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جـمـاعة واحـ ــدة
الجـمـاعات
وص ـراط واحـ ــد
الع ــشرات

حِوَار مَع الشَّيْخ عَبْدالرَّمحَن بن عَبْدالـخَالِق
بقلم
ربيع بن هادي عمري املدخلي
تقديم

فضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
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المقدمة
 تمهيد

 أوال شريط المدرسة السلفية
 أضداد هذه األصول
هدف عبدالرمحن من هذا التأصيل
طعنه يف علماء السعودية
قوله  :هذه السلفية التقليدية ال تساوي شيئا
 رميه للسلفيني باهلند بأهنم ال يؤمنون إال بواحد من األلف أو املليون
من أحكام ا ٍإلسالم
على تأصيله اليوجد أصل من أصول املدرسة السلفية يف علماء
السعودية
جماهبة علماء السعودية وحكامها لإلحلاد
سبب تصديق عبدالرمحن ملن طعن يف السلفيني يف اهلند
إساءة عبدالرمحن إىل حمدثني قدامى
طعن عبدالرمحن لعلماء املنهج السلفي وطالبه قائم على أصول ومنهج
وليس زلة قلم
استمرار عبدالرمحن على هذا الطعن مث إصراره عليه
إجابات العلماء على بعض ما ورد يف شريط املدرسة السلفية
محلته على السلفيني يف شريط كشف الشبهات
شريط كشف الشبهات
توجيه هتم إىل السلفيني ودفاع عن أهل البدع
ال يرى عبدالرمحن تطبيق منهج أهل السنة يف اجلرح على أهل البدع
نقد أهل البدع جهاد عند ابن تيمية وغريه
مالذي يدفع عبدالرمحن إىل تسميته رؤس أهل البدع بالعلماء
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مدح عبدالرمحن لنفسه وإشادته جبهوده وتشويهه خلصومه املظلومني
شتم عبدالرمحن لعلماء السعودية حقيقة واضحة
ال يوجد أي ثناء يف كتب عبدالرمحن على علماء السعودية حسب
اطالعي
إصرار عبدالرمحن على طعنه يف علماء السعودية الوارد يف شريط املدرسة
السلفية
ثانياً  :خطوط رئيسية لبعث األمة اإلسالمية
قوله  :واليوم منلك شيوخا يفهمون قشور اإلسالم
قوله  :ما قيمة عامل يقرأ آيات الربا وال يفهم نظام املعامالت الربوية
إىل آخر الطعن والتشويه
قوله  :وال نريد هذا الطابور من العلماء احملنطني
قوله  :عن اإلمام الشنقيطي ((هذا الرجل مل يكن على شئ من مستوى
عصره فما كان يدرك جواب شبهة  . . .اخل
قوله  :عنه كأنه مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قدمية حتتا إىل تنقي
وتصحي
قوله  :هذا وكان عشرات يف علوم الشريعة على هذا املستوى جهال
باحلياة وعلما بالدين
طعنه يف أخالق العلماء
يقول  :املسلمون أكثر األمم عريا من األخالق  . . .اخل
يقول  :العلماء لن يصلحوا بتاتا يف الرد على كيد أعدائهم
توجيه العلماء والدعاة إىل دراسة كتب منها بروتوكوالت حكماء صهيون
واجلاسوسية األمريكية لتنري هلم الطريق وتوض هلم معامله
غلو عبدالرمحن يف فقه الواقع
حيث يرى عبدالرمحن إجياب دراسة هذه الكتب يف املدارس وعلى مجاهري
األمة وإال ستظل األمة يف التيه واحلرية فهو يراه من فروض األعيان
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مشاهبة موقف دعاة فقه الواقع من علماء السنة ملواقف أهل الكالم
والصوفية واألحزاب العلمانية
مفاسد الطعن والتشويه لعلماء اإلسالم
ثالثاً  :فصول في السياسة الشرعية
هتويله بفقه الواقع وغمزه يف العلماء
وإصراره على ذلك
رابعاً  :مشروعية العمل الجماعي
األمور اليت يدور عليها هذا الكتاب
السلفيون ال حيرمون العمل اجلماعي املشروع وأدلة ذلك لكنهم حيرمون
التحزب والتفرق ...........................................
استمرار عبدالرمحن يف النيل من علماء وطالب املنهج السلفي ..
دعاواه على بعض طالب العلم والعلماء بدون أدلة ومطالبته باألدلة
على ما يدعي
أسئلة عن مجاعة التبليغ يرجى األجابة عليها
ماذا عند اإلخوان املسلمني ؟
طعن عبدالرمحن يف علماء اململكة وطالهبم ويف فتاواهم وتقوله عليهم
بالباطل
رد هذا الباطل
بيان سخريته هبم وبدعوهتم
رميه ملفت منهم باجلهل بالدين والسنة والسرية والتأريخ مث عجزه عن
الرد عليه من األمور املذكورة
قوله  :ابتليت األمة مبجموعة من العميان وإهانته هلم ومناقشته يف ذلك
اهتامات ظاملة ومناقشتها
اعتبار عبدالرمحن اخلرافيني األفغان الطائفة الظاهرة
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تفضيله خرجيي أمريكا وأوربا علىحملة الشريعة اإلسالمية يف العلم
والفهم واخللق
عبدالرمحن ينسب إىل علماء السلفيني وطالهبم فتاوى مل يقولوها
ومل ختطر على باهلم مث يهينهم هبا
رد عبدالرمحن علىنفسه
تشجيع دول الغرب لتعدد اجلماعات ألنه لصاحلهم
اإلعالم اخلبيث الذي تقع فيه اجلماعات
مطالبة عبدالرمحن بالبحث الدقيق فيما جيري من اخلالف بني السلفيني
واحلزبيني
تأسف عبدالرمحن لوقوع الطوائف يف اإلعالم اخلبيث
مثار اجلهاد األفغاين ومثار التحزب الذي يؤيده عبدالرمحن ويدعو إليه
خامساً  :كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية والعمل الجماعي
ليس لعبدالرمحن أي مستند من حياة شيخ اإلسالم وجهاده بل كل
ذلك حجة عليه
خصوم ابن تيمية باألمس هم خصوم منهجه وأتباعه اليوم
ابن تيمية وأئمة السلف يدعون األمة كلها أن تكون أمة واحدة ال
مجاعات
رمي عبدالرمحن للسلفيني يف كل عصر بالسري على منهج اخلوار
رميه للسلفيني بأهنم سبابون شتامون معادون لعلماء اإلسالم
جتاهل عبدالرمحن طعون أهل األهواء يف أهل السنة بل يف الصحابة
نقد السلفيني ألهل البدع والفنت قائم على أصول شرعية
آيات وأحاديث مث اإلمجاع هي مرتكزات السلفيني يف نقد أهل البدع
إساءة عبدالرمحن إىل ابن تيمية بتأليف كتاب بامسه يف الدفاع عن أهل
البدع وإجازة تعدد اجلماعات
ال ميكن السكوت عن أحزاب حترف دين اهلل
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ابن تيمية وعلماء يف وقته يرون أن جهاد القبوريني غري شرعي ..
عقيدة التوحيد هي سبب نصر ابن تيمية ومن معه على التتار
موقف اجلماعات اليت يدافع عنها عبدالرمحن من هجوم حزب البعث
على أهل اجلزيرة بالد التوحيد
موقف شيخ اإلسالم من التحزب
املفاسد واملضار اليت ترتتب على وجود التحزب
كالم ابن تيمية يف األشعرية وبعض كبارهم
سادساً  :كتاب أصول العمل الجماعي
اإلشادة بالطائفة املنصورة وال ندري من هي ؟
عجزه عن االستدالل باألدلة الشرعية على مشروعية احلزبية اليت
يدعو إليها ومناقشته يف ذلك
مفاسد األحزاب اليت يدعو إليها عبدالرمحن
كان األوىل بعبدالرمحن دعوة األحزاب إىل مجاعة واحدة واالعتصام
بالكتاب والسنة
لو كانت اجلماعات مجاعات خريية وعلى منهج واحد منهج احلق ملا
عارض يف ذلك أحد من أهل السنة
دعاوى باطلة على السلفيني وعلمائهم
تعجب يف غري حمله
يف الكتاب والسنة دعوة إىل التعاون على الرب والتقوى وليس فيهما
دعوة إىل التحزب
تسمية عبدالرمحن حجج أهل احلق شبهات والرد عليها
ليس يف دعوة ابن تيمية وجهاده حجة لعبدالرمحن
وليس له يف دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب حجة
موقف عبدالرمحن من ضرب اجلماعات اخلرافية للجماعة السلفية
يف كنر

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

اإلمام حممد بن عبدالوهاب ليس من دعاةالتعددية احلزبية
الفرق بني التحزب على الباطل واالجتماع على احلق
دعاوى جسيمة على السلفيني خترجهم من اإلسالم مل ختطر على
بال أحدمنهم
اعتذار عبدالرمحن فيه نظر
طعون عبدالرمحن يف علماء املنهج السلفي قدمية ومستمرة
مناقشته يف ذلك
اهتمام عبدالرمحن بتحديث الفكر السلفي كما يقول
إصرار عبدالرمحن على طعنه يف العلماء الوارد يف شريط املدرسة السلفية
والرد عليه121 ..................................................
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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصـحبه ومـن اتبـع
هداه .
أمــا بع ــد فق ــد كان ــت بي ــب وب ــني عب ــدالرمحن بــن عب ــداخلالق زمال ــة وحمب ــة
ومــودة قائمــة مــن قبلــي علــى احلــب يف اهلل عزوجــل ملــا كنــت أعتقــده فيــه مــن
اخلـري وملــا أبــرزه مــن رســائل ختــدم الــدعوة الســلفية وتســري علــى املــنهج الســلفي
يف اجلملة .
وما كنت أعىن كثريا بقراءة رسائله وليس عندي مـن أشـرطته فيمـا مضـى
شئ يذكر.
مث منــذ ســنوات صــدرت جلمعيــة إحيــاء ال ـرتاث مجلــة الفرقــا فاطلعــت
علــى بعــض أعــدادها فرأيتهــا تســري يف طريــق سياســي طغــى علــى الــدعوة مــن
مقاالت سياسية وصور ومقابالت مع النسـاء وإلغـاء بسـم اللــه الـرمحن الـرحيم
منهــا( )1فكتبــت لــه نصــيحتني خــالل ســنتني أو ثــالث ســنني متواليــة مث إن
هذا االجتاه السياسي دفعب إىل قراءة كتابـه الشورى فرأيـت فيـه أخطـاء محلهـا
القرآن والسنة وسرية الرسول ز واخللفاء الراشدين.
( )1القصــد مــن ســوق هــذا الكــالم بيــان مــا جــرى بيــب وبــني عبــدالرمحن عبــداخلالق فقــط فنرجــو مــن
مجعية إحياء الرتاث أوالً عدم التأثر من هذا الكالم وقد عرفت قصدي .
وثانياً  :نرجو منها أن حتاول جادة السري يف هذه اجمللـة وغريهـا علـى مـنهج السـلف مـع اتسـاع صـدرها
للمالحظات النافعة اليت ال تريد هلا إال اخلري وبـذلك تتميـز عـن غريهـا مـن اجلمعيـات الـيت ال تريـد نقـدا
وال توجيها .
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فجمعـ ـ ــت هـ ـ ــذه األخطـ ـ ــاء ومجعـ ـ ــت األدلـ ـ ــة للـ ـ ــرد عليهـ ـ ــا نصـ ـ ــيحة لـ ـ ــه
وللمسـ ــلمني مث أحجمـ ــت عـ ــن ذلـ ــك وفضـ ــلت أن يكـ ــون ذلـ ــك يف نصـ ــيحة
أخوية فيما بيب وبينه .
وكان كلما زار املدينة وحصل بيب وبينـه لقـاء ال آلـو جهـدا يف النصـيحة
له فيما آخذه عليه .
فرأيته يف لقائني أو ثالثة على خالف مـا كنـت أعتقـد فيـه ي رأيتـه يـدافع
ع ــن مجاع ــة التبلي ــغ واإلخـ ـوان املس ــلمني بالباط ــل وه ــذا املنح ــى اجلدي ــد ال
يتمشى مع املنهج السلفي وال مع مواقف علماء املنهج السلفي وأئمته .
فأريتــه يف مــرة مــن املـرات بطاقــات مجعتهــا للــرد علــى كتابــه الشــورى يف
اإلسالم فأبدى شيئا من التفهم .
وقلــت لــه  :إنــب أســتأين بــك ظنــا مــب أنــك ســرتجع إىل احلــق وأتشــاغل
عنك بالرد على الغزايل وأيب غدة وأمثاهلما فأظن أن ذلك أعجبه .
مث أريتــه كالمــا لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ذكــر فيــه أن التحــذير مــن أهــل
البدع واجب باتفاق املسلمني فلما وقف عليه قال صحي إن التحذير مـن
أهل البدع واجب فأعطاين كالمه هذا أمـال يف التـزام مـنهج السـلف يف هـذا
الباب وقلت لـه يف بيـت أخيـه يف القبلتـني باملدينـة  :إنـب أحـذر مـن كتابـك
هذا ـ أعب مشروعية العمل الجمـاعي ـ فقـال :ملـاذا ؟ فقلـت ألنـه علـى خـالف
منهج السلف .
واس ــتمررت متوقف ــا ع ــن ال ــرد علي ــه س ــنوات حرص ــا عل ــى مج ــع الكلم ــة
ومراع ــاة ل خ ــوة يف الكوي ــت م ــن املنتم ــني إىل امل ــنهج الس ــلفي وخاص ــة م ــن
أعرفهم من طلبة اجلامعة اإلسالمية .
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وكنــت أتصــور أن هــذه املواقــف األخويــة أنفــع وأجــدى مــن كتابــة الــردود
مع أن بعض الشباب السلفي كان يرى أنه يتعني الرد على عبـدالرمحن فأبـدي
هلم وجهة نظـري يف إحجـامي عـن الـرد عليـه فمـنهم مـن يقتنـع ومـنهم مـن ال
يقتنــع إىل عــام 1415ه ـ حينمــا وجــه أحــد شــباب الكويــت س ـؤاال إىل بعــض
املش ـ ــايخ م ـ ــن هيئ ـ ــة كب ـ ــار العلم ـ ــاء ع ـ ــن بع ـ ــض زالت عب ـ ــدالرمحن عب ـ ــداخلالق
وص ــدرت م ــنهم إجاب ــات قوي ــة رادع ــة لعب ــدالرمحن مث م ــا تل ــى ذل ــك م ــن ردود
الفعــل مــن عبــدالرمحن وبعــض تالميــذه مــن هجــوم ظــامل وطعــن قبــي وتوســيع
دائــرة اخلــالف والبعــد عــن املــنهج الســلفي الواض ـ مــن مثــل كتــاب الشــاجيي
خطـوط عريضـة ألصـول أدعيــاء السـلفية الجديـدة الــذي وضـع فيـه ثالثـني أصــال
يطعن هبا يف السلفيني ظلما وبغيـا مث مغـاالت عبـدالرمحن يف شخصـه وإبـراز
جه ــوده والتف ــاخر هب ــا ومغ ــاالت كب ــار تالمي ــذه في ــه ويف جه ــوده ال ــيت ت ــوهم
الناس أن هذه اجلهود ما كانت إال سلفية وللسلفية مث التهوين من األخطاء
واالستخفاف هبا .
والطعــن الشــديد ال ملــن أظهــر بعــض أخطائ ـه ي بــل وســعوا دائــرة الطعــن
وبــالغوا يف احلــط والتشــويه ألنــاس ال ناقــة هلــم وال مجــل يف إظهــار مــا ظهــر مــن
أخطائه إىل غري ذلك من املغالطات السياسية يف إظهار املبطل حمقا وعظيماي
واحمل ــق أن ــه ظ ــامل ك ــاذب إىل آخ ــر الطع ــون واملغالط ــات ال ــيت ال تص ــدر مم ــن
خيش ــى اللـ ــه ويراقب ــه ف ــدفعب ذل ــك إىل ش ــئ م ــن اجل ــد يف قـ ـراءة بع ــض كت ــب
عبدالرمحن واالستماع إىل بعض أشرطته.
فرأيــت ومسعــت مــا تشــيب لــه النواصــي مــن جتنيــه علــى الســلفيني وتشــويه
السلفية نفسـها ودفـاع عـن أهـل الباطـل فحصـلت يل قناعـة بأنـه ال بـد مـن

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

مؤاخذة الظامل بظلمه وإيقافـه عنـد حـده وأن السـكوت عـن ذلـك فيـه ضـرر
مؤكد على الشباب السلفي وتغرير هبم وضرر على الدعوة السلفية نفسها.
فقمــت بتســجيل مــا وقفــت عليــه مــن أخطــاء عبــدالرمحن ومناقشــته فيــه
بأسلوب دون ما يستحقه بعد أن أعذرنا إىل اللـه مث إليه وإىل كـل مـن يعطـف
عليه أو يتعاطف معه .
وباب النقد مفتوح وكل عاقل يرى ذلك ومنهم عبدالرمحن عبداخلالق.
أقــول :كمــا أشــرت ســابقا ممــا دفعــب إىل مناقشــة الشــيخ عبــدالرمحن مــا
قرأته من كتاب تنبيهات وتعقبات ومن شريط كشف الشبهات .
وم ــن كت ــاب كلم ــة ح ــق يف الع ــامل الس ــلفي عب ــدالرمحن عب ــداخلالق م ــن
مغالط ــات ومبالغ ــات يف الرف ــع م ــن ش ــأن عب ــدالرمحن عب ــداخلالق مث املبالغ ــة يف
إهانة السـلفيني وتشـويههم بأسـاليب سياسـية إعالميـة رهيبـة ال تصـدر إال مـن
غارق يف السياسة العصرية اآلمثة .
فألعطك نماذج من هذه األساليب السياسية اإلعالمية :

 1ـ يقول رئيس جملـس اإلدارة يف مجعيـة إحيـاء الـرتاث خالـد بـن سـلطان
ابن عيسى :
(( واجلمعيــة إذ تقــدم هــذه الرســالة إىل طــالب العلــم إمنــا تقــدمها لتكــون
منوذجــا حيتــذى يف النقــد والنصــيحة والتعــرف علــى لغــة اخلطــاب الســامي بــني
العلمــاء وطــالب العلــم مث يقــول  :كمــا ضــرب شــيخنا الفاضــل  /عبــدالرمحن
عبداخلالق املثل الرائع يف الرجوع إىل احلق واالعرتاف بفضـل العلمـاء واآلبـاء
واملـ ـربني ب ــرغم مكانت ــه العلمي ــة وفض ــله عل ــى ش ــباب األم ــة عام ــة وش ــباب
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الكويــت خاص ــة ويكفي ــه فخ ـرا ( )1أن يس ــتدرك علي ــه مساح ــة وال ــدنا الكب ــري
الشيخ عبدالعزيز بن بـاز هـذه املسـائل السـتة وهـو الـذي لـه مـن اإلصـدارات
واحملاضرات والـدروس اآلالف والكتـب العشـرات( )2والـيت تنـاول فيهـا خـالل
ثالثــني عامــا الــدعوة إىل مــنهج الســلف شــرحا وحتلــيال وقعــد أصــوال وقواعــد يف
فقه الدعوة والسياسة الشرعية وفـق الكتـاب والسـنة ولـه السـبق يف ذلـك مـن
بني أئمة وعلماء الدعوة السلفية من املعاصرين )) (. )3
وهذا الكالم فيه مبالغة شديدة يف املدح قصم هبا خالد ظهر شيخه مع
خمالفته للواقع .
فأخطــاء عب ــدالرمحن كثــرية وخطــرية وليس ــت مؤلفاتــه كلهــا وال جله ــا يف
إطار املنهج السلفي .
 2ـ قال الشيخ عبدالرمحن يف مقدمة كتـاب تنبيهات وتعقبات شـكر فيهـا
الشــيخ ابــن بــاز وأثــىن عليــه مث قــال  (( :غــري أن ــه قــد قامــت جمموعــة أخــرى مــن
الــذين اختـ ــذوا هلــم منهجــا( )4يف مجــع مــا يظن ــونه مــن أخطــاء لكــل عــامل( )5أو

( )1وعلى هذا فمن أراد شيئا يفخر به فليطعن يف علماء املنهج السلفي حىت حيظى برد الشـيخ ابـن
باز ليعظم يف أعني الناس ويفاخر بذلك الرد وقـد ذكـر عبـدالرمحن مثـل الكـالم هـذا يف هـذا الكتـاب
وال خيفى على الفطن أن هذا أسلوب مصطنع وهـذا االطـراء اليرضـاه الشـيخ ابـن بـاز وال غـريه مـن أهـل
املنهج السلفي .
( )2هي رسائل صغرية أكثرها حوى أخطاء كبرية مث هي يف الغالب ختلو من التوثيق العلمي .
( )3تنبيهات وتعقبات ص (5ـ. )6
( )4مل يتخــذوا منهجــا ي وإمنــا وجــدوا منهجــا واضــحا لســادة األمــة يف قمــع البــدع وأهلهــا فســاروا عليــه
وشذ عنه عبدالرمحن مث حارب من يسري عليه أشد أنواع احلرب التخذيلية.
( )5هـذا الكـالم فيـه مبالغــة عظيمـة ال يسـتطيع عبــدالرمحن إثباهتـا بـل هـم مل يتكلمـوا علـى أحـد مــن
علماء السنة وأهل البدع وأتباعهم ليسوا من أهل العلم .
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داعي ــة أو طال ــب عل ــم ونش ــرها ب ــني الن ــاس م ــن أج ــل تنف ــري الن ــاس عن ــه
()1
وحت ــذيرهم من ــه ومسـ ـوا م ــنهجهم ه ــذا م ــنهج أه ــل الس ــنة يف نق ــد الرج ــال!!
وبالرغم من أن هؤالء اجتهدوا منذ حنو سبع سنوات تقريبا يف مجع مـا يظنونـه
من خطأ يل وفرغوا جمموعات من طالب العلم هلذا الغـرض تراجـع مئـبت بـل
آالف األشرطة( )2ومجيع ما كتبـت مـن رسـائل ومقـاالت إال أهنـم لمـد اللــه
مل يظفروا مبا يبتغونه من خطأ يف عقيدة أو احنراف يف منهج.
ولكـنهم مــع ذلـك دفعـوا مبـا يظنونــه مـن أخطــاء يل إىل مجـع مــن املشــايخ
من أجل التأليب والتشويه وإفساد ذات البني ))(. )3
فهـذا فيـه مـن الظلـم والـتهم مـاال يصـدر مـن سـلفي وفيـه مـن اإلرهــاب
والتخويف ألتباع املنهج السلفي من نقد أهل البدع والضالل ما رأيته.
وفيــه مــا يــدفع مــن يغلــو يف تقليــد عبــدالرمحن وأمثالــه مــن حمــرتيف السياســة
إىل احتقار منهج الســلف يف نقد أهل البدع وجرحهم والتحذير منهم مافيه.
وفيه خرو عن العدل واإلنصاف وخرو عن أدب النقد.
فالــذي وجــه األســئلة إىل املشــايخ شــخس واحــد يف مســألتني أو ثــالث
مــن زالت عبــدالرمحن فلــو كــان عبــدالرمحن منصــفا لشــكر هــذا الســائل وحســم
باب الفتنة ي ولكن الرجل يرى نفسه فوق مستوى النقد ويرى أن لـه احلـق يف

( )1هو مـنهج أهـل السـنة فعـال وكتـبهم مليئـة جبـرح مـن هـم خـري بكثـري ممـن يـدافع عـنهم عبـدالرمحن .
فبأي حجة تلغي جرح أهل البدع والضالل يف هذا العصر وقد تطورت بدعهم واستفحل شرهم.
( )2هذه مبالغة فظيعة ومتدح بكثرة الكالم والسلف الصاحل كان كالمهم قليال وعلمهم غزيرا)( .
( )3تنبيهات وتعقبات ص (. )11
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طعن السـلفيني وتشـويههم طـول حياتـه يف كثـري مـن كتبـه ويف بعـض أشـرطته
مث ما عليهم إال االستخذاء أمامه والسكوت الذليل اخلانع له.
إذن فــال بــد مــن إهــانتهم وردعهــم ولــو كــان الــذي تعــرض للس ـؤال عــن
خطأين من أخطائه شاب صغري .
وال بد من تشويههم باالفرتاء عليهم حىت ال يتعرض أحد لنقد شئ مـن
أخطائه .
فــز بنفســه وبالســلفيني يف معركــة جديــدة يــؤجج نرياهنــا ويلهــب أواراهــا
ف ــالقى حماض ــرة س ــجلت يف شـ ـريط مس ــاه (كشـــف الشـــبهات) ش ــحنه ب ــالظلم
والتشــويه والــتهم والرمــي بالكــذب ال لغرميــه بــل ألنــاس ال يــد هلــم يف هــذه
القضية.
مث كيف يعقل  :هذا الذي يقوله عبدالرمحن :
((إن هؤالء اجتهدوا منذ سبع سنوات تقريبا يف مجع ما يظنونه خطأ يل
وفرغـ ـوا جمموع ــات م ــن ط ــالب العل ــم هل ــذا الغ ــرض تراج ــع مئ ــبت ب ــل آالف
األشرطة ومجيع ما كتبت من رسائل ومقاالت  )). . .اخل .
هذه خياالت ال تصدر من عاقل وال يقبلها إنسان حيرتم عقله.
فمجموعــات جتتهــد ســبع ســنوات لق ـراءة أشــرطتك وكتبــك كأهنــا أعظــم
مكتبة على وجه األرض أو كأن دولة تالحق دولة عدوة.
وأقسم باللـه لو أن شخصا واحـدا تفـري يـومني فقـط لقـراءة بعـض كتبـك
لوجد فيها ما يدينك أشد ما يكون من اإلدانة .
ويف أســبوع واح ــد ق ـرأت بعــض رســائلك وكتبــت ردا عليهــا مث رفقــت
بك وبالقراء فألغيـت هـذه الكتابـة الـيت واللــه تسـتحقها مث كتبـت مـن جديـد
ما أظن أنك تستحق أكثر منه .
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كيــف ال وأنــت تطعــن يف العلمــاء ويف شــيوخك بالــذات وتســخر مــنهم
من ــذ أن خترج ــت يف اجلامع ــة اإلس ــالمية ومن ــذ أن وطئ ــت ق ــدماك الكوي ــت مث
تستمر تطعن فيهم ويف السلفيني يف كثري من كتبك .
مث ملا انربى لك طالـب صـغري فسـأل عـن طعنتـني مـن طعناتـك فـ ذا بـك
ترغــي وتزبــد وتقــذف باللهــب وتقــيم الــدنيا وال تقعــد فمــن رحلــة أو رحــالت
مكوكية يقوم هبا طالبك إىل الشيوخ يف اململكة العربية السـعودية فمحاضـرة
كشـف الشـبهات تشـحنها بـالطعون الظاملـة ل بريـاء مث رسـائل إىل الشـيخ ابــن
بـاز وهيئــة كبــار العلمــاء تتضــمن اعتــذارات يرافقهــا طعــون وجتـري وهتــم ألنــاس
أبرياء.
مث طباعة هذه الرسائل ونشرها مث طبـع الشـريط الظـامل ونشـره مث .. .
مث .
واللـه ما فعلت بعض هذا فيمن سب اللـه ورسـوله وسـب اإلسـالم وال
فيمن سـب بعـض األنبيـاء وطعـن يف الصـحابة وحـرف اإلسـالم وال فعـل ذلـك
املتغالون فيك وال بعضه .
مث هتــوين مــن شــأن أخطائــك كأهنــا ذبــاب مــر علــى أنفــك فقلــت بيــدك
هك ــذا وه ــي م ــن املوبق ــات يكف ــي بعض ــها لتمزي ــق الس ــلفيني إىل مجاع ــات
متناحرة .
مث تـوهم النــاس أن جهــودا بــذلت تشــبه جهـود الــدول عملــت ســنني فلــم
جتدك إال قريبا من العصمة .
قال عبدالرحمن في كتاب التنبيهات والتعقبات وهو كتاب توبته!!.

(( آبــائي وأســاتذئ هيئــة كبــار العلمــاء بعــد أن مــن الل ــه ســبحانه وتعــاىل
علينا وعلى هذه الدعوة املباركة بالقبول وبدأ الناس هنـا بـالتزام املـنهج السـلفي
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والثقــة بال ــدعاة الس ــلفيني وزاد األنص ــار وكث ــر املؤي ــدون واحملب ــون وع ــال ص ــوت
احلق أمرا باملعروف وهنيا عن املنكر وبدأ املسلمون جينون بعـض مثـار( )1هـذه
الدعوة املباركة يف داخل الكويتي بل ويف سائر أحنـاء املعمـورة انـتفض الـبعض
غيظا وحقدا وتنادوا إليقاف مد اخلري وحجب نور احلق عن الناس .

وهــؤالء إمــا خصــم أصــيل للــدعوة الســلفية يســعى جهــده إلطفــاء نورهــا
وإســقاا رايتهــا وإمــا جاهــل مســتعجل ظــن أن النصــيحة هلل ورس ـوله وأئمــة
املســلمني وعــامتهم إمنــا يعــب تتبــع ســقطات العلمــاء والبحــث عــن أخطــائهم
ونش ــرها ب ــني الن ــاس وال ــدعوة للتنف ــري م ــنهم ح ــىت وإن ك ــانوا م ــن امللت ــزمني
بالكت ــاب والس ــنة ال ــداعني للتمس ــك هب ــا ي ب ــل ه ــم عل ــى ه ــؤالء أش ــد وي ــرون
عملهم هذا من أعظم القربات إىل اللـه .
وال أبــالغ إن قلنــا إهنــم رغــم قلــة عــددهم يشــكلون عائقــا كب ـريا يف وجــه
الدعوة إىل اللـه .
ولعلكـم يــا مساحـة الوالــد قـد ملســتم أسـلوهبم يف شـريطهم الـذي ســبق أن
أش ـ ـرنا إلي ــه وس ــعيهم اجل ــاد يف تنف ــري الن ــاس ع ــن دعوتن ــا وحض ــور حماض ـ ـراتنا
ودروســنا بســبب ثــالث عبــارات اقتطعوهــا مــن مواضــعها ظــانني أهنــا ضــالتهم
املنش ـ ــودة بع ـ ــد جه ـ ــد طوي ـ ــل ول ـ ــث متواص ـ ــل يف مئ ـ ــات األش ـ ــرطة ومئ ـ ــات
الصفحات نذروا أنفسهم له وانشغلوا به عن أعمال الرب والتقوى.
( )1من هذه الثمار كتاب تلميذه الشاجيي الذي اخرتع فيه ثالثني أصال للسلفيني وما كان منها حـق
صــوره يف صــورة الباطــل ومل نســمع لشــيخه أي موقــف بــل تبــني لــبعض البــاحثني أن كث ـريا مــن هــذه
األصول مأخوذة من أقوال عبدالرمحن عبداخلالق .
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وأرفق لكم مع هذه الرسالة ملخصا جلوابنا عن هـ ــذه الشبهات
الثالث))(.)1
آآلن ي ــا عب ــدالرمحن تتواض ــع وتتن ــازل هليئ ــة كب ــار العلم ــاء بع ــد أن كن ــت
شامخ األنف رافع الرأس ال تقبل نص الناصحني .
مث انظر كيف يعيد ويبـدي يف رسـالة صـغرية (تنبيهـات وتعقبـات) متجيـد
نفســه وطعنــا وتشــويها ألنــاس أبريــاء ودفاعــا بــاطال عــن أهــل البــدع وأهــل
الشغب والفنت ويهون من شأن بدعهم الكربى فيسميها سـقطات علمـاء
ويرى أن نقدهم على طريقة السلف نصحا ل مة جرمية عظيمة .
وترى أنه إىل اآلن حىت يف خماطبة الشيخ ابـن بـاز وهيئـة كبـار العلمـاء ال
يعرتف خبطئه ويعد ذلك مـن الشـبهات ويـوهم أن مجاعـة بعـد جهـود طويلـة
يف مئـات األشـرطة ومئـات الصـفحات مل جتـد إال ثـالث عبـارات اقتطعوهــا
أي لــوال هــذا االقتطــاع ملــا تصــور أحــد أهنــا خطــأ( )2ألن األصــل يف عبــدالرمحن
عدم اخلطأ .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمة رحمه اللَّـه (( :لـومل خيلـق اللــه البخـاري ملـا ضـر
ذلك اإلسالم)) فكيف بعبدالرمحن الذي نالت السلفية من ضـرره مـا ال يعلمـه
إال اللـه ؟! كيف يطفأ نور اإلسالم وتسقط رايته بسبب طالب صغري تعـرض
ملسألتني أو ثالث من أخطـاء عبـدالرمحن ي ولكـن الشـيخ ابـن بـاز حفظـه اللــه
مل جتـد عنــده هــذه املغالطـات والتهاويــل فــاطلع علـى هــاتني املســألتني وأضــاف
أرب ــع مس ــائل أدان ــه هب ــا ورأى أهن ــا م ــن الباط ــل طل ــب من ــه الرتاج ــع عنه ــا
( )1تنبيهات وتعقبات ص (23ـ . )25
( )2تنبيهات وتعقبات ص (23ـ )25واحلمد هلل فقد حتولت اآلالف من األشرطة إىل مئات .
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وبرتاجعــه تبــني أن مــا فعلــه الطالــب هــو بعــض مــا جيــب عليــه ألنــه مــن بــاب
االس ــتعانة عل ــى إزال ــة املنك ــر وقم ــع أهل ــه وأن ــه ص ــادق أم ــني يف نقل ــه وأن
عبدالرمحن قد ظلمه وظلم غريه .
فلــو كــان مــن أهــل العــدل واإلنصــاف العتــذر إىل هــؤالء الــذين اهتمهــم
وطعن فيهم.
بل لو كان من احملبني للحق املتواضعني هلل ملا طـور األمـور إىل هـذا احلـد
وملا أرجف كل هذه األراجيف الظاملة .
ومن العجائب أن عبدالرمحن يرى أن نقده سعي يف إطفـاء نـور اإلسـالم
وإســقاا رايتــه وكأنــه ال يــرى طعونــه الظاملــة يف كبــار علمــاء الســنة وطــالب
العلم السلفيني إال إظهارا لنور اإلسالم وإعالء رايته .
ومن ذلك أنه ذكر بعض مؤلفاته وحماضراته مث قال  (( :األصـول العلميـة
للدعوة السلفية كذلك وقد كان هلذه الرسـالة علـى صـغر حجمهـا األثـر البـالغ
يف حتول عشرات األلوف يف العامل إىل اعتناق السلفية . . .
مث كتبنــا بعــد ذلــك (الفكــر الصــوفي فــي كــوء الكتــاب والســنة ) الــذي كــان لــه
األثر البالغ يف حتويل مجهور عظيم من املسلمني ))(. )1
أق ـ ــول  :ف ـ ــأين جه ـ ــاد الس ـ ــلفيني يف الع ـ ــامل وأي ـ ــن مؤلف ـ ــاهتم وجامع ـ ــاهتم
ومدارسهم ومطبوعاهتم ومنها كتب شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وتالميـذه وكتـب
شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب وتالميذه وأين مراكز دعوهتم .
مث أين كتب السلف اليت انتشرت يف هذا الوقت بكثافة ؟!

( )1كلمة حق ص (49ـ )51وبناء على هذا فلو استمر يف الكتابة لتحول العامل كله إىل السلفية.
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فهل إذا حصل حتوالت بعشرات اآلالف من البشر إىل السلفية ال جيوز
نسبة هذه التحوالت إال إىل وريقات لعبدالرمحن عبداخلالق ؟!
فهل لديك إحصائيات دقيقة ووثائق صادقة تشهد بأن هـذه التحـوالت
كلها ما كانت إال بسبب كتابتك ؟!
أال جيوز أن تكون بسبب ذلك اجلهاد الواسع يف كل امليادين ؟!
مث قــال  (( :أنــا أشــعر لمــد اهلل أنــا كــان لنــا فضــل الســبق يف املســا ة يف
ح ــث أتب ــاع ه ــذه املدرس ــة باالهتم ــام ب ــالواقع الق ــائم وب ــالرد عل ــى األه ـ ـواء
والنحل املعاصرة وخاصة الشيوعية والعلمانية واحلداثية .
وأقــول  :الواقــع اآلن قــد تغــري وأصــب اليــوم أتبــاع املدرســة الســلفية هــم
لمــد الل ــه املتصــدون جلميــع هــذه األفكــار واملــذاهب املناوئــة لإلســالم علــى
امتداد الساحة اإلسالمية ))(. )1
أقــول  :لــيس األمــر كمــا تتخيــل فقــد والل ــه ســبقت ســبقا بعيــدا ســبقك
الس ـ ــلفيون وتغ ـ ــري الواق ـ ــع إمن ـ ــا ه ـ ــو جبه ـ ــود الس ـ ــلفيني حق ـ ــا ومؤسس ـ ــاهتم
ومؤلفاهتم ودعاهتم نعم لك مشاركة يف إجياد شباب حياربون السلفيني باسم
الواقعيــة والعص ـرية وينس ــجون عل ــى منوال ــك يف إي ــذائهم وتش ــويههم والش ــغب
عليهم .
ثم قال عبدالرحمن :

( )1كلمة حق ص (. )54
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(( أنا مل أزل لمد اهلل أفاخر بأنب قد تشرفت باألخذ من أعالم الدعوة
الس ــلفية املعاص ــرة مساح ــة الش ــيخ عب ــدالعزيز ب ــن ب ــاز ومساح ــة الش ــيخ حمم ــد
الشنقيطي ـ يرمحه اللـه ـ ومساحة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين.
ومل أزل لمـد اللــه وفيــا هلــم حافظــا ملعــروفهم ي بــل أعتــرب نفســي مثــرة مــن
مثرات دعوهتم وأجبل وأجل كل علماء الـدعوة السـلفية فهـم منـارات اهلـدى
ومحلة احلق .
وأمل األمـة  . . .إىل أن يقـول  :وهـذا متنـاثر يف دروسـي وحماضـرائ ردا
علـ ـ ــى مـ ـ ــن حيـ ـ ــاول اإليقـ ـ ــاع بيـ ـ ــب وبـ ـ ــني أسـ ـ ــاتذئ وإخ ـ ـ ـواين أعـ ـ ــالم الـ ـ ــدعوة
السلفية))(.)1
أقول  :أما قولـه  :مل يـزل وفيـا هلـم حافظـا ملعـروفهم فـ ن واقعـه خبـالف
ذلــك وســريى القــار فعــال أنــه خبــالف ذلــك ومل أر شــيئا مــن هــذا يف كتبــه ي
بل ما رأيت فيما قرأت من كتبه إال الطعن والتشويه وأما األشرطة أيضا فلم
أمســع شــيئا ممــا بلغــب منهــا مــن هــذا املــدح وجيــوز أن يكــون فيهــا شــيئ مــن
ذلــك إذا اضــطر إليــه ردا علــى مــن حيــاول اإليقــاع بينــه وبــني أســاتذته وإخوانــه
الذين يطعن فيهم يف كتبه ورمبا يف جلساته كما بلغنا عن ثقات .
ولــو ك ــان تراج ــع الش ــيخ عب ــدالرمحن ش ــافيا وخالص ــا م ــن الش ـوائب ال ــيت
شــابته لكــان حامســا للفتنــة جامعــا للقلــوب( )2ي لكــن مــا شــابهن مــن منغصــات
اليت ما زادت الطني إال بلة ومـع مـا يف تلـك الكتـب مـن املنغصـات الكثـرية مل
يعتذر عنها عبـدالرمحن وجـدتنب مـدفوعا إىل الكتابـة يف هـذا األمـر اجللـل مبـا
( )1تنبيهات وتعقبات ص (. )25
( )2إن الرتاجع جمرد وعد وعد به ومل يف به ومل ينفذه رغم مرور سنة من صدوره )(.
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أرج ــو اللـ ــه أن جيعل ــه نافع ــا ومس ــهما يف حس ــم الفتن ــة العمي ــاء ويف استئص ــال
أســباهبا األســباب الــيت إن بقيــت واســتمرت علــى مــا هــي عليــه ال ميكــن أن
ينفع مع بقائها واستمرارها أي عال .
فأقول  :إن عذر الشيخ عبدالرمحن بأن كالمه يف علماء اململكة العربيـة
السعودية قد كان قبل تسع وعشرين سنة يف شريط معني (المدرسـة السـلفية)،
وكتبنه حتمل يف طياهتـا مـا يـنقض ذلـك سـوف ال يغـب شـيئا وسـوف ال تزيـد
الفتنة إال اشتعاال.
 1ـ ففي شريط املدرسة السلفية الذي ألقاه يف حدود 1386هـ .
 2ـ ويف كتابــه خطــوا رئيســية لبعــث األمــة اإلســالمية طعــن شــديد يف
منهج اجلامعـة اإلسـالمية وشـيوخها وعلـى رأسـهم البحـر العالمـة الشـيخ حممـد
األمــني الشــنقيطي هــذا الكتــاب ألفــه الشــيخ عبــدالرمحن عبــداخلالق يف حــدود
(1393هـ) ويذكر يف مقدمته للطبعة الثانية أنه قد تلقفـه الشـباب يف أمـاكن
كثــرية بالدراســة وقامــت جهــات عديــدة بطبعــه م ـرات عديــدة مث طبعــه مــرة
ثانية يف (عام 1416هـ ـ 1986م) ومل يغري فيه شيئا.
 3ـ وشريط كشف الشبهات الذي ألقاه يف 1415هـ .
 4ـ وفصول من السياسة الشرعية .
 5ـ وقــد أصــدر كتابــه مشــروعية العمــل اجلمــاعي يف عــام (1419هـ ـ
1989م) وفيه طعون ومحالت شديدة على السلفيني وعلمائهم.
 6ـ مث أصــدر بعــده كتابــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة والعمــل اجلمــاعي يف
عام (1411هـ) وهو موجه ضد السلفيني ومل خيل من غمز.
 7ـ مث أصــدر كتابــه أصــول العمــل اجلمــاعي ـ القســم ا ألول ـ يف عــام
(1413هـ ـ 1992م) وفيه طعن شديد خير املطعونني من ملة اإلسالم.
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 8ـ وكتاب موقف أهل السنة من البدع واملبتدعة.
فهذه ستة كتب وشريطان يتلو بعضها بعضا وكل كتاب وشريط يؤكـد
مــا يف ســابقه مــن طعــون .والقــول بــأن هــذا أمــر قــد كــان قبــل تســعة وعش ـرين
عامـ ــا وقـ ــد نسـ ــي والقـ ــول بـ ــأين أعـ ــب صـ ــغار الطلبـ ــة ال يقنعـ ــان صـ ــديقا وال
خصــما مث اســتمرار هــذه الكتــب الــيت ال داعــي لتــأليف شــيء منهــا مبــا حوتــه
م ــن طع ــون تع ــد م ــن أعظ ــم أس ــباب الفتن ــة والفرق ــة وأس ــلحة خط ــرية بأي ــدي
اخلصوم يستخدموهنا لتشويه أهل السنة واحلق  ..السلفيني األبريـاء مث متـزيقهم
.
وكل هذا وذاك دفعب إىل الكتابة يف هذا األمر اجللل .
واللـه أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يعلي كلمته
إنه على كل شئ قدير ...
تنبيه  :هناك تعليقات ألحد العلماء األفاضل أحببت متييزها عن
تعليقائ باإلشارة إليها بنجمة ( )أداء ل مانة العلمية .
وكتبه
ربيع بن هادي عمير المدخلي
إلحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة ست عشرة وأربعمائة وألف
من الهجرة النبوية.
المدينة النبوية
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تمهـ ـ ـ ـ ـ ــيد

لقد رفـع اللــه شـأن العلمـاء العـاملني بدينـه فقـال َ { :ي ْر َفعِ للَّـع ا للعَي َ
آ َم ُنول م ًن ُكم وللَي َ أو ُتول للعَّ َم دَ َر َجات} .
وقال تعاىل { :هل َي ْس َتوي للَي َ َي ُعََّ ُمو َ وللَي َ ال َيعَّ ُمو }
وقال جل شـأنهَ {:
شهدَ للَّـ ُا أ ـنعا ال للع َا لال ه َُعو وللمة كعأ َوأولُعول
للعَّم}

فقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة مالئكته .
واآليــات واألحاديــث يف فضــل العلــم وأهلــه كثــرية يضــيق هــذا املقــام عــن
سردها .
وق ــد قس ــم العلم ــاء يف ض ــوء الشـ ـريعة اإلس ــالمية العل ــم إىل ف ــرض ع ــني
وفرض كفاية .
كما قسمت كثري من واجبات اإلسالم إىل فروض كفاية وفروض أعيان
.
وقد قال النـيب ز يف متييـز أهـل احلـق عـن أهـل الباطـل( :افرتقـت اليهـود
إىل إح ـ ــدى وسـ ــبعني فرق ـ ــة وافرتق ـ ــت النص ـ ــارى إىل اثنت ـ ــني وسـ ــبعني فرق ـ ــة
وســتفرتق أمــيت إىل ثــالث وســبعني فرقــة كلهــا يف النــار إال واحــدة  .قــالوا مــن
هي يار سول اللـه ؟
قال  :من كان على ما أنا عليه وأصحايب  .ويف رواية :اجلماعة) .
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وقــال ز ( :التـزال طائفــة مــن أمــيت علــى احلــق ظــاهرين ال يضــرهم مــن
خذهلم وال من خالفهم حىت يأئ أمر اللـه عزوجل).

وقــد اتفــق علمــاء احلــديث والســنة علــى أن املـراد هبــم أهــل احلــديث ومــن
س ــلك م ــنهجهم ويف ه ــذا العص ــر أه ــل احل ــديث والس ــنة ه ــم أه ــل العقي ــدة
واملنهج السلفي السائرين يف عقائـدهم وعبـاداهتم وأعمـاهلم علـى مـا كـان عليـه
رســول الل ــه ز وأصــحابه وعلــى رأســهم علمــاؤهم يف اجلزيــرة العربيــة والشــام
وال ــيمن واهلن ــد وباكس ــتان ومصــر والس ــودان وشــرق آس ــيا والص ــومال واملغ ــرب
العــريب وأينمــا كــانوا وهــم متميــزون مبدارســهم ومنــاهجهم وعقائــدهم وعبــاداهتم
وأعماهلم عن سائر الفرق .
ومل يشرتا أحد من علماء اإلسالم يف اعتبار أفراد هـذه الطائفـة وصـحة
انتمـ ــائهم إليهـ ــا العص ـ ـرية والواقعيـ ــة وال جعـ ــل العص ـ ـرية والواقعيـ ــة مـ ــن أصـ ــول
املدرسة السلفية من توفرا فيه فهو من أهلها ومن مل تتوفرا فيه أسـقط وأهـني
إال عبدالرمحن عبداخلالق ومن سار على دربه السياسي .
وقد قام كثري من رسائل عبدالرمحن عبداخلالق وبعـض أشـرطته علـى هـذا
التأصيل املبتدع .
فهــو يطعــن ويســخر بعلمــاء أهــل الســنة وأتبــاعهم واملــنهج الســلفي ألهنــم
ليسوا بعصـريني وال يعرفـون الواقـع ي منـذ ختـر يف اجلامعـة اإلسـالمية إىل يومنـا
هذا .
وجيحد ما عندهم مـن معرفـة بـالواقع وباملشـكالت العصـرية وإن كـانوا ال
جيعلون ذلك شرطا يف السلفية.
أو يتجاهله ــا ليواص ــل الس ــري وي ــدأب يف طع ــنهم فم ــن أراد أن يع ــرف
حقيقة ما أقول فليقرأ طعونه يف األشرطة والكتب اآلتية :
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أوال
شريط المدرسة السلفية

وخالصة ما جاء يف هذا الشريط(: )1
أن الش ــيخ عب ــدالرمحن عبـ ــداخلالق ق ــد جع ــل للمدرسـ ــة الس ــلفية مخسـ ــة
أصول أو مخس صفات :
األول ـ  :النصــية أي اتبــاع نصــوص الكتــاب والســنة بعــد فهمهــا الفهــم
الصحي .
الثانيـة  :الشـمولية أي أن نأخــذ اإلسـالم كلــه وال كـزؤه كمــا فعـل اليهــود
والنصارى وكما فعل أهل الكالم والفقهاء والصوفية .
حيث أخذت كل طائفة مـن هـذه الطوائـف جانبـا مـن جوانـب اإلسـالم
وأ لت اجلوانب األخرى .
ومل ينس على الثالثة .
والثالثة  :العصرية وهـي الرابعـة يف عـده واملـراد بـذلك مواجهـة مشـكالت
كل عصر مبا يناسبها فال يعـي علمـاء كـل عصـر يف غـري عصـرهم وال يعـي
علماء هذا العصر يف العصور اخلوايل .
والرابعة  :الواقعية أو اجلماعية الشعبية .
( )1حنن نكتب ما مسعناه وقرأناه يف أشرطته وكتبه دون تغيري للحن أو خطأ مـامل لـالف ذلـك نسـيانا
.
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مث ش ــرع يب ــني أض ــداد ه ــذه األص ــول ملدرس ــته الس ــلفية أو أض ــداد ه ــذه
الصفات هلذه املدرسة فذكر :
أوال :التقليد املضاد التباع الكتاب والسنة .
ثاني ـاً  :التجزئــة وهــي األخــذ بــبعض جوانــب اإلســالم ونســيان اجلوانــب
األخــرى كشــأن النصــارى الــذين قــال الل ــه فــيهم { َومععع َ لليعععَ ْي َ َاعععالُول ل ـنعععا

سععول َما عا ً م ـمععا َُ غكععرول َععا َف ْ
َه َر ْي َنععا ََ ْي ع َنهم
عارأ أَ َذع ْعَ َنا م ْي ََععا َا ُهم َف َن ُ
صع َ
َن َ
عون ُي َنَع ُهم للَّـع ا َمعا كعانول
وس َ
عاَ للعي َيعوم للايا َمعأ َ
ض َ
للعدَ َلو َة ولل ََ ْغ َ
َ
يصنعو } وكما فعل الفقهاء واملتكلمون والصوفية كما ذكر .

وثالث ـ ـاً  :ع ــدم العصـ ـرية وع ــدم فق ــه الواق ــع والع ــي يف الق ــرون اخل ـ ـوايل
كالقرن السابع أوالعاشر .
ومما قاله يف هذا األصل وما يضاده :
((فالصفة الرابعة هلذه املدرسة ـ إن أردنـا لإلسـالم احليـاة ـ أن يكـون صـفة
العص ــر أن يك ــون رج ــال ه ــذه املدرس ــة متص ــفني ب ــأهنم يفهم ــون عص ــرهم
ويعيشونه وليسوا أناسا يتكلمون بالعصور اخلوايل :
حنـن كـد مـثال بعـض النـاس ممـن يسـمي نفسـه بالسـلفي أو بالسـلفيني ال
يفقه من السلفية العقائدية إال املشكالت اليت حصلت مثال سـت سـبع قـرون
أو عشر قرون وكيف عوجلت هذه املشـكالت فهـو سـلفي تقليـدي بالتقليـد
ولــيس باالجتهــاد يعــب دا مــثال مشــكلة خلــق القــرآن وكيــف يــرد عليهــا وكيــف
يرد على من قالوا خبلق القرآن وكذا وكذا وكذا . . .

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

حنن نواجه مشكالت جديدة  . .خلق القرآن انتهى(. )1
حنــن نواجــه مــن يقــول  :القــرآن لــيس كــالم الل ــه عزوجــل ولــيس هنــاك
رب وأن حممدا صلوات اللـه وسالمه عليه ليس برسول)).
أقــول  :هــل هــذه املســائل جديــدة ؟ لقــد ووجــه هبــا الرســل مجيعــا ومــنهم
حممــد ز  .فمــن ناحيــة تأرخييــة هــي أســبق مــن القــول خبلــق القــرآن مث مــا زالــت
وال تزال إىل يوم القيامة واملسلمون يواجهوهنا يف كل زمان ومكان .
لك ــن قص ــد عب ــدالرمحن الش ــغب عل ــى الس ــلفيني والس ــري يف خص ــومتهم
على طريقة اإلخوان املسلمني .
وق ــال هب ــذا الص ــدد  (( :فينبغ ــي أن نفه ــم أن املس ــلم حقيق ــة ه ــو ال ــذي
يعــي مــا يعتقــده ويعــي عصــره وال يع ـ خ ـار هــذا العصــر اللــي يعــي
خار هذا العصر ويعي فقط بأفكـاره وبقلمـه رجـل مسـلم ي ولكنـه بواقعـه
وبدعوتــه لــيس مبســلم هــذا لــيس مبرضــي)) يعــب أن الــذي يفكــر بغــري عقــل
عبدالرمحن ويسـري يف غـري طريقـه ممـن ينتمـي إىل املدرسـة السـلفية لـيس بسـلفي
وليس مبسلم مهما فكر وجاهد بفكره وبيانه .
مث تكلم عن أناس يدعون أهنـم متبعـون للكتـاب والسـنة ويرفضـون تقليـد
بعض األشـخاص ويتبعـون أشخاصـا آخـرين ويقلـدوهنم يرفضـون تقليـد املعتـزيل
واألش ــعري واملاتري ــدي ويقل ــدون آخـ ـرين ويرفض ــون تقلي ــد أش ــخاص يف الفق ــه
ويقلدون فيه آخرين  . .وكأهنم انتقلوا من شيخ إىل شيخ .

