْ ِن -أي توجٌه منه ،وأٌ َة نصٌحة...

ولؤلسؾِ ؛ ل ْم ْ
سوى هذه اإلشارات
أظ َف ْر من ُه بشًء -إلى هذه الساع ِةَ -
َ
المنقولة عنه ،ال الصادر ِة منه -بار َك هللاُ فً ُع ُم ِره بطاعتِ ِه-...
فإنْ قٌل َ:
قد زكى الشٌ ُخ ربٌع ُردو َد (فُبلن) و(فُبلن) علٌك!!؟
فؤقول ُ:
سن ...
ظ ِّنً بفضٌلتِ ِه -إلى هذه الساع ِةَ -ح َ
سن ظن -فالذي
سن َظ ِّنً -هذا -أن ُه لو َق َرأَ كتابً ُ -كل ُه -بتمعن و ُح ِ
ومِن ُح ِ
ْ
صلَ ُه
عندِي أن ُه ل ْم
صل َ إلى هذه النتٌج ِة التً ْأو َ
ٌقرأ ُه إلى اآلن! -لَـ َما َو َ
إلٌها (!)
سونَ فً الس ِ
بعض ِبطانتِ ِه -ممن هُم ٌتنا َف ُ
ُ
وء بٌن ُهم! -نجا ُه هللاُ
من ُهم-...
ض تشوٌش وتهوٌش؛ لٌس إالّ!
فما رد (فُبلن) ،و(فُبلن) إالّ َم ْح ُ
وفً ُردو ِد إخوانِنا :علً أبو هنٌة ،وعِماد طارق ،وٌاسٌن َنزال -جزا ُه ُم
هللاُ خٌرا -على ه َذ ٌْن الراد ٌْ ِن َ -و َرد ٌْ ِهما! -ما ٌَ ْ
شفًِ وٌكفًِ لل ُمنصِ ِ
ؾ-
ولل ُمنصِ ؾِ فقط!-
َ
ومع هذا وذاك؛ فهؤنذا ْ
النصٌحة -اآلنَ ُ -مباشرة ،وللمر ِة
ب هذه
أطلُ ُ
الثالث ِة ..

وعدم
للمسابل،
را ِجٌا أنْ تكونَ نصٌحة قابمة على ال ُمراجع ِة (الذاتٌ ِة!)
ِ
ِ
االكتفاء بـ(حد َثنًِ َمن أث ُِق به!)؛ فقد اكت َ
الص ْن ِ
ؾ َمن
ِ
ش ْفنا (!) أن مِن هذا ِّ
سل ِة ُخضار!!!
ال ٌستحق أنْ ٌُإت َمنَ على َ
وإنا لَ ُم ْن َتظِ ُرون...

21-ولـما قال َ لفضٌلتِ ِه أح ُد الحاضِ رٌن( :أعطِ ه نصٌحة) ،قال ُ -م ْس َت ْنكِرا:-

مرات!!)-
(أنا أَعطٌ ِه نصٌحة!!؟ أنا شاٌفُه ما تنفعه نصابحًِ -عدة ّ

ُ
قلت:
األمٌن أنْ ٌُ َقدِّ َم نصٌح َت ُه على َ
ول؟!
وهل مِن صف ِة الناصِ ِح
ش ْرطِ ال َق ُب ِ
ِ
وهل ُكل َمن ل ْم ٌَ ْق َب ِل النص َ
ؼٌر ُمن َتفِع بها؟!
ٌحة ٌكونُ را ّدا لهاَ ،
ُ
النصٌحة -فً أصلِها -خطؤ؟!
أال ٌُمكِنُ أنْ تكونَ
لعدم (قناعتِه) بها؛ لِ ُخلُ ِّوها
أال ٌُ ْمكِنُ أنْ ٌكونَ الراد للنصٌح ِة رافِضا لها ِ
الدلٌل؟!
مِن ال ُحجةِ ،وفرا ِؼها عن
ِ

وأ ُ َك ِّر ُر:
ص ُؽ َر -لَـ َما َتوا َن ٌْ ُ
وع إلٌه،
وهللاِ؛ لو َظ َه َر لً حق ما -مهما َ
ت عن الر ُج ِ
واالجتماع علٌه؛ فالحق أحب إلٌنا مِن أنفُسِ نا...
ِض ِّم ما نحنُ فٌه؟!
ولكنْ ؛ أٌنَ هو ذا فً خ َ
ُ
فهاهات (فبلن) و(فبلن) -وسفاها ُت ُهما-؛ َفبل فً العٌِر وال فً
وأما
النفٌِر!!

ونصحو ُه فً
ُ 22ثم قال الشٌ ُخ ربٌع -حفظ ُه هللا ُ( -نص ُحو ُه فً األردنِّ ،ُ
ص ُحوه فً!)..
مِصر ،و َن َ
ُ
قلت:
الصادق وال ال ُم َحقق إلٌه -وف َق ُه هللا ُ-...
و ُكل هذا مِن النقل ؼٌر
ِ

ص َحنًِ فً األُردُنِّ ؟! وبماذا؟!
ف َمن ذا الذي َن َ
جمٌع) إخوانًِ المشاٌخ الفُضبلء فً األر ُدنّ بكتابً ،وأ ْث َن ْوا علٌه
لقد أقر (
ُ
 ُمن ُذ الطبعة األولَىُ ،ثم َظ َه َر (تقرٌ ُظ ُهم) له فً الطبع ِة الثانٌ ِة-؛ إالّ ذاكَ
الحقابق
ب
اب األشِ ر،
الناكص على َعقِ َب ٌْهِ؛ الذي َقل َ
ُ
الؽوي األثٌ ُم ،الكذ ُ
س ْترا لباطلِهِ ،وإخفاء النحرافِ ِه وضبللِ ِه!
َظهرا لِ َب ْطن؛ َ
فما لَنا ولَ ُه؟!

أ ّما (مِصر)؛ ف َمن منها -أٌضا-؟!
وبماذا؟!
فلبن قٌل َ( :فُبلن!)..
فؤقول ُ :عندما ٌُظ ِه ُر (!) ما عندَه؛ أُظ ِه ُر ما عندِي...
فما دام ساكِنا وعن بٌانِه ساكِتا؛ فلَنْ ُنعٌنَ علٌه شٌطا َن ُه!

ُ ...ثم:
هإالء -مِن هُنا أو هُنالك-؟!
ؼٌر
ِ
َمن ُ
َ
فضٌلة الشٌخ-؛ فبل تتعن! فالناقِلُونَ إلٌك لَ ْم ٌَص ُدقُو َك فً هذه
ال ٌُوج ُد ٌ-ا
أٌضا-؛ كما ل ْم ٌصدُقو َك فً كثٌر َق ْبلَها!سل َم َك هللاُ-...
فتٌق ْظ َ -
ُ 23ثم سؤَلَ ُه أح ُد الحاضِ ِرٌنَ َ ٌُ ( :بد ُع؟!)!فقال َ فضٌل ُت ُهَ ( :من ٌُ َبدّع؟! َخل ّ التبدٌع اآلن! َمن ٌُبدّع؟! َخل ِّ التبدٌع!)
فؤقول ُ :
ُ
ُ
الحملة الشدٌدةُ
الظالمة ُ -كلها ُ -منطلقة -
َع َجبا -وهللا-؛ إذا كانت هذه
وبشراسة -وهُم ل ْم ٌُ َب ِّد ُعوا؛ فكٌؾ -بر ِّب ُكم -لو بد ُعوا؟!

س ٌَ ْف َعلُ؟!
بالعد ُِّو َ
إنْ كان هذا فعلَ ُه بصدٌِقِ ِه * * * ماذا ُتراهُ َ

...ف ُهم )!(
ور َم ْو َنا بها...
سوء إالّ َ
ل ْم ٌَ ْت ُر ُكوا َن ْب َز ُ
وجردُو َنا منها...
ول ْم ٌُ ْبقُوا أ َثرا مِن فضٌلة إالّ َ
ول ْم ٌُ َو ِّف ُروا ُتهمة ُمفتراة إالّ وأ ْل َق ْوها علٌنا...
ُثم ٌُقال َُ ( :من ٌبدِّع؟! َخل ِّ التبدٌع اآلن!!)!
َ
فضٌلة الشٌخ!-
َؼ َف َر هللاُ لك -
أهل
إنْ كان
التبدٌع َ
ُ
ؼٌر واصل إلٌنا -إلى اآلن!-؛ فؤٌن أد َنى أد َنى حقوق ِ
السن ِة -بعضِ ِهم على َبعض َ -إذن-؟!

بعض الحاضِ ِرٌنَ ( :اآلن جماعة (البٌضاء) ،وجماعة
24ولـما قال َ لهُ
َ
كلمة عالِم ٌُب ِّد ُع ُه حتى ٌنقضوا علٌه!) ،فقال فضٌل ُت ُه:
(سحاب)
منتظرٌنَ
ِ
(لٌش ما تقولوا :مجتهدٌن؟!!)!
فؤقول ُ :

َ
فضٌلة الشٌخ-..
َؼ َف َر هللاُ لكم -
ِّ
الباطل؟!
واإلؼراق فً
الحق،
وهل االجتها ُد ٌكونُ بالتؽاضً عن
ِ
ِ
والجهالةِ؟!
والتجهٌل
بالج ْه ِل
هل االجتها ُد ٌكونُ
َ
َ
ِ
بالسب والتسفٌ ِه والش ْت ِم؟!
هل االجتها ُد ٌكونُ
ِّ
الهوى؟!
هل االجتها ُد ٌكونُ بالتمالُ ِإ على َ
هل االجتها ُد ٌَصلُ ُح م ّمن ال ٌَ ْق َوى (!) إالّ على (التكبٌر!)!!؟!
هل االجتها ُد ٌصل ُح مِن ِج َه ِة َج َهلَة ال هم لهم إال التقبٌح والتحقٌر؟؟!!
كبلم العر ِ
ب لسا َن ُه ،وال ٌُقٌم على لُؽ ِة
هل االجتها ُد ٌصلُ ُح م ّمن ال ٌُقٌ ُم على ِ
وجنا َنه؟!
ِلم َع ْقلَ ُه َ
الع ِ
َ
ألٌس لبلجتها ِد ُ
فضٌلة الشٌخ-؟!
شرو ُط ُه وضواب ُط ُه -

تعتب ُرونَ -سل َم ُك ُم هللاُ -هإالء -وهُم على الشاكل ِة التً ترون!-
ُثم؛ لماذا ِ
إنْ ُكن ُتم رأٌ ُتم!( :-مجتهدٌن) ،وال تعتبرون ُمخالِفٌهم مثلَهم -مع فرق ما
بٌنهم-؟!

صرون علً
ُ 25-ثم قال َ فضٌل ُت ُه( :أنتم جبتم تعرفون الحق ،واالّ جبتم تن ُ

حسن؟!)!
َ
زور َك،
بعض الحاضِ رٌن -بؤدب َجم( :-أبدا ٌ-ا
فؤجا َب ُه
شٌخنا-؛ جبنا َن ُ
ُ
أنظارنا برإٌتِك)...
و ُنم ِّت ُع
َ

فؤقول ُ:
َ
ِّ
الحق ،و ُنصرة علً حسن
فضٌلة الشٌخ -تعا ُرض بٌن معرف ِة
هل َثم َة ٌ-ا
أو ؼٌره مِن أهل السنة-؟!ِّ
للحق ومعرفتِهُِ ،معارضة للسن ِة
أ ْم أن ُنصرة علً حسن ُمناقضة
وأهلِها؟!
وهل الحق محصور بفُبلن ،وممنوع عن فُبلن؟!
ٌا فضٌلة الشٌخ:
لقد َع ِمل َ إخوا ُننا هإالء -وهُم مِن أهل الحدٌث -وفضٌل ُت ُكم كذلكَ -ج َزى هللاُ
الجمٌع خٌرا -بحدٌث صحٌح مروي عن نب ٌِّنا -صلى هللاُ علٌه وسلم-؛
َ
ض :الدعا ُء لهم...
فالواجب:
شكرهُم ،وال َف ْر ُ
ُ
ُ
ص َر أخاهُ بالؽٌبِ؛ َن َ
النبً -صلى هللاُ علٌه وسلمَ « :-من َن َ
ِّ
إن ُه قول ُ
ص َرهُ هللاُ
فً الدنٌا واآلخر ِة» «-سلسلة األحادٌث الصحٌحة» ()-.ٕٔٔ4
َ
ِّ
واالجتماع
الحق ،وااللتزا َم به،
معرفة
وهذا -ال شكٌ -لتقً -تماما-
َ
علٌه...
سددَ نا هللاُ وإٌا ُكم إلٌه...
( ٌُتبع)...
*****

[تحبٌ ُر ] القول العدل األمٌن
فً مناقشة [الشٌخ ربٌع] فً (جلسته مع الفلسطٌن ٌٌِّن) [٘]

بن ُعثٌمٌن -
بن
...ما أجمل َ قول َ سماح ِة أُستاذِنا
صالح ِ
الشٌخ محم ِد ِ
ِ
ِ
لقاء البا ِ
المفتوح)-:
ب
بعض أجوبتِ ِه ال ُمفٌد ِة فً ( ِ
رحم ُه هللا ُ -فً ِ
ِ
نرى:
ؼٌرنا بما َن َرى؛ ألننا إذا أ ْل َز ْمنا ؼٌـَرنا بما َ
لز َم َ
«نحن ال ُنحِب أنْ ُن ِ
ض ْع َناها فً مرتب ِة العصم ِة لنا،
ؼٌر موضعِها؛ َو َ
ض ْعنا أنفُ َ
فقد َو َ
سنا فً ِ
لؽٌرنا!
والخطؤ ِ
وهذا مذهب خطٌر؛ ألن ُه ال أحدَ ٌُق َبل ُ قولُ ُه فً ُكل ِّ حال إالّ الرسول ُ -صلى
هللاُ علٌه وسلم-.
وكٌؾ ٌَ ُ
باإلنسان
لٌق
َ
ِ
برأٌهِ ،ثم ال ٌَقبل ُ
ؼٌره ِ
العاقل (!) أنْ ٌُ ِ
ِ
حاول َ إلزا َم ِ
برأٌهِ؟!».
لز َم ُه ُ
ؼٌر ُه ِ
أنْ ٌُ ِ
بؤمر ٌْن-:
...وهذا كبلم عظٌم جدّ ا -إذا ُب ٌِّنَ إجمالُ ُه
َ
ب علٌه الهج ُر،
األول :أن (اإللزا َم) ال َم ْنفًِ المقصودَ -هُنا -هو ما ٌترت ُ
والتبدٌع ،واإلقصا ُء ،واإلسقا ُط ،و ..و!..
ُ
والتدلٌل؛ فمجالُ ُه مفسوح ال شِ ٌَ َة
أما (اإللزا ُم) بمع َنى :النصرةِ ،والتؤٌٌدِ،
ِ
فٌه -أ ْل َبت َة-...
بالمسابل
الثانً :أن (اإللزا َم) ال َم ْنفًِ -ذاك -إنما ٌُرا ُد به ما كان له صِ لة
ِ
إطار
(االجتهادٌ ِة السابؽ ِة) فً
أهل السن ِة والجماع ِة) ،وضمنَ
منهج ( ِ
ِ
ِ
ُحدو ِد اختبلفا ِ
ت ( ُعلمابِ ِهم وأبمتِ ِهم)...
ِّ
والباطل ،أو
الحق
أما المحسو ُم مِن
صل َب ٌْنَ
المسابل ال ُمبتدَع ِة التً هً فٌ َ
ِ
ِ

وألؾ ال...
بلل؛ فبل،
ُ
ال ُهدَ ى والض ِ

...أنقُل ُ هذا التؤصٌل َ العظٌ َم القوٌ َم َب ٌْنَ ٌَدَي هذه (الحلقة الخامسة) مِن
بن هادِي -
الشٌخ
الودودَ ِة) مع فضٌل ِة
سلسل ِة ُمناقشاتًِ الهادب ِة ( َ
ربٌع ِ
ِ
ِ
سبحا َن ُه وتعالى-؛ آمِبل مِن فضٌلتِ ِه تؤملَ ُه والن َظ َر فٌه.
وف َق ُه ال َم ْولَىُ -
ُثم أقول ُ :
ُ
ِوار ِه( :-علً حسن صاحب فتنة،
فضٌلة
الشٌخ ربٌع َ -
26قال َأثناء ح ِ
ِ
هذه ُتدٌ ُن ُه وحدَها.
دَع؛ ٌد ُعو إلى أُصولِ ِهم!!)..
ول ُه أُصول فاسدة؛ ٌُ ُ
دافع عن ِ
أهل ِ
الب ِ
فؤقول ُ:
ال حول َ وال قو َة إالّ باهللِ...
اللهم ْ
أعِذ َنا مِن ُ
رور أنفُسِ نا ،وس ٌِّبا ِ
ت أعمالِنا...
ش ِ
َ
فضٌلة الشٌخ؛ َ
أنت تقول ُ:
ٌا
( -صاحب فتنة ،هذه ُتدٌِ ُن ُه وحدَها!)
فؤي فتنة تل َك -بر ِّب َك-؟!
رأٌكِ واختٌا ِرك؟!
أألننا خالَ ْفنا َك فً ِ
بعض ِ
رار الذٌن
فلقد وا َف ْقنا َمن هو مثلُ َك أو خٌر منك مِن ُعلمابِنا السلَفِ ٌٌِّنَ األ ْب َ
ال ٌَس ُع َك التنك ُر لهم...
أ ْم ألننا َخ َر ْجنا عن َط ْوقِ َك -قلٌبل-؟!

وإطارهُم ،ول ْم
أهل السن ِة
ؼٌرك مِن أفاضِ ِل ُع ِ
َ
لماء ِ
فلقد وا َق ْعنا َط ْو َق ِ
ِضمارهُم!!
جاو ْز م
َ
َن َت َ
فكان ماذا؟!
َ
َ
اإلمام أحم َد -الذه َِبٌ َة( -:إٌا َك أنْ تتكل َم فً
كلمة
الشٌخ-
فضٌلة
أال تذ ُك ُر ٌ-ا
ِ
ِ
مسؤلة لٌس لك فٌها إمام) ،والمقصو ُد -وال ُبد :-إما ُم ُ
سنة؛ «فمسابل ُ
ٌن فٌها ا ِّتباع ،ولٌس فٌها اختراع» -كما هو لف ُظ كبل ِم َك -حفظك هللا-
الدِّ ِ
اإلمام أحمدَ -نفسِ ه -نفسِ ها!-
بعض (أجوبتِ َك) -المسددَ ة ُ -مست ِدالّ بكلم ِة
فً ِ
ِ
وهذا ما أنا علٌ ِه -بحم ِد هللا -تعالى-؛ ال أُؼا ِد ُر ُه...
ُ
ّ
للحق ،لٌس لً
خالفة
عًِ َعلًَ (!) فٌها ال ُم
فؤرنًِ -بر ِّب َك -مسؤلة ُك ْب َرى اد َ
ِ
أفاضل َ
الخ ْلق..
سنة ِمن
فٌها إما ُم ُ
ِ
َ
أشرت -
ؼٌر خارج عما إلٌ ِه
ٌِر َ -إذنْ  ،-وأنا ُ
فلِ َم التشدٌ ُد والتشد ُد فً النك ِ
َ
الشٌخ!-؟
فضٌلة
ِ
سنة ،وناصر لها؛
ٌا شٌخ؛ نحنُ ال َنزال ُ -والحم ُد هللَ -ن َرى أن َك
صاحب ُ
ُ
بعض اجتها ِد َك -لٌس َطعنا ِبك ،وال تؤلٌبا
فاعلَ ْم أن عد َم ُمتابعتِنا لك -فً ِ
ْ
علٌك؛ فتدب ْر...
ص ُر َك ،و َن ْن َتصِ ُر لك ،و َن ُرد الطعونَ ال ُم َوج َه َة
بل نحنُ -وهللاِ -ال نزال ُ َن ْن ُ
َ
ؼٌرك-
إلٌك؛ لكنْ  :فٌما نعتق ُد أن َك على صواب فٌه -إذ
لست َمعصوما -وال ُ
!
َ
َ
أخطؤت فٌه -وظننا أن َك مؤجور فٌه-؛
أما ما َنرا َك
رضى )!(أنْ
فؤنت ال َت َ
تاب َع َك علٌه -ولو ُكنا فً َن َظ ِر َك ُمخطِ بٌن!-
ُن ِ

ضى؟!
أ ْم أن َك َت ْر َ
ال أظن ذلك ُ -ح ْسنَ َظن بفضٌلتِ ُكم-...
فكان ماذا؟!
اع َت َب ْر َ
س ِّف ِهٌن -ال ُم َبدِّعِ ٌن! -
ت أُولبِ َك ال ُم َ
ولبن ْ
ِ
على ما هُم فٌه!ُ ( -مجتهدٌِن)؛ فبل أقل مِن أنْ ُتعا ِملَنا -بال َعدْ ِل -ب ِم ْث ِل ما
عامل َت ُهم به -سواء بسواء!-.
أ ْم أن هذا مِن با ِ
زوم ما ال ٌَلز ُم؟!
ب لُ ِ
َ
فضٌلة الشٌخ :
ٌا
ُ
ُ
والكاذب مِن
فالفتنة ُتم ٌِّ ُز ال ُمبطِ ل َ مِن ال ُمحِق،
الفتنة ال ُت َذم بذاتِها؛
َ
الصادق..
ِ
ُ
َ
أض َحى َعدُو الٌوم..
صدٌق
الفتنة) لَ َما َع َر ْف َنا أن
ولوال (
األمس ْ
ِ
ُ
الفتنة) لَ َما ا ْن َك َ
ٌلتحؾ ِردا َء السلفٌةِ ،وقد
باألمس
ؾ لَنا َمن كان
ولوال (
ُ
ش َ
ِ
َ
أماط عن َو ْج ِه ِه لِثا َمها -الٌو َم-..
ض ْت على فتنة...
َف ُرب فتنة َق َ
صلَ ْت إلى ِم ْن َحة...
و ُرب مِحنة ْأو َ
بعض مجالِسً (الخاصة!) -
وهذا هو َ -تماما -المعنى الحق لِما َن َقلَ ُه عن ِ
ضى النفوس! ممن أ ُ ْت ِر َع بال َه َوى
مِن كبلمًِ -بالمع َنى الس ٌِّا!-
بعض َم ْر َ
ُ
إوس!! فطبل َ لها َ
ما أ ُ ْ
ؾ على القاضٌ ِة!!
ش ِر ُبوا مِن ال ُك
وزم َر !وظن أن ُه َو َق َ
ِ

وهً ّ -
وج ْهلِ ِه...
بحق -قاضٌة على َحما َقتِهِ ،و َنمٌمتِهِ ،وتسر ِعهَِ ،
س ُه -بعدَها -إلى هذه الل ْح َظ ِة !
لذل َك؛ ل ْم َن َر ُه َر َف َع رأ َ
وهكذا حال ُ َمن ٌَ ْج َترونَ بالباطِ ِل الباطِ ل َ!
وعلٌهِ؛ فؤٌنَ َو ْج ُه (اإلدان ِة) -تلك -فً أي مِن ذلك -بار َك هللاُ فٌ َك-؟!
ُنرٌ ُد اإلبانة لهذه (اإلدانة)؛ وإالّ؛ ف ِهً -مع ال َمعذ َِر ِةَ -مردودة ؼٌر
ُمصانة!!
هإالء أو أولب َك؛ م ّمن
كؽٌرنا (!) مِن
سلَفٌِون؛ لَ ْسنا
ِ
هللا -تعالى -أننا َ
نحم ُد َ
ِ
الكبٌر -أ ٌّا كانَ ! -عندَ هُم ُحجة بنفسِ ِه!
ٌكونُ قول ُ
ِ
ض األقاوٌل!!
فال ُحج ُة عندَ نا الدلٌل؛ ال َم ْح َ
ضوع إالّ
ِّ
سلطة ،و َه ٌْ َم َن ُت ُه أجل هٌمنة...
وال ُخ
س ْل َط ُت ُه أعظ ُم ُ
للحق؛ ف ُ
َ
أما قول ُ فضٌلتِ ِه -فً( :-ل ُه أُصول فاسدة!!)َ
فضٌلة الشٌخ :-ما هً؟! وأٌنَ هً؟! وكٌؾ هً؟!
فقُلْ لً -بر ِّب َك-
قلت ،-أو َت َبن ٌْ ُ
ت -أو ُ
َق َط َع هللاُ لِسانًِ ،وشل هللاُ ٌَدِي لو َك َت ْب ُ
ت -أصبل واحدا
فاسِ دا؛ فكٌؾ بـ(أ ُ
صول)؟!!
ِ
ض
ووهللاِ ٌ-ا شٌخ -إن ما تعتب ُرهُ (أُصوال فاسدة) إنْ هو إالّ الحق ال َم ْح ُ
الذي ا ْن َ
أهل
ش َر َح له صدري بعدَ َبحث وبحث؛ مما ٌقول ُ به عدد مِن
أكابر ِ
ِ
منهج السلَ ِ
كابرا عن كابر-...
وح َملَ ِة
السن ِة َ
مان ِ -
ؾ فً هذا الز ِ
ِ

َ
ص ِّو َر ل َك !-أن ُه مِن
وما تصو ْر َت ُه ٌ-ا
فضٌلة الشٌخ -أو بعبارة أَدَ ق :ما ُ
وء -تلك ،-التً
تاج وإنتاج ِبطان ِة الس ِ
ِ
األصول الفاسدةِ؛ إن ه َُو إالّ مِن َن ِ
ِّ
الحق -بال َك ِذ ِ
ب
ا ْل َتف ْت حولَ َك؛ حرٌصة على قُ ْر ِب َك (!) ولو بال ُب ْع ِد عن
الوقابع-...
وتؽٌٌر الحقابق ،و َك ْت ِم
زوٌر،
والخِداع ،والد ِّ
ِ
س وال ِّت ِ
ِ
قٌن! -أن َك ستك َتشِ فُ ُهم؛ ولكنْ -
وأنا على ٌقٌن -وال أقول ُ :على ِم ْث ِل ال ٌَ ِ
أخ َ
شى -بعدَ فوا ِ
األوان!! فتنبه...
ت
ِ
ِقاء
ألَ ْم أقُلْ لفضٌل ِت َك -فً منزلِ َك
آخر ل ِ
الكرٌم( -فً رمضانَ  - )ٕٔٗ1فً ِ
ِ
وء -تل َك -ممنْ كا ُنوا
بعض ِبطان ِة الس ِ
واج َهة بٌ َنناُ -مشٌرا ب ٌَدِي (!) إلى ِ
ُم َ
األمر-:
بعض
عندَك -وقد أسكت ُهم فً ِ
ِ
(ٌا شٌخ؛ سٌجعلُ َك هإالء (!) َت ْب َقى وحٌدا!)..
األقرب إلى
..وهذا ما ال ُنرٌ ُدهُ -وال نتمناهُ -لفضٌلتِ ُكم؛ وإنْ كان هو
َ
الواقع اآلنَ -ولؤلسؾِ الشدٌ ِد!-
ِ
فها هُو ذا قد بدأ ٌتحق ُق -ولؤلسؾِ -؛ وان ُظ ْر؛ َت َر!
سمى (منهج ال ُم َ
واز َنات)
فهل مِن (
ضب ُط ما ٌتعل ُق بما ٌُ َ
األصول الفاسد ِة)َ :
ِ
أقوال
ض مع
ابن باز
بكبلم
ابن ُع َث ٌْمٌِن -م ّما ال ٌَتنا َق ُ
ِ
والشٌخ ِ
الشٌخ ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخرٌن؟!
مشاٌخِنا
ِ
هل مِن (األ ُ
المنهج والعقٌد ِة) -أو
التفرٌق َب ٌْنَ (
صول الفاسد ِة) :اختٌا ُر
ِ
ِ
ِ
سلَفٌِونَ
ِزبً ال ُمظل ِِم ُ !-علما ُء َ
ؼٌر المع َنى الح ِّ
َعدَ ِم ِه! -وقد قال َ ب ُكل -على ِ
ُم ْع َت َب ُرونَ -كما َ
بعكس ما توه َم ُه
ش َر ْح ُت ُه وكر ْر ُت ُه ُ -م َطوال -قدٌما وحدٌثا-
ِ
ؽام!-.
من ُه
بعض َ
ُ
الج َهلَ ِة الط ِ
رح
ض ْب ُط
هل مِن (
التفرٌق َب ٌْنَ (أدِل ِة) مشروعٌ ِة ( َ
األصول الفاسد ِة)َ :
ِ
ِ
الج ِ

سنة -مِن ِج َهة ،-وبٌنَ (االجتها ِد) فً مسابلِ ِه
والتعدٌل) -كِتابا و ُ
ِ
خرى-؟!
التفصٌلٌةِ ،و َقضاٌاهُ التطبٌقٌ ِة ِ -من ِج َهة أ ُ َ
ؾ أه َُو
َهلْ مِن (
ح)؛ لِ ٌُ ْع َر َ
س َر به (الجر ُ
األصول الفاسد ِة) :الن َظ ُر فٌما فُ ِّ
ِ
ؼٌر
َمقبول أ ْم ال؟! مما ٌكونُ َ
ض ْبطا لِقاعدة ُت َرد ُد -الٌو َمِ -ببل معرفة ،ومِن ِ
الجرح ال ُم َفسر!)
َف ْهمُ ( :وجوب َق ُبول َ
بول ذلك (الجرح) إذا كان (تفسٌ ُرهُ) صحٌحا،
وهل أحد ٌُخال ُ
ِؾ فً َق ِ
و( ُمقنِعا)؟!
التوثٌق
بن أبً ٌَ ْح ٌَى) -المشهورَ -جرحا وتعدٌبل َ -ب ٌْنَ
ِ
وما حال ُ (إبراهٌ َم ِ
والتكذٌ ِ
أكبر دلٌل على ما أقول ُ وأ ُ َق ِّر ُر -لِـ َمن ٌَفه ُم ،أو ح ّتى َمن ٌُرٌ ُد
ب -إالّ َ
أنْ ٌَ ْف َه َم!-
ُ
ُ
فضٌلة الشٌخ ربٌع -
حٌث التؤصٌل ُ -قابل به
ب أن هذا البٌانَ -مِن
والع َج ُ
َ
ُ
رح
حٌث أكدَ فً ردِّ ِه على (فالِح الحربً)( :اشترا َط
نفسِ ه-؛
تفسٌر َ
ِ
الج ِ
ح!!)
بعض
ال ُم ْب َه ِم ،وردّ
ِ
أنواع َ
الج ْر ِ
ِ
بعض
فما (
ُ
قابل ُ
األنواع) -تل َك -إالّ أنْ تكونَ َجرحا ( ُمفسرا) = مردودا؛ ٌُ ِ
ِ
تفسٌرهُ؟!
شتر َط
ُ
الج ْر َح ال ُمب َه َم) ال ُم َ
ذاك ( َ
ُ
وال ِز ْل ُ
المسؤلة عندَ هُم (!) موضع َن َظر؛
كٌؾ تكونُ هذه
ب ِ -جدّ اَ -
أع َج ُ
ت ْ
ٌجعلُوها (!) مِنَ ال ُمسلمات؟!
فضبل عن أنْ
َ
ت على ما بٌ ْن ُ
َن َع ْم؛ هً مِن ال ُمسلما ِ
وج َن ُحوا!!!
ت؛ ال على ما َج َم ُحوا َ
دَع!!)
أما قول ُ فضٌلتِ ِه -ع ِّنًٌُ ( :-دافِ ُع عن ِأهل ِ
الب ِ

فؤقول ُ:
َمن هُم -بر ِّب َك-؟!
أَه َُو ال َمؽراوي؟!
ِأم ال َمؤْ ِر ِبً؟!
ِأم العٌِدِي شرٌفً؟!
برٌن؟!
ِأم ابنُ ِج ِ
أ ْم..؟! أ ْم..؟!

اختٌار فضٌلتِ ُكم القول َ بتبدٌِ ِع ِهم ،وتضلٌلِ ِهم ،وتمزٌقِ ِهم،
..فلبِنْ كان
ُ
َ
أهل السن ِة
فضٌلة
ؼٌرك -
وإسقاطِ ِهم؛ فقد وا َف ْقنا
الشٌخ -مِن ُع ِ
َ
لماء ِ
اختٌار ِ
ِ
والسلَفٌِ ِة -م ّمن ال ٌَقِل عن َك َ
أهل
ِبارهِم مِن ِ
شؤنا -إنْ ل ْم ٌَفُ ْق َك! -فً اعت ِ
لماء الد ْع َو ِة السلفٌ ِة...
السن ِة النبوٌةِ ،ومِن ُع ِ
ح ال ُم َفس ِر)  -هذا -و َق ْبل َ أنْ
رح) ،و( َ
وإ ِّنً ألتسا َءل ُ -فً باب ( َ
الج ْر ِ
الج ِ
َ
الشٌخ-:
فضٌلة
أنسى!-
َ
ِ
الج ْر َح ٌْ ِن (ال ُم َفس َر ٌْ ِن) -هو -الذي (أ ْق َن َع َك!) فٌ َما َج َرى َب ٌْنَ الشٌخ
أي َ
َ
جاز التعبٌ ُر-؟!
وري ،والشٌخ ُعبٌد
الجابري مِن َتجا ُرح -إنْ
ّ
ٌح ٌَى َ
الحج ِ
َ
فضٌلة الشٌخ -مِن ذاك وذلك؟!
وما َموقِفُ َك -
التفسٌر ٌْ ِن) فً َذ ٌْنِك
أ ْم أن َك -حف َِظ َك هللا ُ -ل ْم (تق َتن ِْع!) -إلى اآلن -بؤي مِن (
َ

الج ْر َح ٌْ ِن)؟!
( َ
مان!) -دونَ تفسٌر-؟!
أ ْم أن ُهما َج ْرحان ( ُم ْب َه ِ
بعكس (ذاك!) الحال؛ ف ٌُ ْن َ
أ ْم أن (هذا!) الحال ٌُ ْس َك ُ
ش َر،
ت علٌه (!)،
ِ
ض َح؟!
و ٌُ ْف َ
ولماذا؟!
وما ال َف ْر ُق؟!
سو َغ (!) هذا الس َ
وح َج َر علٌه! َ -بتاتا-
كوت هُنا ،-و َم َن َع ُه َ -
وما الذي َ
هُنالِ َك؟!
وما ضواب ُط ُكل؟!
َ
المعار ِ
ؾ
فضٌلة الشٌخ -أصبل -مِن
والتعدٌل) ٌ-ا
رح
ألٌس (عل ُم َ
َ
ِ
ِ
الج ِ
االجتهادٌةِ؟!
لوم القطعٌةِ ،والنصوص النبوٌة أو اإللهٌة؟!
أ ْم أن ُه مِن ال ُع ِ
إن ادعا ُه ُمدع-؟!
و َمن قابل بذا ِ -
َ
ْ
فضٌلة الشٌخ-؟!
ألٌست هذه ُ -كلها -أسبلة مشروعة -
...
وسلمان) ،فضبل عن (أبً ُؼدة
س َفر َ
دافع عن ( َ
...أ ْم َبلَ َؽ َك (!) أننا ُن ُ
ي والملٌباري) ،أو (ابن الدِن والظواهري)؛ َب ْل َه
وال َك
وثري) ،أو (ال َم ْس َع ِر ّ
ّ
الجبار)؟!!
(الجعد
والج ْهم) ،أو (أبً ال ُه َذ ٌْل والقاضً عبد َ
َ
الحبة ،و َب َرأَ الن ْس َمة....
ال؛ والذي َفلَ َق َ

أما قول ُ فضٌلتِ ِه -ع ِّنً -أٌضاٌ( :-د ُعو إلى أُصولِهم!!)..فهذه -وهللاٌ -ا فض َ
س ُر ،وأ ْن َكى!
وأع َ
ٌلة الشٌخ -أشد مِن األولَىْ ،
أي أُصول بدعٌة َندْ ُعو -بر ِّبك-؟!
فإلى ِّ
هل ند ُعو إلى بدعة (ال َق َدر)؟!
أ ْم ضبللة (اإلرجاء)؟!
أ ْم فتنة (الخوارج)؟!
أ ْم جرابم (الروافض)؟!
أم انحراؾ (األشاعِ رة)؟!
ْ
ألٌست هذه هً (أصول َ) أهل البدع (العقابدٌة) -التارٌخٌة-؟!
أ ْم أننا أٌ َدنا (القطبٌة)؟!
أو وا َف ْقنا (السرورٌة)؟!
أ ْم را َف ْقنا (التبلٌؽٌة)؟!
أ ْم َق ِب ْلنا (التكفٌرٌة)؟!
ص ْرنا (اإلخوانٌة)؟!
أ ْم َن َ

ْ
دَع (المنهجٌة) -العصرٌة-؟!
ألٌست هذه هً (أُصول َ) أهل ِ
الب ِ
َ
فضٌلة الشٌخ -قد َبق ًَِ؟!
فماذا -إذن -باهلل علٌك-
ٌا شٌ ُخ:
ما أجمل َ قول َ الشا ِع ِر:
فاء
الو ِ
ب أولُو َنا *** فبل شًء أعز مِن َ
وجر ْبنا وجر َ
ضل َ بٌ َن ُكم}...
س ُوا ال َف ْ
وهللاُ -تعالىٌ -قول ُ{ :وال َت ْن َ
ُ
س َنة -أ ُ ُخو َة عقٌدة ومنهج -بٌننا...
...إنها
صحبة ثبلثٌنَ َ
فبل ُت ْه َد ُر لِ ُم َجر ِد قٌل وقال ،أو َنمٌم ِة َقتات َقوال...

صل َ سِ َجال!
الحرص -فً
فالحرص
الحال والمآل -ولو َح َ
َ
َ
ِ
( ٌُتبع)...
*****

لقد َت َمث ْل َ
ت (وفاء ال ُكلبان و َؼدر ال ِ
خبلّن!) َ -ح ّقا وحقٌقة !-
ٌا (سماجة ش .شقرة!!)
َ
عشر عاما (!) -كتابا
خمسة
ب (سماجة ش .شقرة) -قبل أكثر مِن
َ
َك َت َ
استعرض
در ال ِخبلّن!)؛
سط الحجم ،س ّماه( :مِن
ِ
َ
متو ِّ
وفاء ال ُكلبان إلى َؼ ِ
فٌه فُنو َنه الببلؼٌة ،ومعار َفه اإلنشابٌة؛ انتِقاما مِن تسع شخصٌات
سرد قصصِ هم معه! وقصصه
الحروؾ! ،-ب َ
حقٌقٌة -رمز إلٌها بؤوابل ُ
معهم!!
والجامع بٌن هذه القصص ال ِّتسع -وشخصٌاتِها ال ِّتسع! :-أحداث شخصٌة
ضة ،ووقاب ُع ذاتٌة صِ رفة؛ حصلت ُظروفُها مع (سماجتِه)!! تلتقً -
َم ْح َ
ص َف ُه بـ( َؼدْ ر)
جمٌعا -ال َمن بمعروؾ أداهُ إلى هإالء َ -فردا َفردا !-مع ما َو َ
قا َبلُوه به! دونَ (وفاء) ٌنتظ ُرهُ(!) منهم!
آخر (رواٌتِ ِه!) إلى الشخصٌة (العاشرة) -إشارة
َ
وأشار (سماج ُت ُه) فً ِ
ضخم!)؛ دونَ
ضخم َ
سرٌعة!ُ -ملَ ِّمحا إلٌها ،واصِ فا إ ٌّاها بـ( :كبٌر كبٌر! َ
ؾ فٌها (!)
ور َد عنها شٌبا! ذاكِرا أنها شخصٌة تستحق (!) أنْ ٌُإلِّ َ
أنْ ٌُ ِ
ِكتابا ُمفردا!!
ورش َح الكثٌرونَ (!) أن المقصودَ بهذا اإلٌماء والتلمٌح هو الشٌخ
األلبانً -الذي كان قد بدأت عبلمات النفرة بٌنه وبٌنه بالظهور -بخبل ِ
ؾ
حوار ِه) المشإوم -اآلتً ِذ ْك ُرهُ!!!-
ما ادعاهُ (سماجته) -وافتراهُ -فً ( ِ
هذا ُ -كل ُه -مِن جهة!
خرى:
ِمن جهة أ ُ َ
بعض ال َقنوا ِ
لح ْلقا ِ
ت
ت (الحِوار) التً َج َر ْت على ِ
تابع (!) َ
ٌَ َرى ال ُم ُ
ؾ إالّ به...
ب
ظهر الم َِجنّ لمنْ لَ ْم ٌُ ْع َر ْ
َ
الفضابٌ ِة مع (سماجتِه) أن ُه َقلَ َ
ول َمنْ (لواله) لَـ َما راح (ش .شقرة) وما جاء...
والتسجٌل
بالكبلم
ولِ َمنْ كان ٌَدُس أ ْن َف ُه فً (مجالِسِ ِه) ُ -عنوة-؛ لٌِتصد َر
ِ
ِ
وتً؛ ُظهورا وإظهارا -ولو مِن باب اإلقحام بفلسف ِة القول والكبلم-...
الص ِّ
َ
شٌخنا اإلما َم األلبانً فً
..لقد َط َعنَ (سماجة ش .شقرة)
ظهر ِه َق ْبل َ
ِ
صمٌم َق ْل ِب ِه -بعد َموتِ ِه !!-
موتِه! وعم َقها إلى
ِ

َ
فعلت
تؽدر) به !!وقد
مع أن ُه -رحم ُه هللاُْ -أولَى الناس أنْ ( َتف ًَِ) له! وال ( َ
َ
سماجة الشٌخ!)-
المفروض -ولؤلسؾِ ٌ -ا (
معه األمر المرفوض ال
ِ
وهذا (الؽدر) -دون (الوفاء) -ظاهر جل ٌّا فً َح ْلقا ِ
ت ذاك (الحِوار )األب َتر
ُ
حٌث
ؼٌر ِه مِن التقارٌظ الباطلة لكتابات عاطلة!!!!-
المشإوم -فضبل عن ِ
عدم
ات َه َم ُه فٌها باإلرجاء!
َ
والفتاوى ال ُمض ِح َكة! وتورٌط النفس!! مع ِ
رع الحامًِ!! و ..و...
ن
أكثر مِن مرة :-أن ُه كان له الدِّ َ
ِسٌان ذاتِ ِه ونفسِ ِه َ -
ِ
فضبل عن مدح أهل البدع والضبلل -تارة ،-والسكو ِ
خرى-
ت عن ُهم -تارة أ ُ َ
!
أكبر ُبرهان ،وأدل دلٌل على ( َوفاء ال ُكلبان ،و َؼدر ال ِ
خبلّن )!
فكان هذا َ
الذي أراد (شَ .
صقهم
ؼٌره! فكان ْأولَى ال ّناس به ،وأ ْل َ
شقرة) أنْ ٌَصِ َم به َ
فٌه!!
ُ
طالعت كتاب ( ..ال ُكلبان..) -ذاك-
وال أزال ُ أذ ُك ُر -وهللاُ ٌشه ُد -أ ِّنً ل ّما
سار ْع ُ
ت إلى اال ِّتصال بالس ٌِّدَ ِة الفاضِ لة ابنة الشٌخ محمد السالك -زوجة
َ
(سماجتِ ِه!) ،-وأخبر ُتها برأًٌ فً الكتاب ،وأن ُه ٌُم ِّثل ُ قضاٌا شخصٌة
دٌنً ،وأنه
وأي تؤصٌل
أي بحث
ّ
شرعًّ ،
ّ
حضة؛ لٌس فٌه ّ
ذاتٌة َم َ
إظهار
س ٌُسًء -جدّ ا -إلى (سماجته)؛ والذي كان كثٌرا ما ٌتبا َكى (!) فً
ِ
رض ُه لِعبا ِد هللا!)! وهو -وهللا -ؼٌر صادق ،وال لواق ِع ِه
أن ُه( :أحل ّ عِ َ
ُموافِق !
شخصً!
العكس هو الصحٌح؛ فكتابه ( ..ال ُكلبان- )..ذاك! ُ -كله -انتقام
بل
ّ
ُ
وتعظٌم ّ
للذات وجهودها!! وإبراز لـ(األنا) وآفاتها!!!
فما كان مِن تلك المرأة الفاضلة (العاقلة) إالّ أنْ تعهد ْ
َت -بعد اقتناع -بؤنْ
طوى وال ٌُوزع!
تمنع (!) الكتاب من النشر ،وأنْ ٌُ َ
َ
وهكذا كان -فعبل -لسنوات وسنوات...
األخبار كانت َتصِ لُنا (!) -مِن هُنا وهُناك وهُنالك! :-أن (سماجته)
إالّ أن
َ
ِّ
س ّر والكِتمان!!
ٌوز ُع الكتاب مِن تحت الطاولة! وبال ِّ
فلماذا ٌ-ا هذا-؟!!
َ
سماجة الشٌخ!) -أخٌرا-؛ فات ِق هللا قبل َ الموت،
ما فٌك ظهر على فٌك (
وتعجل بالتوب قبل الفوت...

امرئ مِن َخلٌقة * * * وإنْ خالَها تخفً عن الناس ُت ْعلَ ِم
ومهما ت ُكن عند ِ
...والقبر قرٌب..
ّ
الحق َمقاال..».
و«إن لصاحب
وهذا نذٌر ،واآلتًِ أعظ ُم...
*****

مِن َفلَتات األقبلم ،إلى َف َرطات األقدام!

العباس ابنُ تٌمٌ َة -رحم ُه هللاُ -فً
...قال َ اإلما ُم ال ُه َما ُم شٌ ُخ اإلسبلم أبو َ
الفتاوى» (َٕٕ - )ٗٓٔ/ك ْ
س البشرٌةِ ،وآفاتِها
«مجموع
َ
شفا لحقٌق ِة الن ْف ِ
الشٌطانٌِ ِة -تعرٌفا وتحذٌرا-:
«اإلنسانُ ُخل َِق َظلُوما َجهوال؛ فاألصل ُ فٌه عد ُم ال ِع ْل ِم و َم ٌْلُ ُه إلى ما ٌَهوا ُه
ج دابما إلى عِ ْلم ُمفصل ٌزول ُ به جهلُ ُه ،وعدل فً محبتِ ِه
مِن
الشر ،فٌحتا ُ
ِّ
ض ِبهِ ،وف ِْعلِ ِه و َت ْر ِكهِ ،وإعطابِ ِه و َم ْن ِع ِه.
ورضاهُ و َؼ َ
و ُب ْؽضِ هِِ ،
و ُكل ما ٌَقولُ ُه وٌعملُ ُه ٌحتا ُ
ج فٌه إلى عدل ٌُنافًِ ُظ ْل َم ُه ،فإنْ ل ْم ٌَ ُمن هللاُ
الجهل والظ ْل ِم ما
والعدل ال ُمفص ِل ،وإالّ كانَ فٌه مِن
بالعلم ال ُمفص ِل
علٌه
ِ
ِ
ِ
الصراطِ ال ُمستقٌم.
ج به عن ِّ
ٌخر ُ
ُ
الرضوان{ :-إِنا
الحدَ ٌْبِ ٌَة ،وبٌ َع ِة ِّ
ص ْل ِح ُ
وقد قال َ هللاُ -تعالى -لِ َن ِب ٌِّ ِه -بعدَ ُ
نب َك َو َما َتؤَخ َر َو ٌُتِم ن ِْع َم َت ُه
َف َت ْح َنا لَ َك َف ْتحا ُم ِبٌنا.لِ ٌَ ْؽف َِر لَ َك هللاُ َما َت َقد َم مِن َذ ِ
صرا َع ِزٌزا}؛ فؤخ َب َر أن ُه
ص َر َك هللاُ َن ْ
َعلَ ٌْ َك َو ٌَ ْه ِد ٌَ َك صِ َراطا ُم ْس َتقٌِماَ .و ٌَن ُ
بحال
َف َعل َ هذا؛ لِ ٌَ ْه ِد ٌَ ُه صِ راطا ُمستقٌما ،فإذا كان هذا حالَ ُه؛ فكٌؾ
ِ
ؼٌرهِ؟!».
ِ
صل َوجٌز ،قوي عزٌز...
وهو كبلم َف ْ
ِب -مِن
ب -مِن جهة ،-و ُنراق ُ
بار َك ِةَ -ن ْك ُت ُ
ونحن -فً هذه (ال ُمنتدٌات) -ال ُم َ
خرى-:
جهة أ ُ َ
سنا؛ أنْ ال تخ ُر َج أقبل ُمنا عن حدودِها ،وال أهدافُنا عن
ِب أنفُ َ
ُ -نراق ُ

إطارها...
مقاصدِها ،وال أحكا ُم َنا عن
ِ
ِب َ
أكثر ما
و ُنراق ُعرضِ ٌن عن ِ
اآلخ ِرٌن؛ فٌما ٌك ُت ُبونَ وٌتعق ُبون؛ ُم ِ
س ِّودُونَ م ّما فٌه السب والتفظٌع ،والتقرٌع والتشنٌع ،والتضلٌل
ٌُ َ
والتبدٌع ،والشتم والتبشٌع...

صنابِ ِع ِهم،
س ِ
وء َ
جار ٌْناها -وحاشانا أنْ َن ْف َعل َ! -لَشا َب ْهناهُم فً ُ
ولو َ
وما َث ْلناهُم فً ُظ ْل ِم َفعابلِ ِهم؛ كما قال َ القابل ُ:
َ
جار ٌْ َ
جارٌ ِه سوا ُء
سفٌها * * *
ت فً ُخلُق َ
إذا َ
فؤنت و َمن ُت ِ

وهذا -وهللاِ -ما ال ُنرٌدُه لهم -أصالة ،-ولنا َ -ت َبعا-؛ لكنْ ؛ ماذا نفعل ُ وقد
اختاروا أسهل َ طرٌق (!) على ال َقلَم ،وأبع َدهُ عن ال ِع ْل ِم!
ُ
هللا -
أكثر أولب َك ال َك َت َب ِة -حٌنَ ٌُ َ
َو ٌْ َكؤَن َ
س ِّودُونَ  -هدا ُه ُم هللاُ -ال ٌُراقِ ُبونَ َ
تعالى-؛ فتراهُم ٌَظلُ ُمونَ جدّ ا ،و ٌُسِ ٌبونَ جدّ ا ،و ٌُفسِ دُونَ ج ّدا...
ت الذي هُم فٌه -ولؤلس ِ
فً الوق ِ
ؾ الشدٌ ِد -بعٌدُونَ -كثٌرا -عن لُ َؽ ِة ال ِع ْل ِم
الشرٌؾِ  ،و َقلَم ال َف ْهم النظٌؾ...
ابنا ،وفً مقاالتِنا ،وفً ُمشاركاتِنا شًء مِن
َن َع ْم؛ ال ُبد أنْ ٌُ َ
وجدَ فً ُكت ِ
َ
الخلَ ِل ،وأشٌا ُء مِن الن ْقدِ؛ ف َمن ٌَ ْع َملْ ال ُبد أنْ ٌُخطِ ا؛ بخِبل ِ
ؾ َمن لٌس ل ُه
هَم إالّ التربص! أو التلصص!!
بتعاونِنا ،وا ِّتفاقِنا ،وتفا ُهمِنا َ -ن ْع َمل ُ -جاهدٌنَ  -لِتبلفًِ مواضِ ِع
ونحنُ ُ -

التقصٌر هذه ،واستدراكِ
التقصٌر تِ ْل َك..
أماكن
ِ
ِ
والكمال ُ عزٌز..
ٌجري فً ُمنتدٌا ِ
ت
لكنْ ؛ كٌفما كان األم ُر؛ فإن ال ُم ْنصِ َ
ؾ لو تؤمل َ ما ِ
ب فً ُمنتدانا -هذاَ ٌَ :-رى ال َف ْر َق
قار ُن ُه فٌما ٌُ ْك َت ُ
(ال ُؽلُ ِّو) -تلك-جمٌعا ،-و ٌُ ِ
رب العالَمٌِن-.
واضِ حا ،والحق البحا -والحم ُد هلل ِّ

ص َر ِة
هللا -تعالىُ -مستعٌنٌِنَ به -عز شؤ ُن ُه -أن ُه استع َملَنا لِ ُن ْ
وإننا َل َن ْح َم ُد َ
إلعبلء َكلِ َمتِهِ؛ فً َردِّ ه ََجما ِ
سةِ ،وص ِّد
دٌنِهِ ،واستخدَ َمنا
ِ
ت ال ُؽبل ِة الش ِر َ
السلفً ِّ -
منهج
سلو َك
المنهج
ُع ُت ِّوهِم على دُعا ِة
الحق-؛ الذٌن آ َث ُروا ُ
ِّ
ِ
ِ
السٌر فً ُط ُر ِق التقلٌ ِد الجدٌد ِة -
لٌل وال ُحجة؛ على
اال ِّتباع الصافًِ للد ِ
ِ
بؤسمابِها ال ُمتعدِّدَ ِة! -بخبلؾِ ال َم َحجة!
الشًء َف ْرع عن تصو ِر ِه) -كما هو ُم َقرر،-
الجمٌع أن (ال ُح ْك َم على
َف ْل ٌَ ْعلَ ِم
ِ
ُ
والعدل) -معا،-
ِلم َ
وبالتالً :فإن ال ُح ْك َم الحق ال ٌكونُ إالّ با ْبتِنابِ ِه على (الع ِ
وهذا ٌَس َت ْل ِز ُم ُوجودَ البصٌر ِة الصادقةِ ،والعقلٌ ِة العِلمٌ ِة الواثِ َقةِ؛ حتى
للعدْ ِل...
الج ْه ِل ال ُمنافًِ لل ِع ْل ِم ،والظ ْل ِم ال ُمنافًِ َ
َن ْن ُج َو -أجمعٌن -مِن َ
فإلى أولب َك الذٌن ٌَ ْؽفُلُونَ -أو ٌتؽا َفلُون! -ع ّما تش ُر ُد به ألسن ُت ُهم! أو َتفلَ ُ
ت
فٌه أقبل ُم ُهم :تحذٌر ونذٌر...
لٌس تحذٌرا دُنٌو ٌّا! أو نذٌرا شخص ٌّا!!
وإنما ه َُو -وهللاِ -تحذٌر أُخروي صِ ْرؾ ...
ص َف ُ
ْ
حات اإلنترنت (!) مفتوحة ل َفلَ َتا ِ
األقبلم -ببل َحسِ ٌب-؛ فإن
ت
فلبِنْ
كانت َ
ِ
ب َف َرطا ِ
ار اآلخر َة موق ُع حِسا ِ
ت األقدام َ -ب ٌْنَ ٌَدَ ي هللاِ العلٌم الرقٌِب-...
الد َ

الح َذ َر....
فالح َذ َر َ
َ
و«ال ٌُإمنُ أح ُد ُكم حتى ٌُحِب ألخٌ ِه ما ٌُحِب لنفسِ ِه»؛ نظرة صادقة واعٌة
واسعة ،ال نظرة شخصٌة ض ٌِّقة راتعة!!

*****

(إ ْنها ُء!) القول العدل األمٌن
فً مناقشة الشٌخ ربٌع فً (جلسته مع الفلسطٌن ٌٌِّن(
ُ
أمسكت ال َقلَ َم أل ُ َت ِّم َم جولة أُخرى -كانت قد تتب ُعها جوالت! -مِن
...
مناقشتً الودودة للشٌخ ربٌع بن هادي -حفظ ُه هللاُ ورعا ُه -فٌما َرمانًِ
به ،أو ادعا ُه َعلَ ًّ ...
لك ِّنً ل ْم أك ُت ْب!
ب ُمباشرة -
أقرأ)ُ ،ثم أك ُت ُ
فمِن عادَ تًِ فً هذا (القول العدل األمٌن) أ ِّنً ( َ
ؼٌر تنظٌم ُمس َبق!ُ ،-ثم أ ُ َك ِّر ُر الن َظ َر ...ثم...
مِن ِ
َ
َ
ُ
السابقة
فرأٌت أن ا ِّتهامات فضٌلتِ ِه َ -ؼ َف َر هللاُ له-
والبلحقة -تكا ُد تكونُ
سواء ...وإن اختل َف ْت ألفا ُظها! وتنو َع ْت عِ بارا ُتها!!
بؽٌر ُحجة..
ٌُ َك ِّر ُرها ِ
بؽٌر ب ٌِّنة..
و ٌُردِّ دُها ِ
...سا َم َح ُه هللاُ -تعالى-...
فاجؤَنًِ -بل َف َج َعنًِ! -هذا الٌو َم -قولُ ُه -سددَ هُ هللاُ-بع ُد -واصِ فا
ولعل الذي َ
بارك -هذاِ :-بـ(موقع كل الخلف ٌٌِّن ،لٌس كل السلف ٌٌِّن!!)
( ُمنتدانا) -ال ُم َ
صد ِْم ُ
ب وال كلمة!
ت -وهللاِ ،-ول ْم أستطِ ْع أنْ أك ُت َ
ف ُ
وإ ِّنً ألَ ْر َبؤ ُ بفضٌل ِة الشٌخ ربٌع -حفظ ُه هللا ُ -أنْ ٌتدلى إلى دَ ْرك ٌَنالُ ُه به
الناس
النبً -صلى هللاُ علٌه وسلّم« :-إن أعظ َم
شًء مِن طابلة قول
ِّ
ِ
َ
القبٌلة مِن أسرها!»..
ٌهجو
ُجرما إنسان شاعِ ر؛ ُ
والمعنى واضح:

َ
القبٌلة ال تخلُو مِن عبد صالح!»
ناوي« :ال ُمرا ُد :أن
قال َ ال ُم ِ
فالتعمٌ ُم -أبدا -ال ٌخلُو مِن َج ْور؛ والظل ُم ُظلمات...
أكثر مِن ذلك -بٌقٌن-؟!
فكٌؾ إذا كان حال -ماَ -
َ
فها هُنا َو َق ْف ُ
ت..
وتعج ْب ُ
ت..
ُ
وأمسكت..
فلٌس هذا -وهللاِ -ما نعل ُم ُه عن ُعلمابِنا ال َم ْرضِ ٌٌِّن الكِبار..
طرابق ال ُح َج ِج ذوا ِ
ت القٌم ِة واالعتبار...
ولٌس ذاك ما نعرفُه مِن
ِ
باجتِرار!
كرار بمثلِ ِه أو ْ
وال أَ ُرد الت َ
مسارهِ،
ؾ عن
إتمام الردِّ ؛ حِرصا على َقلَمًِ مِن أن
..فؤعتذ ُِر عن
ٌنحر َ
ِ
ِ
ِ
إطار ِه...
ٌخر َج عن
أو كبلمً أنْ
ُ
ِ
وبخاصة أننًِ قد َردَدْ ُ
ت على تلك اال ِّتهامات -جمٌعا -بال ُح َج ِج القوٌة،
واألدلة العلمٌة...
ُ
كتبت؛ فبل ٌخلُو بشر مِن خطؤ!
ومع ذلك؛ ال أ ُ َز ِّكً -بإطبلق -ما
وأنا باالنتظار؛ فالحق أحب إلٌنا مِن أنفُسِ نا....
...فؤعت ِذ ُر من ُكم -إخوانًِ -عن اإلتمام...

والعذ ُر َمقبول عند الكرام..

والسبلم...
*****

رحى و ُن ْع َمى َع ٌْن!
ُمهاتفة مِن ببل ِد الحرمٌن َ ..م َ

الٌوم -أخ فاضل مِن ببل ِد الحر َم ٌْن
ص ِر هذا
صل َ بً -هاتف ٌّا -بعدَ َع ْ
...ات َ
ِ
الشرٌ َف ٌْن -ال أعرفُ ُه!-وأظن ُه مِن (مكة) على َو ْج ِه ُ
الخصوص-؛ َظ َه َر لً
ُ
والر ُ
تابعة -جزا ُه هللا ُ خٌرا-...
فق ،وال ُم
األدب،
مِن ُه
والحرصِّ ،
ُ
ُ

باح َثنًِ -وف َق ُه هللاُ-ب ُكل ِّ أدب ورحمة وعلم  -فً ثبلث مسابل:
ولقد َ

األولى :
ُمعاتبة من ُه على َمقالً الذي أنزل ُت ُه بع َد ُظ ْه ِر هذا الٌوم (إنهاء القول العدل
سر للُ َؽ ِة
الح ْلقات األُو َلى بحِرص ودقة ،وأن ُه ُ
تابع َ
األمٌن)...؛ ذاكِرا أن ُه َ
ِلم والحِلم التً سادَ ْتها ،وأن ُه ٌَ َت َمنى أ ِّنً ل ْم أ ُ ْن ِهها !
الع ِ
ِوار ،أو إنهاء
ُمعلِّبل ذلك -حفظ ُه هللا ُ ،-بؤنها قد ( ُتفه ُم) بؤنها َق ْطع للح ِ
للصلة مع الشٌخ ربٌع بن هادِي -حفظه هللاُ-.
ِّ
وجمٌل َرؼبتِهِ؛ ُم َب ٌِّنا له -بار َك هللاُ فٌه -أن هذا
فشكر ُت ُه على حرصِ هِ،
ِ
إنهاء عبلقة ،أو
(اإلنهاء) إنما هو لهذه المسؤل ِة ُ -خصوصا ،-ولٌس هو
َ
استمرار العبلق ِة األخوٌة
نحرص على
ُ
َ
انتهاء صلة -بتة.-؛ فنحنُ ال نزال ُ
ِ
العقابدٌة المنهجٌة مع فضٌلة الشٌخ ربٌع -حفظ ُه هللا ُ ،-والتً استمرت -
إلى اآلن -أكثر مِن ُر ْبع َق ْرن -را ِجٌنَ لها الدوام-...
ُ
الح ْل َق ِة ما ترا ُه َخ َر َج عن ح ِّد
وقد
استفسرت من ُه -وف َق ُه هللا ُ :-هل فً هذه َ
الر ْفق؟ !
األدبِ ،وإطار ِّ

األخوي
العلمً
فن َفى َنفٌا قاطِ عا؛ ُمإ ِّكدا أن ُه ٌُرٌ ُد -فقط -استمرار الحوار
ّ
ّ
الحجة والدلٌل -مِن جهة،-
الودود -مع فضٌلتِ ِه-؛ ذاك الحِوا ُر
المبنً على ُ
ّ
أقطع ما كان
خرى-؛ فوعد ُت ُه -وف َق ُه هللا ُ -أنْ ال
َ
والرفق واللٌِّن -مِن جهة أ ُ َ
ِّ
ِثل ذلك سبٌبل لبٌان هذا الحق ،وطرٌقا إلى هداٌة َ
الخ ْلق..
مِن م ِ
أ ّما المسؤلة الثانٌة؛
ثٌر حولَها
فهً ما ٌتعل ُق بـ(رسالة ع ّمان)؛ ُمشٌرا -بار َك هللاُ فٌه -إلى ما أ ُ َ
مِن ُ
ش ُبهات ،وأنها تد ُعو (!) إلى وحدة األدٌان ،و ..و ...إلخ.
فؤجب ُت ُه :
بارك -قد أجا ُبوا ،وشر ُحوا،
إن إخوا َننا طلبة العِلم فً هذا (ال ُمنتدَ ى) -ال ُم َ
َ
أكثر لمستفٌد؛
وبٌ ُنوا بما ٌكا ُد ٌكونُ ال َمزٌدَ علٌه لمستزٌد ،وال
حاجة ُ
َ
ب ُ -مل ِّحا -أنْ أ ُ َب ٌِّنَ ذلك بنفسً !
فطلَ َ
الزما لً ،وال أراهُ ضرور ٌّا ِم ِّنً؛
ولبِنْ كان طل ُب ُه -جزاهُ هللاُ خٌرا -لٌس ِ
أتجاوب معه -محبة وأُخوة-؛ فؤقول ُ:
لك ِّنً
ُ
1رسالة ع ّمان؛ َشرح ُموجز وعا ّم ،وبعِبارات لطٌفة ؼٌر َعسِ َرة؛ ُت َب ٌِّنُ
الواقع المر الذي ٌعٌ ُ
ش ُه
شمابل َ اإلسبلم ،وخِصالَه العِظام؛ دَ َف َع إلى كتابتِها
ُ
اإلسبلم وال ُمسلمون فً ظِ ل ِّ المتؽ ٌِّرات العالمٌة الكثٌرة.
2صِ ٌَؽ ْت (رسالة ع ّمان) بلُؽة (دبلوماسٌة)؛ ألنها -فً األصل ُ -موجهة
دٌن اإلسبلم
لفبات معٌ َنة مِن ال ّناس؛ ولٌس لعامتِ ِهم؛ ح ّتى ٌعرفوا حقٌقة ِ
ولو بالجملة-.ؤن والقرار من ُهم -
ؼٌر ال ُمسلمٌن -ابتداء-؛ وألهل الش ِ
3هً ُموجهة إلى ِووزراء ،و ..و -..على وجه أخص-.
مِن صحف ٌٌِّن ،و ُرإساءُ ،

أمر ببلدِنا (الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن) -جملَ ُه
صدر ْت
باسم ِّ
َ 4ولً ِ
ِ
أي
هللاُ بتقواه ،-ولٌست صادرة مِن وزارة أوقاؾ ،أو هٌبة جامع ٌّة ،أو ّ
خرى ؼٌر ِه...
جهة أ ُ َ
5أقرها عدد كبٌر مِن الجها ِت الرسمٌ ِة فً األ ُردُنّ وخارجها ،مِن
والوالة األُمناء؛ من ُهم :الملك عبد هللا بن عبد العزٌز،
ال ُعلماء ال ِّثقاتُ ،
سبٌل
والشٌخ عبد هللا بن سلٌمان المنٌع -حفظهما هللا -تعالى -على
ِ
المِثال-...
ْ
لٌست هً (قُرآنا) -كرٌما -ال ٌؤتٌِه الباطِ ل مِن َب ٌْ ِن ٌ َد ٌْه وال مِن َخ ْلفِه؛
6وإنما هً َنتاج بشري َم ْحض...
فهً -وال ش ّكُ -عرضة لؤلخ ِذ والردّ  ،وال ُمناقشة ،والبحث...
ولكنْ ؛ بالتً هً أحسنُ  :للّتً هً أقوم.
ُ
ٌتجاوز الس ْط َر ٌْن -وفً ظرؾ خاص
7ل ْم ٌ ُكنْ َثنابً علٌها -والذي الأصل فكرتِها ،وأساس
جدّ ا -ثناء عا ّما ،وإنما هو ثناء مخصوص على
ِ
ب والتطر ِ
َمبناها؛ فً أن اإلسبل َم دٌنُ الرحمةِ ،ولٌس دٌنَ اإلرها ِ
ؾ -ال
أكثر-.
8إلزامً ب ُكل ِّ حرؾ أو كلمة فٌها :إلزام باطل؛ فبل كبل َم على َوجه الكمالوالتمام إال كبلم هللا -تعالى ،-ورسولِه -صلى هللا علٌه وسلم ،-وهذه
كثٌر قول ،ومزٌد بٌان...
بدهٌة ال تحتا ُ
ج إلى ِ
( 9-رسالة ع ّمان) أصبحت فً ببلدِنا مادة علمٌة (مفروضة) على طلب ِة
وأضحت ُتقام لشرحِها
المدارس والجامعات والمعاهد والكل ٌّات األردنٌة،
َ
ُ
الدورات فً المساجد ،و ِحلَق التعلٌم فً وزارة األوقاؾ
وبٌان مقاصدها
ِ

برى  -فً ببلدنا
والشإون اإلسبلم ٌّة -وؼٌرها مِن المرافق العامة ال ُك َ
ُعًِ إلى ذلك َخ ُ
بلبق مِن الناس -وعلى مستوٌات عدة -مِن
األردنّ  ،-بل د َ
خارج األُردُنّ -أٌضا-.
ِ
10فهل مِن العقل والحكمة أنْ ُنفرح نحنُ -بؤنفُسِ نا! -أعدا َء الدٌِّن،شركٌِن -بؤنها
ودُعا َة الباطل ،وأهل َ الضبلل -فضبل عن ال َك َف َرة وال ُم ِ
(رسالة) تد ُعو إلى وحدة األدٌان! وأ ّنها تتض ّمن الباطل مِن القول والزور
كما ٌتمنى أولبك وٌر َؼ ُبون-؟!َ
والحكمة ٌُنادٌِان وٌقضٌان بؤنْ ( ُن َو ِّجه) الكبل َم الذي (قد)
أ ْم أن ال َع ْقل َ
ِؾ الش ْرع ،وال
(ٌحتمل) شٌبا مِن هذه المعانً إلى معنى َحق ال ٌُخال ُ
األمر على هذه الصورة-؟!
ض مع دالبله ،و ُنصوصِ ه -ما دا َم
ُ
ٌَتنا َق ُ
وهذا -تماما -ما نحنُ حرٌصونَ علٌه؛ إبقاء على ُروح هذه (الرسالة) -
ص ُؽ َر-.
ومبانٌها -بما ال ٌُخالؾ شٌبا مِن الشرٌعة -ولو َ
11ما ادعِ ًَ -على (رسالة ع ّمان) -مِن أن ُه ُمخالِؾ لل ِّدٌن ،أو ٌد ُعو إلىلٌس صرٌحا ،وال ظاهرا .
وحدة األدٌان ،أو  ..أو ُ ..كله
َ
وحسن الن َظ ِر فً النتابج
سن الظنِّ ُ ،
ِن -جدّ اَ -حملُ ُه ُ -
بح ِ
وعلٌه؛ فمِن ال ُم ْمك ِ
خالؾ الشرٌعة ،وما ال ٌُناقض شٌبا ِمن المِل ِة.
إلى ما ال ٌُُ
ؾ الذي ٌعٌ ُ
الواهً
َ
12ف ْل َن َت َذك ْر -جمٌعا -الظ ْر َش ُه ال ُمسلمونَ  ،والحال َ
سدها ،والتبعٌة الشدٌدة
والضعؾ
الواهِنَ الذي تحٌا ُه األُمة،
الساري فً َج َ
َ
َ
المفروضة علٌها؛ مِن أعدابِها -شرقا و َؼربا-.
تختلؾ مِن بلد إلى َ
بعض األُمور-؛
13أحوال ُ ببلد ال ُمسلمٌِنآخر -فً ِ
ُ
ٌاض ٌصل ُح فً عمان ،وما ٌصل ُح فً عمان
الر ِ
فلٌس ُكل ّ ما قد ٌصلُ ُح فً ِّ

قد ال ٌصل ُح فً بؽداد ،وما قد ٌصل ُح فً بؽدَ اد قد ال ٌصل ُح فً دِمشق ...
وهكذا..
ألصول إدراكِ ال َمصالح،
فمعامل ُتها -جمٌعا -على َن َمط واحد ُمخالِؾ
ِ
ومعرفتِها...
14ما دا َم أن (رسالة عمان) منسوبة إلى ِّأمر ببلدِنا َ -رعا ُه هللاُ
ولً ِ
إبداء
السر فً ُنص ِح ِه وبٌانِهِ ،والتلطؾ فً
سلو ُك سبٌل
ب ُهداه-؛
ِ
ِّ
فالواجب ُ
ُ
ُو ُجوه الصواب له -حفظ ُه هللا ُ -حكما شرع ٌّا سلف ٌّا واضحا-.
تختلؾ أحكا ُمها مِن بلد
أ ْم أن (معا َملَة الحكام!) -وأولٌاء أمور ال ُمسلمٌِن-
ُ
ُ
إسبلمً) إلى َ
الجهر بنقدِهم -هُنا !-فً الوقت الذي هو مِن
فٌجوز
آخ َر؛
(
ُ
ّ
الكبابر وعبلمات الخوارج -هُناك-؟!!
ِ
15و(الحكمة) -فً التعرٌؾ العلمً :-وضع الشًء فً موض ِع ِه!َف ْل ٌُ ْف َهم...
وأ ّما المسؤلة الثالثة؛
فقد َذ َك َر لً ذاك األخ الفاضِ ل ُ -منتقِدا -جزاهُ هللاُ خٌرا :-أن الشٌخ محمد
حسان ٌقول ُ بؤن التوحٌد -أو العقٌدةَ ٌُ -علم فً عشر دقابق!!
ّ
فؤقول ُ:
ُ
ضل مِن
لست ُمحامًِ دِفاع عن الشٌخ محمد حسان -أو ؼٌره -مِن أهل ال َف ْ
ب ِّ
الدعاة السلف ٌٌِّن؛ لك ِّنً أقول ُ -مِن با ِ
حق ال ُمسلم على أخٌه ال ُمسلم-:
أمر ٌْن:
هذا الكبلم -إنْ صح عن الشٌخ محمد حسانٌ -حتمل ُ َ
األول :أن أُصول العقٌد ِة والتوحٌ ِد سهلة ُمٌسرة؛ مِن با ِ
ب قولِ ِه -صلّى هللاُ
س ُروا» ،ومِن باب قولِ ِه -تعالى{ :-ولقد
س ُروا وال ُت َع ِّ
علٌه وسلّمِّ ٌ« :-

ٌسر َنا القُرآنَ لل ِّذ ْك ِر فهلْ مِن ُمدكِر}؛ فبل تعقٌدَ  ،وال صعوبة ،وقد كان
أسواق مك َة -و ٌُنادِي:-
رسول ُ هللا -صلى هللاُ علٌه وسلمٌ -قول ُ فً
ِ
«قولُوا :ال إلَه إالّ هللا؛ ُتفلِ ُحوا».
وأما:
االنشؽال بدعو ِة الناس إلى العقٌد ِة
أمر
ِ
الثانً :فهو التهوٌن مِن ِ
والتوحٌد؛ الل َذ ٌْ ِن َم َك َ
ث نوح فً قو ِم ِه{ :ألؾ سنة إالّ خمسٌنَ عاما}،
أمرهما َه ٌِّن إلى هذه الدرجة؟!
ٌدعو إلٌ ِهما ،وٌح ِّق ُق فٌ ِهم أصولَهما؛ فهل ُ
فالجواب :ال ،وألؾ ال...
ُ
الوج َه ٌْ ِن؛ لو ( َث َب َ
ت) أن األخ الشٌخ محمد ّ
وعلى كِبل َ
حسان -زادَ ُه هللاُ
الواجب ُ -ح ْسنَ َظن به -حمل ُ كبل ِم ِه على
القول؛ فإن
توفٌقا -قال مثل َ هذا
َ
ِ
ّ
األول ،وإنْ كان وا ِجبا علٌه -أٌضاَ -ق ْرنُ كبل ِم ِه بما ٌشرح ُه،
المع َنى
الحق ّ
وٌب ٌِّ ُن ُه.
والذي أراهُ هو الثانً -ببل َر ٌْب-؛ فهذا َ
ش ْر ُح ُه -جزاهُ هللاُ خٌرا -لحدٌ ِ
ث
ُ
ٌستؽرق
بٌان اإلسبلم واإلٌمان واإلحسان -
جبرٌل -علٌه السبلم -فً
ِ
ستمرا!
عشرات الدروس من ُه -زادَ هُ هللاُ مِن فضلِه -وال ٌَزال ُ ُم
ّ
سس التوحٌد ،وأركان ال ِّدٌن ،وقواعد
ولٌس فٌه إالّ أصول ُ العقٌدةِ ،وأ ُ ُ
األخبلق...
فالواجب حسنُ الظنِّ بالدعا ِة السلف ٌٌِّن ،وأنْ ال ٌَدْ َف َعنا خطإهم -لو سل ْمنا
ُ
به! -إلى إسقاطِ ِهم ،و َه ْتكِ
ؼٌر تمٌٌز بٌن المصالح
أستارهِم -مِن ِ
ِ
والمفاسد ،وال إدراك لحقابق الوقابع -هُنا وهُناك-...

َ
َ
النصٌحة -بار َك هللاُ فٌكم-...
فالنصٌحة
الر ْف َق -سد َد ُك ُم هللا ُ-...
والر ْف َق ِّ
ِّ
واأل ُ ُخو َة األ ُ ُخو َة -سل َم ُك ُم هللاُ-...
والدعو َة الدعو َة -جزا ُك ُم هللاُ خٌرا-...
قال -ولو على
...وأخٌرا؛ َج َزى هللاُ خٌرا َمن كانَ َ
سببا فً كتاب ِة هذا ال َم ِ
َو ْجه السرعة!-

والسبل ُم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.

*****

ال ِّ
شدة؛ لِ َمن؟! وعلى َمن؟! ولِماذا؟! وبماذا؟!

مِن القواع ِد ال ُمقر َر ِة عند كاف ِة ال ُعلماء -بل ال ُعقبلء! -قولُ ُهم( :ال ُحك ُم على
الشًء فرع عن تصو ِره)؛ وهً قاعدة ال َتقبل ُ كثٌرا -وال قلٌبل! -مِن
والجدَ ل ،واألخذ والر ّد!
الش ّك
َ
ذل ُكم أن إؼفال َ تصور األُمور على حقٌقتِها -أو التسا ُهل َ فً شًء مِن
ذلكُ -موصِ ل إلى َ
الح ْكم علٌها ،أو تحدٌد النظرة إلٌها.
الخلَل فً ُ
ِّ
الحق
الح ْك ُم أد َنى إلى
أقرب إلى
وكلما كان التصو ُر
الواقع :كان ُ
َ
ِ
والصواب...
ب على ُكل ِّ ذِي َن َظر
مور ال ُمرا ِد بٌانُ
ُ
أجل ذا؛ َو َج َ
مِن ِ
استٌعاب معرف ِة األ ُ ِ
أي بحث فٌها ،فضبل عن إصدار
أحكامها مِن
جوانبها -كافة -قبل َخ ْو ِ
ض ِّ
ِ
الحكم علٌها!
ُ
ٌرى
بار َكة -هذه -بحم ِد هللا -تعالى َ -
والناظ ُر فً (منتدٌاتنا) السلفٌة ال ُم َ
أنها -فً أؼل ِ
العلمً -مِن جهة ،-وعلى الر ِّد
التؤصٌل
أمرها -قابمة على
ِّ
ِ
ب ِ
األكثر ُو ُرودا،
ٌرى أن التؤصٌل َ هو
ُ
خرى ،-بل َ
ٌن -مِن جهة أ ُ َ
ِّ
فق واللِّ ِ
بالر ِ
واألوف ُر وجودا -أصالة -بحم ِد هللا -تعالى-.
وبالنتٌجةِ؛ فالردُو ُد التً (قد) تتضمنُ (شٌبا!) مِن الشد ِة -عندنا -محدودة
ج ّدا ،ومعدودة َعدّ ا ...
ور َن ْت ب َمن َن ُرد علٌهم م ّمن ابتدإونا بالردِّ -أساسا ،-وشتمونا
ولو قُ ِ
قارنُ بها -
وسبو َنا (!) ،ومِن سلفٌتِنا جردُونا
وأخر ُجونا َ -ت َبعا-؛ فإنها ال ُت َ
َ

ولو فً أقل ِّ ُوجوه ال ُمقارن ِة-.
وان ُظرَ :ت َر!
باإلرجاء
فكٌؾ -باهلل -س َن ُرد -عندما َن ُرد ولو بالقلٌل! -على َمن ات َه َمنا
ِ
والجهمٌةِ؟!
بؽٌر عِلم وال بصٌرة؟!
جٌب َمن ٌط ُعنُ فً شٌخِنا ،و ٌُ َ
وكٌؾ ُن ُ
س ِّف ُه أقوالَ ُه ِ
ت -مع أن الس َ
وكٌؾ نس ُك ُ
كوت أكث ُر صنٌعنا! -على َمن ات َه َمنا بال ِّنفاق،
َ
والخلَفٌِة؟!
واللفلفة،
ورمانا بها -
وكٌؾ ال نتكل ُم فٌ َمن َج َم َع ألفا َظ الس ِ
وء -والسوق!ُ -كلهاَ ،
بؽٌر خوؾ مِن الخالِق ،وال حٌاء مِن
ُجملة وتفصٌبل -فً صعٌد واحد ِ -
َ
الخ ْلق؟!
بالهوى -فً أنسابِناَ ،
وؼ َم َز -باالختبلق -فً
وكٌؾ ُنوا ِج ُه َمن َط َعنَ َ -
أعراضِ نا؟!
سوبِه وباطلِ ِه بشًء
أفبل ٌستحق الواح ُد مِن
ِ
هإالء أنْ َن ُرد علٌه (بعض) ُ
الصاع صا َع ٌْ ِن!-؟
مِن مثلِه (!) -وال أقول ُ:
َ
أي
الصاع
ولو َف َع ْلنا ذلك -
صاع ٌْن-؛ فوهللاِ لن نكون له ظالمٌِن ،وال فً ِّ
َ
َ
صرٌن أو ُم َف ِّرطِ ٌن...
حق ُمق ِّ
ج ُز عن ُه أحد! واإلنسانُ لو أن ُه
َن َعم؛ «الر ّد
ّ
بمجرد الشتم والتهوٌل ال ٌع ِ
شركٌن ،وأهل َ الكتاب؛ لكانَ علٌه أنْ ٌذ ُك َر مِن ال ُحج ِة ما ٌُ َب ٌِّنُ به
ٌُناظِ ُر ال ُم ِ
الحق الذي معه ،والباطل َ الذي معهم» -كما قال شٌ ُخ اإلسبلم ابنُ تٌمٌة

الفتاوى» (ٗ)-.ٔ6ٙ/
فً «مجموع
َ
ولكنْ ؛ َف ْرق بٌن (الش ْتم والتهوٌل) -مِن جهة ،-وبٌن (التؽلٌظ والتخشٌن)
خرى-:
مِن جهة أ ُ َالفتاوى» ():ٖ٘/ٕ6
قال شٌ ُخ اإلسبلم ابنُ تٌمٌة فً «مجموع
َ
بعض األصحا ِ
ب
نوع تؽلٌظ أو تخشٌن على ِ
«إن ما ٌجري مِن ِ
ضهم ببعض؛
واإلخوان ...هً مِن
مصالح ال ُمإمنٌن التً ٌُصلِ ُح هللاُ بها بع َ
ِ
ٌنقلع الوس ُخ
خرى ،وقد ال
فإنّ المإمنَ
ُ
للمإمن كالٌدَ ٌْن تؽسِ ل ُ إحداهُما األ ُ َ
ِ
إالّ بشًء مِن الخشون ِة!
وجب مِن النظاف ِة والنعوم ِة ما َن ْح َم ُد معه ذلك التخشٌنَ ».
لكنّ ذلك ٌُ
ُ
فكٌؾ إذا كان هذا (التؽلٌظ والتخشٌن) لٌس انتصارا شخص ٌّا ،أو رد َة فعل
ِّ
ورفع للوابِ ِه وراٌتِه؛ فاألم ُر -
ذاتٌة؛ وإنما هو انتصار
للحق وأهلِهَ ،
ُ
ص َر َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َفؤ ُ ْولَبِ َك َما َعلَ ٌْ ِهم
والحالة هذه -كما قال َ -تعالىَ { :-ولَ َم ِن ان َت َ
ض
اس َو ٌَ ْب ُؽونَ فًِ األَ ْر ِ
سبٌِل  .إِن َما السبٌِل ُ َعلَى الذٌِنَ ٌَ ْظلِ ُمونَ الن َ
مِن َ
سبحا َن ُه-
ِب َؽ ٌْ ِر ا ْل َح ِّق أ ُ ْولَبِ َك لَ ُهم َع َذاب أَلٌِم}[الشورى]ٕٗ-ٗٔ:؛ وكما قال ُ -
هللا ُ ا ْل َج ْه َر ِبالس َو ِء مِنَ ا ْل َق ْو ِل إِال َمن ُظلِ َم َو َكانَ ّ
{ :ال ٌُحِب ّ
سمٌِعا
هللاُ َ
َعلٌِما}[النساء].ٔٗ6:
األلبانً -رحم ُه هللاُ -فً
اإلمام
وقد ُو ِّج َه شًء مِن االنتقا ِد (!) لشٌخِنا
ِّ
ِ
موضوع (الشدة) -هذا ،-فقال َ -رحم ُه
أهل السن ِة!) فً
ِ
بعض ُردو ِد ِه (على ِ
ِ
هللاُ -فً ُمقدِّ َم ِة «سلسلة األحادٌث الضعٌفة » (1/27-31-طٕ) -را ّدا،
صبل-:
و ُمجٌبا ،و ُم َإ ِّ
ب (ال ِّ
ضهم عن سب ِ
شد ِة) التً تبدُو -أحٌانا -فً
«كثٌرا ما ٌسؤلُنًِ بع ُ
بعض الكاتِبٌن ضدِّ ي؟
بعض) كتاباتًِ فً الردِّ على ِ
( ِ

وجوابا علٌه أقول ُ:
أبتدئ أحدا ٌ ُرد علً ردّ ا علم ٌّا ال
ف ْل ٌَ ْعلَم هإالء القُرا ُء أننًِ -بحم ِد هللا -ال
ُ
َت َهج َم فٌه ،بل أنا له مِن الشاكِرٌن.
وإذا ُو ِجدَ شًء مِن تل َك (ال ِّ
شد ِة) فً مكان ما مِن ُك ُت ِبً؛ فذلك ٌعو ُد إلى أنْ
تكونَ ردّ ا على َمن رد علً ابتداء ،واشتط فٌه ،وأسا َء إلً ُبهتا
وافتراء...
...ومِثل ُ هإالء (الظلَ َم ِة!) ال ٌُفٌ ُد فٌهم -فً اعتقادِي -الص ْف ُح واللٌِّنُ  ،بل
إن ُه قد ٌضرهُم ،و ٌُ َ
ش ِّج ُع ُهم على
بؽٌ ِهم و ُعدوانِ ِهم؛ كما قال َ
االستمرار فً ِ
ِ
الشاعر:
ُ

أنت ْأك َر َ
ت الكرٌ َم َملَ ْكـ َت ُه ***** وإنْ َ
أكر ْم َ
إذا َ
مت اللبٌ َم َت َمردَا
أنت َ
ض ِع الس ٌْ ِ
ؾ فً
ض ُع الندَ ى فً
كو ْ
موضع الس ٌْؾِ بال ُعلَى***** ُمضِ ر َ
وو ْ
َ
ِ
َموضِ ِع الندَى!

اس وتعلٌ ِم ِهم ،قد
بل إن تحمل َ ُظ ْل ِم مثل هإالء ال ُمتصدِّ ِرٌن إلرشا ِد الن ِ
ٌكونُ -أحٌاناَ -
فوق الطاق ِة البشرٌة .
ُ
ولذلك؛ جاء ِ
الشرٌعة اإلسبلمٌ ُة ُمراعٌة لهذه الطاقةِ ،فل ْم َتقُل -والحم ُد
ت
هلل -كما فً اإلنجٌل (المزعوم!) -الٌومَ « :-من ضر َب َك على خ ِّد َك األٌمن؛
ب من َك ِردا َء َك؛ فؤعطِ ِه كِساءك»! بل قال -
فؤد ِْر له الخد
األٌسر ،و َمن َطلَ َ
َ
ِثل ما اعتدَ ى علٌ ُكم}،
تعالى{ :-ف َمن اعتدَ ى علٌ ُكم فاعتدُوا علٌه بم ِ

س ٌِّ َبة مثلُها}.
{وجزا ُء س ٌِّبة َ
صلَ َح
وأنا ذاكر
بفضل هللا -تعالى -أن تما َم هذه اآلٌ ِة الثانٌ ِةَ { :ف َمنْ َع َفا َوأَ ْ
ِ
ص َر َب ْعدَ ُظ ْل ِم ِه َفؤ ُ ْولَبِ َك َما
َفؤ َ ْج ُرهُ َعلَى هللاِ إِن ُه الَ ٌُحِب الظالِمٌِنَ .ولَ َم ِن ان َت َ
اس َو ٌَ ْب ُؽونَ فًِ
س ِبٌل.إِن َما الس ِبٌل ُ َعلَى الذٌِنَ ٌَ ْظلِ ُمونَ الن َ
َعلَ ٌْ ِهم مِن َ
ص َب َر َو َؼ َف َر إِن َذلِ َك لَمِنْ
األَ ْر ِ
ض ِب َؽ ٌْ ِر ا ْل َح ِّق أ ُ ْولَبِ َك لَ ُهم َع َذاب أَلٌِمَ .ولَ َمن َ
َع ْز ِم األ ُ ُمور}[الشورى].ٖٗ-ٗٓ:
ب
والصبر
المشكور،
الصفح
ولك ِّنً أعتق ُد أن
المؤجور؛ إنما هو فٌ َمن َؼلَ َ
َ
َ
َ
َ
الصابر وال ٌُذِله؛ كما ٌدل
ٌنفع الظال َم وال ٌضرهُ ،و ٌُعِز
على الظنِّ أن ذلك
َ
ُ
على ذلك سٌر ُت ُه -صلّى هللاُ علٌه وسلم -العملٌ ُة مع أعدابِ ِه...
وأقل ما ٌُ َ
ِصار
ونحوها -أنها تسم ُح
إخ ُذ مِن هذه اآلٌات -
ِ
للمظلوم باالنت ِ
ِ
ِّ
وء
لنفسِ ِه
الجهر بالس ِ
َ
بالحق دونَ َت َعد و ُظ ْلم؛ كقولِ ِه -تعالى{ :-ال ٌُحِب هللاُ
القول إالّ َمن ُظلِم}.
مِن
ِ
َ
لعابشة
وض ُح ُه؛ ك ِم ْث ِل قولِ ِه -صلى هللاُ علٌه وسلم-
والسن ُة ُتإ ِّك ُد ذلك و ُت ِّ
حٌنَ اع َت ْ
ضراتِها علٌها« :دو َنكِ فا ْن َتصِ ِري».
دَت إحدَ ى َ
قالَ ْت :فؤق َب ْل ُ
ت علٌها ،حتى رأٌ ُتها قد ٌَبس رٌقُها فً فٌها ،ما َت ُرد علً
ُ
فرأٌت النبً -صلى هللاُ علٌه وسلّمٌ -تهلل ُ وج ُه ُه- .روا ُه ال ُبخاري
شٌبا،
وؼٌر ُه -بسند صحٌح ،-وهو ُمخرج فً
فً «األدب ال ُمفرد» -
ُ
«الصحٌح ِة» (ٕ)-.ٔ6ٙ
باإلنكار؛ فإ ِّنً مظلوم مِن كثٌر ممن
فؤر ُجو مِن أولب َك القُراء أنْ ال ٌُباد ُِروا
ِ
منهج السلَ ِ
ؾ،
معنا على
ض ُهم م ّمن ٌُ َظن أن ُه َ
ٌد ُعونَ العِل َم ،وقد ٌكونُ بع ُ
ِ
ؽض والحس ُد َك ِب َدهُ؛ كما جاء فً
ولكن ُه -إنْ كان كذلك! -فهو م ّمن أ َكل َ ال ُب ُ
ث« :دَب إلٌ ُكم دا ُء األ ُ َمم قبلَ ُكم :الحسدُ ،والبؽضا ُء؛ هً الحال ُ
الحدٌ ِ
ِقة:
ِ

حالقة الدِّ ٌن ،ال حال ُ
ُ
بمجموع طرٌ َق ٌْه عن
سن
ِقة الشعر» -وهو حدٌث َح َ
ِ
ابن الز َب ٌْر وأبً هرٌر َة-.
ِ
ضوا
فؤرجو مِن أولبك ال ُمتسابلٌِن أنْ ٌكو ُنوا واقع ٌٌِّن ،ال خٌال ٌٌِّن ،وأنْ ٌر َ
ُ
رب العالَمٌِن{ :وال تعتدوا
قول ِّ
م ِّنً أنْ أق َ
ِؾ فً ردِّي على الظالِمٌِن مع ِ
الجاهلً القدٌم :
تجاوب مع ذلك
ِّ
إ ّنه ال ٌحب المعتدٌن}؛ َ
ؼٌر ُم ِ

أال ال ٌَ ْج َهلَنْ أحد علٌنا*****فنجهل َ َ
جهل الجا ِهلٌِنا!
فوق
ِ

عِ ٌاذا باهللِ أنْ أكونَ مِن الجاهلٌن»...
بعض
ُثم
أشار -رحم ُه هللا ُ -إلى ِ
َ
َ
بعض َمن َرد علٌه ،وحالِهم -وقد َن َقل َ
فاس ِد كبل ِم ِه وقولِ ِهُ -م َب ِّكتا-:
«...ونحو هذا مِن اإلفكِ الذي ال ٌصد ُُر مِن كاتب ُمخلِص ٌَبتؽًِ وج َه
ِّ
كابر شدٌ ُد
الحق،
وٌنفع فٌه اللٌِّنُ
ُ
ُ
واألسلوب اله ٌِّنُ فً الردِّ علٌه؛ ألن ُه ُم ِ
ال ُمكا َب َر ِة والتمحل..».
فكٌؾ لو َرأَى شٌ ُخنا -رحم ُه هللا ُ -ما ٌُعا ِملُنا به -ب ُظلم سافِر ،واعتداء
وج َهلَتِ ِهم-؛ الذٌن ُؼذوا
سافل -كثٌر مِن َك َت َب ِة (المنتدٌات) ال ُمعاصِ ِرٌن َ -
على التعصب! و َن َ
شإوا على الحِقد !وتشر ُبوا التقلٌد الشدٌد؟!
طرابق التقول علٌنا
س ِّبنا ،وتلو َن ُهم فً
كٌؾ لو رأَى ت َفن َن ُهم فً َ
ِ
وتقوٌلنا؟!
َ
الباطل،-
حض
جوم على نٌاتِنا -ب َم ِ
ِ
كٌؾ لو َرأى أسالٌ َب ُهم فً ال ُه ِ
دورنا -ب َع ٌْن التهجم-؟!
واستخراج َم
كنون ُ
ِ
ص ِ
ِ

الجواب العلمً (األلبانً) الحاس ُم ُ -كلهَ ٌُ -ب ٌِّنُ (جانِبا) مِن حالِنا مع
..وهذا
ُ
ُخصومِنا ،و(طرفا) مِن واقعِنا مع الرا ِّدٌنَ علٌنا...
ناوبٌِنا
ص إخوانِنا
ؾ ال ُمن َتقِ ُد -مِن ُخل ِ
ص َ
ولو أ ْن َ
وأحبابنا -وال نتكل ُم عن ُم ِ
ِ
وأعدابِنا! -بعد ِّ
شر ُردودِهم ،وأن
ساوي ُع َ
اطبلع-؛ لَ َع َر َ
ؾ أن ُردودَ نا ال ُت ِ
َ
ِعشار َ
وس ِّب ِهم!!
ش ْت ِم ِهم َ
ب ُع َ
قار ُ
شر م ِ
تؽلٌظنا وتخشِ ٌ َننا ال ٌُ ِ
الجواب الفصل َ على األسبل ِة
وكبل ُم شٌخِنا -رحم ُه هللاُ -ذاك ٌ -تضمنُ
َ
قال:
نوان هذا ال َم ِ
األربع ِة المطروح ِة فً ُع ِ
ال ِّ
شد ُة:
ّ
بحق...
1لِ َمنْ ؟! ....لِلمظلوم ال ُمنتصِ ربالج ْور...
2على َمن؟! ....على الظالِم الباؼً َ3لماذا؟! ....لِر ِّد َب ْهتِ ِه و ُعدوانِ ِه...4وبماذا؟! ....بال ُحج ِة والب ٌِّ َن ِة -ولو كان معها شًء مِن اإلؼبلظِوال ِّ
شد ِة!-...
ُ
عٌن أخٌهِ ،و ٌَ َد ُع
ٌرى ال َقذا َة فً
وما أجمل َ ما قٌل َ( :
عجبت مِن الر ُج ِل َ ..
ِ
ض َؽنَ فً نفسِ ِه)
س أخٌهِ ،و ٌَدَ ُع ال ِّ
ج ِّ
خر ُ
الض ْؽنَ مِن َن ْف ِ
ال ِج ْذ َع فً عٌنِ ِه! و ٌُ ِ
فرد» (٘)-.ٙ6
«-صحٌح األدب ال ُم َ

سها إالّ بمِرآ ِة!
فالعٌنُ ُتبصِ ُر منها ما َد َنا و َنؤَى ***** وال َت َرى نف َ

ول َن ْن ُظر -كذلك -ما رواهُ أبو ُن َعٌم فً «الحِلٌة» (- )ٖٓ4/ٙمما ٌُم ِّثل ُ -
ص ِبٌح ،قال :
بن َ
بٌع ِ
جدّ ا( -شٌبا) م ّما نحنُ فٌه! ،-عن الر ِ
ُ
س ْق َط مِن كبلمِك؛ لِ ٌَ ِجدُوا إلى
س ِن :إن -ها هُنا -قوما ٌت ِب ُعونَ ال ِّ
للح َ
قلت َ
الوقٌع ِة فٌ َك سبٌبل !
ت نفسً فً جن ِة ُ
فقال :ال ْ
أطمع ُ
الخلودِ؛ ف َط ِم َع ْت ...
ٌك ُب ُر ذلك علٌك؛ فلقد
ْ
وأطمع ُتها فً ُمجاور ِة الر ْحمن؛ ف َطم َِع ْت...
ْ
ُ
رأٌت
وأطمع ُتها فً السبلم ِة مِن الناس؛ فل ْم أ ِجد إلى ذلك سبٌبل! أل ِّنً
ْ
ُ
ٌرض ْونَ عن مخلوق مثلِ ِهم!
فعلمت أن ُهم ال
ٌرض ْونَ عن خالِقِ ِهم،
اس ال
َ
َ
الن َ
الناس
للشافعً:
صر ،قال :قٌل
ُ
ِّ
وروى أبو ُن َعٌم ( )ٔٗ4/1عن َبحر بن َن ْ
َ
شٌعً!
ٌقولونَ  :إن َك
ّ
اعر:
ص ٌْب الش ُ
فقال -رحم ُه هللا ُ :-ما َم َثلًِ و َم َثلُ ُهم إالّ كما قال َ ُن َ

ومـا زال َ كِتمانٌِكِ حتى كؤننًِ ***** ل َِر ْج ِع جوا ِ
ب السابلً عنكِ أعج ُم

الوشا ِة وتسلمً ***** وهل حً علـى النـاس ٌَ ْسلَ ُم
ألسل َم َمن قول ُ

اس سبٌل! فان ُظر إلى ما ٌُصلِ ُح دٌ َنك
ُثم قال َ:
َ
لٌس إلى السبلم ِة مِن ال ّن ِ
َ
اس] -
فا ْل َز ْم ُه؛ [فإذا
أصلحت ما بٌنك و َب ٌْنَ هللا -عز وجل-؛ فبل ُت ِ
بال بالن ِ
وما َب ٌْنَ المعقو َف ٌْ ِن مِن «الزهْ د الكبٌر» (ص٘ٓٔ) -للبٌهقً-.
الناس ورقا ال شو َك فٌه،
ومن ُه :قول ُ أبً الدرداء -رضً هللا ُ عن ُه« :-كان
ُ
وهُم الٌو َم شوك ال َو َر َق فٌه؛ إنْ نقد َت ُهم َن َقدُو َك ،وإنْ َت َر ْك َت ُهم ل ْم
ٌتر ُكوك»- .رواهُ مالك فً «الموطؤ» ( - 146محمد بن الحسن)-.
ُ

وخِتاما:
َ
والتوفٌق :على أنْ أتمثل -عِلما و َع َمبل،
سبحا َن ُه -العونَ
فإ ِّنً أر ُجو ر ِّبً ُ -
وواقِعا وحٌاةَ -ما قالَ ُه مالِ ُك بنُ دٌنار -رحم ُه هللاُ -كما فً «الزهْ د الكبٌر»
(صٔٓٔ)-:
أرى إالّ
ُ
عرفت
«منذ
الناس ما أُبالً َمن َحمِدَ نًِ ،وال َمن َذمنًِ؛ أل ِّنً ال َ
َ
حامِدا ُم ْف ِرطا ،أو ذا ّما ُم َف ِّرطا!!»

وهللاُ -وحدَ هُ -ال ُمستعان على ذلك...

...اللهم إ ِّنً أعو ُذ بك مِن َ
ش ِّر نفسً ،وس ٌِّبا ِ
ت ع َملًِ..

*****

رنو١و ..
ِِٓ اٌَِّ ١و اٌ ٝاٌّص١و!

أٍجبة
ً  ِِٓ -اٌمَو٠ج ٓ١أ ٚاٌجؼ١ل -!ٓ٠رقفَ ٝػٍٗ١
ُ
ال ٠يا ُي وض١و ِِٓ إٌَّب ِ
ٍََفِ- ]ٓ١ِّ١اٌؾم١مَّ١خٌّ[ -بما]؟ ! ُِز ٓ١ِّ ِّ٘ ٛف ٗ١غَ ١و
افززبػ[ ُِٕز َلُ ٜو ًّ اٌ َّ
ِ
ؽم١مزِ ِٗ !

َ ٚوُ َ ٚوُ ٔبك٠ذُ ٚل َّو ْهدُ ُ -
ِٕن اٌجلا٠خٚ -و َّو ْهدُ [ :ال رغؼٍُٛا ِوزبثِٕٙ« ٟظ
قبغجب ً اٌغَّ ١غ -
ٍََف اٌ ّ
اٌ َّ
صبٌؼ ٛ٘ »..اٌ ُّْ ِىٍخ! فبألِ ُو أػظ ُُ ِِٓ مٌه]ِ ُِ ،
فؤٓ٠
صبٌؼ»؛ َ
ث ُى ًِّ ُ٘لٚء٘[ :-نٖ ِٛاه ُك ِوزبثِٕٙ« ٟظ اٌٍَف اٌ ّ
ظْٛ؟ !]...
اٌ ُّؼزَ ِو ُ
عّ١غ افٛأِِ ُِْ ِِٓ - ٟوفٚ ٓ١أػعبء ِِٓ -لَ ْج ًُ  ِِٓ ٚثَ ْؼ ُل -لبئالً-
ُِئ ِّولاً ػٍٝ
ِ
[:أُّٙ٠ب اٌ ُّ ِؾجُّ !ْٛال رُْبثِ ُٛٙا َِٓ ٌ ُٙرٕزملٚ ،ْٚػٍ ُٙ١روكُِّ ] ْٚؽوصب ً
الػ ٚاالٍزمبِ ِخ -
اٌو ْفك ٚاٌٍِّ،ٓ١
ٚاٌمٛي األِ-ٓ١؛ ُِزْجِّٙب ً ثؤ٘ ًِ اٌ َّ
ػٍِّ ٝ
ِ
ص ِ
ٕ٠ؾوف ٕ١ّ٠ب ً أَ٠ ٚبهاً -
َِ ُه ٌغب ََ لٍََ ِّ ٟأْْ
َ
لبئالً[:-أِّ ٟأفبفُ هللاَ ]فؤ ُ ِ
ُِ ِّ
َ
اٌجغ ..ٟفبؽ َن ُه]. ٖٚ
ٚا٢فو[ :ٓ٠اٌجغ َٟ
ؾنهاً ٔفَٟ
َ
ٍٚجت ٘نا اٌزؾن٠و ػبئل اٌ ٝأصً أص ً١ال ٕ٠ج ِغ ٟاِغفبٌُُٗ ٛ٘ٚ ،أَّْ [ِٕب٘ظ
ُ
َالِخ ِِٓ ِجب٘ظ االٍزمبِخ]؛ ِؽوصب ً ػٍٙ١بٚ ،كػٛحً اٌٙ١بٚ ،هغجخً
اٌ َّ
ثبٌمٛي اٌؾب ِىَ
ّل٠لح ف ٟاٌزّ١١ي[ث( ٓ١األؽٛاي)(ٚ ،األٚؽبي)]؛ ُِطبٌِجب ً -
ِ
ك ٠ظٙو
ٍُ[ :-ف ٍَْٕ ْط ِ ٛصفؾزَ ُ ُٙػٍُ ٝو ًِّ ؽبي ]فبٌَّٕم ُل ٠زى ّو ُه ِغ أَّْ اٌؾ َّ
اٌؾب ِ
٠ٚزم َّوه.
 ْٛف ٟاٌجؾ ِو؛
صٍذُ [ -اٌ ٝاٌن٠ ٓ٠ؾوصُ َ
ٚلل ََّ ٚع ْٙذُ ٔص١ؾخً  ِِٓ -ظّ ِٓ ِب أ َّ
ٌص ْٕفَ- ٓ١ثبرِّغب َ٘-] ٓ١غَ َّؼب ً ف ٟأْْ ُ ١ََ٠وٚا -عّ١ؼب ً -ثبرِّغبٖ ٚاؽلٚ ،أْْ
وٍّخ ِ
ُ - ْٛوٍُّ ُ -ُٙاٌ ٝكػٛح ٚاؽلح-...
أصً ٚاؽل  ُُ٘ٚ-اٌنٕ٠ ٓ٠ز ََِجُ َ
ٍ٠زَمُٛا ػٍْ ٝ

االفزالف :ظ١بع [«ؽم١مخ اٌفَ ْ »ُٙث( ٓ١اٌ ّوػبع
ة
ِ
ٌٚؼ ًَّ ِِٓ أ٘ ُِّ أٍجب ِ
ٚاٌغٛغبء)(ٚ ،أً٘ اٌفمٗ ٚأّواف إٌّبً)]؛ فٍ ُْ رزّْ َّ١ي ػٕل اٌىض١وٓ٠
األَّ٠ٌٛٚبد! ٠ ُْ ٌٚعج ْ
ػ األوض ُو ْٚاأل ََّّ١ٌٚبد!
فٕب َكٕ٠بُُ٘ -أعّ ِؼ -ٓ١ؽو٠ص ٓ١صب ِكل[ :-ٓ١ؽٕبٔ ُْ ١ىُ٘ٚ ..لا َك ُْ ٠ىُ٘ ..نا ؽ ّل
أً٘ األ٘ٛاء]؛ ؽزّ ٝال رقزٍِػَ األٚهاق؛
(اٌجِلػخ اٌزَ ُ٠ ٟؼ ُّل ثٙب اٌ َّو ُع ًُ ِِٓ ِ
ًٍِّّٕ١ب ثّٛافمخ أٚ
َِّٕ ُُِّ ٟجز ِلػب ً ثقطؤ أ ٚفطئ،ٓ١
٠ٚص١و اٌ ُّجز ِل ُ
فْ َ١غل َُ ٚاٌ ُّ
ع ُ
َ
ا ْصَٕزَ ْ !ٓ١أ ٚأغّبض ٌؼ ٓ١أٌٍ ٚؼ!ٓ١ْ َٕ١
وصٕبُ -وٍِّٗٚ ،-هغجزِٕب اٌقِّ١وح -عّ١ؼٙب-؛ فبما
ٍفبُٖ إََّٔٔب ٌ ُْ َٔ ْ
فٛا أ َ
ٍََ ُْ ِ-غ ِؽ ِ
ت
َج ُ َ
ُ ْٛو ًَّ ص١ؾخ ػٍ}] ُِٙ ١؛ ِ ّّب ٚػَّو اٌَجَّ ّٚ ،ً١ؼ َ
ث ُّقبٌِفٕ١ب [{٠ؾ َ
األلب ،ً٠ٚؽزَّ ٝلُ [:ً١ػ َّالء ..ال ُػٍَّبء]؛ غَ ْؼٕب ً ٚرغو٠ؾب ً ثغِ ١و ُؽ َّغخٚ ،رؾ ُّىّب ً
ثال كٌ!!ً١
مو ِهُ ً٘[ :-ٓ٠و ًّ
فؤػ َو ْ
ظَٕب ٚ-اٌؾّ ُل هلل -ػٓ أوض ِو مٌه؛ ُِزَبئٍِِّ ُِ - ٓ١
صلُّ؟ !]..
(ٍفب٘خ) رُ َوكُّ؟! ُ ٚو ًّ (عَ ُ٠ )ًٙ
ٌُِ ٌ١فزَمِواً اٌ ٝاعبثخ!
ٔفَ ِٗ -ظب٘ ُو اٌلِّالٌخ؛
َ
ٍ ٛ٘ٚئاي -فِ ٟ
ظٕب ػٓ وض١و ِِٓ األف ِن ٚاٌ َّو ِّك -ثال ؽ ّل ٚ-اٌفع ًُ هلل ٚ-ؽ َلُٖ-
فىبْ اػْوا ُ
ً )اٌصؼبفمخ]؛ اٌنٓ٠
ً اٌ ُؼمٛي اٌٛاصِمخ ،ث َىْ ِ
ٍججب ً ُِ ِ
ْف (افال ِ
جبّواً ٌِـ[إ٠ب ِ
ق ثغِ ١و ِزبع ٚال ِبي! ُ
ُ
ٛظ ْٛاٌّؼووخَ ثغِ ١و ىاك ٚال
٠ٚق
َ
ََ ٛ
٠لفٍُ َ
 ْٛاٌ ُّ
األلالَ اٌ ٝفَ َوغبد األللاَ ]ُُ٘ٚ
د
ٍالػ!! فىبْ أْ آ َي اٌؾب ُي ث ِ ِِٓ [:ُٙفٍََزب ِ
ِ
َجُ!!ْٛ
ال ُ َْ٠ؼ ُو َ
ٚ !ْٚألؽَ ِٓ ُّ
َ ِ٠ ُٙؾ َ
اٌص ْٕ ِغ (!) ِِٓ أٔفُ ِ
ٚع ْٙذُ [رٕٙئخً إلفٛإِٔب فُ ٟو ًِّ
ٚف ٟأصٕب ِء مٌه -ثَ ْ َٓ ١اٌَّ١و ٚاٌّص١و!َّ -
َّ
اٌؾش ػٍ ٝاإلللاَ[ :اٌٝ
ع ِّّٕب ً اَّ٠ب٘ب
ِىبْ] ِ -ؽوصب ً ػٍٚ ،ُٙ١رنو١واً ٌ ُ-ُٙ؛ ُِ َ
األِبَ ..ثّٕبٍجخ افززبػ (ِٕز َلُ ٜو ًِّ اٌٍَف )ٓ١ِّ١لجً ػبَ]؛ ؽزَّ٠ ٝزع١ئٛا
ْ ِوفِ ٓ١اٌ َُّزمجً...
َز َ ْ
ظ ِو؛ ُِ ْ
ثبٌّبظٟ؛ ٌِْ َ١ؼزَجِ ُوٚا ثبٌؾب ِ
َ
ت
َ ٚوُ َ ٚوُ هإٔ٠ب ِِٓ اٌ َغٍَػ
ٚاٌق ٍْػ -أصٕبء ٘نٖ اٌ ِّؾٕخ اٌزُ ٟ
ٔوع ٛأْْ رٕمٍَِ َ
ثؼط اٌزٕج ِِٓ ٗ١ثَ ْ ِٓ ١ما ٚما ٌ١ٌ[:ث( ٓ١اٌٙغو)،
اٌَ ْٕ ِِ ٝؾخ-؛ فغب َء
ُ

(ٚاٌٙغوح) ؽوف (ح) -فمػ]!-؛ ف َىُ ِِٓ أؿ ُ٠قبٌفُٕب ٌَ ُْ ٠عج ْ
ػ فٚ َُّٗ ٙلٍََ َُّٗ؛
ف ِٛلفَُٗٚ ،أى َّي لَ َل َُِٗ!؟
ِ ّّب َؽ َو َ
ٛػ -رمو٠جب ً-؛ فف ٟاألّ ُِ ٙو
َزّو
ٚوبْ اٌزٕج ُٗ١اٌ ُّ
ُّ
ِزٕبٍمب ً ِغ ُو ًِّ فُوصخ رٍَُ ُ
ِ
َ ُىُ ]}فىبٔذْ [فُوصخ
اٌؾ ُو َِ م ّو ْؤب
ُ
ثمٛي هثِّٕب{[ :فال رظٍِ ُّٛا ف َّٓٙ١أٔفُ َ
ِ
ّ ْؼجبْ)] لَ ٛي
صف ِِٓ َ
ٌٍ ُّواعؼ ِخ]ٚ ،اٌ ُّؾبٍج ِخ...؛ ما ِو ِو َ
[ ٓ٠لَ ْج ًَ (ٌٍ١خ إٌِّ ْ
ؼ ٚاإلؽَبْ ]َ ُِ ..ن ِّوواً
َزَجَّب ِْ ّ١طبٔبْ»؛ فجب ِك ُهٚا
ٔج ِّٟ
اإلٍالَ«[ :اٌ ُّ ْ
ُّ
ِ
ثبٌص ٍْ ِ
اٌؼظُ١؛
اٌَٛ١
ف اٌ ِىجب ِهٚ ،أفاللِ ِ ُٙاٌ ِؼظبَ؛ و ِّ ْض ًِ ما َن
ثَ ْؼ ُل-ثّٛالف اٌ َّ
ٍََ ِ
ِ
ِ
ِ
ْٚ
[ِ َٔ ََ ٛ٠ل ََ (أث ٛثىو اٌصلِّ٠ك) ،صُ َُّ (ػُّو ثٓ اٌقطَّبة)]؛ ُِزَبئالً[ :أرَ ْل ُه َ
هظ ٟهللاُ ػٕ ُِ -ُٙوجب ُه إٌُّفِ ،ًٛػظب َُ اٌمٍُٛة...
ٌّبما؟!]؛ )ألَّٔ ُ- ُٙ
َ
أٔ ٓ٠ؾُٓ ِٕ ُ ُٙ؟!
فؤَ ٓ٠
َ
ف ًٙرَزَ ِ ٞٛأفاللُ ُ ُٙاٌىج١وحُ  ِِٓ -عٙخ -ثـ[ ُ
اٌقصِٛخ ػٕلِب رى ُْٛفُ ُغٛهاً
ثبٌغ ْ ِِٓ ] ًٙعٙخ أُف َو-ٜ؟!!
َِ ٍْفٛفب ً َ
ص ِٔ ُٙؼزج ُو؛ ِِٓ ٚ
ٍِ َ١و ُِ٘ َٔزف١لُ ِِٓ ٚ ،لَ َ
ص ِ
ال ٚ-هللاِ -ال رَز٠ٛب ِْ-؛ ف ِّٓ ِ
ٍََفَّ١خُ فٟ
ٔ -ٞزَّ ِؼعُ٘[ٚ ،ىنا ف ٍْزَ ُىٓ اٌّؼبمُ ٠و اٌ َّ
 ٞاألفّ ٛ
(افزالفِ ِ- )ُٙاٌِّ ٛك ّ
(االعزٙبكَّ٠بد) اٌَبئغخ اٌؼٍَّّ١خ]َ ٌٛٚ ،ػ َو ْفٕب اٌعٛاثػَ -ؽمًّب-؛ ٌَـ َّب وبْ فٕ١ب
ٚصللب ً!-
(
ُ
ثؼط) ٘نا اٌن ٞفٕ١ب ٚ-الِؼب ً ِ
ص ِلٔب؛ فىبْ اٌزؾنُ ٠و
ع ِلٔبْ َ٠ ُْ ٌٚ ،ؾ ِو ْفٕب ػٓ لَ ْ
َ٠ ُْ ٌٚفُذَّ مٌه ُ -وٍَُُّٗ ِِٓ -ػ ُ
ٚاٌزٕج:ُٗ١
ك!) ثـ(األصو اٌ َّوع ِؼ)] ٟ
اٌزؾنُ ٠و ِِٓ اٌٍَجَّ١بد؛ وـ[أٍٍٛة (ِصبكهح اٌؾ ّاٌن[ ٛ٘ ٞأٍٍٛة م ٞٚاأل٘ٛاء ]ٚغ١وٖ-...
ٚاٌزٕج ُٗ١ػٍ ٝاإل٠غبثَّ١بد؛ وبألِ ِو ثبألفالق اٌؼبٌِ١بدٚ ،ا٢كاة اٌيوَّ١بد؛صبف ]ف ٟاٌؾب ِي-
ك ٚاإل ْٔ َ
ونان إٌِّلاء اٌؼبٌ[ :ٟرغ ٍَُّّٛا -افٛأِ -ٟث ِؾٍ١خ اٌ ِّو ْف ِ
اٌّآي[ :-فمل ؽبْ ٚلذُ اٌمطبف] ،اٌّزع ِّّٓ[ثلا٠خ
ِ ،غ اٌزجِْ ١و -فٟ
ِ
اٌؾغي]؛ ِ ّّب ُْ٠جِٗ ؽب َي [ٙٔٚب٠خ (كٚكح اٌمَ ّي)]؛ اٌنٍْ َ٠ ٞزَفُّ -ف ٟإٌِّٙبِ ٠خ -
َ ِٗ ...
ػٍَْ َٔ ٝف ِ
ف١قُٕمُٙب٠ٚ ،مزٍُٙب!!!

فٍُّ ِِٓ ٌ١جٙخ ٚ-اٌؾّ ُل هلل -اال َ ٚه َككْٔب٘ب...
َ
ٍٍف ٟاالّ َؽمَّ ْمَٕبُٖ ٚصَجَّ ْزٕبٖ...
ٍِّٕ ٍّٟ
 ِِٓ ٌ١ٌٚأصً ُ
ٍّ
ظٕب ػُٕٗ...
ِ أػ َو ْ
ٚأوض ُو اٌ َّ
َفَ ِٗ ٚاٌطَّ ِْ ١
ق ألال َِٕب...
ٚاالؽزوا َُ ٚاٌزملُ ٠و ٚ-اٌفع ًُ هللَ ٠ ُْ ٌ -ى ْل ُ٠فب ِه ُ
اٌغلاي؛ ٚمان اٌمٚ ً١اٌمبي :وُ هأ َْٕ٠ب ِِٓ أٔظبه فبئِجبد،
ٚفِ ٟف َ
ع ُِّ ٘نا ِ
ْ َّه
صٛاة،
ٚفبهلَذ اٌ َّ
َٔٚظَواد ػبثِواد؛ ُ٠ظَُّٓ فٙ١ب أَّٔٙب ٚافَمَذ اٌؾ َّ
ك ٚاٌ َّ
َ
فبٍ َوح ..ال (َٔ ْظ َوحً
رىَ [ْٛو َّوحً
ٚاالهرِ١بة؛ ٚاٌٛاؽلحُ ِٕٙب -ؽم١مخً-ال رَ ْؼلُ ٚأْْ
َ
ْ
ِ
ق[ :ف٘ ًٙنا ِِٓ
اٌص ْل ُ
َئا ُي ِّ
ػبثِ َوح])!؛ فجَ َو َى -صَ َّّخَ -اٌزَبإ ُي اٌؾكُّٚ ،اٌ ُّ
ٍج ً١اٌ ُّئِِٕٓ١؟!]!
ِ
َٕبٚ ،أْْ ال ُٔ ْغفِ ًَ َمٚارِٕب -
َ ٝأٔفُ َ
ت ػٍَ ْٕ١ب َ -ؽ ْزّب ً -أْْ ال َٔ ْٕ َ
أَ ٚع َ
ُ ٚو ًُّ ٘ناْ :
طبة اٌٍٛمػ[:ٟاٌ١هَ -أُّٙ٠ب األ ٌْ َّ ِؼ-ٟ؛
فَعالً ػٓ اٌ ُّقبٌِفٌِٕ ٓ١ب-؛ فىبْ اٌ ِق ُ
إٌج- ٟصٍَّ ٝهللاُ ػٍ:-ٍٍَُّٚ ٗ١
ٍٛا ًء فبٌَ ْفزَِٕ ،ٟأُ ٚو ْٕذَ َِ ِؼ]ٟ؛ اػّبالً ٌمِ ٛي
ِّ
َ ِٗ»؛ ِ ّّب َع َؼٍَٕب َٔزََب َء ُي -
«ال ُ٠ئ ُِِٓ أؽ ُل ُوُ ؽزِّ ُ٠ ٝؾ َّ
ت ألفِ ِٗ ِ١ب ِ ُ٠ؾ ُّت ٌَِٕ ْف ِ
ُِزَ َؼ ِّغجِ!- ٓ١
صبٌِ ِؾ[:ٓ١أ( ٓ٠صٕبئ ُؼٕب!) َ -غفَ َو
َٕب -أع َّ ِؼ-ٓ١
ٍٍَفَِٕب اٌ َّ
ثطوائك َ
ُِمب ِهِٔ ٓ١أٔفُ َ
ِ
هللاُ ٌٕب ( ِِٓ -أفاللِ ِ- )ُٙهؽّ ُ ُُ ٙهللا-؟ !]...
٠ؾزبط اٌ ٝوجِ ١و َه ٍّك أَ ٚعٛاة!
ٚصٛاة؛ ال
ٍ ٛ٘ٚئاي َؽ ٌّ
ُ
ك َ
ٌٚمل َهأَ ْٕ٠ب -أصٕب َء اٌفزٕ ِخٚ ،فِ ٟضبِٔ ٟاٌ ِّؾَٕخ -رؾن٠واد لبٍ١خً -ع ًّلا،-
اٌَت أٚ
ط
ِّ
ٚػجبهاد غٍ١ظخً ال رُ ْؾ َ
ص- ٝػ ًّلا-؛ ال رم َُ ٛاالّ ػٍْ َِ ٝؾ ِ
اٌزَّ ْٕفِ١و؛ ِِٓ غِ ١و رلٌٚ ً١ال ث١بْ٘[ :نا ثبغً؛ فبؽ َن ُه٘ٚ! ُٖٚنٖ كٍَ١خ:
فب ْٔجِ ُنَ٘ ٚب ]؛ فىبْ ِبما -ثبهلل ػٍ١ىُ-؟!
ُ ْٚا ْػزَِبف[ :اٌٍ ٝبئ ِو األصٕبف:
فغبء
اهعبفٚ ،-ك َ
اٌقطبة -ثال ْ
ُ
اإلٔصبف اإلٔصبف]؛ فجِ َغ ِْ ١و ِٖ ٚ-هللاِ -ال ُٚعَ ٛك ٌٕب َ ٌَٛٚػٍَذْ أصٛارُٕب! ٚال
َ
لِ١ب ََ ٌٕب  ٌٛٚرؾ َّو َوذْ أللا ُِٕب!! ٚال اػزجب َه ثٕب َ ٌٛٚع َودْ ألال ُِٕب!!!
صذُ ّ-قصًّ١ب -ػٍ ٝاٌ ُّؾبفظ ِخ اٌزب َِّ ِخ ِ-ب اٍزطؼذُ اٌ ٝمٌه ٍج١الً-
ٌٚمل َؽ َو ْ
ت ِِٓ اٌّمبالدٚ ،ػٍُِ ٝزبثؼخ أوضو ِب فُِٕ ( ٟزلأب) ِِٓ
ػٍٔ ٝظبف ِخ ِب أوزُ ُ
اٌىزبثبد!

ألً٘ ُِٕزلأب ٚ-ال أفبفُ !-:
ٍ ًّوا اما لٍُذُ
ٚال أُ ِمُ ٠غ ِ
ِ
ت أْْ رُمب َي...
ٌمل هأ٠ذُ
ثؼط َوٍِّبد ٌ ُْ أ ُ ِؽ َّ
َ
ٚلوأدُ ػ َّلحَ رؼٍ١مبد أٍب َءِٔ- ٟع ًّلا -أْْ رُ ْىز ََت..
ٚوض١واً ِب َّ
أوضوُٖ ثِ ١لٚ ،ٞأ َِ ْودُ اٌ ُّْ ِوفٓ١
ؽن ْهدُ ِِٓ ٘نا ٚمان ،ثً َغْ َّ١ودُ
َ
ْ ِلِ ٠ل ػٍِِ ٝضٍِٗ ...
ثبٌزَّ ْ
ٔٚؾُٓ -اٌ ٝا -ْ٢ف ٟمٌه عبكُّٚ ،ْٚػٍ ٗ١ؽو٠ص...ْٛ
فؤػُٕٔٛ١ب...
صفؾبد
ِٚغ مٌه؛ فبَّْ أ ْكَُِٔ ٝمبهٔخ ٌٙنٖ األُِٛه اٌ ُّٕزَم َلحٚ ،رٍه اٌ َّ
ق اٌفظ١غ!
ط (اٌ ُّٕزل٠بد) (ٚاٌْجىبد) :-رُ ْظ ُِ ٙو اٌفَ ْو َ
اٌ َّ
َ ْٛكا َٚاد -ف ٟثؼ ِ
ْفُ ثٙب اٌجَ ْو َى ُؿ اٌ١ٍٛغ!
َ ٕ٠ٚى ِ

ع ُؼ
فؾ ْ
َجُ ُى ُّ٘ ٛنا اٌزَّفب ُٚدُ ثَٕٕ١ب ***** ُ ٚو ًُّ أبء ثبٌن ٞفَ ْٕ َ٠ ِٗ ١
َ

صؼ ،أٚ
ٔٚ...ؾُٓ َٔ ْٕز َِظ ُو ُو ًَّ ٔص١ؾخ صؾ١ؾخ ،أ ٚاّبهح ٚاصِمخ ِِٓ أؿ ٔب ِ
صؾ َؼ اٌََّ ١و -ثال رؤف١و-...
ت صب ِكق؛ ٌُٕ ِّ
ُِ ِؾ ٍّ
ٛض ث ِٗ االّ ف ٟؽبالد
ؽزَّٝ
ُ
اٌزصو٠ؼ ثبألٍّب ِء (!) ٌ ُْ أٍ َّ ْؼ ٌِمٍََ ِّ ٟأْْ ُ َ٠ق َ
ظِّ١مَخ ع ًّلاٚ ،ثؤٌفبظ ُِٕزمبح َؽ ِن َهح ع ًّلا...
ٚ- )ٞفَّمَُٗ هللاٌَُٚ -ذُ
ف َىزَ ْجذُ َّ ِ-ورَ ْ -ِٓ ١اٌ( ٝفعٍ١خ اٌْ١ـ ُػجَ١ل اٌغبثِ ِو ّ
ثبٌ ُّجز ِلة!-:

اٌن ٓ٠ال ٠ؼٍَ ُّ!].. ْٛ
[ ١ّ1-ـ ُػجَ ْ١ل« ..اٌظُّ ٍْ ُُ ظٍُُّبد»؛ فال َ٠زغوَّٕ٠هَ
َ
صُ َُّ:
[ ١ّ2-ـ ػُج١ل! ٘نا ِفطبث ٟاٌ١ه  ِِٓ -عل٠ل !-فزؤ َِّ ٍُْٗ -ثوثِّهَ اٌؼي٠ي اٌؾّ١ل-
]...

ٞ
ٚأ َِّب (فعٍ١خ اٌْ١ـ هث١غ ثٓ ٘بكٚ- )ٞفَّمَُٗ هللاُ-؛ فىبْ ِفطبث ٟاألفُّ ٛ
اٌ َٛكُ ٚك ٌٗ ُِصلَّهاً ث َّمبٌ ٛ٘ٚ- ٟعٛاة -أ٠عب ً-؛ ال اثزلاء!-:
األلالَ -فٟ
ثؼط
اهفُمُٛا ثبٌَّْ١ـ هث١غ ْ َ٠-و َؽ ُّ ُى ُُ هللاُ]-؛ ٌ ّّب هأ٠ذُ
[ْ 1-
َ
ِ
رزغبُ ٚى لَل َْهُٖٚ ،ال رُؼ ِط ِٗ ١ؽمَُّٗ -ػفب هللاُ ػٓ اٌغّ١غ٘ٚ ،-نا ِب
( ُِٕزلأب!)-
َ
ظبُٖ...
ال ْ
أه َ
2صُ َُّ صََّٕ ْ١ذُ ث َّمبي[ :اٌمَ ُْ ٛي اٌ َؼ ْل ُي األِ ٓ١فُِ ٟجبؽض ِخ اٌْ١ـ هث١غ فٟ(عٍَزِ ِٗ ِغ اٌفٍَط)] ٓ١ِّ١ٕ١ثَ ْؾضب ً ٌَط١فب ً َهف١مبً؛ َ٠زَٛا َء َُ ِغ ث١بِٔ٠ٚ ،ٟزال َءَ
ِغ رٛع-...ٟٙ١
صُ َُّ أ ْرجَ ْؼذُ مٌه ثـ(رىّ(ٚ ِٗ ٍِ١رٕغِ ١ي ِٖ (ٚ ،رؼيِ ٠ي ِٖ...
أؽَٓ هللاُ فبرِ َّزَٕب -أع َّ ِؼ-...ٓ١
ٚ...وبْ اٌ ِقزب َُ ثـ(أٙبئٗ -أ :ٞاٌّمبي -
َ
ٚلج ًَ مٌه :وبْ [رغب ُٚثُٕب ِغ ُِجبكه ِح اإلصالػ]َّ ٌٍّ ،وح األ ،ٌَٝٚصُ َُّ [ٌٍّ َّوح
اٌضبٔ١خ] ...صُ َُّ!!!
ك ف٘ ٟنا (اٌَّ١و)ٚ ،اٌٛصَ ٛي ثؤِٓ ٚأِبْ
ٍبئالً هثِّ- ٟرؼبٌ -ٝثؼل -اٌزٛفَ ١
اٌَ ٝ
اٌق ْز ُِ (ٚاٌ َّص١و)...
فىبْ ٘نا اٌـ(رنو١و)؛ ٌٚ ٟإلفٛأُِّ ٌِٚ ،ٟقبٌِفِ َّ- ٟأع َّ ِؼ-ٓ١؛ أْْ ٔزَّمِ َ ٟهللاَ -
تٚ ،ػ ّّب َٔ ُىذُ ٚ ...فّ١ب ٔفؼ ًُٚ ،فّ١ب َٔ َن ُه...
عّ١ؼب ً -فّ١ب ٔىزُ ُ
فبألِ ُو ٌ( ٌ١كُٔ١ب) -فمػ -رٕز ِ ٟٙثبٔزِٙبئِٕب!
ٚأَّّب ٘( ٛك(ٚ ،)ٓ٠آفوح) لبكِخ -ث١م-...ٓ١
فؾَبة...