( )1هذا مغالطة وإنكار للواقـع فالقـائلون خبلـق القـرآن اآلن كثـريون ومـا اإلباضـية والشـيعة مبختلـف
فـرقهم عنـا ببعيـد ومـا تالميـذ املعتزلـة وكتـبهم الــيت حتقـق وتنشـر إال واقـع مشـاهد .فـأين عصـرانيته وفقهــه
للواقع ؟! ()
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مث قــال :فالســلفية التقليديــة يعــب الســلفي املقلــد الــذي يقــول أنــا ســلفي
فقطي ولكنه مقلد يف العقائـد ومقلـد يف الفقـه لـيس ل ئمـة ا ألربعـة وإمنـا لغـري
األئمة األربعة  . .هذه من تشويه هذا اإلسم))
يعب أهنم شوهوا السلفية فليسوا بسلفيني بل هم أسوأ من مقلدة األئمـة
األربعــة ولعلهــم يف نظــره أسـوأ ممــن يقلــد املعتزلــة واألشــعرية واملاتريديــة مث أراد
أن يبــني أقــب وأسـوأ أنـواع التقليــد واملقلــدين فقــال(( :ومــن أكــرب قضــايا التقليــد
يف السلفية هـو التقليـد العقائـدي التقليـد العقائـدي مبعـىن  . .إنـه حننـا نفهـم
املش ــكالت العقائدي ــة ال ــيت وق ــع فيه ــا الن ــاس ق ــدميا ونيج ــي ال نفه ــم غريه ــا
ونطبقها يف الوقت احلاضر يعب مثال أعطيكم بعض األمثلة .
ملــا تــروح الســعودية اآلن ال جتــد قــرب والجتــد نــاس نــادر مــا جتــد إنســان
مثال يدعو غري اللـه عزوجل ومع ذلك جتد إنه هناك طائفة العلمـاء الحيسـنون
مـن أمـور العقيـدة إال مـا تكلـم بـه الشـيخ حممـد عبـدالوهاب ـ رمحـة اللــه عليـه ـ
اللي هو قضايا توحيد األلوهية والنهي عـن عبـادة القبـور والـدعاء هبـا والتوسـل
هبا .وكذا وكذا  . .مع العلم أن البيئة والقرى الـيت يتكلمـون فيهـا هبـذا الكـالم
ال جتد فيها إنسان يقول مثل هذا .
ولك ــن نش ــأ فيه ــا أفك ــار جدي ــدة نش ــأ فيه ــا مالح ــدة ونش ــأ فيه ــا ن ــاس
يشــككون يف الــدين ونشــأ عقائــد زائفــة ونشــأ فيهــا اآلن فئــات مــن البعثيــة
ومن الشيوعية ومن غريها ولكن هم يف عماية تامة ويف جهـل تـام عـن هـذه
املشكالت اجلديدة .
إذن هــذه الســلفية التقليديــة ال تســاوي شــيئا  . .وإمنــا أنــت ســلفي يعــب
أن تتعامل مع النس  . .خذ هذه النصوص من القرآن والسنة مـا تـدحض بـه
هذا الفساد العقائدي اجلديد .
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السلفية التجزيئية ـ أيضا ـ أنا مثال مرة أحد إخواننـا اهلنـود بقولـه  :كيـف
نفهم السلفية يف اهلند ؟ أو ما هو حد السلفي يف اهلند؟! .
فقال السلفي يف اهلند هو الذي يضع يديه على صدره .
ألنــه يقــول لــك  :عنــدنا عشــرة ماليــني ســلفي ويقــول لــه عشــرة ماليــني
يعب إيه  . .يعب كيف ؟
فقال السلفي هو الذي يضع يديه على صدره .
إذا كان السلفي هو الذي يؤمن هبذه اجلزئيـة الـيت تعتـرب واحـد يف األلـف
أو يف امللي ــون م ــن أحك ــام اإلس ــالم وعقائ ــده فمع ــىن ذل ــك إن ــه حنن ــا حطين ــا
صورة باهتة جدا وسيئة جدا ملعىن السلفية )) .
ه ــذا بع ــض مــا قالــه عب ــدالرمحن يف تش ــويه الســلفية والســلفيني يف الع ــامل
وهذه بعض األمثلة السيئة يف نظرته إىل السلفية والسلفيني .
فطائفــة العلمــاء يف الســعودية ال يوجــد فــيهم شــيء مــن صــفات املدرســة
الس ــلفية ي ب ــل ه ــم منغمس ــون يف أض ــدادها إىل أبع ــد احل ــدود فعن ــدهم أك ــرب
قض ــايا التقلي ــد العقائ ــدي ف ــال حيس ــنون م ــن أم ــور العقي ــدة إال م ــا تكل ــم ب ــه
الشيخ حممد بن عبدالوهاب وليس عندهم من العصرية شيء.
وليس عندهم من الواقعية شيء وال من اجلماعية والشعبية شئ .
فقراهم ال يوجد فيهـا قـرب وال شـرك وال دعـاء غـري اللــه وهـم ال يعرفـون
إال جزئيـ ــة مـ ــن الـ ــدين وجانبـ ــا مـ ــن جوانبـ ــه وهـ ــو مـ ــا قلـ ــدوا فيـ ــه حممـ ــد بـ ــن
عبدالوهاب يرددونه كالببغاوات يف غري موضعه .
وجيهلون الواقع جهال تاما بل هـم يف عمايـة تامـة عمـا جيـري يف بالدهـم
وما يتحرك فيها من إحلاد .
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فهنــاك مالحــدة وهنــاك شــيوعيون وهنــاك فئــبت بعثيــة وهــم يف ســبات
عميق بـل يف جهـل مطبـق وعمايـة تامـة فهـذا حـاهلم ال يتصـفون بشـيء مـن
صفات السلفية بل هم متصفون بأضدادها كلها .
وإذن فهذه السلفية املزعومة ال تساوي شيئا .
واللـه لو كان عبدالرمحن يعي يف املريخ وهو خيشى اللـه ويراقبه ويتحرى
احلــق والصــدق مث جــاءه كــذاب أشــر مبثــل هــذا اهل ـراء ملــا جــاز لــه أن حيكيــه
فكيف مث كيف إذا كان عبدالرمحن يعلـم متـام العلـم أن األمـر علـى خـالف مـا
يقولــه وخــالف مــا يقــذف بــه هــؤالء العلمــاء األفاضــل ؟! ألنــه عــاه يف هــذه
البالد دهرا وعرف الدعوة السلفية وأهلها وعرف مدارسهم ومنـاهجهم ودرس
يف جامعــة مــن جامعــاهتم وعــرف مــا فيهــا مــن اعتمــاد علــى كتــاب الل ــه وســنة
رسوله ز وما فيها من مشول والبعد كل البعد عن التجزئة لإلسالم.
وإن الــبالد الســعودية فيهــا علمــاء وحكــام كــانوا جيــاهبون االحلــاد فجنــدوا
كتاب ـ ــا ب ـ ــل أق ـ ــوى كت ـ ــاب الع ـ ــامل اإلس ـ ــالمي باالض ـ ــافة إىل كتاب ـ ــاهتم ملواجه ـ ــة
الشــيوعية واإلحلــاد واالش ـرتاكية والناصـرية والقوميــة فتــوزع أطنانــا وأطنانــا مــن
الكتــب الــيت جتابــه هــذا اإلحلــاد واالحن ـراف وأمــا كونــه ال يوجــد يف بالدهــم
شــرك وال قبــور تعبــد فهــذا مــن مزايــاهم وممــادحهم وحمامــدهم الــيت يشــكرون
عليهــا ي ألن هــذا كلــه نتيجــة جلهــود واعيــة خلطــورة الشــرك وضــعت يف حملهــا
ولــوال الل ــه مث هــذه اجلهــود لكانــت بالدهــم مثــل البلــدان األخــرى يوجــد فيهــا
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املاليــني مــن القبــوريني ويوجــد فيهــا مــدن مــن القبــور تقــدم هلــا العبــادات
وتقدم املاليني من النقود لصناديق النذور(. )1
وهل أنت جتهل واقع السلفيني يف اهلند فتصدق من يقول  :إن السـلفية
يف اهلند هي وضع اليدين على الصدر؟!.
مث حتك ــم عل ــيهم ب ــأهنم أخ ــذوا جبزئي ــة م ــن أل ــف أو ملي ــون م ــن أحك ــام
اإلسالم !.
ألــيس هــذا مــن بــاب التعلــق خبــيط العنكبــوت ومــن بــاب انتهــاز الفــرص
للطعن يف السلفيني وتشويه ما هم عليه من سلفية حقة صادقة كاملة .
ولق ــد كت ــب علم ــاء الس ــلفيني يف الش ــرق والغ ــرب كتاب ـ ٍ
ـات موثق ــة ع ــن
مصادر أساسية معتمدة كل االعتماد عـن الديوبنـديني وغالهتـم مـن التبليغيـني
فهل أقمت هلا وزنا ؟!
وهل صدقت بشيء منها فبنيت عليه أحكاما سلفية ؟! .
مث مل يس ـ ــلم كث ـ ــري م ـ ــن أفـ ـ ـراد املدرس ـ ــة الس ـ ــلفية الس ـ ــابقني م ـ ــن تس ـ ــلط
عبدالرمحن عبداخلالق فلقد قال بعد نصيحته باالستفادة مـن جهـود الفقهـاء
والعلماء وعلماء العقائد وجهود احملدثني :
((وهــذا ممــا يؤخــذ علــى كثــري مــن أفـراد هــذه املدرســة إنــه طبعــا قــدميا كــان
بعض الناس كده يهتم باحلديث ولكن يأخذ احلديث ويفسـره تفسـري يف غايـة
السوء جدا  . .ال .
( )1وكــوهنم حيــذرون مــن الشــرك ولــو كانــت بالدهــم خاليــة منــه هــو مــن بــاب الوقايــة واحلمايــة وهلــم
أسوة ب براهيم اخلليل عليه الصالة والسـالم حيـث قـال { :واجنبني وبني ن ندبيأل اامين }
ييي } فهــذا يعتــرب مــن
وبلقمــان حيــث قــال { :ييي بن ت ركيياهلل بيي ل رن اظكيياهلل ظ يي
فضائلهم ال من معائبهم )( .
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ينبغي أن هنتم بالفهم كذلك وليس بظاهر النس )) .
وكذلك ملز يف هذا الشريط شيخه حممد ناصر الدين األلباين بشـيء مـن
الظاهرية فمثل هلـذه الظاهريـة بفقهـه يف مسـألة املسـ علـى اخلفـني بعـد كمـال
الطهــارة حيــث يــرى الشــيخ األلبــاين أن معــىن قولــه ز للمغــرية حــني أراد نــزع
خف ــي رس ــول الل ــه ز حح ــال وض ــوئه فق ــال ز (: :دعهم ــا ف ـ ين أدخلتهم ــا
طاهرتني).
أن معــىن ذلــك أن رســول الل ــه زأدخلهمــا بعــد أن اســتكمل وضــوءه
فم ــن تأس ــى ب ــه يف املسـ ـ عل ــى اخلف ــني ف ــال جي ــوز ل ــه ذل ــك إال إذا ك ــان ق ــد
اســتكمل الوضــوء كلــه مبــا يف ذلــك غســل القــدمني مث بعــد ذلــك يلبســهما
فيجــوز لــه املسـ إذا كــان وضــوؤه علــى هــذا الوجــه فهــذا قــول أكثــر الفقهــاء
وليس قول الظاهرية ولكن عبدالرمحن لتسـرعه وعـدم اطالعـه ظـن أن شـيخه
على مذهب الظاهرية يف فهم هذا النس  .راجـع هـذه املسـألة يف فـت البـاري
(. )311/1
وقــد كتبــت كتابــات ســلفية عص ـرية واقعيــة موثقــة يف اإلخ ـوان املســلمني
عمومــا ويف زعامــاهتم وقيــاداهتم الفكريــة والعقائديــة تبــني فســاد مــا عنــدهم مــن
عقائد ومناهج .
فهل رفعت هبذه الكتابات رأسا ؟!
وهل صدقت شيئا منها ؟!
وهــل واجهــت شــيئا مــن هجــومهم الواســع علــى الســلفية والســلفيني يف
كتاباهتم ويف أعماهلم ونشاطاهتم العلنية والسرية ؟!
أو أنك نذرت نفسك جلهاد السـلفيني وشـن احلمـالت املتواصـلة علـيهم
انتصارا هلاتني الطائفتني وذيادا عن فصائلهما.
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وه ــل ألف ــت كتاب ــا تكش ــف ب ــه الش ــيوعيني والبعثي ــني وفئ ــات امللح ــدين
املوجودين يف السعودية ؟!.
إذا كــان علماؤهــا يف جهــل تــام وعمايــة تامــة عــن وجــود هــذا اإلحلــاد يف
بالدهم .
كيــف تكــاف ظلــم الســلفيني علــى حــد زعمــك للجماعــات اإلســالمية
يف العامل كله ومنـه أوروبـا وأمريكـا وتسـكت عـن اإلحلـاد جيتـاح جزيـرة اإلسـالم
مبا فيها احلرمني الشريفني ؟!
والعج ـ ــب إن مواقـ ـ ــف عبـ ـ ــدالرمحن وتصـ ـ ــرفاته لتث ـ ــري أمـ ـ ــورا كثـ ـ ــرية منهـ ـ ــا
االستغراب والعجب العجاب.
وأخي ــراً  :فـ ـ ن عب ــدالرمحن ينع ــى بالباط ــل عل ــى الس ــلفيني إهن ــم مقل ــدون
لعلم ـ ــاء اإلس ـ ــالم وه ـ ــو يقل ـ ــد أع ـ ــداء اإلس ـ ــالم تقلي ـ ــدا أعم ـ ــى يف املظ ـ ــاهرات
واالنتخاب ــات وال ــدعوة إىل املش ــاركة يف الربملان ــات( )1ويقل ــد يف جـ ـواز تع ــدد
احلزبيات .

( )1يقول عبدالرمحن يف كتابه (مشروعية الدخول إل المجالس التشريعية  ). . .ص (91ـ:)91
((  4ـ المفسدة في الدخول أرب من المصلحة :
وقــد ذكــر بعــض اإلخــوة مفاســد الدميقراطيــة فبلغــت مخســني مفســدة  .وحنــن نســتطيع أن نضــيف عليهــا
مخســني أخــرى بــل مائــة أخــرى وال يعــب هــذا حتــرام الــدخول إىل اجملــالس الربملانيــة ألن الــداخل يــؤمن
بفســاد هــذا النظــام ومــا دخــل إال مــن أجــل تغيــريه وتبديلــه أو علــى األقــل احلــد مــن شــروره وآثامــه
وتســلط مــن حيكــم بامســه علــى شــعوب املســلمني وإزاحــة مــن يتقلــدون املناصــب ويتولــون إدارة شــئون
املسلمني وهم يف احلقيقة قلة من الالدينيني وأهل الشهوات واألهواء . .
ومــا تســلطوا بــذلك إال بــانعزال مجــاهري املســلمني عــن منــازلتهم يف االنتخابــات وختليــة الســاحة هلــم
ليزيفوا إدارة األمة ويتسـلقوا إىل دفـة احلكـم ويسـتولوا علـى مقـدرات املسـلمني ويسـتبيحوا بعـد ذلـك
دماءهم وأعراضهم ودينهم وكرامتهم)).

=
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ونق ــول ل ــه  :ه ــذه األم ــور الـ ــيت ت ــتحمس هل ــا أش ــد ال ــتحمس وحتـ ــارب
الســلفيني مــن أجلهــا  :هــل هــي مــن مبتكراتــك ؟! أو هــل أنــت الســابق إىل
اكتش ــافها م ــن نص ــوص الكت ــاب والس ــنة ؟! أم أن ــك ت ــركض فيه ــا وراء أع ــداء
اإلسالم وال ترى احللول اإلسالمية إال فيها ؟!
وإذا كن ـ ــت ج ـ ــادا يف االلتـ ـ ـزام بالنص ـ ــوص واإلمي ـ ــان بالش ـ ــمولية وإنك ـ ــار
التجزيئية ي فلماذا ال تواجه فئـات الضـالل الـذين ال يلتزمـون بالنصـوص ال يف
العقائــد وال يف العبــادات وتقــوم منــاهجهم علــى شــر أن ـواع التجزئــة وعلــى
حماربة االلتزام بالنصوص وحماربة االجتهاد والتشبث بالتقليد األعمى؟!.
ب ــل ياليت ــك تك ــف لس ــانك وقلم ــك ع ــن ال ــدفاع ع ــنهم والتج ــب عل ــى
الســلفيني دعــاة احلــق مــن أجلهــم ومــا أظــن أن عنــده أدد اســتعداد ملواجهــة
باطل هؤالء باحلق ألن الرجل حريس أشد احلرص على كسب رضاهم .
نعــود إىل ش ـريط املدرســة الســلفية لقــد وفــق الل ــه شــابا ســلفيا لالطــالع
علــى هــذا الش ـريط فأخــذ منــه مقطعــا ومقطعــا آخــر مــن كتــاب (أصــول العمــل
الجماعي) لعبـدالرمحن عبـداخلالق كال ـا فيـه طعـن شـديد علـى علمـاء اململكـة
العربية السعودية وظلم كبري ورمي بالبوائق .
مث اتصل هاتفيا ببعض علماء اململكة العربية السعودية .

______________________

أقـول  :ال يعــرف ضــالل أو باطـل حيمــل مثـل هــذه املفاســد ومنهـا فســاد املشــاركني فيـه مــن السياســني
الذين حيسبون أنفسهم على اإلسالم فنحن نربـأ باإلسـالم أن يبـي عمـال ينطـوي علـى مائـة ومخسـني
مفســدة  .وال أظ ــن بــاطال عل ــى وج ــه األرض ينطــوي عل ــى هــذا الك ــم اهلائ ــل مــن املفاس ــد وال نع ــرف
مكابرا مثل مكابرة من جييز هذا العمل بعد علمه هبذه املفاسد .
وحن ــن نطال ــب عب ــدالرمحن باملص ــاحل العظيم ــة الراجح ــة عل ــى ه ــذه املفاس ــد مث إن ال ــداخل معه ــم ال
يســتطيع تغي ـري شــئ أو إصــالحه ولــو حــاول لقض ـوا عليــه أو أزاحــوه فاملصــلحة الــيت ادعاهــا معدومــة أو
متعذرة .
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وهــم الشــيخ  /حممــد بــن صــاحل العثيمــني والشــيخ /صــاحل بــن غصــون
والش ــيخ  /ص ــاحل الف ــوزان يس ــأهلم ع ــن حك ــم م ــا تض ــمنه الطع ــن يف علم ــاء
اململكة ويف سلفيتهم .
فأجـ ــابوا ب جابـ ــات تـ ــدين عبـ ــدالرمحن إدانـ ــة قويـ ــة وملـ ــا بلغـ ــه األسـ ــئلة
وإجاب ــات العلم ــاء عليه ــا اش ــتد ذل ــك علي ــه وأزعج ــه فأرس ــل وف ــدا أو وف ــودا
إلرضاء العلماء وإسكاهتم وإقناعهم برباءة ساحته .
وكذب وظلم صاحب السؤال .
وألقى حماضرة يف شريط مساه كشف الشبهات( )1يدافع عن نفسـه ويـتهم
صاحب السؤال وآخرين من ورائه(. )2
فمن كالمه يف هذا الصدد قوله :
(( حنــن أمــام ظــاهرة خطــرية تتمثــل يف قيــام طــالب علــم صــغار ظن ـوا أن
الواجب الشرعي املنوا هبم أن يعرفوا أخطاء مجيع العلمـاء والـدعاة ومجاعـات
الدعوة إىل اللـه يف كل مكان وأن يصيحوا هبم وأن حيذروا النـاس مـنهم وقـد
ظــن هــؤالء الصــغار واعتقــدوا أن عملهــم هــذا مقــدم علــى كــل أنـواع العبــادات
وأنه خري من فضل الصيام والصالة وأن هذا داخل يف علـم اجلـرح والتعـديل
عند علماء احلديث وقاسوا فعلهـم هـذا بفعـل اإلمـام حيـم بـن معـني واإلمـام
( )1لقــد فــري هــذا الش ـريط وطبــع بعــد إعــالن عبــدالرمحن تراجعــه فلــو كــان تراجعــه صــحيحا فلمــاذا
يطبعــه وينشــره وفيــه إصـرار علــى أن طعنــه يف علمــاء اململكــة كــان يف وقتــه حقــا وثابتــا ال يكــابر فيــه إال
مكابر  .انظر كلمة حق ص (53ـ . )54وحيتا هذا الشريط إىل رد خاص .
( )2بل إن الفوزان ملا وصلته رسالة عبدالرمحن عبـداخلالق الـيت يـرب فيهـا نفسـه ممـا قيـل فيـه أرسـل إليـه
رســالة مصــحوبة بعشـرات األخطــاء يف حــق العلمــاء صــدرت منــه يف كتبــه وأشــرطته وطلــب منــه االجابــة
عنهــا فلــم جيــب وال بــرد الســالم عــن تلــك الرســالة  .وذلــك ممــا يــدل علــى إص ـراره علــى الكثــري منهــا .
أفادين بذلك الشيخ صاحل الفوزان نفسه .
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أمحد وشعبة وسفيان وسفيان وغالب هؤالء األغرار مل يعرفـوا بعـد التفريـق بـني
مــا يســوي فيــه اخلــالف مــن أحكــام الــدين ومــاال يســوي فيــه اخلــالف وبــني
املشــروع واملمنــوع يف الغيبــة وال عرف ـوا شــيئا يف فقــه اخلــالف ومل يبلغ ـوا أن
يعرف ـوا املص ــاحل واملفاس ــد الش ــرعية وال م ــىت يك ــون الق ــدح ق ــدحا أو مـ ـدحا
فكثري مما يقدحون به العلماء يظنونه قدحا هو يف حقيقتـه منقبـة ومـدح . . .
وهــؤالء األغـرار الصــغار يــدفعون مــن أنــاس قبع ـوا خلفهــم يف الظــالم ويقــذفون
هبؤالء الصغار وسط حقول األلغام )1(...يف كالم طويل فيه اهتامات وباليا.
ونسـي عبـدالرمحن عبـداخلالق أنـه هبــذا األسـلوب يـدافع عـن نفسـه وعــن
أهل الباطل والبدع بأسلوب دحـالن والكـوثري وأمثاهلمـا مـن أهـل الباطـل يف
مواجهـة ابــن تيميــة وابــن عبـدالوهاب وتالميــذ ا ورمــيهم باجلهــل والطعــن يف
األئمــة األربعــة والطعــن يف األوليــاء ي بــل بــالطعن يف رســول الل ــه وأصــحابه
يقولون هذا دفاعا عن ضالهلم وبدعهم وما يقعون فيه هم وكثـري مـن أتبـاعهم
العوام من شرك وضالل.
وإذ استخدم عبدالرمحن أسلوبه هذا للدفاع عـن أهـل الباطـل والفـنت فـال
ب ــد أن يص ــفهم ب ــأهنم علم ــاء ودع ــاة إىل الل ــه وحن ــن نطالب ــه بتس ــمية ه ــؤالء
العلماء والدعاة ف ن كـانوا ممـن جيـب احرتامـه وتـوقريه فواجـب علـى العلمـاء أن
يدينوا هؤالء الصغار ومن يقبع خلفهم يف الظـالم وإن كـانوا مـن أهـل البـدع
والض ــالل ال ــذين جي ــب التح ــذير م ــنهم وم ــن ب ــدعهم وفت ــنهم عرفن ــا أن ك ــالم
عبدالرمحن هـذا ظلـم جديـد وإهانـة جديـدة لـدعاة احلـق والسـنة السـائرين رغـم
أنــف كــل مبطــل علــى طريــق األئمــة املــذكورين حيــم بــن معــني وحيــم بــن حيــم
وأمحد والسفيانني وغريهم يف الطعن والتحذير من أهل البدع.
( )1من شريط كشف الشبهات  .الوجه األول ويف املطبوع كتاب كلمة حق ص (35ـ. )38
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وأن هــذا األســلوب جهــاد كمــا قــال ابــن تيميــة وحيــم بــن حيــم بــل مــن
أفضل أنواع اجلهاد .
وله كالم طويل يتضمن مـدح نفسـه والطعـن يف اآلخـرين ورمـيهم باحلقـد
والكراهيــة واملقــت (( وأن الــذين يرســلون الص ـغار مــع حرصــهم ودأهبــم الليــل
والنه ــار يف التفت ــي والتتب ــع والتنقي ــب يف آآلف األش ــرطة وعشـ ـرات الكت ــب
والرسائل عجزوا أن جيـدوا خطـأ يف معتقـد أو طعنـا يف أحـد مـن سـلف األمـة
أو قوال شاذا يف فقه أو حىت اختيارا يل أو انفـرادا يف مسـألة مـن مسـائل الفقـه
عجزوا أن جيدوا شيئا من ذلك فعمدوا إىل الكذب والتدليس .
وملــا كــان هــؤالء الصــغار ال يســمع النــاس جــرحتهم وال يبــالون لكمهــم
ف ـ هنم حــاولوا جاهــدين الفصــل بيــب وبــني أســاتذئ ومشــايخ الــدعوة الســلفية
أعياهنم فذهبوا يلفقون األحاديث هلم أين أسـبهم وأشـتمهم وأتنقصـهم وأحـط
مــن أقــدارهم وعلمهــم وذلــك ليــوغروا صــدورهم ويســتطيعوا أن ينتزع ـوا مــنهم
جرحا وملا أعيتهم هذه احليلة أيضا جلاؤا إىل أسلوب خسيس وهو االتصـال
عــرب اهلــاتف وإمســاع بعــض العلمــاء مقطعــا مــن كالمــي يفصــلونه عــن ســابقه
وتاليه ويكون هذا املقطع مو ا وحمتمال لشئ من الباطل .
أما إنه قد قيل يف زمن قبل هذا الزمـان فـ ذا أطلـق اآلن ظهـر إنـه خمـالف
للواقع .
أو إنه أهبم املتكلم عنه فيـه فيفسـرونه هـم بـأنب أريـد فالنـا وفالنـا وقـد
اســتطاعوا هبــذا األســلوب اجلديــد أن حيصــلوا علــى كلمــات مــن بعــض املشــايخ
(. )1
ظنوها بغيتهم وطلبتهم فطريوها يف كل مكان))

( )1كشف الشبهات ضمن كلمة حق ص (35ـ. )38
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انظ ــر كي ــف يب ــالغ يف تعظ ــيم نفس ــه وأن ل ــه آآلف األش ــرطة وعش ـ ـرات
الكتب والرسائل .
وقـد فــت هــؤالء احلقـراء يف نظــره ونقبـوا فيهــا فلــم جيــدوا لــه خطــأ يف أي
جمال كأن اللـه قد عصمه من اخلطأ .
ول ـ ــو ب ـ ــذل ش ـ ــخس واح ـ ــد فيم ـ ــا ب ـ ــني يدي ـ ــه م ـ ــن مؤلف ـ ــات عب ـ ــدالرمحن
عبداخلالق وأشرطته أقل جهد لوجد الكثري والكثـري مـن األخطـاء إن مل نقـل
إهنا مليئة باألخطاء الفظيعة يف جماالت متعددة.
ومن األمثلة شريط (المدرسة السلفية)  .وشريط (كشـف الشـبهات) وقـد
قرأت له عددا من الكتيبات فوجدت فيها الكثري من األخطاء املدهشة .
ثانياً  :شتمك لعلماء اململكة العربية السـعودية حقيقـة واضـحة فاضـحة
فكيف ترمي بالكذب مـن يقـول إنـك تشـتمهم وأنـت دائـب علـى هـذا الشـتم
من قبل تسع وعشرين سنة(. )1
وه ــذا الطع ــن يف الس ــلفيني علم ــاء وطالب ــا وبع ــض أش ــرطتك حس ــب
اطالعــي علــى مــا وصــل إيل منهــاي األول منهــا يؤصــل لالحــق والالحــق يؤكــد
السابق.
ثالثـاً  :تـدعي أن السـلفيني يلفقـون عليــك ومـا أسـهل طعـنهم عليــك .
فأين هي هذه األكاذيب امللفقة ؟!
فمــا أظنــك تســتطيع إثبــات ذلــك  .فكيــف تكــون النتيجــة إذا مل تثبــت
ذلك.
رابعـ ـاً  :ت ــدعي أهن ــم اقتطعـ ـوا مقطع ــا م ــن كالم ــك يفص ــلونه ع ــن س ــابقه
والحقه .
( )1انظر كلمة حق يف العامل السلفي ص ( )63من كالم عبدالرمحن عبداخلالق.
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وقد تبني أن فاعل ذلك شخس واحد وأنه صادق أمني يف النقـل وتبـني
ســقوا زعمــك هــذا فيمــا أخـذه مــن الكتــاب وفيمــا أخــذه مــن الشـريط وقــد
اكتف ــى الش ــيخ اب ــن ب ــاز ب ــبعض م ــا نقل ــوه م ــن الش ـ ـريط يف إدانت ــك بالباط ــل
واستسلمت له وقلت يف جوابـك  (( :وأمـا مـا قلتـه يف شـريط املدرسـة السـلفية
فق ــد ك ــان ه ــذا من ــذ أكث ــر م ــن عشـ ـرين عام ــا وق ــد أخط ــأت في ــه خط ــأ بالغ ــا
واســتغفر الل ــه واســتميحكم عــذرا وقــد صــححت هــذا اخلطــأ يف عش ـرات بــل
مئــات األشــرطة واملقــاالت بالثنــاء علــى العلمــاء العــاملني الــذين أخــذت عــنهم
العلم أو رأيناهم)) .فأين كذهبم وخيانتهم ؟!
وملاذا مل تعرتف باخلطأ إال للشيخ ابن باز؟!
وأين هي املئات من أشرطتك اليت تثب فيهـا علـى العلمـاء الـذين طعنـت
فــيهم فقــد يكــون العلمــاء العــاملون الــذين أخــذت العلــم عــنهم مــن اإلخ ـوان
املسلمني والذين رأيتهم كذلك .
ومن األدلة عندي أنك ال تثب على علماء السلفيني وطالهبم ما وقفت
عليه من الطعون الكثرية يف كتبك ومل أجد فيها أي ثناء  .فلماذا؟!
مث إن اعت ــذارك عم ــا ذك ــره ل ــك الش ــيخ م ــن شـ ـريط املدرس ــة الس ــلفية
اليكفــي فـ ن الطعــن واســع وعميــق وقــام علــى أصــول لــو رآهــا الشــيخ ابــن بــاز
وغريه ورأوا طعونك األخرى يف كتبك ملا قبلوا عذرك السياسي .
ومما يدل على إصراره على ما قاله يف العلماء يف شريط املدرسة السـلفية
وأن ـ ــه أم ـ ــر راس ـ ــخ يف نفس ـ ــه مس ـ ــتقر يف أعماقه ـ ــا قول ـ ــه  :يف شـ ـ ـريط كش ـ ــف
الشبهات:
((وأذكــر أنــه عنــدما قــرر علينــا دراســة بعــض املــذاهب املعاصــرة يف الســنة
الثالث ــة م ــن اجلامع ــة اإلس ــالمية ي مل يك ــن هن ــاك يف ظ ــب ع ــامل ق ــط يس ــتطيع
تدريس هذه املادة على األقل يف اجلامعة حىت إن الشيخ الذي فرضت عليه

[]43

[]44

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

املادة أتانا وقال  :أعذروين أيها األبنـاء فقـد ألزمـت هـذه املـادة وال أعلـم عنهـا
شــيئا مث شــرع يف ق ـراءة كتــب الشــيوعية وكانــت الشــيوعية هــي أول مــذهب
معاصر يراد الرد عليه .
أقــول :طبعــا معلــوم هــذا الواقــع الــذي كــان موجــودا قبــل ثالثــني ســنة تغــري
بعد ذلك تغـريا جـذريا فقـد أسسـت لمـد اللــه بعـد ذلـك اجلامعـات الكبـرية
كجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .
وجامعـة أم القـرى هـذا باالضـافة إىل اجلامعـة اإلسـالمية ـ طبعـا ـ فتحـت
أقســام العقي ــدة وامل ــذاهب املعاص ــرة يف ك ــل ه ــذه اجلامع ــات وه ــذه األقس ــام
أخرجــت لمــد اهلل تبــارك وتعــاىل جيــل كامــل مــن طلبــة العلــم واملشــايخ الــذين
جيمعــون بــني العقيــدة الصــحيحة والعقيــدة الســلفية وبــني معرفــة هــذه املــذاهب
املعاصرة والرد عليها .
وأقول :ما ذكرناه كان حقا وهو أمر ظاهر ال يكابر فيه إال مكـابر ومـن
أراد مثال أن يعرف احلق فليفت اآلن مثال عن أي كتاب واحـد ألـف يف الـرد
علــى املــذاهب اإلحلاديــة املعاصــرة لرجــل مــن أتبــاع املدرســة الســلفية يف ه ــذه
احلقبة اليت ألقينا فيها هذه احملاضرة)).
أقول :
أوالً  :مل يذكر أن هذا التغري اجلذري قد مشـل العلمـاء الـذين طعـن فـيهم

أشــد الطعــن ليــث تعلمـوا وخرج ـوا مــن معــرة اجلهــل التــام والعمايــة التامــة الــيت
كانوا فيها .
وثانيـاً  :تقــول إن مــا ذكرنــاه كــان حقــا وهــو أمــر ظــاهر ال يكــابر فيــه إال
مكابر إىل إلقائك هذه احملاضرة .
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فهــل ال ت ـزال مص ـرا علــى أن الطعــن املؤصــل الــذي بنيتــه علــى أصــول .
وطعنت به أفاضل العلماء حق وأمر ظاهر ال يكابر فيه إال مكابر ؟!.
وعلـى أي أســاس جتـازف وتتحــدى أن تـؤتى مبؤلــف واحـد ألــف يف هــذه
احلقبة لواحد من املدرسة السلفية يرد فيه اإلحلاد ؟!
يف ح ـ ــني أن هل ـ ــم مؤلف ـ ــات كث ـ ــرية يف ه ـ ــذه احلقب ـ ــة وقبله ـ ــا وبع ـ ــدها ال
بتوجيهــك وإمنــا ذلــك انطالقــا مــن عقيــدهتم ومــن إحساســهم بواجــب جماهبــة
املشكالت اليت عاصروها وعايشوها .
()1
وسيأئ بياهنا يف حينه
ما أسهل طعن السلفيني عليـك ومـا أهـوهنم عليـك ف صـرار عبـدالرمحن
على ما قاله من طعن يف العلماء ويف سلفيتهم يف شريط املدرسة السلفية قبـل
تســعة وعشـرين عامــا وإعالنــه هلــذا اإلصـرار يف شـريط كشــف الشــبهات الــذي
قالــه بعــد تســعة وعش ـرين عامــا ومالحقتــه هلــم ولطالهبــم يف عــدد مــن كتبــه
وأشرطته فيمـا بـني هـذين الـوقتني املتباعـدين دليـل واضـ أن رؤيتـه هلـم ونظرتـه
إلــيهم مل تتغــري وأن ذلــك أمــر راســخ يف نفســه يصــعب زوالــه منهــا ال ســيما
وهــو إىل هــذا الوقــت ال يشــعر بأنــه أذنــب أو أخطــأ ي بــل يــرى أنــه حــق وأمــر
ظــاهر ال يكــابر فيــه إال مكــابر والســيما وهــو يرمــي الســائل ومجاعــات معــه
بالبوائق الكثرية والكبرية .
ويــدل أن تراجعــه للشــيخ ابــن بــاز فقــط وراءه مــا وراءه( )1وأن اســتمراره
يف مقاطعت ــه للسـ ــلفيني وتس ــلط تالمذت ــه علـ ــيهم ب ــالطعن والتشـ ــويه وراءه مـ ــا
وراءه.
( )1انظر ص (125ـ. )132
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______________________

( )1والــدليل علــى ذلــك أنــه قــد مــر علــى وعــده للشــيخ ســنة أو أكثــر ومل يغــري شــيئا ممــا قالــه يف كتبــه
وأشرطته)( .
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ثانيـ ـ ـ ـاً
خطوط رئيسية لبعث األمة اإلسالمية
قـ ــال عبـ ــدالرمحن عب ـ ــداخلالق يف كتـ ــاب (خطـ ــوا رئيسـ ــية لبعـ ــث األمـ ــة
اإلسالمية)( )1الذي ألفه عام 1393هـ تقريبا وأعاد طبعه عام 1416هـ :
((وإن واجب واضعي املنـاهج يف اجلامعـات اإلسـالمية الـيت تـدرس الـدين
فقــط أن حيلن ـوا تــدريس الق ـوانني واملعــامالت املدنيــة اإلســالمية بتوســع وشــرح
مقارنـ ــة بـ ــني اإلسـ ــالم والكفـ ــر أن يقتصـ ــدوا جـ ــدا يف تعلـ ــيم الطـ ــالب آداب
احلاج ـة وشــروا امليــاه ومــذاهب العلمــاء فــيمن قــال لزوجتــه  :أنــت طــالق
م ـرتني إال واح ــدة!! ه ــل تطل ــق ثالث ــا أم تك ــون طالق ــة م ــرة واح ــدة ؟! كفان ــا
إغراقا يف النوم وسعيا يف الفوضى وعماية وجهالة !!.
درسـوا أبنــاء املســلمني يف اجلامعــات .أحكــام اإلســالم وحــدوده يف القتــل
والــزد وشــرب اخلمــر والسـرقة واحلرابــة وقــارنوا هلــم بــني نظافــة اإلســالم وقــذارة
أعدائــه ودرس ـوا ألبنــاء املســلمني ق ـوانني الســلم واحلــرب واملعاهــدات ونظــام
السياسة الشرعية بني احلاكم واحملكـوم وبـني الدولـة اإلسـالمية ودول الكفـر
واتركوا تعليم آداب قضاء احلاجة ل مهات ليعلموا أبناءهن ذلك وهم يف سن
الثالثة والرابعة!!
( )1ص ( 73ـ . )78
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والغوا تعليم أبواب احليض والنفـاس يف اجلامعـات عـن الـذكور وعلموهـا

لإلناث وكفى!! .

أذك ــر وأن ــا بكلي ــة الشـ ـريعة بالس ــنة األوىل أنن ــا أمض ــينا الع ــام األول م ــن
الدراسـ ــة يف أحكـ ــام امليـ ــاه وآداب قضـ ــاء احلاجـ ــة وأنـ ــا يومئـ ــذ ابـ ــن إحـ ــدى
وعش ـ ـرين سـ ــنة  . . .وكـ ــان معنـ ــا بالفصـ ــل تالميـ ــذ يف عمـ ــر والـ ــدي فقلـ ــت
ألستاذي وهـو يشـرح هـذه العبـارة ( :وال جيـوز اسـتقبال القبلـة ببـول وال غـائط
وال استدبارها وكذلك الشمس والقمر!!) فقلت بعد أن تصورت املسـألة  :يـا
أســتاذي  :احلــديث الصــحي يف هــذا واضـ صـري وهــو النهــي عــن اســتقبال
القبلــة واســتدبارها يف تلــك احلالــة وهــو أمــر حكــيم مجيــل إذ فيــه تعظــيم جلهــة
صالتنا ودعائنا فلماذا الشمس والقمر وليس هناك حـديث !! مث لـو تصـور
كات ــب الكت ــاب أن ه ــذه الص ــورة مس ــتحيلة( )1مل ــا كتبه ــا ف ــنحن اآلن باملدين ــة
النبويــة وقبلتنــا إىل اجلنــوبي إذن فــال جيــوز لنــا التوجــه ـ حــال قضــاء احلاجــة ـ
جنوبـا أو مشـاال ألنـه اسـتدبار فـ ذا كانـت الشـمس يف الشـرق ـ وهـي ـ علـى
زعم الكاتب ـ ال تستقبل وال تستدبر ـ أيضا فأين نذهب ؟! ف ذا انتظرنا حىت
تغرب فطلع القمر؟

( )1أقول  :إنه مع أين أرى احلديث ضعيفا ال يعمل به ف نه من املمكـن أن يتوجـه قاضـي احلاجـة إىل
جهـ ــات أخـ ــرى كالشـ ــمال الشـ ــرقي والشـ ــمال الغـ ــريب واجلنـ ــوب الشـ ــرقي واجلنـ ــوب الغـ ــريب ف ـ ـ ين
االستحالة إذن؟!!
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وهذا مثال للذكرى فقط حىت نضع املنهج بع ـ ــد أن يستبني الطريـق. . .
واليــوم ل ســف منلــك شــيوخا يفهمــون قشــور اإلســالم( )1علــى مســتوى عصــور
قدمية تغري بعدها نظام حياة الناس وطرائق معامالهتم.

مــا قيمــة عــالم يقــرأ بيــات الربــا وال يفهــم نلــام المعــامالت الربويــة القــائم
اآل  .وما قيمة عالم ال يستطيع الـرد علـ ملحـد يـأعم أ قطـع اليـد فـي السـرقة
وحشية ،وأ الأواج بأربع نساء همجية ورجعية ،وما قيمة عالم بالشريعة يـأعم أ
السياسة ليسـت مـن الـدين  ،وأنهـا وقـف علـ هـذا الطـابور الجاهـل مـن محترفـي
السياسة ولصوصها ؟!
وما قيمة عالم بالشريعة لـو دعـي إلـ نـداء الجهـاد وحمـل السـال يقـول :
ليس هذا من شأ رجال الشريعة إننـا نسـتطيع فقـط الفتـوى فـي الحـالل والحـرام
والحيض والنفاس والطالق!!
إننــا نريــد علمــاء عل ـ مســتوى العصــر علم ـاً وثقاف ـةً وأدب ـاً وخلق ـاً وشــجاعةً
وإقداماً وفهماً ألساليب الكيـد والـدس علـ اإلسـالم  ،وال نريـد هـذا الطـابور مـن
العلم ــاء المحنط ــين ال ــذين يعيش ــو بأجس ــادهم ف ــي عص ــرنا ،ولك ــنهم يعيش ــو
بعقولهم وفتاواهم في غير عصورنا(. . . )2
( )1سبحان اهلل ! التوحيد بأنواعه والتفسري وعلومـه واحلـديث وعلومـه قشـور ؟! مث هـل يف ا ٍإلسـالم كلـه
قشور؟!
( )2مــاذا ســيحدث ومـاذا حــدث فعــال مــن آثــار كبــرية وعميقــة لقـراء هــذا الكــالم يف كتــاب طبــع مـرات
عديدة وتلقفه الشباب يف أماكن كثرية بالدراسة .
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قــال  :وحــىت ال يفســر كالمــي الســابق علــى غــري وجهــه ف ـ ين سأضــرب
مثال حيا شاهدته وليس هو مثلي الوحيد :
لقد كا يدرس لنا التفسير وأصول الفقـه عـالم جليـل  ،هـو بحـم عـالم فمـا
ك ــا يط ــرق بي ــة م ــن كت ــاب اللَّـ ــه حتـ ـ يش ــر أوالً ألفاله ــا اللغوي ــة مستش ــهداً
بعشــرات األبيــات عل ـ اللفلــة الواحــدة  .ثــم يــذكر تعريــف كلماتهــا ثــم معانيهــا
الكليـة  ،ثـم تفسـير السـلف لهـا مسـتدال باألحاديـث واآلثـار ،ثـم مـا يسـتفاد منهــا
من أحكام فقهية  ،ثم ما استنبط منها من قواعـد أصـولية ،ثـم بـين مـا يماثلهـا مـن
بيات أخرى في كتاب اهلل .
يطــرق كــل ذلــك وأنــت مشــدوه لســعة هــذا العلــم وهــذا االطــالع ولكــن
هــذا الرجــل لــم يكــن عل ـ شــيء مــن مســتوى عصــره( )1فمــا كــا يــدر جــواب
ش ـبهة( )2يوردهــا عــدو مــن أعــداء اهلل وال كــا عل ـ اســتعداد أص ـالً لســماع هــذه
الشــبهة  ،وكــا يهجــم علـ حقــائم العلــم المــادي فيرمــي الــذين يحلــو الوصــول
إل القمر بالكفر والأندقة .
( )1كال فقد كان فوق مستوى عصره وأد ل مة اليوم مثله ومثل إخوانه من العلماء .
( )2كــال واهلل مــا كــان كــذلك واق ـرأ كتابــه أض ـواء البيــان ف نــه يتعــرض للشــبهات الــيت يوردهــا أعــداء اهلل
الشـبه ويسـحق أهلهـا اقـرأ تفسـري
ويردها من الوجوه الشرعية والعقلية ولـه حماضـرات يسـحق فيهـا هـذه ن
قول اهلل تعـاىل يف سـورة اإلسـراء {رن هياا اظريا ن يييألل ظ ري هي يو } لتـدرك أن الرجـل فـوق
مستوى هذا العصر اهلابط بدرجات  .واقرأ رسالته اليت كتبها يف الـرد علـى القـائلني باجملـاز ومـا كتبـه يف
إثبــات األمســاء والصــفات والــرد علــى املعطــة وغريهــا مــن املواضــيع املعاصــرة الــيت تناوهلــا يف تفســريه مثــل
موضوع الربا وموضوع الرق وموضوع احلجاب وغريها مـن املواضـيع الـيت يعجـز فقهـاء الواقـع أن يغطـوا
شيئا منها )( .
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ويــزعم أن احملــاولني لــن يســتطيعوا ذلــك ويقــول  :األيــام بيننــا !! فــأقول :
يــا ســيدي الشــيخ التكــن كمــن قــال الل ــه فــيهم { :ب ــل كــذبوا مب ــا مل حييط ـوا
بعلمه} شيء مل ندرسه ومل نتعلمه فلماذا نكذب بـه ونقحـم ديـن اللــه فيـه
فيكفــر النــاس بــديننا ظنــا مــنهم أنــه يــأمر مبــا تقــول أنــت بــه فنكــون جبهلنــا
صادين عن دين اللـه عزوجل( )1؟!! لقد كان هذا الرجل الذي مل تقع عيـب
على أعلم منه بكتاب اللـه مكتبة متنقلـة ولكنهـا طبعـة قدميـة حتتـا إىل تنقـي
وتصحي !! (. )2

( )1مل يدخل الكفار بدين اهلل أفواجا حينمـا آمـن املسـلمون بـأن املركبـات الفضـائية األمريكيـة والروسـية
قــد وصــلت إىل القمــر ومل يكفــر أحــد مــنهم بســبب قــول الشــيخ الشــنقيطي مث إن اهلل قــيض لتكــذيب
هـذه الفريـة الكـربى ـ فريـة الوصـول إىل القمـر ـ عاملـا متخصصـا يف تقنيـة صـناعة الصـواريخ الفضـائية ولـه
عـدة ســنوات يف املختـربات الصـاروخية ويف جمــال الفضــاء قـام بدراســة عميقــة يف علـوم الفلــك والــرحالت
الفضائية وأمور علمية أخرى يدعى هذا الرجل (بلكسنج) فلقد ألف كتابا أمساه (مل هنبط علـى القمـر)
يكشف فيه عـن اكـازات وكالـة الفضـاء األمريكيـة ونشـرت اجمللـة الكنديـة ـ أخبـار العـامل ـ أن بلكسـنج
وجه بعض األسئلة للمسؤولني يف (ناسا) ومل يتمكنوا من إعطاء أي ردود عليها .
فبادر بلكسنج بفض هذه اللعبة على العامل وذلـك بتقـدام الرباهـني واألدلـة الواضـحة علـى بطـالن هـذه
العملية الكاذبة فساق أحد عشر دليال على بطالهنا ومل يكذب هذا الفلكي إىل اآلن .
انظــر جملــة اجملاهــد األفغانيــة ـ العــددان  37ـ 38ص ( 22ـ )24ولقــد آمــن هبــذه األكذوبــة قبــل وقوعهــا
فقهــاء الواقــع فطعنـوا يف أكــرب علمــاء الشـريعة والســنة ي ألنــه مل يهتــف ألهــل الغــرب بعبقـريتهم وتفــوقهم
العلمــي الــذي ميكــنهم مــن القــدرة علــى الوصــول إىل القمــر وس ـائر الكواكــب بــل لــو قــالوا إىل العــره
لبادر فقهاء الواقع إىل تصديقهم وتسفيه أحالم مـن يـرتدد أدد تـردد يف تصـديقهم ولـو كـان مثـل ابـن
تيمية يف سعة العلم وسعة املدارك والذكاء.
( )2فهل هـذا كلـه مـن آثـار العلـم بكتـاب اهلل ؟![.إذا كانـت هـذه نظـرة عبـدالرمحن عبـداخلالق إىل أكـرب
عامل يف وقته فكيف بنظرته إىل بقية العلماء ] )( .

[]51

[]52

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

ه ــذا مث ــال  .وك ــان ي ــدرس غ ــريه عشـ ـرات يف عل ــوم الشـ ـريعة عل ــى ه ــذا
املستوى جهال باحلياة وعلما بالدين))(. )1
ه ــذه نل ــرة الش ــيخ عب ــدالرحمن عب ــدال الم إلـ ـ علم ــاء اإلس ــالم عمومـ ـاً
وإلىعلمــاء الســنة والتوحيــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية خصوص ـاً وإل ـ علمــاء
الجامعة اإلسالمية وعل رأسهم الشيخ اإلمام محمد األمين الشنقيطي فهم :

 1ـ شيوخ ال يفهمون إال قشور اإلسالم على مستوى عصور قدمية .
 2ـ وهــم طــابور مــن العلمــاء احملنطــني الــذين يعيشــون بأجســادهم يف
عصرنا ولكنهم يعيشون بعقوهلم وفتاواهم يف غري عصورنا فهو اليريدهم .
 3ـ ويضــرب مــثال بشــيخه اإلمــام الشــنقيطي ويــدعي أنــه مــا كــان يــدرك
ج ـواب شــبهة يوردهــا عــدو مــن أعــداء اهلل مــع أنــه يشــهد بأنــه مل تقــع عينــه
علىــأعلم بكتــاب الل ــه منــهي لكنــه مكتبــة متنقلــة ولكنــه طبعــة قدميــة حتتــا إىل
تنقي وتصحي .
 4ـ وأنــه كــان يــدرس غــريه عش ـرات يف علــوم الش ـريعة علىهــذا املســتوى
جهال باحلياة وعلما بالدين .
مث يقول  :وهذا ال يكفي يف عصرنا .
ال ب ـ ـد لن ــا م ــن رج ــال يكون ــون عل ــى مسـ ــتوى ثقاف ــة وعل ــوم عصـ ــورهم
ويكونون أيضا على مستوى الفهم اجليد( )2لكتاب اللـه وسنة رسوله ز.
ثم يعقد فصال بعنوا بعث بداب السلو

( )1وهل هذا أيضا من آثار العلم بالدين ؟!
( )2ال ندري ما هو هـذا الفهـم اجليـد الـذي مل يبلغـه مثـل اإلمـام الشـنقيطي أعلـم النـاس بكتـاب اهلل يف
عصره بشهادة عبدالرمحن !! .
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فيقول (( :لو قيل :إننا أمة بال أخالق ملا كان هذا القـول كـذبا ولـو قيـل
إن أسباب نكبتنا احلاضرة ضعف أخالقنا لكان هذا القول صوابا)). . .
مث يقــول (( :ال ينكــر أحــد أن أخــالق علمائنــا ـ إال مــن شــاء اللــه مــنهم
وقادتنــا ومفكرينــا وأصــحاب األقــالم منــا يف غايــة الســوء فالصــدق والشــجاعة
و ا دعامتا األخالق كلها تكادان أن تكونا مفقودتني بـني أولئـك وبـني عامـة
الشعب إال أفراد قلة يهمل حكمهم لقلتهم وندرهتم))(. )1
ف ذا كانت هذه نظـرة عبـدالرمحن إىل العلمـاء وهـذه هـي قيمـتهم عنـده .
فمـاذا ســتكون نظــرة شــباب مــا يســمى بالصـحوة إلــيهم ومــا هــي قيمــة علمهــم
وفتاواهم عندهم .
ويقــول (( :ولكــن يــا حســرة عل ـ المســلمين إنهــم أكثــر األمــم عريــا مــن

األخالق وانغماسا في الرذيلة وإغراقاً في الفوك والقذارة واالنحطاط!! .
واهلل إ اإلس ــالم م ــن ه ــذا ب ــراء !! فم ــن ه ــذا ش ــأنه ل ــيس م ــن ال ــدين ف ــي
شيء))(. )2

فماذا بقي ل مة وعلمائها ؟!.
ويقول  (( :فعلماؤنا الفضالء الذين ال يدرو شـيئا عـن الجمعيـات السـرية

لألعداء  ،وال يدرو كثيراً عن م ططاتهم وال يدرسو شبهات أعـدائهم ودسـهم
 ،لــن يصــلحوا بتات ـاً فــي الــرد عل ـ كيــد أعــدائهم ولــن يســتطيعوا ت لــي شــباب
األمة من م الب هذا الكفر البغيض .

( )1انظر خطوا رئيسية لبعث األمة اإلسالمية ص ( 83ـ. )84
( )2انظر خطوا رئيسية لبعث األمة اإلسالمية ص (. )89
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وقــد ألتفــت واحلمــد هلل عــدة مؤلفــات تبــني كثـريا مــن هــذا الــدس اخلبيــث
قدميا وحديثا أذكر منها على سبيل املثـال ال احلصـر ليسـتنري هبـا دعاتنـا الكـرام
وعلماؤنا األفاضل يف حرهبم ألعدائهم :
 1ـ التبشري واالستعمار
 2ـ والغارة على العامل اإلسالمي .
 3ـ حصوننا مهددة من داخلها .
 4ـ ويف وكر اهلدامني.
 5ـ وبروتوكوالت حكماء صهيون .
 6ـ واليهودي العاملي .
 7ـ االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر .
هذا باالضافة إىل كتب :
 8ـ اجلاسوسية األمريكية .
 9ـ وفضائ املذاب الشيوعية .
وحرب اإلبادة للمسلمني يف بالدهـم ومنشـوراهتم الرهيبـة حلـرب اإلسـالم
واملسلمني .

إ هذه المعرفة بهؤالء األعداء ستنير لنا الطريم وتوكح لنا معالمه وبذلك
نأمن في مسيرتنا نحو النصر هذه األفاعي ال بيثة المبثوث بعضها فـي ررقنـا بـل
وفي بيوتنا وداخل حصوننا .

ومامل تكن هذه الكتب وأمثاهلا مدروسة مقروءة علـى املسـتوى الدراسـي
اإللزامــي العــام ومقــروءة علــى املســتوى الشــعيب اجلمــاهريي ومفهومــة لــدى
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الداعني الـواعني فـ ن هـذه األمـة سـتظل يف التيـه واحلـرية ال تـدري مـن العـدو
ومن الصديق ومن الذي يصادق ومن الذي حيذر))(. )1
سبحان اللـه علماء اإلسالم لن يصلحوا بتاتا يف الرد على كيد أعـدائهم
ولن يسـتطيعوا ختلـيس شـباب األمـة مـن خمالـب هـذا الكفـر إال بعـد أن يقـرؤا
هذه الكتب(. )2
بل كأن عبدالرمحن يـرى أن قـراءة هـذه الكتـب مـن فـروض األعيـان علـى
املسـ ــتوى الشـ ــعيب واجلمـ ــاهريي ويـ ــرى أن هـ ــذه الكتـ ــب سـ ــتنري لنـ ــا الطريـ ــق
وتوضـ لنــا معاملــه فلــم تغــن عنــا دراســة القــرآن والســنة وعلــوم الشـريعة شــيئا
وعلماؤها كما ـ وصفهم ـ حمنطون وال يفهمون إال القشـور وكـأن اللبـاب ولـب
اللباب هي هذه الكتب وال يعرف األعداء إال بقراءهتا فماذا أفاد األمة فقهاء
الواقع؟!.
ال أريد أن أحكـم علـى عبـدالرمحن ولكـب أريـد أن يـدرك مـا يف كالمـه
هذا الذي سردته وغريه وغريه من حتقري للعلماء .
وما يرتتب على هـذا التحقـري مـن آثـار عميقـة يف نفـوس شـباب كثـريا مـا
يقرأ مثـل هـذه الكتـب الـيت تشـتمل علـى مثـل هـذا احلـط علـى العلمـاء فتكـون
النتيجة بل قد كانـت يف كثـري مـنهم احتقـار العلمـاء وغمطهـم والتعـايل علـيهم
وعلى ما عندهم من علم وفتاوى .