ٚصٛاة...
ِ ٚػمبة...
َ ُىُ -ثبهلل ػٍ١ىُ -...
ْ
فبه َؽ ُّٛا أٔفُ َ
ٚاه َؽ ُّٔٛب ِؼ ُىُ ...
ْ
ََّٕ ِخ) (ٚاٌغّبػخ) ِِٓ أْْ ٠زغَ َّ١و؛
ٚاه َؽ ُّٛا
ْ
ِٕٙغ ُىُ اٌٍَف َّ ٟاٌّجٕ َّ ٟػٍ( ٝاٌ ُّ
َ
فُ١ع ِؾ َ ٟاٌٛال ُء ٚاٌجَوا ُء -ف -ٗ١ػٍ( ٝاٌزمٍ١ل )!(ٚاٌؼصجَّ١خ!)  ِِٓ -عٙخ،-
ض ؽم١مخَ
َ َٚ ٟالِ ُؼُٗ (اٌفُولخ ٚاالفزالف!) ِ ِِٓ -عٙخ أُ ْف َو-ٜ؛ ِ ّّب ُ٠ؼب ِه ُ
ِ ّْ ُ٠ٚ
ط ػٍِ ِٕٙ ٝغٕب ٚغو٠مِٕب...
كػٛرٕبِ َ٠ٚ ،ى ُّو ثبٌَّٕ ْم ِ
..فٛا َغ ْٛصبٖ...
*****

َك ٌْ َ
ت و َذ ٌْت ....حول َ (رحلتً إلى ال ُك َوٌت(..

لست مِن الرحالةِ ،أو َك َت َب ِة ِّ
ُ ...
ت -أو ال ُم َذكرا ِ
الذ ْك َرٌا ِ
ت -الذٌن ٌُ ْع َن ْونَ
بعض
شإون َر َحبلتِ ِهم ،أو
ٌن
ض ِرهِم؛ لكن سإال َ ِ
وح َ
س َف ِرهِم َ
أخبار َ
ِ
بتدو ِ
ِ
ِ
بعض ذلكٌ :دف ُعنا إلى َك ْت ِ
ب
إخوانِنا الحرٌصِ ٌنَ -جزا ُه ُم هللا ُ خٌرا -عن ِ
شًء م ّما هُنالك ،فؤقول ُ:
ْ 1كانت ِر ْحلَتًِ بدعوة رسمٌة مِن (الدابر ِة الثقافٌ ِة) التابع ِة لوزار ِة
إون اإلسبلمٌ ِة فً دول ِة ال ُك َوٌتَ ،
األوقا ِ
الجمٌع خٌرا...
َ
فجزى هللاُ
ؾ والش ِ
األساس إلٌها هو األ ُ
خ الفاضل ُ الدكتور الشٌخ
الرحلةِ ،والداعِ ً
ُ
س ُق ِّ
ُ 2من ِّضلِ ِه -.
عب ُد
العزٌز بنُ ندَ ى ال ُع َت ٌْ ِبً -زادَ هُ هللاُ مِن َف ْ
ِ
ُ
ض ِعهِ ،و ُنبله  ،وتسننِه ،و ُح ْسن ُخلُ ِق ِه
ولقد
رأٌت مِن فضلِهِ ،وعِلمِه ،وتوا ُ
الكثٌر -وال أ ُ َز ِّكٌ ِه على هللا-؛ فجزاهُ هللاُ خٌرا..
الشًء
وس ْمتِه ،وح ِْرصِ ِه:
َ
َ
َ
3لقد أَ ْك َر َمنًِ إخوا ُننا المحبونَ َط َل َب ُة ال ِع ْل ِم ال ُك َو ٌْتٌِونَ -جزا ُه ُم هللاُ خٌرا-ْ
الرحلةِ؛ دعوة َق ْبل َ َبدْ ِء
أ ٌّما إكرام؛ فقد
كانت دعوا ُت ُهم ُمستمِرة طٌلَ َة أٌام ِّ
روس ،ودعوة بعدَها .
الد
ِ
ْ
وكان ٌجتم ُع فً هذه الدعوا ِ
ِلم...
ت أعداد
لٌست قلٌلة مِن خاص ِة طلب ِة الع ِ
4كان لً ثبلثة دُروس ٌ-وم ٌّا-:ص ِرَ :
ابن
ش ْرح (كتاب ال ِّ
الع ْ
أَ -بع َد َ
صٌام) مِن « ُبلوغ ال َمرام» ،للحافظِ ِ
َح َجر.

المؽر ِ
بن عامر
لؤلخ
ب :شرح «النصٌحة»،
بَ -بعدَ
الشٌخ إبراهٌ َم ِ
ِ
ِ
ِ
الر َح ٌْل ًِِّ.
ج -بعد العِشاءَ :
لئلمام أبً
ش ْرح «عقٌدة السلَؾ أصحاب الحدٌث»،
ِ
ُعثمان الصا ُبون ًِِّ.
وقد أ ْن َه ٌْ ُ
المحاض َر َت ٌْ ِن األُولَ ٌَ ٌْ ِن ،وأ ّما األخٌرةُ؛ فقد
ت -بحم ِد هللا -ماد َة
َ
ُ
نحو ُثلُ َثً المادة -تقرٌبا -وهللاُ ال ُمستعانُ -.
أنهٌت َ
ت َ -ب ٌْنَ إخوانِنا السلف ٌٌِّن ُ
ِب فً الكوٌ ِ
الخلص :-هو جو
5الجو العام الؽال ُوالر ْفق..
ال ِع ْل ِم واأل ُ ُخوة ،والتعقل ،والحِكمةِّ ،
والؽرب َ -ب ٌْنَ السلف ٌٌِّن -موجود ب ُج ْملَ ِت ِه
6التفر ُق الموجو ُد فً الش ْر ِقْ
هُنالِك -ال َف ْرق!-
َ 7نه ُج ال ُم َبدِّ َع ِة ال ُؽبل ِة هُو هُو ل ْم ٌتؽٌر -ولعل ُه لَنْ ٌتؽٌر!! :-التربصوالتصٌد ،والتفرٌق والت ْ
والوالء وال َبراء على التقلٌ ِد والتعصبِ،
شتٌِتَ ،
بؽٌر بصٌرة-...
والتحذٌر الشدٌ ِد الشنٌع مِن ال ُمخالِؾِ ِ -
ِ
بمواج َهتًِ؛ إالّ
َ
سمح (!) لواحد من ُهم
إضافة إلى ال ُج ْبن
َ
والخ َور الذي لَ ْم ٌَ ْ
لؽٌري-
مِن
راء! أو َ
وراء َو َ
َ
عبر ا ِّتصاالت الهواتِؾ !والرسابل القصٌرة ِ -
!!!!!
سلوكِ
بعض طلب ِة ال ِع ْل ِم مِن أفاضِ ِل إخوانِنا
ْ 8أز َع َجنًِ -شٌبا ما!-ِ
بعض ُ
ُ
برأٌ ِه-على مؤل-
المشاٌخ -هُناك،-وذلك بحِرصِ ه الشدٌد على إلزامًِ ِ
َ
السخط بسب ِ
ب ذلك؛ مع أن هذا الشٌ َخ الفاضل َ -
مرتٌن! ،-ثم إظهار ِه
نفس ُه -وف َق ُه هللا -لم ٌن ُج من ألسنة ال ُؽبل ِة ؛ ف ُهم ٌُ ِّ
حذ ُرونَ منه ،و ٌُ َن ِّف ُرونَ
َ

عنه!
ٌعتبر و ٌَت ِع ُظ -سددَ هُ هللاُ-...
فلعل ُه
ُ
ُ
كتبت هذا-وهللاِ-إال حرصا علٌه،ورؼبة به-زاده هللا من فضله-....
وما
و(إن أرٌد إال اإلصبلح ما استطعت وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه
أنٌب)....
بار َكة مِن َطلَ َب ِة ال ِع ْل ِم السلف ٌٌِّن فً ال ُكوٌت؛
9ا ْل َت َق ٌْنا بمجموعة ط ٌِّ َبة ُم َبارك
من ُهم :الشٌخ َبدْ ر ال َبدْ ر ،والشٌخ فٌصل الس ْمحان ،والشٌخ ُم َ
الهاجري ،والشٌخ عبد العزٌز العتٌبً ،والشٌخ سالم الطوٌل ،والشٌخ
خالد القحطانً ،والشٌخ عبد هللا الفارسً ،والشٌخ فٌصل قزار القاسم -
ضٌفا ،-والشٌخ عبدهللا آدم
وكان بصحبتِ ِه األخ الشٌخ محمد المؽراوي َ -
األلبانً-ابن أخً شٌخنا-رحمه هللا ، -والشٌخ فٌحان بن سرور ،والشٌخ
فرج المرجً،والشٌخ عبدهللا الشرٌكة  -والشٌخ محمدي نورستانً
،والشٌخ ما ما دي الؽٌنً -وؼٌرهم -م ّمن فا َتنًِ ِذ ْك ُرهُ أو تذك ُرهُ -مع
ِذار-...
االعت ِ
10لَ َح ْظ ُورٌن -فضبل عن
ِلم ال َم ْذ ُك ِ
ت استٌِاء عا ّما مِن ُجل ِّ إخوانِنا طلب ِة الع ِ
التبدٌع وال ُؽلُ ِّو -ذاك ،-الذي َفر َق الدعو َة السلفٌ َة أ ٌْ َنما
منهج
ؼٌرهِم -مِن
ِ
ِ
ِ
ُو ِجد! وأ ٌْ َنما َحل!!
وو َق َع لً فً الكوٌت -م ّما فٌه عِ برة -:
11مِن َطرابؾِ ما َج َرى معًَ ،بعض أفاضِ ِل دكات َِر ِة العقٌد ِة مِن خ ِِّرٌجً الجامع ِة
ُق-
ُ
َ
زارنًِ -فً الفُ ْند ِ
ستح ٌٌِا
اإلسبلمٌ ِة فً المدٌن ِة النبوٌةِ ،وا ْب َتدَأ الكبل َم ُم ْثنٌِا َعلً (!) ،و ُم ْ
جمٌل أدَ ِب ِه-؛ كؤن عندَ ُه ُمبلحظة (!)ٌ ،تردّد فً
ِم ِّنً -جزا ُه هللاُ خٌرا على
ِ
َ
إ ْبدَ ابها ...فشج ْع ُت ُه على ذلك -حفظ ُه هللا َُ ،-
بلحظة
فذ َك َر لً -بعدَ ْأليُ -م
القوم!) على «رسالة عمان» -هً هً!!!!!-
( ِ
ُ
ف َف َت ْح ُ
صرت أُسافِ ُر به معً ُمن ُذ
ت ل ُه ِجهازي الكمبٌوتر المحمول َ -الذي

نص «رسالة عمان» -ذاتها ،-ف َق َرأَها حرف ٌّا...
فترة! ،-وأَ ْطلَ ْع ُت ُه على ِّ
ُثم ْ
تحوي ثنابً العام -فً ُخ ْط َبتًِ
أطلَ ْع ُت ُه على تل َك ال ُكلَ ٌْ َمات (!) التً ِ
الرسالة» -المذكورة-...
موم َف ْح َوى « ِّ
المشهورة -على ُع ِ
الحملَ ِة الظالم ِة التً ال تستحق ُع ْ
ِعشار ما
ب جدّ ا -جدّ ا -مِن تل َك َ
فتعج َ
ش َر م ِ
َف َعلُوا ،وا ْن َت َقدُوا ،وثو ُروا ،وحكمواَ ،
وظلَ ُموا...
ِّ
ض َمن ٌراهُم -
بإٌضاح
وو َع َد -جزاهُ هللاُ خٌرا-
الحق -الذي َظ َه َر له -لِ َب ْع ِ
ِ
للبٌان مِن إخوانِ ِه األفاضِ ِل...
هو -أهبل
ِ
ؾ -أٌضا :-أننا ُكنا نتحد ُ
ومِن الطراب ِ
ث عن الشٌخ عب ِد هللا ال ُؽدَ ٌان -رحم ُه
ٌوم الثبلثاء؛ فإذا ِب َخ َب ِر وفاتِ ِه
هللاُ،-
ِ
وبعض مواقِفِ ِه العلمٌ ِة -بعد ُظ ْه ِر ِ
ُ
رحمة هللا علٌه-..
ٌؤتٌِنا -بعدَ عصر الٌوم نفسه -
حكمة بالِ َؽة...
ُ
الوقت مملوءا جدّ ا -والحم ُد هلل-؛ بحٌث ل ْم ٌتٌس ْر لً أي فُرصة
12كانأي مكان َ
للذها ِ
آخر ؼٌر الفُندُق ،والمسجد ،ومكان الدعوتٌن
ب إلى ِّ
ال ٌَ ْومٌِ َت ٌْ ِن...
ُ
عوات -مِن أجوبة علمٌة على
ِس الٌومٌ ُة -وكذلك الد
13ل ْم َت ْخل ُ ال َمجال ُما كانَ قد َط َر َح ُه إخوا ُننا مِن أسبلة ،واستفسارات ،وإشكاالت...
س ِ
الو ْس ِع والطاقةِ ،وما أ ْك َر َمنا هللاُ -تعالى -به-
وكان
ب ُ
بح َ
الجواب علٌها َ
ُ
مِن معرفة{ ،و َف ْو َق ُكل ِّ ذِي ِع ْلم َعلٌِم}...
..هذا (بعض) ما سنح فً ِّ
الرحل ِة ال ُمبار َكةِ؛ ساببل
الذهن
والبال حول هذه ِّ
ِ
اإلخبلص وال َق ُبولَ؛ إن ُه سمٌع ُمجٌب..
ر ِّبً -سبحانه-
َ
*****

)...إخوانً السلف ٌٌِّن؛ اح َف ُظوا للشٌخ ربٌع حقه(
الرابق الذي ْ
ُ
أطلَ َق ُه أَ ُخونا الشٌ ُخ الفاضل ُ أبو ...
ٌلتقً هذا ال ِّندا ُء األخوي
األخٌر ،-ذا َك ال ِّندا َء
سعد سالم الطوٌل ال ُكوٌتً -وف َق ُه ال َم ْولَى-فً مقالِ ِه
ِ
ُ
حٌث قُ ْل ُ
َ
تْ ( :ارفُقُوا
الواثق الذي جعل ُت ُه ُعنوانَ َمقال ُمفرد لً؛
الودّ ي
ُ
بالشٌخ ربٌع ٌ-رح ُم ُكم هللا)-؛ مع َك ْون مقالًِ هذا -كالعاد ِة! -ل ْم ٌُ ْع ِجب
بالباطل والزور (جزاء -كثٌرا مِن (إخوانِنا) ال ُؽبل ِة
أُولبك!-؛ فردوا -
ِ
بالحلبً
!!!)ِ ..وفاقا)!ُ -متنادٌِن( :-ال َت ْرفُقُوا
ّ

}...فلَ ْم أَ ْحفِل بهم! ول ْم آ َب ْه لهم!! فـ{ ُكل ٌَ ْع َمل ُ َعلَى َ
شا ِكلَتِ ِه ...
فوالذي -: (...ولقد تم َم األ ُ
خ الشٌ ُخ أبو سعد -سل َم ُه هللاُ -كبل َم ُه ُ -م َعلِّبل
قوؾ ضد الشٌخ ربٌع َم ْك َ
الو َ
نفسِ ً بٌ ِد ِه؛ إن ُ
سب لِ ُكل ِّ حِزبً ولِ ُكل ِّ
)...قُ ْطبًِ
بإٌضاح ال َف ْر ِق ما َب ٌْن هذه (الض ِّدٌة
 ،وما ٌُقابلُها )وهو كبلم َحق إذا قُ ٌِّ َد
ِ
المسابل ِبالدالبل؛ م ّما هو -ببل ش ّك-
ِلمً ال َم ْبن ًِّ على ُمناقش ِة
مِن الردّ الع ّ
ِ
مِن أُص ِ
ول َمنهج السلَؾِ الكِبار؛ هذا المنه ُج الذي ال ٌَ ْخلَ ُع الكمال َ
َ
كبلم هللا -تعالى
،-.
وكبلم رسولِ ِه -صلى هللاُ علٌه وسلم-والعصمة إال على ِ
ِ
وال إخال ُ أخًِ الشٌخ سالما ٌُخال ُِؾ فً قلٌل مِن هذا أو كثٌر ٌ-حف ُظ ُه هللا ُ
...
أي عالِم -أو طالِ ِ
سلَف ًِّ:
ب ِع ْلمَ -
قوؾ ضد ِّ
الو َ
وإالّ -مِن جهة أ ُ ْخ َرى-؛ فإن ( ُ
حزبً ،ولكل ِّ قُ ْط ِب ًّ) -سواء بسواء
ّ
-...مكسب لكل ِّ

أفراح ُهم (!) بخبلفات السلف ٌٌِّن فٌما بٌنهم ،والتً تعِج بها -أي
:وما
ُ
ُ
صفحات اإلنترنت :عن الناظِ ِر ببعٌدة
!الخِبلفات ،واألفراح -معا!-
مكسب الحِزب ٌٌِّن -مِن
َن َعمُ :كلما كانت الضدٌِّ ُة (!) لعالم هو أكبر :كان
ُ
أكثر وأك َبر
...قُطب ٌٌِّن وإخوانِ ٌٌِّن ..و ..وَ :..
َ
ِي) المحمود
التفرٌق بٌن ال َبحث
مِن -لكنْ ؛ َمن ل ْم ٌستطِ ع
العلمً (االجتهاد ّ
ّ
خرى-؛ َف ْل ٌَ ْبكِ على
جهة ،-و َب ٌْنَ تلك (الضدِّ ٌة) المذمومة -مِن جهة أ ُ َ
!نفسِ ه
وهذا -أٌضا -ما صر َح به أَخونا الفاضل الشٌخ سالِم الطوٌل -وف َق ُه العلٌم
ُ
حٌث قال َ َ -ب ْع ُد
-:الجلٌل-
إذا كان للر ُج ِل حسنة كبٌرة :فإنها ُت ْطف ُِا ُكل ما عندَ هُ مِن تقصٌر ،أو «
قصٌر الفُبلنًِ ،أو الخطؤ الفُبلنًِ
سل ْمنا أن عندَ هُ الت
َ
-...»...خطؤ -هذا لو َ
صنابع كثٌر مِن
ض
َ
وهذه نظرة تربوٌة عالٌة من ُه -جزاهُ هللا ُ خٌرا -تنقُ ُ
التقصٌر الفُبلنًِ ،أو الخطؤ الفُبلنًِ) نارا
إخوانِنا ال ُؽبل ِة الذٌن ٌجعلُونَ (
َ
ُت ُ
حرق ُكل حسنة -كبٌرة كانت أو صؽٌرة -عند أهل ال ِعلم ،أو طلبة العِلم-
السلف ٌٌِّن( -هذا لو سل ْمنا أن عندَ هذا أو ذاك التقصٌر الفُبلنً أو الخطؤ
-.وف َق ُه هللا ُ-الفُبلنًِ) -كما هو َم ْب َنى كبل ِم ِه
َ
الحرث والن ْسل،
ٌسٌر علٌه ُكل َف ْسل؛ ٌُ ْهلِ ُك ب ِه
وذاك -ببل ش ّكَ -م ْسلَك ُم ْزر
ُ
!وال ٌُ ْبقًِ أَ َثرا مِن َفرع وال أصل
وٌا َحبذا لو ُط ِّبق كبل ُم أخٌنا الشٌخ سالم -سددَ هُ هللاُ -تطبٌقا سلف ٌّا َحنونا،
ِؾ حولَه ال ُعقول؛ بالتً هً أحسنُ  ،للتً هً
لوب ،و َتؤْ َتل ُ
تجتمع علٌه القُ ُ
ُ
...أقو ُم

َ
أرى َثم َة ؼالٌا  -منسوبا إلى (ال ُؽلُ ّو) ،ال إلى
الؽبلء)! -مِن هُنا أو ( َو ٌْ َكؤ ِّنً َ
ؾ كبل َم أخً الشٌخ سالم
هذا -بؤن ُه (منهج -هُناك ،أو هُنالك! ٌَ -صِ ُ
!!ُ -م َ
وازنات!) -بؤسلوب جدٌد
ُ
فطرٌقة التقحم للمقاصد ،والتورٌث الباطل للمفاسد -هذه :-رأَ ٌْناها كثٌرا -
ِض ِّم ُجل ِّ ال ُمناقشات المنسوبة إلى
السلفٌة!) الجارٌة (-وكثٌرا جدّ ا -فً خ َ
بؽٌر رحمة ،وال ُحسن ظن
...حال ٌّاِ !-
ألرى -بجبلء -أن كبل َم أخًِ الشٌخ سالِم -سل َم ُه هللاُ -سالم مِن هذه
وإ ِّنً َ
...المعانًِ القبٌحة ،ولوازمها الفجة
َ
ُ :ثم َخ َت َم ُ
الجمٌلة بقولِ ِه
أخونا ال ُمكرم -جزاهُ هللا ُ خٌرا -كلماتِ ِه
ْ
كانت تِ ْل َك مسابل َ اجتهادٌة قد ٌكونُ الحق فٌها مع الشٌخ (
فكٌؾ إذاالمشاٌخ -أو طلب ِة العِلم
ؼٌر ِه مِن
!السلف ٌٌِّن؟ -حفظ ُه هللا ُ -تعالى ،)-أو مع ِ
ِ
المعاذٌر الشرعٌة بضوابطِ ها المرعٌة
...فهذا ْأولَى وأَ ْولَى أنْ ُتت َب َع فٌه
ُ
َ
شاٌخنا األفاضِ ل -أوال ،-وإخوا َننا األكار َم -ثانٌا-
ِب َم
مع أننًِ -ها هُنا -أُطال ُ
ضبِ ُطوا مع َنى (المسابل االجتهادٌة) -هذه
 ،ح ّتى ال تختل َِط بـ(المسابل -أنْ ٌَ ْ
القطعٌة) -المعروؾِ حدها -تلك-؛ والتً ٌكونُ علٌها -ح ّقا وصِ دقا -والء
!!و َبراء ،ولقاء وعِداء
أكثر الخِبلؾ الحاصِ ل َب ٌْن
ي ٌُخطِ ُا و ٌُصٌب! -أن َ
أرى -والر ْأ ُ
فإ ِّنً َ
ص ْنؾ
(السلف ٌٌِّن) -الٌو َم-ال الحزب ٌٌِّن ،وال القُ ْط ِب ٌٌِّن!  -هو مِن هذا ال ِّ
ِي) الس ِّن ًِّ -ال َؼ ٌْر
(-.االجتهاد ّ

ض ِب ُط كثٌرا
ًِ) -فً
فتحرٌر مع َنى (
مسابل الخِبلؾْ ٌَ -
االجتهادي) ،و(ال َق ْطع ّ
ّ
ُ
ِ
..مِن المواقِؾ بٌن ال ُموافِق وال ُمخالِؾ
والتعدٌل -فً
رح
وال أ ُظن أَ َحدا ٌَ ْج ُرإُ على االدِّعاء بؤن (
جمٌع) مسابل َ
َ
ِ
الج ِ
الح ْك ِم على الرواة -والخِبلؾ فٌهاَ -قببل و َب ْعدا
داخلة فً باب (
القطعً) ال ُ -
ّ
االجتهادي
!)(
ّ
عض ال ُعلماء السلف ٌٌِّن ال ُمعاصِ رٌن
بشؤن موقؾِ ب ِ
وإالّ؛ فماذا نقول ُ
ِ
ُ
حٌث
الجرح والتعدٌل) -ال ُمعاصِ ِر! -كلّه -أصبل-؛
األفاضِ ل مِن (عِلم َ
رج ُحوا (!) أن ُه (موجود فً ُك ُت ِ
ج إلى
ح
والتعدٌل القدٌمة! فما نحتا ُ
ب َ
ِ
الج ْر ِ
نحو ما قالَ ُه الشٌ ُخ ال ُؽ َدٌان
رحم ُه هللاُ ،-وبمثلِه -شًء من ُه اآلن!) -على ِ
!قول ُ الشٌخ الفوزان -حفظ ُه هللا ُ-؟
حتر ُمون
...ونحنُ ل ُهما -فً ذاُ -مخالِفون ....مع أننا لهما ُم َق ِّد ُرون ُم ِ

ؼٌرنا مِمن
الج ْم ُع َب ٌْنَ هذٌن ال َموقِ َف ٌْن ،وإنْ َع ُ
س ُر علٌنا َ
ولٌس ٌع ُ
س َر على ِ
ْ
ض ال َع ٌْ َن ٌْن
!!!أؼ َم َ
ُ
الجرح والتعدٌل)؛
روع آحا ِد
مسابل (علم َ
ِ
فلَبِن اد ِعٌت (القطعٌة) فً فُ ِ
أصل موضوعِ ِه و َب ْحثِ ِه -أساسا -مِن با ِ
ب ْأولَى
!!فادِّعاإُ ها فً
ِ

والتعدٌل الذٌن
ح
صر) لعدد مِن ُروا ِة َ
وجز ( ُم ْخ َت َ
س ْرد ُم َ
و َب ٌْنَ ٌَدَي َ
ِ
الج ْر ِ
َب ٌْنَ ُم َج ِّرح و ُمعدِّل-؛ ْ (-
اخ َتلَ َف ْت) فٌ ِهم َك ُ
لمات أبم ِة الحدٌ ِ
السابقٌِن
ث
ِ
ب «ردّ الجمٌل فً ّ
اس َتلَ ْل ُت ُه مِن كِتا ِ
ب عن (إرواء الؽلٌل)» (ص-ٗٙ
الذ ِّ
ْ
لؤلخ الشٌخ عب ِد هللا ال ُعبٌبلن
زمٌل دراسة األخ الشٌخ سالم الطوٌل )ٗ6-
ِ

-:الجامعٌة -حفظ ُهما هللا-؛ قال
قال الذهبً فً «الكاشِ ؾِ »« :إبراهٌِم بن ٌزٌد بن م ِْردانبه الكوفً ،عن «
ص َقلة ،وعنه أبو ُك َرٌب وعدة
ور َقبة بن َم ْ
.ابن أبً خالد َ
ِ
».قال أبو حاتِم :ال ٌُحتج به ،وقواهُ ؼٌ ُرهُ
بن أبً كثٌر وجماعة،
وقال« :بِشر بن رافع أبو األسباطِ  ،عن ٌح ٌَى ِ
.وعن ُه عبد الرزاق ،وجماعة
».ضع َف ُه أحمدُ ،وقوا ُه ابنُ َمعٌِن
وقال -رحم ُه هللا ُُ « :-حمٌد بن ح ّماد بن أبً ُ
الكوفً،
الجهم
ّ
الخ َوار أبو َ
.عن سِ ماك وح ّماد بن أبً سلٌمان ،وعنه أبو ُكرٌب ومحمود بن َؼٌبلن
».ضع َف ُه أبو داود ،وقواهُ ابنُ حِبان
بن «
سِ ماك بن حرب أبو المؽٌرة الذهْ لً ،أحد ُعلماء الكوفة ،عن جاب ِر ِ
:س ُم َرة والن ْعمان بن بشٌر ،وعنه ُ
شعبة وزابدة ،له نحو مبتً حدٌث ،قال
َ
ُ
.أدركت ثمانٌِن صحاب ٌّا
.قُ ُ
ساء حِف ُظ ُه
لت :هو ثقةَ ،
ؾ
ضع ُ
.قال َ صالح َج َز َرةَ ٌُ :
ضعٌؾ الحدٌث
بارك:
ُ
.وقال َ ابنُ ال ُم َ
».وكان ُ
ضعفُ ُه ،وقوا ُه َجماعة
شع َبة ٌُ ِّ

صٌصً الحافظ ،عن حماد بن زٌد و َ
شرٌك« ،
سنٌد بن داود أبو علً ال ِم ِّ
ُ
.وعنه أبو ُزرعة واألثرم
».ضع َف ُه أبو حاتِم ،وقواهُ ؼٌ ُره
َف َرج بن َفضالة الت ُنوخً الحِمصً ،عن ربٌعة بن ٌزٌد ولُقمان بن «
.عامر ،وعنه قُتٌبة ول ُ َوٌن وعلً بن ُح ْجر ،وخلق
وقواهُ أحمد
».ضع َف ُه الدارقطنً
وؼٌرهُّ ،
ُ
والباقر ،وعن ُه أبو داود وأبو «
معروؾ بن َخر ُبوذ الم ِّكً ،عن أبً الط َف ٌْ ِل
ِ
.عاصم وعدّة
.ضع َف ُه ابنُ َمعٌِن ،وقواهُ ؼٌ ُرهُ
ب حدٌ ُث ُه» [وجمٌ ُع ُهم مِن «الكاشؾ
»].وقال َ أبو حاتِمْ ٌُ :ك َت ُ
محمد بن حاتم بن مٌمون ال َم ْر َوزي أبو عبد هللا ال َقطٌعً -ب َف ْتح القاؾ«ّ
والقطان وابن ُعلٌَة وابنُ ُع ٌَ ٌْ َنة وطبقتهم ،وعنه م د
السمٌن ،عن وكٌع
.وجماعة
ارقُ ْطنًِ وابنُ َعدِي ،وأ ْف َر َط ابنُ َمعٌِن فكذ َب ُه
!وث َق ُه الد َ
س ْعدَ :
س َن َة َخمس وثبلثٌن و ِم َب َتٌن» [« ُخبلصة تذهٌب
مات َ
قال َ ابنُ َ
»].تهذٌب الكمال

بن «
إسماعٌل بن أبً أ ُ َوٌس ،اإلمام الحافظ ُمحدِّث المدٌنة ،أبو عب ِد هللاِ ِ
المدنً،
األصبحً
بن أبً عام ِِر
ّ
ّ
بن مالكِ ِ
س ِ
بن أ ُ َو ٌْ ِ
بن عب ِد هللاِ ِ
عب ِد هللاِ ِ
بن
َق َرأَ القُرآنَ على نافِع اإلمام ،فكانَ بقٌة أصحابهَ ،
وح َمل َ عن خالِ ِه مالكِ ِ
بن الما ِج ُ
سلَ َمة بن َو ْر َدان -
أنس وعب ِد
سلٌمان بن ببلل و َ
شون و ُ
العزٌز ِ
ِ
سابً
الستة؛ سِ َوى كتاب الن
ّ
واوٌن ِّ
.وخلق سِ واهُم ،-وحدٌ ُث ُه فً الد ِ
روى عن ُه الشٌخان ،ومحمد بن نصر الصابػ ،وعلً بن َج َب َلة
َ
يَ ،
وخ ْلق كثٌر،
األصبهان ًِّ ،وأبو محمد
الدارمً ،والحسن بن علً الس ِر ّ
ّ
صدْ ُقُ ،م َؽ ّفل :قال أحم ُد
.ال
بؤس به ،وقال َ أبو حاتِم :محل ُه ال ِّ
َ
ارقُ ْطنًِ :ال أختا ُرهُ فً الصحٌح» [«تذكرة
وضع َف ُه النسابً ،وقال َ الد َ
»].الح ّفاظ
ُ
ٌره«
.إبراهٌم بن عبد الرحمن ّ
السكسكً خ د س ،عن ِ
ابن أبً أَ ْو َفى وؼ ِ
»].لٌ َن ُه ُ
شعبة ،وضع َف ُه أحمد ،حدٌ ُث ُه حسن»َ «[ .من ُت ُكلِّ َم فٌه وهو ُم َوثق
.إبراهٌم بن ٌوسؾ بن أبً إسحاق السبٌعً خ م«
قلٌل ُ الحدٌ ِ
بالقوي،
لٌس
ؤس به ،وضع َف ُه أبو داود ،وقال َ النسابً:
ِّ
َ
ث ال َب َ
ارقُ ْطنًِ
المصدر [ »ول ُه فً «
الصحٌح ٌْن» أحادٌث ،ووث َق ُه الد َ
َ
]......».السابق

:فإنْ قٌل َ ...
الرواٌةِ؛ ال فً با ِ
:هذا فً با ِ
دَع
ب ِّ
ب ِ
الب ِ
:فالجواب
ُ

ُ
ُ
والخبلؾ فً ذلك ُ -كلِّ ِه
النتٌجة والث َم َرةُ -سواء؛
حٌث
جار َب ٌْنَ -هُما -مِن
ُ
القدٌم والحدٌث
أهل السن ِة والحدٌث -فً
ُ -:علَ ِ
ماء ِ
ِ
أقرب مِثال على ذلك
:ولعل
َ
:أبو إسحاق ال ُج َ
وزجانًِ *
ص ِ
ب
أهل ال ِع ْل ِم
السابقٌِن بالن ْ
...الذي َرما ُه ُ
ؼٌر واحد مِن ِ
ِ
ض ذلك َ
آخرهِم :فضٌلة الشٌخ ربٌع بن هادي
...ول ْم ٌَ ْر َت ِ
آخ ُرونَ ؛ مِن ِ
:فبل ٌؤتِنا جاحد ،أو جامد ،أو حاقِد؛ لٌقول َ
ض َر ْم ًَ ال ُج َ
ص ِ
ب
!الشٌخ ربٌع ٌُوافِق النواصِ ب؛ ألن ُه ل ْم ٌَ ْر َت ِ
وزجان ًِِّ بالن ْ
زوم ما ال ٌَ َ
! -فهذا مِن با ِ
لز ُم -وهو ظاهر ال ُبطبلن
ب لُ ِ
أكثر ُه اآلن
!!!وما َ
أكثره
!!!ما َ
وض َر َره
ببلءهُ َ
!وما أشد َ
ِؾ فً تبدٌ ِع ِهم -إ ْثباتا و َن ْفٌا *
-:وممن اخ ُتل َ
َح ِرٌز بن ُعثمان -والذي ات ِه َم ال ُج َ
مذهب ِه :-فقد رماهُ ؼٌ ُر
ِحال
وزجانًِ بانت ِ
ِ
ًِ عن ُه
الخطٌب البؽدادي :كان ثِ َقة َث ْبتا ،و ُحك َ
ُ
واحد بالن ْ
صبِ ،ولكنْ  :قال َ
سوء المذهبِ ،وفسا ِد االعتقا ِد ما ل ْم ٌَ ْث ُب ْت عن ُه
!مِن
ِ
:ومن ُهم :الهٌث ُم بنُ ُح َمٌد *
.قال َ اإلما ُم أحم ُد :ال أعل ُم إالّ خٌرا
.وقال َ أبو داود :قدري ثِ َقة
!وقال أبو ُمسهر :كان ضعٌفا قدر ٌّا
:ومن ُهم :عِ كرمة مولَى ابن َعباس *
ؼٌر واحد مِن األبمة بالخارجٌة ،وكذ َب ُه مالِك و ُمجاهد ،وابنُ
ات َه َم ُه ُ

»-.سٌرٌن -كما فً «الكاشؾ
ابن ُع َم َر ،وال
وقال الحاف ُظ ابنُ َح َجر فً «التقرٌب» :ل ْم ٌَ ْث ُب ْت تكذٌ ُب ُه عن ِ
!تث ُب ُ
ت عن ُه بدعة
راء ...
حصرهُم وعدهُم؛ ل ْم َن َر أ ٌّا مِن أولب َك ال ُك َب ِ
ُ
وهكذا فً جماعة ٌَطول ُ
مِن ال ُعلَماء -ال ُعلماء -بد َع عالِما َ
آخ َر بسب ِ
ب شًء مِن ذلك! أو أسق َط
ض ُهم بعضا بسب ِ
ب ما هُنالك
!!بع ُ

ض ْو ِء ذا -أن وص َفنا للمخالِ ِ
ؾ
ؾ بـ(ال ُؽلُ ِّو) لٌس ألن ُه خالَ َ
!! َو ْل ٌُ ْعلَم -على َ
س ِ
ب ُحجتِ ِه و َتقواه -ما شاء
بح َ
ِؾ َ -
! َف ْل ٌُخال ْ
!!!ولكنْ ؛ ألن ُه أ ْل َز َم وشدد ،وبد َع وهدد ،وضلل َ و َتوعد
)...ومع ذلك َنقول ُ -وال نزال ُ( :-إخواننا
َ ....ف ْل ٌُ ْف َهم

الجمٌع َ -ب ْع ُد -بؤن الكبل َم فً هذا «االختبلؾ وما إلٌه
إنما هو فً »وأ ُ َذ ِّك ُر
َ
باب االختبل ِ
األحكام على أخطاء واجتهادات أهل السنة النبوٌة مِن
ؾ فً
ِ
لماء ودُعاة السلفٌة -ال ؼٌر-؛ ال حزبٌة ،وال قُ ْط ِبٌة
!! ُع ِ

:وأخٌرا
س َببا فً َك ْت ِ
ب ما ترا ُه
أخً أبا سعد ،أش ُك ُر ل َك َمقالَ َك -الحالً ،-الذي كان َ
...مِن َمقالً

ُ
ُ
بنٌت
استقٌت..وعلٌه
..فمنه
َ
البركة فٌما ٌجم ُعنا من الحق
ولبن اختلفنا-أخً -فً ال َقدْ ر الٌسٌر؛ فإن
......الكثٌر

ور ْك ُتم
ُ .ب ِ
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إؼفال هذه الد َرر ُم َو ِّرث للض ِّر والض َرر؛
َمقال ُ األخ الدكتور عبد العزٌز العتٌبً -نموذجا-
...مِن ال ُمبلحظا ِ
ًء! -التً ُو ِّج َهت إلى ُمنتدٌاتِنا
ت الصابب ِة -بعض الش ِ
بار َكة -هذه :-االهتما ُم بالمقاالت التً تتضمنُ الن ْقد أو الردّ  ،وإؼفال ُ ما
ال ُم َ
َعداها!

وأقول ُ( :بعض الشًء!)؛ لثبلث ِة أُمور:
صا ب ُمنتدانا.
سابر ال ُمنتدٌاتِ،
بلحظ فً
ولٌس خا ّ
َ
األول :أن هذا ُم َ
ِ
َ
المسؤلة -أو تل َك -هً
اعتبار أن هذه
ضع طبٌعً؛ على
الثانً :أن هذا َو ْ
ِ
واآلثار ،وتتبعِها ،و ..و.....
النتابج
ال ُمثارةُ؛ فبل ُبد مِن معرف ِة
ِ
ِ
قارنُ بتِ ْل ُكم الردُود
الثالث :أن هذه الردودَ فً ُمنتدانا -والحم ُد هلل -ال تكا ُد ُت َ
فً ال ُمنتدٌا ِ
خرى -مِن جهتٌن-:
ت األ ُ َ
أُ -عنؾ تلك ،ولٌِن هذه.
ب -كثرة تِلك ،وقِلة هذه...
...وبداهة؛ فإ ِّنً أتكل ُم عن الناحٌ ِة ال ِّنسبٌ ِة فً هذه القضاٌا -جمٌعا-...
َ
بلحظة -:إؼفال ُ كثٌر مِن
ًِ -اآلن -مما ٌُإ ِّك ُد تِ ْل ُك ُم ال ُم
وم ّما اس َت ْر َعى انتباه َ
شاركٌِن كثٌرا مِن ال َمقاال ِ
ت العلمٌ ِة التؤصٌلٌ ِة الرصِ ٌن ِة التً
اإلخو ِة ال ُم ِ
فٌها مِن البح ِ
والبٌان والتدقٌق :الشً ُء الكثٌر -وهلل الحم ُد-
ث والتحقٌق،
ِ

...
ولعل مِن (آخ ِِر) ذلكَ :مقال أخٌنا الفاضِ ِل الدكتور الشٌخ عبد العزٌز بن
ووعاها؛ فل ٌُحدِّث بها،
ندَ ى العتٌبً -حفظ ُه هللاُ ،-ب ُعنوانَ ( :من َعقِلَها َ
ِب علً)....
و َمن َخشِ ًَ أنْ ال ٌَ ْعقِلَها؛ فبل ٌَ ْكذ ْ
زاء...
الج ِ
خٌر َ
وهً مقالة رابدة رابعة؛ َج َزى هللاُ كات َبها َ
ُ
ولست أُرٌ ُد َتفصٌل َ القول فً هذه ال َمقال ِة َ -فضبل عن المقاال ِ
خرى،-
ت األ ُ َ
ؾ فابدة مهمة -
أو تحلٌل َ شًء مِن ذلك -قل أو َك ُث َر-؛ ولك ِّنً أُرٌ ُد أنْ أ ْق َتطِ َ
ٌر الذي
أسلِّ ُط علٌها الضو َء بإٌرادِها َ -ح ْسبَ !-ر ْبطا
منها-؛ َ
بالواقع ال َمر ِ
ِ
نعٌ ُ
ش ُه و َنحٌاهُ!!!
قال َ فضٌل ُت ُه َ -
البطانة والمقر ِبٌن؛ فإن لِ ُكل بِطانة) -
تحت ُعنوان( :أهمٌة ِ
ما ُملخصه-:
رار
والوالة ل ُهم ِبطانة و ُم َقر ُبونَ  ،و ُمإ ِّث ُرونَ فً ُ
«1األ ُ َمراء ُص ْن ِع ال َق ِ
الببل ِد.
وإدار ِة ِ
2ال ُعلماء والمشاٌخ ل ُهم ِبطانة مِن أقرانِ ِهم أو تبلمٌذِهم .ٌِار الكِتا ِ
ب والن ْه ِج الذي ٌُ َق ِّر ُر ُه
ُ
وبعض أولبك التبلمٌ ِذ له دَ ْور فً اخت ِ
سه.
ض على باقً التبلمٌ ِذ تدرٌ َ
و ٌَ ْق َرأُهُ الشٌ ُخ على تبلمٌ ِذهِ ،و ٌَ ْف ِر ُ
المشاٌخ تبلمٌذ دسوا ُك ُتبا للشٌخ والتبلمٌذ ،ح ّتى ا ْن َح َرفُوا
لبعض
وقد ُو ِج َد
ِ
ِ
الطرٌق .
عن
ِ
شؤن شٌ ِخهِ،
للتقلٌل مِن
مارس تؤثٌرا
وبعض التبلمٌذ مِن بطان ِة الشٌخ ٌُ
ُ
ُ
ِ
ِ

ص ِح ِه-؛ ل َك ًْ ٌَ ْن َفض
للشٌخ -دونَ عِ ْل ِم
ألي َزلة
الشٌخ أو ح ّتى ُن ْ
ج ِّ
ف ٌُ َر ِّو ُ
ِ
ِ
الناس مِن حولِ ِه .
ُ
وعامل األ ُ ْل َف ِة.
المشاٌخ ال ٌَ َت َنب ُه لهذا؛ ألثر ال ُمبلزم ِة
وبعض
ُ
ِ
ِ
ج عن دٌنِ ِه وطرٌقتِهِ،
3اس له بِطانة مِن أصحابه ،ال ٌَ ْخ ُر ُ
ُ
وبعض الن ِ
ؼٌر ِه.
ُ
فٌعٌش حٌا َت ُه َت َبعا لحٌا ِة ِ
ج عن ُمرا ِد
بعض
ونرى
ٌخر ُ
األزواج ال ُ
َ
4والز ْو َج ُة ِبطانة لزو ِجهاَ ،ِ
ِبطانتِهِ ،وال ٌُ َح ِّر ُك ساكِنا دونَ عِ ْل ِم الز ْو َجةِ ،فحٌ ُثما ُو ِّج َه َت َوج َه ،ومع
رور الس َنوا ِ
ِؾ تِ ْل َك الحٌا َة وأصب َح ال ٌُ ْنك ُِرها.
ت أَل َ
ُم ِ
َ
المشاٌخ
بعض
تؤثٌر ِبطانتِهِ ،وكذا
تحت
الوال ِة ٌَ َق ُع
ُ
ولذلك؛ َن ِج ُد كثٌرا مِن ُ
ِ
ِ
َ
َ
تؤثٌر ِبطانتِ ِه مِن زوجة
تحت
تؤثٌر تلمٌ ِذهِ ،ومثل ُ الزوج واقع
تحت
واقع
ِ
ِ
وولَد.
َ
...قال َ ُع َم ُر :ألَقو َمن فً أو ِل َمقام أَقو ُم ُه بالمدٌن ِةُ ...ثم قا َم ،فؤث َنى على
هللا بما هُو أهلُ ُهُ ،ثم قال َ:
أما بعدُ؛ فإ ِّنً قابل ل ُكم َمقالة قد قُدِّ َر لً أنْ أقولَها ،ال أدري لعلها ب ٌْنَ ٌَ َدي
ُ
حٌث ا ْن َت َه ْت به راحل ُت ُه ،و َمن
ووعاها؛ َف ْل ٌُ َحدِّث بها
أجلًِ! [ف َمن َعقِلَها َ
َ
علً].
ِب
ّ
َخشِ ًَ أنْ ال ٌَ ْعقِلَها؛ فبل أُحِل ألحد أنْ ٌَ ْكذ َ
تبلٌػ ال ِع ْل ِم ممن
قال الحاف ُظ فً «الفتح» (٘٘ٔ« :)ٕٔ/وفٌه الحث على
ِ
ور ُد ُه بلفظِ ِه
عدم
التبلٌػ إالّ إنْ كانَ ٌُ ِ
َحف َِظ ُه و َف ِه َم ُه ،وحث َمن ال ٌفه ُم على ِ
ِ
ؾ فٌه».
وال ٌتصر ُ
...فا ْن َهلُوا -إخوانً -مِن هذه الفوابدِ ،وا ْن َع ُموا بها...

ور ْك ُتم...
ُب ِ
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هذا جوابً (فً الحال) -بإجمال -على ذاك االستِشكال!!
الر ْف َق
واس َت ْع َمل َ مع ُهم ِّ
بادئ َبدْ ء أش ُك ُر ُكل َمن حسنَ ظن ُه بإخوانِهِْ ،
َ ...
هللا -تعالى -بالهداٌ ِة :لِ ُكل ِّ َمن أسا َء ظ ّنه بإخوانِه،
واللٌِّن -أصبل ،-وأد ُعو َ
ونزل َ علٌهم أحكا َم ال ِّ
شد ِة وال ِؽ ْل َظة ُ -مطلَقا-...

وابتِداء أقول ُ :
ُ
ج عن ُهما إلى ض ِّدهِما:
الر ْفق واللٌِّن،
والخرو ُ
األصل ُ فً الدعو ِة إلى هللا ِّ
طارئ...
ُمستثنى ِ
لذلك؛ مهما ٌجد وٌجته ُد (!) أهل ُ التشدد فً َج ْم ِع ما ٌتوه ُمو َن ُه ُنصوصا
ودالبل َ على تشددِهم وتعنتِ ِهم -مِن أحادٌث أو آثار-؛ فإن ُهم لنْ ٌَ ْظ َف ُروا
ؽٌر ُمناسبة !-م ّما له
َ
بؤكثر مما ٌُ َك ِّر ُرو َن ُه! و ٌَجترو َن ُه فً ُكل ِّ ُمناسبة -ولو ِب ِ
إطارهُ ال ُمنضبِ ُط ،وواق ُع ُه الدقٌق...
ُ
َ
ُ
شٌخ ٌْنا الفاضِ لَ ٌْن -ابن باز ،واأللبانً -وهُما َمن هُما
وجٌهات
وال تزال ُ َت
ترن فً آذانِ َنا؛ ُنصحا للمتش ِّد ِد أنْ ٌَت ُر َك تشد َدهُ،
فً دِراٌة منهج السلَؾِ ِ -
ض ِب َط ِرف َق ُه...
الر ْف ِق أنْ ٌَ ْ
وأمرا لذي ِّ
وال ٌعنً هذا تر َك ال ِّ
بعض
األمر -وعند الحاج ِة -كما ٌت ِه ُمنا
عض
شد ِة فً َب ِ
ُ
ِ
الؽافِلٌِن! -ال؛ وإنما هً -كما قد ْم ُ
األصل...
تُ -مس َتثناة مِن
ِ
عصرهِ ،أو ٌُب ِّد ُع َمن
ٌعٌش فً
كاإلمام أحم َد ،أو أن ُه
س ُه
ُ
و َمن توه َم َنف َ
ِ
ِ
المشهور عن ُه -
بد َع ُهم ،و ٌَه ُج ُر َمن ه ََج َرهُمَ :ف ْل ٌَ َت َذك ْر -مع ذلك -قولَ ُه
َ
قارنْ حالَ ُه بحالِه،
ٌرحم ُه هللا ُ( :-إخرا ُ
ج الر ُج ِل مِن السن ِة شدٌد) ،و ْل ٌُ ِ
وزما َن ُه بزمانِه! بشرطِ أنْ ال ٌحل َم -مِن ال ُح ْلم)؛ ال مِن (ال ِح ْلم!!!)!-

ولٌس اختبلفُنا -بع ُد -إالّ فً :
دِّع؟ !
م َتى ُن َب ُ
بدِّع؟ !
وكٌؾ ُن ُ
ُ
المصلحة (الشرعٌ ُة) -المرعٌ ُة -فً ُكل؟!
وما
طبلن (منهج ال ُم َ
وازنات) ال ُمبتدَع!!
لٌس اختبلفُنا فً مدَى ُب
ِ
الباطل) َب ٌْنَ (المنهج) و(العقٌد ِة!!)
الحزبً (
التفرٌق
ولٌس اختبلفُنا فً
ّ
ِ
ِ
تضلٌل إطبلق قاعد ِة ( َن َتعاونُ فٌما ات َف ْقنا علٌه ،وٌع ُذ ُر
ولٌس اختبلفُنا فً
َ
ِ
ضنا بعضا فٌما اخ َتلَ ْفنا فٌه!!)
بع ُ
والتعدٌل) -الذي أُصولُ ُه ُم َبٌ َنة فً
رح
ولٌس اختبلفُنا فً أهمٌ ِة (علم َ
ِ
الج ِ
الكِتا ِ
عاش!!
ب والسن ِة ،-وتنزٌلِ ِه ال ُمنضبِطِ على
الواقع ال ُم ِ
ِ
االختبلؾ فٌه -اختبلفا حقٌق ٌّا،
...ولٌس اختبلفُنا -فً كثٌر م ّما ٌُد َعى
ُ
أمرهُ واقع ٌّا ،وإنما ٌُش َه ُر أنه كذلكُ :ح ّبا للخِبل ِ
ؾ وحِرصا على
ولٌس ُ
س ُه!!
االختبلؾ ،وعٌشا فً َن َت ِن هذا و ُظ ْل ِم ذاك ،-مع أن
الواقع عك ُ
َ
فهنا َك أُناس ل ْم ٌَ ْظ َه ُروا (!) إال فً الفِتن ِة...
وال ُوجودَ ل ُهم ،وال َبقا َء -وال حٌا َة! -إالّ فً الفِ ْت َن ِة...
استمرار الفتن ِة...
فٌهمهم
ُ

أم ِرها!!!!
بل تعظٌ ُم ْ
َف ُهم :هً!!
ِّ
ستفزٌن ،وال إثار ِة ال ُم َث ِّو ِرٌن ،وال شِ قشِ قا ِ
ت
استفزاز ال ُم
ولنْ ألتف َِت إلى
ِ
ص َرخا ِ
وسؤتجاو ُز ذلك ُ -كل ُه-؛ حِرصا على
ص ِبٌن،
َ
ت ال ُمتع ِّ
ال ُم َقلِّدٌِن ،وال َ
التوفٌق-:
ضبط َقلَمًِ؛ فؤقول ُ -وباهلل
سبلم ِة َق ْل ِبً ،و َ
ِ
صوص -بداهة،-
إال ال ُموج ِه إلً؛ لٌس هو لً على َو ْج ِه ال ُخ
ِ
إنّ أصل َ الس ِ
اس؛ مِن
ؾ قولُ ُه فً ال ُح ْك ِم على ِ
وإنما هو ُموجه إلى ُكل ِّ َمن اختلَ َ
بعض ال ّن ِ
البدعةِ ،أو العكس؛
ال ِّثق ِة إلى الض ْعؾِ ،أو العكس ،وكذا مِن السن ِة إلى ِ
جاءت صور ُت ُه على صفة شخصٌة ،وسِ َمة عٌنٌة!!
وإنْ
َ
وسٌكونُ بٌانًِ عا ّما منهج ٌّا؛ ال تفصٌل ٌّا ُج ْزب ٌّا...
وأجدَ ى...
وهذا -عندِي -خٌر ْ
وعلٌه؛ فـ:
والتعدٌل َ -ب ٌْنَ أهلِه -خبلؾ اجتهادي سابػ (فً
ح
1الخبلؾ فً َ
ُ
ِ
الج ْر ِ
َ
إسقاط لل ُمخالِ ِ
ؾ فٌه..
تبدٌع بس َب ِبهِ ،وال
أهل السن ِة)؛ فبل
َ
إطار ِ
ِ
طبلن
والتارٌ ُخ العلمً ُ -كل ُهٌ -شه ُد بذلك ،و ٌُنادِي على نقٌضِ ِه بال ُب
ِ
والفسا ِد.
والتجرٌح »
التعدٌل
وما أجمل َ ما قالَ ُه اإلما ُم أبو الولٌ ِد الباجً فً «
ِ
ِ
در ُك باالجتهادِ،
رح
والتعدٌل م ّما ٌُ َ
« (1/280):أحوال ُ المحدِّ ثٌِن فً َ
ِ
الج ِ
ض ْرب مِن الن َظ ِر».
و ٌُعلَ ُم ب َ

س ْق ُ
للشٌخ ربٌع
ت فً َمقالًِ -السابق( -إخوانًِ السلف ٌٌِّن؛ اح َف ُظوا
ولقد ُ
ِ
أهل السن ِة -فٌما بٌ َن ُهم -فً عدد
حق ُه) -أمثِلَة ُمتعدِّ دَة مِن اختبلؾِ ُع ِ
لماء ِ
مِن الروا ِة -توثٌقا وتضعٌفا ،وتكذٌبا -مِن جهة ،-أو تسننا وتبدٌعا -مِن
خرى-؛ بما ٌُ ْؽنًِ عن إعادتِ ِه -ها هُنا-؛ دُو َنما تهوٌش فٌما بٌن ُهم،
جهة أ ُ َ
وال إسقاط أو تسقط ألحد من ُهم...
ح -أو المع ِّدل ُ -قوالُ ،ثم ٌُخالِفُ ُه ،فٌكونُ له َقوالن -أو
جر ُ
2قد ٌقول ُ ال ُم ِّح وجه ِة َن َظ ِرهِ ،أو ُم َ
أكث ُر ،-ولٌس هو فً أي مِن ذلك ُمض َط ّرا لِ َ
لزما
ش ْر ِ
رأٌ ِه فً ُكل ِّ قول قول!
ِ
بإبداء ِ
تثرٌب علٌه فً شًء مِن ذلك...
وال
َ
والواقع العلمً الحدٌثً فً ُمصنفا ِ
ت أهل الحدٌث شاهد بذلك ،دال
ُ
علٌه...
وأكثر ذلك -تراهُ -فً مقاال ِ
اإلمام ابن َمعٌن...
ت
ُ
ِ
تفسٌرهِ ،ولٌس هو
بدالبل
ول لِ َمن ا ْق َت َن َع
الجرح ال ُمفسر
ُ
َ 3ِ
واجب ال َق ُب ِ
ِ
بول بإطبلق...
َ
واجب ال َق ِ
لذا؛ قال َ الشٌ ُخ ربٌع بن ها ِدي( :الجرح ال ٌُ ْق َبل ُ إالّ ُمفسرا مبٌن
ح
الس َببُ ،)..ثم علل َ ذلك بقولِ ِه -فورا( :-ألن
الناس قد ٌختلِفُونَ فٌما ٌجر ُ
َ
ح)...
وفٌما ال ٌجر ُ
ؾ ُعلما ُء
وهذا تحقٌق ال ٌجو ُز
الخبلؾ فٌه -عند التؤمل ،-وإالّ ما اخ َتلَ َ
ُ
والتعدٌل فٌما بٌ َن ُهم -أصبل-؛ وال أُطٌل ُ!..
رح
َ
ِ
الج ِ
مان
4لٌس من مصلح ِة الدعو ِة السلفٌ ِة ودُعاتِها األبرار -فً هذا الز ِزاع والخِبلؾِ
الص ْع ِ
راع مع إخوانِ ِهم الذٌن
ب-
ِّ
ُ
والص ِ
توسٌع دابر ِة ال ِّن ِ

ٌَنتسِ ُبونَ -بحق -إلى السنة والسلفٌ ِة...
ُ
وتقلٌل دابر ِة الخِبلؾِ ؛ لٌس
زاع،
المصلحة ُتنادي
بل
ِ
ِ
بتضٌٌق هُو ِة ال ِّن ِ
بض ْبطِ ها،
المسابل ،وال
هاو ِن فً
آثارها؛ ولكنْ َ
بالت ُ
ِ
ِ
بالتهوٌن مِن ِ
ِّ
الحق
ؾ عنها -على وجه
صر ُ
خر ُ
ج منها ،و ٌَ ِ
وتؤصٌلِها ،ومعرف ِة ما ٌُ ِ
وبإحٌاء فق ِه النصٌح ِة الشرعٌ ِة...
والحقٌق ِة،-
ِ
بل َك َفى الدّعو َة السلفٌ َة َعداوات ،واختبلفات ،وتشتٌتات ،وتمزٌقات :
وأوه ْ
َت قُو َتها ،وأو َه َن ْت عزٌم َتها ،وأشم َت ْت َعدُوها...
أض َع َف ْت َكلِ َم َتهاْ ،
ْ
ولؤلسؾِ الشدٌ ِد-...
وفً ُكل ِّ َمكان -
َ
َ
وقد َن َق ْل ُ
كلمة شٌخِنا
ت فً كتابً «منهج السلؾ الصالح» (ص-ٕٓ4طٕ)
َ
الرابعة -فً ذلك-:
األلبانً -رحم ُه هللاُ-
ِّ
ٌِق
« َف َهذا ال ُم ْن َتمًِ إِلَى السلَؾِ الصال ِِح َ -علَى ن ِْس َب ِة قُ ْر ِب ِه َو ُب ْع ِد ِه فًِ َت ْحق ِ
ابه إِلَى السلَؾِ الصالِحَ ٌُ -قال ُ فٌِه :إِن ُه َم َع السلَؾِ َ -علَى األَ َقل ّ َ -ما لَ ْم
ا ْنت َ
ِس ِ
سلَفِ ٌّا َ -ما َدا َم
س َ
ض ِبف ِْعلِ ِه َما ٌَقُولُ ُه ِبلِسانِ ِه -الَ ٌَصِ ح أَنْ َنقُول :إِن ُه لَ ٌْ َ
ٌَ ْنقُ ْ
اع ال ِك َتا ِ
ب َوالسنةِ،
ٌَدْ ُعو إِلَى َم ْن َه ِج السلَؾِ الصالِحَ ،ما دَ ام ٌَدْ ُعو إِلَى ا ِّت َب ِ
دَم الت َعص ِ
ب لِ َط ِرٌق مِنَ الط ُرق،
ضبل َعنْ أَنْ ٌَ َت َعص َ
ب إلِ َمام مِنَ األَبِمةَ ،ف ْ
َو َع ِ
آراء ٌَشِ ذ فٌِ َها -فًِ
ب لِح ِْزب مِنَ األَ ْح َزاب-؛ لَكِنْ لَ ُه َ
ضبل َعنْ أَنْ ٌَ َت َعص َ
َف ْ
االجتِهادٌِة !-
َب ْع ِ
ض ال َمساب ِِل ْ
َو َ
هذا الَ ُبد ِم ْن ُه ،لَكِن؛ ٌُ ْن َظر إِلَى ال َقاعِدَةَ :هلْ ه َُو ُم ْإمِن بِ َها؟ َهلْ ه َُو
دَ اع إِلَ ٌْ َها؟».
ُثم َن َق ْل ُ
شٌخ
دار األم ُر َب ٌْنَ
ابن تٌمٌ َة( :فإذا َ
ت فً الحاشٌ ِة -قول َ
اإلسبلم ِ
ِ
ِ
خٌر
خطا
أنْ ٌُخطِ َا ف ٌُعاق َِب برٌبا ،أو ٌُ
فٌعفو عن ُمذنِب :كان هذا الخطؤ ُ َ
َ
َ
الخطؤ َ ٌْن..)...
وإ ِّنً لعلى ٌقٌن أن ُجل -إنْ ل ْم ٌَ ُكنْ ُ :كل! -ما نحنُ ُمختلِفُونَ فٌه مع

ضة ،ولٌس فً
إخوانِنا (ال ُؽبل َة) إنما هو مِن
المسابل (االجتهادٌ ِة) ال َمح َ
ِ
سل َمة ،أو قطعٌة ،أو إجماعٌة -ألبت َة!!-
أي منها مسابل ُ ُم َ
َن َع ْم؛ َخ ِّطإونا ..كما لنا أنْ ُن ِّ
خطب ُكم...
َ
وؼلِّ ُطو َنا  ..كما لنا أنْ ُن َؽلِّ َط ُكم...
وناصِ ُحو َنا ..كما لنا أنْ ُنناصِ َح ُكم...
ْ
لعدم ُموافقتِ ُكم ،أو أنْ ُتسقِ ُطو َنا؛ لِ ُم َجر ِد
ولكن الشؤنَ فً أنْ ُتبدِّ ُعو َنا؛ ِ
ُمخالفتِ ُكم...
منهج السلَؾِ -أٌن-؟!!
فؤٌنَ هذا مِن
ِ
صفًِ بـ(ال ُؽلُ ِّو) إلخوانِنا أُولب َك :لٌس
ُم َذ ِّكرا -ثالثة ...وعاشرة! -أن َو ْ
أي فٌه ،-وإنما هو لؽلٌظِ إلزا ِم ِهم،
لِتبدٌِ ِع ِهم َمن َبد ُعوا -م ّمن ُنخالفُ ُهم الر َ
أي فٌ َمن بد ُعوا..
وقاسً أحكا ِم ِهم ،وشدٌ ِد أقوالِ ِهم :فٌ َمن خالَ َف ُهم الر َ
فتراهُم ٌُ ْسقِ ُطو َن ُه ،و ٌَ ْه ُج ُرو َن ُه ،و ٌُ َج ِّهلُو َن ُه ،وٌهتكو َن ُه...
دِّع!!
بارد (!) لٌِقول َ :نحنُ ل ْم ُن َب ْ
ُثم ٌؤتًِ َو ِرع ِ
فكٌؾ الشؤنُ فٌ َمن
دِّع ٌ-ا (حافً!) زمانِك-؛
َ
فإذا كان هذا حال َ َمن ل ْم ُت َب ْ
بد ْع َ
ت؟!!
وضعفا -لها َد ْور أساس فً
اس -دعوة وتؤثٌرا ،قُوة َ
5مواقع ال ّن ِأُ
المسابل...
سلوب ِهم ،وطرٌق ِة إدارتِ ِهم
المواقؾ ،وترجٌحهم َب ٌْنَ
َ
ِ
ِ
جاو ُز واق ُع ُه ُؼر َف َت ُه ،أو ُبلَ ٌْ َد َت ُه ،أو َمن حولَ ُه مِن أصحاب:
فالذي ال ٌُ ِ
وصار له َت َبع كثٌر...
صار ْت دعو ُت ُه عالمٌ َة التؤثٌر،
ٌختلؾ عمن
َ
َ
ُ

ِّ
الحق أو ر ِّد
إظهار
الجماهٌر (!) ،أو التساه ُِل فً
الحرص على
لٌس فً
ِ
ِ
ِ
الباطل -أبدا ،-ولكنْ فً (طرٌقة) هذا ،و(أسلوب) ذاك...
ِ
ِّ
فكثٌر مِن الناس (!) كا ُنوا ٌَقولونَ لنا أقواال قوٌة فً
الحقُ ،ثم تراهُ ٌقول ُ
 ُمباشرة( :-هذا بٌ َننا ،لٌس للن ْش ِر!!)
اس (!) كا ُنوا ٌَقولونَ َقوال ٌعتقدُو َن ُه ح ّقا -فً إطار ض ٌِّق!-؛
وكثٌر مِن الن ِ
الخارج (!)س ِخ ُطوا ،وؼضبوا!!
فإذا ُنقِل َ إلى
ِ
لؽٌرهم؟!
فهل ٌجو ُز ل ُهم ما ال ٌ ُجو ُز ِ
ؼٌرهِم!!
سه -س ٌِّا إنْ َ
سنُ مع ُهم ما هو -نف ُ
وهل ٌَح ُ
صدَ َر مِن ِ
سبحا َن َك اللهم...
ُ
سكو ُتنا ع ّما
6عد ُم تبدٌعِناِ
للبعض ُ -مخالفة لمن بد َع -ال ٌلز ُم من ُه -أل َبت َة ُ -
ثابتا علٌهم مِن أخطاء؛ بل ننص ُح ،و ُنذ ِّك ُر ،و ُن ِّ
خط ُا؛ بالتً هً
نراهُ ِ
أحسنُ  ،للّتًِ هً أقو ُم..
بل قد نح ُكم على هذا الفِعل بؤن ُه (بدعة)! أو ذاك القول بؤن ُه (ابتِداع !!)
صار ُمبتدِعا؛ إالّ بضواب َط ،وقٌُود...
ولكنْ ؛ لٌس ُكل َمن َو َق َع فً البدع ِة
َ
ِّ
ُ
بالحق
ص ْوا
التحقٌق العلمً العملً
وهذا هو
لقول هللا -تعالى{ :-وتوا َ
ِ
واصوا بالص ْبر} ،الذي تح ٌَا به األُم ُة...
و َت َ
الشٌخ ربٌع بن هادي -حف َظ ُه هللا ُ-:
وما أجمل َ كبل َم فضٌل ِة
ِ

شد َة التً َن َ
«إن ال ِّ
لٌس ْت مِن السلفٌ ِة فً شًء.
شؤ َ ْت هذه األٌام َ
حور دُعا ِة السن ِة -بحق،-
والدلٌل ُ :أنها
َ
صار ْت سِ هاما ُمسددة إلى ُن ِ
سعى أهلُها إلى إسقاطِ
هإالء الدعاةِ ،وإبعادِهم عن ساح ِة الدعوةِ؛
ِ
و ٌَ َ
ب ُحج ِة أن ُهم (مم ٌِّ ُعون!)
وهً ُحجة إبلٌسٌة كا ِذ َبة ظالمة...
فصاروا -بهذا األسلو ِ
صوم السن ِة وأهلِها ،على السلفٌ ِة
بَ -
ُ
أكبر َع ْون ل ُِخ ِ
وأهلِها.
فانتب ْه لؤلالعٌ ِ
سابس التً ٌستخد ُمها ُخصو ُم السن ِة -وال
ب وال َمكاٌ ِد والد
ِ
ِ
العصر-».
سٌما فً هذا
ِ
انتبه!!
ِ ...
س (الحالٌ ِة )بؤ َثر َر ْجعًِ
الح ْك ُم على
7مِن الجناٌ ِة ال ُع ْظ َمىُ :ِ
أحوال النا ِ
سنوات ودُهور! مع أن واق َع ُهم الحالً ٌُنادِي
ضى علٌها َ
ُمتصِ ل بؤخطاء َم َ
جل ٌّا -برجو ِع ِهم عنها ،و ُبعدهم منها...أنت)َ ( ..
أنت -أخً القارئَ -ن َعمَ ( ..
وان ُظر لنفسِ ك َ
أنت)..
ِثل ما ُك َ
هل َ
نت علٌه قبل سنوات ٌَسِ ٌرة؟!
أنت (الٌوم) كم ِ
واب الصحٌ َح!!
بر ِّبك؛
الج َ
سك :تج ِد َ
صار ْح نف َ
ِ
والنبً -صلى هللاُ علٌه وسلّمٌ -قول ُ« :ال ٌُإمنُ أح ُد ُكم ح ّتى ٌُحِب ألخٌ ِه ما
ٌُحِب لنفسِ ِه».

َ
الحدٌث صحٌح ُمت َفق علٌه...
وتذك ْر -أخً -أنّ هذا
لٌس هو ضعٌفا!!
وال منسوخا!!!
بل ُم ْح َكم ُم ْح َكم...
ض عن ُه ،و َن ْنؤَى بؤنفُسِ نا -عند التعا ُم ِل -من ُه؟!!
عر ُ
فلماذا ُن ِ
ُ
تقدٌر المصلح ِة أو المفسد ِة فً السكو ِ
ت
األنظار فً
جهات
ِؾ ُو
8قد تختل ُِ
ِ
سلبا ،أو القول فٌه إٌجابا ...
الحكم علٌه َ
عن أ ْمر ما ،أو ُ
صر أو بصٌرة...
فهذه قسمة ثبلثٌة َمن ُظورة لِ ُكل ِّ ذي َب َ
فلماذا التحك ُم با ْنتِقا ِد هذا الموقِؾِ ،والسكو ِ
الحال! -عن
ت -مع ا ِّتحا ِد
ِ
ذاك؟!
س ال ُع ْذ ُر لزٌد -أو ٌُس َك ُ
ت عنه ،-فً الوق ِ
ت الذي ٌُشن ُع فٌه -جدّ ا-
لماذا ٌُ ْل َت َم ُ
على َع ْمرو؟!
وو ْزن بمٌِزا َن ٌْن؟!
أه َُو َخلَل فً
المنهج والتصور؟! أم َك ٌْل بمِكٌالَ ٌْنَ ،
ِ
مور التً قد
سكوت ال ُعلماء عن ِ
ب (معرفة أسباب ُ
وهذا ٌستو ِج ُ
بعض األ ُ ِ
صواب
ؾ
ُ
عر ُ
ؼٌرهُم فٌها؛ فلعل ُه ٌكونُ عندهُم ال ُحج ُة (ال ُمقن َِع ُة) ،و ٌُ َ
ٌُفتًِ ُ
موقِفِ ِهم- )...كما قالَ ُه الشٌ ُخ ربٌع بن هادِي -حفظ ُه هللا ُ-...

ُثم قال ُمت ِّمماَ -ن َف َع هللا ُ به-:
رج ُحونَ عد َم الردِّ ال ُم ْعلَ ِن ،و ٌُ ْإث ُِرونَ
(فقد ٌُ َر ِّج ُحونَ الكبل َم فٌها ،وقد ٌُ ِّ
صابح)...
توجٌ َه الن
ِ
فكان ماذا؟!
صلُ ُح ألقوام ،وتكونُ باطلة مع آخِرٌن؟!
أ ْم أن هذه الـ(قد!) َت ْ
كٌؾ تح ُكمون}؟!
{ما ل ُكم
َ
بعض ال ُمن َت َقدٌِن -و ُكلنا
ص ِح َنا ال ُم
ستمر مع ِ
ِّ
ؼٌرنا -أن لِ َتنا ُ
ورأَى ُ
َ 9رأَ ٌْنا َ -ذوو خطؤ -قد آ َتى أ ُ ُكلَ ُه ،وأ ْث َم َر ثمرات ُمباركة؛ فقد تفا َعلُوا -جزا ُه ُم هللاُ
تابج ُه اإلٌجابٌ ُة لِ ُكل ِّ ذي َع ٌْ َن ٌْن؛
ص ِح ،و َظ َه َر ْت َن ُ
خٌرا -جدّ ا -مع الن ْ
ُمتجا ِو ِبٌن ُمستجٌبٌن...
بار َك فً ُجهو ِدهِم العلمٌ ِة
سابلٌِنَ َ
هللا -تعالى -أنْ ٌَزٌدَ هُم مِن فضلِهِ ،وأنْ ٌُ ِ
والد َع ِوٌة ،فً ُنصر ِة العقٌد ِة السلفٌة...
و ُكل على َث ْؽ َرة....
ض َق ُبول َ التوب ِة مِن الخطؤ إالّ ب ُ
شروط ُمعٌنة،
10اس (!) ٌرفُ ُ
ُ
بعض الن ِ
بلسان
وأركان خاصة ُمحددَ ة -سواء
الحال أو المقال-؛ من ذلك :أنْ تكونَ
ِ
ِ
تامة (كاملة!!)
ْ
بوادر توبة؛ فإنها مرفوضة!
كانت
فإذا
َ
وإذا كانت توبة عن بعض دُونَ بعض؛ فإنها مرفوضة!

وإذا كانت بداٌة لترا ُجع؛ فإنها مرفوضة!!!
نسمع -الٌو َمَ -من ٌقول ُ :هذه توبة سٌاسٌة!!!
وصِ ْرنا
ُ
و:
هذه توبة مِن با ِ
ب التقٌة!!!
وهكذا!!!
...وإ ِّنً ألخ َ
بكمال التوب ِة هذا -هكذا -مِن
المطلب
شى (!) أنْ ٌكونَ
ُ
ِ
ُ
مسالِكِ َ
ص)؛ فمِن التوب ِة ما قد
فالتوبة
وارج؛
الخ
كاإلٌمان (ٌزٌ ُد و ٌَنقُ ُ
ِ
ِ
تكونُ كاملة ،ومنها ما ٌكونُ ناقِصا ،ومنها ما ٌكونُ ضعٌفا ،ومنها ما
ٌكونُ قو ٌّا -بحس ِ
واألحوال-.
الحال
ب
ِ
ِ
ُ
التوبة (كاملة) ،و(قوٌة)ٌ ،تراج ُع فٌها
َن َعم؛ ال َم ْر ُجو
والمطلوب أنْ تكونَ
ُ
ضى ،و ٌُعلنُ براء ُت ُه من ُه -تماما-...
ال ُمخط ُا عما َم َ
لَكِنْ ؛ إنْ َن َزلَ ْت عن ذلك؛ أ َف َن ُردها؟!
َ
والرضا بهاُ ،ثم
أ ْم أن
ؾ ب َق ُبولِهاِّ ،
المصلحة الشرعٌ َة تقتضِ ً التلط َ
قوٌها ،وٌزٌدُها؟!
الحِرص على ما بعدَها م ّما ٌُ ِّ
الشٌطان؟!
فهلْ نكونُ َعونا إلخوانِنا على
ِ
للشٌطان على إخوانِنا؟!
أو نكون عونا
ِ
من إنْ ُكن ُتم َتعلَ ُمون}؟!
{فؤي الفرٌ َق ٌْ ِن أحق باأل ِ

تراجع
الشٌخ الفوزان -حفظه هللا -فٌ َمن
بعض أجوب ِة فضٌلة
لِذا؛ كانَ مِن ِ
َ
ِ
س َك َ
ت عن بٌانِ ِه-؛ أن ُه قال َ:
عن خطبِهِ ،ولكنه َ
تاب ،أو
س َك َت!!
ضى منه ،وال ٌدْ ُرونَ أن ُه َ
فالناس ٌحتجونَ بما َم َ
ُ
(أما إذا َ
تاب).
ال ٌصدِّ قُونَ أن ُه َ
السلبً المتعلِّ ِق بتوبتِ ِه على
باألثر
سكوتِ ِه ُمتعلِّقا
ِّ
فج َعل َ -حفظ ُه هللا ُ -شؤنَ ُ
َ
ِ
بول وصح ِة توبتِ ِه -نفسِ ها-؛ فا ْف َه ْم...
اس؛ ال ب َق ِ
ال ّن ِ
ضى) ِم ِّنً ،أو مِن ؼٌري ،وكذا -
هذا جوابً -بإجمال ،-وهو بٌان لِـ َما ( َم َ
أي أحد؛ فلٌس حالُنا -كٌ َفما
أٌضا -هو بٌان لِـ َما قد ٌكونُ ( ُمستق َببل) مِن ِّ
حال َمن قد قال َ قابل ُ ُهم -مِن السلَؾِ -رحم ُهم هللا ُ:-
كان
ُ
األمر -بؤحسنَ مِن ِ
ونرجع عن ُه ؼدا) -لحجة دلٌل ،أو نقض
(نحن قوم نقول ُ القول َ الٌو َم،
ُ
أقاوٌل-...

وهللاُ الحاف ُظ...

*****

المفرقُون بٌن األحبة...
ِّ
النبً -صلّى هللاُ علٌ ِه وسل َم-
وؼٌره -عن
روى اإلما ُم أحم ُد (- )ٔ4٘16
ِّ
ُ
َ
المفرقون بٌن األحبةِ،
رار عِ با ِد هللا المشاإونَ بالنمٌِمةِ،
ِّ
قولَ ُه« :شِ ُ
ُ
الع َن َ
شٌخنا اإلما ُم األلبانً -رحمه هللا -فً
ت» -وصح َح ُه
البا ُؼونَ ال ُب َرآء َ
«السلسلة الصحٌحة» ()-...ٕ6ٗ1
...ما أق َب َحها مِن خِصال ...وما أسوأَها مِن خِبلل..
ص ُ
ُ
فات الدنٌبة..
إنها
األخبلق الردٌِبة ...وال ِّ
ُ
أهل ال ُخ ْب ِ
ذوي الببلء ..والؤلواء..
ث واألهواء...
إ ّنها مسال ُك ِ
وطرابق ِ
وصل َ} مِن وشابج
ٌجرإ مسلم أنْ
ٌقطع {ما أ َم َر هللاُ به أنْ ٌُ َ
َ
إذ كٌؾ ُ
األ ُ ُخوة ،والعبلبق بٌن ْ
اإلخ َوة؟!
لحقوق عبا ِد ِه ٌُرا ُعون...
نٌع َمن لر ِّب ِهم ال ٌتقُون ،وال
ص ُ
إن ُه َ
ِ
بمثل هذا ساع فً الفسادِ ،و ُم ْب َتػ الظل َم بٌن العِباد...
إن الساعِ ً
ِ
ُ
وطرابق أهل التفرق والفِراق...
إنها مساوئ األخبلق،
بل كٌؾ ٌن ُع ُم بالن ْوم َمن ٌُ َف ِّر ُق بٌن أحب ِة ال َقوم؟!
وهذا ُ -كل ُه -على ال ُعموم :فكٌؾ إذا كان على ُ
الخصوص؛ وبٌن أهل السن ِة
بشكل أخص؟!

األمر أدهَى وأ َم ّر...
فبل شك أن
َ
َ
قول هللا -تعالى-
الحدٌث فً
المفسرٌن هذا
ولقد َذ َك َر ؼٌ ُر واحد مِن
ِّ
تفسٌر ِ
ِ
{ :وٌل لكل ِّ ُه َم َزة لُ َم َزة}..
صنؾ ،وبصورة أعظ َم..
وهذا فٌه وعٌد شدٌد لهذا ال ّ
بن
روى الخرابطً فً «مساوئ األخبلق» ( )ٕٖ4عن َ
وقد َ
ض ْم َر َة ِ
ُ
َ
ربٌعة قولَ ُهٌُ « :قال ُ:
فرحة إبلٌس إذا فر َق بٌن ال ُمتحا ِّبٌن ،كفرحتِ ِه حٌنَ
أَ ْخ َر َج آد َم مِن الجن ِة».
َف ْل ٌَ ْعلَ ْم -إذنْ ُ -كل ماش فً الفُرق ِة أن ُه مِن ُج ْن ِد إبلٌس ،وأن فعلَ ُه لبٌم
خسٌس..
ٌؾ إلٌه سو ُء
...ح ّتى ولو كان ذلك -فقط-
ِ
بسوء الظنِّ  ..فكٌؾ إذا أُضِ َ
الفِعل؟!
الخٌر»؛ فان ُظر -
والمإمنُ الحق َمن «ٌحب ألخٌ ِه ما ٌحب لنفسِ ه مِن
ِ
أ ُ َخً -أٌنَ َ
أنت مِن هذا المع َنى؟ !
التفرٌق! :-هذا ِم ّنا! وذاك لٌس َم َعنا!!
وإٌا َك إٌاك أنْ تقول َ ُ -م ْؽ ِرقا فً
ِ
هللا رب ُه}...
ف ْل ٌُ َط ِّه ْر واحدُنا قل َب ُه{ ،و ْل ٌَت ِق َ

صبلَح
صدَ َقة أَ ْو َم ْع ُروؾ أَ ْو إِ ْ
{ال َخ ٌْ َر فًِ َكثٌِر ِّمن ن ْج َوا ُه ْم إِال َمنْ أَ َم َر بِ َ
ضا ِ
ؾ ُن ْإتٌِ ِه أَ ْجرا
ت ِّ
س ْو َ
هللا َف َ
اس َو َمن ٌَ ْف َعلْ َذلِ َك ا ْب َت َؽاء َم ْر َ
َب ٌْنَ الن ِ

َعظِ ٌما}..

*****

هإالء هم سلفُنا الصالحون ّ -
بحق-؛
فؤٌن نحنُ من ُهم ٌ-ا َخ ْلق-؟!
هذه فواب ُد ود َُرر التقط ُتها مِن ترجم ِة اإلمام عب ِد الرحمن بن َعمرو
س َن َة (ٔ٘4هـ) -مِن كتاب «سٌر أعبلم النببلء،»-
األوزاعً -المتوفى َ
ِّ
الواقع ِة فً نحو مِن خمس وعشرٌنَ صفحة...
وبعض تعلٌقاتًِ علٌها:
فإلٌ ُكموها،
َ
1كان ٌس ُكنُ  ...بدمشقُ ،ث ّم تحول إلى بٌروت؛ ُمرابِطا بها إلى أنْمات...
ُ
قلت:
هكذا كان ُعلماإُ نا؛ ٌُ َعلِّ ُمون ،وفً سبٌل هللا ٌُجاهدُون ...لكنْ ؛ كان للجها ِد
ٌو َمها ضواب ُط ُه وأُصولُ ُه...
ولٌس كحالِنا الٌو َم!
تص ّدره ال ُهوج ،و ُكل ُممار لَ ُجوج...
2قول الع ّباس بن الولٌد ،عن أبٌه -فً األوزاعً :-ع ِجزت ال ُملو ُك أناألوزاعً فً نفسِ ِه..
أدب
ِّ
نفسها وأوالدَها َ
إدِّب َ
ُت َ
ُ
قلت :
لقول هللا -تعالى{ :-والذٌن جا َهدُوا فٌ َنا
هذا تحقٌق مِنه -رحمه هللا-
ِ
س ُبلَنا}...
لَ َن ْه ِد ٌَن ُهم ُ
فم َتى نكونُ كذلك؟!
متى؟!
سفٌانُ الث ْو ِري واألوزاعً على مالِك ،فل ّما َخ َر َجا ،قال :أحدُهما
َ 3د َخل َ ُواآلخرٌ :صلُ ُح لئلمام ِة ٌ-عنً:
صاحبه ،وال ٌصلح لئلمامةِ،
أكثر عِلما مِن
ُ
ُ
ِ
األوزاعً؛ لئلمام ِة-.
ُ
قلت:
ُ
اإلمامة!
فلٌس
بالعلم وحدَ هُ تكونُ
ِ
ص َب ُروا وكا ُنوا بآٌاتِنا ٌُوقِ ُنون}..
{وجعلنا من ُهم أبمة ٌَ ْهدُونَ
بؤمرنا ل ّما َ
ِ

ُ
اإلمامة فً الدِّ ٌن...
بر والٌقٌن ُتنال ُ
و :بالص ِ
سفٌانُ الثوري واألوزاعً فً مسؤلة فقهٌة َمبنٌة على حدٌث،
4اختلؾ ُ
َ
ضعٌؾ الحدٌث !!-وحدٌ ُث ُه
ضنًِ بٌزٌد -ر ُجل
ُ
عار ُ
فقال َ األوزاعًُ ... :ت ِ
ُمخالِؾ للسن ِة!؟!
سفٌان!
فاح َمر وج ُه ُ
ْ
رهت ما ُ
فقال األوزاعً :كؤن َك ك َ
قلت؟!
قالَ :ن َعم.
ِّ
الحق..
فقال :قُم بنا إلى ال َمقام َن ْل َتعِنُ أٌنا على
سفٌانُ لَما رآهُ قد احتد.
قال :فتبس َم ُ
ُ
قلت :
فً هذا َ
الخ َبر فوابد:
والؽضب عند ُمخالفتِها..
أ -تعظٌم السنةِ،
ُ
ِلم فٌما بٌن ُهم -ولو فً مسابل فقهٌة-.
ب-
ُ
اختبلؾ أبمة الع ِ
ِّ
بالحق بٌن ال ُعلماء...
ج -المواجهة
ُ
ِّ
الحق ،ولو فً مسابل َ فقهٌة -لل ِّث َقة فٌها-
باهلة -على
د -التبل ُعنُ -وهو ال ُم
.
هـُ -م ُ
قابلة الحِدة باالبتِسامةِ ،وعدم ُمواجه ُتها بمثلِها؛ ال على مذهبَ :
أنت
تبق ،وأنا مبق؛ فكٌؾ ن ّتفق؟!
ُ
وري:
5قال أبو إسحاق ال َفزاري :مااألوزاعً والث ِّ
ِّ
رأٌت مثل َ
فؤ ّما األوزاعً؛ فكان رجل َ عامة.
رجل َ خاص ِة نفسِ ِه.
وأما الثوري؛ فكان ُ
الخترت لها األوزاعً ٌُ -رٌ ُد :الخ َ
ُ
ولو ُخ ٌِّ ْر ُ
ِبلفة-.
ت لهذه األُم ِة
وزادَ فً رواٌة ُ -م َعلِّبل :-ألنه ْأر َفق الر ُجلَ ٌْ ِن.
ُ
قلت:
ِرج ِل العام ِة صِ فات
ِرج ِل الخاص ِة الذي قد ٌكونُ
وخصابص ال ُتوج ُد ل ُ
ُ
فل ُ
األول...
أكثر علما مِن
َ
ِ
أكثر م ّما تحتا ُجه مِن العِلم..
الر ْف ِق َ
ج إلى ِّ
فالعام ُة قد تحتا ُ

مقاٌٌس كثٌر مِن القوم -الٌوم!-
أمر ُم ْه َمل -جدّ ا جدّ ا -فً
وهذا ْ
ِ
فلٌ َتهم ٌت ِع ُظون...
ُ
األوزاعً.
رجبل أش َب َه فق ُه ُه بحدٌثِ ِه مِن
الشافعً؛ قال :ما
6عنِّ
رأٌت ُ
ِّ
ُ
قلت:
رضً هللاُ عن ُهم-.
مذهب أهل الحدٌث -
وهكذا
َ
ُ
ؼٌره :-محدِّث ولٌس بفقٌه!
ومع ذلك؛
ُ
تسمع َمن ٌقول ُ فً شٌخِنا -أو ِ
وٌا لَ ٌْ َت ُهم (!) استمروا على ذلك؛ لَهانَ َ
سلَ ُبوهُ َ -ب ْع ُد-
ب َ -إذن-؛ لكن ُهم َ
الخ ْط ُ
َ
صفة المحدِّ ثُِ ،ثم َ
شك ُكوا -بع ُد -بعقٌدتِ ِه !!
ُكل ذلك خبط عشواء!!
األوزاعً :حدٌث ضعٌؾ ورأي ضعٌؾ!
7قال َ أحم ُد فًِّ
ُ
قلت:
َ
ٌع،
(أول َ) اإلمام الذهبً هذه الكلمة على مع َنى (كونه ٌحتج بالمقاطِ ِ
وبمراسٌل أهل الشام ...ال أن اإلمام فً نفسِ ِه ضعٌؾ!)
ِ
وقد َن َقلَها الحاف ُظ ابنُ َح َجر على ظاهر معناها فً «التهذٌب» ،فقال:
حدٌ ُث ُه ضعٌؾ.
ذكره الذهبً؛ فما مع َنى قوله -
وإنْ كان معنى الكلمة (األولى) على ما َ
َب ْع ُد( :-رأي ضعٌؾ)؟!
ُ
األوزاعً فً ال ُك ُت ِ
الست ِة...
وحدٌث
ب ِّ
ِّ
والتعدٌل ،وكذا فً
رح
وهذا لون آخ ُر (!) مِن اختبلؾِ ال ُع ِ
لماء فً َ
ِ
الج ِ
رح والتعدٌل!
َفه ِم ِهم أللفاظِ َ
الج ِ
ض ُهم بعضا!!
ض ُهم بعضا! ول ْم ٌُخاصِ ْم بع ُ
ضلِّلْ بع ُ
ومع ذلك؛ ل ْم ٌُ َ
الرجال ُ بٌن ُهم ،فل ّما َد َخل َ فً
8قال األوزاعً :كان هذا العل ُم كرٌما ٌتلقاهُ ِّال ُك ُت ِ
ب دَ َخل َ فٌه ؼٌ ُر أهلِ ِه.
ُ
قلت:
فكٌؾ لو أدر َك األوزاعً عال َم اإلنترنت! ودُنٌا األسماء ال ُمستعار ِة!
َ
وأجواء األلقاب الفخمة الطنانة؟!
َ
ؾ إالّ
باألجواء اآلسِ نة ،والتً ُوجودُها ُوجو ُدهُ؟!
ِ
كٌؾ لو أدر َك َمن ل ْم ٌُ ْع َر ْ
ؼٌر نقابها-....
ٌحرص -جدّ ا -على
فلذا
ُ
استمرارها وبقابها -ولو مِن ِ
ِ

ُ
اجتمع الث ْو ِري واألوزاعً ومالك على
راهوٌه :إذا
9قالإسحاق بنُ
َ
َ
سنة...
أمر :فهو ُ
ْ
...فعل َق اإلما ُم الذهبً -بقولِ ِه-:
سن ُه النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم -وال ُخلفا ُء الراشدُونَ مِن
«بل السن ُة ما َ
بع ِد ِه.
أج َم َع ْت علٌه ُعلما ُء األُم ِة قدٌما وحدٌثا إجماعا ظن ٌّا أو
واإلجماع :هو ما ْ
ُ
اإلجماع مِن التابعٌِن أو تابعٌِهم لقول باجتهادِه
سكوتِ ٌّا؛ ف َمن شذ عن هذا
ُ
ِ
اح ُت ِمل َ له.
خالؾ الث َ
سمى ُمخالِفا
فؤما َمن
ِبار األبمةِ ،فبل ٌُ َ
َ
بلثة المذكورٌنَ مِن ك ِ
لئلجماع ،وال للسن ِة.
ِ
وإنما ُمرا ُد إسحاق :أن ُهم إذا اجتم ُعوا على مسؤلة فهو َحق ؼالِبا ،كما
ُ
األربعة على
نقول ُ الٌو َم :ال ٌكا ُد ٌُوج ُد الحق فٌما ات َف َق أبم ُة االجتها ِد
خبلفِ ِه.
هاب أنْ
مع اعترافِنا بؤن ا ِّتفا َق ُهم على مسؤلة ال ٌكونُ
إجماع األُمةِ ،و َن ُ
َ
جز َم فً مسؤلة ات َفقُوا علٌها بؤن الحق فً خبلفِها».
َن ِ
ُ
قلت :
اس) كؤنما هو قُرآن
حر َر َمن َج َعل َ قول َ ( ِ
قارن هذا الكبل َم ال ُم ّ
بعض الن ِ
ف ْل ٌُ ِ
الحال أو ال َمقال!!-
بلسان
بٌن ٌدَ ٌْ ِه وال مِن َخ ْلفِ ِه -
ِ
ِ
كرٌم ال ٌؤتٌِ ِه الباطل ُ مِن ِ
اس منازلَهم ،دون َو ْكس وال َ
ؼٌر
ولٌت ِق هللاَ ربه ،و ْل ٌُ ْن ِز ِل الن َ
ش َطط ..ومِن ِ
ُؼلُو وال إفراط!!
أكثر ذ ِْك َر ال َم ْو ِ
عرؾ أن
ت :كفاهُ الٌسٌ ُر ،و َمن
َ
10قال األوزاعًَ :من ََم ْنطِ َق ُه مِن علمه :قل كبل ُم ُه...
ُ
قلت :
َ
موضع منطقِهِ،
وؼاب عن ُه ِ -بذا -
الموت،
َف ْل ٌَت ِق هللاَ -تعالىُ -كل َمن َنسِ ًَ
ُ
َ
تقوى
بؽٌر َ
َ
وصار ٌُ ْهذِي ِبما ٌُ ْإذِي ،و ٌَكٌل الت َه َم والطعونَ فً ُكل ِّ ُمخالِؾ ِ
وال َو َرع!
فؤٌنَ هُو مِن ر ِّبه العظٌم -أٌن هُو-؟!
ْ 11ج ُدهُ َر ْطبا
األوزاعً تد ُخل ُ منزلَ ُه ،وت َت َفق ُد
كانت أُم
َ
ِّ
موضع ُمصبلّه ،ف َت ِ

مِن دُموعِ ِه بالل ٌْ ِل..
ُ
قلت :
َ
وعفوه...
رحمة هللا
جً
َ
أ ّما نحنُ ؛ فإننا َنرت ِ
َ
فواؼ ْوثاهُ...
{و ٌَ ْعفُو عن َكثٌِر}.
ضونَ
عر ُ
12قال األوزاعً البنِ ِهٌ :ا ُب َنً! لو ُكنا نقبل ُ مِن الن ِاس ما ٌَ ِ
علٌنا؛ ألَ ْو َ
ش َك أنْ َنهونَ علٌهم...
ُ
قلت:
ُ
العالٌة الؽالٌ ِة...
س
إنها عِ زةُ الن ْف ِ
فؤٌن هً -الٌو َم-؟!
اس ،وإٌا َك
13قال األوزاعً :علٌ َكض َك الن ُ
ؾ ،وإنْ َر َف َ
سلَ َ
بآثار َمن َ
ِ
َ
وأنت على
األمر ٌَ ْن َجلًِ
بالقول؛ فإن
جال ،وإنْ َز ْخ َرفُوهُ لك
َ
وآرا َء ِّ
ِ
الر ِ
طرٌق ُمستقٌم..
ُ
قلت :
ِّ
ِّ
للحق-...
بالحق
المنهج -رعا ُك ُم هللاُ-
فالمنهج
َ
َ
الجدَ لَ ،و َم َن َع ُهم
شرا َف َت َح علٌهم َ
14قال األوزاعً :إذا أرادَ هللاُ بقوم ّال َع َمل...
وفً لَ ْفظ عن ُه -رحم ُه هللا ُ :-إن ال ُمإمنَ ٌقول ُ قلٌبل ،وٌعمل ُ كثٌرا...
وإنّ ال ُم َ
نافق ٌتكل ُم كثٌرا ،وٌعمل ُ قلٌبل.
ُ
قلت :
أكا ُد -وهللا -أنْ أقول َ:
ناوشات و ُمناورات َك َت َبة اإلنترنت -الٌو َم -م ّمن هُم على هذه
أكثر ُم َ
إن َ
الجدَ ل ،وإدبارا عن العمل -إالّ َمن َر ِح َم هللا ُ-...
الشا ِكلَة؛ إؼراقا فً َ
ِّ
فضل هللا-؛
الحق الذي نحنُ علٌه -وذلك مِن
فاع عن
ِ
ولوال اضطرا ُرنا للدِّ ِ
أج ْبناهُم على ه ِْذٌانِ ِهم!...
س َك ْتنا عن باطلِ ِهم ،ولَـ َما َ
لَ َ
............................ولٌس على ال ُم َ
ضط ِّر إالّ ُركو ُبها!

ب إلً َقتادةُ مِن البصر ِة :إنْ كا َنت الدا ُر فر َق ْت بٌ َننا
15قال األوزاعًَ :ك َت َاإلسبلم بٌنَ أهلِها جامعة.
وبٌ َنك؛ فإن أ ُ ْل َف َة
ِ
ُ
قلت :
ُ
جار َك األد َنىُ ،ثم ال تدف ُع ُه أ ُ ُ
الجامعة
اإلسبلم
لفة
فكٌؾ الشؤْنُ ب َمن قد ٌكونُ َ
َ
ِ
وصلَفا-؟!
وح ِّبك -حسدا ،و َبؽٌاَ ،
ل ُِودِّ َك ُ
شتانَ َ
شتانَ ...
صدَ َق ُة بنُ عب ِد هللا :ما ر ُ
أٌت أحدا أحل َم ،وال أكملَ ،وال أحمل َ -
16قال َاألوزاعً!!
فٌما َحمل -مِن
ِّ
ُ
قلت :
الص ُ
فات -الٌومٌ -ا قوم-؟!
فؤٌنَ هً هذه ِّ
ال نكا ُد َنراها إالّ فً كتاب ..أو تحت تراب!!
ُ
17قال األوزاعًُ :كنا نضح ُح ،فلما صِ رنا ٌُقتدَ ى ِبنا،
خشٌت أنْ
ك و َن ْم َز ُ
س َعنا إالّ التبس ُم!
ال ٌَ َ
ُ
قلت :
إن ُه تقدٌ ُر ال َمواقِؾِ ،وإدرا ُك ال َمآالت ،ومعرفة الحقوق...
و ُكل ذلك ٌَكا ُد -الٌو َم -أنْ ٌكونَ هَباء منثوراَ ،
وخ َبرا مكبوتا؛ ال منشورا...
وهللاُ ال ُمستعانُ !

وأخٌرا:
ِكرنا مع ذ ِْك ِرهِم *** لٌس الصحٌ ُح إذا م َ
شى كال ُم ْق َع ِد!
ال َت ْع ِر َ
ضن بذ ِ
*****

دُروع  ..األعادي!
(حسب ُت ُهم دُروعا) فً العوادي *** (فكا ُنوها ولكنْ لؤلعادي)
أساإُ وا الظن فٌنا ُثم قوال *** وما أَ ِبهوا بآثار شِ دا ِد
ولو َط َرقُوا لِبا ِ
أجر حال باجتها ِد
صح ح ّقا *** لَنالُوا َ
ب الن ِ
فإن الدِّ ٌنَ ُنصح وانتِصاح *** ودٌنُ هللا َنفع للعِبا ِد
فر ٌؤتًِ مِن ِعنا ِد
فلٌس الضر ناف َِعنا بشًء *** فإن ال ُك َ
صم أو لِدا ِد
ص َح ٌا هذا سدٌدا *** ودودا دونَ َخ ْ
َف َخل ِّ الن ْ
ص ِح دَ وما فً عطاء *** جلٌل أصلُ ُه وببل َن َفا ِد
وباب الن ْ
ُ
َ
أال ْ
صٌحة فً انفرا ِد)
افعً *** (تعهدْ نًِ الن
فاذ ُك ْر
لقول الش ِّ
ِ
ومع هذا أقول ُ لكم بحرص *** أُحِب ُك ُم بصدق مِن فُإادِي
ُ
خور مِن الجما ِد
عرض عما َذ َكر ُتم ***
ِ
كإعراض الص ِ
ولست ب ُم ِ
ُ
الحقٌقة فً السدا ِد
وإ ِّنً طامع من ُكم بقول *** ُتنال ُ به
ألسمع من ُك ُم وببل نِدا ِد
فؤُصؽًِ للنصٌح ِة باهتمام ***
َ
ُ
أصل المحب ِة كال ِع َما ِد
صحبة مِنا لِقاء *** على
فؽاٌة ُ
ِ
ُ
المحب وكال ُمعادِي
س ِّوٌا فٌما صنع ُتم *** كما بٌن
ِّ
ولست ُم َ
القول إخوانًِ َق ُبول *** إذا كان الكبل ُم مِن ال ِجٌا ِد
وحظ
َ
ِ
ولك ِّنً ُد ِه ْ
ُ
ش ُ
سمعت *** فكانت أد ُمعًِ ِم ِّنً مِدادِي
ت بما
ؾ عن ُهم ُكل حٌن *** وهذا عند ر ِّبً خٌ ُر زادِي
أَ ُؼض الط ْر َ
جً لعبد فً حِساب *** هو ال َم ْل َجا لَ َنا ٌو َم التنا ِد
هو ال ُم ْن ِ
ُ
قاببل من ُهم لسوء *** بسوء دونَ ذا َخ ْر ُط ال َقتا ِد
ولست ُم ِ
وإ ِّنً سابل مولى جلٌبل *** ٌُعافً ال ُكل مِن ُخلُ ِق الفسا ِد
لوب لَفًِ ِبعا ِد
وأجساد وإنْ َق ُر َب ْت َمكانا *** ولكن القُ َ
سوإُ هُ قصدي ُمرادِي
أسفًِ على حال عسٌر *** ٌُ
خالؾ ُ
ُ
فوا َ
َ
فؤخبلق حِسان مِن كرٌم *** تراها دابما حال َ ازدٌا ِد
ُ
سوى أثر ٌُماثل ُ للرما ِد
وأخبلق اإلساء ِة لٌس فٌها *** َ
ؽضب وال َت َ
فاحلَ ْم َت ُكن أهل َ الرشا ِد
فبل َت
سخ ْط أخانا *** أال ْ
ْ

كؤطفال المِها ِد
سوا
وعا ِملْ إخوة َدوما ب ُح ْسن *** ف ُه ْم لٌ ُ
ِ
وعال ِْج للقُلو ِ
اضطِ را ِد
ب ب ُكل ِّ َح ْزم *** بكل ِّ عزٌمة ُكل ِّ ْ
َ
نص (أٌا عبادِي)
تحت ِّ
وال تظل ْم أخا َك ولو قلٌبل *** لتدخل َ
سعا ِد
س أ ُ َخً بضدِّ ند *** وال َت ْحفِلْ ب ِهند أو ُ
فبل َت ْبؤ َ ْ
الوها ِد أو ال ِّنجا ِد
و ُكن كالنحل ِة الم ِ
ِعطاء َفضبل *** سواء فً ِ
كحال بعوضة وكذا قُرا ِد
ص ْنع ***
شب ْه بفعلِك
سوء ُ
َ
ِ
وال ُت ِ
َ
حقٌقة ما أقول ُ وما أُنادِي
وإ ِّنً عارؾ ح ّقا وصِ دْ قا ***
فلٌس القول ُ ٌا هذا َخٌاال *** وال أ َثرا ٌكونُ ببل ِجها ِد
ف ُكن دَ وما على ُخلُق كرٌم *** ت ُكن أبدا أخانا فً ازدٌِا ِد
الوسا ِد
صدَ َق ْت َنواٌا مِن صدٌق ***
صدوق ُ
إذا َ
رتاح ِ
ِ
الودِّ ُم ِ
سها ِد
قرٌر
َت َن ْم دَ وما
العٌن َتنؤَى *** بنفسِ ك عن َكرى أو عن ُ
َ
ِ
س ِجدّ ا *** وال َت ُ
الجخادِي
فجا ِهدْ
ك حاقِدا مثل َ ُ
َ
للهوى والن ْف ِ
وعند البح ِ
ث لِنْ َم ْع َمن ُتجاري *** وال ت ُك ُم ْؽلِظا حال َ ال ِّذٌا ِد
َ
الودا ِد
بؽٌر محبة ألخًِ ِ
ولست ب ُمإمن إٌمانَ حق *** ِ
فساب ْق ٌا أ ُ َخً َرف َ
الو َرا ِد
اإلحسان
ٌِق َن ْهج *** إلى
ِ
كالخٌل ِ
ِ
ِ
س ْبقا *** فذا فً الضابِقا ِ
ت مِن ال ِع َتا ِد
أس ِر َعنْ للص ْل ِح َ
وهٌَا ْ
وحب للجماع ِة فً ابتبلؾ *** هو النو ُر ال ُهدَ ى ال فً ا ْنفِرا ِد
ُ
َف َز ْرع بالت َرف ِق ٌا صدٌقً *** جلٌل ُ الن ْف ِع فً وق ِ
الحصا ِد
ت َ
كذا أحوالُنا فٌما ُنعانً *** فلٌس الٌو ُم ٌُؽنًِ عن َمعا ِد!

ُ
الحكمة والعقل ُ..
منهج األنبٌاء فً الدعو ِة إلى هللا  ...فٌه
ُ
فضٌلة الشٌخ
نوان كِتاب أل َف ُه -قدٌما-
ُ ...عنوان َمقالً هذا مؤخوذ مِن ُع ِ
ربٌع بن هادي -حفظه هللا-...
َ
ُ
ِراسة الكتا ِ
المذكور أو تقٌٌ َم ُه -أو تقوٌ َمه-؛
ب
المقال د
ولست أُرٌ ُد فً هذا
ِ
ِ
فهو كتاب جمٌل وجلٌل؛ َ
خٌر الجزاء...
جزى هللا ُ كات َب ُه َ
ُ
قارنة هذا ال ُعنوان -والذي هو
ولكن الذي أُرٌ ُد ُه فً َمقالً -هذا -هو ُم
عاصر ،الذي ٌفتق ُد فً كثٌر مِن
ي ال ُم
منهج بحدِّ ذاتِ ِه -بواقعِنا الد َع ِو ِّ
ِ
مارساتِ ِه المؽلوط ِة الخاطب ِة إلى الحكم ِة أو العقل ،أو إلى الحكمة والعقل
ُم َ
معا-:ب والسن ِة مبدأَ
ٌتجاو َز الدعاةُ إلى الكتا ِ
1ف َهل مِن الحِكم ِة أو العقل أنَ
ِّ
صح فً ذا ِ
ت هللا -تعالى-؛
التواصً
بالحق والتواصً بالص ْبر ،والتنا ُ
باب الترا ُ
ش ِق بالت َه ِم ،والطعون ،واإلسقاطات ُ -ؼد ُّوا َو َرواحا-؟!
لٌد ُخلُوا َ
َ
منزلة
2هل مِن الحكم ِة أو العقل نقل ُ المسابل الخبلفٌة االجتهادٌة لِ ُت َنزل َوالنصٌة؟!
المسابل القطعٌة
ِّ
ِ
المنهج الواح ِد والعقٌد ِة الواحد ِة
3هل مِن الحكم ِةِ
والعقل أنْ ٌتدا َب َر أهل ُ
ِ
شخص ٌْ ِن -مع ا ِّتفاقِ ِهم على أخطابِ ِه
بتبدٌع شخص -أو
كم
َ
الختِبلفِ ِهم فً ُ
الح ِ
ِ
وأؼبلطِ هِ؟!
المنهج الواح ِد والعقٌد ِة الواحد ِة
4هل مِن الحكم ِةِ
والعقل أنْ ٌتفر َق أهل ُ
ِ

قوى
شِ ٌَعا وأحزابا؛
ض ُهم بعضا ألُمور ال َت َ
ضلِّل ُ بع ُ
ض ُهم بعضا ،و ٌُ َ
ٌبدِّع بع ُ
ُ
سببا صحٌحا فً ذلك؟!
أنْ تكونَ َ
ص َر الدعو َة السلفٌ َة -بشمولٌتِها،
5هل مِن الحكم ِةوالعقل أنْ نح ُ
ِ
ح،
س َعتِها ،وكمالِها-؛ لنجعلَها -فقط -فً جزبٌة واحدة هً النقدُ ،والجر ُ
و َ
والرد؟!
والعقل إهدا ُر َمقاص ِد الشرٌع ِة العالٌ ِة الداعٌ ِة إلى
6هل مِن الحكم ِةِ
عل التفر ِق والتشتتِ ،والتمز ِق هو
وجمع الكلمةِ ،والوحدةَِ ،
االبتبلؾِ َ ،
وج ِ
واألساس؟!
َ
األصل َ
والعقل أن ُت َ
ؼٌر َك -أو ُت َؽلِّ َظ علٌه ،أو ُتلز َم ُه-
7هل مِن الحكم ِةِ
شدِّدَ على ِ
فً مسؤلة (خبلفٌة اجتهادٌة) ،فً الوق ِ
ضى من ُه أن ٌُش ِّد َد
ت الذي ال َت ْر َ
بؤولَى مِن إؼبلظ َك
علٌك ،أو ٌُؽلِّظ علٌك ،أو ٌُلز َمك -وما إؼبل ُظه علٌك ْ
علٌه!!-؟!
واألعٌان
كان
8هل مِن الحكم ِةِ
ِ
والعقل إؼفال ُ
ِ
مان وال َم ِ
أصل ُمراعا ِة الز ِ
مور َجمٌعا -فً ذلك ُ -كلِّ ِه -بمنزلة
الح ْك ِم عل
المسابلَ ،
فً ُ
ِ
وجعل ُ األ ُ ِ
واحدة ،ومٌِزان واحد؟!
والعقل أن ُنحد َ
أجل أنْ ُنطِ ب ُزكاما ،وأن
9هل مِن الحكم ِةِث ُجذاما مِن ِ
ِ
نبنً َقصرا؟!
أجل أن
َ
نه ِد َم مِصرا مِن ِ
والعقل أنْ ُنوال ًَِ و ُنعادِي على ( ُكلِّ!) ما ٌقولُ ُه الشٌ ُخ
10هل مِن الحكم ِةِ
َ
بلسان
ِصمة أو ال َكمال -
نخلع علٌه الع
فُبلن ،أو الشٌ ُخ فبلن؛ و(كؤننا)
ُ
ِ
الحال أو المقال-؟!
فرح بخط ِؤ ِعبلّن،
11هل مِن الحكم ِةوالعقل أن نتشفى بؽلطِ فُبلن ،و َن َ
ِ

س ْق َط ِة َع ْمرو؟!
وننتعش بزل ِة زٌد ،ونسعدَ ب َ
َ
ُ
أخبلق السلَؾِ
ب إلٌهم ،وند ُعو إلى
هل هكذا كانت
الصالح الذٌن ننتسِ ُ
ِ
منه ِج ِهم؟!
وأخٌرا:
والعقل أنْ ُنؽفِل َ -أو نتؽا َفل َ! -فً تعا ُمبلتِنا -أو
...هل ِمن الحِكم ِة
ِ
والعقل) ،الل َذ ٌْ ِن هُما أصل مِن أه ِّم أ ُ
صول
ُمعا َمبلتِنا -إعمال َ (الحكم ِة
ِ
ِ
األنبٌاء فً الدعو ِة إلى هللا)؟!
منهج
(
ِ
ِ

وهللاُ ال ُمستعانُ ...
*****

زم) و(اإللزام!!)
تذكٌ ُر الكِرام ،وتحذٌ ُر اللِّبام مِن
ِ
القول بـ(البلّ ِ

ؼٌرهُم بؤقوال ال ٌلتز ُمونها! أو أحكام
لز ُمونَ !) َ
...كثٌرونَ -الٌو َمَ -من ( ٌُ ِ
ال ٌَقولونَ بها -بقواع َد باطلة! وآراء عاطلة!-...
قدر ُه إالّ رب العالمٌِن؛ فتراهُم
وفً هذا مِن الظ ْل ِم
والجرأ ِة علٌ ِه ما ال ٌعل ُم َ
ُ
هداهُم هللاِّ ٌُ -خطبونَ قوال مِن قابل! أو مسؤلة فً كتاب! أو ُجملة مِن
رسالة! ُثم ٌَ ْب ُنونَ (!) على ذلك إلزا َم ال ُمثنًِ على الكتابِ ،أو ال ُمق ِّر
بالرسالةِ ،أو الناقل عن القابل -ولَو فً جانب ج ٌِّد مِن ذلك! -أنه قابل
ِّ
(ب ُكل ِّ) ما فً هذه الرسال ِة! أو ذلك الكتاب -أو ذلك القابل -م ّما قد ٌكونُ
بعض) الخطؤِ ،أو (شًء) مِن َ
الخلَل!!!
فٌه -أو عندَه( -
ُ
فكٌؾ الحال ُ -إذن -إذا كانت تخطب ُتهم -تلك -لٌست لمسؤلة صرٌح ِة ال َؽلَطِ ،
طبلن ،وإنما هً لعبارة حمال ِة أو ُجه ،أو ُم ْج َملة ُمبهمة -فً
واضح ِة ال ُب
ِ
الكتا ِ
فاألمر أ ْن َكى وأشد؟!
ب أو الرسال ِة-مثبل-؛
ُ
الحال أنْ ٌُقال َ:
مثل هذه
ُ
ِ
والواجب الشرعً العدل ُ فً ِ
إذا قُصِ َد بهذه الكلم ِة كذا وكذا -مِن ُوجو ِه َ
الخلَ ِل..-؛ فهذا خطؤ ،وؼلط ،و..
و..
وإذا قُصِ دَ بها كذا وكذا -مِن ُوجو ِه الصوا ِ
االحتراز مِن
ب-؛ فهذا حق -مع
ِ
الموافق ِة لل ُمج َم ِل منها-.
َ
كري»
شٌخ
اإلسبلم ابنَ تٌمٌ َة القابل َ فً «الر ِّد على ال َب ِّ
ور ِح َم هللا ُ
ِ
(ٕ): 4ٓ٘/
خبلؾ
لماء إذا تكل ُموا أنْ ال ٌَ َت َوه َم ُم َت َوهِّم مِن ألفاظِ ِهم
«وال ٌُشتر ُط فً ال ُع ِ
َ
ُمرا ِدهِم!

ح ذلك
اس ٌَ َت َوه ُمونَ مِن
ِبلؾ ُمرا ِدهِم ،وال ٌقد ُ
اس خ َ
بل ما زال َ الن ُ
ِ
أقوال الن ِ
ِّ
بالحق».
فً المتكلِّمٌِن
ُ
ؼٌر تؤصٌل؛ فهذا سلوك
األحكام ِ -جزافا-؛
إطبلق
أما
ِ
بدون تفصٌل ،ومِن ِ
ِ
شابن دخٌل...
ناء ال ُم ْج َمل َ ٌلز ُم من ُه َق ُبول ُ َ
الؽلَطِ
ض َنا (!) َ -جدَ ال -أن الث َ
هذا إذا َف َر ْ
ال ُمتضم ِن ال ُمفصل!! ولٌس األم ُر ٌ-قٌنا -كذلك!
نسمع ونقرأ ُ:
فإذا ِبنا -الٌو َم-
ُ
فبلن أ ْث َنى على فُبلنَ ..إذن هو قابل بما عن َدهُ مِن ضبلالت!
الر َ
سالة الفُبلنٌ َة ..إ َذن هو قابل بما فٌها مِن ُكفرٌات!!
وفُبلن َم َد َح ِّ
لكتاب الفُبلنًَ ..إذن هو قابل بما فٌه مِن انحرافات!!!
وفُبلن أقر ا
َ
و ُكل هذا -هكذا -باطل -ج ّدا-...
ُ
بحٌث ال ٌُح َك ُم به
وٌزدا ُد هذا السلو ُك ُبطبلنا وفسادا إذا كان انتقاب ٌّا (!)
على (عبد هلل) ّ -أول! ،-بما ٌُ ْح َك ُم به -نفسِ ه -على (عبد هلل) -ثان!!!-
وحٌنبذ؛ ٌع ُظ ُم ال َببلء! وتشتد الؤلواء!!
شه فً َت َ
إذ ُكل ذلك تحكم فً تحكم ،و َت َ
شه ،وهوى فً هَوى -إلزاما بما ال
ٌلزم!!-

التناقض -العرٌض المرٌض -الجامع بكل ِّ إسفاؾ :بٌن
ولقد ذك َرنًِ هذا
ُ
ؼٌر الفقٌه!)؛ الذي أ َم َر
االعتساؾ واإلرجاؾ! -بقصة ذلك الشٌخ ( ِ
وتقدٌره :بشتى الصور ،وكافة
( ُمرٌدٌه) -و َعودَ هُم -على (احترا ِم ِه)،
ِ
التصرفات؛ فكان مِن ذلك برمج ُت ُه (!) ل ُمرٌدٌِه -إذا (دخل )
المجلس -أنْ
َ
اخل
( ٌُ َو ّجه) له ُكل واحد من ُهم ٌ-وما-
َ
حذاء ُه! و ٌُ َؽ ٌِّ َر ا ِّتجا َه ُه مِن جه ِة الد ِ
الشٌخ حِذا َء ُه!
س
المجلس إلى جه ِة
مِن
الخارج -منه-تسهٌبل على لُ ْب ِ
ِ
ِ
ِ
خول إلى ُ
روج!!!-
ب) فً
وتٌسٌرا له بؤنْ ال ( ٌَ ْت َع َ
عكس َت ْو ِجٌ ِه ِه مِن الد ِ
ِ
الخ ِ
الخارج!! فقال -
ِذاء ُه!) ُموجها إلى ِجه ِة
فجا َء (الشٌ ُخ) -مرة -فل ْم ٌ ِجد (ح َ
ِ
واجب تحوٌل
ؽضبا :-أٌن التلمٌذ (الكافِر!) الذي علٌه -الٌوم-
ُ
ؼاضِ با ُم َ
الحذاء؟!»!
َ
شٌخنا!-
فقام التلمٌ ُذ المقصو ُد -قاببل :-هَؤَنذا ٌ-ا
ؼٌر عاد ِة التبلمٌذ! -وكان ذك ٌّا -قاببل« :-ولكِنْ ؛
...ثم تجرأ (!) -على ِ
حكمت علً َ -
َ
شٌخنا -بال ُك ْف ِر؟!»!
لماذا
شارحا« :-أال تعل ُم ٌ-ا ُب َنً -أن عد َم
فقال الشٌ ُخ (ؼٌ ُر الفقٌ ِه) -بصراحة!ِ -
صدر ِه مِن عِلم! وأن
احترا ِم َك لشٌخِك (!) هو عد ُم احترام لما ٌحملُ ُه فً
ِ
الكرٌم !وأن عد َم احترا ِم َك
رآن
عد َم احترا ِم َك لهذا
العلم هو عد ُم احترام للقُ ِ
ِ
ِ
رآن الكرٌم فٌه إهانة هلل -تعالى -والرسول -صلى هللاُ علٌه وسلم!-
للقُ ِ
َ
والرسول -صلى هللا ُ علٌه وسلمُ -ك ْفر! وأن َمن
إهانة هللا -تعالى،-
وأن
ِ
َف َعل َ ذلك (!) فهو كافر!!!»
...إن أ ُ
س حال ٌّا بشكل فظٌع ُمرٌع -وبٌن كثٌر مِن
سلوب (
مار َ
اإللزام) -ال ُم َ
َ
ِ
شب ُه -إلى حد كبٌر ج ّدا
السلف ٌٌِّن -ولؤلسؾِ الشدٌ ِد -أسلوب فاسد شنٌعِ ٌُ ،
َ
َ
الجامعة بٌنَ (الشٌخ )وحذابه! و(التلمٌذ) وذكابِ ِه!!
راء
تلكالمهزلة الن ْك َ

الصحٌح) هو -فقط -ما ٌلتز ُم ُه ال ُم َ
لز ُم به ،و ٌَق َبلُ ُه ،و ٌُقِر به.
إن اإللزا َم (
َ
المرفوض الس ٌِّ ُا القبٌح،
ض ُه ،ورد ُه؛ فهذا هو اإللزا ُم
ُ
ور َف َ
أما إذا خالَ َف ُهَ ،
والباطل ُ ال ُمن َكر ؼٌ ُر الصحٌح...
َ
َوفًِ َكبلَ ِم َ
وع ال َف َت َاوى»
ش ٌْ ِخ اإلِ ْسبلَ ِم ا ْب ِن َت ٌْمٌِة َ -ر ِح َم ُه هللاُ -فًِ « َم ْج ُم ِ
(َٕٓ )ٕٔ4/ما ٌُ َب ٌِّنُ أحكا َم مسؤل ِة (اإللزام) -تماماَ ،-و ٌُوضِ ُح ُه؛ َقال َ:
س ِب َم ْذهَب لَ ُه إِ َذا لَ ْم ٌَ ْل َت ِز ْم ُه؛ َفإِن ُه إِ َذا َكانَ
ان لَ ٌْ َ
َب اإلِ ْن َ
اب :أَن َم ْذه َ
«الص َو ُ
س ِ
ضا َف ُت ُه إِلَ ٌْ ِه َكذِبا َعلَ ٌْ ِه([ٔ ]
َقدْ أَ ْن َك َرهُ َو َن َفاهُ؛ َكا َن ْت إِ َ
وقال َ -رحم ُه هللا ُ -فًِ (ِ - )ٗٙٔ/ٙم ْن ُه-:
اس ٌَقُولُونَ أَ ْق َواال َوالَ
« َوالَ ِز ُم ال َم ْذ َه ِ
ج ُ
ب الَ ٌَ ِ
ب أَنْ ٌَ ُكونَ َم ْذهَباَ ،بلْ أَ ْك َث ُر الن ِ
از َم َها...».
ٌَ ْل َت ِز ُمونَ لَ َو ِ
َومِنْ َذلِ َك َ -
ش ْرحاَ ،و َت ْفصِ ٌبلَ ،و َتؤْصِ ٌبل َ -ق ْول ُ ُهَ -ر ِح َم ُه هللاُ -فًِ «ال َقوا ِع ِد
ورانٌِ ِة الفِ ْق ِهٌ ِة» (ص ) -ٖٔٓ-ٕٔ4وهو فً «مجموع الفتاوى»
الن َ
(- )ٗٗ-ٗٓ/ٕ1له -وإِنْ كانَ طوٌبل -مع شًء مِن االختِصار] ٕ[(-
ابعٌِنَ َ ،واألَبِم ِةَ -كثٌِرا َما ٌَ ُكونُ لَ ُه فًِ
« َو َكما أَن َ
العالِ َم -مِنَ الص َحا َبةَِ ،والت ِ
الواحِدَ ِة َق ْوالَ ِن فًِ َو ْق َت ٌْ ِنَ ،ف َك َذلِ َك ٌَ ُكونُ لَ ُه فًِ الن ْو ِع الوا ِح ِد مِنَ
ال َم ْسؤَلَ ِة َ
ض أَ ْف َرا ِدهَا ِب َجواب فًِ َو ْقت،
ٌب فًِ َب ْع ِ
ِساب ِِل َق ْوالَ ِن فًِ َو ْق َت ٌْ ِنَ ،ف ٌُ ِج ُ
الم َ
آخ َر فًِ َو ْقت َ
ض األَ ْف َرا ِد ِب َج َواب َ
آخ َر....
ٌب فًِ َب ْع ِ
َو ٌُ ِج ُ
َوه ََذا ْ
سمى َت َناقُضا
ِبلؾ فًِ َع ٌْ ِن ال َم ْسؤَلِ ِة أَ ْو َن ْو ِع َها -مِنَ ال ِع ْل ِمَ -قدْ ٌُ َ
االخت ُ
ض ْ
ؾ َم َقالَ َت ٌْ ِن بِالنفًِ واإلِ ْث َبا ِ
ت....
اختِبلَ ُ
أَ ٌْضا!-؛ ألَن الت َناقُ ََولِ َه َذا ٌُ َ
االجتِ َهادَ ا ِ
وخ
ت مِنَ ال ُعلَ َم ِ
اء ِبالناسِ ِخ َوال َم ْن ُ
ض ْ
ار َ
ض ُه ْم َت َع ُ
ش ِّب ُه َب ْع ُ
س ِ
فًِ َ
اء َ -م َع ال َف ْر ِق َب ٌْ َن ُه َما-؛ ِبؤَن ُكل َواحِد مِنَ الناسِ ِخ
ش َراب ِِع األَ ْن ِب ٌَ ِ
خ َطا ِ
ابت ِب ِ
ب ُح ْك ِم هللاَِ :باطِ نا َو َظاهِراِ ،بخِبلؾِ أَ َح ِد َق ْولًَِ ال َعال ِِم
َوال َم ْن ُ
وخ َث ِ
س ِ

ِض ٌْ ِن!-.
ال ُم َت َناق َسلُو ِك ِه الط ِر َ
ٌق
َه َذا فٌِ َمنْ ٌَتقًِ هللاَ فٌِ َما ٌَقُولُ ُه([ٖ ]؛ َم َع ِع ْل ِم ِه ِب َت ْق َوا ُهَ ،و ُ
الراشِ دَ .
اء َو ُ
صو َما ِ
ضاتِ ِه ْم؛ ألَن ُه ْم
َوأَما أَهْ ل ُ األَهْ َو ِ
ت(ٔ)؛ َف ُه ْم َم ْذ ُمو ُمونَ فًِ ُم َنا َق َ
الخ ُ
ص ُدهُ.
ب َق ْ
ج ُ
ٌَ َت َكل ُمونَ ِب َؽ ٌْ ِر ِع ْلمَ ،وال ُح ْس ِن َق ْ
صد لِ َما ٌَ ِ

*البلز ُم نوعان:
ان :
بلز ُم َق ْو ِل اإلِ ْن َ
ان َن ْو َع ِ
س ِ
َو َعلَى ه ََذا؛ َف ِ
الح ِّق
الز َم َ
الح ّق؛ َف َه َذا مِما ٌَ ِج ُ
الز ُم َق ْولِ ِه َ
ب َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌَ ْل َت ِز َم ُه؛ َفإِن ِ
أَ َح ُد ُه َماِ :
َحقَ ،و ٌَ ُج ُ
ِن ا ْلت َِزا ِم ِه َب ْع َد
ض َ
وز أَنْ ٌُ َ
اؾ إلَ ٌْ ِه َإذا ُعلِ َم مِنْ َحالِ ِه أَن ُه الَ ٌَ ْم َتنِ ُع م ِ
ور ِه.
ُظ ُه ِ
ب األَبِم ِة مِنْ ه ََذا ا ْل َبا ِ
اس إلَى َم َذا َه ِ
ب([ٗ ]
َو َكثٌِر مِما ٌُضِ ٌفُ ُه الن ُ
ب ا ْلت َِزا ُم ُه؛ ْإذ أَ ْك َث ُر َما فٌِ ِه
س ِب َحق؛ َف َه َذا الَ ٌَ ِج ُ
َوالثانًِ :الَ ِز ُم َق ْولِ ِه الذِي لَ ٌْ َ
ض! َو َقدْ َبٌ ْن ُ
ض َواقِع مِنْ ُكل ِّ َعالِم َؼ ٌْ ِر النبِ ٌٌِّنَ ([٘ ]
ت أَن الت َناقُ َ
أَن ُه َقدْ َت َنا َق َ
ور ِه لَ ُه:
ُثم إنْ ُع ِر َ
ؾ مِنْ َحالِ ِه أَن ُه ٌَ ْل َت ِز ُم ُه َب ْع َد ُظ ُه ِ
اؾ إلَ ٌْ ِه.
ض ُ
 َف َقدْ ٌُ َ َوإِال؛ َفبلَ ٌَ ُج ُسا ُد ُه لَ ْم ٌَ ْل َت ِز ْم ُه([] ٙ
اؾ إلَ ٌْ ِه َق ْول لَ ْو َظ َه َر لَ ُه َف َ
ض َ
وز أَنْ ٌُ َ
لِ َك ْونِ ِه َقدْ َقال َ َما ٌَ ْل َز ُم ُهَ ،وه َُو الَ ٌَ ْ
سا ِد َذلِ َك ا ْل َق ْو ِل َوالَ ٌَ ْل َز ُم ُه.
ش ُع ُر ِب َف َ

*تفصٌل ج ٌّد ماتع:
َوه ََذا الت ْفصِ ٌل ُ -فًِ ْ
اس فًِ الَ ِز ِم ال َم ْذ َه ِ
ب َ :هلْ ه َُو َم ْذهَب ،أَ ْو
اختِبلؾِ الن ِ
س ِب َم ْذهَب؟ُ -ه َو أَ ْج َو ُد مِنْ ْ
ضاهُ
از ِم ٌَ ْر َ
لَ ٌْ َ
إط ِ
بلق أَ َح ِد ِه َما؛ َف َما َكانَ مِنَ الل َو ِ
س َق ْولَ ُهَ ،وإِنْ َكانَ
ضاهَُ :فلَ ٌْ َ
ضو ِح ِه لَ ُهَ :-ف ُه َو َق ْولُ ُهَ ،و َما الَ ٌَ ْر َ
ال َقابِل ُ َ -ب ْعدَ ُو ُ
ُم َت َناقِضا([] 4

ب
وم البل ِز ِم الذِي ٌَ ِج ُ
َوه َُو ال َف ْر ُق َب ٌْنَ البل ِز ِم الذِي ٌَ ِج ُ
ب ا ْلتِ َزا ُم ُهَ ،م َع َم ْل ُز ِ
وم لِلُ ُزو ِم ِه .
َت ْر ُك ا ْل َم ْل ُز ِ
الوا ِج ِ
الواق ِِع(ٕ)
ب([] 6مِنَ ال َم َقاالتَِ ،و َ
ؾ ال َف ْر ُق َب ٌْنَ َ
ؾ ه ََذا؛ ُع ِر َ
َفإِ َذا ُع ِر َ
ِم ْن َها.
ص ِّر ْح ه َُو ِب َع َد ِم لُ ُزو ِم َها.
از ِم التًِ لَ ْم ٌُ َ
َوه ََذا ُم َت َو ِّجه فًِ الل َو ِ
اؾ إلَ ٌْ ِه البل ِز ُم بِ َحال([] 1؛ َوإِال:
ض َ
َفؤَما َإذا َن َفى -ه َُو -الل ُزو َم؛ َل ْم ٌَ ُج ْز أَنْ ٌُ َ
سل َمَ -قالَ ُه؛
صلى هللاُ َعلٌَ ِه َو َ
اع َت َقدْ َنا أَن النبًِ َ -
ٌؾ إلَى ُكل ِّ َعالِم َما ْ
ألُضِ َ
سالَتِ ِه !
لِ َك ْونِ ِه ُم ْل َت ِزما لِ ِر َ
الزما لَ ُهَ -ظ َه َر ال َف ْر ُق
ؾ إلَ ٌْ ِه َما َن َفا ُه َع ِن الر ُ
ض ْ
َفلَما لَ ْم ٌُ َ
س ِ
ول َ -وإِنْ َكانَ ِ
َب ٌْنَ البل ِز ِم الذِي لَ ْم ٌَ ْنفِهَِ ،والبل ِز ِم الذِي َن َفاهُ.
وم َما ٌَ ْل َز ُم ُه؛ ألَن ُه َقدْ ٌَ ُكونُ
َوالَ ٌَ ْل َز ُم مِنْ َك ْونِ ِه َنص َعلَى ال ُح ْك ِم َن ْف ٌُ ُه لِلُ ُز ِ
اجتِ َهادَ ٌْ ِن فًِ َو ْق َت ٌْ ِن.
َع ِن ْ

*بٌن أهل العلم ،وأهل األهواء:
اء َ -م َع ُو ُجو ِد ْ
االختِبل ِ
ؾ فًِ َق ْو ِل
ب ال َف ْر ِق َب ٌْنَ أَهْ ِل ال ِع ْل ِم َوأَهْ ِل األَهْ َو ِ
س َب ُ
َو َ
االجتِ َهادَِ ،وه َُو
ص ِد َو ْ
العالِ َم َقدْ َف َعل َ َما أُم َِر ِب ِه مِنْ ُح ْس ِن ا ْل َق ْ
ُكل ِم ْن ُه َما :-أَن َ
ِن
َمؤْ ُمور فًِ الظاه ِِر ِب ْ
ابقا ،لَك ِ
اعتِ َقا ِد َما َقا َم ِع ْندَ هُ دَ لٌِلُ ُهَ ،وإِنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ ُم َط ِ
ٌِق الشاهِدَ ٌْ ِن َذ َويِ ا ْل َعدْ ِل،
الحا ِك ُم ِب َت ْ
س ِب ٌَقٌِنًَِ ،ك َما ٌُ ْإ َم ُر َ
اعتِ َقادا لَ ٌْ َ
ْ
صد ِ
ٌِق ال ُم ْخ ِب ِر
َوإِنْ َكا َنا فًِ ال َباطِ ِن َقدْ أَ ْخ َطآ أَ ْو َك َذ َباَ ،و َك َما ٌُ ْإ َم ُر ال ُم ْفتًِ ِب َت ْ
صد ِ
َ
اع الظاه ِِرَ ،ف ٌَ ْع َتقِ ُد َما دَ ل َعلَ ٌْ ِه َذلِ َكَ ،وإِنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ َذلِ َك
َ
العدْ ِل الضابِطِ  ،أ ْو ِبا ِّت َب ِ
ابقا .
ْ
االعتِ َقا ُد ُم َط ِ

ِب َعلَى الظنِّ مِما ٌُ ْإ َم ُر ِب ِه ال ِع َبادُ؛ َوإِنْ
وب :ه َُو الذِي ٌَ ْؽل ُ
االعتِ َقا ُد ا ْل َم ْطلُ ُ
َف ْ
اعتِ َقاد
ورٌنَ فًِ ال َباطِ ِن ِب ْ
َكانَ َقدْ ٌَ ُكونُ َؼ ٌْ َر ُم َط ِ
ابقَ ،وإِنْ لَ ْم ٌَ ُكو ُنوا َمؤْ ُم ِ
ابق َ -قط -.
َؼ ٌْ ِر ُم َط ِ

ّ
الحق ..وسلو ُك سبٌلِ ِه:
*قص ُد
ِض ٌْ ِن -فًِ َقضِ ٌة-أَ ْو َقضِ ٌ َت ٌْ ِنَ -م َع
اعتِ َقادَ ٌْ ِن ُم َت َناق َ
العالِ ُم([ٓٔ ] ْ
اع َت َقدَ َ
َفإِ َذا ْ
ص ِد ِه لِ ْل َح ِّقَ ،وا ِّت َباعِ ِه لِ َما أُم َِر ِبا ِّت َبا ِع ِه مِنَ ال ِك َتا ِ
ب َوالح ِْك َمةِ؛ ُعذ َِر ِب َما لَ ْم
َق ْ
وع َعنا.
ٌَ ْعلَ ْم ُه؛ َوه َُو ا ْل َخ َطؤ ُ ال َم ْرفُ ُ
ص َحا ِ
ِبخِبل ِ
اء(ٔ)؛ َفإِن ُه ْم {إنْ ٌَتبِ ُعونَ إال الظن َو َما َت ْه َوى
ب األَهْ َو ِ
ؾ أَ ْ
ٌِض!
س}َ ،و ٌَ ْج ِز ُمونَ بِ َما ٌَقُولُو َن ُه ِ -بالظنِّ َوال َه َوىَ -ج ْزما الَ ٌَ ْق َبل ُ النق َ
األَ ْنفُ ُ
اعتِ َقا ِد ِه -الَ َباطِ نا َوالَ
َم َع َعد َِم ا ْل ِع ْل ِم ِب َج ْز ِمهِ؛ َف ٌَ ْع َتقِدُونَ َما لَ ْم ٌُ ْإ َم ُروا ِب ْ
اجتِ َهادا لَ ْم ٌُ ْإ َم ُروا
ص ِدهَِ ،و ٌَ ْج َت ِهدُونَ ْ
َظاهِراَ ،-و ٌَ ْقصِ دُونَ َما لَ ْم ٌُ ْإ َم ُروا ِب َق ْ
ص ِد َما ٌَ ْق َتضِ ً َم ْؽف َِر َة َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ُموهُ!
صد ُْر َع ْن ُه ْم مِنَ
االجتِ َها ِد َوال َق ْ
ْ
ِب ِه! َفلَ ْم ٌَ ْ
ب َع َل ٌْ ِه ْم ،-أَ ْو َجا ِهلٌِنَ َ -
َف َكا ُنوا َظالِمٌِنَ َ -
ضو ِ
ش َبها ِبالضالٌِّنَ -.
ش َبها ِبا ْل َم ْؽ ُ
س لَ ُه َؼ َرض سِ َوى ا ْل َح ِّقَ ،و َقدْ
ض -لَ ٌْ َ
االجتِ َهادَ ال ِع ْلمًِ ال َم ْح َ
َفا ْل ُم ْج َت ِه ُد ْ -
سلَ َك َط ِرٌ َق ُه...
َ
الحق َو ٌُ َعانِ ُد َع ْن ُه...
َوأَما ُمت ِب ُع ال َه َوى ال َم ْح ِ
ض؛ َف ُه َوَ :منْ ٌَ ْعلَ ُم َ

ش ْبهة ،و َ
* ُ
ش ْهوة:
اس-؛ َوه َُو أَنْ ٌَ ُكونَ لَ ُه هَوى فٌِ ِه ُ
َو َثم ق ِْسم َ
ش ْب َهة؛
آخ ُر َ -وه َُو َؼال ُ
ِب الن ِ
َف َت ْج َتم ُِع الش ْه َوةُ َوالش ْب َه ُة([ٔٔ...

ض َم ْؽفُور لَ ُه ،أَ ْو َمؤْ ُجور...
َ ..فال ُم ْج َت ِه ُد ال َم ْح ُ
ض ُم ْس َت ْو ِجب لِ ْل َع َذا ِ
ب...
ِب ال َه َوى ال َم ْح ِ
صاح ُ
َو َ
ب مِنْ ُ
ش ْب َهة َوهَوى؛ َف ُه َو ُمسِ ًء...
االجتِ َها َد ال ُم َرك َ
َوأَما ال ُم ْج َت ِه ُد ْ
س َنا ِ
س ِ
س ِ
ت
الح َ
ب َ
ِبَ ،و ِب َح َ
ب َما ٌَ ْؽل ُ
َ ..و ُه ْم فًِ َذلِ َك َعلَى َد َر َجاتِ ،ب َح َ
ال َما ِح ٌَ ِة».
ُ
قلت:
هذا كبل ُم ُه -رحم ُه هللاُ ،-وهو كبلم َفصل -ل َمن ٌعقل ُ-...

وأَقُول ُ -أخٌرا-:
َ ...م ْعذ َِرة -مِنْ إِ ْخ َوانِ َناَ ،و( ُم َخالِفٌِ َنا!)َ -علَى َه ِذ ِه اإلِ َطالَ ِة التًِ لَ ْم أَ ْس َتطِ ْع
أكثر َ -منْ ٌفه ُم مِن (كرٌم) ،أو الَ ٌَ ْف َه ُم
ؾ َع ْن َها؛ َحتى ٌَ ْف َه َم َ
َت ْر َك َها ،أَ ِو الت َخل َ
الجهل
مِن (لبٌم) (!)َ ،-بلْ ح ّتى ٌَ ْف َه َم َمنْ الَ ٌُ ِرٌ ُد أَنْ ٌَ ْف َه َم -م ّمن هو فًِ
قاعد أو ُمقٌم!!-
سى ٌ-ا رحمنُ ٌا رحٌم-..
لَ َعلَ ..و َع َ
*****
)]([1أفبل تعقلون؟! وربكم تتقون؟ !
)]([2والعناوٌنُ الجانبٌ ُة -والحواشً -مِن إضافتًِ...
كم الدقٌق .
ظر العمٌق،
ُ
)]([3تؤملْ وجو َه التفرٌق؛ بالن ِ
والح ِ
الراشد،
س َنن الطرٌق ّ
نسؤل ُ هللاَ -تعالى أَنْ ٌجعلنا أهبل للتقوى ،وعلى َ

سلوك الصراط القوٌم...
و ُ
)]([4وال ٌُقال ُ :تقول ،أو :حرؾ !
)]َ ([5ف َتؤَملُوا َ -ر َعا ُك ُم هللا ُ -...
ؾ ِب َما َن ْحنُ فٌِ ِه مِنْ (إِ ْل َزام) -الَ َعدْ ل َ فٌِ ِه -بكفرٌا ِ
ت (وحدة
)]َ ([6ف َك ٌْ َ
وؼٌرهِما -م ّما َن ْحنُ ِم ْن ُه َ -وهللاِ -أَ ْب ِر ٌَا ُء،
األدٌان) ،أو ضبلالت ال ُمر ِجبةِ- ،
ِ
ٌح المقاال ِ
ت
وض ِة ِب َما ٌَ ُردهَا مِنْ َ
ُر ْؼ َم تل َك (اإلِ ْل َزا َمات) الواهٌات ،ال َم ْنقُ َ
ص ِر ِ
وال َكلِ َمات...
ٌحةَ ،و( َك ْتما) لِ َما
ص ِر َ
ارات ُمو ِه َمة َؼ ٌْ ِر َ
َ ...و ُكل َذلِ َك (ا ِّت َكاء) َعلَى عِ َب َ
ٌِحة َفصِ ٌحة ...
صح َ
ض َها مِنْ َت ْقعٌِدَ ات َ
ٌُ َناقِ ُ
س ُه؟!»!
َو َم َع َذلِ َك أَقُول ُ -فًِ َن ْفسِ ً (لً = َو َؼ ٌْ ِري!)َ « :-وأٌَ َنا الَ ٌَ ْظلِ ُم َن ْف َ
)]([7أي :لَ ْفظِ ٌّا.
كبلم َ
شر؛ َحا َ
َوه ََذا الَ ٌَ ْسلَ ُم ِم ْن ُه َب َ
َ
ش ٌْ ِخ
سلٌِنَ َ -ك َما
شا الن ِب ٌٌِّنَ َوال ُم ْر َ
سبق مِن ِ
اإلِ ْسبلَ ِم-؛ َف َتؤَملْ .
َ
الفروق الدقٌقة؟!
ٌعرؾ هذه
)]([8أٌن هذا الذي
ُ
)]([9هللاُ أَ ْك َب ُر .
اح ُك ُموا...
ار ُنوا ٌَ -ا ُع َقبلَ ُء!َ -و ْ
َف َق ِ
َ
الدقٌق -هذا -رح َم ُه هللا ُ -.
)]([10تؤملْ -أَ ٌْضا -تفرٌ َق ُه
صو ُم َنا (اإلِ ْسبلَمٌِون!!!) -حزب ٌٌِّن وتكفٌر ٌٌِّن؛ ُؼبلة
)]َ ([11و ُخ ُ
ولؤلسؾِ  -مِنْ َ
الص ْن ِ
ؾ؛ إِال َمنْ َر ِح َم!!
تهاوٌن! -
هذا ِّ
َ
و ُم ِ

أعٌنونًِ على َن ْفسِ ً -بارك هللاُ فٌ ُكم-...
أعضاء هذه ال ُمنتدٌا ِ
بار َك ِة -
جمٌع إخوانًِ
ِئ َبدْ ء-
ِ
ت العلمٌ ِة ال ُم َ
َ
أش ُك ُر -باد َ
(منتدٌا ِ
ت ُكل ِّ السلف ٌٌِّنَ ) -على ما ٌَقو ُمونَ به مِن ُمشاركات علمٌة ،فٌها
بار َك ِة الح ّقةِ ،والردِّ على
جهاد فً ُنصر ِة الدعو ِة السلفٌ ِة ال ُم َ
ُجهد و ِ
ُخصومِها ،و ُمخالِفٌها -كٌفما كا ُنوا ،وأٌنما كا ُنوا-...

و ٌَزدا ُد ُ
أكثر) هذه ال ُمشاركا ِ
ت
أرى أن ( َ
ش ْك ِري لهم -جزا ُه ُم هللا ُ خٌرا -لَما َ
ضل هللا -
َملفوفة بالكلم ِة الط ٌِّ َبةِ ،ومحفوفة ِّ
ٌن؛ وهذا مِن َف ِ
بالر ْف ِق واللِّ ِ
تعالى -وحدَه.
قاب ِل -ألعلَ ُم أن (بعضا) مِن هذه ال ُمشاركا ِ
ج -أحٌانا-
خر ُ
ت (قد ) ٌَ ُ
وإ ِّنً -بال ُم ِ
ؾ َ
اآلخ ُر
على
ٌقع به الط َر ُ
شكل ُمنا َكفات وإلزامات (!) َجزاء ِوفاقا لِـ َما ُ
ِ
صلح ُه ُم هللا ُ-...
(!) مِن ُظ ْلم ،و َت َعد،
قوق -أَ َ
وتجاوز ُ
ُ
للحدو ِد وال ُح ِ
ت! -فً مقاالت سابقة -عِدة -أنْ ال َن ْن َ
ت -بل َر َج ْو ُ
نت َنب ْه ُ
ولقد ُك ُ
ساق َورا َء
والصوابُ ،مإ ِّكدا
أُولب َك اإلخو ِة -هدا ُه ُم ال َم ْولَى -فٌما خالَفُوا فٌه الحق
َ
وكثٌرها...
المسابل
قلٌل
التزام الش ْر ِع
على أهمٌ ِة
ِ
وآداب ِه فً ِ
ِ
ِ
ِ
والذي أ ُ ِرٌ ُد أنْ أ ُ َن ِّب َه علٌه -اآلنَ  -مِن ذلك-:
التحذٌر مِن إٌرا ِد تِ ْل ُك ُم األلقا ِ
ب الض ْخ َم ِة ال َف ْخ َم ِة التً ٌُ ْطلِقُها َعلًَ،
ُ
بج ْن ِ
بعض اإلخو ِة فً شًء مِن ُمشاركاتِ ِهم ،مثل:
ب اسمًِ (!)
ُ
ض ُعها َ
و ٌَ َ
أعرؾ مِن
اإلمام)( ،الحافِظِ )( ،البحر)!!! إلى ما هُنالِ َك مِن ألقاب كبٌرة
(
ُ
ِ
نفسِ ً ٌَ -قٌنا -أ ِّنً دو َنها -وهللاُ ٌؽف ُِر لً ول ُكم-...
وإ ِّنً ألَ ْ
ِثل هذه األلقا ِ
ب مِن أولب َك اإلخو ِة قد ٌكونُ هو -
ص َ
ش ُع ُر أن ُ
دور م ِ

ت -نفسِ ِه ،-واإللزاما ِ
ب ال ُمنا َكفا ِ
أٌضا -مِن با ِ
ت -ذاتِ ِه!!-
آلخر (!) -هدا ُه ُم هللاُ -جردُو َنا (!) مِن أد َنى أد َنى
ؾا َ
ذل ُكم أن الط َر َ
وألصقُوا بنا أشد وأَ ْن َكى أوصا ِ
األوصا ِ
ؾ
ؾ العلمٌ ِة -وال أقول ُ :األلقاب!!-
َ
وء واإلساء ِة!! ِ -ب ُكل ِّ َبذا َءة!-
الس ِ
فلعل (هذا) -مِن
ِ
هإالء -جا َء جوابا على (ذاك) -مِن أولبِ ُكم-وهللا ُ
ال ُمستعانُ -.
ُ
ولست براضِ ٌ ِه...
ت َ -ق ْببل -على هذه القضٌ ِة -بل كر ْر ُ
كنت َنب ْه ُ
ُ
ت التنبٌ َه علٌها-؛ فإ ِّنً
ولبِنْ
أرجو -اآلنَ  -رجاء شدٌدا أنْ ُتعٌ ُنونً -إخوانًِ -على َنفسِ ً -أعضاء،
ُ
للشٌطان َعلًَ -فً ذلك -أد َنى
شرفٌِن ،-وأنْ ال َت ْج َعلُوا
ِ
شاركٌِنَ  ،و ُم ِ
و ُم ِ
سبٌل :-بؤنْ تجتنِ ُبوا إٌرادَ هذه األوصاؾِ ،وأنْ ُتجانِ ُبوا ذ ِْك َر هذه األلقا ِ
ب-
بار َك هللاُ فٌ ُكم-...
رأي عٌن -ذلك َ
األخ الذي أ َت ٌْ ُ
اإلمام
ت به إلى شٌخِنا
وال أزال ُ أذ ُك ُر -كؤن ُه ُ
ِ
باركِ :-
هور األخٌر ِة -مِن ُع ُم ِر ِه ال ُم َ
ِّ
األلبانً -فً الس َن ِة األخٌر ِة -بل فً الش ِ
بجلٌل األوصا ِ
وكبٌرها؛ ف َب َكى شٌ ُخنا -
ؾ
لَما َبدَ أ ٌُ ْثنًِ علٌه ،و ٌَصِ فُ ُه
ِ
ِ
وأب َكى -قاببل( :-ما أنا إالّ
طالب ِع ْلم)...
ُ
َر ِح َم ُه هللاُ رحمة واسعة...

صا ذلك َ
ش ُك ُر ُ
وإ ِّنً ألَ ْ
بالرسال ِة
راسلَنًِ ِّ -
األخ ال ُم َكر َم الذي َ
شكرا خا ّ
األمر ،و ٌُ َن ِّب ُهنًِ
الخاصَ ٌُ :ذ ِّك ُرنًِ بهذا
النصٌ ِة -على هاتفًِ الش ْخصِ ً
ّ
ِ
إلٌ ِه...

...والذي كان بس َب ِب ِه هذا ال َمقال ُ....
الجزاء ،وهو مشكور مؤجور...
خٌر
ِ
فجزا ُه هللاُ -تعالىَ -

{وهللاُ علٌم بذا ِ
ت الصدور}...

*****

جوو َز ِ
ت
أوقِفُوا -إخوانً وأح ّبتً -أمثال َ هاتٌ َك الردود! فقد ُت ِ
ال ُحدود!!
...ال تزال ُ الردو ُد العلمٌ ُة السلف ٌّ ُة القوٌ ُة -بؤنواعِ ها كافة-على سابر
ال ُمخالفٌن-بدرجاتهم كا ّفة -ماثلة لؤلذهان ،بادٌة لل َعٌان ،قوٌة فً ال ُحج ِة
وال ُبرهان...

ص ُرها،
ب َح ْ
ولذلك ُ -كلِّ ِه -أمثلة ُمتعدِّدَة -كثٌرة -فً الؽابِ ِر والحاضرٌ ،ص ُع ُ
وٌتعذ ُر استقصاإُ ها...
وعدد منها مشهور معروؾ...
ُ
فضٌلة الشٌخ بكر بن عبد هللا أبو زٌد -رحم ُه هللا ُ-
ولقد كان مو ّفقا -جدّ ا-
أصول
ب رسال َت ُه ال ُمتم ٌِّ َز َة« :الردّ على ال ُمخالِؾِ أصل مِن
لَـما َك َت َ
ِ
اإلسبلم»؛ بما ٌدل ُعنوا ُنها على مضمونِها ،وحقٌقتِها...
ِ
بحال األُم ِة ُ -عموما ،-والسلف ٌٌِّن -
ولٌس بخاؾ أن َمن كان أدْ َرى
َ
ِ
الواقع على
أدرى بالض َر ِر
ُخصوصا -بال ُمخالَ َطةِ ،وال ُم
جالس ِة -ف ُهو َ
َ
ِ
وردَدْ نا
اء ذا َك
السلف ٌٌِّنَ مِن َجر ِ
صد ٌْنا لهَ ،
نحرؾِ الذي َت َ
المنهج ال ُم ِ
ِ
ُ
س بتعق ِ
أدرى
أهل
ش ُبهاتِ ِه:
الفضل!»؛ وهو -بالتالًَ -
ِ
ب ِ
منهج «ال َه َو ِ
ِ
أدرى بالحل ِّ...
بالواقعَ ،
ِ
بخبلؾِ
ضوء
القاب ِع فً مكان ما! فً َف ْهم ما! فً موقؾ ما ؛ فهذا -على
ِ
ِ
عٌش فً
ص َح َمن ٌستحق النص َح؛ ذلكم أن ُه ٌَ ُ
نص َح لِ ٌَ ْن َ
ذا -هو األحق بؤن ٌُ َ
ُ
اعة ،ال َتصِ لُ ُه
فُ َق َ
األصوات والص َرخات ،وال األنٌِنُ واآلهات؛ فهو ٌتواصل ُ
الجمٌع باإلشارات!...
مع
ِ

َومِما ٌَجد ُُر التنبٌ ُه علٌه -ها هُنا-أن قضٌ َة الردو ِد-وما ٌُحٌ ُط بها -قضٌة
ُ
جوانب عِدة:
األنظار مِن
جهات
ِؾ فٌها ُو
َ
قد تختل ُ
ِ
1أنْ تكونَ شدٌدة ،أو ل ٌِّ َنة...2أنْ تكونَ كثٌرة ،أو قلٌلة...فردَة ،أو ُمتضم َنة...
3أنْ تكونَ ُم َؼٌر ُمباشِ رة...
4أنْ تكونَ ُمباشِ رة ،أو َ5أنْ تكونَ َوجٌزة ،أو ُم َطولَة...6-بل...أنْ تكونَ  ،أو ال تكونَ !

...و ٌَ ْع َت ِو ُر هذه ال ُكلٌِّا ِ
ت الست -جمٌعا -الن َظ ُر ال ُمتؤ ِّنً فً إدراكِ ال َمصال ِِح
أو المفاس ِد مِن ُكل...
وهذا -جمٌ ُع ُه -كما ذ َك ْر ُ
بؤي
الح ْك ُم علٌه -صوابا أو خطؤِّ -
ِؾ ُ
ت -قد ٌختل ُ
مِقدار كان! -مِن َط َرؾ إلى َ
آخ َر:
الح ُ
تاب ُع بقلة..
تابع َ
فال ُم ُ
ثٌث ..ؼٌ ُر َمن ٌُ ِ
ؼٌر الذي ٌُعاٌنُ ..
والذي ٌَسم ُع ُ ..
أكثر...
ؼٌر الذي ٌسم ُع َ
سمع بعضاُ ...
والذي ٌَ ُ
والذي ٌصلُ ُه (!) ما (قد) ٌُس َتق َب ُح -فقط ..-ؼٌ ُر َمن ٌصلُ ُه -مع ُه -ما
األكثر!-
ٌُ
ستحسنُ -وقد ٌكونُ
َ
َ
ار ...لٌس كالذي ٌَ ُد ُه فً الماء!!
والذي ٌَ ُد ُه فً الن ِ
ووقابع ودقابق عا ٌَ ْ
شناهَا فً منتدٌاتِنا ال ُمبارك ِة
ُ ...كل هذه أُمور وحقابق،
ُ

هذهُ ( -منتدٌا ِ
أكثر مِن
ِالعام ،مع َ
ت ُكل ِّ السلف ٌٌِّن)َ -ع ْب َر َ
أكثر مِن عام ونِصف ِ
األمصار ،بكاف ِة ال ُمستوٌات -والحم ُد هلل الذي
خمس ِة آالؾِ ُعضو -مِن كاف ِة
ِ
بنعمته تت ّم الصالحات...
َ
نتفاخ ُر بعدَ ِدهِم؛ وإنما
الجمع -اآلنَ -؛ فإننا ال نت َكث ُر بهم ،أو
وإذ نذ ُك ُر هذا
َ
ص ِح
بارك،
الواجب َن ْف ُع ُهم وتقدٌ ُم الن ْ
ُ
ذلك كذلك -بمن ِة هللا -ألن ُهم َج ْمع ُم َ
نخسرهُم ،أو أنْ ُن َقلِّل َ مِن شؤنِ ِهم ،أو أن ُنش ِّت َ
ت
سنُ -أبدا -أنْ
َ
ل ُهم ،وال ٌَ ْح ُ
ِؾ َ
شو َك َت ُهم...
ُجهودَ هُم ،أو أنْ ُنضع َ
العكس:
المطلوب الشرعً-تماما -هو
بل
ُ
ُ
1أنْ نكس َب ُهم ،و ُن ْإ َج َر ب ِهم..قدرهُم..
جل َ
ُ 2ن َع ِّظ َم شؤ َن ُهم ،و ُن ِِّ
الحق ُجهودَ هُم وكلم َت ُهم..
نجمع على
3َ
ّ
ي با ّ
الحق شوك َت ُهم.
لحق إلى
ُ 4ن َق ِّو َأكثر ،و َتضافُرا
أكبر،
وتعاونا علم ٌّا َ
ُ
ب تكا ُتفا لل ُجهو ِد َ
وهذا -ال شكٌ -تطل ُ
أخو ٌّا ْأو َف َر...
أم َر ٌْ ِن مهم ٌْن:
وال ُبد -ها هُنا-ابتداء -مِن ذ ِْك ِر ْ
ِّ
ِّ
أهل
وبالحق -عن
الحق
ِفاع هذا ال ُمنتدَ ى عن
األبر ِ
أولُهما :أن د َ
ٌاء مِن ِ
ِ
السن ِة -ل ْم ٌَ ُكنْ َر ْؼ َبة وال َرهبة ،وإنما تؤدبا لواجب َؼ َفل َ -و َتؽا َفل َ -عن ُه
الكثٌ ُر.
ثانٌهما :أن الردودَ ال ُمتناث َِر َة فً هذا ال ُمنتدَى -على ُمختلَ ِ
ؾ ُمستوٌاتِها -ل ْم
تؤ ِ
ص َر شخصا بعٌنِ ِه !وإنما هً بٌانُ حق
حاب ًَ أحدا على أحد ،أو تن ُ
ت ل ُت ِ
س ِ
ب الحال.
ِؾ ِب َح َ
عال ،ببٌان قد ٌختل ُ

ٌجب االجتما ُع علٌه ،والدعوةُ إلٌه -اآلنَ -فً
وعلٌه؛ فإن الحد األد َنى مما
ُ
شؤن الردود -بعدَ كثٌر مِن الظرو ِ
ؾ وال ُمتؽ ٌِّرات -هو:
ِفاؾ عن ُمتابع ِة الرد على أكثر ال ُمخالِفٌنَ فٌما ٌَ ْه ِرفُونَ ! وعن تتبعِهم
االنك ُ
ؾ َ
فً أكثر ما به ٌتسا َف ُهونَ !! فقد َظ َه َر الحق ،وا ْن َك َ
الخلَلُ ،وتمٌ َزت
ش َ
بحم ِد ر ِّبنا
ؾ بذلك أقوام!-؛ فقد أدٌنا الذي علٌنا َ -
ٌعتر ْ
الص ُ
فوؾ -وإنْ ل ْم ِ
ننجر لبلجترار!!!
العظٌم الج ّبار-؛ فبل نرٌ ُد التكرار  ،أو أن
ّ
فح ْسب-؛ بل هو (قرار) ُنلزم
وكبلمًِ هذا -ها هُنا-
لٌس توجٌها إرشادٌا َ -
َ
شرفُو ( ُمنتدٌا ِ
ت ُكل ِّ السلَفِ ٌٌِّنَ ) -بع َد
به
َ
أنفسنا ،وإخوا َننا ،ات َخ َذ ْت ُه إدارةُ و ُم ِ
لنصابح وتوجٌها ِ
ت
ماع
داولَ ِة الجادةِ ،والدِّراس ِة وال ُم َ
ال ُم َ
ِ
شاو َرةِ ،والس ِ
ج-ال عن ضعؾ  ،وال عن
وأهل ال ِع ْل ِم -فً الداخ ِِل
شاٌخ
ال َم
ِ
ِ
والخار ِ
ِ
تكبكب!-...
وؾ
ِؾ َمضامٌِنَ و َمقاصِ دَ هذا (
س َ
القرار ) َ
وعلٌه؛ فإن ُكل َموضوع ٌُخال ُ
ِ
اإلعذار واالعتِذار-...
اإلمهال -مع
بالح ْذؾِ واإلهمال -ال ْ
ٌُعا َمل ُ َ
ِ
ُ
شب ُه ما
فضٌلة
وما أجمل َ ما قالَ ُه
بن هادِي -حفظ ُه هللا ُ -فٌما ٌُ ِ
الشٌخ ربٌع ِ
ِ
َ
الفبة
نحنُ فٌهُ ( :-مجاراة السفهاء ؼٌر البقة بالعقبلء)؛ ْإذ إن تل َك
تهج َم َة ال ُم َت َج ِّه َم َة -لُؽة! -قد انك َ
صار ْت -فوا
ش َفت؛ ح ّتى
َ
ال ُمشا ِؼ َب َة ال ُم ِّ
سفاهُ -أد َنى مِن أنْ ُت َ
عطى َ
أَ َ
أكثر مِن ح ِّقها فً الردو ِد واالهتمام -ولو بؤقل ِّ
الكبلم!-

قاول ُ مع ُهم ه ِْذٌان ال ٌَ ُ
استمرار (!)
قبلء! مع حِرصِ ِهم على
لٌق بال ُع ِ
فالت ُ
ِ
ض مع ُهم فً َع ٌِّ ِهم َ
وؼ ٌِّ ِهم؛ ألن ُه ال حٌا َة لهم (!) فً
فاو ِ
خاو ِ
ض والت ُ
الت ُ
ؼٌر ذلك!! فلو قُطِ َع عن ُه ُم الرد وأُهْ ِملُواَ :جفوا كما َت ِجؾ ال ُمستن َق ُ
عات!
ِ
َ
األحراش!
ُ
وذ َبلُوا كما تذ ُبل ُ

وأكثر :-أننا َرأ ٌْنا -أو سمِعنا-
أكبر
المطلوب
وم ّما ٌإ ِّك ُد هذا
َ
الواجب َ -
َ
َ
َ
ضاق َذ ْرعا بهذا الذي ٌجري
عددا ممن ُنحب -مِن مشاٌخِنا وإخوانِنا -قد
بؽض الن َظ ِر عن صوا ِ
الواقع
ٌق )!عن
وٌدور -
ِقدار ُبعد هذا (ا ِّ
ِّ
ُ
لض ِ
بم ِ
ِ
ال ُمعاش -حقٌقة ،-أو قُربه-...
فمِما َذ َك َرهُ صا ِح ُبنا وتلمٌ ُذنا األ ُ
موضوع
خ شاكِر العالِم -وف َق ُه هللا ُ -فً
ِ
المنشور فً
تقرٌر رحل ِة ال ُع ْم َر ِة الرابع ِة للمدرس ِة السلفٌ ِة فً فِلَ ْسطِ ٌن) -
(
ِ
ِ
( ُمنتدٌاتِنا) -قرٌبا -قولُ ُه:
الشٌخ ال ُمحدِّ ِ
ث
ِرام :فضٌل ِة
أثناء ِزٌارتِنا و ُمجالستِنا
الح ْظنا
َ
« َ
للمشاٌخ الك ِ
ِ
ِ
كتور
العبا ِد ال َبدْ ِر ،وفضٌل ِة
العبلّم ِة عب ِد ال ُم
بن َح َمد َ
حسن ِ
ِ
الشٌخ الد ِ
ِ
رمضانً
بن أحم َد
ِّ
الر ِّ
بن عامِر ّ
حٌلً ،وفضٌل ِة الشٌخ عب ِد المالِكِ ِ
إبراهٌم ِ
ِ
منهج ال ُؽلُ ِّو وال ُؽبل ِة.
الجمٌع على َذ ِّم
زابري :إطبا َق
الج
ِّ
َ
ِ
ِ
اربِ ِهم و ِخ ْبرتِ ِهم بؤصحا ِ
المنهج الشً َء
ب هذا
وقد قص المشاٌ ُخ مِن َت َج ِ
ِ
مور التً تجعل ُ السام َِع على ٌقٌن مِن أن الس َ
الكثٌر مِن الحوا ِد ِ
بلمة
َ
ث واأل ُ ِ
وعدم ُمبلحقتِ ِهم فً ُكل ِّ ما
س َف ِه ِهم،
هإالء،
إهمال
فً
ِ
وعدم ُمجاراتِ ِهم فً َ
ِ
ِ
ِ
ٌَقولونَ وٌك ُت ُبونَ !

امع؛ فقد َق َط َع المشاٌ ُخ أي شك
وح ّتى ال ٌب َقى هذا ُمجردَ استنباط مِن الس ِ
شرفٌِن
فً هذا :بتحمٌلِنا نصٌحة -بل نصاب َح -قولٌة ألنفُسِ نا -
باعتبارنا ُم ِ
ِ
على ( ُمنتدٌا ِ
التؤصٌلً
العلمً
س
ت ُكل ِّ السلف ٌٌِّن)-
ِّ
ِّ
ِ
بالعمل على تقوٌ ِة الن َف ِ
ب ال ُمبلحقا ِ
وإؼبلق با ِ
الجزبٌةِ ،و ُكل ِّ ما
ت واللدَ دِ،
فً المنتدٌاتِ،
والمسابل ُ
ِ
ِ
ِلم
س العلمً التؤصٌلً فٌها ،و ٌَشؽل َ ُطبلّ َ
ِؾ الن َف َ
ضع َ
مِن شؤنِ ِه أنْ ٌُ ْ
ب الع ِ
َع ،والتقد ِم
شر
منهج السلَؾِ ،و ُم َ
حار َب ِة ِ
أهل ِ
عن ُمهمتِ ِهم األصٌل ِة فً َن ِ
البد ِ
ِ
فً َطلَ ِ
ِلم.
ب الع ِ

دورنا -جمٌعا -لهذه
ٌِاحنا وانشِ را َح ُ
فما كان مِنا إالّ أنْ أبدَ ٌْنا ارت َ
ص ِ
التوجٌها ِ
صابح تلتقً -
ِلمُ ،مإ ِّكدٌِنَ أن هذه الن
َ
ت ال ُمضٌب ِة مِن ِ
أهل الع ِ
ُ
شرؾ العام على
شٌخنا علً بنُ حسن الحلبً األثري -ال ُم
ب
ُ
َتماما -ما دَ أَ َ
(المنتدٌا ِ
ت) -على ُنصحِنا به ُمن ُذ
الٌوم األو ِل الفتِتاحِها ،وإننا -اآلنَ  -إنْ
ِ
أهل
للعمل
أكثر َعزما و َنشاطا
شاء هللاُُ -
َ
بنصابح شٌ ِخ َنا وإخوانِ ِه مِن ِ
ِ
ِ
ِلم».
الع ِ
قلت :ونحنُ ال ن ُ
ُ
بإخبلص هإال ِء األفاضِ ل ،أو حِرصِ هم ،أو
شك -أبدا-
ِ
ُح ِّب ِهم -وال ُن َز ِّكٌ ِهم على هللا -تعالى-...
جاو ْب مع ُهمَ -إذن -وال ُبد -...
َف ْل َن َت َ
جاو ْبنا الس َن َة الماض ٌَ َة َ -ط َمعا فً َو ْأ ِد الفتنةِ ،و َط ًِّ صفح ِة
بل لبِن َت َ
الخِبل ِ
ؾ -مع ُمبادر ِة
طر َحها إخوا ُننا ال ُمخالِفُو َننا؛ فؤلَنْ
اإلصبلح التً َ
ِ
هإالء أَ ْولَى وأَ ْولَى...
ب مع َمشاٌخِنا و ُموافِقٌنا
ِ
جاو َ
َن َت َ
َ
هإالء األفاضل ُ َذرعا -أخٌراُ :-كنا نحنُ قد حذ ْرنا
ضاق به
وبخاصة أن ما
ِ
من ُه -قدٌما-:
ف َك َت ْبنا:
صفح َت ُهم على ُكل ِّ حال
(بٌنَ األحوال واألوحال؛ َف ْل َن ْط ِو َ
و َن َه ٌْنا :
تردون
شاب ُهوا َمن ل ُهم تنتقِدُون ،وعلٌ ِهم ُ
(أٌها ال ُمحِبون ..ال ُت ِ
وحذ ْرنا:
( ُ
بالج ْه ِل
الخصومة عندما تكونُ فُجورا َم ْلفوفا َ

وبٌنا:
صد؟
سفاهة) ُت َرد؟! و ُكل ( َجهل) ٌُ َ
(هل ُكل ( َ
و ..و ..و...

وؼٌر هذا وذاك وذلك وذٌاك مِما َك َت ْب ُت ُه ،أو شار َك به إخوا ُننا أو
...
َ
ُ
شرفٌِن أو األعضاء -فً مقاالتِ ِهم أوتعلٌقاتِ ِهم
ِلم -مِن ال ُم ِ
تبلمٌ ُذنا طلبة الع ِ
جزا ُه ُم هللا ُ خٌرا -جمٌعا-...ُ
طالب به أولبِ َك األفاضِ ل ،وما أكدْ نا ُه
بار َك ُة بٌنَ ما
...وهذه
َ
الموافقة ال ُم َ
السبٌل بٌ َن َنا وبٌ َن ُهم -جزا ُه ُم
وض ُح -جل ٌّاَ -وح َد َة المنهج ،وا ِّتحا َد
نحنُ ُ :ت ِّ
ِ
ُ
لبعض المواق ِ
ؾ!
التقدٌرات -أحٌانا-
وإن اخ َتلَ َفت
ِ
هللاُ خٌراِ -
تقدٌرهِم ذاك -إالّ
األعظم -
ترجٌح المصلح ِة
والء -فً
وما دافِ ُع
جمٌع أ ُ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
سواء أصا ُبوا ُكبلّ أو بعضا ،أ ْم ل ْم ٌُصٌ ُبوا-...
ِّ
بالحق الذي
وردَدْ ناُ :كنا قابمٌِنَ
ولٌس بخاؾ أن ُه عندَما َك َت ْبنا ،وتا َب ْعناَ ،
الو ْق ِ
نعتق ُد ُه مِن (وا ِج ِ
ت)..
ب َ
الوجهةِ،
سبٌل
واآلنَ -ونحنُ فً
وتحوٌل الطرٌق ِة -إلى ما َنراهُ
تحوٌل ُ
ِ
ِ
ِ
أنفع وأفضل َ  ،وأجدى وأكمل-بمنة هللا وتوفٌقه-؛ فإن هذا ِ -م ّنا -قٌِام
َ
الو ْق ِ
بـ(وا ِج ِ
ت) -أٌضا-..
ب َ
باالنتقال إلى ُمعالج ِة (المسابل) ،ال ُمتابع ِة (المشاكِل!!)
وذلك:
ِ
وفً َط ٌِّنا لصفح ِة هاتٌِ َك الردو ِد -ال ُمتجاوزة لل ُحدود -على مع َنى ال ُمناكف ِة

والت َتب ِع! -فواب ُد عِدة:
لوبنا ،وهدوء نفسٌاتِنا..
1راحة قُ ِ2انشِ ؽالُنا باألهم فال ُم ِه ِّم -تؤصٌبل وتفصٌبل-...ُ 3محاولة َر ْأ ِوجمع الكلمة...
ب الصدْ عَ ،
َ
وطلبة عِلم-...
4المزٌ ُد مِن االبتبلؾِ والمحب ِة والمودة فٌما بٌننا -مشاٌ َخطع ُط ُر ِق الشٌطان فً َم ْك ِر ِه وتربصه...
َ 5-ق ُ

وإنْ ُكنا على ٌقٌن مِن أن إٌقا َفنا للردو ِد -على معنى ما بٌ ْن ُ
ت! -ومِن
الشر
بعض
ؾ الفِ َت ِن ،وإخما َد نٌرانِها ...ولكنْ َ :حنا َن ٌْ َك
ِّ
ُ
جهتِنا -ال ٌَ ْعنًِ توق َ
بعض!!
أهونُ مِن ِ
ِّ
بتوفٌق هللاٌ -زٌدُنا َثباتا على
وهذا ُ -كل ُه-
الحق ال َم ْح ِ
ض الذي هَدانا هللاُ
ِ
سطا َعدْ الَ -ب ٌْنَ ُؼلُ ِّو الؽالٌِن ،وتساه ُِبلل ُمتساهِلٌن -وال أقول ُ:
إلٌه ُ -منهجا َو َ
تمٌع ال ُم َم ٌِّعٌِن!!-
هذه واحدة...
ُ
الثانٌة:
...أما
أي ُ
شبهة ذا ِ
ِؾ (التؤصٌل َ العلمً) فً التعق ِ
ت
ب والردِّ على ِّ
فإننا لنْ ُنوق َ
الص ْرؾ ،والتحقٌق الخالِص-؛ بعٌدا عن
اإلشكال -
ِلم أو
بالعلم ِّ
ِ
ِ
َقدْ ر مِن الع ِ
الفارؼات ،أو التعلٌقات
ماحكات ،و َنؤٌْا عن ال ُمتا َب َعات
ال ُمها َترات وال ُم َ
ِ
ْ
األكبر فً ا ِّتخا ِذ َمن ات َخ َذ-
ب
الشدٌدات! والتً
َ
كانت -فً َن َظ ِري -هً الس َب َ
ِلمَ -موقِفا سلب ٌّا -قد ٌكونُ فٌه شًء مِن الظلم! -
مِن
المشاٌخ أو طلب ِة الع ِ
ِ
بار َك ِة(-منتدٌات ُكل ّ السلف ٌٌِّن)-بسب ِ
ب ما قد ( َبلَ َؽ ُه!) مِن
مِن منتدٌاتِنا ال ُم َ
الفارؼات ،أوتل َك التعلٌقات الشدٌدات!!
أمثال هذه ال ُمتا َبعات
أخبار
ِ
ِ
ِ
َ
الفتاوى»
ابن تٌمٌ َة القابل َ -كما فً «مجموع
شٌخ
َ
ور ِح َم هللا ُ
اإلسبلم ِ
ِ
(ٖ -)ٕٖٗ/ل ّما َذ َك َر عن بعضِ ِهم ،أن ُه :

ت له :أنا ما َب َؽ ٌْ ُ
ؼٌر مرة تر َك المحاقة! فقُ ْل ُ
ت على أحد وال
ب م ِّنً َ
( َطلَ َ
ُ
ت ألحد :وافِ ْقنًِ على اعتِقادِي ،وإالّ َف َع ْل ُ
قُ ْل ُ
أكرهت أحدا بقول
ت بك !وال
وال َع َمل؛ بل ما َك َت ْب ُ
ت فً ذلك شٌبا ق ّط...).
صدْ ر لِ َمنْ ٌُخالِفُنًِ؛ فإن ُه وإنْ تعدى
س َع ِة َ
وقال (صٕ٘ٗ)( :هذا وأنا فً َ
ُحدودَ هللا فً تكفٌر ،أو تفسٌق ،أو افتراء ،أو عصبٌة ،أو جاهلٌة :فؤنا ال
العدل...).
ٌِزان
ِ
وأز ُن ُه بم ِ
أتعدى ُحدو َد هللاِ فٌه ،بل أضب ُط ما أقولُ ُه وأفعلُ ُه ِ
ِّ
بالحق
وقال (ص( :)ٕٗ1ومؤمور -أٌضا -مع ذلك أنْ أقول َ -أو أقو َم:-
َ
ُ
حٌث ما ُك ُ
الصحٌح ٌْ ِن»
أخر َجا فً «
هللا
نت؛ ال
أخاؾ فً ِ
َ
لومة البم؛ كما َ
ُ
بن الصا ِمتِ ،قال( :با ٌَ ْع َنا رسول َ هللا -صلى هللاُ علٌه وسل َم-
عن ُعباد َة ِ
على الس ْم ِع والطاع ِة فً ٌُ ْس ِرنا و ُع ْس ِرنا ،و َمنشطِ نا و َمكرهِنا ،وأ َث َرة
ِّ
خاؾ فً
بالحق حٌ ُثما ُك ّنا ال َن ُ
ناز َع الحق أهلَ ُه ،وأنْ َنقول َ
علٌنا ،وأنْ ال ُن ِ
هللا لو َم َة البم) ،فبا ٌَ َع ُهم على هذه األ ُ
ُ
الطاعة
صول الثبلث ِة الجام َعةِ ،وهً:
ِ
فً طاع ِة هللا؛ وإنْ كان اآل ِم ُر ظالِما ،و َت ْر ُك ُم َ
األمر أهلَ ُه ،والقٌا ُم
ناز َع ِة
ِ
بالحق ِببل َمخافة مِن َ
ِّ
الخ ْل ِق»...
ٌجب أنْ ٌُ ْعلَ َم أن الذي ٌُرٌ ُد أنْ ٌُ ْنك َِر على
وكان قد قال -قبل َ ذلك( :-ومما
ُ
آخر ِه -فً كبلم جمٌل
الناس لٌس له أنْ ٌُنك َِر إالّ ُ
ِ
بحجة وبٌان )...إلى ِ
دقٌق-.

شار إلٌه -على الض ْبطِ
والتؤصٌل،
ِ
و ْل َن ْح ِرص فً هذا (التعقب والردّ ) -ال ُم ِ
األسماء ،أوال ُك َنى ،أو األلقاب -أو تتبعِها
دونَ أنْ َن ْن َجر ( كثٌرا !) إلى ذ ِْك ِر
ِ
ْ
األساس أنْ تكونَ ُمنتدٌا ُتنا
ستعارة-؛ ألن هَدَ َفنا
أكانت حقٌقٌة ،أ ْم ُم
سواءَ
َ
ُ
باركة هذه َ -
فوق ما هً علٌه مِن ُهدَى:
ال ُم

بوابة عِلم ،ونشر خٌر ،وجمع كلمة....
العلم المح ِّبٌن ال ُمخلِصِ ٌن -جزا ُه ُم هللا ُ خٌرا -
أهل
كما تمنى
ُ
بعض أفاضِ ِل ِ
ِ
أجمعٌِن-...
خرى -مهمة ،-وهً :أنْ ال ٌكونَ انشِ ؽالُنا -فقط -بالر ِّد ،والتعق ِ
ب
وقضٌة أ ُ َ
نحرفٌِنَ مِن ال ُمنتسِ ِبٌن إلى السن ِة -
دَع
ِ
على ِ
أهل ِ
واألهواء ،وكذا ال ُم ِ
الب ِ
الواجب -كما قال العبلّ ُ
مة الشٌ ُخ أحمد
فقط! -على أه ِّمٌ ِة ذلك ُ -كلِّ ِه-؛ بل
ُ
شاكر -رحم ُه هللا ُ -فً «كلمة ّ
حق»-:
َ
َ
الحدٌثة ،وال ِّ
الحدٌث.....
ش ْر َك
الو َثنٌِ َة
ب َ
حار َ
« ُنرٌ ُد أن ُن ِ
رآن..
ُنرٌ ُد أنْ ُنناف َِح عن القُ ِ

داو ُر لٌِجعل َ عا َل َم
حاو ُر و ٌُ ِ
ومِن ُمنكِر لكل ِّ شًء مِن عالَ ِم الؽٌبِ ،فبل ٌَ ْف َتؤ ُ ٌُ ِ
الؽٌ ِ
ون!
ب ُ -كل ُهُ -موافِقا
لظواهر ما رأَى مِن ُ
َ
س َن ِن ال َك ِ
ب ِبقِراءا ِ
ت
ومِن جاهِل ال ٌَ ْف َق ُه فً
بلع َ
اإلسبلم شٌباُ ،ثم ال ٌستحًٌِ أنْ ٌَ َت َ
ِ
ب ُكل األبم ِة وال ُحفاظِ فٌما َحفِ ُظوا
السا ِم ٌَةِ ،ف ٌُ َك ِّذ َ
ج َز ِة ّ
رآن وألفاظِ ِه ال ُمع ِ
القُ ِ
ور َو ْوا.....
َ
ُنرٌ ُد أنْ َن َ
أعراض ال ُمسلمٌِن..
حفظ
َ
إرجاع المرأ ِة ال ُمسلم ِة إلى خِدْ ِرها
الحاز َم على
ُنرٌ ُد العمل َ الجدِّ ي
ِ
ِ
ون ،إلى حِجابِها الذي أَ َم َر هللاُ به ورسولُ ُه َ -ط ْوعا أو
اإلسبلمً ال َم ُ
ِّ
ص ِ
َك ْرها-.
َع ْونا -و َندْ ُعو إلٌ ِه -مِن العود ِة إلى كتا ِ
سن ِة
ب هللا و ُ
ثاب َر على ما د َ
ُنرٌ ُد أنْ ُن ِ
رسولِ ِه...

وح الت َهتكِ
ُنرٌ ُد أنْ َن ْع َمل َ على
تحرٌر ُع ِ
قول ال ُمسلمٌِنَ وقُ ِ
ِ
لوب ِهم مِن ُر ِ
وح التمر ِد واإللحا ِد...
واإلباحٌةِ ،ومِن ُر ِ
َ
ب ال ِّن َ
فاق وال ُمجا َمبل ِ
العصر -
اب
ت
الكاذبة التً اص َط َن َعها ُكت ُ
حار َ
ِ
ُنرٌ ُد أنْ ُن ِ
نصحونَ ...
أكثرهُم -فٌما ٌَ ْك ُت ُبونَ و ٌَ ُ
أو ُ
شتامٌِنَ أو ُمن ِّف ِرٌنَ َ -م َ
فهاء أو َ
عاذ هللا ،-و«لٌس
س َ
وما ُنرٌ ُد بهذا أنْ نكونَ ُ
ِيء»...
ِش ،وال ال َبذ ِ
ان ،وال الفاح ِ
ان ،وال الل ّع ِ
ال ُمإمنُ بالط ّع ِ
ؾ األشٌا َء
ؼٌر ُم ْل َتو ،وأنْ َنصِ َ
ولكِن ُنرٌ ُد أنْ َنقول َ الحق واضِ حا َ
بؤحسن ِعبارة َنستطٌ ُعها.........
بؤوصافِها الصحٌحةِ،
ِ
سبٌل َ العِز ِة التً َج َعلَها هللاُ ل ُهم ومِن ح ِّق ِهم....
ُنرٌ ُد أنْ ُن َم ِّهدَ لل ُمسلمٌِنَ َ
فإنْ َع َج ْزنا -أو َذ َه ْبنا -فلَنْ ٌَ ْعدَ َم اإلسبل ُم َر ُجبل -أو ِرجاال -خٌرا مِنا،
بإذن هللا-...».
واء ،فبل ٌزال ُ َخفاقا إلى الس ِ
ٌر َف ُعونَ هذا اللِّ َ
ماء ِ -

قلتْ :
ُ
ب
وإذ أ ُ َق ٌِّ ُد َ -عدَ َم ذ ِْك ِر
ِ
األسماء :-بـ(كثٌرا !)؛ فؤلن ُه أ ْمر ُم ِهم ٌُو ِج ُ
صبل بٌنَ ُمختلَ ِ
النافع فً الردو ِد
ؾ أحوالِ ِه وحاالتِهِ ،فإن
َ
أكثر ،و َف ْ
َتدقٌقا َ
الشخص ال َمقصودِ،
اس ،وهذا ٌكونُ باإلشار ِة إلى
َتنزٌلُها على
ِ
واقع ال ّن ِ
ِ
بعض) ال َمقاال ِ
ج إلى
ُون ذ ِْك ِر ا
َف ْل َنقُلْ( :
ِ
خرى ال تحتا ُ
ألسماء ،وأ ُ َ
ُ
ت ال تقو ُم بد ِ
ذلك -وقد تكون (
َ
موم الشدٌ ِد الظهور ،الذي ٌُ َنزل ُ
األكثر)؛ ف ٌُ ْك َت َفى فٌها بال ُع ِ
َ
ص.
منزلة الن ِّ
...را ِجٌن ربنا َ -جل فً ُعبلهُ -أنْ نكونَ -فً ذلكُ -كلِّه -عندَ ُح ْس ِن َظنِّ
مشاٌخِنا ،وإخوانِنا ،وأحبابِنا ،وتبلمٌ ِذنا-مستجٌبٌن ال ِّنداُ ..م ْر َتقٌِن فً هذا
أضعاؾ أضعا ِ
بإذن هللا -
َ
ؾ ما كانَ علٌه الحال ُ
المنتدى -بما سٌكونُ َن ْف ُع ُه ِ -

 َقببل-؛ ألن ُهسٌجمع -بالمود ِة واأل ُ ْل َف ِة -كثٌرا مِن السلف ٌٌِّنَ ال َمشؽولٌِنَ
ُ
بالٌقٌن -على ُ
ش ُبها ِ
ت ال ُمبطِ لٌن.
بالتعل ِم ومعرف ِة األجوب ِة -
ِ
المقال-عِلم ٌّا-؛ لِ ُن َت ْر ِج َمها
المعانً الحِسانَ -فً هذا
...وإذ( ُن َق ِّر ُر ) هذه
َ
ِ
نحرص-ج ّدا -على
إلى واقع َملموس ،وإلى حق محسوس َ -ع َمل ٌّا-؛ فإننا
ُ
تذك ْرنا َ -
وأكثر؛ وذلك إذا َ
وذك ْرنا-
أكثر
أنْ
َ
أثرها ،وٌع ُظ َم َقدْ ُرها َ
ؾ ُ
ٌتضاع َ
َ
شعبان ،وهً ُ
شهر َ
ص ِ
أن َنا على أبوا ِ
فو
ؾ مِن
ب لٌل ِة ال ِّن ْ
لٌلة ال َع ِ
ِ
وال ُؽفران...
فـ[(ال ُمستبان شٌطانان)؛ فباد ُِروا بالص ْل ِح واإلحسان ...قبل (لٌلة ال ِّنصؾ
فرد -المنشور قبل
مِن شعبان كما هو ُعنوان -وبٌان -مقالً القدٌم ال ُم َ
عام كامل-...

ج
وأخ ُت ُم هذا المقال َ بما قالَ ُه اإلما ُم ابنُ الق ٌِّ ِم -ر ِح َم ُه هللا ُ -فً « َم ِ
دار ِ
السالِكٌِنَ » (ٔ):ٕٔ/
الناس نا ِك ُبونَ عن ُه،
أمر أكث ُر
صراطِ ال ُم
ستقٌم طال َِب ْ
ِب ال ِّ
«ولما كان طال ُ
ِ
ِ
فوس َمجبولة
سلوكِ طرٌق ُمرافِقُ ُه فٌها فً ؼاٌ ِة القِل ِة والعِزةِ ،والن
ُ
ُمرٌدا ل ُ
ٌِق
ٌِقَ :نب َه هللاُ ُ -
سبحا َن ُه -على الرف ِ
نس بالرف ِ
على َوحش ِة التفردِ ،وعلى األ ُ ِ
ٌق ،وأن ُهم ُه ُم {الذٌن أ ْن َع َم هللا ُ علٌ ِهم مِن النب ٌٌِّنَ والص ِّدٌقٌنَ
فً هذه الط ِر ِ
صرا َط إلى
سنَ أولب َك َرفٌقا}،
والش ِ
فؤضاؾ ال ِّ
َ
وح ُ
الح ٌِِنَ َ
هداء والص ِ
ٌِق السالِكٌنَ له ،وهُم الذٌن أ ْن َع َم هللاُ علٌ ِهم؛ لٌزول َ عن الطال ِ
ب
الرف ِ
صراطِ َو ْح َ
جنسِ هِ،
سلوكِ ال ِّ
للهداٌةِ ،و ُ
ش ُة تفر ِد ِه عن ِ
أهل َزمانِ ِه و َبنًِ ِ
كتر ُ
ث
ولِ ٌَ ْعلَ َم أن رفٌ َق ُه فً هذا ِّ
الصراطِ هُم الذٌن أ ْن َع َم هللاُ علٌ ِهم ،فبل ٌَ ِ
ب ُمخالف ِة الناكِبٌِنَ عن ُه له؛ فإن ُهم هُم األقلونَ َقدْ را وإنْ كا ُنوا األك َث ِرٌنَ
ِّ
ِش لِقل ِة
بطرٌق
بعض السلَؾِ  :علٌ َك
عددا! كما قال
الحق ،وال تستوح ْ
ُ
ِ
َ
الباطل ،وال َت ْؽ َتر ب َك ْث َر ِة الهالكٌِنَ .
وطرٌق
السالِكٌِنَ  ،وإ ٌّاك
ِ

استوح ْ
ش َ
واحرص على
اب ِق،
و ُكلما
َ
ٌِق الس ِ
ت فً ت َفر ِد َك فان ُظر إلى الرف ِ
ِ
ؾ عمن سِ واهُم ،فإن ُهم لنْ ٌُ ْؽ ُنوا َع ْن َك مِن هللا
حاق ب ِهم ،و ُؼض الط ْر َ
الل ِ
س ٌْ ِر َك فبل َت ْل َتف ِْت إلٌ ِهم ،فإن َك َم َتى ا ْل َت َفت
شٌبا ،وإذا صا ُحوا ِب َك فً
طرٌق َ
ِ
إلٌ ِهم أخ ُذو َك وأعاقُو َك .
ض َر ْب ُ
ت لذلك َم َثلَ ٌْ ِن؛ ف ْل ٌَ ُكونا مِن َك على بال:
وقد َ
ض
فعر َ
ؼٌرهاَ ،-
*ال َم َثل األول :ر ُجل َخ َر َج مِن بٌتِ ِه إلى الصبل ِة -ال ٌُرٌ ُد َ
ؾ
ٌن
فو َق َ
اإلنس ،فؤل َقى علٌه َكبلما ٌُإذٌِهَِ ،
ِ
له فً طرٌقِ ِه شٌطان مِن شٌاطِ ِ
أقوى من ُه؛ ف َق َه َرهُ ،و َم َن َع ُه
ورد علٌه،
فربما كانَ شٌطانُ
اإلنس َ
وتماس َكاُ ،
َ
ِ
صول إلى المسجدِ ،ح ّتى فا َت ْت ُه الصبل ُة !
الو
عن ُ
ِ
اإلنس ،ولكن اشتؽل َ ب ُمهاو َ
شتِ ِه عن
شٌطان
أقوى مِن
وربما كان الر ُجل ُ َ
ُ
ِ
ِ
ت إلٌه ْ
فإن ا ْل َت َف َ
أط َم َع ُه فً نفسِ هِ،
ؾ األو ِل،
الص ِّ
ِ
وكمال إدراكِ الجماعةِِ ،
و ُربما َف َت َر ْت عزٌم ُت ُه !
أكثر !
والج ْم ِز بقدر التفاتِ ِه أو َ
َ
فإنْ كان له معرفة وعلم زاد فً الس ْعًِ
وخاؾ َف ْو َ
ت الصبل ِة أو الوق ِ
ت
أعرض عنه واشتؽل َ بما هُو بصدَ ِدهِ،
فإنْ
َ
َ
شاء.
ل ْم ٌَ ْبلُ ْػ َعدُوهُ من ُه ما َ

س ْعٌا مِن ال َك ْلبِ ،ولكن ُه إذا أحس به ا ْل َت َف َ
ت
*ال َم َثل الثانًِ :الظ ْب ًُ أشد َ
ب فٌؤ ُخ َذهُ !
س ْع ٌُ ُه ،ف ٌُدْ ِر ُك ُه ال َك ْل ُ
ؾ َ
إلٌه ،فٌض ُع ُ
ٌِق ما ٌُزٌل ُ َو َ
حشة التفردِ ،و ٌَ ُحث على
والقص ُد :أن فً ذ ِْك ِر هذا الرف ِ
حاق ب ِهم».
السٌر
والتشمٌر لل ِ
ِ
ِ

وهللاُ ال ُمستعانُ  ،وعلٌه التكبلن...

(تنبٌه):

شرفُونَ على هذا (المنتدى) ،وكذا
تداول هذا المقال َ أٌاما عدّة اإلِ ْخ َو ُة ال ُم ِ
ُ
فاستفدت مِن ُمبلحظاتِ ِهم
ِلم األفاضل؛
ُ
بعض إخواننا من َطلَ َب ِة الع ِ
وإضافاتِ ِهم -جمٌعاَ -جزا ُه ُم هللا ُ خٌرا-...
*****

اإلعــــــــــبلن
أهل السنة واإلٌمان
ببراء ِة ِ
دعوى
مِن َ
(وح َد ِة األدٌان)
...
ب مثل َ هذا
...ل ْم ٌ ُكنْ لِ ٌَ ْخ ُط َر لً على بال ،أو ٌَ ِردَ لً على خٌال ،أنْ أك ُت َ
المقال!
ؼٌر السدٌِد،
افعنًِ لهذا َ -حثٌِثا -هو ذاك الظل ُمالشدٌد ،والتقول ُ ُ
ولكن الد َ
بالباطل البعٌد!
والتج ِّنً
ِ
ِّ
اإلسبلم تحرٌ َم َخلطِ
ْإذ إن مِن ُمسلما ِ
بالحق؛ ألن ُهما
الباطل
أهل
ِ
ت عقٌد ِة ِ
ِ
ضِ دان ال ٌَلتقٌِان؛ حق و ُبهتان ،أو ُكفر وإٌمان...
ب بٌنَ المذا ِه ِ
رض دَعو َة التقرٌ ِ
ب والف َِر ِق -
ولبِنْ ُكنا ُ -من ُذ أ َمد بعٌد -ل ْم َن َ
رضى -الٌو َم! -دَعوى تقرٌب بٌن
أجل ذاك المع َنى -نفسِ ِه-؛ فكٌؾ َن َ
مِن ِ
األدٌان؛ فضبل عن (وحدَ ِة األدٌان)؟! {أ َفبل ٌَعقِلُونَ }؟!
سبحا َن َك هذا ُب ْه َتان َعظِ ٌم}...
{ ُ
سمعت -بؤ ُ ُذ َنًَ -
ُ
بعض الناس!) -
لٌلة
ولوال أ ِّنً
أمس -تسجٌبل صوت ٌّا لـ( ِ
ِ
س ُبنً إلى هذا ال ُبهتان:
األعٌان!ٌَ -ن ُ
شار إلٌ ِهم بال َبنان (!) -مِن ْ
ممن ٌُ ُ
لَـ َما َك َت ْب ُ
ت هذا ال َمقال! وال ا ْل َت َفت إلى تِل ُك ُم األقوال!!! ح ّتى لو بقِ ٌَت هذه
الك ِْذ َب ُة الص ْلعا ُء ال ُمفتراةُ -ما َبقِ ٌَ ْت!!ٌ -تنا َقلُها صِ بٌانُ اإلنترنت وكاتبوه!
متعص ُ
بة آخ ِِر
أو ذوو النظارات السوداء (!)-من معتوه أو مشبوه! ،-أو
ِّ
الزمن ومقلّدوه!!
ب إلً -بالتج ِّنً أو اإللزام! أو التقو ِل واال ِّتهام -أ ِّنً أقول ُ بهذه
س َ
ف َمن َن َ
فرٌ ِة الفاضح ِة -أو بِشًء مِنها -مِن قبل ُ أو مِن َبع ُد-
ال َمقول ِة االعتقادٌ ِة ال ُك ِ
 :فلَنْ أ ُ
سامح ُه كابنا َمن كان -أ ٌّا كان!!-
َ
{قُلْ َح ْس ِب ًَ هللاُ َعلَ ٌْ ِه ٌَ َت َوكل ُ ال ُم َت َو ِّكلُونَ }...
َ
َ
كبلم
شٌخ
َ
ور ِح َم هللا ُ
اإلسبلم ابنَ تٌمٌة -القابل َ«:-ومعلوم أن ُم َفس َر ِ
ِ

وصرٌحه ٌُقد ُم على كِناٌتِه»...
ال ُمتكلِّ ِم ٌَقضِ ً على ُمج َملِه،
َ
فكٌؾ إذا لم ٌكن-أصبل-ال هذا وال ذاك!؟إنما هو محض الخِصام باإللزام-
بالتربص والترصد!!!!!-
بلم):
القول) ،و(
وهؤ َنذا أقول ُ (بمفس ِر
ِ
صرٌح ال َك ِ
ِ
األدٌان -وما إلٌهاُ -...كفر -وأي ُكفر-؛ ال ٌقول ُ به إال
إن القول َ بوحدَ ِة
ِ
كافر ُمس َت ِبٌن ،أو جاهل ؼٌ ُر أَمٌن ،أو ضال عن الح ِّق وال ِّدٌن..
وربنا -تعالىٌ -قول ُ:
ابدُونَ َما أَ ْع ُبدَ .والَ أَ َنا
{قُلْ ٌَا أٌَ َها ا ْل َكاف ُِرون.الَ أَ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ .والَ أَن ُت ْم َع ِ
ابدُونَ َما أَ ْع ُبد.لَ ُك ْم دٌِ ُن ُك ْم َول ًَِ دٌِن}[الكافرون-ٔ:
ابد ما َع َبدتمَ .والَ أَن ُت ْم َع ِ
َع ِ
]. ٙ
{وال َعاقِ َب ُة لِ ْل ُمتقٌِنَ }...
وصحب ِه أجمعٌن.
وبار َك على نب ٌِّنا محمد وعلى آلِ ِه
وصلى هللاُ وسل َم
َ
ِ

رب العالمٌن.
أن الحم ُد هلل ِّ
ُ
وآخر دَعوانا ِ
*****

رسالة مفتوحة
بن هادِي -سد َدهُ هللاُ-
إلى فضٌل ِة
الشٌخ ربٌع ِ
ِ
...
الحم ُد هلل حق حمدِه ،والصبلةُ والسبل ُم على نب ٌِّ ِه وعبدِه ،وعلى آل ِه
وو ْفدِه.
وصحبه َ
ِ
ُ
ورحمة هللاِ وبركا ُته...
السبل ُم علٌكم
أما بع ُد:
بادئ َبدْ ء -على تِل ُك ُم الهدٌ ِة
فؤش ُك ُر فضٌل َت ُكم َ -
(الثمٌن ِة)!
فاجؤْ بها! بل ُ
كنت ُم َت َر ّقبا لها!-ب ُمناسب ِة قُ ْر ِ
شهر
ب
التً َن َف ْح َتنٌِها -ول ْم أ ُ َ
ِ
سنات؛
وح َ
رمضانَ ال ُمباركِ ؛ ذلكم أنً -وهللا علٌم بً -محتاج إلى حسنات َ
اء صنٌعِكم
جر َ
فجزاكم هللاُ خٌرا ّ
....

وأُحِب أنْ أ ُ َط ْمبِنَ فضٌل َت ُكم أننًِ ال أزال ُ على العه ِد الذي قطع ُت ُه ل ُكم فً
ٌن-
آخر لِقاء َج َمعنا ب ُكم فً منزلِ ُكم
الكرٌم فً مك َة المكر َم َة َ -قبل َ نحو سن َت ِ
ِ
ِ
:
(لن أُعا ِد ٌَ َك كما عادا َك ؼٌري؛ وبٌنًِ وبٌ َنك العِل ُم)
 َحفظ ُك ُم هللاُ ،وسددَ إلى ال ُهدى ُخطا ُكم-
...
قالً هذا -وأمثالَ ُه -م ّما هو
ومِن نافل ِة
القول -ابتداء -أنْ أ ُ َن ِّب َه إلى أن َم َ
ِ
ب العِلمُ ،
ُمنضبط بؤدَ ِ
ض -البت َة -ما (قر ْرناهُ) فً
عار ُ
وخلُ ِق ال ِح ْلم -ال ٌُ ِ
إؼبلق با ِ
ب الردو ِد االنفِعالٌِ ِة والعشوابٌة! أو
ُمنتدٌاتِنا ال ُمبارك ِة -هذه -مِن
ِ

العاطفٌة والحماسٌة!
ُ
ولوال كثرةُ االتصاال ِ
ألعرضت ،وبجانبً
وعلًَ-
إلًَ -
ت واألسبل ِة الوارد ِة ّ
ُ
نؤٌت!
ذلكم أنً ُ
كنت متو ّقعا(!) من(عقبلء قومً!)مبادر َة (قرارنا)-األخٌر-
بـ(قرار)-مثلِه-إنْ لم ٌكن أحسنَ منه!
ولكنْ
!!......

سلِّحا
....ثم إنً أقول ُ َ -بع ُد -صادرا مِن ُمنطلَ ِق المحب ِة واأل ُ ُخوة ،و ُمت َ
ِّ
الحق والقُوةُ ،مستعٌنا باهلل -تعالى ،-و ُمستنٌرا بحدٌ ِ
ث« :إن
بمنطِ ِق
ِّ
لصاح ِ
الحق َمقاال» -بعقل ٌّة هادبة،ونفس ٌّة هانبة-:
ب
الواقع الذي تعٌ ُ
ُ
قاس علٌ ِه
ش ُه الدعوةُ السلفٌ ُة ال ُمبار َك ُة
إن
أعمق مِن أنْ ُت َ
َ
روؾ بلد -ما ،-فً واقع -ما ،-فً مسؤلة -ما ،-فً شخص-ما!-
ُظ
ُ

ض
قاع
فاالنتشا ُر
ِ
فر ُ
ُ
األرضِ ٌَ -
الكبٌر للدعو ِة السلفٌ ِة ال ُمبارك ِة -فً شتى ِب ِ
كماء» -كما
على أ ُ َم ِ
ماء ،فُقها َءُ ،ح َ
ناء الدعو ِة و ُرعاتِها أنْ ٌكو ُنوا « ُحلَ َ
رضً هللا ُ عن ُهما-...
ابن عباس -
َ
وردَ عن ِ
وفواب ُد هذه الصفا ِ
اثنتان:
وآثارها كثٌرة؛ أهمها
ت الجلٌل ِة
ُ
ِ
ِرص على الدعو ِة..
األُولَى :الح ُ
ُ
ُ
تربٌة الدعا ِة..
الثانٌة:
فب َقدْ ِر تخلؾِ أي من تلك الصفا ِ
ت -أو إحداها -ك ّما أو كٌفا -ب َقدْ ِر ما
ِ
ص الدعوةُ ،ودُعا ُتها...
ُتن َت َق ُ

رزخ ما بٌن
خرى -ذات صلة-؛ فإن
َ
ومِن جهة أ ُ َ
الناظر المتؤ ِّمل َ فً َب ِ
وابن ُع َثٌمٌِن،-
ابن باز واأللبان ًِّ
ِ
مرحل ِة حٌا ِة ُعلمابِنا الكِبار الثبلث ِة ِ -
خطٌر ٌْ ِن:
أمر ٌْ ِن جلٌلَ ٌْ ِن
َ
ومرحلة ما بع َدهُم -ممن َبعدَ هُم!-؛ ٌَ َرى َ
هإالء -رحم ُه ُم هللا ُ -محدُودونَ َمعدودُون!
أولُ ُهما :أن َمن بد َع ُهم ُعلماإُ نا -
ِ
ؼٌر َمنسوبٌنَ إلى السن ِة والسلفٌ ِة!
ناهٌ َك عن كونِ ِهم َ

ثانٌِهما :أن حال َ َمن بعدَ هُم (!) قد فاق حال َ األولٌِن -والذٌن هُم األفضل ُ-
ك ّما وكٌفا؛ فال ُم َبد ُعونَ -فً المرحل ِة التالٌ ِة لهم -كثٌرون؛ فضبل عن أن
الكثٌر -ولؤلسؾ -منسوب إلى السن ِة والسلفٌ ِة!!
أكثر هذا
َ
ِ
شب ُه -تماما -ما قالَ ُه َ
ض
ش ٌْ ُخنا األَ ْل َبانًِ َ -ر ِح َم ُه هللا -فًِ َب ْع ِ
وهذا ٌُ ِ
«أَ ْج ِو َبتِ ِه»ُ -م ِّ
حذرا-:
ٌِق
« َف َهذا ال ُم ْن َتمًِ إِلَى السلَؾِ الصال ِِح َ -علَى ن ِْس َب ِة قُ ْر ِب ِه َو ُب ْع ِد ِه فًِ َت ْحق ِ
ابه إِلَى السلَؾِ الصالِحَ ٌُ -قال ُ فٌِه :إِن ُه َم َع السلَؾِ َ -علَى األَ َقل ّ َ -ما لَ ْم
ا ْنت َ
ِس ِ
سلَفِ ٌّا َ -ما َدا َم
س َ
ض ِبف ِْعلِ ِه َما ٌَقُولُ ُه ِبلِسانِ ِه -ال ٌَصِ ح أَنْ َنقُول :إِن ُه لَ ٌْ َ
ٌَ ْنقُ ْ
اع ال ِك َتا ِ
ب َوالسنةِ،
ٌَدْ ُعو إِلَى َم ْن َه ِج السلَؾِ الصالِحَ ،ما دَ ام ٌَدْ ُعو إِلَى ا ِّت َب ِ
دَم الت َعص ِ
ب لِ َط ِرٌق مِنَ الط ُرق،
ضبل َعنْ أَنْ ٌَ َت َعص َ
ب إلِ َمام مِنَ األَبِمةَ ،ف ْ
َو َع ِ
آراء ٌَشِ ذ فٌِ َها -فًِ
ب لِح ِْزب مِنَ األَ ْح َزاب-؛ لَكِنْ لَ ُه َ
ضبل َعنْ أَنْ ٌَ َت َعص َ
َف ْ
االجتِهادٌِة !-
َب ْع ِ
ض ال َمساب ِِل ْ

َو َ
هذا الَ ُبد ِم ْن ُه ،لَكِن؛ ٌُ ْن َظر إِلَى ال َقاعِدَةَ :هلْ ه َُو ُم ْإمِن بِ َها؟ َهلْ ه َُو دَ اع
إِلَ ٌْ َها؟».
ومثلُ ُه -أٌضا -قولُ ُه -رحم ُه هللا ُ-:

الج َما َع ِة السلَفٌِة!!
صل َ ال ُم ْسلِ ُم َعن َ
«أَما َما أَ ْس َم ُع ُه -اآلن -مِنْ أَنْ ٌُ ْف َ
لِ ُم َجر ِد أَنه أَ َخطؤ َ فًِ َم ْسؤَلَة ،أَ ْو فًِ أ ُ ْخ َرىَ :ف َما أَ َراهُ إِال مِنْ َعدْ َوى
األَ ْح َزا ِ
ب األ ُ ْخ َرى!

ض األَ ْح َزا ِ
ب اإلِ ْسبلَمٌِة التًِ الَ َت َت َبنى ال َم ْن َه َج
صل ُ ه َُو ن َِظا ُم َب ْع ِ
ه ََذا ال َف ْ
ِب َعلَ ٌْ ِه َما
السلَفًِ َم ْن َهجا فًِ الفِ ْق ِه َوال َف ْه ِم ل ِِئل ْسبلَم؛ َوإِن َما ه َُو ح ِْزب ٌَ ْؽل ُ
ِب َعلَى األَ ْح َزا ِ
اس الد ْولَ ِة
ب األ ُ ْخ َرى مِنَ الت َكت ِل َوالت َجم ِع َعلَى أَ َ
ٌَ ْؽل ُ
س ِ
اع ِة َربٌِسِ ها أ ُ ْنذِر-أَوال! َو َثانٌِا! َو َثالِثاُ -ربماُ ،-ثم
صؽ َرة؛ َمنْ َخ َر َج َعنْ َط َ
ال ُم َ
صلِ ِه!
ُح ِك َم ِب َف ْ
اعة ٌَ ْن َت ُمونَ ِ -ب َح ّق -إِلَى ِك َتا ِ
ب هللاَ ،وإِ َلى
ِم ْثل ُ هَذا الَ ٌَ ُجو ُز أَنْ ٌَ َت َبنا ُه َج َم َ
ول هللا -صلى هللاُ علٌه وسلمَ ،-و َعلَى َم ْن َه ِج السلَ ِ
ؾ الصالِح...
سن ِة َر ُ
ُ
س ِ
س ْل َطان».
ه ََذا ا ْبتِدَ اع ([ٔفًِ ال ِّدٌن َما أَ ْن َزل َ هللا ِب ِه مِنْ ُ

ُ
أصاب مِن
العظٌم الذي
قلت :هذا -وحدَ هُ -كاؾ فً إدراكِ َقدْ ِر الخلَ ِل
َ
ِ
الدعو ِة السلفٌ ِة َمق َتبل بعدَ مو ِ
رضً هللاُ عن ُهم-
األكابر -
ت ُعلمابِنا الثبلث ِة
َ
ِ
...

صدور هذا الموق ِ
ؾ (!)
والحق أ ِّنً ل ْم أ ُكن ُمس َت ْبعِدا ُ -من ُذ سنوات عِدة!-
َ
الشٌخ ربٌع -سددَ ُه هللاُ -والذي تكر َم بإهدابٌ ِه إٌا ُه -أخٌرا-؛
مِن فضٌل ِة
ِ
ثمان ِِي س َنوات-:
نحو
ِ
وذلك من ُذ قال َ لً -فً منزلِ ِه -قبل َ ِ
أس َق ْطنا َك)
(إنْ ل ْم ُتسق ِْط [فُبلناْ ]....
!!!

ُ
ُ
المعلومة -من ُه وعن ُه -من ُذ سنوات وسنوات -مع
الشٌخ ربٌع
طرٌقة
فهذه
ِ
ؼٌر واحد م ّمن خالفه -سد َدهُ هللاُ ،وزادَ هُ توفٌقا ،-ولكنْ ؛ قد ٌُ َع ِّجل ُ فً
ِ
استعمالِها مع ُمخالِفِ ِه -أو ٌُ ِّ
بح ْس ِ
ب ما ٌَراهُ فً َن ْفسِ ِه -و َن َفسِ ِه -مِن
إخ ُر-؛ َ
ِكرها -وف َق ُه هللا ُ ، -أو ُطولِها!
كر ُر ذ َ
ِص ِر فتر ِة (الص ْب ِر!) -التً ٌُ ِّ
ق َ
مجلس فضٌلتِ ِه -
تسجٌل
سماع
قع ذلك!-
ُ
ٌح لً -على قِل ِة ما ٌَ ُ
ولقد أُت َ
ِ
ِ
بإعبلن هدٌتِ ِه
األخٌر -مع اإلخو ِة العِراق ٌٌِّن ،والذي تكر َم -سددَ هُ هللاُ -فٌه -
ِ
ِ
ح بعض
(!) ،وتقدٌمِها لً -فٌه-جزاهُ هللاُ خٌرا ،وكث َر حسناتِ ِه،-ثم َف َر ِ
المتعصبة به،وإشاعتِهم له!!
ّ
و
ٌضروكم إال أذى}
{لن
ّ
.....

بح ُ
أكثر مِن
ثَ -
ش أو ٌُ َ
أر فً المجلس المذكور -وهللاِ -مِن جدٌد ٌُنا َق ُ
فلَ ْم َ
العدل األمٌن- »..بح ْلقاتِ ِه
القول
الذي بٌ ْن ُت ُه -تماما -فً سلسل ِة َمقاالتًِ «
ِ
ِ
ت ،-والتً ناق ْ
ش ُ
الس ِّ
بعض أقوالِ ِه فً-فهً هً !-والتً
ت فٌها فضٌل َت ُه فً ِ
ِّ
أح َظ لها بجواب إلى هذه الساع ِة!!
ل ْم ْ
ت َ -ثم َة -أن ( ُكل) َ -ن َعم ( ُكل ّ!) -ما ا ْن ُتقِدْ ُ
فلقد بٌ ْن ُ
ت فٌه (!) -وه ُِّول َ أَ ْم ُرهُ-
أهل السن ِة
السابػ
المسابل االجتهادٌ ِة
معدود فً
الخبلؾ فٌها بٌنَ ُع ِ
ُ
لماء ِ
ِ
ِ
لٌس منها شًء ٌُ َعد مِن خِبل ِ
دَع
ودُعاتِها؛ وأنْ
َ
ؾ ِ
أهل ِ
الب ِ
برى)
(ال ُك َ
القدٌم ِة -مِن َقدَ ر ،وإٌمان ،وصِ فات ،وصحابة ،و ..و -..فضبل عن خبل ِ
ؾ
البدع
أهل
ِ
ِ
(الفِكرٌ ِة)
سرورٌة ،وقُطبٌة ،و ..و!..-
الحدٌث ِة -مِن إخوانٌة ،وتكفٌرٌة ،و ُ

فهل مِن ال ُم َ
إاخذا ِ
ضب ُط ما ٌتعل ُق
ت (ال ُمعت َب َر ِة) -علًَ-على سبٌل المثال!َ :-
منهج ال ُم َ
ابن ُع َث ٌْمٌِن -
ابن باز
بكبلم
واز َنات)
سمى(
َ
بما ٌُ َ
والشٌخ ِ
الشٌخ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
شٌخنا األلبانً-؟!
اآلخرٌن -وبخاصة
أقوال مشاٌخِنا
ض مع
م ّما ال ٌَتنا َق ُ
ِ
ِ
المنهج والعقٌد ِة) -أو َع َد ِم ِه! -وقد قال َ ب ُكل
التفرٌق َب ٌْنَ (
وهل مِنها:اختٌا ُر
ِ
ِ
سلَفٌِونَ ُم ْع َت َب ُرونَ -كما َ
ش َر ْح ُت ُه
ِزبً ال ُمظل ِِم!ُ -علما ُء َ
ؼٌر المع َنى الح ِّ
على ِالج َهلَ ِة
بعكس ما توه َم ُه من ُه
وكر ْر ُت ُه ُ -م َطوال -قدٌما وحدٌثا -
بعض َ
ُ
ِ
ؽام!-.
الط ِ

والتعدٌل) -كِتابا
رح
ض ْب ُط
التفرٌق َب ٌْنَ (أدِل ِة) مشروعٌ ِة( َ
وهَل مِنهاَ :
ِ
ِ
الج ِ
سنة -مِن ِج َهة ،-وبٌنَ (االجتها ِد) فً مسابلِ ِه التفصٌلٌةِ ،و َقضاٌاهُ
و ُ
خرى-؟!
التطبٌقٌ ِة -مِن ِج َهة أ ُ َ

ؾ أه َُو َمقبول أ ْم ال؟ !مما ٌكونُ
ح)؛ لِ ٌُ ْع َر َ
س َر به(الجر ُ
أم :الن َظ ُر فٌما فُ ِّ
ؼٌر َف ْهم:
َ
ض ْبطا لِقاعدة ُت َرد ُد -الٌو َمِ -ببل معرفة ،ومِن ِ
الجرح ال ُم َفسر)
( ُوجوب َق ُبول َ
!
بول ذلك(الجرح)إذا كان
وهل ٌُخال ُ
ِؾ أحد فً َق ِ
تفسٌرهُ)
(
ُ
صحٌحا ،و
( ُمقنِعا)
؟!

ُ
موضع َن َظر؛
المسؤلة -عندَ هُم (!)-
كٌؾ تكونُ هذه
َ
ب ِ -جدّ اَ -
أع َج ُ
وال أزال ُ ْ
ٌجعلُوها (!) مِنَ ال ُمسلمات-عكسا بعكس-؟!
فضبل عن أنْ
َ
ت على مابٌ ْن ُ
َن َع ْم؛ هً مِن ال ُمسلما ِ
وج َن ُحوا
ت؛ال على ما َج َم ُحوا َ
!!!
ؼٌرما هُنالِ َك مما ُت ُو ِّه َم أن ُه ُمإاخذات (!)،وهً ال تعدُو -بجمٌع
...إلى ِ
ُمفرداتِها -أنْ تكونَ آراء
(اجتهاد ٌّة)
قابلة للخط ِؤ أو الصوا ِ
ب ؛لٌس إالّ !
ِ
الب َدع!)-التً
دَعوى ( ُمناصر ِة أهل
أما َ
الباطل!) ،و(الدِّ فاع عن ِ
ِ
أهل ِ
ٌُكثرون(!)من َتردادها-؛ فؤقول ُ:
قل لً-بر ِّبكَ :-من هُم؟!
آل َمؽراوي؟!
ِأم ال َمؤْ ِر ِبً؟!
العرعور؟!
ِأم
ُ
برٌن؟!
ِأم ابنُ ِج ِ
أ ْم..؟! أ ْم..؟!
ٌِع هإالء ،وتضلٌلِ ِهم ،وتمزٌقِ ِهم،
..فلبِنْ كان
ُ
اختٌار فضٌلتِ ُكم القول َ بتبد ِ
َ
أهل السن ِة
فضٌلة
ؼٌرك -
وإسقاطِ ِهم؛ فقد وا َف ْقنا
الشٌخ -مِن ُع ِ
َ
لماء ِ
اختٌار ِ
ِ
والسلَفٌِ ِة -م ّمن ال ٌَقِلون عن َك َ
شؤنا -إنْ ل ْم ٌَفُوقو َك!-كسماح ِة ال ُمفتًِ،

وؼٌرهِم :-فً
والشٌخ ال َفوزان ،والشٌخ العباد ،والشٌخ السدْ الن -
ِ
لماء أو دعا ِة الد ْع َو ِة السلفٌ ِة -
أهل السن ِة النبوٌةِ ،ومِن ُع ِ
ِبارهِم مِن ِ
اعت ِ
استمرار ُمناصحتِ ِهم فٌما قد ٌَظه ُر لنا مِن أخطابِ ِهم-...
مع
ِ
سلمان) ،فضبل
س َفر و َ
دافع عن ( َ
...أ ْم َبلَ َؽ َك (!) -حف َظ َك هللاُ -أننا ُن ُ
ي
عن(سٌد ومحمد آل قطب)،أو (أبً ُؼدة وال َك
وثري) ،أو (ال َم ْس َع ِر ّ
ّ
والج ْهم) ،أو
والملٌباري) ،أو (ابن الدِن والظواهري)؛ َب ْل َه (الجعد
َ
عبدالجبار)-وأشباهِهم
(ال َب ْك ِري واألخنابًِ) ،أو (أبً ال ُه َذ ٌْل والقاضً
َ
ّ
والمتؤخرٌن-؟!!
وأشٌاعِ هم!-من رإوس أهل البدع المتقدّمٌن
الحبة ،و َب َرأَ الن ْس َمة....
ال؛والذي َفلَ َق َ
أ ْم أن ِك ْلتا القابمت ٌْ ِن -عندَ فضٌلتِ ُكم -سواء؟!؟!؟
{تلك إذن قِسمة ضِ َ
ٌزى}
...
وعلٌهِ؛ فإن مخالفتً -أو عدَ َم ُموافقتًِ لفضٌلة الشٌخَ -ع َفا هللا ُ عن ُه -فً
َط ْعنِ ِه ِبفُبلن أو فُبلن -ممن هُم على أ ُ
ؾ والسن ِة-ال أ ُ َ
صول َن ْه ِج السلَ ِ
إاخ ُذ
ِ
بها -ألب ّتة-؛ ذلكم أ ّنً-فً الوق ِ
ت نفسِ ِهُ -موافِق َمن ال ٌقل عن ُه مكانة مِن
أهل السن ِة -مِن فُ
العصر و ُعلماب ِه-...
ضبلء
ِ
ِ
ِ

رح
االختبلؾ فً
راسخ ُم َقرر ،وهو :أن
ناهٌِ َك عن أصل علمً
مسابل َ
َ
ِ
الج ِ
ِ
س ِّنً ُم ْع َت َبر فً
البدع ِة  -خبلؾ ُ
ِ
والتعدٌل -مِن جه ِة الض ْبطِ  ،أو العدالةِ ،أو ِ
القدٌم والحدٌ ِ
ث -ضِ منَ الضوابطِ العلمٌ ِة المعروف ِة.
ِ
ص َر...فبل ٌُجادَ ل ُ بها!
أكبر -وأكث ُر -مِن أنْ ُتح َ
ودالبل ُ ذلك وشواهدُه ُ
المشار إلٌها -هنا -قد بحث ُتها وب ٌّن ُتها
َ
وإنً لعلى علم تام بؤنّ هذه المسابل َ

حسب-
أكثر من مقال أو كتاب؛ ُمكتفٌا-ها هنا -بما ٌقتضٌه المقا ُم-
ُ
فً َ
ختصرا-...
ُم َ
أتفرد بقول دون
من ّبها-بع ُد-على أ ّنً حرٌص
الحرص -كله-على أن ال ّ
َ
أب ّمة الس ّنة وعلمابها-قببل وبعدا-..
لحكمِه راض بقولِه ...
و َمن كان عنده -ع ّنً-
خبلؾ هذا الزعم فإ ّنً راجع ُ
ُ
مجلس العِراق ٌٌِّن -األخٌر!-ع ّما سبقه-؛ فهً
أما الزٌادةُ (الوحٌد ُة!) فً
ِ
األدٌان !!
بوحدَ ِة
دعوى فضٌلتِ ِه َ -ؼ َف َر هللاُ له -علً -بؤ ِّنً أقول ُ َ
ِ
والتً َت َ
ٌِع -
الح ْك ِم علً فٌها مِن
نازل َ -أو تنزل َ )!( -فً ُ
ِ
التكفٌر إلى التبد ِ
سل َم ُه هللاُ من ُهما!-
سبب هذا الت ُ
ُ
ناز ِل -أو التنزل! -من ُه -وف َق ُه هللاُ-
أدري -حقٌقة-
َ
ولست ِ
،وم َدى شرعٌتِ ِه !:
أهو ُمراعاة ل ُ
شعوري ،وتلطؾ بمشا ِع ِري؟!
تذهب هَباء منثورا؟!
أ ْم هُو ُمراعاة لِصِ لَ ِة ثبلثٌنَ عاما -مع ُه -أنْ
َ
األدٌان ال ُكفرٌةِ؛
عتبرهُ م ِّنً َجهبل ب ُح ْك ِم عقٌد ِة وحد ِة
أ ْم ُمراعاة لِـ َما قد ٌَ ُ
ِ
ٌع ُذ ُرنًِ فٌه بجهلً!؟!
التكفٌر فً وقت هُم
لمجتمع الدعو ِة السلفٌ ِة أنْ َت ِردَ إلٌ ِه أحكا ُم
أ ْم ُمراعاة
ِ
ِ
التكفٌر؟!
حار ُبونَ فٌه هذا
َ
أشد ما ٌُ ِ
أم ماذا...؟!
أدري!
حقٌقة؛ ال ِ

ِلم) -كما قٌل َ قدٌما!-
و(ال ِ
أدري :نِصؾ الع ِ
علً -مِن
ض الن َظ ِر عن هذا وذا َك وذٌاك؛ فإن هذا الزع َم -باالدّعاء
ّ
وب َؽ ِّ
ِ
الباطل وأفدح ِه ؛ وقد بٌ ْن ُ
الصرٌح -مِن قبل ُ ومِن بع ُد-
ت َر ْأٌِ ًَ الواض َح
أشدِّ
َ
ِ
القابل به -جل ٌّا-
وتكفٌر
األدٌان) -هذا -
موضوع ( َوحدَ ِة
وأكثر -فً
أكثر
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بوحدَ ِة
واإلٌمان مِن
أهل السن ِة
القول َ
ِ
فً َمقالً األخٌر( :اإلعبلن ببراء ِة ِ
ِ
َ
تبربة خاد ِِم الحر َم ٌْ ِن
األدٌان) ،والذي هو متض ّمن -أٌضا-بحم ِد هللا-
العزٌز ،وكذا فضٌل ِة الشٌخ عبد هللا بن
بن عب ِد
الشرٌ َف ٌْ ِن الملكِ عب ِد هللاِ ِ
ِ
َمنٌع َ -
تجرإ موتور على
حفظ ُه َما هللا ُ -سواء بسواء -مِن أنْ ٌُق ِد َم ُم ِّ
نحو ما ُعو ِم ْل ُ
ت به أنا ُ -رؼ َم
تبدٌ ِع ِهما َ -فضبل عن
تكفٌرهِما! ،-وذلك على ِ
ِ
الت ُ
ور آنِفا-
ناز ِل المذ ُك ِ
!
ُ
التبدٌع -ال ُمنضبِ َط َة(!!!) لها صِ لَة
التكفٌر -أو
ولست أظن (!) أن أحكا َم
ِ
ِ
الجؽرافٌةِ ،أو اإلقلٌمٌة !فضبل عن الر َت ِ
ب
بالحدو ِد ُ
مِن قرٌب أو بعٌد ُ
الشخصٌةِ ،أو السٌاسٌة!!
إالّ
!................

هذا ( ُكل ُه) فٌما ٌتعل ُق بً ،أو ٌتصِ ل ُ بقضٌتًِ !
ُ
الشٌخ
األخ
ِ
فما بال ُ تِ ْل ُك ُم الهدٌ ِة (الثمٌن ِة!) -نفسِ ها -قد أرسِ لَت -أٌضا -إلى ِ
العراقً -حفظ ُه هللا ُ-؟!
أبً َمنار
ِّ
األدٌان-أٌضا-؟!
بوحدَ ِة
أألن ُه قابل َ
ِ
ؽرى!-؟!
أ ْم أن ُه ُمتل ِّبس
ِ
برى -أو الص َ
دَع ال ُك َ
ببعض ِ
الب ِ

أ ْم لكونِ ِه ِحزب ٌّا ،أو قُطب ٌّا ،أو تكفٌر ٌّا؟!
أ ْم؟! أ ْم؟!
َ
فضٌلة الشٌخ ربٌع على
اقع! -ل ْم ٌُوافِق
الو ُ
أ ْم ألن ُه -فقط -وهذا هُو َ
دِّع َق ْبلَ ُه!-؟!
وتبدٌع (علً
وهجر،
إسقاطِ ،
الحلبً) -أو [و] ِ
بعض َمن ُب َ
ِّ
ِ
ِ
ُ
جابر الصا َدر علٌه -فً
والحق
الحقٌق بال َقبول-دون مثنو ٌّة:-أن ال ُح ْك َم ال َ
حقٌقتِ ِه و َث َم َرتِ ِه-ما هو إال تطبٌقا لتل ُك ُم القاعد ِة الحدادٌ ِة -والتً طالَ َما حذ َر
ُ
ِّع ال ُمبتد َِع ف ُهو ُمبتدِع)!
منها فضٌلة الشٌخ ربٌع!-نفسِ هَ ( :-من ل ْم ٌُ َبد ِ
صار ُمبتدِعا!)!!؟!
وكذا قولُ ُهمُ ( :كل َمن َو َق َع فً بدعة
َ
ُ
أمثال هذه العبارا ِ
شٌخنا اإلما ُم األلبانً -رحم ُه هللاُ -عن
تَ ( :منْ
ول ّما ُ
ِ
سبل َ
لَ ْم ٌُ َك ِّفر ال َكاف َِر َف ُهو َكافِر)َ ،و( َمنْ لَ ْم ٌُ َبدِّع ال ُم ْب َتد َِع َف ُهو ُم ْب َتدِع)َ ،و( َمنْ لَ ْم
ص ُه-:
جاب َ -ما ُم َلخ ُ
ٌَ ُكن َم َعنا َفهو ضِ دّ نا)» ([ٕ ]أَ َ
اء ْت َه ِذ ِه ال َقواعِد؟ !
«مِنْ أَ ٌْنَ َج َ
َو َمنْ َقعدَها؟!!
ش ْرطا -أَ َبدا -أَن َمنْ َكف َر َ
س َ
ش ْخصا َوأَ َقا َم َع َل ٌْ ِه ال ُحجة؛ أَنْ ٌَ ُكونَ ُكل
لَ ٌْ َ
اس َم َع ُه فًِ الت ْكفٌِر؛ ألَن ُه َقدْ ٌَ ُكونُ ه َُو َم َتؤ َ ِّوال([ٖ َو ٌَ َرى ال َعالِ ُم َ
اآلخ ُر أَن ُه
الن ِ
الَ ٌَ ُجوز الت ْكفٌِ ُر.
َك َذلِ َك الت ْفسِ ُ
ٌِع.
ٌق ،والت ْبد ُ
اء ال ِع ْلم.
ِّع ِ
سرع َب ْع ِ
ض الش َباب فًِ اد َ
الحاضِ رَ ،ومِنْ َت َ
ص ِر َ
الع ْ
َف َه ِذ ِه مِنْ فِ َت ِن َ

َه َذا باب واسِ ع ؛ َقدْ ٌَ َرى عالِم أَ ْمرا َوا ِجباَ ،و ٌَراهُ َ
س َك َذلِك! َ -ك َما
اآلخ ُر لَ ٌْ َ
ْ
ؾ ال ُعلَ َما ُء -مِنْ َق ْبل ُ َومِنْ َب ْعد-.
اخ َتلَ َ
االجتِ َهاد الَ ٌُ ْل ِز ُم َ
اآلخ ِرٌن ِبؤَنْ ٌَؤْ ُخ ُذوا ِب َر ْأ ٌِه .
ألَن َباب ْ
ٌجب علٌه األَ ْخ ُذ ِب َر ْأيِ َ
اآلخ ِر إِنما ه َُو ال ُم َقلِّ ُد الذِي الَ ِع ْل َم ِع ْندَهَ ،ف ُهو
الذِي
ُ
ب َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌُ َقلِّد([ٗ ]
ٌَ ِج ُ
أَما َمنْ َكانَ َعالِما َ -كالذِي َكف َر ،أَ ْو َفس َق ،أَو َبدع([َ٘ ] -والَ ٌَ َرى ِم ْثل َ ْ
رأ ٌِ ِه-
العالِم».
ـع َذلِ َك َ
تاب َ
؛ َفبلَ ٌَ ْل َز ُم ُه أَ َبدا أَنْ ٌُ ِ

وأخ ُت ُم مقالً -هذا -بكلمة ذهبٌة مِن د َُر ِر كلما ِ
بن
ت فضٌل ِة
ٌع ِ
الشٌخ رب ِ
ِ
ِّ
الحق ُخطاهُ ،-قال َ فٌها:
هادِي -حفظ ُه هللاُ ،وسددَ إلى
ج ُح عِ ْن َد أَبِمة الن ْقد،
ٌر َ
ح ال ُم ْج َم ِل َ -ك َما ه َُو الرا ِ
«ال ُبد مِن َت ْفسِ ِ
الج ْر ِ
الو ْقت الذِي َك ُث َر ْت فٌِ ِه الفِ َتنُ ،
الج ْرح والت ْعدٌِلَ ،-وال سِ ٌ َما فً َه َذا َ
َو َ
واإلِ َ
ات ،والقٌِل ُ وال َقالَُ ،و َك ُث َر ْت فٌِ ِه الت َعص َب ُ
اع ُ
ات!َ -وال سِ ٌ َما إِ َذا َكانَ
ش َ
ح فٌِ َمن ا ْ
ش َت َه َر بِالسلَفٌِ ِة-.
الج ْر ُ
َ
َومِنْ َبا ِ
ب «الَ ٌُ ْإمِنُ أَ َح ُد ُكم َحتى ٌُحِب ألَخٌِ ِه َما ٌُحِب لِ َن ْفسِ ِه»؛ َفإِ ِّنً
َ
ُ
وع إِلَى الص َوا ِ
ساب ِِل-
ب -فً َه ِذ ِه ال َم َ
أوصِ ً ُكل أخ فًِ هللاَ -ت َعالَىِ -بالر ُج ِ
دَع َوأَهْ ِل األَ ْخ َطاء-
إِلَى َط ِرٌ َق ِة السلَؾِ فً الت ْفصِ ِ
ان -فً َن ْق ِد أَهْ ِل ِ
ٌل وال َب ٌَ ِ
الب ِ
س ِبٌل ُ ال ُم ْب َتدِعِ ٌن
؛ َحتى ٌَ َت َبٌنَ َخ َطؤ ُ ال ُم ْج َت ِهدٌِنَ ([ ،] 4و َت ْس َتبٌِنَ َ
وال ُم ْج ِرمٌِن.
َار األَ ْح َك ِام َعلَى أَ ْ
ش َخاص ٌَ ْن َت ُمونَ إِلَى ال َم ْن َه ِج السلَف ًِِّ
صد َ
ُثم إِ ِّنً أَقُول ُ :إن إِ ْ

ُون ُح َجج
وأَ ْان أَ ْس َبابَ ،وبد ِ
ُون َب ٌَ ِ
ص َوا ُت ُه ْم ُت َد ِّوي ِبؤَن ُه ْم ُه ُم السلَفٌِونَ ِ -بد ِ
ٌرة فً
ض َرارا َعظِ ٌ َمةَ ،وفُ ْر َقة َك ِب َ
ب أَ ْ
سب َ
َو َب َراهٌِنَ َ :-قدْ َ
( ُكل ِّ)
ان.
ال ُب ْلدَ ِ
الح َج ِج وال َب َراهٌِن التًِ ُت َب ٌِّنُ للناس،
راز ُ
ف ٌَ ِج ُ
ب إِ ْط َفا ُء َه ِذ ِه ال ِف َت ِن؛ بإِ ْب ِ
ار َعن َه ِذ ِه األَ ْح َك ِام
ص َو ِاب َها ،أَو ْ
َو( ُت ْقنِ ُع ُهم) ِبؤ َ َح ِّقٌ ِة تِ ْل َك األَ ْح َكام َو َ
االعت َِذ ِ
]([8
اء السلَؾِ َقد أَ َقا ُموا ال ُح َج َج وال َب َراهٌِنَ َعلَى
ح -أَن ُعلَ َم َ
ار ُ
أَال َت َرى -أٌَها َ
الج ِ
ار َجَ ،و َق َد ِرٌة َو ُم ْر ِج َبة -
ِنر َواف َ
بلل الف َِر ِق -م َ
َ
ض ِ
ِض َو َج ْهمٌِةَ ،و ُم ْع َت ِزلَة َو َخ َو ِ
َو َؼ ٌْ ِرهم-.
ُون
ولَ ْم ٌَ ْك َتفُوا َ -ر ِح َم ُهم هللاِ -بإِ ْ
ار األَ ْح َك ِام َعلَى الط َوابِؾِ َواألَ ْف َرا ِد ِبد ِ
صدَ ِ
إِ َقا َم ِة ال ُحجج وال َب َراهٌِن ال َكافِ ٌَة و
(ال ُم ْقن َِعة)
.
َبلْ أَلفُوا ال ُم َإل َفا ِ
الح ّق الذِي َعلَ ٌْ ِه أَهْ ل ُ السنة
الواسِ َع َة فً َب ٌَان َ
ٌِر َة َ
ت ال َكث َ
بلل الذِي َعلَ ٌْ ِه تِ ْل َك الف َِر ُق َواألَ ْف َرا ُد».
والج َم َ
َ
ان الض ِ
اعةِ ،و َب ٌَ ِ

ُ
قلت :هكذا َف ْل ٌَ ُكن التحقٌق...
وال َم ْر ُجو أنْ ٌكونَ كذلك ...ا ل ت ط ب ي ق!

َ
الشٌخ -:
فضٌلة
وبع ُد ٌ-ا
ِ

س َر -أنْ ٌُد َعى أو ٌُقال َ :فُبلن كذاب!! فُبلن ُمعانِد!! فُبلن
ما أسهل َ -وأ ٌْ َ
راوغ !!
ضال!! فُبلن ؼارق فً الض ِ
بلل!! فُبلن ُمبتدِع !!فُبلن ُم ِ
فضبل عن أنْ ٌُقال َ :إذا ل ْم ٌَ ُكنْ (فُبلن!) ُمبتدِعا؛ فبل ٌُوج ُد على وج ِه
األرض ُمبتدِع
ِ
!!!!!
ب هذا الز ْع ُم -بكاف ِة ألفاظِ ِه وتصارٌفِ ِه!-
وأٌس َر-أٌضا -أنْ ٌُ ْقلَ َ
وما أسهل َ َ -
على قابلِ ِه و ُمدعِ ٌ ِه!
أعسر وأشد أنْ ُتقا َم ال ُحج ُة والب ٌِّ َن ُة
ولكنْ ؛ ما
َ
(ال ُم ْقن َِع ُة)
ذوي
أهل اإلنصاؾ -دُونَ ال ُمقلِّدَ ِة وال ُمتع ِّ
على أي مِن ذلك -عند ِ
ص َب ِة مِن ِ
االعتِساؾ!!!-
لٌس فٌ ِه
ونبٌنا -صلى هللاُ علٌه وسل َمٌ -قول َُ « :من قال َ فً ُمإمن ما
َ
أسك َن ُه هللاُ َردْ َؼ َة َ
بال حتى ٌَخ ُر َج مما قال»...
الخ ِ
ُ
فلست ِبراضِ ٌ ِه لفضٌلتِ ُكم -فً الحال أو
الوبال؛
ضى لنفسِ ً هذا َ
وكما ال أَ ْر َ
ال َمآل-...
{وسٌعل ُم الذٌن َظلموا أي من َقلَب ٌنقلبون}
....

وأخٌرا:
َ
أخ َ
فضٌلة
شى -
الشٌخ -أنْ ٌكونَ زما ُننا الذي نحنُ فٌه -هذا -ذاك الزمانَ
ِ
المعروؾ ُمن َكرا ،وال ُمن َك ُر َمعروفا!
الذي « ٌَعو ُد [فٌه]
ُ

ُ
سنة ،والسن ُة ِبدعة!
والبدعة ُ
اإلٌمان وتجرٌ ِد التوحٌ ِد!
ض
و ٌُ َكف ُر الر ُجل ُ ب َم ْح ِ
ِ
دَع!
ول و ُمفارق ِة
ِ
و ٌُ َبد ُع بتجرٌ ِد ُمتابع ِة الر ُ
س ِ
األهواء ِ
والب ِ
و َمن له َبصٌرةُ َقلب حً ٌَ َرى ذلك َعٌانا.
مدارج السالكٌِن»
وهللاُ ال ُمستعانُ » -كما فً «
ِ
)(1/343
البن الق ٌِّ ِم-.
ِ

..وما أجمل َ ما قٌل َ -قدٌما-:
األخبلق:
أسرع ال ُج ْر ِم ُعقوبة :ال َب ْؽ ًُ ،وشر النصر ِة :التعدِّ ي ،وأألَ ُم
«
ُ
ِ
الض ُ
ٌق..».
ِّ
...وال ُم َف ِّر َج إالّ هللاُ ،و
لٌس لها من دون هللا كاشفة}
{ َ
..

فـ
<اللهم أرنً ثؤري فٌمن ظلمنً>
استمر على باطله وافتراءاتِه ،واستمرأ دعاو ٌَه وادّعاءاتِه...
إن
ّ

اللهم إنً مظلوم فانتصر
....
....وإلى فضٌلتِكم ُ
بالػ االحترام.

ُ
ورحمة هللا وبركا ُته
والسبل ُم علٌكم
.......

______________________________________________
__ ____
الحواشً:

)]([1
صوص
أقوال رجل ب َع ٌْنِ ِه بمنزل ِة ُن
ال ٌَ ْخ َفى َعلَى (ال َفطِ ٌن!) أن «ا ِّتخا َذ
ِ
ِ
الش ْر ِع -ال ٌُ ْل َت َف ُ
قول َمن سِ واه ،بل وال إلى نصوص الشرع إال إذا
ت إلى ِ
و ْ
دٌن هللا.
افقت
َ
نصوص قولِه :-أجمعت األم ُة على أن ُه ُم َحرم فً ِ
رون الفاضِ ل ِة».
ول ْم
ٌظهر فً األُمة إال بعد ا ْنق ِ
ْ
ِراض القُ ِ
كما قال ابنُ الق ٌِّ ِم فً «إعبلم ال ُم َو ِّقعٌن» (ٕ).ٕٖٙ/
)]([2
مثل
فً «كتاب العِلم» (صٖ- )4
ص ُ
ابن ُعثٌمٌن -رحم ُه هللا َُ -و ْ
ؾ ِ
للشٌخ ِ
ِ
هذه (القاعدة!) بؤنها« :مبدأ خبٌث»...

)]([3
ِؾ األَ ْن َظا ُر فًِ (دِالالت) بعض النصوص َ -ق ْط ِع ٌِّ َهاَ ،و َظنِ ٌِّها -.
َف َقدْ َت ْخ َتل ُ
َولَ ْو لَ ْم ٌَ ُكنْ َذلِ َك َك َذلِ َك لَ َما ْ
ؾ َعالِ َمان!
اخ َتلَ َ
َوهَذا الَ ٌَقُولُ ُه أَ َحد -مِنْ َق ْبلَُ ،والَ اآلن!!-
ُ
شؤْن َ
حٌث هُو َ -
َن َعم؛ ال َكبلَ ُم فًِ ( ُث ُبو ِ
آخر -فٌه
ت) األَدِل ِة َ -ق ْطعا َو َظ ّنا -مِن
َن َفس ِبدْ عًِ-؛ َفبلَ َت ْخلِط!!
وان ُظر «مجموع الفتاوى» ( ،)ٕ66/ٔ1و(ٕٓ).ٕ٘4/
)]([4
الَ ٌَ ْف َه َمن أَ َحد مِنْ هَذا ال َكبلَ ِم أَن ُه إِ ْقرار لِلت ْقلٌِ ِد َوال ُم َقلِّدَةَ ،و ُموا َف َقة
ِألَ ْح َكا ِم ِهما...
َوإِن َما هَذا مِنْ َبا ِ
ب-.
الواق ِِع َ -ح ْس ُ
ب ِح َكا ٌَ ِة َ
ش ًْء مِنْ ِكبلَم لًِ ْ ٌُ -
ض (!) مِنْ َ
رار الت ْقلٌِد!!
ش ِب ُه هَذا -إِ ْق َ
َف َقدْ َف ِه َم ال َب ْع ُ
َو ِكبلَهُما بِاطِ ل.
)]([5
إطار (أهل
التبدٌع -فً
االختبلؾ فً
هذا توكٌد لِـ َما كر ْر ُت ُه -مِرارا -مِن أن
َ
ِ
ِ
ب هجرا ،وال إسقاطا ،وال تبدٌعا.
السنة) -اختبلؾ سابػ؛ ال ٌُو ِج ُ
بعض «مقاالتِه»ُ -م َب ٌِّنا
َو َقدْ َقال َ الش ٌْ ُخ ربٌع بن هادي -وف َق ُه هللا ُ -فً ِ
بعض
َ
الحدادٌِة) -و ُم َح ِّذرا منها-:
صِ َفات ( َ
داو ُت ُهَ ،و َح ْر ُب ُه..»...
دِّع َمنْ َو َق َع فًِ ِبدْ َعةَ ،و َع َ
« َت ْبدٌِ ُع َمنْ الَ ٌُ َب ُ
)]([6
اري (ٖٔ)َ ،و ُم ْسلِم (٘ٗ) َعنْ أَ َنس.
َر َوا ُه ال ُب َخ ِ

)]([7
سوى َب ٌْنَ (الس ِّن ًِّ ال ُم ْج َت ِهد) -إِ َذا أَ ْخطؤ،-
َوهَذا َت ْف ِرٌق ُم ِهم -ؼاٌة-؛ َف َهلْ ٌُ َ
َو َب ٌْنَ (ال ُم ْب َتدِع ال ُمخالِؾ) -إِ َذا َؼلِط-؟ !
ٌان َم َثبل}؟!
صول ُ هَذا َكؤ ُ ُ
َو َهلْ -ا ْبتِداء -أ ُ ُ
ص ِ
ستو ِ
ول َذاك؟! { َهلْ ٌَ ِ
سان
ال َواألحوال -مِنْ لِ َ
َولَكِنْ ؛ أَ ٌْنَ َواقِ ُع ( َ
ال) -فً كثٌر مِن األَ ْف َع ِ
الح ِ
(ال َم َقال)؟!
وما أجمل َ كبل َم فضٌل ِة الشٌخ ُمقبل بن هادي الوادعً -رحم ُه هللاُ -فً
ُمحاضرة له -ب ُعنوان« :-اللٌِّن وال ِّ
شدة ،فً الر ِّد على المبتدعة»؛ قال :
س ِّن ٌّا وأخطؤٌ :ح ُكمون على فعلِه بؤن ُه خطؤ -إنْ لَ ِز َم-.
«إذا كان الرجل ُ
نعم؛ إذا كان بدعة :حكموا على فعلِه بؤنه بدعة ،وال ٌحكمون علٌه بؤنه
مبتدع.
وإذا كان الرجل ُ فاضبل وأخطؤ -أو ابتدع بدعة-؛ فٌنبؽً أن ُت ْؽ َم َر فٌما له
مِن فضابل َ.
لكن؛ إذا كان الرجل ُ فاسقا -أو كان الرجل ُ مبتدعاٌ ،-دعو إلى البدع،
وٌإ ٌِّدُها ،و ٌُ ُ
نفق علٌها :فهذا ٌُ َح ِّذرون منه».
وقال اإلما ُم ابنُ ال َق ٌِّم فً «المدارج» (ٕ« :)ٖ1/فلو كان ُكل َمن أخطؤ -
ُ
ناعات،
والص
سدَت العلو ُم
ِّ
أو َؼلِ َطُ -ت ِرك ُجملة ،وأُهْ د َِر ْت َمحاسِ ُن ُه :لَ َف َ
وتعطلَ ْت معال ُم ُهما».
قُ ْل ُ
انً بمنهج
ت :أخشى أنْ
ٌؤتً شقًِ ،أو َؼبًِ؛ فٌت ِه َم هذا اإلما َم الرب ّ
َ
(الموازنا ِ
دَع الش ٌْطان ًِّ!!
ت) ال ُمب َت ِ
ولٌس ذا بعٌدا عن سفاهة بعض هإالء ال ُم َت َ
ش ِّددٌِن و(ال ُؽبلة) -هَدا ُه ُم هللاُ-
...
)]([8
س ْب َحا َن َك الل ُهم...
ُ
االعت َِذار !!)إِ ْذ ٌَ َكا ُد ٌَ ُكونُ هَذا
ار ِد َت ْقدٌِم ( ْ
َن ْحنُ اآلنَ َ -ولِؤلَ َ
سؾ! -لَ ْسنا فًِ َو ِ
قاء ُم ْؽ ِرب َ -ك َما ٌُ َقال!-
أَ َعز مِنْ َع ْن ِ
اعت َِذار :أَنْ
أحد) ْ
جدَ !) مِن ( َ
َولَكِن الذِي َن ْطلُ ُب ُه َ -و ُن َطال ُ
ِب ِبه :أنه إِ َذا ( ُو ِ

بعدم
ضاَ ،والت ٌْسِ ٌر ،أو -على األقل ِّ-
الر َ
ِذارهُ ِبال َق ُبولَ ،و ِّ
واج َه اعت ُ
ٌُ َ
ِ
الر ْفض! َوالت ْ
شكٌِك !!
ان»
َحتى َن ُكونَ أَعوانا أل ُ ِ
والء َعلَى الش ٌْ َطان؛ الَ أَنْ َن ُكونَ «أَ ْعوانا لِلش ٌْ َط ِ
َعلَ ٌْ ِهم!!
َو َر ِح َم هللا ُ َمنْ َقال:
ـجـرا
ٌِر َمـنْ ٌَؤْتٌِ َك ُم ْع َتذِرا*****إِنْ َبـر ِع ْن َد َك فٌِما َقال َ أَ ْو َف َ
ِا ْق َبلْ َم َعاذ َ
ضا َك َظاه ُِر ُه***** َو َقدْ أَ َجل َك َمـنْ ٌَ ْـعصِ ٌ َك ُم ْس َتتِـرا
اع َك َمنْ أَ ْر َ
َف َقدْ أَ َط َ
ابن باز فً« :أن
وفً صحٌفة «المسلمون» (عددٖٓ٘) :كبلم لشٌخِنا ِ
َ
ٌَحتر َم المإمنُ أخا ُه إذا
اعتذ َر له ،وٌقبل َ ُع ْذ َره -إذا أمكنَ ذلك ،-و ٌُحسِ نَ
به الظن ُ -
حٌث أمكنَ ذلك-؛ حِرصا على سبلم ِة القلو ِ
ب مِن البؽضاء،
ورؼبة فً َج ْم ِع الكلمة على الخٌر».
الح ّقَ ،وأَ ْر َح ُم ِب َ
الخ ْلق» َ -ك َما فًِ « ِم ْن َهاج السنة
َوأَهْ ل ُ السنة« :أَ ْعلَ ُم بِ َ
الن َب ِوٌة»
(5/158)-.

الخصومة الفاجرة...وال َكرة الخاسرة..
...عندما ٌعجز المخالؾ..ال ٌجد إال الكذب...

ال ٌجد إال اإلفساد...
ال ٌجد إال التخرٌب...
ال ٌجد إال ُب َن ٌّات الطرٌق!
ال ٌجد إال أن ٌفتري..وٌصدّ ق المفتري...
ولن ٌُرجعنا هذا الببل ُء كله عن (قرارنا)الذي اخترناه  ،ومنهجنا الذي
ارتؤٌناه...
لن نقابلهم إال بالحلم..
ولن نواجههم إال بالعلم..
اخترقوا(!)منتدٌاتنا مفسدٌن...
مخربٌن...
وحذفوا مبات من مواضٌعه
ّ
ونحن ُتجاه ذلك كله من الصابرٌن...

اتهمونا..
وافتروا علٌنا..
وروجوا لمن كذب علٌنا..
ّ
ألٌست هذه حربا فاجرة؟!
بلى -وهللا..-لكنها { َكرة خاسرة}...
ولو بعد حٌن..
فاصبروا  -إخوانً-..
واثبتوا  -أح ّبتً-..
ثؤرنا فٌمن ظلمنا>...
وادعوا ربكم<:اللهم أرنا َ

فـ {إن ربك لبالمرصاد}.
و
تق ّبل هللا منا ومنكم صالح األعمال  -صٌاما وقٌاما وعِ ّف َة قلم ولسان-....

َع
الزور والعمل َ به ؛ فلٌس هلل حاجة فً أنْ ٌد َ
و (( َمن لم ْ
ٌدَع قول َ
ِ
طعا َمه وشرا َبه))...

ُ
التفاوت بٌننا*******وكل ّ إناء بالذي فٌه ٌنض ُح!!
فحسبكموا هذا

**********

كبلمً فً تكفٌر القول بـ (وحدة األدٌان)  -وما إلٌها  -قبل
إحدى وعشرٌن سنة!!
فهذا الحق لٌس به خفا ُء....
ُ ...
قلت فً تحقٌقً لكتاب (( العبودٌة )) (ص  -ٕٕٙط ٓٔٗٔ هـ ) -
آخر صفحة من
لشٌخ اإلسبلم ابن تٌم ٌّة  -رحمه هللا  -حاشٌة ( ٕ ) َ -
الكتاب! - :
(فدندنة بعض ( العصرانٌٌن ) حول ( وحدة األدٌان ) و( التسامح الدٌنً
) و (األخوة اإلنسانٌة ) من ضبلالت هإالء المبطلٌن  ،وانحرافاتهم  ،بل
كفرٌاتهم  ،وإنما ٌرٌدون بذلك اجتثاث أصل اإلسبلم  ،ومحو حقٌقة دٌن
هللا من النفوس  ،فالحذر الحذر!!).

وذلك تعلٌقا على قول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  -رحمه هللا  -فً ( دٌن
اإلسبلم ) ،قال:
(وهو الدٌن الذي ال ٌقبل هللا من أحد دٌنا ؼٌره).

...فجزى هللا خٌرا َمن دلّنً(!)على هذا النقل..
فماذا ٌقول المتر ّبصون والمتص ٌّدون؟!
أكثرهم؟؟!!
بل أٌن كان ٌ -ومبذ ُ -

أم أنهم سٌهربون  -اآلنَ !  -إلى دعاوى ( الناسخ والمنسوخ )..فً الوقت
والمفصل )؟؟!!
ٌتهربون  -فٌه!  -مِن حقٌقة ( المجمل
الذي
ّ
ّ
{ما لكم كٌؾ تحكمون}؟!
فهل ٌرجعون؟ !
أو ٌتراجعون؟!
إنه الهوى.....
أعاذنا هللا وإٌاكم...
َ
ؼٌر مؽ ٌّرٌن
الثبات على
نسؤلك  -اللهم -
اإلسبلم والسن ِة ؛ حتى نلقاكَ ..
ِ
وال مبدّلٌن..ال خزاٌا وال ندامىٌ..ا أرح َم الراحمٌن...

*****

شٌخ اإلسبلم ابن تٌم ٌّة و ( النقد الذاتً ) ..ف َمن ذا الذي (
ٌعقل ) كبل َمه  -الٌوم  -؟!
قال شٌ ُخ اإلسبلم ابن تٌم ٌّة  -رحمه هللا  -فً(( مجموع الفتاوي )) (
ٗ - )ٕٗ/مب ٌّنا حال َ (بعض) أهل الحدٌث  -على وجه اإلنصاؾ- :

(( ....ثم إنهم بهذا المنقول الضعٌؾ ،والمعقول السخٌؾ ،قد ٌُ َك ِّفرون ،
ضلِّلون ،و ٌُ َبدِّعون أقواما ،من أعٌان األمة ،و ٌُ َجه ِِِِّ ِِلونهم.
و ٌُ َ
ففً بعضهم من التفرٌط فً الحق ،والتعدّي على الخلق ،ما قد ٌكون
(بعضه) خطؤ مؽفورا ،وقد ٌكون منكرا من القول وزورا ،وقد ٌكون من
البدع ،والضبلالت التً توجب ؼلٌظ العقوبات.
فهذا ال ٌنكره إال جاهل ،أو ظالم.

وقد رأٌت من هذا عجابب ،لكن هم بالنسبة إلى ؼٌرهم فً ذلك ،
كالمسلمٌن بالنسبة إلى بقٌة الملل.

وال رٌب أن فً كثٌر من المسلمٌن من الظلم ،والجهل والبدع ،والفجور
ما ال ٌعلمه إال من أحاط بكل شًء علما.

لكن كل شر ٌكون فً بعض المسلمٌن ،فهو فً ؼٌرهم أكثر ،وكل خٌر
ٌكون فً ؼٌرهم ،فهو فٌهم أعلى وأعظم.

وهكذا أهل الحدٌث بالنسبة إلى ؼٌرهم.).

....هذا كبلمه  -رحمه هللا  -قبل بضعة قرون..

فكٌؾ لو رأى ما ٌجري  -الٌوم  -من تعصب وتقلٌد بثوب جدٌد!!؟؟

كٌؾ لو رأى  -الٌوم  -التربص والتصٌد الجاري على قدمٌن وساقٌن ( !
) كٌدا ومكرا؟!؟!

كٌؾ لو رأى فتاوى التكفٌر البعٌد ،والتبدٌع الشدٌد  -ببل هوادة ومن ؼٌر
رحمة -؟!؟!

وفٌمن؟؟!!
فً إخوان األمس  -من دعاة السنة والعقٌدة والمنهج- .....

بسوء الظن  ..وأوهى التهمة...
وبتحمٌل الكبلم ما ال ٌحتمل  ..وببتره قبل أن ٌكتمل!!

التلون فً نفً األعذار..وعدم َقبول الحق إال بمنظار؟!؟!
كٌؾ لو رأى ّ

فمرة ٌقولون  -فٌمن خالفهم ،وناقض دعواهم!  : -ناسخ ومنسوخ!
ّ
ومرة ٌقولون:تناقض!
ومرة ٌقولونٌ:ردّ على نفسه!

لكنْ ٌ -ا ُترى-:
هل سٌقولون  -فً كبلم شٌخ اإلسبلم  -هذا - :
ابن تٌم ٌّة ٌطعنُ بؤهل الحدٌث؟!
أم سٌقولون :ابن تٌمٌة ٌطعن السلفٌة؟!

أم سٌسكتون..وٌعترفون..و ٌُذعِ نون ؟!

ذلك ما نرجو  -أٌها الصادقون-....

و

(إنا هلل وإنا إلٌه راجعون ).........

*******

اعتذار...لؤلعضاء والزوار
باب تسجٌل العضوٌة للزوار منذ عدة أٌام...
....كنا قد أؼلقنا َ
وأمس أؼلقنا المنتدى  -كلٌّا  -للصٌانة...
ِ
وها نحن  -بتوفٌق المولى  -سبحانه  -نعٌد  -الٌوم  -افتتا َح كل..لٌعود
منتدانا المبارك إلى سابق عهده..تناصحا وتواصٌا ،علما وتعلّما وتعلٌما..

سبة مناسِ بة  -بإذن هللا  -للتذكٌر بكلمة علمٌة مسلكٌة منهجٌة ،
وهً منا َ
قالها اإلمام العبلمة ابن دقٌق العٌد  -رحمه هللا  ،-قال:
مت كلمة،وال فعلت فعبل إال وأعددت له جوابا بٌن ٌدي هللا ّ -
(ما تكلّ ُ
عز
وجل ّ-)..

فهبلّ اقتدٌنا به -أخبلقا وإخبلصا-؟؟!
ذلك ما نرجو...
بوركتم  -أجمعٌن-...
وجزى هللا خٌرا إخواننا التقن ٌٌّن الذٌن كان لهم الجه ُد الكبٌ ُر العظٌ ُم فً
الصٌانة المذكورة وما تبعها من ُمه ّمات...