( )1خطوا رئيسية لبعث األمة اإلسالمية ص (111ـ. )113
( )2ألــيس يف كتــاب اهلل الكثــري مــن آيــات التحــذير مــن مكائــد اليهــود والنصــارى وكــذلك يف ســنة
رســول اهلل ز ويف كت ــب أه ــل العل ــم  .مث ــل اقتض ــاء الصـ ـراط المس ــتقيم لش ــيخ ٍ
اإلس ــالم اب ــن تيمي ــة
وكتاب أحكام أهل الذمة البن القيم  .وكتاب هداية الحيارى من شبه اليهود والنصارى البن القيم
وكتــاب الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وغريهــا مــن عش ـرات
الكتب يف موضوعها )( .
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إن موق ــف علم ــاء الواق ــع ليش ــبه م ــا ك ــان يقول ــه ويدعي ــه علم ــاء الك ــالم
وعلمــاء املنطــق يف زمــاهنم ألهــل الســنة يف ذلــك الزمــان حشــوية وغثــر وجمســمة
ومشبهة ويرون أن اهلداية وإنارة الطريق يف كالمهم ومنطقهم وما كان يقوله
الصوفية يف علماء السنة يف زماهنم أهنم ال يعلمون إال القشور .
والصـوفية يعلمــون علـم البــاطن وعنــدهم اللـب ولــب اللـب وهــم اخلـواص
وخواص اخلواص.
ومـ ــا كـ ــان يقولـ ــه القوميـ ــون واألح ـ ـزاب املعاصـ ــرة ممـ ــن وصـ ــفوا أنفسـ ــهم
بالتقدميني وغريهم من العلماء وغريهم بالرجعيني .
ويأئ علماء الواقع اليوم فيمجدون فقه الواقع وحييطون أنفسهم هبـاالت
مــن هــذا الفقــه فهــذا يســمي علــم العلمــاء قشــورا وهــذا يــرميهم بالعلمنــة
وهذا يسميهم حمنطني وهذا يسميهم عمالء وجواسيس .
فكانــت فتنــتهم أشــد علــى اإلســالم واملســلمني مــن املناطقــة واملتكلمــني
والصوفية والقوميني.
إن كـان علمـاء الواقـع يريــدون ل مـة خـريا فليعلنـوا تــوبتهم مـن هـذا الغلــو
يف فقــه الواقــع الــذي يرونــه أشــد فــروض األعيــان وأعظــم العلــوم ولريفع ـوا مــن
شأن الشريعة وعلومها ومن شأن علمائها الذين مدحهم اللـه ورسوله .
وأخــرب أنــه يــرفعهم درجــات وقــرن شــهادهتم بشــهادته وشــهادة مالئكتــه
علـ ــى أعظـ ــم مشـ ــهود عليـ ــه وهـ ــو التوحيـ ــد ملكـ ــانتهم عنـ ــده وأن مـ ــن س ـ ـواهم
جاهلون وإن فرحوا مبا عندهم من العلم .
وفضائل علماء الشـريعة قـد أشـاد هبـا القـرآن والسـنة وال يقـوم للمسـلمني
ديــن وال دنيــا إال هب ـم وتشــويههم وتصــويرهم بالصــور الكريهــة القبيحــة يضــر
باإلس ـ ــالم واملس ـ ــلمني وذل ـ ــك م ـ ــن أس ـ ــباب دف ـ ــع األم ـ ــة إىل هاوي ـ ــة اجله ـ ــل
والض ــالل ال ــذي ه ــو م ــن أش ـراا الس ــاعة  .أمــا عل ــوم ال ــدنيا وعل ــوم السياســة
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والواقع فيكفي األمة أن يقوم به بعض أفرادها ممن هو مؤهل لـذلك وال جيـوز
أن نوجه األمة كلهـا لـذلك ونشـعرهم أن عـزهم وجمـدهم متوقـف عليـه ومـن ال
يعـرف ذلـك ال يصـل لشـيء وأهـل الغـرب قـد قطعـوا شـوطا يف علـوم الـدنيا
بســبب اجتــاههم إىل التخصصــات ي ولكــنهم يكرمــون أحبــارهم ورهبــاهنم مبــا
أظـن أنــه أحســن مــن إكـرام فقهــاء الواقـع لعلمــائهم أقــول هــذا يف املتــدينني مــن
أهل الغرب أما املالحدة والعلمانيون منهم فلهم شأن آخر.
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ثالث ـاً
فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إل الـلَّه
وقــد ألــف يف حــدود (1414هـ ـ ـ 1984م) يف هــذا الكتــاب لــوث
جي ــدة م ــع أين مل أق ـرأه كل ــه وعل ــى م ــا قرأت ــه بع ــض املالحظــات كقول ــه  :ب ــأن
املـظاهرة مـن وسـائل الـدعوة إىل اللــه ونسـبة ذلـك إىل رسـول اللــه ز وكـالم
يف التكفري حيتا إلى عادة نظر مث التوضي والدقة حىت ال يستغل .
والذي يهمب هنا الكالم يف العلماء حيث قال عبدالرمحن :
((من يص له االجتهاد واالستنباا ؟!
أمــا القــول بــأن كــل أحــد قــادر علــى فهــم الكتــاب والســنة واالســتنباا
منهمــا وحــل مشــاكل األمــة وخاصــة هــذه املشــاكل العويصــة الــيت حتتــا إىل
أرضــية فكريــة وســعة اطــالع هائــل ومعرفــة بــأحوال العــامل اليــوم وسياســات
الدول واحلكومات  . .خاصة بعد هـذا التشـعب والتـداخل واهتمـام كـل دولـة
مب ـ ــا حي ـ ــدث يف األخ ـ ــرى نظـ ـ ـرا ألن الع ـ ــامل ق ـ ــد أص ـ ــب كالقري ـ ــة الواح ـ ــدة
وأص ــبحت حي ــاة ك ــل دولــة ت ـرتبط بص ــورة أو ب ــأخرى مب ـا يف ال ــدول األخ ــرى
فب ــرتول املس ــلمني م ــثال يع ــي أكث ــر م ــن ش ــطر الع ــامل علي ــه وم ــا حي ــدث يف
بالدنا يهم بالضرورة كل من ترتبط حياته هبذه املادة احليوية وهكذا  . . .ويف
خــالل هــذا التشــابك يصــب معرفــة مــا جيــب علــى املســلمني عملــه لــيس أم ـرا
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هينــاي بــل حيتــا إىل فقــه عظــيم ودراســات كثــرية ال تتــأتى للمبتــدئني وال
للمنعزلني عما يدور يف هذا العامل ))(. )1
وه ــذا هتوي ــل كب ــري بفق ــه الواق ــع جيع ــل الفت ــوى يف ه ــذه األم ــور العظيم ــة
خاصة بفقهاء الواقع .
وأمــا علمــاء الش ـريعة الــذين اليعرف ــون الواقــع( )2ف ـ ن الفتــوى م ــنهم يف
ميــادين فقــه الواقــع مــن نــوع املســتحيالت أو قريــب مــن هــذا النــوع  .ألهنــم يف
هــذه امليــادين يف عــداد املبتــدئني أو العـوام وهــذا كلــه مــن باليــا الغلــو يف فقــه
الواق ــع يف ه ــذا العص ــر ال ــذي أص ــب س ــالحا رهيب ــا بأي ــدي الص ــبيان والنس ــاء
يشــهر يف وجــه العلمــاء وتضــرب بــه فتــاواهم ويطعــن بــه يف أعراضــهم فــبعض
تالميـ ــذ هـ ــذه املدرسـ ــة يـ ــرميهم بالعمالـ ــة ألعـ ــداء اإلسـ ــالم وبعضـ ــهم يعتـ ــرب
فت ــاواهم م ــن املـ ـواالة للك ــافرين وين ــزل عليه ــا آي ــات ال ــوالء والـ ـرباء وبعض ــهم
يتــأدب فيقــول إهنــم ال يعرفــون الواقــع فــال تص ـ فتــاواهم وألهنــم ال يعرفــون
من ــاا األحك ــام ال ــيت يفت ــون فيه ــا  .وه ــذا م ــن أعظ ــم املفاس ــد واإلفس ــاد يف
األرض ويتعلــق بعــض فقهــاء الواقــع بكــالم ابــن القــيم وكالمــه حــق ولكنــه ال
يريــد فقــه الواقــع هــذا بــل يريــد أنــه إذا جــاء الســائل يســتفيت يف قضــية أو أراد
احلــاكم أن حيكــم يف قضــية فعليــه أن يعــرف املالبســات الــيت البســتها والقـرائن
الــيت حفتهــا ومثــل هــذا جيعــل العلمــاء الــذين تتــوفر فــيهم شــروا الفتــوى الــيت
( )1فصول يف السياسة الشرعية ص ()195
( )2ال أتصور عاملا من علماء الشريعة ال يفهم الواقع الـذي يعـي فيـه وحيكـم عليـه وهـل جيـوز لعـامل
أن حيكم يف قضية ما وهو مل يفهم واقعهـا ومالبسـاهتا ؟ ي إنـه لـو فعـل لـنقض حكمـه وال أتصـور عاملـا
يفـيت يف مســألة وهــو مل يفهــم الواقــع فيهــا ولــو فعـل ألفــىت يف جمهــول  .وال أتصــور مدرســا يــدرس فنــا
من الفنون وهو مل حيط به خربا ولو فعل لفشل يف تدريسه  .فماهو يا ترى فقه الواقـع الـذي يهولـون
به هل هو من املعجزات اليت ال يعلمها إال هم ؟! ()
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ذكرهــا علمــاء األصــول والقضــاة الــذين تتــوفر فــيهم شــروا القضــاء هــم مرجــع
األمـ ــة يف القضـ ــايا الكـ ــربى والصـ ــغرى السياسـ ــية واالقتصـ ــادية وحيف ـ ـ هلـ ــم
مكــانتهم يف األمــة والشــروا الــيت ابتكرهــا فقهــاء الواقــع جيــب أن خيــافوا اللــه
يف األمـة ويتوبـوا منهـا وعلـيهم أن يتعـاونوا مـع العلمـاء يف تربيـة شـباب األمــة
علــى اح ـرتام علــوم الش ـريعة وآداهبــا وأخالقهــا إىل جانــب اح ـرتام علمــاء األمــة
وإع ـ ــادة اعتب ـ ــارهم إل ـ ــيهم ب ـ ــدال م ـ ــن االس ـ ــتمرار يف تش ـ ــويههم والس ـ ــعي يف
إسقاطهم وإسقاا علمهم وفتاواهم.
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رابع ـ ـ ـ ـاً
مشروعية العمل الجم ـ ـ ـ ـ ــاعي
كتــاب (مشــروعية العمــل اجلمــاعي) وقــد ألــف يف حــدود 1419هـ ـ ـ
1989م ) .
وهذا الكتاب يف حدود قراءئ وفهمي يدور على ثالثة أمور .
األول  :إثبات مشروعية العمل اجلماعي .
الثاني  :الدفاع عن اجلماعات وبيان فضلها على املسلمني .
الثالث  :النيل من علماء وطالب ينتمون إىل املنهج السلفي.
أما األمر األول  :فأقول إين إىل يومي هذا ال أعـرف أحـدا مـن السـلفيني
حيرم العمل اجلماعي املشروع( )1وأكرب دليل على هذا واقع السلفيني يف كـل
مكان إذ هلم مدارس وجامعات هلا إداراهتا ومسؤوليها وأساتذهتا وميزانياهتـا.
وهلم مجعيات يف اهلند وباكستان وبنجالدي وغريها.
وهلــم مســاجد ومشــاريع تقــوم كلهــا علــى أعمــال مجاعيــة ويف الســعودية
هلــم وزارات عديــدة منهــا وزارة العــدل يتبعهــا عش ـرات احملــاكم ووزارة التعلــيم
الع ــام ووزارة التعل ــيم الع ــايل يتبعه ــا اجلامع ــات وك ــل ذل ــك يق ــوم عل ــى التنظ ــيم
اإلداري والعلمي واملايل ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة احلـج .
 . .إىل آخر الوزارات .
( )1القائم على منهج الكتاب والسنة وما عليه املسلمون قدميا وحديثا )( .
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وقامــت فيه ــا مراك ــز ومكات ــب ل ــدعم اجله ــاد وإلغاث ــة املنك ــوبني والع ــون
للفقراء واملساكني وغري ذلك من األعمال اجلماعية املنظمة .
وألنصار السنة يف مصر والسودان مـدارس ومسـاجد وأعمـال تقـوم علـى
العمل اجلماعي ويف الـيمن مـدارس ومسـاجد قائمـة علـى العمـل اجلمـاعي
ومــا مسعنــا مــن عــامل أو طالــب علــم ســلفي حيــارب العمــل اجلمــاعي املشــروع
وحيرم ويبدع أهله .
وإذا كان القصد مـن العمـل اجلمـاعي هـو مـا ذكرنـاه وأشـباهه فـال داعـي
أبــدا إىل التــأليف والتأصــيل فيــه واألخــذ والــرد الــذي أدى إىل الطعــن والتجـري
وكان ضرره أكثر من نفعه .
وأمــا األمــر الثــاني  :ف نــه كمــا تبــني يل وكمــا ســيظهر للقــاريء ف نــه وإن
مســى مــن يــدافع عــنهم مجاعــات فـ ن مقصــوده بــذلك الــدفاع عــن فــرق مزقتهــا
األهواء احلزبية السياسية والعقائد واملناهج البدعية .
وهــذا هــو الــذي يــرى الســلفيون أنــه تفــرق حمــرم حرمــه الل ــه ورس ـوله ز
وأطبق على حترميه وذمه سلف هذه األمة من الصحابة والتـابعني وأئمـة اهلـدى
إىل يومنا هذا .
وكــان الواجــب علــى عبــدالرمحن أن يضــرب بــأقوى ســهم يف دعــوة هــذه
الف ــرق إىل الع ــودة إىل الكت ــاب والس ــنة وعقائ ــد وم ــنهج الس ــلف الص ــاحل وإىل
اخلــرو مــن زنزانــات وســجون التحــزب والتفــرق إىل رحــاب اجلماعــة الواســعة
القائمة على الكتاب والسنة على فهم سلف األمة .
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وقد وعد الشيخ ابن باز بالرجوع عن هذا املسلك ونسأل اللـه أن يوفقه
ل ــذلك( )1ف ـ ن ه ــذا أمــر عظ ــيم وخمالفــة أه ــل احل ــق أمــر خطــري ي ألن ــه أدى
ويــؤدي إىل تقريــر أهــل الباطــل والبــدع علــى بــاطلهم وبــدعهم بــل والــدفاع عــن
الباطل والبدع واملبتدعني .
وأما األمر الثالث  :فليعذرين األخوة ف ن عبـدالرمحن قـد وقـع يف دوامتـه
منــذ أمــد بعيــد اســتمر يف هــذه الدوامــة ومل خيــر منهــا كمــا رأينــا ذلــك يف كتبــه
الـيت أســلفنا احلـديث عنهــا وكمـا ســيأئ ونسـأل اللــه أن خيرجـه منهــا إنـه علــى
كل شيء قدير .
برهان ما ذكرته باالضافة إىل ما سبق
قوله يف هذا الكتاب :
أوالً  :قوله يف مقدمتـه  . . . (( :وبعـد فـ ين اسـتمعت إىل بعـض اإلخـوة
م ــن ط ــالب العل ــم والعلمــاء وك ــذلك بع ــض م ــن ينتســب إىل العل ــم ويدعي ــه
ولـيس كـذلك أن اجلهـاد اجلمـاعي ال جيـوز إال لإلمـام العـام ـ إمـام املسـلمني
وحده وإن كل مجاعة تتأسس جلهـاد أو دعـوة أو عمـل مـن أعمـال الـرب واخلـري
بدافع ذائ من أهلها ليست مجاعة مشروعة .
وإن مجاع ـ ــات ال ـ ــدعوة اإلس ـ ــالمية ال ـ ــيت قام ـ ــت يف الع ـ ــامل شـ ـ ـرقا وغرب ـ ــا
كاجلماعــات الســلفية ومجاعــات التبليــغ ومجاعــات اإلخ ـوان املســلمني وغــري
ذلــك مــن هــذه اجلماعــات أهنــا مجاعــات فرقــة وتفرقــة وأن قيامهــا غــري جــائز
وبالتايل عملها غري مشروع . . .

( )1وخيشى أن يكون القصد مـن وعـده للشـيخ هـو اخلـداع وانتـزاع التزكيـة مـن غـري حتقيـق ملـا وعـد بـه
فقد مضى على هذا الوعد زمن طويل مل يتحقق من خالله مـا وعـد بـه إال قولـه ( :أنـا بـر ممـا خيـالف
الكتاب والسنة) وهو عبارة جمملة حتتمل وكل يفسرها مبا يريد )( .
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وادعى بعض هؤالء الذين استمعت إىل تسجيالهتم أن هـذه اجلماعـات
تصــنف مــع أهــل االعتـزال (املعتزلــة) واخلـوار ألهنــم خرجـوا بتأسيســهم هــذه
اجلماعات خرجوا على مجاعة املسلمني وعلى حكام املسلمني .
والــذين قــالوا ذلــك ادع ـوا كــذلك أن هــذه اجلماعــات ليســت مــن هــدي
الرسول زوال من سنته وأهنـم اختـذوا غـري طريقـه وغـري منهجـه يف الـدعوة إىل
اللـه سبحانه وتعاىل .
وملــا رأيــت أن كث ـريا مــن أبنــاء املســلمني وشــباهبم قــد خــدع هبــذه الفتــوى
الباطل ــة والق ــول اجلـ ـزاف ال ــذي ال يس ــتند إىل علـ ـم وال عق ــل أحبب ــت مب ــا
أوجبــه الل ــه علــي مــن البيــان وعــدم الكتمــان أن أضــع هــذه الرســالة املختصــرة
بيانــا للحــق وكشــفا للغمــة وهدايــة لــول اللــه إىل الطريــق املســتقيم واللــه وحــده
املسئول أن جيعل عملي خالصا وأن جيعله صوابا))(. )1
أقول يف هذا املقطع :
 1ـ إن بعــض طــالب العلــم والعلمــاء وبعــض مــن ينتســب إىل العلــم ال
جييزون اجلهاد اجلماعي يف أي شكل من األشكال .
 2ـ ويرون أن اجلماعات كلها مجاعات فرقة وتفرقة .
 3ـ وإن بعــض هــؤالء ال ــذين اس ــتمع إىل تســجيالهتم أفت ـوا ب ــأن ه ــذه
اجلماعات تصنف مع أهل االعتزال واخلوار .
أما األول  :فنطالبه بالبينات على دعواه ال سيما على العلماء .
وأمـا الثـاني  :فقــد اعـرتف خبطئـه وتراجـع عنــه وإن كـان يف هـذا الرتاجــع
نظر لكنه حيتج به عليه .

( )1مشروعية العمل اجلماعي ص ( 5ـ . )6
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وأم ــا الثال ــث  :وه ــو إنك ــاره تص ــنيف مجاع ــة التبلي ــغ وح ــزب اإلخـ ـوان
املسلمني مع املعتزلة واخلوار واعتبارهم من الفرق .
وإنك ــاره عل ــى الق ــائلني ب ــأن ه ــذه اجلماع ــات ليس ــت عل ــى ه ــدى الن ــيب
زوال سنته وال على طريقته ومنهجه .
فنس ــأله ه ــل مجاع ــة التبلي ــغ قائم ــة عل ــى م ــا ك ــان علي ــه رس ــول اللـ ــه ز
وأصحابه كما حدد رسول اللـه ز الفرقة الناجية من فرق اهلالك؟!
هل مجاعة التبليغ الديوبندية تقرر يف مدارسها كتب التوحيد على مـنهج
السلف الصاحل مثل السنة للاللكائي والشريعة لآلجري واإلبانة البن بطـة
والواسطية واحلموية والتدمرية والصواعق املرسلة ؟!.
وحتــب هــذه الكتــب وأهلهــا وتنص ـ النــاس بدراســتها ي أو أهنــا حتــارب
هـ ــذه الكتـ ــب وأهلهـ ــا وترميهـ ــا وترمـ ــي أهلهـ ــا بالضـ ــالل وتقـ ــرر كتـ ــب البـ ــدع
كالنســفية واملســايرة وكتــب الـرازي واإلجيــي وغريهــا مــن كتــب العقائــد املاتريديــة
واألشعرية واجلهمية ؟!
وه ــل ه ــي يف توحي ــد العب ــادة تق ــرر كت ــاب التوحي ــد وش ــروحه وكت ــاب
التوسل والوسيلة والرد على البكري وإغاثة اللهفان وأمثاهلا؟!
أو هي حتارب هذه الكتب وحتارب أهلها وتدرس كتـب الكـالم واملنطـق
والفلسفة وكتب التصوف الشركي ؟!
وهــل حيبــون أهــل احلــديث املوحــدين ألهنــم أهــل توحيــد حيــاربون الشــرك
وحيــاربون التعطيــل وأهــل ســنة يتمســكون بكتــاب اللــه وســنة رسـوله صــلى اللــه
عليه وسلم؟! أو يبغضوهنم وحياربوهنم ؟!
وأخريا فهم مع كل هذا البالء يبايعون على أربع طرق صوفية :
النقشـ ــبندية والسـ ــهروردية واجلشـ ــتية والقادريـ ــة وفيهـ ــا احللـ ــول ووحـ ــدة
الوجود واعتقاد أن األولياء يتصـرفون يف الكـون وعمـدهتم تبليغـي نصـاب وهـو
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مل ــيء بالعقائ ــد الض ــالة واألحادي ــث املوض ــوعة وه ــم باإلض ــافة إىل ك ــل ذل ــك
مرجئة وهذه األمور جتاوزت حد التواتر.
والقــول بأنــه ال جيــوز تصــنيفهم يف الفــرق املبتدعــة ال يتمشــى مــع مــنهج
الســلف وال يتمشــى مــع عقــل والشــرع وإنكــار للحقــائق الواضــحة كالشــمس
مث ه ــم يف الفق ــة أه ــل رأي وتعص ــب ي ــردون مئ ــات األحادي ــث الص ــحيحة يف
عشرات األبواب الفقهية .
فهل يقال يف هؤالء إهنم من أهل السنة واجلماعة وال جيوز تصـنيفهم يف
أهل البدع ؟!
إن أمثــال هــؤالء يف بــاب االعتقــاد يصــنفهم شــيخ اإلســالم يف اجلهميــة
كما قال يف األشعرية إهنم من اجلهمية إال من أخذ منهم بكتاب اإلبانة أليب
احلسن األشعري( )1فهذه قضية واحدة من قضاياهم تصنفهم مع اجلهميـة
وقد بدع السلف من قال لفظي بالقرآن خملوق وكفـروا مـن قـال  :إن القـرآن
خملوق .
وقل يا عبدالرمحن كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
(وهلــذا كــان فيمــا خاطبــت بــه أمــني الرســول عــالء الــدين الطيربســي أن
قلــت :هــذه القضــية لــيس احلــق فيهــا يل بــل هلل ولرس ـوله وللمــؤمنني مــن شــرق
األرض إىل مغرهبا وأنا ال ميكنب أن أبدل الـدين وال أنكـس رايـة املسـلمني
وال أرتد عن دين اإلسالم ألجل فالن وفالن)(. )2
وهي قضية استواء اللـه على عرشه كما بينها بعد(. )3
(358/6( )1ـ. )359
( )2انظر كتاب جمموع الفتاوى (. )214/3
( )3جمموع الفتاوى (. )218/3
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فكيف وقد تراكمت عند هؤالء كثري من القضايا والباليا .

وأما اإلخوا المسلمو فيشاركونهم في هذه القضايا كلها ويأيـدو علـيهم
بأنهم يدخل في جماعتهم الروافض وال وارج بل والنصارى.
والقول بتعدد األديا وأخوة األديا .

فقد دعا الدكتور الرتايب ـ احلاكم الفعلي ـ يف أحـد املـؤمترات الـيت عقـدت
يف السودان إىل حتقيق وحدة األديان(. )1
وكذلك دعا حسن مكي أبرز قادة اإلخوان إىل إقامة احلزب اإلبراهيمـي
أي من اليهود والنصارى واملسلمني(. )2
ويقــول القرضــاوي جبـواز تعــدد األديــان وأن احليــاة تتســع ألكثــر مــن ديــن
بعد متييع اخلالف بني الفـرق مبـا فـيهم الـروافض علـى القاعـدة الضـالة (نتعـاون
فيمــا اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضــنا بعضــا فيمــا اختلفنــا فيــه ) هــذه هــي الوســطية
وذكر أن معه يف هذا اخلط الغزايل والرتايب وهويدي ويسمي هذا االجتـاه بـروح
اإلسالم (.)3
ويف بيـان أصــدره اإلخـوان املســلمون حيـددون مــوقفهم مــن غــري املســلمني
يتحدثون فيه باسم اإلسالم ويتربؤون ممن خيالفهم ويصرحون فيه بقوهلم :
((واإلخوان املسلمون يرون الناس مجيعا محلة خري ومؤهلني حلمل األمانـة
وموقفنا من إخواننا املسيحيني يف مصر والعـامل العـريب موقـف واضـ وقـدام
ومعــروف هلــم مالنــا وعلــيهم مــا علينــا وهــم شــركاء يف الــوطن وأخــوة يف

( )1انظر صحيفة السودان احلديث العدد ( )1212تاريخ 1993/4/29م.
( )2جملة امللتقى العدد (. )4
( )3انظر جملة اجملتمع  .العدد /21/1118ربيع اآلخرة 1415/هـ .
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الكفاح الوطب الطويل هلم كل حقوق املواطن املادي منها واملعنوي املدين
منها والسياسي والرب هبم والتعاون معهم على اخلري فرائض إسالمية .
ال ميلك مسلم أن يستخف هبا أو يتهاون يف أخذ نفسه بأحكامها .
وم ــن ق ــال غ ــري ذل ــك أو فع ــل غ ــري ذل ــك ف ــنحن ب ـ ـراء من ــه ومم ــا يق ــول
ويفعل))(. )1
كل هذا يقال باسم اإلسالم مع األسف .
ولطوائف منهم مشاركات يف مؤمترات وحدة األديان وحوار األديان.
فال حول وال قوة إال باللـه .
واحلديث عن مؤمترات وحدة األديان وحوار األديان يطول .

وهذه أمور واكحة متواترة وقد صرحوا بها في كتبهم وصـحفهم ومجالتهـم
وفي مقابالت صحفية كما رأيت شيئاً منها .

فال جيوز لناص لنفسه ولإلسالم أن يدافع عـنهم ويصـر علـى تصـنيفهم
يف أهل السنة واجلماعة .
وتــذكر مــا مضــى قريبــا عــن شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ـ رمحــه الل ــه ـ يف
األشعرية بل يف واحدة من قضايا األشعرية .
ثانياً  :وقال عبدالرمحن عبداخلالق :
(( وكثــري مــن العلمــاء وطــالب العلــم ول ســف يفتــون بفتــاوى يظنوهنــا
لكــل جيــل وقبيــل وزمــان ومكــان وال يراعــون خصوص ـية واســتثناء كــاجلواب
عل ــى السـ ـؤال ال ــذي ه ــو موض ــوع ه ــذه الرس ــالة ف ــبعض ط ــالب العل ــم ه ــؤالء
يعيشون يف دولة تطبق من الشريعة مـا شـاء اللــه كـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن

( )1جملــة اجملتمــع العــدد (/9/ )1149ذو احلجــة 1415ه ـ وقــد قــال رســول اهلل
غري ذلك .

ز

وعلمــاء األمــة
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املنكــر وإقامــة الصــالة وتعلــيم العلــم الشــرعي ونشــر الفضــيلة والعنايــة بــاملوتى
وإقامــة املســاجد وحنــو ذلــك ممــا هــو مفــروض للمســلمني أن جيتمع ـوا ويؤلف ـوا
بينهم مجعية أو مجاعة تقوم بواجب هذه من الواجبات.
فتكــون فتــاواهم أنــه ال جيــوز تأســيس وإقامــة هــذه اجلمعيــات واجلماعــات
إال بـ ذن اإلمــام( )1وينســى هــؤالء ويغفلــون أن هنــاك مــن احلكــام واألئمــة مــن
حيــرم إقامــة هــذه الفـرائض ويصــد النــاس عنهــا فضــال علــى أنــه ال يهــتم هبــا وال
يعبأ بشأهنا .
فهــل يســكت املســلمون الــذين يبتلــون بأمثــال هــؤالء الظلمــة الفســقة؟!.
هل يسكتون عن إقامة هذه الفرائض ؟!
هــل يــرتك املســلمون أرض اإلســالم تســتباح مــن أعــداء الل ــه ألن اإلمــام
فت بابه ألعداء اللـه كما فعـل حـاكم أفغانسـتان ظـاهر شـاه الـذي فـت أبوابـه
للشــيوعيني املالحــدة . . .وأرادوا بــل قلب ـوا قلــب أفغانســتان البلــد املســلم إىل
بلد شيوعي كافر يطبق فيها حكم الكفر واإلحلاد ؟!
وه ــل يس ــكت املس ــلمون ويس ــتكينوا أو يهبـ ـوا إلنق ــاذ م ــا ميك ــن إنق ــاذه
والدفع عن أعراضهم وأمواهلم وذراريهم ؟! . . .
( )1لــو اشــرتا أحــد املفتــني موافقــة اإلمــام علــى األعمــال اجلماعيــة فلــيس بغريــب ألن اإلمــام املســلم لــه
مكانتــه يف اإلســالم وحــىت احلكومــات الكــافرة واحلكومــات العلمانيــة واحلكومــات املنحرفــة ال تســم
مبزاولــة أي عمــل مجــاعي إال بـ ذن منهــا وهــذا يعرفــه عبــدالرمحن وغــريه .بــل صــرح بــه عبــدالرمحن يف كتابــه
(المســلمو والعمــل السياســي) ص ( : )32إن احلــزب السياســي واجلمعيــة اخلرييــة والتجمــع والنقابــة
واالحتاد هذه املؤسسات اليت يسم هبا النلام الحر (الديمقراري) جيب على املسلمني املبادرة إليها.
ويكــرر  :فيجيــز استصــدار مثــل هــذه اجلمعيــة أو احلــزب أو حــىت جمــرد األمــان واحلمايــة لفــرد أو مجاعــة
بــأن تنشــر ديــن اهلل وتــدعو إىل اهلل وأن استصــدار هــذا التشـريع جــائز يف ظــل دولــة كــافرة قلبــا وقالبــا .
فكيف بدولة تعلن اإلسالم يف بعض جوانب حياهتا ).
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أم ه ـ ــل ينتظ ـ ــر املس ـ ــلمون اإلم ـ ــام الع ـ ــام أو امله ـ ــدي املنتظ ـ ــر أو املس ـ ــي
املخلس  . . .ال شك أهنم جيـب علـيهم القيـام مبـا يسـتطيعون مـن دفـع الشـر
صع َعر ـ ُ َم ع
عــن أنفســهم والــدفاع عــن ديــنهم وأعراضــهم وأم ـواهلم { َولَ َي ْن ُ
عوي َز يع } وقـد فعــل ســبحانه وتعـاىل فــانظر كيــف نصــر
صع ُعرإ ل ـ َ لاع ز
َين ُ
اللـه من هب لنصرة دينه وإعالء شـريعته والـدفاع عـن نفسـه وعرضـه  . . .وال
جيوز للمسلمني التويل عن الزحف وترك أرض اإلسالم ألعداء اإلسالم .
والعجب بعد ذلك لـبعض طـالب العلـم الـذين يفتـون خـاطئني وخمطئـني
أنــه ال جيــوز جتمــع أبــدا إلقامــة واجــب مــن هــذه الواجبــات الــيت أســلفنا الق ـول
فيهــا وهــذا مــن قصــر نظــرهم وضــعف بصــريهتم وجهلهــم بــأحوال املســلمني
حوهلم وانغالقهم يف الزوايا الـيت يعشـون فيهـا وال يـدرون عمـا يعايشـه النـاس
حــوهلم وعــدم 1ممارســتهم لــدعوة حقيقيــة ترجــع املســلمني إىل ديــنهم وتأخــذ
بأيديهم إىل أسباب العز والنصر والتمكني))(. )1
وهذ الكالم فيه تعيني هلؤالء الناس من العلماء وطالب العلـم وأهنـم مـن
علماء السعودية وطالهبا مث فيه إزراء هبـم بـل وسـخرية هبـم وطعـن يف دعـوهتم
وأهنم ال ميارسون دعوة حقيقية ترجع املسلمني إىل ديـنهم وتأخـذ بأيـديهم إىل
أسباب العز والنصر والتمكني .
وكأن الدعوة احلقيقية اليت ترجع املسلمني إىل دينهم  . . .اخل
توجد عند خمالفيهم وكأهنم وقفوا سدا منيعا يف وجه اجلهاد األفغاين.
وإذا كــان هــؤالء الــذين يــتكلم فــيهم هــم بعــض علمــاء اململكــة وبعــض
طالهبــا فمــا بالــه يكــتم فتــاوى وجهــاد اآلخـرين باملــال والــنفس ذلكــم اجلهــاد
السخي الذي مل يبخل بشئ مث كان اجلزاء قتل السلفية وزعيمها يف كنر .
( )1مشروعية العمل اجلماعي ص ( 22ـ . )25
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مث ماذا استفاد االسالم واملسلمون من هذا النصر املؤزر يف أفغانستان؟.
ثالثاً  :ذكر يف الباب الثامن األسباب الدافعة إىل هذه الفتاوى ومنها :
السبب الثاين الذي محـل بعـض مـن أفـىت لرمـة العمـل واجلهـاد اجلمـاعي
أهنــم يف زعمهــم مل يــروا لــه نظـريا علــى عهــد رســول اللــه صلىاللــه عليــه وســلم
وهــذا خطــأ جســيم ويف األمثلــة الــيت ســردناها وبيناهــا أدلــة كافيــة ملــن كــان لــه
أدد نظــر وفك ــر  .ول س ــف أن ــب مسع ــت يف ش ـريط مس ــجل س ــئل في ــه أح ــد
هــؤالء املفتــني  :أجيــوز أن نؤســس فيمــا بيننــا مجاعــة ملســاعدة احملتــاجني وكعــل
صندوقا كمع فيه مث نساعد منه احملتا واملدين والعاجز عن الدين وحنو ذلـك
؟
فق ــال ه ــذا املف ــيت !! ال جي ــوز ذل ــك ي ألن التنظ ــيم مل يك ــن عل ــى عه ــد
رسول اللـه ز !! . . .
وادعــى هــذا املتصــدر زورا للفتيــا أنــه مل يكــن للرســول ز صــندوق ! وإمنــا
كان يوزع ما يأتيه من املال لساعته بني من حضر عنده !!
وهــذا جهــل عظــيم بالــدين وجهــل بالســنة والســرية والتــأريخ كلــه وهــدم
ل مة من أساسها  . . .فقد كان للرسول ز بيت مال وكان بالل هو القـائم
عليــه وأحيانــا كــان الرســول ز يفــرق املــال الــذي كــان يأتيــه وقعــة( )1واحــدة
وأحيانــا كــان جيتمــع لديــه ويرصــده يف بيــت امل ـال حلاجــة املســلمني املســتقبلية
()2
ك جازة الوفود وتسديد الديون ونفقة اجلي ))...
أقول :

( )1يقصد دفعة واحدة .
( )2مشروعية العمل اجلماعي ص (33ـ. )34
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 1ـ ليتــذكر عبــدالرمحن أنــه قــد قــال يف ص ( )5أنــه اســتمع تســجيالت
وهنا يقول  :إنه مسع يف شريط مسجل سئل فيه أحد هؤالء .
 2ـ بــالغ يف رده علــى هــذا املفــيت حيــث رمــاه باجلهــل بالــدين والســنة
والسرية والتأريخ .
واألدهــى مــن ذلــك ادعــاؤه أن فتــوى هــذا املفــيت يف قضــية جزئيــة وهــي
إنشاء صندوق للرب هتدم األمة .
 3ـ تقصريه يف الرد على من فتواه هتدم الدين فكان عليه أن جييب عليـه
بأمثلة وصور من الدين والسرية والسنة والتأريخ متاثل الصورة اليت أجاب عنهـا
املفيت .
 4ـ كـان ينبغـي أن يقتصـر يف الـرد علـى هـذا املفـيت يف هـذا املوضـع( )1ال
سيما وهو قد سـبق لـه أن تكلـم علـى هـؤالء املفتـني علمـاء وطالبـا فيمـا سـبق
يف موضعني ولكنه هنا محل محلة شديدة ينسب إلـيهم أشـياء ال يقوهلـا مسـلم
فضال عن عامل فقال :
(( ولوال هذا البالء الذي حل باألمة حىت تصدر فيهـا هـؤالء مـا سـودت
هــذه الصــفحات وال كتبــت هــذه الكلمــات وال أشــغلت نفســي هبــذه األمــور
الــيت كنــت أظــن يف يــوم مــا أن االشــتغال هبــا كمــن يشــتغل ب قامــة الــدليل علــى
ظهور النهار والشمس طالعة . . .
ولك ــن م ــا نص ــنع إذا ابتلي ــت األم ــة مبجموع ــة م ــن العمي ــان ق ــد نص ــبوا
أنفســهم يف جمــال القيــادة وأو ـوا النــاس أن الرســول ز مل جيابــه بــاطال وال
( )1مث إن الفتــوى هلــا جهــات خمتصــة هــي الــيت تعتــرب فتاواهــا  .فهــل صــدر مــن هــذه اجلهــات مــا قالــه
الشـيخ عبـدالرمحن هنــا ؟ أمـا جمـرد كــالم يف شـريط مـن قائــل جمهـول فـال يبــب عليـه حكـم وال يشــتغل يف
الرد عليه  .ألنه ال أصل له وال فرع )( .
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أقــدم علــى خطــر وال أســس أمــة وال مجاعــة وأنــه حــرم كــل تنظــيم وترتيــب
ودعــا النــاس أن ال يتــدبروا ...أمـرا وأن الينظــروا يف عواقــب فعــل بــل علــيهم
أن يفعلوا الفعل دون نظر يف عواقبه ومبله وأن كـال مـنهم جيـب أن يكـون أمـة
وحده ال يلتزم جبماعة وال يطيع رأيا لغريه وأن يعي مع أئمة الفسق واجلور
على ما يشاؤون ويطيعهم يف الطاعة واملعصية وال خيـر علـيهم بقـول يكـدر
خــاطرهم وينكــر منكــرهم ويــذكرهم مبعاصــيهم وأهنــم إن ألف ـوا مجاعــة إلنكــار
منكر أو دفع عدو أو مساعدة حمتا أو تنظيم زكاة أو بناء مسـجد فقـد أمثـوا
وخرجوا عن هديه وسنته ؟!!
مــاذا نفعــل إذا ابتلينــا مبــن يفــيت بكــل ذلــك وهــو معــدود عنــد النــاس مــن
أهل العلم والتقوى واإلحسان والدين؟!!
واخلالصة أن بعض هؤالء الذين أفتـوا مبـا أفتـوا بـه إمنـا جـاءهم اخلطـأ مـن
ح ــرص ك ــاذب عل ــى ال ــدين وأهل ــه وجه ــل بالس ــنة العملي ــة والس ــرية النبوي ــة
الش ـريفة وجه ــل باحلي ــاة ك ــل احلي ــاة  . . .ولع ــل يف ه ــذه الرس ــالة املختص ــرة
تبصرة وذكرى))(. )1
أقول :

 1ـ أسأل عبدالرمحن يف أي غابة يعي هؤالء القوم أو العميان ؟ !
 2ـ أليس قد حددهتم وحددت بلدهم بالوصف الدقيق .
 3ـ لو ص ما ذكرتـه عـنهم ف نـه ال يكفـي أن يقـال فـيهم إهنـم يهـدمون
أمة اإلسالم إذا كانت فتوى واحد منهم يف صـندوق بـر هتـدم أمـة اإلسـالم ال
ســيما وأن هــؤالء العميــان قــد نصــبوا أنفســهم يف جمــال القيــادة وهــم معــدودون
عنـد النــاس مـن أهــل العلــم والتقـوى واإلحســان والــدين فـ ن مناصــبهم القياديــة
( )1مشروعية العمل اجلماعي ص ( 33ـ . )35
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وشــهرهتم عنــد النــاس كمــا وصــفت ســيجعل الكتــاب البــارعني وكبــار املفكـرين
يعجزون عن تصور الكوارث واخلراب والدمار الذي نشأ وسينشأ عن فتاواهم
يف هذه اجملاالت اليت نسبتها إليهم .
كيـ ــف تـ ــدافع عـ ــن مجاعـ ــات أهـ ــل البـ ــدع وتـ ــذكر فضـ ــلهم علـ ــى العـ ــامل
اإلســالمي وهتــون مــن أخطــار بــدعهم وترمــي أهــل الســنة والتوحيــد واحلــق هبــذه
الفواقر الكبرية والبوائق العظيمة ؟.
إن الغلو يف فقه الواقع هو الذي يوقع يف هذه املضايق .
رابعاً  :يقول عبدالرمحن  (( :الباب السابع
فضل الجمعيات والجماعات عل العالم اإلسالمي .
لــو أن الــذين أفتـوا لرمــة التجمــع واجلماعــة علــى أداء فريضــة مــن فــروض
الكفايات  :أمر مبعـروف أو هنـي عـن منكـر أو إقامـة جلمعـة أو مجاعـة أو أداء
للزك ــاة عل ــى وج ــه أفض ــل أو ح ــج بص ــورة مجاعي ــة موافق ــة للس ــنة أو مقاتل ــة
ألع ــداء اللـ ــه ودف ــع الظ ــاملني أو قي ــام يف وج ــه س ــلطان ك ــافر ظ ــامل حم ــارب هلل
ورسـوله أو اســتنقاذ للمستضــعفني مــن املســلمني  . . .أو أو  . . .ممــا يطــول
شرحه من فروض الكفايات املعطلة .
أقول :لو أن الذين أفتوا لرمة اجلماعة والتجمع يف كل ذلك ونظـروا إىل
املنــافع العظيمــة واآلثــار اجلليــة الــيت اســدهتا اجلماعــات واجلمعيــات اإلســالمية
إىل املس ـ ــلمني يف ش ـ ــرق األرض وغرهب ـ ــا  . . .وك ـ ــانوا متج ـ ــردين م ـ ــن اهل ـ ــوى
والعصبية وأزالوا عن أعينهم غشاوة اجلهل بالعامل الواسع ونظروا إىل أبعد من
أنوفهم ملا أقدموا على ما أقدموا عليه من الفتوى الباطلة والقول اجلزاف.
ف نكار فضل اجلماعات اإلسالمية على املسلمني أمر ال جيحده وينكـره
إال م ــن اتص ــف بالص ــفات ال ــيت ذكرناه ــا آنف ــا  . . .وإال فم ــا ه ــذه الص ــحوة
اإلسالمية والبعث اإلسالمي اجلديد الذي نعيشه اليوم إال أثر من آثـار جهـاد
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مجاع ــات تبلف ــت واجتمع ــت عل ــى ال ــدعوة يف س ــبيل اللـ ــه حتمل ــت تك ــاليف
اجلهاد باملال والكلمة والسيف واللسان.
هل نشوة النصر اليت يعيشها اليوم الشعب األفغاين املسـلم الـذي انتصـر
علــى أعــىت قــوة باغيــة يف العــامل وعلــى مــدار التــأريخ إال مثــرة لعمــل مجاعــات
للجهــاد تبلفــت كــل منهــا علــى البــذل والتضــحية واجلهــاد بــالنفس واملــال يف
سبيل اللـه  . . .؟!
هل ميكن أن يقوم عمل كالذي عمله هؤالء اجملاهدون إال جبماعة وأمري
ونظام وختطيط وسياسة شرعية ووعي بالواقع احمليط ؟؟ . . .
هل كان جيب على هؤالء أن ينتظروا إذن اإلمام ؟؟
وأين ذلك اإلمام الذي جيب أن ينتظر إذنه ومشورته ؟
()1
أروين يف العامل كله الذي نعيشه اليوم إماما يستحق هذه الكرامة؟؟
وجي ـ ــب عل ـ ــى اجلماع ـ ــة املس ـ ــلمة القائم ـ ــة ب ـ ــاحلق الظ ـ ــاهرة علي ـ ــه احملارب ـ ــة
ألعداء( )2اللـه أن تأخذ إذنه ومشورته قبل أن تقوم بعملهاالذي تعمل ؟
أال يفخــر كــل منــا اليــوم هبــذا الشــباب املســلم الــذي يعــود إلينــا مــن ديــار
الغرب أمريكا وأوربا وقـد تسـل بـالعلم املـادي وحـاز مـن علـم الشـريعة والـدين

( )1ســبحان اهلل !! هــذا الرجــل يــرى استصــدار ت ـراخيس مــن احلكومــات الكــافرة قلبــا وقالبــا وال يــرى
اإلذن من حاكم مسلم يعلمه ويعرتف ب سالمه ويهني من يرى شرعية استئذانه .
( )2كــان رئــيس هــذه اجلماعــة الظــاهرة داعيــة إىل الشــرك وإىل وحــدة الوجــود وغالــب جيشــه خرافيــون
وهــم يف نظــر عبــدالرمحن الطائفــة املنصــورة الظــاهرة فكــم املســافة بــني عبــدالرمحن وبــني أهــل احلــديث
ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ؟!.
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أضـ ــعاف مـ ــا حيملـ ــه مـ ــن خترج ـ ـوا مـ ــن جامعاتنـ ــا اإلسـ ــالمية يف قلـ ــب الـ ــوطن
اإلسالمي(.)1
بل وحيمل من اخللق والفهم أضعاف ما حيمله من تربـوا عنـدنا  . . .أال
نشـعر بــالفخر أن أمثــال هــؤالء الشــباب العائــد مــن ديــار الكفــر وقــد جــاوزوا
احملنة والفساد واإلفساد .
واســتعلى علــى الفــنت كــل الفــنت بــأجلى مظاهرهــا وأســال الــذي يفتــون
بغري علم .
هــل كــان هــؤالء الشــباب إال مثــرة لعمــل اجلماعــات الدعويــة املنظمــة الــيت
هلا أمري وقائد ونظام ومتويل وعمل مدروس ؟
أرأيتم لو كان هؤالء الشـباب هنبـا مشـاعا وهـم مرتوكـون لكتـاب يقرؤونـه
أو موعظــة عــابرة هــل ميكــن أن يكــون قــد اهتــدى هــذا اجلــم الغفــري أو قامــت
ه ــذه املراك ــز اإلس ــالمية يف ك ــل مك ــان وبني ــت ه ــذه املس ــاجد يف ك ــل ناحي ــة
وحتولت الكنائس إىل مساجد ومنتديات للعلم والتفقه . )2()) . . .
أقول في هذا الن

:

 1ـ مبالغة يف تشويه من قد عرفتهم وحاشا مسـلما أن يكـون علـى هـذه
الصورة.
 2ـ هـل هنـاك مسـلم يفـيت لرمـة التجمـع علـى كـل مـا ذكـره عبـدالرمحن
وال سيما إقامة اجلمعة واجلماعة واحلج .
 3ـ رميت هؤالء املظلومني باهلوى والتعصب .
( )1هذا تفضيل جلامعات أمريكا وغريها من بالد الكفر على اجلامعات اإلسالمية وتفضيل للدراسـة
فيها على الدراسة يف املساجد واجلامعات يف البالد اإلسالمية )( .
( )2مشروعية العمل اجلماعي ص ( 27ـ . )29
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 4ـ وأهنــم ال ينظــرون إىل املنــافع العظيمــة واآلثــار اجلليــة الــيت أســدهتا
اجلماعات أي أهنم يهملون قاعدة النظر يف املصاحل واملفاسد .
 5ـ وأهن ــم ال يفقهــون الواق ــع أي ل ــو تعلم ـوا فقــه الواق ــع لزالــت ع ــنهم
غشاوة اجلهل بالعامل الواسع .
 6ـ وأن فتواهم باطلة وقول جزاف  .مث تكرر هذا الطعن بصورة إمجالية
فمــا هــذا األســلوب ومــا هــذه الطعــون ألق ـوام حنســب ـ والل ــه حســيبهم أهنــم
علماء أتقياء ويشهد هلم الناس بذلك .
وحنسـبهم ـ واللــه حسـيبهم ـ أهنـم أبريـاء مـن هـذه الوصـمات وأهنـم أتقـى
هلل مــن أن يفت ـوا مبثــل هــذه الفتــاوى الــيت مل نقرأهــا إال يف كتابــات عبــدالرمحن
عبداخلالق ومل نسمعها من أحد منهم ومل نقرأها يف كتـبهم والكتـب فتـاواهم
ويف قراءهتــا يف كتــب عبــدالرمحن عبــداخلالق ضــرر كبــري وخطــر جســيم قــد ملســنا
آثاره وذقنا مرارته واإلشارة تغب احلليم عن العبارة .
وهن ــا أفس ـ اجمل ــال للش ــيخ عب ــدالرمحن عب ــداخلالق ليتح ــدث ع ــن بع ــض
فضائل هذه اجلماعات :
قال في كتاب (الشورى في لل نلام الحكم اإلسالمي)(: )1
(( وأم ــا حك ــم التع ــدد للجماع ــات اإلس ــالمية ف ــاحلق أن ــه راج ــع لطبيع ــة
اجلماعــات وأعماهلــا وظــروف اجملتمعــات الــيت تعــي فيهــا فاملصــلحة الشــرعية
حتــتم أحيانــا التعــدد يف اجملتمــع الواحــد وحتــتم أحيانــا التوحــد واالجتمــاع وجتيــزه
أحيانــا أخــرى وحيــدد هــذا النظ ــر الشــرعي الص ــحي املبــب علــى دراســة وافيــة
للنصوص الشرعية وطبيعـة اجملتمعـات والـدعوات القائمـة واملهمـات املنوطـة هبـا

( )1ص ( 32ـ . )33
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 . . .حــدثب الشــيخ داود أمحــد فيصــل الداعيــة املســلم يف نيويــورك وصــاحب
مجاعة الدعوة إىل اإلسالم هناك قال :
يف نيويــورك وحــدها أكثــر مــن أربعــني مجاعــة تــدعوا إىل اإلســالم ولكــن
كل مجاعة تـدعوا إىل إسـالم غـري إسـالم اجلماعـة األخـرى فمـن يقـول جبـواز
()1
التعدد إذا كان علىهذا النحو من الفساد والبلبلة والصد عن سبيل اهلل))
أقــول :هــذه الط ـوام وهــذا العــدد كلــه يف مدينــة واحــدة فكــم يبلــغ أعــداد
اجلماعــات يف بــاقي املــدن األمريكيــة وكنــدا وأمريكــا اجلنوبيــة ويف دول أوروبــا:
بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وبلجيكــا وقــارة اسـرتاليا وال يبتعــد أن
يكون واقعها وأحواهلا يف هذه املدن مثل واقع اجلماعات يف نيويورك .
أقـ ــول لعبـ ــدالرمحن  :أال ت ــرى أن أيـ ــدي وخط ــط أمريك ــا وس ــائر الـ ــدول
الصليبية العدوة اللدود مـن وراء هـذا الكـم اهلائـل مـن اجلماعـات وأهنـا تشـجع
ومتــول وتــدرب هــذه اجلماعــات علــى مصــارعة بعضــهم الــبعض ولعــن بعضــهم
بعضا ولعل بعضهم يلعن دين البعض اآلخر ويشوهه ؟!
أفرأيـ ــت أن لـ ــو رأت ه ـ ــذه الـ ــدول الكـ ــافرة أن املسـ ــلمني املوج ـ ــودين يف
بلداهنم على دين اإلسـالم احلـق وأن هـذا الـدين جيمعهـم وهـم حريصـون علـى
االجتماع عليه وعلـى أن يكونـوا أمـة واحـدة أكانـت هـذه الـدول حتتضـنهم يف
بل ــداهنا وتعط ــي هل ــم حري ــة ال ــدعوة الص ــحيحة إىل التوحي ــد احلـ ـق والعب ــادات
الصــحيحة والعقائــد الصــحيحة واجلهــاد اإلســالمي الصــحي ؟! كــال مث كــال
( )1ال حيصــل التعــدد إال بســبب االخــتالف يف االعتقــاد أو االخــتالف يف املطــامع واألهــداف وهــذا
هو واقع ما يسمى باجلماعات اإلسالمية اليوم .
وأمــا إذا صــلحت العقيــدة وســلم اهلــدف ف نــه ال حيصــل تعــدد وال اخــتالف كمــا هــي حــال ســلف هــذه
األمة وإن حصل اختالف يف املسائل الفقهية االجتهادية ف نه ال يوجب العداوة والبغضاء )( .
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بل ستطاردهم من بلداهنا وستغلق أبواب اهلجرة إليها يف وجوههم ألهنم يرون
أن معىن هذا العمل إمنا هو االنتحار والسعي ألنفسهم يف اهلالك والدمار .
أم ــا ه ــذا التع ــدد ال ــذي يرعون ــه يف دي ــارهم ويغذون ــه ب ــأمواهلم وخططه ــم
ومكــرهم ودهــائهم الــذي يو ــون بــه هــذه اجلماعــات ذات املنــاهج والعقائ ــد
املتعـددة الالبسـة لبـاس اإلسـالم ـ كمـا يقـول فيصـل ـ بـأن بالدهـم بـالد احلريـة
وأهنــم يعيشــون فيهــا أح ـرارا ف منــا هــو لصــاحلهم ولتحقيــق مصــاحلهم وأهــدافهم
وغاياهتم اليت تضـمن هلـم سـحق اإلسـالم وإذالل أهلـه واسـتعبادهم عـن طريـق
هذا التفرق والتمزق الذي كحوا فيـه غايـة النجـاح علـى قاعـدهتم (فـترق ت نسـد)
وكــان يف ه ــذا الواق ــع الس ــئ م ــا يوقــف عب ــدالرمحن ع ــن غلوائ ــه يف ال ــدعوة إىل
تعــدد اجلماعــات ومــا يوقــف هجومــه علــى الســلفيني الــداعني ألمــة اإلســالم
أن تكــون أمــة واحــدة ذات عقيــدة واحــدة ومــنهج واحــد ولكنــه مــع األســف
استمر يف هذا املضمار بعد علمه فال حول وال قوة إال باللـه .