*******

«الل ُهم اح َف ْظنًِ بِاإلِ ْسبلَ ِم قابِماَ ،و َقاعِداَ ،و َراقِداَ ..والَ ُت ْ
شمِت
ِبً َعد ُّوا َوالَ َحاسِ دا»
ُ
ول اإلِ ْسبلَمَ ،وقُدْ َو ِة األَ َنام -علٌ ِه الصبلَةُ َوالسبلَم-...
...ه ََذا
حدٌث َر ُ
س ِ
مٌع ال ُمجٌب  ،وأ ُ َط ْمبِنَ كل ُمحِب َحبٌب،
أكتب
َوهَؤ َ َن َذا
الس َ
ألشكر ر ِّبً ّ
َ
ُ
وأكب َ
ص ال ُمرٌب!
ت المتر ِّب َ
ِ
كتب هللاُ لنا..
...لن ٌُصٌ َبنا إال ما َ
ٌقول ُ النبً –صلّى هللاُ علٌ ِه وسلّم -فٌِما ٌروٌ ِه عن ر ِّبه« :-أنا عِ ن َد ظنِّ
عبدِي؛ فلٌ ُظنّ بًِ خٌرا».
العظٌم عظٌم ..
َف َظننا ِب َموالنا
ِ
ض ِل هللا ورحمتِ ِه ..لَم أتذكر –والسٌارةُ
تٌن أو ثبلثا فًِ
ُ
قُلْ بِ َف ْ
تنقلب ِبً مر ِ
َ
ُ
فكنت أردِّ دُها  ..ال إله
الحمٌِد-؛
واد -إال
كلمة التوحٌِد –والفضل ُ هللِ
العلً َ
ِّ
إالّ هللا  ..ال إله إالّ هللا  ..إلى أن استقرت بًِ س ٌّارتً قابمة َعلى
اس إلنقاذِي وإخرا ِجً مِن السٌار ِة
جاءنً
ُ
عجبلتِها ،وحتى َ
بعض الن ِ
قدمً –والحم ُد ل ُه سبحا َن ُه -..
سلٌما ُمعا َفى ،أمشِ ً على
ّ
َ
صدْ ِري -والفضل ُ له-تعالى-؛
ٌمسنًِ إال جروح فًِ جب َهتً ،ورضة فًِ َ
لم ّ
َعسى أن تكونَ ك ّفارة لِ ُذنوبً ،ومؽفرة لس ٌِّباتًِ..
صٌب العب َد ح ّتى
والنبً –صلّى هللاُ علٌ ِه وسلمٌ -قول ُ« :الَ ٌزال ُ ال َببل ُء ٌُ
ُ
والي – َجل فًِ
األرض
ٌمشِ ً على
ِ
ولٌس علٌ ِه خطِ ٌ َبة» ،داعِ ٌا ر ِّبً و َم َ
َ
أصب َر...
وإن اب َتبلنًِ أن
ِ
ُعبله -أنْ الَ ٌب َتلٌِنًِ ،
العظِ ٌم ،الذي سل َمنًِ ،وعا َفانًِ ،ونجانًِ..
...الش ْك ُر – ُكله -هللِ العل ًِِّ َ
ُثم ألهلًَِ ،و َم َ
وأصحابً ،وأبنابًِ،
اٌخًَ ،وإخوانًِ ،وأح َبابًِ،
ِ
ش ِ
َو َتبلمٌذِي ...الذٌنَ شملونًِ -جمٌعاِ -برعاٌتِ ِهم ،وأكرمونًِ بدعواتِ ِهم،
ٌارتً فً ال ُمستش َفى ،أو فًِ البٌت ،أو
وؼمرونًِ بمحبتِ ِهم ...سواء فًِ ِز َ
ُ
شاركاتِ ِهم فًِ اإلنترنِت – َوما إِلى
فً اتصاالتِ ِهم ،أو رسابِلِهم ،أو فًِ ُم َ

َذلِك-.
ِب -بمن ِة هللاِ وتوفٌقِ ِه -إِلَى ِم َنح...
نعم؛ الم َِحنُ تنقل ُ
فالحم ُد هللُ ،ث ّم الحم ُد هللُ ،ث ّم الحم ُد هلل.
وشكر ل ُهم ،وأعزهُم...
الجمٌع،
َ
بار َك هللاُ فًِ َ
وأنا بخٌر وعافٌة...
بفضل هللا وبرحمتِ ِه...
ِ

نجاة  ..ونجوى  ..ومناجاة
الحم ُد هللِ الّذِي أنجانًِ ***** وبفضلِ ِه وبعفو ِه أوالَنًِ
وبرحمة من ُه الذِي هُو فًِ السما ***** رب عظٌم َوجلٌل ُ ال ّ
ان
ش ِ
مضان
أصاب لعب ِد ِه ***** ما بعدَ عشرٌنَ مِن الر
ذا َك الببل ُء وقد
َ
ِ
موت تحق َق فًِ مقاٌٌس لنا ***** لكن ما عندَ اإلل ِه الثانًِ
َ
ُ
وان
الموت ال ُم
كدت أرى
َ
فاجا ُمقببل ***** بدقابق ال بل أَ َقل َث ِ
َ
كسٌر القل ِ
عصٌان
ب مِن
رحمة خالقً قد ظللَ ْت *****عبدا
لكن
َ
ِ
ت القرٌ ِ
فاهللُ أله َمنًِ هُدى توحٌ ِد ِه ***** فًِ لحظ ِة المو ِ
ب الدانًِ
كر ْر ُ
توان
ت لل ّتوحٌ ِد قوال ُم ْن ِجٌا ***** َن َط َق اللّسانُ ِب ِه بؽٌر
ّ
ِ
ْ
ُ
ان
س ْر َعة ُمتماسِ كا ***** ح ّتى
فلقدْ
نهضت ِب ُ
مشت بثباتِها القد َم ِ
ص ْب ُظ ْف ِري َك َذا َك َبنانًِ
ص ْب ِبؤذٌِة ***** َبلْ لَ ْم ٌُ َ
حتى كؤ ِّنً لَم أ ُ َ
ان
أَما الر ُك ُ
وب فقدْ َت َحط َم ُجل َها ***** عٌنُ الحسو ِد َر َم ْت ِببل ِك ْت َم ِ
ْ
ان
فاخسؤْ َح ُ
سو ُد َف ُكل َما سِ وى دٌِننا ***** ه َُو َه ٌِّن َحتى ِبذِي األَ ْث َم ِ
ان
تقدٌر ر ِّبً للعبٌ ِد خٌِا ُرهُ *****
َ
ُ
لٌس بؤٌدٌ ِهم سِ وى اإلذ َع ِ
تقدٌر ِه ***** خٌر ل ُه والفضل ُ للر ْح َم ِن
أصاب العب َد فًِ
َما َقدْ
َ
ِ
والقلب من ُه داب ُم َ
ان
هَذا ُع َب ٌْ ُد َك ٌا إل ِهً َقد دَعا *****
ُ
الخ َف َق ِ
ان
ؼٌر َما ُن ْك َر ِ
فاح َف ْظ إلَهً عبدَ َك الراضِ ً ِبما ***** قد ْر َت ُه مِن ِ
ان
بالب ِّر واإلِ ْح َ
س ِ
فاح َف ْظ ُه ر ِّبً قابِما أو قاعِدا ***** أو نابِما ِ
َوعِ ُ
ان
ناٌة المولى
العظٌم عظٌمة ***** ُ
فهو اإلل ُه ال َبر ُذو الس ْل َط ِ
ِ
آن
َح ّتى أعو َد كحالَتًِ مِن ِ
قبل َذا ***** داع إلى الس َن ِن َم َع القُ ْر ِ
َان
َوأَ ُرد قوال فاسدا أو كاذِبا ***** ِب ُ
الحج ِة ال ُك ْب َرى َم َع ال ُب ْره ِ
أفراح ُه ***** َحتى أَ ُرد لِ ُكل ِّ ضِ د َ
شانًِ
َحتى أَ ُرد لِشامِت
َ
ان
َحتى أَ ُرد ل ِِبدْ َعة َو َ
ضبلَلَة ***** َحتى أَ ُرد ُؼلُو ذِي الط ْؽ ٌَ ِ
األزمان
ٌطٌر لِ ُم ْف َتر ُب ْه َتا ُن ُه ***** َكً ال ٌَ ُرو َج َعلى مدى
كًِ ال
َ
ِ
َ
ان
فجزى اإلل ُه
مشاٌخا وأحبة ***** وك َذا َك ُطبلّ ِبً َم َع اإلِ ْخ َو ِ
ِ
ان
َع ُوا اإلل َه
تساءلُوا َعن صِ حتًِ ***** صِ دْ َق األ ُ ُخو ِة َحبذا ْ
َ
د َ
األم َر ِ
ان
أَما َ
الحقُو ُد كذا الحسو ُد وشامِت ***** و َك َذا َك ُكل جبانِ ِهم أو َج ِ

سماهُ وكٌلُنا ***** وحسٌ ُبنا مِن كل ِّ ذِي خ ِْذالَ ِن
فاهللُ فًِ عالًِ َ
َ
والمٌزان
الفضل
الحق ٌا َر ْح َما َننا ***** ورحٌ َمنا ِب
أنت اإلِلَ ُه َ
ِ
ِ
أدٌان
ج ْس ِم لكِنْ دُو َنما
حمدا ل َك الل ُهم ُكل ُمصٌبة ***** فًِ ال ِ
ِ
قض ٌْ َ
ان
ت لَ ُه ِب َما ***** ه َُو خٌ ُر ُه بل قُلْ هُما َ
َفؤَعِنْ إِلَ ِهً َمنْ َ
خٌر ِ
ذِي (م ِْح َنة) ها َقدْ َؼ ْ
ان
دَت ( ِم َنحا) لَنا ***** مِن
ِ
فضل ر ِّبً المالِكِ الدٌ ِ

ت ،وال َع ْو ُد أحم ُد -إنْ شا َء هللا ...-ف َ
ُعدْ ُ
ش َك َر َر ِّبً ل ُكم..

أسابٌع عن ُمتابع ِة هذه (ال ُمنتدٌا ِ
ت
راري نحو ثبلث ِة
َ
...بعدَ ؼٌاب اضطِ ِ
ال ُمبارك ِة) ،وال ُمشارك ِة فٌها :هَؤ َ َن َذا أر ِج ُع إلٌ ُكم -إخوانًِ وأبنابً-؛
ِّ
واصى بالص ْب ِر...
لنتواصى
بالحق ون َت َ
َ
وإ ِّنً ألش ُك ُر ُكم َ -جمٌعاَ -جزا ُك ُم هللاُ خٌرا -على ُمإازرتِ ُكم فٌما َو َق َع لً،
صابً...
ودُعابِ ُكم لً فً َببلبًُ ،
ووقوفِ ُكم معًِ فً ُم ِ
ب -الذي أ ُ ْل ِج ُ
ب هذا الؽٌا ِ
بت إلٌ ِه -إال
س َب ُ
واعلَ ُموا -وف َق ُكم هللا -أن ُه ل ْم ٌَ ُكن َ
ث انقبل ِ
آثار حا ِد ِ
ب السٌار ِة الذي أكر َمنًِ هللاُ -تعالى -به:
تعرفُونَ مِن ِ
ما ِ
سبحا َن ُه -أنْ
أرجو ر ِّبً ُ -
وحسنَ عاقبة -بمِن ِة هللا-؛ مما ُ
عافٌة ،ونجاةُ ،
الرضا الذٌن َذ َك َرهُم النبً الكرٌ ُم ﷺ بقولِ ِه« :إن
أهل ِّ
أكونَ -فٌه -مِن ِ
رضً
هللا إذا أحب َقوما اب َتبلهُم؛ ف َمن
عِ َظ َم
الجزاء مع عِ َظ ِم ال َب ِ
ِ
َ
بلء ،وإن َ
سخ َِط فله الس َخط»...
الرضا ،و َمن َ
فله ِّ
بح ْك ِم َكُ ،مطمبن لِقضابِ َكُ ،محِب ألولٌابِ َك،
...فؤُش ِه ُد َك -اللهم -أ ِّنً راض ُ
ُمبؽِض ألعدابِ َك..

تان -ها هُنا -أذ ُك ُرهما إلخوانً فً هذه (ال ُمنتدٌات) -
تان ُم ِهم ِ
و َثم َة ُمبلح َظ ِ
ُم ْ
ش ِرفٌِنَ وأعضاء-:

ُ
بلحظة األولَى :رأَ ُ
تجاوزات
ال ُم
ٌت -اآلنَ  -فً ( ُمنتدٌاتِنا) -بعدَ ذا َك الؽٌاب ُ -
ِلم واألد ِ
المواضٌع والتعلٌقا ِ
ب
عِدة فً َعدَد مِن
ت الخارج ِة عن َحدِّ الع ِ
ِ
ِمرار
الذي
َ
اشتر ْطناهُ -ابتِداء -فً ( ُمنتدٌاتنا)ُ ،ثم أكدْ ناهُ َ -ب ْعدا -مِرارا؛ الست ِ
َمسٌرتِنا...
رجو مِن إخوانِنا ال ُمشرفٌِنَ -بار َك هللاُ فٌ ِهم ،وجزاهُم َخٌرا -أنْ
فال َم ُ

جاوزاتِ؛ َح ْذفا ،وتعدٌبل ،وإصبلحا ،بما ٌَعو ُد
ٌُعالِ ُجوا هذه
األخطاء والت ُ
َ
بالخٌر والتسدٌ ِد لهذ ِه (ال ُمنت َدٌا ِ
ت )ال ُمبار َك ِة...
ِ
المواضٌع ،أو تِل ُك ُم
األعضاء -الذٌن ل ُهم هذه
رجو مِن إخوانِنا
ِ
ُ
وال َم ُ
صدُو ُرهُم
التعلٌقاتَ ،فضبل عن إخوانِنا الذٌن َع َت ُبوا علٌنا بذلك! -أنْ َتتسِ َع ُ
ُ
ِّ
طالبت به -إصبلحا وتصحٌحا-...
الحق الذي
لهذا
ابن الق ٌِّ ِم -رحم ُه هللاُ -أرسلَها إلً
المبلحظة الثانٌة :كلمة عظٌمة
لئلمام ِ
ِ
بعض ال ُم ِح ِّبٌنَ -جزاهُ هللاُ خٌراَ -تذك َِرة وتسلٌة واطمِبنانا ،-وهً قولُ ُه -
ُ
مدارج السالِكٌِنَ » (2/467)-:
رحم ُه هللا ُ -فً «
ِ
«وال ٌَ ُذ ُ
تخر َج
دق
وق ال َعب ُد َحبلو َة
والٌقٌن :حتى ُ
اإلٌمان ،وطع َم ال ِّ
ِ
ص ِ
ِ
الجاهلٌ ُة ُ -كلها -مِن قلبِ ِه.
مان ذلك مِن َقل ِ
رجل لَ َر َم ْوهُ عن
واللـهِ؛ لو تحق َق
ب ُ
ُ
الناس فً هذا الز ِ
دَع!!
قوس واحدة ،وقالُوا :هذا ُمبتدِع! ومِن دُعا ِة ِ
الب ِ
بر والث َ
بات؛ فبل ُبد مِن لِقابِهِ{ ،وقد
فإلى هللا ال ُمشت َكى ،وهو المسإول ُ الص َ
افترى}{ ،وسٌعل ُم الذٌن ظلموا أي ُمنقلَب ٌَن َقلِ ُبونَ }».
خاب َمن َ
َ

شك أن ُم َ
ولٌس مِن َ
سابر
طوي تح َت ُه
أقول ُ:
َ
َ
صطلَ َح (الجاهلٌ َة) -هذاِ ٌَ -
َ
ص َو ِر التقلٌ ِد والحزبٌة! ولو تست َر ْت -
معانًِ التعصب والعصبٌة!
وكافة ُ
َ
بؤستار ُنصر ِة السن ِة
تحت َعباء ِة (السلفٌة)!! وتلف َعت -أحٌانا -
حٌِنا-
ِ
النبوٌة!!!
وج ْو ِر
السبب
فلعل ذا -أو شٌبا من ُه أو إلٌ ِه -هُو
الربٌس فً ُظ ِلم َمن َظلَ َمَ ،
ُ
ُ
جار ،وتعدِّي َمن تعدى ،وك ِذ ِ
ب...
ب َمن َك َذ َ
َمن َ
هللا و ُكو ُنوا مع الصا ِدقٌِنَ }.
وهللاُ ربنا ٌقول ٌَُ { :ا أٌها الذٌِنَ آ َم ُنوا اتقُوا َ

صدَ َق و َبر ذاك األ ُ
ألؾ خٌر -حٌنَ
خ الفاضل ُ الزكً الذكًِ -جزاهُ هللاُ َ
ولقد َ
َ
ض ْت تل ُك ُم
ؾ هذه السلفٌ َة
الؽالٌة (!) -مِن ال ُؽلُ ِّو !-الّتًِ خالَ َف ْت ونا َق َ
ص َ
َو َ

َ
الؽالٌة -مِن َ
بلء ،-والتً تلَق ٌْناها و َتلَقناها عن مشاٌخِنا
السلفٌ َة
الؽ ِ
واأللبانً،
ابن باز،
ِّ
وابن ُعثٌمٌن -رحم ُه ُم هللاُ
ِ
األ ِجبلء ،و ُعلمابِنا ال ُك َبراء؛ ِ
الضرار!)
تعالى-؛ بـ (سلفٌة ُِّ
ورحمة هللا وبركا ُت ُه...
والسبل ُم علٌ ُكم
*****

صرة ( عاب َ
ِشة ) أ ُ ّم أَهْ ل اإلٌمان...
لُ ْإلإة ال َبٌان  ،فً ُن ْ
بً  -سبحانه وتعالى  -أَنْ ٌُ ِر ٌَنً
...قُ َب ٌْل َ ُطلوع الفجر  ...وأثناء دُعابًِ َر ّ
عظابم
ب إِلً
س َ
ور ! َو َن َ
َثؤْري فٌ َمن َظلَ َمنً َ ،و َك َذ َ
ب َعلًَ  ،وات َه َمنً بالز ِ
ِ
بور:
األمور !! َوهَول َ َ
بالو ٌْ ِل والث ِ
َت َذك ْر ُ
ؾ َع ِّنً ما أَصا َبنً  -مما هو بالنسبة
ت ما هَونَ َعلًَ َب ْلواي َ ،و َخف َ
إلٌه َق ْطرة مِنْ َن ْهر َ ،
أوؼ ْر َفة مِنْ َب ْحر- :
ت ُظ ْل َم ال ِّ
َت َذك ْر ُ
نٌعة للقاما ِ
فٌعة...
ت العالٌ ِة ال َبدٌع ِة الر َ
شٌ َعة الش َ
َت َذك ْر ُ
صدٌقة ِب ْن ِ
هار َة َب ٌْ ِ
صدٌق..
ت ال ِّ
راء َة ال ِّ
ت النبو ِة َ ،و َب َ
ت َط َ
َت َذك ْر ُ
ِب ال َكذابٌن..
ت إِ ْف َك األَفاكٌنَ َ ،و َكذ َ
َت َذك ْر ُ
ِشاؾ ال ُم ْبطِ لٌن ال َبطالٌن..
ص ْب َر الصابِرٌنَ  ،وانك َ
ت َ
ت أَ ْب َ
َت َذك ْر ُ
ِصر- ..
واق
صر وم ْ
الباطل فً أَ ْسواق التعصب  -فً كل َع ْ
ِ
ماع ال َق ْو ِل ِمن َظنان َو َ
َت َذك ْر ُ
شكاك  -هُنا وهُناك- ..
ت أَ ْق َ
ت َ -ولَ ْس ُ
َت َذك ْر ُ
ت ِبناس!  -أَن هللا َ -جل َو َعبل َ -ف ْو َقنا َ ،بصٌر بِنا ،
سمٌع لَنا..
َ
ت َ -ولَ ْس ُ
َت َذك ْر ُ
ت ِبؽاف ِِل !  -أَن هللا َ -جلت قُدْ َر ُت ُه  -قال ( :إِن َرب َك
عن الذٌن آمنوا ) َ ،فقُ ْل ُ
ت:
لَبالم ِْرصا ِد )  ،وقال  ( :إن هللا ٌُداف ُِع ِ

قالوا  :أال أَ ْمدَ ْح  ،قُ ْل ُ
وضل) الثانًِ
وصل َ) ال ُمحِب بها ( َ
ت ٌ :ا إخوانً َ ( ..
ٌران
نان
بهدٌها  ..أ ّما المضِ ل ففً ه ََوى ال ّن ِ
ِ
وصل َ المحب إلى ال ِج ِ

الكذوب به كما الح ّقانً
س ٌُ ْجدي ذا المدٌ ُح بواقع َ ..ظ َه َر
ُ
ماذا َ

عان
َ
لٌس المدٌ ُح ل َها لكنْ لِ ُم ْم َتدِح ..إن المدٌ َح لَنافع لِ ُم ِ

بلن
لٌس
المدٌح َبمدحِها أَ ْعظِ ْم ( ِب ِه) ..
َ
حال ُ
كمدح فُبل َنة َوفُ ِ
ِ
ِ

لئلنسان ؟!
ج
َمن قد َح َباهُ هللا فًِ ت ْن ِزٌلِ ِه  ..هل ٌا ُترى ٌحتا ُ
ِ

مكان
عزٌز
بكبٌر فضل بل
لمدٌح بها ٌرؾ مكانة ..
َعلَ ُم ا
ِ
ِ
ِ
ِ
أَ ْرسِ لْ إلى األَفاق َرد ؼِ واٌة  ..مِن خاسر َو ُم َخب ِ
تان
ث األَ ْن ِ

َ
ان
صو َتنا ..
أَ ْرسِ لْ إلى
اآلفاق أسم ِْع َ
صوت الحقٌ َق ِة مِن ُربى َعم ِ
ِ

َ
الحقٌقة ُحرة  ..مِن ُم ْع َتدٌن كذاك مِن خِبل ِن
اس
ف ْل ٌَ ْس َم ِع ال ّن ُ

أحٌا التشٌ ُع إِ ْف َك َ
األزمان
ش ٌْ ِخ نِفاقِ ِهم  ..إِ ْفكا ٌُ َرد ُد فًِ مدى
ِ

سلوا ك َ
َوان
قاحة َ ..ك ُ
ِنانة ك ِْذ ِبهم ِب َو َ
َ
س ِ
لول نار فً أَذل ِّ ه ِ

رآن
مع أن َرب
ْ
العرش جل َجبلَلُ ُه  ..فًِ آيِ (نور) مِن هُدى القُ ِ
ِ
َقد برأَ األُم ّ
ٌمان
هور عفٌفة ..
َ
الط َ
سبلم واإلِ ِ
ببراء ِة اإلِ ِ

اإلحسان
براءة ُتتلى وفً جوؾِ الدجى  ..إِذ قد ٌر ِّتلُها ذوو
ِب َ
ِ

كدعوى كا ِذ ِ
تان
لٌس
هذا بإجماع صحٌح نقلُ ُه ..
َ
َ
ب ال ُب ْه ِ

ُ
ران
شرك َ ..فإِباإُ هُم
أما
َ
لٌس ِبذِي ُن ْك ِ
النفاق وكف ُر عِ ْلج ُم ِ

لٌس ٌإمِنُ ِبالكِتا ِ
مكان
َمن
س َ
ب ُم َنزال َ ..هلْ َ
َ
وؾ ٌع ُث ُر لل ُهدى ِب ِ

لست مِن ال ِّ
ُ
الجزٌل بصاحب  ..لكنّ ُحب األ ُ ِّم قد أعطانًِ
ش ْع ِر
ِ

رب العالمٌنَ َحبانًِ
دَ ْفقا قوي ال َمدِّ فًِ َخ َفقانِ ِه  ..توحٌ ُد ِّ

طان
ِش الط ْه ُر
ُ
هً عاب ُ
أمرها ِببِ ِ
العفاؾ ثٌِا ُبها  ..هُو ذا َك ظاه ُِر ِ

ان
صانُ عزٌزة وأمٌ َنة  ..هًِ ذِي الرزانُ مقولَ ُة َ
الح َ
هًِ ذِي َ
الحس ِ

نان
خٌر الر ْس ِل فًِ دُنٌا ُك ُم  ..وكذا َك فًِ
األخرى ْ
َ
هًِ َز ْو ُ
بوسطِ ِج ِ
ج ِ

آن
هًِ حِب ُه بٌنَ ال ِّن ِ
ساء َو ُحب ُه  ..بٌنَ الورى أَ ْك ِر ْم ِبها ُمذ ِ

ؽٌان
أُم
الر ْف ِ
لٌس ْت ِبؤ ُ ِّم ّ
ٌن ِم ْن ُكم والتقى َ ..
ِ
ض والط ِ
ألهل الدِّ ِ

للنفاق كذا َك قُلْ  ..مِن ُم ْ
ان
لٌس ْت ِبؤُم
َ
ش ِرك أو كافِر َفت ِ
ِ

عرش ُكل ِّ روافِض َ ..د ِّمر إلهً مجدَ هُم ذا ال َفانًِ
َ
زلزلْ
رباهُ ِ

َفلَبِنْ ترى مِن (دولَة) فًِ باطِ ل ( ..د َُول) تجً ُء بِ َح ِّقنا الربانًِ

مان
َو َلبِنْ َترى مِن (جولَة) فًِ شِ ْر ِك ِه ْم ( ..جوال ُتنا) مِن شامِنا َو ٌَ ِ

س ْت كرا َه ُت ُهم لِعابِ َ
ان
ش ِة ال ُهدَ ى  ..إال امتِدا َد الحق ِد
ْ
لٌ َ
واألض َؽ ِ

ٌِع أصحا ِ
ان
ب النبِ ًِّ ُم َحمد  ..بلْ قُلْ سِ وى َن َفر
ٌسٌر الش ِ
ِ
ل َِجم ِ

ان
لوجدْ َت ُه َ ..قدْ َ
َن َفر إِذا أحصٌ َت ُه َ
أدر َك ْت َفحواهُ مِن َك ٌَ َد ِ

ان
أهل ُك ْفر ظاه ِِر ُ ..ه ْم عِ ْندَ هُم مِن ُط ْؽم ِة ال ِّن َ
هُم عِ ن َدهُم مِن ِ
ٌر ِ

الح ْكم فًِ َ ..حق لَنا ال ٌس َت ِوي األَ
مران
ِ
ُه ْم ُه ْم ُه ُم أهل لِهذا ُ ِ

ار َ
بلن
ٌخ فًِ أحداثِ ِه  ..وب َن ْوا علٌ ِه مواق َ
ِؾ ال ُب ْط ِ
َقدْ أو َقفُوا الت ِ

ؾ أك َب ُر َ
شؤْنِ ِه ْم  ..أَ َولَ ْس َ
ِؾ اإلٌ َقا ِ
وان
ت
ُ
َفمواق ُ
تسمع َن ْو َح َة ال ِّن ْس ِ

ضى  ..هل ٌَ ْح ُك ُم العدل َ الخإونُ الجانًِ؟!
أسر ُع َمن َق َ
صم َوفًِ األَ ْحكام َ
َخ ْ

ان ؟!
ؾ الخص َم
ُ
الحق الظلو ُم ِبباطِ ل ؟!  ..هل ٌُنصِ ُ
هل ٌُ ْح ِك ُم َ
البؽٌض الش ِ

راحة َ ..ف ْل ٌَ ْ
الحق ُ
ش َه ِد الحق ِب َذا الثقبلَ ِن
ص َ
ٌِق َ
الحق َ
هذا هُو َ

ٌقان
فال َف ْج ُر حتما قادِم ِب َثباتِ ِه َ ..و ُثبوتِ ِه ِب َ
الح ِّق واإلِ ِ

ٌطان ؟!
هل ٌل َتقًِ فجر ولٌل مظلِم ؟!  ..هل ٌ ّتقًِ َ
هللا أُولو الش ِ

ُ
َان
ال
لست ُمن َتظِ را جوابا مِن ُك ُم َ ..
فالحق دوما أبلَ ُج ال ُب ْره ِ

فالحق دوما فًِ ُعلُو َ
وان
شؤْ ُن ُه َ ..
َ
فالحق دوما واضِ ُح ال ُع ْن ِ

نٌان
فالحق دوما فًِ َثبات أَهْ لُ ُه َ ..
َ
فالحق دوما راسِ ُخ ال ُب ِ

ان
والحق ٌوما
لٌس ُبدّ ا را ِجع  ..فًِ قُوة فًِ عِ ز ِة ْ
َ
َ
األع َو ِ

ْ
ان
فًِ أَ ْمنِ ِه بِؤ َ َمانِ ِه إٌِمانِ ِه  ..إِ ِّنً لَقابِلُها
باالط ِم ْب َن ِ

ؼٌر َق ْع َق َعة لَنا ِبشِ نان!
للح ِّق
َ
َف ْل ُت ْذعِ ُنوا َ
لٌس ل َِؽ ٌْ ِر ِه  ..مِن ِ

هذه كلمتً ...ور ِّبً َح ْس ِبً...
*****
ُ
فضٌلة األخ الصدٌق الشٌخ العبلمة ،الوزٌر األَثٌر
ما أجمل َ ما اب َتدَأَ به
صالح بن عبد العزٌز بن محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ َ -ن َف َع هللاُ بعلُومِه -
كتا َب ُه الق ٌِّم «هذه مفاهٌ ُمنا» -لـما قال َ-:
ْ
«إن الفتنَ فً هذا الزمان
تتابعت ،و َت َنو َعت ،وتكا َث َرت؛ فمِنها الفاتِنُ
للجوارح ،ومنها الفاتنُ للقُلوب ،ومنها الفتانُ لل ُعقول والفُهوم .
َ

ؼٌر عالِـمٌِن،
ؼٌر ُمبالٌِن،
خاض أُناس فً
وقد
وخاض أُناس َ
َ
الفتن َ
َ
ِ
ضت جماعات ُمقلِّدٌن.
وخاض فِبام عالِمٌن ،وخا َ
َ
أصبح ذو ال َقل ِ
بالوجوه
ب
حتى
الوجوهُ ُ
الحً ٌُنك ُِر َمن ٌراهُ وما ٌَراهُ؛ فبل ُ
ِّ
َ
باألعمال التً ٌَعهد ،وال ال ُعقول ُ بال ُعقول
ِ
التً ٌعرؾ ،وال األعمال ُ
نٌرة.
ٌِرة ،وال الفُهوم بالفُهوم ال ُم َ
ال ُمستن َ
عٌش فً ُؼربتِه َب ٌْنَ بنًِ
فهو مخالط
للناس بجسمِهُ ،مزاٌل لهم بع َملِهُ ٌَ ،
ِ
َ
فٌلحق -إنْ َع َفا هللا ُ و َؼ َف َر -ب َمن ٌَفُك
األجل،
بحلول
ِ
ِ
ِجلدَ تِه ،ح ّتى ٌؤذنَ هللاُ
ِس َوحش َته»...
ُؼرب َت ُه ،و ٌُإن ُ
ملً ،بما ٌحملُ ُه مِن أثر
ٌكشؾ
ِلمً،
الع ّ
الواقع الحً َ
َ
ُ
صل ع ّ
وهو كبلم َف ْ
والعٌِ ًّ!
ب! -عن ال َبلٌ ِد َ
ؽٌب -و ٌُ َؽٌ ُ
ذكً ،و ٌَ ُ
در ُك ُه إالّ ُكل ّ
س ّ
َ
لبً ،ال ٌُ ِ
ت هذا الكبل َم ال َمو ُزون لِـ َما رأٌ ُت ُه مِن واقع ُمتؽ ٌِّر؛ َ
ش َع ْر ُ
ض ْر ُ
ت مِن
...استح َ
خبللِ ِه أن دعو َتنا السلفٌة -وإنْ َك ُث َر ُروادُها ،وار َت َف َع لِواإُ ها -لكنها -

لوب ،وتدم ُع له ال ُعٌون...
ولؤلسؾِ  -فً تقهقر
ؾ له القُ ُ
تؤس ُ
منهجً؛ َ
ّ
َ
صار التقلٌ ُد سِ َمة بارزة...
فلقد
َ
والتعصب عبلمة فارقة...
الز َمة...
والتشد ُد صورة ِ
إالّ َمن َر ِح َم هللاُ ...وقلٌل ما هُم...
َ
فواؼ ْوثاه...
الذهبً أٌا َم مشاٌخِنا ال ُك َب َراء -
المنهجً
عصرها
أٌنَ الدعوةُ السلفٌ ُة فً
ِّ
ِّ
ِ
واأللبانً ،وابن عثٌمٌن-؟!
ابن باز،
ّ
الذهبً أ ٌّام المحب ِة واإلخاء،
المنهجً
عصرها
أٌن الدعوة السلفٌة فً
ّ
ّ
ِ
والمودة والوفاء؟!
والعطاء،
المنهجً
عصرها
أٌن الدعوةُ السلفٌ ُة فً
الذهبً أ ٌّام االجتها ِد َ
ِّ
ِّ
ِ
والوالء؟!
ص ِح َ
والتنا ُ
الذهبً أ ٌّام ُمواجهة األعداء،
المنهجً
عصرها
أٌن الدعوةُ السلفٌ ُة فً
ِّ
ِّ
ِ
ضد األصدقاء؟!
وتعا ُ
َ
...تذك ْر ُ
التارٌخ ُ -كل ُه -فً اعتِصار وا ْبتِسار -لـما تكا َث َر ْت علً
ت هذا
ُ
وتوار ْ
التساإُ ُ
الواقع الجدٌ ِد
االستفساراتَ :جرا َء هذا
دَت إلً
الت،
َ
ِ
جهٌل ،والر ْمًِ بؤش ِّد
والتضلٌل ،واإلسقاطِ والت
التبدٌع
(المتجدِّ د!) مِن
ِ
ِ
ِ
عِ بارا ِ
التجرٌح وأقذ ِعها ...
ت
ِ

ُكل ذلك بالظنون واألوهام...
ُكل ذلك بالشكوكِ واال ِّتهام...
بؽٌر رحمة وال استِرحام..
ُكل ذلك ِ
خرى! -تِل ُك ُم اال ِّتهامات ،وهاتٌ َك
خرى ،وأ ُ َ
خرى ،وأ ُ َ
وهؤ َن َذا أتؤمل ُ -مرة أ ُ َ
ِّ
الحق بعٌدات -بلْ مكذوبات
العِبارات الؽلٌظات ،وما إلٌها مِن أحكام عن
فترٌات -:
ُم َ
أر مِن جدٌد!
فل ْم َ
مما َثب َتنًِ به هللاُ -تعالى -على ما أنا علٌه مِن حق أكٌد...
َن َعم؛ أنا أُخطِ ُا ،وأُخطِ ُا ،وأُخطِ ُا...
ؾ) لً خطؤ!! ولعل ُه أرادَ أنْ
أعر ُ
ولك ِّنً ال أقول ُ كما قال ؼٌري :أنا ال ( ِ
ؾ) أن لً خطؤ!!
أعتر ُ
ٌَقول َ :أنا ال ( ِ
َ
كاب ُر الحق؛ فما َظ َه َر لً
بإذن هللا-
الخطؤَ ،وال أ ُ ِ
ولك ِّنً -أٌضا -ال أتعم ُد ِ -
ض َعت ل ُه ُع ُنقًِ! وذلت له رقبتً!
مِن صواب َخ َ
لقد َج َعلُوا االجتِهادٌات السابؽات بابا للتضلٌبلت...
وجعلُوا اإللزامات الواهِنا ِ
ت طرٌقا لبلفتِراءات...
الباطل ٌَقُولُونَ ؟!
ص ُر هللا ُ هإالء وهُم بهذا
فهل سٌن ُ
ِ
س ٌُ َو ِّفقُ ُهم وهُم ظالِ ُمون ظالِ ُمون؟!
وهل َ

فؤقول ُ -أخٌرا -لكل ِّ ال ُمتسابلٌِن ،وال ُمستفسِ ِرٌن :
لٌس عندِي مِن جدٌد أقولُ ُه؛ ألن ُه لٌس (عندَ هُم) مِن جدٌد ٌذ ُك ُرو َن ُه!
وأطراؾ النهار-؟!
ٌل
َ
فلماذا التكرا ُر واالجت ُ
ِرار -آنا َء الل ِ
والظ ْل ُم ُظلمات...
وحبل ُ الك ِذ ِ
ب قصٌر...
ِّ
الحق منصور -ولو بعدَ حٌن-...
وذو
بار َكة -وؼٌرها-:
...ووصٌتًِ إلخوانًِ فً هذه (ال ُمنتدٌات) -ال ُم َ
اصب ُروا ...
ِ
وترفقُوا...
وتلطفُوا...
ّ
الحق أنْ تك ُت ُبوا ،وتردوا ،و ُتب ٌِّ ُنوا ،و ُتدافِ ُعوا ...
نعم؛ ل ُكم
َ
الر ُ
فق فً
مٌل ال َكبلم ،و«ما كان ِّ
سن العِبارةَ ،
وج ِ
ٌِن ال َقول ،و ُح ِ
لكنْ ؛ ِبل ِ
شًء إالّ زا َنه»...
وتذك ُروا إخوانًِ -دابما-:
أن ( ُكل واحد مِنا َمسإول عما ٌك ُت ُب ُه أما َم هللا وأما َم َخلقِ ِه) ،فقد قال َ هللاُ -

تعالى{ :-ما ٌَ ْلفِ ُظ مِن قول إالّ لَ َد ٌْ ِه َرقٌب َعتٌد}..
النار على ُوجو ِه ِهم -أو َمناخ ِِرهم -إالّ حصاب ُد
الناس فً
و«هل ٌَ ُكب
َ
ِ
أ ْلسِ َنتِ ِهم»؟!!
الجوزي -القابل َ -:
ور ِح َم هللا ُ اإلما َم ابنَ
ِّ
«تدب ْر ُ
ٌؽضب إنْ ُرد علٌه َخ َطإُ ُه!
لماء ...فالعالِ ُم من ُهم
ت أحوال َ ال ُع ِ
ُ
شؽبل َ
الحق ُ
ِّ
بالخ ْلق»...
ضهم عن
فؤول ُ ُعقوباتهم :إعرا ُ
...وهذا ُ
فرق ما َب ٌْنَ الهادِي والهاذِي!
وهللاُ ال ُمو ِّف ُق...

*****

وأي إفساد فً األرض أشد من قلب الحقابق بالفرى والبوابق؟!

وأي إفساد فً األرض أشد من االدعاء على دعاة التوحٌد واإلٌمان
ببهتهم بالدعوة للشرك والكفران؟ !

وأي إفساد فً األرض أشد من حث (!!) عموم أهل السنة  -فٌما بٌنهم!
 -على التباؼض والتنافر بالهوى دون الهدى؟!

وأي إفساد فً األرض أشد من نشر قالة السوء بؽٌر بٌنة وال بصٌرة؟!

وأي إفساد فً األرض أشد من االنتصار لفبلن أو فبلن ..دون حجة وال
برهان؟!

فرق السلفٌٌن -حقٌقة وواقعا-؟؟!!
فمن الذي ّ
األولى بوصؾ اإلفساد فً األرض-بالطول والعرض-؟؟!!
ومن ْ

....ومضة هجمت على خاطري لم أحب تفوٌتها على إخوانً فً هذه

(المنتدٌات) -المباركة- ..

(وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون)....

قال هللا -تعالى( :-وال تفسدوا فً األرض بعد إصبلحها)
بعد قوله( :وال تبخسوا الناس أشٌاءهم)..

....وفً هذا إشارة جد مهمة إلى أن بخس أشٌاء الناس من اإلفساد فً
األرض...

فكٌؾ إذا كان هإالء (الناس) من دعاة السنة النبوٌة ،وأنصار العقٌدة
السلفٌة؟!

فؤي إفساد فً األرض أشد من تبدٌع وتضلٌل أهل السنة -هإالء-أو
بعضهم -بالظن الفاسد والرأي الكاسد؟!

وأي إفساد فً األرض أشد من أخذ أهل السنة باللوازم الباطلة التً
ٌنفونها وٌناقضونها؟!

وأي إفساد فً األرض أشد من التفرٌق بٌن أهل السنة بالكذب والزور؟!

وأي إفساد فً األرض أشد من التقلٌد البؽٌض والتعصب المرٌض؟!

إلى َمن ٌُرٌدُونَ الحج -وؼٌرهم-؛ اح َذروا أنْ ُتؽفِلُوا قُلو َب ُكم،
فبل ٌَؽف َِر هللاُ لكم!

الحج ،والتنقل َب ٌْن مناسِ كِه ،والحِرص على
بؤعمال
القٌام
فً َؼ ْم َر ِة
ِّ
ِ
ِ
الحجٌج استِحضا ُر بعض المعانً
بالقلٌل مِن
لٌس
ؽٌب عن عدد
َ
أدابِ ِهُ ٌَ ..
ِ
ِ
بالحج و ُمإ ِّدٌه...
ِظام التً تترتب على القابم
ِّ
التربوٌ ِة الع ِ
النبً -صلى هللاُ علٌ ِه وسلم-
الصحٌح ٌْن» عن أبً هُرٌر َة ،عن
َن َعم؛ فً «
ِّ
َ
كٌوم ول َد ْت ُه
نوب ِه
أن ُه قال ََ « :من حج ولَ ْم ٌَرفُث ول ْم ٌَف ُ
سق َر َج َع مِن ُذ ِ
ِ
أُمه».

ُ
س َن ِن أبً داود »
ؽٌب -مما قد
أشرت إلٌه -ما َو َردَ فً « ُ
لكن الذي ٌَ ُ
ابن حِبان» ،و« ُمسند
خاري ،-و«
لئلمام ال ُب
فرد-
ِّ
و«األدب» -ال ُم َ
صحٌح ِ
ِ
ِ
وؼٌرها -عن أ ُ
َ
سامة بن َ
ُ
خرجت
رضً هللاُ عن ُه ،-قال :
شرٌك -
ِي» -
َ
الح َم ٌْد ّ
ُ
ِ
النبً -صلى هللاُ علٌه وسلمّ -
الناس ٌؤ ُتو َن ُه ،ف َمن قال ٌَ :ا
مع
حاجا ،فكانَ
ُ
ِّ
ت شٌبا ،أو :أخ ْر ُ
وؾ ،أو :قد ْم ُ
ُ
ت شٌبا؟ فكان
رسول َ هللا،
سعٌت َق ْبل َ أنْ أ ُط َ
اقترض
رجل،
َ
صلى هللاُ علٌه وسلم ٌ-قول ُ« :ال َح َر َج ،ال َح َر َج؛ إالّ على ُض ر ُجل ُمسلم ،وهو ظالم ،فذلك الذي َح ِر َج و َهلَ َك»...
عِ ْر َ

هللا -أٌها الظالِ ُمون-...
...فاتقُوا َ
رآء َتلِ ُؽون...
ٌا َمن
بؤعراض ال ُب ِ
ِ

ضون...
وٌا َمن بالظنِّ َتخو ُ
ُتو ُبوا إلى هللا  -إنْ ُكن ُتم تعقِلُون-...
س ُبون...
وأٌقِ ُنوا أن ُكم على كبل ِم ُكم
س ُتحا َ
األهوج َ
ِ
وعلى إفسا ِد ُكم وفسا ِد ُكم (!) ستندَ ُمون...
وعلى َتقولِ ُكم على عِبا ِد هللا بالباطِ ِل؛ َب ٌْنَ ٌَدَ ي هللا س َتقِفُون و ُتسؤلُون..
فبماذا تجٌ ُبونَ ؟!
هل تقولونَ  :نحنُ ُمقلِّدُون!!؟!
س ُتق َبلُون؟!
فهل َ
فإٌا ُكم وال َهبل َك ال ُمس َتبٌِن...
ُ
والخسران ال ُمبٌن...
إٌا ُكم
ؼٌرهم مِن با ِ
ب
ولبن كان هذا الوعٌ ُد -والتهدٌ ُد -فً َ
الحجٌج؛ فهو فً ِ
ْأولَى..
ار على ُوجو ِه ِهم أو مناخ ِِرهِم إالّ حصاب ُد
فـ«هل ٌَ ُكب
َ
الناس فً الن ِ
ألسنتِ ِهم»؟!
و«الظل ُم ُظلمات»...

ص َر َوا ْلفُإَ ا َد ُكل أُولـبِ َك َكانَ
س لَ َك ِب ِه عِ ْلم إِن الس ْم َع َوا ْل َب َ
ؾ َما لَ ٌْ َ
{ َوالَ َت ْق ُ
َع ْن ُه َم ْسإُ وال}.

*****

باألمن إنْ كن ُتم تعل ُمون}؛
{...فؤي الفرٌ َقٌن أحق
ِ
ببل ُء (الطعن والتجرٌح)؟! أم لوا ُء (النصح والتصحٌح)؟!
فتوى -
َ ...و َر َد فً نصٌحة (!) قد َمها أَ َح ُد الشٌوخ -هداهُ هللاَُ -ب ٌْن ٌَدَ ي َ
تحوي إالّ التجرٌح والتقبٌح! والتبدٌع والتجدٌع !-قولُ ُه:
له -ال ِ
لٌل
أبناءنا ..إذا تكل َم عالِم
(أنص ُح
صاحب ُ
ُ
َ
سنة ،معروؾ تعوٌلُ ُه على الد ِ
ُ
أهل السن ِة على
تجتمع
فٌما ٌح ُك ُم به ،أنص ُح ُهم أنْ ٌُتاب ُعو ُه ،حتى
َ
كلمة ِ
ِّ
الباطل ،و ُبؽض البدع وأهلها.
ض
ور ْف ِ
الحقَ ،
ِ
ٌذهب َمذهبا؛ فهذا ما ٌُرٌ ُدهُ أعدا ُء السن ِة الذٌن
أما إذا كان ُكل فرٌق
ُ
بؤهل السن ِة الدوابر ،فؤوفر الح ّظ -عندهم -أنْ تتفر َق َكلم ُت ُهم-
صونَ
ٌترب ُ
ِ
أعنًِ :أهل السنة ،-و ٌَصٌرونَ َ
ش َذرا َم َذرا  -كما قٌل!!»-
فؤقول ُ:
ؼفر هللاُ له!!!-
كذا قال َ -
عدم تفرق أهل السنة؟!
فهل هكذا ٌكونُ
ُ
الحرص(!) على ِ
فلو (تكل َم) عالم َ
سنة ،معروؾ تعوٌلُ ُه على الدلٌل فٌما ٌحكم
آخر (صاحب ُ
به)؛ فماذا ٌكون (ا ّتجاه) النصٌحة؟!
وإذا ( َ
ؼٌر موافق! ،-وهو (صاحب سنة،
سكت) عالِـم ثالث ُ -موافقا ،أو َ
معروؾ تعوٌلُه على الدلٌل فٌما ٌحكم به)؛ فإلى ماذا تتوج ُه النصٌحة -
َب ْع ُد-؟!
فهل ُن َف ِّر ُق َب ٌْن الصور ِة األُولَى والثانٌة؟!
أ ْم َنجعل ُهما سواء؟!
خرى؟!
رج ُح إحداهُما على األ ُ َ
أ ْم ُن ِّ
فؤي من ُهما -إ َذن-؟!
رجح قول َ َمن َط َعن ،وجرح ،وضلل ،وأسقط َبعضا مِن (أهل الس ّنة)
هل ُن ِّ
-بما له مِن َت ِبعات ،وعلٌ ِه مِن مبلحظات-؟!

اص َح بعضا
ص َب َر ،وتصبر ،وصحح ،ون َ
رج ُح قول َ َمن تؤنى ،وتمهل ،و َ
أ ْم ُن ِّ
مِن (أهل السنة) -بما له مِن إٌجابٌات ،وبما ٌحمل ُ مِن َث َمرات-؟!
ُ
ِّ
كلمة
تجتمع
الحق ،وأد َنى إلى الصواب فً أنْ (
أقرب إلى
وأي ال َقولٌَن
َ
ُ
ِّ
الحق ،ورفض الباطل) علٌه؟!
أهل السنة على
الهدم؟! أم البنا ُء؟!
أهل السنة)؛
ومتى كان (الطعنُ والتجرٌ ُح والتضلٌل ُ) َ
ِماع (كلم ِة ِ
س َببا الجت ِ
فً الوق ِ
ض ِد أهل السنة،
س ُه -فً الحقٌق ِةَ -فت فً َع ُ
ت الذي هو نف ُ
وتشتٌت لكلمتِ ِهم؟!
سبٌبل
وهل
صارت الدعوةُ إلى النصح ،والتصحٌح ،وال ُمصا َب َرة ،والتؤ ِّنً َ
َ
بؤهل السن ِة الدوابر)؟!
صونَ
لتحقٌق (ما ٌُرٌ ُدهُ أعدا ُء السن ِة الذٌن ٌترب ُ
ِ
ِ
سبحانك اللهم...
ِّ
للحق فً
صحٌح المفاهٌم ،وعكس
...هذا -واللـ ِه -انقبلب فً إدراك
ِ
أحاسِ ن التصورات...
ذهب َمذهبا؛ فهذا ما ٌُرٌ ُدهُ
أما قول ُ ذا َك القابل( :أما إذا كان ُكل فرٌق ٌَ ُ
أعدا ُء السن ِة!!)
االختبلؾ االجتهادي -الس ُ
خالؾ دعو َة
ابػٌُ -
فهو قول فاسد؛ وإالّ :ف َهل
ُ
ُ
السنةِ ،ومنه َج أهل السنةِ؟!
ولماذا هذا التصور -والتصوٌ ُر -ال َقبٌ ُح -للخِبل ِ
ؾ ال ُمعت َبر بؤنهٌُ ( :رٌ ُد ُه
أعداء السنة)؟!
وهل هكذا كانت أنظا ُر ُعلمابِنا الربان ٌٌِّن َ -قببل و َبعدا-؟!!
وما نسبة (مسابل اإلجماع) مِن (مسابل الخِبلؾ) -فً الفقه ،والتفسٌر،
والحدٌث ،بل فً الرواةَ -جرحا وتعدٌبل-؟!
صل؟!
لماذا هذا
التحجٌر الذي ال ٌقو ُم على أساس ،وال ٌَ ْن َبنًِ على أَ ْ
ُ
ِّ
َن َعم؛ ال -ولن -نجعل َ ُ -وجو َد الخبل ِ
الحق -كما اد ِعً
ؾ -فقط -سببا فً ردِّ
علٌنا!-
ولكن إدرا َك ُوجو ِد الخِبل ِ
إلزام أح ِد
دَعوى
ؾ (المعت َبر) كاؾ ب َن ْق ِ
ض َ
ِ
اآلخر بقولِ ِه ٌَ -مٌنا أو ٌسارا!-
الطرؾ
الطر َفٌن
َ
َ
والعكس صحٌح -سواء بسواء-...
بؤولَى مِن الثانً -إلزاما!-
ُ
فما األول ُ ْ

المحج ُة :ف ْل ٌُدافِع عما َظ َه َر له مِن
َن َعم؛ َمن َظ َه َرت له ال ُحج ُة ،وبا َنت له
ّ
ُ
ِّ
هاونُ فً أي مِن
الحق -بالتً هً أحسنُ للتًِ هً أقو ُم ،-وال
ٌجوز الت ُ
بحج ِة ُوجو ِد ذلك الخبل ِ
ؾ وما إلٌه!
ذلك َ -ب ْع ُدُ -
ولنْ ٌُإ ِّث َر فٌنا -بعدَ الٌوم -التهدٌ ُد بوصؾِ (التمٌٌع)! أو الرم ًُ بفِ ْر ٌَ ِة
(المم ٌّعة!!)
فقد ا ْنك َ
ِّ
الحق مِن أهل ال َم ٌْن...
أصحاب
ؾ
ُ
ؾ الصب ُح لِذِي عٌ َن ٌْن ،و ُع ِر َ
ش َ
ؾ إالّ به :-إن الدعو َة إلى ابتبل ِ
أبناء الدعو ِة
ؾ
ِ
وواللـ ِه -الذي ال ٌُحلَ ُ
صح ُح:
قول َمن
ٌصب ُر ،و ٌُناص ُح ،و ٌُ ِّ
السلفٌة ،ودعاتِها وشٌوخِها على ِ
ِ
جرح،
قول َمن ٌُ ِّ
ْأولَى بؤلؾِ مرة ومرة مِن الدعوة إلى اجتماعِ هم على ِ
ٌُسقط ،و ٌُضلِّل ،و ٌَط َعن:
فاألولَى -حقٌقة :-دعوةُ َخلَل وتفرٌق..
والثانٌة -نتٌجة :-دعوةُ ابتبلؾ وتجمٌع...
ّ
القول وزور -
الحق ال َمحض؛ ال على بدعة ،وال على ُمن َكر مِن
َن َعم؛ على
ِ
ضنا بعضا فٌما اختلفنا فٌه) -
كما ٌقولُ ُه
أصحاب قاعدة ( ..وٌعذر بع ُ
ُ
الحزبٌة الباطلة-!...
ُثم :
هل مِن َ
صٌب فً ُكل ِّ ما
شرط َمن هو (معروؾ تعوٌلُ ُه على الدلٌل) أنْ ٌُ
َ
ٌَقول ،حتى ٌُقال( :تابِ ُعوه)؟!
أ ْم أنها دعوة جدٌدة لتقلٌد جدٌد -وبثوب ُمزركش-؟!
أهكذا هً السلفٌة الحقة؟!
ال؛ والذي َ
ِّ
بالحق...
بعث ُمحمدا -صلى هللاُ علٌه وسلّم-
فالحق ال ٌكونُ ح ّقا إالّ بدلٌلِ ِه ال ُمقنع ،و ُحجتِ ِه الظاهرة ،و ُبرهانِ ِه
الساطِ ع...
و َب ْع ُد:
ؾَِ ضبلء ال ُعقبلء َ -فضبل عن أ ِجبلّ ِء ال ُعلماء! -أنّ
فلٌس مِن شك عند ُ
َ
العفو خٌر مِن الخط ِؤ فً ال ُعقُو َب ِة!
الخطؤ فً َ
(لو كا ُنوا ٌَعل ُمون!!)
أقول ُ :لو!!...

ِض ِّم هذا ال َببلء؟!
فؤٌنَ هُم أُوالء فً خ َ
ور ِح َم هللا ُ اإلما َم أبا ُمحمد ابنَ َح ْزم -القابل-:
َ
واح َذر ُكل َمن ال ٌُنصؾ ،و ُكل َمن ال ٌَفهم .
( ْ
ترجو إنصافه وفه َمه!!)
وال ُتكلّم إالّ من ُ
العلً ال ُمجٌب-...
بإذن هللا
ِّ
والصب ُح قرٌب ِ -

(تنبٌه):
قلت فً كتابً "منهج السلؾ الصالح"(صفحة ٔ)ٖٙما نصه-بعد تفصٌل
وتؤصٌل-:
س ِبٌلُ ُه هَذا ال ِّ
صل ُ-فٌِ ِه -إِ ْع َمال ُ قا ِع َد ِة
وح؛ َفاألَ ْ
ض َ
الو ُ
اء َو ُ
ش َف َ
( َو َما لَ ْم ٌَ ُكن َ
صح -فٌه-؛ حتى
الح ِّق َوالص ْبرَ ،والتنا ُ
عًِ)َ ،والتواصِ ً ِب َ
عاو ِن الش ْر ّ
(الت ُ
( َتقُو َم ِب ِه ال ُحجة) ،وتظهر ال َم َحجة ،أوْ ٌُ ( :ؽ ِن ّ
س َعتِ ِه)...
هللاُ ُكبلّ ِّمن َ
ضنا بعضا فٌما اختلفنا فٌه)! وقاعد ِة :
َع َك مِن قاعد ِة...( :
وٌعذر بع ُ
ُ
ود ْ
ص ِّح ُح وال ُن َج ِّرح)! -الل َت ٌْ ِن قُ ِّو ْل َناهُما (!) بِ َؽ ٌْ ِر َح ّق!!-
( ُن َ
َف ُهما َ -ك َما َبٌ ْن ُ
ؼٌر ما نقولُ؛ َف ِك ْلتِاهُما إما باطل ،أو باب إلى
تَ -قدٌِما -على ِ
الباطل... ).
....فبل تخلط  ،أو تظن سوءا-أخً طالب الحق-....

سلَفُ ُكم -أٌها ال ُمتس ِّق ُطون-؟!
الحون؛ فؤٌن َ
الص ُ
هإالء هُم سلفُنا ّ

روى أبو ُن َعٌم فً «حِلٌة األولٌاء» ،وابنُ عساكِر فً «تبٌٌن كذب
َ
ص ِبٌح ،قال:
بن َ
ال ُمفتري» ،والبٌهقً فً «الزه ِد ال َكبٌر» ،عن ّ
بٌع ِ
الر ِ
«قُ ُ
جدُوا إلى
لت
للحسن :إن -ها هُنا -قوما ٌت َتب ُعونَ الس َق َط مِن كبلمِك؛ لٌِ ِ
ِ
سبٌبل!
الوقٌع ِة فٌ َك َ
َ
قال :ال ٌَك ُب ُر ذلك علٌك! فقد ْ
أط َم ْع ُ
ت َنفسً فً ُخلو ِد ال ِجنان ،فطم َِعت..
حمنَ ،
فطم َِعت..
وأَ ْط َم ْع ُتها فً ِ
وار الر ِ
ج ِ
ُ
رأٌت
اس ،فلَم أ ِجد إلى ذلك سبٌبل؛ أل ِّنً
وأط َم ْع ُتها فً السبلم ِة مِن الن ِ
ضونَ عن خالِقِ ِهم ،فعل ِْم ُ
ضونَ عن َمخلوق
ت أن ُهم ال ٌَر ُ
اس ال ٌر ُ
الن َ
مِثلِهم»..

فب َر ِّب ُكم:
ِ
فكٌؾ واق ُعنا؟!
...هذا واقِ ُع ُهم؛
َ
فكٌؾ ُمخالِفُو َنا؟!
..هكذا ُمخالِفُوهُم؛
َ
سنا)؟!
س ُهم)؛ فكٌؾ (نا ُ
..هكذا (نا ُ
ولكنْ :
ُ
أخبلق (صالحٌِ ِهم)؛ ف َهل تكونُ مِثلَ ُهم أخبلقُنا؟!
هكذا
بن دٌِنار ،أن ُه
وما أجمل َ َ -ب ْع ُد -ما رواهُ البٌهقً فً «الزه ِد» عن مالِكِ ِ
قال:
أرى إالّ
« ُمن ُذ َع َر ْف ُ
اس ما أُبالًِ َمن َحمِدَ نًِ ،وال َمن َذمنًِ؛ أل ِّنً ال َ
ت ال ّن َ
فرطا؛ أو ّ
ذاما ُم َف ِّرطا».
حامِدا ُم ِ

ُ
قلت :وهذا هو (الواقِع) ،ما ل ُه مِن دافِع ...
والوس ُط قلٌل ...
ِي الش ُكور}...
{وقلٌل مِن عباد َ
لٌل
وقد كا ُنوا إذا ُعدوا قلٌبل *** وقد
ُ
صاروا أعز مِن ال َق ِ

َ ..ج َعلَنًِ هللا ُ -وإٌا ُكم -مِن ُهم.
*****

وجـــــوب اإلعــــــــراض
عن الخــــوض فً األعـــــراض

ٌَا أٌَ َها الذٌِنَ آ َم ُنوا اتقُوا هللاَ َحق ُت َقاتِ ِه َو َال َت ُمو ُتن إِال َوأَ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُمونَ [)آل
عمران].ٕٔٓ :
واألدواء ال ُعظمى التً دبت إلى
معاشِ َر المسلمٌن ،منَ اآلفات الكبرى
ِ
مجتمعا ِ
انتشار عاد ِة قٌِل وقال ،دون استناد إلى ُبرهان قاطع،
ت المسلمٌن
ُ
باب فتنة ولُباب محنة على اإلسبلم
وال اعتضاد على دلٌل ساطِ ع ،فذلكم ُ
والمسلمٌن؛ ألن تناقُل أحادٌث ال ِزمام لها وال خِطام ُتوؼِر الصدور و ُتؽ ٌِّر
صى ومن
تجر من الوٌبلت ما ال ٌُح َ
العقول و ُتفسِ د األ ُ ُخوة بٌن المسلمٌنُ ،
صى.
الشرور ما ال ٌُستق َ
َ
وأحادٌث تذاع ،سندُها الظن
داول أقاوٌل ُتشاع
ال ٌلٌق
بمجتمع اإلسبلم َت ُ
ِ
والتخمٌن والرج ُم بالؽٌب ،من ؼٌر تثبٌت وال تبٌٌن ،فذلكم مما ٌحمِل
المفاسِ دَ ال ُعظمى ،وٌتضمن اآلثا َم الكبرى؛ لذا جاء النهً الصرٌح من سٌد
الث َقلَ ٌْن علٌه الصبلة والسبلم عن تلك المبادئ القبٌحة والمسالك
كره لكم قٌل وقال وكثرة
ال ُمعوجة ،ففً (الصحٌحٌن) أنه قال(( :إن هللا ِ
َ
وإضاعة المال)).
السإال
ٌقول ابن القٌم رحمه هللا" :من ُعنً بالنار والفِردوس ُ
شؽِل عن القٌل
والقال ،ومن هرب من الناس سلِ َم من شرورهم".
إخو َة اإلسبلمُ ،حرمة األعراض عظٌمة فً اإلسبلم.
لذا فمن أعظم الظلم التج ِّنً على أحد من المسلمٌن ،أو التعرض له َ
وفق
عواطؾ عمٌاء وتبعٌة بلهاء ،فقد صح عن النبً أنه قال(( :الربا اثنان
ُ
استطالة
الرجل أمه ،وإن أربى الربا
وسبعون بابا ،أدناها مثل ُ إتٌان
ِ
الرجل فً عِ ْرض أخٌه)).
وفً حدٌث آخر(( :أربى الربا شت ُم األعراض)).
فالواجب على من ٌخاؾ مقام ر ِّبه وٌخشى ال ُمثول َ بٌن ٌدٌه ال ُبعد عن

الخوض مع الخابضٌن بقٌل وقال ،وأن ال ٌُشؽل َ نفسه بما ٌخدِش دٌنه
عرضه لؽضب ربه ،ففً الحدٌث الصحٌح الذي رواه أحمد وأبو داود
و ٌُ ِّ
أن النبً قال(( :من قال فً مإمن ما لٌس فٌه أسك َنه هللا َردْ َؼة َ
الخبال
وردْ َؼة َ
الخبال :عصارة أهل النار .
حتى ٌخرج مما قال َ )).
وفً الصحٌحٌن قوله من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقُل خٌرا أو
لٌص ُمت)).
سط
وفٌما رواه الطبرانً بسند حسن(( :فبل تقل بلسانك إال معروفا ،وال تب ُ
ٌد َك إال إلى خٌر)).
ضدُها دلٌل،
المبٌن ال ّت
إخو َة اإلسبلم ،ومن اإلثم
سارع فً نشر أخبار ال ٌَع ُ
ُ
ِ
ُ
وإشاعة أحادٌث ال ٌس ُندُها برهان ،فربنا جل وعبل ٌقول ٌَ :ا أٌَ َها الذٌِنَ
ص ِب ُحوا َعلَى
اء ُك ْم َفاسِ ق ِب َن َبإ َف َت َبٌ ُنوا أَنْ ُتصِ ٌ ُبوا َق ْوما بِ َج َهالَة َف ُت ْ
آ َم ُنوا إِنْ َج َ
َما َف َع ْل ُت ْم َنا ِدمٌِنَ [ الحجرات: 6].
ص
ولهذا نص أهل ُ العلم على أن من عبلمات الحمق تر َك التثبت وترب َ
األخبار الواهٌة والظنون الباطلة وتصٌد األحادٌث الكاذبة وسوء الظنون
محامل السوء والشكوك.
بالمسلمٌن وحملَهم على
ِ
معاشر المسلمٌن ،سبٌل ُ أهل اإلٌمان وال ّتقوى ومنه ُج ذوي الصبلح
َ
األصول اإلسبلمٌة ،كما حثهم علٌه خالقُهم ،ال
وطاعة المولى التزا ُم
ِ
ٌخوضون مع الخابضٌن ،بل موقفهم التحلًِّ بقول ربهم جل ّ وعبل :لَ ْو َال إِ ْذ
سم ِْع ُت ُمو ُه َظن ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ َوا ْل ُم ْإ ِم َن ُ
ات ِبؤ َ ْنفُسِ ِه ْم َخ ٌْرا َو َقالُوا َه َذا إِ ْفك
َ
ُم ِبٌن[)النور: 12].
الص ّحة،
ومن هنا ف ُهم فً حذر من
الولوج فً نشر اإلشاعات العارٌة عن ّ
ِ
وفً ُبعد عن َب ِّ
ث األخبار الخالٌ ِة عن الحقٌقة؛ ألنهم ٌَس َمعون قول َ ربهم
ح َ
ٌع ا ْل َفا ِ
ش ُة فًِ الذٌِنَ آ َم ُنوا لَ ُه ْم َع َذاب
جل ّ وعبل :إِن الذٌِنَ ٌُحِبونَ أَنْ َتشِ َ
أَلٌِم فًِ الد ْن ٌَا َو ْاآلخ َِر ِة[ )النور : 19].قال أهل العلم" :وهذا فٌمن أحب
وإذاع َتها ،فكٌؾ بمن تولى كِبر ذلك؟!".
إِشاعتها
َ
حش بشتى صوره،
فعلٌكم -إخو َة اإلسبلم -ال ُبعد عن اللؽو بؤنواعه والفُ ِ
التسارع فً شتم أعراض المسلمٌن والقدح فً أدٌانهم
ومن ذلك
ُ
وأمانتهم بؽٌر حق وال برهان ،فربنا جل ّ وعبل ٌقول فً ِّ
حق المفلحٌن :

س ِم ُعوا الل ْؽ َو
ضونَ [ المإمنون] ،: 3وٌقول َ :وإِ َذا َ
َوالذٌِنَ ُه ْم َع ِن الل ْؽ ِو ُم ْع ِر ُ
ضوا َع ْن ُه[ القصص: 55].
أَ ْع َر ُ
األحكام على أحد من المسلِمٌن بدون بٌا ِن أسباب شرع ٌّة وال
إن إصدار
ِ
اإلسبلم،
ُحجج قطعٌة وال براهٌن صحٌحة وال أدلة واضحة أمر قبٌح فً
ِ
ٌُس ِّبب الشر الخطٌر ،و ٌُحد ُ
ِث الببلء الكبٌر.
ومن حا َد عن تلك األصول العلمٌة والقواعد الشرعٌة العالٌة فقد وقع فً
الل َجج الباطل والحمق الممجوج ،وصار همازا لمازاُ ،متحامبل على
المسلمٌنُ ،منحرفا عن الجادّة ،تاركا لئلنصاؾ.
واعلم -أٌها ال ُمنتقِد -أن أعراض المسلمٌن حفرة من ُحفر النار ،كما قال
التقً ابن دقٌق العٌد ،فإٌاك أن تقؾ على َ
شفٌرها .
رحت مسلما بؽٌر تثبت وال تحرز أقد َ
واعلم أ ّنك إن َج َ
َمت على الطعن فً
سم سوء س ٌَبقى علٌه عا ُره أبدا،
مسلم بريء من ذلك،
ووس ْم َته بمٌ َ
َ
وٌبقى علٌك إث ُمه أبدا.
وأشرها وأكثرها ببلء
ولهذا ؛ فإنّ أشد أنواع الؽٌِبة وأضرها على أهلها
ّ
وعقابا أن ٌتساهل المرء بما ت ُخطه ٌمٌنه بما ال س َندَ له وال ُمعت َمد ،بل
فرط فً الحقابق وؼلو زابد فً إساءة الظنّ بالمسلم ،فٌقرإه
بجهل ُم ِ
َ
كتبت.
حٌنبذ المؤل ،وٌشهد علٌك أهل األرض والسماء بما
فتذكر ٌ-ا من تقع فً ذلك -ما ورد فً (الصحٌحٌن) عن المعصوم أنه
ٌزل بها فً ال ّنار أبع َد ما
قال(( :إن الرجل لٌتكلم بالكلمة ما ٌتبٌن فٌها ِ
المشرق والمؽرب)).
بٌن
ِ
صره وفإاده ،وع ّما قاله ،اعلم
ولٌتذكر المسلم أن هللا سابلُه عن سمعِه و َب َ
أن هللا رقٌب علٌك ،شهٌد على فِعلك وقولك.
واعلم أن الحق فً الدنٌا وفً اآلخرة فً انتصار وعلو وازدٌِاد ،والباطل
سفال و َنفاد ،وال ُبهت ّ
والزور وإن عبل وار َت َف َع فً اآلفاق
فً انخفاض و َ
وشاع بٌن المسلمٌن فهو آخِذ صا ِ
ح َبه إلى الهاوٌة ،و ُمرد به إلى سوء
العاقبة فً الدنٌا واآلخرة.
فعلٌنا  -جمٌعا -االلتزا ُم بالمعٌار الشرعً الذي جاء به نبٌنا مح ّمد  ،جاء
به فً كل ّ شًء ،وفً األخبار ،وعلٌنا جمٌعا مراعاةُ العزٌز الجبار.

ُ
رأٌت أحدا تكلم فً الناس وعا َبهم إال س َقط".
قال اإلمام أحمد" :ما
ولٌتذكر من أطلَ َق َقل َمه أو لسا َنه فً التجرٌح وال َقدح بكبلم ال ٌستند على
وعدم تصور للواقع ،أنه بهذا قد بؽى وظلَم،
مؤخذ ،بل على جهل بالحال
ِ
سري بلٌل وهو عنها ؼافِل ،فقد قال واتق
َ
فلٌخش على نفسه من دعوة َت ِ
دعو َة المظلوم؛ فإنه لٌس بٌنها َوبٌنَ هللا حجاب)).
وصدق القابل:
قضى هللا أن ْ
البؽً ٌصر ُع أهلَه ******* وإنّ على الباؼً تدور الدوابر
بارك هللا لً ولكم فً القرآن ،ونفعنا بما فٌه من الهدى والفرقان.
أقول هذا القول ،وأستؽفر هللا لً ولكم ولسابر المسلمٌن ،فاستؽفروه
وتوبوا إلٌه ،إ ّنه هو الؽفور الرحٌم.

الخطبة الثانٌة
رب العالمٌن ،الرحمن الرحٌم ،مالك ٌوم الدٌن ،وأشهد أن ال إل َه
الحمد هلل ِّ
إال هللا وحدَه ال شرٌك له رب العالمٌن ،وأشهد أن س ٌِّدنا ونبٌنا محمدا
وبارك علٌه
األولٌن واآلخرٌن ،اللّه ّم صل ِّ وسلِّم
عبده ورسوله س ٌِّد ّ
ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعٌن.
أ ّما بعد:
س ِّر
فٌا أ ٌّها المسلمون ،فؤوصٌكم ونفسً بتقوى هللا جل ّ وعبل فً ال ّ
والعلن ،ظاهرا وباطنا ،قوال وفعبل.
النبً أمسِ ك علٌك
أ ٌّها المسلم ،إن السعاد َة عند كل ِّ فِتنة العمل ُ بقول
ِّ
سعك بٌ ُتك ،وابكِ على خطٌبتك )).
لسانك ،ول ٌَ َ
ِّ
الشخٌر قال:
طرؾ بن عبد هللا بن
روى ابن سعد فً (الطبقات) عن ُم ِّ
رت وال استخ َب ُ
سبع سنٌن ما خب ُ
لب ُ
رت وما سلِمت؛
ثت فً فتن ِة ابن الزبٌر
َ
ِ
خاض مع الخابضٌن وتناول أعراض
فكٌؾ -أٌها المسلم -بمن
َ
المسلمٌن؟!
َ
سمعت َمن ٌُش ِّنع على مسلِم فبل ُتصدِّقه ،بل تثبت وترو وتحر الحق
وإذا

ؽرضة واألخبار
وتوخ ّ
شر الشابعات ال ُم ِ
الصدق ،وال تكن عونا فً َن ِ
النبً كفى بالمرء إثما أن ٌُحدِّث بكل ِّ ما
الواهٌة ،ففً الحدٌث عن
ِّ
سمِع))رواه مسلم.
ثم إن هللا جل ّ وعبل أمرنا بؤمر عظٌم ،أال هو اإلكثا ُر من الصبلة والتسلٌم
النبً الكرٌم ............................................
على
ِّ
.................................................. .........

تعلٌقً على مقال الشٌخ سعد الحصٌن (:تهارش السلفٌٌن..
 - )..)..معدّال (..-مهم
ُ
فضٌلة الشٌخ سعد الحص ٌّن  -حفظه هللا
.اتصل بً  -قبل قلٌل  -متفضبل -
ورعاه  ، -وأخبرنً بؤن بعض اإلخوة اتصل به  ،وقرأ علٌه تعلٌقً  -هذا
َ
إضافة
 على مقاله ( تهارش السلف ٌٌّن ، ) ..فطلب  -جزاه هللا خٌرا -ِكر السب ِ
الربٌس الذي من أجله كتب مقاله المشار إلٌه  -نفع هللا به-
ب
وذ َ
ِ
....
وهو ما أضفته  -هنا  -فعبل  -ممٌزا باللون األزرق....
وهكذا ٌجب أن ٌكون التواصل والتواصً بٌن أهل السنة  -عموما -
وأهل العلم  -خصوصا -...
َ
الشٌخ سعدا  -أبا طارق  -خٌرا على هذا المقال النقدي
فجزى هللا
التوجٌهً الرابق...
خبر مقاله  -هذا -
وكان فضٌل ُته قد اتصل بً -قبل أسابٌع  ، -وذكر لً َ
الدافع لكتابته :كتاب أُهدي إلٌه من قِ َبل بعض
البدٌع  ..وأن ( السبب )
َ
جٌرانه (!) فً موقع سكنه الجدٌد فً ( عوالً مكة!)
بعض من دخلوا
والكتاب ال ُمهدى (!) عبارة عن (صٌانة )!..مدّعاة كتبها
ُ
الدعوة السلفٌة من النافذة  -على حدّ تعبٌر بعض أفاضل السلفٌٌن  !!-ثم
ُر ّكبت لهم سٌقان خشبٌة(!)  -من بع ُد! -
َ
حفٌظة الشٌخ سعد َ ،
وؼٌرته  -المعهودة  -وال نز ّكٌه على هللا -
مما أثار
على هذه الدعوة السلفٌة المباركة مِن أن ٌُنسب إلٌها ما لٌس منها ! أو
بدوافع مختلفة !  -ال ٌستفٌد منها إال
جر إلى خصومات مفتعلة -
َ
أن ُت ّ
ونوابه!!
الشٌطان الرجٌم ّ
وكان أكثر ما كره فضٌل ُته من ذلك  -كما ذكر لً  -صراحة  : -ما ٌُشاع

وٌتردّد و ٌُذاع  :من تبدٌع وتفسٌق  -م ّما قد (!) ٌصل إلى درجة التكفٌر
 !!المبن ٌّة على االتهام الباطل بالدعوة  -أو اإلقرار ..أو ..أو -..إلى(وحدة األدٌان)  -وما إلٌه!!! -

خٌر ما ٌجزي به عبادَه المجاهدٌن بالحق ؛هداٌة للخلق..
...فجزاه هللا َ
********

تحذٌرات وتنبٌهات ...
حول ما جرى  -وٌجري  -مِن التقتٌل والتفجٌرات!!
التؤخر فً إبانته:
....مما ال ٌنبؽً التل ّكإ فً ذكره  ،وال
ّ
أن الدعوة السلفٌة دعوة علمٌة هادٌة وهادبة ؛ ٌُعرؾ منهجها بما
انتسبت إلٌه من فهم صحٌح  ،ونهج واضح رجٌح  ،راجع ُ -كله -إلى
سبٌل سلؾ األمة الصالحٌن  ،من خٌر قرون هذه األمة-سادة وقادة-..
ِ
وال ٌلزم من ذلك  -ألبتة  -أن تكون رجعٌة! أو ماضوٌة!!-كما ٌطٌب
لبعض النابزٌن رمٌها به!-
بل هً جامعة بٌن االلتزام التام باألصالة المنهجٌة  ،إضافة إلى االنتفاع
واالستفادة من تطورات العصر و ُم ْح َدثاتِ ِه التً ال تتناقض مع الشرع
الحكٌم وأصوله ودالبله ..
خرى -لٌست حزبا  ،وال حركة  ،وال جماعة ،وال
وهً -مِن جهة أ ُ َ
تنظٌما..
وإنما هً -أصبل وفرعا -دعوة قابمة على التعاون الشرعً األخوي
الودود -مع  -وبٌن  -عموم الناس  -ضمن قواعد الشرٌعة ،وإرشادات
العلماء الربانٌٌن..
وهً -فً سبٌل تحقٌق ذلك-تسعى للتكامل مع أولٌاء أُمور ببلد ال ُمسلمٌِن
تواصٌا وتناصحا -بالحق إلى الحق -؛ وبما ٌعود نفعه ،وترجع فابدتهإلى األمة اإلسبلمٌة -قاطبة-.

والدعوة السلفٌة -بطبٌعتها العلمٌة  ،وبؤصولها الشرعٌة-ترفض العنؾ،
وتؤبى الفوضى ،وتناقض التكفٌر المنفلت ؛ الذي لٌس له خِطام وال ِزمام
؛ مما ٌمارسه بعض الجهلة المنتسبٌن لئلسبلم ؛بؽٌر هدى وال بصٌرة وال
كتاب منٌر..
والدعوة السلفٌة  -بحمد هللا  -تعالى  -دعوة واحدة...لٌس فٌها -أبدا -ما
ب إلٌها مما لٌس منها -مِن َت َعددٌات!ٌ -قال فٌها -الٌو َم -فً عالم
س ُ
ٌُ ْن َ
الصحافة -أو السٌاسة :-سلفٌة جهادٌة ! أو :سلفٌة تقلٌدٌة ! أو :سلفٌة
تجدٌدٌة ..إلخ.
ذلكم أن الدعوة السلفٌة (الواحدة)  -فً ذاتها  -دعوة معتدلة  ،وسطٌة ؛
تستمد وجودها واستمرارٌتها-بعد فضل هللا -تعالى -من وضوح منهجها
القابم على الكتاب والسنة ،وفتاوى أكابر علمابها واألبمة...فً الوقت
الذي ٌضلل أولبك المنتسبون زورا -للسلفٌة، -هإالء العلماء -فضبل عن
عام ِة الدعا ِة وطلبة العِلم! ،-وٌش ِّككون بهم ،وٌس ِّفهون مرجعٌتهم...
فؤٌن هم من الحق ،أو الدعوة إلى الحق ،أو أهل الحق؟؟!
ِّ
للحق.
فنِسب ُت ُهم -أو انتسا ُبهم-هذاُ -مناقض للواقعُ ،مؽاٌر

استنكرنا -ؼٌر مرة -ما جرى -وال ٌزال ٌجري!- -ولؤلسؾ الشدٌد-
...وقد
ْ
فً عدد من دٌار اإلسبلم-من تقتٌل أعمى  ،وتفجٌر أهوج ؛ ٌُفسد األمن
،وٌض ٌّع األمان ،وٌزلزل اإلٌمان ،وٌقتل -بصورة عمٌاء -المواطنٌن
األبرٌاء-سواء منهم َمن كان مِن المسلمٌن ،أو مِن ؼٌر المسلمٌن -ممن
لهم حق الرعاٌة والحماٌة والحٌِاط ِة  -جمٌعا  -فً ظِ ل ِّ الدولة المسلمة -
والحمد هلل-.
ولم نكد ننسى ما وقع فً ببلدنا األردن-حرسها هللا-قبل سنوات قلٌلة-من

تفجٌر كبٌر ؼاشم وظالم ؛راح ضحٌته عشرات األبرٌاء من عامة الناس-
رجاال ونساء وأطفاال وشٌوخا-..
قلوبنا؛
اء ذلك -ؼصة األلم فً نفوسنا  ،ومرارة الظلم فً
وال تزال -جر َ
ِ
فاألسى ال ٌُنسى...
جرى فً السعودٌة ،والمؽرب،ومصر ..و ..و- ..وؼٌرها مِن
َفضبل ع ّما َ
ببلد اإلسبلم -مِن تفجٌرات وتقتٌبلت ُمماثلة...
أي أحد
إن مجرد وقوع هذا العمل الجبان الظالم السٌا الفاسد المفسد-من ِّ
كان-؛فإنه مستنكر ؼٌر مقبول..فكٌؾ إذا وقع هذا الباطل ُ ممن قد
ٌنتسبون إلى اإلسبلم ،وٌدّعون العمل لئلسبلم ،أو الدعوة لئلسبلم؟؟!!
فبل شك أن اإلنكار على هإالء سٌكون أشد وأنكى؛لما سٌتبع أفعالهم
القبٌحة -هذه -من نتٌجة قبٌحة سٌبة ترجع بالسوء والببلء على اإلسبلم
وأهله..
فاإلسبلم العظٌ ُم ٌؤبى هذا ُ -كلهٌ -رفضه..
وٌنكره وٌستنكره..
وٌناقض أدعٌاءه وٌردّ علٌهم...

ُ
القضاء ،أو التقاضً ،أو
ولست -فً هذا المقال  -فً َمقام القاضً ،أو
ِ
التحقٌق (البولٌسً) :فً إثبات ،أو نفً صلة فبلن ،أو الجهة الفبلنٌة -أو
ؼٌر ذلك !!-سواء فً هذا الحادث ،أو ذاك!
ّ
شرعٌا صارما ٌلز ُم كل فاعل فاسد لهذه
وإ ّنما أنا أب ٌِّنُ -ها هُناُ -حكما
المفاسد -مسلما كان أو ؼٌر ُمسلم-...

بعض أنحا ِء
ولٌس ٌُؽ ٌِّ ُر قولَنا ،وال ٌُ
ناقض ُح ْك َمنا :ما هو واقع -فً ِ
ُ
بعض
العالم -على أعداد مِن ال ُمسلمٌِن -مِن ُظلم ،و َق ْتل ،واحتبلل -مِن قِ َب ِل ِ
ِ
ؼٌر ال ُمسلمٌِن-...
ِ
َ
ضوابط تضب ُط ُهم ،وال
فإن هذا الظ ْل َم والقتل َ واالحتبلل َ صادر ممن ال
أُصول َ َت َ
لز ُم ُهم-.
لز ُم ُهم -أو ُت ِ
أما نحنُ -ال ُمسلمٌِن-؛ فإن عندَ نا منهجا ربان ٌِّا كامِبل ال ا ْنخِرا َم فٌه ،وال
عترٌه؛ ٌضب ُط َمواقِ َفنا ،وأحكا َمنا ،وعواطِ َف َنا...
َخلَل َ ٌَ ِ
والء!؟ وما لنا ول ُهم؟!
فؤٌنَ نحنُ مِن أ ُ ِ
...وإننً إذ أكتب هذا ؛فإنما أكتبه بعدَما وصل أسما َعنا حول ما جرى -
أمس -من حادث شنٌع ،وعمل فظٌع :من التفجٌر والتقتٌل الذي وقع فً
بعض كنابس مدٌنة اإلسكندرٌة-ثانً أكبر مدن مصر المحروسة-أدام هللا
بالقلٌل من القتلى
علٌها إٌمانها وأمانها ،-والذي أوقع عددا لٌس
ِ
والجرحى-بؽٌر ذنب فعلوه ،وال ُجرم اقترفوه-...
والنبً العربً الكرٌم-صلى هللا علٌه وسلمٌ-قول َُ « :من َق َتل َ ُمعاهدا؛ ل ْم
ّ
َ
رابحة الجن ِة» [روا ُه البخاري]..
ٌَ َر ْح
بل حرم نبٌنا الكرٌم -صلوات هللا وسبلمه علٌه -ما هو أدنى من القتل
للمعاهد -فٌه ،وله ،-فقال« :أال َمن ظلم معاهدا ،أو انتقصه ،أو كلّفه فوق
حجٌجه ٌوم القٌامة» [رواه
بؽٌر طِ ٌب نفس؛ فؤنا
ُ
طاقته ،أو أخذ منه شٌبا ِ
أبو داود فً «سننه»]..
و(المعاهد)؛هو:الكتابً الذي له عهد ومٌثاق فً المجتمع المسلم  ،وبٌن
أهله وأبنابه.

إن التارٌخ-كلهٌ-شهد لهذا اإلسبلم -الحق-بما أداه من حق إلى عموم
الخلق -فً العلوم والمعارؾ ،والن ُظم والتصورات  ،واآلداب واألخبلق،
والحضارة واالقتصاد -على مدى قرون وقرون-...
ِبار علماء المسلمٌن-قبل نحو تسعمبة
ولعل كلمات ُمباركة كتبها أح ُد ك ِ
سنة-وهو اإلمام أحمد بن إدرٌس القرافً ( المتوفى سنة ٗ ٙ6هـ -
الموقؾ الشرعً
الموافق ٘ ٕٔ6م )-فً ظرؾ صعب عسِ ر-؛ ُتبٌن
َ
الناصع مِن أهل الكتا ِ
ب-من قدٌم الزمان- -م ّمن لهم الذم ُة فً
اإلسبلمً
َ
دٌار اإلسبلمُ -حسنا وكماال -؛ حٌث قال  -رحمه هللا -فً كتابه «الفروق»
ِ
(ٖ ) :ٔ٘ /

ُ
وسد َخلّة فقٌرهم  ،وإطعام جابعهم  ،وإكساء
(..
فالرفق بضعٌفهم َ ،
عارٌهم  ،ولٌِن القول لهم  -على سبٌل اللطؾ بهم  ،والرحمة،...-
واحتمال إذاٌتهم فً الجوار مع القُدرة على إزالته -لطفا منا بهم،-...
والدعاٌة لهم بالهداٌة ،وأن ٌُجعلوا من أهل السعادة ،ونصٌحتهم فً
جمٌع أمورهم فً دٌنهم ودنٌاهم ،وحفظ َؼٌبتهم إذا تعرض أحد ألذٌتهم،
صون أموالهم وعٌالهم وأعراضهم وجمٌع حقوقهم ،وكل خٌر ...فإن
َو َ
ذلكم من مكارم األخبلق ...».

ومِن الشواهد التارٌخٌة -العلمٌة العملٌة التطبٌقٌة -أٌضا ،-والتً تدل
على حرص المسلمٌن -عامتهم ،وعلمابهم -على حماٌة أهل الكتاب -م ّمن
دٌار اإلسبلم :-موقؾ شٌخ اإلسبلم أحمد بن عبدالحلٌم ابن
لهم ال ِّذم ُة فً ِ
تٌمٌة -رحمه هللا ( -المتوفى سنة  4ٕ6هـ  -الموافق ٖٕٔ6م) ،حٌنما
ٌحرر األسرى المسلمٌن
استولى التتار على الشام  ،وأرادَ َملِ ُكهم أن ّ
-فقط !-فإذا باإلمام ابن تٌمٌة ٌعترض أشد االعتراض  ،وٌطالب بتحرٌر

األسرى
جمٌعهم -المسلمٌن والنصارى على السواء  ، -قاببل :«إننا ال نرضى إال بافتكاك جمٌع األسرى من المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن ؛
ألنهم أهل ذمتنا ،وال ندع أسٌرا  -ال من أهل الذمة  ،وال من أهل الملة-
».
بل أوجب اإلمام ابن تٌمٌة -رحمه هللا  -على المسلمٌن -وقتذاك -متابعة
الجمٌع ،فلما رأى مل ُك التتار ذلك أطلق سراح
القتال حتى ٌتم تحرٌر
ِ
جمٌع األسرى لدٌه-.

هذه حقٌقة اإلسبلم  ،وحكمة اإلسبلم  ،ورحمة اإلسبلم  ،وبعض مواقفه
الشرٌفة العِظام...

...ف ْل ٌَت ِق هللاَ ُكل ُمسلم -مهما كان ،كٌفما كان ،أٌنما كان -حق التقوى؛
َ
حقٌقة
وتطبٌق ذلك وتنفٌذه  :بؤنْ ٌكونَ كل واحد منا َم َثبل سامٌا ٌب ٌّن
َ
أخبلق أهل اإلسبلمُ ...مجانِبا ومحاذرا-فً الوق ِ
ت ذاتِ ِه-
اإلسبلم ،و ٌُظهر
وء فً تشوٌه صور ِة اإلسبلم ،أو تنفٌر ؼٌر ال ُمسلمٌِن
س ِ
أنْ ٌكونَ َم َثل َ َ
منه...

وبخاصة فً هذه الظروؾِ الصعب ِة التً ٌَعٌ ُ
شها ال ُمسلمون -عامة -فً
سبحا َن ُه فً ُعبله-.
ِ
فر َج إالّ هللاُ ُ -
ضعفا ووهَنا ،-وال ُم ِّ
أرجاء العالَ ِم ُ -كلِّ ِهَ -
دٌار َ
الؽر ِ
فكري ُتجاه
ب مِن موقؾ سلبً
ّ
وأما ما هو جار -الٌو َم -فً كثٌر ِ
اإلسبلم وال ُمسلمٌن؛ -والذي صار أشب َه
بالمرض -منهم وإلٌهم-؛ ٌَ ْح َذ ُرونَ
ِ

منه ،و ٌُ ِّ
حذ ُرونَ منه ،ح ّتى س ّموه -فٌما بٌنهم( -:اإلسبلمفوبٌا!!):فهو أَ ْك َب ُر
دَلٌل على ما منه َحذ ْرت ،ولِ ُح ْك ِم ِه بٌ ْنت-لو كانوا ٌعلمون-...

بالعمل
ؼٌر ُمتردِّ د -أن عبل َج هذا
المرض العضال إنما ٌكونُ
ِ
وأكا ُد أجز ُم َ -
ِ
إظهار ما ٌز ٌّفه  ،وكش ِ
ؾ ما ٌُضادهُ -مما
على نقٌضِ هِ ،والسعً إلى
ِ
ِّ
َذ َك ْر ُت ُه -مِن التعرٌؾِ
الحق ،وأخبلقه الفاضلة ،وآدابه الكامل ِة
باإلسبلم
ِ
الماثلة...

وأختم -هُنا -بإعاد ِة ما كتب ُت ُه فً كتابً «التحذٌر مِن فتنة التكفٌر »
(صٖٔ) -قبل خمسة عشر عاما -وقد ُط ِب َع عِدة مرات -وذلك قبل أحداث
(11سبتمبر) -المشهورة! -ل ّما قُ ُ
لتُ -مح ِّذرا ،ومن ِّبها -بعد بٌان وبٌان-:

«نقول ُ الذي قُلناهّ :
الباب
رد لِ ُؽلُ ِّو الؽالٌِن ،وتكفٌر ال ُم َك ِّف ِرٌن؛ الذٌن َف َت ُحوا
َ
ُم ْ
ش َرعا
أعداء الدِّ ٌن و ُمناوبٌِه؛ لِ ٌَصِ فُوا اإلسبل َم بالتطرؾِ،
ِ
بؤفعالِ ِهم وأقوالِ ِهم -لكل ِّبسوء
وال ُمسلمٌنَ باإلرهاب ..مِن ؼٌر تمٌٌز ،وببل تفصٌل ..فكا ُنوا -
ِ
صنٌعِهمّ -
ِّ
الحق ،وسببا كبٌرا
لئلسبلم
سدا َمنٌعا فً َوج ِه الدّعو ِة الحق ِة
ِ
ؾ ُمقدراتِهم ،و َ
للضؽطِ على ال ُمسلمٌِن ،واستِنزا ِ
شل ِّ قواهم...
صل ُِح ُهم ،و ٌُسدِّ ُد َد ْر َب ُهم...».
فاهللُ ٌُ ْ

...وهللاُ ال ُمستعان.
**********

ؾ ال ُمجت َمعا ِ
ت ...إلى م َتى؟! وإلى أ ٌْن؟ !
ُع ْن ُ
نظرة شرعٌة-..قال هللا -تعالىُ -منكِرا أفعال َ الظالمٌن ،و ُم ِّ
أحوال ال ُمفسدٌِن:-
حذرا مِن
ِ
ض لِ ٌُ ْفسِ َد فٌِِ َها َو ٌُ ْهلِ َك ا ْل َح ْر َ
ث َوالن ْسل َ َوهللا الَ
س َعى فًِ األَ ْر ِ
{ َوإِ َذا َت َولى َ
ساد }.
ٌُحِب ال َف َ
سبحانه -حِكاٌة عن قوم قارون الصالحٌن -لقارونَ - ،توجٌها،
وقال ُ -
نس َنصِ ٌ َب َك مِنَ
ار اآلخ َِر َة َوالَ َت َ
وإرشادا ،وتربٌةَ { :-وا ْب َت ِػ فٌِ َما آ َتا َك هللا الد َ
ض إِن هللا الَ
سادَ فًِ األَ ْر ِ
سنَ هللا إِلَ ٌْ َك َوالَ َت ْب ِػ ا ْل َف َ
الد ْن ٌَا َوأَ ْحسِ ن َك َما أَ ْح َ
ٌُحِب ا ْل ُم ْفسِ دٌِن }.
واألنبٌاء ،واصِ فا
س ِل
ِتاب ِه -
ِ
أعداء الر ُ
َ
ولقد ذم هللا -تبار َك وتعالى -فً ك ِ
إٌاهُم -ضمنَ أوصاؾ شنٌعة ٌُ َح ِّذ ُر منها !و ٌُ َن ِّف ُر مِن أهلِها! والقابمٌِنَ
بها!ُ ...{ :-كل َما أَ ْو َقدُو ْا َنارا لِّ ْل َح ْر ِ
سادا
ب أَ ْط َفؤَهَا هللا َو ٌَ ْس َع ْونَ فًِ األَ ْر ِ
ض َف َ
َوهللا الَ ٌُحِب ا ْل ُم ْفسِ دٌِن}..
وقال َ شٌ ُخ اإلسبلم ابنُ تٌمٌة -رحم ُه هللاُ -فً «مجموع الفتاوى»
وضحا-:
(- )ٕٔٙ/ٕ6ضابطا ،و ُم ِّ
الصبلح وال ُمصلِحٌِن ،والذٌن آم ُنوا وعملُوا
«وقد أث َنى هللا ُ على
ِ
ؼٌر موضع [مِن القُرآن الكرٌم ].
الصالحات ،وذم ال ُمفسدٌِن فً ِ
فحٌث كانت َمفسدةُ
ُ
األمر والنهًِ أعظ َم مِن مصلحتِ ِه :ل ْم تكن م ّما أَ َم َر هللاُ
ِ
به
وإنْ كان قد ُت ِر َك واجب وفُ ِعل َ ُمحرم-؛ إذ ال ُمإمنُ علٌه أنْ ٌتق ًَِ هللاَ فًعبا ِدهِ ،ولٌس علٌ ِه هُداهُم...».

وبحزم وقُوة -إلى
...فإذا كان هذا النه ًُ عن الفسا ِد واإلفسا ِد ُموجها َ -
ب على
رع -أمرا أو نهٌا ،-ولكنْ ؛ قد ٌترت ُ
َمنْ ظن فً نفسِ ِه أن ُه قا َم بالش ِ
قٌض قصدِه؛ فمِن با ِ
ب أَ ْولَى وأَ ْولَى أنْ ٌكونَ النه ًُ أعظ َم! والتحذٌ ُر
فعلِ ِه َن
ُ
س الفساد ،وقا َم بال ُعن ِ
ضى -
أشد!
ؾ ،وأشاع الفو َ
مار َ
واإلنكار أن َكى :فٌ َمن َ
ُ
س ِرٌة! أو ثؤرا
تقتٌبل ،وإساءة ،وإفسادا-؛ عصبٌة قبلٌة! أو َحمٌِة أ ُ َ
ّ
جاهلٌا! -ولو تحت أسماء المعة! أو شِ عارات براقة!-
َ
بؤهل القُدر ِة
ونحوهاَ -منوطة
األحكام (العام ِة) -مِن ُعقوبات
تنفٌذ
إنّ
ِ
ِ
ِ
ألي أحد
علٌها ،والصبلحٌ ِة لها -مِن السلطان ،أو َمن ٌُنٌ ُب ُه ،-وال ٌجو ُز ِّ
َ
تجاوز َقدْ َرهُ فً التص ِّدي لها،
اس -كابنا َمن كان -كٌفما كان! -أنْ ٌَ
مِن ال ّن ِ
رع مِن جهة،
أو التصد ِر فٌها؛ ْإذ هو -هكذا -ببل رٌب ُ -مخالِؾ للش ِ
خرى.
ون مِن جهة أ ُ َ
وللقا ُن ِ
ُ
ونبٌنا الكرٌ ُم -
صلوات هللا وسبل ُم ُه علٌهٌ -قول ُ« :ال ٌنبؽً للمإمِن أنْ
فس ُه ٌ-ا رسول َ هللا-؟ ،قال َ:
فس ُه» ،قالُوا :كٌؾ ٌُذِل ال ُمإمنُ َن َ
ٌُذِل َن َ
الببلء ما ال ُتطٌق».
« ٌُح ِّملُها مِن
ِ
َ
مناطق شتى مِن
نؾ ُمنتشِ ر -الٌو َمِ -ج ّدا -وفً
فكٌؾ الشؤنُ -إذنْ  -وهذا ال ُع ُ
العربً ُ -عموما -مثل( :الجزابر) ،و( ُتو ُنس) ،و ..و ،..-وفً ببلدِنا
الوطن
ِّ
ِ
األُردنٌ ِة -المحروس ِةُ -خصوصا -ولؤلس ِ
ؾ الشدٌد ،-وألسباب أكث ُرها ؼٌ ُر
شرعً صحٌح ،وال ُعرفً َمقبول .
واألصل ُ -إن كان هذا أو ُو ِجدَ ذاك :-إتٌانُ البٌو ِ
ت مِن أبوابِها!! ال َتسل ُق
ُ
واختراق ُجدرانِها!!!
أسوارها!!
ِ
ب علٌها مِن ال َمسإولٌات ،واإلساءات،
و ُكل هذه األفاعٌل -أو تلكٌُ :-ترت ُ
الكثٌر -م ّما هو محسوس منظور-
الكثٌر
واالبتبلءات ،والشرور :الشً ُء
ُ
ُ
!!؟

ُ
ِكره ،وال ُمفاخرةُ به :أن ِببلدَ نا ال ُمبار َك َة -هذه-
وم ّما ٌنبؽً ال ُم
سارعة إلى ذ ِ
ؼٌرها مِن الببل ِد
بحم ِد هللا وتوفٌقِ ِه -تملِ ُك َثروة ُع ْظ َمى ال تكا ُد ُت َ
وج ُد فً ِ
موضع حسد مِن كثٌر مِن الببلدِ ،والتً
ول! وهً -فً هذه الثروة-
ُ
والد ِ
تضم مِن الثروات المالٌة واالقتصادٌة ال َكم الكبٌر! فً الوقت الذي هُم -
جمٌعاٌ -تمنونَ (!) لو َتزول ُ ُ
أكثر ثرواتِهم-إن لم ٌكن جمٌ َعها!ُ !-مقابل َ
ُجزء -ولو قلٌل! -مِن هذه الثروة المٌمون ِة التً أكر َمنا هللاُ -تعالى -بها،
وأظلنا
بخٌرها ،وهً :األمن واألمان ،والذي نسؤل ُ هللا -جل و َعبل -أنْ
ِ
ٌُ َج ِّملَها بال ُهدَ ى واإلٌمان -ح ّتى ٌكتمل َ العِز ،وٌتم ال ُبنٌان -إن ُه سمٌع
ُمجٌب-.
بعض األحدا ِ
ث التً وق َعت
ولو أننا َ -ب ْع ُدَ -ن َظ ْرنا نظر َة تؤن فاحصة فً ِ
سنرى أن فٌها
هُنا ،أو هُناك ،أو هُنالك -ولو فً ببلدِنا على األقل ّ! :-فإننا َ
ُ
هاونا عظٌما،
مِنحٌث ُممارسا ُتها ،و َمسال ُكها؛ فضبل عن نتابجها َ !-ت ُ
وانفِبلتا شدٌدا ،وتعصبا َمقٌتا..
ِض أُصو َل ُه
رع الحكٌ َم ،و ٌُناق ُ
ِؾ الش َ
ُ ...كل ذلك -وؼٌره مِن مِثلِ ِه -م ّما ٌُخال ُ
َ
صل َ األم ُر -
ص ْنعا} ،ح ّتى َو َ
س ُبونَ أَن ُه ْم ٌُ ْحسِ ُنونَ ُ
الكرٌمة؛ مِن أُناس { ٌَ ْح َ
األحوال -إلى إتبلؾِ ال ُمنشآ ِ
ت! وإفسا ِد ال ُممتلكات!! بل إزهاق
بعض
فً ِ
ِ
الشر واألذى
ؼٌر أد َنى خٌر ُت َخلِّفُ ُه! مع كثٌر مِن
ِّ
النفوس ال َمعصومة -مِن ِ
ُت ْثم ُِر ُه!!!!-
نازال فً األُمةِ ،واقعا فً أهلِها،
فإلى م َتى سٌستمر هذا الببل ُء واإلفسا ُد ِ
ُمإ ِّثرا علٌها -وطنا وأفرادا -دون إحساس بالواجبات ،أو إدراك
للمسإولٌات؟!
ُ
اآلثار السلبٌ ُة المرٌرةُ الخطٌرةُ التً ال ٌستفٌ ُد
ستؤخ ُذنا تل ُك ُم
وأٌنَ أٌنَ
ُ
منها إالّ الشٌطانُ الرجٌم ،وأعوانه ،وإخوانه ِ -من َعدُو ُمتر ِّبص ،أو َخصم
تلصص!-؟!
ُم ِّ
ور ِح َم هللا ُ َمن قال:

مٌض نار*** و ٌُوشِ ُك أنْ ٌَكونَ لها ضِ َرا ُم
أرى َخلَل َ الرما ِد َو
َ
َ
آثارها فِ َتن عِ ظا ُم
فإنْ ل ْم ٌُ ْطفِها ُعقبل ُء قومًِ*** ففً ِ

{إِن فًِ َذلِ َك لَذ ِْك َرى لِ َمن َكانَ لَ ُه َق ْلب أَ ْو أَ ْل َقى الس ْم َع َوه َُو َ
ش ِهٌد}.

******

}...ولَ َقدْ َن ْعلَ ُم أَن َك ٌَضِ ُ
صدْ ُر َك ِب َما ٌَقولُون{
ٌق َ
َ
-...تفكر ،وتدبر-
ُ
سلم -زٌادة على ...
العظٌم التً
رآن
كثٌرة هً
ُ
آٌات القُ ِ
ٌجب على ال ُم ِ
ِ
.تبلوتِها -دراس ُتها ،وتؤملُها ،وتدب ُر معانٌها ،والتفكر بما فٌها
سواء مِن ذلك ما كان فً با ِ
صص ،أو
ب العقابد ،أو األحكام ،أو ال َق َ
رآن الكرٌم-الكثٌر ِة
ؼٌر ذلك مِن مقاص ِد القُ ِ
-...التربٌة والسلوك -إلى ِ
ولعل مِن أَ َجل ِّ ذلك قول َ هللا -تعالىَ { :-و َل َقدْ َن ْعلَ ُم أَن َك ٌَضِ ُ
صدْ ُر َك ِب َما
ٌق َ
اع ُبدْ َرب َك َحتى ٌَؤْتِ ٌَ َك
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َو ُكن ِّمنَ السا ِجدٌِن َ .و ْ
ٌَقُولُونَ .ف َ
ُ
ُ
الجلٌلة
اآلٌة
ا ْل ٌَقٌِن}  -تربٌة ،وتوجٌها ،وبٌانا-؛ فقد تضم َنت هذه
َ
ثبلثة أُصول ُ -كلٌِّة
-:القُرآنٌة
األصل ُ األول :بٌانُ الطبٌعة البشرٌة ،والتنبٌ ُه إلى ما ٌَعترٌها ،وما قد
ٌُ ...صٌ ُبها مِن بؤس ،أو أذى ،أو ببلء
كشؾ ما ٌن ُجو به العب ُد مِن هذه األدواء؛ وبؤنجع دواء
...الثانً:
ُ
ُ
ٌجوز للعب ِد االنفكا ُك منه،
ستمر الذي ال
الثالث :التوكٌد على الواجب ال ُم
ّ
االنقطاع عن ُه
...أو
ُ
ُ
صلوات -ولـما كان هذا النص القُرآنً العظٌ ُم ُمخا َطبا به -أصالة -النبً
صلّى هللاُ -هللا وسبل ُم ُه علٌه -وهو ال ُمسد ُد بالوحً ،وال ُمإٌ ُد بالعِصمة
إظهار ما أصا َب ُه مِن َأذى ُمخالِفٌِه -ولو كان أذى
علٌه وسلم ،-بما فٌه مِن
ِ
ّ
نفسٌا :-كان ما قد ٌُ
صاب به أتبا ُع ُه -صلى هللاُ علٌه وسلم ،-والدا ُعونَ
ُ

ص ِرهاْ :-أولَى فً ُ
شمولِ ِهم
سنتِه -و َن ْ
شر ُ
إلى نه ِجهِ ،والقاب ُمونَ على َن ِ
َ
والح ْكم ب ِه
...بالخ َب ِر عنه،
ُ
أصاب س ٌّد ولد آدم -أجمعٌن -فؤ َ ْولَى وأَ ْولَى أن
الضـٌق) قد
َ
فلبنْ كان هذا ( ِّ
صاب به أفراد من ُهم  -أو جماعات
ٌُ -...
َ
وقد تقر َر -فً عِلم األ ُ
صول -أنُ « :نزول َ اآلٌ ِة الكرٌم ِة على سبب ال ٌمن ُع
ِ
ِ
البن عادِل الحنبلً
-.مِن ال ُعموم» -كما فً «اللباب» (ِٖ - )ٗ٘6/
ّ
خاصا» -
سبب ُنزولِها
إضافة إلى ذلك -أٌضا« :-أن لف َظ َها عام ،وإنْ كان
ُ
ي
البن ُج َز ّ
-.كما فً «التسهٌل» (ِٕ - )ٗٗٓ/
بٌان أذى
موم كونُ اآلٌ ِة نازلة -أصبل -فً
ِ
ولٌس ُمإ ِّثرا على هذا ال ُع ِ
للنبً ال ُمختار -صلّى هللاُ علٌه وسلّم-؛ ذلكم أن فً ال ُمسلمٌِن (-
ال ُكفار)
ِّ
أسفًِ الشدٌد َ -من قد ٌُ ْإذِي أخاهُ ال ُمسل َم أذى شدٌدا ،وفً
ومنهم -فوا َ
التحذٌر مِن ذلك ُنصوص ُمتع ِّددَة؛ منها قولُ ُه -صلى هللاُ علٌه وسلم:-
سلِ َم ال ُمسلِ ُمونَ مِن لِسانِ ِه وٌدِه» -وكثٌر ؼٌ ُرهُ
«-.ال ُمسل ُم َمن َ
ص ِب ُرونَ َو َكانَ
ض ُك ْم لِ َب ْعض فِ ْت َنة أَ َت ْ
سبحا َن ُهَ { :-و َج َع ْل َنا َب ْع َ
ولعل قول َ هللا ُ -
وس َعة َ -رب َك َبصِ ٌرا}ٌ :لتقً هذا المع َنى -تماما
-...بشمولٌة َ
-:وقد قال َ اإلما ُم الشافعً -رحم ُه هللاُ -فً اآلٌ ِة -نفسِ ها
َ
ضاق من أذاهم«
َولَ َقدْ َن ْعلَ ُم أَن َك { -:وأنزل َ هللا ُ -عز وجل -فٌما ٌُث ِّب ُته به إذا
ٌَضِ ُ
ض علٌه إببل َؼ ُهم،
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك}...؛ َف َف َر َ
صدْ ُر َك ِب َما ٌَقُولُونَ .ف َ
ٌق َ
سبحا َن ُه
)-.تفسٌره» (ٕ-..» -«116/وعباد َت ُه ُ -
وفً «تفسٌر اإلمام ابن كثٌر» (ُٗ -)ٙ61/م َب ٌِّنا ال َمع َنى اإلجمالً لآلٌ ِة
-:الكرٌم ِة -بكلمات عظٌمة
انقِباض ،وضِ ُ
صل ُ لك مِن أذاهُم لك«
ٌق :أي :وإ ّنا لَ َن ْعلَ ُم ٌ-ا ُمحمد -أن َك ٌَح ُ

َ
رسالة هللا ،وتوكل على
صدْ ر؛ فبل ٌَ ِهٌدن َك ذلك ،وال ٌُ ْثنِ ٌَن َك عن إببلؼِك
َ
ِكر هللا ،وتحمٌدِه ،وتسبٌحِه،
هللا؛ فإن ُه كافٌِ َك،
ُ
وناصر َك علٌهم؛ فاشت ِؽلْ بذ ِ
...».وعبادتِ ِه
أشرؾ ال َمقامات» -كما فً «ؼرابب القُرآن،
وما ذلك إال «ألن ال ُعبودٌ َة
ُ
لنظام ال ِّدٌن النٌسا ُبوري
-.ورؼابب الفُرقان» -
ِ
أصبلن َمفروضان
بالجمل ِة-
َ :ف ُهما َ -إذنْ ُ -
ِ
فرض الببلغ ،والدعوة
.أوال:
ُ
بحقوقِ ِه
.ثانٌا:
ٌِام ُ
ُ
فرض عبادتِهِ ،والق ِ
نان -إشارةَ -فرضا
:و ِكبلَ ال َفر َ
ض ٌْن ٌتضم ِ
.ثالثا :الصب ُر على األذى ،واحتمالُ ُه ،وال ُمصابرةُ فٌه
):ور ِح َم هللا ُ اإلما َم ابنَ الق ٌِّ ِم -القابل َ فً «مفتاح دار السعادة» (ٕٕ/
جاء به «
الناس
فلٌس
أحوج َ -قط -إلى شًء أحو َج من ُهم إلى معرف ِة ما َ
َ
ُ
والقٌام به ،والدعو ِة إلٌه ،والصبر علٌه ،وجها ِد َمن َخ َر َج عن ُه؛
الرسولُ،
ِ
ٌرجع إلٌه
.ح ّتى
َ
صول إلى
الو
صبلح بدون ذلك -أ ْل َبتة ،-وال سبٌل َ إلى ُ
ولٌس للعالَ ِم َ
ِ
الجسم
والفوز األكبر إالّ بال ُع ُبور على هذا
».السعادةِ،
ِ
ِ
:و ٌُس َتفا ُد مِن هذه اآلٌ ِة الكرٌم ِة العظٌم ِة فواب ُد جلٌلة؛ لعل أهمها
س -جمٌعا-
األُولَى :ضِ ٌق الصدر أمر طبٌعًَ ٌَ ،ق ُع فً ُن
فوس ِج ْنس اإل ْن ِ
ِ
-...كابنا َمن كان هذا اإلنسان
ْ
الض ُ
األرض -علٌه
وطبت قدما ُه
ٌق أعظ َم إنسان
كٌؾ وقد
َ
أصاب هذا ِّ
َ
!الصبلةُ والسبلم-؟
اإلنسانً» -كما فً
ضى ال ِج ِبل ِة البشرٌةِ ،والمِزاج
ّ
وما ذلك إالّ «ب ُمقت َ
فاألمر َ -إذنْ  -كما قال َ رب
لئلمام الشوكانًِ-؛
«فتح القدٌر» (ٖ- )ٖٔ٘/
ُ
ِ
سبحا َنه{ :-قُلْ إِن َما أَ َنا َب َ
شر ِّم ْثلُ ُك ْم ٌُ َ
العالَمٌِن ُ -
وحى إِلًَ - }...علٌه أفضل ُ

-.الصبلة ،وأتم التسلٌم
النفسً ،أو التحس ِر -وما فً
األلم
ِّ
الثانٌةُ :وجود ضٌق الصدر -هذا ،-أو ِ
َ
فس ال ُمإ ِم َن َة -
مع َنى ذلك -ومِن َجرابِ ِه -ال ٌُنافًِ
الطبٌعة البشرٌ َة ،أو الن َ
أمر ر ِّبها
نفسها ،طابعة َ
-...ولو كانت ُملتزمة بدٌنِهاُ ،مجاهدة َ
ومِن ال ُم َقرر« :أن ضِ َ
ٌكرهُ
ٌق الصدْ ِر ٌكونُ مِن امتبلبِ ِه ؼٌظا بما َ
الوجٌز» (ٖ- )ٖ4ٙ/الب ِن عطٌة
-.اإلنسانُ » -كما فً «المحرر َ
ٌكر ُه ُه هذا اإلنسان -أو ذاكُ -مسلطا مِن سفٌه لن ٌضب ُط
فكٌؾ إذا كان ما َ
َ
نفسه! أو جاهل ل ْم ٌُدْ ِرك ذا َته! أو ُمتطاول ال ٌتقًِ ربه!؟
! َ
-.فإن ذلك سٌكونُ أشد أثرا ،وأعظ َم َوقعا -وال ُبد
فإذا كان ذلك َطعنا فً الدِّ ٌن! أو َؼ ْمزا فً العقٌدة! أو تشكٌكا فً
المِصداقٌة! أو كذبا وافتراء َ -م ْحضا خالِصا-؛ فهو أشد ببلء وحاال،
!!وأعظ ُم سوءا ومآال
الثالثة :أه ِّمٌ ُة التِزام ما ٌُعٌنُ على الصبر ،واالصطِ بار ،وال ُمصابرة -والتً
ُ
الصالحات المؤمو ُر بها العبا ُد ُ -عموما
هً مِن
أعظم ما ُت ْث ِم ُرهُ األعمال ُ
ِ
ُ -...
وخصوصا -قوال ،وعمبل ،واعتقادا
صوص القُرآن الكرٌم بكل ِّ ذلك -كثٌرا ،وكثٌرا ّ -
جدا-؛ ومنه
جاء ْت ُن
ُ
:وقد َ
ص َب َر َو َؼ َف َر إِن َذلِ َك لَمِنْ َع ْز ِم األ ُ ُمور
..}..أَ { -ولَ َمن َ
اب ُرو ْا َو َرابِ ُطو ْا
اص ِب ُرو ْا َو َ
..}..بٌَ { -ا أٌَ َها الذٌِنَ آ َم ُنو ْا ْ
ص ِ
اص َط ِب ْر لِ ِع َبادَ تِ ِه
اع ُبدْ ُه َو ْ
..}..جـَ { -ف ْ
اص ِب ْر)» -كما فً «ال ُبرهان» {«
واص َطبِ ْر} :أبلَ ُػ فً
بر مِن ( ْ
ْ
األمر بالص ِ
ِ
ّ - )ٖٗ/ٖ(-.
للزركشً

الطعن
االهتمام -أو ال ُمباال ِة -بال َه ْجر العاطل! أو
عدم
ِ
ِ
الرابعة :اإلشارةُ إلى ِ
ُ
وأسلحة !الفاشل! أو التكذٌب بالباطل؛ فهذه ُ -كلهاُ -ح َج ُج الض َع َف ِة
!!الع َج َزة
َ
ِّ
ِّ
ِّ
الحق
ؼٌر
الحق-
...وهَم الدا ِعً إلى هللا
الحق :-الحق؛ ال شً َء ُ
ش َر َكآبِ ُكم من ٌَ ْهدِي إِلَى ا ْل َح ِّق قُ ِل ّ
قُلْ َهلْ مِن ُ
هللاُ ٌَ ْهدِي لِ ْل َح ِّق أَ َف َمن ٌَ ْهدِي {
ؾ
ِّي إِال أَن ٌُ ْهدَ ى َف َما لَ ُك ْم َك ٌْ َ
إِلَى ا ْل َح ِّق أَ َحق أَن ٌُت َب َع أَمن ال ٌَ ِهد َ
َ }..ت ْح ُك ُمون
ِّ
ّ
الحق :-أحق أنْ ٌُت َب َع «
أي :إن هللاَ -الذي ٌَ ْهدِي و ٌُرشِ ُد إلى
الحق أهل َ
أم ُرهُ» -كما فً «التفسٌر الوسٌط» (ٕ- )٘ٗ4/للواحدي
ْ -.
ؾ الدواء؛ وهو التسبٌ ُح ،والحمدُ ،وذِك ُر
ص ُ
وو ْ
الخامسة :بٌانُ العِبلجَ ،
هللا ،وطاعته ،و ُ
األجل والموت -دُونَ تبدٌل
كرهُ ،وعباد ُته ...إلى ُحلول َ
ش ُ
-...وال َتؽٌٌر
ُ
ُ
األمر اإلل ِه ًّ ال ُم َت َن ِّو َع ِة
الكرٌمة مِن
اآلٌة
وهذا صرٌ ُح ما ُختِ َمت به هذه
ِ
دالال ُت ُه وألفا ُظ ُه؛ أي« :أكث ِْر مِن ذِكر هللا ،وتسبٌ ِحهِ ،وتحمٌدِه ،والصبلةِ؛
مورك» -كما فً «تفسٌر
فإن ذلك ٌُ ِّ
وس ُع الصدْ َر ،وٌشر ُح ُه ،و ٌُعٌ ُن َك على أ ُ ِ
)-.الس ْعدِي» (صٖٗ4
شارحا
-:وقال اإلما ُم الطبري فً «
تفسٌر ِه» (ِٗٔ - )ٔ٘ٗ/
ِ
ناء علٌه« ،
كر هلل ،والث ِ
فا ْف َز ْع -فٌما ناب َك مِن أمر َتكر ُه ُه من ُهم -إلى الش ِ
..».والصبلةْ ٌَ :كفِ َك هللاُ مِنْ ذلك ما أهَمك
:ور ِح َم هللا ُ َمن قال
َ
وما كل برق ال َح لً ٌَستفِزنًِ*****وال ُكل َمن ال َق ٌْ ُ
ت أرضا ُه ُمنعِما
ب فِكري ُم ْن ِجدا ُثم ُم ْت ِهما
ولكنْ إذا ما اضطرنًِ الضر لَ ْم ِأبت*****أ ُ َقلِّ ُ

أرى ما ال أَ َؼص بذ ِْك ِر ِه*****إذا قُ ُ
أسدَ ى إلً َوأَ ْن َعما
لت قد ْ
إلى أَنْ َ

كبلم ر ِّبً -جل فً ُعبله ،وع ُظ َم فً
رآن
وأختِم بما َو َر َد فً القُ ِ
العظٌم مِن ِ
ِ
بدعاء الصالِحٌِن
سماه -داعٌا إٌاه
ِ
-:عالًِ َ
ص ْبرا َو َث ِّب ْت أَ ْقدَا َم َنا {
َ }...رب َنا أَ ْف ِر ْغ َعلَ ٌْ َنا َ

...وهللاُ ال ُمستعان ،وعلٌه التكبلن

*****

قول الشاعر :إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة****فبل بد أن
ٌستجٌب القدر!! مخالؾ للعقٌدة...
قول الشاعر:

إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة****فبل بد أن ٌستجٌب القدر!!
مخالؾ للعقٌدة...
سمعت أمس  -بؤذنً  -فً بعض اإلذاعات األردنٌة(اإلسبلمٌة!!)  -بعض
دكاترة الشرٌعة  -فً األردن  -وهو ٌورد هذا الشعر ..مستدال به على ما
جرى من أحداث تونس األخٌرة!!!
وٌكؤن هذا منه  -هداه هللا  -جهل بحقٌقة هذا الشعر! أو تعصب
للشاعر!!-على اعتبار أنه تونسً األصل!!!!-
وقد رأٌت فتوى للشٌخ صالح الفوزان  -حفظه المولى  -فً كشؾ وجوه
ؼلط هذا الشعر  -على شهرته وانتشاره!!!!-
وهاكم نص السإال والجواب:

ٌقول السابل  :ما حكم قول الشاعر:

إذا المرء ٌوما أراد الحٌاة***** فبل بد أن ٌستجٌب القدر !!

فؤجاب الشٌخ صالح الفوزان  -حفظه هللا - :

(هذا كبلم فاضً  ..ال بد أن ٌستجٌب القدر ؟! ٌ ..عنً إن المرء هو الذي
ٌفرض على القدر أ ّنه ٌستجٌب ؟!  ..العكس القدر هو الذي ٌفرض على
اإلنسان.

هذا كبلم شاعر هللا أعلم باعتقاده  ..أو أ ّنه جاهل ما ٌعرؾ ..
على كل حال هذا كبلم شاعر وهللا -جل وعبلٌ -قول َ " :والش َع َراء ٌَت ِب ُع ُه ُم
اوونَ  ،أَلَ ْم َت َر أَن ُه ْم فًِ ُكل ِّ َواد ٌَ ِهٌ ُمونَ " سورة الشعراء  ،اآلٌة ٕٕٗ
ا ْل َؽ ُ
ـ ٕٕ٘.

وٌقول أهل الببلؼه عن الشعر " :أعذبه أكذبه" ..

هذا كبلم باطل ببل شك:
إذا المرء ٌوما أراد الحٌاة ****فبل بد أن ٌستجٌب القدر!!

هذا مبالؽة  ،هذا ٌُنسب للشابً :شاعر تونسً من الشعراء المعاصرٌن .

بعض الناس وبعض الصحفٌٌن ٌكتبون كتابات ســـــٌبة ٌقول ٌ ":ا ُظلم
القدر " ! " ٌا ُظلم القدر "  ،ظلَم ُهم القدر ! ٌ " ،السخرٌة القدر "  ،هذا
كبلم باطل ٌإدي إلى الكفر والعٌاذ باهلل  ..القدر ٌسخر ؟! القدر ٌظلم ؟ !
)....

...وهللا  -سبحانه  -هو الموفق والمستعان..

سإال وجه إلى الشٌخ الفوزان-فً موضوع(الحكام)-
وجوابه علٌه...
إلً بعض اإلخوة -جزاه هللا خٌرا-هذه المادة  ،فؤحببت إطبلع
أرسل ّ
إخواننا فً هذا المنتدى المبارك-شكر هللا لهم -جمٌعا-...

السإال:

فضٌلة الشٌخ ،وفقكم هللا ،هل ٌجوز الدعاء بالصبلح و التوفٌق للحاكم
الذي ال ٌحكم بما أنزل هللا ،بل ٌحكم بالقوانٌن الوضعٌة؟
و هل فً ذلك تشجٌع له على ذلك (أي :هل فً الدعاء تشجٌع للحاكم فً
عدم تحكٌمه بما أنزل هللا) ،أو ندعو له و علٌه...؟

فؤجاب الشٌخ الفوزان-وفقه هللا-:

"الكافر ٌُدْ عى له بالهداٌة ..الكافر ٌُدْ عى له بالهداٌة..

فكٌؾ بالمسلم العاصً؟!

فٌدعى بالهداٌة للكافر و المسلم.

وٌدعى بالتوفٌق لولً األمر أن ٌوفقه هللا للتوبة،

ولتحكٌم الشرٌعة.

ال بؤس فً ذلك".

مقال الشٌخ ربٌع ...وجدٌد المسابل الـ ُمثارة(!) :تكرار
وإِثارة! لٌس للصواب فٌه أَثارة !!

..ال ٌزال الشٌخ ربٌع المدخلً-أحسن هللا خاتمتنا وإٌاهٌ -كتب!
ُ
ٌقفز عن ذلك -
وهذا من ح ّقه -فٌما لو كتب حقا ،أو ردّ باطبل-؛ أَ َما وهو
ّ
الحق علٌه  ،وكش َفهم ظل َمه -
كله -؛ متجاوزا -ولو باإلشارة -ردود أهل
َ
سابق كلماته ومزاعمه وادّعاءاته ؛ فهذا ما ال
وأتباعِه -لهم ؛ بتكراره
ٌُقبل منه ال فً قلٌل وال فً كثٌر...
قراء األمس
الجلً-أٌها الشٌخ
وسبب ذلك -
المدخلً -أنّ قُ ّراء الٌوم ؼٌ ُر ّ
ّ
ّ
:

فقراء الٌوم ٌُتابعون وٌتت ّبعون وٌتؤ ّملون وٌف ّكرون وٌد ّققون..
ّ
ٌتعصبون
بٌنما ّقراء األمس -ومنهم بقاٌا ال ٌخ َفون علٌك-فضٌلة الشٌخ:-
ّ
ّ
وٌتحزبون..
وٌقلّدون
بل -فقط ٌ -ط ّبلون وٌز ّمرون! وٌكادون ال ٌ ّفكرون!!! المه ّم عندهم -أن
الر ّد –أو المقال -صادر عن الشٌخ(فبلن!)،أو(فبلن!)،أو(فبلن!!!)!
وقد(!)ال ٌكون لهم رابع!!!!!!!!
مِن المتبوع ال من التابع!!
فحٌنبذ(ٌسلّمون تسلٌما!!)....
صرح به(!)أحد المسلم لهم(!)-الثبلثة!-
وهذا ما ّ

ُ
حقٌقة (المنهج السلفً العظٌم)؟!
فهل هكذا -بر ّبكم-
أم أن (المنهج السلفً!) آل -الٌوم! -شخصا فً منهج  ،و منهجا فً
شخص؟؟!!
...هذا (عٌنُ ) ما تبدّت مبلم ُحه -قببل،-ثم ظهر لً -ولؽٌري -وبجبلء! -
َبعدا -فً مقال (..الجهل والخبال ، )..الذي كتبه الشٌخ ربٌع –وفقه هللا -
باألمس القرٌب!
فها هو ذا -ؼفر هللا لهٌ -قول فً مقاله المذكور -عن بعض ردود الشٌخ
مختار-والذي س ّماه( :محتار!)الطٌباوي -علٌه:
(وٌطعن فًِ وفً منهجً ظاهرا ،والهدؾ فٌما ٌبدو المنهج السلفً ولو
كان عنده أدنى رضا واحترام لمنهج السلؾ وأهله لما تجشم هذه
الحركات الظالمة ولما تجشم هذا التؤصٌل ،وٌبدو أن وراء األكمة ما
وراءها).
كذا قال!
فهل الرد علٌك  ،أو تع ّقبك -فضٌلة الشٌخ :-هو رد أو تعقب للمنهج
السلفً!؟
فرض التسلٌم بذلك! :-طعن فً
هل الطعن فٌك  ،أو فً منهجك -على ْ
منهج السلؾ؟
هل ُح ْز َ
تصور منهج السلؾ ،
ت -فضٌل َتك -العبلَمة (الكاملة!) التً
ّ
وٌتصور فٌها منهج السلؾ؟!
ّ

ٌا شٌ ُخ:
لم ٌكن هكذا سلفُنا الصالحون...
الذٌن كانوا ٌتواضعون ..وال ٌتك ّبرون..
وكانوا للخطإ ٌعرفون! وبه ٌعترفون!!
صا سلفٌا ٌب ٌّن ذاك:
وهاك -وفقنً هللا وإ ٌّاك -ن ّ
روى ابن أبً ٌعلى فً "طبقات الحنابلة" (ٔ )ٖٕ1/عن ُم َحمد ْبن ٌَ ِزٌ َد
المستملً قال:
تب الرأي؟
(سؤل رجل أَ ْح َمد بن حنبل ،فقال:
أكتب ُك َ
ُ
َقال َ أحم ُد :ال تفعل ؛ علٌك باآلثار والحدٌث.
فقال له السابل :إن َع ْبد هللاِ ْبن المبارك قد كتبها؟!
فقال له أَ ْح َمد :ابن المبارك لم ٌنزل من السماء ؛ إنما أمرنا أن نؤخذ العلم
من فوق).
تعرفُنا أقدارنا  ،وتب ٌّن لنا
.....وفً ذلك عبرة ٌ-ا فضٌلة الشٌخ -لعلّها ّ
مواضع أقدامنا..
َ
فؤنت لم تنزل من السماء..
و(فهمك) لمنهج السلؾ لم ٌنزل من السماء..

فاقبل الحق..
وارجع إلٌه..
وتراجع عما ٌناقضه..
ٌا شٌ ُخ:
ْ
ٌنفض جم ُعكم...
أنواركم ،وٌكاد
خوت َجعب ُتكم ،وخبت
لقد
ّ
ُ
فلٌس عندك -فٌما كتبت اآلن -وال فً (النصٌحة!)-قبل أٌام! -فً أي من
المسابل الـ ُمثارة(!) :إال التكرار واإلِثارة  ،مما لٌس للصواب فٌه أَثارة!
فإذا كان هذا -وفقك هللا لمرضاتهُ -جل ما عندك:
ُ
وتابعك؟!
تبعك ،وا ّتبعك،
فكٌؾ الشؤنُ -
َ
والحالة هذه! -ب َمن ِ
وهذا -كله-وهللاٌُ -حزننً...
األول -ردا على
سٌرك إلى
مسٌرها ّ
ْ
ِ
فؤر ِجع ٌ-ا شٌ ُخ -باهلل علٌك -دَ ّف َة َم ِ
الحزبٌٌن والمنحرفٌن والضالٌن -؛ وهو الشؤن الذي رفعك عندنا -وعند
ُ
ُ
نعم؛شٌخنا-فالشمس ال
وشٌخنا -
ؼٌرنا ، -وبه مدحك مشاٌ ُخنا -بعامة،-
ُتؽطى بؽربال! -اإلمام األلبانً -رحمهم هللا-جمٌعا ، -وذلك بوصفه لك  :بـ
(حامل الجرح والتعدٌل) ..
أما الٌوم:
فقد َوج ْه َ
ت –أو ُو ِّج َهت! -ركاببك(!) للتصدّ ي والرد على دعاة المنهج
واحتقارك-وأتبا ِعك!-لكل من
احتكارك-وأتباعِك!-له،
السلفً-والذي تدعً
َ
َ

ٌخالفُك-وال أقولٌ:خالفُه!!!!!

**نقطة أخرى:
ال تزال -هداك ربً ذو الجبللُ -تلزمنا -بالباطل المحض-أننا بوحدة
أخوتها أو مساواتها -قابلون!
األدٌان-أو حرٌتها أو ّ
وتدّعً علٌنا  :أ ّننا بها -بالباطن! والذي هو خبلؾ ما ُنظهر!!-
معتقدون....
وعنها مدافعون..
وعلى من ٌنتقدها رادّون..
أكثر من
...وذلك-كله -بالرؼم من كل ما صدر منا  ،و ُنقل عنا -ومنذ َ
عشرٌن عاما -من وجوه (...اإلنكار والنكٌر والنكران واالستنكار
والتنكر )..لها وألهلها والقابلٌن بها -فضبل عن المدافعٌن عنها!!!-
متقول متك ِّبر ّ
كذاب...
حسٌب كل ّ مفتر
فاهلل
ّ
ُ
ال ٌته ٌّب ٌو َم الحساب....
َ
فضٌلة الشٌخ-
وإنً ألرجو ربً -سبحانه-أن ال تكون منهم وال إلٌهمٌ-ا
ولو من وراء الباب!-...
وإال:

فماذا تس ّمً -أنت -كل هذا اإلصرار..
واالجترار..
والتكرار!..؟
إن لم ٌكن هذا-هكذا-هو الباطل -فً هذا الباب!-فبل باطل َ بعده!
ٌؽرر بك َمن حولك -ممن نعرؾ وتعرؾ! -فاعترؾ!!!
فتن ّبه ٌ-ا شٌخ-وال ّ

**نقطة ثالثة:
تقوال علٌنا -:
قولك-فً مقالك األخٌر!ّ -
(وٌرون...الدفاع عنَ ..من ٌإٌد وحدة األدٌان وأخواتها من ؼبلة الرفض
وؼبلة الصوفٌة والخوارج :و[أ ّنـ]ـهم علماء اإلسبلم والثقات!!!!!!!!!)
تقولُك(!) علٌنا-أٌضا-:
ومنه قولُك-بل ّ
(بل هذه الرسالة مدحها علً الحلبً وبالػ فً مدحها ...ولم ٌقؾ عند
هذا الحد بل مدح من أٌدها من الروافض والخوارج والصوفٌة وادعى
أنهم علماء ثقات.
ومدح من ٌدافع عنها من أنصاره ومدح هذا الدفاع القابم على الكذب
والؽش وتمجٌد أضل الضبلل!!!!!!!!!)
ُ
أشرت إلٌهم من المو ّقعٌن على
ٌ.....قصد مِن هذا كلّه -هداه هللاَ -من
ب الشٌخ ربٌع التصرٌ َح باسمها!!-فً
(مٌثاق رسالة ع ّمان) -و ٌُبلح ُظ تجن ُ

مقاله هذا-؛ ألسباب (قد!) ال تخفى على (السلفً الفطِ ن!!)!
فؤقول لفضٌلته -مذ ّكرا إٌاه-دون سرد! -بـ ( النصوص التً تؽرس فً
نفس المإمن الصادق خشٌة هللا وتقواه ومراقبته وتؽرس فً نفسه
احترام اإلسبلم وعقابده وأصوله ومناهجه وتؽرس فً نفسه الؽٌرة على
اإلسبلم وعقابده ومناهجه فٌدعو إلٌها وٌذب عنها بكل ما ٌستطٌع وال
ٌخشى فً هللا لومة البم وال ٌؽرٌه مال وال جاه.
وتؽرس فً نفسه بؽض الكفر والنفاق والبدع والمعاصً ،فٌنكرها أشد
اإلنكار ،وٌحذر منها كما هو شؤن األنبٌاء واألتقٌاء ،ال األدعٌاء) -كما هو
نص كبلمه فً مقاله األخٌر-:
ّ
أنتٌ-ا فضٌلة الشٌخ-فً هذا الزعم المفترى علٌنا!! -أمام َخٌارٌن ال
َ
َ
ثالث لهما – َ
أبٌت-:
شبت أم
1إما أن ُنلز َمك -كما ألزم َتنا! -بؤن َتصِ َم (خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملكعبدهللا بن عبد العزٌز)-عافاه هللا ،-و(فضٌلة الشٌخ ابن َمنٌع) -وؼٌرهما
من علماء المملكة العربٌة السعودٌة -األفاضل-حرسها هللا من كل أنواع
الؽلو-تكفٌرا وتبدٌعا! -م ّمن و ّقعوا على (مٌثاق رسالة عمان) :بؤنهم(من
ّ
ؼبلة الرفض وؼبلة الصوفٌة والخوارج)-كما هو لفظك فً وصفك!-؟؟!!
تدخٌل
2وإما أن ُنلز َمك -كما ألزم َتنا!-أٌضا :-أن تتراجع-وبسرعة! -عنِ
(ؼبلة الرفض وؼبلة الصوفٌة والخوارج) بمن قصدناهم وأردناهم
من(الثقات )المو ّقعٌن على (مٌثاق رسالة عمان) -دون اإللزام بؤهل
الباطل-هإالء(-من ؼبلة الرفض وؼبلة الصوفٌة والخوارج!!)-
وباختصار-حتى ٌفهم من ال ٌفهم! -أو من ال ٌرٌد أن ٌفهم!-:
إ ّما أن تبدّع فضبلء أهل السنة (أولبك!) -بالقول الصرٌح األكٌد-..

وإ ّما أن تتراجع عن إلزامنا بتوثٌق أهل البدع (هإالء!) -على ؼٌر ما
نقصد ونرٌد!-
فإن َقلت:
أنا لم أقصد (أولبك!)
فؤقول (أنا) لك:وأنا لم أقصد (هإالء!!)
أم أنه ٌجوز لفضٌلتك ما ال ٌجوز لؽٌرك؟؟!!
وهذا حق البح  ،وبٌان واضح..

**نقطة رابعة:
ٌفرق الشٌخ ربٌع -هداه مواله -فً مقاله هذا -بٌن(رسالة عمان)،
لم ّ
و(مضامٌن رسالة عمان!!!)
فهول َ..وبنى..ور ّكب..واستنتج!!!..
ّ
كل ذلك بالخلط الفاسد-المفسد! -بٌن المتؽاٌرات!

فلماذاٌ-ا شٌخ-؟!
ماذا جرى؟!
بل ...ماذا جرى -بالخصوص! -لك؟!
الظلم ظلمات..
وعند الحساب..هٌهات هٌهات..
فعجل بالتوب قبل الفوات...
ّ
إنً مشفق علٌك-وهللا -بسبب هذه اإللزامات الفاشبلت  ،والتً لٌس
والتقوالت...
وراءها إال االفتراءات
ّ
قبل أن نكون -جمٌعا-وال ندري َمن ٌسبق! -بعالم األموات..
تبعات!-
وإال ..فهل االؼترار -بالدنٌا-وما فٌها من ش َهوات! وما لها من ِ
الدركات المن َكرات!؟
ٌُوصل إلى هذه َ

**ونقطة خامسة:
قال الشٌخ ربٌع فً مقاله -هذا-:
(والعجب األشد من الحلبً الذي ٌحارب التكفٌر كٌؾ ٌنصر أشد الناس

تكفٌرا ال بد من وجود أسرار وراء الكوالٌس!!!!!)
فؤقول:
بعض قوله علٌه -وبالحق الماثل ،ال
ال
جواب عندي له -هداه هللا -إال رد ِ
َ
القول الباطل - :
(دع عنك المؽالطات والتلبسات!!!!)
..فاتق هللا ٌ-ا شٌخ ،-واسلك الجادّة....
(أسرار وراء الكوالٌس!!!) ..هذه -ورب األرض والسماء -طرابق
المفالٌس ..وصنابع الجواسٌس ..ومذاهب األبالٌس!!
ونحن (ال نزال!) ّ
ننزهك-وال نرضى لك-مثل َ هذا األسلوب القذِر
الخسٌس...
وأُذ ّكرك بقول هللا العلٌم الخبٌر:
هللا ِب َما َت ْع َملُونَ َبصِ ٌر}...
س ُوا ا ْل َف ْ
{ َو َال َت ْن َ
ضل َ َب ٌْ َن ُك ْم إِن َ
النص القرآ ّنً البدٌع منسوخ عند الشٌخ ربٌع؟!
أم أن هذا
ّ
...وال أطٌل الردّ على هذا ال ُبهتان..فهو أوض ُح من أن تؽٌب عن بطبلنه
العٌنان البصٌرتان ،ومن أي إنسان(!)-كابنا من كان -ما دام أنه لم ٌجعل
التعصب كالعنوان!!!!
لنفسه(!)
ّ

و:

**نقطة أخٌرة -هنا ، -وإال فالمقال ُ فٌه كثٌر من الباطل!! :
كراركم الممل -فً االفتراء علٌنا! مع اإلصرار! والتؤكٌد علٌه!! -فً
َت ُ
موضوع (اشتراط اإلجماع لقبول الجرح)! و(الؽثابٌة)-وما شابههما!-مع
راح!ٌ :-دل ّ على قُرب (بداٌة
ردّ نا كل مرة (!)على هذه النسب ِة الكاذب ِة الص ِ
النهاٌة!) لهذا ال ُؽ ّلو الشابن ذي الؤلواء ؛والذي أشمت بنا األعداء! وش ّتت
األحبة واألصدقاء! ونشر بٌننا الفتن والببلء!!
سى أَنْ
رب األرض والسماءَ { :و ٌَقُولُونَ َم َتى ه َُو قُلْ َع َ
وما أعظ َم قول َ ّ
ٌَ ُكونَ َق ِرٌبا}..

***وبعد:
لحق بمن وصفهم(!)الشٌخ ربٌع بقوله -فً مقاله-:
ف َمن األحرى بؤن ٌُ َ
(وهذه الفتن هم مثٌروها ومطولوها ببؽٌهم وعدوانهم ،وكلما انتهت فتنة
من فتنتهم افتعلوا أخرى على امتداد سنوات.
وهً فتن قد خططوا لها قبٌل وفاة الشٌخٌن ابن باز واأللبانً-رحمهما
هللا ،-وهذا التخطٌط اإلجرامً إلحداث الفتن وإسقاط العلماء!!!!!)....
فتن..
تخطٌط..

إجرام...
بؽً..
عدوان..
إسقاط..
و..و..و..و....
فكبل ُمه-هذا-ؼفر هللا له -أحسنُ اختصار لحاله ! وأوض ُح تصوٌر
ألحواله!!
وإال -بر ّبكم-:
َمن المبتدئ لهذه الفتن؟!
و َمن الذي ٌُ ْذكٌها  ،و ٌُن ّمٌها؟!
و َمن الذي وجودُه بوجودها؟!
و َمن الذي ٌنام علٌها وٌستٌقظ علٌها؟!
َمن الذي ٌمتحن بها -بل ببعضها-؟!
َمن الذي ؼبل وأفسد وأساء؟
َمن الذي بدّع وجدّع؟!

َمن الذي ضلّل بل ك ّفر؟!
..أم أن مذهب (رمتنً بدابها وانسلّت!!) صار من أصول الرد العلمً(!)،
ومن قواعد المنهج السلفً(!) -عند الشٌخ ربٌع-؟!
آخر ؛ أقول ُ:
ومِن باب َ
بؤدنى-أدنى-مقارنة ٌظهر ألعشى الناس-وأعمشهم! وأعورهم!
األقرب لمنهج مشاٌخنا الثبلثة ابن باز واأللبانً وابن
وأعماهم!!َ -من
ُ
َ
ّ
سلخنا منهم! -؛ نقضا
الحق -والذٌن أراد الشٌخ ربٌع
السلفً
عثٌمٌن-
ّ
ألهل البدع  ،ورحمة بؤهل السنة -مع الرد على مخطبهم بالعدل والحلم-؛
فؤٌن أنتم ٌ-ا فضٌلة الشٌخ -مِن هذا المنهج السداد إلصبلح الببلد والعباد
صوره وحاالته-؟!
ولو فً أقل ّ ُتكثٌر كبلم! ومِن ؼٌر تبدٌل للحقابق،
تر -مِن دون إطال ِة قول ،أو
وانظر َ
ْ
ِ
وتلبس بالبوابق!!- ..
فالجواب حاضر..لكل ّ ناظر…
ُ

وٌنصلح حالُهم  ،وٌستقٌ َم أم ُرهم!-
ٌنكسر ؼلوهم ،
ولنا -بع ُد -حتى
َ
َ
جوالت وجوالت…

ب ِم ّنة ق ٌّوم األرض والسماوات…
*****

تسرعا..وال
...هكذا قال السلؾ الصالح ؛ ال ّ
عدوانا...فؤٌن ( أنتم  /نحن ) منهم؟!
...هكذا قال السلؾ الصالح ؛
تسرعا..وال عدوانا...
ال ّ
فؤٌن ( أنتم  /نحن ) منهم؟!
دَع َوا ُك ْم ؛ َحتى َت ْف َهموا األَ ْم َر
«....أَما َق ْولُ ُك ْمُ ( :م ْب َتدِع)َ :ف ُظ ْلم َو َح ٌْؾ فًِ ْ
صا ُبوا السن َة َوا ْل َحق ؛ َف ٌَ ُكونَ َمنْ
َو َت ْعقِلوهُ ؛ ألَن ُك ْم َج ِه ْل ُت ْم أَي ا ْل َف ِرٌ َق ٌْ ِن أَ َ
ِعة – عِ ْندَ ُك ْم!!-
َخالَ َف ُه ْم ُم ْب َتد َ
َوا ْل ِبدْ َع ُة أَ ْم ُرهَا َ
هر ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ ..
وب إِلَ ٌْ َها َ
س ُ
شدٌِدَ ،وا ْل َم ْن ُ
س ٌِّ ُا ا ْل َح ِ
ال َب ٌْنَ أَ ْظ ِ
َفبل َت ْع َجلوا ِبا ْل ِبدْ َع ِة َحتى َت ْس َت ٌْقِ ُنوا َو َت ْعلَ ُموا  :أَ َح ّقا َقال َ أَ َح ُد ا ْل َف ِرٌ َق ٌْ ِن أَ ْم
َباطِ بل؟!!
ؾ َت ْس َت ْع ِجلُونَ أَنْ َت ْنسِ ُبوا إِلَى ا ْل ِبدْ َع ِة أَ ْق َواما فًِ َق ْول َقالُوهُ! َوال َتدْ ُرونَ
َو َك ٌْ َ
صا ُبوا ا ْل َحق فًِ َق ْولِ ِه ْم َذلِ َك  ،أَ ْم أَ ْخ َطإُ وهُ!!!
أَن ُه ْم أَ َ
َوال ٌُ ْم ِك ُن ُك ْم  -فًِ َم ْذه َِب ُك ْم !  -أَنْ َتقُولُوا ل َِواحِد مِنَ ا ْل َف ِرٌ َق ٌْ ِن :لَ ْم ُتصِ ِ
ب
س َك َما قُ ْل َ
ت!!
ا ْل َحق ِب َق ْولِ َك! َو :لَ ٌْ َ
ب إِلَى ا ْل ِبدْ َع ِة أَ ْق َواما ٌَقُول ُ :ال
َف َمنْ أَ ْس َف ُه فًِ َم ْذه َِب ِه – َوأَ ْج َهل ُ  -مِمنْ ٌَ ْنسِ ُ
س َك َذلِ َك!!
َندْ ِري أَه َُو َك َما َقالُوا أَ ْم لَ ٌْ َ
صا ُبوا ا ْل َحق َوالسن َة،
َوال ٌَؤْ َمنُ  -فًِ َم ْذه َِب ِه  -أَنْ ٌَ ُكونَ أَ َح ُد ا ْل َف ِرٌ َق ٌْ ِن أَ َ
دَع َواهُ أَنْ ٌَ ُكونَ ا ْل َحق َباطِ بل َ ،والسن ُة
ِعةَ ..وال ٌَؤْ َمنُ فًِ ْ
سما ُه ْم ُم ْب َتد َ
َف َ
ِبدْ َعة..
صؽٌِر».
ضبلل َب ٌِّن َ ،و َج ْهل َؼ ٌْ ُر َ
َ ..ه َذا َ

عتبر؟
فهل مِن ُم ِ

ّ
الحق..مع أصناؾ الناس،وأنواع
أحوال ُ دُعاة ال ُهدَى،وأرباب
َ
الخ ْلق..ثبلثةأب ّمة -نموذجا-
ّ
الحق ..
أحوال ُ دُعاة ال ُه َدى ،وأرباب
مع أصناؾ الناس ،وأنواع َ
الخ ْلق
...ثبلثة أب ّمة -نموذجا-...

أصناؾ
كتابه «بدابع الفوابد» -ضمن بٌانِ ِه
َ
أوال :قال اإلما ُم ابنُ الق ٌِّم فً ِ
ُمخالط ِة الناس-:
« َمن ُمخالَ َط ُت ُه ال ُه ْل ُ
فإن ات َف َق آل ِكلِ ِه
كُ -كلّه ،-و ُمخالَ َط ُت ُه
بمنزلَ ِة أَ ْك ِل الس ّم؛ ِ
ِ
ت ِْرٌاقّ ،
سنَ هللاُ فٌه ال َع َزا َء!
فؤح َ
وإال؛ ْ
دَع
أكثر هذا الض ْر َ
وما َ
اس -ال َكث َر ُه ُم هللا ُ ،-وهُم أهل ُ ِ
ب فً الن ِ
الب ِ
رسول هللا ﷺ ،الدا ُعونَ إلى خِبلفِها
سن ِة
والضبللةِ ،والصادونَ عن ُ
ِ
الب َ
سنة!
ٌل هللا و ٌَ ْب ُؽو َن َها ع َِوجا }؛
دعة ُ
َ
صدونَ َعن َ
{الذٌن ٌَ ُ
س ِب ِ
فٌجعلُونَ ِ
والمعروؾ ُم ْن َكرا! وال ُمن َك َر َمعروفا !
والسن َة ِبدْ َعة!
َ
ص َ
*إنْ َجردْ َ
األولٌاء والصالحِـٌن!
ناب
ِ
ت َج َ
ت التوحٌ َد بٌن ُهم؛ قالُواَ :ت َنق ْ
ت ال ُم َ
لرسول هللا ﷺ؛ قالُوا :أهدَ ْر َ
*وإنْ َجردْ َ
ت األبم َة
تابعة
ِ
ال َمتبوعِ ـــٌن!
ص ْف َ
ؼٌر
نفس ُه ،وبما َو َ
ؾ به َ
ص َ
ت هللاَ بما َو َ
*وإنْ َو َ
ص َف ُه به رسولُ ُه-مِن ِ
ُؼلُو وال َتقصٌر-؛ قالُواَ :
أنت مِن ال ُمش ِّب ِهٌن!
ت بما أ َم َر هللاُ به ورسولُ ُه -مِن المعروؾ ،-و َن َه ٌْ َ
*وإنْ أ َم ْر َ
ت ع ّما َن َهى
هللاُ عن ُه ورسولُ ُه
مِن ال ُمن َك ِر-؛ قالُواَ :أنت مِن ال ُم َفتنٌِنَ !

ت ما خالَ َفها؛ قالُواَ :
ت السن َة ،و َت َر ْك َ
وإن ات َب ْع َ
َع
أنت مِن ِ
أهل ِ
* ِ
البد ِ
ال ُمضِ لٌِّن!
ت إلى هللا -تعالىَ ،-
وخل ٌْ َ
وإن ا ْن َق َط ْع َ
ت بٌن ُهم وبٌن ِجٌ َف ِة الدنٌا؛ قالُوا:
* ِ
َ
أنت مِن ال ُمل ِّبسِ ٌن!
َ
أنت علٌه ،وات َب ْع َ
ت ما َ
*وإنْ َت َر ْك َ
فؤنت عند هللا -تعالى -مِن
ت أهوا َءهُم؛
الخاسِ ِرٌن ،وعن َدهُم مِنَ ال ُمنافِقٌِن!
بإؼضاب ِهم،
سولِ ِه
ور ُ
ِماس َمرضا ِة هللا -تعالىَ ،-
الح ْز ِم :-ا ْلت ُ
فالح ْز ُم ُ -كل َ
َ ...
ِ
ابهم ،وال ُتبالًِ َ
وأنْ ال َت ْ
بذ ِّم ِهم ،وال بِ ُب ْؽضِ ِهم؛
ش َت ِؽل َ ْ
تاب ِهم ،وال باستِع َت ِ
بإع ِ
فإن ُه عٌنُ َكمالِ َك»..
الشاطبً -رحمه هللا -فً ُم ْف َت َتح كتابه «االعتِصام»  -فً
ثانٌا :قال اإلمام
ِّ
ِثل هذه األحوال -:
م ِ
ٌنفع! وال فابد َة فٌه! كما ٌَ ْع ِزي
«...فتارة ُنسِ َبت إلى القول بؤن الدعاء ال
ُ
الدعاء بهٌبة االجتماع فً أدبار
ألتزم
بعض الناس؛ بسبب أننً لم
إلً
َ
ُ
ِ
َ
الصلوا ِ
حالة اإلمامة! وسٌؤتً ما فً ذلك مِن المخالف ِة للسنة ،وللسلؾ
ت
الصالح ،والعلمـــاء!
الرفض ،و ُب ْؽض الصحابة -رضً هللا عنهم-؛ بسبب أ ِّنً
وتارة ُنسبت إلى
ِ
الخط َب ِة -على ُ
لفاء الراشدٌن -منهم -فً ُ
ِكر ُ
الخصوص-؛ ْإذ
الخ ِ
ل ْم ألتزم ذ َ
لم ٌكن ذلك مِن شؤن السلَؾِ فً ُخ َطبهم! وال َذ َك َر ُه أحد مِن ال ُعلماء
المعت َبرٌن فً أجزاء ُ
الخطب .
ص َبػ عن دُعاء الخطٌب ُ
للخلفاء المتقدِّمٌن؟ فقال :هو بدعة،
سبِل َ أَ ْ
وقد ُ
وال ٌنبؽً العمل ُ به ،وأحس ُنه أن ٌدعو للمسلمٌن -عامة -.
قٌل له :فدعاإُ ه لل ُؽزاة والمرابطٌن؟ قال :ما أرى به بؤسا عند الحاجة
إلٌه ،وأما أن ٌكونَ شٌبا ٌجعلُ ُه له فً ُخطبته -أبدا-؛ فإنً أكرهُ ذلك .
ونص -أٌضا -عِ ز الدِّ ٌن بنُ عبد السبلم على أن الدعاء لل ُخلفاء فً
ؼٌر محبوبة.
الخطبة بدعة ُ
ٌؾ إلً القول ُ بجواز القٌام على األبمة! وما أضافوه إلً إال مِن
وتارة أُضِ َ

َعدَم ذ ِْك ِرهِم فً ال ُخطبة ،وذ ِْك ُرهُم فٌها ُم ْحدَث -لم ٌكن علٌه َمن تقدم-.
ج والتنط ِع فً الدٌن! وإنما َح َملَ ُهم على ذلك
وتارة ُح ِمل َ َعلًَ التزا ُم َ
الح َر ِ
ُ
مشهور المذه ِ
ب ال ُم ْل َت َزم ال
الح ْمل َ على
أ ِّنً
التزمت فً التكلٌؾِ والفُتٌا َ
ِ
س ِّهل ُ على السابل ،و ٌُ ُ
وافق هواه -وإنْ
أتعدا ُه! وهم ٌتعد ْو َنه ،و ٌُ ْفتون بما ٌُ َ
كان ّ
شاذا فً المذه ِ
ب ال ُم ْل َت َز ِم -أوفً ؼٌره! ،-وأبم ُة أهل العلم على خِبلؾ
ذلك.
ُ
وتارة ُنسِ ْب ُ
قراء
عادٌت
بب ذلك أ ِّنً
ت إلى ُمعادا ِة
بعض الفُ ِ
ِ
َ
وس ُ
أولٌاء هللا! َ
ال ُمبتدِعٌن المخالِفٌن لِلسنة ،ال ُم ْن َتصِ ِبٌن  -بزعمهم  -لهداٌة الخلق!
وتكل ُ
سهم إلى
للج
س ُبوا أنفُ َ
مهور على ُجملة مِن أحوال هإالء الذٌن َن َ
مت ُ
ِ
الصوفٌة -ولم ٌتشبهوا بهم!-
َ
وتارة ُنسِ ُ
الجماعة
بت إلى ُمخالف ِة السن ِة والجماعة! ِبناء منهم على أن
ُ
ُ
وجماعة ال ّناس -فً
الناجٌة  -ما علٌ ِه العمو ُم !
التً أ ُ ِم َر با ِّت َباعِ ها  -وهً
ؾ الصال َح !-
ؾ السلَ َ
ُكل ِّ َزمان -وإنْ خالَ َ
َ
والتاب ُعون
الجماعة ما كان علٌه النبً ﷺ ،وأصحا ُبه،
ولم ٌعلموا أن
ِ
لهم بإحســان :
جمٌع َذلِ َك -أَ ْو َو ِه ُموا -والحمد هلل على كل حال-» ...
...و َك َذ ُبوا علً فً
ِ
ثالثا :قال اإلما ُم عب ُد الرحمن بن ُبطة -ذاكِرا حالَ ُه مع أهل زمانه؛ إذ حكى
س ُه-:
عن نفسه -فٌما َن َقلَ ُه عن ُه اإلما ُم الشاطبً -نف ُ
« َع ِج ْب ُ
األقربٌن م ِّنً واألبعدٌن،
ضري -مع
َ
ت مِن حالً -فً س َف ِري َ
وح ِ
ُ
وؼٌرهما من
وجدت بمك َة و ُخ َراسان -
والعارفٌنَ والمنكِرٌن-؛ فإنً
ِ
أكثر َمن لَقِ ٌْ ُ
ت بها ُ -موافقا أومخالفا ،-دعانً إلى ُمتا َب َعتِه على
األماكنَ -
وتصدٌق قولِ ِه! والشهاد ِة ل ُه :
َما ٌقولُه !
ِ
فإن كنت صد ْق ُت ُه فٌما ٌقولُ ،وأَ َج ْز ُ
ت له ذلك  -كما ٌفعلُه أهل ُ هذا الزمان!
سمانًُِ :موافقا !
 َوإن َو َق ْف ُ
سمانً :مخالفا !
ت فً حرؾ مِن قولِهِ ،وفً شًء مِن فعلِهَ ،
َ
ُ
والسنة بخبل ِ
سمانً:
الكتاب
ذكرت فً واحد ِم ْنها :أن
وإنْ
ؾ ذلكِ وارد؛ َ
َ

ّ
خارجــٌا !
سمانًُ :مش ِّبها !
ئ َعلًَ حدٌث فً التوحٌد؛ َ
وإن قُ ِر َ
ّ
سالمٌا !
سمانًِ:
وإنْ كان فً الرإ ٌَةِ؛ َ
سمانًُ :مر ِجبا !
وإنْ كان فً
اإلٌمان؛ َ
ِ
سمانًَِ :قدَ ِر ٌّا !
وإنْ كان فً
األعمال؛ َ
ِ
سمانًَ :كر ّ
امٌا !
عر َفةِ؛ َ
وإنْ كان فً ال َم ِ
سمانًِ :ناصِ بِ ٌّا !
وإنْ كان فً
فضابل أبً بكر و ُع َم َر؛ َ
ِ
سمانًِ :رافِضِ ٌّا!
وإنْ كانَ فً َف
أهل البٌتِ؛ َ
ضابل ِ
ِ
سبِ ْل ُ
سمانً:
ت عن
ج ْب فٌ ِهما إال ب ِهما؛ َ
وإنْ ُ
تفسٌر آٌة أو حدٌث ،فلَ ْم أ ُ ِ
ِ
ّ
ظاهــرٌا !
ّ
وإنْ أَ َج ْب ُ
باطنٌا !
سمانً:
ت ِب َؽ ٌْ ِرهِما؛ َ
سمانًِ :أَ ْ
أج ْب ُ
ش َع ِر ٌّا !
ت بتؤوٌل؛ َ
وإنْ َ
سمانًُِ :م ْع َت ِزل ٌِّا !
وإنْ َج َحدْ ُت ُهما؛ َ
سمانًَِ :
ش ْف َع ِو ٌّا !
وإنْ كان فً الس َن ِن ِ -م ْثل القراء ِة-؛ َ
سمانًَ :ح َنف ٌِّا !
وإنْ كان فً القُ ُنوتِ؛ َ
سمانًَِ :ح ْن َبل ٌِّا !
رآن؛ َ
وإنْ كان فً القُ ِ
وإنْ َذ َك ْر ُ
األخبار ْ -إذ لٌس فً ال ُح ْك ِم
َب ُكل واحد إلٌ ِه مِن
ت ُر ْج َحانَ ما َذه َ
ِ
والحدٌ ِ
ث ُمحا َباة -؛ قالواَ :ط َعنَ فً َت ْز ِك ٌَتِ ِهم !
سمو َننًِ -فٌما ٌقرأونَ َعلًَ مِن أحادٌ ِ
ث رسول
ب مِن ذلك :أنهم ٌُ َ
ثم أَ ْع َج ُ
هللا ﷺ -بما ٌَش َت ُهونَ مِن هذه األسامً !
ُ
ؼٌرهُ !
ومهما
عضهم عادانً ُ
وافقت َب َ
ُ
وإنْ دَ ا َه ْن ُ
هللا -تبارك وتعالى ،-ولنْ ٌُ ْؽ ُنوا ع ِّنً مِن
ماع َت ُهم:
ت َج َ
أسخطت َ
هللا شٌبا .
سك بالكتا ِ
ب والسنةِ ،وأَستؽف ُِر هللاَ الذي ال إل َه إال هُو ،وه َُو
وأنا ُم َت َم ِّ
ور الرحٌ ُم».
ال َؽفُ ُ
الجمٌع؛ َف َقل َما
لسان
...هذا تما ُم الحكاٌةِ ،فكؤن ُه -رحمه هللاَ -ت َكل َم على
ِ
ِ
مور -أو
َت ِج ُد عالِما مشهورا ،أوفاضبل مذكورا ،إال وقد ُن ِب َذ بهذه األ ُ ِ
ِؾ !
بعضِ ها-؛ ألن ال َه َوى قد ٌُدا ِخل ُ ال ُمخال َ

ِب على أهل
ب
الخروج عن السن ِة :الجهل ُ بها ،والهوى ال ُمت َب ُع الؽال ُ
س َب ُ
بل َ
ِ
الخبلؾِ ؛ فإذا كان كذلكُ :ح ِمل َ على صاح ِ
ؼٌر صاحبها،
ب السن ِة أن ُه ُ
ٌح لقولِه وفِعلِ ِه!»...
ُ
ور ِج َع بالتشنٌع علٌه ،والت ِ
قب ِ
ُ
قلت:
ؼٌر ( ُع َبٌد هللا بن َبطة) -
بض ِّم
ِ
الباء -المذكورُ -
و(عب ُد الرحمن بن ُبطة) َ -
الباء -المشهور-:
ب َفتح
ِ
س َن َة (ٓٗ4هـ) ،و ُمترجم فً « َذٌل
فاألول ُ -وهو المقصو ُد هُناُ :-ت ُو ِّف ًَ َ
َط َبقات َ
نابلَة» (ٔ ،)ٙٗ-٘ٔ/و َن َقل َ عن ُه ما َن َقلَ ُه الشاطِ بًِ َ -ر ِح َم هللاُ
الح ِ
الجمٌع-.
َ
صاحب «اإلبان ِة-»...؛ فهو( ُ :ع َب ٌْد هللا بن
وأما (ابنُ َبط َة) -ب َف ْت ِح الباء-
ُ
س َن َة (ٖ64هـ).
محمد ال ُع ْك َب ِري) ،ال ُم َت َوفى َ
بلم الن َببلء» ().ٕ٘1/ٔٙ
وهو ُم َت ْر َجم فً «سِ ٌَ ِر أع ِ
قلت:
ُ
والخلُق ،والدٌن..فكٌؾ الحال ُ -إذن-
فإذا كان هذا هكذا فً أزمنة العلم ،
ّ
المتؤخرٌن؟!
فً أزمنة
باألمس!!!
....فما أشب َه الٌو َم
ِ
وانظر حولَكَ ...ت َر!
وهللا ولً الصالحٌن....

ُ
حدٌث نبٌكم  -علٌه الصبلة والسبلم  -فً ظرفكم
هذا
وواقعكم ؛ فاستجٌبوا له ٌ-ا مسلمون-
وحى))
(( َو َما ٌَ ْنطِ ُق َع ِن ا ْل َه َوى إِنْ ه َُو إِال َو ْحً ٌُ َ

-صلى هللا علٌه وسلم-

...روى أحم ُد(ٕ،)ٔ1ٗ1وابنُ ماجه(،)ٖ1٘1وابنُ ِح ّبان(ٓ-)ٔ64
ُ
شٌخنا اإلما ُم األلبانً-رحمه هللا-فً(( سلسلة األحادٌث
وصححه
وؼٌرهم-
ّ
الصحٌحةَ ، )) (1682)-ع ِن أَبً ُموسى األَ ْ
صلى
سول َ هللاِ َ -
ي ،أَن َر ُ
ش َع ِر ِّ
سل َمَ ،-قال َ:
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
«إِن َب ٌْنَ ٌَدَ يِ السا َع ِة ا ْل َه ْر َج».
ج؟
َقالُواَ :و َما ا ْل َه ْر ُ
َقال َ « :ا ْل َق ْتل ُ ».
العام الواح ِد-
بعض ال ُمسلمٌنٌ :ا رسول َ هللا ؛ إ ّنا نقتل ُ -اآلنَ  -فً
فقال
ُ
ِ
مِنَ ال ُم ْ
شركٌن -كذا وكذا..
س بِ َق ْتلِ ُك ُم ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ َ ،ولَكِنْ َق ْتل ُ َب ْعضِ ُك ْم َب ْعضا».
َقال َ « :إِن ُه لَ ٌْ َ
َقالُواَ :و َم َع َنا ُعقُولُ َنا ٌَ ْو َمبِذ؟ !
اس،
انَ ،و ٌُ َخل ُ
ؾ لَ ُه َه َباء مِنَ الن ِ
َقال َ « :إِن ُه لَ ُت ْن َز ُع ُعقُول ُ أَهْ ِل َذلِ َك الز َم ِ
سوا َعلَى َ
ب أَ ْك َث ُر ُه ْم أَن ُه ْم َعلَى َ
ش ًْء ».
ش ًْءَ ،ولَ ٌْ ُ
ٌَ ْحسِ ُ
ج ُد لًِ َولَ ُك ْم ِم ْن َها َم ْخ َرجا  -إِنْ
َقال َ أَ ُبو ُم َ
وسىَ :والذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِد ِه َ ،ما أَ ِ

أَدْ َر َك ْتنًِ َوإٌِا ُك ْم -إِال أَنْ َن ْخ ُر َج ِم ْن َها َك َما َ
دَخ ْل َنا فٌِ َها ؛ لَ ْم ُنصِ ْب ِم ْن َها دَما ،
َوال َماال.

(تنبٌه):
ُ
سمعت هذا الحدٌث من شٌخنا اإلمام-تؽ ّمده هللاُ برحمته-قبل
ّ ...أول َ ما
ص َفها
،و َ
أكثر من عشرٌن عاما ؛ب ُمناسبة فتنة وقعت فً األ ّمةٌ-ومبذَ -
َ
ُ
التارٌخ -كلّه- )..
اإلسبلم فً
شٌخنا بؤنها(:أعظ ُم فتنة أصابت أ ُ ّم َة
ِ
ِ
ُ
وٌكر ُر علٌنا -رحمه هللا-
شٌخنا اإلما ُم األلبانً-أٌضاٌ -ؤم ُرنا ،
وكان
ّ
َ
حدٌث أبً موسى
حٌنبذ-
سول َ هللاِ َ -
األشعري-رضً هللا عنه-أنّ َر ُ
ّ
صلى هللاُ
سل َم-قال َ :
َعلَ ٌْ ِه َو َ
ص ِب ُح الر ُجل ُ فٌِ َها ُم ْإمِنا َو ٌُ ْمسِ ً
((إِن َب ٌْنَ أَ ٌْدٌِ ُك ْم فِ َتنا َكق َِط ِع الل ٌْ ِل ا ْل ُم ْظل ِِم ْ ٌُ .
ص ِب ُح َكافِرا .ا ْل َقاعِ ُد فٌِ َها َخ ٌْر مِنَ ا ْل َقاب ِِمَ ،وا ْل َقابِ ُم
َكافِراَ ،و ٌُ ْمسِ ً ُم ْإمِناَ ،و ٌُ ْ
فٌِ َها َخ ٌْر مِنَ ا ْل َماشِ ًَ ،وا ْل َماشِ ً فٌِ َها َخ ٌْر مِنَ الساعِ ً )) .
َقالُواَ :ف َما َتؤْ ُم ُر َنا؟
َقال َ:
ــــــبلس ُبــ ٌُــوتِــ ُكـــــ ْم)) .
(( ُكـــــو ُنــــــوا أَ ْح
َ
،واآلج ّري
رواه أحم ُد(ٕ،)ٔ1ٙٙوأبو داو َد (ٕ،)ٕٗٙوالحاكم(ٓ)6ٖٙ
ُ
فً ((الشرٌعة)) (،)4ٙوابن َب ّطة فً (( اإلبانة ال ُكبرى )) (ٓٗ).4
ُ
ُ
رحمة هللا علٌه -فً (( سلسلة األحادٌث الصحٌحة ))
شٌخنا-
وصححه
ّ
().ٗ/ٗ1
*********

ول إِ َذا دَ َعا ُك ْم لِ َما ٌُ ْح ٌٌِ ُك ْم
جٌ ُبوا ِ ِ
هلل َولِلر ُ
(( ٌَا أٌَ َها الذٌِنَ آ َم ُنوا ْ
س ِ
اس َت ِ
اعلَ ُموا أَن هللاَ ٌَ ُحول ُ َب ٌْنَ ا ْل َم ْر ِء َو َق ْل ِب ِه َوأَن ُه إِلَ ٌْ ِه ُت ْح َ
ش ُرونَ ))..
َو ْ
و
روى اإلمام الخبلّل ُ فً كتابه « األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر»(ص
ٕٓ)،قال:
َارونَ  ،أَن إِ ْس َح َ
اقَ ،حد َث ُه ْم َ ،قال َ:
« َوأَ ْخ َب َرنًِ ُم َحم ُد ْبنُ أَ ِبً ه ُ
ت أَ َبا َع ْب ِد هللا أحمدَ بنَ حنبل ِ،قُ ْل ُ
سؤ َ ْل ُ
ت:
َ
ب َعلَى الر ُج ِل األَ ْم ُر َوالن ْه ًُ؟
َم َتى ٌَ ِج ُ
س َه َذا َز َمانَ َن ْهً ؛ إِ َذا َؼٌ ْر َ
ت ِبل َِسانِ َك َ ،فإِنْ لَ ْم َت ْس َتطِ ْع :
َقال َ « :لَ ٌْ َ
ان...
ض َع ُ
َف ِب َق ْل ِب َكَ ،و َذلِ َك أَ ْ
ؾ اإلٌِ َم ِ
س ٌْ َف ُه َم ْسلُول»...
ان؛ َفإِن َ
َو َقال َ لًِ :ال َت َت َعر ْ
ض لِلس ْل َط ِ

...فكٌؾ الٌو َم؟!

وهل وافق ُتم األلبانً ٌ-وما!-حتى تدّعوا مخالفتنا لهٌ-...ا َمن
ُج ْر ُت ْم عن(السبٌل!)-؟!
وهل وافق ُتم اإلمام األلبانً ٌ-وما!-؛ ح ّتى َتدّعوا ُ -مستنك ِِرٌن!ُ -مخالَ َف َتنا له
ٌا َمن ُج ْر ُتم عن (السبٌل!)-؟!

َ ...ن َ
ش َرت صحٌفة أُر ُد ِّنٌة (حِزبٌة!) جابرة عن (السبٌل )! َمقالَ ٌْن ظالِـ َم ٌْن؛
لمركزنا
األخ الشٌخ مشهور حسن ،ثم
تعر َ
ِ
ض ْت -فً األو ِل من ُهما -لفضٌل ِة ِ
العلمً (مركز اإلمام األلبانً !)
ّ
ض ْت تل ُكم (السبٌل!) لكات ِ
ب هذه الس ُطور( ،بل
ُثم فً
المقال الثانًِ :تعر َ
ِ
ابتدَ أَ ْت ُعنوانَ المقال ب ِذ ْك ِر اسمًُِ !)...ثم َثنت بالردِّ على أخً الشٌخ
اإلمام
العلمً (مركز
مركزنا
مشهور! ُثم َثل َث ْت بالتعر ِ
ّ
ض -مرة أ ُ َ
خرى -ل ِ
ِ
األلبانً!)
ِّ
أما ما َذ َك ُروهُ فً مقالِ ِهم األول؛ فقد َردَدْ ُ
ت وأخًِ الشٌخ مشهور على
قول ذلك المتع ِّدي السفٌِه!-
(بعض!) ما فٌه -مِن ِ
كرار
أما المقال ُ الثانًِ؛ فهو رد من ُهم على ردِّ نا علٌ ِهم!! إضافة إلى َت ِ
بارك!
ض -مِن جدٌد -وبالكبلم َنفسِ ِه!-
التعر ِ
لمركزنا ال ُم َ
ِ
رأٌت ذلك كذلك؛ َع َز ْم ُ
ُ
ض َكبل ِم ِهم،
ولـما
ت ُ -مستعٌنا باهلل -تعالى -على َن ْق ِ
و َك ْ
ش ِ
اس -الٌو َم -ل ْم ٌُدْ ِر ُكوا َ -ب ْع ُد-
ؾ افتِرابِ ِهمَ ،و َر ِّد ُز ٌُوفِ ِهم؛ فكثٌر مِن ال ّن ِ
ور وهابِها ،وا ْنكِشا ِ
ال َف ْر َق َب ٌْنَ السكو ِ
ؾ
ت عن ردِّ افتِراء ،أو ُت َه َمة -لظ ُه ِ
َو َهنِها-؛ و َب ٌْنَ الس ُكو ِ
ض ْعفا عنها وأما َمها!-
ت عنها َ -قناعة بها ،أو َ
ت -فضبل عن َمقاال ِ
فؤكث ُر ُردو ِد وتعقبا ِ
ت! -هذه الصحٌف ِة (الحزبٌ ِة)-
الجابر ِة عن (السبٌل!) -مِن هذا الباب:
َوهَن وافتِراء..

كذِب واست ِْعداء..
تحزب ذو تعصب وا ْنتِماء...
َج ْور وببلء...
فِ َتن ْ
وألواء...
الصفا ِ
ت -وثباتِها ،و ُثبوتِها فً هإالء !-:هذا
وأكب ُر دلٌل على ُوجو ِد هذه ِّ
مركزنا) َ -ت َبعا-
التكرار -ذو االجتِرار -لِـ َما ا ْف َت َر ْو ُه علٌنا -أصالة ،-وعلى ( ِ
...
المقال
قال الثانًَِ -تكرارا لِـ َما قاإُ وهُ فً
ِ
آخر ال َم ِ
فان ُظروا ماذا قالُوا -فً ِ
األو ِل!-:
ُ
ُ
األلبانً ،التً َتد ُعو إلى
ٌخ
ِّ
«و ُت َعد السلَفٌِة التقلٌدٌة امتِدادا لمدرس ِة الش ِ
ٌاسً ،وتنطل ُِق مِن نظرٌ ِة التصفِ ٌَ ِة والتربٌةِ ،التً
الس
ال ُب ْع ِد عن
ِّ
العمل ِّ
ِ
تقو ُم على تصف ٌَ ِة الترا ِ
وبدع،
ث
ِّ
اإلسبلمً م ّما َعل َِق به مِن انحرافات ِ
ش ِء على ُتراثِ ِهم.
وتربٌ ِة الن ْ
َ
األلبانً)  -الذي ٌُ َعد
مركز
ؤن السلَف ًِِّ فً األ ُ ْردُنِّ أن (
ّ
تاب ُعونَ للش ِ
و ٌَ َرى ُم ِ
ؾ عن خ ِّط الشٌخ
َمشهور حسن أحد أعضاء هٌبتِه اإلدارٌة -ا ْن َح َر َ
السٌاسةِ ،وعن إقام ِة عبلقات
األلبانً ،الذي كان حرٌصا على ال ُب ْع ِد عن ِّ
ِّ
مع األنظم ِة العربٌ ِة!!»
...كذا قاإُ وا ُ -مف َت ِرٌن!-
فان ُظ ُروا -بر ِّب ُكم -ما فً هذه الكلمات القلٌلة (!) مِن أصناؾِ المعانًِ
وألوان الت َه ِم العلٌلة:
الهزٌلة!
ِ
صفهم لـ(السلَفٌِة) بـ(التقلٌدٌة!)
َ 1و ْبعض أعوانِ ِهم!( :-اإلصبلحٌة!)
وتارة ٌقولونَ -أو
ُ
وتارة أُخرى( :الرسمٌة!!)
...فً أوصاؾ عِدة ال ٌُرا ُد مِن ورابِها إال التشكٌك! َ
والؽ ْمز! واللمز!!
بؤكبر منها! والفِر ٌَ َة بؤش ّد
ونستطٌع -بسهولة -أنْ َن ُرد علٌ ِهم الته َم َة
َ
منها!
ضروبٌنَ على
لبعض إخوانِنا بؤن ُه( :مِن ال َم
بعض َج َهلَتِ ِهم
ِ
ؾ ِ
ص َ
س ْوا َو ْ
أ ْم َن َ
ِ
ُرإوسِ ِهم)!! فماذا لو َع َك ْسنا هذه الكلمة -رأسا على َعقِب! ،-بؤن َنقول َ -

َم َثبل!( :-أن ُتم مضرو ُبونَ على أستا ِه ُكم!!)
فهل ( ٌُرضِ ٌ ُكم) هذا؟!
وهل ُت َحل (مش ِكلَ ُت ُكم!) به؟!
الببلء َببلء؟!
أ ْم أن هذا ٌزٌ ُد
َ
ْار َع ُووا ٌ-ا َقوم!-
ٌاسً!)؛ فؤقول َُ :ن َعم؛ هذا مِن
س
صفهم لشٌخِنا بـ(ال ُبعد عن
ِّ
العمل ال ِّ
َ 2و ِْ
أه ِّم أ ُ
ُ
شٌخنا اإلما ُم األلبانً ٌُ َر ِّك ُز علٌها،
صول دَعوتِنا السلفٌ ِة التً كان
ِ
إصل ُ لها.
و ٌُ ِّ
ُ
ِداع..
ولكن المقصودَ بـ(ال ِّ
سٌاس ِة) -المنفٌة! -هُنا :-سٌاسة الخ ِ
سٌاس ُة ال ِّنفاق...
َ
ُ
سٌاسة التزوٌر...
ُ
سٌاسة استؽبلل ال َمواقِؾ..
امتطاء الجماهٌر...
سٌاسة
ِ
سٌاسة الل ِع ِ
الح ْبلَ ٌْن...
ب على َ
ُ
السٌاسة الشرعٌ ُة) التً أصل َ لها ُعلما ُء اإلسبلم -على َم ِّر الزمان-؛
أ ّما (
وابن الق ٌِّ ِمَ ،
عدي -
وابن تٌمٌ َة،
ِي،
كؤبً ٌَ ْعلَى،
وخبلّؾ ،والس ِّ
والماو ْرد ّ
َ
ِ
ِ
ُ
صلُ ُح لها:-
القابمة على (رعاٌة
وؼٌرهم-
شإون األُم ِة) بما ٌُصلِ ُحها ،و ٌَ ْ
ِ
ِ
فدعو ُتنا قابمة علٌها ،هادٌة إلٌها -بدءا وانتِهاء-..
فبل ِر َ
المرضً -إالّ
ِّ
بالمنهج
الحق
لشإون األمة -على الوج ِه
عاٌة
ِّ
ِ
ِ
السلَف ًِِّ ...
ح الراعًِ والرعِ ٌة ،بالط ُر ِق الشرعٌة ،والقواع ِد
الذي فٌه صبل ُ
المرعٌة...
ضوء القُرآن الكرٌم ،والسن ِة النبوٌة...
ُكل ذلك فً
ِ
س ُبون (!) إلٌنا
فها (هُم!)ٌ :نسِ فُون (!) ع ّنا ما نحنُ َند ُعو له! و ٌَن ُ
وردَدْ ناه!!
ضناه َ
ما(نحن) َن َق ْ
وهكذا ف ْل َت ُكن (الترب ٌَ ُة اإلخوانٌة) -الحزبٌة-إ َذن!-
3قولُهم( :التصف ٌَة وال ّتربِ ٌَة التً تقو ُم على تصفٌ ِة الترا ِاإلسبلمً!!)
ث
ِّ
كذا َز َع ُموا...

العمٌق -الدقٌِق -لمنهجٌة
ض ٌٌِق شدٌد ِ -ج ّدا -للمع َنى الشام ِِل
وهذا َت ْ
ِ
(التصفٌة والتربٌة!)
فهل هً (محصورة) -فقط -فً (التراث)؟!
ال شك أن هذا باطِ ل ّ -
جدا-...
ُ
شٌخنا اإلما ُم األلبانً -ر ِح َم ُه هللاُُ -وجو َه (التصفٌ ِة) -الحق ِة-
ص
فعندَما لَخ َ
نوان نفسِ ِه -فً (المعه ِد
وأبوا َبها ،ومجاالتِها -فً ُم َ
حاض َرتِ ِه ال ِع ْلمٌِ ِة -بال ُع ِ
إوس!)
بعض ( ُر
س َن َة (1393هـ) -وكان حاضِ را
ُ
الشرعً /ع ّمان) َ
ِّ
ِ
اإلخوان ٌ-ومبذ ،-قال:
وأردْ ُ
صفِ ٌَ َة] أُمورا:
ت باألو ِل من ُهما [الت ْ
« َ
األول :تصفٌة العقٌد ِة اإلسبلمٌ ِة مِما هُو ؼرٌب عنها؛ كال ِّ
وج ْح ِد
شركَ ،
ت اإللهٌ ِة وتؤوٌلِهاَ ،و َردِّ األحادٌ ِ
الصفا ِ
ث الصحٌح ِة لتعلقِها بالعقٌد ِة -
ِّ
ونحو ِه!-
ِ
ت الخاطب ِة ال ُمخالِ َف ِة للكِتا ِ
اإلسبلمً مِن االجتِهادا ِ
ب
الثانً :تصفٌة الفِق ِه
ِّ
ض َر ْب ُ
بعض األمثل ِة...».
ت على ذلك
َ
والسنةِ ،و َ
سلم إالّ عقٌدة وفِقه؟!
فؤقول ُ :وهل حٌاةُ ال ُم ِ
ُثم قال َ شٌ ُخنا َ -ب ْع ُد-:
«الث ُ
وؼٌرها -مِن األحادٌ ِ
الث :تصفٌة ُك ُت ِ
ث
قابق -
فسٌر ،والفِقهِ ،والر ِ
ِ
ب الت ِ
الضعٌف ِة وال َموضوعةِ ،واإلسرابٌلٌا ِ
ت ال ُمن َك َرةِ ،وهذا ما أَقو ُم به...
والحم ُد هلل..».
فهذا هو الحق فٌما ٌتعل ُق بـ(الترا ِ
اإلسبلمً!!)
ث
ِّ
ٌِع ُهم و َت ْلفٌِ َق ُهم -فٌما أ ْب َق ْوا ،وفٌما َح َذفُوا!!-
صن َ
فان ُظ ُروا َ
إما َج ْهل َببٌس ،وإما تدلٌس و َت ْل ِبٌس!!
وخٌرهُما شر!!
وأحبلهُما ُمر!
ُ
ش ِء على ُتراثِ ِهم!!!!))
ثم تؤملوا قولهم((:وتربٌ ِة الن ْ
صا بهم
فبلحظوا هذه المقالة الخبٌثة السٌبة؛ ْإذ ٌجعلون للسلفٌٌن تراثا خا ّ
!!
وكؤنه فً مقابل التراث اإلسبلمً -وؼٌره !!!-فماذا ٌكون هذا التراث-
إذن-؟ !

مع أن لفظ ومقصود إستاذنا اإلمام األلبانً  -كما ال ٌخفى على منصؾ-
هو  :تربٌة المسلمٌن على اإلسبلم الحق العظٌم الصافً ،الذي لم تشبه
شاببة ،وهو الذي جاء به رسولنا الكرٌم-صلى هللا علٌه وسلم-.
َ
األلبانً؛ فف ِْر ٌَة
الشٌخ
ؾ عن َخ ِّط
4وأما (أنِّ
مركز األلبانً)  ...ا ْن َح َر َ
ِ
أكب ُر مِن أَ َخواتِها!!
سابقاتِها!!
وضبللة أعظ ُم مِن ِ
ٌا قوم!
اء -وال ُبدّ !ُ -عقول!!
إنْ لَ ْم ٌَ ُكن ل ُكم ُعقول؛ فلبقٌة مِن القُر ِ
وإالّ؛ فباللـ ِه علٌ ُكم:
َ
س ُبو َنا (نحن!) إلى
َم َتى وا َف ْق ُتم (أن ُتم!)
الشٌخ األلبانً -فً حٌاتِ ِه -ح ّتى َتن ُ
ُمخالَ َفتِ ِه بعدَ َمماتِهِ؟!
ب إلى ما إلٌه َتدْ ُعون ،وله
أقر ُ
الوص َف ٌْ ِن -فٌما َز َع ْم ُتم واد َع ٌْ ُتمَ -
وأي َ
تد ُعون -وب ِه َتعٌ ُ
شون! وبس َب ِب ِه أن ُتم َمو ُجودُون!-:
ٌاسً!
الس
ّ
العمل ِّأم:
ٌاسً؟!
س
ّ
ترك العمل ال ِّإنْ قُ ْل ُتم :األول!
فقد َ
س ُكم ،وأ ْب َط ْل ُتم رد ُكم و َتعق َب ُكم!!
أكذ ْب ُتم أنفُ َ
وإنْ قُ ْل ُتم :الثانً!
س ُكم!!
دَع َو َت ُكم ،وأ ْن َك ْر ُتم أنفُ َ
ض ُتم ْ
فقد نا َق ْ
فكٌؾ إذا تبٌنَ (!) ل ُكم أن القو َم ُمبطِ لُون َ -ق ْببل و َب ْعدا-؟!
َ
فنحنُ على ِّ
سبٌبل-..
خط شٌخِنا -تماما -وهلل الحم ُد -ما اس َت َط ْعنا إلى ذلك َ
ومع ذلك؛ ال َن َرى عِصم َت ُه...
ب له...
وال نتعص ُ
وال َنراهُ إما َم األُم ِة (األوحد!) -كما ٌَ َرى اإلخوانٌِونَ ُزعما َءهُم،
إوسهم!-
ور َ
ُ
بح ْس ِ
ب ما َن َرى مِن دلٌل خِبلؾِ قولِهِ ،أو ُحجة
بل قد ُنخالِفُ ُه -ر ِح َم ُه هللاَُ -

رأٌ ِه-.
ؼٌر ِ
على ِ
فتاوى شٌخِنا -ر ِح َم ُه هللا ُ -فً فِتن ِة
سمونَ -أٌها ال ُمف َت ُرونَ -
...فماذا ُت َ
زابر ،وأحداثِها؟!
َ
الج ِ
فتاوى شٌخِنا فً َح ْر ِ
الخلٌج األُولَىُ ،ثم الثانٌة؟!
ب
سمونَ
َ
ماذا ُت َ
ِ
آراء
أهواء السٌاس ٌٌِّن ،وتعقباتِ ِه على
سمونَ ُردو َد شٌخِنا على
ِ
ِ
ماذا ُت َ
التكفٌر ٌٌِّن؟!
إطارها-؟!
فتاو ٌَه فً (االنتِخابات) -وما فً
سمونَ
وماذا ُت َ
ِ
ِ
سم ٌْ ُتم ذلك( :سٌاسة)؛ فنحنُ علٌها!
...إذا َ
فتاوى شرعٌة)؛ فنحنُ منها وإلٌها!!
سم ٌْ ُت ُموهاَ ( :
وإذا َ
ٌا قوم:
ول القُراء ،بال ُمؽالَ َط ِة واالستِقواء؟!
كفا ُكم تبل ُعبا ب ُعقُ ِ
فؤن ُتم -تنظٌرا وواقعاُ -مخالِفُونَ لذلك ُ -كلِّهَ -بدْ ء وا ْنتِهاء!-
ولشٌخ األُم ِة -وقد نا َب ْذ ُت ُموهُ فً حٌاتِ ِه!َ -ت ْف َت ُرونَ علٌه بعدَ َوفاتِ ِه!!
فما ل ُكم
ِ
ولكننا بالمِرصا ِد لكل ِّ ُم ْف َتر على هذا الدِّ ٌن! أو ُم َت َق ِّول على ُعلمابِنا وأبمتِنا
الربانِ ٌٌِّن!!
السٌاسةِ ،وعن
عن ِّ
َ 5و ْصفُهم لشٌخِنا بؤن ُه (كان حرٌصا على ال ُب ْع ِد ِ
إقام ِة عبلقات مع األنظِ َم ِة العربٌ ِة!!)
َ
السٌاس ِة)؛ ف َن َعم!
*أ ّما أن
شٌخنا -ر ِح َم ُه هللاُ( -كان َحرٌصا على ال ُب ْع ِد عن ِّ
ولكنْ ؛ أي سِ ٌاسة -تلك-؟!
سٌاس ُتنا!
أ ْم سٌاس ُت ُكم!!
شر َقة وسِ ْر َت ُم َؽ ِّربا***شتانَ بٌن ُم َ
ش ِّرق و ُم َؽ ِّر ِ
ب!
سارت ُم ِّ
َ
القول وبٌا ُن ُه-فً ذلك-؛ فبل أ ُ َك ِّر ُر!
وقد َ
ِ
س َب َق تفصٌل ُ
دَع َوى (إقامة عبلقات مع األنظم ِة العربٌ ِة)؛ ْ
فؤظلَ ُم مما َق ْبلَها -وأشد
*أ ّما ْ
وأ ْن َكى!!-
سونَ ُ -ر ْؼ َم ُكل ِّ شًء! -على ال َمقاع ِد االنتِخابٌةِ؟!
ف َمن (هُم) الذٌن ٌ َتنا َف ُ
و َمن (هُم) الذٌن َت َبوإوا (!) أعلَى المناصِ ِ
الوزارٌة؟!
ب ِ

و َمن (هُم) الذٌن ال ٌزالُونَ إلى اآلن -مع ُكل ِّ هذا التهوٌش والتشوٌش !-
ؾ (األنظمة!) -على تنوعِ هاّ -
ٌعٌشونَ فً ْأك َنا ِ
وج َزرا! -هُنا،
وج ْزرا َ -
مدا َ
وهُناك ،وهُنالِك!-؟!
هل سم ِْع ُتم -أو َع َر ْف ُتم -عنا -أو عن شٌخِنا َ -ق ْببل -شٌبا -ولو قلٌبل -مِن
ذلك؟!
اتقُوا هللاَ...
ض ُح َكذِبا!!
وأو َ
ُ 6ثم قولُكم ..( :األنظمة العربٌة!)!! أشد افتِراء! ْفلو قُ ْل ُتم ..( :ال ِّنظام!)؛ لكا َنت كذب ُتكم أهْ َونَ فً االفتِراء!
أذناب ُكم الس َفهاء!!
بعض
فـ(قد) تج ُد لها َرواجا (!) ولو عن َد ِ
ِ
لكنْ ( :أنظمة!!)
...هكذا (بالجمع!!!)
فهذا -ال شك -إؼراق فً ال َكذِب...
وتعمٌق للف َِرى...
وإٌؽال فً الظ ْل ِم...
بوضوح-:
لكنْ ؛ أنا أقولُها -هُناُ -
باألمن،
موم الوطن واألُمة؛
َن َعم؛ نحنُ مع (ال ِّنظام!) -بالح ِْر ِ
ِ
ص على ُع ِ
الفوضى)؛ ولو ُوصِ َفت بكونِها ( َخبلقة!)...
واألمان ،واإلٌمان ،-وضِ ّد (
َ
وبؤلقاب الم َِعة َبرا َقة!!
رع وأحكامِه ،وال ُهدَى وضوابطِ ه...
ُكل ذلك فً ن ِ
ِطاق الش ِ
فـ
فترٌات!
كفا ُكم ُم َ
كفا ُكم َع ْن َت ِرٌات!!
كفا ُكم إثارة وتهٌٌجات!!
خر ُبون بٌو َتهم بؤٌدٌهم...}..
فبل تكونواِ ٌُ { ...
{ ...لو كا ُنوا ٌعلمون!!}
ومن رأى العبرة بؤخٌه ؛ فلٌعتبر....
ٌا قوم:

كفا ُكم إشاعات!
كفا ُكم َع َبثا و َتبل ُعبات!
كفا ُكم إسا َءات!
اس بالحِجار ِة...
و َمن كان بٌ ُت ُه مِن ُزجاج :فبل ٌَ ْر ِم الن َ
عاوى
ٌول الد َ
ؾ (!) :بؤننا لَ ْس َنا ِم ْثلَ ُكم (!) فً ُ
عتر ُ
س ِ
َن َع ْم؛ نحنُ َن ِ
ضبلت!
است
ِ
ِعراض القُو ِة وال َع َ
واال ِّتهامات! أو ْ
فوق َ
هللا َربنا أننا نعلو ُكم (!) َ -
إبداء ال ُح َج ِج
فوق -فً
ِ
لكننا نحم ُد َ
البل الباهِرات...
وال َب ٌِّنات ،والد ِ
ضلٌَات-...
والدلٌل ُ َب ٌْنَ أٌدٌ ُكم -أٌها اإلخوةُ األفاضِ ِل ،واألخوات الفُ ْ
خرى...
صاولَن ُكم فً األ ُ َ
...فلَبِنْ َ
قار ْع ُت ُمو َنا فً األُولَى؛ فلَ ُن ِ
والحق بنا -بإذن ر ِّبنا -أَ ْح َرى...
وهللاُ ولً الصا ِدقٌِن..
******

الجابرون عن (السبٌل!)ٌ :هاجموننا(!) -بالتهوٌل،-
وبالكذب المكشوؾ الهزٌل (ٔ)
ب المكشوؾِ
الجابرون عن(السبٌل!) ٌُها ِجمو َن َنا ِ -بالت ْه ِوٌلَ ،-و ِبالكذ ِ
الهزٌل (ٔ)
ُ ...
كتبت -قبل َ أٌَامَ -مقاال فًِ الر ِّد على صحٌف ِة (الس ِبٌل) -اإلخوانٌِة،
ورة!!
األُر ُدنٌِة،
الحزبٌة! -المش ُه َ
ِ
القلم! لَم أ ُ ِردْ فٌِ ِه الت َوس َع فًِ الن ْقد ،والر ّد،
رأس
المذكور مِن
َو َكانَ َمقالًِ
ُ
ِ
ِ
والصدّ !
سوا ِد َت َحز ِب ِهم،
َو َذلِ َك ألَن القو َم الَ ٌَ ْف َه ُمونَ -أَو :الَ ٌُ ِرٌدُونَ ٌَ ْف َه ُمون!-؛ لِ َ
َو َ
شدٌِ ِد َت َعص ِب ِهم!!
َولَكِن ُهم (لَ ْم ٌُفا ِج ُبونا!) ِب َرد ٌْ ِن َ
ار ٌَ ْو َم ٌْ ِن ُم َت َتالِ ٌَ ٌْ ِن !!
آخ َرٌن!! َعلى َم َد ِ
اب الت َعصب ! َو َك َ
َك َ
ش ُروا َن َوا ِج َذ الت َحز ِ
ب -مِنْ
شفُوا فٌِ ِه َما -أَ ْك َث َر َوأَ ْك َث َر -أَ ْن ٌَ َ
َؼ ٌْ ِر َخ َجل َوالَ َح ٌَاء!-
ٌٌج القُراء َ -ف َقط !!-لَ َهانَ َ
َو( ٌَا لَ ٌْ َ
ب
الخ ْط ُ
ت!) َكانَ َذلِ َك ِبإِ ْؼبلَظِ ال َق ْو ِلَ ،و َت ْه ِ
 َولَ ْو َقلٌِبل!!-ًِ
صلَ َح ِة الد ْع َو ِة الح ِْز ِبٌة! َوالتًِ ه َ
سلَ ُكوا َه ِذ ِه ال َمرة ( َولَ َعل ُه :لِ َم ْ
لَكِن ُهم َ
ص َنم) ِ -ب َح ْس ِ
س ٌِّدِهم!)َ ( ،وقُ ْط ِب ِهم!)َ :-م ْسلَ َك ال َكذِبَ ،والت ْح ِرٌؾ،
ٌر ( َ
( َ
ب َت ْع ِب ِ
الح ْذؾَ ،والت َقول!! َوهَا ُك ْم ( َ
الو ْق ُ
ت أَ ْؼلَى مِنْ أَنْ
ش ٌْبا) مِنَ ال َب ٌَان َ -ف َ
َوال َب ْترَ ،و َ
ؾ فًِ َت َعق ِب ِهم َت َعقبا َعلَى َو ْج ِه الت َمام-:
ص َر َ
ٌُ ْ
الحلَ ِبً ٌَ َت َحد ُ
َ 1ك َت َبوا (!) فًِ َعدَ ِد (ٕٕٓٔٔ/ٖ/م) َت ْح َث
ت عِ ْن َوانَ ( :
ٌب ًِّ ُم ْن َتقِدا ال َف َتاوى ال ُم َإ ٌِّدَة لِلث ْو َرة)! َف َهذا –أَوالُ -ع ْن َوان فٌِ ِه
لِل ّتلفزٌون اللِّ ِ
الحدٌِ ِ
س َذلِك؛
واب َع ْك ُ
ث َم َع ُهم! َوالص ُ
ِئ فًِ َ
َتدْ لٌِس؛ (!) ِبإٌِ َه ِام أَننًِ ال َباد ُ
صلُوا بًِْ ٌَ ،سؤَلُو َننًِ أَ ْسبِلَة َعامة َح ْول َ َما ٌَ ْج ِري مِن
َبل هُم الذٌِن ات َ
أَ ْح َداث!
ٌر
َ 2ق ْولُ ُهم« :ا ْن َت َق َد َعلًِ َالحلَ ِبًَ ...ما أَ ْس َماهاَ « :ف َت َاوى الت ْث ِو ِ

ب اللٌِّبًِ إِلى االنِتِ َفاض »..إلخ
والت ْح ِرٌض» التًِ َتدْ ُعو الش ْع َ
آخ ُر-؛ َف َنص َكبلَمًِ َعام ٌَ ْ
َف َه َذا َكذِب َ -
ص َراع – َجمٌِعا-؛ إِ ْذ
ش َمل ُ (فِ َب َتًِ) ال ِّ
قُ ْل ُ
ت:
صد ُُر (مِن ُه َنا َو ُه َناك)-
َ «...وأَنْ الَ َت ُكونَ ُه َنالِ َك ال َف َت َاوى الش ْوهَاء –التًِ َت ْ
ٌر َوالت ْح ِرٌض!( -إِما إِلى َه ِذ ِه الفِ َبة ،أَ ْو تِ ْل َك الفِ َبة)-؛ مِما الَ ٌَ ُكونُ
؛ للت ْث ِو ِ
ارةُ إِال لِ َ
فٌِ ِه َ
ش ْعبِ َنا اللٌِّبِ ًِّ ال ُم ْسل ِِم األَ ِب ًِّ الط ٌِّبِ ،الذِي َن ْر ُجو لَ ُه
س َ
الخ َ
ار َواألَ ْمنَ واألَ َمانَ َواإلٌِ َمانَ .
االستِ ْق َر َ
ْ
بلء إِال َببلءَ ،ولَنْ َت ِزٌ َد
ٌرٌة لَنْ َت ِزٌدَ ال َب َ
َه ِذ ِه ال َف َتاوى الت ْح ِرٌضِ ٌة َوالت ْث ِو ِ
اء إِال دِماء».
الدِّ َم َ
َف َم َع َك ْو ِن َكبلَمًِ َع ّ
اما َ
شامِبل؛ َفإِ َذا ُه ْم ٌُ َؽ ٌِّ ُرونَ ،و ٌُ َبدِّ لُونَ ،و ٌَ ْب ُت ُرون،
َو ٌَ ْف َت ُرون!!
أَ َحما َقة ،أَ ْم ُخ ْبث؟!
ِبَ ،وال َب ْت ُرَ ،والت ْح ِرٌؾ – ٌَا هَإُ الَء-؟!
َفلِ َم َاذا ال َكذ ُ
لِ َما َذا ُت َق ِّولُو َننًِ َما لَ ْم أَقُلْ؟!
س لِـ (الس ِبٌل!) إِال هَذا الس ِبٌل؟!
أَ ْم أَن ُه لَ ٌْ َ
صلٌِّن !}..أَ ْو قُلْ..{ :الذٌِنَ
َو َب ْت ُرهُم األَفا ُك –ه ََذاَ -علَى َط ِرٌ َق ِة { َف َو ٌْل لِ ْل ُم َ
آ َم ُنوا لَ ُهم َع َذاب أَلٌِم فًِ الد ْن ٌَا َواآلخ َِرة!!}..
{ َ ..وهللاُ ٌَ ْعلَ ُم َوأَ ْن ُت ْم الَ َت ْعلَ ُمون} – َح ّقا َوصِ دْ قا-.
َف َم َاذا َنؤْ َمل ُ -أَ ْو َتؤْ َملُون-مِن (هَإُ الء)! -أٌَ َها ال ُم َو ِّحدُون؟!
3أَما َما َن َقلُوهُ مِن َكبلَمًِ َح ْول (األَ ْزهَر)َ ،و َف َت َاواه فًِ األَ ْحدَا ِار ٌَة؛
ث َ
الج ِ
اء َمنْ َ
َف ُه َو َكبلَم َحق – َ
شا َءَ ،وأَ َبى َمنْ أَ َبى-.
ش َ
سق ُم َن ِّفر! َو َكؤَن ُه َباطِ ل مِنَ ال َق ْول َو ُزور!!
سا َق ْت ُه (الس ِبٌل!) َعلَى َن َ
َوإِنْ َ
ص ِل َكبلَمًِ فًِ َن ْق ِد
س األَ ْم ُر َك َذلِك -أَ ْل َبتة-؛ إِ ْذ ه َُو -أَساساُ -م َتا َب َعة ألَ ْ
َولَ ٌْ َ
العامةَ ،-والتًِ (الَ ٌَ ُكونُ فٌِ َها َ
ارة إِال
س َ
الخ َ
ٌر َوالت ْه ٌٌِجَ ) -
( َف َت َاوى الت ْث ِو ِ
لِ َ
صد ُُر مِن ُه َنا َو ُه َناك)( ،إِما
ٌب ًِّ ال ُم ْسل ِِم األَ ِب ًِّ الط ٌِّب( ،)..التًِ َت ْ
ش ْع ِب َنا اللِّ ِ
إِلى َه ِذ ِه الفِ َبةِ ،أَ ْو تِ ْل َك الفِ َبة)ِ -ب َما ٌَ ْ
ص َراع-؛ مِما َح َذفُو ُه
ش َمل ُ فِ َب َتً ال ِّ
َو َب َت ُروه!!
ص َكبلَمًِ َ -ب ٌْنَ األَ ْق َواس -لَ َعل ُه ( ٌُ ْف ِه ُم) َمنْ الَ
اس َن ِّ
َو َم ْعذ َِرة إِلى إِ َعادَ ِة ا ْقتِ َب ِ

( ٌَ ْف َه ُم) -أَ ْو ( ٌَ ْف َه ُم ) َمنْ الَ ٌُ ِرٌ ُد أَنْ ٌَ ْف َهم!!!-
ال َما أَ ْس َماهُ ِبـ «الفِ ْت َنة»؛ ُم ْس َت ْ
ض
ش ِهدا ِب َب ْع ِ
4أَما َق ْولُ ُهمَ ( :ودَعا إِلَى ْاعت َِز ِ
األَ َحادٌِ ِ
ث الن َب ِوٌة!!)..
ب مِنْ ه ََذا ال َكبلَم؛ ألَن فٌِ ِه َتؤْكٌِدا ( ِم ْن ُك ْم) َعلى ( َم ْن َه ِج ُك ْم)،
َفؤَقُول ُ :الَ أَ ْع َج ُ
َو َت ْث ِبٌتا (لَ َنا) ِ -ب َح ْم ِد َر ِّب َنا َ -علَى ( َم ْن َه ِج َنا):
*أَما ( َم ْن َه ُج ُكم)؛ َف ُه َو أَ ْب َع ُد َ
ش ًْء ٌَ ُكونُ َع ِن السن ِة الن َب ِوٌة؛ إِال َما ٌُواف ُِق
صبٌِة..
الع َ
ار َ
اء الح ِْز ِبٌةَ ،واألَ ْف َك َ
األَهْ َو َ
ار ُغِ :م َثال -مِنْ أَ ْمثِلَة ُم َت َكاث َِرةَ -علَى َذلِك.
االعت
ُ
َوه ََذا ْ
ِراض ال َف ِ
الح ْم ُد-؛ الذِي َن ْل َت ِز ُم فٌِ ِه
ح – َو ِ ِ
هلل َ
الحق الص َرا ُ
*أَما ( َم ْن َه ُجنا)؛ َف ُهو َ
دَع األَ ْح َزابَ ،وأَهْ وابِ ِهم،
بِالسنةَ ،والَ َندْ ُعو فٌِ ِه إِلَى َؼ ٌْ ِرهَا مِن بِ ِ
َوا ْنحِرا َفاتِ ِهم َ ...و َك َذلِك:
ب األَ ْم َواج...
الَ َن ْر َك ُ
َوالَ َن ْس ِر ُق ال َم َواقِؾ...
است ِْك َثارا-...
اء ال َه َم ِج َوالر َعاع – َت َكثرا َو ْ
ِب أَهْ َو َ
َوالَ ُن َواك ُ
وص ال ِك َتا ِ
ب َوالسنة،
ص ُ
ًِ ُن ُ
ال (الفِ ْت َنة) – َك َما ه َ
َن َعم؛ َندْ ُعو إِلى ْ
اعت َِز ِ
اء َواألَبِمة –اآلم َِرةُ ِب َذلِك-..
َو َمنا ِه ُج ال ُعلَ َم ِ
او ُ
ض ُح!ُ٘ -ثم
ت َب ٌْ َن َنا َ .......و ُكل إِ َناء ِبالذِي فٌِ ِه ٌَ ْن َ
َف َح ْس ُب ُك ُموا ه ََذا الت َف ُ
سن أَ ُبو َهنِ ٌّة !-
َن َقلَت (الس ِبٌل!) َعنْ أَ َح ِد ( ُم ْس َت ْخدَ مٌِ َها!) َ -وهُو ال َمدْ ُعوَ :ح َ
سماه بـِ (التٌار السلَفًِ
استِ ْه َجا َن ُه (!) لِ َكبلَمًَِ ،و َق ْولَ ُه –واصِ فا َما َ
ْ
االستِ ْبدَادٌِة)!! َفؤَقُول:
الت ْقلٌِدِي!)ِ ،بؤَن ُه( :أَدَاة ِب ٌَ ِد األَ ْنظِ َم ِة ْ
أ -أَما (أَ ُبو َهنٌِة) –ال َم ْذ ُكور!َ -ف ُه َو (لِ َمنْ الَ ٌَ ْعلَم– )! ُم ْن ُذ ُن ُعو َم ِة (!)
ار َوح ِْز ِبٌا ِ
ت (أَبًِ َق َتادَة الفِلَ ْسطِ ٌنًِ) –ال َم ْعروؾِ َ -م َحلِّ ٌّا
ار ِهَ -ر ِب ُ
ٌب أَ ْف َك ِ
أَ ْظ َف ِ
َو َد ْول ٌِّا ِ -بفِ ْك ِر ِه الـ !….-
َولَ َعل ْارتِدا َد (أَبًِ َهنٌِة) َعنْ ف ِْك ِر ِه -ذاك )!( -ه َُو الذِي أَ ْو َق َع ُه فًِ َر ِّد الف ِْع ِل
صى ال ّ
صى ال ّ
شمال!!)!(
شمال! إِلى أَ ْق َ
الشنٌِع -ه ََذا -مِن أَ ْق َ
َف َما َه َك َذا ٌَ ُكونُ (ال َب ْح ُ
ٌاءه!!-
ث) ٌَ -ا أَدْ عِ َ
صفُ ُه الد ْع َو َة السلَفٌِ َة ال ِع ْلمٌِ َة الت ْر َب ِوٌ َة ال َم ْن َه ِجٌ َةِ ،بـ (التٌار السلَفًِ
بَ -و ْ
صؾ َ -
آخ َرَ -ب َ
ات ٌُ َك ِّر ُرهُ -أَخٌِراَ ،-وهُو( :السلَفٌِة
الت ْقلٌِدِي)َ :ت َناقُض ِم ْن ُه ل َِو ْ

ال ُم َحاف َِظة!!)
َف َهلْ ُه َما (!) باب َواحِد -عِ ْندَ ه-؟!
أَ ْم مِنْ َبا ِ
ب الت َكثر (-قِل َة َب َر َكة)-؟!
َو َهلْ هًِ ( َت ْقلٌِدٌِة) :ن ِْس َبة إِلى (الت ْقلٌِد) ،أَ ْم إِلى (الت َقالٌِد)؟!
واب ِ
صول؟!
ت َواأل ُ ُ
أَ ْم هًِ ( ُمحاف َِظة) َعلَى الث ِ
أَ ْم ( ُم َحاف َِظة) َعلى...
َعلى...
َعلَى َم َاذا ٌَ -ا ه ََذا-؟!
صود مِن ه ََذاَ ،و َذا َكَ ،و َذٌا َك – ُكلِّهُ :-م َجر ُد الن ْبزَ ،واالِ ْستِ ْه َزاء،
أَم ال َم ْق ُ
صفُ ُه لِلد ْع َو ِة
س َت ُبو ُء ِب َها ُ -ظ ْلما َو ُعلُ ّوا..-ج -أما َو ْ
َوالس ْخ ِر ٌَةَ ،والت ْنفٌِر؟! َف َ
السلَفٌِ ِة ِبؤَن َها (أَ َداة ِب ٌَ ِد األَ ْنظِ َم ِة االِ ْستِ ْبدَ ادٌِة)؛ َف ُهو َكبلَ ُم َمنْ الَ ٌَ ُج ُ
وز
صفُ ُه إِال ِبؤَن ُهَ ( :ؼاٌِ ْب ُطوشِ ة!!)
َو ْ
صو ِر ُمت َهم – ِع ْندَ ُكم -دَ ابِما؟!
َف َهلْ َمن ٌُ َخالِفُ ُكم فًِ الف ِْك ِر َوالت َ
َو ُت َه َم ُت ُكم لَ ُه َجاه َِزة؟!
ُون دَ لٌِل إِال ال َكذِب َوالزورَ ،و َع َظابِم األ ُ ُمور…
… َو ِبد ِ
ٌخ ُكم َم ْع ُروؾ – ٌَا َق ْوم-؛ َف َحافِ ُظوا َعلَ ٌْ ِه (!) أَ ْك َث َر … َحتى ُت ْك َ
ار ُ
شفُوا أَ ْك َث َر!
َت ِ
سر َناَ ،والَ ٌُ ْف ِر ُحنا...
َو َت ْن َفضِ ُحوا أَ ْك َث َر َوأَ ْك َثر!! َوإِنْ َكانَ ه ََذا َ -وهللاِ -الَ ٌَ ُ
الح ِّقَ ،وا ْنصِ ٌا ُع ُكم إِلى ال ُهدَى...
سرناَ ،و ٌُ ْف ِر ُحنا)ُ :ر ُجو ُع ُكم إِلى َ
َبل الذِي ( ٌَ ُ
دَع َاواهُم – ُكل َهاَ -خ ْب َط لَ ْزق ...
َف َ
لِ َم َاذا الَ ُتناقِ ُ
شون؟!
لِ َم َاذا الَ َت ْب َح ُثون؟!
او ُرون؟!
لِ َم َاذا الَ ُت َح ِ
ِبال ِع ْلم؛ الَ ِبالت ْز ِوٌر...
ِبال ُحجة؛ الَ ِبالت ْهدٌِد...
ؾ َوالد َو َران...
ِبال ُب ْرهَان؛ الَ ِبالل ِّ
الجا ِهلُونَ ألَهْ ِل ال ِع ْل ِم أَ ْع َدا ُء!!)
ص َد َق َمنْ َقالَ ( :
…لَكِنْ ؛ َ
َ 6وأَما َق ْول ُ ُهم َ -ب ْع ُد( :-إِن َم ْوع السلَفٌِ ِة الت ْقلٌِدٌِ ِة ٌَقُو ُم َعلى َت ْث ِبٌ ِ
ت
ش ُر َ

اب َقاتِ َهاُ ،ثم
اع ال َقابِ َمةِ؛ بِ ُحج ِة َطا َع ِة َول ًِِّ األَ ْمرَ !)..ف َه ِذ ِه َ -ك َ
األَ ْو َ
س ِ
ض ِ
ص ْل َعاء...
الَ ِح َقاتِ َها!َ :-ك ِذ َبة َ
ضاع َقابِ َمة– ) َه ِذ ِه -التًِ َتد ُعونَ
َوف ِْر ٌَة َخ ْر َقاءَ ...و َقالَة َب ْل َهاء..أَي (أَ ْو َ
َعلَ ٌْ َنا (القِ ٌَا َم َعلَى َت ْث ِبٌتِ َها)؟!
ُعا ِة ( َت ْث ِبٌ ِ
ضاع)؛ لَ َطالَ ْب َنا َ -ك َما ُت َطالِ ُبون!ِ -ب َد ْولَة َم َدنٌِة،
ت األَ ْو َ
لَ ْو ُكنا مِنْ د َ
س ْت دٌِنٌِة!!
َولَ ٌْ َ
س ُت ْنك ُِرونَ ه ََذا؟!
أَ ْم َ
أَ ْم أَن الد ْن ٌَا -عِ ْندَ ُك ْمُ -م َقد َمة َعلَى الدِّ ٌن؟!
و(الدولة المدنٌة) ٌعنً السٌاسٌون بها :فصل الدٌن عن الدولة!!
والسٌاسٌون ٌس ّمون الدولة التً تحكم بشرٌعة هللا  -ولو بالدعوى
واالدّعاء !(: -الدولة الدٌنٌة)....
َولَ َعل ُه (!) ٌَ ْظ َه ُر هُنا ال َف ْر ُق َما َب ٌْنَ الس ْعًِ إِلى (الث ْر َوة)َ ،والس ْعًِ إِلى
(الث ْو َرة) َ -وصِ ُ
ٌِب ُكم اال ْلتِفافٌِة
لة َما َب ٌْ َن ُهما!!-أَ ْم أَن ُه أَ ْسلُوب َجدٌِد مِنْ أَ َ
سال ِ
س الرخٌِص؟!
ور ال َببٌِسَ ،والد ِّ
الح ِْز ِبٌة؛ ال َملٌِ َبة ِبالز ِ
سالٌِ ُب ُكم َم ْع ُرو َفةَ ،و َم ْك ُ
شو َفة…
لَ َقدْ َبا َت ْت (!) أَ َ
دوا (!) فًِ َت ْجدٌِ ِد ( َف ْر َوتِ ُكم!!)
اج َت ِه ُ
َف ْ
اع ال َقابِ َمة) -أَي:
ُعا ِة (ال ُمحا َف َظ ِة َعلى األَ ْو َ
لَ ْو ُكنا – ٌَا هَإُ الء -مِن د َ
ض ِ
ا ِم ْن َها :-لَ َما أَل ْف َنا...
الس ٌِّ ِ
َولَ َما دَ ر ْس َنا...
َولَما َعل ْم َنا...
َولَ َما أَ ْق َم َنا الندْ َوات...
َوالَ الد ْو َرات...
َوالَ أَ ْن َك ْر َنا ال ِّ
ش ْركٌِات...
َع ال ُم ْحدَ َثات...
البد َ
َوالَ ِ
َوالَ الت َقالٌِدَ ال َفاسِ َدات...
َوالَ ال َم َعاصِ ً َوالس ٌِّ َبات...

ش ْرقا َو َؼ ْربا -لِ َن ْ
شتى –فًِ أَ َقاصِ ً الد ْن ٌَاَ -
سا َف ْر َنا ُب ْل َدانا َ
ش ِر الد ْع َوة،
َولَ َما َ
َو ِح َما ٌَ ِة المِلة..
الح ٌَا ِة اإلِ ْسبلَمٌِة) -ال ُم َعاصِ َرة –
استِ ْب َناؾِ َ
س َع ٌْ َنا ِبؤَدَب – َو َد ْأب -إِلى ( ْ
َولَما َ
س َعادَ ةُ الراعِ ً َوالرعِ ٌةَ -جمٌِعا-؛ َو ِبالرفاهٌِة َوال َه َناء ،الَ ِبال َق ْت ِل
التًِ فٌِ َها َ
َوال ِّد َماء… ...لَكِن َف ْر َق َما َب ٌْنَ ( َواقِ ِع َنا)َ ،و( َم َزا ِع ِم ُكم) :أَن اإلِ ْعبلَ َم
ؾ َت ْح ُك ُمون}؟!
ِبؤ َ ٌْدٌِ ُكمَ ...ت ْل َع ُبون ! َو َت َتبلَ َع ُبون!! َو ُتلَ ِّع ُبون!!!{ َف َما لَ ُك ْم َك ٌْ َ
َوإِنْ َكانَ لِ ْل َباطِ ِل َج ْولَة؛ َفلِ ْل َح ِّق َج ْوالَت...
َوأَما َقضِ ٌ ُة ( َول ًِّ األَ ْم ِر) -التًِ الَ ُت ِرٌدُونَ َف ْه َم َهاَ ،والَ َت َفه َم َها!-؛ َف ِهً
س َند َكالذ َه ِ
ب
ابر-؛ ِب َ
َقضِ ٌة ُك ْب َرى ُم ُت َ
ابرا َعنْ َك ِ
وار َثة َعنْ أَبِم ِة ال ِع ْل ِم – َك ِ
صبل:-
َؼ َناءَ ،وال َم ِ
ار اهْ تِ َما ِم ُكم -أَ ْ
اء َن َقاءَ ...ولَما َكانَ ه ََذا ُ -كل ُه -لَ ٌْ َ
س فًِ إِ َط ِ
ض ُت ُموه؛ َبلْ َ
شك ْك ُتم ِب َح ِّقهَ ،وات َه ْم ُتم ال َقابِلٌِنَ
ض ُت ُموهَ ،و َردَدْ ُت ُموهَ ،و َنا َق ْ
َر َف ْ
ِبه...
ب ُنفُوسِ ُكم َ
س َب ِ
ض ِبٌة ...الث ْو ِرٌة...
الؽ َ
َو َما َذلِ َك َك َذلِك إِال ِب َ
اس َم ُعوهَا َ -و ُكل ُكم َآذانَ :-ن ْحنُ لَ ْس َنا ُثوارا!
ُثم؛ ْ
َوالَ ُم َث ِّو ِرٌن!!
َنقُولُها ِب ِملْ ِء أَ ْف َواهِنا...
العالَ ُم – ُكله-...
َف ْل ٌَ ْس َم ْع َها َ
َ ...و ْل َت ْك ُت ُبوا َعنا ُ -م َح ِّرضِ ٌن!ُ -كل ٌَوم ...
جٌن!ُ -كل َق ْوم!!
َو ْل ُت َإلِّ ُبوا َعلَ ٌْ َنا ُ -م َه ٌِّ ِ
س ِبٌلَنا!!)!
س َم ْن َه َجناَ ،والَ ه َُو َط ِرٌ َقناَ ،والَ ( َ
َف َه َذا لَ ٌْ َ
س ِبٌلِ ُكم!) َ -ما شِ ْب ُتم! أَنى شِ ْب ُتم!!-...
َفا ْف َر ُحوا بِـ ( َ
ٌرا ِ
الو َ
ِصا َماتَ ،و ٌَ ُعدونَ َ
ت َواالِ ْعت َ
7أَما َق ْولُ ُهمَ ٌُ ( :ح ِّر ُمونَ ال َمسِ َسابِل َ
ٌر ِبدَعا لَ ْم ٌَؤْ ِ
ت ِب َها السلَؾ!)
ال َمدَ نٌِ َة لِلت ْؽ ٌِ ِ
شً َ
ًِ َ
آخ َر ِ -ع ْندَ هُم-؟!
َ ..والَ َندْ ِري لِ َم َاذا لَ ْم ٌَ ْذ ُك ُروا( :ال ُم َظاهَرات)؟!أَ ْم ه َ
َو ِبالتالًِ؛ َفلَ َها ُح ْكم َ
آخ ُر!
َفلِ َم ال ُم َ
شاق ُة –إِ َذن-؟!
أَ ْم ه َُو َتبل ُعب َجدٌِد؟!
أَ ْم َ -جمٌِ ُعهاِ -ع ْندَ هُم -فًِ َبا ِ
ب واحِد َ -ما ُذك َِر َو َما لَ ْم ٌُ ْذ َكر!-؟!

اس َم ُعوهَا:
َن َعم -أَ ٌْضاَ ،-و ْ
َن ْحنُ ُن َح ِّر ُم َذلِ َك ُ -كله-؛ الَ ألَن َها ( ِبدَع لَ ْم ٌَؤْ ِ
ؾ) َ -ف َقط!-
ت ِب َها السلَ ُ
ئ َما الَ ٌَ ْعلَ ُم ِب ِه إِال هللا َ -ت َعالَى-.
َولَكِنْ ؛ ألَن لَ َها مِنَ ال َم َفاسِ ِد َوال َم َ
او ِ
س ِ
سلَفُنا الصالِ ُحون؛ َم َع الت َنب ِه َ -والت ْن ِبٌ ِه -إِلَى
س َب َق َنا إِلَ ٌْ َها َ
َولَ ْو َكا َن ْت َخ ٌْرا لَ َ
ورة أَ ْك َبر –لَ ْو َتؤَم ْل ُتم!-
ص َ
ص ِرهِم بِ ُ
أَن ال ُم ْق َتضِ ً لِ ْف ِعلِ َها َم ْو ُجود فًِ َع ْ
س َم َقاالَ ُ
َولَ ْس ُ
ت
ت أَ َنا – َو ْحدِي -ال ُم َح ِّر َم لَ َها ،أو ال َمان َِع ِم ْن َها – َك َما ( َقدْ ) ُت ْل ِب ُ
س َب ِ
ض َ -و ْحدِي!ِ -ب َ
س-؛ َحتى أَ َت َعر َ
(الس ِبٌل!) ال ُم َت َتالِ ٌَة!!َ -و ُتدَ لِّ ُ
ب َذلِ َك -لِ ُكل ِّ
ضى
سابات )!( َم َ
الحابِر!-؛ َو َكؤَن ُه َت ْسدٌِد لِ ِح َ
الجابِر ،ال َبابِرَ ،
ه ََذا ال ُه ُجوم )!( َ
ص ِر ال ُم ْع َت َب ُرونَ –
س َنة -أَو أَ ْز ٌَ َدَ ...!!-بلْ ُعلَ َما ُء ه ََذا ال َع ْ
َعلَ ٌْ َها َثبل ُثونَ َ
سواء ِم ْن ُهم:
َجمٌِعاَ ٌُ -ح ِّر ُمو َنهاَ ،و ٌَ ْم َن ُعو َن َهاَ ..
الش ٌْ ُخ األَ ْل َبان ًِّ..
َوالش ٌْ ُخ ا ْبنُ َباز..
َوالش ٌْ ُخ ا ْبنُ ُع َث ٌْمٌِن..
الوادِعًِ..
َوالش ٌْ ُخ ُم ْق ِبل ِبن هَادي َ
و ..و ..و .....ال َقابِ َم ُة َت ُطول...
َه َذا فًِ لُ َؽ ِة ال ِع ْل ِم -إِنْ ُك ْن ُتم َت ْف َه ُمو َن َها!-أَما لُ َؽ ُة الت ْ
ش ِوٌشَ ،والت ْه ِوٌش،
ست مِناَ ،ولَ ْس َنا ِم ْن َها!
َوالت ْنبٌِش؛ َفلَ ٌْ َ
او ْر ُكم ِبـ (لُ َؽة أ ُ ْخ َرى!) -إِ َذنْ -:
َف ْل ُن َح ِ
ضة-:
َف َم َثبل -مِنْ َنا ِح ٌَة َع ْقلٌِةَ -م ْح َ
لَ ْو َن َج َح ْت ُم َظاه ََرات َ -ما -فًِ إِ ْس َقاطِ نِ َظام ُم َعٌن؛ َعلَى َط ِرٌ َقة (الش ْعب..
ضاهُ
الجدٌِدَ َة (!) َمن ْار َت َ
ٌُ ِرٌد ..إِ ْس َقاط ال ِّن َظام!!) -إٌِاهَاُ !-ثم َت َولى الز َعا َم َة َ
ُم َت َظاه ُِرو ال ٌَ ْوم!!
ض َمنُ أَنْ ( ٌَ ْخ ُر َج!) ُم َت َظاه ُِرو ال َؽ ِد )!( ُم َطال ِِبٌنَ -مِنْ أَ ْب َواب
َ ..ف َما الذِي ٌَ ْ
الجدٌِد!
ُم َت َف ِّر َقة!ِ -بإِ ْس َقاطِ ال ِّن َظ ِام َ
الجدٌِد!
ُثم َما َب ْعدَ َ
الجدٌِد!!
ُثم َما َب ْعدَ الذِي َب ْع َد َ
َ ..و َه َكذا دَ َوالَ ٌْك!!
س لَ َها أَول!َ ،-و َقدْ الَ ٌَ ُكونُ لَ َها آخِر!
فِ ْت َنة لَ َها أَول َ -بلْ :لَ ٌْ َ

أَ ْم َت ُج ُ
وز ال ُم َظاه ََر ُ
ات األُولَى؟!
َوالَ َت ُج ُ
وز ال ُم َظاه ََر ُ
ات الثانِ ٌَة!
ضبل َعن الثالِ َثة!!
َف ْ
أَو ال َعاشِ َرة!!!
أَو التاسِ َعة َوال ِع ْ
ش ِرٌن (!) َ -ولَ ْو َب ْعدَ سِ نٌنَ َوسِ نٌِن!!-
...أَ ْم َت ُج ُ
وز إِ َذا ُك ْن ُتم (!) أَ ْن ُت ُم ال َقابِمٌِنَ ِب َها؟!
َوالَ َت ُج ُ
وز إِ َذا ُك ْن ُتم (!) أَ ْن ُتم ال ُم َقا َم َعلَ ٌْ ُكم (!) -فٌِ َها-؟! َم َع الت َنب ِه َ -والت ْن ِبٌه-
َما َ
ضبل َعن
اء هللاُ الَ قُو َة إِال ِب ِ
ِس ْكلٌِن ُتون) َ -ف ْ
اهلل! -إِلى أن (أُو َباما) ،و(م ّ
ش َ
اروا – ِبقُدْ َر ِة َقادِر!-
ص ُ
(اال ِّت َحا ِد األُو ُرو ِّبً)َ -و َما َب ٌْنَ هَذاَ ،و َذاكَ ،و َذٌاك َ !-
اس ِم (الش ُعو ِ
العدْ ِل،
الح ِّرٌةَ ،و َ
ورة) -ال ُم َطالِ َب ِة ِب ُ
ب اإلِ ْسبلَمٌِة ال َم ْق ُه َ
َناطِ قٌِنَ ِب ْ
س َاواة..
َوال ُم َ
اعةُ :-م َتا َب َعات! َو َق َرارات!
س َ
َف َها َن ْحنُ َن ْس َم ُع ِم ْن ُهم ُكل ٌَ ْوم َ -بلْ ُكل َ
جٌ َهات!!!
َو َت ْو ِ
َك َفى !!
ُكفوا!!!
اعة (!) -إِ ِذ الدلٌِل ُ دُو َن ُكم! َوأَ ْن ُت ْم دُو َنه! -أُهْ دٌِ ُك ْم (!)
َو َحتى َت ْز َدادُوا َق َن َ
اب ِه «واقِ ُعنا
َم ْق َطعا مِنْ َكبلَ ِم (األ ُ ْس َتاذ) ُم َحمد قُطب َ -
سددَ هُ هللا -فًِ ِك َت ِ
ال ُم َعاصِ ر» (صَٓ ) –ٗٙك َت َب ُه َق ْبل َ ُر ْب ِع َق ْرن-؛ َح ٌْ ُ
ث َت َكل َم َع ِن الت ْر ِب ٌَ ِة
وابطِ َهاَ ،ولُ ُزو ِم َهاُ ،ثم َقال:
صولِهاَ ،و َ
اإلٌِ َمانٌِةَ ،وأ ُ ُ
ض ِ
س قد أحكمت التدبٌر!
« َن ْف َت ِر ُ
ض َ -جدَ ال -أَن مجموعة من الشباب المتح ِّم ِ
فقامت (بانقبلب) ،وأقامت حكومة إسبلمٌة فً أي ُبقعة من العالم
اإلسبلمً ..
فمن ٌُسنِدُها ؟ !
و ْلنؤخذ مصر -مثبلَ -و َقد تحدّ ثنا عن (التجربة المصرٌة) مِن قبل ،-و
أوسع قاعدة حتى اآلن فً العالَم
(القاعدة اإلسبلمٌة) فً مصر هً
ُ
ٌكتب أٌام ما س ِّمً بـ (الجهاد
اإلسبلمً كله –فٌما عدا أفؽانستان [وهو
ُ
األفؽانً)!]؛  ،فهل تكفً هذه القاعدةُ ل َِس َن ِد الحكم اإلسبلمً  ،وحماٌت ِه
من العدوان الصلٌبً الصهٌونً –المتوقع -فً جمٌع األحوال-؟!

و ْلنفترض أن روسٌا لم تتدخل بانقبلب شٌوعً (بموافقة أمرٌكا -أو
ّ
تتدخل ب ُعدوان
تحرٌضها-) -كما حدث فً أفؽانستان ،-وأن أمرٌكا لم
حرضت
سها الشرٌرةُ فً بعض األحٌان ،-وال ّ
مباشر -كما ُتحدّ ثها نف ُ
إسرابٌل َ على العدوان -كما تفعل ُ فً ُكل ّ األحٌان ،-وإنما –فقطُ -منع
القمح عن الشعب المصري !
هل ٌصبر الشعب المصري -فً حالته الراهنة! -على الجوع من أجل
إقامة الحكم اإلسبلمً ؟ !
(أم تسٌر المظاهرات – بقٌادة الشٌوعٌٌن ،والعلمانٌٌن ،والملحدٌن ،
ومن ورابها (الجماهٌر) الجابعة – تقول  :نرٌد الخبز والحرٌة ؟!)».
أَقُول ُ:
َ ...وه ََذا َع ٌْنُ َما َحد َ
َث –ال ٌَ ْو َم -فًِ «مٌدان الت ْح ِرٌر» بِ ُعنوان:
«الش ْعبِ ٌُ ..رٌد ..إِ ْس َقاط ال ِّن َظام!!»
ُثم أ ُ ْس ُطوا َنة:
الع ْس َكر...
جٌة ...األَ ْمنَ ...
ال َب ْل َط ِ
ص َطلَ ُح (ال َب ْل َط ِجٌة!) َ -ه َذاَ ،-والذِي
اس َبة :صِ ْر َنا َن ْس َم ُع فًِ ِببل ِد َنا ُم ْ
( َو ِبال ُم َن َ
لَ ْم َن ُكنْ َن ْس َت ْع ِملُ ُه َ -ق ّط َ -ق ْببل!)!!
ًِ ُم َظاهَرات ِهلل؟!
َ ..ف َهلْ ه َ
ًِ لِ َ
ش ْر ِع هللا؟!
َ ..هلْ ه َ
ًِ لِكِتا ِ
سلم-؟!
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ول هللا – َ
سن ِة َر ُ
ب هللاَ ،و ُ
َهلْ ه َ
س ِ
ي؛ الَ مِنْ َح ٌْ ُ
سا َءل ُ َه ِذ ِه األَ ْسبِلَ َة مِنْ َح ٌْ ُ
الح ْكم
ث ُ
ص ِر ّ
الواقِع ال َع ْ
ث َ
أَ َت َالش ْرعِ ًّ-...
ًِ لِ ْل ُح ِّرٌة؟!
أَ ْم ه َ
العدَ الَة؟!
َو َ
َوال َمال؟!
َوالز َعا َمة؟!
ُ ...كل َذلِ َك ِب ِح َما ٌَ ِة – َوصِ ٌا َن ِة -الـ) (facebook؟!! َف َما َذا ٌَ ْن َتظِ ُر (أَ ْك َثر)
ار -ال ُم َت َظاه ِِرٌن!-أَ ْك َث َر -مِنْ ( ُح ِّرٌتِ ِهم!) َ -ه ِذ ِه -التًِ الَ ٌَ ْر ِب ُطها
هَإُ الَ ِء الثو ِ

َ
ض ِب ُطها دٌِن؟!
ش ْرعَ ،والَ ٌَ ْ
اركٌِن؛ َح ٌْ ُ
اركٌِن!!!!)
ث ا ْن َت َه ْوا مِن (ال ُم َب َ
َو َم َع َذلِك؛ َت َوالَ ْت َت َهانًِ ال ُم َب ِ
ب َظ ِّنً!-...
سابِبل َر ِّبً أَنْ ٌُ َخ ٌِّ َ
َوال َقا ِد ُم أَ ْع َظ ُم َ -
ٌَا َق ْوم:
صل َ
سس
ش ْرعِ ًَّ ..ومِن أ ُ ُ
َن ْحنُ ا ْن َطلَ ْق َنا فًِ َم َواقِفِنا -التًِ لَ ْم ُت ْع ِج ْب ُكم! -مِنْ أَ ْ
عِ ْلمٌِة..
َومِن ح ِْرص َعلَى األُمة..
َومِن َخ ْوؾ َعلَ ٌْ َها..
َومِن َت َخوؾ َعلَى ُم ْس َت ْق َبلِ َها..
ِؾ «الش ْعب»ُ -ع ُموما-فًِ ُم َظاه ََراتِه)-فًِ َن َظ ِر
َ ...ذا َك ُ -كل ُهَ ( -م ْوق ُ
(األ ُ ْس َتاذ) ُم َحمد قُطب!-
ِؾ (اإلِ ْخ َوان) – َقدٌِماَ -وفًِ َن َظ ِره!-أَ ٌْضا-؟!
َف َما َم ْوق ُ
ان –فًِ َ
ارج-فًِ « َواقِعنا
سددَ هُ هللاَ -ب ْعدَ أَنْ َبٌنَ َمواق َ
ٌَقُول ُ – َ
ِؾ اإلِ ْخ َو ِ
الخ ِ
ال ُم َعاصِ ر» (ص-)ٗٔ6أَ ٌْضا-:
تعجل فً إظهار قُ ّوة الجماع ِة -سواء
«فؤما فً الداخل؛ فقد كان هناك ّ
كان فً استعراضا ِ
ت الجوالة( ،أو فً المظاهرات والمسٌرات) ، -أو فً
الدخول فً القضاٌا السٌاسٌة المثارة فً ذلك الوق ِ
ت  ،ك ُمحاربة الشٌوعٌة
 ،أو تؤٌٌد قضٌة مصر فً مجلس األمن -أو ؼٌرها من القضاٌا -.
ُ
الجماعة فً ُكل ّ مرة أن تقول  :نحن هنا! ونحن نستطٌع أن!..
كؤنما ترٌد
وبصرؾ النظر عن كون هذه القضاٌا المثارة –ٌومبذ، -كانت (مما ٌجوز
للجماعة المسلمة أن تخوض فٌه)؛ أم أن واجبها كان المناداة (بتصحٌح
منهج الحٌاة األساسً  ،الّذي تنجم تلك القضاٌا من فساده  ،ومن عدم
اتباع منهج هللا بشؤنه) ..
استعراض العضبلت) على هذه
بصرؾ النظر عن هذا األمر؛ فقد كان (
ُ
الصورة -قبل استكمال ال ُعدة البلزمة  ،ومن تمكٌن األساس  ،وإقامة
األعمدة الراسٌة  ،واستكمال التربٌة المطلوبة :-تعجبل بالحركة قبل
ب مِن آثار فً َخ ِّط السٌر!»)
األَوان ( ،ترتب علٌه ما ترت َ
ص َناب ِِع ال ُم َت َظاه ِِرٌن،
ار ( ُم َحمد قُطب) َعلَى َ
َ ..وه ََذا (ال ُع ُمو ُم) –فًِ إِ ْن َك ِ

اس ِم (اإلِ ْسبلَم– !)ه َُو َع ٌْنُ ُم َقالِناَ ،و َذ ُ
َو َف َعابِلِهم – َولَ ْو َكانَ َت ْح َ
ات
ت ْ
أَ ْق َوالِنا...
َفلِ َم ُت َه ٌِّ ُجونَ ِبال َباطِ ِل َعلَ ٌْ َنا؟!
ض ُعونَ َ ،بلْ َت ْخ َن ُعونَ لَه؟!
َو َت ْخ َ
أَ ْم أَن ُه ٌَ ُج ُ
وز لِ ُم َحمد قُطب َما الَ ٌَ ُجو ُز ل َِؽ ٌْ ِره؟!
العفِ َن َة مِنْ َجدٌِد – َو َه َذا أَكٌِد؛ َف ِه ًَ لَ ْم َت ْن َقطِ ع
س ُمو َم َها َ
ًِ الح ِْزبٌِة َت ُبث ُ
أَ ْم ه َ
َحتى َت ْر ِجع-؟!
اره؛ أَ ْم ُتوافِقُو َنه؟!إِ َذا
َ ...ف َهل (أَ ْن ُتم) ُت َخالِفُونَ ُم َحمد قُطب فًِ إِ ْن َك ِ
ُت َخالِفُو َنه؛ َفلِ َم َاذا الَ ُت َها ِج ُمو َنه؟!
َوإِ َذا ُتوافِقُو َنه؛ َفلِ َم َاذا ُت َها ِج ُمو َننًِ؟!
َفإِنْ قُ ْل ُتم :
اجتِ َهادٌِة!!)!
ًِ َم ْسؤَلَة ( ْ
ه َ
َفؤَقُول:
اجتِ َهادٌِة) لَ ُكم – َو َب ٌْ َن ُكمَ ( -ف َقط) -أَ ْم لِ ْل ُع ُموم؟!
ًِ ( ْ
َهلْ ه َ
إِنْ قُ ْل ُتم :لَ َنا – َف َقط!-
َف َقدْ َك َذ ْب ُتمَ ،و َعلى الش ْر ِع ا ْف َت َر ٌْ ُتم...
َوإِنْ قُ ْل ُت ْم :لِ ْل ُع ُموم!
َف َقدْ َفشِ ْل ُتمَ ،وألَ ْنفُسِ ُكم َظلَ ْم ُتم...
َومِنْ ِج َهة أ ُ ْخ َرى:
ارع!) – َولَ ْو ِب ُم َخالَ َف ِة الش ْر ِع :-لَ َف َع ْل َنا!!
لَ ْو أَ َردْ َنا ُم َوا َك َب َة (الش ِ
ص ِةَ :ف َهذا ٌَ ْو ُمنا!!
است ِْؽبلَل َ (!) الفُ ْر َ
َولَ ْو أَ َردْ َنا ْ
صة َذه َِبٌة ( َقدْ ) الَ َت َت َكرر...
َف َه ِذ ِه فُ ْر َ
َ ...فال ُكل ٌَ َت َكلم...
دُون أَنْ ٌَتؤَلم...
َوال ُكل ٌَ ْط َعن...
َ ...و ٌَ ْط َحن!!!
ساب ِِل اإلِ ْعبلَم – ِبالزور-
ض َو َ
ٌِرٌون –الذٌِنَ ُت ْطل ُِق َعلَ ٌْ ِهم َب ْع ُ
َحتى الت ْكف ِ

ب( :السلَفٌِة ال ِج َهادٌِة)! أَ ْو( :ال ِج َهادٌِون)!َ ...خ َر ُجوا ُم َظاهَرات،
لَ َق َ
است ِْؽبلال ل َِحالَة مِنْ َحاالَ ِ
ت
ِصا َمات؛ َو َذلِ َك ِ -م ْن ُهمْ -
اعت َ
َوأَ َقا ُموا ْ
س
(الدِّ ٌ ُم ْق َراطِ ٌة= َ
الواقِعٌِة) – َوالتًِ َكا ُنوا ٌُ َك ِّف ُرو َنها – َوأَهْ لَ َها!ُ -ج ْملَةِ -باألَ ْم ِ
ال َق ِرٌب!!!
وخ!) ٌَقُول ُ – ُم ْس َت ْعلٌِا! :-الَ ٌَ ْكفًِ!
ِب!! َوعِ ْن َد (الر ُ
ِب! َو ٌُ َطال ُ
َفال ُكل ٌُ َطال ُ
ض ِ
ِزاز ٌّا َن ْذال!-
{ َهلْ مِنْ َم ِزٌد} –أ ُ ْسلُوبا ا ْبت ِ
َولَكِن ه ََذا -مِنا -لَ ْم ٌَ ُكنْ َ ،ولَنْ ٌَ ُكون-.
صد ُُر َعنْ َم َبادِئ...
ألَن َنا َن ْ
َو َن ْن َطل ُِق مِنْ َث َو ِابت...
ٌره}...
ٌرة َولَ ْو أَ ْل َقى َم َعا ِذ َ
سانُ َعلَى َن ْفسِ ِه َبصِ َ
{ َبل اإلِ ْن َ
الحدٌِ ِ
ث
َ 8وأَما َما ُختِ َم (!) ِب ِه ال َم َقال ُ -فٌِ َما َن َقلُوهُ (!) َعنْ (أ ُ ْس َتا ِذ َالش ِرٌؾ!) ال ُمد َعى !!
س ه ََذا ِب ُع ِّ
شكِ ؛ َفادْ ُر ِجً!)
َفبلَ َنقُول ُ لَ ُه إِال(:لَ ٌْ َ
َو:
اٌك» ُعرٌان!!)
«( َ
الح ِ
َ ...و َفاقِ ُد الش ًْ ِء الَ ٌُ ْعطِ ٌه!!َ .ولَ َنا َمع الدك ُتور –ال َم ْذ ُكور!َ -ج ْوالت
ؾ َم َقاالَتِه!!!-
ؾ َحاالَتِ ِه! َو َت ْنسِ ُ
َو َج ْوالَت – َت ْكشِ ُ
صر ْح ُ
ت ِبهِ،
س ْفكِ ِد َم ِ
اء ال ُم ْسلِمٌِن)؛ َف ُه َو َما َ
َوأَما ال َق ْول ُ ِبـ (الت َوقؾ َعنْ َ
َو َما أَ ْعلَ ْن ُت ُهَ ،و َما َطالَ ْب ُ
ت ِبه –مِنْ َق ْبلَُ ،ومِن َب ْع ُد-...
َوإِلى اآلنَ ..وفًِ َ
الؽد..
اعة..
َوإِلى قِ ٌَ ِام الس َ
سلمٌَ -قُول ُ« :لَ َز َوال ُ الد ْن ٌَا أَهْ َونُ عِ ْندَ هللاِ مِنْ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سولُنا – َ
َو َر ُ
ضعٌِؾ –أَ ٌْضاٌ -ا ُد ْك ُتور!-؟!
َق ْت ِل َر ُجل ُم ْسلِم» .....أَ ْم أَن هَذا َحدٌِث َ
لَ َعل ُه !!
لَ َعل ُه؟!!
لَكِن ُكل ه ََذاَ :تدْ لٌِس َجدٌِدَ ..مدٌِد ..مِنَ (ال َق ْوم)..
َ ...ف ُه ْم – َعلَى ُكل ِّ َذا -لَنْ ٌُ ْفلِ ُحوا:

إِال أَنْ ٌُرا ِج ُعوا..
{ َوالَ ُعدْ َوانَ إِال َعلَى الظالِمٌِن}...
َوهَا هُنا َت ْن ِبٌه (لِ ُكل ِّ َنبٌِه!)؛ َوه َُو:
الج ْو ِر الذِي ْ
اخ َتط ْت ُه (!)
ارهَا َعلَى َ
ٌق ْ
إِن َ
صحٌِ َف َة (الس ِبٌل!) فًِ َط ِر ِ
است ِْم َر ِ
ض ُت َها
ضاٌا التًِ َن َق ْ
ض ْت أَ ْع ٌُ َن َها (!) َعنْ َعدَ د ُم ِهم مِنَ ال َق َ
س ٌْلِ َها :-أَ ْؼ َم َ
لِ َ
َعلَ ٌْ ِهمَ ،و َردَدْ ُ
ِراءاتِ ِهم فٌِ َها؛ َعلَى َم ْبدإِ ( َط ِّنضَ :تعِش؛ َت ْن َتعِش)،
ت ا ْفت َ
َو ْل َت ْح ٌَا الح ِْز ِبٌة – َف َقدْ أَ ْخلَ ْت َنا (!) مِنْ أَدْ َنى َم ْسإُ ولٌِةَ !!-وأَخٌِرا؛ َنقُول ُ –
صول ُ َو َن ُجول-:
ِب ِملْ ِء أَ ْف َوا ِه َناَ -و ِباهللِ – َت َعالَىَ -ن ُ
ساد..
َن ْحنُ ضِ دّ ال َف َ
ضِ دّ الظ ْلم..
ار ال َباؼًِ..
ضِ ّد ْ
االستِ ْب َث ِ
ضِ ّد ُكل ِّ َطا ُؼوت – َولَ ْو َكانَ َق ْل َب َك الذِي َب ٌْنَ َج ْن َب ٌْ َك!-...
االست ِْع َباد...
ضِ دّ
ْ
ساد...
ضِ ّد اإلِ ْف َ
َ ...و َك َذلِك؛ َن ْحنُ ضِ دّ ال ِّد َماء..
ضِ ّد ال َق ْتل َوالت ْقتٌِل...
استِ ْ
ش َرا ِ
ؾ الفِ َتن...
ضِ دّ ْ
طاو ِل إِلى ال َببلَ ِء َوالم َِحن...
ضِ ّد الت ُ
الج ْز ُء (الثانًِ) مِن هَذا (ال َم َقال)َ :ؼدا – ِبإِ ْذ ِن هللا-.
َ ...و ُ
اص ِب ُرواَ ..وا ْن َتظِ ُروا..
َف ْ

بالتهوٌل،-
الجابرون عن (السبٌل!)ٌ :هاجموننا(!) -
ِ
وبالكذب المكشوؾ الهزٌل (ٕ)
الجابرون عن (السبٌل!)ٌُ :ها ِجمو َن َنا (!) ِ -بالت ْه ِوٌل،-
َو ِبالكذ ِ
ب المكشوؾِ الهزٌل)ٕ( :

صحٌِ َف ِة
الج ِزٌل – ِج ّدا! ِج ّدا!!! -لِ َ
ِئ َم َقال ًَِ الثان ًَِ –ه ََذاِ -بالش ْك ِر َ
...أَ ْب َتد ُ
وحا ِ
ت ال َم ْن َه ِج السلَف ًِِّ،
(الس ِبٌل!) التًِ َت َكر َمت )!( ِبالردِّ َعلَى َب ْع ِ
ض ُط ُر َ
ُعاتِ ِه..
َوالن ْق ِد لِ َب ْع ِ
ضد َ
على مبدأ:
َج َزى هللا ُ الش َدابِ َد ُكل َخ ٌْر ********* َع َر ْف ُ
عدوي!)
ت ِب َها َعد ُِّوي مِنْ ِّ (...
ٌِع ِ -م ْن ُه ْم –الَ َج َزا ُه ُم هللا ُ َخ ٌْرا!َ -بلْ َخ ٌْرات!!-إِنْ َكا ُنوا
َف َذا َك الصن ُ
س ٌَ ُكونُ َبابا لِ ْلت ْع ِرٌؾِ ِبنا –أَ ْك َث َر-
وع األَ ْج ِرَ :
ٌَ ْس َتحِقون!( -إِ ْعبلَن!) َؼ ٌْ ُر َمدْ فُ ِ
َ ،وإلِ ْ
الح ِّق–أَ ْك َث َر َوأَ ْك َث َر!-
دَع َوتِنا –بِ َ
ار ْ
ش َه ِ
اءةَ ..والت ْ
شكٌِ َك ِب ُكل ِّ َب َذا َءة...
س َ
َن َعم؛ ُه ْم ٌُ ِرٌدُونَ اإلِ َ
س ْب َحا َنه{ :-إِن َرب َك لَ ِبا ْلم ِْر َ
َولَكِنْ ؛ َرب َك َك ِبٌرَ ،وه َُو ال َقابِل ُ – ُ
صاد}َ ،وال َقابِل ُ
– َعز َ
شؤْ ُن ُه{ :-إِن هللاَ ٌُدَ اف ُِع َع ِن الذٌِنَ آ َم ُنوا}..
سلمٌَ -قُول« :الظ ْل ُم ُظلُ َمات»..
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َو َن ِبٌنا – َ
س فٌِ ِه :أَ ْس َك َن ُه هللاُ َردْ َؼ َة َ
الخ َبال؛ َحتى
َو ٌَقُولَ « :منْ َقال َ فًِ ُم ْإمِن َما لَ ٌْ َ
ٌَ ْخ ُر َج مِما َقال»..
َفلَ َقدْ َك َذ ُبوا َعلَ ٌْ َناَ ،وا ْف َت َر ْوا..
َو َحرفُوا َكبل َمناَ ،و َب َت ُروه..
شواَ ،و َجٌ ُ
شو ُ
شواَ ،و َ
َوهَو ُ
شوا..
و ..و ..و..
سوا َعلَى َ
ش ًْء ..
ِب األ ُ ُمو ُر َعلَ ٌْ ِهم؛ ألَن ُه ْم لَ ٌْ ُ
س َت ْن َقل ُ
لَكِنْ ؛ َ

إِال ال َكذِبَ ..والت ْز ِوٌرَ ..والت ْه ٌٌِجَ ..والت ْث ِوٌر ..
َوالَ أَ ُ
شك أَن َثم َة ( َبقٌِة!) مِن ُع َقبلَ َء َب ٌْ َن ُهم –مِنْ َق ْبل ُ َومِنْ َب ْع ُد-؛ َف َك َما
س ُع ُهم
ار َق ُهم -مِن قدٌم( :-أَ ُبو ِببلَل)َ ،و(أَ ُبو أَ ْح َمد) – َو َؼ ٌْ ُرهُم مِمن الَ ٌَ َ
َف َ
فارقُ ُهم:
(!) إِال اإلِ ْقرا ُر بِ َت َدٌنِ ِهم ،وإِ ْخبلَصِ ِهم – َوالَ ُن َز ِّكٌ ِهم َعلى هللا َ -:ف َ
س ٌُ ِ
صالِح)! و(أَ ُبو ِر ْبحًِ)! و(أَ ُبو َم ْح ُمودَ ) -مثبل -إِنْ أَ ْع َملُوا ُعقُولَ ُهم!
(أَ ُبو َ
س ُهم!!!-
ار ُحوا أَ ْنفُ َ
ص َ
َو َ
او ٌَ ُهم..
َف َ
س ٌُ َرا ِج ُع هَإُ الَ ِء – َوال ُبد -دَ َع ِ
س ٌَ ْك َتشِ فُونَ َك ْم ُه ْم َكا ِذ ُبون!
َو َ
ص ُبون!!
سون ،و ُم َت َع ِّ
َو َك ْم ُه ْم ُملَ ِّب ُ
سون ،و ُم َز ِّو ُرون!!!
َو َك ْم ُه ْم ُملَ ِّب ُ
بعض شِ دة؛ لَكِن ُه ْم ٌَ ْس َتحِقو َن َهاَ ...علَى َم ْبدأ { َف َ
ش ِّردْ ِب ِه ْم
َ ...ن َعم؛ فًِ َكبلَمًِ
ُ
َمنْ َخ ْل َف ُهم}...
س َك ُتوا َعلَ ٌْ َنا ..لَنْ َن ْس ُك َ
ت َعلَ ٌْهم ..
َولَ ْو َ
سا ِكتٌِن؟!
سوا َ
ؾ َو ُه ْم لَ ٌْ ُ
َف َك ٌْ َ
سا ِكتٌِن؟!
َو َن ْحنُ –أَ ٌْضا :-لَ ْس َنا َ
سا ِكتٌِنَ َعنْ َباطِ لِ ِهمَ ،و َكذ ِِب ِهم...
لَكِن ُهم َؼ ٌْ ُر َ
سا ِكتٌِنَ َعن َح ِّق َناَ ،وصِ دْ قِ َناَ ،و ِد َفاعِ َنا –بِال ُهدَ ىَ -عنْ أَ ْنفُسِ َنا،
َو َن ْحنُ َؼ ٌْ ُر َ
َو َما ِب ِه – ِبالظ ْل ِمُ -رمٌِ َناَ ،وات ِه ْم َنا...
اج َم َت َها لِـ
ُ 1ع ْنوانُ َم َقالِ ِهم الثانًِ« :السلَفٌِ ُة الت ْقلٌِدٌِ ُة ُت َج ِّد ُد ُم َه َار ِة الفِ َتن» -ال َم ْن ُ
ارٌخٕٓٔٔ/ٖ/ٕ( :م!!)-
«الس ِبٌل»َ ،و َتت ِه ُمها ِبإِ َث َ
شور ِب َت ِ
َف َنقُول:
َن َعم؛ َف َكانَ َم َاذا؟!
الج َواب!
سم َِع َ
َمنْ َط َر َق ال َبابَ :
أَ ْم ٌَ ُجو ُز (!) لَ ُكم أَنْ َت ُردوا َعلَ ٌْ َنا؛ ِبال َكذِبَ ،والت ْز ِوٌرَ ،وال َب ْترَ ،والت ْح ِرٌؾ؟!
الحجةَ ،والدلٌِلَ ،وال ُب ْرهَانَ ،و ِّ
الحق؟!
َوالَ ٌَحِق لَنا أنَ َن ُرد َعلَ ٌْ ُكم؛ ِب ُ
فؤَعِ ٌ ُنو َنا َعلَى الس ُكو ِ
ص ْمتِ ُك ْم..
ت ِب َ
أَعِ ٌ ُنو َنا َعلَى الس ُكو ِ
ت ِبصِ دْ قِ ُكم ..

{ َوا ْن َتظِ ُروا إِنا ُم ْن َتظِ ُرون}...
ؾ َن ْس ُك ُ
ت؟!
وجدْ ه ََذاَ ،والَ َذاك – َك َما ُه َو َواقِ ُع ُكم!-؛ َف َك ٌْ َ
أَما إِ َذا لَ ْم ٌُ َ
َولِ َم َاذا َن ْس ُك ْت؟!
ال  ...لَنْ َن ْس ُكت..
الحق َ
ِّ
أَلَ ْم ٌُ َقلْ – َقدٌِما« :-الساك ُ
ش ٌْ َطان أَ ْخ َرس»؟!
ِت َع ِن
َولَ َنا – ِب َح ْم ِد هللاِ -أَ ْلسِ َنة..
َولَ َنا أَ ْقبلَم...
ضابٌِات!!
ص ُحؾ! َوالَ َف َ
َوإِنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ لَ َنا ُ
سات!!!
َوالَ (دَ ْولَة دَ ا ِخل َ دَ ْولَة!)! َوالَ ُم َإس َ
ص َو ِر ال َكذِبَ ،وأَ ْ
2ا ْب َتدَ إُ وا َم َقالَ ُهم ِبؤ َ ْب َش َن ِع َها – َت ْح ِرٌفاَ ،و َت ْز ِوٌرا-؛
ش ِع ُ
ُ
حٌث َقالُوا – َع ِّنً!-أَنً قُ ْل ُ
ت –فًِ (الس ِبٌل!)-:
ض ُرو ُبونَ َعلَى أَ ْس َتا ِه ِهم ( ُم َإخ َراتِ ِهم)».
العا ِملٌِنَ فٌِ َها « َم ْ
«إِن َ
َ ...ك َذا َز َع ُموا – َكاذ ِِبٌنَ !-و َك َذ ُبوا َ -زاعِ مٌِن!!-
ُق َم َع َن ْفسِ هِ؛ الَ لِ َمنْ الَ
َو َنص َكبلَمًِ َواضِ ح ِ -ج ّدا-؛ لَكِنْ ؛ لِ َمنْ ٌَ ْعقِلَُ ،و ٌَصد ُ
ِب َعلَى َن ْفسِ ِه َ -و َ
اآلخ ِرٌن!!!-
ٌَ ْعقِلَُ ،و ٌَ ْكذ ُ
إِ ْذ قُ ْل ُ
ض َم َزاعِ ِم ِهم ال َباطِ لَةَ -و َما أَ ْك َث َرهَا-:
ض الردِّ َعلَى َب ْع ِ
ت –فًِ َم ْع ِر ِ
بؤكبر منها! والفِر ٌَ َة بؤش ّد
«...ونستطٌع -بسهولة -أنْ َن ُرد علٌ ِهم الت َه َم َة
َ
منها!
ضروبٌنَ على
لبعض إخوانِنا بؤن ُه( :مِن ال َم
بعض َج َهلَتِ ِهم
ِ
ؾ ِ
ص َ
س ْوا َو ْ
أ ْم َن َ
ِ
َ
ُرإوسِ ِهم)!! فماذا (لو) َع َك ْسنا هذه
الكلمة -رأسا على َعقِب! ،-بؤن َنقول َ
 َم َثبل!( :-أن ُتم مضرو ُبونَ على أستا ِه ُكم!!)فهل ( ٌُرضِ ٌ ُكم) هذا؟!
وهل ُت َحل ( ُمش ِكلَ ُت ُكم!) به؟!
الببلء َببلء؟!
أ ْم أن هذا ٌزٌ ُد
َ
ْار َع ُووا ٌ-ا َقوم-!».
َ ...فلَ ْم أَقُلْ َع ْن ُهم َذا َك ال َق ْول َ – ُم ْطلَقا-؛ َولَ ِك ِّنً قُ ْل ُ
تَ ( :ف َما َذا لَ ْو!)..
امتِ َناع الِ ْمتِ َناع) – َك َما ٌَقُول ُ (الن َحاة)-.
صل ُ فًِ (لَ ْو) أن َهاْ ( :
َواألَ ْ

ُثم األَ ْسبِلَ ُة الثبلَ َث ُة التالِ ٌَ ُة – َب ْع ُد -لِ َما َب ْع َد (لَ ْو!) – ِع ْندِي-؛ لِ َم َاذا لَ ْم ُت ِجٌ ُبوا
َعلَ ٌْ َها؟!
َم َع أَن َجوا َب ُك ْم َعلَ ٌْ َها ٌُ ْسقِ ُط (لَ ْو) َ -و َما َب ْع َدهَا-مِنَ ال ُج ُذور-؟!
اس َت َر ْح ُتم!!!
َفلَ ْو أَ َج ْب ُت ْم (!) :ألَ َر ْح ُت ْمَ ،و ْ
لَكِن ُك ْم َق ْوم َخصِ ُمون!
َولَكِنْ ؛ َما لِـ (الن َحاة) َمع (ال ُم َحاة!!)
ٌل ال َكذِب..
صدق ..فًِ َ
ُم َحاةُ ال ِّ
س ِب ِ
الج ْهل..
ٌل َ
ُم َحاةُ ال ِع ْلم ..فًِ َ
س ِب ِ
ٌل الت َحزب..
ُم َحاةُ األ ُ ُخوة ..فًِ َ
سبِ ِ
ٌل الت َمح ِل َوالت َرصد..
االعت َِذار ..فًِ َ
ُم َحاةُ ال َم ْعذ َِر ِة َو ْ
س ِب ِ
َ ...فؤ ُ َك ِّر ُر – ُه َناَ -ما قُ ْل ُت ُه – ُه َناك-:
« ْار َع ُووا – ٌَا َق ْوم!»!-
َفلَ َعل ُك ْم لَ ْم َت ْف َه ُموهَا –أَ ٌْضا-؛ َف َت ْق َرإُ وهَاْ ( :ار ُعوا!!)
ال ..إِن َهاْ ( :ار َع ُووا!!)
س َب ٌْ َن ُه َما َ -ف َقط!َ -ت ْك َرا ُر
االرعِ َواء)َ ،وتِ ْل َك مِن (الرعً)؛ َفلَ ٌْ َ
َف َه ِذ ِه مِن ( ْ
َح ْر ِ
الواو) مِن ف ِْع ِل األَ ْمر!
ؾ( َ
ا ْف َه ُموا...
3أَما َق ْولُ ُهم – ِب َما َن َس ُبو ُه إِلًَ( :-إِن «الس ِبٌل َ » ُتثٌِ ُر الشاب َِعاتَ ،و َت ْف َت ِعل ُ
ٌجات!)
ارة ،والت ْه ٌِ َ
ال َع ْن َت ِرٌاتَ ،واإلِ َث َ
ض ُم ْف َت َر ٌَاتِ ِهم َعلًَ –
اء َخ ْتما ل َِرد ِم ِّنً َعلَى َب ْع ِ
ص ِلَ -ج َ
َف َكبلَمًِ –فًِ األَ ْ
َوالتًِ قُ ْل ُ
تَ :ما أَ ْك َث َرهَاَ ،!-ون ِْس َبتِ ِهم إِلَ ٌْ َنا َما َن ْحنُ ُب َرآ ُء ِم ْنه!
َفقُ ْل ُ
ت – َثمة-:
«فهذا -ال شك -إؼراق فً ال َكذِب ...وتعمٌق للف َِرى ...وإٌؽال فً
الظ ْل ِم»...
ُثم قُ ُ
لت :
فترٌات! كفا ُكم َع ْن َت ِرٌات!! كفا ُكم إثارة وتهٌٌجات!!
«فكفا ُكم ُم َ
{ ٌُ ...خ ِر ُبون بٌو َتهم بؤٌدٌهم{ ...}...لو كا ُنوا ٌعلمون!!}

َو َمنْ َرآى ال ِع ْب َر َة ِبؤَخٌِهِ؛ َف ْل ٌَ ْع َت ِب ْر...
ٌا قوم:
إساءات!
كفا ُكم إشاعات! كفا ُكم َع َبثا و َتبل ُعبات! كفا ُكم
َ
اس بالحِجار ِة...».
و َمن كان بٌ ُت ُه مِن ُزجاج :فبل ٌَ ْر ِم الن َ
َ ...ه َذا َنص َق ْولًِ َو َكبلَمًِ...
ب َن ْقدِي َو َمبلَمًِ؟!
َفؤ َ ٌْنَ ُمو ِج ُ
إِال إِ َذا أَ َخ ْذ ُت ُموهُ مِما ( َقدْ ) أَ َرى فًِ َم َنامًِ!
َف َف ْرق – َ
شدٌِدَ -ب ٌْنَ ( َن ْقلِ ِهم)َ ،و( َق ْولًِ):
فهو رد على (كذِبهم) ،و َنقض (الفتِرابِ ِهم) ،وصد (لعنترٌاتِ ِهم!!)
...لٌس هُو ابتداء ِم ِّنً!!
الجواب!).
وأ ُ َك ِّر ُرَ ( :من َط َر َق
سم َِع َ
البابَ :
َ
ُ 4ثم َك َر ّروا ذ ِْك َر ( َم ْوقِؾ «السلَفٌِة الت ْقلٌِدٌِة» فًِ األ ُ ْردُنّ مِنْ َت َظاه َُرا ِت
الش ُعو ِ
الع َر ِبٌة!)
ب َ
َولَ َقدْ َت َقد َم َ -ؼ ٌْ َر َمرةَ -ب ٌَانُ َم ْوقِفِ َناَ ،وأَكدْ َناه :أَن َنا ُمت ِب ُعونَ – َؼ ٌْ َر ُم َقلِّدٌِنَ !-
ش َ
ماءَ ،و َم َ
اٌخ ِك َبار -ات َفقُوا -جمٌعاَ -علَى َم ْن ِع َه ِذ ِه ال ُم َظاه ََرات،
ألَبِمةَ ،و ُعلَ َ
َو َت ْح ِرٌ ِم َهاَ ،و َر ْفضِ َها...
ض ْف ُ
ار َك هللاُ فٌِ ِهمَ -جمٌِعا -أَحٌاء َوأَمواتاَ -نص َكبلَ ِم
ت إِلى ( َقابِ َمتِ ِهم) – َب َ
ُثم أَ َ
وآثارها الس ٌِّ َب ِة
سددَ هُ هللا -فًِ (ال ُم َظاه ََرات)،
(أُستا ِذهِم!) ُم َحمد قُ ُطب – َ
ِ
اب ِه «واقعنا ال ُمعاصِ ر» -فٌِ َما َن َق ْل ُت ُه -عن ُه -فًِ
ال ُم َت َر ِّت َب ِة َعلَ ٌْ َها – َك َما فًِ ِك َت ِ
الح ْل َقة (ٔ) -مِنْ ه ََذا (ال َم َقال)-..
َ
ٌع ِة الربانٌِةُ :ت ْقنِ ُع ُهم َكلِ َم ُ
ات
َفلَ َعل ُه (!) إِنْ لَ ْم ُت ْقن ِْع ُهم (!) أَدِل ُة الش ِر َ
(الرإُ وس اإلِ ْخ َوانٌِة!)
س َما
وج ُد أَ ْك َب ُر مِما َت َقدم! -لِ ٌَقُولُواَ -ولَ ِب ْب َ
َ 5وتؤْتًِ ال َك ِذ َب ُة ال ُك ْبرى – َن َع ْم؛ ٌُ ََقالُوا-:
ار ال َم ْذ ُكورَ ،وإِنما ْاك َت َف ْت ِب َن ْق ِل
« َولَ ْم َت َت َبن «الس ِبٌل» َم ْوقِفا مِن َف َت َاوى التٌ ِ
ت الن َظر ال ُم ْخ َتلِ َفة ألَ ْ
ُو ْج َها ِ
ش َخاص!!»..
َك َذا َقالُوا!!