وقال يف كتابه (فصول من السياسة الشرعية ) :
(( اإلعــالم اخلبيــث ـ هــذا عن ـوان مث قــال حتتــه ـ نعــب بــاإلعالم اخلبيــث
انتحــال الكــذب وتلفيــق األقاويــل ونشــر اإلشــاعة وذلــك هلــدم العــدو وصــرف
الناس عن دعوته وختـذيال ألتباعـه وهـذا النـوع مـن أسـاليب اإلعـالم هـو مـن
أشدها فتكا وأعظمها تدمريا وهـدما( )1وبـالرغم مـن أن اإلسـالم منـذ بـدأ قابـل
أناسا استخدموا معه هذا األسلوب اخلسيس من أساليب اإلعالم إال أن اللــه
مل يب لنا أن نعاملهم باملثل فنفرتي الكذب كما يفعلونه ونلفق األقاويل كمـا
( )1وهذا األسلوب اخلسيس هو الذي يستعمله اليوم احلزبيون ضد دعاة احلق .
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يصفوني بـل نعـاه هـذا ببيـان زيـف أقـواهلم وكـذب ادعـاءاهتم( . . . )1واحلـرب
اإلعالمية مع هؤالء األعداء ال جيوز بتاتا أن تتخذ محالت الكذب واالفـرتاء
والتش ــويه ب ــل جي ــب أن تتخ ــذ الص ــدق واألمان ــة املطلق ــة يف النق ــل واحلكاي ـة
فتحميـل العـدو مــامل يقـل واهتامـه مبــا لـيس فيــه وإلقـاء الكـالم فيــه علـى عواهنــه
واستحالل الكذب عليه ألنه عدو وألنه كافر كل هذا مناقض لإلسالم الذي
بعث به حممد صلى اللـه عليه وسلم))(. )2

وبهــذه المناســبة أرلــب مــن عبــدالرحمن عبــدال الم أ يوثــم معلوماتــه هــذه
في الكالم عن هؤالء المفتين وأ يؤكد لنا باألدلة أ ما وصفهم به حم .
وأرلب منـه ثانيـا  :البحـث والنلـر الـدقيم فيمـا يلصـقه الحأبيـو القطبيـو
السروريو في علماء المملكة وفي أهل المدينة بصفة خاصة .
وفيما يقوله أهل المدينة فيهم بالبحث الدقيم األمـين لـريى أي الفـريقني

يــرد الظل ـم بالعــدل واإلعــالم اخلســيس الــذي يفــرتي الكــذب ويشــيعه وينتحــل
الكــذب عل ــى املس ــلمني قب ــل الكــافرين وم ــن ين ــتهج هنــج اإلســالم يف األمانــة
والصدق ويبتعد عن أخالق الكافرين وعن أساليب اإلعالم اخلبيث.
ثم قال عبدالرحمن عبدال الم :

(( ول ســف لقــد وقعــت طوائــف كثــرية يف هــذا ممــن ينتحلــون الــدعوة إىل
الل ــه ســبحانه قــد أبــاح هلــم أع ـراض أعــدائهم فرمــوهم بكــل مــا اســتطاعوا أن
يرموهم به من العمالة ل جنيب والكفر والـردة واجملـون واخلالعـة وقـد يكونـون
يف كل ذلك متحاملني جاهلني .
( )1وهذا ما يفعله دعاة السنة واحلق ضد دعاة الباطل من أهل التحزب املقيت .
( )2ص (72ـ . )74وليتك سرت على هذا املنهج مـع دعـاة اإلصـالح وأتبـاع السـلف ومل تقـل مـا قلتـه
فيهم من العظائم اليت سبق نقلها من كتبك وأشرطتك)( .
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وليت األمر اقتصر على هذا النـوع مـن أنـواع اإلعـالم اخلبيـث علـى رمـي
بعض املسلمني ألعدائهم بالكفر يف غري حملـه وبالعمالـة ل جنـيب بغـري دليـل
بــل تعــدى هــذا إىل رمــي بعضــهم بعضــا مبثــل هــذه األوصــاف وأبشــع منهــا فــال
يك ـ ــاد حي ـ ــدث ب ـ ــني بعض ـ ــهم ال ـ ــبعض خ ـ ــالف أو تن ـ ــافس ح ـ ــىت تب ـ ــدأ ح ـ ــرب
االهتام ــات والتش ــويه وانتح ــال الك ــذب واالفـ ـرتاء والرم ــي بالعمال ــة ل جن ــيب
واالس ـ ـ ــتخدام (للس ـ ـ ــلطات) والق ـ ـ ــبض م ـ ـ ــن احلكوم ـ ـ ــات مث تع ـ ـ ــدى ه ـ ـ ــذا إىل
التشــكيك يف النوايــا واحلكــم علــى ذوات الصــدور ومكنونــات األفئــدة وكثـريا
ما يكون الدافع إىل كل هذا الكذب واالفرتاء ليس هـو اخلـالف والتنـافس بـل
هــو البــدايات للــدعوة واجلهــاد وكــأن الــدعوة إىل اللــه ال تبــدأ إال مــن تشــويه
العاملني يف صفوفها وانتحال الكذب والباطل على من سبق فيها(. )1
فأنت تشهد أن طوائف كثرية ممن ينتحلون الدعوة إىل اللــه قـد وقعـوا يف
اإلعالم اخلبيث على التفصيل الذي ذكرته .
فأخبرنــا أي اجلماعــات وقعــت يف هــذه اهلــوة اخلبيثــة وأي منهــا ســلمه
اللـه وكاه فنشاركك يف اإلشادة بفضله ومـا أظنـك جتـد غـري السـلفيني الطائفـة
املنصــورة الناجيــة الــيت شــهد هلــا رســول الل ــه ز أهنــا علــى احلــق ال يضــرها مــن
خــذهلا وال مــن خالفهــا وقــد صــرح عبــدالرمحن مبعــىن هــذا أو قريــب منــه يف هــذا
الفصل ص (. )76
 7ـ ال ينبغي أن تقول أال يفخر كل منا أال نشعر بالفخر ف ن هذا مما
ذمــه اللــه وهنــى عنــه رسـوله ز قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم( :إن
( )1ص ( 74ـ . )75
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اللـه أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحـد علـى أحـد وال يبغـي أحـد علـى
أحد)(. )1
 8ـ اسأل الشعب األفغاين اليوم هـل ال يـزال تغمـره هـذه النشـوة أو أهنـم
أضحوا يف وضع يتمنون أن يعود هلم احلكم الشـيوعي مـن األهـوال الـيت نزلـت
هبــم مــن ص ـراع مجاعــات اجلهــاد الــيت جاه ــدت مــن منطلقــات حزبيــة جتاه ــد
وتصارع لتصل إىل دفة احلكم وتتخذ الشعارات اإلسالمية سلما للوصـول إىل
غاياهتا الفاسدة .
هذه اجلماعات البدعية اليت تسميها باجلماعـات اإلسـالمية بـدأت بغـزو
كن ــر الس ــلفية وقت ــل زعيمه ــا الس ــلفي مجي ــل ال ــرمحن وك ــم ح ــاربوا الس ــلفية
والســلفيني مــن بدايــة اجلهــاد وإىل مــا ال يعلمــه إال اللــه مــع احـرتامهم وإقـرارهم
لكل الطوائف حىت طائفة الروافض وطائفة الباطنية .
فمفاسد هذه األحـزاب والفـرق الـيت تسـمى باجلماعـات اإلسـالمية أكـرب
وأخطر من مصاحلها .
ح ــىت اجلماعــات القطبيــة ال ــيت تل ــبس الس ــلفية وقفــت كــل فصــائلها م ــع
أعــداء الســلفية وســفاكي دمائهــا يؤيــدوهنم وينصــروهنم ال خيتلــف مــوقفهم عــن
موقـف الـروافض وغــالة التصـوف واختـذت هــذه اجلماعـات أرض أفغانســتان
مراكــز ومبــاءات حلــرب الســلفية وللدراســات التكفرييــة وتعلــم فن ـون اإلرهــاب
والتخريب والتدمري يف سائر بالد املسـلمني فهـذه بعـض مثـار هـذه اجلماعـات
أو األح ـزاب الــيت يــرى أهــل الســنة واحلــق أن تــرتك هــذه اجلماعــات تشــرذمها
وتفرقهــا ومتزيقهــا ل مــة ويــرى أهــل الســنة أن علــيهم أن يكون ـوا مجيعــا مجاعــة
واحــدة تعتصــم كلهــا لبــل اللــه والتتفــرق أو تـتخلس ممــا وقعــت فيــه مــن تفــرق
( )1أخرجه مسلم هناية حديث ( )2865وأبو داود ( . )4895
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وبعد هذا االجتماع الواجب احلتم فلهم أن ينشئووا ما شـاؤا مـن اجلمعيـات
اخلريية اليت هتدف كلها إىل غاية واحدة هي إعالء كلمة اللـه وإعزاز املسلمني
مجيعا .
 9ـ تفضــيلك للشــباب العائــدين مــن ديــار الكفــر وأهنــم يعــودون وقــد
تسلحوا بالعلم املادي وحازوا من علـم الشـريعة والـدين أضـعاف مـا حيملـه مـن
خترجوا مـن جامعاتنـا اإلسـالمية وأهنـم حيملـون مـن اخللـق والفهـم أضـعاف مـا
حيمله من تربوا عندنا .
أقــول :يف هــذا الكــالم نظــر قــوي فــأين هــم لنــتعلم مــنهم ديننــا ولنــتعلم
مـ ــنهم األخـ ــالق اإلسـ ــالمية وأيـ ــن هـ ــم قـ ــابعون فلـ ــم نـ ــر هلـ ــم أث ـ ـرا يف ترقيـ ــة
الصناعات يف الـبالد اإلسـالمية وملـاذا ال نسـتغب هبـم عـن ذهـاب اآلف مـن
شبابنا إىل أوربا وأمريكا .
خامسـاً  :قــال عبــدالرمحن  (( :ولــو كــان أمــر اللــه ودينــه مرتوكــا هلــؤالء ملــا
بقي يف ديننا عرق حي وال مشعة مضـيئة ولكـن اللــه اختـار وخيتـار كـل وقـت
من يقوم بدينه ال خياف يف اللـه لومة الئم .
وهؤالء الذين خيتارهم اللـه سبحانه وتعاىل هم مثرة هذه اجلهود املخلصـة
وهــذا العمــل الــدؤوب الــذي تقــوم عليــه مجاعــات للــدعوة يف كــل مكــان مــن
أحناء العامل اإلسالمي))(. )1
أقول :إن هذا الكالم يعطي أن مجاعـات التبليـغ ومجاعـات اإلخـوان هـم
الطائفــة املنصــورة والفرقــة الناجيــة وأن عقائــدهم وأعمــاهلم املعروفــة والــيت أحملنــا
إليها سلفا حق وهذا أمر خطري .
فأين آثار اجلامعات واملدارس السلفية ؟
( )1مشروعية العمل اجلماعي ص (29ـ. )31
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وأين آثار كتب السلف ومنهجهم ؟
والذي أدين اللـه به أنـه لـوال اعـرتاض هـذه اجلماعـات جلهـود أهـل السـنة
حق ــا وتغلغله ــم يف اجلامع ــات وامل ــدارس الس ــلفية وتش ــويههم امل ــنهج الس ــلفي
وأهلـه بـاالفرتاءات والشـائعات ـ اإلعـالم اخلبيـث ـ إلطفـاء نـور التوحيـد والسـنة
وإحالل مناهجهم الفاسدة منهج اإلخـوان والقطبيـني لكـان العـامل اآلن يضـئ
بأنوار اإلسالم احلق ولكان حال املسلمني اليوم غري احلالة اليت يعيشوهنا اليـوم
حالة الدماء واإلرهاب والتخريب يف كل مكان .
هذه مناذ لبعض ما جـاء يف هـذا الكتـاب وبقيـت أشـياء ال يتسـع وقـيت
ملناقشتها وفيما ذكرته ما يكفي اللبيب املنصف.
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خامس ـ ـ ـاً
شيخ اإلسالم ابن تيمية والعمل الجم ـ ـ ــاعي

هذا الكتـاب ألـف يف عـام (1411ه ـ ) ولـيس فيـه أي مسـتند أو حجـة
للشيخ عبدالرمحن عبداخلالق ألنه ال يسـتقيم لـه االحتجـا بأعمـال ابـن تيميـة
ومواقفـه وجهــاده .إال إذا أثبــت مــن كــل هــذه األمــور أن ابــن تيميــة كــان يــدعو
إىل تفرق األمـة وحتزهبـا وتكتلهـا يف أحـزاب ومجاعـات كمـا هـو حـال األحـزاب
والطوائف اليت تدعى اليوم مغالطة باجلماعات اإلسالمية وهي يف واقعها فـرق
وأحزاب كالفرق اليت حارهبا ابن تيمية أشد احلرب وأفـىن حياتـه يف كفـاح مريـر
إلعادهتا إىل مجاعة احلق وإىل حظرية الكتاب والسنة .
إن الفــرق اليــوم الــيت ينتقــدها الســلفيون حقــا وراث ابــن تيميــة هــي الفــرق
الــيت تصــدى هلــا ابــن تيميــة يوجــد فيهــا الــتجهم والتصــوف وي ـزاد عليهــا اليــوم
حركات التكفري القائمة على مـنهج سـيد قطـب والـيت يلبسـها املغـالطون لبـاس
السلفية .
ويزي ــد خص ــوم الس ــلفية الي ــوم وه ــم خص ــوم اب ــن تيمي ــة ب ــاألمس أن هل ــم
تنظيمات سرية على طريقة الباطنية واملاسونية وتنظيمات علنيـة وأقـالم وألسـنة
كاذبة وإشـاعات شـيطانية وأمـوال وحيـل لسـلب األمـوال وأسـاليب لتحطـيم
اخلصـوم وكســب األنصــار واألعـوان مــاال ميلكــه مــن كــانوا خياصــمون ابــن تيميــة
وال مــن قبلــه أو بعــده فكيــف يتصــور أنــه يوجــد يف كتــب ابــن تيميــة وجهــاده
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الطويــل ألهــل البــدع مــا يــدعم مــا يــدعو إليــه عبــدالرمحن عبــداخلالق مــن قيــام
مجاعات تضـاد ج
مناه نجهـا وعقائج نـدها مـنهج السـلف الصـاحل وهـي امتـداد لتلـك
الفرق اليت جاهدها ابن تيمية وتزيد عليها من الشرور ما ذكرنا بعضه آنفا .
إن اب ــن تيمي ــة وأئم ــة الس ــلف مجيع ــا ي ــدعون األم ــة كله ــا إىل أن تك ــون
مجاعة واحدة ألن دينهم يدعوا إىل ذلك وحيرم التفرق والتحزب .
وهــذا هــو الــذي وجــده عبــدالرمحن عبــداخلالق يف كتــب ابــن تيميــة وابــن
عبدالوهاب ولن جيد غريه ولو أفىن حياته يف البحث.
مل يستطع عبدالرمحن أن جيد يف كتب ابن تيمية إال أنه يدعو إىل مجاعة
واحــدة هــي مجاعــة احلــق واالئــتالف عليــه وااللتفــاف حــول الكتــاب والســنة
وهذا هو عني ما يدعوا إليه السلفيون اليوم وقبل اليوم.
فــال جيــوز ملســلم أن يــوهم شــباب األمــة أن ابــن تيميــة يــدعو إىل إقامــة
مجاعات ومجعيات فيها بدع وضالالت ومناهضة وخصومات ألهل احلق .
قال عبدالرمحن يف هذا الكتاب  :مستفيدا من دعوة ابن تيمية املسلمني
إىل حرب التتار.
(( ويف ه ــذا درس عظ ــيم بلي ــغ مل ــن يســريون علــى مــنهج اخل ـوار يف ك ــل
عصــر( )1الــذين جيعلــون عــداءهم كلــه ألهــل الســنة واجلماعــة يأخــذون علــيهم
الصــغرية والزلــة ويشــنون عليــه الغــارات لــذلك ويرتكــون أهــل الكفــر والنفــاق ـ
وصدق رسول اللـه ز (يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األوثـان) فهـل يعلـم
هؤالء السبابون الشتامون املعادون لعلماء أمة اإلسالم املتطاولون عليهم باليد
واللسان( )2؟!
( )1إذن هذه محلة على السلفيني يف كل عصر ال يف هذا العصر وحده.
( )2رمتب بدائها وانسلت .
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هــل يتعلمــون مــن شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ومــن علــى طريقتــه مــن أهــل
السـنة واجلماعــة احلقيقيـني الــذين يوالــون أهـل اإلســالم وجيعلـون عــداءهم فقــط
يف أهل الكفران)) .
أقــول  :ملــن تقــدم هــذه النصــيحة ؟ أتقــدمها ملــن حيــاربون املــنهج الســلفي
وأهله باالفرتاءات واألكاذيب (اإلعالم اخلبيث)؟!
إن كن ــت تري ــد ه ــؤالء ف ـ هنم ك ــذلك يع ــادون أه ــل الس ــنة واجلماع ــة وال
نظلمهم فنقول جيعلون عـداءهم كلـه ألهـل السـنة واجلماعـة فهـم يعـادون أهـل
السـ ــنة واجلماعـ ــة ويعـ ــادون الكفـ ــار إال أن عـ ــداءهم ألهـ ــل السـ ــنة قـ ــد يفـ ــوق
عداءهم للكفار وافرتاءهم عليهم وعلى مـنهجهم قـد يزيـد علـى افـرتائهم علـى
الكفار ؟!.
وكثري من هذه اجلماعة تكفرييون ويسريون على منهج اخلوار يف تكفري
املس ــلمني وتقت ــيلهم وخاص ــة الس ــلفيني كم ــا وق ــع يف كن ــر وكم ــا يق ــع الي ــوم يف
بعض بلدان املسلمني  .إن كنت تريد هؤالء فمسلم .
وإن كنــت تريــد الســلفيني أهـل الســنة واجلماعــة حقــا فهــذا أمــر إد وظلــم
كب ــري ألن ــه وض ــع ألم ــر كب ــري يف غ ــري موض ــعه وهت ــرب ع ــن وض ــعه يف موض ــعه
احلقيق به .
والـ ـراج أن ــك تقص ــد ه ــؤالء املظل ــومني بن ــاءا عل ــى م ــا وض ــع ل ــه ه ــذا
الكتاب وبناء علـى موضـوعات غريهـا مـن كتبـك األخـرى وبنـاء علـى مواقفـك
.
 2ـ وقولك (( :فهل يتعلم هؤالء السبابو الشتامو المعـادو لعلمـاء أمـة
اإلسالم المتطاولو عليهم باليد واللسا ؟؟))

ف ن كنت تريد بعلماء أمة اإلسالم الشـيخ حممـد األمـني الشـنقيطي وابـن
بــاز وإخ ـواهنم مــن علمــاء اجلامعــة اإلســالمية وإخ ـواهنم مــن أهــل الســنة وأن
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أهــل األه ـواء والفــنت والشــغب هــم الــذين يســبوهنم ويشــتموهنم بــل ويســفكون
دماءهم كما حصل ألهل كنر فكالمك هذا حق ويف موضعه .
ف ن كتب الكوثريني واحلزبيني قد امت ت بالسب والطعن يف أهل السـنة
اجلماعة.
فال تتجاهل ما كتبه الغزايل يف عدد من كتبـه مـن الطعـن والتشـويه ألهـل
الســنة واحلــديث الســابقني مــنهم والالحقــني وال تــنس مــا كتبــه التلمســاين يف
أهل السنة واجلماعة من الطعن والتشويه .
وال ت ــنس م ــا كتبــه الب ــوطي يف كتب ــه وســعيد ح ــوى يف كتبــه وأب ــو غ ــدة
وعزالـدين إبـراهيم مـادح الـروافض وجـامع مـدح قيـادات اإلخـوان هلـم ومـا يثــريه
قي ــادات القطبي ــة م ــن ف ــنت ومح ــالت تش ــويه ظامل ــة وافـ ـرتاءات كاذب ــة (اإلع ــالم
اخلبيث) على أهل السنة
وال ت ــنس كتاب ــات س ــيد قط ــب وطعن ــه يف الص ــحابة وتكف ــريه لب ــب أمي ــة
وتركيـ ــزه علـ ــى اخلليفـ ــة الراشـ ــد عثمـ ــان ب سـ ــقاا خالفتـ ــه واالدعـ ــاء بـ ــأن روح
اإلســالم قــد حتطمــت يف عهــده وأن أســس االســالم قــد حتطمــت يف عهــده
وتفضــيل تالميــذ ابــن ســبأ عليــه وتكفــريه ل م ـة واعتبــار مســاجدهم معابــد
جاهلية.
وال تــنس كتابــات مفــيت عمــان وطعنــه يف أهــل الســنة حقــا وطعنــه يف
الصحابة واستشهاده بطعن سيد قطب واملودودي .
وال ت ـ ــنس محـ ــالت حممـ ــد علـ ــوي مـ ــالكي وعبدالل ـ ــه الصـ ــديق الغمـ ــاري
والسقاف على أهل السنة اجلماعة ومحالت الديوبنديني أئمـة مجاعـة التبليـغ
ف ـ ن كنــت تــئن وتتملمــل مــن هــذه الطعــون الظاملــة الفــاجرة علــى أهــل الســنة
واجلماعة حقا فأنت على صواب .

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

ولكن مع األسـف يبعـد هـذا مـا ذكرنـاه سـابقا وأنـك تريـد السـلفيني ف نـا
هلل وإنــا إليــه راجعــون ف نــك واللــه قــد وقعــت يف (اإلعــالم  ) . . .الــذي تذمــه
وحتذر منه .
وإن كن ـت تريــد بعلمــاء اإلســالم هــؤالء احملــاربني للســنة ومــنهج الســلف
واملتطــاولني علــى علمــاء األمــة حقــا ف ـ ن الســلفيني ينتقــدوهنم ويــردون بغــيهم
على اإلسالم وحتـريفهم لـه ويـردون تطـاوهلم علـى أهلـه كـل ذلـك بـاحلق والعلـم
واحلجة والربهان سالكني يف ذلك طريق السلف الصاحل ومن سار على درهبم
كــابن تيميــة وابــن القــيم وابــن عبــدالوهاب ونظ ـرائهم مــن دعــاة احلــق وأنصــار
الدين والشجى يف حنور أهل البدع والضالل .
 3ـ وقولك  (( :هل يتعلمو من شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن عل رريقته

من أهل السنة والجماعة الحقيقيين الذين يوالو أهل اإلسالم ويجعلو عـداءهم
فقط في أهل الكفرا )) .
أقـ ــول  :مـ ــا أظن ــك تري ــد هبـ ــذه النص ــيحة تل ــك اجلماعـ ــات ال ــيت ألفـ ــت

الكتاب هذا للذب عنها ألن هلم أئمة حقيقيون غري ابن تيمية وأئمـة السـلف
وهلم مناهج ختاصم وتضاد منهج ابن تيمية .
ويقول السلفيون  :مرحبا مبنهج أهل السـنة واجلماعـة احلقيقيـني فـ هنم ال
يرضون به بديال.
فمن أصول هذا املنهج قوله ـ ز ـ ( :ما مـن نـيب بعثـه اللــه يف أمـة قبلـي
إال كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب يأخــذون بســنته ويقتــدون بــأمره مث
إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلـون مـا اليـؤمرون
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فم ــن جاه ــدهم بي ــده فه ــو م ــؤمن وم ــن جاه ــدهم بلســانه فه ــو م ــؤمن وم ــن
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن)(. )1
أذر ًجع ْ
ععت لَّ ـنعععا َتعععَ ُم ُرو َ
وق ــول الل ــه تع ــاىل ُ { :ك ْنععع ُتم َذيعععر أ ُ ـمععع ْأ ْ

َالمعرون َوتنهو َز للمنكر َوتؤم ُنو َ َاهلل}
ُ

والبدع وال سيما الشركية والكفرية من هـذا املنكـر وإن كـان السـلفيون ال
يكفرون إال بعد قيام احلجة واملعروف يأتى على رأس قائمته التوحيد.
وتذكر ضرب عمر لصبيغ ونفيه له .
وبراءة ابن عمر من القدرية .
وقتــل علــى ومــن معــه مــن الصــحابة للخ ـوار بــأمر النــيب ز ويف ذلــك
أحاديث كثرية رواها األئمة منهم البخاري ومسلم.
وتــذكر موقــف ابــن مســعود وأيب موســى مــن أهــل حلــق الــذكر والتســبي
باحلصى .
واقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري .
وكتاب السنة لعبداللـه بن أمحد .
والسنة للخالل اليت دون فيها أقوال أمحد وأقوال السلف .
واق ـرأ الش ـريعة لآلجــري وشــرح أصــول الســنة لآللكــائي واالبــانتني الب ــن
بطة.
وأص ــول االعتق ــاد أليب ح ــا وأيب زرع ــة والتوحي ــد الب ــن خزمي ــة ومقدم ــة
شــرح الســنة للبغــوي وغــري ذلــك كثــري واق ـرأ كتــب ابــن تيميــة وابــن القــيم وابــن
عبــدالوهاب مــن منطلــق ســلفي ال مــن منطلــق سياســي وال منطلــق عــاطفي
وستدرك أن السلفيني قد أخذوا هبذا املنهج السلفي السب احلقيقي .
( )1صحي مسلم كتاب اإلميان حديث (69/1( )81ـ. )71
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وأهنم على طريقة ابن تيمية وعلى طريقة أهل السنة احلقيقني .
وأحــب أ أتحفــك بهــذه التحفــة الطيبــة عنــد أهــل الســنة الصــاعقة علــى
أهل البدع ومن يدافع ويذب عنهم .
قال البغوي ـ رحمه اهلل في مقدمة شر السنة ـ (باب جمانبة أهل األهواء)
وساق اآليات واألحاديث واآلثار حتـت هـذا العنـوان يف ذم البـدع وفيهـا نقـول
وفيه ــا تكف ــري وتض ــليل ل ــبعض أه ــل الب ــدع  . . .مث ق ــال  (( :وق ــد مض ــت
الص ــحابة والت ــابعون وأتب ــاعهم وعلم ــاء الس ــنة علىه ــذا جممع ــني متفق ــني عل ــى
معـ ــاداة أه ـ ــل البدع ـ ــة ومه ـ ــاجرهتم)( )1فه ـ ــذا البغ ـ ــوي ي ـ ــذكر لن ـ ــا أن الص ـ ــحابة
والتابعني جممعون متفقون على معاداة أهل البدع ومهاجرهتم .
فهـ ــل تقبـ ــل هـ ــذه النصـ ــيحة وتصـ ــدق نقلـ ــه كمـ ــا قبـ ــل السـ ــلفيون ذلـ ــك
وصدقوه؟!
ف ـ ذا عجــز أحــد ع ــن اتبــاع طري ــق أهــل الســنة احلقيقيــني وعلــى رأس ــهم
الصــحابة والتــابعون وأتبــاعهم فــال جيــوز لــه أن ينســب إلــيهم مــذهبا يتــربؤون
منه وواقعه على خالفهم ودينهم ال يرضاه.
كما ال جيوز أن تشن املعارك الطاحنة ضدهم إن هم سـاروا علـى طريـق
الســلف الك ـرام يف نقــد أهــل البــدع وبيــان مــا يف بــدعهم مــن خمالفــة للكتــاب
والســنة ومــنهج الســلف الكـرام وجعــل عملهــم هــذا ســبا وشــتما وعــداء لعلمــاء
اإلسالم  .وهم يف واقع أمرهم مل ينتقدوا إال أئمة البدع والضالل وقـادة الفـنت
واحملن .

( )1شرح السنة (. )227/1
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وأتحفك ثانياً  :بقول هذا اإلمـام شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  (( :الـراد علـى

أهل البدع جماهد حىت كان حيم بن حيم يقول  :الذب عـن السـنة أفضـل مـن
اجلهاد ))(. )1
فــال جيــوز أن يســمى ســبابا وال شــتاما وإال فبهــذا املنطــق املغــالط يكــون
ابــن تيميــة والســلف ســبابني شــتامني لعلمــاء األمــة وعلــى رأســهم جهــم وبشــر
املريســي وعمــرو بــن عبيــد وقــد رد ابــن تيميــة علــى أنبــل مــن هــؤالء مثــل ابــن
كالب واألشعري والباقالين وابن القشريي بل والبيهقي والغزايل .
فهــل نقــول إنــه ســب وشــتم علمــاء أمــة اإلســالم ؟! فــأين مــن ينتقــدهم
اليوم السلفيون من هؤالء ؟!
ويقول ابن تيمية في أهل البدع :
(( فهــؤالء أهــل البــدع مــن أهــل الكــالم وغــريهم كمــا قــال ـ يعــب اإلمــام
أمحـد ـ خمتلفـون يف الكتـاب خمـالفون للكتـاب متفقـون علـى مفارقـة الكتـاب .
وتصديق ما ذكره أنك ال جتد طائفة منهم توافـق الكتـاب والسـنة فيمـا جعلـوه
أصول دينهمي بل لكل( )2طائفة أصول دين هلم فهي أصول دينهم الـذي هـم
عليــه لــيس هــي أصــول الــدين الــذي بعــث اللــه بــه رسـوله صلىاللــه عليــه وســلم
وأنــزل بــه كتابــه ومــا هــم عليــه مــن الــدين لــيس كلــه موافقــا للرســول وال كلــه
خمالفــا لــهي بــل بعضــه موافــق وبعضــه خمــالف مبنزلــة أهــل الكتــاب الــذين لبس ـوا
(.)3
احلق بالباطل))
وساق اآليات يف هذا املعىن .

( )1نقض املنطق ص (. )12
( )2يف األصل (بكل) .
( )3كتاب النبوات ص (. )192
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وقال رمحه اللـه بعد أن أمجل بيان من جيوز جرحهم وبيـان حـاهلم واعتـرب
ذلك من النصيحة :
(( وإذا كان النص واجبا يف املصاحل الدينية اخلاصة والعامة
 1ـ مثــل نقلــة احلــديث الــذين يغلطــون أو يكــذبون كمــا قــال حيــم بــن
ســعيد :ســألت مالكــا والثــوري والليــث بــن ســعد أظنــه واألوزاعــي عــن الرجــل
يتهم يف احلديث أو ال حيف ؟
فقالوا بني أمره .
وقال بعضهم ألمحد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول :
فالن كذا وفالن كذا .
فقال  :إذا سكت أنت وسكت أنا فمىت يعرف اجلاهل الصحي .
 2ـ ومث ــل أئم ــة الب ــدع م ــن أه ــل املق ــاالت املخالف ــة للكت ــاب والس ــنة
والعبادات املخالفة للكتاب والسنة .
ف ن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني .
حــىت قيــل ألمحــد بــن حنبــل  :الرجــل يصــوم ويصــلى ويعتكــف  :أحــب
إليك أو يتكلم يف أهل البدع ؟
فقال  :إذا صام( )1وصلى واعتكف ف منا هو لنفسه  .وإذا تكلم يف أهل
البدع ف منا هو للمسلمني .هذا أفضل .
فبـني أن نفـع هـذا عـام للمسـلمني يف ديـنهم مـن جـنس اجلهـاد يف ســبيل
اهلل.
إذ تطهري سبيل اللـه ودينه ومنهاجه وشـرعته ودفـع بغـي هـؤالء وعـدواهنم
على ذلك واجب على الكفاية باتفاق املسلمني .
( )1يف األصل إذا قام والظاهر أنه خطأ .
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ولوال من يقيمه اللــه لـدفع ضـرر هـؤالء لفسـد الـدين وكـان فسـاده أعظـم
من فساد استيالء العدو من أهل احلرب .
ف ن هؤالء إذا استولوا مل يفسدوا القلـوب ومـا فيهـا مـن الـدين إال تبعـا
وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءا ))(. )1
فهــذا هــو مــنهج الســلف الصــاحل يف أن نقــد أهــل البــدع وغــريهم إمنــا هــو
مــن بــاب النصــيحة ال مــن بــاب الغيبــة وال مــن بــاب الســب والشــتم ومعــاداة
العلماء وهو واجب باتفاق السلف .
وهو أفضل من التطوع بالصالة والصيام واالعتكاف .
وهو من جنس اجلهاد .
وعند بعض السلف أفضل من اجلهاد .
وهو تطهري لدين اللـه ولسبيله وشرعه ومنهاجه .
وه ــو دف ــع لبغ ــي وع ــدوان أه ــل الب ــدع عل ــى س ــبيل اللـ ــه ودين ــه وش ــرعه
ومنهاجــه وإفســاد وفســاد هــذا البغــي والعــدوان مــن أهــل البــدع علــى ديــن اللــه
ومنهاجه أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب .
فالبون شاسع جدا بني من يرى نقد أهل البدع سـبا وشـتما ويغـالط فـال
يراهم مبتدعني ويذب عنهم أكثر مما يذبون عن أنفسهم وخياصـم فـيهم أكثـر
مما خياصمون عن أنفسهم .
البــون شاســع جــدا وعميــق بــني هــذا الصــنف مــن النــاس ومــنهجهم وبــني
السلف الصاحل ومنهجهم .

( )1جمموع الرسائل واملسائل ( )111/5حتقيق حممد رشيد رضا.
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فهل جيوز ملسلم أن يؤلف كتابا باسم ابن تيمية يـوهم النـاس بـه أن هـذا
اإلم ــام ال ــذي أف ــىن حيات ــه يف كف ــاح الب ــدع وأهله ــا جيي ــز تع ــدد اجلماع ــات أي
الفرق؟!
وي ــوهم أن جه ــاد أه ــل الس ــنة يف تطهـ ـري دي ــن اللـ ــه ومحايت ــه م ــن الب ــدع
والضــالل ســب وشــتم لعلم ــاء أمــة اإلس ــالم ؟! وأن طريــق اب ــن تيميــة وأه ــل
الســنة احلقيقيــني يوالــون أهــل اإلســالم أي أهــل البــدع مــن الرفاعيــة والقادريــة
والتجانيــة واملرغنيــة أو جتمعــات هــذه الفــرق يف التنظــيم اإلخـواين أو التبليغــي
فليس لكل هؤالء وأمثاهلم إال احلب اخلالس والعداء كله فقـط ألهـل الكفـران
؟!.
إن الســلف يف الســابق وأتبــاعهم يف الالحــق ال يعرف ــون هــذا املــنهج إال
عن عبدالرمحن عبداخلالق .
الحــم يــا عبــدالرحمن أكبــر مــن الســماوات واألر
التي تدافع عنها .
وهو أحب إلينا من األبناء والعشائر .

 ،وأكبــر مــن الطوائــف

فال ميكن أن نسكت عن طائفـة أو حـزب حيـرف ديـن اللــه بـل سنصـدع
باحلق إن شاء اللـه ونسأل اللـه أن يكتب ذلك يف صفحات حسناتنا.
وال يض ـ ـرينا أن يقـ ــول هـ ــذا أو ذاك إن هـ ــذا س ــب وشـ ــتم فهـ ــذا مـ ــن
اإلرهاب الفكري واإلعالم الباطل الذي ميقته اللـه ومالئكته واملؤمنون .
فواللــه إنــه ال جيــوز مداهنــة أهــل البــدع والســكوت عــنهم فكيــف بالــدفاع
عنهم بالباطل وخمالفة منهج اللـه احلق من أجلهم .
أما جهاد شيخ اإلسالم للتتار ف ن السلفيني وهلل احلمد ال يتخلفون عن
جهاد عدو حيتل أرض اإلسالم .
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وما من قضية جهاد إال وهلم القدح املعلى يف املشاركة فيه وعلى رأسهم
الشــيخ ابــن بــاز حفظــه اللــه ومتــع لياتــه فكــم وقــف هــو والســلفيون يف اجلزيــرة
وغريهـ ــا ويف باكسـ ــتان وأفغانسـ ــتان رغ ـ ــم األذى الـ ــذي ك ـ ــانوا يواجهونـ ــه م ـ ــن
األحزاب السياسية والطوائف اخلرافية مما هو معروف متواتر.
وابن تيمية يف جهاده للتتار إمنا كان منطلقه التوحيـد وحامـل رايتـه أهـل
التوحي ــد ومل ــا كان ــت راي ــة اجله ــاد بأي ــدي القب ــوريني فم ــا ك ــانوا حيظـ ــون إال
باهلزائم.
قــال رمحــه اللــه يف معــرض إبطالــه لالســتغاثة واالســتعانة واالســتعاذة بغــري
اللـه وبيان أهنا من الشرك :
(( ح ــىت إن الع ــدو اخل ــار ع ــن ش ـريعة اإلس ــالم مل ــا ق ــدم دمش ــق خرجـ ـوا
يســتغيثون بــاملوتى عنــد القبــور الــيت يرجــون عنــدها كشــف ضــرهم وقــال بعــض
الشعراء :
يا خائفين من التتر
أو قال  :عوذوا بقبر أبي عمر

لوذوا بقبر أبي عمر
ينجيكم من الضرر.

فقل ــت هل ــم  :ه ــؤالء ال ــذين تس ــتغيثون هب ــم ل ــو ك ــانوا معك ــم يف القت ــال
الهنزم ـوا كمــا اهنــزم مــن اهنــزم مــن املســلمني يــوم أحــد ف نــه كــان قــد قضــي أن
العس ــكر ينكس ــر ألس ــباب اقتض ــت ذل ــك وحلكم ــة كان ــت هلل عزوج ــل يف
ذلك.
وهلــذا كــان أهــل املعرفــة بالــدين واملكاشــفة مل يقــاتلوا يف تلــك املــرة لعــدم
القتــال الشــرعي( )1الــذي أمــر اللــه بــه ورسـوله وملــا حيصــل يف ذلــك مــن الفســاد
وانتفــاء النصــرة املطلوبــة مــن القتــال ف ــال يكــون فيــه ث ـواب الــدنيا وال ث ـواب
( )1يعترب شيخ اإلسالم محل القبوريني راية اجلهاد قتاال غري شرعي .
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اآلخرة ملن عـرف هـذا وهـذا وإن كـان كثـري مـن القـائلني الـذين اعتقـدوا هـذا
قتاال شرعيا أجروا على نياهتم .
فلم ــا ك ــان بع ــد ذل ــك جعلن ــا ن ــأمر الن ــاس بـ ـ خالص ال ــدين هلل عزوج ــل
واالستغاثة به وأهنم ال يستغيثون إال إيـاه وال يسـتغيثون مبلـك مقـرب وال نـيب
اُ لَ ُكععم }.
اسع َت َج َ
مرســل كمــا قــال تعــاىل يــوم بــدر ْ { :لَ َت ْسع َتغ ْي َُو َ َر ََ ُكع ْم َف ْ
فلمــا أصــل النــاس أمــورهم وصــدقوا يف االســتغاثة بـرهبم نصــرهم علــى عــدوهم
نصرا عزيزا ومل ينهزم التتار مثل هذا اهلزمية قبل ذلـك أصـال ملـا صـ مـن حتقيـق
توحيدالل ــه تعــاىل وطاعــة رس ـوله مــامل يكــن قبــل ذلــك ف ـ ن الل ــه ينصــر رس ـوله
والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ))(. )1

ولعل الشيخ عبدالرحمن يذكر ولم ينس موقـف هـذه الجماعـات اإلسـالمية
مــن غــأو التتــار الجــدد جــيل صــدام الملحــد للكويــت وحشــده هــؤالء الهمــج
الوحوش عل حدود المملكة العربية السعودية بالد التوحيد والسنة .

هل هبت هذه اجلماعات حلماية بالد التوحيد واحلرمني ؟!
أم هبــت لنصــرة زعــيم التتــار اجلــدد باملظــاهرات وامل ـؤمترات وهتيــيج أهــل
البــدع واألحـزاب الكــافرة علــى بــالد التوحيــد ولتأييــد هــؤالء التتــار والشــهادة
هلــم بــأن جهــادهم جهــاد إســالمي وصــدام بطــل إســالمي وأن علــى جيــوه
الـدول الكـافرة الـيت كانـت علـى كفرهـا أرحـم بأهـل اجلزيـرة املـؤمنني املوحـدين ـ
مـن هـذه اجلماعـات ـ أن ترحـل وأن علـى جيـوه الـدول اإلسـالمية أن ترحــل
عن اجلزيـرة وأن علـى الشـعوب اإلسـالمية أن تضـغط علـى حكوماهتـا لتنفيـذ
هــذه املطالــب الــيت تطالــب هبــا هــذه اجلماعــات والــيت تــرب كثــري مــنهم يف أوربــا
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وأمريك ــا وع ــادوا بأض ــعاف م ــا حيمل ــه خرجي ــي اجلامع ــات اإلس ــالمية يف ب ــالد
اإلسالم من العلم وبأضعاف ما عندهم من اخللق .
وبي ــنهم قي ــادات اجله ــاد األفغ ــاين ال ــذين وقف ــت معه ــم اجلزي ــرة بأبنائه ــا
وأمواهلا الطائلة حكومات وشعوبا سنني طويلة .
وكم وقفوا قبل هـذا احلـدث مؤيـدين لدولـة الـرفض يف حرهبـا ضـد العـراق
وكــان صــدام يف حربــه ضــد الــروافض عنــدهم كــافرا فلمــا وجــه حرابــه لــبالد
التوحي ــد أص ــب عبداللـ ــه امل ــؤمن اجملاه ــد البط ــل وال ــذين يعيش ــون م ــن ه ــذه
اجلماع ــات يف اجلزي ــرة مل يقص ــروا ك ــذلك يف نص ــرة ص ــدام بتح ــرام االس ــتعانة
وهتييج الشباب وتأليبهم على الدولة السعودية وعلى علمائها وفتاواهم .
يقـول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ـ رمحـه اللــه ـ يف التحـزب الـذي يتضـاءل
أمام حتزب ما يسمى باجلماعات اإلسالمية القائمة اليوم :
(( ول ــيس للمعلم ــني أن حيزب ـ ـوا الن ــاس ويفعل ـ ـوا م ــا يلق ــي بي ــنهم الع ــداوة
والبغضاء بل يكونون مثل األخوة املتعاونني علـى الـرب والتقـوى كمـا قـال تعـاىل

عدول }
عاو ُنول َزَّععي لنَععم وللعع َ
{ َو َت َعععاونول َزََّععي للَععر ولل ـتاع َعوأ وال َت َعع َ

ول ــيس ألح ــد م ــنهم أن يأخ ــذ عل ــى أح ــد عه ــدا مبوافقت ــه عل ــى ك ــل م ــا يري ــده
وم ـواالة مــن يواليــه ومع ـاداة مــن يعاديــه بــل مــن فعــل هــذا كــان مــن جــنس
جنكــز خــان وأمثالــه الــذين جيعلــون مــن وافقهــم صــديقا واليــا ومــن خــالفهم
عــدوا باغيــا بــل علــيهم وعلــى أتبــاعهم عهــد الل ــه ورس ـوله بــأن يطيع ـوا الل ــه
ورسوله ويفعلوا ما أمر اللــه ورسـوله فـ ن كـان أسـتاذ أحـد مظلومـا نصـره وإن
كان ظاملا مل يعاونه على الظلم بل مينعه منه كما ثبت يف الصحي أنه قال :
(انصــر أخــاك ظاملــا أو مظلومــا  .قيــل  :يــا رســول اللــه  :أنصــره مظلومــا
فكيف أنصره ظاملا ؟ .قال متنعه من الظلم فذلك نصرك إياه) .
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وإذا وقـع بـني مسـلم ومسـلم أو تلميــذ وتلميـذ أو معلـم وتلميـذ خصــومة
ومشــاجرة مل جيــز ألحــد أن يعــني أحــد ا حــىت يعلــم احلــق فــال يعاونــه جبهــل
وال هبــوى بــل ينظــر يف األمــر ف ـ ذا تبــني لــه احلــق أعــان احملــق منهمــا علــى
املبطــل س ـواء كــان احملــق مــن أصــحابه أو أصــحاب غــريه وس ـواء كــان املبطــل
مــن أصــحابه أو أصــحاب غــريه فيكــون املقصــود عبــادة اللـ ـه وحــده وطاعــة
رسوله واتباع احلق والقيام بالقسط . . .
ومــن مــال مــع صــاحبه ـ سـواء كــان احلــق لــه أو عليــه فقــد حكــم لكــم
اجلاهليـة وخــر عــن حكـم اللــه ورسـوله والواجــب علـيهم مجيعــا أن يكونـوا يــدا
واحدة مع احملق على املبطـل فيكـون املعظـم عنـدهم مـن عظمـه اللــه ورسـوله
واملق ــدم عن ــدهم م ــن قدم ــه اللـ ــه ورسـ ـوله واحملب ــوب عن ــدهم م ــن أحب ــه اللـ ــه
ورسوله واملهان عندهم من أهانه اللـه ورسولهي لسب ما يرضـي اللــه ورسـوله
ال لســب األه ـواء ف نــه مــن يطــع الل ــه ورس ـوله فقــد رشــد ومــن يعــس الل ــه
ورسوله ف نه ال يضر إال نفسه )) .
فهذا هو األصل الذي علـيهم اعتمـاده وحينئـذ فـال حاجـة إىل تفـرقهم
وتشيعهم ف ن اللـه تعاىل يقول :

ست من ُهم في َ
{ ل ـ للَ ْي َ َف ـراُول د ْي َن ُهم و َكا ُنول ش َيعا ً لَ َ
شيَ}
وقــال تعــاىل  { :وال َتكو ُنعععول َكالعععَي َ َت َو ـراُعععول َولذ َتَّوُعععول مععع ََععععد
(.)1
اجاَتهم لل ََي َنات} ))
َم َ

ف ذا كان هذا يف حق املعلمني الذين ليس هلم مناهج وال برامج وال بدع
تق ــوم خل ــدمتها وال ــدعوة إليه ــا ب ـ ـراجمهم ومن ــاهجهم مث عليه ــا يوال ــون وعليه ــا
يعــادون ويقبلــون ويرفضــون فكيــف باجلماعــات أي الفــرق واألح ـزاب القائمــة
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علـى هـذه املنـاهج والـربامج ومـا يتبعهــا مثـل مجاعـات اإلخـوان والتبليـغ وحــزب
التحريـر وحـزب حكمـت يـار وحـزب سـياف وحـزب اجلمعيـة اإلسـالمية
وحزب صبغة اللــه وحـزب جـيالين وحـزب الـرتايب ي فكـم هلـذه األحـزاب
من األضرار واألخطار ؟!
وك ــم ترت ــب عل ــى وجوده ــا وم ــا ه ــي علي ــه م ــن ب ــدع وحت ــزب م ــن مض ــار
ومفاسد انعكس ضررها على عقائد األمة وأخالقها بل وجهادها ؟!
مث يــأئ مــن يقحــم شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ومــنهج الســلف يف خضــم
ه ــذه األباطي ــل املهلك ــة ل م ــة يف دينه ــا ودنياه ــا لي ــربرا وجوده ــا واس ــتمرارها
وليجعــل مــن ابــن تيميــة واملــنهج الســلفي خصــمني ملــن يســتنكر هــذا الباطــل
املخــالف لكتــاب الل ــه ولســنة رســول الل ــه واملــنهج الســلفي وال بــن تيميــة ومــن
سبقه ومن تاله من علماء السنة واحلق.
وهــل يســتطيع أحــد اليــوم أن يثبــت أي مجاعــة مــن هــذه اجلماعــات الــيت
يدافع عنها عبدالرمحن تلتزم مبا يف هذه الفتوى من العـدل واإلنصـاف واملـواالة
واملعاداة ؟.
ونصرة املظلوم على الظامل ؟!
وهــل هنــاك أي عــامل جيي ـز التحــزب والتعصــب املوجــودين بقــوة يف هــذه
اجلماعات اليت تلتزم مذهب الشاعر اجلاهلي :
وما أنا إال من غَأيةَ إ غَوت
َ

غَويت وإ تَر ُشد غأيةَ أر ُشد

واعتقـ ــد أن األشـ ــاعرة أعلـ ــم بالل ـ ــه وبدينـ ــه وأتقـ ــى مـ ــن كثـ ــري مـ ــن هـ ــذه
اجلماعات القائمة اليوم على البدع والتحزب .
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ومع ذلك يعتربهم ابن تيمية من فرق التجهم مث يقول :
(( وأمــا م ــن قــال م ــنهم بكتــاب اإلبانــة ال ــذي صــنفه األشــعري يف آخ ــر
عمــره ومل يظهــر مقالــة تنــاقض ذلــك فهــذا يعــد مــن أهــل الســنة لكــن جمــرد
االنتساب إىل األشعري بدعة))(. )1
ويقول يف أيب حممد ابن عبدالسالم :
(( وأيضــا فيقــال هلــؤالء اجلهميــة الكالبيــة ـ كصــاحب هــذا الكــالم ـ أيب
حممـد وأمثالـه ـ كيـف تـدعون طريقـة السـلف وغايـة مـا عنـد السـلف أن يكونـوا
موافقني لرسول اللـه ز ؟
ف ن عامة ما عند السلف من العلـم واإلميـان هـو مـا اسـتفادوه مـن نبـيهم
ز الذي أخرجهم اللـه به من الظلمات إىل النور وهداهم به إىل صراا العزيـز
احلميــد  . . .وســاق آيــات يف هــذا املعــىن  .مث قــال  :وأبــو حممــد وأمثالــه قــد
ســلكوا مســلك املالحــدة الــذين يقولــون  :إن الرســول مل يبــني احلــق يف بــاب
التوحيد وال بني للناس ما هو األمر عليـه يف نفسـه بـل أظهـر للنـاس خـالف
احلق واحلق إما كتمه وإما أنه كان غري عامل به ))(.)2
كيف لو عاه ابن تيمية إىل أن رأى مثل مجاعة التبليـغ الـيت تبـايع علـى
أربع طرق صوفية فيها احللول ووحدة الوجود والغلـو يف األوليـاء واعتقـاد أهنـم
يعلمـ ــون الغيـ ــب ويتصـ ــرفون يف الكـ ــون هـ ــذا باإلضـ ــافة إىل عقيـ ــدة أيب حممـ ــد
وأمثاله؟!
كيــف ل ــو رأى مجاعــات اإلخ ـوان املســلمني وفــيهم هــذه الباليــا وزي ــادة
تويل الروافض والدعوة إىل وحدة األديان ومؤاخاة النصارى ؟!
( )1جمموع الفتاوى (358/6ـ. )359
( )2جمموع الفتاوى (158/4ـ. )159
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كيف لو عاه حـىت رآى مثـل عبـدالرمحن بـن عبـداخلالق وهـو مسـتميت
يف الـ ــدفاع عـ ــن هـ ــذه الطوائـ ــف ويشـ ــوه أتبـ ــاع املـ ــنهج السـ ــلفي انتصـ ــارا هلـ ــذه
الطوائ ــف ويق ــيم ال ــدنيا ويقع ــدها عل ــى م ــن يري ــد أن يص ــنفهم يف الف ــرق مث ــل
املعتزلة واخلوار ؟!
كيف لو عاه فرأى شبابا يرتدي برداء أهل السـنة واجلماعـة وهـو يـوايل
هذه الفرق كلها ويعادي وخياصم أهل السنة ويدافع عمن يقرر وحدة الوجـود
ويقول خبلق القرآن ويقول باالشرتاكية ؟!

ـول اللــه وأبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي والصـحابة
بل كيف لـو رأى رس ن
والتــابعون وأئمــة اهلــدى مالــك واألوزاعــي والســفيانان واحلمــادان والرازيــان أبــو
زرعة وأبو حا والبخاري ومسلم وابـن خزميـة وغـريهم وغـريهم كيـف لـو رأوا
هــؤالء وهــم يتولــون هــذه اجلماعــات وقاداهتــا وفــيهم مــن األم ـراض مــا ذكرنــاه
ع ــنهم مث ال خيجل ــون م ــن مع ــاداة أه ــل الس ــنة وتوجي ــه الطعن ــات والتف ــنن يف
األكاذيب واالشاعات ضدهم ؟!
كيــف لــو رأى ابــن تيميــة عبــدالرمحن عبــداخلالق وهــو يؤلــف املؤلفــات يف
احملاماة عن أهل البدع ويسدد الضربات إىل أهـل السـنة مـن أجلهـم بـل يؤلـف
كتابــا باســم ابــن تيميــة ومشــروعية العمــل الجمــاعي كــأن ابــن تيميــة مــن كبــار
الــدعاة إىل تفريــق األمــة ومــن كبــار املنــافحني عــن أهــل البــدع والضــالل ومــن
كبار احملاربني ألهل السنة من أجلهم .
لقد َه ُألت حت بداَ من ُه َأالها

الها وحت َس َامها ُكل ُم ْفلِس
كِ َ
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سادسـ ـ ـاً
أصـ ــول العم ـ ـ ــل الجم ـ ــاعي

قال عبدالرمحن عبداخلالق يف مقدمته :
(( واحلمــد هلل علــى أنــه أقــام طائفــة مــن هــذه األمــة علــى احلــق ظــاهرين
مقــاتلني ألعــداء الل ــه جماهــدين يف ســبيله ال خيــافون يف اللــه لومــة الئــم حــىت
يقاتـ ــل آخـ ــرهم الـ ــدجال ونسـ ــأل الل ـ ــه أن جيعلنـ ــا مـ ــن هـ ــذه الطائفـ ــة الظـ ــافرة
املنصورة)) .
الظاهر أنه يقصد هبذه الطائفة اجلماعات اليت يـدافع عنهـا ويؤلـف هـذه
الكتب لالشادة بوجودها وجهادها وآثارها  .ويبعد جـدا أن يـدخل فـيهم مـن
ينتقد هذه اجلماعات وما فيها من بدع وحتزب جاهلي .
مث قال  (( :وبعد فقد بينا يف كتاب مشروعية العمل اجلماعي لـول اللــه
وقوتــه األدلــة الواقعيــة الكافيــة علــى مشــروعية العمــل اجلمــاعي الــذي ي ـراد مــن
ورائــه قضــاء فريضــة كفائيــة كالقتــال يف ســبيل الل ــه أو األمــر بــاملعروف والنهــي
عـ ــن املنك ــر أو تعلـ ــيم العلـ ــم ونش ــر اإلسـ ــالم أو بنـ ــاء مؤسسـ ــات الـ ــدين مـ ــن
مساجد ومدارس .
وذكرنــا مــربرات هــذه العمــل ممــا جيعــل علــى كــل مســلم متبصــر وجــوب
االل ـراا فيــه حيــث اســتبيحت حرمــات املســلمني وضــيعت أحكــام القــرآن
ونشأت أجيال من أبناء اإلسـالم علـى غـري امللـة وغزانـا العـدو يف عقـر دارنـا
واسـ ــتباح نس ـ ــاءنا وأطفالن ـ ــا ومقدس ـ ــاتنا  . . .فأصـ ــب لزام ـ ــا عل ـ ــى املس ـ ــلمني
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التنادي لصد عدوان أهل الكفر على ملة اإلسـالم وإال كـانوا مجيعـا آمثـني.. .
ومل ــا كــان ص ــد هج ــوم الكف ــار ه ــذا عل ــى أمــة اإلس ــالم ال ميكــن إال بالتع ــاون
والتظافر والتبزر واجلماعة فـ ن اجلماعـة مـن أجـل ذلـك أصـبحت واجبـة مـن
باب (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ))(. )1
أقول :
 1ـ احلمــد هلل الــذي جعــل عبــدالرمحن يقــول (( :وقــد بينــا  . . .األدلــة
الواقعيــة الكافيــة  )). .ومل يقــل األدلــة الشــرعية ألنــه ال ميكــن أن يكــون مثــل
َجمي َعا ً َوال َت َو ـراُول}
قول اللـه تعاىل {ولز َتص ُمول َمَل
لس َ
عت
ومثل قول اللــه تعـاىل {ل ـ للَي َ َف ـراُول دي َن ُهم و َكا ُنول ش َيعا ً ْ

من ُهم في َ
شيَ}

ومثـل قـول اللــه {وأ ـ َهععَل ص َعرل ي ُم ْسع َتايما ً َفعا ـتَعوإُ َوال َت ـتَ ُعععول
سَيَّا }
س َُل َ َف َت َو ـرق َكم َز َ
لل ُ

ومثل قول رسول اللـه ز (إن اللـه يرضى لكـم ثالثـا ويسـخط لكـم ثالثـا
يرضــى لكــم أن تعبــدوه وال تشــركوا بــه شــيئا وأن تعتصــموا لبــل اللــه مجيعــا
وال تفرقوا  ). . .احلديث
ومثــل قــول رســول الل ــه ز (أوصــيكم بتقــوى الل ــه والســمع والطاعــة وإن
تأمر عليكم عبد وإنه من يعـ مـنكم فسـريى اختالفـا كثـريا فعلـيكم بسـنيت
وســنة اخللفــاء الراشــدين املهــديني عض ـوا عليهــا بالنواجــذ وإيــاكم وحمــدثات
األمور ف ن كل بدعة ضاللة)(. )2
وغري ذلك من النصوص القرآنية والنبوية حجة له.
( )1ص ( 5ـ . )6
( )2أخرجه أبو داود يف سننه ( )281/4وغريه .
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ال ميكن لعبدالرمحن أن يستدل مبثل هـذه األدلـة الشـرعية علـى مشـروعية
العمــل اجلمــاعي علــى شــكل ووضــع اجلماعــات أو الفــرق واألح ـزاب القائمــة
املتن ــاحرة املتخاص ــمة يف مي ــادين ال ــدعوة ومي ــادين اجله ــاد واملتص ــارعة عل ــى
الكراس ــي واملص ــاحل واملن ــافع واحملارب ــة أله ــل الس ــنة واجلماع ــة واملؤي ــدة يف أش ــد
أوقــات احملنــة واملصــفقة للطواغيــت كمــا فعلــت هــذه اجلماعــات أو األح ـزاب
املهلكــة لإلس ــالم وأم ــة اإلس ــالم يف أزم ــة اخلل ــيج حي ــث ظه ــرت حقيق ــة ه ــذه
الدعوات املزيفة واليت شوهت اإلسالم مبثل هذه املواقف املخزية.
 2ـ قولــه  (( :وذكرنــا مــن مبــررات هــذا العمــل مــا يجعــل علـ كــل مســلم

متبصر وجوب االن راط فيه حيث استبيحت حرمات المسلمين  . . .الخ )).
أقول  :قد كان عبدالرمحن يرى العمل اجلماعي من األمور املستحبة .