َو َهلْ َن ْقلُ ُكم (!) َعنْ هَإُ الَ ِء األَ ْ
ٌل ال ُموا َف َق ِة
ش َخ ِ
اص –األَدْ ِعٌاء!َ -على َ
س ِب ِ
لَ ُهمَ ،والتؤْ ٌٌِد لِ َم ْوقِفِهم؟!
ار َوالردِّ؟!
أَ ْم ه َُو َعلَى َ
س ِب ِ
ٌل اإلِ ْن َك ِ
صا ِ
الع َملٌِة؟!
ًِ ،و(ال ِم َهنٌِة) َ
ؾ ال ِع ْلم ِّ
ٌل اإلِ ْن َ
أَ ْم َعلَى َ
س ِب ِ
َف َما لَ ُك ْم َولَ ُه -ولها-؟!
اس َت ُحوا – ٌَا َق ْوم!-
ْ
إِ َذا لَ ْم َت ُكو ُنوا أَ ْن ُتم ُع َقبلَء؛ َف َكثٌِر – َؼ ٌْ ُر ُكمُ -ع َقبلَء!-
َك َفىَ ..ك َفى..
َع َوى َعدَ ِم َت َب ِّنً ال َم ْوقِؾ!-هذهَ -جا َء
الواق َِع فًِ د ْ
ص!) – َ
أَ ْم أَن ه ََذا (الت َمل َ
اءاتِ ِهم؟!
ٌن ثِ َق ِل َن ْقضِ َنا الِ ْفت َِر َ
لِ َت ْخفٌِؾِ َح ْج ِم َردِّ َنا َعلَ ٌْ ِهمَ ،و َت ْه ِو ِ
َك َذ ُبوا فًِ األ ُ َولى!!
َوهَا هُم ٌَ ْك ِذ ُبونَ – ِبا ِّت َجاه َ
ٌِرة!!!
آخ َر! -فًِ األ ُ ْخ َرى! َولعلها (!) األَخ َ
س ٌْلِ ِهم)-؛ ال ُم ْن َبث ِِق
س ِبٌلِ ِهمَ !) -و( َ
ٌر فًِ َم ْج َرى ( َ
ص ُهم!) –ه ََذاٌَ -سِ ُ
لَكِن ( َت َمل َ
الس ٌَاسِ ًِّ ال َقاب ِِم َعلى َما َت ْع ِرفُون-أَو :صِ ْر ُتم َت ْع ِرفُون!-
مِن َع َملِ ِهم ِّ
َفبلَ أَ ِزٌد!
َ 6وأَ َارت (الس ِبٌل!) –أَ ٌْضا -إِلى َما َذ َك ْر ُت ُه فًِ « َردِّيَ » -علَ ٌْ ِهم -مِن
ش َ
ح ( َن ْحنُ ) – ُم ْس َت ْعلٌِنَ -فًِ َم ْوقِفِ َنا
ص ِّر ُ
ٌاسة) – َك َما ُن َ
س َ
َم ْسؤَلَ ِة (اال ْبتِ َعاد َعن ال ِّ
ِم ْن َها!-
العادَ ة!َ -ب َت َرواَ ،و َحرفُوا!!
لَكِن ُهم – َك َ
َفلَ ْم ٌَ ْذ ُك ُروا َتتِم َة َكبلَمًِ ،التًِ َبٌ ْن ُ
ٌاس ِة!) -التًِ
الس َ
ت فٌِ َها َن ْو َع َه ِذ ِه ( ِّ
ٌاس ِة) –األ ُ ْخ َرى -التًِ َن ْحنُ َعلَ ٌْ َهاَ ،و ِم ْن َها،
س َ
ا ْب َت َعدْ َنا َع ْن َها!ُ ...-ثم َن ْو َع (ال ِّ
َوإِلَ ٌْ َها...
ٌاس ُة الش ْرع...
سِ َ
ٌاس ُة األُم ِة ِبالش ْرع...
َوسِ َ
ضِ ْمنَ ِك َتا ِ
سلم،-
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سولِ ِه ال َك ِرٌم – َ
سن ِة َر ُ
ب هللاِ – َت َعالَىَ -و ُ
َو َعلى َم ْن َه ِج السلَؾِ الصالِح – َرضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُهم-.
ت – ُه َنا َكُ -م َنا َق َ
ل َِذلِ َك؛ َخ َت ْم ُ
الس ٌَاسِ ًِّ) – َهذِه-؛
الع َم ِل ِّ
شتًِ لِ ُن ْق َط ِة (ال ُب ْع ِد َع ِن َ
ِب َق ْولًِ:

سة –تِ ْل َك-؟!
« َولَكِنْ ؛ أَي سِ ٌا َ
س ُتنا!
سِ ٌَا َ
ٌاس ُت ُكم؟!!
أَ ْم سِ َ
شتانَ َب ٌْنَ ُم َ
ش ِّر َقة َوسِ ْر َت ُم َؽ ِّربا َ ..........
ار ْت ُم َ
ش ِّرق َو ُم َؽ ِّر ِ
ب!»
س َ
َ
ُكل ه ََذا – ِب َما فٌِ ِه مِن َب ٌَانَ ،و ِب َما ٌَ ْح ِملُ ُه مِن َت ْوضِ ٌحَ ،و ِب َما ٌَ َتؤَب ُط ُه مِن
سوه!!
َح ّقَ :-ح َذفُوهَُ ،و َب َت ُروهَُ ،ودَل ُ
ِ ...م ْه َنة َؼ ٌْ ُر َ
ش ِرٌ َفةَ ..والَ َنظِ ٌ َفة...
ُ 7ثم َقالُواَ ( :ولَ َف َت فًِ ا ِّت َها َماتِ ِه إِلى أَن «الس ِبٌل » َت ْس َعى إِلى َما أَ ْس َماه
الج َماهٌِر!»
ٌاسة الخِدَ اعَ ،وال ِّنفاق ،والت ْز ِوٌرَ ،وا ْمت َِطاء َ
«سِ َ
َع َجبا لَ ُكمَ ..ع َجبا..
َمن ال ُمت َهم؟!
َو َمن ال ُمت ِهم؟!
سلت !)
صدَ َق – َو َبرَ -منْ َقالَ ( :ر َم ْتنًِ ِبدَابِ َها َوا ْن َ
لَ َقد َ
سا ِ
ٌاس ِة
س َ
ت الخِدَ اع ،و ،..و )..إِن َما َكانَ َبٌانا لِل ِّ
َذلِ ُكم أَن َكبلَمًِ َح ْول َ (سِ ٌا َ
التًِ ( َن َفاهَا) َ
دَع َوتِنا؛ َو َذلِ َك َق ْولًِ –
ش ٌْ ُخنا األَ ْل َبانًِ – َر ِح َم ُه هللا َُ -عنْ ْ
الح ْرؾ-:
ِب َ
ُ
ِداع..
«المقصود بـ( ِّ
السٌاس ِة) -المنفٌة! -هُنا :-سٌاسة الخ ِ
سٌاس ُة ال ِّنفاق...
َ
ُ
سٌاسة التزوٌر...
ُ
سٌاسة استؽبلل ال َمواقِؾ..
امتطاء الجماهٌر...
سٌاسة
ِ
سٌاسة الل ِع ِ
الح ْبلَ ٌْن...
ب على َ
ُ
السٌاسة الشرعٌ ُة) التً أصل َ لها ُعلما ُء اإلسبلم -على َم ِّر الزمان-؛
أ ّما (
وابن الق ٌِّ ِمَ ،
عدي -
وابن تٌمٌ َة،
ِي،
كؤبً ٌَ ْعلَى،
وخبلّؾ ،والس ِّ
والماو ْرد ّ
َ
ِ
ِ
ُ
صلُ ُح لها:-
القابمة على (رعاٌة
وؼٌرهم-
شإون األُم ِة) بما ٌُصلِ ُحها ،و ٌَ ْ
ِ
ِ
فدعو ُتنا قابمة علٌها ،هادٌة إلٌها -بدءا وانتِهاء-..».
َفلِ َماذا الت ْ
شؽٌِب؟!
الح َقابِق؟!
ب َ
َولِ َم َاذا َق ْل ُ

اعت َِراؾ! -أَن ُكم
صاؾ َو ْ
...أَما إِ َذا َع َر ْف ُتم مِن أَ ْنفُسِ ُكم –أَخٌِرا!–فًِ لَ ْح َظ ِة إِ ْن َ
أح ْزا َب ُكمِ -بهَ :فؤ َ ْن ُتم
س ُكم – َو َ
ٌاسة)؛ َفؤ َ ْل َح ْق ُتم أَ ْنفُ َ
س َ
َعلَى ه ََذا ال َم ْع َنى مِن (ال ِّ
الواقِ ُعونَ فٌِه!
س ُكم ِبه ،ال ُم ِرٌدُونَ لَهَ ،
ال ُمت ِه ُمونَ أَ ْنفُ َ
س ٌِّ ُد األَدِلة...
ِراؾ َ
واالِ ْعت ُ
َف َما لَ َنا َولَ ُكم؟!
ضوح فًِ َم َقالًِ
ُ 8ثم َت َكل ُموا – َب ْع ُدَ -ح ْول َ َكلِ َمة (الت َراث) –التًِ َبٌ ْن ُت َها ِب ُو ُال َم ْردُود َعلَ ٌْ ِه – ُه َناَ ،-والذِي ُع ْن َوا ُن ُهَ ( :و َهلْ َوا َف ْق ُتم اإلِ َما َم األَ ْل َبانًِ – ٌَ ْوما-
)...؛ َفا ْن ُظ ْره!
اس َت ْؽ َب ْوا (!)ُ -خ ُروجا مِن َت ِب َعا ِ
ت َم َزاعِ ِم ِهم ال َباطِ لَ ِة
لَكِن ُهم لَ ْم ٌَ ْف َه ُموا –أَو ْ
صوا – َمرة أ ُ ْخ َرىَ -قابِلٌِنَ ( :وه َُو َما َن َقلَ ْت ُه «الس ِبٌل»
ال َم ْك ُذو َب ِة!َ ،-ف َت َمل ُ
ان َعدَ د مِنَ ال ُم َراق ِِبٌنَ لِلشؤْ ِن السلَف ًِّ!!)
َعلَى لِ َ
س ِ
َف َكانَ َم َاذا؟!
الء ال ُم َراقِ ُبون؟!
َمنْ هُم هَإُ ِ
{...ال ُم ْن َخنِ َق ُة َوال َم ْوقُ َ
وذةُ َوال ُم َت َردِّ ٌَة!!}...
الَ عِ ْلم ..الَ ِح ْلم ..الَ ُخلُق..
الحاالَ ِ
ت اإلِ ْع َرابٌِ ِة الثبلَث!!-
َبل َت َعصبَ ،ف ْو َق َت َعصبْ ٌُ ،ل ِز ُم َت َعصبا – ِب َ
وع (الت َراث) –مِن ( َم َقالًِ)؛ َحتى ُتدْ ِر ُكوا-
ِراء َة َما ٌَ َت َعل ُق ِب َم ْو ُ
أَ ِعٌدُوا ق َ
ض ِ
َوالَ أَ ُظن ُكم ُمدْ ِركٌِن! بل الَ إِ َخالُ ُكم َفاعِ لٌِن!! -أَن َكبلَ َم ُكم فًِ أَ ْس َف ِل
بال ال ُمحٌِطِ ال َهادِي!!
الوادِي)!َ ،و َكبلم َ
( َ
ًِ فًِ أَ ْعلَى ِج ِ
الج ْه ِل َوال َب َوابِق..
ِلح َقاب ِِق ِب َ
إِن َها ال ُم َؽالَ َط ُة ل َ
أَالَ ُت َف ِّرقُونَ – َف َت ْف َه ُمواَ -ب ٌْنَ (الت َراث)َ ،و( ُت َراثِ ُكم!)؟!
ذا شؤ ُن ُكم َ -إذنْ -...
ُ 9ثم َقالُوا – َزاعِ مٌِن!َ ،-و َز َع ُموا – َقابِلٌِن!ِ -بال َق ْو ِل ال ُمشِ ٌنَ ،وال َك ِذ ِب
األَفٌِن-:
ص َعلَى
الع َر ِبٌة َقالَ « :ن ْحنُ َم َع ال ِّن َظ ِام ِبالح ِْر ِ
« َو َح ْول َ َم ْوقِفِ ِه مِنَ األَ ْنظِ َم ِة َ
ضىَ ،ولَ ْو ُوصِ َف ْت
الو َط ِن َواألُمة؛ ِباألَ ْم ِنَ ،واألَ َمانَ ،وضِ ّد ال َف ْو َ
وم َ
ُه ُم ِ
ِب َك ْونِ َها َخبل َقة!!!»
ؾ إِال بِ َجبلَلِ ِه-؛ إِن ال َق ْو َم َق ْوم ُب ُهت...
َوهللاِ –الذِي الَ ٌُ ْحلَ ُ

...أَ ْبرأ ُ إِلى هللاِ – َت َعالَى -مِنْ َكذ ِِب ِهمَ ،وا ْفتِرابِ ِهمَ ،و َت ْح ِرٌفِ ِهمَ ،و َب ْت ِرهِم...
ب أَنْ أ ُ َب ٌِّنَ ُن ْق َطة ُم ِهمة –أَوال-؛ َحتى ٌُ ْف َه َم َما َب ْعدَها
وقبل الردِّ والن ِ
قضِ ٌَ :ج ُ
َو ٌَ ْتلُوهَا – َثانٌِا-:
ب ال َم َقال َ! -إِن َما ٌَ ْنقُلُونَ كبلمًِ الذي ردوا
هُم –أَ ْعنًِ (الس ِبٌل!)َ -و َمنْ َك َت َ
علٌهَ :عنْ َم َقالًِ ال ُم ْث َبت فًِ ( ُم ْن َتدَ ٌَات ُكل ِّ السلَفِ ٌٌِّن) –التًِ أَ َت َ
ؾ
شر ُ
ِباإلِ ْ
صق )!
ص َوالل ْ
ش َراؾِ َعلَ ٌْ َهاَ ،-و َم ْوقِعًِ –الش ْخصِ ًَّ :-علَى َط ِرٌ َق ِة (ال َق ِّ
–ال َم ْع ُرو َفةَ ،-وه ََذا َواضِ ح لِ َمنْ ِع ْندَ هُ أَدْ َنى أَدْ َنى ِخ ْب َرة فًِ اإلِ ْن َت ْرنِت،
الح ُروؾِ َوال ُخ ُطوطِ ال َم ْ
ورة!
ش ُه َ
ِج ُ
َو َ
الح َواسِ ٌبَ ،و َب َرام ِ
ص) َكبلَمًِ –الَ َما َتبلَ َع ُبوا ِب ِه!-؛
وأَ ْك َب ُر دَ لٌِل :أَن ( ُجل) َما َن َقلُو ُه مِن ( َن ِّ
ؾَ -وهُم الَ ٌَ ْف َعلُون! َولَعل ُهم الَ
اء َم ْ
ش ُكول َ ال ُح ُرو ِ
صو ُهَ :-ج َ
َفؤ َ ْج َملُو ُه َولَخ ُ
ٌَ ْع ِرفُون!-
َو ِم ْن َها :النص ال َم ْنقُول ُ َع ِّنً –آنِفاَ ( -ق ّ
صقا َ !)-ح ْول َ َما َز َع ُموهُ مِن
صا َولَ ْ
الع َربٌِة!)
َق ْولِ ِهمَ ( :م ْوقِفُ ُه مِنَ األَ ْنظِ َم ِة َ
ؾ –أَ ْك َث َر
َف َهؤ َ َن َذا سؤ َ ْنقُل ُ َنص َح ْرؾِ َكبلَمًِ – ِبسِ ٌاقِ ِه َوسِ باقِ ِه-؛ َحتى ٌُ ْع َر َ
اعتِ ِهم!-
ض َ
َوأَ ْو َف َرَ -مادةُ هَإُ الَ ِء ال َق ْو ِمَ ،وأُس ِب َ
َف َقد قُ ْل ُ
اب َقة -مِن (إِ َقا َمة َعبلَقات َم َع
ت –أَوالَ -ر ّدا َعلَى َك ِذ َبتِ ِهم –الس ِ
الع َر ِبٌة) – َما َنصه-:
األَ ْنظِ َم ِة َ
دَع َوى (إقامة عبلقات مع األنظم ِة العربٌ ِة)؛ ْ
فؤظلَ ُم مِما َق ْبلَها -وأشد
«أ ّما ْ
وأ ْن َكى!!-
سونَ ُ -ر ْؼ َم ُكل ِّ شًء! -على ال َمقاع ِد االنتِخابٌةِ؟!
ف َمن (هُم) الذٌن ٌ َتنا َف ُ
و َمن (هُم) الذٌن َت َبوإوا (!) أعلَى المناصِ ِ
الوزارٌة؟!
ب ِ
و َمن (هُم) الذٌن ال ٌزالُونَ إلى اآلن -مع ُكل ِّ هذا التهوٌش والتشوٌش!-
ؾ (األنظمة!) -على تنوعِ هاّ -
ٌعٌشونَ فً ْأك َنا ِ
وج َزرا! -هُنا،
وج ْزرا َ -
مدا َ
وهُناك ،وهُنالِك!-؟!
هل سم ِْع ُتم -أو َع َر ْف ُتم -عنا -أو عن شٌخِنا َ -ق ْببل -شٌبا -ولو قلٌبل -مِن
ذلك؟!
اتقُوا هللاَ...
ض ُح َكذِبا!!
وأو َ
ُ ...ثم قولُكم ..( :األنظمة العربٌة!)!! أشد افتِراء! ْ

فلو قُ ْل ُتم ..( :ال ِّنظام!)؛ لكا َنت َكذِب ُتكم أهْ َونَ فً االفتِراء!
أذناب ُكم الس َفهاء!!
بعض
فـ(قد) تج ُد لها َرواجا (!) ولو عن َد ِ
ِ
لكنْ ( :أنظمة)!!  ...هكذا (بالجمع)!!! فهذا -ال شك -إؼراق فً ال َكذِب...
وتعمٌق للف َِرى ...وإٌؽال فً الظ ْلم»...
ص ِرٌحاَ ،فصِ ٌحا-...
َه َذا َق ْولًِ – َواضِ حاَ ،
ت َب ْعدَ هَا – ُم َبا َ
ُثم قُ ْل ُ
ش َرةَ -وا ْن َت ِب ُهوا َعلى ( َعبلَ َما ِ
ت الت ْرقٌِم!) – ِبؤ َ ْن َوا ِعها!-
س ٌَؤْتًِ مِنْ َك ْ
شفِ ِهمَ ،و َن ْسفِ ِهم-ا ِّتكاء (من ُهم) َعلَى حذفِها ،و َن ْفٌِ َها،
لِ َما َ
َو َن ْب ِذهَا!-:
بوضوح-:
«لكنْ ؛ أنا أقولُها -هُناُ -
باألمن،
موم الوطن واألُمة؛
َن َعم؛ نحنُ مع (ال ِّنظام!) -بالح ِْر ِ
ِ
ص على ُع ِ
الفوضى)؛ ولو ُوصِ َفت بكونِها ( َخبلقة!)...
واألمان ،واإلٌمان ،-وضِ ّد (
َ
وبؤلقاب الم َِعة َبرا َقة!!
رع وأحكامِه ،وال ُهدَى وضوابطِ ه...».
ُكل ذلك فً ن ِ
ِطاق الش ِ
الجدٌِد – َه َذاَ ،-والذِي َت َفن ُنوا (!) فًِ
...ه ََذا آخ ُِر َما ٌَ َت َعل ُق ِب َن ْق ِ
ض ا ْفتِرا ِب ِهم َ
( َب ْت ِره)! َو(التبلَ ُعب ِبه !) َو(الت ْؽ ٌٌِر لِ ُم َرادَ اتِه!!)
ِض لِ َم ْن َه ِج ِهم الدخٌِلَ ،وف ِْك ِرهِم ال َه ِزٌل،
َوهَا ُكم ال َب ٌَانَ َوالت ْفصِ ٌل ،الناق َ
َو َردِّ هِم الذلٌِل ال َعلٌِل:
أَ -ح َذفُوا الفِ ْق َر َة (األَ ْولَى) – َكا ِملَةَ ،-والتًِ ُبنِ ٌَت َعلَ ٌْ َها الفِ ْق َرةُ (الثانِ ٌَ ُة) -
ساسا-.
ُكل َهاَ -ف ْرعا َوأَ َ
س ًْ َكلِ َمة (ال ِّن َظام!) – َوالتًِ َجا َء ْت َك َما أ ْث َبت َها – ُه َناَ -و ُه َناك-؛
بَ -ح َذفُوا َق ْو َ
س ٌْنَ ،م ْع َح ْذؾِ َعبلَ َم ِة الت َعجب (!) – َب ْعدَ هَاَ ،-والتًِ
َف َجعلُوهَا ِب َؽ ٌْ ِر َق ْو َ
ض ْع ُتها -أصبل -ل ِِئل َ
ارةَِ ،والت ْنبٌِهِ ،والدّ الَلَة!!
ش َ
َو َ
ابلَة لِ َكلِ َمة (ال ِّن َظام!)؛ لِ ٌَ ْسلَ َم
س ًْ َكلِ َمة (ال َف ْو َ
َو َك َذلِ َك َح َذفُوا َق ْو َ
ضى) –ال ُم َق ِ
دلٌس واإلٌهام – َبل ال َكذِب َوالد َجل -أَ ِّنً أَ ْقصِ ُد بـ
لَ ُهم ا ْفتِراإُ هُم بالت
ِ
الح ُكو َمة!
(ال ِّن َظام)ُ :
َم َع أَن َكبلَمًِ َواضِ ح – ِج ّدا -مِنْ أَولِ ِه –فًِ َم ْوقِفًِ مِن (األَ ْنظِ َمة)-
صودِي ِبـ (ال ِّن َظام!) -باإلٌرادِ،
الح ُكو َمات! َوأَن َم ْق ُ
َو ُم ْف َر ُدهَا( :ن َِظام)َ -،و ُ
ضى) – َوالتًِ َح َذفُوا
ابل ُ( :ال َف ْو َ
والمع َنى-؛ فًِ الفِ ْق َر ِة التالِ ٌَ ِة ،-ه َُوَ :ما ٌُ َق ِ

س ٌْ َها –أَ ٌْضاَ -ك َما َبٌ ْن ُ
ٌس ال ُمراد ال َمقصو ُد! لَكِنْ ؛ َفا َت ُهم
ت؛ لِ ٌَتِم لَ ُهم الت ْلبِ ُ
َق ْو َ
ت ِرٌحا َف َقدْ الَ َق ٌْ َ
إِدْ را ُك َم ْع َنى ال َم َث ِل ال َع َر ِب ًِّ الش ِهٌر :إِ َذا ُك ْن َ
صارا!
ت إِ ْع َ
وؾ األَ ْف َكار ،و ُزباال ِ
ت
صار فٌِ ِه َنارَ ..ت ْح ِر ُق ز ٌُ َ
ِ ...رٌح فٌِ َها صِ ر! َوإِ ْع َ
َفعابل ُكل ِّ َمكار!
ص َكبلَمًَِ ،والذِي أَ َت َكل ُم بِ َها َ -دابِما-
جـُ -ثم َح َذفُوا َكلِ َم َة ( َواإلٌِ َمان) مِنْ َن ِّ
وعةِ ( :-باألَ ْم ِنَ ،واألَ َمانَ ،واإلٌِ َمان!!)
الح ْم ُد ِهللَ -م ْج ُم َ
وأ ُ َردِّ دُهاَ -و َ
صوا ِم ْن َها ِبال َب ْتر! َوالت ْح ِرٌؾ ُ -زورا َو ُب ْه َتانا-
اس َت ْك َث ُروهَا (!) َعلَ ٌْ َنا! ُثم َت َخل ُ
َف ْ
...
َ ...ف َع ٌْب َعلَ ٌْ ُكم – ُثم َع ٌْب!َ -ه ِذ ِه السلُوكٌِ ُ
ات الشابِ َن ُةَ ،وال َمشِ ٌ َن ُة...
ت ِب ِه تِ ْل ُك ُم الفِ ْق َرة مِنَ ال َكبلَم؛ لَما قُ ْل ُ
دَ -و َح َذفُوا َ -ك َذلِ َك-أَ ٌْضاَ -ما َخ َت ْم ُ
ت–
ض ْبطا َو َت ْحقٌِقا-:
َ
ض َوابِطِ ه».
اق الش ْر ِع َوأَ ْح َكا ِمهَِ ،وال ُهدَى َو َ
« ُكل َذلِ َك فًِ ن َِط ِ
َت َخ ِب َ
سد ْ
ٌث
ضا ِج ِع ِهم! َوأَ ْف َ
ًِ –لَ ْو أَ ْث َب ُتوها! -ألَر َق ْت َهنًِ َء (!) َم َ
َوه َ
َم َقاصِ ِدهِم..
ُ 10ثم – َكالتا ِج ِر ال ُم ْفلِس!َ -كر ُروا َما َن َقلُوهُ َعن ( َسو َبة
ش ْخصِ ٌات َم ْح ُ
ار السلَف ًِِّ فًِ األ ُ ْردُنّ – ) َعلَى َحدِّ َز ْع ِم ِهم َو َت ْه ِوٌلِ ِهم!َ -ر ّدا َعلَى
َعلَى التٌ ِ
أَخًِ الش ٌْخ َم ْ
ًِ -الذِي َؼدا
ش ُهورَ ،و َك َذلِ َك َر ّدا َعلًََ ،و َعلَى َم ْرك ِِز َنا ال ِع ْلم ِّ
ص ِبٌنَ ( :-م ْر ِك ُز اإلِ َم ِام األَ ْل َبان ًِّ)..
الح ْز ِب ٌٌِّنَ َوال ُم َت َع ِّ
وق َ
َكالش ْو َك ِة فًِ ُحلُ ِ
َ ...فبلَ ُن َك ِّررَ ،والَ ُنعٌِد...
الجدٌِد...
إِال إِ َذا أَ َت ْوا ِب َ
َفحٌِ َنبِذ:
إِ َذا َعادَ ِ
ب ُعدْ َنا لَ َهاَ ..و!...
ت ال َع ْق َر ُ
َوأَ ْختِ ُم ه ََذا ال َم َقال َ ِب ُن ْق َط َت ٌْن:
ٌل – َن ْفسِ ِه )ٕٓٔٔ/ٖ/ٖ( -مِنْ َم َقال ِب ُع ْن َوان
األُولَىَ :ما َو َردَ فًِ َع َد ِد الس ِب ِ
( َهلْ ُت ِرٌدُونَ عِراقا َ
آخر؟) – ِب َقلَ ِم أَ َح ِد ُكتابِ َها ال َم ْع ُروفٌِن (-د .إِ ْبراَهٌِم
ص ْف َحاتِ َها!!-
ص ْف َحة مِن َ
َعلوش)َ ،-وفًِ أَ َه ِّم َ
َ ...فمِما َقالَ ُه – َح ْرف ٌِّا-:
ؾ أَ ِّننًِ ُك ْن ُ
ِفاضة الش ْع ِبٌة»
ت مِمن َكادُوا ٌَ ْن َزلِقُونَ إِلى َتؤْ ٌٌِ ِد «االِ ْنت َ
«أَ ْع َت ِر ُ

فًِ لٌِ ْب ٌَا!»..
...ا ْن َتبِ ُهوا (!) إِلَى َكلِ َم ِة (كادُوا ٌَ ْن َزلِقُون!)
إِلَى أَنْ َقال:
«لَكِن َ
ش ٌْبا – َماَ -د َف َعنًِ – َك َما دَ َف َع َؼ ٌْ ِري -لِلت َرٌث؛ َر ٌْ َث َما َت َت َبٌنُ َ -علَى
ِفاضة الش ْع ِبٌة» -ال َم ْز ُعو َمة -فًِ
ال َمؤل -ه ُِوٌ ُة ال َقابِمٌِن َعلى «االِ ْنت َ
لٌِ ْب ٌَا!»..
...ا ْن َتبِ ُهوا (!) إِلى َكلِ َمة (كادُوا ال َم ْز ُعو َمة!!)
ُثم َبدأَ ٌُ َع ِّد ُد ( َم َزاٌا) ال َقذافًِ (!)؛ َذاكِرا َثبلثا مِنْ ( َمآث ِِره)َ :ت ْج َعلُ َك (!) «الَ
ارك،
س الكِف ِة َمع ُح ْسنًِ ُم َب َ
ٌع – َعلَى اإلِ ْطبلَق -أَنْ َت َ
َت ْس َتطِ ُ
ض َع ُه فًِ َن ْف ِ
ٌر ِه!!!-
ابدٌِن ِبن َعلًَِ - »..ك َما ه َُو َح ْر ُ
َوزٌن َ
الع ِ
ؾ َكبلَمِهَ ،و َت ْع ِب ِ
صا ٌَة الد ْولٌِة فًِ
الو َ
ص ِّف ُق ِب َه َبل –أَ ْو ْ
ُثم ا ْن َت َق َد « َمنْ ٌُ َ
استِ ْه َبال -لِلت َدخلَ ،و ِ
لٌِ ْب ٌَا!!»..
استِ ْه َبال!!!)
.....ا ْن َت ِب ُهوا (!) إِلَى َكلِ َم ِة ( ِب َه َبل)!! ُثم َكلِ َمة ( ْ
...جمٌلتان ّ -
جدا!!-
ألٌس كذلك؟!!
َ
الح ْر ِبٌ ُة األَ ْم ِرٌكٌِ ُة –ال ُم َحملَ ُة بِ َما لَذ
ٌَ ..قُول ه ََذا – َوف َق ُه هللاَ -والسفُنُ َ
ارت فًِ
ص َ
ب (!) مِنَ األَ ْسل َِح ِة َوال َق َنابِلَ ،وال ُم َجندٌِنَ ،وال ُم َجندَات (!) َ
َو َطا َ
س َواحِل لٌِ ْب ٌَا!!
سط (ال َب ْح ِر األَ ْب ٌَ ِ
سط)َ ...علَى َم ْر َمى (قُ ْن ُبلَة!) مِن َ
ض ال ُم َت َو ِّ
َو َ
ٌرات،
...فًِ َم َقال َط ِوٌل؛ ذِي َن ْظ َرة َو َت ْحلٌِل؛ ضِ ْمنَ َكلِ َماتَ ،و َت ْق ِر َ
اجات ..لَ ْم أَ َت َطر ْق (أنا)َ ،والَ أَخًِ الش ٌْخ َم ْ
ش ُهورَ ،والَ ( َم ْركِز اإلِ َمام
استِ ْن َت َ
َو ْ
ش ِر م ِْع َ
األَ ْل َبانًِ) –الَ مِنْ َبعٌِدَ ،والَ مِنْ َق ِرٌب!َ -و ْلو إِلى ُع ْ
ارهَا!!!
ش ِ
اج ُع َم َقال( :ا ْن َت ِب ُهوا –أٌَ َها
ٌِرات -ه ََذا ال َم َقال ٌُ َر َ
س َم ْع َنى _ َو َت ْحذ َ
َوفًِ َن ْف ِ
ساَ ،وإِ َ
اب ِع ال ّنفط) -
السادَ ة -أَ ْم ِرٌ َكاَ ،و َف َر ْن َ
ٌطا ْل ٌَا ٌَ ْس َتعِدونَ الِ ْحتِبلَ ِل َم َن ِ
السٌاسة! -ال َم ْن ُ
شور
للدكتور ِرفعت س ٌّد أحمد -وهو مِن مشاهٌر ُم َحلِّلًِ ِّ
ٌِرة فًِ (اإلِ ْن َت ْرنِت) -لَ َعل أَدِل َت ُه (!) –الَ أَقُول ُ ُ :ت ْقنِ ُع ُكم!،-
َعلى َم َواق َِع َكث َ
ِؾ َت َهج َم ُك ُم َ
اء،
الؽ ِوي ال َباطِ ل َ ال َقابِ َم َعلَى ال َك ِذبَِ ،واال ْفت َِر ِ
َولَكِنْ ؛ أَقُول ُُ :توق ُ
ٌر –مِنْ ِج َهةَ ،-وال َه َوىَ ،والت ْ
ٌر –مِنْ ِج َهة أ ُ ْخ َرى!!-
ش ِه ِ
َوالت ْز ِو ِ
الجابِ ُرونَ َع ِن (الس ِبٌل!)؟!
َفؤَي َك ٌْل ِبم ِْك ٌَالَ ٌْ ِن –ه ََذاْ ٌَ -ف َعلَ ُه (هإالء) َ

َوأَي َو ْز ِن ِبم َ
سو َنه؟!
ار ُ
ٌِزا َن ٌْ ِن –ه ََذا -الذِي ٌُ َم ِ
الحقٌِقًِ -الذِي َر َم ْو َنا بِ ِه – ِبال َباطِ ل-؟!
أَ ْم هُو (االِ ْرتِبا ُك) – َ
الع ْن َت ِرٌة-التًِ ٌُ ْطلِقُونَ سِ َها َم ُهم –فٌِ َها-
َفلِ َم َاذا الَ ٌُ َو ِّج ُهونَ ه َْج َماتِ ِهم – َ
ؾ لِ َت َوج َهاتِ ِهم – َوالذِي ( ُه ْم!) َقا ُموا بِ َن ْ
ال ال ُم َخالِ ِ
ش ِره!-
َعلَ ٌْ َنا :-إِلى َه َذا ال َم َق ِ
؟!
*أَألَن ُه سِ ٌاسِ ً ( َمدَ نًِ!)؛ الَ (دٌِنً!) َ
ش ْرعِ ً – َتؤْكٌِدا َعلَى َما َت ْن َطل ُِق ِم ْن ُه
ار َكة!-؟!!
َث ْو َرا ُت ُهمَ ،و َت َظاه َُرات ُه ُم –ال ُم َب َ
*أَ ْم ألَن َوالِ َد َة (د .إِ ْب َراهٌِم َعلوش) – َوأَ َنا أَ ْس َم ُع َع ْن ُهَ ،والَ أَ ْع ِرفُ ُه،
ت (ال ُم َناضِ ل َوال ُم َف ّكر اإلِ ْسبلَمًُِ :منٌِر َ
َو(أَ ْحٌانا!) أَ ْقرأ ُ لَه –هًِ أ ُ ْخ ُ
شفٌِق)
سوب َعلى (اإلخ ِْوان)-؟!
– َوال َم ْح ُ
الولَ ِد ل َِخالِ ِه) -أَو :ل َِحالِ ِه!-؟!
اعتِ َبار أَن ( ُثل ُ َثً َ
َ ...علَى ْ
ب (الرأي َوالرأي َ
*أَ ْم مِن با ِ
اآلخر):
َفإِنْ َكان:
صر َعلَ ٌْ ِه – َو َمنْ لَؾ لَف ُه-؟!
َف َهلْ ه َُو َح ْ
أَ ْم لِ ُكل ِّ أَ َحد؟!
س ْق َطة أَ ْخبلَقٌِة َجدٌِدَة…
صرا» (!)؛ َفذِي َ
َفإِ َذا َكانَ « َح ْ
اس َت ْث َن ٌْ ُت ُمونًِ؟!
ؾ – َولِ َم َاذاْ -
َوإِنْ َكانَ «لِ ُكل ِّ أَ َحد» (!)؛ َف َك ٌْ َ
س ٌِّد
العدَ ِد َن ْفسِ ِهَ )ٕٓٔٔ/ٖ/ٖ(-ح ْول َ ( َ
أَما الن ْق َط ُة الثانِ ٌَةَ :ف َم َقال –فًِ َ
وم َعلى « َعلًِ
قُطب!) َولَ َعل ُه جا َء ( ُمتناؼِما )!( )مع ( َم ْوسِ ِم ال ُه ُج ِ
الحلَ ِبً» :-!!)..لِ َكاتِب َم ْعروؾ ُح ْمقُهَ ،م ْك ُ
شو َفة َببلَ َد ُت ُه؛ َخ َب ْر ُ
ت َع ْقلَ ُه َق ِرٌبا
َ
اعات ُم َت َتالِ ٌَات (!) –الَ أَ ُظن ُه َنسِ ٌَها!َ -ولَ ْو َنسِ ًَ لَ َبنَ أ ُ ِّمه!-؛
س َ
س َ
مِنْ َخ ْم ِ
وب ُكل ِّ َمبلَم!-؛ دُونَ أَدْ َنى
ُحشِ َر فٌِ َها فًِ ُج ْح ِر َ
ضب َخ ِرب؛ ِب َؽ ٌْ ِر َكبلَم – ِ
َج َواب! َم َع ا ْنح َِراؾ َ
ول الص َواب!!
شدٌِد َع ِن َق ُب ِ
س ْر ُ
ص ْم ُ
َو َقدْ َردَدْ ُ
س
ت َظ ْه َرهَ ،و َك َ
ت َعلَ ٌْهَِ ،و َق َ
ت َقلَ َمه – َق ْبل َ أَ ْك َث َر مِنْ َخ ْم ِ
س َن َوات! -فًِ كِتا َب ٌْ ِن ُم َت َتالِ ٌَ ٌْن؛ َك َ
ش ْف ُ
اول َعنٌِد! َو ُم َت َعالِم
َ
ت فٌِ َها َك ْم ُه َو ُم َت َط ِ
ِر ْعدٌِد!! َو َجاهِل َبلٌِد!!
س َك َ
ت َو َخ َنسَ ،و ِبؤَدْ َنى أَدْ َنى َكلِ َمة –إِلى اآلن!َ -ما َن َبس!!
َف َ
ار َتدْ لٌِس َقدٌِم -ال ٌَ ْوم:
ُ ...ثم ٌَؤْتًِ – ِب َت ْك َر ِ

صح الن ْوم)...
الح ْم ُد ِ ِ
هلل َعلَى السبلَ َمة)!! و ( َ
فـ ( َ
لَكِن َها –اآلنَ  -لَ ُهَ ،وألَ ْ
وحة...
سوق َم ْف ُت َ
ش َكالِ ِه!ُ -
وحة..
س َ
َو َمجاالت –ألَهْ ِل ال َه َوىَ -م ْف ُ
س ُبونَ ِم ْن َها َ
ش ٌْبا –
س ٌَ ْك َ
ٌِق هللاِ – َت َعالىَ -ع ْن ُهم :-أَن ُهم َ
فلقد َظنوا –لِ ُب ْع ِد َت ْوف ِ
أَي َ
شًء!-..
ؾ!) ُح َن ٌْن!
َف َر َج ُعوا َولَ ْم ٌَ ْظ َف ُروا َولَو ( ِب َف ْردَة) مِن ( ُخ ِّ
َر ْح َم ُة هللاِ َعلَ ٌْ َك – ٌَا ُح َن ٌْن!-
الجدٌِد-
َو( ُكل) – َوالَ أَقُولُ :جل! -الذِي أَ ْو َردَ هُ ه ََذا ال َبلٌِ ُد –فًِ ( َم َقالِ ِه!) َ
س ٌِّ ِد ِه!)َ ،و(قُ ْط ِب ِه– )! َن ْقبل َعنْ َم َ
اٌخِنا الثبلَ َث ِة –ال ِك َبارَ :-قدْ
ِد َفاعا َعنْ ( َ
ش ِ
َك َ
اءهَ ،و َبٌ ْن ُ
ش ْف ُ
ت آخ َِر أَ ْق َوالِ ِهم فٌِه،
ت -فً كتا َبً
المذكور ٌْ ِن -آنِفاَ -ما َو َر َ
َ
َو َك ْ
شؾِ َحقٌِ َق ِة َخوافٌِه!!
َولَكِنْ ؛ الَ ٌَفُو ُتنًِ –هُناَ -كلِ َم َتان –مِنْ َم َقالِ ِه الط ِوٌل( -ال َه ِزٌل!)؛ أَ ْنسِ فُ ُه –
صفا:
ص ْف َ
ِب ِه َماَ -ن ْسفا ،ألَ َذ َرهُ –فٌِ ِه َماَ -قاعا َ
َ 1كر َر – َمر َت ٌْ ِنِ -ب َم ْع َن ٌَ ٌْ ِن! -اإلِ َض ُك ُتبًِ َح ْول َ َما
ار َة إِلى َما قُ ْل ُت ُه فًِ َب ْع ِ
ش َ
ات َم َ
اج َت َم َع ْت َعلَ ٌْ ِه َكلِ َم ُ
اٌ ِخ َنا الثبلَ َث ِة –ال ِك َبار :-ا ْب ِن َبازَ ،واألَ ْل َبان ًَِِّ ،وا ْب ِن
ْ
ش ِ
ع َث ٌْمٌِن ،-مِنْ أَن ُه« :الَ ٌَ ْب ُع ُد َع ِن الص َوا ِ
ب َ -كثٌِراَ -منْ ٌَد ِعً أَن ُه اإلِ ْج َماع،
الح ّق..».
َوأَن ُه َ
َواصِ فا لَ ُه ِبؤَن ُه ( ُؼلُ ّو!)
َولَ ْو ُك ْن َ
س َكت ...
ؾ َما (ال ُؽلُ ّو) -وحقٌق ُت ُه! :-لَ َ
ت – ٌَا ه ََذاَ -ت ْع ِر ُ
لَكِن ال َكبل َم َ
ش ْه َوة!!
َوإِن َما َكر َر (ه َُو!) تِ ْل ُك َما ال َمر َت ٌْ ِن –لِ َكبلَمًَِ -ث َناء َعلَى َم َ
اٌ ِخ َنا-؛ لِ ٌُ ْل ِز َمنًِ
ش ِ
س ٌِّد قُطب..
(!) –فٌِ َما َت َوهم!ِ -بؤ َ ْق َوالِ ِهم (ال َقدٌِ َمة!) فًِ َ
اءاتِهِ؛ َفبلَ
ت فًِ ِك َتا َبً -ال ُم َ
َوإِ ْذ َقدْ َبٌ ْن ُ
ِّع َ
ار إِلَ ٌْ ِه َماُ -ب ْطبلَنَ َم َزا ِع ِمهَِ ،واد َ
ش ِ
أ ُ ِعٌ ُد!
ض ِّد -جمٌ ِع ِه -إِلَ ٌْ ِه..
ب َق ْولُ ُه – ُكل ُهَ -علَ ٌْهَِ ،و َر َج َع ِبال ِّ
َفا ْن َقلَ َ
َوهؤ َ َن َذا أَ ْقلِ ُب ُه َعلَ ٌْ ِه – َمرة أ ُ ْخ َرىَ ،-والِ ِّت َجاه َ
ؾ!
آخ َر؛ لَ َعل ُه ٌَ ْر َع ِويَ ،و ٌَ ُك ّ
اس َمع – ٌَا َذا-:
َف ْ
إِن َف َتاوى ال َم َ
ٌم
شاٌِ ِخ الثبلَ َث ِة –ال ِك َب ِ
ار -هُم هُم!َ -و َؼ ٌْ ِرهِم ُ -م ْإ َتلِ َفة َعلَى َت ْح ِر ِ

ج َها
ٌِر مِنْ َن َتابِ ِ
ال ُم َظاه ََرات َ -ؼ ٌْ ُر ُم ْخ َتلِ َفةُ ،-متفِ ّقة َعلَى َم ْن ِع َها َوالت ْحذ ِ
وسوآتِ َها َ -ؼ ٌْ ُر ُم ْف َت ِر َقة!-
َ
َف َما َذا أَ ْن َ
ت َقابِل –اآلن-؟!
َبلَْ ...ق ْبل َ اآلن!!
س ٌْطِ ُر َعلَى القُلُو ِ
ب َوال ُعقُول...
إِن ُه ال َه َوى ال ُم
ستطٌر؛ ال ُم َ
ُ
َف َم َاذا ( َن ْحنُ ) َنقُول؟!
الجابِر-
س ِبٌلِه!) – َ
س ْطر!) مِن ( َم َقالِ ِه) الذِي ( َقا َءهُ) فًِ ( َ
صفُ ُه –آخ َِر ( َ
َ 2و َْ ،واصِ فا َكبلَمًِ الذِي ا ْن َت َقدَ هُ)!( َ ،ولَ ْم ٌُ ْع ِج ْب ُه؛ ِبؤَن ُه ..( :ال َكبلَ ُم الث ْو ِري
األَهْ َوج!!)
َفلَبِنْ َكانَ َكبلَمًِ الذِي لَ ْم ٌُ ْع ِج ْب ُكم (!) – َوه َُو ُمدَلل ُم َإصلَ -تصِ فُو َن ُه بِ َه ِذ ِه
صا ِ
ؾ ال َبشِ َعةِ؛ َف َما َبالُ ُكم َت ْس ُك ُتون..
األَ ْو َ
ار ُكون..
َبلْ ُت َب ِ
َو ُت َث ِّو ُرون ..أَ ْو َف َرَ ..وأَ ْو َف َر..
َو ُت َه ٌِّ ُجون ..أَ ْك َث َرَ ..وأَ ْك َث َر..
ِب َما فٌِ ِه إِ ْؼراق لِل ُم ْسلِمٌِنَ ِب ِد َمابِ ِهم..
َو ِب َما فٌِ ِه َق ْتل ُ َب ْعضِ ِهم َب ْعضا..
است ِْع َباد)َ -جدٌد َمدٌِد!!
ال –مِنْ َجدٌِد -الِ ْست ِْع َمار ْ (-
َوبِ َما فٌِ ِه َف ْس ُح ال َم َج ِ
اء ُكمَ :-ث ْو ِري
صنٌِفِ ُكم-لِ ُم َخالَ َفتِ ِه أَهْ َو َ
ب َت ْ
س ٌِّد قُطب – َح ْس َ
َف َكبلَ ُمنا فًِ َن ْق ِد َ
أَهْ َوج..
وبال ِّ
اء َواألَ ْ
ارا ِ
الج ْو َفاء!-؛
َوأَما َكبلَ ُم ُكم فًِ َف ْت ِح األَ ْب َواب لِلدِّ َم ِ
ت َ
ش َع َ
شبلَء ِ -
سمو َنه!-؟!!
سمو َنه –أَ ْو َ :ت ُ
َف َما َذا ُت َ
َ
ٌِم َهدٌِة ( َما مِنْ َو َراهَا َج ِزٌة!) لِ َهذا ال َكاتِ ِ
ب
َوأ ْختِ ُم َم َقالًِ – َه َذاِ -ب َت ْقد ِ
المؤْ ُجور! َوال ُم َراسِ ِل المؤْ ُزور!!– َوإِنْ ُك ْن ُ
مثل ال ٌَقٌِنَ أَن ُه الَ ٌَ ْس َتحِق َها
ت َعلَى ِ
(!) ،بل َقدْ الَ ٌَ ْن َتف ُِع بِ َها ،-لَكِن؛ َك َما ٌُ َقال :األَ ْج ُر َعلَى هللا:
كتاب ِه «الط ُرق ال ُح ْكمٌِة» (ٕ):4ٔٔ-4ٔٓ/
َقال َ اإلِ َما ُم ا ْبنُ ال َق ٌِّم فًِ ِ
ٌق ا ْل ُك ُت ِ
ب ا ْل ُمضِ ل ِة َوإِ ْتبلَفِ َها.
«الَ َ
ض َمانَ فًِ َت ْح ِر ِ
اس َت َع ْرت ِك َتابا فٌِ ِه أَ ْ
َقال َ ا ْل َمروذِي :قُ ْل ُ
ش ٌَا ُء َردٌِ َبةَ ،ت َرى أَنْ
ت ألَ ْح َمدَ ْ :
أَ ْخ ِر َق ُه ،أَ ْو أَ ْح ِر َق ُه؟ َقال َ َ :ن َع ْم.

سل َم ِ -ب ٌَ ِد ُع َم َر ِك َتابا ا ْك َت َت َب ُه مِن
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َو َقدْ « َرأَى النبًِ َ -
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه
آنَ ،ف َت َمع َر َو ْج ُه النبِ ًِّ َ -
الت ْو َراةَِ ،وأَ ْع َج َب ُه ُم َوا َف َق ُت ُه لِ ْلقُ ْر ِ
ورَ ،فؤ َ ْل َقاهُ فٌِ ِه» .
سل َم َ ،-حتى َذه َ
َو َ
َب ِب ِه ُع َم ُر إلَى التن ِ
ؾ – َب ْع َدهُ -مِنْ ا ْل ُك ُت ِ
ب
ص ِّن َ
سل َم َ -ما ُ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ؾ لَ ْو َرأَى الن ِبً َ -
َف َك ٌْ َ
آن َوالسنةِ؟!
ض َب ْع ُ
ار ُ
ض َها َما فًِ ا ْلقُ ْر ِ
التًِ ٌُ َع ِ
َو َهللاُ ا ْل ُم ْس َت َعانُ .
ب َع ْن ُه َ
آن
سل َم َ -منْ َك َت َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َو َقدْ «أَ َم َر الن ِبً َ -
ش ٌْبا َؼ ٌْ َر ا ْلقُ ْر ِ
سنتِ ِه»َ ،ولَ ْم ٌَؤْ َذنْ فًِ َؼ ٌْ ِر َذلِ َك.
أَنْ ٌَ ْم ُح َوهُ»ُ ،ثم «أَذِنَ فًِ ِك َتا َب ِة ُ
َو ُكل َه ِذ ِه ا ْل ُك ُت ِ
ضم َن ِة لِ ُم َخالَ َف ِة السن ِة َ :ؼ ٌْ ُر َمؤْ ُذون فٌِ َهاَ ،بلْ َمؤْ ُذون فًِ
ب ا ْل ُم َت َ
َم ْحقِ َها َوإِ ْتبلَفِ َها .
ضر ِم ْن َها.
َو َما َعلَى األُم ِة أَ َ
ص َح ِ
ؾ ُع ْث َمانَ  ،لَما َخافُوا
صاحِؾِ ا ْل ُم َخالِ َف ِة لِ ُم ْ
ٌِع ا ْل َم َ
َو َقدْ َح َر َق الص َحا َب ُة َجم َ
ؾ
ب التًِ أَ ْو َق َع ْت ا ْل ِخبلَ َ
ؾ لَ ْو َرأَ ْوا َه ِذ ِه ا ْل ُك ُت َ
َعلَى األُم ِة مِنْ االِ ْختِبلؾِ َ ،ف َك ٌْ َ
َوالت َفر َق َب ٌْنَ األُمةِ؟!».
َ ...وه ََذا َع ٌْنُ َما أَ ْف َتى ِب ِه أ ُ ْس َتا ُذ َنا الش ٌْ ُخ ا ْبنُ باز َ -ر ِح َم ُه هللا -فًِ آخ ِِر
س ٌِّد قُطب)َ ،ح ٌْ ُ
ض ُك ُت ِ
ث َقال -فً أحد دروس (شرح
اوٌ ِهِ -ب َح ِّق َب ْع ِ
ب( َ
َف َت ِ
رٌاض الصالحٌن) لسماحته؛ بتارٌخ ٌوم األحد (ٔٗٔٙ/4/ٔ6هـ)َ -ر ّدا
رضً هللاُ عن ُهم-:
ض الص َحا َبة-
س ٌِّ ِدهِم) فًِ َب ْع ِ
َعلَى َب ْع ِ
َ
ون ( َ
ض ُط ُع ِ
العاص؛ ُكل ه ََذا َكبلم
بن َ
عاو ٌَ َة َو َ
«ه ََذا َكبلم َق ِبٌحَ ،
سب ل َِع ْمرو ِ
سب لِ ُم ِ
َق ِبٌحَ ،و َكبلم ُم ْن َكر..».
َقال َ السابِل ُ :أَ َال ٌُ ْن َهى َعنْ َهذِه ال ُك ُتب التًِ فٌِ َها َه َذا ال َكبلم؟
َف َقال َ الش ٌْ ُخ َ -ر ِح َمه هللا ْ ٌَ « :-ن َبؽًِ أَنْ ُت َمزق».
َوأَ َنا أَ ْعلَ ُم – ٌَقٌِنا -أَن ِم ْثل َ ه ََذا الط ْع ِن –فًِ الص َحا َب ِة -لَن ٌَ ُهز َ
ش ْع َرة مِنْ
سا ِد ُكم!!
أَ ْج َ
س ٌِّ ِد ُكم)َ ،و(قُ ْط ِب ُكم) -أو
َب ٌْ َن َما ٌَ ُكونُ -ولو فٌِ َما َت ُظنونَ (!) أَن فٌِ ِه َط ْعنا ِبـ ( َ
أي مِن ُرإوسِ ُكم :-هَز ألَ ْر َكانِ ُكم! َو َز ْل َزلَة لِ ُعقُولِ ُكم!!
الو ْس َطى!!-
ون ُ
َت َعصب الَ َنظِ َ
ٌر لَه – َوالَ فًِ القُ ُر ِ
َفإِ ِذ ْ
اخ َت ْر ُ
ٌر ُح ْك ِم اإلِ َم ِام أَ ْح َم َد ُت َجا َه ال ُك ُت ِ
ب
ت (أَ َنا) أَ َحدَ َو ْج َهً َت ْخ ٌِ ِ

ضلِّلَة...
ال ُم َ
الو ْج َه َ
َف َقد ْ
اآلخ َر..
ار الش ٌْ ُخ ا ْبنُ باز َ
اخ َت َ
ضبلَلِه –مِنْ َر ْأسِ ِه!!-
س ِهَ ،-و َبوا َب ُة َ
ض ُع ْن َوانُ َم َقالِه –مِنْ أ ُ ِّ
َ ...و ِب َه َذا ٌُ ْن َت َق ُ
َ ...والسبلَ ُم ِخ َتام..
َوال َبادِي أَ ْظلَمَ ،وه َُو الذي ٌُبلَم...
است ِْعدَ اد َتا ّم...
ص ّداَ -علَى ْ
َو َن ْحنُ – َر ّدا َو َ
َحفاظا َعلَى دٌِنِ َنا اإلِ ْسبلَم…
ص َرة لِ ِك َتا ِ
العبلم..
ب َر ِّب َنا ال َملِكِ َ
َو ُن ْ
سن ِة َن ِب ٌِّ َنا – َعلَ ٌْ ِه الصبلَةُ َوالسبلَم -.
صارا لِ ُ
َوا ْنتِ َ
ار األَ ْعبلَم...
َو َعلى َم ْن َه ِج َ
سلَفِ َنا األَ ْب َر ِ
ض لِ َ
ش ٌْ ِخ ال ُم َث ِّو ِرٌن،
َو َردِّ ي ه ََذا –مِنْ أَولِ ِه إِلى آخ ِِر ِه -ه َُو الصد َوالن ْق ُ
سا َب ُق َق َن ُ
ضا َفتِ ِه!!
وات الفِ ْت َن ِة الِ ْستِ َ
جٌن –ا ْب ِن الث َمانٌِن !-الذِي َت َت َ
َو ُم َقد ِم ال ُم َه ٌِّ ِ
الح ْظ َو ِة ِب َ
ٌِق الن َظ ِر (!) فًِ َح َر َكا ِ
ش َر ِ
ت ٌَ َد ٌْ ِه!
ؾ ُ
َو َ
وس َب ٌْنَ ٌَدَ ٌْ ِه! َو َت ْعم ِ
الجل ُ ِ
َو َت َحر َكا ِ
ت َع ٌْ َن ٌْ ِه!!!
…أَالَ َوه َُو:
اء ال ُم ْسلِمٌن) الش ٌْخ الدكتور ٌُوسؾ
ًِ لِ ُعلَ َم ِ
العالَم ِّ
ٌِس اال ِّت َحا ِد َ
( َرب ُ
ص َبة)
الج ْه ِل َوال ُؽ ُرور -أن( :السلَفٌِة ال ُم َت َع ِّ
اوي (!) ،الذِي َز َع َم – ِب َ
ال َق ْر َ
ض ِ
َو(الصوفٌِة) :ات َف َق َتا َعلَى َت ْسفٌِ ِه الث ْو َرا ِ
ٌج لِـ( َ :ث َقا َفة
ت ال َع َر ِبٌ ِة َع ْب َر الت ْر ِو ِ
سامة َت ْر ِب ُط الفِ ْت َن َة ِب ُ
وج َعلَى ال ُحكام!!)
َ
الخ ُر ِ
الع َر ِبً –
اب َ
الحاك ِِم بِال َم ْح ُكوم)ُ ،م َإ ِّكدا (أَن َما ٌَقُو ُم ِب ِه الش َب ُ
ُم َب ٌِّنا ( َعبلَ َق َة َ
س مِنَ الفِ ْت َن ِة فًِ َ
ش ًْء؛ ألَن اإلِ ْسبلَ َم ٌَؤْ ُم ُر ِبإِ َزالَ ِة (الظ ْل ِم الذِي
َحال ٌِّا -لَ ٌْ َ
الحكا ُم فًِ أَ ْب َ
ش ِع صِ َفاتِ ِه!)
س ُه ُ
ار ُ
ٌُ َم ِ
اء َد ْولَة َمدَ نٌِة ِب َم ْر ِجعٌِة إِ ْسبلَمٌِة)ُ ،مشِ ٌرا إِلى أَن:
ُم َطالِبا ِبال َع َم ِل َعلىِ ( :ب َن ِ
س مِنَ اإلِ ْسبلَم!!!
( َم ْبدأَ دٌِنٌِ ِة الد ْولَ ِة) لَ ٌْ َ
ب ُ
ج َ
ان لِلش ُعو ِ
الخ ُرو َج َعلَى
ض َ
َقابِبل( :إِن الظ ْل َم َوإِ َ
اس ٌُ ِ
ٌز ِ
وق الن ِ
اع َة ُحقُ ِ
ُحكا ِم َهاُ ،مضِ ٌفا أَن َت ْحق َ
ٌق الش ْر ِع فًِ اإلِ ْسبلَم!!)
ٌِق ُ
الح ِّرٌ ِة ُم َقدم َعلَى َت ْط ِب ِ
...فًِ َكبلَم إِ ْن َ
شابًِ َعاطِ فًِ ه َِزٌل؛ ِب َؽ ٌْ ِر أد َنى ُحجة َوالَ أقل ِّ دَ لٌِل!!!
َولًِ أَن أَ ْسؤَلَ ُه –أَو ال ُمدَ اف َِع َع ْن ُه! ،-أَو ال ُم ْؽ َت َ
اظ مِنْ َكبلَمًِ َعلَ ٌْ ِه-:

صلَ ْت ِب َط ِرٌ َقة
لَ ْو أَن َث ْو َر َة الـ– )َ (facebookو َما َو َرا َءهَا! َو َما َب ْعدَ هَا َ !-و َ
ساب َِر ِببلَ ِد ال ُم ْسلِمٌِنَ :-م َاذا
– َما )!( -إِلَى (دَ ْولَ ِة َق َطر) – َح َماهَا هللاُ َو َ
س ٌَ ُكونُ َم ْوقِفُ ُه؟!
َ
ٌاح ُه-؟!
ٌح ُه – َوالَ أَقُول ُِ :ر ُ
س َتت ِج ُه ِر ُ
َوأَ ٌْنَ َ
والسبل ُم علٌكم ورحمة هللا وبركاته...
بإذن هللا-.
...والجزء (الثالث) مِن هذا (ال َمقال) :ؼدا ِ -
فاصب ُروا ...وان َتظِ ُروا..
ِ

الجابرون عن (السبٌل!)ٌ :هاجموننا(!) -بالتهوٌل،-
وبالكذب المكشوؾ الهزٌل (ٖ)
الجابرون عن (السبٌل!) ٌُها ِج ُمو َننا -بالتهوٌل،-
وبالكذب المكشوؾ الهزٌل (ٖ)
سل َ َن ْحلِ ِه ( َخ ْطفا!!)؛ بحٌث
الماهر :هو الذي (
...الـ(عسال ُ!)
ٌقطؾ!) َع َ
ُ
ُ
وٌنجو مِن ألَ ِم ِه!!
ٌهرب مِن لَ ْس ِع ِه!
ُ
ُ
تجاوزا َط ْو َره! متع ِّدٌا
أما إذا كان الـ(عسال!) جدٌدا (!) على (المِهنة!)ُ ،م ِ
َقدْ َره!! فهو -ببل شك ٌ(-ستؤهِل!) الل ْس َع ،والل َ
دغ -أٌضا!-
و(على نفسِ ها َج َن ْت َبراقِش!!)
ما علٌنا!!
أمر ٌْن ُم ِهم ٌْن
...وقبل أن َند ُخل َ فً موضوع (الٌوم!) :ال ُبد أنْ َنذ ُك َر َ
أمس!):
أمس! وأول َ
ِ
اب َق ٌْن ( ِ
ُمتعلِّ َقٌن بال َمقالَ ٌْن الس ِ
فر ُحنا !
أولهما( :تبشٌر!) الدكتور القرضاوي بؤمر ٌَ ُ
سره (!) ،وال ٌُ ِ
زعجنا ،وال ٌُقلِقُ ُه (!) ،وهو دَعوات (FaceBook) -جدٌدةُ -متكاث َِرة -
و ٌُ ُ
وباآلالؾ!!-؛ إلقامة (ثورة ال ُح ِّرٌة) -فً دولة َق َطر -حماها هللاُ وببل َد
ال ُمسلمٌِن ،-بتارٌخ ()!!!ٕٓٔٔ/ٖ/ٔٙ
فهل س ٌُ َ
س ِّر ُعها؟!
ش ِّج ُعها القرضاوي ،بل ٌُ َ
بالضدِّ  ،العتباراتِ ِه السٌاسٌة -ال َمعروفة!-؟!
أ ْم سٌكونُ لها
ِّ
سٌنتظر َبدْ َء (شباب الفٌس بوك) ح ّتى ٌُ َف ِّج ُروها (هُم)! ثم ٌكشؾ (هو)
أم
ُ
ال َمستور ،و ٌَر َكب الموجة ،و ٌَصعد فوق األكتاؾ؟!
أم سٌكونُ على طرٌق ِة خامنبً (!) فً (تحرٌم!) ُمظاهرات العراق!
ِصر ،وتونس ،و ..و؟!
وإباحة ُمظاهرات م ْ
الحناٌا!!
...هوى َم ْحض ٌتؽلؽل ُ فً األحشاء ،وبٌن َ
أم ماذا؟!

بار َكة أمرٌكا -وتؤٌٌدُها -لثورات (الحرٌة والعدل
أما
األمر الثانًُ :م َ
ُ
وحقوق اإلنسان) -التً تجتاح الد َول العربٌة-؛ أال تستؽلو َنها )!(لِ َن ْقلِها
العدو الصهٌونً ال ُمت َفق
إلى الداخ ِِل الفلسطٌنً؛ لعلها تكونُ (ثورة!) على
ِّ
على عداوتِ ِه و ُمعاداتِ ِه بٌن (االستراتٌج ٌٌِّن السٌاس ٌٌِّن) ،و(المف ِّك ِرٌن
األٌدٌولوج ٌٌِّن) -أجمعٌن!!-
ٌستؽرق لكل ِّ واحد من ُهم )!(إالّ
ُ
ما دام أن تؽٌٌر (األنظمة الطاؼوتٌة!) ال
َ
انتظار (!)
ثبلثة أسابٌع -على أبع ِد تقدٌر- !!-ح ّتى َن ْق َط َع
أسبوع ٌْن ،أو
َ
َ
س ِّتٌنَ سنة ،فً أقل مِن س ِّتٌن ٌوما!!!
فماذا تنتظِ ُرون -إذن-؟!!
األوامر بهذا اال ِّتجاه (!) ل ْم َتصد ُْر َ -ب ْع ُد-؟!
أ ْم أن
َ
ِّ
الحق ،و َق ُبولِ ِه!!!
تفك ُروا ،وتؤملوا ،وال تجعلُوا النظر َة الحِزبٌة ُتعمٌكم عن
ُثم...
ُ
صحٌفة (السبٌل!) -الحزبٌة ،األُر ُد ِّنٌة ،اإلخوانٌة -بمقالِها
َخ َر َجت علٌنا
(الرابع= بالتاء!)ّ -
لبعض َكبلمًِ!!-
ردا َعلًَ ،و َنقدا
ِ
ألؾ َم ْر َحى  ..إنْ كان ّ
ّ
علمٌا ٌُرا ُد به -وله-
ردا
ف َم ْر َحى له -
ولؽٌر ِهَ -
ِ
الحق.
األهوج الممجوج الل ُجوج؛ كذباُ ،
وزورا ،و َب ْترا،
سق (سبٌلهم!)
أما على َن َ
ِ
كشفت ذلك ّ -
ُ
سحقا،
وتحرٌفا -كما
جلٌا واضحا -فً مقاالتًِ السابقة-؛ َف ُ
و ُب ْعدا!!
أ ّما ُعنوانُ َمقالِ ِهم األخٌر -لعل ُه! -بتارٌخ ،)ٕٓٔٔ/ٖ/ٗ( :فهو( :السلفٌة
الرسمٌة و ُمؽازلَة الباطِ ل!)
فؤقول ُ:
ؾ (السلفٌ ِة) بـ( :الرسمٌة!) ،أو( :التقلٌدٌة!) ،أو( :ال ُمحافِ َظة!) -
ص ُ
َ 1و ْناب ِزٌها؛ ف ُهم َج َهلَة بهذه األوصاؾ،
أو ؼٌر ذلك!! -ا ْن َقلَ َ
ب على ِ
فوار َق ،أو ا ِّتفاقات!
و َمدلوالتِها ،وما بٌنها مِن
ِ
صواب! والن ْب ُز باأللقاب!!
و ُمرا ُدهُم َ -ق ْببل و َب ْعدا -هو الت
بؽٌر َ
ُ
شؽٌب ِ
سنُ
وضحٌِن الحق -فً مقاالتِنا السابقة؛ بما َتح ُ
وقد َن َقدْ ناهُم فً ذلك ُ -م ِّ
ُمراجع ُت ُه..

ُ
الباطل)؛ فلها أهلُها ،وأصحا ُبها ،وأربا ُبها..
ؽازلة
2أما ( ُمِ
ؽازلَ ُة ال ِّ
الذٌن ال ٌُ ِهم ُهم (!) ُم َ
وؼٌرهِم!-
شٌعةِ ،أو ال َب ْعث ،أو العلمان ٌٌِّن -
ِ
ُ
الؽاٌة ُت َب ِّر ُر
ساس( :
فً سبٌل (صنمٌة مصلح ِة دعوتِ ِهم!) ،القابم ِة على أ
ِ
الوسٌلة) -بكل ِّ وسٌلة!-
َ
والتارٌ ُخ َفضاح...
فبل أُطٌل ُ...
الج َهلَةِ؛ فبل ضاب َط ٌضب ُط ُهم! وال
3مِن أش ِّد شًء على نفسِ ً :الرد على َُحج َة ُت ْمسِ ُك ُهم!
ور ِح َم هللا ُ إما َمنا أبا عبد هللا الشافعً -القابل َ( :-ما َ
ت عالِما إالّ
ناظ ْر ُ
َ
َؼلَ ْب ُت ُه ،وما َ
ناظ ْر ُ
ت جاهِبل إالّ َؼلَ َبنًِ) ،وأنا أقول ُ( :وؼل َبنًِ!!)
ؾ
ص ّ
ضة ( َ
ومِن هذا (الجهل) :ما ٌق ُع مِن ُمناقشات و ُردود (إنشابٌة) َم ْح َ
ِلم والدلٌل ،ال َم ْحض األقاوٌل:
َحكًِ!) لمسابل شرعٌة قابمة على الع ِ
العل ُم قال َ هللا ُ قال َ رسولُ ُه *** قال الص ُ
لٌس بالتموٌ ِه
حابة
َ
سول و َبٌن رأيِ َفقٌ ِه
ص َب َك للخبلؾِ َ
ما العِل ُم َن ْ
سفاهة *** بٌنَ الر ِ
...وهكذا -تماما -هذا المقال -األخٌر -لعله!!-
فماذا َنفعلُ؟!
هللاُ ال ُمستعانُ ...
الجهول
ِ
ُكت َِب العِل ُم والدلٌل ُ علٌنا *** وعلى الخا ِملٌِن فِ ْعل ُ
4فؤول ُ َكلِ َمة فً مقالِ ِهم (األخٌر!)( :لم أتوقع!):ٌا ل ُه مِن َو َرع بارد؛ ال  ..بل تو ّقع وتو ّقع ٌ-ا ذا-...
ِّ
قوؾ ضِ دها..
ب على
ألن ه َْج َم َة
الو َ
الحق -وأهلهُ -
الباطل ُتو ِج ُ
ِ
ؼٌر هُدىٌُ -و ِجبان على (ال ُع َقبلء!)
وألن
التثوٌر والت َ
َ
هٌٌج -على ِ
َ
كون..
ال ُم
واجهة ،وعد َم السكوتِ ،أو الس ِ
فلماذا (ال تتوقع!) ما هو واجب ُوجو ُدهُ؟!
ولكنْ ؛ ولَـما كان (توق ُعك!) َم ْبن ٌِّا على أصل حِزبً ظالِم ُمظلِم(!) :كان
ِّ
بعٌدا تصو ُرهُ عن مسالكِ
الحق وأهلِ ِه.
ولببس ما قال( :-ال ٌُوج ُد فً قوامٌِسِ ِهم إالّ الف ِْكر
ُ 5ثم قال َ -َ
االن ِهزامًِ!!)

وهذا توطٌد ل َِج ْهلِهِ ،وتوكٌد لحزبٌتِ ِه...
وقلب ِه علٌه! -وهذا أسهل ُ شًء ٌكونُ !،-
أرد على كبل ِم ِه بعكسِ ِه إلٌه،
وال ُ
ِ
واألحكام (الشرعٌة) ،ال
لماء ال ِح َك ِم
بكبلم عالِـم ُمع َت َبر مِن ُع ِ
ولك ِّنً أردهُ
ِ
ِ
كتاب ِه
الفار َؼة-؛ أال وهو اإلما ُم العز بنُ عب ِد السبلم -كما فً ِ
(اإلنشابٌة!) ِ -
مصالح األنام» ُ -
حٌث قال-رحم ُه هللا ُ -:
«قواعد األحكام فً
ِ
ب؛ ِر ْفقا بِ ِه ْم
وق الر ِّ
«ال َف ْ
وق ال ِع َبا ِد َعلَى ُحقُ ِ
اب ُع :فٌِ َما ٌَ َت َقد ُم مِنْ ُحقُ ِ
صل ُ الس ِ
فًِ ُد ْن ٌَا ُه ْم .
وس
َولَ ُه أَ ْمثِلَةِ :م ْن َها :التلَف ُظ ِب َكلِ َم ِة ال ُك ْف ِر ِع ْندَ اإلِ ْك َرا ِه ِ -ح ْفظا لِلنفُ ِ
ت َوال ِع َبادَا ِ
ؾ الطا َعا ِ
ؾ َ -ب ْعدَ َذلِ َكِ -ب َو َظابِ ِ
ت.
ض ِ
اء-؛ لِ ٌَقُو َم ال ُم َكل ُ
َواألَ ْع َ
اء،
لج ِ
ب هلل َ -علَى ال َف ْو ِرِ :-باإلِ َ
ج ُ
َو ِم ْن َهاَ :ت ْر ُك الصبل ِة َو ِّ
الص ٌَ ِام َ -و ُكل ِّ َحق ٌَ ِ
َواإلِ ْك َرا ِه .
َو ِم ْن َها :األَ ْع َذا ُر ال ُم َج ِّو َزةُ لِ َق ْط ِع الصلَ َوا ِ
ت.
الج ُم َعا ِ
اعا ِ
ت.
ت َو ُ
الج َم َ
َو ِم ْن َها :األَ ْع َذا ُر ال ُم َج ِّو َزةُ لِ َت ْركِ َ
ج َها ِد .
َو ِم ْن َها :األَ ْع َذا ُر ال ُم َج ِّو َزةُ لِ َت ْركِ ال ِ
َو ِم ْن َهاِ :اال ْن ِه َزا ُم ٌَ ْو َم الز ْحؾِ َ -وه َُو َجابِز َإذا أَ ْر َبى َعدَ ُد ال َك َف َر ِة َعلَى َع َد ِد
الص َفا ِ
ار ِ
ت -.
ب فًِ ِّ
بلمَ -م َع الت َق ُ
اإلِ ْس ِ
ار فًِ َح ِّق َمنْ ُعلِ َم أَن ُه لَ ْو َث َب َ
س ِم ْن َهاُ :و ُج ُ
َولَ ٌْ َ
ت لَقُتِل َ
ار مِنْ ال ُكف ِ
وب الف َِر ِ
ار؛ َفإِن ُث ُبو َت ُه ال َجدْ َوى لَ ُه إال َك ْس َر قُلُو ِ
ب
مِنْ َؼ ٌْ ِر نِ َكا ٌَة فًِ ال ُكف ِ
ُور ال َكاف ِِرٌنَ »...
اء ُ
ال ُم ْسلِمٌِنَ َ ،وشِ َف َ
صد ِ
َمهبلَ ..مهبل..
عشر َمرات -على األقل ّ-؛ لعل ُكم (!) تفه ُمون ُمرادا ِ
لماء،
اقرإوه
ت ال ُع ِ
َ
و َمقاصدَ هِم -البعٌد َة عن األهداؾ الحزبٌة ،والعنترٌات العصبٌة!-
در ُكونَ ضواب َط (االنهزامٌة!) ال ُمدعاة ،وال ُمفتراة!
حٌنبذ -وحٌنبذ فقطُ -ت ِ
والتً ٌَس ُهل ُ ّ -
سها إلٌ ُكم...
جدا -ردها علٌ ُكم ،وعك ُ
ِلم
س ُنجابِ ُه ُه ُه
جاب َه باطِ لَ ُكم بمثلِ ِه ..بل َ
ولكننا -آمِلٌن بر ِّبنا -لن ُن ِ
ِ
بؤنوار الع ِ
تسطع على ُظلما ِ
طاولِ ُكم...
التً
ت َجهلِ ُكم ،و َت ُ
ُ
لبها
س ْوقِها إلى َح ْتفِهاَ ،
ص َر األُم ِة الموهومٌ :كونُ ِب َ
ولبِن رأٌ ُتم (!) أن َن ْ
وج ِ
إلى هَبلكِها!!

فا ْف َعلُوا...
بالحج ِة وال ُبرهان -الض َ
وابط الشرعٌة ،والتؤصٌبل ِ
ت
أ ّما نحنُ ؛ فقد َع َر ْفنا ُ -
ؽٌٌر المنشو ُد -صبلحا ،واصطِ بلحا:-
المرعٌة؛ والتً مِن خبللِها ٌكونُ الت ُ
{إن هللا ال ٌُ َؽ ٌِّ ُر ما بقوم ح ّتى ٌُ َؽ ٌِّ ُروا ما بؤنفُسِ ِهم}...
ارع!)،
واالحتكام إلى (الشرع)؛ كما هو ال َف ْر ُق َب ٌْنَ
ف َف ْرق َب ٌْنَ
ِ
ِ
تحكٌم (الش ِ
الهادِي ،والهاذِي!!
سبٌل هللا!)..
ُ 6ثم قال َ( :فبل مكان فً أبجدٌاتِ ِهم للجهادِ ،واالستِشها ِد فًِ
َ ..ك َذ ْب َ
ورب ال َكعب ِة-؛ فال ِجها ُد -واللـ ِه -مِن أسمى عبادات أهل اإلسبلم،
ت ِّ -
سنام اإلسبلم»؛ بما نسؤل ُ ربنا -
وأجل ِّ طاعاتِ ِهم لر ِّب ِهم ،وهو « ُذروة َ
ؼٌر ُمدبِ ِرٌن -وإن َرؼِ َمت أُنوؾ!-
قبلٌِن َ
سبحانه -أنْ ٌُنٌلَنا َ
ُ
درج َت ُهُ -م ِ
لكن َنا ُن َف ِّر ُق بٌن (الجهاد) ّ -
نضبط بضوابطِ ِه...
الحق -ال ُم ِ
وبٌن ِجهاد (ال ُمإتمرات!) :و(المحاضرات الحماسٌة)! والتربٌة العاطفٌة
الجٌاشة الفارؼة!!! جهاد التكتٌل  ...والتحشٌد ..والتجمٌع ..ثم ال شًء!
الشاعر:
بقول
والتً ُت َذ ِّك ُرنًِ ُ -كلها-
ِ
ِ
ِمار!
ترى إذا ا ْن َجلَى ال ُؽبا ُر *** أفرس تح َتك أ ْم ح ُ
سوؾ َ
...وما لَ َنا ُن ْب ِع ُد -كثٌرا-؛ فبٌن أٌدٌنا مثال حً ،وواقعً -مِن ُكم وإلٌ ُكم-
والسبل ُم علٌ ُكم !-:
ذكر
قال (أستا ُذهم!) محمد قطب فً كتابه «واقعنا المعاصر» -بعد أن َ
َ
اإلخوان) فً مِصر-:
ضربة (
ِ
اإلمام الشهٌد (!) فً
موع التً كانت تتحلق حول
ِ
«فرت كثٌر مِن ال ُج ِ
َد ْرسِ ِه األ ُ
سبوعً ،فتمؤل المركز العام لجماعة اإلخوان ال ُمسلمٌِن ،وتمؤل
ِّ
األمر لٌس َع َرضا قرٌبا ،وال
المتفرعة حوله :حٌن رأوا أن
الشوارع
َ
ِّ
الج ُ
س َفرا قاصِ دا ،إنما هو جهاد وعذاب ،كما فرت ُ
َ
موع التً كانت تستقبل ُ
اإلمام الشهٌد ُكلما تنقل مِن ُمدُن القطر أو فً أرٌافِهِ ،فً رحبلته الدابمة
التً ل ْم ٌَ ُكن ٌف ُتر عنها!!»...
رس؟!
فهل (فهم ُتم!) الد َ
لعل ُه!!
ُ
والفرق -كذلك -أٌضا -فً الجهاد المزعوم؛ الذي هو -فً حقٌقتِ ِه! -فساد

ؼٌر ذلك!
وإن اد ِع ًَ فٌه ُ
وإفساد؛ ِ
ؾ،
وهو الجها ُد ال ُمفتقِ ُد لِشروطِ ِه وضوابطِ هِ ،والذي ال ٌُ ْثم ُِر إالّ الض ْع َ
َ
والخ َور ،والوٌل ،والث ُبور!
مضى علٌه نحو
ولعل
نس -بع ُد -وإن َ
جهاد (حماة) -حماها هللاُ -ل ْم ٌُ َ
َ
درس ِ
ثبلثٌن عاما!!-
أ ْم أن ما َج َرى فً (حماة) -أٌا َمذاك -عند ُكم  -ل ْم ٌ ُكن ( ِجهادا)؟ !
فماذا هو -إذن-؟!
...ومثلُ ُه أمثال!
صلَ َح ل ُكم -فٌما بٌ َن ُكم!-
ب باأللفاظِ ٌ-ا قوم -ال ٌصلُ ُح َم َعنا؛ وإنْ َ
فالتبل ُع ُ
ُ 7ثم قال َ( :ف ُمجاهدَ ةُولً
ِ
نظرهِم -هً ُخروج عن طاع ِة ِّ
األعداء -فً ِ
األمر!!!)..
ِ
أسفل َد ْرك :ماذا
صاحبها إلى
فؤقول ُ :عندَما تهب ُط ال ُب ْن ٌَ ُة الفِكرٌ ُة عن َد
ِ
ِ
َ
والتلبٌس الشدٌد!!!
والخل َط ال َقبٌ َح !!
الفاحش!
َ
َ
تنتظ ُر (!) من ُه إالّ َ
الجهل َ
األمر)،
ولً
فكٌؾ
ٌجتمع عن َد (ال ُعقبلء!) -وال أقول ُ :ال ُعلماء!ِ -ذ ْك ُر ( ِّ
ُ
َ
ِ
و(األعداء) -فً معنى واحد -وفً سٌاق واحد -سواء بسواء!!-
األمر) = ( ّ
عدوا)؟!
فكٌؾ -بر ِّب ُكم ٌ-كونُ (ولً
ِ
إال فً أذهان فسدَ ت! وعقول َط َؽت!!
أمر) -أل َبت َة-...
فمن صار ( َعد ُّوا) ال ٌكونُ (ولً ْ
ُ
ِلم،
و-أٌضا -لن أ ُوا ِج َه اإلنشا َء -بل االفت َ
ِراء! -بمِثلِهِ؛ بل سؤوا ِج ُه ُه بالع ِ
والحجةِ ،والدلٌل َ {لعل ُهم ٌَر ِج ُعون}-:
والحِلم،
ُ
كتاب ِه ال ُعجاب «إعبل ُم المو ِّقعٌِن» -مع أنه لٌس
قال اإلما ُم ابنُ الق ٌِّ َم فً ِ
ومصادرهِم -كـ« ِّ
الظبلل !»و«ال ُم َذكرات»! و«المعالِم»!
القوم،
مِن َمرا ِج ِع
ِ
ِ
و«الرسابل»!-:
سل َم َ -
ار ال ُم ْن َك ِر؛ لِ ٌَ ْح ُ
إٌج َ
ش َر َع ِألُمتِ ِه َ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
«الن ِبً َ -
صل َ
اب إ ْن َك ِ
لز ُم
ار ِه مِنْ ال َم ْع ُروؾِ َما ٌُحِب ُه هللا َو َر ُ
سولُ ُهَ ،فإِ َذا َكانَ إ ْن َكا ُر ال ُم ْن َك ِر ٌَ ْس َت ِ
ِبإِ ْن َك ِ
س ُ
ارهُ َ -وإِنْ َكانَ
وغ إ ْن َك ُ
سولِ ِه َ :فإِن ُه ال ٌَ ُ
ض إلَى هللا َو َر ُ
َما ه َُو أَ ْن َك ُر ِم ْن ُه َوأَ ْب َؽ ُ
ض ُهَ ،و ٌَ ْمقُ ُ
ت أَهْ لَ ُه -.
هللا ٌُ ْب ِؽ ُ
اس ُكل ِّ َ
شر
س ُ
وج َعلَ ٌْ ِه ْم؛ َفإِن ُه أَ َ
ار َعلَى ال ُملُوكِ َو ُ
َوه ََذا َكاإلِ ْن َك ِ
الوال ِة ِبال ُخ ُر ِ

َوفِ ْت َنة إلَى آخ ِِر الدهْ ِر .
ال
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول َ هللا َ -
اس َتؤْ َذنَ الص َحا َب ُة؛ َر ُ
« َو َقدْ ْ
سل َم  -فًِ قِ َت ِ
اء الذٌِنَ ٌُ َإ ِّخ ُرونَ الصبل َة َعنْ َو ْقتِ َهاَ ،و َقالُوا :أَ َفبل ُن َقاتِل ُ ُه ْم؟ َف َقال َ:
األ ُ َم َر ِ
ص ِب ْر
ٌِر ِه َما ٌَ ْك َر ُه ُه َفل ٌَ ْ
«الَ ،ما أَ َقا ُموا الصبل َة»َ ،و َقال ََ « :منْ َرأَى مِنْ أَم ِ
اعتِ ِه ».
َوال ٌَ ْن ِز َعن ٌَدا مِنْ َط َ
َ
ارَ :-رآهَا مِنْ
ار َو ِّ
الص َؽ ِ
بلم -فًِ الفِ َت ِن ال ِك َب ِ
َو َمنْ َتؤمل َ َما َج َرى َعلَى اإلِ ْس ِ
ب َ
إزالَ َت ُهَ :ف َت َول َد ِم ْن ُه َما
ص ِلَ ،و َعد َِم الص ْب ِر َعلَى ُم ْن َكر؛ َف َطلَ َ
إضا َع ِة ه ََذا األَ ْ
َ
سل َم َ ٌَ -رى ِب َمك َة أَ ْك َب َر
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللا َ -
ه َُو أَ ْك َب ُر ِم ْن ُه؛ َف َقدْ َكانَ َر ُ
ال ُم ْن َك َرا ِ
إسبلم -
ار ْ
ار ْت دَ َ
ص َ
ٌرهَاَ ،بل لَما َف َت َح هللا َمك َة َ -و َ
ت َوال ٌَ ْس َتطِ ٌ ُع َت ْؽٌِ َ
ٌر ال َب ٌْتَِ ،و َردِّ ِه َعلَى َق َواعِ ِد إ ْب َراهٌِ َمَ ،و َم َن َع ُه مِنْ َذلِ َك َ -م َع
َع َز َم َعلَى َت ْؽ ٌِ ِ
قُدْ َرتِ ِه َعلَ ٌْ ِه َ -خ ْ ُ
ال قُ َر ٌْش
وع َما ه َُو أَ ْع َظ ُم ِم ْن ُه -مِنْ َعدَ ِم ْ
احتِ َم ِ
ش ٌَة ُوقُ ِ
لِ َذلِ َك-؛ لِقُ ْر ِ
بلمَ ،و َك ْونِ ِه ْم َحدٌِثًِ َع ْهد ِب ُك ْفر .
ب َع ْه ِد ِه ْم ِباإلِ ْس ِ
وع َما
ار َعلَى األ ُ َم َر ِ
اء ِبال ٌَدِ؛ لِ َما ٌَ َت َرت ُ
َولِ َه َذا لَ ْم ٌَؤْ َذنْ فًِ اإلِ ْن َك ِ
ب َعلَ ٌْ ِه مِنْ ُوقُ ِ
س َواء».
ه َُو أَ ْع َظ ُم ِم ْن ُه َ -ك َما ُو ِجدَ َ -
...ال ٌذهب عقلُ َك إلى بعٌد -مِن جدٌد!-
هذا لٌس كبلمًِ ،وال قولً..
إ ّنما هو َن ْقلًِ!
صل!!)
سل!) بـ(ال َب َ
الع َ
فبل َت ْخلِط ( َ
شٌخ اإلسبلم ابن
ابن ق ٌِّم الجوزٌة -هذا :-كبل ُم شٌ ِخ ِه
كبلم
اإلمام ِ
ِ
...ومثل ُ ِ
ِ
ِّ
والمتحز َبة
المتعص ِبٌن،
الج َهلَ ِة
ِّ
تٌمٌة -تحقٌقا وتدقٌقاُ -ر ْؼ َم أُنوؾِ َ
ال ُمقلِّدٌِن!-؛ قال -رحمه هللا -فً «منهاج السنة النبوٌة» -وإن كان
فاصبر!-:
ُم َطوال؛
ِ
سولِ ِه ِ -ب َح ْس ِ
ان-؛ َك َما َقال َ -
اع ِة هللا َو َر ُ
«أَهْ ل ُ السن ِة ٌَ ْج َت ِهدُونَ فًِ َط َ
ب اإلِ ْم َك ِ
ورةُ الت َؽا ُب ِنَ ،]ٔٙ :و َقال َ الن ِبً -
س َ
اس َت َط ْع ُت ْم} [ ُ
َت َعالَىَ { :-فاتقُوا هللا َما ْ
اس َت َط ْع ُت ْم ».
سل َم « :-إِ َذا أَ َم ْر ُت ُك ْم ِبؤ َ ْمر َفؤْ ُتوا ِم ْن ُه َما ْ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
َو ٌَ ْعلَ ُمونَ أَن هللا َ -ت َعالَىَ -ب َع َ
بلح
سل َم  -بِ َ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
ث ُم َحمدا َ -
ص ِ
َ َ
سا ِد :
بلحَ ،و َن َهى َع ِن ال َف َ
ال ِع َبا ِد فًِ ال َم َع ِ
اش َوال َم َعادَِ ،وأن ُه أ َم َر ِبالص ِ
سادَ :رج ُحوا الرا ِج َح ِم ْن ُه َما .
صبلح َو َف َ
َفإِ َذا َكانَ الف ِْعل ُ فٌِ ِه َ

سا ِد ِهَ :رج ُحوا ف ِْعلَ ُه .
بلح ُه أَ ْك َث َر مِنْ َف َ
ص ُ
َفإِ َذا َكانَ َ
صبل ِح ِهَ :رج ُحوا َت ْر َك ُه.
سا ُدهُ أَ ْك َث َر مِنْ َ
َوإِنْ َكانَ َف َ
َفإِن هللا َ -ت َعالَىَ -ب َع َ
صال ِِح
ٌل ال َم َ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
سولَ ُه َ -
ث َر ُ
سل َم ِ -ب َت ْحصِ ِ
ٌل ال َم َفاسِ ِد َو َت ْقلٌِلِ َها؛ َفإِ َذا َت َولى َخلٌِ َفة مِنَ ُ
اء َ -ك ٌَ ِزٌ َد،
الخلَ َف ِ
َو َت ْكمٌِلِ َهاَ ،و َت ْعطِ ِ
الوال ٌَةِ،
ب َم ْن ُع ُه مِنَ َ
ور َ -و َؼ ٌْ ِر ِه ْم-؛ َفإِما أَنْ ٌُ َقال َِ ٌَ :ج ُ
َو َع ْب ِد ال َملِكِ َ ،وال َم ْن ُ
ص ِ
ؾ-؛ َف َه َذا َر ْأي َفاسِ د؛
َوقِ َتالُ ُه َحتى ٌُ َولى َؼ ٌْ ُر ُه َ -ك َما ٌَ ْف َعلُ ُه َمنْ ٌَ َرى الس ٌْ َ
صلَ َحتِ ِه .
سدَ َة َه َذا أَ ْع َظ ُم مِنْ َم ْ
َفإِن َم ْف َ
س َ
لطان إِال َكانَ َما َت َولدَ َعلَى ف ِْعلِ ِه مِنَ الش ِّر
َو َقل َمنْ َخ َر َج َعلَى إِ َمام ذِي ُ
أَ ْع َظ َم مِما َت َول َد مِنَ َ
الخ ٌْ ِر؛ َكالذٌِنَ َخ َر ُجوا َعلَى ٌَ ِزٌدَ ِبال َمدٌِ َنةَِ ،و َكا ْب ِن
األَ ْ
اقَ ،و َكا ْب ِن ال ُم َهل ِ
ش َع ِ
ب الذِي َخ َر َج
ث الذِي َخ َر َج َعلَى َع ْب ِد ال َملِكِ ِبالع َِر ِ
صا ِح ِ
ب الد ْع َو ِة الذِي َخ َر َج َعلَ ٌْ ِه ْم
اسانَ َ ،و َكؤ َ ِبً ُم ْسلِم َ
َعلَى ا ْبنِ ِه بِ ُخ َر َ
ص َر ِة -
ور ِبال َمدٌِ َن ِة َوال َب ْ
اسانَ -أَ ٌْضاَ ،-و َكالذٌِنَ َخ َر ُجوا َعلَى ال َم ْن ُ
ِب ُخ َر َ
ص ِ
الء-.
ال هَإُ ِ
َوأَ ْم َث ِ
الء :إِما أَنْ ٌَ ْؽلِ ُبواَ ،وإِما أَنْ ٌُ ْؽلَ ُبواُ ،ثم ٌَ ُزول ُ ُمل ُك ُه ْمَ ،فبل ٌَ ُكونُ
َو َؼا ٌَ ُة هَإُ ِ
لَ ُه ْم َعاقِ َبة .
ان َق َتبل َخلقا َكثٌِراَ ،وكِبل ُه َما َق َتلَ ُه
َفإِن َع ْبدَ هللا ْبنَ َعلًِ َوأَ َبا ُم ْسلِم ُه َما الل َذ ِ
صو ُر .
أَ ُبو َج ْع َفر ال َم ْن ُ
الحرةَِ ،وا ْبنُ األَ ْ
ش َعثَِ ،وا ْبنُ ال ُم َهل ِ
ب َ -و َؼ ٌْ ُر ُه ْم-؛ َف ُه ِز ُمواَ ،وه ُِز َم
َوأَما أَهْ ل ُ َ
ص َحا ُب ُه ْم؛ َفبل أَ َقا ُموا دٌِناَ ،وال أَ ْب َق ْوا ُد ْن ٌَا .
أَ ْ
ح الد ْن ٌَا -
صبل ُ
ٌنَ ،وال َ
صبل ُ
صل ُ ِب ِه َ
َوهللا َ -ت َعالَى -ال ٌَؤْ ُم ُر ِبؤ َ ْمر ال ٌَ ْح ُ
ح الدِّ ِ
الجن ِة !!
َوإِنْ َكانَ َفاعِ ل ُ َذلِ َك مِنْ أَ ْولِ ٌَ ِ
اء هللا ال ُمتقٌِنَ ؛ َومِنْ أَهْ ِل َ
ضل َ مِنْ َعلًَِ ،و َعابِ َ
لح َةَ ،والز َب ٌْ ِر َ -و َؼ ٌْ ِر ِه ْم-؛ َو َم َع َه َذا
ش َةَ ،و َط َ
سوا أَ ْف َ
َفلَ ٌْ ُ
ال !
لَ ْم ٌَ ْح َمدُوا َما َف َعلُوهُ مِنَ القِ َت ِ
سنُ نٌِة -مِنْ َؼ ٌْ ِر ِه ْم.
َو ُه ْم أَ ْع َظ ُم َقدْ را عِ ْندَ هللا َ -وأَ ْح َ
َ
ٌن َخلق .
َو َك َذلِ َك أَهْ ل ُ َ
ِلم َوال ِّد ِ
الحرةِ؛ َكانَ فٌِ ِه ْم مِنْ أهْ ِل الع ِ
َ
اب ا ْب ِن األَ ْ
ٌِّن َ -وهللا
ص َح ُ
َو َك َذلِ َك أَ ْ
ِلم َوالد ِ
ش َعثِ؛ َكانَ فٌِ ِه ْم َخلق مِنْ أهْ ِل الع ِ
ٌَ ْؽف ُِر لَ ُه ْم ُ -كلِّ ِه ْم-.
َو َقدْ قٌِل َ لِلش ْع ِب ًِّ -فًِ فِ ْت َن ِة ا ْب ِن األَ ْ
ث :-أَ ٌْنَ ُك ْن َ
ش َع ِ
ت ٌَ -ا َعام ُِر-؟

ت َح ٌْ ُ
َقال َُ :ك ْن ُ
ث ٌَقُول ُ الشاعِ ُر:
سان َفكِدْ ُ
صو َ
اس َتؤْ َن ْس ُ
ت ِبال ِّذ ْب ِ
ت أَطِ ٌ ُر
ت إِ ْن َ
ب إِ ْذ َع َوى *** َو َ
ب َف ْ
َع َوى ال ِّذ ْب ُ
اء! َوال َف َج َرة أَ ْق ِو ٌَا َء!
صا َب ْت َنا فِ ْت َنة لَ ْم َن ُكنْ فٌِ َها َب َر َرة أَ ْتقِ ٌَ َ
أَ َ
اب هللا
اب هللاَ ،فبل َتدْ َف ُعوا َع َذ َ
الحجا َج َع َذ ُ
ص ِري ٌَقُول ُ :إِن َ
سنُ ال َب ْ
الح َ
َو َكانَ َ
ضر ِع؛ َفإِن هللا َ -ت َعالَىٌَ -قُول ُ{ َ :ولَ َقدْ
ِبؤ َ ٌْدٌِ ُك ْمَ ،ولَكِنْ ؛ َعلَ ٌْ ُك ْم ِب ِاال ْستِ َكا َن ِة َوالت َ
الع َذا ِ
ورةُ ال ُم ْإ ِم ُنونَ :
س َ
ضر ُعونَ } [ ُ
اس َت َكا ُنوا ل َِر ِّب ِه ْم َو َما ٌَ َت َ
ب َف َما ْ
أَ َخ ْذ َنا ُه ْم ِب َ
]. 4ٙ
َو َكانَ َط ُ
لق ْبنُ َحبٌِب ٌَقُول ُ :ات َق ُوا الفِ ْت َن َة ِبالت ْق َوى .
َفقٌِل َ لَ ُه :أَ ْجمِل لَ َنا الت ْق َوى .
اع ِة هللاَ ،علَى ُنور مِنَ هللاَ ،ت ْر ُجو َر ْح َم َة هللاَ ،وأَنْ َت ْت ُر َك
َف َقال َ :أَنْ َت ْع َمل َ ِب َط َ
اب هللا .
اؾ َع َذ َ
َم ْعصِ ٌَ َة هللاَ ،علَى ُنور مِنَ هللاَ ،ت َخ ُ
َر َواهُ أَ ْح َمدَُ ،وا ْبنُ أَ ِبً الد ْن ٌَا.
َو َكانَ أَ َفاضِ ل ُ ال ُم ْسلِمٌِنَ ٌَ ْن َه ْونَ َع ِن ُ
ال فًِ الفِ ْت َنةِ؛ َك َما َكانَ
وجَ ،والقِ َت ِ
الخ ُر ِ
س ٌْ ِن َ -و َؼ ٌْ ُر ُه ْم:-
الح َ
سٌبَِ ،و َعلًِ ْبنُ ُ
سعٌِ ُد ْبنُ ال ُم َ
َع ْب ُد هللا ْبنُ ُع َم َرَ ،و َ
الحر ِةَ -ع ِن ُ
وج َعلَى ٌَ ِزٌدَ .
ٌَ ْن َه ْونَ َ -عا َم َ
الخ ُر ِ
وج فًِ
سنُ ال َب ْ
الح َ
َو َك َما َكانَ َ
ص ِريَ ،و ُم َجاهِد َ -و َؼ ٌْ ُر ُه َماْ ٌَ -ن َه ْونَ َع ِن ال ُخ ُر ِ
فِ ْت َن ِة ا ْب ِن األَ ْ
ش َع ِ
ث.
ال فًِ الفِ ْت َن ِة -لِؤلَ َحادٌِ ِ
ث
َولِ َه َذا ْ
اس َت َقر أَ ْم ُر أَهْ ِل السن ِة َعلَىَ :ت ْركِ القِ َت ِ
اروا ٌَ ْذ ُك ُرونَ
ص ُ
سل َم َ ،-و َ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
اب َت ِة َع ِن الن ِب ًِّ َ -
الصح َ
ٌِح ِة الث ِ
ه ََذا فًِ َع َقابِ ِد ِه ْمَ ،و ٌَؤْ ُم ُرونَ ِبالص ْب ِر َعلَى َج ْو ِر األَبِمةَِ ،و َت ْركِ قِ َتالِ ِه ْم َ -وإِنْ
َ
ٌن-.
ِلم َوالدِّ ِ
َكانَ َقدْ َقا َتل َ فًِ الفِ ْت َن ِة َخلق َكثٌِر -مِنْ أهْ ِل الع ِ
ال أَهْ ِل ال َب ْؽًِ) َو(األَ ْم ِر ِبال َم ْع ُروؾِ َوالن ْهًِ َع ِن ال ُم ْن َك ِر) ٌَ ْ
ش َت ِب ُه
َو َب ُ
اب (قِ َت ِ
س َه َذا َم ْوضِ َع َب ْسطِ ِه -.
ال فًِ الفِ ْت َن ِة)َ -ولَ ٌْ َ
ِبـ(القِ َت ِ
َو َمنْ َتؤَمل َ األَ َحاد َ
سل َم -
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
ٌِح َة الثابِ َت َة َع ِن الن ِب ًِّ َ -
ٌِث الصح َ
فًِ ه ََذا ال َبا ِ
اء ْت
ار-؛ َعلِ َم أَن الذِي َج َ
ار أُولًِ األَ ْب َ
اعتِ َب َ
اع َت َب َر -أَ ٌْضاْ -
ب َ -و ْ
ص ِ
ور .
ص ُ
ِب ِه الن ُ
وص الن َب ِوٌ ُة َخ ٌْ ُر األ ُ ُم ِ
اق -
َولِ َه َذا؛ لَـما أَ َرادَ ال ُح َ
س ٌْنُ َ -رضِ ًَ هللا َع ْن ُه  -أَنْ ٌَ ْخ ُر َج إِلَى أَهْ ِل الع َِر ِ
َ
َ
ٌِرة -أَ َ
ٌنَ ،-كا ْب ِن ُع َم َر،
ش َ
لَـما َكا َت ُبو ُه ُك ُتبا َكث َ
ِلم َوالدِّ ِ
ار َعلَ ٌْ ِه أ َفاضِ ل ُ أهْ ِل الع ِ

ث ْب ِن ِه َ
ار ِ
شام :-أَنْ ال
َوا ْب ِن َعباسَ ،وأَ ِبً َب ْك ِر ْب ِن َع ْب ِد الر ْح َم ِن ْب ِن َ
الح ِ
ض ُه ْم َقال َ :أَ ْس َت ْو ِد ُع َك هللا
ب َعلَى َظ ِّن ِه ْم أَن ُه ٌُ ْق َتلَُ ،حتى إِن َب ْع َ
ٌَ ْخ ُر َجَ ،و َؼلَ َ
مِنْ َقتٌِل .
س ْك ُت َكَ ،و َم َن ْع ُت َك مِنَ ُ
وج .
اع ُة َألَ ْم َ
ض ُه ْم :لَ ْوال الش َف َ
َو َقال َ َب ْع ُ
الخ ُر ِ
صلَ َح ِة
صلَ َحتِهَِ ،و َم ْ
ٌح َت ُهَ ،طالِ ُبونَ لِ َم ْ
َو ُه ْم -فًِ َذلِ َكَ -قاصِ دُونَ َنصِ َ
ال ُم ْسلِمٌِنَ .
ْ
ارة،
ب َت َ
ي ٌُصِ ٌ ُ
سادِ ،لَكِن الر ْأ َ
بلح ،ال ِبال َف َ
َوهللا َو َر ُ
سولُ ُه إِن َما ٌَؤ ُم ُر ِبالص ِ
َو ٌُ ْخطِ ُا أ ُ ْخ َرى.
َ
ُ
َ
صلَ َح ُة دٌِن،
وج ال َم ْ
َف َت َبٌنَ أن األ ْم َر َعلَى َما َقالَ ُه أولَبِ َكَ ،ولَ ْم ٌَ ُكنْ فًِ ال ُخ ُر ِ
صلَ َح ُة ُد ْن ٌَا .
َوال َم ْ
سل َم
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
ول هللا َ -
َبل َت َمكنَ أُولَبِ َك الظلَ َم ُة الط َؽاةُ مِنْ سِ ْبطِ َر ُ
س ِ
؛ َحتى َق َتلُو ُه َم ْظلُوما َش ِهٌدا .
صل َ لَ ْو َق َعدَ فًِ َبلَ ِدهِ؛ َفإِن
سا ِد َما لَ ْم ٌَ ُكنْ َح َ
َو َكانَ فًِ ُخ ُرو ِج ِه َو َق ْتلِ ِه مِنَ ال َف َ
صل ِم ْن ُه َ
ٌل َ
ش ًْءَ ،بل َزا َد
الخ ٌْ ِرَ ،ودَ ْف ِع الش ِّر :لَ ْم ٌَ ْح ُ
َما َق َ
صدَ هُ مِنْ َت ْحصِ ِ
س َببا لِ َ
ص َ
شر َعظِ ٌم .
ار َذلِ َك َ
ص َ
الخ ٌْ ُر ِب َذلِ َكَ ،و َ
الشر ِب ُخ ُرو ِج ِه َو َق ْتلِهَِ ،و َن َق َ
ب
ب الفِ َتنَ َ ،ك َما َكانَ َق ْتل ُ ُع ْث َمانَ مِما أَ ْو َج َ
س ٌْ ِن مِما أَ ْو َج َ
الح َ
َو َكانَ َق ْتل ُ ُ
الفِ َتنَ .
سل َم  -مِنَ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
َوه ََذا ُ -كل ُه -مِما ٌُ َب ٌِّنُ أَن َما أَ َم َر ِب ِه النبًِ َ -
الص ْب ِر َعلَى َج ْو ِر األَبِمةَِ ،و َت ْركِ قِ َتالِ ِه ْمَ ،و ُ
صلَ ُح
وج َعلَ ٌْ ِه ْم ،ه َُو :أَ ْ
الخ ُر ِ
ؾ َذلِ َك ُ -م َت َع ِّمدا ،أَ ْو
اش َوال َم َعادَِ ،وأَن َمنْ َخالَ َ
ور لِل ِع َبا ِد فًِ ال َم َع ِ
األ ُ ُم ِ
ساد .
صبلح؛ َبل َف َ
صل بِف ِْعلِ ِه َ
ُم ْخطِ با -لَ ْم ٌَ ْح ُ
س ِن بِ َق ْولِ ِه« :إِن ا ْبنًِ
الح َ
سل َم َ -علَى َ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
َولِ َه َذا؛ أَ ْث َنى النبًِ َ -
صلِ ُح هللا ِب ِه َب ٌْنَ فِ َب َت ٌْ ِن َعظِ ٌ َم َت ٌْ ِن مِنَ ال ُم ْسلِمٌِنَ ».
س ٌُ ْ
س ٌِّدَ ،و َ
ه ََذا َ
َولَ ْم ٌُ ْث ِن َعلَى أَ َحد؛ ال ِبقِ َتال فًِ فِ ْت َنةَ ،وال بِ ُخ ُروج َعلَى األَبِمةَِ ،وال َن ْز ِع ٌَد
اع ِة...».
ِلج َم َ
ار َقة ل َ
مِنْ َطا َعة َوال ُم َف َ
كبلم هذ ٌْ ِن اإلما َم ٌْن الجلٌلَ ٌْن -مما ل ْم
ض َف ٌْ ِ
..هذا (بعض) مِن َؼ ٌْ ِ
ض ِ
(ولنْ !) ٌُدْ ِرك ُه هإالء (القوم)!!! بسب ِ
ب فُقدانِ ِهم أهلٌ َة ذلك -أصبل و َفرعا-
...

وٌتراج ُعوا!!!
إالّ أنْ ٌُرا ِج ُعوا،
َ
و(ل َن ْقف ِْز!) قلٌبل -أو كثٌرا -ال َف ْر َق! -فكل ُه -من ُهم -كبلم فً كبلم!! فبل
القوم ال َب ْح ُ
التفصٌلً الدقٌق-؛ ف ُهم أبع ُد شًء
ث العلمً-
هإالء
ٌصلُ ُح مع
ِ
ّ
ِ
عنه...
إذ لو تتب ْعنا هذا (العسال!) -فً ُكل ِّ ما قالَ؛ لطال َ بنا ّ -
جدا( -المقال!!)
جري -فً ُتو ُنس ومِصر ولٌبٌا -مهما كانت
8قولُ ُه( :إن ما َج َرى -و ٌَ ِأسبا ُب ُه ودواف ُع ُه؛ هو َمدَد مِن عن ِد هللا -تعالى!!)-..
ْ
أقبحه! وما أبعدَ ه!
تؤملُوا قولَ ُه( :مهما
كانت أسبا ُب ُه ودواف ُع ُه)!! ما َ
الوسٌلة)! -
فهو -واللـ ِه -تصوٌر (واقعً = عملً) لقاعد ِة (الؽاٌة ُت َب ِّرر َ
الباطلة ال ُمن َك َرة!!-
فهل ٌكون (مدد مِن هللا) لِـ َمنْ هذا حالُ ُه -استِدالال-؛ إالّ استِدراجا من ُه -
ُ
حٌث ال ٌَعل ُمون وأُملًِ ل ُهم إن َك ٌْدِي
سنستدر ُج ُهم مِن
تعالى-؛ كما قال{ :
ِ
َمتٌِن}؟!
فا ْف َهم!
...لكن الجهل َ ٌُ ْعمًِ و ٌُصِ م!
خرى(!):
وقفزة أ ُ َ
باستسبلم تا ّم!!) ما ْأو َردْ ُت ُه (سبٌلُ ُهم!) -الجابرةُ -مِن
9ها هو -ذاَ ٌُ -ك ِّر ُر (ِ
كذبات باردات! فاجعات حول (ا ِّتصالِ ِه مع التلفِزٌون اللٌِّبً)!! -أي :أنا!-
أكبر مِن
ُثم َطو َر (الكذبة!) -المفضوحة -زاعِما أنها ( ُمداخلة)!!! وهً ُ
أُختِها!!
و ُكل ُه كذب ،فً كذبٌ ،جر كذبا!!!
ُ
رددت على ذلك -فً الحل َقة السابقة مِن «الردِّ » ُ -م َطوال-؛ كاشِ فا
وقد
فُ ُنون (السبٌل!) فً الكذب والتدجٌل!
َ 10خ َت َم آخ َِر فِ ْق َر َت ٌْ ِن مِن ( َمقالِ ِه!) ب َتكرار كلمة -منه ،-هً( :وكؤ ِّنًف ِه ْم ُ
ت!!)
(وكؤ ِّنً َف ِه ْم ُ
ت!!)
م ّما َذك َر ِّنً (ب َف ْه ِم!) (زٌن العابدٌن بن علً!) -ؼٌر المؤسوؾ علٌه! -فً
آخر لِقاءاتِ ِه الفضابٌة -لشعبه!!-
ِ

َ
فهمت) -اآلن!-؟
فهل (
فه ُم َك السقٌِم ٌ-ا هذا -وما َب َن ٌْ َت ُه علٌه -فٌه -مِن تقول علً !وتقوٌل
رضً هللاُ عن ُهما-:
ابن ُع َم َر -
لً!!ٌُ :-ذ ِّك ُرنًِ
َ
بنحو َق ِ
ول ِ
ِ
اجعل (كؤن!) عندَ ذاك الكوكب!!
َ
فبؤي لُ َؽة مِن اللؽات كان فه ُمك الـ(كؤن!) -هذا-؟!
ِّ
أنواع الدِّ الالت -هو-؟!
وبؤي نوع مِن
ِّ
ِ
أي إشارة -أو عِبارةٌُ -ف َه ُم منها هذا
فهل َو َردَ على لسانًِ -أو بقلمًِّ -
الظل ُم الفاشِ ل ُ ال ُمفترى؛ الذي اد َعٌت -كذباَ ،-
وكذبت ُ -مد ِعٌا َ -علًَ أ ِّنً
قُل ُت ُه؟!
إنْ َ
ِثل ما قٌل-:
أنت فً (كؤن فهمِك!!) -هذا -كم ِ
س ْعدا ،فٌسم ُعها َع ْمرا *** وٌحف ُظها َزٌدا ،وٌك ُت ُبها َب ْك َرا
أقول ُ له َ
ٌا َق ْو ُم:
الكذب (عندكم) أن ٌكونَ دٌنا!!
لقد كاد
ُ
فاستحوا على أنفسِ ُكم...
لٌس مِنا!
ولكنْ ؛ مِن ر ِّبنا...
بٌب َتكفٌ ِه اإلشارة...
والل ُ
َ
ت منها *** ولو سودْ َ
الكتابة لَ ْس َ
ت َو ْج َه َك بالمِدا ِد
فدَع عن َك
ْ
ضى
ُ ...ثم إ ِّنً أقول ُ :أٌن ه َُو ذا (الحٌا ُء!) ،و(ال َف ْه ُم!!) فً َز َمن (الفو َ
ِظام شرق أوسطً -جدٌد!-
الخبلقة!) -الموعود بها -من ُذ سِ نٌن-
ِ
إلنشاء ن ِ
ٌنسى لكِ التارٌ ُخ (!) ذلك ٌا ( ُكوندلٌزا را ٌْس!)!
لن َ
لن ٌَ ْنساه ..لن ٌَ ْنساه...
وأ ُ َك ِّر ُر:
خر ُبونَ بٌو َت ُهم بؤٌدٌ ِهم}{ ،لو كا ُنوا ٌعلمون}...
{ ٌُ ِ
فاإلخوان ال ُمسل ُمون بهذا ُ -كلِّهَ -ف ِر ُحون! وله ٌط ِّبلُون و ٌُ َز ِّم ُرون!!
وبه ما ُ
شون! وعن ُه ٌُدافِ ُعون!!
ومِن أجلِ ِه (ٌتظاه َُرون!!!)
لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة -
وأختم مقالً هذا ب َن ْق ِل كلمات تؤصٌلٌة علمٌة؛
ِ

س ْك َرتِ ُكم
فً كتابه «منهاج السنة النبوٌة» -لعل ُكم (!) ُتفٌقون مِن َ
ص ُه-:
(الحالٌة!)-؛ قال -رحمه هللا -ما ُملَخ ُ
اب َه ِذ ِه الفِ َت ِن َت ُكونُ ُم ْ
ش َت َر َكةَ ،ف ٌَ ِر ُد َعلَى
« َومِما ٌَ ْن َبؽًِ أَنْ ٌُ ْعلَ َم أَن أَ ْس َب َ
اردَ ا ِ
القُلُو ِ
ص ِد ِه .
الح ِّق َو َق ْ
وب َعنْ َم ْع ِر َف ِة َ
ت َما ٌَ ْم َن ُع القُلُ َ
ب مِنَ َ
الو ِ
الح ِّقَ ،وال
س فٌِ َها َم ْع ِر َف ُة َ
الجا ِهلٌِ ُة لَ ٌْ َ
الجا ِهلٌِةَِ ،و َ
َولِ َه َذا َت ُكونُ ِب َم ْن ِزلَ ِة َ
الح ِّق،
الع َم ِل الصال ِِحِ ،ب َم ْع ِر َف ِة َ
ِلم الناف ِِعَ ،و َ
ص ُد ُهَ ،واإلِ ْسبل ُم َج َ
َق ْ
اء ِبالع ِ
ص ِد ِه .
َو َق ْ
وس َعلَى ُظل ِمهَِ ،وال
ص ِب ُر النفُ ُ
استِ ْب َثارَ ،فبل َت ْ
الوال ِة ٌَ ْظلِ ُم ِب ْ
ض ُ
َف ٌَتف ُِق أَن َب ْع َ
سادا ِم ْن ُه !
ٌُ ْم ِك ُن َها دَ ْف ُع ُظل ِم ِه إِال بِ َما ه َُو أَ ْع َظ ُم َف َ
ان ِألَ ْخ ِذ َح ِّقهَِ ،ودَ ْف ِع الظ ِلم َع ْن ُه :ال ٌَ ْن ُظ ُر فًِ
َولَكِنْ ؛ ِألَ ْج ِل َم َحب ِة اإلِ ْن َ
س ِ
العا ِّم الذِي ٌَ َت َول ُد َعنْ ف ِْعلِ ِه.
سا ِد َ
ال َف َ
س َتل َق ْونَ َب ْعدِي أَ َث َرة؛
سل َم«  -:إِن ُك ْم َ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
َولِ َه َذا َقال َ الن ِبً َ -
ض»...
الح ْو ِ
اص ِب ُروا َحتى َتل َق ْونًِ َعلَى َ
َف ْ
وكذلك َث َب َ
سلم السم ُع
ت عن ُه -فً «الصحٌح» -أن ُه قال« :على
ِ
المرء ال ُم ِ
والط ُ
كر ِههِ ،وأَ َث َرة علٌه».
اعة فً ٌُ ْس ِر ِه و ُع ْس ِرهِ ،و َمنشطِ ِه و َم َ
[ ...والعجب أن (اإلخوان!) ٌستع ِملُونَ هذا المع َنى فً أُمرابِ ِهم الحزب ٌٌِّن-
س َرهم!)!
سهم !وال (أ ُ َ
دا ِخل َ (جماعتِ ِهم!) ،-الذٌن ال ٌكادُون (!) ٌملِ ُكون أنف َ
ثم ٌمن ُعونَ تنزٌل َ هذا المع َنى فً ُحكام ال ُمسلمٌِن -ال ُمسلمٌن! -ضمنَ
طاع ِة هللا ورسوله!!-
فؤي َج ْهل وتناقُض أشد؟!!].
ص ِب ُروا َعلَى
سل َم  -ال ُم ْسلِمٌِنَ ِبؤَنْ ٌَ ْ
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
َف َقدْ أَ َم َر الن ِبً َ -
اس َتؤْ َث ُروا َعلَ ٌْ ِه ْمَ ،-وأَنْ
ور ِه ْم َ -وإِ ِن ْ
ار َعلَ ٌْ ِه ْمَ ،وأَنْ ٌُطِ ٌ ُعوا ُوال َة أ ُ ُم ِ
ِاال ْستِ ْب َث ِ
از ُعو ُه ُم األَ ْم َر .
ال ٌُ َن ِ
از َع ُه ْم َم َع
ور -أَ ْو أَ ْك َث ُر ُه ْم -إِن َما َخ َر َج لِ ٌُ َن ِ
َو َكثٌِر مِمنْ َخ َر َج َعلَى ُوال ِة األ ُ ُم ِ
ار !
ار ِه ْم َعلَ ٌْهَِ ،ولَ ْم ٌَ ْ
ْ
ص ِب ُروا َعلَى ِاال ْستِ ْب َث ِ
استِ ْب َث ِ
ار ِه ٌُ َع ِّظ ُم تِل َك
ُثم إِن ُه ٌَ ُكونُ ل َِول ًِِّ األَ ْم ِر ُذ ُنوب أ ُ ْخ َرىَ ،ف ٌَ ْب َقى ُب ْؽ ُ
ض ُه ِال ْستِ ْب َث ِ
الس ٌِّ َباتَِ ،و ٌَ ْب َقى ال ُم َقاتِل ُ لَ ُه َظ ّانا أَن ُه ٌُ َقاتِلُ ُه {لِ َببل َت ُكونَ فِ ْت َنة َو ٌَ ُكونَ ال ِّدٌنُ
ب َؼ َرضِ ِه :إِما ِوال ٌَةَ ،وإِما َمال!!
ُكل ُه هلل}! َومِنْ أَ ْع َظ ِم َما َحر َك ُه َعلَ ٌْ ِه َطلَ ُ

ضوا َوإِنْ لَ ْم ٌُ ْع َط ْوا ِم ْن َها إِ َذا ُه ْم
َك َما َقال َ َ -ت َعالَىَ { :-فإِنْ أ ُ ْع ُطوا ِم ْن َها َر ُ
ورةُ الت ْو َب ِة]. ٘6 :
س َ
ٌَ ْس َخ ُطونَ } [ ُ
ش ْه َوة َو ُ
ش ْه َوةَ ،ومِنْ َه ِذ ِه ال ِج َه ِة َ
ش ْب َهة َو َ
ج َه ِة ُ
ش ْب َهة:
َفإِ َذا ات َف َق مِنْ َه ِذ ِه ال ِ
َقا َم ِ
ت الفِ ْت َن ُة !
صلَ َح ُة لَ ُه َولِل ُم ْسلِمٌِنَ :
سان ِب َما ه َُو ال َم ْ
ار ُع أَ َم َر ُكل إِ ْن َ
َوالش ِ
ص ِح ل َِرعٌِتِ ِه ْم؛ َحتى َقال َ« َ :ما مِنْ َراع ٌَ ْس َت ْرعِ ٌ ِه
الوال َة ِبال َعدْ ِلَ ،والن ْ
َفؤ َ َم َر ُ
وت ٌَ ْو َم ٌَ ُم ُ
هللا َرعِ ٌةُ ٌَ ،م ُ
وت َوه َُو َؼاش ل َِرعِ ٌتِهِ ،إِال َحر َم هللا َعلَ ٌْ ِه َراب َِح َة
ص ِح؛ َك َما َث َب َ
الحدٌِ ِ
ٌِح:
ت فًِ َ
اع ِة َوالن ْ
الجن ِة»َ ،وأَ َم َر الر ِعٌ َة ِبالط َ
َ
ث الصح ِ
ابهِ،
ٌح ُة» َ -ثبلثا َ ،-قالُوا :لِ َمنْ ٌَا َر ُ
«الدِّ ٌنُ النصِ َ
سول َ هللا؟ َقال َ« :هللَ ،ولِ ِك َت ِ
سولِهَِ ،و ِألَبِم ِة ال ُم ْسلِمٌِنَ َ ،و َعامتِ ِه ْم».
َول َِر ُ
ار ِه ْمَ ،و َن َهى َعنْ ُم َقا َتلَتِ ِه ْمَ ،و ُم َن َ
از َعتِ ِه ُم األَ ْم َر َم َع
َوأَ َم َر ِبالص ْب ِر َعلَى ْ
استِ ْب َث ِ
سا ِد ُظ ِلم ُوال ِة
ال فًِ الفِ ْت َنةِ ،أَ ْع َظ ُم مِنْ َف َ
ُظل ِم ِه ْمِ ،ألَن ال َف َ
سادَ الناشِ َا مِنَ القِ َت ِ
سا َد ٌْ ِن ِبؤ َ ْع َظ ِم ِه َما...».
األَ ْم ِرَ ،فبل ٌُ َزال ُ أَ َخؾ ال َف َ
..وهذا (آخ ُِر!) الكبلم..
ولبن سؤل سابل ..أو قال قابل:
ألم ُتؽلِظ علٌهم(!)القول َ-ردا ونقدا-؟!
فؤقول -إنصافا واعترافا- :
بلى ؛ قد فعلت...
وما هذا م ّنً إال بسبب ما كان منهم!!
مِن ماذا؟؟!!
وبترهم ،و....تبلعبهم!!!!!
كذبهم  ،وافترابِهم  ،وتدلٌسِ هم ،
مِن ِ
ِ
صدَ قونً  -وقد أؼلظوا َعلَ ًّ .. -
فوهللا الذي ال ٌُحلَؾ إال بجبلله :لو َ
لسكت..
ولكنْ  ....ما ُتجدي ال ُمبل ٌَنة مع ّ
الكذاب!!؟؟
بل أقول :إ ّنً (أشعر!)أ ّنً قد تر ّف ُ
قت بهم(!){لعلّهم ٌرجعون !!!!}
والسبلم...
ألي جدٌد.....
ونحن باالنتظار(!) ِّ

وهللاُ هو الؽنً الحمٌد...
*****

وجاإوا ٌركضون..مهبل ٌ -ا دعاة الضبللة ..!!! -كم
تراوؼون..والحق تكرهون؟؟!!
ُ
أمس..
رجعت من سفري  -وهلل الحمد  -مساء
ِ
وكان سفرا قاصدا  -بمنة هللا وفضله-..
ُ
وفتحت  -اآلن  -منتدانا المبارك  -هذا  ، -والذي فرح به  ،واستفاد منه
ُ
حلوق كثٌر من ذوي األهواء  -على
وؼصت به
كثٌر من َطبلبً الحق..
ّ
وتنوع أفكارهم-..
تعدّد مشاربهم ،
ّ
ُ
رأٌت  -ث ّم َة  -ردود إخوانً وأبنابً (مشرفً منتدىكل السلفٌٌن ) -
وقد
المظ ّفرة  ، -والتً كشفت  -أكثر وأكثر  -معاداة حزبٌة (السبٌل !) -
وأذنابها ،وأذنابهم  -الجابرة عن الحق  -للحق  ،وأهل الحق...
فـ
سلمت أٌدٌهم..
وبوركت مساعٌهم..
اإلخبلص فً القول والعمل...
ورزقنا هللا وإٌاكم  -إخوانً القراء  -وإٌاهم
َ
و
استمروا(وإن كان ما مضى كافٌا) ...
...
ّ
فلن نسكت عن الباطل..

ُ
خبرت ( القوم! ) منذ ثبلثٌن سنة!!!
وقد
فوهللا لم ٌزدادوا إال مراوؼة..
ّ
وتحزبا..
وجهبل..
وحمقا..

وتعصبا..
ّ
وكِبراَ........
ولن نسامحهم فً ظلمهم لنا..
وكذبهم علٌنا..
و..
افترابهم..
و
وبصلََِ ؾ وقِح!!!
...إصرارهم على ذلك  -كله -
َ
طالب الحق والهدى..أن ٌنظر حقنا..وٌقارنه
وٌكفً
َ
بباطلهم..و(هلوساتهم!)..وجهاالتهم..
والحق أبلج والباطل لجلج...
ونحن لظلمهم..وجهاالتهم بالمرصاد..
ونستعٌن باهلل علٌهم.............

******

سإال حول ما ٌسمى ( :عٌد األم)  ،وجواب شٌخنا العبلمة
ابن عثٌمٌن ؛ علٌه...
السإال :
المرسلة( ل .م .ن ) .تقول فً رسالتها :
نحن كل سنة ٌُقام عٌد خاص ٌُسمى" :عٌد األم" ،وهو فً واحد
وعشرٌن آذارٌ ،حتفل فٌه جمٌع الناس ،فهل هذا حرام أو حبلل؟
وعلٌنا االحتفال به أم ال ،وتقدٌم الهداٌا؟
أفٌدونا فً ذلك مشكورٌن.
فؤجاب أستاذنا الشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن -رحمه هللا -:
الجواب على ذلك :
أن كل األعٌاد التً تخالؾ األعٌاد الشرعٌة كلها أعٌا ُد بدع َحادثة ،ما
كانت معروفة فً عهد السلؾ الصالح ،وربما ٌكون َمن َ
شإها من ؼٌر
المسلمٌن -أٌضا-؛ فٌكون فٌها مع البدعة ،مشابهة أعداء هللا -سبحانه
وتعالى-.
واألعٌاد الشرعٌة معروفة عند أهل اإلسبلم؛ وهً :عٌد الفطر ،وعٌد
األضحى ،وعٌد األسبوع ،ولٌس فً اإلسبلم أعٌاد سوى هذه األعٌاد
الثبلثة ،وكل أعٌاد أُحدِثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثٌها ،وباطلة
فً شرٌعة هللا -سبحانه وتعالى-؛ لقول النبً صلى هللا علٌه وسلمَ (( :منْ
أحد َ
س ِم ْن ُه َف ُه َو َرد))؛ أي :مردود علٌه ؼٌر مقبول
أم ِر َنا ه ََذا َما لَ ٌْ َ
َث فً ْ
ْ
عند هللا .
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْمر َنا َف ُه َو َرد )).
وفً لفظَ (( :منْ َع ِمل َ َع َمبل لَ ٌْ َ
سمت ُه:
وإذا تبٌن ذلك؛ فإنه ال ٌجوز العٌد الذي ذكرته السابلة -والذي َ
"عٌد األم" -ال ٌجوز فٌه إحداث شًء من شعابر العٌد؛ كإظهار الفرح

والسرور ،وتقدٌم الهداٌا ،وما أشبه ذلك.
والواجب على المسلم أنْ ٌعتز بدٌنه وٌفتخِر به ،وأن ٌقتصر على ما حده
هللا ورسوله فً هذا الدِّ ٌن الق ٌِّم الذي ارتضاه هللا -تعالى -لعباده ،فبل ٌزٌد
فٌه وال ٌنقص منه .
والذي ٌنبؽً للمسلم -أٌضا -أنْ ال ٌكون إمعة ٌ ْت َبع كل نا ِعق؛ بل ٌنبؽً
أنْ تكون شخصٌته بمقتضى شرٌعة هللا -سبحانه وتعالى ،-حتى ٌكون
متبوعا ال تابعا ،وحتى ٌكون أُسوة ال متؤسٌا؛ ألن شرٌعة هللا -والحمد
هلل -كاملة من جمٌع الوجوه؛ كما قال هللا -تعالى﴿ :-ا ْل ٌَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ت لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم
ت َعلَ ٌْ ُك ْم ن ِْع َمتًِ َو َرضِ ُ
َوأَ ْت َم ْم ُ
ٌت لَ ُك ُم اإلِ ْسبل َم دٌِنا﴾.
واألم أحق مِن أنْ ٌُحتفل بها ٌوما واحدا فً السنة؛ بل األم لها الحق على
أوالدها أن ٌرعوها وأن ٌعتنوا بها ،وأن ٌقوموا بطاعتها -فً ؼٌر
معصٌة هللا -عز وجل -فً كل ِّ زمان ،وفً كل ِّ مكان .
برنامج( :نور على الدرب)

ِصر-..
صر -فً ُكل ِّ م ْ
ال ٌ -ا شٌ َخ األزهر-؛ فالسلفٌ ُة أَ َم َن ُة ال َع ْ
ِصر-..
صر -فً ُكل ِّ م ْ
الع ْ
ال ٌ -ا شٌ َخ األزهر-؛ فالسلفٌ ُة أَ َم َن ُة َ
األشعري،
وسى
ِّ
روى اإلما ُم ُمسلم فً «صحٌ ِح ِه» (ٖٕٔ٘) عن أبً ُم َ
َ
رسول هللا -صلى هللاُ علٌه وسلمُ ،-ثم قُ ْلنا :لو
ب مع
صل ٌْنا ال َم ْؽ ِر َ
قال َ :
ِ
فجلَ ْسناَ ،
فخ َر َج علٌنا ،فقال:
صلِّ ًَ مع ُه العِشاء ،قالَ :
َجلَ ْسنا ح ّتى ُن َ
«ما ِز ْل ُتم ها هُنا؟».
صلِّ ًَ مع َك
صل ٌْنا َم َع َك
ِس حتى ُن َ
بُ ،ثم قُ ْلناَ :نجل ُ
المؽر َ
قُلناٌ :ا رسول َ هللا؛ َ
ِ
ِشاء ،قال:
الع َ
أص ْب ُتم-».
أحس ْن ُتم -أوَ -
« َ
رأس ُه إلى السماء،-
س ُه إلى السماء -وكان كثٌرا م ّما ٌَر َف ُع َ
فر َف َع رأ َ
قالَ :
قال:
«الن ُجوم أَ َم َنة للسماء؛ فإذا َذ َه َب ِ
وعدُ ،وأنا أ َم َنة
ت الن ُجو ُم أ َتى السما َء ما ُت َ
ألصحابً ،فإذا َذ َه ْب ُ
وأصحابً أ َم َنة ألُمتًِ،
أصحابً ما ٌُو َعدُون،
ت أ َتى
ِ
ِ
ِ
أصحابً أ َتى أُمتًِ ما ٌُ ْو َعدُون».
َب
فإذا َذه َ
ِ
وقال العبل ُ
شارحا قولَ ُه -صلى
مة الكبلباذي فً « َبحر الفوابد» (صِ )ٔٗٙ
أصحابً أ َم َنة ألُمتًِ»-:
هللاُ علٌه وسلم« :-
ِ
« ٌَ ْعنًِ :مِن االختبل ِ
واألهواء ال ُم ْر ِد ٌَةِ؛ فقد
دَع
ِ
ؾ فً ال ِّدٌن ،ف ُظ ِ
هور ال َب ِ
ارقُوا
كا َنت األم ُة فً َز َمن أصحاب
النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم -على ما َف َ
ِّ
علٌه رسول َ هللا -صلى هللا علٌه وسلم -مِن الحنٌفٌ ِة الس ْم َحةِ ،التً قال َ
البٌضاء؛ لَ ٌْلُها
النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم« :-وأَ ٌْ ُم هللا؛ ألَ ْت ُر َكن ُكم على
ِ
وؼٌرهُ-].
و َنها ُرها» [رواهُ أحمد (ٕٗٔ- )ٔ4
ُ
رسول هللا -صلى هللاُ علٌه وسلم-
وكانت األُم ُة على ذلك فً َحٌا ِة أصحاب
ِ
والبدَعْ ،
واخ َتلَفُوا فً الدِّ ٌن،
 ،فل ّما َذه َ
َب أصحا ُب ُهَ :ظ َه َرت األهوا ُء ِ
ض ُهم مِن
و َت َفرقُوا فً
ِ
ض ُهم َبعضا ،و َت َبرأَ بع ُ
اآلراء والدِّ ٌانات؛ فكف َر بع ُ
فصاروا ف َِرقا َ
شتى...».
بعض،
ُ

..و َمن كان َ -ب ْع ُد -على ما كا ُنوا علٌهُ :و ِّف َق -واللـ ِه -إلى ِم ْث ِل ما ُهدُوا
إلٌه...
لتزمٌِن
وال َن ْعلَ ُم ُ -من ُذ ُعصور و ُعصورَ -جماعة أو أفرادا ُ -
بالجملَ ِة ُ -م ِ
ابعٌِن ،وأتباعهم -
نهج الصحاب ِة -
َ
َم َ
رضً هللاُ عن ُهم -و َمن َت ِب َع ُهم مِن الت ِ
بار َكةِ؛ القابمة فً منه ِجها -تؤصٌبل
أكثر مِن َح َملَ ِة الدعو ِة السلَفٌِ ِة ال ُم َ
َ
األمن،
تحقٌق
سلوكا -على
دَع َوة ،ومِنهاجا ،واعتقادا ،و ُ
و َتفصٌبلْ -
ِ
ِ
واإلٌمان :
واألمان،
ِ
ِ
األمن االجتما ِعً والنفسً..األمان الوطنً والعالمًِ..الشرعً والدِّ ٌنً.
اإلٌمانّ
ّ
ُكل ذلك -بضوابطِ ِه الشرعٌ ِة العظٌم ِة -تحقٌقا ّ -
رب
علمٌا
ِقول ِّ
عملٌا -ل ِ
سو ْا إٌِ َما َن ُهم ِب ُظ ْلم أ ُ ْولَـبِ َك لَ ُه ُم األَ ْمنُ َوهُم
العالمٌِن{ :الذٌِنَ آ َم ُنو ْا َولَ ْم ٌَ ْل ِب ُ
م ْه َتدُون}..
{..لَ ُه ُم األَ ْمنُ « }..فً الدنٌا واآلخرة» -كما قال العبل ُ
ناوي فً
مة ال ُم ِ
«التٌسٌر بشرح الجامع الصؽٌر» (ٕ)-.ٖ6٘/
ُ
باع منهج الصحابةِ،
فالعصمة مِن فِ َت ِن ال َعقاب ِد واألفكار :ال تكونُ ّإال با ِّت ِ
ؾ األُم ِة الصال ُِحون-.
سلَ ُ
ابعٌِنَ  ،وأتباعِ ِهم -الذٌن هُم َ
والت ِ
سلوكِ
الجبار :إنما َت ُكونُ ب ُ
والنجاةُ عند هللا -تبار َك وتعالى -الؽفار َ
رضً هللاُ عن ُهمَ { :-فإِنْ آ َم ُنو ْا ِب ِم ْث ِل َما آ َمن ُتم
ِثال طرٌقِ ِهم -
َ
منه ِج ِهمْ ،
وامت ِ
ِب ِه َف َق ِد اهْ َتدَو ْا }.
ِثل ما أ َت ٌْ ُتم به؛ ف ُهم على مِل ِة إبراهٌم ،وهُم
أي« :إنْ أ َت ْوا مِن
اإلٌمان بم ِ
ِ
ُمهتدُون.
سوا مِن إبراهٌم ومِلتِ ِه فً شًء ،وإنما هُم
ِثل إٌمانِ ُكم؛ فلٌ ُ
وإنْ ل ْم ٌَؤْ ُتوا بم ِ
وعداوة- »..كما قال َ اإلما ُم ابنُ الق ٌِّ ِم فً «بدابع الفوابد»
فً شِ قاق َ
(ٗ)-.ٔ٘ٙ/
قوع َخ َطؤ فردي ،أو َزلَل
ولكن هذا ُ -كل ُه -ال ٌَ ْنفًِ -كٌفما كان األم ُرُ -و َ
أي أحد مِن أولب َك األبرار األخٌار؛ َفضبل عمن ات َب َع ُهم مِن
شخصً مِن ِّ
الصؽار ،أو الكِبار-.
موم أفرا ِد األُم ِة -مِن ِّ
ُع ِ

نحو ما َر َوى اإلما ُم البخاري فً «صحٌ ِح ِه» ( )ٖٖٗ1فً
وذلك على ِ
قص ِة َب ْع ِ
رضً هللاُ عن ُه-
بً -صلى هللاُ علٌه وسل َم -خال َد بنَ الولٌد -
َ
ث الن ِّ
لئلسبلم .
إلى َبنًِ َجذٌِ َم َة؛ لِ ٌَدْ ُع َوهُم
ِ
وفٌهاَ :ق ْتلُ ُه -
ص َبؤْنا)َ ،بدَ ال مِن أنْ
رضً هللاُ عنه -لبعضِ ِهم لـما قالُواَ ( :
َ
أسلَ ْمنا!)
ٌَقُولُواْ ( :
ص َن َع خالِد».
فقال النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم« :-اللهم إ ِّنً أ ْب َرأ ُ إلٌ َك مما َ
ُ
قادٌر الش ْر َع! و َقد
رضً هللاُ عن ُه-؛ فقد
وهكذا َمن َب ْع َد ُه -
ٌتجاوز أحد َم َ
َ
ٌُخطِ ُا بعض التصو َر وال َف ْه َم!! وقد ٌَ ِزل َن َفر فً التنزٌل والتطبٌق!!!
ُكل ذلك ال ٌَ ُج ُ
س َببا -أو بابا -إلى الط ْع ِن بهم ،أو
وز -أ ْل َبت َة -أنْ ٌكونَ َ
التشكٌكِ بمنه ِج ِهم.
سواء بسواء-...
ٌرهُم َ -
سار َمسِ َ
وكذلك َمن َب ْع َدهُم -ممن َ
و َب ْع ُد:
صؾِ الدكتور
اإلعبلم مِن َو ْ
فقد َق َر ْأنا ما َتنا َقلَ ْت ُه الص ُح ُ
ؾ العالمٌ ُة ،ووسابل ُ
ِ
صر!!!)
شٌخ الجامع األزهر -للسلف ٌٌِّن بؤن ُهم( :خوارج ال َع ْ
أحمد الط ٌِّب ِ -
وقد جاء ذلك من ُه َ -ؼ َف َر هللاُ لهَ -رد َة ف ِْعل على ما ( ُنسِ َب!) إلى َمجموعة
إضرام ال ِّنٌران فً
بعض ال ُمحا َفظات المصرٌ ِة -مِن
مِن السلف ٌٌِّن -فً ِ
ِ
بعض َمشاهٌر الصوفٌة -هُناك!-
رٌح ِ
َ
ض ِ
ولو كان إنكا ُرهُ -هَداهُ هللا َُ -محصورا ب َن ْق ِد الف ِْعل ،وانتقا ِد َع ٌْ ِن َمن قا َم به:
وس ُهل َ َ
ب!!
الخ ْط ُ
لهانَ األم ُرَ ،
بل هو عٌنُ ال َعدْ ل والصواب.
لكن ُه َعم َم القولَ ،ووس َع الطعن!!
وهذا ال ٌَ ُ
لٌق ب َمن هو فً مكا َنتِ ِه َ -ع َفا هللاُ عن ُه -أبدا-..
والواجب :ال َب ْح ُ
ج َهـ َت ٌْن:
ُ
ث فً هذا الموضوع مِن ِ
بور!
األُولَىُ :ح ْك ُم ِب ِناء األضرح ِة على القُ ِ
والثانٌة :ضوابط األمر بالمعروؾِ  ،والنهً عن ال ُمن َك ِر.*وأ ّما بال ِّنسب ِة للنقط ِة األُولَى؛ فؤقول ُ:
ِي ،قال:
سد ِّ
اج األَ َ
َر َوى اإلما ُم ُمسلم فً «صحٌ ِح ِه» ( )1ٙ1عن أبً ال َهٌ ِ
قال لً علً بنُ أبً طالِب :أَ َال أ ْب َع ُث َك على ما َب َع َثنًِ علٌه رسول ُ هللا -

صلى هللاُ علٌه وسلم-؟!
«أنْ ال َتدَع تِمثاال ّإال َط َم ْس َته ،وال َق ْبرا ُم ْ
سو ٌْ َته».
ش ِرفا ّإال َ
َ
عابشة ،وابن
وكذلك :ما َروا ُه البخاري (ٖ٘ٗ) ،و ُمسلم (ٖٔ٘) -عن
رضً هللاُ عن ُهما ،-أن رسول َ هللا -صلى هللاُ علٌه وسلم ،-قال:
عباس -
َ
بور أنبٌابِ ِهم مساجدَ ».
صارى؛ ات َخ ُذوا قُ َ
«لَ ْع َن ُة هللا على الٌهود والن َ
ُ
ص َن ُعوا.
عابشةَ ٌُ :ح ِّذ ُر مِثل َ الذي َ
تقول ُ
َ
أحادٌث أ ُ َخ َر ُمتعدِّدَ ة.
...فً
شار إلٌه  -أن ُه:
ولقد َذ َك َر شٌ ُخ األزهر َ -ؼ َف َر هللا ُ له -فً تصرٌ ِح ِه ال ُم ِ
(على فِ ْق ِه األبم ِة األربع ِة!)
فؤقول ُ:
ونِعِما هُو!
الدّع َوى مِن الحقٌقةِ؟!
ولكنْ ؛ أٌنَ
ْ
عاوى ما لَم ُتقٌ ُموا علٌها ب ٌِّــنات أبنـاإُ ها أَدعِ ـــٌا ُء
والد َ
ُ
تحرٌم ا ِّتخاذ القبور مساجدَ  ،ومنهم َمن
األربعة على
ِب
فقد «ات َف َقت ال َمذاه ُ
ِ
ُ
ِتاب ِه ال ُعجاب
صرح بؤنه كبٌرة» -كما قال
شٌخنا اإلما ُم األلبانً فً ك ِ
«تحذٌر الساجد مِن ا ِّتخاذ القبور مساجد» (ص)-.ٗ6
مِن ذلك:
س َن َة
ًِ
الشافعً -ال ُم َت َوفى َ
ّ
قول العبلمة ال َفقٌه أحمد بن َح َجر ال َه ٌْ َتم ّ
كتاب ِه «الزواجر عن اقترا ِ
ؾ ال َكبابر »
(ٗ14هـ) -رحم ُه هللاُ -فً ِ
)(1/120؛ فقد َعد مِن ال َكبابر« :ا ِّتخاذ القُبور َمسا ِجد ،وإٌقاد الس ُرج
علٌها ،وا ِّتخاذها ْأوثانا ،والطواؾ بها ،واستبلمها ،والصبلة إلٌها».
س َن َة (ٔٙ4هـ) -فً
و َذ َك َر اإلما ُم أبو عبد هللا القرطبً المالكً -ال ُمتوفى َ
تفسٌر ِه» (ٓٔ):ٖ6/
«
ِ
ماء
بور
األنبٌاء وال ُعلَ ِ
ِ
«قال ُعلماإُ ناْ ٌَ :ح ُر ُم على ال ُمسلمٌِن أنْ ٌَت ِخ ُذوا قُ َ
َمساجدَ ».
...وهكذا فً ُنصوص ُمتعدِّدة عن ُعلماء المذاهب األربعة -جمٌعا-
وؼٌرهم-.
الوثٌ َقة.
*أما النقطة الثانِ ٌَ ُة؛ فلها ضواب ُطها الدقٌقة ،وأُصولُها العلمٌ ُة َ

بور -
فلبِن قر ْرنا ما َقر َرهُ أبم ُة ال ِع ْل ِم -مِن َق ْبل ُ -مِن
الب ِ
تحرٌم ِ
ناء على القُ ِ
ِ
ضبل عن ا ِّتخاذِها َمواضِ َع عِ بادة كالصبل ِة إلٌها ،أو
كاألضر َح ِة -
ونحوها-؛ َف ْ
ِ
ِ
ُمضادة ألوهٌة هللا -تعالى-؛ بالن ْذ ِر لها ،واالستِؽاث ِة بؤهلِها؛ لكن َنا َنقول ُ:
وو ْف َق أُصولِه -
إنكار هذا
إن
ٌجب أنْ ٌكونَ ضِ ْمنَ
الحكٌمَ ،
إطار الشرع َ
ُ
َ
ِ
َبدْ ءا وا ْنتِهاء-.
إعبلم ال ُمو ِّقعٌِن» (ُٖ - )ٕٔ/ملَ ِّخصا هذا
ولقد قال اإلما ُم ابنُ الق ٌِّ ِم فً «
ِ
وج َزة-:
المع َنى بعبارات علمٌة قوٌة ُ -م َ
«إن النبً -صلى هللاُ علٌه وسلمَ -
إنكار ال ُمن َك ِر؛
إٌجاب
ش َر َع ِألُمتِ ِه
َ
ِ
بإنكار ِه مِن المعروؾِ ما ٌُحِب ُه هللاُ ورسولُ ُه.
لِ ٌَ ْح ُ
صل َ
ِ
ض إلى هللا ورسولِ ِه:
فإذا كان
ستلز ُم ما هو أ ْن َك ُر من ُه ،وأ ْب َؽ ُ
ُ
إنكار ال ُمن َك ِر ٌَ ِ
ض ُه ،و ٌَ ْمقُ ُ
ت أهْ لَ ُه-..».
سو ُغ
إنكارهُ -وإنْ كان هللا ُ ٌُب ِؽ ُ
ُ
فإن ُه ال ٌَ ُ
ُثم قال َ -ر ِح َم ُه هللا ُ -:
ارَ :رآهَا مِنْ
ار َو ِّ
الص َؽ ِ
« َو َمنْ َتؤَمل َ َما َج َرى َعلَى ْاإلِ ْس َبل ِم فًِ ا ْلفِ َت ِن ا ْل ِك َب ِ
ب َ
إزالَ َت ُهَ ،ف َت َول َد ِم ْن ُه َما
ص ِلَ ،و َعد َِم الص ْب ِر َعلَى ُم ْن َكر؛ َف َطلَ َ
إضا َع ِة ه ََذا ْاألَ ْ
َ
سل َم َ ٌَ -رى ِب َمك َة أَ ْك َب َر
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ -
ه َُو أَ ْك َب ُر ِم ْن ُه؛ َف َقدْ َكانَ َر ُ
ٌرهَا .
ٌع َت ْؽ ٌِ َ
ا ْل ُم ْن َك َراتَِ ،و َال ٌَ ْس َتطِ ُ
ٌر ا ْل َب ٌْتَِ ،و َر ِّد ِه
ار ْ
ار ْت دَ َ
ص َ
َبلْ لَـما َف َت َح هللا ُ َمك َةَ ،و َ
إس َبلمَ :ع َز َم َعلَى َت ْؽ ٌِ ِ
َعلَى َق َواعِ ِد إ ْب َراهٌِ َمَ ،و َم َن َع ُه مِنْ َذلِ َك َ -م َع قُدْ َرتِ ِه َعلَ ٌْ ِه َ -خ ْ ُ
وع َما
ش ٌَة ُوقُ ِ
ال قُ َر ٌْش ل َِذلِ َك-؛ لِقُ ْر ِ
ب َع ْه ِد ِه ْم ِب ْاإلِ ْس َبل ِم،
ه َُو أَ ْع َظ ُم ِم ْن ُه -مِنْ َعدَ ِم ْ
احتِ َم ِ
َو َك ْونِ ِه ْم َحدٌِثًِ َع ْهد بِ ُك ْفر...».
ض ْب َط القضٌ ِة َو ْف َق
لذلك؛ كان
الواجب على شٌخ األزهر -هدا ُه هللا َُ -
ُ
األ ُ
رعً مِن َط َر َف ٌْه -
الح ْكم الش ّ
صول العلمٌة والشرعٌة؛ وذلك ببٌان ُ
ِ
جمٌعا-...
بٌان ال ُمن َك ِر األكبر -
سكوتِ ِه عن
ال أنْ ٌُ ْنكِر فِعبل -ما -لمخالفة -ما ،-مع ُ
ِ
األساس إلى هذا الفِعل ال ُمن َكر َ -ت َبعا-.
أصبل ،-والذي هو الدافِ ُع
ُ
َ
فضٌلة الشٌخ:
ٌا
صورها الن ٌِّ َر ِة األُولَى -على المحافظة
صت ُ -من ُذ ُع
إن الدعو َة السلَفِ ٌّ َة َح َر َ
ِ
على األمن ،واألمان ،واإلٌمان -تؤصٌبل ،و َتفصٌبل-.

وٌجب أنْ َت ْعلَ َم ٌَ -قٌنا -أن ُه ما ِمن أحد -الٌو َمَ -جماعات وأفكارا -رد على
ُ
ض علٌ ِهم مذه َب ُهم ،وأفسدَ علٌ ِهم صناب َع ُهم :أكث ُر
الخوارج
أفكارهُم ،و َن َق َ
َ
ِ
مِن الدعو ِة السلفٌةِ ،و ُعلمابِها ،وأبنابِها ،ودُعاتِها...
خبلل ُمإلفاتِ ِهم ،و ُردودِهم ،و ُمناظراتهم ،و ُمحاضراتهم،
وذلك مِن
ِ
ودُروسهم ،واجتماعاتهم ...و ..و..
وبخاصة فً مسؤل َت ٌْن َكبٌر َت ٌْ ِن؛ ُت َ
أكبر َمصدَ ر َقلَق
ش ِّكبلن هُما -الٌو َمَ -
مورها -خاصة-:
و َت ْنؽٌِص للشعوب اإلسبلمٌة -عامة ،-وأولٌاء أ ُ ِ
ؼٌر
األولَى:الحكام ال ُمسلمٌِن ،ووصفُ ُهم ِّ
تكفٌر ُ
ُ
بالرد ِة عن ال ِّدٌن -مِن ِ
ضوابط ،وال هُدَ ى -وال ٌَقٌن-.
الخروج علٌهم ،وال ُمناداة بال ِجهاد ضدهُم ،وإٌقاع أكثر ُ
الثانٌةُ :شعوب
اإلسبلمً فً فِ َتن لها أول ،وقد ال ٌكونُ لها آخِر!
العالَـم
ِّ
َ
فضٌلة
بعض) هذا األمر ٌ-ا
..فؤٌنَ ُجهو ُد
األزهر -أو شٌوخه -فً ( ِ
ِ
ب َموقِ ِع ِه -عِلما
قار َنة مع ُجهو ِد الدعا ِة السلف ٌٌِّن ُ -كل َح ْس َ
الشٌخ-؛ ُم َ
وع َمبل-؟!
َ
صؾ
فذاك
صر)َ :-و ْ
الع ْ
الوصؾ القبٌ ُح للسلَفٌِ ِة -أو دُعاتها -بؤن ُهم (خوارج َ
ُ
الواقع...
خالؾ
ِض الشرع؛ وتوصٌؾ ظالم ٌُ
َ
ُ
جابر ٌُناق ُ
و ٌَزدا ُد قُ ْب ُح هذا الوصؾِ َ -خلَبل ،وا ْنحِرافا :-عند السكوت عن ال ُم ْبطِ لٌن -
ّ
ِّ
الحق -صِ دْ قا-.
أهل
الو ْ
حقا-؛ مع تنزٌل هذا َ
صؾِ على ِ
فالعدل َ ..العدل َ..
والعل َم ..العل َم..
و:
صاد}..
{إِن َرب َك لَ ِبا ْلم ِْر َ
و:
{إِن هللاَ ٌُدَ افِ ُع َع ِن الذٌِنَ آ َم ُنوا}..
******

السلفٌة َبراء ..مِن أحدا ِ
ث (مدٌنة الزرقاء!)
الج ُم َعة ٖٕٔٔٔٗ-٘-هـ ال ُموافِق 15-4-
َج َرى َب ْعدَ ُظ ْه ِر هذا الٌوم ُ (-
سم ْونَ بالسلفٌ ِة
ص ِر -اعتِصام قا َم به َمن ٌُ َ
الع ْ
2011م) إلى ما بع ِد َ
أمام (مسجد ُع َمر بن
ال ِجهادٌِة (!) -فً مدٌنة الزرقاء-؛ ُمن َطلِقٌِن مِن ِ
رضً هللا ُ عن ُه-؛ ما ِكثٌِنَ َ -ثم َةَ -ن ْح َو ساعة؛ ُمتج ِّمعٌِن،
الخطاب) -
َ
تنو َعةَ ،ت ْح ِوي َتهدٌدات ،وألفاظا شدٌدة.
ُم َت َج ْم ِه ِرٌن؛ ٌُطلِقُونَ هُتافات ُم ِّ
دخل َمدٌنة الزرقاء ُ -م َك ِّر ِرٌنَ هُتافاتِ ِهم
ُثم َت َوج ُهوا َ -ب ْع ُد -إلى دُوار َم ِ
فسها-.
َن َ
سونَ ؛ ح ّتى ال
حر ُ
األمن والد َركِ األُر ُدنٌِون ٌُراقِ ُبونَ و ٌَ ُ
ورجال ُ
ِ
ُكل ذلك ِ
ٌَ ْحد َ
مور َخ َر َجت عن السٌطر ِة -فجؤة،-
ُث اشتباك وال ُمواجهة؛ ولكن األ ُ َ
سٌو َف ُهم،
ب ،والتصا ُد ُم،
وأخرج ال ُمعتصِ ُمون -فٌما َز َعموا!ُ -
َ
ضار ُ
وبدأ الت ُ
َ
َ
وخنا ِج َرهُم ،وه ََرواتِ ِهم ،وبدَ إوا بالض ْر ِ
أحدَث
العشوابً هُنا وهُناك؛ م ّما
ب
ِّ
فِتنة عظٌمة ،أ ُ
ضبل
رجال
أكثر مِن ثمانٌنَ مِن
األمن العا ّم َ -ف ْ
صٌب فٌها ُ
َ
ِ
ِ
عن عدد مِن المدن ٌٌِّن-.
ُ
سل َم.
وقد كادَت
هللا َ
الفتنة تتحول ُ إلى َم ْق َتلَة عظٌمة ،لكن َ
ص َن ُعوا -و ٌَصن ُعونَ  -ح ّتى االعتِصا َم
وإننا لَ ُنإ ِّك ُد -ها هُنا -أن ُكل ما َ
وال ُمظاه ََر َة! -مما َن ْب َرأ ُ إلى هللا -تعالى -من ُه ،وال َنراهُ ُموافِقا للش ْر ِع.
فالدعوةُ السلفٌ ُة دَعوةُ أَ ْمن ،وأمان ،وإٌمان ،وهً أبع ُد ما تكونُ عن هذا
ال ُعنؾ ،ومِثل هذه األفاعٌل.
بل إن مِن أَ ْب َجدٌِا ِ
ض ُه.
ض ُه ،و َن ْق َ
ور ْف َ
ت َمنه ِجها َرد ذلكَ ،
ٌست ذا ِ
ت اعتِناء بال َتدْ قٌِق فً
سابل
اإلعبلم ال ُمعاصِ َر ِة لَ َ
ولَـما كا َنت ُ
أكثر َو ِ
ِ
ولؤلسؾِ الشدٌ ِد -فقد َتنا َقل َ َخ َب َر (حادث ِة
مور ،أو الت َحق ِق مِنها -
َ
األ ُ ِ
اإلعبلم -المحلٌِّ ِة والعربٌ ِة والعالَـمٌِ ِة،-
وسابل
الزرقاء) -هذهَ -كثٌر مِن
ِ
ِ
ؼٌر َتمٌٌز؛ فكان
ناسِ َبة هذه األفعال َ الش ْن َ
عاء ال ُمن َك َر َة إلى (السلف ٌٌِّن) مِن ِ
ال ُبد -إبراء ِّ
إعبلن ال َبراء ِة مِن هذا الحاد ِ
ث وأمثالِ ِه -ح ّتى
للذم ِة -مِن
ِ
عروفونَ عن َد
تتضِ َح األ ُمو ُر ،وتت َمٌ َز-؛ ُمإ ِّكدٌِنَ أن
جمٌع َمن قا ُموا به َم ُ
َ
قبلء -مِن ال ُم َثقفٌِن ،وأصحا ِ
بٌح،
رار -بفِ ْك ِرهِم الت
جمٌع ال ُع ِ
ِّ
ب ال َق ِ
كفٌري ال َق ِ
ِ

الو ْق ِ
ور-إلى (السلفٌ ِة) َ -تموٌها
س ُبونَ أنفُ َ
ت الذي ٌَ ْن ُ
فً َ
س ُهم فٌه-بالز ِ
و َتؽرٌرا-.
وأسبابها ،ونتاب ِجهاُ -مإ ِّكدٌِن
راء َتنا مِن هذه الفِ َت ِن -
وإننا لَ ُن َك ِّر ُر -خِتاماَ -ب َ
ِ
وببل ِد ال ُمسلمٌِن -وإٌمانِها-.
صنا -مِن جدٌد -على ْ
ح ِْر َ
أم ِن ِببلدِناِ ،
وهللاُ على ما َنقول ُ َ
شهٌد.

التفرٌق الواضح المبٌن لولً أمرنا(الملك عبد هللا بن
الحسٌن)بٌن(التكفٌرٌٌن)،و(السلفٌٌن)
التفرٌق الواضح المبٌن
لولً أمرنا (الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن)
بٌن (التكفٌرٌٌن) ،و(السلفٌٌن)

...قال مل ُك ببلدنا  ،وولً أمرنا الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن -حفظ ُه
كتاب ِه األخٌر «فُرصتنا األخٌرة»
هللاُ -تعالى-وأمدّه بعونِه
ونصره -فً ِ
ِ
قٌق َب ٌْن (السلفٌة)،
(ص -ٖٓ1-ٖٓ6طٕٔٔٓم) ُ -م َب ٌِّنا َو ْج َه
ِ
الفصل الد ِ
جهادٌة!)-:
و(التكفٌر ٌٌِّن!) -وهُم الذٌن ٌُ َ
سم ْونَ -الٌو َم( -:السلفٌة ال ِ
الج ْه ِل،
«...
ِ
هإالء (التكفٌِ ُرٌون) ال َتقو ُم أعمالُ ُهم و َتفسٌرا ُت ُهم ّإال على َ
بٌل؛ لِ َكً ٌَن ُ
شروا َعقٌد َت ُهم
وال َب ْؽ ِ
فهوم الشهاد ِة الن ِ
ضاء ،وال َف ْه ِم الخاطِ ا لِ َم ِ
ض الحابطِ
اإلسبلمً
لوم والفِ ْق ِه
ِّ
بؤكثر مِن ألؾِ َ
َ
ضار ِبٌنَ ُع ْر َ
ِ
س َنة مِن ال ُع ِ
ال َقوٌم ،وذلك َ
بذرٌع ِة ما ٌَ ُظنونَ ُ -مخطِ بٌِن -أن ُه الن ْه ُج األصٌل ُ الذي كان
الجزٌر ِة العربٌ ِة-.
اب ِع -فً َ
ُمت َبعا -فً ال َق ْر ِن الس ِ
أكثر انتِشارا
صؽٌرا مِن جماعة مِن األُصول ٌٌِّن َ
ٌُ َعد (التكفٌرٌونَ ) ُج ْزءا َ
هُم «السلفٌون »
ذور-؛ لكن األكثرٌ َة السا ِح َق َة مِن
العود ِة إلى ُ
ضرور َة َ
طر ُحون َ
الذٌن ٌَ َالج ِ
((السلَفِ ٌٌِّن)) ال ُتجٌ ُز األعمال َ اإلرهابٌ َة ،وال َق ْتل َ المدن ٌٌِّن األبرٌاء .
عتب ُرو َن ُهم أعداء:
هإالء (التكفٌر ٌٌِّن) ُت َعد
بال ِّنسب ِة إلى
ِ
ُ
الحرب ضد َمن ٌَ ِ
ْ
عالٌم اإلسبلمٌ ِة التً
َح ْربا َمفتوحة ،ال ضواب َط فٌها ،وهُم ال ٌَؤ َب ُهونَ بالت ِ
ُ
رٌؾ...».
َنص علٌها القُرآنُ الكرٌ ُم،
والحدٌث الش ُ

ُ
قلت:
فرٌق الد ُ
وهذا الت ُ
ؼاب عن
قٌق الذي هَدَ ى هللاُ -تعالىَ ( -ولًِ أ ْم ِرنا )إلٌه؛
َ
ٌاء الثقافةِ ،وأربا ِ
ب الف ِْك ِر؛ فلعل ُهم إلى
وسابل
كثٌر مِن
اإلعبلم ،وأَدعِ ِ
ِ
ِ
ِّ
الحق ٌَر ِج ُعون...
ورعاهُ -هُنا« :-مِن األُصولِ ٌٌِّن»؛ فقد أرا َد به
وأما قولُ ُه -حفظ ُه هللاَُ ،
سبة إلى (أ ُ
ال ِّن َ
بدلٌل قولِ ِه -حفظ ُه هللا َُ -بعد( :-العودة
صول الشرع َ
الحكٌِم)ِ -
ِ
ولٌس المقصو ُد َ -بداهة -ذاك المع َنى الؽربً (القبٌح) لهذا
الجذور)؛
َ
إلى ُ
ال ُم َ
صطلح -بمع َنى( :اإلرهاب)-أحٌانا -.
سوا سلف ٌٌِّن َ -قط!-
فـ(التكفٌرٌون) َ -إذنْ  -لٌ ُ

َ ......حف َِظ هللا ُ َولًِ أ ْم ِرنا ،وأَدا َم -بالطاع ِةُ -م ْل َكه.

ٌؾ علٌنا؛ فلٌس م ّنا »
سل الس َ
« َمن َ
الكرٌم -صلى هللا ُ علٌ ِه
النبً
المقال :لف ُظ حدٌث َمروي عن
ُعنوانُ هذا
ِّ
ِ
ِ
األكوع -
بن
وسلم -رواهُ اإلما ُم ُمسلم فً «صحٌ ِح ِه» ( )11عن َ
سلَ َم َة ِ
ِ
رضً هللا ُ عن ُه-.
َ
وله ألفاظ أ ُ َخ ُر -عن صحابة َ
السبل َح؛
آخ ِرٌن -مِنهاَ « :من َح َمل َ علٌنا ِّ
فلٌس مِنا» ،وفً لَ ْفظ ثالثَ « :من َ
السبل َح..».
ش َه َر علٌنا ِّ
َ
وقد قال َ الحاف ُظ ابنُ َح َجر العسقبلنً فً « َفتح الباري» (ٖٔ- )ٕٗ/فً
َ
ش ْر ِح ِه-:
«ومع َنى الحدٌ ِ
بؽٌر حق؛ لِـ َما
ثَ :ح ْمل ُ ِّ
بلح على ال ُمسلمٌِنَ لِقِتالِ ِهم به ِ
الس ِ
وإدخال الر ْع ِ
ب علٌ ِهم.
فً ذلك مِن تخوٌفِ ِهم،
ِ
وفً الحدٌ ِ
ِتال ال ُمسلمٌِن ،والتشدٌ ِد فٌه».
ث دِاللة على
تحرٌم ق ِ
ِ
ُثم قال َ -ر ِح َم ُه هللا ُ-:
لٌس ُمت ِبعا لِطرٌقتِنا؛
لٌس على طرٌقتِنا ،أو:
فلٌس مِنا»؛ أي:
«قولُ ُه« :
َ
َ
َ
ألن مِن ِّ
ص َرهُ ،و ٌُقاتِل َ دُو َن ُه؛ ال أنْ ٌُ ْر ِع َب ُه
سلم أنْ ٌَ ْن ُ
حق ال ُمسل ِِم على ال ُم ِ
بلح علٌه؛ إلراد ِة قِتالِهِ ،أو َق ْتلِ ِه ...
بح ْم ِل ال ِّ
َ
س ِ
وهذا فً ِّ
ِحبلل
حق َمن ال ٌَستحِل ذلك؛ فؤما َمن ٌَستحِل ُه؛ فإن ُه ٌَ ْكفُ ُر باست ِ
السبلح.
ال ُمحر ِم -بشرطِ ِه-؛ ال ُم َجردَ َح ْم ِل ِّ
إطبلق لَفظِ َ
ُ
ؼٌر َت َعرض
واألَ ْولَى -عندَ كثٌر مِن السلَؾِ :-
الخ َب ِر مِن ِ
لِـتؤوٌلِهِ؛ لٌِكونَ َ
أبلػ فً الز ْج ِر...».
ِتاب ِه «الزوا ِجر عن
وقد َعد الفقٌ ُه ابنُ َح َجر ال َه ٌْ َتمًِ -رحم ُه هللاُ -فً ك ِ
اقتراؾِ ال َكبابر» (الكبٌرة( :)ٖٔ6 :تروٌع ال ُمسلِم ،واإلشار َة إلٌه بسبلح
وإعطابهِ؟!
وج ْر ِحهِ،
بابر؛
فكٌؾ بإٌذابِهَِ ،
َ
ِ
أو َن ْح ِو ِه )-مِن ال َك ِأقول ُ:
إصبل -:
وهذا النص النبوي -وما
أشار إلٌهٌَ -دْ َف ُعنًِ ألنْ أ ُ َب ٌِّنَ ُ -م ِّ
َ
النص كالس ٌْؾِ ؛ فهذا بحا ِملِه؛ وذاك بفا ِهمِه؛ ف َمن ال ٌُ ْحسِ نُ استعمال َ
وؼٌر ِه-
س َببا :-فقد ٌَ ْق ُتل ُ َمن ال ٌَستحق -مِن نفسِ ِه
(السٌؾِ ) -واقِعا ،أو َ
ِ
ف ٌُفسِ د ،-و َمن ال ٌَفه ُم (النص) -صِ حة ،أو استِدالال :-فقد ٌَستدل به على

ؼٌر َمقا ِم ِه -ف ٌُفسِ د -أٌضا-.
ؼٌر َوج ِههِ ،وفً ِ
ِ
التؤصٌل :
وما نحنُ فٌه مِثال حً حٌوي على هذا
ِ
َ
اس -ل َِج ْهلِ ِه -على أن َح ْملَ ُه للس ٌْ ِ
ؾ على
الحدٌث
أ -فقد ٌَفه ُم هذا
ُ
بعض ال ّن ِ
َمن هُم -حقٌقة -مِن ال ُمسلمٌِن :ال ٌَد ُخل ُ فً الن ْهًِ!
ِتال وال َق ْت ِل!!
ار ال ُمستح ِّقٌنَ للق ِ
ف ُهم -عندَ ُه -مِن ال ُكف ِ
وهذا َؼلَط َقبٌح...
بالنص -نفسِ ِه -بعض َ
آخ ُر -لِ َج ْهلِ ِه-؛ ف ٌُ َك ِّف ُر
ب -وبال ُمقابِ ِل :فقد ٌَستدل
ِّ
َ
حامل َ السٌ ِ
لٌس مِنا» ،أنها بمع َنى :كافر!!
ؾ -هذاُ -م َتؤ َ ِّوال
كلمة « َ
وهذا َؼلَط َقبٌح -أٌضا-..
وع َمل َ
شنٌع،
ضبلل َعرٌضَ ،
بلح على ال ُمسل ِِم َ
َن َعم؛ ال شك أن َح ْمل َ ِّ
الس ِ
ُ
ولكن َنا -رحمة و َ
ش َفقة -على مع َنى ما قال َ ا
لخلٌفة الراش ُد ُع َم ُر بنُ
َ
الخطاب-
هللا فٌ َك بؤحسنَ مِن أنْ
ئ َمن َع َ
جز ُ
َ
صى َ
رضً هللا ُ عن ُه« :-ال ٌُ ِ
ٌع هللاَ فٌه».
ُتطِ َ
َن َعم؛ إن َ
ص ِبٌن ال ُمضلّلٌِن ..الذٌن ال َتقو ُم
الج َهلَ َة التكفٌر ٌٌِّن (ال ُم َتع ِّ
آفة َ
الج ْه ِل وال َبؽضاء) هً :عد ُم إدرا ِك ِهم لحقٌق ِة
أعمالُهم وتفسٌرا ُت ُهم ّإال على َ
سو ُء َتطبٌقِ ِهم لها -نتٌجة-.
َف ْه ِم الن
ِ
صوص الشرعٌ ِة -أصالةُ ،-ثم ُ
رجى من ُه خٌر ،وال ٌُنت َظ ُر من ُه هُدى؛ ال
و َمن كان على هذه الشا ِكلَ ِة فبل ٌُ َ
فً دٌِن ،وال فً دُنٌا؛ بل لَ َعل
َ
العكس هو الكابنُ -واقعا-؛ على ِم ْث ِل ما قال َ
رآن
س ِرٌنَ أَ ْع َماال.الذٌِنَ
الكرٌم{ :قُلْ َهلْ ُن َن ِّب ُب ُك ْم ِباألَ ْخ َ
هللاُ -تعالى -فً القُ ِ
ِ
ص ْنعا}..
س ُبونَ أَن ُه ْم ٌُ ْحسِ ُنونَ ُ
س ْع ٌُ ُه ْم فًِ ا ْل َح ٌَا ِة الد ْن ٌَا َو ُه ْم ٌَ ْح َ
ضل َ
َ
وأعج َب ْتنًِ ّ -
بعض الدعا ِة ب ِّ
نحرفٌِن:
حق
جدا -كلمة قالَها
ِ
ُ
هإالء ال ُم ِ
لوبهم) -فً َف ْه ِم ِهم؛ ال فً
( ُمش ِكلَ ُتنا مع
ِ
هإالء فً ُعقولِ ِهم ،ال فً قُ ِ
ُ
فعلُونَ َ
الخٌر!! !-ولٌس هذا
ش ّرا مِن
حٌث ٌَ َتوه ُمونَ
َ
َمقصودِهم؛ فقد ٌَ َ
ب ُم َن ِّجٌهم عندَ هللا -تعالى-؛ فالعمل ُ الصحٌ ُح ال ٌكونُ َمقبوال عنده -
باإلخبلص فً النٌة ،والصواب فً ال َع َمل ُ -مجتم َِع ٌْن-...
سبحانهّ -إال
ِ
ُ

الج ُم َع ِةٕٓٔٔ/ٗ/ٔ٘ :م )
وعلٌه؛ فإن ما َج َرى فً مدٌن ِة الز ِ
رقاء (ٌو َم ُ
ّ
ّ
َك َ
وأخبلقٌا -:
منهجٌا،
هإالء (التكفٌر ٌٌِّن) الضالٌِّن -
ؾ عن حقٌق ِة
ِ
ش َ
منهجٌا)؛ فكو ُن ُهم َبعٌدٌِنَ ّ -
ّ
منهج السلَ ِ
رضً
الح -
جدا -عن
أما (َ
ؾ ال ّ
ص ِ
ِ
واألمان ،واإلٌمان -م ّما فٌه قِوا ُم
األمن،
هللاُ عن ُهم -فً حِرصِ ِهم على
ِ
ِ
ال َف ْر ِد وال ُمج َت َمع-.
فانتسا ُب ُهم-أو نِسب ُت ُهم!-للسلَؾِ -أو (السلفٌة):-نسبة باطلة ،ال َو ْزنَ لها فً
ّ
الحق.
مٌِزان
ّ
أخبلقٌا)؛ فال ُمإمِنُ َرإوؾَ ،
شفٌقَ ،رفٌق ،رحٌم ،ال فظ ،وال
وأما (ؼلٌظ..
سها ،وأضدادُها؛ م ّما
وهذه صِ فات ال ٌُ َرى فً
ِ
هإالء (التكفٌر ٌٌِّن) ّإال عك ُ
كثٌر دلٌل!
ال ٌحتا ُ
كبٌر ُج ْهد! أو ِ
ج بٌا ُن ُه إلى ِ
هإالء ،وأخبلق السلَؾ ال ُك َبراء:
عابل
ولو َف َت ْحنا
ِ
َ
الباب لل ُمقارن ِة (!) َب ٌْنَ َف ِ
لَـ َما َت َذك ْرنا -وال َذ َك ْرناّ -إال قول َ الشا ِع ِر:
ضى مِن
ؾ أ ْم َ
ص َقدْ ُرهُ ***** إذا قٌل َ إنّ الس ٌْ َ
ؾ ٌَ ْنقُ ُ
ألَم َت َر أنّ الس ٌْ َ
صا؟ !
ال َع َ
...إن ما َج َرى فً مدٌنة الز ْرقاء َك َ
هإالء
ؾ عن حقٌق ِة ما ادعا ُه
ِ
ش َ
اإلعبلم لهم! ،-مِن تِل ُكم ال ِّنسب ِة
وسابل
بعض
ألنفُسِ ِهم -أو ما اد َع ْت ُه
ُ
ِ
ِ
لؽٌرهِم( :السلفٌة) -التً هً مِن ُهم َبراء-؛ وهو
ال ُم َزو َر ِة فٌ ِهم ،ال ُم َؽ ِّر َر ِة ِ
اس وخاص ُت ُهم ،وعلى
ُ
األمر الذي تٌق َظ له -بحم ِد هللا وتوفٌقِ ِه -عام ُة ال ّن ِ
وجه َ
ار -وعلى كاف ِة ال ُمستوٌا ِ
الكرٌم
ت -فً هذا ال َبلَ ِد
أخص:
ُ
أصحاب ال َقر ِ
ِ
أم ِرنا ال َملِكِ عب ِد هللا
الم ِ
ِعطاء -والحم ُد هلل-؛ ُمستفٌدٌِن ذلك مِن كلم ِة َول ًِِّ ْ
ِتاب ِه «فرصتنا األخٌرة» (ص ،-)ٖٓ1والتً
الثانًِ -حفظ ُه هللا ُ -فً ك ِ
َ
َك َ
ورعاهُ -عن
حقٌقة
ؾ فٌها
ِ
هإالء التكفٌر ٌٌِّن؛ ُم َم ٌِّزا ل ُهم -حفظ ُه هللا ُ َ
ش َ
(األكثرٌ ِة السا ِح َق ِة مِن «السلَفِ ٌٌِّن» التً ال ُت ِجٌ ُز األعمال َ اإلرهابٌة ،وال

َ
ُ
األوراق ،وال
تختلط
َق ْتل َ ال َمدن ٌٌِّن األبرٌاء) -كلمة َعدْ ل وإنصاؾ-؛ ح ّتى ال
تضطرب المفاهٌ ُم...
َ
فجزا ُه هللاُ -عز وجلُ -كل َخ ٌْر ،ودَ فع عن ُه ُكل َ
ض ّر....
شر و ُ
هل والطؽٌان.
أهل الظ ْل ِم،
َ
والج ِ
...وهللاُ ال ُمستعانُ على ِ

الترحم على
فتوى الشٌخ زٌد بن هادي المدخلً  :فً ( حكم
ّ
مخالفً السنة  ،وأهل البدع).
فتوى الشٌخ زٌد بن هادي المدخلً  -وفقه هللا -
فً
الترحم على مخالفً السنة ،وأهل البدع)...
(حكم
ّ

الترحم على َمن مات من المسلمٌن على
....ك ُثر السإال-قرٌبا-عن حكم
ّ
بدعة  ،أو مخالفة للسنة ؛ م ّمن تكلّم فٌه أهل العلم الربانٌون ،وطعنوا
فٌه..
المتكرر -أقول:
وجوابا على هذا السإال-
ّ
ُ
وقفت على جواب سإال ُو ّجه إلى فضٌلة الشٌخ زٌدبن هادي المدخلً-
الترحم على أهل البدع)؛فرأٌته موافقا للصواب،من
وفقه هللا-حول (حكم
ّ
ؼٌر ؼلو وال تقصٌر..
فجزاه هللا خٌرا
السإال:
،والترحم علٌهم ؟
أحسن هللا إلٌك ،ما حكم الدعاء على أهل البدع
ّ
وهل تكرار الطعن فى أهل البدع ٌُعتبر من الؽٌبة المحرمة ؟
الجواب:
(أهل البدع على قسمٌن:

*أهل بدع كفرٌة ٌ ،عنى :بدعهم تك ّفرهم وتخرجهم من اإلسبلم؛
كالقبورٌٌن  ،عباد القبور  ،والمستؽٌثٌن باألولٌاء -وؼٌرهم -ممن ٌسب
الدٌن - ،ونحو ذلك من البدع التى هى كفر -؛ فهإالء ال خٌر فٌهم ،
و ٌُدعى علٌهم؛ ألنهم كفار.
*وأهل بدع فسقة من الفساق ،لٌسوا كفارا -كؤهل الحزبٌات ،والمنظمات
المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فى باب الجهاد  ،وفى باب النصٌحة
 ،وفى باب األمر بالمعروؾ  ،وفى باب الوالء -ونحو ذلك -؛ فهإالء نعم
ٌُدعى لهم بالهداٌة.
ترحم علٌهم  ،فٌقول:
فإذا ماتوا وهم على اإلسبلم :ال حرج من أن ٌُ ّ
رحمه هللا.
سره علٌه ؛ ألن صاحب البدعة من أعداء أهل
لكن ؛ ال ٌعلن وٌشهر تح ّ
األسؾ علٌه ؛ ألن موته خٌر ألهل األرض
السنة  ،فبل ٌُظهر أهل ُ السنة
َ
ٌترحم علٌه بٌنه وبٌن نفسه  ،فبل ٌُعلن
من بقابه  ،فبحكم اإلسبلم :له أن
ّ
ذلك ؛ ألن خطر أهـل البدع واضح ومعلوم على أهل السنة ومحاربتهم لها
.
ثم الكبلم فٌهم من أجل التحذٌر من بدعهم واالؼترار بؤهوابهم هذا لٌس
من الؽٌبة المحرمة ،وإنما هو من النصٌحة للمسلمٌن  ،ولهذا جاء رجل
إلى اإلمام أحمد – رحمه هللا – فقالٌ :ا أبا عبد هللا إنه ٌشق على أن
ّ
ّ
وسكت أنا؛
سكت أنت
أقول :فبلن كذا..وفبلن كذا من أهل البدع  ،قال :إذا
فمتى ٌتبٌن الحق للجاهل؟!
البد من البٌان.
اذ ُك ْرهم بما هم فٌه من الجرح والبدع المخالفة للسنن  ،فلٌس لهم ؼٌبة
؛ألنهم هم السبب فى مخالفتهم ألهل السنة والجماعة  ،فالكبلم فٌهم
نصٌحة.
على المتكلم أن ٌكون عالما ببدعهم مطلعا علٌها  ،وأن ٌكون عارفا
بالسنة  ،وأن ٌكون مخلصا وقاصدا وجه هللا بالكبلم فٌهم لٌحذرهم الناس
فٌسلموا من بدعهم.
وكثٌرا ما تجد العلماء األفاضل ّ
ٌحذرون من أهل البدع ،وٌوصون الناس

باالبتعاد منهم  ،حتى إن بعضهم ٌقول -وهو إمام " :-آكل عند الٌهودى
والنصرانى وال آكل عند صاحب بدعة " ،وما ذلك إال لشدة خطر المبتدع.
والسلؾ ٌهجرونهم أحٌاء وأمواتا).
قلت:
وهو جواب حسن قوي ؛فجزى هللا فضٌلة الشٌخ خٌرا...

*******

أجل مِن أنْ َتإول َ حِزبا(
!الدعوة السلفٌة) َ

ت ما َك َت َبه األ ُ
خ الص ُ
طالَ ْع ُ
دٌق األُستا ُذ حسٌن الرواشدة -وف َق ُه هللا ُ -فً
َ
تحت ُعنوان
بانتظار ( :صحٌفة (الدستور) -األُردنٌةٕٓٔٔ/٘/٘( -م)
ِ
!)حِزب «للسلف ٌٌِّن» فً ِببلدِنا ،ولِ َم ال؟
:فؤقول ُ

مِن البداه ِة بمكان أنْ َنقول ُ ُ -م َق ِّر ِرٌن :-إن الدعو َة السلفٌ َة هً الدعوةُ إلى
ِّ
الحق -على بصٌرة-؛ كما َف ِه َم ُه -و َطب َق ُه
اعتقادا ،وعبادة- ،اإلسبلم
سن}،
ؾ األُم ِة الصال ُِحون -
رضً هللا ُ عن ُهم{ -بالتًِ هً أَ ْح َ
َ
سلَ ُ
سلوكا َ -
و ُ
شرعً ،و َن ْهج َم ْرضِ ًّ
{-..للتًِ هً أ ْق َوم} -ما اس ُتطٌع إلى ذلك مِن سبٌل
ّ
اس َ -مهما كا ُنوا ،وأٌنما كا ُنوا -هذه
وبالتالً؛ فإن
َ
احتكار أٌ ِة فبة مِن ال ّن ِ
َ
عناوٌن براقة ،وشِ عارات
وتحت
بتؤطٌرها بإطار حِزبً،
الدعو َة ألنفُسِ ِهم؛
ِ
ِ
..الم َِعة :احتكار باطِ ل ،وادِّعاء عاطِ ل
األفعال ،وصِ ح َة المرجعٌات ال ُمعت َب َرة
واب
ص َ
ال ُمتسلسِ لَة -وعلٌه؛ فإن َ
ِ
اعتبار هذه الفب ِة أو تلك -
األمر األول ُ الذي علٌ ِه ال ُم َعول ُ فً
إسناد ٌِّا -هً
ُ
ِ
!على سبلمة فً ادِّعابها ،أو على انحراؾ فً دَعواها
ُ
األمر كذلك؛ فإن (السلفٌ َة) -مِن
وإ ِذ
حٌث هً -تؤ َبى على َنفسِ ها أنْ
ُ
َتح ُ
منهجها فً باب واحد؛ (
صر!)
َ
سها فً حِزب ض ٌِّق ،أو (تح ُ
ش َر!) َنف َ
.فهً دَعوة ُ
العظٌم وتكا ُملِ ِه
اإلسبلم
شمولٌة ُمتكا ِملَة ،بشمولٌ ِة
ِ
ِ
ُ
ُ
طبٌق
حٌث الت
للبعض (!) َتقصٌر -ما -فً جانِب -ماِ -من
ولبنْ َظ َه َر
ِ
العتبار التقدم إلى األولوٌاتِ ،وإٌبلبِها ال َم َ
كانة
الدعوي-؛ فما ذلك ّإال
ِ
ِ
ال ُمناسِ َب َة ،وال َمنزلَ َة البلب َق َة ِ -ب َحس ِ
وازل واألٌام ،وفِق ِه
ب الظروؾ ،والن ِ
نزٌل األحكام
َ -.ت ِ

ؾ (السلفٌ ِة) بقٌد إضافً!-؛ كؤنْ ٌَقول َ:
فما ٌُضٌفُ ُه
ص َ
البعض (!) ُ -مق ٌِّدا َو ْ
ُ
اإلحٌابٌة)! أو(: (.. ..( :السلفٌة ال ُمحاف َِظة)! أو ..( :التقلٌدٌة) أو
جهادٌة!)! أو
التكفٌرٌة!)ُ :كل ذلك ال َو ْج َه ل ُه فً : (..الحضارٌة)! أو( :ال ِ
سنا سابؽا-؛
األم ِر ،وال فً دُنٌا الواقِع -ح ّتى لو كان فً ذاتِه َح َ
حقٌق ِة ْ
لٌس كذلك؟
!فكٌؾ وهو
َ
فالدعوةُ السلفٌ ُة -أول َ ما تكونُ  -دعوة علمٌة ،منهجٌة ،تربوٌة ،إصبلحٌة
عاوى
راء الد َ
ٌاق َو َ
شاملَةَ ،-تنؤَى بنفسِ ها -منهجا ،وتطبٌقا -عن االنسِ ِؾ
لوج الفِ َت ِن واالبتِبلءات ،ولو اختباء َخ ْل َ
الفضفاضة؛ فضبل عن ُو ِ
عتو ُر ُه مِن ُم َخبآت!-؛ فضبل عن ُمصا َد َمة
ُمصطلح ( ِّ
السٌاسات!) -وما ٌَ ِ
الحكام وأولٌاء األُمور ،أو َخوض ِجهاد ُمدعى فً ساح ِة َح ْرب ُمتخٌلَة -
ُ
ّ
والحق ،وال ُهدَ ى-وضوابطِ ُكل-؛ فهً ُج ْزء ُم ِهم مِن
َبعٌدا عن العِلم،
الو َط ِن
.حاضِ ِر األُم ِة ،وجانِب أساس مِن
نسٌج َ
ِ
ض ِة
إن
صل نِسبتِها ،وال ُمناق َ
َ
االنتساب إلى (السلفٌ ِة) -مع ال ُمخالَ َف ِة ِأل ِ
واالنقطاع عن سلسل ِة أسانٌدِها
ض -:لِ ُعلمابِها وأبمتِها،
كاؾ فً َن ْق ِ
ِ
عوى ،و َك ْ
شؾ الشبهة ،وردِّ االدِّعاء
.الد َ
التحز ِ
ض
جبلء -جمٌعا -فً َذ ِّم (الحزبٌ ِة) ،و َن ْق ِ
ب)َ ( :
ففتاوى مشاٌخِنا األ ِ
س َعها كِتابَ ،فضبل عن أنْ ٌَستو ِع َبها َمقال
!أكب ُر مِن أنْ ٌَ َ
ؾ باالنتِسا ِ
ب إلٌ ِهم ،والدعو ِة إلى
سلَفِنا الصالحٌِن -الذٌن نتشر ُ
ومنه ُج َ
قض هذا (التحزب) ،و َه ْتكِ تِ ْل ُك ُم
منه ِج ِهم -على كلمة سواء فً َن ِ
ِؽبلل (
الحزبٌة)؛ دُونَ الت َطرق -مِن َقرٌب أو بعٌد -أو الط َمع! -إلى است ِ
س ِّم ًَ بـ(ربٌع الثورات
الظروؾ السٌاسٌة الحالٌة (!) ،التً َف َت َح با َبها ما ُ
!)!العربٌة
ِؾ!!
ِهازٌة لِفُ َرص! وال استؽبللٌة لِمواق َ
فالدعوةُ السلفٌ ُة َ
لٌست دعوة انت ِ
تاح لها
سس وقواعد-؛ َ
وإنما هً دَعوة منهجٌة فاعِ لَة -ضِ منَ أ ُ ُ
وو ْف َق ال ُم ِ
ضوابط الدعوة إلى هللا -تعالىُ -عموما ،-واألمر
عِلما أو َع َمبل -فًإطار َ
ِ
-.بالمعروؾ والنهً عن ال ُمن َكر ُ -خصوصا
موضوع
نهج السلَؾِ -الحاسِ م -فً
وال أدل ّ على ُو
ِ
ضوح وشفافٌ ِة َم ِ
ِ
حِلٌة «الحزبٌ ِة) و(التحز ِ
ب) -هذا :-م ّما َرواهُ اإلما ُم أبو ُن َع ٌْم فً (

بن ال ِّ
حٌح ،-عن ُم َط ِّر ِ
ش ِّخٌر -وهو
بن عب ِد هللا ِ
ؾ ِ
األولٌاء» -بالسن ِد الص ِ
ص ْو َحانَ  ،ف َكانَ ٌَقُول ٌَُ :ا
صحابً ،-قالُ :كنا َنؤْتًِ َز ٌْ َد ْبنَ ُ
تابعً ،وأبوهُ َ
صلَ َت ٌْ ِن :ا ْل َخ ْو ِ
ؾ
عِ َبادَ هللا! أَ ْك ِر ُموا َوأَ ْج ِملُوا؛ َفإِن َما َوسِ ٌلَ ُة ا ْل ِع َبا ِد إِلَى هللاِ بِ َخ ْ
.والطم ِِع
َ
َفؤ َ َت ٌْ ُت ُه َذ َ
هللا
ات ٌَ ْومَ ،و َقدْ َك َت ُبوا ِك َتاباَ ،ف َن َ
سقُوا َك َبلما مِنْ ه ََذا الن ْح ِو( :إِن َ
َرب َناَ ،و ُم َحمدا َن ِبٌ َنا َوا ْلقُ ْرآنَ إِ َما ُم َناَ ،و َمنْ َكانَ َم َع َنا ُكنا َو ُكناَ ،...و َمنْ
َ
!)...خالَ َف َنا َكا َن ْت ٌَ ُد َنا َعلَ ٌْهَِ ،و ُكنا َو ُكنا
اب َعلَ ٌْ ِه ْم َ -ر ُجبل َر ُجبلَ ،-ف ٌَقُولُونَ  :أَ ْق َر ْر َ
ت ٌَا فُ َبلنُ ؟
ض ا ْل ِك َت َ
َقال ََ :ف َج َعل َ ٌَ ْع ِر ُ
َحتى ا ْن َت َه ْوا إِلًََ ،ف َقالُوا :أَ ْق َر ْر َ
ت ٌَا ُؼ َبل ُم؟
.قُ ْل ُ
تَ :ال
َقال َ ٌ-عنًَِ :زٌداَ :-ال َت ْع َجلُوا َعلَى ا ْل ُؽ َبل ِمَ ،ما َتقُول ُ ٌَا ُؼ َبل ُم؟
ت :إِن هللاَ َقدْ أَ َخ َذ َعلًَ َع ْهدا فًِ ِك َتابِهَِ ،فلَنْ أ ُ ْحد َ
َقال َ :قُ ْل ُ
ِث َع ْهدا سِ َوى
.ا ْل َع ْه ِد الذِي أَ َخ َذهُ علً
 َف َر َج َع ا ْل َق ْو ُم مِن عِ ْن ِد آخ ِِر ِه ْمَ ،ما أَ َقر ِم ْن ُه ْم أحد -وكا ُنوا ُزهَا َء َث َبلثٌِنَ َنفسا.
سلو ُك السلَؾ َ -نقدا لِحزبٌة ...
هذا هو فِق ُه السلَؾِ  ،و َمنه ُج السلَؾ ،و ُ
ورضا
ُمب ِّك َرة! وهَتكا لِتحزب كاد ٌَ ُذر َق ْر ُن ُه -اكتِفاء بالقواع ِد الشرعٌةِ ،
صفاء ،و َنقاء،
صبل مع ُهما-؛ َ
بالمرجعٌة العلمٌة َ -ت َقدما إلٌ ِهما ،و َتوا ُ
 ،و(حضارة)؛ دُونَ (ماضوٌة!) ُمفسِ دَ ة! وال )و َبقاء؛ ( ُمحافظة) ،و(إحٌاء
!!(رجعٌة!) ُمهلِ َكة
وآراء !وهو -فً هذا -جمٌ ِع ِه -بعٌد -ال ُب ْعدَ ُ -كل ُه -عن أهواء َذ ِوي األهواء
لٌس أهبل لبلجتهاد! ُكل ذلك حِفظا لوحدة
أصحاب اآلراء! واجتهادات َمن
َ
وج ْمعا لكلمتِها ،وصٌانة لمجمو ِعها:
األُمة ،وحِرصا على كٌِانِهاَ ،
اع َتصِ ُمو ْا ِب َح ْب ِل ّ
هللاِ َجمٌِعا َوالَ َت َفرقُو ْا
َ {...}..و ْ
سلوكٌات أهلِ ِهما،
وبعدُ؛ فالناظِ ُر فً
تارٌخ (الحزبٌ ِة) و(التحزب) -و ُ
ِ
و ُممارسا ِ
ب على
أجلَ َ
ت ال ُمتنسِ ِبٌن إلٌ ِهما -ولو َنظرة خاطِ َفة!ٌُ -وقِنُ َكم ْ

أي ا ِّتجاه -مِن َوٌبلت وتفرٌق ،و َت َ
ش ْر ُذم و َتمزٌق -وباهلل
األُم ِة -فً ِّ
-.التوفٌق
*****

السلفٌة ..و(الحضارة!) -نِسبة ،ومفهوما ،و َتمٌٌزا-
السلفٌة ..و(الحضارة )!
-نِسبة ،ومفهوما ،و َتمٌٌزا-

وأسالٌب -أثر بالػ َجم فً
لوم الل َؽ ِة وفُنونِها ُ -مفردات
َ
....لمعرف ِة ُع ِ
صِ ٌاؼ ِة ال َكلِما ِ
وضبط ال َمعانًِ؛ ذل ُكم أنها ُت َع ِّب ُر عن المقصو ِد وال ُمرا ِد
ت َ
وأفصح ِعبارة؛ فعندما َنقول ُ َ -م َثبل( :-السلفٌة الحضارٌة)؛
بؤوجز بٌان،
ِ
ِ
فهو تركٌب لُ َؽ ِوي ال ٌُإدِّ ي -نتٌجة -إالّ إلى تشتٌت ِّ
الذهن ،و َت ْفتٌِت ال َمع َنى
وال ُبد !-ف َثم َة َمن ٌقول ُ -الٌو َمُ -منادٌِا -مِثبل بمِثل( :-السلفٌةاإلصبلحٌة!) ،و( :السلفٌة التقلٌدٌة!) ،و(السلفٌة التجدٌدٌة) ،و:
(السلفٌة ال ُمحاف َِظة!) ،و ...و ...
واألعجب
واألعجب مِن ذلك ُ -ك ِّل ِه :-قول ُ َمن ٌَقول ُ( :السلفٌ ُة ال ِجهادٌة !!)!
ُ
ُ
أكثر! :-قول ُ َمن ٌقول ُ( :السلفٌة التكفٌرٌة !)!
 َش َف ُه األُستا ُذ السلفً العبل ُ
بّ -
جدا -ابتداء -إٌرا ُد ما َك َ
ومِن ال ُمناسِ ِ
مة
وأسمار» -لَـما
كتاب ِه ال ُك ّبار «أباطٌل ْ
محمود محمد شاكر -رحِم ُه هللا ُ -فً ِ
قابلُ ُه ...« :-هذه األلفا ُظ
قال َ ُمناقِشا لَف َظ (الرجعٌة!) -ولف ُظ (الحضارٌة )! ٌُ ِ
ال ُمب َه َم ُة التً ال ٌَج ُد لها اإلنسانُ َح ّدا :شدٌدةُ الض َرر! ولكنْ ؛ ٌُإسِ فُنًِ أن
لجؤُونَ إلٌها ،إنما هُم القو ُم الذٌن ٌد ُعونَ «الثقافة»! وٌد ُعونَ
أكثر الذٌن ٌَ َ
َ
العلمً»! وٌد ُعونَ «الدِّ قة العلمٌة»! وٌد ُعونَ «المنهج»!
«اال ِّتجاه
ّ
َ
شبت مِن الز ٌْؾ الذي ال ُحدو َد له!!
وٌد ُعونَ ما
َ
َ
قابلُها -سواء
فؤنت إذا
شبت أنْ َتستقصِ ًَ مع َنى «الرجعٌة» [فضبل ع ّما ٌُ ِ
كبلم َمن ٌتكل ُمونَ  ،و ٌَهضِ ُبون ،و ٌُ َث ْرث ُِرون َ -:و َق ْع َ
ِثل
ت فً م ِ
بسواء] -فً ِ
« َر َ
دَؼة َ
الح ٌْ َرة فً َف ْهم ال ُمراد منها-...».
الخ َبال» -مِن َ
الناس
قابلُها -سواء بسواء] -أٌضا -لفظ ٌَؤلَفُ ُه
ُ
فـ«(الرجعٌة) [فضبل ع ّما ٌُ ِ

الٌو َم -على ُؼموضِ ه ال ُم ْتلِؾِ لل َف ْه ِم ،ال ُمإدِّي إلى اختبلطِ اإلدراكِ  ،ال ُم َم ِّه ِدلِ ُكل ِّ ذي هوى أنْ ٌَبلُ َػ إلى هَواهُ -باستعمالِ ِه-؛ ألن ُه ٌَحمل ُ معنى مِن معانً
ِض...»...
الفساد فً َمفهو ِم ِه الؽام ِ
الحرفً لكلم ِة (الحضارة) هو( :اإلقامة فً
وعلٌه؛ فؤقول ُ :إن المع َنى
ّ
سك َنى البوادي)ُ ،-ثم
الحضر) ،بما هو
خبلؾ (البادٌة) -التً هًُ ( :
ُ
َ
أحوال المجتمع ال ُمعاصِ ر -عن
تطور) هذا (ال ُمص َطلح) ل ٌُ َع ِّب َر -فً
( ّ
ِ
َمجموع معانً التقدم ،و(التطور) ،والمدنٌة-وما إلٌها-...
ُ
ض ُمناقشة هذا (ال ُمص َطلح) ،وتطوراته،
معر ِ
ولست -ها هُنا -فً ِ
أعمق مِن أنْ ٌكونَ ُمجر َد ذِكر لِ ُم َ
ُ
صطلَح -ماٌ ،-دُل على
فاألمر
ودالالتِه؛
ُ
ُ
معنى -ما-؛ إذ إن (الحضارة) -أٌ َة َحضارة -مِن
سنُ
الح َ
حٌث هً -فٌها َ
وفٌها القبٌح ،وفٌها الفاس ُد وفٌها الصحٌح-؛ فنسبة (السلفٌة) إلى
ِرسال
(الحضارة) -هكذا بإطبلق! -نسبة باطلة ُمستن َك َرةٌ ،تنزهُ عن االست
ِ
معها َذ ُوو المعرفة الصافٌةِ ،واإلدراك الرجٌح.
الدافع
ولعل هذا هو
لبعض ال ُمعاصِ رٌن -مِن األُدَ باء ،و(ال ُم َثقفٌِن) -ألنْ
ِ
ُ
ب فً «اإلسبلم و ُمشكبلت الحضارة» ،و«مساوئ الحضارة الؽربٌة»-
ٌَك ُت َ
وما أشبه ذاك-.
ِبعض هذه الدقابق -األُستا ُذ السلفً الشٌ ُخ محب
وما أجمل َ ما قالَ ُه ُ -م َب ٌِّنا ل ِ
الدِّ ٌن َ
الخطٌب -ر ِح َم ُه هللا ُ -فً ُمق ِّد َمتِ ِه لدٌوان « َمجد اإلسبلم»-بما
ملخصه-:
هر األو ِل -أُصول َ ال ُعروب ِةُ -ثم
«إِن المعدنَ الذي َب َرأَ هللاُ من ُه -فً الد ِ
األرض
لئلسبلم :-إنما هو معدن كرٌم ،ل ْم ٌَ ْبر ِأ هللا ُ أُمة فً
تخٌ َرها ظِ ْبرا
ِ
ِ
ِّ
للحق.
وصبلبتِه ،وعظٌم استعداده
ُتدانٌه فً أصالتِهِ ،وسبلمتِهَِ ،
تاج الحضارة
وهذا ٌد ُعو إلى األخذ بؤسباب القُوة ،وب ُكل ِّ نافع مِن َن ِ
الخٌر -
الحدٌثة ،مع ال ُمحاف َظة على ال ُم ُثل ،والقِ ٌَم ،واألخبلق القدٌمة -ألن
َ
المدارس ،ومناهج التعلٌم ،ووسابل
إصبلح
ُكل ُه -قدٌم-؛ بما ٌتضم ُن ُه مِن
ِ
ِ
اإلعبلم».
وهذه معانً حق سامٌة ل ْم ٌَفُ ْت ُعلما َءنا -مِن َق ْبل ُ -بٌا ُنها وتوكٌدُها،
ؾ بؤنْ َنكونَ َح ْل َقة
ِبار الذٌن نتشر ُ
و َتوطٌدُها -والحم ُد هلل ،-وهُم الكبا ُر الك ُ

فً سلسل ِة أسانٌدِهم الذهبٌة العلمٌة العالٌة؛ دون أهل التفرد ،والشقة،
واال ْنعِزال إلى الهاوٌة!
وعد ُم إدراك الصالح مِن الطالح فً (الحضارة) ُ -عموما -هو الذي َد َف َع -
أٌضا -العبلّ َ
الصٌت -ألنْ ٌُ َح ِّذر مِن
مة ابنَ َخ ْلدُون -عال َم
ذابع ِّ
االجتماع َ
ِ
َ
الخ ْلطِ واالضطرا ِ
تمٌٌز ذلك-فً «مق ِّد َمتِ ِه» -الشهٌرة-؛
ب الذي قد ٌَ َق ُع فً
ِ
ُ
ُ
نهاٌة
حٌث قال َ ...« :وقد ٌتوض ُح -فٌما بع ُد -أن (الحضار َة) هً
روجه إلى الفسا ِد ونهاٌ ِة الشر ،وال ُبع ُد عن الخٌر!»...
العمران ،و ُخ ُ
ٌجب أنْ تكونَ تابعة؛ ال َمتبوعة؛
فـ(الحضارة) -أٌنما كانت ،وكٌفما كا َنت-
ُ
ارها ،و ُت َنقى
وذلك -وال ُبدَ -ب ْعدَ أن ُت َؽ ْر َبل َ مِن
صفى عن ْأو َ
أكدارها ،و ُت َ
ض ِ
ِ
ُ
والحالة هذه -ال َت ْعدُو أنْ تكونَ ُجزءا ( َمحدودا) مِن
مِن َؼثا َثتِها؛ فهً -
َمجاال ِ
ت (التصفٌة) العلمٌة المنهجٌة -الكثٌرة ،-و(التربٌة) األخبلقٌة
السلوكٌة -التً هً كالدراري النثٌرة ،-والتً ُت َعد -بالمجموع -أصل َ
أُ
اإلصبلح
صول
السلفً ال ُمعاصِ ر؛ فكٌؾ ( ٌُرا ُد) لـ(الحضارة) -هكذا -أنْ
ِّ
ِ
ِ
تكونَ أ ُ ّ
ب (الدعوةُ السلفٌ ُة) -بؤصالتِها ،ورحابة منه ِجها ،ودقة
س ُ
سا ُت ْن َ
َتصو ِرها -إلٌه ،و ُت ْج َم ُع َم َع ُه ،وعلٌه؟!!
و َب ْعدُ؛ فلبنْ كان هذا -فٌما نحنُ فٌه -حال َ (العناوٌن!)؛ فما بالُ ُكم
بالمحتوٌات وال َمضامٌن؟!
َنقول ُ هذا -و ُن َق ِّر ُر ُه -ح ّتى ال ٌَخ ُر َج علٌنا -فً َ
أكثر عن
الؽدَ -من ٌُفصِ ُح َ
وء َمقصودِه ُ -مقابلة لـ(السلفٌة الحضارٌة!) -بؤنْ ٌَقول َ( :السلفٌة
س ِ
ُ
االنهزامٌة)! -وقد قٌلَت ،لكنْ  :بؤلفاظ أقل وحشٌة!!!-
ف ُكل هذه األوصا ِ
ؾ -وهاتٌك -إنما هً أوصاؾ ُجزبٌة ُمخ َت َزلَة ،ال ُت َم ِّثل ُ
ب
س َ
الواقع ،وال ُتب ٌِّنُ الحق ،وإنما هً معان ُمع ِّب َرة عن أهداؾ ُم َب ْع َث َرةَ -ح َ
َ
أنواع التصور -حٌنا ،-وإمعانا فً النق ِد واإلقذاع -أحٌانا!-
ِ
فعندما ٌقول ُ القابل ُ( :سلفٌة إصبلحٌة!) ،أو( :سلفٌة تجدٌدٌة)! ،أو:
جهادٌة!)؛
(سلفٌة ُمحاف َِظة!) ،أو حتى( :سلفٌة رسمٌة!) ،أو ..( :سلفٌة ِ
فإنما ٌُ َع ِّب ُر ُكل قابل -بما ٌَقولُه -عن َت َوج ِه ِه و ُمرا ِدهِ؛ إما ُعنوانا على
جهادا)،
طرٌقتِهِ ،أو إعبلنا عن دَعوتِ ِه-؛ (إصبلحا) ،أو ( َتجدٌدا) ،أو ( ِ
أو ..أو...

بٌ َنما (السلفٌة) -الحق ُة -ب ُ
ستوعِب الحق
وحقٌقتِها َ -ت
ُ
وع َظ َمتِهاَ ،
شمولِهاَ ،
مِن هذا ُ -كلِّ ُه-؛ لٌكونَ ُجزءا مِن أجزابِها ،ومعنى مِن معانٌها -لٌس إالّ،-
وع َمبل ،-و(التجدٌ ُد):
ح) :مِن أه ِّم
أصول الدعو ِة السلفٌ ِة -عِلماَ ،
فـ(اإلصبل ُ
ِ
اإلصبلح ،و(ال ُمحا َف َظ ُة)  -بمعناها
تحقٌق
أعظم وسابلِها فً
مِن
ِ
ِ
ِ
جها ُد) -بضوابطِ ِه
أجل ِّ ما
ُ
اإلٌجابً! -مِن َ
تفتخر به ،وتستعلً بذ ِْك ِرهِ ،و(ال ِ
الشرعٌ ِة الدقٌقة« -ذروة سنام اإلسبلم» -كما قال نبٌنا -علٌه الصبلة
والسبلم ...-وهكذا فً سابر ما هو ُجزء مِن ُكل -إنْ كان ّ
حقا فً َن ْفسِ ِه-.
سبَ ) -ج ْمعا
صفات) ،و(ال ِّن َ
ج مِن هذه (األوصاؾ) -أو (ال ِّ
وعلٌه؛ فإننا َن ْخ ُر ُ
أو َتفرٌقا -ما كان ّ
فردات معنوٌة صحٌحة ،تتسِ ُم بها -
حقا منها -ب ُم َ
جمٌعا -الدعوةُ السلفٌ ُة؛ لكنْ  :ال ٌَ ُج ُ
حص َر فٌها -أو حتى
وز -بحال -أنْ ُت َ
ص َر بها علٌها!!
فً بعضِ ها! ،-أو ٌُق َت َ
ومِن با ِ
ًء َ -تنبٌها ،و َتنوٌها -أقول ُ :ال أزال ُ أتذك ُر -
ب ذ ِْك ِر
الشًء بالش ِ
ِ
نحو ثبلثٌن سنة -بخ ِّط عبلّم ِة العِراق األُستاذ الشٌخ
ج ٌِّدا -ما قرأ ُت ُه َ -قبل َ ِ
بهجت األثري -ر ِح َم ُه هللا ُُ -معلِّقا على ما َو َر َد فً ُمقدِّ َم ِة كِتا ِ
ب
محمد َ
قول ُمح ِّققِ ِه -فً ال ُمإلّؾ-
«تهذٌب الكمال» -للحافظِ الم ِِّزي) ٔ6/ٔ( -مِن ِ
ب األُستا ُذ
أثناء ترجمتِ ِه له( :-تؤثره بالفِكر السلَف ًِِّ) -أي :الم ِِّزي-؛ ف َك َت َ
ِّ
أرى أن
األثري -ر ِح َم ُه هللاُ -حاشٌة َوجٌزة-
بخط ِه الجمٌل ال ُمت َقنَ ( :-
تقول َ« :تؤثره بف ِْك ِر األصالة»؛ ألن َبعض َمن تعرؾ جعلوا (السلفٌة) َن ْبزا
ُمرادِفا للرجعٌة !!)
أمثال تِل ُك ُم
وصدَ َق -ر ِح َم ُه هللاُ-؛ فها َن ْحنُ -الٌو َمَ -ن َرى ألوانا وأصنافا مِن
ِ
ال ِّنسب ِة ال ُمتض ِّم َن ِة الن َ
بز واإلقذاع -ولو ب ُط ُرق ؼٌر ُمباشرة! ،-و ُكلها -إنْ
ِّ
الحق والحقٌقة؛
تضم َنت بعضا مِن صواب-؛ فإنما تدل على ُجزء مِن
فكٌؾ إذا كان بعض َ
قزٌم
آخ ُر -مِنهاُ -م ِ
ؽرقا فً الباطل ،و ُم ْمعِنا فً َت ِ
ِّ
الحق ،أو تمزٌقِه؟!
ّ
الحق،
فـ( َفهم أحوال ال َعصر) داخل -تماما -فً َتطبٌق مع َنى (اإلصبلح)
الصدق ،بما ٌتضمنه مِن (تسهٌل لؽة العِلم،
و ُمتطلبات (التجدٌد) ِّ
و ُم َ
ؾ عندَ ال َبعض
عر ُ
خاط َبة حاجات الناس)  -أُسلوبا وطرٌقة -م ّما ٌُ َ
بـ(ترشٌد الخِطاب) -وهو الشؤنُ الواض ُح الجلً ّ -
جدا -فً ُمشار َكة كثٌر

بادرتِ ِهم -فً ُولوج (الط ُرق
مِن المشاٌخ السلف ٌٌِّن -الفاعِ لَ ِة -بل و ُم َ
ص ُحؾ ،ومجبلّت،
العصرٌة) الدعوٌة -مِن فضابٌات ،وإنترنت ،و ُ
و َن َ
شرات؛ َفضبل عن ال ُك ُتب ،وال ُمإلفاتُ - ...كل ذلك بالضوابطِ الشرعٌة
تعمٌق (الوعً) الصحٌح -.
التً ُتعٌنُ على
ِ
ُ
تحقٌق (ربط
وهذا -هكذا -كما ال ٌَخفى -سبٌل جلٌل ٌكونُ مِن خِبللِ ِه
ال ُعلوم العصرٌة بتؤصٌبلتِها الشرعٌة)؛ ؼربلة للمفاهٌم ال ُمختلِ َطة،
ضطر َبة ،و(تربٌة) على الحقابق الواثق ِة...
و(تصفٌة) للمعانً ال ُم
ِ
اعتبار أن (وحدة األمة
وإ ِذ األم ُر كذلك؛ فإن اإلدرا َك الصحٌ َح ال ُم َت َم ِّثل َ فً
ِ
َ
ب على ُكل ِّ ُمسلم
مقصد شرعً ومطلب حضاري) -إنْ
عبٌر!ٌُ -و ِج ُ
جاز الت ُ
عاو ِن
س الت ُ
واع العمل َ الدإوب على َتفعٌل هذا اإلدراك الواعً ،ضمن أ ُ ُ
س ِ
الحزبً ال ُم ْز ِري -
الحركً
العصبً
الشرعً
ّ
ّ
األخوي؛ بعٌدا عن ال َمسلَك َ
ِّ
ِّ
والذي َم ْهما ُج ِّملُ ،
وز ٌِّن ،و ُزخرؾ؛ فهو قبٌح َقبٌح ،-والتارٌخ شاهد
صرٌح..
خرىَ ( :-ف ْت َح أبواب الحِوار مع
لزم -ببل شك -مِن جهة أ ُ َ
وهذا ُ -كل ُهِ ٌُ -
َ
اآلخر) -بشروطِ ه الشرعٌة ،وقواعده المرعٌة -ال إفراطا ،وال اعتباطا-؛
هاون ،وال َتقصٌر -سواء فً الجوانِب
دُونَ َتعصب ،وال ُؼلُو ،وال َت ُ
السلوكٌة ،أو العقدٌة ،أو الفقهٌة ،أو الدعوٌة ،أو (الرسمٌة) ،-وبما ال
ٌكونُ فٌه أي معنى مِن معانً (إقصاء اآلخر مِن ال ُمسلمٌِن) -إذا كان هذا
العلمً الصحٌح -سواء أكان هذا االجتها ُد -
سبٌل َ االجتها ِد
ِّ
(اآلخر) سالِكا َ
نض ِبط سابػ لمن له أهلٌ ُة ذلك
صوابا ،ولكنْ ؛ بتؤوٌل ُم َ
فً َنفسِ ه -خطؤ أ ْم َ
فً أبوا ِ
وأسباب ِه-.
ب الترجٌح،
ِ
عرؾ
الحقةُ -ت َ
زوم التذكٌر بؤمر ُم ِهم -ؼاٌة ،-وهو :أن (السلفٌةَ ) -
مع لُ ِ
خبلل أسانٌدِها ال ُمعت َبرة ،ومرجعٌاتها
أصولُها -كما ُتعت َبر تطبٌقا ُتها -مِن
ِ
سل الرشٌد
فس ُه -أو
رضً بؤنْ ٌُسلَ َخ! -عن هذا التسل ُ
َ
سلَ َخ َن َ
ال ُمقررة؛ ف َمن َ
الذي أ ُ َق ِّر ُرهُ وأقولُ ُه -وعلى مبدأ « ٌَح ِمل ُ هذا ال ِع ْل َم (مِن ُكل ِّ َخلَؾ)
ِش َت ْجنًِ؛ ف ْل ٌُف َهم هذا َع ِّنً بما أُرٌ ُد وأَعنًِ!
ُعدولُ ُه» :-فعلَى َنفسِ ها َبراق ُ
بر ما سماه -
البعض) -قدٌما!( -
وكما حاول َ (
تمرٌر) هذا (االنسبلخ) َع َ
َ
ُ
واجهة!) -انحِرافا جدٌدا !وتحزبا
ٌومبذ( :-سلفٌة المنهج عصرٌة ال ُم َ

ِثل هذا (التمرٌر)،
نرى -الٌو َمَ -من (لعل ُه!) ٌُرٌ ُد (
َ
أكٌدا!!َ :-
تكرٌر) م ِ
أجذب ،وبؤلفاظ َ
ولكنْ ؛ بقالب َ
بؽض الن َظ ِر عن حقٌق ِة ن ٌّتِه
أعذب -
ِّ
ومقصودِه-؛ واألسما ُء ال ُت َؽ ٌِّ ُر الحقابق ،وال ال ُمسمٌا ِ
ت...
صدُوق -وال ُن َز ِّكٌ ِه على هللا-:
وأ ُ َك ِّر ُر -أخٌرا -ما َك َت َب ُه أخ فاضل ،وصدٌق َ
صدرنا لكل ِّ َنقد
ؽٌرهم؛ ٌجتهدُون و ٌُخطبون؛ ف ْل ٌَتسع
ُ
«السلفٌون َك ِ
َ
سلسلة ُنور وهداٌة وتوفٌق،
[صحٌح] هادِؾ -ك َما عل َمنا ُعلماإُ نا- »-
باب َف ْهم ُم َحرر دقٌق؛ وأما َمن َن َبا ،أو
و َم ْه ٌَ َع انضباط وأمان و َتوثٌق ،ولُ َ
َك َبا :فالمزٌ ُد مِن َ
س
الخلَل والتمزٌق؛
كحال الؽرٌق ..أو الحرٌق ،-و{ ...لَ ٌْ َ
ِ
ُون هللاِ َكاشِ َفة}...
لَ َها مِن د ِ
********

(تنبٌه):
ُنشر هذا المقال فً جرٌدة (الدستور)-األردنٌة-عدد هذا الٌوم-٘-ٕٓ(:
ٕٔٔٓ).....لكن ُحذؾ منه أقواس كثٌرة ؛ مما س ّبب إدخال كثٌر من
الكبلم بعضه فً بعض!
فاقتضى التنبٌه..

*****

نصٌحة إلى السلف ٌٌِّن فً (مصر) -بعامة -وإلٌك -أخً
الدا ِعً السلَف ًِّ -بخاصة-..
بسم هللا الرحمن الرحٌم

نصٌحة إلى السلفٌٌن فً (مصر) -بعامة-
وإلٌك -أخً الداعًِ السلَف ًِّ -بخاصة-...

جرى -وال ٌزال ُ ٌَجري -على
...تا َب ْعنا -
وتابع ُكل ُمسلم َؼ ٌُور حرٌص -ما َ
َ
ِصر) الط ٌِّ َبة ُ -من ُذ عِدة ُ
فتنحً
شهور-؛ مِن ُمظاهَرات ،فثورة،
ِ
ِّ
أرض (م َ
َن ال َبلَد ،وتكاثر األحزاب ،و ُعلُ ِّو صوت
الربٌس ،فتولًِّ الجٌشَ ...
فوه ِ
بعض الفِ َتن الطابفٌة ...ثم استفتاء تعدٌل المادة الثانٌة
ووقُوع ِ
الباطِ لُ ،
واستؽبلل ال ُمستؽلٌِّن ،و ..و!..
مِن الدستور ،والثورة ال ُمضادة،
ِ
ْ
كانت َ -ثم َةُ -متابعة حثٌثة لكثٌر
ومِن ضِ من هذه ال ُمتابع ِة -بل ال ُمتا َبعات!-
بعض أفاضل
مِن التصرٌحات ،وال َمواقِؾ،
ص َد َر ْت مِن ِ
والفتاوى التً َ
َ
فتاوى النزول إلى (مٌدان
المشاٌخ السلف ٌٌِّن -هُناك-؛ ابتداء مِن َ
التحرٌر!) -مع ما ُذك َِر فً بعضِ ها(!) مِن ُنزول الزوجة !واألوالد!!،-
ح
وانتهاء ب َ
فتوى (تجوٌز إنشاء األحزاب)! و ُمرورا بما ُنقِل َ عن َمدْ ِ
(البعض) لجماعة (اإلخوان ال ُمسل ُمون) -المعروؾ َخلَل ُ عقٌدتِها
نحرؾ سبٌلُها وخطها!-
ومنه ِجها ،وال ُم ِ
ُ
نتواصى -فٌه-أٌها الدعاة السلفٌون فً
الوقت الذي
ولعل ُه (!) آنَ
َ
ِّ
ض ُه،
(مصر)-
سة لواقع َعسِ ر مخا ُ
دار َ
بالحق ،والصبر ،والمرحمةِ؛ ُم َ

ض ُه؛ بكلمة هادبة هادٌة؛ نتناص ُح -فٌها -فً ذات هللا -
و ُم
ضطر َبة حٌِا ُ
ِ
تعالى-؛ بصِ دق وإخبلص...
ِصر) -مِن أحداث و َتدا ِعٌات (سرٌعة!)-
و ُنإ ِّك ُد -ابتداء -أن ما َج َرى فً (م َ
صر الحدٌث ،-وهذا ٌَزٌ ُد
قاس علٌها -فً َ
قد ٌكونُ مما ال ساب َق َة له ٌُ ُ
الع ِ
واالضطراب اضطرابا!!!
الببلء َببلء! واإلشكال َ إشكاال!!
َ
َ
ِس لبعض مِن أولبك المشاٌخ:
ب الذي َج َعلَنًِ أ ْل َتم ُ
س ُه -الس َب ُ
وهو َ -نف ُ
ال ُع ْذ َر -فً بادئ األمر -مع تصرٌحً الواضح بالتخطبة واإلنكار لمواقِفِ ُكم
تِلك...
ول ْم ٌُع ِجب موقِفًِ الوس ُط -هذاٌ -ومبذ -طابف َت ٌْن مِن الناس:
األُولَىَ :من َرأَ ْوا أن َتخطِ َبتًِ -تِلك -قد تكونُ ذات آثار سلبٌة على (الدعوة
السلفٌة) -فً مِصر -فً ظِ ل ِّ الظروؾ والتؽٌرا ِ
الجارٌة!-
ت
ِ
الثانٌةَ :من رأَ ْوا أن التخطبة -وحدَها -ال َتكفًِ! بل ال ُبد مِن اإلسقاطِ ،
والتبدٌع ،والتضلٌل!
َ
أشرس فً موقفِها ،وأعس ُر فً
الثانٌة
...مع إدراكًِ -ج ٌِّدا -أن الفِ َب َة
ُ
آثار أ ُ
سلوبها!!
ِ
طرٌقتِها ،وأ ْن َكى فً عِبل ِجها ،وأسوأ ُ فً ِ
ومع ذلك ُ -كلِّ ِه -فلَم َ
أزلْ -وال أزال ُ -على َموقِفًِ -ذاتِ ِه-؛ حِفظا ل َِح ِّق
ُ
نهج ،وإزالة
التنا ُ
صح فً الدِّ ٌن ،وسبلم ِة األ ُخوةِ ،وصِ ٌانة الستِقا َم ِة ال َم ِ
طرٌق الدعوةَِ ،
ؾ أ ْم ُنها،
للعوابق مِن
ِصر )الط ٌِّ َب ِة أنْ ٌُخ َت َط َ
وخوفا على (م َ
ِ
ِ
باسم (الدِّ ٌن) ،أو (الدعوة) ،-و َترجٌحا للمصلح ِة
أو أما ُنها ،أو إٌما ُنها-
ِ
رجوح مِن سواها...
الراجح ِة على ما هو َم ُ
السلفً:
أخً الداعً
ّ
أدري لماذا َنسِ َ
األلبانً -ر ِح َم ُه هللا ُ-
اإلمام
ٌت -بسرعة!َ -نصاب َح شٌخِنا
ِّ
ال ِ
ِ
السٌاسة
سٌاسة)! وأن( :مِن ِّ
ال ُمتكاث َِر َة-وهو َمن هو  -فً موضوع (ال ِّ
سٌاسة)؟!
َت ْرك ال ِّ
َ
لست بحاجة إلى التنبٌ ِه على أن
وإ ِّنً ألَ ْعلَ ُم أن َك -ج ٌِّدا-حف َِظ َك هللا ُ-
سٌاسة
السٌاسة (ال َمتروكة) -ها هُنا -إنما هو ال ِّ
مقصو َد شٌخِنا مِن ِّ
وآثارها! سٌاسة
وأوضارها،
وأسرارها،
َهالٌزها،
ِ
ِ
ِ
العصرٌة؛ بطرابقِها ،ود ِ
(مٌكافٌلًِّ) بؤلوانها ،و ُمتؽ ٌِّراتِها ،وتطوراتِها ،وتورطاتِها ،وأنفاقِها،

ونِفاقِها!!
سٌاسة الشرعٌة) -والتً هً (رعاٌة شإون األُمة بالكتاب والسنة،
أما (ال ِّ
ض علٌها ،و َند ُعو
ص علٌها ،و ُن َح ِّر ُ
حر ُ
وبمنهج َ
سلَؾ األُمة)-؛ فهً التً َن ِ
ًِ
سنُ }{ ،للتًِ ه َ
ًِ أَ ْح َ
الصادقة؛ {بالتًِ ه َ
ِلم الواثق ،والبصٌر ِة ّ
إلٌها :بالع ِ
أَ ْق َو ُم}...
ولقد كان ل ُكم -أٌها الدعاة السلف ٌّون -فً العدٌد مِن القنوا ِ
ت اإلسبلمٌة -
فً السنوات األخٌرة -وبخاصة (قناة الرحمة) -وف َق هللا ُ القابمٌِنَ علٌها
إلى ُكل ِّ خٌر -دَ ْور ُمإ ِّثر و َفاعل ِ -ج ّدا -فً الدعو ِة إلى العقٌد ِة الصحٌح ِة -
وفتاوى،
األمر ُ -كلِّ ِه-؛ دُروسا ،و ُخ َطبا ،ولِقاءات،
رأس
والتً هً
َ
ُ
ِ
و ُمحاضرات...
بار َك فٌ ُكم -جمٌعا ،-وفً ُجهو ِد ُكم المٌمونة ُ -كلِّها-
نسؤل ُ َ
هللا -تعالى -أنْ ٌُ ِ
…
سو ُه
الجلٌل ،وال ُت َد ِّن ُ
فحافِ ُظوا -أٌها الدعاة السلفٌون -على هذا الد ْو ِر َ
لوج أبوا ِ
مرها َقصٌر! ومهما َك ُب َرت:
السٌاس ِة التً َم ْهما طالَت :ف ُع ُ
ب ِّ
ِب ُو ِ
فحج ُمها صؽٌر!
أجل مِن ذاك َ
وذٌاك بكثٌر...
وأن ُتم -بما َحبا ُكم هللاُ إٌاه ،ووف َق ُكم هللاُ لهَ -
االستقالة أو اإلق ُ
ُ
َ
الة ،أو
سٌاسً كان!:-
ٌاسً(!) -أي
الس
إن
ِّ
ِّ
نهاٌة ِّ
اإلسقا ُط أو الت َن ِّحً!! بٌنما دَ و ُر الداعِ ً إلى هللا -تعالى -على عِ ْلم وبصٌرة
للناس ،ال ٌُرٌ ُد
 ،و ُجه ُدهُ ،و ِجها ُدهُُ :م ْم َتد إلى آخ ِِر أنفاسِ هِ؛ ألن ُه ٌُرٌ ُدِ
من ُهم!
اس -عامة وخاصة -إذا َرأَ ْوا
واعلَم -أخً الداعً السلفً الفاضِ ل -أن الن َ
ْ
أي أحد كان :حِرصا على ما بؤٌدٌِهم ،أو ما َم َع ُهم -حتى أصوا َت ُهم
مِن ِّ
أي أحد كان:
صوهُ َحق ُه ،وإذا رأَ ْوا مِن ِّ
وأصاب َع ُهم!-؛ َز ِهدُوا فٌه ،وا ْن َت َق ُ
ِ
حِرصا علٌ ِهم ،ورحمة ب ِهم ،و ُزهْ دا فٌما مع ُهم ،وما بؤٌدٌ ِهم :أ ْك َر ُموهُ،
واحتر ُموه ،وقد ُروه...
ُ
األكابر -ر ِح َم ُهم هللا ُ -والذٌن هُم ال ٌزالُونَ -فٌما
مشاٌخنا
والء
وها هُم أ ُ ِ
ُ
ب -قُدْ َو َت ُكم ،وال ُم َعظمٌِن عندَكم ،وال ُمبجلٌِن على ألسنتِ ُكم وأقبل ِم ُكم -
َنحسِ ُ
سهم َمرفوعة ،وقاما ُت ُهم ُمنتصِ َبة،
ورإو ُ
ما ُتوا ومناه ُج ُهم ظاهرةُ ،

وأ ْل ِو ٌَ ُت ُهم َخفاقة ،وأسماإُ هُم َبراقة...
السلفً:
أخًِ الداعً
ّ
َ
أكثر -الٌو َم -إلى دعوتِ ُكم...
ِصر)
العظٌمة بحاجة َ
إن (م َ
بحاجة إلى َتوعٌتِ ُكم...
بحاجة إلى نصاب ِح ُكم...
بحاجة إلى عقٌدتِ ُكم...
بحاجة إلى تربٌتِ ُكم...
بحاجة إلى تعلٌ ِم ُكم ،وتثقٌِفِ ُكم...
بحاجة إلى ُجهو ِد ُكم و ِجها ِد ُكم...
ُ
مضمونة النتٌج ِة -
وهذه ُ -كلها -قضاٌا
شاء هللاُ-إنْ
باإلخبلص والسنة -إنْ
ِ
َ
بالخٌر وال َب َر َكة
فً الدنٌا ،وإنْ فً اآلخ َِر ِة ،-و َنر ُجو اجتما َعهما ل ُكم -معا-
ِ
والتوفٌق...
وس) ،وما اش ُتق
س ُ
اس) ،و( ٌَ ُ
سٌاس ٌٌِّن) -و(س َ
سٌاسة) و(ال ِّ
بٌنما قضاٌا (ال ِّ
من ُهما!َ -مزال ُِق خطٌرة ،وأبواب ُمستؽلَقة -وبخاصة فً ُظروؾ مِثل
ُظروفِ ُكم -اآلن -شِ دة و ُعسرا ،-وال ُم َف ِّر َج إالّ هللا...
ِصر)
لقد وهب هللاُ -تعالى -كثٌرا منكم -أٌها الدعاةُ السلفٌون فً (م َ
ؤثٌر والتؽٌٌر َ (-و ْعظا ) ّ
س َد ُكم
علمٌا َرشٌدا؛ َح َ
الط ٌِّ َبة :-قُدرة عالٌة فً الت ِ
أكثر وأكثر-
ب علٌ ُكم َ -
س ُكم فٌه األقلون-؛ م ّما ٌَستو ِج ُ
ثٌرون ،ونا َف َ
علٌه ال َك ُ
ُ
سبحا َن ُه-؛ باالزدٌا ِد مِن ال ِع ْلم ،والتعلم ،والتعلٌم ...دُونَ
كر نِ َع ِم ِه ُ -
ش َ
االنشؽال ب ُب َنٌات الطرٌق ،وما ٌتب ُعها مِن إعاقة وتعوٌق!
اس...
أكثر -على
وكذلك بالح ِ
ِرص َ -
ِ
العمل على هِداٌ ِة الن ِ
تحقٌق ذلك...
جهاد فً
والجه ِد وال ِ
ِ
أكثر -مع مشاٌخِكم وأقرانِكم ،بل إخوانِكم وأبنابِكم :لل ُخروج
عاون َ -
وبالت ُ
مِن هذا الن َفق المكشو ِ
ؾ َظبل ُم ُه ،والمجهول ِة نِهاٌ ُت ُه!
أخً الداعً السلفً:
َ
بعض (الجماعات) -وكذلك بعض (األفراد)-؛ ممن
أنت َت ْعلَ ُم (ج ٌِّدا)
حقٌقة ِ
لٌست
لٌست طرٌق َتنا!
نهجنا! بل عقٌد ُتهم َ
ومنهجهم لٌس َم َ
ُ
طرٌق ُت ُهم َ
أسؾَ :-ت ُمد أٌد ٌَك إلٌ ِهم...
عقٌد َتنا!! ومع ذلك رأٌنا َك -و ُكلنا َ

وتتعاونُ مع ُهم..
َ
بل َت ْمدَ ُح ُهم...
و ُت ْثنًِ علٌ ِهم...
ُ
ولست بحاجة -أخً الداعً السلَفً الفاضل ُ -بؤنْ ٌُقال َ لً َ -تسوٌؽا ،أو
روؾ! وال ُمتؽ ٌِّرات! والتحالُفات !و(المصالح!)! ..و..
َتبرٌرا :-إنها الظ ُ
و!!..
فؤنا على إدراك تام لهذا ُ -كلِّه-...
ض ِّحً
أمر ُحدو ُدهُ وحقٌق ُت ُه؛ َفضبل عن نتاب ِجه و َمآالتِ ِه ...فبل ُن َ
لَكِنْ ؛ لكل ِّ ْ
بالربح (ال َمظنون!!)
برأس المال (المضمون)؛ َط َمعا ِّ
ِ
ؼٌر با ِ
ب
ِرص َك على (
ِ
هإالء) باب ُ
واعلَم -أخً الداعً السلفً -أن ح َ
وتعاو َنك مع ُهم مختلِؾ عن (حقٌق ِة) تعاونهم معك:
حِرصِ هم علٌك!
ُ
َ
ؼٌره -بل ضده-؛ إنْ
أنت ُترٌ ُد شٌبا -وال ُن َز ِّكٌ َك على هللا ،-وهُم ٌُرٌدُونَ
َ
هً إالّ أسالٌب ،ووسابل (من ُهم)؛ ٌُرا ُد مِن ورابِها تحقٌق أهداؾ
ُ
وتارٌخهم ُ -كل ُه -شاهد على ذلك...
ومآرب!!
ار
إن حزبٌ َة هإالء ُمظلِ َمة َ
سودا ُء ،مشهورة ،مكشوفةَ ،منظورة على َمد ِ
أكثر مِن ثمانٌنَ عاما؛ فلنْ تتؽٌ َر على أٌدٌك ...بل (قد )تتؽٌر (أنت!) على
َ
ننتظرهُ مِن َك ،وال فٌك-...
أٌدٌهم -وهذا ما ال نتمناه لك ،وال
ُ
ح بعض المشاٌخ السلف ٌٌِّن -أخٌرا -لبعض مواق ِ
ؾ هإالء
وما مد ُ
سن -:
الحزب ٌٌِّن ،أو استداللُهم بقاعدتِهم الباطِ لَة العاطِ لَة -ولو بقصد َح َ
ضنا بعضا فٌما ْ
اخ َتلَ ْفنا فٌه!) إالّ مِثاال
عذر بع ُ
نتعاونُ فٌما ات َف ْقنا علٌه ،و ٌَ ُ
( َ
شٌر إلٌه َ -ؼ َف َر هللا ُ لً ولكم -جمٌعا!-
على ِ
بعض ما أ ُ ُ
ؽٌب عن فضٌلتِكم -أخً الداعً السلفً -حال ُ َمن كان ٌَستعلًِ
وإالّ؛ فهل ٌَ ُ
باألمس القرٌب -بتكفٌر ال ُح ّكام ،وتجوٌز ُالخروج علٌهم -فضبل عن
ِّ
بالحق -بؤسوإِ الت َهم
ؼٌر ِه -م ّمن ٌُخالِفُ ُه
التثوٌر والتهٌٌج ،-مع ا ِّتهام ِ
س ّبا ،و َ
صار -الٌو َم-
ش ْتماُ ( :-مر ِجاَ ،عمٌلُ ،متخاذِلُ !)...ثم
َ
واألحكام َ -
والرضا بالدولة
بح ْكم القانون! وتحكٌِم الدس ُتور! ِّ
بقُدر ِة قادِر!!ٌُ -نادِي ُ
(المدنٌة)؛ فكٌؾ تؤمنُ ذا على دٌنِك؟!
وكٌؾ ترتضِ ٌ ِه أنْ ٌكونَ شرٌ َكك؟!

بل كٌؾ َتق َبلُ ُه َم َع َك -أو ح ّتى أنْ ٌُجال َِسك!-؟!
الصنؾ (جماعة) ،أو (فردا)؟
أ ُ َك ِّر ُر :سواء أكان هذا ِّ
السلفًَ ( -من /ما) هو
ولعله ال ٌخ َفى على فِطن ِة فضٌلتِ ُكم -أخً الداعً
ّ
(المقصود!) مِن كبلمًِ َ -ج ْمعا ،أو َتفرٌقا!!-
َ
صٌحة عالِـم عظٌم ،وإمام
تؤملْ معً -أٌها الداعٌة السلفً الفاضِ لَ -ن
َكبٌر ،وسلفً َجلٌل ،وهو العبل ُ
مة السلَفًِ الجزابري محمد البشٌر
ُ
ض
اإلبراهٌمً -ر ِح َم ُه هللاُ-
مابر ُكم ،و ٌَ ْس َت ْن ِه ُ
ض َ
ب َ
حٌث ٌَقول ُ -وكؤن ُه ٌُخاطِ ُ
ّ
ِثل ُظروفِ ُكم-وقد تكون أشد-:
َ
أحاسٌس ُكم -فً ُظروؾ م ِ
«العِل َم ..ال ِع ْل َم ..أٌها الشباب! ال ٌُل ِهٌ ُكم عن ُه سِ
مسار أحزاب ٌنفخ فً
ُ
ُ
ص ّخاب! وال ٌَ ْلفِ َتن ُكم عن ُه ُم َعلِّل
مٌزاب! وال
داعٌة انتخاب فً المجامِع َ
بسراب ،وال حاو ب ِجراب ،وال عاو فً َخراب ٌَؤْ َتم ب ُؽراب!
وال ٌَفتِ َنن ُكم عن ُه ُم ْن َزو فً َخ ْنقة ،وال ُم ْل َتو فً َز ْن َقة)!(  ،وال جالس فً
سنة هللا فً األسباطِ !
ساباط على ِبساطٌُ ،حاكًِ فٌ ُكم ُ
هإالء ُم َ
ش ْع ِوذ خبلب! وساحر َكذاب!
ف ُكل واحد مِن
ِ
إن ُكم إنْ َ
س ُكم،
ص ْع ُتم إلى
أط ْع ُتم
ِ
ِ
هإالء ال ُعواة :خسِ ْر ُتم أنفُ َ
هإالء ال ُؽواة ،وا ْن َ
وخسِ َر ُكم َ
صدُوا...
ار ُعونَ ما َح َ
وط ُن ُكم ،وس َت ْن َد ُمونَ ٌو َم ٌَ ْجنًِ الز ِ
َ
َ
ساعة َندَم..».
والت
وقال -ر ِح َم ُه هللا ُ« :-أُوصٌ ُكم باالبتعا ِد عن هذه الحزبٌا ِ
ت التً َن َج َم بالش ِّر
وس َج َم على الو َط ِن بال ِم ْل ِح
نا ِج ُمها ،وه ََج َم -لِ ٌَ ْفتِ َك
بالخٌر وال ِع ْل ِم -ها ِج ُمهاَ ،
ِ
ُ
جاج سا ِج ُمها!
األ ِ
األحزاب كالمٌزاب؛ َج َم َع
إن هذه
َ
َ
الماء َكدَ را ،وفر َق ُه هَدَ را ،فبل الزالل َ
األرض َن َفع!».
َج َمع ،وال
َ
ُ
صٌحة عالِم َ
شفٌق..
...إنها -وهللاَِ -ن
بكبلم حق خالص َرقٌق...
وب ِع ْلم واثِق دَ قٌق...
ِ
وبؤُسلوب فابق أنٌق…
وبلسان جمٌل َرشٌق…
وب َف ْهم صادِق َعمٌق...
ِ

صحِه؟!
ص ْح ُتم ب ُن ْ
…ف َهبل استجب ُتم له؟! وا ْن َت َ
أخً الداعً السلفً:
إن ( َم ٌْدان الدعوة) إلى هللا -تعالى -على َمنهج السلَؾ الصالِح -هو
( َم ٌْدان التحرٌر) ّ -
الحق-:
حرٌر مِن ال ِّ
شركٌات ،والعقابد الباطِ بلت..
الت
ُ
دَع والضبلالت...
الت
ُ
حرٌر مِن ِ
الب ِ
حرٌر مِن ال َمعاصِ ً والشهوات...
الت
ُ
والجهاالت...
ون
الت
َ
ُ
حرٌر مِن الظ ُن ِ
التحرٌ ُر ِمن ُ
الخرافات والترهات...
حرٌر مِن العصبٌة والحزبٌات...
الت
ُ
ِّ
الحق -لٌس هو (مٌدان التحرٌر!) -ذاك!-
الشرعً
إن َم ٌْدان (التؽٌٌر) -
ِّ
وال من ُه! وال إلٌه !!إنما هو (التؽٌٌ ُر) بالدعو ِة الصادق ِة الواثِ َق ِة إلى ا ِّتباع
هللا ال
النبً ال َبشٌر النذٌر ،وعلى
سن ِة
كتاب هللا
ِّ
العلً القدٌر ،و ُ
ِّ
منهج {إن َ
ِ
ٌُ َؽ ٌِّ ُر ما ِبقوم ح ّتى ٌُ َؽ ٌِّ ُروا ما ب ِِِأ ْنفُسِ ِهم} -وهو العلٌ ُم َ
الخبٌر-...
َ ...
ِصر) العظٌمة -بل َد
وأنت َتعلَ ُم -ج ٌِّدا -أٌها الداعً
السلفً -أن (م َ
ّ
َ
األنبٌاء المؤمونٌن؛ ال
سٌاسة)
سها (
ِ
سو ُ
الثمانٌن َملٌونا -بحاجة إلى َمن ٌَ ُ
َ
(سِ
ٌاسة) الشركاء ال ُمتشاكِسٌن!!
ورعا ُتها ،ودُعا ُتها...
ولهذه ُؼوا ُتها ،ولِتِ ْل َك ُوعا ُتهاُ ،
تحتاج ُه -الٌومّ -
ُ
ص َفها
حقا -ببل ُد ُكم
هذا هو الذي
العظٌمة ( مصر) التً َو َ
ُ
َ
العبلّ ُ
إر ُ
أكثر مِن خمس ِة قُرون -بؤنها:
خ ابنُ َخ ْلدُون -أٌا َم ُه -قبل َ َ
مة ال ُم ِّ
«أم العالَم ،وإٌوانُ اإلسبلم ،وٌنبوع العِلم والصنابع»..
ٌحتاج ُه َو َط ُن ُكم الؽالً ..دعوة صادقة...
هذا ما
ُ
ٌحتاج ُه شع ُب ُكم الط ٌِّب ...تعلٌما واثِقا...
هذا ما
ُ
صؾ الدواء...
س ُهل َ علٌه َو ُ
ؾ الداء؛ َ
و َمن َع َر َ
وألؾ ال!!
و َمن ال؛ فبل..
ُ
السٌاسً ال ُمعاصِ ر ُمؽامرة أشب ُه ما تكونُ
لوج ُمعتركِ العمل ِّ
إن ُو َ
بال ُمقا َم َرة!!
فإٌا َك -أخً الداعٌة السلفً الفاضل -وهذه ال ُمقا َم َر َة الخطِ َرة...

َ
ضحٌة بالدعوة...
إٌا َك والت
إٌا َك والن ُزول َ -فال ُهوي! -مِن األعالً إلى األنفاق!
سن َنواٌا ُكم
ب؛ و ُكلًِّ ثِ َقة ُ
ب ل ُكم -إخوانً الدعاة (السلفٌون) -ما أك ُت ُ
أَ ْك ُت ُ
بح ِ
وال أُز ِّكٌ ُكم على هللا ،-ولك ِّنً آ ُمل ُ ّ -جدا -أنْ تجدَ قُلو ُب ُكم َم ْل َجؤ لِنصٌحتًِ؛
ش َ
ص َحة ،وال ُمنافِقُونَ َؼ َ
شة...
فال ُمإمنُ مِرآةُ أخٌه ،وال ُمإم ُنونَ َن َ
ب هذا إالّ مِن با ِ
ب «ال ٌُإمِنُ أح ُد ُكم ح ّتى ٌُحِب ألخٌ ِه ما ٌُحِب
ووهللاِ؛ ال أك ُت ُ
لِ َن ْفسِ ِه» -كما قال َ رسولُنا الكرٌ ُم -علٌه الصبلةُ والسبل ُم-.
فلقد عا ٌَ ْ
وع َر ْفنا كٌؾ َتعا َملُوا مع الفِ َت ِن...
لماءنا؛ َ
شنا ُع َ
عا ٌَ ْ
تجاو ْبنا مع نصابحِهم و َتوجٌهاتِ ِهم...
شناهُم وقد
َ
عا ٌَ ْ
شناهُم وال َتزال ُ َكلِما ُت ُهم َت ِرن فً آذانِنا ،و َتنقا ُد لها قُلو ُبنا؛ َتحذٌرا
و َنذٌرا -حٌِاطة ،ورعاٌة-...
أخً الداعً السلفً:
ِصر) -الجدٌدة !-بؤنْ َت َت َبوأَ
ُ
ال تزال ُ الفُ
رصة كبٌرة ،سان َِحةُ ،مواتِ ٌَة فً (م َ
ّ
بالحق)؛ بعٌدا
األح ّق؛ و َموضِ َعها البلبِق بها (
(الدعوة السلفٌة) َمكا َنها َ
سٌاسة! و ُمؽالَطات أصحاب الصحافة!! الذٌن َج َعلُوا -
أهل ال ِّ
عن ُمنا َكفات ِ
راء
فً األسابٌع الماضِ ٌَة! (-السلفٌة) ،و(السلف ٌٌِّن) كال ُؽول ال ُمن َبث ِِق مِن َو ِ
البلّ َمعقول!!
ف َهل هكذا (نحنُ ) ،وهكذا (دعوتنا)؟!
ال -والذي َب َع َ
ِّ
بالحق-؛ لكنها ال َع َجلَ ُة مِن (البعض) ،والتصٌ ُد
ث محمدا
خٌص الحاقِ ُد مِن (بعض َ
آخ َر!!)
الر
ُ
لٌس أكث ُر هذا -مِن أولب َك! -إالّ َخوفا على
هللا -أخً الداعً السلفً-؛
وو ِ
َ
َكراس ٌِّهم!
وحِرصا على ُجموعِ ِهم!
ماهٌرٌتِهم!
و ُمحافظة على َج
ِ
سوهُم على ما هُم أ ْق َد ُر علٌ ِه مِن ُكم...
فبل ُتنافِ ُ
سابقُوهُم إلى ما ال َمجال َ لهم فٌه -مع ُكم -ولو بؤد َنى (أد َنى) ُمنافسة!
بل ِ
صالِحا وقال َ إننًِ مِن
وع ِمل َ َ
سنُ َق ْوال مِمنْ دَ َعا إلى هللاِ َ
أح َ
{و َمنْ ْ
ال ُم ْسلِمٌِنَ }..

هذا (مٌدا ُن ُكم) :فبل ُتؽاد ُِروهُ...
وهذه (دعو ُت ُكم)؛ فبل َتخ ِذلُوها...
صوه...
وهذا ( َحق ُكم)؛ فبل َت ْن َتقِ ُ
وال أُرٌ ُد أنْ أقول َ ل ُكم{ :أَ َت ْس َت ْب ِدلُونَ الذِي ه َُو أدْ َنى بالذِي ه َُو َخ ٌْر...}...
اهب ُطوا مِصرا} -دَعوة سلفٌة هادبة هادٌة-؛
بل أ ُ َذ ِّك ُر ُكم تما َم اآلٌ ِة {ِ ...
شاء هللاُ آ ِمنٌِنَ } :-آ ِمنٌِنَ
ِصر إنْ
َ
لِ ٌَ َت َهٌؤ َ ل ُكم َ -ب ْع ُد -أنْ ٌُقال َ ل ُكم{ :اد ُخلُوا م َ
وب َن ْ
بدعوتِ ُكم إلى هِداٌ ِة َ
ّ
والحق-.
ش ِر ُكم العقٌد َة والسن َة،
الخ ْلقِ ،
...آمِلٌن ّ -
جدا -أنْ تكونَ دعو ُت ُكم -جاهدة ُم ِجدة ُمجتهدَة -فً أن ُترٌدُوا
اس ،ال أنْ ُترٌدُوا مِن ُهم:
للن ِ
* ُترٌدُونَ للناس :فً دٌنِهم..
*وال ُترٌدُونَ من ُهم :فً دُنٌاهُم...
قار َبة لِكبلمًِ هذا -مع فضٌلتِ ُكم-
وأُذ ِّك ُر َك -أخٌرا -أخً الداعً السلفًُ -م َ
النبً األ ُ ِّم ًّ -كما فً
ورسولِ ِه
بما قاله ذاك الصحابً
ِّ
س ٌِّدِه َ
المرضً ،لِ َ
ّ
َ
ُ
حدٌث كذِب
علمت لَبِنْ َحد ْث ُت َك -الٌو َم-
هللا -لقد
«
الصحٌح ٌْن» « :-و ِ
َ
َ
حدٌث صِ دْ ق
ضى به ع ِّنً :لَ ٌُوشِ َكن هللاُ أنْ ٌُسخ َِط َك َعلًَ ،ولَبِنْ َحد ْث ُت َك
َتر َ
َت ِج ُد َعلًَ فٌه :إ ِّنً ألَر ُجو فٌه َع ْف َو هللا»...
فس ُه -وأقولُ ُه؛ ألولب َك ال ُمتر ِّبصِ ٌن ال ُمتص ٌِّدٌِن -وما
وأُعٌ ُد هذا الكبل َم َ -ن َ
أكثر َعدَدَهم! وأقل َب َر َك َت ُهم!!-
َ
نان َ -ت ْر َد ُع ُهم ،و َت ُكف ُهم!!!
قتر ِ
لعل البقٌ َة مِن َحٌابِ ِهم -أو إٌمانهم -وهُما ُم ِ
َ
ابن
شٌخ
فلست أ ُظن َك ناسِ ٌا ِجها َد
وبع ُد -أخً الداعً السلفً-؛
اإلسبلم ِ
ِ
ِ
ِصر) ،أو (الشام) ،-وهو
تٌمٌ َة العلمً ،العقابدي ،المنهجً -سواء فً (م َ
رجل ُ مِلة ،ال َر ُجل َ دَ ولَة)...
القابل( :أنا ُ
ف ُكنْ مِثلَ ُه؛ فاآلمال ُ ُمن َعقِدَة فً (مِصر) -الراب َدة -على الدعو ِة السلَفٌِة -
ودُعاتها الصا ِدقٌِن -مِن أمثالِ ُكم -وال ُن َز ِّكٌ ُكم على هللا-؛ ب ُط ْه ِرها ،و َنقابِها،
وصفابِها ،و َبقابِها...
َ
السٌاس ِة (العصرٌة) -أ ْل َبت َةَ -م َع ُه...
وهذا ُ -كل ُه -ما ال ا ْلتِقا َء لشًء مِن ِّ
فبل ٌَ ُكن أحدُنا إم َعة!
و ْل َن َت َذك ْر -جمٌعا -أخً الداعً السلفً -أن ال َف ْج َر َفجران!

والكاذب -من ُهما -أول ُ ُهما ،وأسبقُهما!!!!
ُ
الح لً ٌَستفِزنًِ ********* وال ُكل َمن ال َق ٌْ ُ
ت أرضاه ُم ْنعِما
فما ُكل َب ْرق َ
َ
نصٌحة أخ ُمحِب ُم ْ
شفِق؛ فبل ُت ْهد ِْرها ِ -ب َر ِّبك-..
....
وهللاُ ال ُم َو ِّفق للسداد؛ ال َرب سِ واه ،وال إل َه ؼٌ ُرهُ.