ونــرى هنــا أنــه قــد جعلــه واجبــا علــى كــل متبصــر ي فمــا أدري أي ـراه مــن
فروض األعيان أو فروض الكفايات ؟.
 3ـ أما دعوته لتنادي املسلمني لصد هجوم الكفار  . . .اخل
فقـ ــد تنـ ــادى املسـ ــلمون يف كـ ــل مكـ ــان احتلـ ــه الكفـ ــار قبـ ــل قيـ ــام هـ ــذه
اجلمعي ــات وح ــرروا بل ــداهنم م ــن االح ــتالل العس ــكري م ــن املغ ــرب الع ــريب إىل
أندونيســيا ولكــن ملــا كــان جهــادهم قــد قــام علــى جهــل وعلــى عقائــد فاســدة
فق ــد اس ــتطاع الفج ــار أن يقتطفـ ـوا مثـ ـرات ه ــذا اجله ــاد ويتس ــنموا دف ــة احلك ــم
فيحكموهم بغري شرع اللـه ولكن بلداهنم مل تقم فيها حروب وجيوه جديـدة
متفرق ــة كم ــا حص ــل يف أفغانس ــتان ال ــيت ط ــرد منه ــا الش ــيوعي األجن ــيب وبق ــي
الشيوعيون الذين اجتلبوا العدو الشيوعي األجنيب .
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وخلف اجلي الغازي جيوه قامت يف بالدهم تقودها هـذه اجلماعـات
الــيت ميــدحها عبــدالرمحن ويوجــب علــى املســلمني أن ينخرط ـوا يف مثلهــا وعلــى
غرارها .
وك ـ ــان األوىل بعب ـ ــدالرمحن وه ـ ــو يكت ـ ــب ه ـ ــذا الكت ـ ــاب (أص ـ ــول العم ـ ــل
اجلمــاعي) بعــد أن رأى مفاســد العمــل اجلم ــاعي الــذي يــدعو إليــه وجهــاد
األحـزاب املتنـاحرة الـذي يـدعو إليــه أن يرجـع إىل احلـق والصـواب فيـدعو هــذه
اجلماعات أو الفرق أن ترتك حتزهبا وتكتلها الفاسد .
والــذي يعــاين املســلمون مــن مضــاره ومفاســده ويشــكل علــيهم أخطــارا
يف املستقبل ال يعلمها إال اللـه .
وق ــل مث ــل ذل ــك فيم ــا جي ــري يف الس ــودان م ــن ض ــالل وفس ــاد ال يع ــرف
الس ــودان مثل ــه ح ــىت يف أي ــام احلك ــم العلم ــاين م ــن دع ــوة إىل وحـ ـدة األدي ــان
()2
وتشــييد للكنــائس( )1والقبــور وتكــرام للنصــارى والــدعوة إىل التــبخي معهــم
وإهانة املسلمني وظلمهم الذي ال يوجد له نظري ومـا ذلـك إال مثـرة مـن مثـرات
احلزبيــة الــيت ال تعمــل دائمــا إال لصــاحلها فقــط وال تعمــل لصــاحل ا ٍإلســالم وال
لصاحل املسلمني.
كـ ــان األوىل بعبـ ــدالرمحن أن يـ ــدعو املسـ ــلمني إىل مـ ــا دعـ ــاهم إليـ ــه رب
العــاملني يف كتابــه ورس ـوله األمــني يف ســنته وعلمــاء اإلســالم املخلصــون يف كــل
زمان ومكان يف دعوهتم املسلمني أن يعتصموا لبل اللـه مجيعا وال يتفرقـوا وأن

( )1بلــغ عــدد الكنــائس ـ كمــا بلغنــا ـ  411كنيســة يف هــذا العهــد القصــري مــن حكــم حــزب ال ـرتايب
اإلخواين يف السودان .
( )2ومع شيعة إيران الذين يريدون القضاء على أهل السنة )( .
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ال يتنـازعوا فيصــيبهم الفشــل كمـا حصــل كثـريا وحيصــل مـا دامـوا متفــرقني شــيعا
ال جتمعهم عقيدة صحيحة وال منهج إسالمي صحي .
وأن يدعوهم كما يدعو السلفيون األمة إىل منهج واحد وعقيـدة واحـدة
ال أن خياصمهم ويتكلف املربرات الواقعية املزعومة ال ستمرار هذه اجلماعـات
يف متاهاهتـا ويوجـب علـى كـل متبصـر أو أعمـى االلـراا فيهـا مـن بـاب مـا ال
يتم الواجب إال به فهو واجب .
وقد قال ما يؤكد هذه املقولة يف كتاب (المسلمو والعمل السياسي):
((وأنه ال بد لكل مسلم أن ينخرا يف عمل سياسي ينصر الدين))(.)1
فهل جيب على املسلمني أن ينقسموا إىل مجاعات وفرق ؟!
ولو كنت تقصد بقولك  (( :فإ الجماعة من أجل ذلك واجبـة مـن بـاب
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجـب)) أن يرتكـوا حتـزهبم وتفـرقهم شـيعا ألصـبت
احملــزي بــل كــان جيــب أن تســوق النصــوص الشــرعية الــيت ذكرنــا بعضــها ولكــن
ل سـ ــف ف ـ ـ ن مقصـ ــود عبـ ــدالرمحن شـ ــيء آخـ ــر يتنـ ــا مـ ــع تلـ ــك النصـ ــوص
الواضــحة الــيت تــدين مشــروعه الــذي يؤلــف فيــه الكتــب  .وهلــذا اختفــت متامــا
كل هذه النصوص يف هذا املوضع .
 4ـ قــال عبــدالرمحن  (( :ذكرنــا أيضــا أن بعضــا مــن أهــل الغــرية علــى
اإلسالم قـد أسسـوا اجلماعـات الدعويـة واملؤسسـات اخلرييـة مـن أجـل القيـام
هب ــذا األم ــر وأن بعض ــا م ــن ه ــذه اجلماع ــات واملؤسس ــات ق ــد ع ــم خريه ــا

( )1انظر ص (. )76
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ونفعها وبعضا خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اللـه أن يعفـو عـنهم إنـه
غفور رحيم))(. )1
أق ــول  :ل ــو كانــت هــذه اجلماعــات واملؤسســات كلهــا مجاعــات خرييــة
علــى مــنهج واحــد هــو املــنهج اإلســالمي احلــق وهتــدف إىل غايــة واحــدة هــي
إعــالء كلمــة الل ــه يف األرض فتبــذل بســخاء وتــدعو جبــد إىل احلــق وإىل مجــع
كلمــة املســلمني علــى ذلــك املــنهج وإىل حتقيــق تلــك الغايــة النبيلــة ملــا وجــدت
من كل علماء السنة والتوحيد إال التأييد املطلق والدعم املادي واملعنوي الذي
ال يقف عند حد ولكن واقع هذه اجلماعات ضد هذا متاما .
فهــي مجاعــات خمتلفــة املنــاهج والغايــات واملقاصــد كــل مجاعــة تــدعو إىل
منهجه ــا وتس ــعى لتحقي ــق غاياهت ــا ال ــيت تض ــر وال تنف ــع وتغ ــرس يف نف ــوس
أتباعه ـ ــا احلق ـ ــد والبغض ـ ــاء لك ـ ــل م ـ ــن ال ينض ـ ــوي حت ـ ــت رايته ـ ــا وتفتع ـ ــل م ـ ــن
األكاذيــب والشــائعات الــيت حتطــم خصــومها وخمالفيهــا وكثــري منهــا يبــالغ يف
عدائه للمسلمني فيكفرهم ويرى سفك دمائهم واستحالل أمـواهلم وأعراضـهم
ويفعل باملسلمني ما ال يفعله باليهود والنصارى وعبـدالرمحن يعـرف كـل هـذا
.
عم خيرها ونفعها))
فكيف يقول (( :وإ بعضاً من هذه المؤسسات قد َّ

أرين هذه املؤسسات اليت توهم القار أنه ليس فيها إال اخلري احملض .
وكيف تقول  (( :وبعضا خلطـوا عمـال صـاحلا وآخـر سـيئا عسـى اللــه أن
يعفــو عــنهم)) وعنــدهم مــن احملــدثات والبــدع والضــالل مــا ال يعلمــه إال اللــه
وعندهم من العنـاد والتمـادى يف الباطـل مـا يـدفعهم إىل االسـتمرار يف بـدعهم
( )1أصول العمل اجلماعي ص (. )6
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وض ــالهلم وعن ــدهم م ــن الع ــداء للس ــنة وأهله ــا م ــا ش ــحنوا ب ــه عق ــول أتب ــاعهم
وم وا به كتبهم .
هــذا األســلوب خــالف مــا دل عليــه الكتــاب والســنة ومــنهج الســلف يف
ذم البدع وأهلها والتحذير منها .
 5ـ مث قال عبدالرمحن(: )1
(( وقد عجبت أشد العجب ملن أفـىت بعـدم جـواز قيـام مجاعـات للجهـاد
والدعوة ومؤسسـات للخـري والـرب واإلحسـان زاعمـني أن ذلـك لـيس مـن هـدي
سيد املرسلني وال أحد من سلف األمة الطيبني الطاهرين وال العلمـاء العـاملني
وأنه ال جيوز هذا مع قيام أي سلطان إسالمي وادعوا أن هذا فرقة والفرقـة
عــذاب .وتتبع ـوا ســيئات بعــض اجلماعــات الدعويــة ونشــروها يف كــل مكــان .
انظروا هذه هي سيئبت التجمع للدعوة إىل اللـه ونصر الدين.
وقــد رددنــا لمداللــه علــى كــل هــذه الشــبهات مبــا عراهــا وكــان مــن مجلــة
ردنا أنه مل يأت يف كتاب وال سنة وال قول أل ٍي من سلف األمة ينهى فيه أن
تتجمع مجاعة من املسلمني على فعل خري وبر وتقوى .
فكيــف تؤصــلون أصــال ال ســند لــه مــن كتــاب وال ســنة وال قــول ســلف
صاحل من األمة .
ب ــل الكت ــاب والس ــنة واإلمج ــاع كله ــم داع ــون( )2إىل التع ــاون عل ــى ال ــرب
والتقـوى والتـبزر واجلهـاد اجلمـاعي مـن أجـل رفعـة الـدين وجعـل كلمـة اللــه
هي العليا يف األرض كلها ودحر الباطل وأهله يف كل مكان .
( )1أصول العمل اجلماعي ص ( 6ـ . )7
( )2كذا جاء يف كتاب عبدالرمحن .
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وقلنــا أيضــا إن ســلفنا مجيعــا مل يعرف ـوا إال اجلهــاد اجلمــاعي إمــا يف إطــار
اإلمــام العــام الــذي كــان كــل مســلم يعتــرب نفســه جنــديا عنــده منتظـرا األمــر منــه
للخرو واجلهاد وإمـا عـامال يف اجلماعـة اخلاصـة وذلـك عنـد غيبـة اإلمـام أو
ضعفه عـن القيـام بواجبـه وضـربنا مـثال لـذلك بشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ـ رمحـه
اللـه ـ وكيف جاهد( )1يف إطار مجاعة منظمة عاملة تأمتر بـأمره وجتاهـد مبشـورته
وكيف وقى اللـه جبهاده أمة اإلسالم كثريا من األخطار اليت كانت هتددها .
 . .وقد مجعنا جمموعة املقاالت عن شيخ اإلسالم يف كتاب مستقل ))(. )2
قولـه  (( :وقــد عجبــت أشـد العجــب ملــن أفــىت بعـدم جـواز قيــام مجاعــات
للجهاد والدعوة ومؤسسات للخري والرب واإلحسان زاعمني أن ذلك ليس من
هدي سيد املرسلني  )). . .اخل .
أقول :

قـ ــد سـ ــبق م ـ ـرارا أن السـ ــلفيني أهـ ــل السـ ــنة حقـ ــا الـ ــذين ينسـ ــب إلـ ــيهم
عبدالرمحن عبداخلالق هـذه الفتـاوى ال مينعـون مـن قيـام مجعيـات ومؤسسـات
للــرب واإلحســان إذا كانــت هــذه اجلمعيــات ذات عقيــدة واحــدة عقيــدة احلــق
وعقيــدة األنبيــاء وذات مــنهج واحــد هــو مــنهج احلــق ومــنهج األنبيــاء ودعــوة
واحدة هي دعوة اللـه ودعوة اإلسالم احلق(. )3

( )1جاهد حتت راية إمام .
( )2أصول العمل اجلماعي ص (7ـ. )8
( )3وكانت حتت راية إمام املسلمني وطاعته )( .

[]111

[]112

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

أمــا إذا كان ــت ه ــذه اجلماع ــات واجلمعي ــات قائم ــة عل ــى عقائ ــد فاس ــدة
ومنـ ــاهج ضـ ــالة وتنهـ ــب أم ـ ـوال املسـ ــلمني ملصـ ــاحلها( )1وأغراضـ ــها وتتضـ ــارب
مناهجه ــا وبراجمه ــا وتص ــادم عقائ ــدها ومناهجه ــا كت ــاب الل ـ ــه وس ــنة نبي ـ ـه ز
ويتبـ ــادلون الـ ــتهم واالشـ ــاعات الكاذبـ ــة وتـ ــدور املعـ ــارك الدمويـ ــة فيمـ ــا بيـ ــنهم
وجيتمعــون حيــث جيمعهــم اهلــوى والباطــل ضــد دعــوة احلــق ودعــاة احلــق حــىت
يصــل هبــم األمــر إىل حــرب اجلهــاد الســلفي القــائم علــى جتمــع صــحي وجهــاد
ص ــحي وعقي ــدة ص ــحيحة فيســفكون دمــاءهم ويس ــقطون إمــارهتم ويه ــدمون
مدارسهم ف ن مثل هذه اجلمعيات واملؤسسات قد أنكرها السلفيون بناء على
الرباهــني الواضــحة مــن كتــاب اللــه وســنة رسـوله ز ومــنهج الســلف الصــاحل
ومل يصلوا يف إنكارهم هذا إىل ماقاله شيخ ا ٍإلسالم ابن تيمية ومن معـه الـذين
اعتربوا جهاد قوم أفضل من معظم هذه اجلماعات جهادا غري شرعي .
فتــذكر كالمــه الــذي نقلتــه ســابقا وارجــع مــرة ثانيــة إىل كتابــه الــرد علــى
البكري .
كيف لو قال هذا السلفيون املساكني يف هذا العصر مـاذا سـيالقون مـن
األه ـ ـوال م ـ ــن ه ـ ــذه اجلماع ـ ــات ال ـ ــيت مترس ـ ــت عل ـ ــى اإلع ـ ــالم ال ـ ــذي يس ـ ــميه
عبدالرمحن بـ(اإلعالم اخلبيث) ؟!.
( )1قال عبدالرمحن يف ص ( )69من كتابه أصول العمل اجلماعي ( :ومن املنـاهج اجلاحنـة يف الـدعوة
حتويل العمل اجلماعي ليكون هدفا يف ذاته حيقق املنـافع املاديـة ألصـحابه حيـث حتمـل اجلماعـة أفرادهـا
إىل املناصــب الدنيويــة وتتكالــب علــى املراكــز واملؤسســات جاعلــة الــدين وســيلة إىل الــدنيا والــدعوة يف
خدمة األفراد واإلسالم صيدا للدنيا وهذا من أعظم الفساد يف األرض والصد عن سبيل اهلل .
ولعله هذا أعظم ما زهد الناس يف العمـل اجلمـاعي عنـدما رأوا بعـض اجلماعـات بـدال مـن أن تكـون يف
خدمة الدين حولت الدين ليكون يف خدمة دنيا أفرادها) .
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بل ماذا سيالقون من عبدالرمحن الـذي يشـن علـيهم احلمـالت والغـارات
تلو الغارات ؟!
لقــد كــان يف عهــود الســلف ألهــل البــدع واأله ـواء عبــادة وجهــاد علمــي
ودع ــوي وم ــايل فه ــل جع ــل ذل ــك م ــن أه ــل الس ــنة أئم ــة ميج ــدون جه ــادهم
ودعــوهتم وبــذهلم ويشــيدون هبــا ويوجبــون علــى شــباب األمــة االلـراا يف هــذه
اجلماعات ـ أي الفرق ـ ؟!.
وهل جند بعضهم نفسـه لالنكـار واالسـتهزاء مبـن يقـول عـن هـذه الفـرق
إهنــا ليس ــت عل ــى ه ــدي س ــيد املرس ــلني وال عل ــى ه ــدي أح ــد م ــن الس ــلف
الطيبني الطاهرين وال العلماء العاملني ؟!
وه ــل ه ــب دع ــاة م ــنهم ين ــافحون ع ــن مجاع ــات أه ــل الب ــدع والض ــالل
فيسـ ــتنكرون بشـ ــدة ويشـ ــجبون قـ ــول مـ ــن يقـ ــول م ـ ـن أئمـ ــة السـ ــنة  .إن هـ ــذه
اجلماعات مجاعات فرقة وعذاب؟! .
ويســتنكرون قــول الرســول ز افرتقــت اليهــود إىل إحــدى وســبعني فرقــة
وافرتقـت النصـارى إىل اثنتــني وسـبعني فرقــة وسـتفرتق أمــيت إىل ثـالث وســبعني
فرقة كلها يف النار إال واحدة  .قالوا  :مـن هـي يـا رسـول اهلل؟ قـال  :مـن كـان
على ما أنا عليه وأصحايب  .ويف رواية (هي اجلماعة ) أي ال اجلماعات .
قوله  (( :ونشروها يف كل مكان )) .
أقــول :وحــىت أنــت ســخرك اللــه فنشـرهتا يف كــل مكــان مــن حيــث تقصــد
أوال تقصد وهذا من نصر اللـه ألهل احلق وإلقامة احلجة عليك .
مث ال أدري هــل أنــت جتهــل اتفــاق أهــل الســنة علــى وجــوب دحــر البــدع
ونقــدها ونقــد أهلهــا والتحــذير منهــا ومــنهم وأن ذلــك مــن اجلهــاد والنصــيحة
لإلسالم واملسلمني؟!
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تذكر ما نقلته عن ابن تيمية ومـا نقلـه ابـن رجـب والنـووي يف ذلـك وهـو
واق ــع أه ــل الس ــنة والنص ــيحة لإلس ــالم واملس ــلمني أمــا غ ــريهم فله ــم سياس ــة
وشأن آخر .
عراها)) .
وقوله  (( :رددنا بحمد اهلل عل كل هذه الشبهات بما َّ
أقــول :مــا كــان وال يكــون عنــد أهــل الســنة واحلــق أن تكــون حججهــم
داحضة وشبهات ساقطة بل حجج دامغة من الكتاب والسـنة { َواُعل َجعا ََ
للم ُّق َو َ ه َ
َق لل ََا ل ل ـ لل ََا ل َكا َ َ هُو َاا ً} .
َ

وغرفــة مــن لــر حججهــم دفـع هبــا الشــيخ ابــن بــاز شــبهات عبــدالرمحن
عبداخلالق ف ذا باطله زاهق .
ملــاذا تراجعــت يــا عبــدالرمحن إذا كانــت أدلــة الشــيخ ابــن بــاز جــزءا مــن
الشــبهات الــيت ال ســند هلــا مــن هــدي ســيد املرســلني وال مــن هــدي أحــد مــن
سلف األمة الطيبني ؟!.
ال جيــوز الرجــوع عــن احلــق إن كنــت علــى حــق ال البــن بــاز وال البــن
تيمية وال ألمحد بن حنبـل وال ألحـد مثـل هـؤالء أو أكـرب مـنهم فـ ن احلـق
فوق اجلميع وأكرب من اجلميع .
إهن ــا والل ـ ــه جول ــة احل ــق واحلج ــج الدامغ ــة ال ــيت تس ــميها ش ــبهات عل ــى
الشبهات الباطلة املتهافتة .
وقولــه  (( :وكــان مــن مجلــة ردنــا أنــه مل يــأت يف كتــاب وال ســنة وال قــول
ألي من سلف األمة ينهى فيه أن تتجمع مجاعة من املسلمني على فعـل خـري
وبر وتقوى )) .
أقول  :نعم ليس هناك نس من كتاب وال سنة وال قول أحد من سـلف
األمــة ينكــر التعــاون علــى الــرب والتقــوى بــل فيهــا دعــوة حــارة إىل التعــاون علــى
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الرب والتقوى وقد كان سلف األمة قد وعـى هـذه التوجيهـات وطبقوهـا فمـ وا
الدنيا بـرا وإحسـانا لكنـه مـا كـان علـى شـكل املؤسسـات واجلمعيـات املوجـودة
اآلن والــيت اســتفادهتا اجلمعيــات واملؤسســات احلاليــة مــن أهــل الغــرب ومــع أننــا
نقــول جب ـواز هــذه اجلمعيــات القائمــة علــى الــرب والتقــوى إال أنــك أنــت وغــريك
يعجزون عن االتيان بأمثلة وصور مـن تـأريخ املسـلمني وتطبـيقهم ألعمـال الـرب
والتقوى تشابه هذه الصور.
مث إنب أؤكد لك ما سبق ذكره أن اإلسالم بكتابه وسنته ال جييـز التفـرق
والتشــتت والتنــابز والتنــاحر والتهالــك علــى املص ــاحل واالســتئثار هبــا والتحــزب
ألجله ــا وعلم ــاء اإلس ــالم ك ــانوا وال يزال ــون حيرم ـ ـون ه ــذا الل ــون م ــن التف ــرق
والتحزب مهما لبس من أشكال وألوان ومهما ادعى من االكازات ألن ذلك
عل ـ ــى خ ـ ــالف م ـ ــا ش ـ ــرعه اهلل وأم ـ ــر ب ـ ــه م ـ ــن االجتم ـ ــاع علىالكت ـ ــاب والس ـ ــنة
واالعتصام هبما عقيدة وشريعة ومنهجا ومصـادم ملـا هنـى عنـه اللــه ورسـوله مـن
االختالف وتفرق األمة شيعا وأحزابا وتفريق الدين ومتزيقه إىل ملل وحنل .
ف ن ذلك يعرض األمة للهالك والعـذاب يف الـدنيا واآلخـرة ويزهـد أعـداء
اإلسالم يف اإلسالم ويشـوهه يف نظـر هـؤالء األعـداء فيقولـون لـو كـان يف هـذا
الــدين خــري وصــالح ملــا تفــرق أهلــه فرقــا شــىت يعــادي بعضــهم بعضــا ويهلــك
بعض ــهم بعض ــا كم ــا حص ــل هل ــذه اجلماع ــات وكم ــا ه ــو حاص ــل الي ــوم يف
أفغانســتان الــيت اعطــت صــورة شــوهاء مزريــة باإلســالم إذ صــورت احلزبيــة فيهــا
بتناحرهـ ــا الوحشـ ــي اهلمجـ ــي اإلسـ ــالم يف أحـ ــط صـ ــور الفوضـ ــوية والوحشـ ــية
واهلمجية وبرأ اللـه اإلسالم وأهل السنة واحلق منها .
وجعل ــت أل ــد األع ــداء يت ــدخلون يف ش ــؤون األفغ ــان لوض ــع ح ــد هل ــذه
األعمـال اهلمجيــة الـيت يتصــور هـؤالء األعــداء أهنــم علـى نظــم افضـل مــن نظــم
اإلسالم وأخالق أعلى من أخالق اإلسالم واملسلمني .
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سلف صالح من األمة )) .
أقــول :رمتــب بــدائها وانســلت فأنــت إىل اآلن مل تــأت بــدليل واحــد جييــز

التحــزب والتفــرق الــذي تعيشــه اجلماعــات الــيت تنــاف عنهــا والكتــاب والســنة
واالمجاع كلها تدعو إىل الرب والتقوى وإىل حترام ما تدعو إليه أنت وتقوم عليه
مجاعات البدع والتحزب والتفرق الباطل .
ومل تعمل هذه اجلماعـات لرفعـة الـدين ألن فاقـد الشـئ ال يعطيـه وألن
الواق ــع يش ــهد أن ك ــل مجاع ــة ال ت ــدعو وال تعم ــل إال لرفع ــة نفس ــها ومبادئه ــا
ومناهجهــا وحتــارب ديــن الل ــه احلــق املتمثــل يف املــنهج الســلفي وحتــارب دعاتــه
وعلماءه وجماهديه .
وقولــه  (( :وقلنــا أيضــا  :إن ســلفنا مل يعرف ـوا إال اجلهــاد اجلمــاعي إمــا يف
إطــار اإلمــام العـام الــذي كــان كــل مســلم يعتــرب نفســه جنــديا منتظـرا ل مــر منــه
للخــرو واجلهــاد وإمــا عــامال يف اجلماعــة اخلاصــة وذلــك عنــد غيبــة اإلمــام أو
ضعفه . )) . . .
أقــول :ال ينكــر أحــد مــن الســلفيني اجلهــاد اجلمــاعي أبــدا وإمنــا ينكــرون
هذه التجمعات والتحزبات القائمة على اهلوى والبدع .
مث إنــك أنــت تناضــل عــن هــذا النــوع ـ التعدديــة احلزبيــة ـ املوروثــة عــن
الغرب الدميقراطي الكافر الذي يفرض هذا اللون مـن التعـدد لتحقيـق مصـاحله
ويســعده جــدا أن يعــي املســلمون يف هــذه األوضــاع املذلــة لإلســالم وأهلــه
ف ـ ن الغــرب جيــد الســبيل إىل ضــرب بعضــهم بــبعض انطالقــا مــن مبــدأ (فــرق
تسد) .

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

أنــت تناضــل عــن هــذه األمـراض الفتاكــة ولــن جتــد هلــا نظـريا يف اإلســالم
وما وجد من التفرق والتحزب ف ن اإلسالم يبغضه وينفر منه .
قولـه  (( :وقـد ضـربنا مـثال لـذلك بشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ـ رمحـه اللــه ـ
وكيف جاهد يف إطار مجاعـة منظمـة عاملـة تـأمتر بـأمره وجتاهـد مبشـورته(. . )1
 )) .اخل .
أق ــول :حاش ــا اب ــن تيمي ــة وجه ــاده أن يك ــون يف دعوت ــه وجه ــاده حج ــة
لتفري ــق األم ــة وتفرقه ــا إىل أح ـ ـزاب وش ــيع متن ــاحرة خمتلف ــة العقائ ــد واألفك ــار
والنظريــات واملنــاهج بــل هــو كــان داعيــة إىل مــا دعــا إليــه الرســل الك ـرام مــن
إخالص الدين هلل وعبادتـه وحـده واخلضـوع الكامـل وااللتـزام الكامـل بكـل مـا
جــاء ب ــه الرســول ز حماربــا لليهــود والنصــارى واملالحــدة الظــاهرين واملتس ـرتين
بستار اإلسالم .
وحماربــا للشــرك يف شــىت مظــاهره وللبــدع يف خمتلــف صــورها علــى طريقــة
دعوة رسول اللـه ز وعلى طريق األنبيـاء واملصـلحني فمـن اسـتجاب لـه كـان
من الطائفة املنصورة اليت ال بد هلا من كيان متميز مييزها عن أهل الكفر وعـن
أهل الباطل والبدع  .وهذا جتمع ال بد منـه يتميـز بـه اإلسـالم الصـحي الـذي
جــاء بــه رســول اللــه ز عــن إســالم أهــل الباطــل مــن عبــاد القبــور وعــن معطلــة
الصــفات مــن اجلهميــة الالبســة لبــاس الســنة وعــن غريهــا مــن املعتزل ـة والقدريــة
والروافض.
فال بـد مـن قيـام مجاعـة واحـدة ترفـع رايـة اإلسـالم احلـق وتتميـز عـن أهـل
الباطــل مث تــدعو هــذه الفــرق وهتتــف هبــم لتلتحــق جبماعــة احلــق فــأي حجــة
وأي دليـل يف دعــوة ابـن تيميــة ومجاعتـه ملــن يـدعو إىل تعــدد اجلماعـات ويقرهــا
( )1بل كان جهادا ب ذن اإلمام وحتت رايته .
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علــى ضــالهلا ويهــون مــن شــأن بــدعها وحيمــل احلمــالت علــى مــن يســلك يف
دعوتــه مســلك األنبيــاء والســلف الصــاحل وابــن تيميــة الــذي جاهــد وناضــل
لتتجمع هذه الفرق بعد أن تتخلى عن باطلها وبدعها فتنصهر مع أهـل احلـق
ولز َتصععع ُمول
يف بوتقــة واحــدة حتقيقــا ألوامــر الل ــه تعــاىل مبثــل هــذا التجمــع { ْ
َ َم َْل ـ َجم َيعا ً َوال َت َو ـراُول} وما شـاكل ذلـك مـن النصـوص مـن الكتـاب
والسنة وقد أسلفنا بعضها .
إنه ال دليل لك وال شبهة يف عمـل ابـن تيميـة وال يثبـت ذلـك حـىت يلـج
اجلمــل يف ســم اخليــاا  .ألنــك تــدعو إىل مجاعــات متعــددة متنــاحرة وأنــت
تعلم ذلك وابن تيمية حياته كلها جهاد ألن تكون األمة كلها مجاعة واحدة.
وهذا ال نعرف أن أحدا على وجه األرض من أهل السنة ينكره .
مث قال عبدالرمحن :
(( وأما املثـال اآلخـر فهـو شـيخ اإلسـالم وإمـام السـلفية املعاصـرة قاطبـة .
اإلمــام حممــد بــن عبــدالوهاب الــذي أســس مجاعــة عاملــة للــدعوة إىل الل ــه ومل
ينتظ ــر إذن خليف ــة املس ــلمني يف اآلس ــتانة آن ــذاك وال نائب ــه الش ـريف مبك ــة وال
أمرائه املتفرقني يف كد واجلزيـرة وذلـك بعـد أن عـم اجلهـل وانتشـر الشـرك وفشـا
الزن ـ ــا وترك ـ ــت أحك ـ ــام اإلس ـ ــالم  . . .ول ـ ــذلك أس ـ ــس ش ـ ــيخ اإلس ـ ــالم اب ـ ــن
عبدالوهاب مجاعة وعهـدا وبيعـة بـل نظامـا سياسـيا كـامال مصـغرا بـدأ بالـدعوة
إىل التوحي ــد ونش ــر اإلس ــالم وتعل ــيم أحكام ــه وانته ــى بالقت ــال يف س ــبيل اللـ ــه
دفاعــا عــن الــنفس والعقيــدة وهــو يف كــل ذلــك مل يعلــن خروجــا عــن اخلالفــة
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وال أنه هو وحده اجلماعة اإلسالمية وإن كان أعـداؤه قـد اهتمـوه بـذلك . .
. )1()) .
أقــول :وأي حجــة لــك يف عمــل اإلمــام حممــد بــن عبــدالوهاب( )2الــذي
دع ــا إىل توحي ــد اللـ ــه وإخ ــالص ال ــدين ل ــه فاس ــتجاب ل ــه م ــن اس ــتجاب م ــن
القبائ ــل املتفرق ــة املتن ــاحرة والواقع ــة يف الش ــرك والب ــدع ه ــذه اجلماع ــة ال ب ــد أن
جتتمع لرفع راية التوحيد والـذب عنهـا والسـعي احلثيـث جلمـع النـاس حتـت رايـة
واحدة هي راية احلق والتوحيد .
فهل كـان حممـد بـن عبـدالوهاب يـدعو إىل مـا يـدعو إليـه عبـدالرمحن مـن
قيام مجاعات متعددة يف شرق األرض وغرهبا ؟!.
لــو كــان اإلمــام حممــد حيمــل فكــر عبــدالرمحن ملــا رفــع رايــة اجلهــاد ضــد
مجاعــات أقــرب إىل الفطــرة وأصــدق هلجــة وأفضــل أخالقــا مــن اجلماعــات الــيت
ين ــاف عنه ــا عب ــدالرمحن ال ــيت ش ــهد عليه ــا عب ــدالرمحن نفس ــه ب ــرداءة أخالقه ــا
وتناحرهــا فيمــا بينهــا وإشــاعة األكاذيــب واالفـرتاءات وهــذا وأخــزى منــه يدركــه
من ينظر إىل أعمال وتصرفات هؤالء جبدية ويزهنا مبيزان احلق .
وما رأيت أعجب من استدالل عبدالرمحن هذا !!.

( )1أصول العمل اجلماعي ص (8ـ)9
( )2الشــيخ حممــد بــن عبــدالوهاب ظهــر يف بــالد حتكــم نفســها بنفســها حتــت أم ـراء كــل أمــري مســتقل
ببلــده ال ســلطة ل تـراك علــيهم ومل يكــن تعييــنهم مــن قبــل األتـراك وإمنـا كانــت إمــارة وراثيــة وقــد اســتعان
اإلمـام حممـد بـن عبـدالوهاب بسـلطة أحــد هـؤالء األمـراء وهـو حممـد بــن سـعود ودخـل حتـت واليتـه الــيت
اتسعت فيما بعد حىت مشلت معظم اجلزيرة وانتزعت احلرمني من سـلطة األتـراك بقصـد اإلصـالح ونشـر
التوحيد فيهما وكان ذلك ممـا أغضـب األتـراك ومل يغضـبوا مـن أجـل قيـام الشـيخ يف بـالد كـد ألهنـا مل
تكن حتت إمرهتم بل كانت بيد أمرائها )( .
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واسأل عبدالرمحن عن دعوة مجيـل الـرمحن أليسـت مشـاهبة لـدعوة الشـيخ
حممد بن عبدالوهاب يف عقيدهتا ومنهجها وجهادها وتطبيق شرع اللــه وإقامـة
احلدود وتغيري املنكرات يف أمارة كنر؟! .
أخــربين عــن ســلفي واحــد أنكــر هــذا التجمــع اإلســالمي الصــحي الــذي
يشبه جتمع أتباع اإلمام حممد بن عبدالوهاب .
وأخـ ــربين هـ ــل هـ ــذه اجلماعـ ــات الـ ــيت تناضـ ــل عنهـ ــا هـ ــل رضـ ــيت هـ ــذا
التجمع؟! أو أهنا استعملت كل األساليب الفـاجرة لفـض هـذا التجمـع وحـده
من بـني كـل التجمعـات القبوريـة والرافضـية والباطنيـة واحلزبيـة وكـان مـن أشـد
الغاضــبني علــى ه ــذا التجمــع الســلفي اجلماع ــات اإلخوانيــة والقطبيــة فلم ــا
أعيتها احليـل واملكايـد لفـض هـذا التجمـع املـؤمن حقـا جلـأوا إىل احلديـد والنـار
يف حرب وحشية جية ال تلتزم دينا وال خلقا حـىت قضـوا علـى هـذه اجلماعـة
السلفية وهدموا مدارسها ومؤسساهتا وقتلوا أمريها املوحد اجملاهد.
فهل عارض سلفي واحد هذا التجمع املستو شروا التجمع ؟!
إن هــذا يعطــي املتأمــل املنصــف أنــه ال يوجــد ســلفي يعــارض يف وجــود
هــذه اجلماعــات( )1مــن حيــث أهنــا تقــوم علــى الــرب والتقــوى واإلحســان وإمنــا
يعارضــها ألهنــا ارتكبــت التفــرق املــذموم الــذي ذمــه الل ــه ورس ـوله وحرمــه الل ــه
ورسوله واملؤمنون.

( )1اإلســالم ال يريــد إال مجاعــة واحــدة تســري علــى املــنهج النبــوي (التـزال طائفــة مــن أمــيت علــى احلــق)
جميدي و وت رفا يوا} وإذا
{وت ركونوا ك ظاين رفا وا واخر فوا} {وا رمموا بحبي
قامت على الرب والتقوى فال بد أن تكون مجاعة واحدة )( .

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

وأنا أسـأل عبـدالرمحن ملـا قتـل عبداللــه عـزام املعـروف مبواقفـه مـن السـلفية
والسلفيني رثيته رثاء ومدحته وأطريته مبا ال يوصف به إال األنبياء .
وملــا قتــل الشــيخ مجيــل الــرمحن مل نســمع منــك ومل نــر أي حركــة وال نأمــه
فهـ ــل أنـ ــت ممـ ــن ال جييـ ــز التجمـ ــع السـ ــلفي وال اجلهـ ــاد السـ ــلفي وال التطبيـ ــق
السلفي تضامنا مع اجلماعات اليت تدافع عن جتمعاهتا ؟! ومل تنكر منهـا حـىت
التجمعـ ـات الص ــوفية ص ــاحبة وح ــدة الوج ــود ال ــيت حاربته ــا يف كتاب ــك الفك ــر
الصويف أم أنك متلملت فيما بينك وبني نفسك واسـتحييت مـن اجلماعـات
األفغانية ومن اجلماعات العربية اليت تؤيد القتلة السفاكني ؟!
فأين هي الشجاعة يف مواجهة الباطل والظلم ؟!
قال الشيخ عبدالرمحن :

(( وقـد عجبــت أشــد العجــب أل ينكــر بعــض تالميــذ هــذا الشــيخ الجليــل
ومــن استضــاؤا بنــوره ودعوتــه واصــبحوا موحــدين بفضــل اهلل ثــم بفضــل جهــاده أ
يتنكروا لطريقة أستاذهم وشـي هم ويقولـوا كمـا يقـول أعـداء دعوتـه  . . .كـل مـن
أســس جماعــة للــدعوة  ،والجهــاد فهــو خــارجي معتألــي !! ولــيس النلــام مــن ديـن
اهلل !! والتحأب ليس من اإلسالم !! ))(. )1
أقول :لو كان الشيخ حممد بن عبدالوهاب من دعـاة التعدديـة احلزبيـة ملـا

جــاز ألتباعــه أن يتبعــوه إذ أن دعــوة اإلســالم ومــنهج اإلســالم أن علــى املســلم
اتباع احلق الثابـت باحلجـة والربهـان ال االتبـاع األعمـى للشـيوخ بـدون حجـة
وبرهان .
فهل يظن الشيخ عبدالرمحن أن لو وقع الشـيخ حممـد بـن عبـدالوهاب يف
خطأ القول بتعدد األحـزاب أو تعـدد الفـرق أن تالميـذه سـيتبعونه هـو أو غـريه

( )1نعم التحزب على الباطل ليس من اإلسالم .
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كائنــا مــن كــان علــى ذلــك اخلطــأ كــال ف ـ ن مــنهجهم الســلفي حيجــزهم ع ــن
التقليد األعمـى ي ال سـيما إذا كـان ذلـك اخلطـأ يصـطدم بالنصـوص الواضـحة
كالنصوص احملرمة للدعوة إىل التحزب والتفرق .
كيـ ــف وشـ ــيخ اإلس ـ ــالم حمم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــدالوهاب ق ـ ــد حـ ــارب التح ـ ــزب
والتم ــذهب وق ــد قام ــت دعوت ــه عل ــى ال ــدعوة إىل كت ــاب اللـ ــه وس ــنة رسـ ـوله
وطاعة اللـه وطاعة رسـوله ز وتـرك واجتنـاب كـل مـا خيـالف ذلـك مبـا يف ذلـك
طاعة العلماء واألمراء .
ولقـد عقـد بابــا عظيمـا يف كتابـه الشــهري كتـاب التوحيـد (بــاب مـن أطــاع
العلماء واألمراء يف حترام مـا أحـل اللــه وحتليـل مـا حـرم اللــه فقـد اختـذهم أربابـا
من دون اللـه .
وهــذه األحـزاب واجلماعــات تقــوم علــى الطاعــة العميــاء ألمرائهــا وقاداهتــا
وأحبارها ورهباهنا.
وقولــه  (( :ومــن استضــاؤا بنــور دعوتــه وأصــبحوا موحــدين بفضــل اللــه مث
بفضل جهاده )) .
أقــول :هــذا االعـرتاف هلــم بالتوحيــد ســوف يهــدم بعــد قليــل ونســبته هــذا
القــول إلــيهم  . . . (( :كــل مــن أســس جماعــة للــدعوة والجهــاد فهــو خــارجي

معتألي . ))...

ال يقولــه أحــد وال يتصــور عــن أحــد مــن محلــة املــنهج الســلفي جملــرد إقامــة
مجاعة للدعوة أو اجلهاد وجيب فض من يقول مثل هذا القول.
وقوله  (( :وليس النظام من دين اهلل)) .
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ما أظن أحدا يقول هذا باطالق(. )1
فالنظــام منــه مــا حيقــق مصــاحل ويــدرأ مفاســد ويتمشــى مــع قواعــد الشـريعة
اإلســالمية ونصوصــها فهــذا مــن العــدل الــذي أمــر اللــه بـه وحيقــق املصــاحل الــيت
برز اإلسالم يف مراعاهتا.
وقد يكون النظام باطال يتضمن الظلم والعسف وخيالف منهج اإلسـالم
ونصوصه فهذا النظام جيب أن يقال  :إنه ليس من اإلسالم ي بل ويقال فيمـا
يتعمد أصحابه خمالفة اإلسالم استحالال ملخالفتـه إنـه كفـر  .فهـل تقـول أنـت
يا عبدالرمحن أن كل نظام مهما كان نوعه من اإلسالم ؟! .
وقوله  (( :والتحأب ليس من اإلسالم )).
أقـ ــول :إن ك ــان ه ــذا التح ــزب يق ــوم عل ــى الباط ــل وي ــدعو إىل الباط ــل

والبدع فيجب على كل مسلم أن يقول إن هذا التحزب ليس من اإلسالم.
وإن كــان هــذا االجتمــاع الــذي يســميه املغرضــون حتزبــا  .حتزبــا لكتــاب
اللــه التحــزب لكتــاب اللــه وســنة نبيــه يـواىل فيــه هلل ويعــادى فيــه هلل فهــذا مــن
اإلسالم(. )2
وجيـ ــب علـ ــى كـ ــل مسـ ــلم أن يكـ ــون واحـ ــدا منـ ــه وإنـ ــه ليتعجـ ــب مـ ــن
عب ــدالرمحن عب ــداخلالق أن جيع ــل التجم ــع الش ــرعي ال ــذي أم ــر الل ــه ب ــه ورس ــله
وعليه أنبياء اللـه ورسله وأتباعهم الكرام وكل علماء احلق واإلسالم دليال علـى
التفرق والتعدد احلزيب الذي حرمه اللـه ورسوله وعلماء السنة واإلسالم.

( )1وإن قاله جاهل ينتسب إليهم فليس ذلك لجة وإمنا يعترب خطأ من قائله )( .
ت رن حزب ه اظمف حون} مسـاهم حزبـا واحـدا ونسـبه
( )2قال تعاىل { وظئهلل حزب
إليه ومل يسمهم أحزابا )( .
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إن هــذا التجمــع الش ـريف ال يكفــي أن متثــل لــه باإلمــامني  :ابــن تيميــة
وابن عبدالوهاب ي بل كان جيب أن متثل له باألنبياء العظام والصحابة الكـرام
وحيرم كل احلرمة أن تتخذه دليال علـى مـا يضـاده كـل املضـادة أال وهـو التفـرق
والتحزب الذي تسرته باسم اجلماعات اإلسالمية واجلماعات الدعوية .
وقــد صــرح يف بعــض كتبــه املتــأخرة جبـواز قيــام األحـزاب السياســية يف أي
نظام دميقراطي بادعاء أن هذا يدخل يف املصاحل املرسلة فقال :
(( وهــذا البــاب إذا اســتعملناه يف جمــال الــدعوة إىل الل ــه ســبحانه وتعــاىل
واجله ــاد يف س ــبيله وف ــق أص ـوله وش ــروطه ف ــت لن ــا أبواب ــا عظيم ــة يف ال ــدعوة
واسـ ـ ــتطعنا االسـ ـ ــتفادة مـ ـ ــن معطيـ ـ ــات العص ـ ــر العظيمـ ـ ــة ووسـ ـ ــائله املتقدمـ ـ ــةي
كالص ـ ـ ـ ــحف واإلذاع ـ ـ ـ ــة والتلف ـ ـ ـ ــاز واجلامع ـ ـ ـ ــات واملؤسس ـ ـ ـ ــات واجلمعي ـ ـ ـ ــات
والتجمعات واألندية والنقابات واألحزاب  . . .اخل .
فهذه املؤسسات اجلديدة والوسائل املستحدثة ليست شرا يف ذاهتا ومل
()1
يأت نس شرعي ب لغائها وال جاءت نصوص كـذلك بوجـوب األخـذ هبـا ))
.
هكذا يقول عبدالرمحن !!.
( )1املســلمون والعمــل السياســي ص (36( )27ـ ـ . )37ومــن الغريــب أن عبــدالرمحن قــال يف هــذا
الكتــاب (أن رســول اهلل ز قــد بــدأ منــذ أول يــوم لدعوتــه يــدعو إىل عقيــدة مغــايرة للمعتقــد الســائد
وجيمع الناس حول هـذا املعتقـد وهـذا يف حقيقتـه عمـل سياسـي حسـب مفهـوم النـاس وعـرفهم اليـوم)
ص (. )11
وعلــى هــذا فــدعوات األنبيــاء كلهــا دع ـوات سياســية وكــذلك دع ـوات املصــلحني وكــل دعــوة قامــت
وستقوم تعترب سياسية .
فتعجبوا كيف قاد الغلـو يف السياسـة إىل هـذا املنطـق العجيـب الـذي مل يسـبق إليـه أحـد غـري عبـدالرمحن
عبداخلالق .
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وال أدري ما جوابه على النصوص الكثرية يف حترام التحزب والتفرق.
هل نسختها احلضـارة الغربيـة الـيت هبـرت عبـدالرمحن كمـا هبـرت كثـريا ممـن
هــو علــى شــاكلته فيــذهب كــل مــذهب يف رد النصــوص حتــت ســتار املصــاحل
املرسلة ؟!
أال تعلــم أن مــن شــروا األخــذ باملصــاحل أال ختــالف نصــا مــن نصــوص
الشريعة اإلسالمية ؟!.
وأال تعلم أن من أعظم العلماء من ال يرى األخذ باملصاحل املرسلة ؟!
وهــل التحــزب والتجمعــات واجلماعــات الــيت تقــوم علــى أســاس حــزيب ال
يصــادم تلــك النصــوص الــيت زخــر هبــا كتــاب الل ــه وســنة رس ـوله وأمجــع عليــه
علماء اإلسالم ؟!
وأال تعلــم أن هــذا ممــا يفــرح أعــداء اإلســالم ويبــذلون أم ـواهلم ويقــدمون
سياس ـ ــاهتم وخططهـ ـ ــم لقي ـ ــام مث ـ ــل هـ ـ ــذه األح ـ ـ ـزاب ال ـ ــيت حتقـ ـ ــق مص ـ ــاحلهم
واستعالءهم على املسلمني ؟!.
ثم قال عبدالرحمن :
(( وقــد ذهــب بعــض النــاس إىل عــدم ج ـواز اســتخدام احلــزب السياســي
واجلمعيـة اخلرييــة والتجمـع والتكتــل السياســي واجلمعيـات الطالبيــة أو املهنيــة
لجــج كثــرية منهــا  )1()) . . .مث ســاق بعــض هــذه احلج ـج وتعســف يف ردهــا
وقــد قــدمنا مــن الــردود مــا يشــفي يف حتــرام التحــزب والتفــرق وأنــه ال مــانع مــن
قيـ ـ ــام مجاعـ ـ ــات جتمعهـ ـ ــا العقيـ ـ ــدة واملـ ـ ــنهج والغايـ ـ ــة واملقصـ ـ ــد ألعمـ ـ ــال الـ ـ ــرب
( )1املسلمون والعمل السياسي ص (25ـ )26وانظر كالمه هـذا يف جـواز التحـزب يف كتابـه مشـروعية
الدخول يف اجملالس التشريعية ص (. )98
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واخلري.ألهنا يف احلقيقة مجاعة ال مجاعات ألن من هذا وصفهم مجاعـة واحـدة
وإن تباعدت أوطاهنم وتفرقت أبداهنم وامتدت أزماهنم .

وقال عبدالرحمن  (( :والعجب كل العجب أ بعض هؤالء التالميذ أعطـوا
للحكــام المعاصــرين حقوق ـاً لــم تعــط للصــديم وال للفــاروق وال عرفهــا المســلمو
في كل تأري هم وال دونها حسب علمي عالم موثوق في شـيء مـن كتـب العلـم ،
وهــو أنــه ال يجــوب أمــر بمعــرون وال نهــي عــن منكــر إال بــإذ اإلمــام وال يجــوب رد
عدوا عل ديار اإلسالم إال بإذ السلطا .
وهــؤالء لألســف أعطــوا للحــاكم صــفات الــرب ســبحانه وتعــال فــالحم مــا
شــرعه والبارــل ماحرمــه ومــا ســكت عنــه فيجــب الســكوت عنــه  ،وعنــدهم أ مــا
أهملــه الحــاكم مــن أمــر الــدين ومصــالح المســلمين فيجــب عل ـ أهــل اإلســالم
إهماله والتغاكي عنه حت ال يغضب أمير المؤمنين ))(. )1
أقول  :إن الشيخ ابن باز قد الم عبـدالرمحن عبـداخلالق واعتـرب قولـه هـذا

من املزاعم اليت ال يعرفها عن أحد من أتباع الشيخ حممد بن عبدالوهاب .
وطلــب منــه أن يب ــني لــه يف أي كتــاب وج ــد هــذا الكــالم وأي ش ــخس
أخربه بذلك.
كم ـا عذمــه علــى هــذا الكــالم ومثلــه الشــيخ ابــن غصــون والشــيخ صــاحل
الفوزان.
فمــا وســع عبــدالرمحن إال أن يعتــذر ويـربأ إىل اللــه مــن أن يكــون قــد عــىن
هبذه املقالة أحدا ممن أخذوا عـن شـيخ ا ٍإلسـالم حممـد بـن عبـدالوهاب مباشـرة
( )1أصول العمل اجلماعي ص (11ـ. )11
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أو أحــدا مــن أبنائــه أو أتباعــه املشــهورين إىل يومنــا هــذا( )1فقــد كانــت دعــوة
الشيخ حممد بن عبـدالوهاب قائمـة علـى األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر
واجلهاد يف سبيل اللــه إلعـالء كلمـة اللــه يف األرض وقـد كـان تالميـذه وأتباعـه
منذ وقته وإىل يومنا هذا وهم لمداللـه رؤوس الطائفة الظاهرة املنصورة وهم
القــائمون بواجــب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر والــدعوة إىل توحيــد اللــه
وعبادته .
وهذا كالم أولـه حـق إن مل يـدخل فيـه أهـل الشـغب الثـائرين بفكـر سـيد
قطــب ومنهجــه علــى دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــدالوهاب ومحلتهــا باســم الغــرية
على اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر وآخـره فيـه نظـر قـوي وهـو
قوله :
(( 2ـ وإمنــا عنيــت بعــض صــغار طــالب العلــم( )2يف عص ـرنا ممــن بــدأوا
بوضــع أصــول يف األمــر بــاملعروف والنه ــي عــن املنكــر والقتــال يف ســبيل الل ــه
خمالفة ألصول أهل السنة واجلماعة .
وقــد رأيــت أن ال حاجــة لــذكر القــائلني هبــذه املقــاالت اتباعــا لســنة النــيب
ز يف البيــان والتحــذير ( مــا بــال أق ـوام يقولــون  )...وملــا در عليــه كثــري مــن
السلف من إ ال ذكر املعني والتنبيه على ما وقع فيه من اخلطا فقط )) .
هذا الكالم كما قلت فيـه نظـر قـوي بـل هـو كـالم باطـل إذ تكـررت منـه
الطعون الواضحة اجللية كما يف كتابه  :خطوا رئيسية لبعث األمة اإلسـالمية

( )1هذه مغالطة ي ألن كالمه هذا واض ال يقبل التأويل  .فمن وصفهم بصغار طلبـة العلـم ال يقـال
إهنم من أتباع الشيخ ألن أتباعه من كان على طريقته يف العلم والدعوة .
( )2يــرد هــذا العــذر املتحايــل مــا ذكــره يف كتــاب أصــول العمــل اجلمــاعي نفســه ص ( 76ـ )77الــذي
تنقس فيه العلماء .
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وكما يف شريطه (المدرسة السلفية) وكما يف كتابـه (مشـروعية العمـل الجمـاعي)
وكما يف كتابه هذا (أصول العمـل الجمـاعي) يف هـذا املوضـع هبـذا الكـالم ويف
ص (76ـ )77حيث يقـول ( :إ الوصول إلـ الـرأي الفقهـي والحكـم الشـرعي
(فيما يمكن عمله لنصـر الـدين ) لـيس أمـراً سـهالً كمـا يتصـوره الكثيـرو وذلـك
أ تعقيــدات الواقــع الــذي نعــيل فيــه  ،والعلــم بالمصــالح والمفاســد ومــا يمكــن
تحقيقــه ومــا ال يمكــن  ،أمــر لــيس فــي إمكــا كــل مجتهــد وذلــك أ كثي ـراً مــن
العلمــاء ورــالب العلــم ربمــا يكونــو عل ـ درايــة بــبعض علــوم الكتــاب والســنة ،
ولك ــن كثي ــراً م ــنهم ق ــد يك ــو ف ــي جه ــل كبي ــر بواق ــع الن ــاس  ،وحقيق ــة األنلم ــة
والقوانين التي تحكم هذا الواقـع  ،وال شـك أ مـن يجهـل الواقـع ال يسـتطيع أ
يهتــدي إل ـ الحكــم الشــرعي الصــحيح  ،واألســلوب األمثــل فــي كيفيــة الــدعوة
والجهاد).