*****

)أحكام ُمتهاوٌة) ..ال «حكمة بادٌة!»..
بعض إخوانًِ األفاضِ ل على كِتاب َمطبوع ٌَ َق ُع فً (ٓٗٔ )
ْ ...أو َق َفنًِ
ُ
صفحة ،ب ُعنوان« :الحكمة البادٌة (!) فً األحداث الجارٌة!َ - »...ر ّدا على
عض ال ُمتح ِّمسٌن )!( الذٌن
سودَ هُ َب ُ
ِرسالتًِ «الدعوة السلفٌة الهادٌة»...؛ َ
ؼٌرهم!!
ٌتوه ُمونَ الحِكمة فً أنفُسِ هم! لِ ٌُلَ ِّب ُ
سوا بها على ِ
...قرأ ُته ،وطالَ ْع ُت ُه؛ فإذا هو فارغ المضمون؛ لٌس فٌه ّإال التحكم -ال
الحِكمة!-؛ َفضبل عن كثٌر مِن َخلَ ِل األفكار! وأؼبلط ال َعزو! وأخطاء
سلل َ )!(إلٌه ال ُؽ ُرو ُر
س ِّو َدهُ (ناشا!) َت َ
اللؽة!! مما ٌَدُل -أكٌدا -على أن ُم َ
ُم َب ِّكرا!!
ولعل ما ( َ
أؼاظ ُه!) مِن رسالتًِ ،و(دَ َف َع ُه!) ُ -م َه ْر ِوال! -لِتسوٌ ِد ( َح َكمتِه
صر َح به (صٓٔ) -مِن تسوٌدِه -بقولِ ِه -واصِ فا ِرسالتًِ:-
تهاو ٌَة!) ما َ
ال ُم ِ
«..قد ُط ِب َعت بكمٌات كبٌرة ،كما ٌَبدُو ،وانت َ
ش َرت انتشارا َ
سرٌعا فً ُكل ِّ
وصار العام ُة ٌَستدلونَ بما فٌها ،و ٌُشهرونها فً ُوجو ِه
َمكان،
َ
ال ُمخالِفٌِن...».
...وهذا مِن
ِ
فضل هللا علٌنا -وهو ُذو الجبلل ،-وال ٌلفِ ُتنا عن ح ِّقنا قٌِل ُ
َجاهل فٌما قال! وال َم ُ
قولة ُم ْف َتر َقوال!
هادي ّإال هللا الكبٌ ُر ال ُمتعال...
ولً َم َع ُه َ -بع ُدَ -و َقفات طِ وال ...وال
َ
سو َد -كثٌرا!« -قابمة التصحٌحات (المطبعٌة /
وبعد؛ فلَم َت ْن َف ِع
الكاتب ال ُم ِّ
َ
الل َؽ ِوٌة)» التً أ ُ ْل ِح َقت ،وأ ْلصِ َقت (!) على الؽِبلؾ الدا ِخلًِ لِكتابِ ِه -
استِدراكا!!-
ف َثم َة َف ْوت كثٌر ٌ-ا ذا!-
س َرة}...
{ف َنظِ َرة إلى َم ٌْ َ
*****

بدع شهر رجب....والتنبٌه على ما صح من السنن-فٌه-
بسم هللا الرحمن الرحٌم

بدع شهر رجب....
والتنبٌه على ما صح من السنن-فٌه-

شرور أنفسِ نا
إن الحمدَ هلل ،نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ،ونعو ُذ باهللِ مِن
ِ
وسٌبا ِ
هادي له .
ت أعمالِناَ ،من ٌهدِه هللاُ فبل ُمضِ ل له ،و َمن ٌضللْ فبل
َ
وأشه ُد أنْ ال إل َه إال هللاُ -وحده ال شرٌك له-.
وأشه ُد أن محمدا عبدُه ورسولُه.
أما بع ُد :
َ
أصدق الحدٌ ِ
هدي محمد -صلى هللاُ علٌ ِه
وخٌر ال َهدْ ي
ث كبل ُم هللا،
فإن
ُ
َ
وسلم ،-وشر األمور محدثا ُتها ،وكل محدَثة بدعة ،وكل بدعة ضبللة،
وكل ضبللة فً النار.
وبع ُد:
س َنة اثنتٌن وثبلثٌن بعد
فنحن -الٌوم -فً األول مِن شهر رجبَ ،
األربعمِبة واأللؾ..
ُ
أحببت أن ٌكون كبل ُمنا -فً هذا ال ٌَوم -متعلقا بشًء مِن
مِن أجل هذا:
بارك و َتعالَى-
الفوابد الفِقهٌة والعلمٌة المتعلِّقة بهذا الشهر الكرٌم؛ فاهلل َ -ت َ
ٌختص مِن األزمن ِة أزمنة ،ومِن األمكن ِة أمكنة ،ومِن األشخاص أشخاصا.
رجب ال َفرد».
الحرم ،وهو الذي ٌُسمى « َ
فشهر رجب هو أول األشهر ُ
ُ

وخالؾ
ضها اإلسبل ُم،
لذلك :اعتق َد
َ
العرب فً الجاهلٌة فٌه عقاب َد -أقر بع َ
ُ
ْ
سبقت-؛ فإن كثٌرا
بعضا آخر ،-وكذلك فً هذه األزمنة -كما هو فً أزمنة
سننا دٌنٌة،
من المسلمٌن ٌَفعلون أفعاال فً رجب ٌَظنونها هَدٌا شرع ٌّا ،و ُ
ولٌست هً مِن ذلك فً شًء.
بر َجب؛ فؤلؾ اإلما ُم ابن
العلم -قدٌما -فً
بٌان ما ٌتعل ُق َ
لذلك :اعتنى أهل ُ
ِ
ِ
َ
ضع الوضاعٌن فً رجب»،
دِحٌة كتابا سماه «:أداء ما َو َجب مِن بٌان َو ِ
الع َجب فٌما ورد فً
وألؾ الحاف ُظ ابنُ حجر العسقبلنً كتابا سماه « َتبٌٌنُ َ
ضل رجب».
َف ِ
وس ُنحاول -فً هذه ال ُعجالة السرٌعة-إن شا َء هللاُ -إلقا َء الضوء على
ْ
ُمج َمل ذلك -مما َ
ٌثبت؛ فنن َهى عنه-.
ثبت؛ فنحض علٌه ،ومما لم
اس مِن صح ِة حدٌث فٌه :أن النبً -علٌ ِه الصبلةُ
أول ذلك :ما ٌتوه ُمه الن ُ
بو َ
شعبان ،و َبلِّؽنا رمضان»؛
رج َ
بارك لَنا فً َ
والسبلم -قد دعا« :اللهم! ِ
فضل
خاصا فً
اس دعاء
فهذا حدٌث ال ٌَصِ ح ،قد َبنى علٌ ِه
ّ
ُ
ِ
بعض الن ِ
رٌب أن
المبارك ِة
خاصا فً
رجب ،دعاء
بشهر َرجب ،وال شك وال َ
َ
ّ
ِ
الح ُرم-؛ ولكنْ  :ال ٌعنً ذلك أن
مبارك -
(رجب)شهر
باعتباره من األشهر ُ
َ
ِ
سنة النبً -صلى هللاُ علٌ ِه وسلم-.
ٌُخص بؤمور لم َت ِردْ فً ُ
أما الدعا ُء المطلَق؛ فبل أحدَ ٌن َهى عنه ،وال أحدَ ٌَكرهُه ،فما أطل َقه الشر ُع
خصصه . .
ُنطلِقه ،وما قٌده
صه الشر ُع ِبفضابل َ ُن ِّ
الشرع نق ٌِّدُه ،وما خص َ
ُ
أحكام هذه الشرٌع ِة الؽراء.
وهكذا فً سابر
ِ
كما أنهم خصصوا شهر (رجب) ِبدُعاء؛ فإنهم خصصوه بِصبلة ،وسموها
«صبل َة الرؼابب» ،وهً :ثِنتا عشرة ركعة بسِ ِّ
ت تسلٌماتُ ،تصلى بٌن
المؽر ِ
شهر رجب ،وهذه الصبلة ال َتصِ ح ،وال
ب والعشاء فً أول لٌلة من
ِ
َت ُ
ثبت فً السنة .
ونحن -دوما-على اعتقاد راسخ ،وٌقٌن ظاهِر :-أنه ال َت ُ
ثبت األحكا ُم إال
صوص الصحٌحةِ ،وكذلك :ال َت ُ
صوص الصحٌحةِ،
ثبت الفضابل ُ إال بالن
بالن
ِ
ِ
ُ
ٌجوز االستِدالل ُ علٌها ِبما
ونحن على خِبلؾ ِ
قول َمن ٌقول ُ بؤن الفضابل َ
لم ٌَصِ ح من الحدٌثِ ،حتى َمن قال ذلك مِن أهل العلم؛ وضع له ُ
شروطا،
وهذه الشروط قل أن ٌَضب َطها أحد ،أو أن ٌُتق َنها شخص -إال فً أضٌق

مجال-.
صبلة الرؼابب
وقد كانت -هنالكُ -مساجلة علمٌة بٌن ِ
أهل العلم فً َ
بعض ِ
نشر هذ ِه
هذِه ،-والحق فٌها كان لمن َن َهى عنها؛ ل َعدم الثبوت فٌها ،وقد ََ
بعض األفاضل -فً هذا ال َعصر-.
المساجلة
ُ
ْ
ب والعشاء -تخصٌصا ،-وبٌنا أنها ال َت ُ
وإذ قد ذكرنا الصبل َة بٌن المؽر ِ
ثبت
عن النبً -علٌ ِه الصبلةُ والسبلم -فً رجب؛ فكذلك نقول :ال َتثبت -كذلك-
سنة المؽرب ال َبعدٌة ،أو النفل ال ُمطلَق .
ؼٌر رجب؛ إال ما َو َرد مِن ُ
فً ِ
بعض الناس مما ٌُسمى «صبلة األوابٌن»؛ فهذا ال ٌَثبت.
ُ
أما ما اعتادهُ
و«صبلة األوابٌن» -الث ُ
ابتة :-هً صبلة الضحى ،وفً ذلك حدٌث صحٌح
صرٌح ،قال فٌه النبً -صلى هللاُ علٌ ِه وسلم« :-صبلةُ األوابٌن :صبلةُ
َ
الض َحى» ،وأما اعتقا ُد أن صبل َة األوابٌن هً صبلة بعدد معٌن مِن
الركعات ٌ-وم ٌّا -بٌن المؽرب والعشاء؛ فهذا ما ال ٌَصِ ح ،وال ٌَ ُ
ثبت عن
النبً -صلى هللا علٌه وآلِه وسلم-.
صه بالدعاء ،وكذلك بالصبلةِ؛ فكذلك ال ٌجو ُز
كما أنه ال ٌجو ُز تخصٌ ُ
صٌام ،أو بعضِ ه.
صه بال ِّ
تخصٌ ُ
رجب ،أو أٌاما
فبعض الناس ٌصو ُم أول رجب ،أو
آخر َ
رجب ،أو َ
نصؾ َ
َ
ُ
معٌنة فً َرجب؛ كل ذلك لٌس مشروعا ،ولٌس علٌه دلٌل صحٌح فً
بً -علٌه أفضل ُ الصبل ِة وأتم التسلٌم-.
سنة الن ِّ
ُ
البٌض -الثالث عشر ،والرابع
نقول :نعم؛ َمن كان ُمعتادا صٌا َم األٌام ِ
عشر ،والخامِس عشر-مِن كل ِّ شهر ،-أو َمن كان ُمعتادا صٌام االثنٌن
َ
والخمٌس -مِن كل ِّ أسبوع-؛ فصام (رجب) ،كما صام ُجمادى ،كما صام
ؼٌر ذلك -مِن األٌام الفاضلة فً الشهور الهجرٌة-؛ فهذا ال ُننكر علٌه؛
صا؛ العتقاد خاص ،ببل
إنما اإلنكار -كما قُلنا -على َمن خصص فِعبل خا ّ
دلٌل خاص؛ وهنا موضع النكٌر ،وموضِ ع َ
الخلل!
بعض الصحاب ِة -
وكذلك -أٌضا -نقول بال ِّنسبة لل ُعمرة :وقد توهم
َ
ُ
رضً هللا ُ
َ
عابشة -أن الرسول -علٌ ِه
عن ُهم-وهو عبـ ُد هللا بن ُعمر-بحضرة السٌدة
ُ
فؤنكرت ذلك الس ٌِّدةُ
ْ
رضً هللا ُ-
عابشة -
الصبلةُ والسبلم -اعتمر فً رجب؛
َ
تعالى-عنها ،-وقالت :لم ٌَعتمِر رسول هللا -علٌ ِه الصبلةُ والسبلم -إال أر َبع

َ
ُ
رضً
فسكت ابنُ عمر -
وكنت معه فٌهن -جمٌعا-؛
ُع َمر -أو ُعمرات،-
َ
هللاُ-تعالى-عنه-.
ْ
رجب) لمجر ِد الفِعل -لٌس لمزٌ ِد االعتِقاد-؛ فبل
لكنَ :من
وافقت عمر ُته ( َ
َ
ؼٌر َمزٌد
نكر علٌه -أٌضا ،-كما لو
وافق صٌا ُمه صِ ٌاما فً َ
ُن ُ
رجب -مِن ِ
نكر علٌه ،وبخاصة :أن شهر رجب قد أ َتى فً هذه
اعتقاد-؛ أٌضا :ال ُن ُ
فر إلى
األٌام -مثبل -فً ال ُعطلةِ ،وفً اإلجازة ،والناس ٌَستؽلون ذلك للس ِ
فضل َ
هر رجب؛ وإنما ٌَستؽلون
ال ُعمرة؛ فهم ال ٌَستؽِلون ذلك لمزٌد
ِ
ش ِ
ب َظرفِهم ،وبسب ِ
ذلك؛ بسب ِ
ب ُعطلتِهم وإجازتِهم -التً ٌكونُ لهم فٌها
فُسحة فً السفر ،وما أشبه ذلك-.
صدقاتَ ،
وزكوات-؛ فإنه ال ٌُشرع
وكذلك -أٌضا -نقولُه فً اإلنفاق َ -
تخصٌص رجب بالزكاة العتقاد َمزٌة َفضل ،أو َمزٌ ِد أجر؛ لكنْ َ :من وافق
شهر رجب؛ فهذا ال مانِع مِن ذلك؛ وإن كان وردَ عن عدد من
َحولُه
َ
الصحاب ِة أنهم كانوا ٌجعلون َح ْولَهم فً الصدقات والز َكوات شهر
الب ِّر ،ولما فٌه مِن األجر ،ولِما فٌه مِن حال الرسول
رمضان؛ لِما فٌه مِن ِ
علٌ ِه الصبلةُ والسبلم-وأنه كان أجودَ ما ٌكون فً رمضان-؛ ففعل ذلكالص ُ
خصصون شهر رمضانَ ألداء
حابة -
رضً هللا ُ-تعالى-عن ُهم ،-وكانوا ٌُ ِّ
َ
زكاتِهم.
شهر
خصص
َ
هذا -أٌضا -ال ٌنفً ما سواه؛ ٌعنً :لو أن أحدا لم ٌُ ِّ
َ
َ
ابتدعت؟!
أحدثت ،أو
رمضان ،ولم ٌتبع السلؾ فً ذلك؛ هل نقول له:
نقول له :ال؛ فاألمر فٌه سعة .
لكن :بعض الصحاب ِة الذٌن جعلوا زكواتِهم مخصوصة بشهر رمضان؛
بً الكرٌم -صلى هللاُ علٌ ِه وسلم-كما قُلنا-
إنما فعلوا ذلك؛ ُمراعاة لحال الن ِّ
ُ
سلة ،وكان
باعتباره -
ٌح ال ُمر َ
صلوات هللاِ وسبل ُمه علٌه -كان أجودَ مِن ِّ
ِ
الر ِ
شهر رمضان.
أجو َد ما ٌكونُ -كذلك -فً
ِ
ومما -أٌضاٌُ -عتق ُد و ٌُتوهم فً شهر رجب -وبخاصة فً ٌوم السابع
راء
والعشرٌن-أو فً لٌلة السابع والعشرٌن منه :-اعتقا ُد ُثبوت اإلس ِ
والمعراج ،ولٌس هنالك دلٌل قاطِ ع على أن اإلسراء والمعرا َج َح َ
دث فً
اإلسراء والمعراج مِن ُنصوص
هذا ال ٌَوم ،أو فً هذه اللٌلة ،مع ُثبوت
ِ
اآلٌات واألحادٌث المتواترة عن النبً -علٌ ِه الصبلةُ والسبلم -فً ذلك -

بما ال شك فٌه-؛ لكنْ  :نتكلم عن تحدٌد الٌوم ،وعن تحدٌد الوقت
والزمان؛ أما المكان :فمعروؾ؛ من مك َة إلى بٌت المقدِس إلى السماء
صى
الح َر ِام إِلَى ال َم ْس ِج ِد األَ ْق َ
أس َرى ِب َع ْب ِد ِه لٌبل مِن المس ِج ِد َ
س ْب َحانَ الذِي ْ
{ ُ
ار ْك َنا َح ْولَه لِ ُن ِر ٌَ ُه مِن آٌاتِ َنا} ،وهكذا -أٌضا -فً آٌات «سورة
الذِي َب َ
النجم» -فً موضوع المعراج-.
سبات ،وقد ُع ْ
ونحن على َمبدأ ُمستقٌم و ُمستقِر :أن االحتفاال ِ
رفت
ت بالمنا َ
المباركات ،ومع ذلك:
المناسبات فً األزمن ِة الفاضِ بلت ،وفً األٌام
هذه
َ
َ
أحرص منا على األعمال الصالِحات -كالصحابة،
لم ٌَفعلها َمن هُم
ُ
حول األُمة
والتابعٌن ،وأتباعهم ،واألبمة األربعة ،و َمن َبعدَهم-مِن فُ ِ
و ُعلمابِها واألبمة-؛ وبالتالً :فإن مثل َ هذا االحتِفال لٌس مِن الهدْ يِ
رجو ،ونحنُ -دابما وأبدا -نقول ُ( :وخٌ ُر
بوي ،ولٌس مِن
الخٌر ال َم ِّ
الن ِّ
ِ
هدي محمد -صلى هللاُ علٌ ِه وعلى آلِه وصحب ِه أجمعٌن ،)-ولو كان
ُ
الهديِ
رضً هللا ُ عن ُهم:-
خٌرا لَسبقونا إِلٌه ،وكما قال َمن قال مِن الصحاب ِة -
َ
العتٌِق».
«ات ِب ُعوا وال َتب َت ِد ُعوا؛ فقد ُكفٌِ ُتمَ ،علٌكم
باألمر َ
ِ
فدٌِ ُننا دٌِن ا ِّتباع ،ودٌِنُ َتسلٌم ،ودٌِنُ است ِْسبلم ،ودٌِنُ َتسنن ،ولٌس دٌِنَ
ؼٌر نص؛ كما قال عبد
إحداث ،وال ابتِداع ،وال اختِراع ،وال اجتهاد فً ِ
سنة خٌر مِن اجتهاد فً
هللا بن مسعود -
رضً هللاُ عنه« :-اقتصاد فً ُ
َ
بدعة ».
فنحن نقتصدُ ،أو نتبع السنة -بل نق َتصِ د فٌها -أولَى وأولى مِن أن نجته َد
ونقع فٌما ٌُخالؾ السنة ،أو فٌما ٌكونُ ِبدعة فً الدِّ ٌن.
َ
شهر رجب :فكما قُلنا؛ نرى كثٌرا من
سنة وحٌدة مهجورة فً
هنالك ُ
ِ
الناس ٌتهافتونَ على المحدَ ثات -فً الوق ِ
نن
ت الذي ٌَزهدُون فٌه فً الس ِ
ُ
المسؤلة -التً
النبوٌات-وبخاصة منها ال َمهجورات ،-وإن كانت هذه
أذكر لكم َترجٌ َح شٌخِنا
أهل العلم؛ لكنْ  :أنا
ُ
سؤقولُها -مسؤلة خِبلفٌة بٌن ِ
اإلمام أبً عب ِد الرحمن محمد ناصِ ر ال ِّدٌن األلبانً -رح َم ُه هللاُ-؛
ٌخ
ِ
الش ِ
العتٌِر ِة) فً شهر رجب.
رجح
استحباب ( َ
َ
فقد كان ٌُ ِّ
شهر َرجب .
العتٌِرةُ) :هً ذبٌحة ٌُتقرب بها إلى هللا فً
و( َ
ِ
َ
سنن أبً داود »:
ضعؾ
الحدٌث المروي فً « ُ
وكان شٌ ُخنا -رح َم ُه هللاُِّ ٌُ -

أهل بٌت فً كل عام أضحٌِة و َعتٌِرة» ،المشهو ُر فً الحدٌ ِ
ث:
«على كل ِّ ِ
أهل بٌت فً كل ِّ عام أُضحٌِة»؛ لكن :جاءت زٌادة فً أسانٌ َد
« َعلى كل ِّ ِ
وعتٌِرة».
صِ حاح تقولَ « :
ُ
الوجوب؛ ولذلك :القول ُ الصحٌ ُح فً األضحٌ ِة -
الحدٌث
فهذا
ظاهره ٌفٌ ُد ُ
ُ
ب هذا الدلٌل -أنها واجبة ،وإن خالؾ َ
أهل العلم-بحس ِ
آخرون
عند بعض ِ
االستحباب فٌه؛ لكان ال ُحك ُم واجبا
فقالوا :هذا النص لو لم ٌَرد ما ٌُب ٌِّن
َ
رضً هللا ُ-تعالى-عن ُهما -ما
النص؛ لكن :أبو بكر و ُعمر -
خبلل هذا
مِن
َ
ِّ
ِ
رضً
اس أنها فرٌضة -أو كما ورد عن ُهما-
َ
ضحٌان؛ حتى ال ٌَعتقدَ الن ُ
كانا ٌُ ِّ
ذان قال فٌهما نبً هللا -صلى هللاُ علٌ ِه وسلم:-
هللاُ-تعالى-عن ُهما ،-وهُما الل ِ
مر» ،فكما قال النبً -علٌ ِه
«اق َتد ُُوا بالل َذ ٌْن مِن بعدي :أبً بكر و ُع َ
رضً
صر» -
الصبلةُ والسبلم-فٌهما-
َ
مع وال َب ُ
رضً هللا ُ عن ُهما« :-هُما الس ُ
َ
هللاُ-تعالى-عن أبً بكر وعمر-.
العتٌِرة،
جوب َ
جوب األُضحٌة؛ ورد ما ٌَرفع ُو َ
أقول ُ :كما ورد ما ٌَرفع ُو َ
فقد صح عن النبً -علٌ ِه الصبلةُ والسبلم -أنه قال« :ال َف َر َع ،وال
َعتٌِرة ».
أهل العِلم َح َكم على هذا الحدٌ ِ
ث بؤنه ناسِ خ لذاك الحدٌثِ؛ لكنْ :
بعض ِ
ُ
ُعلماء َ
شٌخنا الشٌخ األلبانً-رحم ُه هللا ُ -قال :هذا لٌس
آخرون -ومنهم
الوجوب؛ فبل َف َرع وال َعتٌِرة طالما أنه َورد فً
ِبناسِ خ؛ وإنما هذا ٌَرفع ُ
الحكم« :ال َف َر َع وال َعتٌِرة»؛ فإن
ال َعتٌر ِة حض -بل أمر ،-ثم جاء هذا ُ
الحكم ،و(إعمال ُ الدلٌلٌَن أَولى مِن
جوب وال ٌَنفً ُ
الو َ
هذا -حٌنبذٌ -نفً ُ
إهمال أح ِدهِما)؛ هذا مِن َقواعد أ ُ
صول الفِقه -عند أهل العلم-.
ِ
ِ
أما (ال َف َرع) :فهو ما كان أهل ُ الجاهلٌ ِة ٌتقربون به بؤول ما ُتنت ُِجه
ُ
هٌمة -من بهابِمهم-فً الموسِ م-؛ فإنهم كانوا
بهابِ ُم ُهم؛ أول ما ُتنتجه ال َب
ٌتقربون به ،وٌتعبدون َ
بذبحِه ألصنامِهم وأوثانِهم؛ فجاء الشر ُع فً النهًِ
إقراره.
عنه وعدم
ِ
للوجوب،
رع بها؛ فهذا جاء نفٌا ُ
أمر الش ُ
العتٌِر َة) :طالما أنه قد َ
لكن ( َ
الحكم.
ولٌس نهٌا عن
أصل ُ
ِ
أهل العِلم -كما ُ
قلت ،-وشٌ ُخنا الشٌخ
سنة مهجورة قال بها
ُ
هذه ُ
بعض ِ

األلبانً -رح َم ُه هللاُ -كان ٌحض علٌها.
ومِن با ِ
ًء ِبمثالِه ،مِن السنن المهجورة -أٌضا-ولعلنا ذكرنا
ِكر الش ِ
بذ ِ
ؼٌر
ذلك فً ِ
بعض المجالِس ،-مِن السنن المهجورة -أٌضا-وإن كانت فً ِ
هذا المقام؛ لكن ذكرنً بها الذبح والتقرب كما قال هللا ُ -تعالى{ :-لَن ٌَنال َ
دي فً العمرة.
هللا لحو ُمها وال دِماإُ ها ولكنْ ٌنالُ ُه التقوى مِنكم} :ال َه ُ
َ
نحن معروؾ -عندنا -الهدي فً الحج؛ لكن مِن السنن المهجورة :ال َهدي
فً ال ُعمرة؛ فقد َو َرد عن النبً ،وعن ابن ُعمر ،وعن عدد مِن الصحابة :
(أنهم كانوا ٌَهدُون و ٌَذبحون إذا اع َت َم ُروا)؛ لكن -كما قُلنا -هذا -أٌضا-
على االستِحباب ولٌس على اإلٌجاب ،وإحٌا ُء السن ِة له فضل عظٌم.
أهل السنة
أسؤل ُ هللا -عز وجل -أن ٌو ِّف َقنا -وإٌاكم -ألن نكونَ مِن ِ
الحرٌصٌن علٌها ،الداعٌن إلٌها؛ إنه -سبحا َنه -ولً ذلك
لتزمٌن بهاَ ،
ال ُم ِ
والقادِر علٌه.
وصحبه أجمعٌن.
وبارك على نب ٌِّنا محمد ،وعلى آله
وصلى هللا وسلم
َ
ِ

العلماء ومسإولٌة الفتوى ...فتوى (قتلى ال ُمظاهرات) -
نموذجا!-
س ِّم ًَ بـ(لجنة علماء
َ ...خ َر َج علٌنا
بعض المتص ِّدرٌن للفتوى -فٌما ُ
ُ
الشرٌعة!) -بفتوى فً موضوع (قتلى المظاهرات واالعتصامات!)؛ ٌحكم
فٌها على َمن مات جراء ذلك بؤنه شهٌد! وأن َمن لم ٌكن ُمسلما ومات
كذلك؛ فهو -أٌضا( -بمثابة الشهٌد!)
وهذه الفتوى المنكرة  -وبخاصة فً هذه األٌام والظروؾ -تم ِّثل دعوة
صرٌحة إلثارة الفتنة ،بل بابا مفتوحا للقتل ،والتعرض له ،بدعوى
ب الشهادة ،و َطلَب الشهادة...
وح ّ
الشهادةُ ،
وال ٌشك ( ُمسلم) -كٌ َفما كان -بفضل الشهادة فً سبٌل هللا ،وفضل
الشهٌد ،ودرجته عند هللا -تعالى-؛ لكنْ ؛ «ما عند هللا ال ٌُنال إال بطاعته»
وضى ،وال بال َه َوى...
كما قال نبٌنا -صلى هللاُ علٌه وسلم-؛ ال بال َف َفواجب العلماء الحقٌقً :تهدبة النفوس ،وربطها بال َملِك القُدوس -
ُ
سبحانه وتعالى-؛ بدال من تثوٌرها وإثارتها ،ودفعها إلى الفِ َتن والم َِحن
ُ
درى نهاٌ ُت ُه!
بؽٌر حجة ،وال هُدى ،وال كتاب ُمنٌر ،وإلى مصٌر ال ُت َ
روى البخاري فً «صحٌحه» عن أبً هرٌرة ،عن
ِّ
وقد َ
النبً -صلى هللاُ
علٌه وسلم -أنه قال« :هللاُ أعل ُم ب َمن ٌُجاه ُد فً سبٌلِه ،وهللا ُ أعل ُم ب َمن
ٌُ ْكلَ ُم فً سبٌلِه».
ومِن تبوٌ ِ
البخاري فً «صحٌحِه» قولُه -رحمه هللا ُ( :-باب ال
اإلمام
ب
ِّ
ِ
ٌُقال ُ :فُبلن شهٌد).
األصل الصحٌح؛ كما قال
واعتقا ُد أهل السن ِة والجماع ِة قابم على هذا
ِ
اإلما ُم أبو جعفر الطحاوي فً «عقٌدتِ ِه» -المشهورة« :-وال ُننزل ُ أحدا
نرجو لِ ُمحسِ نِهم ،و َنستؽف ُر
مِن أهل القِبل ِة جنة وال نارا؛ ولكنُ :
لِ ُمسٌبِ ِهم».

َ
عابشة
وم ّما ٌُإ ٌِّ ُد هذا المعنى :ما رواهُ اإلما ُم ُمسلم فً «صحٌحِه» عن
ص ِبً ،فقُ ُ
عصافٌر
لتُ :طو َبى لهُ ،عصفور مِن
أ ِّم ال ُمإ ِمنٌِن ،قالَتُ :تو ِّفً َ
ِ
الجنةِ ،فقال النبً -صلى هللاُ علٌه وسلمَ « :-أوالَ َتدرٌنَ أن هللاَ َخلَ َق الجن َة
َ
ار ،فخلَ َق لهذه أهبل ،ولهذه أهبل».
وخلَ َق الن َ
وقد رواهُ اإلما ُم ابنُ حِبان فً «صحٌحِه» ،وعل َق علٌه بقولِ ِه:
«أرا َد النبً -صلى هللاُ علٌه وسل َم -بقولِ ِه هذاَ :ت ْر َك التز ِك ٌَ ِة ألحد َ
مات
ؾ من ُه إتٌانُ الطاعات،
على اإلسبلم ،ولببلّ ٌُش َهدَ بالجن ِة ألحد وإن ُع ِر َ
وأخوؾ مِن
الخٌر،
أحرص على
واالنتها ُء عن ال َمزجورات ،لٌكونَ القو ُم
َ
َ
ِ
ب؛ ال أن الصبً ِّ
خاؾ علٌه النا ُر..».
الطفل َ مِن ال ُمسلمٌِن ٌُ ُ
الر ِّ
رضً
اإلمام أحمد» -بسند صحٌح -عن ُعمر بن الخطاب -
وفً « ُمسن ِد
َ
ِ
هللاُ عن ُه ،-قال:
صد َ
تقوى فً
ُق ال ِّنساء ،فإنها لو كانت َم ْك ُر َمة فً الدنٌا ،أو َ
«ال ُت ْؽلُوا ُ
اآلخرةِ ،لَكانَ أَ ْوال ُكم بها النبً -صلى هللاُ علٌه وسلم-؛ ما أنك َح شٌبا مِن
فوق اثن َتً َع ْ
بناتِ ِه وال نسابِ ِه َ
ش َر َة أُوقٌِة.
ؽازٌ ُكم« :قُتِل َ فُبلن شهٌدا»! « َ
مات فُبلن شهٌدا»!
وأ ُ َ
خرى َتقُولُو َنها فً َم ِ
ولعل ُه أنْ ٌكونَ قد أَ ْو َق َر َع ُج َز دابتِهِ ،أو دَؾ را ِحلَ َت ُه َذهَبا وفِضة ٌَبتؽًِ
ال ِّتجار َة! فبل َتقُولُوا ذا ُكم ،ولكِن قُولُوا كما قال محمد -صلى هللاُ علٌه
سبٌل هللا فهو فً الجن ِة».
وسلمَ « :-من قُتِل َ فً
ِ
صهم ،وهذه تقواهُم ...فؤٌن (أولبك)
...هذا َف ْه ُم السلَؾ الصالح ،وهذا حر ُ
من ُهم؟!
كس ال َمقصو ِد
العلمً
وضٌح
تعجل مِن هذا الت
العقابدي َع َ
ِّ
ِّ
وال ٌَ ْف َه َمن ُم ِّ
ِ
ت الشهاد ِة ال ٌَ َ
وال ُمراد؛ فعد ُم إثبا ِ
لز ُم من ُه َنف ٌُها ،وإنما األم ُر َمو ُكول -كما
فوس ،وال ِّنٌا ِ
ت...
بعلم هللا -تعالى -للن
ِ
تقد َمِ -
قول
وأما ما استدل به
ؼفر هللاُ لهم -مما َن َ
بعض أولبك ال ُمفتٌِن َ -
ُ
س ُبوهُ إلى ِ
اعوجاجا
ُع َمر -
قول ِ
َ
رضً هللا ُ عن ُه -مِن ِ
بعض َرعٌته له« :لو رأٌنا فٌك ِ
عرؾ [ له ]
لقومناك بسٌوفِنا» -وإقراره -
رضً هللاُ عن ُه -لذلك :-فمما ال ٌُ َ
َ
س َند صحٌح فً ُك ُت ِ
بعض ُك ُتب التارٌخ واألدب مما ال
ُ
ب السنة! إنما ُتور ُدهُ
َ
ُحج َة فٌها!

ودعوى إدخالِ ِه فً باب (األمر
وأ ّما موضوع (المظاهرات) ُ -جملة-
َ
لٌس كذلك -
ض ُهم!-؛ فهو
َ
بالمعروؾ والنهً عن ال ُمن َكر) -كما َز َع َم بع ُ
ألبت َة ،-بل هو ؼفلة عن قاعد ِة الشرع الحكٌم فً تمٌٌز (المصالح
البدَع) ال ُمحدَ َثة -الباطِ لَة -كما قر َرهُ شٌ ُخ اإلسبلم
رسلَةَ ) -
ال ُم َ
الحقة -مِن ( ِ
صراط ال ُمستقٌم»؛ حٌث بٌنَ
كتاب ِه «اقتِضاء ال ِّ
ابنُ تٌمٌ َة -ر ِح َم ُه هللاُ -فً ِ
 َر ِح َم ُه هللا ُ -أن أي أ ْمر حادِث ذي صِ لَة بالعِباد ِة قا َم ال ُمق َتضً لِف ِْعلِ ِه فًعصر الن ُبوةِ ،ثم ل ْم ٌُف َعل :فهو بدعة..
ُ
دعاوى
إعمال هذه القاعدة الشرعٌ ِة -و َمثٌبلتِهاٌُ -وقع فً
فالؽفلة عن
َ
ِ
عرٌضة ،ومذاهب فقهٌة فاسدة!
ِثل معنى قولِ ِه -تعالى{ :-وإذا قٌل َ ل ُهم ال
بل
ُ
الواقع -فً هذا -سار على م ِ
ست ُكل ُمطالبة
ُتفسِ دُوا فً
ِ
األرض قالُوا إنما َنحنُ ُمصل ُِحون}؛ فلٌ َ
ولٌس ُكل َن ْهً عن اإلفسا ِد ّ
حقا !والعبرةُ -أوال-
باإلصبلح َمعروفا!
َ
ِ
والمصابر والمآالت -ثانٌا{ -لو
تابج والث َمرات،
بالحقا ِ
ِ
بق والب ٌِّناتُ ،ثم بالن ِ
كا ُنوا ٌعلَ ُمون}..
وفتوى أبمة العِلم الربانِ ٌٌِّن فً هذا الزمان -جمٌعا -اإلمام األلبانً،
َ
تحرٌم
واإلمام ابن باز ،واإلمام ابن عثٌمٌن -رحمهم هللا -أجمعٌن -على
ِ
ضى ،وفِ َتن ،وم َِحن -حتى لو اد ِع ًَ
هذه ال ُمظاهَرات ،وما ٌتب ُعها من فو َ
ت الس ٌِّ َ
آثار هذه ال ُمظاهَرا ِ
بة فً
صر وبصٌرة َ
سِ لمٌ ُتها!-؛ بل ٌَ َرى ُكل ذي َب َ
عدد مِن ال ُبلدان العربٌة هُنا ،وهُناك ،وهُنالك ،و( َمن َرأَى العِبر َة بؤخٌ ِه
رضً هللا ُ عنه:-
فاألمر كما قال الصحابً الجلٌل ُ ابنُ مسعود -
ف ْل ٌَ ْع َت ِبر)؛
َ
ُ
فكٌؾ الشؤنُ -إذا -ب َمن لم ٌتع ِْظ ح ّتى بنفسِ هِ؟!
بؽٌر ِه»؛
َ
«السعٌ ُد َمن ُوعِ َظ ِ
سه
ض ُهم نف َ
الوقوع فً ال ُحفر ِة التً ْأو َب َق فٌها بع ُ
ؼٌره إلى ُ
بل َترا ُه ٌد ُعو َ
وازع ،وال رادِع!-
بنفسِ ِه -دُونَ ِقبلء األُمة -وال أقُول ُُ :علماء! ... -العل ُم أمانة ،ورسالة ،ومسإولٌة؛
ٌا ُع َ
فوس ،وال تثوٌرا للعواطِ ؾِ  ،وال إٌقاعا لؤلم ِة فً
لٌس العل ُم هَدْ را للن ِ
الم َِحن والفِ َتن ،وال ّ
جرا لها إلى مستقبل مجهول ،بفعل ؼٌر معقول ،وقول
ؼٌر مقبول...
ِ
ض -أ ْل َبت َة -مع الدعو ِة إلى
وهذا التؤصٌل ُ ُ -كل ُهٌ -نبؽًِ أن ال
ٌتعار َ
َ
األرض بع َد
اإلصبلح ،و َنقض ال َفساد؛ فاهللُ -تعالىٌ -قول ُ{ :وال ُتفسِ دُوا فً
ِ
ِ

ُ
استطعت وما
سبحا َن ُه{ :-إنْ أُرٌ ُد إال اإلصبل َح ما
إصبلحِها}؛ وٌقول ُ ُ -
توفٌقً إال باهلل علٌه توك ْل ُ
نٌب}.
ت وإلٌه أ ُ ُ
سبحا َن ُه -ال ُمستعانُ  ،وعلٌه
{وهللاُ ٌعل ُم ال ُمفسِ َد مِن ال ُمصل ِِح} ،وهو ُ -
التكبلن.
*****

..هذه هً عبود ٌّة الذل ّ واالنكسار..فؤٌن نحن منها؟!
هذه هً عبود ٌّة الذل ّ واالنكسار..
فؤٌن نحن منها؟!

قال اإلمام ابنُ الق ٌّم  -رحمه هللا  -فً (( مدارج السالكٌن)) :
ِسارْ ٌَ -
ِب ه ََذا ا ْل َم ْ
س ُه َك َر ُجل َكانَ فًِ َك َن ِ
ؾ
ش َه ُد َن ْف َ
صاح ُ
(( َو َ
ش َه ِد-الذل ّ واالنك ِ
ب الط َع ِام َوالش َرا ِ
أَبٌِ ِه ٌَ ْؽ ُذوهُ بِؤ َ ْط ٌَ ِ
سنَ الت ْربِ ٌَةِ،
اسَ ،و ٌُ َر ِّبٌ ِه أَ ْح َ
ب َواللِّ َب ِ
َو ٌُ َر ِّقٌ ِه َعلَى دَ َر َجا ِ
صالِ ِح ِه ُكلِّ َها...
ال أَ َتم َت ْرقِ ٌَةَ ،وه َُو ا ْل َق ٌِّ ُم ِب َم َ
ت ا ْل َك َم ِ
اجة لَ ُه..
َف َب َع َث ُه أَ ُبوهُ فًِ َح َ
س َرهُ َو َكت َف ُه َو َ
َب ِب ِه إِلَى
شدهُ َو َثاقاُ ،ثم َذه َ
َف َخ َر َج َعلَ ٌْ ِه فًِ َط ِرٌقِ ِه َعدُوَ ،فؤ َ َ
وء ا ْل َع َذابَِ ،و َعا َملَ ُه ِبضِ ِّد َما َكانَ أَ ُبوهُ ٌُ َعا ِملُ ُه ِب ِه..
ِب َبل ِد ْاألَ ْع َد ِ
س َ
سا َم ُه ُ
اء َف َ
سا َن ُه إِلَ ٌْ ِه ا ْل َف ٌْ َن َة َب ْعدَ ا ْل َف ٌْ َنةَِ ،ف َت ِهٌ ُج مِنْ َق ْل ِب ِه
َف ُه َو ٌَ َت َذك ُر َت ْربِ ٌَ َة َوالِ ِد ِه َوإِ ْح َ
س َرا ِ
ت ُكل َما َرأَى َحالَ ُهَ ،و ٌَ َت َذك ُر َما َكانَ َعلَ ٌْ ِه َو ُكل َما َكانَ فٌِ ِه.
لَ َواعِ ُج ا ْل َح َ
وء ا ْل َع َذابَِ ،و ٌُ ِرٌ ُد َن ْح َرهُ فًِ آخ ِِر
س َ
سو ُم ُه ُ
َف َب ٌْ َن َما ه َُو فًِ أَ ْس ِر َعد ُِّو ِه ٌَ ُ
ار أَبٌِ ِهَ :ف َرأَى أَ َباهُ ِم ْن ُه َق ِرٌبا،
ْاألَ ْم ِر ،إِ ْذ َحا َن ْت ِم ْن ُه ا ْلتِ َفا َتة إِلَى َن ْح ِو ِد ٌَ ِ
س ُه َعلَ ٌْهَِ ،وا ْن َط َر َح َب ٌْنَ ٌَ َد ٌْهِْ ٌَ ،س َتؽ ُ
ٌِث :
س َعى إِلَ ٌْهَِ ،وأَ ْل َقى َن ْف َ
َف َ
ٌَا أَ َب َتاهٌَُ ،ا أَ َب َتاهٌَُ ،ا أَ َب َتا ُه! ا ْن ُظ ْر إِلَى َولَ ِد َك َو َما ه َُو فٌِ ِهَ -و ُد ُمو ُع ُه َت ْس َت ِب ُق
ؾ َعلَى َر ْأسِ هِ،
اع َت َن َق ُه َوا ْل َت َز َم ُهَ ،و َعدُوهُ فًِ َطلَ ِبهَِ ،حتى َو َق َ
َعلَى َخد ٌْ ِهَ ،-ق ِد ْ
َوه َُو ُم ْل َت ِزم ل َِوالِ ِد ِه ُم ْمسِ ك ِب ِه..
ال إِلَى َعد ُِّوهَِ ،و ٌُ َخلًِّ َب ٌْ َن ُه َو َب ٌْ َن ُه؟!
َف َهلْ َتقُول ُ :إِن َوالِ َدهُ ٌُ ْسلِ ُم ُه َم َع َه ِذ ِه ا ْل َح ِ
َف َما الظن ِب َمنْ ه َُو أَ ْر َح ُم ِب َع ْب ِد ِه مِنَ ا ْل َوالِ ِد بِ َولَ ِدهَِ ،ومِنَ ا ْل َوالِدَ ِة ِب َولَ ِدهَا إِ َذا َفر
ابهَِ ٌُ ،م ِّر ُغ َخد ُه
َع ْبد إِلَ ٌْهَِ ،وه ََر َ
ب مِنْ َعد ُِّو ُه إِلَ ٌْهَِ ،وأَ ْل َقى ِب َن ْفسِ ِه َط ِرٌحا ِب َب ِ
اب ِه َباكٌِا َب ٌْنَ ٌَ َد ٌْهٌَِ ،قُول ُ:
فًِ َث َرى أَ ْع َت ِ
ب..
بٌَ ،ا َر ِّ
ٌَا َر ِّ

الخروج على ال ُح ّكام
صفوة الكبلم
من الشٌخ ابن عثٌمٌن-اإلمام-
فً بٌان نو َعً الخروج على ال ُح ّكام

قال أستاذنا العبلمة فقٌه العصرالشٌخ محمد بن صالح بن عثٌمٌن -رحمه
هللا-فً تعلٌقه على رسالة « رفع األساطٌن فً حكم االتصال بالسبلطٌن
 »لئلمام الشوكانً-رحمه هللا-تعالى( -ص٘): ٙ((وقال الرسول -صلى هللا علٌه وسلم «: -إنه ٌخرج من ضبضا هذا
الرجل من ٌحقر أحدكم صبلته إلى صبلته » ( :ضبضا) ٌعنً  :مثل..
وهذا أكبر دلٌل[ على أن ] الخروج على اإلمام ٌكون بالسٌؾ ،وٌكون
بالقول والكبلم.
ٌعنً :ما أَ َخ َذ السٌؾ على رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم ، -لكنه أنكر
علٌه.
وما ٌوجد فً بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على اإلمام هو
الخروج بالسٌؾ !فمرادهم بذلك :هو الخروج النهابً األكبر ؛ كما ذكر
النبً -علٌه الصبلة والسبلم -أن الزنا ٌكون بالعٌن ٌ ،كون باألذن ٌ ،كون
بالٌد ٌ ،كون بالرجل ..
لكن الزنا األعظم هو الزنا الحقٌقً ؛ هو :زنا الفرج.

ْار َح ْم َمنْ َال َرا ِح َم لَ ُه سِ َوا َك..
َو َال َناصِ َر لَ ُه سِ َوا َك..
ي لَ ُه سِ َوا َك..
َو َال ُم ْإ ِو َ
َو َال ُمؽ َ
ٌِث لَ ُه سِ َوا َك..
سابِلُ َك َو ُم َإ ِّملُ َك َو ُم َر ِّجٌ َك..
ٌِر َكَ ،و َ
ِسكٌِ ُن َك َو َفق ُ
م ْ
َال َم ْل َجؤ َ لَ ُه َو َال َم ْن َجى لَ ُه ِم ْن َك إِال إِلَ ٌْ َك..
أَ ْن َ
ت َم َعا ُذهُ َو ِب َك َم َبل ُذ ُه.
ٌَا َمـنْ أَلُـو ُذ ِبـ ِه فٌِ َمــــا أ ُ َإ ِّملُ ُه ***** َو َمــنْ أَ ُعو ُذ ِبــ ِه مِمـــا أَ َحـــــــا ِذ ُرهُ
ضونَ َع ْظما أَ ْن َ
اس َع ْظما أَ ْن َ
اب ُرهُ ))
ت َكاسِ ُرهُ ***** َو َال ٌَ ِهٌ ُ
َال ٌَ ْج ُب ُر الن ُ
ت َج ِ
.

*****

فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادُهم.

ونحن نعلم علم الٌقٌن -بمقتضى طبٌعة الحال -أنه ال ٌُمكن خروج
بالسٌؾ إال وقد سبقه خروج باللسان والقول.
الناس ال ٌمكن أن ٌؤخذوا سٌو َفهم ٌحاربون اإلمام بدون شًء ٌثٌرهم
وهو الكبلم ّ فٌكون الخروج على األبمة بالكبلم خروجا –حقٌقة -؛ دلّت
علٌه السنة ،ودل ّ علٌه الواقع:
-أما السنة ؛فعرفتموها.

أما الواقع؛ فإننا نعلم علم الٌقٌن أن الخروج بالسٌؾ فرع عن الخروجباللسان والقول  ،ألن الناس لن ٌخرجوا بمجرد "  ...امش ُخذ السٌؾ "
!!
ال بد أن ٌكون هناك توطبة  ،تمهٌد  ،قدح فً األبمة  ،وستر لمحاسنهم ،
ثم تمتلا القلوب ؼٌظا  ،وحٌنبذ ٌحصل الببلء.... )).

******

اس ّ
َ «...ك ِرهْ ُ
شرا!!»
ت أنْ أ ُ َ
ثٌر على أحد مِن الن ِ
َ
عابشة أ ّم
كلمة قالَها رسول ُ هللا -صلى هللاُ علٌ ِه وسل َم -للس ٌِّ َد ِة الصدِّ ٌ َق ِة
ِوار ِه -صلى هللاُ علٌه وسل َم -معها،
ال ُمإمنٌِن -
َ
رضً هللا ُ عنها -فً آخ ِِر ح ِ
حٌح ٌْ ِن»-؛ وذلك لَـما َطلَ َبت من ُه -
بعد حا ِد َث ِة سِ ْح ِر ِه المشهور ِة -فً «الص َ
فر َف َ
اس؛ َ
رضً هللا ُ عنها -أنْ ٌُ ْظ ِه َر ِّ
َ
ض النبً -صلى هللاُ
الس ْح َر إلى الن ِ
ض ُه بهذِه الكلم ِة الذهبٌ ِة المنهجٌ ِة الجلٌل ِة...
علٌه وسل َمَ -طلَ َب َها؛ ُم َعلِّبل َر ْف َ
وعلى الر ْؼ ِم مِن تعل ِق هذه القضٌ ِة َ
بجنا ِ
ب الن ُبوةِ ،وما فً ذلك
الخطٌر ِة َ
جتمع واألُم ِة :إالّ أن النبً -صلى هللاُ علٌه وسل َم-
مِن تؤثٌر كبٌر على ال ُم
ِ
َ
وأؼلق با َبها..
أم َرها،
َط َوى ْ
ُ
صلوات هللا وسبل ُم ُه علٌه -إالّ (مِن با ِ
ب َت ْركِ المصلح ِة
وما ذلك من ُه -
اإلمام
وؾ ال َمفسدَ ِة) -كما َن َقلَ ُه الحاف ُظ ابنُ َح َجر فً «فتح الباري» عن
َخ َ
ِ
ي -ر ِح َم ُهما هللا ُ -.
الن َو ِو ِّ
ُ
األدواء ،و َك ْب ِ
ت الفِ َت ِن :-نحنُ أحو َج
عِبلج
الطرٌقة النبوٌ ُة ال ُمثلَى -فً
هذه
ِ
ِ
ما نكونُ إلٌها ،وأنْ َنجتم َِع علٌها؛ حتى تكونَ دَعو ُتنا السلفٌ ُة ال ُمبار َك ُة -
وجماعة :
سنة َ
بحق -دعو َة ُ
سنة)ُ :نواف ُِق بها َن ْه َج نب ٌِّنا -صلى هللاُ علٌه وسلم ،-و َد ْر َب ُه؛ عِلما
( ُ
و َعمبل؛ ال ادِّعاء و َتزٌنا..
و(جماعة)ُ :ت ْب ِعدُنا عن الفُ ْر َق ِة والت َ
شتتِ ،و َت ْنؤَى بنا عن التشر ُذم
والت َم ْح ُور...
ص على ال َمصلح ِة العامةِ؛ ُمقدما على ُكل ِّ مصلحة دُو َنها...
إن ُه الح ِْر ُ
وآثارها..
ؤثٌرها،
إن ُه ال ُمجا َن َب ُة لل َم َ
ِ
فسدَ ةِ؛ دَ فعا لِ َت ِ
ُ
ص ُروا دَعو َت ُهم
فكٌؾ الشؤنُ -
والحالة هذه -بؤُناس مِن (إخوانِنا) ممن َح َ
َ
فً اإلثار ِة..
ثوٌر...
والت ِ
ح..
َ
والج ْر ِ
جرٌح..
والت
ِ

واإلسقاطِ ..
والتسقٌط...
والتر ّبص...
والترصد....
ّ
والتلصص...
ّ
و
الؽٌبة..
والنمٌمة..
والبهتان..
واالفتراء...
والعناد...
واإلباء...
نجانا هللا ،وإٌاكم  ،وإٌاهم منها-...
كل ذلك بنفس ٌّات ظالمة مظلمة ّ -
بل ال ٌَكا ُد ٌكونُ ل ُهم ُوجود وبقاء إالّ فً هذه البٌب ِة واألجواء...
النبوي -بحال
نضب ُط -ال ُم ْس َت َقى مِن النهج
ولكنْ ؛ ال
ِّ
ُ
ٌمنع هذا التؤصٌل ُ ال ُم ِ
أهل السن ِة ُ -:مخطِ ا...
مِن
ا -مِن ِ
ِ
األحوال -أنْ ٌُقال َ لل ُمخطِ ِ
ص َح...
وأنْ ٌُ ْن َ
بل أنْ ٌُ َحذ َر مِن خطبِ ِه..
لكنْ :
برحمة ،و َ
ور ْفق ،ولٌِن..
ش َف َقةِ ،
َ
وبخاصة إذا كان داف ُع ذلك وباعِ ُث ُه الر َ
حماٌة
حمة والحِرص ،وكذا
جتمع وأ ُ ْل َف َت ُه..
ال ُم
ِ
ِبلؾ (ال ُم ُ
وبخاصة -أٌضا -إذا كان الخ ُ
ثار) -أو ال ُمرا ُد َتثوٌ ُرهُ !-فً مسابل َ
س ِّنٌة -وإن ظنها ال ُؽبلةُ أصلٌة قطعٌة! -ما قول ُ أحد
خِبلفٌة ،اجتهادٌةُ ،
َط َر َفً الخِبلؾِ فٌها بؤ َ ْولَى مِن َ
اآلخر!!!-
أض َب َط ما قالَ ُه أُستا ُذنا العبل ُ
صالح ال ُع َثٌمٌن -ر ِح َم ُه
مة الشٌ ُخ محم ُد بنُ
وما ْ
ِ
قول هللا -
رٌم )» (2/69فً
هللاُ -فً كتابِ ِه «مِن
تفسٌر ِ
أحكام القُ ِ
ِ
رآن ال َك ِ
ِ

تعالى-:
اس أُمة َواحِدَة َف َب َع َ
ش ِرٌنَ َو ُمنذ ِِرٌنَ َوأَ َ
ث هللاُ الن ِب ٌٌِّنَ ُم َب ِّ
نزل َ َم َع ُه ُم
{ َكانَ الن ُ
اخ َتلَفُو ْا فٌِ ِه َو َما ْ
اس فٌِ َما ْ
ؾ فٌِ ِه إِال الذٌِنَ
اخ َتلَ َ
ا ْل ِك َت َ
اب ِبا ْل َح ِّق لِ ٌَ ْح ُك َم َب ٌْنَ الن ِ
أُو ُتوهُ مِن َب ْع ِد َما َجاء ْت ُه ُم ا ْل َب ٌِّ َن ُ
ات َب ْؽٌا َب ٌْ َن ُه ْم َف َه َدى هللا ُ الذٌِنَ آ َم ُنو ْا لِ َما
اخ َتلَفُو ْا فٌِ ِه مِنَ ا ْل َح ِّق ِبإِ ْذنِ ِه وهللاُ ٌَ ْهدِي َمن ٌَ َ
ْ
شاء إِلَى صِ َراط
بعض الفواب ِد ال ُم ْس َت ْن َب َط ِة مِن اآلٌ ِة
م ْس َتقٌِم}[البقرة]ٕٖٔ:؛ -ذاكِرا
َ
نحرفة األثٌمة-:
الكرٌمة -مما فٌه عبلج
ِ
لبعض هذه الظواهر ال ُم ِ
ُ
ِّ
حٌث كان َب ْؽٌا و ُعدوانا .
الحق؛
«التحذٌ ُر مِن االختِبلؾِ فً
و ُكل إنسان -ال َ
الح َذ ُر مِن االختِبل ِ
ؾ فً
شكْ ٌَ -ك َرهُ ال َب ْؽ ًَ وال ُعدوانَ ؛
فٌجب َ
ُ
ب اال ِّت ُ
اع َتصِ ُمو ْا
أمر هللاُ به فً قولِ ِهَ { :-و ْ
فاق علٌه -كما َ
ٌِن هللا ،و ٌَ ِج ُ
د ِ
ِب َح ْب ِل هللا َجمٌِعا َوالَ َت َفرقُو ْا [}آل عمران ،]ٖٔٓ:وفً قولِ ِه -تعالى:-
{ َ
ٌن َما َوصى ِب ِه ُنوحا َوالذِي أَ ْو َح ٌْ َنا إِلَ ٌْ َك َو َما َوص ٌْ َنا ِب ِه
ش َر َع لَ ُكم ِّمنَ ال ِّد ِ
عٌِسى أَنْ أَقٌِ ُموا ال ِّدٌنَ َوالَ َت َت َفرقُوا فٌِ ِه
وسى َو َ
إِ ْب َراهٌِ َم َو ُم َ
}[الشورى].ٖٔ:
ؾ الحق فً هذه المسؤل ِة العظٌمةَِ ،
ؾ خطؤ َ َمن خالَ َ
وبهذا َن ْع ِر ُ
وج َعل َ
س َببا الختِبل ِ
ؾ القُلوبِ،
ِبلؾ الرأيِ -فٌما فٌه َمساغ لبلجتِها ِدَ :-
اخت َ
ضلِّل ُ َ
س َعة ،فٌقول ُ عن ُهم:
والت َفر ِق ،حتى
أمر لهم فٌه َ
اآلخ ِرٌنَ فً ْ
صار ٌُ َ
َ
ِعة !
إن ُهم ُمبتد َ
أكثر مِن ذلك ،فٌقول ُ :إن ُهم َك َف َرة (!) -والعٌا ُذ باهلل ،-فً
تجاو ُز إلى َ
وربما ٌَ َ
ُ
س ُ
ولٌس أح ُد ال ُمختلِ َف ٌْ ِن بؤ َ ْولَى مِن َ
اآلخ ِر بالصوا ِ
ب
وغ فٌه االجتهادُ،
َ
أمر ٌَ ُ
ْ
ٌجب ا ِّتبا ُع ُه ،بل ُكل ُهم
إالّ ما وا َف َق النص ،ولٌس عند أح ِدهِم َو ْحً
ُ
ُمجت ِهدُونَ .
ُور لِـ ِم ْث ِل هذا الخِبل ِ
ِؾ
ابػ ،وأالّ تختل َ
فالواجب :أن تتسِ َع الصد ُ
ُ
ؾ الس ِ
ُ
رضً هللا ُ عن ُهم،-
لوب به ،كما كان ذلك شؤنَ الصحاب ِة -
حٌث ٌَختلِفُونَ
َ
القُ ُ
س ُ
ِؾ».
وغ فٌها االجتهادُ ،ولكن قُلو َب ُهم واحدة ال تختل ُ
مور التً ٌَ ُ
فً األ ُ ِ
عض الناس!) -مِن كبلم َبدٌع أجمل َ مِن (الربٌع) -
وما أحسنَ ما قالَ ُه ( َب ُ
ِّ
المنهج الجلٌل -فً كثٌر
فارقُوا هذا
ُم َب ٌِّنا  -ردهُ هللاُ إلى
َ
الحق -أحوال َ َمن َ
وإن اختلَ َفت أسماإُ هُم! وتبا ٌَ َنت أوصافُ ُهم!!-كاشِ فا عن أصلِ ِهم
وقلٌلِ -

َ
الخبٌث -فً القدٌم والحدٌث-:
«...وهو :أن ُهم إذا ألصقوا بإنسان قوال هو بريء من ُه ،و ٌُعلِنُ براء َت ُه
صقُو ُه
االستمرار على َر ْمًِ ذلك
من ُه ،فإن ُهم ٌُصرونَ على
المظلوم بما أل َ
ِ
ِ
ث ٌَفُوقونَ َ
األصل الخبٌ ِ
الخوارج».
به؛ ف ُهم بهذا
ِ
فاللهم هُداك ..حتى َن ْلقاك...
َ
وآداب األ ُ ْل َفةِ ،ومسالك
أخبلق الرحمةِ،
ؾ
َ
عر َ
و ْل َن ْن ُظ ْر -مِن جهة أ ُ َ
خرى -لِ َن ِ
تارٌخ
كتاب ِه «ال ُمنت َظم فً
الج ِّ
المعذرة :-إلى ما رواهُ اإلما ُم ابنُ َ
وزي فً ِ
ِ
األعمش ،قال :
ال ُملوكِ واأل ُ َمم» ( )ٔ٘/4عن
ِ
«خرج ُ
ِبلل
ت أنا وإبراهٌ ُم الن َخعًِ ونحنُ ُنرٌ ُد الجام َِع ،فلما صِ ْر َنا فً خ ِ
ُط ُرقا ِ
سلٌمان!
ت ال ُكوفةِ ،قال لًٌ :ا ُ
قُ ُ
لت :لَب ٌْ َك .
َ
ِبلل ُط ُرقا ِ
ت ال ُكوف ِة [أيٌ :ؤخذ ُكل من ُهما طرٌقا]
قال :هل لك أنْ
تؤخذ فً خ ِ
سفهابِها؛ فٌن ُظرونَ إلى أعور ،وأعمش !ف ٌَؽتا ُبو َننا ،فٌؤ َث ُمونَ .
كً ال َن ُمر ب ُ
قُ ُ
إج َر وٌؤ َث ُمون؟!
لتٌ :ا أبا عِمرانَ ! وما علٌ َك فً أن ُن َ
إج َر وٌؤ َث ُمون».
سبحانَ هللا! بل َن ْسلَ ُم و ٌَ ْسلَ ُمونَ خٌر مِن أنْ ُن َ
قالُ :
ُ
ُ
ُ
ات الر ُ
هذه هً النفسٌ ُ
حٌمة َ -ج َعلَنا هللاُ وإٌا ُكم
الحلٌمة الر
الرابقة،
اقٌة
ِم ْثلَ ُهم -التً َت ْس َع ُد بها األُم ُة ،و ُت ْس ِعدُها...
...وهللاُ ال ُمستعانُ  ،وال حول َ وال قُو َة إالّ باهلل.
*****

كلمة فً رثاء الشٌخ عبد السبلم بن برجس
رح َم هللاُ عبدَ السبلم. . .
مِن دُعاة السن ِة ومنهج السلؾ -فً اإلسبلم-األثري-
الحلبً
الشٌخ علً بن حسنّ
ّ
ُ
ونؤسؾ ،ونتؤ ّث ُر بفقده -جدّا- . . .
ٌموت لنا صدٌق :نحزنُ  ،ونؤسى،
عندما
ُ
ُ
الصدٌق صدوقا ،وف ٌّا ،مح ّبا ،ودودا؟!
فكٌؾ إذا كان هذا
َ
س ّنة وتوحٌد ،رادّا
س ِّن ٌّا ،سلف ٌّا ،أثر ٌّا،
داعٌة ُ
فكٌؾ إذا كان هذا الصدٌق ُ
على أهل االنحراؾِ والبدع وال ُؽلُ ّو؟!
فكٌؾ -كٌؾ -إذا كان هذا الصدٌق عالما فاضبل ،وشٌخنا واثقا ،و َعلَما
بارزا؟!
ٌتضاعؾ ال ُح ْزن ،وٌع ُظ َم
س َبب أجل فً أن
َ
. . .إن هذا -كله -وهللاِ -لَ َ
األسى ،وٌشتد األسؾ ،وٌزدادَ التؤثر. .
المطلوب ،وقل ّ المساع ُد وال ُمعٌن ،وال
وبخاصة فً َزمن َعسِ ر؛ َك ُثر فٌه
ُ
ناصر إال هللاِ!!
َ
وهللاِ؛ إن حاجتنا
ألمثال َمن هذا حالُه :كبٌرة ،أل ّنه واض ُح الفِ ْكر ،ب ٌِّنُ
ِ
المستقبل. . .
مستشرؾ
ثاقب البصٌرة،
التوجه،
ُ
ُ
ِ

الصفً ،وحبٌب ُنا النقً :أبو عبدالرحمن،
الوفً ،وصدٌقنا
إ ّنه أخونا
ّ
ّ
عبدالسبلم بن برجس آل عبدالكرٌم -تؽمده هللاُ برحمته ،وأدخله فسٌ َح
ج ّناتهِ ،وص ّبر أهلَه وذوٌه ،وإخوا َنه و ُمحبٌه :على مرار ِة فقدهِ ،وصعوب ِة
موته. . .ِِ -
القلب لٌحزن ،وإنا على فِراق أبً عبدالرحمن
إنّ العٌنَ لتدمع ،وإن
َ
لمحزونون. . .
ولٌس لنا مِن سلوى ُنسلًّ بها نفوسنا ،و ُن ّ
سنا :أكث ُر م ّما َو َر َد
عزي بها أنف َ
عن بعض أب ّمة السلؾ الصالحٌن مِن آثار تعٌن على احتمال المصٌبة،
والصبر علٌها:
اإلسبلم والسنة :فله بشٌر
قال اإلمام عون بن عبدهللاَ « :من مات علىِ
بكل خٌر» «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (ٓ).ٙ
وقال اإلمام الفُضٌل بن ع ٌَاض« :طوبى لمن َمات على اإلسبلم
والسنة» .رواه البللكابً ().ٕٙ6
ُ
موت الرجل مِن أهل السنة :
وقال اإلمام أٌوب السختٌِانً« :إ ّنه لٌبلؽنًفكؤ ّنما أفقد بعضا مِن أعضابً» .رواه أبو ُنعٌم فً «الحلٌة» (ٖ).1/
. . .نحس ُبه كذلك ،وال ُنز ّكٌه على هللاِ -تعالى-.
اللهم ارحم عبدَك عبدالسبلم ،وأدخ ْله الج ّنة بسبلم ،وألحقنا به فً صالحً
عبادك -فً دار السبلم-.

)سلوى  :ألهل السنة  ،وأصحاب التقوى)-..........جعلنً
هللا وإٌاكم منهم-.
ســــــلـــوى
ألهل السنة ،وأصحاب التقوى

عرؾ من (( ٌثٌر على الناس شرا )) -حقٌقة وواقعا!!-م ّمن
....حتى ٌُ َ
ُرمً بذلك -بالزور والبهتان -وهو منه بريء-؛ أُور ُد إلخوانً -وأبنابً-
طلب ِة العلم -كبل َم اإلمام ابن الق ٌّم فً كتابه (( بدابع الفوابد )) -عند بٌانه
أسالٌب الشٌطان الرجٌم -الس ّت َة -فً التؤثٌر على بنً البشر -بمصاٌده
َ
وتلبٌساته  -؛ قال:

س ِّ
أع َج َز الشٌطانَ العب ُد مِن هذه المراتِ ِ
وأع ٌَا([ٔ ]
تْ -
ب ال ِّ
(( .....فإذا ْ
علٌ ِه-:
بؤنواع :األ َذى
اإلنس وال ِجنِّ -
سل َط علٌه ح ِْز َب ُه -مِن
َ
ِ
ِ
والتكفٌر له
ضلٌل
والت
ِ
بدٌع
والت ِ
حذٌر مِن ُه
والت ِ
ص ِد إخمالِ ِه
و َق ْ
وإطفابِ ِه

...لِ ٌُ َ
ش علٌه َق ْل َب ُه
ش ِّو َ
و ٌَ ْ
بح ْر ِب ِه ف ِْك َرهُ
ش َؽل َ َ
االنتفاع به
اس مِن
ولِ ٌَ ْم َن َع الن َ
ِ
اإلنس وال ِجنِّ علٌه ،ال
شٌاطٌن
س ْع ٌُ ُه فً َت ْسلٌطِ ال ُم ْبطِ لٌِنَ مِن
...فٌب َقى َ
ِ
ِ
ٌَ ْف ُت ُر ،وال ٌَنًِ([ٕ ]
الح ْر ِ
ض ُعها عن ُه إلى الموتِ،
ب([ٖ ]وال ٌَ َ
س ال ُمإمِنُ َ ْأل َم َة َ
...فحٌنبذ؛ ٌَ ْل َب ُ
ض َعها أُسِ َر ،أو أ ُ
هللا.
َ
وم َتى َو َ
صٌب ،فبل ٌزال ُ فً جهاد حتى ٌَل َقى َ
واج َع ْل ُه مٌِزانا ل َك َت ِزنُ
صلَ ،و َت َدب ْر َموق َِع ُه ،وعظٌ َم َمنفعتِهِْ ،
فتؤملْ هذا ال َف ْ
الوجودِ ،ومراتِ ِ
ب
اس ،و َت ِزنُ به األعمالَ؛ فإن ُه ٌُ ْطلِ ُع َك على
حقابق ُ
به الن َ
ِ
َ
الخ ْل ِق )) .
ُ
قلت:
الوصؾ-بمشٌبة هللا-
نؽادر هذا
ونحن -إذا احتسبنا  ،وص َد ْقنا ربنا -؛فلن
َ
َ
تعالى-إذا أعان ربنا وسدّ د-..
وهو -وحدَه-سبحانه-المستعان...
................................................
أض َع َف ُه عنها.
)]([1أيْ :
ؾ.
ض ُع ُ
)]ْ ٌَ ([2
)]([3هً سبل ُح ُه ،وأدا ُت ُه

الصوفً حازم أبو ؼزالة  ....و (علم الفتوى!! )  -شرب
الدخان  -نموذجا-...
الصوفً حازم أبو ؼزالة..و(علم الفتوى)!!
-شرب الدخان-نموذجا-

ُ
شاهدت-كما شاهد ؼٌري-ما ب ّثته (قناة العربٌة)-قبل ٌومٌن-من لقاء
....
مع الشٌخ حازم أبو ؼزالة( شٌخ الطرٌقة الشاذلٌة الصوفٌة فً األردن
)...
وفً اللقاء مؽالطات عدة..وجهاالت كثٌرة..
وبخاصة فٌما ٌتعلق بعرض الفكر الصوفً  ،وأنه (اإلسبلم الصحٌح!!!)
وهذا زعم جد قبٌح..
فالـ ُمشا ِه ُد ألذكارهم –التً نقلوا مشاهِدَ منها-بما فٌها من القفز ،
والـ( ّ
نط)  -بل الرقص!!ٌ-عرؾ -جل ٌّا-كم نسبة هذه(البهلوانٌات!)من الذكر
اإلسبلمً المحمدي الحق!
هذا فضبل عن العقابد –التً لم ّ
بتطرقوا إلٌها إال لِماما!-؛ وهً عقاب ُد
فاسدة مبن ٌّة على تعظٌم الصلة بالشٌخ ؛ دون رب الشٌخ وإلهه –بل رب
الكون -سبحانه -وإلههم!!-
وانظر -بعد-كم ٌحمل هذا الفسا ُد العقابدي من ضبلالت وانحرافات و و و
!!!
لكن (أطرؾ!)-ولٌس أسوأ!!-ما فً هذه المقابلة التلفزٌونٌة :تلك الفتوى
التً أصدرها ( أبو ؼزالة )حول حكم شرب الدخان!!
فماذا قال؟؟!!
قال-ما فحواه-:

(إن أكثر من ٓ %1من المسلمٌن فً العالَم ّ
ٌدخنون!!
تكفٌرهم!!
ولو قلنا  :إن الدخان حرام!!لك ّفرناهم!!وال ٌجوز
ُ
فـ
تارك الصبلة كافر..
وتارك الصوم كافر..
وتارك الزكاة كافر..
من أجل هذا ال ٌجوز تحرٌم الدخان!!!!!!!!)...
ولقد ذ ّكرتنً هذه الفتوى(الحلمنتٌش ٌّة!)بقول من قال:
خراب العراق ****** فعابوا علٌنا شحو َم البقر!
شكونا إلٌهم
َ

أو:
َ
ؽر ِ
ب!
مشرقة
سارت
شرق و ُم ّ
ؽربا ****** ش ّتانَ بٌن ُم ّ
وسرت ُم ّ
ّ

......هكذا فلٌكن العلم الصوفً..
وهكذا فلتكن الفتاوى الصوفٌة..
ال خِطام وال ِزمام..
فؤٌن هذا-بر ّبكم -من صحٌح اإلسبلم؟!
تروج لمثل هذه
وال ٌكاد ٌنقضً
العجب من مثل (قناة العربٌة!)التً ّ
ُ
األفكار -مدحا وثناء!!! -
تكشؾ وال تب ٌّنُ -أو ال تفسح المجال َ لمن ٌكشؾ
فً الوقت الذي ال
ُ

وٌب ٌّن!-الجانب المظلم -وهو األكثر األكبر-من هذه األفكار الفاسدة!!

*******

تنبٌه وتنوٌه ....لكل فاضل نبٌه  -فً (الببلء)الذي نحن فٌه
!-
تنبٌه وتنوٌه....
لكل فاضل نبٌه
-فً (الببلء) الذي نحن فٌه!-

الجهو ِد
ؾ ذي الزنود بذي ُ
( ُمبادرتً)سبٌل فٌه أرجو******تكا ُت َ
شر ِق ُؼر جدٌ ِد
ولو أُخِذت بإنصاؾ لك ّنا******بعهد ُم ِ
ُ
بتؽً ال َمزٌ ِد:
وهذا ما َحدَ انً فً كبلم******
ولست فٌ ِه ُم َ

وجل الناس ؼرقى فً ُرقو ِد
أرى بلدي س ٌُذبح مِن ورٌ ِد****** ُ
ُ
ب شر داء****** ٌُد ّمر للببلد ببل ُحدو ِد
أأسكت والتعص ُ
سارع للخرا ِ
ب******بدعوى ُمصلحٌن لذا الفسا ِد
أرى بلدي ٌُ
ُ
تضلٌل العبا ِد
ح الفسا ِد نرى وجوبا******ولكنْ دونَ
فإصبل ُ
ِ
ُ
فرق بٌن أبناء ال ُجدو ِد
أأسكت والتشرذ ُم-لٌت شِ عريّ ٌُ ******-

ُ
ولست إلى السٌاس ِة فً سبٌل******ففرق بٌن جهل أو رشا ِد

صدو ِد
ولك ّنً أرى عقبل َء قومً******كثٌر منه ُم ه ْم فً ُ
ُ
هدم الببل ِد
أأسكت والببل ُء ٌُثٌر فوضى****** ُ
تسٌر بنا إلى ِ
ُ
نهج اعتقا ِد
ولست ب ُمرتض فهما بدٌبل******عن األسبلؾِ فً ِ
سجودي
كثٌر وقت******قٌامً أو قُعودي أو ُ
وأ ْل َه ُج بالدعاء َ
وأسؤل ُ ربنا ّ
عز جبلال****** ُوجودا للحٌاة ب َمن ُننادي!

********

)شهر رمضان) بٌن (تصفٌد الشٌطان) ،واإلطبلق للهوى
ال َعنان!
)شهر رمضان(
بٌن (تصفٌد الشٌطان(،
العنان!
واإلطبلق للهوى َ

ٌنشؽل عباد هللا -تعالى -فً (شهر رمضان) فً القٌام بما أوجبه هللا -
سبحانه -علٌهم من فرابض  ،وبما سنه لهم ورسوله -صلى هللا علٌه
وسلم -من سنن  ،وأخبلق  ،وصِ بلت...
كل ذلك -منهم -حرصا على نوال مرضاته –عز وجل ،-واتباع سنة
رسوله -صلى هللا علٌه وسلم-.
المورث للتقوى
وهم -فً ذلك كلهٌ -علمون -جٌدا -أن الصٌام الحقٌقً ،
ّ
االمتناع عن شهوتً
 ،والمقبول عند رب العالمٌن  :لٌس هو -حسب-
َ
والفرج!
الفم
ْ
وإنما هو -فً الحقٌقة -فوق ذلك  ،وأعلى  ،وأجل ّ ؛ إنه صٌام الهوى عن
االسترسال مع الباطل ...وصٌام اللسان عن التطاول بال َبذاء...
ولو لم ٌكن ذلك كذلك ؛ لَـ َما كان ثمة معنى معتبر لمثل قوله -صلى هللا
علٌه وسلمُ (( :-رب صابم لٌس له من صٌامه إال الجوع والعطش! ))
وعلٌه؛ فإن من خصابص هذا الشهر العظٌم –ومن مِنن ربنا الكرٌم:-
َ
تنطلق -باإلؼواء-
ٌستقوي بها أتبا ُعها  ،وال
تصفٌدَ الشٌاطٌن ..حتى ال
َ
مع جنودها...
هذا هو المفروض...
وما َعداه مردود مرفوض...
سه -المؤمول  ..من األتباع ّ -
بحق -لنهج الرسول -صلى هللا علٌه
وهو -نف ُ

وسلم-.
لكنْ -والحال ُ كما ترون!ٌ -ؤبى بعض إخواننا الؽبلة –هداهم هللا -على
أنفسهم إال سلوك السبٌل الملتوي المخالؾ لهذا الصراط المستقٌم ،
و...فً هذا الشهر الكرٌم!
فتراهم -لذا -ال ٌزالون مستمرٌن -مستمربٌن! -فً اللؾ والدوران(!) فً
مفرؼة!! التً ال ٌنف ّكون عن الخروج منها إال وهم
ح ْلقتهم الفارؼة ال َ
راجعون -متكبكبٌن! -إلٌها!!!
وهم –فً جل ّ ما ٌصنعون -سعادتهم الكبرى  ،وفرحتهم العظمى -لٌست
عند الفطر !وإنما عند التعقب بالتعصب على أهل السنة من دعاة منهج
السلؾ ممن خالفوهم فً بعض ُؼلَوابهم-؛ وذلك بإثارة الشر علٌهم -
تهوٌشا وتشوٌشا-..
حتى كادوا(!) -هداهم هللاٌ -كونون معرضٌن -بالكلٌة -عن الرد على أهل
البدع والتحزب والتصوؾ!!
فتراهم -فواأسفً الشدٌدٌ -تربصون بدعاة منهج السلؾ الدوابر!
وٌ..سٌبون الظن بهم!
وٌطلقون ألسنتهم وأقبلمهم فٌهم ؛ بالطعن  ،والسب  ،والثلب...
بل ٌف َترون  ،وال ٌف ُترون!!
وهم (ٌتناوبون) -فً ذلك كله -فٌما بٌنهم! -على السوء ،واإلساءة
،و...السٌبات! (وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا)...
فباهلل علٌكم ٌ-ا أهل اإلنصاؾ والبرهان-:
أٌن (هإالء) من شهر رمضان؟!
وأٌن هم من معانً (تصفٌد الشٌطان)؟!
العنان؟!
أم أنهم (عكسوا!)؛ فؤطلقوا ألهوابهم َ
وفضلنا على كثٌر ممن
الحمد هلل الذي عافانا -وإٌاكم-مما ابتبلهم به ،
ّ
خلق تفضٌبل...
ساببل ربً -ختاما -الهداٌة لنا ولكم ولهم....
*****

الشٌخ أبو مصطفى  ،حمدي بن عبد المجٌد السلفً؛
نصرك هللا بالحق...
الشٌخ أبو مصطفى  ،حمدي بن عبدالمجٌد السلفً ؛ نصرك هللا بالحق ...

ُ
ذكرٌات زٌاراتكم الكرٌمة المباركة لشٌخنا اإلمام األلبانً فً
ال تزال
منزله فً ( عمان األردن ) –منذ أكثر من ربع قرن -ماثلة لؤلذهان ،
قابمة فً القلوب والعقول..
ولقد كانت زٌارات تدل على عظٌم ِب ّركم بشٌخ الجمٌع  ،وإمام السنة –
تؽمده هللا برحمته-.
أكثر الطاعنٌن بكم -الٌوم-ممن
ولست أدري(!)-وقد أدري!-أٌن كان ُ
أظهروا فساد منهجهم  ،وسوء طرٌقتهم  ،وعظٌم ُؼلَوابهم-حٌث قلبوا
الحق باطبل  ،وص ٌّروا الصواب خطؤ-؛ال لشًء إال لمخالفتهم(!)فً بعض
أمور قابمة على االجتهاد  ،وقابلة لؤلجر واألجرٌن...
َ
أسرع
خبٌبة قلوبهم –
فكشفوا مكنونَ نفوسهم -سرٌعا،-وأظهروا
َ
وأسرع-؛مما ٌدل ّ على عدم استواء نفوسهم على قاعدة الحق
َ
والهدى..بعد أن كانوا –إلى األمس القرٌب ٌ -تعلقون بفضٌلتكم !
سهم إلٌكم ! وٌتفاخرون بدراستهم –بل حتى إجازاتهم-
وٌنسبون أنف َ
علٌكم!!
وٌا لٌت لو أنهم خالفوا بؤدب!
برفق!
أو خ ّطإوا ِ

أو خالفوا بلٌِن!
....لهان -إذنَ -
طب.
الخ ُ
لكنهم تكلموا بكبلم ٌن ّم عن قلة أدب  ،وتجاوز ح ّد...
التعصب األفٌن ،
تكلموا بكبلم هو مرآة أهوابهم المتبدلة بمقدار
ّ
ّ
التهرب منه  ،وهم
التحزب الدفٌن  ،الذي ٌُظهرون
والمتؽٌرة بحجم
ّ
ؼارقون فٌه!!
أبا مصطفى:
ال تزال –حفظك هللا  -داعٌة هدى  ،وناصر سنة  ،وناشر علم ؛ شاء
هإالء األؼرار األؼمار  ،أم أَ َب ْوا...
الشرٌؾ  -زادك هللا بالسنة شرفا  -ارتبط – على مدار نحو نصؾ
فاس ُمك
ُ
قرن  ،أو ٌزٌد  -بؤهل الحدٌث الكرام  ،وصحابة نبٌنا  -صلى هللا علٌه
وسلم -العِظام  ،وحدٌث نبٌنا الم ّكرم -علٌه الصبلة والسبلم-..
ضدة بالدر والٌاقوت..
وأكرم بها من سلسلة مٌمونة مؤمونة من ّ
ِ
أما هم:
فؤنت – أٌها األستاذ الجلٌل  -أدرى بهم منً -بكثٌر- ...
فؤكث ُر من نالك األذى منهم  -وأنت  -بمنة هللا مؤجور -هم من أبناء قومك
ّ
ٌتهذبوا بتهذٌب اإلسبلم  ،ولم ٌتؤدبوا بؤدب نبً اإلسبلم...
الذٌن لم
فلم ترتبط أسما ُء ُجل ّ هإالء إال بالفُرقة..

والشحناء...
والتباؼض..
وانعدام الوفاء...
وشدة الببلء...
فضٌلة الشٌخ:
لٌس مثلً ٌذ ّكر مثلك..لكن التواصً بالحق  ،والصبر  ،والمرحمة  :من
سِ مات أهل السنة  ،ومن أجل ّ آدابهم..
جعلنً هللا وإٌاكم منهم ،وحشرنا معهم ؛ بصحبة نبٌنا الكرٌم-علٌه أفضل
الصبلة وأتم التسلٌم-.

)إن من الشعر حكمة ) ....فً وداع شهر القرآن والرحمة..
.قال الحاف ُظ ابنُ رجب -فً وداع رمضان-:
تتخرق
واسمعوا لقلوب السلؾ -رضوان هللا –تعالى -علٌهم -كٌؾ كانت
ّ
لفراق هذا الشهر:
ٌا شهر رمضان تر ّفق ..دموع المحبٌن تد ّفق ..قلوبهم من ألم الفراق
تش ّقق..
عسى وقفة الوداع تطفا من نار الشوق ما أحرق..
تخرق..
عسى ساعة توبة وإقبلع ُتر ّقع من الصٌام ما ّ
عسى منقطع عن ركب المقبولٌن ٌَلحق..
عسى أسٌر األوزار ٌُطلق ...
عسى من استوجب النار ٌُعتق..

رق ِِ** إلى كل ما نرجو من الخٌر نرتقً
عسى..وعسى من قبل ٌوم الت ّف ِ
ف ٌُجبر مكسور و ٌُقبل تابب** و ٌُعتق ّ
خطاء و ٌَسعد َمن َ
شق ًِْ

********************************************

و..
ُمعارضة لمن لُ ّقب بـ(أمٌر الشعراء!)-أحمد شوقً-القابل:

شتاق!!
رمضان ولّى هاتِها ٌا ساقً** ُمشتاقة تسعى إلى ُم
ِ

قال شاعر-سدد هللا قل َبه ورم ٌَه-:

فراق
اآلماق** ٌا لٌ َته قد دام دون
رمضانُ ودع وهو فى
ِ
ِ
أقص َره على أُالفِه** وأحبه فى طاع ِة ّ
الخبل ِق
ما كان َ
األخبلق
أطاٌب
الثمار
النفوس هداٌة ومحبة** فؤتى
َز َر َع
َ
َ
َ
ِ
ْ
واآلفاق
ضبات
«اقرأ» به
سناإُ ها** عِ طرا على ال َه َ
نزلت ،ففاض َ
ِ
اق
ولِلٌل ِة القدْ ر العظٌم ِة فضلُها** عن ألؾِ شهر بالهدى الدف ِ
فجرها ّ
األال ِق
فٌها المبلب ُك واألمٌنُ تنزلوا **حتى
مطالع ِ
ِ
اإلطبلق
الشهور به على
العام ٌؤتى مرة لك ّنه **فاق
فى
َ
ِ
ِ
شهر الزكا ِة وط ٌّ ِ
اإلنفاق
ب
شهر العباد ِة والتبلو ِة والت َقى**
ُ
ُ
ِ
ال (ٌا أمٌر ال ِّ
األعماق
أعمق
آثاره فى
شعر) ما ولى الذي** ُ
ِ
ِ
واإلشراق
اإلٌقاع
الكرٌم وحكمة** ُع ْل ِو ٌّ ُة
نور من هللاِ
ِ
ِ
ِ
ْ
قاق
الزكً
فالنفس بالصوم
ّ
ُ
تطهرت **مِن مؤثم و َمجانة وشِ ِ
نفاق
أمٌر الشعر) لٌس بمسلم** َمن صا َم فى رمضانَ صو َم
ال (ٌا َ
ِ
ْ
انتهت أٌا ُمه بصٌامِها** نادى وصفق (هاتها ٌا ساقً)
فإذا
ار الذنوبش جمٌعِها** إنْ كان َث ّم من الذنو ِ
ب بواقً)
(هللا ؼ ّف ُ
استحقاق؟!
ضلَع فى المعاصِ ً آثم **لٌنال َ مؽفرة ببل
عجبا!! أ ٌَ ْ
ِ
الساق َ
َ
حسابه** حٌنَ التفاؾِ
الساق؟!
فوق
الهول ٌو َم
أنسٌت ٌو َم
ِ
ِ
ِ
ِ
ب مهانة **و ٌُ ُ
َ
المنافق فى ثٌا ِ
ساق
ساق
وترى
للنٌران شر َم ِ
ِ
اق
ال (ٌا َ
أمٌر الشعر) ما صام الذي** رمضا ُنه فى ُز ْمرة الفُس ِ
أمٌر الشعر) ما صام الذي** ُمنع الطعا َم وه ّمه فى الساقً
ال (ٌا َ
إعتاق
أسٌرها** وكؤنه عبد ببل
الخمر عاش
َمن كان ٌهوى
َ
َ
ِ
أنجع راقً
لؤلدواء
الصو ُم تربٌة تدو ُم مع الت َقى** لٌكونَ
ِ
َ

والكبابر واقً
الصؽابر
هو ُج ّنة للنفس مِن شٌطانِها** ومِن
ِ
ِ
الصو ُم ٌ -ا شوقً -إذا لم تدْ ِره ** نور و َت ْقوى وانبعاث راقً
بشعره –** لٌس األمٌ ُر ب ُمفس ِد األذواق
واسمع  -أ ٌَا َمن أمروهُ
ْ
ِ
إنّ اإلمار َة قُدوة وفضٌلة **ونسٌ ُجها مِن أكر ِم األخبلق
نبض القل ِ
األشواق
طاهر
ب فى إشراقِ ِه** ومع ِّبر عن
والشع ُر
ُ
ِ
ِ
فإذا َب َؽى الباؼً ْ
اق
بدت كلما ُته **كالساعِ ِر
المتضرم َ ..
ِّ
الـحر ِ
إسحاق
زرٌاب أو
وإذا دع ْته إلى الجمال بواعث** ْأزرى على
َ
ِ
لكنه ٌبقى عفٌفا  ..طاهرا ** كال ّ
مذاق
شه ِد ٌحلو عند كل ِّ
ِ
األعباق
أطاٌب
ربٌع قلوبنا **فٌها ٌُشٌ ُع
رمضانُ ٌ -ا شوقً -
َ
ُ
ِ
راق
ض عشنا
إنْ ٌَ ْم ِ
ب ْ
أوفٌاء لذك ِِره** وٌظل فٌنا ط ٌّ َ
َ
األع ِ
********************************************
اع َ
ضانَ - :
وقال
ش ْه ِر َر َم َ
شاعر ُ
ُ
آخر  -فًِ َودَ ِ
ان** َعلَى َخ ٌْ ِر َ
ان
ش ْهر َقدْ َم َ
َ
ضى َو َز َم ِ
س َبلم مِنَ الر ْح َم ِن ُكل أَ َو ِ
س َبلم َعلَى َ
ان
ش ْه ِر ِّ
َ
الص ٌَ ِام َفإِن ُه**أَ َمان مِنَ الر ْح َم ِن أَي أَ َم ِ
ان
س قُ َر ِ
َت َعبدَ فٌِ َك ا ْل ُم ْسلِ ُمونَ َوأَ ْق َبلُوا** َعلَى ذ ِْك ِر َت ْس ِبٌح َو َد ْر ِ
ت ٌَا َ
َو َما ِز ْل َ
ان
ش ْه َر ال ِّ
ص ٌَ ِام ُم َن ِّورا**لِ ُكل ِّ فُ َإاد ُم ْظلِم َو َج َن ِ
لَبِنْ َفنِ ٌَ ْت أٌَا ُم َك ا ْل ُؽر َب ْؽ َتة** َف َما ا ْل ُح ْزنُ مِنْ َق ْل ِبً َعلَ ٌْ َك ِب َفانًِ
َف ٌَا لَ ٌْ َ
ان
ت شِ ْع ِري أَ ٌْنَ َن ْحنُ َجمٌِ ُع َنا**أَفًِ َق ْع ِر َنار أَ ْم ِر ٌَ ِ
اض ِ
ج َن ِ
ان
ور ِّ
َو ٌَا لَ ٌْ َت َنا َندْ ِري أَ ُن ْك َ
ي أَ ْم َقطِ َر ِ
سى َم َبل ِبسا**مِنَ الس ْند ِ
ُس الن ِ
ض ْاألَ ْح َ
ان
اء ِم ِّنً َت َحسرا** ُمضِ ً الل ٌَالًِ الزهْ ِر مِنْ َر َم َ
ش َ
لَ َقدْ أَ ْر َم َ
ض ِ
ان
َف ٌَا أَ َ
سفًِ ُح ْزنا َعلَ ٌْ ِه َو َح ْس َرة** ٌَ ِزٌ َدانِنًِ ْاإلِ ْع َوال َ ُكل أَ َو ِ
اء َر َوانًِ
س ُك ّبل بِ َف ْق ِد ِه** َفؤ َ ْع ٌُ ُن َنا َن ْح َو الس َم ِ
َكؤَنا َف َقدْ َنا ْاأل ُ ْن َ
س ْكب َودٌِ َمة** َو َرش َو َت ْو َكاؾ َو ِبا ْل َه َم َبل ِن
سح َو َ
َوأَدْ ُم ُع َها َ
ار ُك ُكنْ لَ َنا** َ
ان
َف ٌَا أٌَ َها الش ْه ُر ا ْل ُم َب َ
ان ُكل ِّ ُم َد ِ
شفٌِعا إِلَى دَ ٌ ِ
إِ َذا أَ ْن َ
ش َر ْاألَ ْم َوا َ
ت لِ ْل َب ْع ِ
ث َرب َنا** َو َنادَ ى ا ْل ُم َنادِي فٌِ ِه ُم ِبفُ َبل ِن
َو َقال َ لَ َنا الجبا ُر َجل َج َبللُ ُه** َهلُموا إِلَ ٌْ َنا أٌَ َها الث َق َبل ِن

ان..
ُه َنالِ َك َت ْتلُو ُكل َن ْفس ِك َتا َب َها** َف َو ٌْل لِ َمنْ َزل ْت ِب ِه ا ْل َقدَ َم ِ

********************************************
وقال آخ ُر:
َ
َ
بدر التمام أفوال
شهر الصٌام رحٌبل**
أأزمعت ٌا
وقاربت ٌا َ
َ
َ
َ
َ
َ
نوٌت نزوال
نوٌت رحٌبل إذ
فؤزمعت الرحٌل َ وكلما**
نزلت
َ
فؤبصرت الدٌار ُطلوال
مض ْوا**تفا َن ْوا
وما ذاك ّإال أنّ أهلَك قد َ
َ
لر ْبع َخبل ٌبكً علٌه خلٌبل
وقفت بها مِن بعدهم فعل َ نادم** َ
َ
لقد َ
ناشبة ال ّتقى**أش ّد به وطؤ وأقو َم قٌبل
كنت فً األوقات
سد ْل َ
سدوال
الضبلل ُ
ت على وج ِه ّ
ول ّما انجلى وج ُه الهدى فٌك ُمسفِرا** َ
للعثار َمقٌبل
متى ارتاد ُمرتاد ُمقٌبل لعثرة**أتاك فؤلفى َ
َ
َ
دي َقبوال
صحبة
ونادٌت فٌنا
أقبلوا**بإقبالكم ُح ْز ُتم لَ ّ
الخٌر ِ
ِ
لقد َ
صوال
كنت لَـمــا واصلوك ِب ِب ِّرهم** َحفِ ٌّا بهم َب ّرا بهم َو َو ُ
السبلم سبٌبل
دار
أقاموا لدٌن هللا فٌك شعابرا**هَدَ ْتهم إلى ِ
ِ
الدموع َه ُموال
فكم أطلقوا فٌها أَعِ ن َة ِجدِّ هِم**وكم أرسلوا فٌها
َ
وخدّت فً ُ
رٌح زفرة**فسالت َ
الخدود َمسٌبل
سحها َ
دموعا أثارت َ
ص ُروا المدى**فكم لك فً َ
شؤْ ِو الفضابل ُطوال
لدٌك أ ٌَا
شهر الهدى َق َ
َ
دالبل تشرٌؾ لدٌك كثٌرة**كفى بكتا ِ
ب هللاِ فٌك دلٌبل

********************************************
وقال آخر:
رمضانُ ما لك تلفظ ُ األنفاسا ** أول ْم تكنْ فً أ ُ ْفقِنا نبراسا

ْ
استؤنست بجبللِك استبناسا
س َم ْت ** و
لطفا روٌدَك بالقلوب فقد َ
أتؽٌب عن ُم َهج تجلّك بعدما ** أحٌا بك هللا الكرٌ ُم أُناسا
ُ
شا َ
والح َ
ش ُة تاسى
فلكل ّ نفس فً وداعك آهة ** و العٌنُ تدم ُع
ُ
ب اإلحساسا
وداعك فً
اسمع
نشٌج ُمش ٌِّع ** ولَظى فراقِك ٌُل ِه ُ
َ
ِ
ْ
قد َ
برا و إشفاقا  ..و كنّ ٌِباسا
كنت ؼٌثا للنفوس
فؤثمرت ** ّ
للتاببٌن مدامع َرقراقة ** ُتحًٌ الفإادَ وتؽسل ُ األرجاسا
والرانَ واألكداسا
كم فً مقام الذل ّ مِن تنهٌدة ** تجلو الصدا ّ
الضٌاء فتعتلً ** وتكا ُد تسب ُح فً ال َفضا استبناسا
ترتشؾ
والنفس
َ
ُ
ُ
َ
الكرام ؼِ راسا
قلوبنا ** و
اب
أنبت بالتقوى شِ َع َ
ِ
ِ
سقٌت باآليِ
ْ
َ
رب المبل أجناسا
كسوت من ُحلل الفضابل أنفُسا **
و
فسعت إلى ِّ
األخوة أٌنعت مِن ُمإثر ** أو منفق هلل  ..أو َمن واسى
و ُربا
ّ
َن َفحاتك الؽ ّنا ُء رف ُد سعادة ** تستنزل ُ الرحما ِ
ت واإلٌناسا
الوجدانَ مما قاسى
ذهب بالضنى ** وتهده ُد ُ
و نساب ُم األسحار َت ُ
هدٌها قد أشرقت نِبراسا
و بكل سانحة
ُ
مآثر س ّنة ** مِن ِ
وتجول ُ فً رإٌاك صحوةُ أمة ** رفعت بؤنوار العقٌد ِة راسا
ظهر ال ُعبل المتم ّن ِع الم ٌّاسا
تاج الحضار ِة وامتطت **
َ
و تقلّدت َ
هذا هو التارٌ ُخ ٌشه ُد فافتحوا ** سِ ْف َر الحقٌق ِة واقرءوا ال ُك ّراسا
وأخرسوا األرجاسا
الدعً،
بسنا الرسال ِة وادْ حروا ** دعوى
ّ
وتمسكوا َ
ّ
ِ
تتجر ُع الوٌبل ِ
ت كاسا كاسا
ذودُوا عن الهادي  ..وأح ٌُوا أ ّمة **
ّ
فمعار ُك األفكا ُر أضرى شوكة ** فقِفوا على َث ْؽ ِر الحِجا ُح ّراسا
ٌا شه ُر كم لً فٌك مِن إشراقة ** تطوي الظبل َم و َت ْستجٌل ُ الٌاسا
ومعالم تبنً الحٌا َة هدى وفً **ج ّنا ِ
ت عدن تنش ُر األعراسا
أسداك جلبابض التقى ** و كفاك زادا بالتقى ولِباسا
سبحان َمن ْ
فح ْ
ُ
أجتر ُع األسى والباسا
ووقفت
ش َر َج ْت **
ومضى هبلل ُ الصابمٌن َ
ِ
سلٌن  ..أم تجنً ا ْلـ َم ُنونُ ؼِ راسا
الحبٌب فهل لنا مِن ُملتقى ** ٌُ
و مضى
ُ
ِ
َ
وعاشر األكٌاسا
الطرٌق ..
ِؾ
َ
وآها لقلبً فً ُؼروبك بعد أنْ ** أَل َ
القلوب و تطر ُد الوسواسا
أستودع هللا الكرٌ َم مآثرا ** تعظ ُ
َ
ُ

و لَ
ُ
الواعظات  ..وإنْ َب َد ٌْنَ خِراسا....
سوؾ تبقى ذكرٌا ُتك ح ٌّة **
َ

********************************************
وقال آخر:
د َْمع َت َنا َث َر َبلْ قُلْ ُم ْسبِل هَطِ ل ُ ** َوا ْل َق ْل ُ
ب مِنْ َح ْس َرة ُم ْس َت ْوحِش َو ِجل ُ
ش ْه َر الص ْو ِم َ
دِّع َح ِب ٌْ َب َك َ
َو ْ
ش ْه َر ُتقى ** َو َهلْ ُتطِ ٌْ ُق َو َداعا أٌَ َها الر ُجل ُ
َ
ش َم ْك ُر َمة ** َف ٌَ ْر َح ُم هللا ُ َمنْ َ
ضا َق ْت ِب ِه الس ُبل ُ
ش ْهر َح َبا ُه إِلَ ُه ا ْل َع ْر ِ
َوفٌِ ِه َم ْؽف َِرة لِلتابِبٌِنَ َو َمنْ ** َزل ْت ِب ِه َقدَم َحاؾ َو ُم ْن َت ِعل ُ
َوا ْل ِع ْت ُق مِنْ ُ
ش ْعلَ ِة ال ِّن َ
ان َم ْك ُر َمة ** لِ َمنْ ٌَ ُمد ٌَدا ٌَدْ ُعو َو ٌَ ْب َت ِهل ُ
ٌر ِ
وؾ بِ َنا َهلْ َخ َ
ه َُو الرإُ ُ
اب ُذو أَ َمل ** ٌَدْ ُعو َرحٌِما ِب َق ْلب َذل ُه ا ْل َخ َجل ُ
س ْب َحا َن ُه ٌَ ُدهُ َم ْمدُودَة َك َرما ** َو ٌَ ْ
ح َواأل ُ ُ
ص َبا ُ
ش َه ُد الل ٌْل ُ َواإلِ ْ
ُ
صل ُ
َ
ش ْه ُر الد َع ِ
َار َت ْج َم ُع َنا ** أَ ِم اللِّ َقا ُء َ
اء ه َِل األَ ْقد ُ
س ٌَؤْتًِ َق ْبلَ ُه األَ َجل ُ
َف َك ْم َت َمنى أ ُ َناس َ
جل ُ
اح ُر ْإ ٌَ َت ُك ْم ** َف َحال َ مِنْ دُونِ َها ُم ْس َت ْفحِل َع ِ
ص ِ
ضالِ ِه ِم َننا ** َفؤ َ ْن َ
ت أَ ْف َ
َفاهللُ أَ ْع َطا َك مِنْ إِ ْف َ
ضل ُ مِنْ أَ ْندَ ا ِد َك األ ُ َول ُ
ِي ا ْل َخ ٌْ َر ُ
ات َفاب َ
س ٌِّد ْ
َوفِ ٌْ َك ٌَا َ
ِضة ** ُد ْن ٌَا َو ِد ٌْنا َوفِ ٌْ َك ا ْل ُج ْو ُد ُم ْك َت ِمل ُ
َ
ش ْهر َت َنزل ُ أَ ْمبلَ ُك الس َم ِ
اء ِب ِه ** إِلِى َ
ص ِب ٌْ َحتِ ِه لَ ْم ُت ْثنِ َها ا ْل ِعلَل ُ
ؾ َ
َفلَ ٌْلَ ُة ا ْل َقدْ ِر َخ ٌْر لَ ْو َظف ِْر َ
ت بِ َها ** مِنْ أَ ْل ِ
ش ْهر َوأَ ْجر َما لَ ُه َم َثل ُ
ش ْه َر ِّ
دِّع َح ِب ٌْ َب َك َ
س ٌَ ْب َقى َف ُطو َبى لِؤلُلَى َب َذلُوا
س لَ ُه ** نِد َ
الذ ْك ِر لَ ٌْ َ
َو ْ

َوأَ ْك َث ُروا مِنْ قِ ٌَ ِام الل ٌْ ِل َوا ْن َت َظ ُموا ** فًِ سِ ْلكِ أَهْ ِل الت َقى َفا ْل ُم ْه َتدِي َب َطل ُ
َرباهُ َذ ْن ِبً َك ُؽول َب َ
ات ٌَ ْخ ُنقُنًِ ** َو َمنْ مِنَ ا ْل َخ ْل ِق ه ََذا ا ْل ُؽ ْول َ ٌَ ْح َت ِمل ُ
َ
ش ُم ْر َتحِل ** َو ُكل َذ ْنب َ
ش ْه ُر ال ِّ
ص ِؽ ٌْر د ُْو َن ُه ا ْل َج َبل ُ
ص ٌَ ِام إِلَ َه ا ْل َع ْر ِ
َف ُجدْ ِب َع ْفو َو َت ْوفِ ٌْق َفلَ ٌْ َ
س لَ َنا ** سِ َوا َك ٌَ ْر َح ُم َنا َفا ْل ُم ْح َت َوى َجلَل ُ
ت أَ ْن َ
َوأَ ْن َ
ش ُذو َك َرم ** َمنْ َحا َز ِم ْن َك ِرضا َما َ
ضر ُه َزلَل ُ
ت إِلَ ُه ا ْل َع ْر ِ
اآلل َوالص ْح ِ
ار مِنْ ُم َ
َ
ضر ** َو ِ
ب َما األَ ْم َطا ُر َت ْن َه ِمل ُ
صلى اإلِلَ ُه َعلَى ا ْل ُم ْخ َت ِ

********************************************
وقال آخر:
َودَ اعا َودَ اعا َ
ب ا ْلقُلُ ْو ِ
ب َعظِ ٌْ َم ا ْل ِع َب ْر
اء ا ْلفِ َك ْر ** َح ِب ٌْ َ
ؼِذ َ
ص َب ْح ُ
َعشِ ْق ُ
ت أَهْ َوا َك ِع ْندَ ا ْل ِك َب ْر
الص َبا ** َوأَ ْ
ت َل ٌَالِ ٌْ َك ُم ْن ُذ ِّ
َوإِ ِّن ًْ أَ َرى فِ ٌْ َك أ ُ ْن ُ
ض ْو َء اهْ تِدَ اب ًِْ َو ُح ْل َو الس َم ْر
ش ْودَ ت ًِْ ** َو َ
َفظِ ل َك َر ْوح َو َر ٌْ َحا َنة ** َ
اس َت َق ّر
اس َت َوى َو ْ
ش َذا َك ِب ُر ْوحًِ ْ
سؤ َ ْب ِك ٌْ َك َما د ُْم َ
ت َعنْ َناظِ ِر ْي ** َب ِع ٌْدا َف ُب ْع ُد َك ه َْجر أَ َم ّر
َ
ص ِّف ْ
س ألَ ْت َبا ِع َها مِنْ أَ َث ْر
دَت ** َولَ ٌْ َ
َففِ ٌْ َك الش ٌَاطِ ٌْنُ َقدْ ُ
وأ ٌّا َم ُه َر ْح َمة أ ُ ْن ِزلَ ْت ** َهنِ ٌْبا ل َِع ْبد َب َكى َواد َك ْر
س َت ْر
س ْب َحا َن ُه َك ْم ُذ ُن ْوب َ
َوأَبوا ُب ُه ِم ْن َحة مِنْ َؼفُ ْور ** َف ُ
اع َت َذ ْر
ار فًِ كلّ ِه ** لِ َمنْ َكؾ َعنْ َذ ْن ِب ِه َو ْ
َو ِع ْتق مِنَ الن ِ

ت ** َو َ
ؾ الد َعا َوا ْلقُ ُن ْو ِ
ش ْه َر ا ْلقِ ٌَ ِام َو َن ْف ِح الس َح ْر
َودَ اعا َحلِ ٌْ َ
دَمعًِ َعلَى ا ْل َخدِّ ُم ْس َت ْرسِ ل ** َومِنْ أَ ْج ِل ُب ْع ِد َك َق ْل ِبً ا ْن َف َط ْر
َف ْ
س ٌَؤْ َبى ا ْل َقد َْر
بلح ** َو َهلْ َع ْودَة أَ ْم َ
احلِ ٌْ َ
َف َهلْ َن ْل َتق ًِْ ٌَ َ
ؾ الص ِ
ِبلح ** ف َن ْق َرأَ ف ًِْ ُم ْن َتدَا َك الس َو ْر
َو َهلْ َر ْج َعة لِل ٌَالًِ ا ْلم ِ
َو َندْ ُعو اإلِلَ َه بِ َق ْلب َخ ُ
س ْر َبل َ ِبالذ ْن ِ
اس َت َت ْر
ب َحتى ْ
ش ْوع ** َت َ
لَ ٌَالِ ٌْ َك ِبالن ْو ِر َقدْ أَ ْ
ار َك ٌَ ْزه ُْو ِب َو ْجه أَ َؼ ْر
ش َر َق ْت ** َن َه ُ
ضاهًِ ا ْل َم َط ْر
دَمع َؼ ِزٌر ٌُ َ
إِل ِه ًْ َفإِ ِّن ًْ أ ُ َودِّ ُع ِخبلّ ** ِب ْ
ؾ ا ْل َب َ
َف ُجدْ لًِ ِب َع ْفو َفؤ َ ْن َ
ش ْر
ض ْع َ
ب َ
ت َك ِر ٌْم ** َو َت ْعلَ ُم ٌَا َر ِّ
ض ِل ا ْل َخ ْل ِق ** َما َؼردَ الط ٌْ ُر َف ْو َق الش َج ْر
صل ِّ إِل ِه ًْ َعلَى أَ ْف َ
َو َ
ار فًِ الد ْر ِ
ب ٌَ ْقفُو األَ َث ْر
س َ
صبلح ** َو َمنْ َ
ص ْحب َوأَهْ ِل َ
َوآل َو َ

********************************************
وقال آخر:
ب
ب ** َوالد ْم ُع مِنْ أَلَ ِم ا ْل َج َوى َم ْس ُك ْو ُ
ُب َوا ْلفُ َإا ُد ٌَ ُذ ْو ُ
ح َت ْند ُ
الر ْو ُ
سا ِج ُد َوا ْل َمآذِنُ َت ْ
ب
اق َو َق ْل ُب َها َم ْقلُ ْو ُ
تِ ْل َك ا ْل َم َ
ش َتك ًِْ ** أَلَ َم ا ْلف َِر ِ
بٌب َن ِ
ب
ح ٌْ ُ
صوا ** َع َمبل َؼ َزا ُه ْم ٌَا َح ُ
َوا ْن ُظ ْر إِلَى أَهْ ِل الت َقى َمنْ أَ ْخلَ ُ
ب
ارة ** أَ ْم ٌَا أ ُ َخً َق ِد ا ْن َت َهى الت ْر ِح ٌْ ُ
ضانُ َهلْ مِنْ َع ْودَة َو ِز ٌَ َ
َر َم َ
ب
ضانُ َو ْع ُد َك ِباللِّ َق ِ
اء ُم ِر ٌْ ُ
سؤ َ َرا َك أَ ْم أَ َنا ُم ْن َته ** َر َم َ
ضانُ َهلْ َ
َر َم َ

س َم ُ
ات َو ْج ِه ًْ َقدْ
َق َ
َوعِ َظا ُم ِج ْسم ًِْ َقدْ

س َوا ُد َ
ب
ش ْع ِر ْي َقَِ دْ َعبلَهُ َمشِ ٌْ ُ
َت َؽٌ َر َحالُ َها ** َو َ
ب
اب َم َفاصِ ل ًِْ َف َر ِه ٌْ ُ
َت َوا َنى َع ْز ُم َها ** أَما ا ْلتِ َه ُ

َك ْم مِنْ ُ
ار لِ َقابِ ُك ْم ** َما ُتوا َو َف َ
ب
ص َوالت ْرتِ ٌْ ُ
ات ا ْلح ِْر ُ
ش ٌُ ْوخ فًِ ا ْنت َِظ ِ
َولَ َك ْم َ
ب
ب ا ْل َم ُن ْو ِن َف َحظ ُه ْم َم ْن ُك ْو ُ
ار ُه ْم ** َر ٌْ ُ
ار َك َز َ
ش َباب فًِ ا ْنتِ َظ ِ
ُ َ
ب
بلم أُم َة أَ ْح َمد ** ُت ْو ُبوا َوأ ُ ْو ُبوا َقدْ دَ َنى ا ْل ُم ْك ُت ْو ُ
ٌَا أمة اإلِ ْس ِ
َفا ْل َم ْو ُ
ب
ب الد َنا َم ْسلُ ْو ُ
ض مِنْ ُح ِّ
ت َحق َوا ْل َح ٌَاةُ َكلَ ْم َحة ** َوا ْل َب ْع ُ
ب
ب َو ٌَ ْن َت ِه ًْ ** دَ ا ُء الش َق ِ
اء َو ٌَ ْن َف ُع التؤْنِ ٌْ ُ
َهلْ َر ْج َعة َت ْمحًِ الذ ُن ْو َ
إو ِ
ب
ؾ َو َع ْف ُوهُ َم ْطلُ ْو ُ
ضا الر ُ
ض َوانُ َرب َؼافِر ** َف ِر َ
َو ٌَ َنالُ ُك ْم ِر ْ
ب
ض ِل ا ْل َعظِ ٌْ ِم َرقِ ٌْ ُ
اس َت ْق َبلُوا ِع ٌْدا بِ َق ْلب َطاهِر ** َوهللاُ ُذو ا ْل َف ْ
َو ْ
ُثم الصبلَةُ َعلَى ا ْل ُم َ
ب
الح َب ْرق َوالر ُع ْو ُد ُت ِج ٌْ ُ
شف ِع فًِ ا ْل َو َرى ** َما َ
ب َما ُم ْزن َه َمى ** َف ْ
ص َحا ِ
ب
ضر ُع ْود َعا َن َق ْت ُه َحلُ ْو ُ
اخ َ
اآلل َواألَ ْ
َو ِ
***********

أستودعكم هللا الذي ال تضٌع ودابعه...أنا مسافر إلى الحج
هذه اللٌلة -بإذن هللا-
إخوانً وأبنابً:
أستود ُعكم هللا الذي ال تضٌع ودابعه...
أنا مسافر إلى الح ّج هذه اللٌلة -بإذن هللا-..
بصحبة فضٌلة أخً الشٌخ أبً عبٌدة مشهور حسن سلمان-حفظه هللا-..
وبدعوة رسمٌة من ( رابطة العالم اإلسبلمً ) للحج  ،وللمشاركة فً
(مإتمر مكة ) -السنوي-.
وقد شاركنا -وهلل الحمد -بؤبحاث علمٌة ُطلبت منا...
و
ذلك الفضل من هللا -تعالى-...
وأدعو -أخٌرا-بدعاء رسول هللا-صلى هللا علٌه وسلم -:
ار َ
ث مِنا.
اج َع ْل ُه َ
ار َنا َوقُوتِ َنا َما أَ ْح ٌَ ٌْ َت َناَ ،و ْ
اللهم (( َم ِّت ْع َنا ِبؤ َ ْس َماعِ َنا َوأَ ْب َ
الو ِ
ص ِ
ص ْر َنا َعلَى َمنْ َعا َدا َنا.
اج َعلْ َثؤْ َر َنا َعلَى َمنْ َظلَ َم َناَ ،وا ْن ُ
َو ْ
َوالَ َت ْج َعلْ ُمصِ ٌ َب َت َنا فًِ دٌِنِ َناَ ،والَ َت ْج َع ِل الد ْن ٌَا أَ ْك َب َر َه ِّم َنا َوالَ َم ْبلَ َػ ِع ْل ِم َنا.
سلِّ ْط َعلَ ٌْ َنا َمنْ الَ ٌَ ْر َح ُم َنا)).
َوالَ ُت َ
الحج..بإذن هللا العلً القدٌر...
فإلى اللقاء بعد
ّ

والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

َ َؼ ُل ثٗ اٌ ُّ َٙظ ) ِ-زغلّك(:ٔ( -
) ِِٓ مووَ٠بد
اٌؾظ ِٚ ..ب رَ ْ
ّ
اٌؾظ ..
ِِٓ مووَ٠بد
ّ
َ َؼ ُل ثٗ اٌ ُّ َٙظ
ِٚب رَ ْ
ِزغلّك-(1):اٌؾّل هلل هة اٌؼبٌّٚ ، ٓ١اٌصالح ٚاٌَالَ ػٍ ٝأّوف اٌّوٍٍٚ ، ٓ١ػٍٝ
أٌٗ ٚصؾجٗ أعّؼ.ٓ١
صُ أِب ثؼل :
...اّوالبدُ اٌؾظ وض١وح ِٚ ،غبّٔٗ ٚف١وح..
ٚفٛائلُٖ اإلّ٠بٔ١خ ص ّوح ُِ ٚ ،زَ ُؼُٗ اٌٛعلأ١خ َِزىضوح...
ٌٚطبئف كػ٠ٛخ ٚ ،افبكاد
ٔب٘١ه ػّب ٠ؾصً فالٌَٗ ِٓ ٌمبءاد ػٍّ١خ ،
َ
فم١ٙخ....
َٓ –ٚهلل اٌؾّل
ٌٚمل وبْ ٌؾظ ٘نا اٌؼبَ (ٕٖٗٔ٘ـ) ِٓ مٌه لَػ ؽَٓ ثَ َ
ٚاٌ ِّٕٓ-.
ٚفٍٍٍَ ٟخ ِمبالر٘- ٟنٖ -اٌز ٟأٍؤي اٌٍّ- ٌٝٛجؾبٔٗ-اإلػبٔخ ػٍٙ١ب:
ثؼط ِّب (رن ّوورُٗ)ِٓ مٌهِّ..ب أظٕٗ األ٘ َُّ-ػٍ ٝاأللً ِّب ٕ٠بٍت
(ِٕزل٠برٕب) ٚرْ ّٛق افٛإٔب-..
ٚأُ ٚي مٌه-اٌ -ََ ٛ١ثؼل ْ
ٌوة اٌؼبٌّ ٓ١اٌنٚ ٞفّمَٕب
اىعبء اٌؾّل ٚاٌْىو ّ
ٚأووِٕب ٚأػبٕٔب ٠ ٌُٚ-ز َُّ ٌٍ ِٓ َٛ٠ ٟبػخ هعٛػٍ ِٓ ٟفو اٌؾظ-:
رمل ُُ ٠اٌْىو ٌىً أثٕبئٚ ٟافٛأ ٟف ٟهللا ٍ ِِٓ -بئو ثالك اإلٍالَ – َِٓ
ػوفذُ  ٌُ َِٓ ٚأػوفٚ-ال أثبٌغ ٌ ٛلٍذُ  ُ٘:ثبٌّئبد! ِّٓ-وزجٛا اٌ ّ ، ٟأٚ
٘برفٍٛ– ٟٔٛا ًء ثزٕٙئخ اٌؼ١ل  ،أ ٚاٌؾظ  ،أِ ٚغوك اٌَئاي
ٚاالٍزفَبه ٌُٚ -...أٍزطغ-ثَجت ظوٚف اٌؾظ ٚاٌَفو-اعبثزَ ، ُٙأ ٚاٌو َّك
ػٍ...ُٙ١

فٙنا ِٕ٘-ٟب ٕ٘ب-اػزناه ٌّغّٛػ....ُٙ
ٚعٛاة ػٍ ٝرٛاصالد عّ١ؼ...ُٙ
هاع١ب ً ِِٓ وً ِٓ ٠موأ ِمبٌ٘ ٟنا أْ ٠جٍّغٗ َِٓ ٌُ ٠موأٖ –ٚثقبصخ (!) َِٓ
ٚعل فٔ ٟفَٗ ػٍ ٝأف ٗ١ثَجت ِب لل ٠ى ْٛظّٕٗ اّ٘بالً ِٕ-...ٌٗ ٟ
ٚأفص َِٓ ؽظ ِٕ ُٙثزٕٙئز ُٙػٍ ٝاٌطو٠مخ اٌٍَف١خ –وّب فِ« ٟصٕف
ّ
ؽغه)-
اثٓ أث١ّ ٟجخ»(ٖٔ)-ٔ٘8ثَٕل صؾ١ؼ-ػٓ غٍؾخَ األَ ْ:(ٍٟ٠ثُ ّو ُّ
ٚأظو«ػّلح اٌمبهٌٍ)-ٕٖٔ/9(»ٞفبئلح اٌٍغ٠ٛخ-..
ٚألٛي -أف١واًِ-ؼزنهاً ِٚؼزجواً-:
اٌّئِّٕ ْٛ
ػناه-ْٚعؼٍٕ ٟهللا ٚا٠بوُ ِٕ-..ُٙ
ٚإٌّبفم ْٛػضّبه-ْٚػبفبٔ ٟهللا ٚا٠بوُ ِٓ صفبر-...ُٙ
ٌٍٚؾل٠ش ثم١خ-ثبمْ هة اٌجو٠خ -...

مِن ذكر ٌَات الح ّج  ..وما َت ْس َع ُد به ال ُم َهج -متجدّد(:ٕ( -

ِِٓ مووَ٠بد اٌؾ ّظ ..

َؼَ ُل ثٗ اٌَُّٙظ
ِٚب َر ْ
ِ-زغلّك(: ٕ(-

....ال ٠يايُ ػمٍ ٟاٌجبغُٓ –وّب ٠مبيِ-ؼزّ ًال ثبٌؾظ ٚموو٠برٗ اٌّجبهوخ
اٌغٍّ١خ ؛ ٌلهعخ أٔٚ– ٟػٍِ ٝلاه اٌٍٍ١ز ٓ١اٌفبئزز-ٓ١هأ٠ذ فّ١ب ٠و ٜإٌبئُ
أٔ ٟف ٟاٌؾظ ...ٚ..ٚ
ٚأ ٟأللٛي -كائّبً-:

ال ٛ٠عل رؼت (عّ– )ً١اْ عبى اٌزؼجُ ١و -اال رؼت اٌؾظ...

اٌزؼت اٌن ٞال ٠ىبك اٌّوء ٠وربػ ِٓ آصبهٖ ؽز٠ ٝزّٕ- ٝثْ َغف-اٌؼٛكح
ٛ٘ٚ
ُ
اٌ..ٗ١

( ِِٓ ٚموو٠بد اٌؾظ) -اٌز ٌُ ٟرغت ػٓ فبغو : -ٞمٌه اٌَئايُ اٌن ٞوٕذ
أو ّوه غو َؽٗ ػٍ ٝثؼط افٛإٔب اٌن ٓ٠وبٔٛا ُ٠فبرؾٚ– ٟٕٔٛال ألٛي :
َ
اٌجؾش ؽٛي اٌقالفبد(ثً اٌفزٓ )اٌغبه٠خ ث ٓ١اٌٍَف– ٓ١١ف ٟأوضو
ُأفبرؾ-!ُٙ
ثٍلاْ اٌؼبٌُ -؛ ثَجت اٌغٍ ِّٚ ٛفبٍلٖ ٚأظواهٖ ٚأٚظبهٖ!
َ
اٌجبػش ػٍٚ ، ٗ١اٌلاف َغ اٌ:ٗ١
ص اٌَئاي ؛ أمو ُو
ٚلجً أْ أمو َو ٔ َّ
إٌمط الفزواءاد اٌؾبلل ٓ٠أ ٚاٌىبمثٚ ، ٓ١اٌو َّك
ٟ
َ
ٌ ّّب وٕذ أثٌّ ّٓ١غبٌَ ّ
ػٍ ٝأ٘ٚبَ(!) اٌّْ ّغج ٓ١أ ٚاٌواكّ : ٓ٠وبٔٛا -عّ١ؼبًٚ-اٌؾّل هلل -رؼبٌ-ٝ
٠ٚ ، ٍّّْٛ َُ٠زمجٍّ– ْٛعياُ٘ هللا ف١واً-...

ٌٚىٕ ٟأػٍُُ -ثبٌّمبثً -أْ أٌٚئه اٌىبمث - ٓ١أ ٚاٌواك ٌ١ٌ -ٓ٠فِ ٟعؼبثُٙ
ّٟء ِٓ اٌؼٍُ اٌّؾ ّمك –عٛاثبً ػٍ ٝأعٛثزٚ ٟث١بٔ – ٟاال أْ ٠مٌٛٛا
ِوكّكُ٠ٚ ، ٓ٠وكّكٚا لبئٍ-ٓ١ثبالعزواء األف-:ٓ١
٘نا ّ
وناة!
ٍ١بٍ!ٟ
فٍَٛ١ف!!
ِزالػت!
...اٌ ٝآفو رٍه األٍطٛأخ اٌمج١ؾخ اٌّْلٚفخ اٌزٍ ٟئُ ِٕٙب اٌؼمالء –ٚال
ألٛي  :اٌؼٍّبء!!-
فىبْ ٍئاٌ– ٟاٌّٛػُ ٛك ثَٗ٠-وِ ُك ص ّّ َخ ؛ فؤلٛي:
أّٙ٠ب ٠-ب أف- (ٟأٔغٌ) ٝه ػٕل هثه – ََ ٛ٠اٌم١بِخٚ-لل ٠ى ْٛلجً مٌه-:

*أْ رصلّق َِٓ ٘ ٛوبمة –فٔ ٟفٌ األِو!..-؟
*أ ٚأْ ّ
رىنة َِٓ ٘ ٛصبكق –فٔ ٟفٌ األِو-؟!
....ال ْ٠ه ػبلً٠ -لهِ ٞب ٠قوط ِٓ هأٍٗ -أْ اٌق١به (األٚي)٘ ٛاٌؾك
اٌن ٞفال ُفٗ ٘ ٛاٌجبغًُ ثؼ!ٕٗ١
٠ٚل ُّي ػٍ٠– ٗ١مٕ١بً ال ِو٠خ فِ :-ٗ١ب ٚهك ف« ٟاٌصؾ١ؾ»: ٓ١ػَْٓ َأثِٟ
َ ٝا ْثُٓ َِ ْوَُ َ ٠
ٍ ٍَّ ََُ ،-لبيَ «َ :ه َأِ ٜػَ ١
ص ٍَّ ٝهللا ُ َػ ٍَ َْ َٚ ِٗ١
َ -ٟ
ُ٘ َو َْ ٠و َحَ ،ػ ِٓ اٌ َّٕج ِ ِّ
َه ُع ً
ٍ َو ْلذَ ؟
ال ْ َ ٠
َوِقَُ ،ف َمبيَ ٌَٗ َُ :أ َ
َلبيََ :وال َّ َٚ -
هللا ِ ا ٌَّ ِنَ ٞال ا ِ ٌَٗ َ اِال ُ٘ َ-.ٛ
َ: ٝآ َِ ْٕذُ ث ِ َّ
بهللَِ َٚ ،و َّن ْثذُ َػ ْ».ِٟٕ١
َف َمبيَ ِػَ ١
٘ٚنا ِٕٗ –ػٍ ٗ١اٌصالح ٚاٌَالَ-فّ ٟؤْ ػبٚ..ُ َٕٗ َ ٠رؾ ّمك ِٕٗٚ..هآٖ..

ِٚغ مٌه  :صلّق َِٓ ؽٍف ٌٗ ثبهلل ؛ رؼظّ١بً ٌٗ –عً ف ٟػالٖ ٚ ،ػ ُظُ فٟ
ػبٌٍّ ٟبٖٚ ، -اؽبٌ ًخ ٌٍىبمة اٌ ٝهثٗ ِٛٚالٖ..

فى١ف اما وبْ اٌٛال ُغ –ف ٟاٌصٛهح اٌزٔ ٟؾٓ فٙ١ب ٚأّ١و اٌٙ١ب-ػٍٝ
إٌم١ط ِٓ مٌه -رّبِبً-؟!
فٍِ ٌ١ب ا ُّرِّٕٙب ثٗ  ،أ ٚثُلِّػٕب –ثً ُو ِّفؤب!-ثَججٗ  :اال اٌياِبد فبٍّخ..
ٚف َٛٙػبغٍخ..
ٚروثّص ِو٠ط..
ٚػلٚاْ ٚرؾو٠ط...
ِغ إٔٔب ٌُ ٔىزف -هك ًا ػٍ ٝوً ٘نٖ األثبغ -ً١ثّغوك اٌ!!ٓ١ّ١
ثً ّوؽٕب..
ٚهككٔب..
ٚثّٕ ّ ١ب..
ٚال ألٛي ِ :وح!
ٚال ِور!!ٓ١
ثً ِواه ًا ٚرىواهاً...
ٚوزبثخ رؤص١ٍ١خ..
ٚه ّك ًا رفص١ٍ١بً..
ٚثبٌصٛد..
ٚاٌصٛهح..
ٚاٌىزبثخ!!

ٚ
ِبظ١بً..
ٚؽبظواً..
ٚ
َِزمج ً
ال-اما فَؼ هللا ف ٟاٌؼّو-..

ِٚغ مٌه ال ٠ياي اٌؾبلل ْٚاٌىبمث ، ْٛأ ٚاٌواكّ ْٚاٌٛاّ٘٘- ْٛلاُ٘ هللا -
٠وكّك ْٚاٌزٔ– َُ ٙفَٙب٠ٚ -ى ّوهٙٔٚب-ثؼجبهاد ثبئوح ٚ ،أٌفبظ عبئوح!!-
...ٚال رياي اٌؼٕي ف ٟاٌَّبء غبئوح !!

ك فبٌص لبٌٗ اٌلوزٛه
ٌٚ...مل م ّوورٕ٘ )!(ٟنٖ اٌصٕبئغ إٌْبئغ  :ثىالَ ؽ ّ
هث١غ اٌّلفٍ٘-ٟلاٖ هللا٠-ج- ّٓ١ف١ّ -ٗ١ئبً ِٓ أصِ ٛي ثؼط اٌفوق (!) اٌزٟ
ظ ٍٍّٙب –ِٚب أوض َو٘ب!-؛ ِٓ أٔ:ُٙ
 ٌُٙ(...أصً فج١ش : ٛ٘ٚ ،أٔ ُٙاما أٌصمٛا ثبَٔبْ لً ٛال ٘ ٛثوٞء ِٕٗ
ُ٠ٚ ،ؼٍٓ ثواءرٗ ِٕٗ :فبُٔ٠ ُٙص ّو ْٚػٍ ٝاالٍزّواه ػٍ ٝهِ ٟمٌه
اٌّظٍ َٛثّب أٌصم...)!ٖٛ
فـؤلٛي ٌفعٍ١زٍٗ-لكٖ هللا-:

اٌزفِذْ ؽٌٛه-فعَ ٍ١خ اٌْ١ـ -؛ فّبما أٔذ هاء –ٚال أهُ ٠ل أْ ألٛيِ:بما أٔذ
فبػً!!-؟!

ٌٍٚؾل٠ش ثم١خ-ثبمْ هة اٌجوّ٠خ-..

مِن ذكر ٌَات الح ّج  ..وما َت ْس َع ُد به ال ُم َهج -متجدّد( :ٖ( -

اٌؾظ..
ِِٓ مووَ٠بد
ّ

َ َؼ ُل ثٗ اٌ ُّ َٙظ
ِٚب رَ ْ

ِزغلّك(ٖ(-...ال ٠ياي ثؾ ُو اٌنوو٠بد فّ١بظب ً ثبٌّؼبٔ ٟاٌغٍٍ١خ اٌز ٟػبْٕ٠ب٘ب ف ٟرٍه
األ٠بَ اٌّجبهوخ اٌغٍٍ١خ.
ٌٚؼً ِّب ٠ي٠ل٘ب عّبالً ػٍ ٝعّبي  :مٌىُ اٌٛئب ََ اٌصبكق اٌنٔ ٞواٖ ثٓ١
افٛإٔب ٚ ،أصؾبثٕب ٚ ،أؽجبثٕب – ُ٘ٚوض١و -ثؾّل هللا اٌؼٍ ٟاٌمل٠و-.
 ِِٓ ٚعٍّخ افٛإٔب اٌن ٓ٠أوو َِٕب هللا -رؼبٌ-ٝث– ُٙؽجب ً ٚٚفب ًء ٚٚال ًء–ِٕن
ٔؾ ٛصالص ٓ١ػبِب ً : -أفٔٛب اٌّى ّوَ فعٍ١خ اٌْ١ـ أث ٟػج١لح ِْٛٙه ثٓ
ؽَٓ آي ٍٍّبْ-ؽفظٗ هللا ٔٚ ،فغ ثٗ- .
فٕؾٓ ٔزوافك ف ٟهؽٍخ اٌؾظ –وً ٍٕخ-رمو٠جب ًٚ-مٌه ِٕن أوض َو ِٓ ػْو
ٍٕٛادٚ-هلل اٌفعً ٚإٌّخ-.
ِغبٌٌ ػٍّ١خ
ٚف٘ ٟنا اٌؼبَ –وبألػٛاَ اٌَبثمخ-عّؼ ْزٕب -ف ٟاٌؾظ-
ُ
ِزؼلكح –فبصخ ٚػبِخ-؛ وٕب ٔزغبمة –فٙ١ب -أغواف اٌَّبئً ٔٚ ،زٕبٚة –
اٌؾغظ ٚاٌلالئً...
ِٓ فالٌٙب -ا٠واك ُ
٘ ِِٓ ٚنٖ اٌّغبٌٌ ِ :غٌٍ وو ُ٠عّ َؼٕب هللا –ػي ٚعً-ف-ٗ١ثؤؿ فبظً
وو ، ُ٠للَّ (ٌٔ )ٟص١ؾخ ػٍّ١خ غّ١جخ  ،رل ّي ػٍ ٝصلق األف ّٛح ٍٚ ،الِخ
اٌفطوح...
ٚلل وبٔذ ٘نٖ إٌص١ؾخٍُٚ-ؤفوك ٌزفصٍٙ١ب -ف٘ ٟنٖ(اٌنوو٠بد)-أوض َو ِٓ
ِمبيِ-ورجطخً ثجؼط ٚع ٖٛاٌقالف اٌغبه ٞث ٓ١اٌٍَف ٓ١١ف ٟاٌؼبٌُ-وٍٗ-

ٚال ألٛي :اٌؼبٌُ اإلٍالِ-ٟفمػ!-
ٚوبْ عبٌَب ً فِ ٟغٌٍ ِٕبلْخ (إٌص١ؾخ) ِْٚ-بهوب ً-أفٔٛب أث ٛػج١لح-
ىاكٖ هللا ِٓ فعٍٗ -؛ فىبٔذ ٌٗ رؼم١جبد ٌط١فخ ٚ ،رٕجٙ١بد ظو٠فخ ؛ رلٌّٕب –
أوضو ٚأوضو-ػٍِ ٝب ػٙلٔبٖ ِِٕٕٗ-ن ٍٕ-ٓ١ٍٕٚ ٓ١ؽوصب ً ٚ ،كلّخًٚ ،فّٙب ً-
عياٖ هللا ف١واً-...
ِٓ مٌهِّ-ب ٚلغ فٔ ٟفَ-ٟعلاً:-ل– ٌٗٛؽفظٗ هللا-:
"وٕب ف ٟاٌلػٛح اٌٍَف١خ –أ٠ب ََ ٚعٛك ِْب٠قٕب اٌىجبه -رزؾ ّٛي(ِْبوٍٕب!)-
ثؾىّز-ُٙاٌَِ (ٝبئً)..
ٚأِب -اٌ-َٛ١ثؼل فَ ْم ِلُ٘ -؛ فبْ (َِبئٍٕب )رؾ ٌّٛذ اٌِْ (ٝبوً!)... " ...

ٚ

صلق ٚ-هللا-....
فبٔظوٚا -افٛأ -ٟؽٌٛىُ:
ِبما أٔزُ ٚاعلْٚ؟!
ثً ِبما روٚ ْٚرَّؼْٛ؟!
١ٌْ ٚ...مبهْ ؽبظ َؤب ٘-نا-ثبٌّبظ ٟاٌغّ– ً١ػٍِ ٝب ف ِٓ -!ٗ١وبٔٛا ٌٗ
٠ؼب...ْْٛ٠

فبٌّْبوً (اٌىجو )!ٜوبٔذ -ػٕل ػٍّبئٕب اٌىجبه-ثؾٍّٚ ، ُٙػٍّ، ُٙ
ٚصجوُ٘ ٚ ،أٔظبهُ٘ اٌصبئجخِ -غو َك( َِبئً )؛ ػٕل٘ب ال ٠مف!ْٛ
ٚػٍ ٝأػزبثٙب ال ٠زٛلّف..ْٛ
ٚال اٌلػٛحَ -فٙ١ب٠-ؾصو...ْٚ

ٚال ِغبالرِٙب اٌؼظّ١خَ ٠غ ّّل...ْٚ
ٚال ثٙب َّ٠زؾٕ..ْٛ
ٚال إلفٛأٚ ُٙأثٕبئَ٠ ُٙفزٕ...ْٛ

فبٌؼىٌ-فٛا أٍفبٖ ٛ٘ -اٌغبه ٞ؛  ٛ٘ٚاٌن ٞثٗ ُّ٠بهَِٓ ٞ
أِب -اٌ-َٛ١؛
ُ
ُ٠جبه!!!!ٞ
فمعب٠ب اٌقالف( اٌؼٍّ١خ=االعزٙبك٠خٚ)-اٌز ٟافزٍفذ فٙ١ب أٔظبه ػٍّبء
ٚثبة ِؾٕخ!!
إٌَخ إٌج٠ٛخ-صبهوض١و ِٕٙب ِٛظ َغ فزٕخ!
َ
ٚأظؾذ ِغب َي ٚالء ٚثواء ٚ ،رٕبىع ٚافزواق ؛ ُ٠جلَّع فٙ١ب إٌَ ُّ٠ٚ ، ٟغ َّوَ
!!!ٞ
فٙ١ب اٌٍَف ّ ، ٟثً (لل) ُ٠ىفَّو فٙ١ب األصو ّ
 ِٓ ٌ١ٌٚكافغ –ٚهاء أوضو مٌه-اال ٍٛء اٌظٓ -ؽٕ١ب ً-..
أ ٚاٌعغػ(!)-أؽ١بٔب ً-...
صت -ربهحً-..
أ ٚاٌزؼ ّ
أ ٚاٌزمٍ١ل –ربهحً أفو-...ٜ
َ
ِْب٠قٕب:
٠ب لَِٕ ٛب٠..ب افٛإَٔب٠..ب أؽجبثَٕب٠..ب
هكّٚا كػٛرَٕب أٌ ٝمبئٙب األٚي...
أهعؼ٘ٛب اٌ ٝصفبئٙب اٌن ٞرغ١و ٚرؾ ّٛي...
صفّٛا لٍٛثَىُ..
َ
ٍؼٛا ػمٌَٛىُ...
ّ ٚ
رفى١ووُ..
اظجطٛا
َ
اصللٛا هثَّىُ....
أصؼت اٌظٍ َُ...
اِ ٗ٠ب
َ

ِٚب أعّ ًَ اٌؼل َي...

ٌٍٚؾل٠ش ثم١خ-ثبمْ هة اٌجوّ٠خ-..

فؤي الفرٌقٌن أحق باألمن)أن ٌُع ّدوا؟
استع ّدواّ (..
اٍزؼلّٚا..
ك ثبألِٓ)
 ٞاٌفو٠م ٓ١أؽ ّ
(فؤ ّ
أْ َ ُ٠ؼلّٚا؟
ٍٍَّ َُ-لبي ِألَثِٟ
ّ
صؼ ػٓ ػلك ِٓ اٌصؾبثخ أّْ َه ُ
صٍَّ ٝهللاُ َػٍَ َْ َٚ ِٗ ١
ٍَ ٛي هللاِ َ -
ٌٍُُٗٛ؟».
ظبُٖ هللاُ ََ ٚه ُ
ٛة ،أَ َال أَ ُكٌُّهَ َػٍََ ٝػ ًِّ ْ َ٠و َ
ٛة ْث ِٓ َى ْ٠لَ٠« :ب أَثَب أَ َُّ ٠
أَ َُّ ٠
لَب َي :ثٍََ.ٝ
ة ثَ ْ ُْ ُٙ َٕ١اِ َما رَجَب َػلُٚا».
لَب َي« :رُ ْ
ٍلُٚاَٚ ،رُمَب ِه ُ
ً اِ َما رَفَب َ
صٍِ ُؼ ثَ ْ َٓ ١إٌَّب ِ
((صؾ١ؼ اٌزوغ١ت ٚاٌزو٘١ت ١ٌْ)) (2818)-قٕب اإلِبَ األٌجبٔ-ٟهؽّٗ
هللا-.