فهذا طعن منه يف العلماء الذين صار طعنه فيهم ديدنه وعادتـه فكيـف
يقبــل منــه قولــه إنــه إمنــا يقصــد بعــض صــغار طــالب العلــم .وأكــد ذلــك يف
شريطه (كشف الشبهات ) كما سيأئ .
وهــذا الشـريط قــد كــان حديثــه فيــه بعــد كتابــه (أصــول العمــل اجلمــاعي )
وكل ذلك يدل على بطالن قوله ( :إنما عنيت بعض صغار رلبة العلم) اخل.
وأنـه إمنـا يقصـد العلمــاء ومل يفهـم أي قـار وأي ســامع عاقـل طعنـه هــذا
إال أنه يقصد العلماء ال صغار طالب العلم .
واملشايخ الذين وجهت إليهم األسئلة مل يفهمـوا إال أنـه يقصـد العلمـاءي
ال طالب العلم .
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ويؤكــد هــذا الفهــم الــذي ال يصـ خالفــه لــال مــن األحـوال أنــه قــد بــدأ
يطعـن فــيهم ويشــن علــيهم اهلجمــات ويثـري علــيهم شــباب املســلمني مــن وقــت
طويل .
فمنذ تسع وعشرين سنة يسدد ضرباته وطعونه إىل أتبـاع املـنهج السـلفي
علماء كبارا وطالبا ويشهر هبم وينسب إلـيهم مـا هـم بـرءاء منـه يف عـدد مـن
كتبه وبعض أشرطته .
فأول قذيفة وجهها إليهم حسب مـا عرفنـاه حماضـرة سـجلت يف شـريط
مســاه املدرســة الســلفية أصــل فيــه أصــوال ليبــب عليهــا طعنــه يف علمــاء اململكــة
العربيــة الســعودية وإخ ـراجهم مــن املدرســة الســلفية ألهنــم فقــدوا مواصــفات
السلفية .
وقد قدمنا ذلك مبسوطا من كالمه .
ومنه  (( :ملا تروح السعودية اآلن ال جتد قرب وال جتد ناس نادر ما جتـد
إنسان مثال يدعو غري اللـه عزوجـل ومـع ذلـك جتـد أنـه هنـاك طائفـة العلمـاء
ال حيسنون من أمـور العقيـدة إال مـا تكلـم بـه الشـيخ حممـد بـن عبـدالوهاب ..
ولكـن هـم يف عمايـة تامـة ويف جهـل تـام عـن هـذه املشـكالت اجلديـدة ـ يعـب
وجود أصناف املالحدة ـ إذن هذه السلفية ال تساوي شئ)).
مث حســب تأرخيــه هــو هلــذا الشـريط ـ بعــد مخــس أو ســت ســنوات ألــف
كتابـ ــه خط ـ ــوط رئيس ـ ــية لبع ـ ــث األم ـ ــة اإلس ـ ــالمية (1393ه ـ ـ ـ ) وج ـ ــدد طبع ـ ــة
(1416هـ ) فقال فيه :
(( والي ــوم ل س ــف ال منل ــك إال ش ــيوخا يفهم ــون قش ــور اإلس ــالم عل ــى
مستوى عصور قدمية .ما قيمة عامل يقرأ آيات الربـا وال يفهـم نظـام املعـامالت
الربوية القائم اآلن.
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وما قيمة عامل ال يستطيع الرد على ملحد يـزعم أن قطـع اليـد يف السـرقة
وحشية وأن الزوا بأربع نساء جية ورجعية وما قيمة عامل بالشريعة يزعم أن
السياس ــة ليس ــت م ــن ال ــدين وأهن ــا وق ــف عل ــى الط ــابور اجلاه ــل م ــن حم ــرتيف
السياسة ولصوصها .
وما قيمة عامل لو دعي إىل نداء اجلهاد ومحل السالح يقول  :ليس هـذا
مـ ــن شـ ــأن رجـ ــال الش ـ ـريعة إننـ ــا نسـ ــتطيع فق ــط الفتـ ــوى يف احلـ ــالل واحل ـ ـرام
واحليض والنفاس والطالق)) .
وقــال عــن اإلمــام حممــد الشــنقيطي  (( :ولكــن هــذا الرجــل لــم يكــن علـ

شئ من مسـتوى عصـره فمـا كـا يـدر جـواب شـبهة يوردهـا عـدو مـن أعـداء اهلل
وال كا عل استعداد أصالً لسماع هذه الشبهة هذا بعد اعترافه له بالعلم الغأيـر
بالتفسير وأصول الفقه)) .

وأقول :واللـه مث واللـه إن اإلمام الشنقيطي ومن هو دونه بكثـري يف العلـم
ما هو يف هذه الصورة الشوهاء اليت شوههم هبا عبدالرمحن عبداخلالق وكان له
عناية مبثل هذه الشبهات والرد عليها يف دروسه ومؤلفاته .
مث نســب إليــه أنــه كــان يهجــم علىحقــائق العلــم املــادي فريمــي الــذين
حيلون( )1الوصول إىل القمر ويزعم أن احملاولني لن يستطيعوا الوصول إليه.
أقول ما أظنه على علمه وعقله وورعه يرمي مسلما بالكفر والزندقة مبثل
هذا وكان حيتج ببيات من القرآن على عـدم إمكـان وصـول املراكـب الفضـائية
إىل القمر .
( )1يقصد جييزون .
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م ـ ــن تلك ـ ــم اآلي ـ ــات ق ـ ــول الل ـ ــه تع ـ ــاىل يف س ـ ــورة ص {أ ْم لَ ُهعععععم ُمَّععععع ُ
للس َم َاولت ولألرض َو َما ََي َن ُه َما َفَّير َتاُول في لألس ََاُ ُجن زد َما ُه َنال َ
ـ
لُ} .
َمه و زم م
لألم َ ْ
ْ

ويقــول إن وصــلوا إىل القمــر فأنــا مل أفهــم القــرآن وقــد هيــأ اللــه مــن كبــار
علمــاء الفل ــك الغ ـربيني م ــن يك ــذب أس ــطورة الوص ــول إىل القم ــر  .فليتفض ــل
بالدفاع عن هذه األسطورة من آمن هبا من فقهاء الواقع .
شهدَ َ
ويرد على هذا الفلكي الذي يصدق عليه { َو َ
شعاه زد مع أهَّ َهعا}
أي من أهل الغـرب خمرتعـي هـذه األسـطورة مث قـال يف سـياق سـخريته بشـيخه
اإلمــام الشــنقيطي (( :لقــد كــا هــذا الرجــل الــذي لــم تقــع عينــي علـ أعلــم منــه

بكتاب اهلل مكتبة متنقلة ولكنها ربعة قديمة تحتاج إل تنقيح وتصحيح !! . .
ثــم قــال  :هــذا مثــال  .وكــا يــدرس غيــره عشــرات فــي علــوم الشــريعة علـ
هذا المستوى جهال بالحياة وعلما بالدين .وهذا ال يكفي في عصـرنا  .ال بـد لنـا
م ــن رج ــال يكون ــو علـ ـ مس ــتوى ثقاف ــة وعل ــوم عص ــورهم ويكون ــو أيضـ ـاً علـ ـ
مس ــتوى الفه ــم الجي ــد لكت ــاب اهلل وس ــنة رس ــوله ـ يعن ــي أ ه ــؤالء الم ــذكورين
يتق ــدمهم الش ــيخ محم ــد األم ــين الش ــنقيطي ليس ــوا علـ ـ مس ــتوى الفه ــم الجي ــد
لكتاب اهلل وسنة رسوله ألنهم ال يؤمنـو بالوصـول إلـ القمـر وال يـدركو جـواب
شبهة يوردها عدو من أعداء اهلل  )). . .اخل .

ويق ــول  (( :إنن ــا نري ــد علم ــاء عل ــى مس ــتوى العص ــر علم ــا وثقاف ــة وأدب ــا
وخلقــا وشــجاعة وإقــداما وفهمــا ألســاليب الكيــد والــدس علــى اإلســالم  .وال
نريد هذا الطابور من العلماء احملنطني )).
فه ـ ــذا الط ـ ــابور احمل ـ ــنط م ـ ــن العلمـ ــاء احملنط ـ ــني ه ـ ــم تالميـ ــذ حممـ ــد ب ـ ــن
عبــدالوهاب أو هــم داخلــون فــيهم دخــوال أوليــا إن كانــت دائــرة هــذا الطــابور
أوسع ويبدو أن هذه النظرة الشوهاء قـد كانـت راسـخة يف نفسـه متمكنـة قبـل
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أن يدســعها يف كتابــه هــذا مث ينفثهــا بــني الفينــة والفينــة ألنــه كــان قــد تصــور يف
نفسه أن هؤالء احملنطني ال ميكن أن يدركوا هـذا حـىت لـو قـرأوه أو مسعـوه حـىت
وصــل إىل قمــة الطعــن فــيهم يف هــذا الكتــاب (أصــول العمــل اجلمــاعي) وملــا
عــرض أحــد الطــالب الســلفيني طعنــه يف العلمــاء علــى بعــض شــيوخهم شــرع
يعتذر مبا يدل أنه ال يزال حيمل هذا التصور .
إذ سأله سـائل كمـا فـي شـريط كشـف الشـبهات فقـال  :أحسـن اللــه إليـك
يا شـيخ (املدرسـة السـلفية حماضـرة لكـم ألقيـت مـن زمـن بعيـد تثـار حـول هـذه
احملاضــرة يف هــذه األيــام زوبعــة وشــغب فمــىت ألقيــت هــذه احملاضــرة ـ فضــيلة
الشيخ ؟ وماذا كان فحواها حفظكم اهلل؟.
فأج ــاب  :كان ــت ه ــذه احملاض ــرة يف بداي ــة عق ــد الس ــبعني وكن ــا يف ه ــذا
الوقــت مهتمــني جــدا بتحــديث الفكــر الســلفي ليكــون مواجهــا للفكــر العلمــاين
الالديـ ــب( )1الـ ــذي انتشـ ــر يف هـ ــذا الوقـ ــت ول سـ ــف كـ ــان املتصـ ــدون للفكـ ــر
العلمــاين الالديــب مــن طــالب العلــم والعلمــاء الــذين كــانوا يــردون كــانوا يف
الغالب ينتمون إىل غري املدرسة السـلفية وهـؤالء يكـون ردهـم علـى املـذاهب

( )1ديــن اهلل اإلســالم لــيس فكـرا وينهــى عــن احلــدث واإلحــداث والــردود الســلفية يف كــل عصــر قائمــة
على هذا الـدين كتابـا وسـنة ومل يعصـرنه ومل حي أدثـه أحـد مـن علمـاء اإلسـالم والسـنة وال يعصـرنه إال أهـل
البدع والضالل مثل اجلهمية واملعتزلة وعموم أهل الكالم واملنطق الذين يـرون أن كتـاب اهلل وسـنة رسـوله
ال يكفيــان للــرد علــى أعــداء اإلســالم فــال بــد مــن العصـرنة بعلــوم اليونــان وغــريهم وأهــل البــدع يف هــذا
العصر مثل اإلخوان املسلمون حينما اعتنقوا االشرتاكية والدميقراطية وأخوة األديان وحرية التـدين ودعـوة
بعضهم إىل وحدة األديان.
مث أخربنا ما هذا التحـديث والعصـرنة إن كـان لـديك شـئ حنـتج بـه غـري الكتـاب والسـنة اللـذين يعرفهمـا
العلماء احملنطون على ما تزعم أكثر منك مبا ال يقاس .
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املنحرفــة ناقصــا ومشــوها وكــان الواجــب أن يتصــدى محلــة الكتــاب والســنة
والذين يتبعون هنـج السـلف هلـذه األفكـار الشـريرة مـن الشـيوعية واالشـرتاكية
والقومية وكانت احملاضرة حول أصل من أصول املدرسة السلفية وهي العصريــه
ونعب هبذا األصل ـ اللي هو ـ العصرنة .

أن علماء السـلف كـانوا دائمـا يعيشـون عصـرهم ويـردون علـى كـل باطـل
جي ــاهبهم كم ــا رد الص ــحابة رض ـوان الل ــه تب ــارك وتع ــاىل عل ــيهم فتن ــة الق ــدر مل ــا
ظهــرت يف وقــتهم واخلــرو ورد التــابعون بعــدهم فتنــة إنكــار الســنة والــتجهم
والـرفض واإلرجــاء وموقــف اإلمــام أمحــد وهــو علــم مــن أعــالم الســنة وإمــام مــن
أئمة املدرسة السلفية موقفه معـروف يف فتنـة خلـق القـرآن وخلـق القـرآن هـي
أثر من آثار التجهم كذلك من األعالم املشهورين يف املدرسة السلفية شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اللـه وقد رد على اليهود والنصـارى والرافضـة والصـوفية
واملقلدة وأئمة اجلور وكتب السياسات الشرعية واحلسبة .
والشاهد أنه عاه عصره بكل أبعـاده ورد علـى كـل االحنرافـات الفكريـة
والعقائدي ــة املوج ــودة يف وقت ــه وك ــذلك م ــن أع ــالم ال ــدعوة الس ــلفية و(املدرس ــة
السلفية) شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب فقد تصدى للشـرك واخلرافـة
()1
والتصوف واحلكم بغري مـا أنـزل اللــه وطاعـة العلمـاء واألمـراء يف معصـية اهلل
.
( )1وهذه مغالطة فردود السـلفيني موجـودة لكنهـا علـى طريقـة هـؤالء السـلف ي ولكـن ذلـك ال يرضـي
عبدالرمحن وال يكفيه إذ حقيقة قصده أن يدرس السلفيون واألمة مجيعا بروتوكوالت حكماء صـهيون
وكتــب املخــابرات األمريكيــة ومــا شــاكلها ويقــرروا ذلــك يف مدارســهم وجمتمعــاهتم وأن يزجـوا بأنفســهم
واألمة يف املعارك السياسية واحلزبيات السياسية اليت يـرتاءى لعبـدالرمحن أن ال تـنج وال تفلـ إال هبـا
وهذا حتديث منك خمالف لكتاب اهلل وسنة رسوله ومنهج السلف الصاحل .

=
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يف الوقــت الــذي ألقينــا فيــه هــذه احملاضــرة كــان قليــل جــدا ممــن حيملــون
العقي ــدة الص ــحيحة عل ــى عل ــم بامل ــذاهب املعاص ــرة وم ــن ه ــؤالء القلي ــل ك ــان
شــيخنا ووالــدنا الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز حفظــه اهلل( )1ومتعنــا لياتــه الــذي
ألف يف الرد على القومية والشيوعية وكان دائـم االطـالع علـى أحـوال األمـة
اإلسالمية وتأتيه الوفود من كل مكـان وكـان معنيـا بـأحوال العـامل اإلسـالمي
واملســلمني يف مجيــع بقــاع العــامل وكنــا كــد عنــده بغيتنــا يف الــرد علــى كثــري مــن
هذه األهواء .
وأذكــر أنــه عن ـدما قــرر علينــا دراســة بعــض املــذاهب املعاصــرة يف الســنة
الثالث ــة م ــن اجلامع ــة اإلس ــالمية مل يك ــن هن ــاك يف ظ ــب ع ــامل ق ــط( )2يس ــتطيع
تــدريس هــذه املــادة علــى األقــل يف اجلامعــة اإلســالمية حــىت إن الشــيخ الــذي
فرضت عليه املادة أتانا وقال :
اعذروين أيها األبناء فقد ألزمت هذه املـادة وال أعلـم عنهـا شـيئا مث شـرع
يف قراءة كتب الشيوعية وكانت (الشيوعية) هي أول مـذهب معاصـر يـراد الـرد
عليه.
أقـول :طبعــا معلـوم هــذا الواقـع الــذي كـان موجــودا قبـل ثالثــني سـنة تغــري
بعــد ذلــك تغ ـريا جــذريا فقــد أسســت لمــد الل ــه بعــد ذلــك اجلامعــات الكبــرية
كجامعــة اإلمــام حممــد بــن سـعود اإلســالمية وجامعــة أم القــرى باالضــافة إىل
اجلامعــة اإلســالمية طبعــا ـ فتحــت أقســام العقيــدة واملــذاهب املعاصــرة يف كــل
______________________

وسيأئ بيان ردود السلفيني العرب والعجم على امللحدين وأهل البدع .
( )1ملاذا مل يعرتف بالشيخ ابن باز وهذا القليل يف حماضرة املدرسة السلفية وهو حديث عهد هبم؟
( )2وأين اعرتافك بعلم الشيخ ابن باز بالواقع وأين أولئك القليل على حد زعمك .
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هــذه اجلامعــات وهــذه األقســام أخرجــت لمــدهلل تبــارك وتعــاىل جيــل( )1كامــل
م ــن طلب ــة العل ــم واملش ــايخ ال ــذين جيمع ــون ب ــني العقي ــدة الص ــحيحة العقي ــدة
السلفية وبني معرفة املذاهب املعاصرة والرد عليها .
وأقول :ما ذكرناه يف ذلك الوقت كان حقا وهو أمر ظاهر ال يكابر فيه
إال مكــابر ومــن أراد مــثال أن يعــرف احلــق فليفــت اآلن مــثال عــن أي كتــاب
واحــد ألــف يف الــرد علــى املــذاهب اإلحلاديــة املعاصــرة لرجــل مــن أتبــاع املدرســة
السلفية يف هذه احلقبة اليت ألقينا فيها هذه احملاضرة .
أنا أشعر لمد اللـه أننا قد كان لنا فضل السبق واملسا ة يف حث أتباع
هــذه املدرســة باالهتمــام بــالواقع القــائم وبــالرد علــى األه ـواء والنحــل املعاصــرة
وخاصة الشيوعية والعلمانية واحلداثية ..
وأقــول :إن الواقــع اآلن لمــد الل ــه تبــارك وتعــاىل قــد تغــري وأصــب اليــوم
أتباع املدرسة السلفية هم لمد اللــه متصـدون جلميـع هـذه األفكـار واملـذاهب
املناوئــة لإلســالم علــى امتــداد الســاحة اإلســالمية وهــذا مــن فضــل الل ــه تعــاىل
(.)2
وتوفيقه))
أقول :

 1ـ إن انتشار الفكـر الشـيوعي والعلمـاين كانـت بدايتـه يف أوربـا وأمريكـا
وروســيا مث زحــف إىل العــامل اإلســالمي وغــريه وقــد رد علــى هــذا اإلحلــاد كتــاب
مــن النصــارى وكتــاب مــن العــامل اإلســالمي فــيهم امللتــزم وفــيهم غــري امللتــزم
وكان ــت اململكــة العربي ــة الس ــعودية يف عافي ــة م ــن ظه ــور ه ــذا اإلحلــاد أو ح ــىت
( )1كذا يف األصل .
( )2الوجه الثاين من شريط كشف الشبهات لعبدالرمحن عبداخلالق .
وانظر ص ( 51ـ  )55من املطبوع .
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التظاهر به اللهم إال ما ال خيلـو منـه عهـد مـن وجـود منـافقني خمتفـني متسـرتين
باإلسالم .
()1
ومــع ذلــك كــان طــالب العلــم يقــرؤون الــردود علــى الشــيوعية وغريهــا
وكـانوا يقـرؤون الصـحف ويســمعون اإلذاعـات الـيت تتحــدث عـن أحـوال العــامل
وأح ـ ـ ـوال املسـ ـ ــلمني وليس ـ ـ ـوا هـ ـ ــم وال العلمـ ـ ــاء كمـ ـ ــا يصـ ـ ــورهم عبـ ـ ــدالرمحن
عبداخلالق حمنطني وال يف عماية تامة عما جيري يف الساحة .
 2ـ إذا كان غري السلفيني قد تصدوا للرد علـى الشـيوعية والعلمانيـة الـيت
عايش ـ ــوها يف بالده ـ ــم عل ـ ــى ف ـ ــرض أن الس ـ ــلفيني مل يقوم ـ ـوا بـ ــالردود ف ـ ـ ن يف
ردودهــم مــا يكفــي ي وإذا كــان عبــدالرمحن قــد أدرك فيــه نقصــا وتشــويها فكــان
ينبغي أن يكمل هذا النقس ويزيـل هـذا التشـويه ولعلـه كـان يسـريا مـع احلفـا
علــى مكانــة علمــاء املــنهج الســلفي أو مــا يســميه باملدرســة الســلفية هــذا هــو
األســلوب الــذي يقتضــيه أدب اإلســالم ويقتضــيه حــب املــنهج الســلفي وحــب
أهله ووالؤهم .
أمــا تش ــويههم وتص ــويرهم يف تلــك الص ــورة املزريــة فل ــيس لــه أي مس ــوي
شرعي وال عقلي .
ولــيس هنــاك أي ارتبــاا بــني توجيــه املدرســة الســلفية إىل مواجهــة هــذه
املذاهب الباطلة وبني الطعن والتشويه لعلمـاء هـذه املدرسـة بـل ألبـرز علمائهـا
وأنبلهم .
( )1ألن كتــب الشــيوعية واالحلــاد والتصــوف واخلرافــات بفضــل اهلل مث بفضــل املــنهج الســلفي وعلمائــه
وحكومته كانت ممنوعة منعا باتا منذ قيام دولة امللك عبدالعزيز إىل يومنا هذا ويف ذلك من صد الشرور
عن أهل هذه البالد ومحاية أهلها من اخلري والعافية ما ال يعلمه إال اهلل .

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

وأمــا تســميتكم ردود الســلف الصــاحل مــن الصــحابة والتــابعني إىل عهــد
الش ــيخ حمم ــد ب ــن عب ــدالوهاب عص ـرية وحت ــديثا فـ ـ ن ه ــذا ق ـد ال يرض ــيهم وال
يرض ــي العلم ــاء ال ــذين جيل ــوهنم ألن مص ــدرهم يف ال ــردود عل ــى أه ــل الب ــدع أو
امللحــدين إمنــا هــو كتــاب الل ــه وســنة رســول الل ــه ز دون إج ـراء أي عص ـرية
عليها أو حتديث(. )1
مث أيــن مؤلفــات الصــحابة والتــابعني وأتبــاع التــابعني يف الــردود علــى أهــل
البدع وأهل اإلحلاد والزندقـة الـيت اسـتفدت منهـا أهنـم كـانوا قـد عصـرنوا ديـنهم
ملواجهة أعداء اللـه وأعداء السنة واحلق .
ف ـ ن قلــت :قــد كــانوا يتكلمــون يف ذلــك فــأقول لــيس كلهــم كــذلك فقــد
كــان أئمــة مــنهم يكرهــون الــردود علىأهــل البــدع واالســتماع إىل شــبههم فمــن
سار من العلماء على هذا املنهج ال يطعن فيه .
مث إن اإلمام أمحد كان ال يرى الرد على أهل البدع وينهى غريه عـن الـرد
عليهم وملا امتحن بفتنة القول خبلق القـرآن وغريهـا وقـوي سـلطان أهـل البـدع

( )1إن العصـ ـرية والتح ــديث ال ينبغ ــي أن يعت ــز هب ــا س ــلفي ألهن ــا من ــذ وج ــدت ال تع ــرف إال مبض ــادهتا
للسلفية واحتقارها واحتقار أهلها فهي لفظـا ومعـىن ضـد السـلفية ومـا مسيـت السـلفية بالسـلفية إال ألهنـا
ضد احملـدثات فهـي ضـد عصـرية املتكلمـني والفالسـفة واملناطقـة وضـد عصـرية اخلـوار واجلهميـة واملعتزلـة
وضد عصرية الصوفية وضد عصـرية اإلحلـاد والعلمنـة وضـد عصـرية البـدع السياسـية واحلزبيـة الـيت تتطـاول
على السلفية بدعاواها الباطلة بأهنا تفقـه الواقـع ومكايـد األعـداء وأسـرار الـدول ودراسـة كتـب ميكـافيلي
وبروتوكــوالت حكمــاء ص ـهيون وكتــب املخــابرات األمريكيــة والصــحف واجملــالت اخلليعــة ويتطــاولون هبــا
على أهل احلق بأشد وأنكى من تطاول العلمانيني وغريهم والسلفي الصادق وإن عـرف هـذه األشـياء
ف نه ال يزداد إال احرتاما وتقديرا هلذا املنهج وأهله وال يـزداد إال احتقـارا هلـذه األمـور وأهلهـا واحتقـارا ملـن
يتطــاول هبــا إذ الكــرم والشــرف ال يكــون إال بالتواضــع والتقــوى { ل ـ أ ْكع َعر َم ُك ْم ز ْن ع َد ـ أت َاععا ُك ْم}
واملــدح إمنــا يكــون بعلــم اإلســالم وعقائــده وشــعائره وأحكامــه ومواعظــه وزواجــره  . . .اخل ال بدراســة
كتاب ميكافيلي وبروتوكوالت حكماء صهيون وما شاكلها ودار يف فلكها وهذا أمر بدهي عند علمـاء
اإلسالم ال عند فقهاء الواقع الذين فتنتهم العصرية وكانت أساسا لكل بالياهم .
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اضــطر للــرد علــيهم ولكنــه كــان بــالقرآن والســنة ال بتحــديث وال عص ـرية مث
ألــف أهــل هــذا املــنهج عشـرات املؤلفــات يف بيــان احلــق ورد الباطــل كــل ذلــك
قائم على الكتاب والسنة بدون حتديث أو عصرية .
قولــه  (( :يف الوقــت الــذي ألقينــا فيــه هــذه احملاضــرة كــان قليــل جــدا ممــن
حيملــون العقيــدة الصــحيحة علــى علــم باملــذاهب املعاصــرة ومــن هــؤالء القليــل
كان شيخنا ووالدنا عبدالعزيز بن باز  )) . . .اخل .
أقــول :إن كــان األمــر كمــا تــذكر مــن أنــه قليــل جــدا مــن أهــل العقيــدة
الصحيحة من يعلم املذاهب املعاصـرة ف نـه يكفـي ويسـقط احلـر عـن البـاقني
إذا قلنــا أن علــم ذلــك واإلحاطــة بــه مــن فــروض الكفايــات وكــان هــذا القــدر
يكفي حلجزك عن الطعن فـيهم وتشـويههم ي اللهـم إن كـان عنـدك مـن األدلـة
والرباهــني مــا يبــني أن علــم هــذه املــذاهب مــن فــروض األعيــان فـ ن كــان ذلــك
عندك فكان جيب أن تناقشهم وتبني هلم ما يدفعهم إىل القيام هبـذا الواجـب
ف ن مل يقوموا به ف نك حينئذ تعذر يف بيان أهنم أ لوا هذا الواجب وتـذكرهم
باللـه وتناشدهم به وختوفهم به فلعل يف ذلك كله ما يدفعهم إىل القيام به .
هذا ما يسلكه ويستسيغه كل عاقل منصف يعرف كيـف ينصـف النـاس
وخاصة العلماء ويعرف أقدارهم .
مث ماالذي أدراك أن عددهم كان قليال جدا فلعل هناك عددا كثريا كـان
يعلم ذلك وأنـت ال تعـرفهم فقـد كـان هنـاك كتـاب المعـون يف اململكـة العربيـة
السعودية وهم يف عداد السلفيني مثل عبداللـه بن مخـيس والعقيلـي والسنوسـي
وعبدالقــدوس األنصــاري ومثــل حممــد أمحــد بامشيــل وكــان هنــاك مــن العلمــاء
عب ــدالرزاق مح ــزة وعب ــدالرزاق عفيف ــي وعب ــدالرمحن ب ــن حي ــم املعلم ــي وم ــن
العلمــاء إىل جانــب الشــيخ بــن بــاز وقــبلهم شــيخه حممــد بــن إب ـراهيم والشــيخ
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حممــد األمــني الشــنقيطي والشــيخ ابــن عثيمــني والشــيخ صــاحل الفــوزان وغــريهم
مــن العلمــاء األفاضــل وطالهبــم الــذين ختــر مــنهم قبلــك عــدد كثــري مــن كليــة
الشـ ـريعة وكلي ــة اللغ ــة بالري ــاض وم ــا ك ــانوا كله ــم يعيش ــون يف قم ــاقم وال يف
زنازين مغلقة .
ويف الوقــت ال ــذي ألقي ــت فيــه احملاضــرة ك ــان قــد خترجــت دفعــات كثــرية
وكان قد التحق كثري منهم بأقسـام التخصـس يف كليـة الشـريعة مبكـة وبعضـهم
باألزهر فما ذكرته يف هذه احملاضرة جمانـب للواقـع وبعيـد عـن فقـه الواقـع الـذي
طعنت فيهم من أجل أهنم ال يعرفونه .
مث إننـ ـ ــا مل نـ ـ ــر لكـ ـ ــم مؤلفـ ـ ــات يف الـ ـ ــرد علـ ـ ــى الشـ ـ ــيوعيني والعلمـ ـ ــانيني
واالشرتاكيني  .فلماذا ؟!
مث مــرة أخــرى كــان األوىل بــالطعن املوجــه للســلفيني اإلخ ـوان املســلمون
الذين آمنوا باالشرتاكية والدميقراطية ودجبوا فيها املقاالت يف جملـتهم اإلخوانيـة
الــيت كانــت تصــدر يف أيــام حســن البنــا والــيت كــان حملمــد الغ ـزايل فيهــا نصــيب
األسد .
مث كتـ ــب الغ ـ ـزايل كتاب ــه (اإلسـ ــالم المفتـ ــرى عليـ ــه ) وردد ذلـ ــك يف كتبـ ــه
األخــرى وكتــب ســيد قطــب العدالــة اإلجتماعيــة وكتــب اخلــويل يف ذلــك وكتــب
مصطفى السباعي كتابه (اإلشتراكية في اإلسالم) .
وكــان اإلخ ـوان املســلمون يروجــون هلــذه الكتــب ويتصــيدون هبــا شــباب
األمة .
كــان هــؤالء أوىل بالنقــد ال نق ــول بــالطعن بــل إننــا نــرى أكثــر محالت ــك
موجه ـ ــة ض ـ ــد الس ـ ــلفيني أكث ـ ــر م ـ ــن محالت ـ ــك ض ـ ــد الش ـ ــيوعيني والعلم ـ ــانيني
واملبتدعني على خمتلف أصنافهم.
أفهكذا يكون السلفيون ؟!
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ومن سبقك إىل هذا النهج ؟!
أأمحد بن حنبل أم ابن تيمية أم حممد بن عبدالوهاب ؟!!.
إن السلفيني ليسوا باملعصومني ولكنهم هم أهـل احلـق وأهـل السـنة وهـم
خـري النـاس عقيـدة ومنهجـا ودينـا وأخالقـا وأدبـا وعلمـا فـ ن كـان عنـدك ـ غـري
هذا فهـات عقائـد مـن تـدافع عـنهم ومنـاهجهم وديـنهم وإخالصـهم لنـرى أي
الفريقني خري مبيزان اللـه ال بالعواطف وال باهلوى .
قولـه (( :واذكــر أنــه عنـدما قــرر علينــا دراسـة بعــض املــذاهب املعاصــرة يف
السـ ــنة الثالثـ ــة يف اجلامعـ ــة اإلسـ ــالمية مل يكـ ــن هنـ ــاك يف ظـ ــب عـ ــامل يسـ ــتطيع
تدريس هذه املـادة علـى األقـل يف اجلامعـة حـىت إن الشـيخ الـذي فرضـت عليـه
املادة أتانا وقال  :أعذروين أيها األبنـاء فقـد ألزمـت هـذه املـادة وال أعلـم عنهـا
ش ــيئا مث ش ــرع يف قـ ـراءة كت ــب الش ــيوعية وكانـ ـت الش ــيوعية ه ــي أول م ــذهب
معاصر يراد الرد عليه)) .
أقــول :هــذا اســتمرار يف احلــط مــن أهــل الســنة جامعــة بأكملهــا وبــالد
بعلمائها األفذاذ مل يكن فيها وفيهم من يستطيع أن يدرس هذه املادة ؟
وهــي مــادة ال تســتحق أن تــدرس فـ ن أي طالــب يســتطيع فهمهــا بــدون
مدرس.
وأقســم بالل ــه أنــب مــا وجــدت مــادة أســهل منهــا هل ـزال حجــج املالحــدة
وهتافتها .
ولقد كانـت لسـهولتها يلقـي املـدرس هـذه املـادة مـن حفظـه ولـو كلـف
صحفي أو طالب ذكي لقام هبا على أكمل الوجوه .
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فكيف يعجز أساتذة جامعة فيها مثل ابـن بـاز وحممـد الشـنقيطي وشـيبة
احلم ــد واأللب ــاين والش ــيخ رمض ــان أب ــو الع ــز وغ ــريهم ع ــن ت ــدريس ه ــذه امل ــادة
العجيبة .
ومــا مسعــت طالبــا مهمــا ضــعف يشــكوا صــعوبتها وإين أعــرف مــن كــان
خيف ــق يف ع ــدد م ــن امل ـواد الش ــرعية واللغويــة ويأخ ــذ أعل ــى ال ــدرجات يف ه ــذه
املادة.
وكثــري مــن العقــالء ولــو مل يعــرف الش ـريعة ف نــه يســتطيع دحــر ش ــبهات
امللحدين بعقله فكيف بالعلماء .
لـذا نـرى نصـارى وكتــاب مسـلمني ليسـوا مـن العلــم يف شـيئ يـردون علــى
امللحدين مبا يدحض شبههم اهلزيلة ويسحقها .
قوله  (( :طبعا معلوم هذا الواقع الذي كان موجود قبل ثالثني سـنة تغـري
بعــد ذلــك تغ ـريا جــذريا فقــد أسســت لمــد الل ــه بعــد ذلــك اجلامعــات الكبــرية
كجامعــة اإلمــام حمم ـد بــن ســعود اإلســالمية وجامعــة أم القــرى هــذا باالضــافة
إىل اجلامعة اإلسالمية ـ طبعا فتحت أقسام العقيدة واملـذاهب املعاصـرة يف كـل
()1
هذه اجلامعات وهذه األقسام أخرجـت لمـدهلل تبـارك وتعـاىل جيـل كامـل
م ــن طلب ــة العل ــم واملش ــايخ ال ــذين جيمع ــون ب ــني العقي ــدة الص ــحيحة العقي ــدة
السلفية وبني معرفة هذه املذاهب املعاصرة والرد عليها)).
أقول :ولو كانوا على غري هذا املستوى ألحلقهم بطابور العلماء احملنطـني
 . . .اخل .
مث إن ه ــذه األجي ــال امل ــذكورة وإن ك ــان ف ــيهم الكث ــري مم ــن حي ــب امل ــنهج
الس ــلفي ويعت ــز ب ــه لك ــن كثـ ـريا م ــنهم ق ــد ف ــنت مب ــنهج س ــيد قط ــب واإلخـ ـوان
( )1كذا يف األصل .
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املسلمني ومجيعهم ال يقاسون علمـا ودينـا وفهمـا للعقيـدة وفهمـا للحيـاة أيضـا
على الوجه الصحي مبن طعن فيهم .
وملا قال عبدالرمحن يف الشريط املـذكور ـ شـريط المدرسـة السـلفية ـ (( :إن
طائفة العلماء يف السعودية يف عماية تامة وجهل عن املشكالت اجلديدة وأن
سلفيتهم ال تساوي شيئا )) .
قــال الشــيخ ابــن بــاز عنــد مساعــه هــذا الكــالم  :وهــذا قــول باطــل ف ـ ن
العلماء يف السعودية يعرفون مشـاكل العصـر وقـد كتبـوا فيهـا كثـريا وأنـا مـنهم
لمـد اللــه وقــد كتبــت يف ذلــك مــا ال حيصـى وهــم لمــد اللــه مــن أعلــم النــاس
مبــذهب أهــل الســنة واجلماعــة ويســريون علــى ماســار عليــه الســلف الصــاحل يف
باب توحيد اللـه ويف باب األمساء والصـفات ويف بـاب التحـذير مـن البـدع ويف
مجيع األبواب.
فــاقرأ إن كنــت جــاهال هبــم جمموعــة ابــن قاســم الــدرر الســنية وفتــاوى
شـيخنا حممـد بـن ابـراهيم ـ رمحـه اللــه ـ واقـرأ مـا كتبنـا يف ذلـك يف فتاوانـا وكتبنـا
املنشــورة بــني النــاس وال شــك أن مــا قلتــه يف علمــاء الســعودية غــري صــحي
وخط ــأ منكـ ــر فالواج ــب عليـ ــك الرج ــوع عـ ــن ذل ــك يف الصـ ــحف احمللي ــة ويف
الكويت والسعودية نسأل اللـه لنا ولك اهلداية والرجوع إىل احلق والثبات عليه
إنه خري مسؤول )) .
وق ــد أعل ــن عب ــدالرمحن تراجع ــه وندم ــه بس ــبب ض ــغط الش ــيخ اب ــن ب ــاز
وضغط الواقع من حوله وإدراكه أن تصميمه على رأيه يف هذه املسألة وغريهـا
ســيدمره ألن تصــرفاته ومناوشــاته وهجماتــه علــى الســلفيني يف اململكــة والشــام
واليمن مل تبق له صديقا من السلفيني وذلك سـيفقده مكانتـه عنـد عامـة أهـل
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هذا املنهج وإال فقد وجهت له نصائ كثرية من عدد مـن الناصـحني الـذي
حيبون له اخلري فلم يعبأ هبا وال بالناصحني ففي تراجعه هذا نظر(. )1
وإن شــئت األدلــة اجلديــدة إضــافة إىل مــا ســبق فاســتمع إىل جوابــه عــن
هذه املسألة يف شريطه كشف الشبهات الذي قاله يف عام 1415هـ .
 1ـ (( أذكــر أنــه عنــدما قــرر علينــا دراســة بعــض املــذاهب املعاصــرة يف
الســنة الثالثــة مــن اجلامعــة اإلســالمية مل يكــن هنــاك يف ظــب عــامل قــط يســطيع
تدريس هذه املـادة علـى األقـل يف اجلامعـة حـىت إن الشـيخ الـذي فرضـت عليـه
املادة  )). . .اخل.
 2ـ مث قال فيه  (( :أقول طبعا معلوم هذا الواقع الـذي كـان موجـودا قبـل
ثالثني سنة تغري بعد ذلك تغريا جذريا  . . .اخل )) .
 3ـ (( وأقـول  :مـا ذكرنـاه يف ذلـك الوقـت قـد كـان حقـا وهـو أمـر ظـاهر
ال يكابر فيه إال مكـابر ومـن أراد مـثال أن يعـرف احلـق فليفـت اآلن مـثال عـن
أي كتاب واحد ألف يف الرد على املذاهب اإلحلادية املعاصرة لرجل من أتبـاع
املدرسة السلفية يف هذه احلقبة اليت ألقينا فيها هذه احملاضرة)) .
أال تـراه ال يـزال مصـرا علــى رأيــه فيمــا قالــه علــى حســب قولــه منــذ تســعة
وعشرين عاما.
والكــالم يف العلمــاء وهــو مــا قــدمناه مــن قولــه  (( :إن طائفــة العلمــاء يف
الســعودية يف عمايــة تامــة وجهــل تــام عــن املشــكالت اجلديــدة وأن ســلفيتهم
التقليدية ال تساوي شيئا )) فأجابه الشيخ مبا سبق .

( )1والدليل على ذلـك أنـه مل ينفـذ شـيئا ممـا وعـد بـه مـن الرتاجـع مل يكتـب تراجعـا ونقضـا ملـا يف كتبـه
وأشرطته من الطعن والسب للعلماء السلفيني مل يكتب وال حرفا واحـدا ومل يـتكلم وال يف شـريط واحـد
غري الوعود اليت خيادع هبا )( .
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وأظهر عبدالرمحن تراجعه بقوله :
(( وأمــا مــا قلتــه يف شـريط املدرســة الســلفية فقــد كــان هــذا منــذ أكثــر مــن
عشرين عاما وقد أخطأت فيه خطأ بالغا واستميحكم عذرا وقـد صـححت
هــذا اخلطــأ يف عش ـرات األشــرطة بــل مئــات األشــرطة واملقــاالت بالثنــاء علــى
العلماء العاملني الذين أخذت عنهم( . . . )1اخل
فكيف نوفق بني هذا العـذر الـذي قدمـه إىل الشـيخ ابـن بـاز وبـني أقوالـه
اليت سردناها من أول مراحلها بدأ بشريط املدرسة السلفية منذ تسعة وعشرين
عامــا مث كتابــه خطــوا رئيســية لبعــث األمــة اإلســالمية الــذي ألفــه يف حــدود
1393ه ـ وأعــاد طبعــه يف عــام 1416ه ـ مث مــرورا بكتبــه (فصــول مــن السياســة
الشرعية في الدعوة إل اهلل ) الذي ألفه يف عام 1414هـ.
مث (مشروعية العمل الجماعي) الذي ألفه يف حدود عام 1413هـ .
مث كتابــه شــيخ ال
اإلســالم ابــن تيميــة والعمــل الجمــاعي الــذي ألفــه يف حــدود
عام 1411هـ .
مث كتابه أصول العمل الجماعي الذي ألفه يف حدود عام 1413هـ .
مث ما قاله يف شريط (كشف الشبهات) يف عام 1415هـ .
مؤكدا أن ما قاله يف شريط (المدرسة السلفية) الذي يدعي أنـه قالـه قبـل
تسعة وعشرين عاما قد كان حقا وهو ظاهر ال يكابر فيه إال مكابر وأقـوال
أخــر فيــه فيهــا هــذا التأكيــد ال ميكــن أن يقبــل عاقــل اســتوعب هــذه احلقيقــة
اليت عاه عليها عبدالرمحن هذا الزمن املديد والدهر الطويل ال ميكن أن يقبـل
مثل هذا العذر السياسي وال ميكن أن ينطلي عليه .
( )1ال ندري من هم هؤالء العلماء وال ندري ماالذي أخذه عنهم ؟ .
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فعلــى عبــدالرمحن أن يتبصــر يف أمــره ويتقــي الل ــه يف نفســه ويســعى جبــد
وصــدق ال ستئصــال هــذا الــداء مــن نفســه والــذي ســرى يف نفــوس شــباب ال
حيصي عددهم إال اهلل.
ظه ــرت أمراض ــهم واض ــحة فيس ــعى أيض ــا يف عالجه ــم جب ــد وإخ ــالص
مبحاربـة مـا بثـه مـن دعـوة إىل العمـل اجلمـاعي ـ أي تفريـق األمـة هـذه الـدعوة
وما شاكلها من مثـل فقـه الواقـع ممـا كـان سـببا يف إزرائـه علـى علمـاء األمـة بـل
خيــار علمائهــا محلــة رايــة الســنة والتوحيــد وش ـريعة اإلســالم كلهــا وإال فســوف
حيمل وزره ووزر من تبعه إىل يوم القيامة.
مث يؤكد عبدالرمحن رجعية هؤالء العلماء وأهنم ال يعرفون الواقـع وأهنـم يف
عماية تامة وجهل تام  . . .اخل بقوله :

(( ومــن أراد أ يعــرن الحــم فليفــتل اآل مــثال عــن أي كتــاب واحــد ألــف
في الرد عل المذاهب اإللحادية المعاصرة لرجل من أتباع المدرسة السـلفية فـي
هذه الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاكرة )) .
أقــول :لــو مل يكتبـوا ملــا كــان لــك أي حــق يف رمــيهم بالعمايــة واجلهــل...

اخل  .ألن هلـم احلــق أن يكتفـوا مبــا كتبــه غـريهم وهلــم احلــق أن يعتمــدوا مــا كــان
عليه السلف األول من الكف عن الرد على أهل الضالل .
ثم مع ذلك فإ لهذه المدرسة السلفية كتباً تهدم اإللحاد فمنها مـا
ذكرته أنت قبل أسطر ثم نسيته فوراً :
 1ـ الرد على الشيوعية .
 2ـ الرد على القومية للشيخ عبدالعزيز بن باز وقد ذكرهتما أنت .
 3ـ الــرد القــوام علــى ملحــد القصــيم للشــيخ العالمــة عبداللــه بــن يــابس
النجــدي رد فيــه علــى عبدالل ــه القصــيمي املرتــد امللحــد وهــو كتــاب عظــيم
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اعتق ــد أن ــه ال نظ ــري ل ــه يف ت ــدمري اإلحل ــاد بأص ــنافه ويق ــع يف ث ــالث وأربع ــني
وأربعمائة صحيفة.
 4ـ األدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين .
أبطل أصول اإلحلاد من ثالثة ومثانني وجها
لعالمة القصيم ووارث ابن تيمية وابن القيم يف التقعيـد والتأصـيل الشـيخ
عبدالرمحن بن ناصر السعدي .
قال املعترف هبذا الكتاب العظيم عبداللـه بن سليمان السلمان(: )1
(( هــذا الكتــاب عظــيم لــيس لــه مثيــل فيمــا نعلــم يف موضــوعه وحســنه
ووضوحه ومناسبته للوقـت احلاضـر واحلاجـة والضـرورة قـد اشـتدت إليـه ألن
تي ــار اإلحل ــاد وطغي ــان امل ــادة ج ــرف مجه ــور اخلل ــق فم ــنهم ال ــدعاة والرؤس ــاء
املخادعون املغرورون ومنهم أهل السياسة املستعمرون ومنهم ضعفاء البصائر
املغ ــرتون وم ــنهم السماس ــرة امل ــأجورون املن ــافقون فعم ــت املص ــيبة واش ــتد
اخلطــب وعــاد الــدين الصــحي غريبــا كمــا بــدأ غريبــا وهــذا الكتــاب قــد نــازل
مجيـ ــع طوائـ ــف امللح ـ ــدين وحتـ ــداهم وأبطـ ــل أصـ ــوهلم وفن ـ ــد مبخـ ــذهم وه ـ ــدم
قواعــدهم وزلــزل بنيــاهنم وبــني خمالفتــه للعقــل والفطــرة واحلكمــة كمــا خــالفوا
مجيــع األديــان الصــحيحة وتكلــم معهــم بكــل طريــق فتــارة يصــور مقــاالهتم
تصويرا واضحا واقعيا يعرف به كل عاقـل بطـالن أقـواهلم مبجـرد تصـويرها علـى
وجهها وتارة يبطل األصول اليت بنوا عليها إحلادهم بالرباهني اليقينية ويبـني
أهن ــا أص ــول يف غاي ــة الض ــعف واالهني ــار وت ــارة ي ــذكر م ــا يقابله ــا م ــن احل ــق
( )1ص ( . )87
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وأصوله وبراهني الصدق واليقني اليت يعـرف هبـا أن مـا سـواها باطـل وضـالل
.
وتــارة يــذكر متويهــات امللحــدين ومــا زخرفــوه مــن األلفــا اخلادعــة لنصــر
باطلهم وتروجيه بني ضعفاء البصائر أتباع كل ناعق .
وتــارة يشــري إىل املســالك الــيت ســلكها مــن خــادع أو الــدع مــن املنــافقني
وامللبسني فهـو سـالح للمـؤمنني وغـذاء للمـوقنني ودواء ملـن قصـده احلـق
من احلائرين .)) . . .
ألف هذا الكتاب يف حدود 1372هـ .
وهو كما وصفه عبداللـه السلمان (وما بعد الفت فت ) .
 5ـ والطريـق إىل اللــه للعالمـة حممـد تقـي الـدين اهلـاليل الشـريف املغـريب
وأصله مقاالت نشرت يف جملة دعوة احلق بلغت أربعـا وعشـرين مقالـة يف دواء
الشاكني قـال يف هـذا الكتـاب  :وسـقت لمـد اللــه مـن الرباهـني القاطعـة الـيت
تضطر كل عاقل يطلب احلق إىل االعتقاد الراسخ بوجود اللــه سـبحانه وتعـاىل
وأن ــه اخل ــالق الب ــاريء لك ــل ش ــئ يف العـ ـوامل العلوي ــة والس ــفلية وامله ــيمن علي ــه
واملدير جلميع شؤونه وحده بال شريك وال ظهري وال معني .
 6ـ وكتــاب الرباهــني اإلكيليــة علــى أن عيســى عليــه الســالم داخــل يف
العبودي ــة للش ــيخ تق ــي ال ــدين اهل ــاليل( )1اس ــتخر في ــه نصوص ــا م ــن األناجي ــل
واضحة صرحية أن عيسى عبداللـه ورسوله .
وهو من أنفـع الكتـب علـى صـغره يف دعـوة النصـارى إىل اإلسـالم وقمـع
املعاندين املكابرين منهم .
 7ـ وكتاب نقد أصول الشيوعية للشيخ صاحل اللحيدان .
( )1طبع مبطابع دار الثقافة مبكة ـ الزاهر ـ عام 1393هـ وكان تأليفه قبل هذا التأريخ مبدة .
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 8ـ وكتاب الرد علىاالشرتاكيني للشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر .
 9ـ وللشيخ أيب السم إمام احلرم املكي رد على القصيمي .
 11ـ وكتــاب األن ـوار الكاشــفة يف الــرد علــى أيب ريــة الطــاعن يف الســنة
املستهز هبا للشيخ العالمة عبـدالرمحن بـن حيـم املعلمـي وهـو كتـاب عظـيم
.
 11ـ وكتاب ظلمات أيب رية للشيخ العالمة حممد عبدالرزاق محزة .
 12ـ البيــان واإلشــهار لكشــف زيــغ امللحــد احلــا خمتــار للشــيخ فــوزان
السابق ألف يف عام (1332هـ ) وطبع سنة (1372هـ ) .
 13ـ ورســالة للشــيخ ابــن بــاز يف الــرد علــى القــذايف حيــث كفــره ب نكــار
السنة وكذلك رد على بورقيبة .
14ـ والغارة على العامل اإلسالمي حملب الدين اخلطيب .
 15ـ واخلطــوا العريضــة ل ســس الــيت قــام عليهــا ديــن الشــيعة اإلماميــة
اإلثىن عشرية له.
 16ـ وإخراجــه للمنتقــى مــن ميـزان االعتــدال للــذهيب مــع تعليقاتــه القيمــة
عليه.
 17ـ وإخراجــه للعواصــم مــن القواصــم البــن العــريب املــالكي وتعليقاتــه
عليه.
ولهم ردود كثيرة عل أهل األهواء والبدع مثل :
 1ـ مثل كتاب التنكيل للشيخ العالمة عبدالرمحن بن حيم املعلمـي نكـل
باجلهمي الغايل حممد زاهد الكوثري .
 2ـ هذه هي الصوفية لعبدالرمحن الوكيل .
 3ـ ردود على أيب غدة والصابوين .
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 4ـ ردود على حممد علوي املالكي .
 5ـ وردود على البوطي .
 6ـ وردود على الغزايل .
 7ـ وردود على سيد قطب .
 8ـ وردود على الروافض .
 9ـ وكتــب تنتقــد اإلخـوان املسـلمني والقطبيــني وكتــب يف نقــد مجاعــة
التبليـغ مـن أ هـا رد الشـيخ محـود التـوجيري ـ رمحـه اللــه ـ كلهـا معروفـة منتشـرة
يطول املقام بذكرها .
إىل جانــب مؤلفــاهتم يف التوحيــد والتفســري وعلــوم الســنة هــذا يف الــبالد
العربية .
وق ــد نش ــروا الكث ــري م ــن مؤلف ــات الس ــلف يف العقائ ــد والتفس ــري والفق ــه
واحلــديث ومنهــا كتــب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وابــن القــيم ومؤلفــات أئمــة
الدعوة يف كد ورسائلهم .
وهلــم برنــامج إذاعــي ن ــور علــ ال ــدرب نفــع الل ــه بــه املســلمني يف أقطــار
كثرية وأنشأت جامعات ومدارس يف اجلزيرة وغريهـا ومراكـز للـدعوة نفـع اللــه
هبــا كمــا نفــع بتلـك الكتــب واجلهــود الــيت أيقظــت األمــة مــن ســباهتا وعرفتهــا
اإلسالم الصحي .

وللسلفيين أهل الحديث في الهند وباكستا جهود عليمة ومؤلفـات كثيـرة
ج ــداً ف ــي نق ــد الش ــيوعية والهندوكي ــة والنص ــرانية والقادياني ــة  ،وأه ــل الب ــدع م ــن
البريلويين  ،والديوبنديين .

فمن المؤلفات في نقد الشيوعية :
 1ـ الشــيوعية واإلســالم للشــيخ مصــل الــدين األعظمــي املتــو ســنة
1412هـ .
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 2ـ حقيقــة املــذهب ـ الشــيوعي ـ وهيئتــه العامليــة للشــيخ نــذير أمحــد
الكشمريي.
 3ـ تقوام اجملتمع اإلنساين وأبديته (للمؤلف نفسه ) .
 4ـ الرئاسـة العامـة والنظـام اجلمهـوري ونظـام األخـوة واملسـاواة (للمؤلـف
نفسه).
 5ـ وحدة األمة وأسس الدين املستقلة (للمؤلف نفسه ) .
 6ـ أحسن البيان يف تنقيد الفرق واألديان .
 7ـ عصر اإلحلاد خلفيته التارخيية وبداية هنايته للشيخ حممد تقي .
 8ـ وجود الباري للمرزا حممد مهدي اللكهنوي .
 9ـ تبليغ اإلسالم للشيخ عبداحلكيم .
 11ـ القوم واملذهب للشيخ حممد إبارهيم مري السيالكوئ .
 11ـ احلرية يف اإلسالم إلمام اهلند أيب الكالم آزاد .
 12ـ الدين واملذهب والشيوعية للشيخ حمفو الرمحن الفيضي .
 13ـ احلــل اإلســالمي للمشــاكل اإلقتصــادية للشــيخ ذكــر الل ــه ذاكــر
الندوي .
 14ـ األدلة على وجود الباري لعبدالرمحن الرمحاين .
 15ـ وجود الباري تعاىل للشيخ عطاء الرمحن املدين .

ولهــم مؤلفــات كثيــرة فــي نقــد النص ـرانية بلغــت أكثــر مــن ســتة وعش ـرين
مؤلفاً منها :

 1ـ جوابات النصارى للشيخ ثناء اللـه األمرسرتي  1367هـ  .وطبع يف
عام 1931م .
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 2ـ التوحيــد والتثليــث وطريــق النجــاة ـ للمؤلــف نفســه  .وطبــع ســنة
1332هـ ـ
 3ـ اإلسالم واملسيحية ـ للمؤلف نفسه ـ طبع عام 1941م .
 4ـ إع ــالم األحب ــار واألع ــالم أن ال ــدين عن ــد اللـ ــه اإلس ــالم للش ــيخ
عبدالباري السهسواين .
 5ـ الربهان للقاضي حممد سليمان املنصور بوري .
 6ـ كس ــر الص ــليب للش ــيخ حمم ــد إب ــراهيم الس ــيالكوئ  .طب ــع ع ــام
1933م.
 7ـ رد إثبات التثليث للشيخ حممد الغوندلوي .
 8ـ اإلس ــالم والسياس ــة لثنــاء الل ــه األمرس ــرتي طبع ــة س ــنة 1915م
الطبعة الثانية  .مطبعة أهل احلديث .
 9ـ الكتــاب املقــدس وتعاليمــه يف القــرآن اجمليــد والعقــل للشــيخ مصــل
الدين األعظمي  .املتو سنة 1412هـ
 11ـ يسوع املسي ـ للمؤلف نفسه ـ .
 11ـ واملسي واملسيحية لعبداحلليم شرر .
 12ـ الرمحة احمليطة يف اخلامتة الفارقليط للشيخ عبدالغفور دانا بوري.
 13ـ ابن اللـه يف األناجيل للقاضي حممد سليمان املنصور بوري .

وجهودهم في نقد الملة الهندوكية بلغت مؤلفاتهم في هذا المجال ما يأيـد
عل ستة وثالثين مؤلفاً منها :

 1ـ حدوث الويد  .طبع سنة 1913م مطبعة أهل احلديث  .أمرتسر
 2ـ غزو اجليوه اإلسالمية على اآلرية  .طبع سنة 1914م .
 3ـ تغليب اإلسالم يف أربعة أجزاء  .طبع سنة 1916م . .
 4ـ الكتاب اإلهلامي  .طبع سنة 1915م .
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 5ـ لث التناسخ  .طبع سنة 1919م .
 6ـ أصول اآلرية .طبع سنة 1926م .
 7ـ إظهار احلق  .ما سبق كلها للشيخ ثناء اللـه األمرسـرتي  .طبـع سـنة
1911م  .بأمرتسر  .مطبعة أهل احلديث .
وهنا مؤلفات أخرى لغيره من علماء أهل الحديث في الهند منها :

 1ـ اإلســالم واهلنــد والــدول اإلســالمية للشــيخ نــذير الكشــمريي .طبــع
سنة 1977م .
 2ـ اإلسالم والرب ية والتفرق ـ للمؤلف نفسه ـ .
 3ـ مثرات التناسخ للقاضي حممد جمهلي شهري املتو سنة 1321هـ
وأم ــا جه ــودهم ف ــي دح ــض القادياني ــة فق ــد بلغ ــت أكث ــر م ــن أربع ــة
وخمسين مؤلفاً منها:
 1ـ إهلامات املريزا  .طبع سنة 1914م .
 2ـ شهادات املرزا  .الطبعة األوىل سنة 1919م .
 3ـ عقائد املرزا  .الطبعة األوىل سنة 1916م .
 4ـ تاريخ املرزا  .الطبعة األوىل سنة 1919م .
 5ـ أباطيل املرزا .الطبعة األوىل سنة 1933م .
 6ـ التحفة األمحدية  .طبع سنة 1939م .
 7ـ ملك اإلكلرتا واملرزا القادياين  .طبع سنة 1921م .
 8ـ ختم النبوة  .كلها للشيخ ثناء اللـه األمرسرتي (1287ـ.)1367
 9ـ ش ــهادة الق ــرآن للش ــيخ حمم ــد إبـ ـراهيم الس ــيالكوئ املت ــو س ــنة
1375هـ  .الطبعة الثانية سنة 1331هـ .
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 11ـ خالصــة ديــن اجلماعــة اإلســالمية ـ وهــو نقــد لفكــر املــودوي
وعقيدته ومنهجه للشيخ نذير أمحد الكشمريي ـ طبع سنة 1979م.
 11ـ الطريقة الواحدة وجتديد الدين احلنيف ـ نقد ألفكار املودودي للشيخ نذير
الكشمريي طبع سنة 1977م .
فهذه مؤلفات للسلفني يزيد ماذكرناه وما أشرنا إليه علـى مثانيـة ومخسـني
ومائ ــة مؤلف ــا س ــوى م ــا تركن ــاه خش ــية التطوي ــل كله ــا يف ال ــرد عل ــى املالح ــدة
واليهــود والنصــارى وأهــل الضــالل والبــدع جيهلهــا عبــدالرمحن ومــن ســلك هنجــه
من فقهاء الواقع .
وهات الفرق كلها مبا فيها اإلخـوان املسـلمون هـل قـاموا جمتمعـني مبثـل
هذا اجلهد واجلهاد ؟!
ولو ال العوائق والعقبات اليت تضعها هذه اجلماعـات ـ أي الفـرق ـ املنبثـة
يف الع ــامل ومناهجه ــا ودعواهت ــا ال ــيت تش ــوه اإلس ــالم وتق ــف يف طري ــق امل ــنهج
الســلفي دعــوة اللــه الــيت ارتضــاها لكــان حــال العــامل اإلســالمي بــل العــامل كلــه
على غري ما هواليوم عليه .
ونســأل اللــه أن يعلــي كلمــة احلــق وأن يزهــق الباطــل ويهــدي اجلميــع إىل
سواء السبيل .
هذا هو فقه الواقع الصحي القائم على العلم والعقل واحلكمة ال فقه
الواقـ ــع القـ ــائم علـ ــى اجلهـ ــل والطـ ــي والعواطـ ــف العميـ ــاء وعلـ ــى األكاذيـ ــب
والشائعات الباطلة .
والقائم على التقليد األعمى ألعداء اللـه يف أخالقهم وسياسـتهم الثوريـة
اهلمجية اليت اشعلت نريان الفنت يف بلـدان املسـلمني تلـك األمـور الـيت ال تزيـد
املسلمني إال خباال وتأخرا بل تقودهم وتسوقهم إال من حفظه اللـه إىل هاويـة
ال قرار هلا إال أن يتداركهم اللـه بلطفه وكرمه وفضله .
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وأخيـراً  :أقـول رحــم اللــه هــؤالء األعـالم الــذين ال يعـرفهم عبــدالرمحن وال

يعــرف مؤلفــاهتم ألنــه مشــغول ومبهــور بفقهــاء الواقــع مــن أهــل البــدع واجلهــل
وبفقههم املشحون بالبدع والضالل ومبهور باحلضارة الغربية وسياساهتا .
وقال عبدالرحمن عبدال الم في أصول العمل الجماعي(: )1
(( مجاعة اخلري والدعوة الشرعية
وتطلق اجلماعـة ـ أيضـا ـ اصـطالحا علـى مجاعـة اخلـري والـرب والـدعوة إىل
اللـه واجلهاد يف سبيله وهذه اجلماعة ال شك يف مشـروعيتها سـواء مـع وجـود
اإلمام العام أو يف غري وجوده وقد ذكرنا أدلة املشـروعية بـل الوجـوب مسـتوفاة
يف رسالة مستقلة بعنوان مشروعية العمل اجلماعي .
وألن كثـريا مــن النــاس ختــتلط يف أذهــاهنم األمــور فيجعلــون احلكــم واحــدا
يف الف ــرق واألحـ ـزاب واجلماع ــات واهليئ ــات وال ميي ــزون ب ــني جتم ــع مش ــروع
وجتم ـ ــع مبتـ ـ ــدع وجتمـ ـ ــع ض ـ ــال منح ـ ــرف وال ميي ـ ــزون ك ـ ــذلك بـ ـ ــني الظ ـ ــروف
واملالبسات وتغري األحكام بتغري الزمان واملكان .
ومن أجل ذلك نبني هنا أن اجلماعات على أقسام :
 1ـ جماعــة كــالة اجتمعــت علــى بدعــة مكفــرة وشــذت عــن إمجــاع
األمــة أو كتــاب الل ــه أو ســنة رس ـوله بشــذوذ مكفــر فهــم كفــار مــارقون وإن
تسموا مبسمى اإلسالم .
كــالفرق الضــالة املنحرفــة الــذين ابتــدعوا عقائــد أو منــاهج خمالفــة لــدين
اإلســالم أو الــذين خرج ـوا علــى املســلمني بالســيف كــاخلوار املــارقني ومــن
على شاكلتهم إىل يوم الدين.
( )1ص (29ـ )32
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 2ـ جماعة من أهل اإلسالم اجتمعت على شيخ أو إمـام أو عمـل مـن

األعمـ ــال الصـ ــاحلة ولكـ ــنهم يف اجتمـ ــاعهم أخـ ــذوا مـ ــن اإلسـ ــالم وترك ـ ـوا
وقــدموا اجتهــاد إمــامهم وشــيخهم علــى اجتهــاد غــريه كاتبــاع املــذاهب املعروفــة
أو كــان مــنهم نــوع تعصــب لــرايهم ومــنهجهم أو بعــض أمــور مبتدعــة ال ختــر
م ــن ال ــدين أو خلط ـوا عم ــال ص ــاحلا وآخ ــر س ــيئا ف ــال ش ــك أن مج ــاعتهم
مشـروعة وفـيهم مـن احلـق مـا التزمـوه ومـن الباطـل لسـب مـا أخـذوه وال
شــك أن مث ــل ه ــذه اجلماعــة مشــروعة ألن أص ــلها تع ــاون علــى الــرب والتق ــوى
عاونول َزَّععي
عاو ُنول َزَّععي للَععر َوللتاععوأ َوال َت َعع َ
والــدين واللــه يقــول {و َت َعع َ
دول } وهذه اجلماعات علـى مـا فيهـا مـن االبتـداع فهـي يف حكـم
لنَم َولل ُع َ
اجملمــع علــى مشــروعيتها كاالمجــاع علــى ج ـواز االجتمــاع علــى إمــام والتســمي
بامس ــه واخت ــاذ مذهب ــه يف االجته ــاد كم ــا مسي ــت احلنابل ــة والش ــافعية واملالكي ــة
واحلنفيــة وكمــا كــان لكثــري مــن الصــحابة والتــابعني مــن أهــل الفتيــا تالميــذهم
وخاصتهم وكما كان لكثري من الشيوخ كمسافر بن عدي( )2الذي أثىن عليـه
ش ــيخ اإلس ــالم اب ــن تيمي ــة ومجاعت ــه يف أول أم ــرهم وعب ــدالقادر اجل ــيالين
وحنوهم كثري من السلف والدعاة واملصلحني واألئمـة  . . .وال يضـرهم هـؤالء
ب ــالطبع م ــا يق ــع م ــن احنـ ـراف بع ــدهم يف اتب ــاعهم فه ــذه س ــنة اللـ ــه يف ال ــدعاة
واملص ــلحني أن ختلــف بع ــدهم خل ــوف يقول ــون م ــا ال يفعل ــون ويفعل ــون م ــا ال
يؤمرون .
()1

( )1هذا ينايف أصل الشمولية الذي ذكره يف املدرسة السلفية  .أنظر ص (. ) 21
( )2هو عدي بن مسافر .
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وهؤالء هم النصارى من شر أهل األرض اليوم ويزعمون أهنـم علـى ديـن
عيسـى عليـه الســالم وهـؤالء اليهـود اليــوم هـم شـر اخللــق واخلليقـة ومـع ذلــك
يزعمون أهنم على دين موسى .
وهل املسلمون اليوم الـذين يزعمـون أهنـم علـى ديـن حممـد هـم كـذلك
إال من هدى اللـه منهم ؟!
واملهم أن احنراف االتباع بعد مضي الزمان ال يدل على حرمة االجتماع
وعلى أن الضالل والفساد كان منه )).
أقول  :قد رأى بعض العلماء األفاكل أ تكو اإلجابة ما يأتي :

(قي ــاس اجلماع ــات عل ــى امل ــذاهب األربع ــة قي ــاس م ــع الف ــارق فه ــو غ ــري
صحي وذلك من عدة وجوه :
 1ـ أصــحاب املــذاهب األربعــة علمــاء أجــالء هلــم مكــانتهم يف األمــة
وأصحاب اجلماعات يف الغالب جهال ال معرفة هلم بالعلم الشرعي .
 2ـ موضوع املذاهب األربعة االجتهاد يف األحكام الفرعية اليت هي حمل
االجتهاد وموضوع اجلماعات موضوع فكري سياسي ال عالقة له باالجتهاد
الفقهي .
 3ـ أصــحاب املــذاهب األربعــة يعرتفــون أن اجتهــادهم عرضــة للخطــأ
والص ـواب وحيــذرون مــن تقليــدهم فيمــا أخطــأوا فيــه وأصــحاب اجلماع ـات
أهم بـتهم كثـرية بـل إهنـم مـن زيـادة الثقـة
يتعصبون آلرائهم ويتهمون من خط ن
بأنفسهم ومبناهجهم يطلبون من أتباعهم البيعة عليها ).
قال عبدالرمحن يف كتابه أصول العمل اجلماعي (( :وعل الذين مـا بالـوا

يمارو في مشروعية العمل الجماعي أ يتقـوا اهلل فيمـا يقولـو  ،وأ يقومـوا
بمــا أوجبــه اهلل علــيهم لنصــرة الحــم والــدين  . .ويعلمــوا أ اهلل ســائلهم يــوم
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القيام ــة ع ــن أم ــة اإلس ــالم الت ــي بات ــت يس ــتبيح اللص ــو أمواله ــا  ،وينته ــك
الفســاق أعراكــها  ،ويــدوس الكفــار مقدســاتها  ،ويعــيل فيهــا اإلســالم غريب ـاً
فــي ديــاره  ،حأين ـاً فــي محرابــه  ،مالحق ـاً فــي الســجو والمعــتقالت ،ويســير
الكفر منتعشاً في ساحتها مأهواً في ميادينها .
ثم بعد ذلك يفتي من يفتي ويقول من يقول  :ال يجوب اليـوم أ يجتمـع
مســلم مــع ثــا وثالــث ليقولــوا كلمــة حــم  ،أو يتصــدوا للــالم  ،أو يســاعدوا
محتاجاً أو يردوا عدواناً عن أمة اإلسالم  . .سبحانك هذا بهتا عليم(. )1
أال إني أقول مرة ومرة  :ليتم اهلل هـؤالء  ،وال يلقـوا القـول علـ عواهنـه
 ،وليعلمـوا أ اهلل سـائلهم عمـا فاهـت أفــواههم وألفـت أقالمهـم مـن قـول قــد
شل بالن اآلالن من شباب األمة عن الجهاد في سـبيل اهلل ونصـر ديـن اهلل
َّ
 ،وإعالء كلمته في األر  . . .فلينلر هؤالء كم من شـاب فتنـوه ،وكـم مـن
داع خذلوه  ،وكم من مريد للجهاد في سبيل اهلل أقعدوه .

ق ــال تع ــاىل  َ { :ع
ين
نين منيييي عنك ع َواظ َريييي ئ َ
ييييو َ
ييييأل َيدع َيييي ع ع َ
اظمد ن
ع
أس رت َ عيالو } ))(. )2
إلخ َوانني ع َه ع َّ رظ عي َن َوت َيأ عرو؛َ اظ َب َ
قلــت  :وهــذا الكــالم ال يوجــه إال لكبــار العلمــاء فلــيس مــن املعقــول أن
ـغار الطلبــة مســئولية األمــة علــى هــذه الشــاكلة ولــيس لصــغار طــالب
حيمــل صـ ن
العلــم هــذا التــأثري الــذي شــل اآلالف مــن شــباب األمــة عــن معــاين اجلهــاد يف
سبيل اهلل ونصر دين اهلل وليس هلـم مؤلفـات ختلتـف مثـل هـذه اآلثـار املـدمرة
اليت ينسبها عبدالرمحن إىل العلماء .

( )1نعـم هـذا القـول هبتـان عظـيم لكـن مـن هــو قائلـه ؟ فـ ن بينـت القائـل وإال فأنـت تتحمـل مسـؤلية
هذا الكالم اخلطري .
( )2انظر ص (72ـ. )73
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أال فليتــق اهلل عبــدالرمحن عبــداخلالق مــن كيــل هــذه الــتهم الــيت يرمــي هبــا
علمــاء الســنة والتوحيــد ويشــوههم هبــا ولــيعلم أن الــذي شــل آالف الشــباب
إمنــا هــو اخلرافــات والبــدع الــيت ربــاهم عليهــا قــادة البــدع والضــالل ي فــال حتمــل
علماء السنة أوزار أهل البدع الذين تدافع عنهم .
إنك لتعلم أن مجاعة التبليع اليت تدافع عنها هي الـيت تشـل آالالف مـن
شــباب األمــة عــن اجلهــاد وتصــرفهم عــن التوحيــد ومــنهج اهلل احلــقي ومــع ذلــك
تدافع عنها وحتمل علماء املنهج السلفي ذنبها وذنب غريها .
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سـابعـ ـ ـاً
موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة

هـذا الكتـاب ألـف يف (1413ه ـ ـ 1993م) وهـو يف مجلتـه يهـدف إىل
الذب واحملاماة عن الفرق املعاصرة اليت محل راية الدفاع عنهـا ومواجهـة أهـل
الســنة مــن أجلهــم وإبطــال نقــدهم ألهــل البــدع بأســاليب تــوهم األغـرار أن
هذا هو موقف أهل السـنة مـن أهـل البـدع وإذا كـان هـذا هـو اهلـدف فالبـد
له من الوقوع يف املزالق واألخطاء الصغرية والكبرية .
وال يتسـع املقـام ملالحقتـه ومناقشـته يف هــذا الكتـاب كلـه وأسـأل اللــه أن
يهئ من يقوم هبذا الواجب .
قال الشيخ عبدالرحمن في مقدمة هذا الكتاب :

(( وبعد ف نه قد وقعت اليوم فتنة بني بعض املشايخ وطالب العلم حـول
ما أمسوه (هجر املبتدع) .
وبالرغم من أن هجر املبتدع والعاصي أمر حمكم من أمور الدين وشـريعة
من شرائعه مقصود هبا قمع البدعة وحماصرة املعصية والبعد عمـا هنـى اللــه عنـه
مــن األقـوال واألعمــال وكــل ذلــك يــؤدي يف النهايــة إىل إعــالء كلمــة اللــه يف
األرض وإعزاز الدين ونصرة شريعة رب العاملني )) .
أق ــول :إن ه ــذا الك ــالم ح ــق إال أن ــه ك ــان ينبغ ــي بي ــان م ــن ه ــم ه ــؤالء
املشــايخ الــذين وقفـوا يف وجــه أهــل الفتنــة أو مــن هــم الطــالب الــذين وقفـوا يف
وجهها وكان ينبغي أال يتبعه مبا يضيع جدواه وخيلخل معناه .
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مث قــال  (( :إال أ بعــض مــن تكلــم فــي هــذا البــاب بـ َّـدع مــن ال يســتحم
التبــديع وأخــرج مــن الســنة مــن ال يبلــل إلـ هــذا الحــد .وأصــل أصــوالً نســبها إلـ
أهــل الســنة والجماعــة  ،ومــاهي مــن أصــول أهــل الســنة والجماعــة بــل لــو ربقــت
هذه األصول فإنه ال يبق معها مسلم إال ويثلب.
وال يقام عمل لإلسالم إال وينهار .
ومن هذه األصول  :إهدار حسنات كـل مـن رمـي ببدعـة مـن أهـل اإلسـالم،
والوقون عند مثالب كل من له خطأ أو بلـة لسـا  .وجعـل الـدين الـذي يـدا بـه
ذكــر وترديــد مــا أخطــأ فيــه أهــل اإلســالم واإليمــا واإلحســا  ،فإنــا هلل وإنــا إليــه
راجعو  ،وحسبنا اللَّـه ونعم الوكيل من فتنـة بـدأت بقتـل ال ليفـة الراشـد عثمـا
بن عفا واستمر أوارها في المسلمين عل مدار األبما .
وال الصة أنه قد وقع بالمسلمين اليوم ما يجـوب تسـميته بفتنـة التبـديع كمـا
وقع باألمس فتنة التكفير ))(. )1

وذكر أنه أسهم مبؤلفـات كـان هلـا أثـر يف إرجـاع كثـري مـن أبنـاء املسـلمني
إىل احلق يف شأن احلكم على اجملتمعات واألفراد . . .
أقول :

أوال  :ينبغــي أن يعرفنــا الشــيخ عبــدالرمحن هبــؤالء الظلمــة املعتــدين علــى
األمة وعلى منهج أهل السنة واجلماعة الذين يبـدعون مـن ال يسـتحق التبـديع
وخيرجون من أهل السنة من ال يبلغ هذا احلد ويبـني لنـا مـن هـم أهـل السـنة
واجلماعة .
( )1موقف أهل السنة واجلماعة من البدع واملبتدعة ص ( 1ـ . ) 2
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وما هـي أصـول أهـل السـنة واجلماعـة الـيت حناسـب هبـا هـؤالء املعتـدين؟!
مث مـا هــي أصــول هــؤالء املشـاغبني الــيت خــالفوا هبــا أهـل الســنة واجلماعــة والــيت
إن عرفها العلماء وجب عليهم أن يهبوا إلطفاء نار فتنتهم ودرء خطرهم .
وال يكفــي ذكــر أصــل واحــد مــن أصــوهلم ألن الــذي مل تــذكره قــد يكــون
أخطر وأشد مما ذكرته .
بــل الــذي ذكرتــه هــو أصــل أصــيل مــن أصــول أهــل الســنة واجلماعــة بــل
امجعوا عليه( )1وقد كان بعـض الصـوفية يعارضـه مث أمخـد هـذا الصـوت الـذي
ال س ــند ل ــه إال اجله ــل بال ــدين وتق ــديس األش ــخاص واجله ــل مبعرف ــة املص ــاحل
العظيمة اليت حيققها هذا األصل واملفاسد العظيمـة اخلطـرية علـى الـدين واألمـة
اليت يدفعها.
ونقـ ــول لـ ــوراث ه ـ ــذه الصـ ــوفية إنكـ ــم مب ـ ــنهج املوازنـ ــات بـ ــني احلسـ ــنات
والسيئات هتدمون منهجا هو من أعظم الضروريات للحفا على هـذا الـدين
وعليــه قامــت كتــب اجلــرح والتعــديل ومــا أكثرهــا وعليــه تعتمــد كتــب الســنة
والتفس ــري والت ــأريخ وعلي ــه يق ــوم األم ــر ب ــاملعروف والنه ــي ع ــن املنك ــر وإبط ــال
ش ــهادات الــزور وعلي ــه يق ــوم نق ــد أه ــل الب ــدع والضــالل  .ودر عليــه أئم ــة
السنة يف كتب العقائد ونقد األفراد والفرق من أهل البدع .
وإنكم أيها املوازنون حلماية البدع وأهلها ختـالفون أمـرا دل عليـه الكتـاب
والسنة وقام عليه إمجاع األمة .

( )1وعليه علماء املنهج السلفي وقـد أيـدوا كتـاب مـنهج أهـل السـنة واجلماعـة يف النقـد ومـنهم مساحـة
الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ صاحل الفوزان والشـيخ عبـدالعزيز السـلمان وغـريهم مـن أهـل السـنة
احملضة .
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وقد تقدم لكم نقل اإلمجاع عن ابـن تيميـة والنـووي وابـن رجـب ال علـى
إباحة الطعـن يف أهـل البـدع والتحـذير مـنهم بـل علـى وجـوب ذلـك نصـحا هلل
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم .
هــذا واجــب مــن يــدافع عــن ديــن الل ــه ويــذب عنــه يف هــذه الــدنيا أمــا
اآلخــرة فالل ــه هــو الــذي يتــوىل عبــاده فيقبــل مــا كــان خالصــا لــه وقائمــا علــى
تشـريعه ويــرد مــاليس كــذلك مث بعــد ذلــك يعــذب مــن يشــاء ويــرحم مــن يشــاء
مبقتضى حكمته وعدله وفضله .
أمــا املكلــف الناصـ يف هــذه الــدنيا فمــا عليــه إال أن ينتقــد مــن يســتحق
النقــد تــدينا وجيــرح مــن يســتحق اجلــرح مــن أهــل البــدع وغــريهم حلمايــة الــدين
ودفع أضرار البدع عن الغافلني واجلاهلني واملخدوعني دون موازنات .
وعلى احلاكم أن يقيم احلدود والقصاص والتعزيرات دون موازنات .
وعلى جارح شهود الزور أن يبني ما فيهم من جرح دون موازنات .
وعل ــى أه ــل م ــنهج املوازن ــات أن يتعلمـ ـوا ه ــذه األش ــياء ويدرسـ ـوا كت ــب
اجلرح والتعديل العامة وكتب اجلرح اخلاصة ويدرسوا منهج السلف بفهـم ودقـة
مث بعــد ذلــك ســيعرفون مــن يســري علــى مــنهج أهــل الســنة واجلماعــة األصــيل
ومن خيالف منهجهم العظـيم الـذي حفـ اللــه بـه دينـه وال يـزال حيفـ بـه وال
ميكن أن يبطله أي منهج ال منهج املوازنات بني احلسنات والسيئات وال غريه
مما يوضع حلماية أهل البدع والضالالت .
وأما قولك (( :والوقون عند مثالب كل من له خطأ أو بلة لسا )).
فنقول  :هذه مبالغة شنيعة وشنشنة أعرفها من أخزم وال يعرف أحد من
أهــل الســنة يصــدق عليــه هــذا الوصــف حــىت لــو كانــت مــن أعظــم البــدع ف ـ ن
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الذي نعرفـه عـنهم أهنـم يبينوهنـا عنـد احلاجـة إىل البيـان مث يشـتغلون مبـا يهمهـم
من أمور دينهم ودنياهم .
وقولك  (( :وترديد ما أخطأ فيه أهل اإلسالم واإليما واإلحسا )).
نقـ ــول  :نناشـ ــدك الل ـ ــه أن ختربنـ ــا هبـ ــؤالء املظلـ ــومني مـ ــن أهـ ــل اإلسـ ــالم
واإلمي ــان واإلحس ــان ليع ــرف علم ــاء اإلس ــالم مكـ ــانتهم ه ــذه في ــدينوا الـ ــذين
ظلمــوهم وجعلـوا ديــدهنم ترديــد أخطــاء قــوم اســتكملوا مراتــب الــدين فـ ن مل
ختربنــا هب ــم تأك ــدنا أهن ــم م ــن أه ــل الب ــدع والض ــالل والفــنت الــذين جيــب عل ــى
علماء األمة التحـذير مـنهم ومـن بـدعهم وشـرهم وفتـنهم ويكـون هـذا التبـاكي
منكم عليهم نصرة للباطل وأهله وذبا عنه وعنهم .
وأمــا قولــك  (( :وحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل مــن فتنــة بــدأت بقتــل ال ليف ـة
الراشد عثما بن عفا واستمر أوارها في المسلمين عل مدار األبما )) .
فنقـ ــول  :إن ك ــان م ــن ت ــدافع ع ــنهم مث ــل عثم ــان وعل ــى منهج ــه وم ــن
ينتقــدهم علــى شــاكلة ابــن ســبأ واتباعــه ف ـ ن األمــر قــد بلــغ غايــة اخلطــورة وال
يكفي لدرء هذه الفتنة الكتابة يف هذا املوضوع بل جيب أن تسعى بأقصى ما
عنــدك مــن جهــد لــدى العلمــاء لــدرء هــذه الفتنــة العميــاء وإيقافهــا عنــد حــدها
وقربها يف مهدها .
وإن كانــت هــذه صــفات مــن تــدافع عــنهم وتصــدر بيانــا ظاملــا لتأييــدهم
على أهل احلق املظلومني فاعلم أنك قد بلغت حدا ال نظري لـه يف املغالطـات
وقلب احلقائق جبعل احلق بـاطال والباطـل حقـا والسـيئات حسـنات واحلسـنات
سيئات .
مث هل علمت وقرأت أن سيد قطب قد طعـن يف اخلليفـة الراشـد عثمـان
بن عفان طعنات مل يسبقه إليها الروافض ؟!.
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وكفر بب أمية ال احلكام بل أصـحاب رسـول اللــه وأمـراؤه وإخوانـه وقـادة
الفــت اإلســالمي يف كثــري مــن املـواطن ومل يعــرتف ب ســالمهم وأســقط خالفــة
عثمــان وادعــى أن أســس اإلســالم قــد حتطمــت يف عهــده وأن روح اإلســالم
قد ذهبت يف عهده وأنه باكر الـدين الناشـئ بـالتمكني للمبـاد اجلاهليـة الـيت
دان هبا بنو أمية .
وعشرات الطعنات الفاجرة له وللصحابة يف عهده .
وأخيــراً  :يفضــل الث ـوار علــى عثمــان وإىل جانــب هــذا طعــن يف نــيب مــن
أويل العزم موسى كليم اللـه وسخر منـه وكفـر األمـة ونـادى باالشـرتاكية وعطـل
صــفات اللــه وقــال خبلــق القــرآن وقــرر وحــدة الوجــود يف الظــالل يف موضــعني
وأشار إليها يف مواضع من كتبه وقال ببدع كربى كثرية .
فهل تباكيت للعقيدة ؟!
وه ــل تباكي ــت لعثم ــان والص ــحابة وب ــب أمي ــة خصوص ــا الص ــحابة م ــنهم
الــذين كفــرهم وأخــر دولــتهم ودولــة بــب العبــاس مــن حــدود اإلســالم هنائيــا يف
سياسة احلكم وسياسة املال ؟!
وه ــل تباكي ــت ل م ــة اإلس ــالمية ال ــيت كفره ــا واعت ــرب مس ــاجدها معاب ــد
جاهلية ؟!
هـل تباكيـت مـن اشـرتاكيته املـدمرة الـيت تقـول يف أقـل منهـا مئـات املـرات
أهنا هتدم األمة من أساسها ؟!
هل تباكيت من قولـه (( :بـل إن بيـد الدولـة أن تنتـزع امللكيـات والثـروات
مجيعــا وتعيــد توزيعهــا مــن جديــد علــى أســاس جديــد ولــو جــاءت مــن الطــرق
اإلسالمية ومنت بالطرق اإلسالمية ؟!))

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

ه ــل ه ــزك قول ــه  (( :ال ب ــد لإلسـ ــالم أن حيك ــم ألن ــه العقي ــدة الوحيـ ــدة
اإلجيابي ــة اإلنش ــائية ال ــيت تص ــوي م ــن املس ــيحية والش ــيوعية مع ــا مزجي ــا ك ــامال
يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق واالعتدال)) ؟!
كأن اللـه كلف حممدا أن يقوم هبـذه الصـياغة لتحقيـق أهـداف النصـارى
والشيوعيني !!.
من هم أهل الفنت ؟ أهم الصنف الذي يأئ هبذا الدمار ؟!
أم هــم مــن تشــغب علــيهم ظلمــا وتــرميهم مبــا لــيس فــيهم ومل تقــم علــيهم
أي دليل ومل تسند األقوال اليت تلصقها هبم إىل أي مصدر ؟!.
(( والعلم شيئان  :إما نقل مصدق وإما لث حمقق  .ومـا سـوى ذلـك
(.)1
فهذيان مزوق وكثري من كالم هؤالء هو من هذا القسم من اهلذيان))
كما يقـول ابـن تيميـة رمحـه اللــه ويعـب بـذلك خصـومه مـن أهـل الباطـل
الذين يدافع اليوم عبدالرمحن عن أمثاهلم .
مــن هــم أهــل الفــنت ؟ أهــم محــاة ســيد قطــب ومنهجــه وكتبــه الــيت حــوت
من الضالل والبدع الكربى ما ذكرناه وما مل نذكره ؟!
أم الـ ــذين ينتقـ ــدون هـ ــذا الضـ ــالل علـ ــى طريقـ ــة أهـ ــل السـ ــنة واجلماعـ ــة
ومنهجهم نصحا ل مة ؟!
من هم أهل الفنت ؟ أهم الـذين حيـاربون كتبـا تنتصـر للعقيـدة وللصـحابة
وملكانة النبوة وملباد اإلسالم العقدية والتشريعية واالقتصادية والسياسية ؟!
أم هم املظلومون الذين أدوا هذا الواجب العظيم ؟!
من هم أهل الفنت ؟!

( )1الرد على البكري ص ( )376لشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهلل ـ .
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أهم الذين يذبون عـن علمـاء التوحيـد والسـنة يف السـابق واحلـال بصـدق
ومن منطلق عقيدة ومنهج ؟!
أم هم الـذين يشـغبون علـيهم وعلـى فتـاواهم وبيانـاهتم الدافعـة عـن األمـة
األخطار واحملن ؟!
من هم أهل الفنت ؟!
أهــم الــذين يشــغبون يف عــدد مــن الكتــب علــى أهــل الســنة ويشــوهوهنم
ويعتربوهنم علماء قشور وحمنطني ويعبدون احلكام؟!
أم من يستنكر هذا الظلم والبغي ؟!
وأخـ ـريا م ــن يش ــن اإلع ــالم اخلبي ــث عل ــى املن ــابر ويف احملاضـ ـرات وعل ــى
كراسي اجلامعات واملدارس .
أهــم مــن تتبــاكى علــيهم ؟! أم هــم هــؤالء املســاكني الــذين تتبــاكى مــنهم
بدون أي دليل شرعي بل جتعل حقهـم بـاطال وكفـاحهم عـن احلـق فتنـة وهتـب
للتأليف يف إبطال حقهم وتصويرهم على غري حقيقتهم ؟!
إن ــك ختاط ــب قوم ــا واحلم ــدهلل أفنـ ـوا حي ــاهتم يف دراس ــة م ــنهج الس ــلف
وتدريسه وليسوا واللـه باحملنطني ال شيوخا وال طالبا .
ف ــاعرف م ــا ذا تق ــول  .واحس ــب مل ــا تقول ــه أل ــف حس ــاب ول ــيس م ــن
م ــنهج الس ــلف تش ــويه أهلــه وتلمي ــع املخ ــالفني لــه والظ ــاملني ألهل ــه الش ــاغبني
عليهم .
ولــيس مــن مــنهج الســلف أن تشــبه الــذابني عنــه بــاحلق والعــدل بتالميــذ
ابن سبأ من اخلوار والروافض والباطنية الثائرين على اخلليفة الراشد عثمان.
فأين مذهب املوازنات الذي وضع للدفاع عن الباطل ؟!
ملاذا ال تطبقونه على أهل السنة ؟!
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أال يـ ــدلنا هـ ــذا أن هـ ــذا املـ ــنهج إمنـ ــا وضـ ــع حلمايـ ــة أهـ ــل الباطـ ــل فقـ ــط
ومواجهة أهل السنة به حينما يهبون للذياد عن احلق وأهله .
بــل هــذا املــنهج ال يهــدي أهلــه إال إىل طعــن وثلــب أهــل الســنة بالباطــل
وإشاعة ذلك الطعن ـ اإلعالم اخلبيث ـ .
وقولك  (( :ولو ربقت هذه األصول ال يبق معها مسلم إال ويثلب)).
أقــول :الــذي نعرفــه عــن أهــل الســنة العــدل واالنصــاف فـ ذا بــدعوا أحــدا
مــن النــاس ف منــا يبدعونــه لــقي بــل كثـريا مــا يتوقفــون يف كثــري ممــن يبــدع أمثــاهلم
السلف وعن تكفري من يكفر أمثاهلم السلف بل دوهنم .
وقد أمجع السلف على كفر من سب رسول اللــه ز ومل يكفـر السـلفيون
اليوم من طعن يف نيب اللـه موسى وسخر منه مرات .
واسأل عبدالرمحن  :هل تعد قولك اآلئ ثلبا للمسلمني؟ :
(( ولكــن يــا حســرة علــى املســلمني إهنــم أكثــر األمــم عريــا مــن األخــالق
وانغماسـ ــا يف الرذيلـ ــة وإغراقـ ــا يف الفوضـ ــى والقـ ــذارة واالحنطـ ــاا !! والل ـ ــه إن
اإلسالم من هذا براء  .فمن هذا شأنه فليس من الدين يف شئ ))(. )1
من يثلب املسلمني ظلما الذي يـذب عـن السـنة ب نصـاف وينـزل األمـور
منازهلا :
أوال ــذي يق ــول  (( :ه ــذه خالص ــة عاجل ــة ملفه ــوم العلماني ــة والالديني ــة
وهـي أخطــر البــدع الــيت جتابـه املســلمني اليــوم ألن املفتــونني هبـا هــم كثــرة النــاس
وس ـ ـوادهم ومتعلمـ ــوهم وألن الغـ ــرب الكـ ــافر يسـ ــاعد أوليـ ــاءه وأص ـ ــدقاءه
وأوليــاءه ممــن يــدينون بالعلمانيــة مــن احلكــام والكتــاب واملد ترســني واملثقفــني . .
وال شـك أن (الالدينيــة أو العلمانيــة) كفــر وخــرو عــن اإلســالم ألن حقيقتهــا
( )1خطوا رئيسية لبعث األمة اإلسالمية ص (. )89
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أنــه لــيس هلل أمــر وال هنــي وال حكــم وأن الــدين كلــه س ـواء ولــيس فيــه حــق
وباطــل وأنــه مــن دان باإلســالم عقيــدة كمــن دان بالبوذيــة أو اهلندوســية أو
اليهودية ال فرق وأنه ال جهاد وال دعوة وال عمل إلعالء كلمة اهلل))(. )1
أال يصدق عليك قول الشاعر :
والمستجير بعمرو عند كربته

كالمستجير من الرمضاء بالنار .

لقــد هببــت مــدافعا عــن املســلمني لتنقــذهم مــن التبــديع والثلــب الــذي
تنس ــبه ظلم ــا إىل الس ــلفيني وإذا ب ــك تق ــذف سـ ـوادهم ومتعلم ــيهم وكت ــاهبم
ومثقفيهم وحكامهم ومدرسيهم بالكفر واخلرو من اإلسالم .
وقد طعنت يف أخالق األمـة وثلبتهـا أسـوأ ثلـب باإلضـافة إىل طعنـك يف
السلفيني وعلمائهم شر طعن فمن أبقيت من األمة وعمن تدافع ؟
{أ َتَ ُم ُرو؛َ لل ـنا َ َالَر و َت ْن َسو َ أنوُ َس ُكم  } . . .؟!
وقولك  (( :وال الصة أنه قد وقع بالمسلمين اليوم ما يجـوب تسـميته بفتنـة
التبديع كما وقع فيهم باألمس فتنة التكفير )) .
هل فتنة التبديع اليوم على حد زعمك مستحدثة وجديدة؟!
لقــد كــان الســلف يبــدعون األفـراد واجلماعــات لــق وعــدل والســالكون
على طريقهم يرتمسون خطـاهم لـق وعـدل ي بـل قـد حيصـل فـيهم تقصـري عمـا
قام به السلف من احلكم واهلجر والقتل والنفي ألهل البدع وذلك ظاهر .
ولكنهم وال يزالون من أبعد الناس عن التكفري الذي تقع فيـه أنـت ومـن
تدافع عنهم .
وأسألك هل انطفأت فتنة التكفري أو مازادت إال أوارا ؟!
( )1كتاب عبدالرمحن عبداخلالق (موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة) ص (.)35
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ه ــذه الفتن ــة ال ــيت ي ــؤجج نرياهن ــا القطبي ــون ال ــذين ت ــدافع ع ــنهم وت ــزكيهم
وتؤججهــا كتــبهم الكثــرية وعلــى رأســها يف لــالل القــرب ومعــالم فــي الطريــم
والعدالة اإلجتماعية .
فلم ــاذا تس ــكت ع ــن ه ــذا ال ــبالء ؟! ب ــل مل ــاذا ت ــدافع عن ــه مث يف غم ــرة
دفاعك عنهم تقع فيما وقعوا فيه ؟!
فيا حسرة على هؤالء القوم ومنهم عبدالرمحن عبداخلالق !
مث أه ــذا ه ــو موق ــف أه ــل الس ــنة واجلماع ــة ؟ س ــل علم ــاء أه ــل الس ــنة
واجلماعة اليـوم إن كنـت تعـرتف هبـم أيوافقونـك علـى مثـل هـذه املواقـف مـن
تكفري سواد األمة ورميهم مبا ليس فيهم ؟!
قال عبدالرحمن عبدال الم :

(( إياك ومنهج اخلوار :
وسبب ضالل اخلـوار كمـا ذكـر شـيخ اإلسـالم ـ رمحـه اللــه ـ أهنـم جعلـوا
م ــاليس بس ــيئة س ــيئة وم ــاليس لس ــنة حس ــنة وك ــذلك أهن ــم حكم ـ ـوا عل ــى
املسلمني بالكفر رأوه ذنبا وعاملوهم معاملة الكفـار فاسـتحلوا بـذلك دمـاءهم
وأعراضهم وأمواهلم . . .
والســائرون علــى مــنهج اخلـوار هــذا مــوقفهم ول ســف جيعلــون مــا لــيس
بسيئة سيئة ويتهمون إخواهنم يف الـدين والعقيـدة وخيرجـوهنم مـن أهـل السـنة
واجلماعـ ــة وبـ ــذلك يسـ ــتحلون أعراضـ ــهم وح ـ ـرهبم وحتـ ــذير النـ ــاس مـ ــنهم وقـ ــد
يتقربون إىل احلكام بدمائهم))(. )1
أقــول  :نبئونــا علــى األقــل بــرؤوس هــذه الفتنــة العميــاء أو نريــد أن نعــرف
احلسنات اليت جعلوها سيئبت .
( )1موقف أهل السنة واجلماعة من البدع واملبتدعة ص (21ـ. )21
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والسيئات اليت اعتربوها حسنات .
ومن هم أصحاب احلسنات املظلومون ؟!
ومن هم الذين جعلوا سيئاهتم حسنات ؟!
نبئوين بعلم إن كنتم صادقني .
مث أخربنا عن موقفك إن عجزت عن إثبـات مـا تـدعي مـن الـذين تـدافع
عـ ــنهم حينم ــا تسـ ــلطوا بظلـ ــم علـ ــى أهـ ــل السـ ــنة األبريـ ــاء فرمـ ــوهم بالعمالـ ــة
والجاسوسـ ــية والنفـ ــاق ووصـ ــفوهم بـ ــال لون واألوبا وحـ ــاربوهم هبـ ــذا
األســلوب الشــنيع علــى منــابر بيــوت الل ــه يف أيــام اجلمــع وأشــاعوا ذلــك يف
أش ـرطة يف اجلزيــرة وغريهــا حــىت وصــلت إىل أوربــا وأمريكــا كمــا بلغنــا وأشــاعوا
هذا يف اجلامعات واملدارس وجعلوا نصيحة هؤالء املظلومني الذين قـاوموا فتنـة
عميـاء جعلـوا نصــيحتهم عمالـة وفجــورا وذهبـم عـن أعـراض العلمـاء والصــحابة
والعقائــد اإلســالمية كــذبا وزورا وحــذروا مــن مؤلفــاهتم الــيت تــذب عــن احلــق بــل
يف أهــم قضــايا احلــق حــىت حــالوا بــني النــاس وبــني ق ـراءة تلــك الكتــب النافعــة
ذيــادا عــن البــدع الكــربى وتأليبــا علــى احلــق وأهلــه ف ـ ن كانــت لــديك غــرية
إس ــالمية س ــلفية منص ــفة ف ــاقرأ تل ــك الكت ــب قـ ـراءة ج ــادة منص ــفة ل ــرتى ه ــل
ص ــحي أهن ــا جتع ــل م ــا ل ــيس بس ــيئة س ــيئة وم ــا ل ــيس لس ــنة حس ــنة أو أهن ــا
بالعكس ؟! .
واســتمع إىل أشــرطة مــن تــدافع عــنهم لتســمع بأذنيــك الطعــن يف العلمــاء
ورمــي طــالب العلــم بالعلمنــة العلميــة والفكريــة واق ـرأ جملــة الســنة واعــرف مــا
فيهــا وه ــي جمل ــتهم املفضــلة ومــا فيهــا مــن طع ــون وثلــب وف ــنت ومنهــا وص ــف
العلماء بأهنم عبيد عبيد عبيد العبيد .
واقرأ مؤلفاهتم لتعرف حق املعرفة من هم أهل الفنت ؟!
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ولــرتى فكــر اخل ـوار ومــن يســري علــى ط ـريقهم خاصــة إذا علمــت وعلــم
الناس أهنم يربون من خـدعوه مـن شـباب األمـة علـى هـذه الكتـب وعلـى هـذه
النشرات وعلى هذه اجمللـة وعلـى كتـاب الظـالل واملعـامل والعدالـة الـيت حشـيت
بتكفري األمة .
أتــرى أيهــا الــذكي أن لــو كــانوا حيــاربون التكفــري وحيــاربون الفــنت ويــأمرون
باملعروف وينهون عن املنكر أكانوا يربون مـن اجتـالوه مـن شـباب األمـة ـ وهـم
كثري ـ على هذا املنهج مع ما فيـه مـن منكـرات وعلـى هـذه الكتـب والنشـرات
واجملالت الشديدة الضرر .
فمن هم ـ إن كنت منصفا ـ الذين يسريون على منهج اخلوار ؟!
أهم هؤالء تالميذ سيد قطب وأهل مدرسته الفكرية والسياسية ؟!
أم الــذين حيــذرون األمــة مــن هــذه املدرســة وفكرهــا ومنهجهــا ومؤلفاهتــا
وجمالهتا ونشراهتا ويوجهون الناس إىل منهج السلف ؟!
فهذا من أهـم مـواطن الصـدق واإلقـدام والرجولـة والشـجاعة وال ينبغـي
للشجعان أن يتواروا عن مواجهة هذه الفتنة.
ولــيس مــن الشــجاعة والصــدق والنص ـ الــدفاع عنهــا وجعلهــا حســنات
وأهلها حمسنني .
وقولــك  (( :ويتهمــو إخــوانهم ف ــي العقيــدة وي رجــونهم مــن أهــل الس ــنة

والجماعة وبذلك يستحلو أعراكهم وحربهم وتحذير النـاس مـنهم وقـد يتقربـو
إل الحكام بدمائهم )) .

ال تــنس ـ أيهــا األســتاذ ـ أن عقــالء األمــة وعلماءهــا حقــا ومــنهم هيئــة
كبار العلماء ومنهم ابن باز وابن عثيمني والفوزان واللحيدان وابن غـديان قـد
اقضــت مضــاجعهم هــذه الفتنــة الثوريــة القطبيــة الســرورية املســعرية الــيت تســعى
بالفســاد يف أرض أصــلحها الل ــه بالــدعوة العظيمــة الــدعوة الســلفية حقــا دعــوة
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اإلمــام اجملــدد حممــد بــن عبــدالوهاب يســعون يف هــذه األرض الــيت طهرهــا الل ــه
من أدناس الشرك والبدع والضالل وحكمت بشريعة اللـه وهي معقـل اإلسـالم
األخري يسعون إلحالل منهج سيد قطـب التكفـريي اجلاهـل (مـنهج السـلفية
الجديــدة) و (ســلفية المواجهــة) (ســلفية المعتقــد وعص ـرية المواجهــة) حمــل هــذا
املــنهج الســلفي العظــيم  .وليقيمـوا دولــة تتعــانق مــع دولــة اإلخـوان يف الســودان
اليت تتوىل الـروافض والنصـارى وتـدعو إىل وحـدة األديـان ويعيـدوها إىل حالتهـا
األوىل من متزق وتفرق وجهل وضالل .
لق ــد اقض ــت ه ــذه الفتن ــة ه ــؤالء العلم ــاء األج ــالء فأدانوه ــا وأهله ــا يف
حماضراهتم ويف الصحف السيارة ويف أجوبة السائلني .
فإيا أ تقول  :أنا ال أعب مشاخيي الذين أجلهم وأحرتمهم و  .و .
وواللـه لقد صـربوا علـى هـذه الفتنـة صـرب الكـرامي بـل نقـول صـربا ال نظـري
له إال صرب عثمان بن عفان اخلليفة الراشد على فتنة عهده وأهنم ال يريدون
أن تسف من أهل هذه الفتنة قطرة دم فضال أن يتقربوا هبم إىل احلكام إلراقـة
دمائهم .
ال العلماء وال غريهم  .فاتق اللـه ف نك واللـه ال تضر إال نفسك .
حتــدث عبــدالرمحن عــن اخلـوار وســأوجز خالصــة حديثــه يف هــذا املــوطن
قال (( :ال شك أن شر البدع بدعة اخلوار :
أ ـ ألن ظــاهر متســكهم بالــدين يــوهم عمــوم النــاس ومــن ال فقــه لــه أهنــم
أحق الناس بالدين واإلسالم وهم يف احلقيقة على غري ذلك .
ب ـ وأن ح ـرهبم وبأس ــهم ال يك ــون إال عل ــى املس ــلمني وم ــا ع ــرف
خــارجي يف القــدام وال ســائر علــى مــنهجهم يف احلــديث إال وك ـل ــه نصــب
العدواة ألهل اإلسالم وترك أهل الكفر واألوثان .
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ـ أهنا أول البدع ظهورا وأبقاها على مدى العصور كلما خرجوا قطعوا
حىت خير آخرهم مع الدجال كما قال ز .
ونقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اللـه ـ كالما يف اخلوار بالذات
فذكر هلم خاصتني مث أحلق هبم سائر أهل البدع .
األول ـ  :اخلــرو مــن الســنة وجعلهــم مــاليس بســيئة ســيئة ومــا لــيس
لسنة حسنة مث ذكر قصة ذي اخلويصرة مع رسول اللـه ز مث استخر منها
وجه جعلهم السيئة حسنة واحلسنة سيئة .
والثانيــة  :أن اخلـوار وأهــل البــدع يكفــرون بالــذنوب والســيئات ويرتتــب
علــى تكفــريهم بالــذنوب اســتحالل دمــاء املســلمني وأم ـواهلم وأن دار اإلســالم
دار حرب ودارهم دار اإلميان .
مث قال عبدالرمحن :

(( إيا ومنهج ال وارج .
وسـبب كـالل ال ـوارج كمـا ذكـره شـيخ اإلسـالم ـ رحمـه اهلل ـ أنهـم جعلـوا
ماليس بسيئة سيئة ومـاليس بحسـنة حسـنة وكـذلك أنهـم حكمـوا علـ المسـلمين
بالكفر ورأوه دينا  ،وعاملوهم معاملة الكفار فاستحلوا بذلك دماءهم وأعراكـهم
وأموالهم . . .
والسائرو عل منهج ال وارج( )1هذا موقفهم مـع األسـف يجعلـو مـاليس
بسيئة سيئة .
ويتهمو إخوانهم في الدين والعقيدة وي رجونهم من أهل السـنة والجماعـة
وب ــذلك يس ــتحلو أعراك ــهم وح ــربهم وتح ــذير الن ــاس م ــنهم وق ــد يتقرب ــو إلـ ـ
الحكام بدمائهم )) .

( )1تذكر أن عبدالرمحن يكفر اخلوار .
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قال  (( :ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :
فينبغي للمسلم أن حيذر من هذين األصلني وما يتولد عنهما مـن بغـض
املسلمني وذمهم ولعنهم واستحالل دمائهم وأمواهلم .
وهذان األصالن ا خـالف السـنة واجلماعـة فمـن خـالف السـنة فيمـا
أتت به أو شرعته فهو مبتدع خار عن السنة .
ومن كفر املسلمني مبا رآه ذنبا سواء كان دينـا أو مل يكـن دينـا وعـاملهم
معاملــة الكفــار فهــو مفــارق للجماعــة وعامــة البــدع واأله ـواء إمنــا تنشــأ مــن
هذين األصلني)).
لقد صرح الشيخ عبدالرمحن بأن شر البدع هـي بدعـة اخلـوار وذكـر مـن
صــفاهتم أن ظــاهر متســكهم بالــدين يــوهم عمــوم النــاس ومــن ال فقــه لــه أهنــم
أحــق النــاس بالــدين وهــم يف احلقيقــة علــى غــري ذلــك وأن ح ـرهبم وبأســهم ال
يكون إال على املسلمني .
وخالصة ما نقله عن شيخ اإلسالم :
أن هلم خاصتني :
األولـ  :اخلــرو مــن الســنة وجعــل الســيئة حســنة واحلســنة ســيئة وتــبعهم
يف ذلك أهل البدع املشهورة .
والثانية  :أهنـم يكفـرون بالـذنوب والسـيئات وتـبعهم يف ذلـك أهـل البـدع
كالروافض واملعتزلة واجلهمية  . . .اخل .
مث حذر عبدالرمحن من منهج اخلوار .
وذكر حتت هذا العنوان اخلاصتني السابقتني .
مث قـ ــال  (( :والسـ ــائرون علـ ــى مـ ــنهج اخل ـ ـوار هـ ــذا مـ ــوقفهم ول سـ ــف
جيعلون ماليس بسيئة سيئة وماليس لسـنة حسـنة ويتهمـون إخـواهنم يف الـدين
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والعقي ــدة وخيرج ــوهنم م ــن أه ــل الس ــنة واجلماع ــة وب ــذلك يس ــتحلون أعراض ــهم
وحرهبم وحتذير الناس منهم وقد يتقربون إىل احلكام بدمائهم  )) . . .اخل.
والظــاهر مــن سـريته ومواقفــه يف كتبــه وأشــرطته الــيت اطلعنــا عليهــا ومــن
هــذا الكتــاب ومــن مواجهتــه للســلفيني أنــه يريــد لكمــه هــذا الســلفيني األبريــاء
السائرين على منهج السلف الصـاحل ولقـد جـار علـيهم جـورا شـديدا وتعسـف
يف حكمـ ــه علـ ــيهم أميـ ــا تعسـ ــف فهـ ــم ال يبـ ــدعون إال مـ ــن خـ ــر عـ ــن السـ ــنة
وجياهبون بدعة التكفري واستحالل الدماء  . . .اخل فهم على طريق ابن تيميـة
شــيخ اإلســالم ناصــر الســنة وقــامع البــدع وعلــى طريــق الســلف الصــاحل رافعــي
راية السنة وقامعي البدع  .ومنهم أمحد بن حنبل وأمثاله .
ول سـف أن عبـدالرمحن يــز بـابن تيميــة ومـنهج الســلف يف معاركـه ضــد
الســلفيني حقــا الســائرين علــى مــنهج الســلف ال علــى مــنهج اخلـوار وال علــى
أي مــنهج آخــر مــن املنــاهج الــيت توجــد بقــوة يف اجلماعــات الــيت يــدافع عنهــا
ويستعني يف الـدفاع عنهـا لـرب ابـن تيميـة ضـد البـدع واملبتـدعني ومنـه الكـالم
الــذي نقلــه هنــا ليجعــل مــن هــذا الكــالم ســالحا ضــد الســلفيني فينزلــه علــيهم
ليصورهم للناس أهنم سائرون على شر املناهج منهج اخلوار ويزيدهم قبحـا
وخزيا على خزي .
بأهنم قد يتقربون إىل احلكام بدماء أهل السنة .
أمــا الــذين يــرون أن اجملتمعــات اإلســالمية جمتمعــات جاهليــة ويكفــروهنم
ويصـ ــفون س ـ ـوادهم ومثقفـ ــيهم ومدرسـ ــيهم وحكـ ــامهم وفـ ــيهم القضـ ــاة بـ ــأهنم
علمــانيون ويعتــربون ديــار املســلمني ديــار حــرب ويؤلفــون يف ذلــك الكتــب الــيت
تزخر هبا املكتبات وتنتشر يف معظم البلدان اإلسالمية وغريها .
أم ــاهؤالء فه ــم دع ــاة اإلس ــالم واجملاه ــدون حق ــا واآلم ــرون ب ــاملعروف
والنــاهون ع ــن املنك ــر وإن رب ـوا أنفس ــهم ورب ـوا أتب ــاعهم علــى كتــب التكف ــري
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وروجـ ـوا هل ــذه الكت ــب وقدس ــوها وقدسـ ـوا مؤلفيه ــا وكف ــروا هب ــا املس ــلمني رمي ــا
ب ــالكفر الص ـ ـري ورمي ــا بالعلماني ــة ورمي ــا جملتمع ــاهتم بأهن ــا جمتمع ــات جاهلي ــة
وبعضهم يعتربها دار حـرب وبعضـهم أقـام احلـرب يف بعـض بلـدان املسـلمني
فعــال علــى أهنــا دار حــرب ويلقــى التأييــد مــن الــبعض اآلخــر وأســاس هــذه
الفنت األضر واألشد من منهج اخلوار كتابات سيد قطب وأخيه وتالميذه أهل
مدرسته املـدمرة فكتـاب اللـالل مشـحون بتكفـري اجملتمعـات اإلسـالمية وأنـه ال
يصل تطبيق أحكـام اإلسـالم يف هـذه اجملتمعـات اجلاهليـة ويؤكـد ذلـك مبـا يف
كتاب ـ ــه مع ـ ــالم ف ـ ــي الطري ـ ــم وم ـ ــا يف كتاب ـ ــه العدال ـ ــة اإلجتماعي ـ ــة و (اإلس ـ ــالم
ومشكالت الحضارة ) .

وحنن ال نرمي الكالم جزافا فهذا واقـع متحقـق حتقـق وجـود الشـمس وال
يغالط ويكابر فيه إال ورثة السوفسطائية .
ومــن شــاء ممــن ال يعــرف هــذا الواقــع أقــدم بعــض النمــاذ الــيت تعــد قلــيال
من كثري وقطرة من لر .
ق ــال س ــيد قط ــب ف ــي كتاب ــه (الل ــالل)( )1حاكم ــا علــى األم ــة يف مش ــارق
األرض ومغارهبا :

(( لقد استدار الأما كهيئتـه يـوم جـاء هـذا الـدين إلـ البشـرية ب ـ (ال إلـه إال
اهلل) فقد ارتدت البشرية إلـ عبـادة العبـاد وإلـ جـور األديـا  ،ونكصـت عـن ال
إله إال اهلل ،وإ لل فريم منها يردد عل المآذ  :ال إله إال اهلل  ،دو أ يدر
مــدلولها  ،ودو أ يعنــي هــذا المــدلول وهــو يرددهــا  .ودو أ يــرفض شــرعية
(. )1157/2( )1

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
الحاكميــة التــي يـ َّـدعيها العبــاد ألنفســهم  ،وهــي مــرادن األلوهيــة  ،ســواء ادعوهــا
كأفراد  ،أو كتشكيالت تشريعية  ،أو كشعوب .
فـ ــاألفراد كالتشـ ــكيالت كالشـ ــعوب ليسـ ــت بلهـ ــة  ،فلـ ــيس لهـ ــا إذ حـ ــم
الحاكمية  . .إال أ البشرية عادت إل الجاهلية  ،وارتدت عن الإله إال اهلل.
فأعطت لهؤالء العباد خصائ األلوهية  ،ولم تعد توحد اهلل .
وت ل له الوالء . . .
البشرية بجملتها  ،بما فيها أولئك الذين يـرددو علـ المـآذ فـي مشـارق
األر ومغاربها كلمات ال إله إال اهلل  ،بال مدلول وال واقع . . . .
وهؤالء أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة  ،ألنهم ارتـدوا إلـ عبـادة العبـاد ـ
من بعد ما تبين لهم الهدى ـ ومن بعد أ كانوا في دين اهلل !
فمـ ــا أحـ ــوج العصـ ــبة المسـ ــلمة اليـ ــوم أ تقـ ــف رـ ــويال أمـ ــام هـ ــذه اآليـ ــات
البينات)).

ويقول سيد :
(( إن ــه ال ك ــاة للعص ــبة املس ــلمة يف ك ــل أرض م ــن أن يق ــع عليه ــا ه ــذا
سعععكم شععع َيعا ً َو ُيع َ
ضعععكم ََعععَ َ ََ ْععععض}( )1إال بــأن
ععَيق ََ ْع َ
العــذاب{ :أو َي ََّْ َ
تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل اجلاهلية مـن قومهـا
حــىت يــأذن اللــه هلــا بقيــام (دار اإلســالم) تعتصــم هبــا وإال أن تشــعر شــعورا
كامال بأهنا هي األمة املسلمة وأن ما حوهلـا ومـن حوهلـا ممـن مل يـدخلوا فيمـا
دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية وأن تفاصل قومها على العقيدة واملـنهج
( )1األنعام . 65 :
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وأن تطلــب بعــد ذلــك مــن اللــه أن يفــت بينهــا وبــني قومهــا بــاحلق وهــو خــري
الفاحتني))(.)1

ويقول سيد :

(( إنــه لــيس علـ وجــه األر اليــوم دولــة مســلمة وال مجتمــع مســلم قاعــدة
التعامل فيه هي شريعة اهلل والفقه اإلسالمي ))(. )2

ويقول سيد :
(( فأمــا الي ــوم فمــاذا ؟! أيــن ه ــو اجملتم ــع املســلم الــذي قــرر أن تك ــون
دينونتــه هلل وحــده والــذي رفــض بالفعــل الدينونــة ألحــد مــن العبيــد والــذي
قرر أن تكـون شـريعة اللــه شـريعته والـذي رفـض بالفعـل شـريعة أي تشـريع ال
جيئ من هذا املصدر الشرعي الوحيد؟ ال أحد ميلـك أن يـزعم أن هـذا اجملتمـع
املسلم قائم موجود))(. )3
نقـ ــول  :لـ ــيس بعـ ــد هـ ــذا التكفـ ــري العنيـ ــف شـ ــيئ مـ ــع معاص ـ ـرته جلهـ ــاد
السلفيني يف اجلزيرة وإقامتهم دولـة إسـالمية علـى التوحيـد والكتـاب والسـنة
ومعاص ـ ـرته للسـ ــلفية يف اهلنـ ــد جتاهـ ــد بالسـ ــيف ويف ميـ ــدان الـ ــدعوة وأهلهـ ــا
يقــدرون بــاملاليني وكــذلك دعــوة التوحيــد كانــت قائمــة يف مصــر يف عصــره
( )1يف ظالل القرآن (.)2125/4
( )2يف ظالل القرآن (.)2122/4
( )3يف ظالل القرآن (. )1735/3أليس هذا التهييج ممـا جيعـل هـذه العصـبة تتصـور أهنـا تعـي يف دار
حرب ال دار إسالم ؟!.
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على أيـدي السـلفيني أنصـار السـنة والرجـل ال يعـد هـذه اجملتمعـات إسـالمية
فضال عن غريها.
قال محمد قطب معتبراً بالد المسلمين دار حرب :

(( إن ه ــذه اجملتمع ــات ال ــيت نع ــي فيه ــا الي ــوم جمتمع ــات جاهلي ــة كم ــا
أســلفنا القــول مــن قبــل ألهنــا ال حتكــم وال حتكــم بش ـريعة الل ــه إمنــا حتكــم
وحتكم مبناهج جاهلية وشرائع جاهلية  .وكل حكم غري حكـم اللــه هـو ـ كمـا
بني اللـه يف كتابه املنزل ـ حكم جاهلي :
أمسعع ُ معع
للجاهَّ َيععأ يَغععو ن َو َمعع ْ
َ
أفمكعع َم َ
{ ُ
ُيوانو }.

ععوم
ُمك َمععا ً ل َا ْ

واآليـة واضـحة الداللـة يف أن احلكـم ـ عنـد اللــه ـ نوعـان اثنـان ال ثالـث
هلما :إما حكم اللـه وإما حكم اجلاهلية .
ولكن وصفنا هلذه اجملتمعات بأهنا جاهلية ألهنا حتكـم بغـري مـا أنـزل اللــه
ال عالقــة لــه البتــة بعقائــد أهــل هــذه اجملتمعــات( . )1فقــد يكون ـوا مســلمني
وقــد يكونـوا كفــارا وقــد يكونـوا خليطــا مــن املســلمني والكفــار وتظــل صــفة
اجملتمــع تابعــة لنــوع احلكــم الــذي حيكــم بــه ذلــك اجملتمــع بصــرف النظــر عــن
عقائــد مــن فيــه  . . .وذلــك كوصــف (الــدار ) بأهنــا دار حــرب أو دار إســالم
بالنظر إىل غلبة األحكام فيها بصرف النظر عن عقائد أهلها .
فقد كانت املدينة دار إسالم حني هاجر إليها رسـول اللــه ز وأقـام فيهـا
حكــم الل ــه مــع أن املســلمني كــانوا يف مبــدأ األمــر قلــة بالنســبة جملمــوع أهــل
املدينة وكانت مصر دار إسالم حني فتحها املسلمون وأقـاموا فيهـا شـريعة اللــه
مع أن غالبية أهلها مل يكونوا مسلمني وظلوا غري مسلمني فرتة طويلة من
( )1هذه مغالطة .

[]179

[]181

جـمـاعة واحدة ال جـمـاعات وصــراط واحد ال عشرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ

الوقت وكانت اهلند دار إسـالم حـني فتحهـا املسـلمون وحكمـوا فيهـا شـريعة
الل ــه مــع أن املســلمني ظل ـوا طيلــة احلكــم اإلســالمي الــذي امتــد مثانيــة قــرون
أقليـة بالنسـبة جملمـوع ســكان ا هلنـد ـ ومــا يزالـوان ! ـ وعلــى العكـس مـن ذلــك
ح ــني أق ــام الص ــليبيون دوي ــالت نصـ ـرانية يف الع ــامل اإلس ــالمي اس ــتمر بعض ــها
م ـ ــائيت ع ـ ــام كان ـ ــت تل ـ ــك ال ـ ــدويالت دار ح ـ ــرب م ـ ــع أن غالبي ـ ــة س ـ ــكاهنا
مســلمون إذا عرفنــا هــذا فــال بــد أن نتطــرق إىل القضــية الــيت تثــار دائمــا حــني
نصف هذه اجملتمعات بأهنا جاهلية بسبب عدم قيـام شـريعة اللــه فيهـا وهـي
 :كيف حنكم على الناس يف هذه اجملتمعات
وق ــد س ــبق لن ــا بي ــان الـ ـرأي يف ه ــذه القض ــية وه ــو أنن ــا اآلن يف مق ــام
التعليم ال يف مقام إصدار األحكام على الناس  .ولكننا ـ يف مقـام التعلـيم ـ ال
بد أن نبني للناس حكم اللـه يف هذه القضـية ليعرفـوه ـ وليتخـذوا مـواقفهم بنـاء
على معرفة واضحة لكم اللـه . . .
فأما جاهلية اجملتمع فمردها إىل أن هناك (مظلة جاهلية ) تظلـل اجملتمـع
هي احلكم بغري ما أنزل اللـه وهـي مظلـة تظلـل كـل النـاس الـواقفني حتتهـا مبـا
يف ذلــك الــدعاة إىل اللــه ! أمــا النــاس الواقفــون حتــت املظلــة فــاحلكم علــيهم ـ
كما بني رسول اللـه ز ـ مستمد من موقفهم هـم مـن املظلـة ! فمـن رضـي هبـا
فهو منها ومن أنكرها فله حكمه اخلاص ! .
(  . . .فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن  .ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو
مــؤمن  .ومــن جاهـدهم بقلبــه فهــو مــؤمن  .ولــيس وراء ذلــك مــن اإلميــان حبــة
خردل ) .
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( . . .فمــن كــره فقــد بــر ومــن أنكــر فقــد ســلم ولكــن مــن رضــي
وتابع ))( )1فهـذا الكـالم وأمثالـه يقـود الشـباب إىل شـن حـرب ضـروس يف بـالد
املســلمني وق ــد حصــل ذلــك وحيصــل فس ــفكت دم ــاء نــاس أبريــاء مــن رج ــال
ونســاء وأطفــال وهــذا الكــالم الــذي يقولــه حممــد قطــب كــان منــه يف إقامتــه يف
اململك ــة العربي ــة الس ــعودية وال ــيت ي ــرى ويس ــمع مناهجه ــا والتزامه ــا بالش ـ ـريعة
اإلســالمية ورفعهــا لشــعائر اإلســالم عاليــة وتطبيقهــا للش ـريعة ويــرى عــزة الســنة
فيها فلم يدفعه ذلك وغريه إىل استثنائها .
يقول هذا وهويعي يف جمتمع إسالمي ودولة إسالمية ي ولكن عقيدتـه
ومنهجه أعمياه عن الرؤية الصحيحة والقول السديد .
ال أري ــد أن أطي ــل يف نق ــل األمثل ــة ولك ــن أويل البص ــر واإلدراك يبص ــرون
ويدركون آثار منهج سيد قطب .
الذي دونه يف كتبه وآثار ما كتبه حممد قطب يف كتاب ( جاهلية القر
العشرين) و (هل نحن مسلمو ) وغري ا .
وبثار ما كتبه الراشد في مؤلفاته المنطلم والعوائم والمسار وصناعة
الحياة .
ومــا كتبــه محمــد ســرور بيــن العابــدين فــي مــنهج األنبيــاء وغيــره ومــا
كتبــه العبــدة والصــاوي وغيرهمــا ومــا نشــر فــي كتــب وأشــررة تالميــذ هــذه
المدرســة ومــا تحدثــه مجلــة الســنة والنش ـرات الثوريــة مــن فــتن وت ريــب
لعقول ونفوس ومشاعر كثير من أبناء المسلمين .
كل هـذا وغـريه يتجاهلـه عبـدالرمحن مـن سـنني بـل يتـوىل مثـار ونتـا هـذا
املــنهج املــدمر ويــدافع عــنهم ويواجــه مــن يصــرح مــن قريــب أو يلــوح مــن بعيــد
( )1الصحوة اإلسالمية ص ( 148ـ . )149
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بتحــذير شــباب املســلمني مــن الوقــوع يف هــذه اهلــوة أواالكـراف يف هــذا التيــار
املدمر ويصفه بأنه يسري يف مـنهج اخلـوار فيجعـل مـا لـيس بسـيئة سـيئة ومـا
ليس لسنة حسنة ويتهمون إخواهنم يف الدين والعقيدة وخيرجوهنم مـن أهـل
السنة واجلماعة .
وأهنــم بــدعوا مــن ال يســتحق التبــديع وأخرجـوا مــن أهــل الســنة واجلماعــة
مــن ال يبلــغ هــذا احلــد وأهنــم أصــلوا أصــوال نســبوها إىل أهــل الســنة واجلماعــة .
ومــا هــي مــن أصــول أهــل الســنة اجلماعــة ي بــل لــو طبقــت ف نــه ال يبقــى معهــا
مسلم إال ثلب ))
وحنن نقول برأ اللـه أهل السنة واحلق مما تلصقه هبم .
وبرأهم اللـه من بدع وفنت اجلماعات اليت تدافع عنها .
وبرأهم اللـه من منهج سيد قطب وما حيوي من ضالل وبدع كربى.
وبرأهم اللـه من كل ما جاء من أفكار وأقوال باطلة يف كتب أتباعه.
وبرأهم اللـه من الفنت والباليا واملشاكل اليت أحدثتها يف بالد اإلسالم.
ف هنم وزنوا مناهج وأفكار هؤالء بكتاب اللـه وسـنة رسـوله صلىاللــه عليـه
وسلم فوجدوها ختالفهما ووزنوها مبنهج السلف فوجدوها جتافيه.
ولعل عبدالرمحن يعرف ما جيري يف البالد اليت قال عنها :
(( وال شـك أنـب كنــت خمطئـا يف هــذا اإلطـالق والتعمــيم والـذي صــدر
عن غفلة وسبق قلم وال شك أنب حتما أستثب اململكة العربيـة السـعودية الـيت
تقــوم علــى الكتــاب والســنة وتطبــق احلــدود الشــرعية والــيت هــي منــارة لإلســالم
واملســلمني يف األرض والــيت نســأل الل ــه أن يــتم عليهــا نعمــة اإلســالم ويعزهــا
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بالقيــام بــه والــدعوة إليــه وأســتغفر اللــه مــن اخلطــأ والزلــل والنســيان وســأقوم
بتبديل هذه العبارات يف طبعة قادمة للكتاب إن شاء اهلل))(. )1

إ هذا الكالم الذي تقوله  :ال يقول به أحد من الذين تطعن فيهم أو شيئا
منـ ــه إال وتنطلـ ــم الشـ ــائعات والطعـ ــو والرمـ ــي بالجاسوسـ ــية والعمالـ ــة والنفـ ــاق
والمداهنة في أرجاء البالد روال وعركاً ويسقط إل الحضيض فـي نلـر الشـباب
الكثير الذي احتووه وسلبوه عقيدته وعقله وأخالقه .

ويــا ويلــه إن أمــر بطاعــة هــذه الدولــة باعتبارهــا دولــة مســلمة واحتــاا مــع
ذلك بأن هلا أخطاء .
وي ــا وي ــل م ــن ي ــذكر يف حديث ــه اآلي ــات واألحادي ــث اآلم ــرة بطاع ــة والة
األمر يف هذه البالد اليت زكيت حكامها .
وكــم يكن ــون م ــن الع ــداء وال ــبغض واحلقــد مل ــن ال يســري يف ركــاهبم ي ب ــل
يسري يف طريق اإلسالم احلق يدعو إليه ويدافع عنه ؟!
وكم من الـدعايات والشـائعات الكاذبـة تشـن ضـد كتـاب حيـذر الشـباب
مــن ضــالل الضــالني وبــدع املبتــدعني ويــذب عــن أع ـراض الصــحابة والتــابعني
ويدين من يكفر املسلمني؟ !
فالدفاع عن الصحابة جرمية كربى والطعن فيهم خطـأ صـغري بـل اجتهـاد
وإن هــذا الطــاعن لــيس ه ـو أول مــن طعــن يف الصــحابة بــل قــد طعــن فــيهم
أناس قبله .
وال ــذي ي ــرد البغ ــي والتط ــاول عل ــى ن ــيب اللـ ــه موس ــى ق ــذر وال حي ــب إال
العي يف القاذورات واملستنقعات .
( )1تنبيهات وتعقبات ص (. )51
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وال ــدفاع ع ــن حتري ــف كلم ــة التوحي ــد وحتري ــف آي ــات التوحي ــد وعقيـ ــدة
التوحيد سخف وسفه وجنون .
أيــن موقــف عبــدالرمحن عبــداخلالق الســلفي أزاء هــذه الفتنــة الكبــرية الــيت
زلزلــت الــبالد الــيت يشــهد هلــا أهنــا قائمــة علــى الكتــاب والســنة وتطبــق احلــدود
الشرعية واليت هي منارة لإلسالم واملسلمني.
لــو كنــت مــن أهــل العــدل واإلنصــاف يــا عبــدالرمحن ملــا نزلــت كــالم ابــن
تيمية إال على هؤالء الذين هـدموا اصـال مـن أصـول أهـل السـنة واجلماعـة فـال
ت ــرى كتابـ ــا مـ ــن كت ــب العقيـ ــدة إال ويـ ــورد هـ ــذه املي ــزة العظيمـ ــة ألهـ ــل السـ ــنة
واجلماعــة متيــزهم عــن فــرق الضــالل الــداعني إىل الفــنت والــذين يــردون نصــوص
الكتــاب والســنة احلكيمــة الصــادرة مــن رب العــاملني ورس ـوله األمــني الــيت تســد
أبواب الفنت وحتقن دماء املسلمني وحتمي أمواهلم وأعراضهم وتابع هؤالء أهل
البـ ــدع يف التكفـ ــري وان اسـ ــتخدموا أسـ ــلوب التقيـ ــة وتسـ ــرتوا باملغالطـ ــات ف ـ ـ ن
ت ـربيتهم علــى كتــب ســيد قطــب التكفرييــة ومحاســهم هلــا ومعــاداهتم وم ـواالهتم
عليها ألكرب دليـل علـى إميـاهنم مبـا فيهـا مـن تكفـري ومؤلفـاهتم الـيت ال تفـرت مـن
الدندنة حول التكفري من أوض األدلة على أهنـم تالميـذ سـيد قطـب وخرجيـوا
مدرسته .
وش ــغبهم وفت ــنهم وزالزهل ــم ورفض ــهم للكت ــب والنص ــائ ال ــيت ت ــدعو إىل
السـنة ومــنهج السـلف مــن أقــوى الرباهـني علــى أهنــم قـد انغمسـوا يف اخلاصــتني
اللت ــني ذكر ــا اب ــن تيمي ــة راكض ــني فيهم ــا وراء اخل ـوار وأه ــل الب ــدع س ــالكني
س ــبيلهم يف رد النص ــوص بالت ــأويالت الباطل ــة عل ــى الوج ــه ال ــذي ذك ــره ش ــيخ
اإلسالم .
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ولقد اجتمـع يف كتـب هـذا املـنهج الطعـن يف نـيب مـن أنبيـاء اللــه والطعـن
يف الصحابة وتكفري الصحابة من بب أمية وإخـرا الدولـة األمويـة والعباسـية
عن حدود اإلسالم هنائيا يف سياسة احلكم واملال ي مث تكفري األمة من قـرون
مث الطع ــن يف أه ــل احل ــديث ويف أتب ــاعهم مجيع ــا يف ه ــذا العص ــر والطع ــن يف
علمائهم املوجودين( )1بأخبث األساليب (اإلعالم اخلبيث) .

والشيخ عبـدالرحمن سـاكت عـن كـل هـذه الباليـا بـل ال يحـس بهـا  ،فـإ
حبــك الشــئ يعمــي ويصــم  ،فحبــه ألهــل هــذا االتجــاه أعم ـاه عــن كــل شــرورهم
وم اررهم عل اإلسالم والمسلمين والمنهج السلفي بالذات .

ولقــد شــارك عبــدالرمحن هــذا االجتــاه فيمــا ناقشــناه فيــه وأيــد هــذا االجتــاه
ومح ــاه وح ــامى عن ــه بك ــل م ــا يس ــتطيع وش ــارك ه ــذا االجت ــاه ب ــالغمز ل ــبعض
الصحابة الكرام فقال يف كتابه الشورى في لل نلام الحكم اإلسالمي(. )2

(( فــإ موكــوع الشــورى فــي اإلســالم مــن أخطــر الموكــوعات وأجلهــا ألنــه
أهــم األمــور فــي تســيير شــؤو المســلمين ورســم سياســتهم  ،ولقــد كــا أيضــا هــو
أول األركا هدماً وإقصاء من نلام الحكم اإلسالمي كما قال الحسـن البصـري ـ
رحمه اهلل ـ أفسد أمـر هـذه األمـة اثنـا  :عمـرو بـن العـا يـوم أشـار علـ معاويـة

( )1وقــد ســبقهم ســيد قطــب يف كــل بــالء ومنــه الطعــن والســخرية بالعلمــاء يف عــدد مــن كتبــه وقــد
ناقشت ذلك يف اثب عشر فصال من كتايب العواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصم ولكن أهـل
هذا االجتاه ال يريدون االعتصام من قواصم سيد قطب وإمنا يريدون االعتصام به وهبا .
( )2ص (. )6
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برفع المصاحف  ،والمغيرة بن شعبة حين أشار علـ معاويـة بالبيعـة ليأيـد  ،ولـوال
ذلك لكانت شورى إل يوم القيامة))(. )1

يــرى عبــدالرمحن أن هــذين الصــحابيني قــد أفســدا أمــر هــذه األمــة وهــدما
ركنا من أركان احلكم يف اإلسالم .
وال أدري ملاذا أعفى معاوية ؟!
وهل لو كان حيرتم هؤالء ويتبع منهج السلف يف السـكوت والكـف عـن
ذك ــر مثال ــب الص ــحابة املفتعل ــة وغ ــري املفتعل ــة أك ــان ينق ــل ه ــذه الفري ــة ع ــن
احلسن البصري ـ رمحه اللـه ـ ؟!
فأين إسنادها ؟!
ولـو صـ إسـنادها فمــا كـان لـه أن ينقلهــا وقـد أحـال إىل ص ( )79مــن
كتاب (تاريخ ال لفاء ) للسيوطي فلم أجده يف املوضع املشار إليه .
ولقد غال عبدالرمحن غلوا شديدا يف الشورى يف هذا الكتاب وحوهلـا يف
النهاية إىل دميقراطية وقد أريته بطاقات كثرية نقلتها من سـرية الرسـول واخللفـاء
الراشدين وأقوال العلماء تدحض ادعاءاته ومبالغاته يف الشورى .
فقال  :هذا كتاب ألفته من قبل عشرين سنة ومل يقـرأ هـذه البطاقـات.
ففهمــت منــه أن هــذا القــول يشــري إىل االعـرتاف خبطئــه وضــعف حججــه يف
هــذا الكتــاب والظــاهر مــن مواقفــه أنــه ال ي ـزال مص ـرا علــى رأيــه وإال ألعلــن
تراجعه عنه وبراءته منه.
( )1هذا لو ص عن احلسن ملـا جـاز ملسـلم أن يقبلـه ألنـه ال يعلـم الغيـب إال اهلل ولكـن حاشـا هـذا
اإلمام أن يتجرأ على هذا القول ولكـن صـاحب اهلـوى يتعلـق بالباطـل ولـو كـان ضـد أصـل أو أصـول
العقيدة اإلسالمية .
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مث وج ــدت كالم ــه يف ترمج ــة يزي ــد ب ــن معاوي ــة يف الكت ــاب امل ــذكور ص
(215ـ: )216
(( وإين ألجـل اإلمـام احلسـن البصـري عــن مثـل هـذا القـول وال أســتبعد
أنه من اخرتاع الروافض وهبتهم ألصحاب رسول اللـه ز ))))) .
وأتعجب من عبدالرمحن ومن نقلـه هلـذا الكـالم ونشـره يف أوسـاا يعـي
فيها الروافض فيعطيهم سالحا قويا للطعـن يف ثالثـة مـن أصـحاب رسـول اللــه
ز.
عمرو بن العاص واملغرية بن شعبة ومعاوية بن أيب سفيان رضي اللــه
عنهم.
وكي ــف يس ــهل علي ــه خمالف ــة م ــنهج الس ــلف يف الك ــف عم ــا ج ــرى ب ــني
الصــحابة وتشــديد اإلمــام أمحــد وأيب زرعــة وحيــم بــن معــني وغــريهم علــى مــن
يطعن أو يتتقس أحدا منهم .
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فتوى سماحة الشيخ عبدالعأيأ بن باب
في الفرق والجماعات والجمعيات

((س  :2ماواجب علماء المسلمين حيال كثـرة الجمعيـات والجماعـات فـي
كثيــر مــن الــدول اإلســالمية وغيرهــا  ،واختالفهــا فيمــا بينهــا حت ـ إ كــل جماعــة
تضــلل األخــرى  .أال تــرو مــن المناســب التــدخل فــي مثــل هــذه المســألة بإيضــا
وجه الحم في هذه ال الفات  ،خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة عل المسلمين
هنا ؟

 : 2إن نبينــا حممــدا ز بــني لنــا دربــا واحــدا جيــب علــى املســلمني أن
يس ــلكوه وه ــو صـ ـراا اهلل املس ــتقيم وم ــنهج دين ــه الق ــوام يق ــول اهلل تع ــاىل :
{و نَّ َهي َياا من ي َيااُ معقع ي َررني َم و وي َّربدوتع َوت ررب عدييوا اظ عقي عب َ َو َر َفيياَّ
ظد ك َر َّررون}
بك َ ن َقب عي نه َاظنك َو َّ
م ك به َ
كما هنى رب العزة واجلالل أمة حممد ز عن التفرق واخـتالف الكلمـة
ي ألن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما يف قوله جل وعال :
{ َوا َرمن يمعوا بحبي َّ َجميدي و َوت َّرفاَّ عييوا} وقولــه تعــاىل َ { :كي َيا َ
ميعن
وح عي َن
ظَك من
رظيهلل َو َم َو َّ
َ
وح و َواظانل َ
اظألين َم َومَّى به عن َ
ن
يألين َوت ررفاَّ ييوا ويييه
يقييى نع ي عمييوا اظي َ
عوقييى َو َ
نبييه ربي َيااه عي َ َوم َ
َكب َعا ى اظمكاكين َ َم َر عأل عو عه رظيعه }
فه ــذه دع ــوة إهلي ــة إىل احت ــاد الكلم ــة وت ــبلف القل ــوب  .واجلمعي ــات إذا
كثــرت يف أي بلــد إســالمي مــن أجــل اخل ـري واملســاعدات والتعــاون علــى الــرب
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والتقـ ــوى بـ ــني املسـ ــلمني دون أن ختتلـ ــف أه ـ ـواء أصـ ــحاهبا فهـ ــي خـ ــري وبركـ ــة
وفوائدها عظيمة .
أمــا إن كانــت كــل واحــدة تضــلل األخــرى وتنقــد أعماهلــا فـ ن الضــرر هبــا
حينئ ــذ عظ ــيم والعواق ــب وخيم ــة .فالواج ــب عل ــى املس ــلمني توض ــي احلقيق ــة
ومناقشـة كـل مجاعـة أو مجعيــة ونصـ اجلميـع بـأن يســريوا يف اخلـط الـذي رمســه
اهلل لعبــاده ودعــا إليــه نبينــا حممــد ز ومــن جتــاوز هــذا أو اســتمر يف عنــاده
ملصــاحل شخصــية أو ملقاص ــد ال يعلمه ــا إال اهلل ـ ف ـ ن الواجــب التشــهري بــه
والتح ــذير من ــه مم ــن ع ــرف احلقيق ــة ح ــىت يتجن ــب الن ــاس طـ ـريقهم وح ــىت ال
يـ ــدخل معهـ ــم مـ ــن ال يعـ ــرف حقيقـ ــة أم ــرهم فيضـ ــلوه ويص ــرفوه عـ ــن الطريـ ــق
املستقيم الذي أمرنا اهلل باتباعه يف قوله جـل وعـال { :و نَّ َه َياا من َيااُ
معقع َررني َم و و َّربدوتع َوت رربدعيوا اظقعي عب َ َو َر َفياَّ بكي َ ين َقيب عي نه َاظنكي
ظد ك َر َّررون}
َو َّ
م ك به َ
وممــا ال شــك فيــه أن كثــرة الفــرق واجلماعــات يف اجملتمــع اإلســالمي ممــا
حيرص عليه الشيطان أوال وأعداء اإلسالم من اإلنس ثانيـا ألن اتفـاق كلمـة
املس ــلمني ووح ــدهتم وإدراكه ــم اخلط ــر ال ــذي يه ــددهم ويس ــتهدف عقي ــدهتم
جيعلهــم ينشــطون ملكافحــة ذلــك والعمــل يف صــف واحــد مــن أجــل مصــلحة
املســلمني ودرء اخلطــر عــن ديــنهم وبالدهــم وإخ ـواهنم وهــذا مســلك ال يرضــاه
األعــداء مــن اإلنــس واجلــن فلــذا هــم حيرصــون علــى تفريــق كلمــة املســلمني
وتش ــتيت مشله ــم وب ــذر أس ــباب الع ــداوة بي ــنهم نس ــأل اهلل أن جيم ــع كلم ــة
املســلمني علــى احلــق وأن يزيــل مــن جمــتمعهم كــل فتنــة وضــاللة إنــه ويل ذلــك
والقادر عليه))(. )1
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة (212/5ـ. )214
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فتوى الشيخ المحدث العالمة
محمد ناصر الدين األلباني في حكم تعدد
الجماعات واألحأاب المعاصرة
س ـ ــؤال  :م ـ ــاهو حك ـ ــم الش ـ ــرع ف ـ ــي تع ـ ــدد ه ـ ــده الجماع ـ ــات واألحـ ـ ـأاب
والتنليمات اإلسالمية مع أنها م تلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها
وعقائـدها ،واألسـس التـي قامـت عليهـا وخاصـة أ جماعـة الحـم واحـدة كمـا دل
الحديث عل ذلك؟

الجــواب  :لنــا كلمــات كثــرية وعديــدة حــول اجلـواب عــن هــذا السـؤال ي
ولذلك فنوجز الكالم فيه .
فنقول  :ال خيفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة ومـا كـان عليـه
سـ ــلفنا الصـ ــاحل رضـ ــي اهلل عـ ــنهم أن التحـ ــزب والتكتـ ــل يف مجاعـ ــات خمتلفـ ــة
األفكار أوال واملناهج واألساليب ثانيا فليس من اإلسالم يف شئ بـل ذلـك
ممــا هنــى عنــه ربنــا عزوجــل يف أكثــر مــن آيــة يف القــرآن الكــرام منهــا قولــه تعــاىل

مع للعَ ْي َ َف ـراُعول ديع َن ُهم و َكعا ُنول شع َي َعا ً

{وال َتكو ُنول م للمشرك ي
يهلل
كععل مع ُ َمععا لَع َديهم َف ُ
رمععو }  .فربنــا عزوجــل يقــول { َوظَييو َكي ََ َا عبي َ

س و
ح َ َابعهلل}
ون مخ َر نفنين رت َمن َا ن
مة َواحنألة َوت َي َزاظع َ
ظجد َ اظ َّن َ
َ
فاهلل تبارك وتعاىل استثىن من هذا اخلالف الذي ال بد منه كونيا وليس شرعيا
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اســتثىن مــن هــذا االخــتالف الطائفــة املرحومــة حــني قــال {رت َميين َاحنيي
َابعهلل}
وال شـ ــك وال ريـ ــب أن أي مجاعـ ــة يريـ ــدون لـ ــرص بـ ــالغ وإخـ ــالص هلل
عزوجــل يف أن يكونـوا مــن األمــة املرحومــة املســتثناة مــن هــذا اخلــالف الكــوين
إن ذل ــك ال س ــبيل للوص ــول إلي ــه ولتحقيق ــه عملي ــا يف اجملتم ــع اإلس ــالمي إال
بــالرجوع إىل الكتــاب وإىل ســنة الرســول عليــه الصــالة والســالم وإىل مــا كــان
عليه سلفنا الصاحل رضي اهلل عنهم .
ولقــد أوض ـ رســول اهلل ز امل ـنهج والطريــق الســليم يف غــري مــا حــديث
صــحي عــن النــيب ز أنــه خــط ذات يــوم علــى األرض خطــا مســتقيما وخــط
حولــه خطوطــا قصــرية عــن جــانيب اخلــط املســتقيم مث ق ـرأ قولــه تبــارك وتعــاىل

{و نَّ َه َاا من َااُن
َقي نييبي ه } ومــر بأصــبعه علــى اخلــط املســتقيم وقــال هــذا ص ـراا اهلل وهــذه
معقع َرري َم و َو ر َّبدعوتع َوت َّرربدوا اظقعي عب َ َو َر َف َيا َ بكي

َ ين

طرق عن جوانب اخلط املستقيم قال عليه السـالم ( :وعلـى رأس كـل طريـق
منها شيطان يدعو الناس إليه) .
ال شــك أن هــذه الطــرق القصــرية هــي الــيت متثــل األح ـزاب واجلماعــات
العديدة  .ولذلك فالواجب علـى كـل مسـلم حـريض علـى أن يكـون حقـا مـن
الفرقة الناجيـة أن ينطلـق سـالكا الطريـق املسـتقيم وأن ال يأخـذ ميينـا ويسـارا
وليس هناك حزب ناج إال حزب اهلل تبارك وتعـاىل الـذي حـدثنا عنـه القـرآن
عه اظمف نحع ون} .
ب
الكرام { ت رنَّ ح عنز َ
ف ذا كل حزب ليس هو حزب اهلل ف منا هو من حزب الشيطان ولـيس
م ــن ح ــزب ال ــرمحن وال ش ــك وال ري ــب أن الس ــلوك عل ــى الص ـراا املس ــتقيم
يتطلب معرفة هـذا الصـراا املسـتقيم معرفـة صـحيحة وال يكـون ذلـك مبجـرد
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التكت ــل والتح ــزب األعم ــى عل ــى كلم ــة ه ــي كلم ــة ا ٍإلس ــالم احل ــق لك ــنهم ال
يفقهون من هذا اإلسالم كما أنزل اهلل تبارك وتعاىل على قلب حممد ز .
هلـذا كـان مـن عالمـة الفرقـة الناجيــة الـيت صـرح النـيب ز هبـا حينمـا ســئل
عنها فقال  :هي ما أنا عليه وأصحابي .
ف ـ ـ ذا هـ ــذا احلـ ــديث يشـ ــعر الباحـ ــث احل ـ ـريس علـ ــى معرفـ ــة ص ـ ـراا اهلل
املستقيم أنه جيب أن يكون على علم بأمرين اثنني هامني جدا .
األول  :ما كان عليه الرسول ز
واآلخ ــر  :م ــا ك ــان علي ــه أص ــحابه علي ــه الص ــالة والس ــالم  .ذل ــك ألن
الصــحابة الك ـرام هــم الــذين نقل ـوا إلينــا أوال هديــه ز وســنته وثاني ـاً  :هــم
الــذين أحســنوا تطبيــق هــذه الســنة تطبيقــا عمليــا فــال ميكننــا واحلالــة هــذه ان
نعرف معرفة صحيحة سنة النيب ز إال بطريق أصحابه  . . . .فالشـاهد مـن
هــذا وذاك أن فهــم اإلســالم فهمــا صــحيحا ال ســبيل إال مبعرفــة ســري الصــحابة
وتطبيقهم هلذا اإلسالم العظيم الذي تلقوه عنه ز إما بقولـه وإمـا بفعلـه وإمـا
بتقريره .
لذلك نعتقد جـازمني أن كـل مجاعـة ال تقـوم قائمتهـا علـى هـذا اإلسـاس
مــن الكتــاب والســنة ومــنهج الســلف الصــاحل دراســة واســعة جــدا حميطــة بكــل
أحكام اإلسالم كبريها وصغريها أصوهلا وفروعهـا فليسـت هـذه اجلماعـة مـن
الفرقــة الناجيــة مــن الــيت تســري علــى الصـراا املســتقيم الــذي أشــار إليــه الرســول
ز يف احلديث الصحي .
وإذا فرض ــنا أن هن ــاك مجاع ــات متفرق ــة يف ال ــبالد اإلس ــالمية عل ــى ه ــذا
املنهج فهذه ليست أحزابا وإمنا هـي مجاعـة واحـدة ومنهجهـا مـنهج واحـد
وطريقها واحد فتفرقهم يف البالد ليس تفرقا فكريا عقديا منهجيا وإمنا هو
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تفرق بتفرقهم يف البالد خبالف اجلماعات واألحزاب اليت تكون يف بلد واحـد
ومع ذلك فكل حزب مبا لديهم فرحون.
هــذه األحـزاب ال نعتقــد أهنــا علــى الصـراا املســتقيم بــل كــزم بأهنــا علــى
تلك الطرق اليت على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه .
ولعل يف هذا جوابا ملا سبق))(. )1

( )1انظر ص (116ـ )114من كتـاب (فتـاوى الشـيخ األلبـاني) لعكاشـة عبـداملنان الطيـيب  .الطبعـة
األوىل  .مكتبة الرتاث ا ٍإلسالمي .
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فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عضو هيئة كبار العلماء في حكم تعدد الجماعات

س /هل هنا نصو ٌ في كتاب اهلل وسنة نبيه صل اهلل عليـه وسـلم فيهمـا
إباحة تعدد الجماعات أو اإلخوا ؟

(( /نعـ ــم  . .أقـ ــول لـ ــيس يف الكتـ ــاب وال يف السـ ــنة مـ ــا يبـ ــي تعـ ــدد
األح ـزاب واجلماعــات ب ــل إن يف الكتــاب والســنة مــا ي ــذم ذلــك قــال اهلل
اظياين َواَّ عيوا ألييني َوكي عنوا كن ي َي َد و
َ
ظقيْ مني عن عي وي َكي
تعاىل {رنَّ
َ
فد عون} وقال تعاىل { :كي ع
ر َنم مع عا عه رظى
عث َّ ينبئي نب َم ك نوا َي َ
ب ب َم ظَألَ يعي َو ناحعون } وال شك أن هذه األحـزاب تتنـا مـا أمـر اهلل
حنز ٍ
بــه بــل مــا حــث اهلل عليــه يف وقولــه {و نَّ َهييات َّم ي عرك َّمي وية َواحييألَ ة َو ن ي
َابعك َو َّررون} .
وقول بعضهم  :إنه ال ميكن للدعوة أن تقوى إال إذا كانت حتت حـزب
؟
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نقول  :هذا ليس بصحي بل إن الدعوة تقوى كـل مـا كـان اإلنسـان
منطويــا حتــت كتــاب اهلل وســنة رس ـوله صــلى اهلل عليــه وســلم متبعــا آلثــار النــيب
صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين))(. )1

( )1من شريط جمموع كالم العلماء يف عبدالرمحن عبداخلالق  .الوجه الثاين.
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فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوبا الفوبا
عضو هيئة كبار العلماء في حكم تعدد الجماعات والفرق

س  /فضــيلة الشــيخ إكــافة لحالــة التــردي  ،تعــيل األمــة اإلســالمية حالــة
اكطراب فكـري خصوصـاً فـي مـا يتعلـم بالـدين  ،فقـد كثـرت الجماعـات والفـرق
اإلســالمية التــي تــدعي أ نهجهــا هــو الــنهج اإلســالمي الصــحيح الواجــب االتبــاع
حت أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها عل الحم ؟

(( /التفــرق لــيس مــن الــدين ألن الــدين أمرنــا باالجتمــاع وأن نكــون
مجاعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صـلى اهلل
ز يقـول تعـاىل {رنَّ َهيات مَّي عرك م وَّية َواحييألَ ة َو ني َابعكي َو عبي عألون}
[األنبي ــاء  . ]92:يق ــول تع ــاىل { َوا َرمن يييمعوا بحبييي َّ َجميدييي و َوت
اين َواَّ عييوا
َّرفاَّ عييوا} [آل عم ـران  ]113 :وقــال ســبحانه وتعــاىل {رنَّ اظيي َ
أليني َوك عنوا كن َي َد و
َ
ظقيْ مني عن عي وي َكي ر َنمي مع ي عا عه رظيى
عثي َّ
فد عييون} [األنعـام  ]159 :فــديننا ديـن اجلماعـة وديــن
ينبيئي نب َمي كي نوا َي َ
األلفة واالجتماع والتفرق ليس من الدين فتعدد اجلماعات هذه ليس مـن
الــدين ألن الــدين يأمرنــا أن نكــون مجاعــة واحــدة والنــيب ز يقــول ( :املســلم
للمسـ ــلم كالبنيـ ــان يشـ ــد بعضـ ــه بعضـ ــا) ويقـ ــول ( :مثـ ــل املـ ــؤمنني يف ت ـ ـوادهم
وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد) فمعلوم أن البنيـان وأن اجلسـد شـئ
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واحد متماسك ليس فيه تفرق ألن البنيان إذا تفرق سـقط كـذلك اجلسـم
إذا تفرق فقد احلياة فال بد من االجتماع وأن نكون مجاعـة واحـدة أساسـها
التوحيد ومنهجها دعوة الرسول ز ومسارها على دين اإلسالم قال تعـاىل:
{و نَّ َهي َياا من ي َيااُ معقع ي َررني َم و وي َّربدوتع َوت ررب عدييوا اظ عقي عب َ َو َر َفيياَّ
ظد ك ي َر َّررييون} [األنعــام]153:
بك ي َ يين َقييب عي نه َاظنك ي َو َّ
م ي ك بييه َ
فهذه اجلماعات وهذا التفرق احلاصل على السـاحةاليوم ال يقـره ديـن اإلسـالم
بل ينهى عنه أشـد النهـي ويـأمر باالجتمـاع علـى عقيـدة التوحيـد وعلـى مـنهج
اإلســالم مجاعــة واحــدة وأمــة واحــدة كمــا أمرنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل بــذلك .
والتفرق وتعدد اجلماعات إمنا هو مـن كيـد شـياطني اجلـن واإلنـس هلـذه األمـة
فمــا زال الكفــار واملنــافقون مــن قــدام الزمــان يدســون الدســائس لتفريــق األمــة
قــال اليهــود مــن قبــل  { :مننييوا ب ظييال نييز َ َ ييى اظ ي ناي َعن َم عنييوا َوجع ي َه
اظ َّن َي نا واكفاعوا خ َناتع ظَ َد عي ع َياع جدعون} أي يرجع املسلمون عـن ديـنهم
إذا رأوك ــم رجع ــتم عن ــه وق ــال املن ــافقون { :ت عر عن نفرعيييوا َ يييى َمييينع ن عنيييألَ
اااو
واظيياين َ
َحرييى َي عنف عييوا} {
َاقعييو
ييا َ
ارخيياوا َمقع ييجألَ او ن َ
َ
()1
بين اظمؤمنين}
َوك عف َااو َو َر عفاير و َ
أق ـ ــول  :ويف اجلمل ـ ــة فعلم ـ ــاء اإلس ـ ــالم وعلم ـ ــاء الس ـ ــنة يف الس ـ ــابق والالح ـ ــق
الجيي ـ ــزون ه ـ ــذا التف ـ ــرق وال ه ـ ــذا التح ـ ــزب وال ه ـ ــذه اجلماع ـ ــات املختلف ـ ــة يف
مناهجهــا وعقائــدها ي ألن اهلل قــد حــرم ذلــك وكــذلك رس ـوله صــلى اهلل عليــه
وسلم واألدلة كثرية وقد سبق سردها يف مواطنها .

( )1انظر ص (44ـ )45من كتاب مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري للدكتور عبداهلل بن
حممد الرفاعي .
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حكم من يُدافِع َعن ْأه ِل البِ َدع
ُ

قال الشيخ بكر ابو زيد يف كتاب ( هجر المبتدع )(: )1
((املبحث التاسع  :عقوبة من واىل املبتدعة :

كم ــا أن امل ــتكلم بالباط ــل ش ــيطان ن ــاطق فالس ــاكت ع ــن احل ــق ش ــيطان
أخـرس كمــا قــال أبـو علــي الــدقاق املتـو ســنة (416ه ـ) ـ رمحــه اللــه تعـاىل ـ
(شذرات الذهب  81/3وفيات سنة 416هـ) .
ومــن الســنن الثابتــة قــول النــيب ز (المــرأ مــع مــن أحــب) وقــد قــال أنــس
رضي اللـه عنه  :فما فرح املسلمون بشئ بعد اإلسالم فرحهم هبذا احلـديث .
[الفتاوى 517/11ـ.]518
وق ــد ش ــدد األئم ــة النكــري عل ــى م ــن ن ــاقض أصــل االعتق ــاد ف ــرتك هج ــر
املبتدعة .
ويف معــرض رد شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ـ رمحــه الل ــه ـ تعــاىل علــى
االحتاديــة قــال (( :وجيــب عقوبــة كــل مــن انتســب إل ـيهم أو ذب عــنهم أو
ومع ــاونتجهم أو كـ ـ جره
أث ــىن عل ــيهم أو عظ ــم كت ــبهم أو عنـ ـ جرف مبس ــاعدهتم ن
( )1ص (48ـ.)49
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ـذر هلــم بــأن هــذا الكــالم ال يــدري مــا هــو ؟ أو
الكــالم فــيهم أو أخــذ يعتـ ن
من قال  :إنه صنف هذا الكتاب ؟ .
وأمثال هذه املعاذير اليت ال يقوهلا إال جاهل أو منافق بل جتب عقوبـة
كل من عرف حاهلم ومل يعاون على القيام علـيهم فـ ن القيـام علـى هـؤالء
م ــن أعظ ــم الواجب ــات ألهن ــم أفس ــدوا العق ــول واألدي ــان عل ــى خل ــق م ــن
املش ـ ــايخ والعلم ـ ــاء واملل ـ ــوك واألمـ ـ ـراء وه ـ ــم يس ـ ــعون يف األرض فس ـ ــادا
ويصدون عن سبيل اللـه )) [الفتاوى . ]132/2
فرحم اللـه شيخ اإلسالم ابن تيمية وسقاه من سلسبيل اجلنة  .آمني .
فإ هذا الكـالم فـي غايـة مـن الدقـة واألهميـة وهـو وإن كـان يف خصـوص
مظ ــاهرة (اإلحتادي ــة) لكن ــه ين ــتظم مجي ــع املبتدع ــة فك ــل م ــن ظ ــاهر مبت ــدعا
فعظمه أو عظـم كتبـه ونشـرها بـني املسـلمني ونفـخ بـه وهبـا وأشـاع مـا فيهـا
م ـن بــدع وضــالل ومل يكشــفه فيمــا لديــه مــن زيــغ واخــتالل يف االعتقــاد إن
م ــن فعـ ــل ذلـ ــك فهـ ــو مف ــرا يف أم ــره واجـ ــب قطـ ــع ش ــره لـ ــئال يتعـ ــدى إىل
املسلمني .
وقد ابتلينا هبذا الزمان بأقوام على هذا املنوال يعظمون املبتدعة وينشرون
مقاالهتم وال حيذرون من سقطاهتم ومـا هـم عليـه مـن الضـالل فاحـذروا أبـا
اجلهل املبتدع هذا  .نعوذ باللـه من الشقاء وأهله)).
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ال الصـ ـ ـ ـ ـة

 1ـ إن عبــدالرمحن عبــداخلالق شــديد احلنــق علــى علمــاء املــنهج الســلفي
وطالبــه ومــن هــذا املنطلــق كثــر طعنــه فــيهم ظلمــا وتشــويهه هلــم بــدون أي
سبب ـ يف ـ كثري من كتبـه وأشـرطته إال نظرتـه املسـتخفة هبـم ومبـنهجهم الـذي
يــرى فيــه القصــور أو يــرى أنــه ال يســاوي شــيئا أو أن علمــاءه ال يفهمــون مــن
اإلســالم إال القشــور بالنســبة ملنهجــه الــذي أصــله هــو وجعــل مــن أهــم هــذه
األصول العصرية والواقعية والشعبية اجلماعية.
واستمر على هذا الطعن والتهوي والتشويه ما يقارب ثالثني عاما .
 2ـ إن عبـدالرمحن حيـرتم رؤوس أهـل البـدع املعاصـرين ورؤوس أهـل الفـنت
احلزبيني مثل سيد قطب والبنا والمودودي وكما بلغب الترابي ومن دار يف فلك
هؤالء ويدافع عنهم ويتوالهم .
 3ـ هلوان املنهج السلفي عليه ومنهج أهل السنة واجلماعة وضبلته عنده
يع ــد األح ـزاب املعاص ــرة مب ــا ف ــيهم مجاع ــة التبيل ــغ ال ــيت تب ــايع عل ــى أرب ــع ط ــرق
صــوفية يف غايــة الضــالل يعــدهم مــن أهــل الســنة واجلماعــة ويعــد اإلخ ـوان
املس ــلمني ال ــذين فتح ــت أب ـ ـواب دع ــوهتم لك ــل الطوائ ــف الض ــالة م ــن غ ــالة
الصوفية والروافض واخلوار وحىت النصارى على قاعدهتم الفاسـدة نتعاو فيما
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اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضــنا بعض ـاً فيمــا اختلفنــا فيــه وقــد وســعت هــذه القاعــدة

عند بعضهم لتشمل الديانات مجيعا .
ومــع كــل هــذا ال يــزداد عبــدالرمحن مــنهم إال اقرتابــا وال يــزداد إال محاســا
يف الدفاع عنهم وال يزداد يف هذا الدفاع إال حنقا وغيظا على السلفيني .
 4ـ عبدالرمحن يرمي السلفيني بـأهنم حمنطـون وبـأهنم يسـريون علـى مـنهج
اخل ـوار ال يف ه ــذا العص ــر ب ــل يف ك ــل عص ــر ي ب ــل يطع ــن يف كث ــري م ــن أه ــل
احلديث ي بل يف بعض الصحابة رضوان اللـه عليهم .
 5ـ أن عب ــدالرمحن ق ــد غ ــال غلـ ـوا ش ــديدا يف السياس ــة( )1العصـ ـرية ال
الشرعية وغرق يف لرها وأغرق معه الكثري .
 6ـ وغـال يف فقـه الواقــع غلـوا شـديدا فهــو إمـام وقــدوة كــل مـن غــال فيــه
وطعن به يف علماء السنة ومن سار على درهبم .
 7ـ وغــال يف الــدعوة إىل التعدديــة احلزبيــة حتــت ســتار مشــروعية العمــل
اجلماعي . .
وغال يف حتسني صورة هذه األحزاب املتناحرة وذكر حماسنهم . .
وغال يف طعن من خيالفه يف هـذا االجتـاه وجـر كثـريا ممـن كـان ينسـب إىل
املنهج السلفي إىل هذه الفنت فأعمتهم عن رؤية احلـق ودفعـتهم إىل تـويل أهـل
الفنت والدفاع عنهم بل إىل توليهم ومتجيدهم واملواالة واملعاداة من أجلهم.
 8ـ غال عبدالرمحن يف منهج املوازنات بني احلسنات والسيئات فهـو مـن
أك ـ ـرب منطلقات ــه إىل الـ ــدفاع عـ ــن األح ـ ـزاب والطوائ ــف والـ ــدعوة إىل التعدديـ ــة
احلزبية .
( )1ومن غلوه السياسي قوله  (( :وأوىل أمور الناس يف الشريعة بالبحث واحلكم هي أمور السياسة
انظر ص ( )79من كتاب خطوا رئيسية لبعث األمة .

))
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وم ــع األس ــف ف ـ ن علم ــاء الس ــنة وط ــالب امل ــنهج الس ــلفي ال ي ــرى هل ــم
عبــدالرمحن ومــن ســلك طريقــه أي حــق يف هــذه املوازنــات ألن هــذا املــنهج إمنــا
وضع لغريهم .
 9ـ مل يقتصــر أذى عبــدالرمحن علــى الســلفيني وتشــويهه هلــم بــل جتــاوز
ذلك إىل تشويه السلفية نفسها .
فقال يف شريط املدرسـة السـلفية بعـد أن طعـن يف علمـاء املـنهج السـلفي
طعنـا مبنيــا علــى أصــول أصــلها هــو ـ (وهــذه الســلفية التقليديــة ال تســاوي شــيئاً
وعد علمهم من القشور في كتاب خطوط رئيسية).

وق ـ ــال يف مش ـ ــروعية العم ـ ــل اجلم ـ ــاعي بع ـ ــد طعن ـ ــه الش ـ ــديد يف العلم ـ ــاء
السـلفيني ( :وهذا من قصر نلرهم وكعف بصيرتهم وجهلهم بأحوال المسلمين
وانغالقهــم فــي الأوايــا التــي يعيشــو فيهــا  . . .وعــدم ممارســتهم لــدعوة حقيقيــة
ترجع المسلمين إل دينهم وتأخـذ بأيـديهم إلـ أسـباب العـأ والنصـر والتمكـين )

.

هكذا يصور دعوة علماء املنهج السلفي !!
وله إىل جانب هذا تناقضات كثرية واضطراب شديد جناه عليـه الغلـو
الشــديد يف السياســة ولعــل هنــاك أســباب وعوامــل أخــرى ال يعلمهــا إال الل ــه
دفعتــه ليجــب علــى نفســه وعلــى املــنهج الســلفي وعلــى كثــري ممــن الــدع بــه مــن
شـباب املسـلمني وبـاألخس كثــري ممـن كـان ينتمــي إىل املـنهج السـلفي يف عــدد
من البلدان .
نسأل اهلل أ ينقذه وينقذ هؤالء الشباب من البالء الذي وقعوا فيه
والمحنة التي غشيتهم إ ربنا لسميع الدعاء .
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