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مطروح للنقاش ] إشكاالٌت ِفي ِفكِر الَمقِدِسيِّ ] 

لطالما سمعنا وقرأنا عّما يسمى بالفكر "السلفي الجهادي". وقد ارتبط هذا
الفكر كغيره من األفكار واألطروحات بأسماء كبار منظريه والدعاة إليه،
فإن الدارس المتتبع لهذا الفكر ال يستطيع دراسته وفهمه بمعزل عن
أسماء المعة كان لها اليد الطولى في نشره وتأصيله والدعوة إليه، وبال
شك فإن من أبرز هذه األسماء والشخصيات شخصية "عاصم البرقاوي"
."والمعروف "بأبي محمد المقدسي

وبعد اطالعي على لّب دعوة الرجل وجدت أنها تقوم على تكفير الحاكم
بغير ما أنزل اهللا، واعتبار المجالس النيابية مجالس كفرية تحلل وتحرم
من دون اهللا؛ فكفرها أبو محمد وكفر النواب الذين فيها وحّرم الصالة
خلفهم (1)، فالدخول في هذه المجالس عند أبي محمد كفٌر بواح، والمرشح
لهذه البرلمانات مرشح للكفر، وعند دخوله إياها يكون ممارسا للكفر
.متلبسا فيه فتحرم حينها الصالة خلفه

والمطلع على هذا الطرح قد ال يجد فيه للوهلة األولى إشكاال أو مأزقا
حقيقيا وقع فيه المقدسي ومن وافقه. فقد يقول قائل: "إن الرجل اجتهد
."ونظر في األدلة وبحث فيها وهذا ما تبين له وتوصل إليه بفهمه

لكن الحقيقة أن أرباب هذا الفكر قد وقعوا في مأزق خطير يتبين ويتجلى
أيما تجل حين يعرف القارئ رأي أبي محمد في علمائنا األفاضل ومشايخنا
الكرام الذين كانت فتاواهم واضحة وصريحة بتجويز بل بالحث أحيانًا على
دخول هذه المجالس النيابية والترشح لها. فالرجل -والشهادة هللا- ال يثبت
عنه قول واحد صريح يكفر فيه أحدًا من مشايخنا وعلمائنا األفاضل
كالشيخ ابن باز مثال أوالشيخ ابن عثيمين رحمهما اهللا. لكن المفارقة
العجيبة عند أبي محمد أن من أخذ بفتاوى هؤالء العلماء وخاض المعترك
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!السياسي بالترشح والدخول في هذه المجالس النيابية يكفر كفرا بواحًا

والسؤال البدهي هنا، لماذا تمتنع يا أبا محمد عن تكفير الشيخ في حين
أنك تكفر من استفتاه وأخذ برأيه؟! إذ كيف يكون العالم حينما يفتي بجواز
الكفر بل بأفضلية الدخول فيه معذورًا؟! في حين تعتبر طالب الحكم
وممارسه كافرًا مرتدًا!!! كيف يصحُّ يا أبا محمد أن ُيلتمَس العذر لمن هو
عالم بالمسألة وال ُيلتمُس لمن هو عاّمي وجاهل فيها؟ أو لماذا ال تعتبر
هؤالء العلماء كعلماء السوء -والعياذ باهللا- الذين يفتون بجواز الذبح
والنذر وصرف بعض العبادات لغير اهللا فتكفرهم فإن هذا كفر وال شك كما
أن ذلك كفر عندك أيضًا، وهذا ما آل إليه الحال في بعض من انتسب إليك
واتبعك، فكفروا كثيرًا من علمائنا األفاضل بعد أن تتبعوا قواعدك في
التكفير. وقد يقول قائل: "إن أبا محمد قد تبرأ من هؤالء ومن قولهم بل
وأنكر عليهم توسعهم في تكفير هؤالء العلماء"، فأقول: إنه وإن تبرأ
منهم بقوله إال أن آراءه وقواعده في التكفير هي من وضع هؤالء
"التكفيريين" في هذا المأزق الحرج، فأصبح الواحد منهم بين أمرين
أحالهما مر، فإما أن يكّفر الكافر ومن أفتى له بالكفر من باب أولى، وإما
أن يفارق ملة إبراهيم -على مذهب المقدسي طبعًا- فيأخذ بآراء هؤالء
.العلماء فينتخب على سبيل المثال، أو يترشح لمثل هذه المجالس النيابية

وسأعرض هنا بإيجاز أسماء بعض العلماء المعاصرين الذين أفتوا بجواز
دخول هذه المجالس والترشح لها، بل وفي بعض األحيان كانوا يحثون
الدعاة والمصلحين على الدخول فيها وخوض معتركها، فعلى رأس هؤالء
األفاضل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا والشيخ محمد بن صالح
العثيمين رحمه اهللا والشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي والشيخ عبد
الرحمن عبد الخالق وفضيلة الدكتور عمر األشقر. وللشيخ ناصر الدين
األلباني رحمة اهللا عليه فتوى معروفة يجيز فيها التصويت لصالح جبهة
اإلنقاذ الجزائرية مع أنه ال يجيز الترشح لهذه البرلمانات، لكنه حين حّرم
دخولها -أي المجالس النيابية- حرمه ألجل غلبة المفسدة على المصلحة
فيها برأيه، ولم يكن منطلقه في عدم جواز ذلك كفر من دخلها والعياذ
.باهللا، فكيف يكفرهم وقد أفتى بجواز إعانتهم والتصويت لهم

وللقارئ أن يتخيل حجَم الجرِم الذي يسوق فكُر المقدسي اإلنسان ليرمي به
هؤالء العلماء. فعلى قواعد المقدسي في التكفير فإن العلماء األفاضل -
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السابِق ذكرهم- كانوا وما زالوا من كبار المنظرين لدخول برلمانات الكفر
والشرك والخوض فيها، بل ولم نسمع من أحدهم على األقل تراجعًا عن
فتاواه الكفرية -كفرية عند المقدسي طبعًا-، فهم إذن مكابرون ويرون
كثيرًا من الدعاة والمصلحين في كل مكان يخوضون هذه المجالس
الشركية والتي تشرع من دون اهللا وهم يعاونونهم ويشدون على أيديهم
.بفتاويهم وآرائهم الضالة المنحرفة

أظن أنه ال أبشع وال أقبح من أن يتخيل المسلم هؤالء العلماء ومن وافقهم
بهذه الصورة السوداء والتي ال تليق في واقع األمر إال بعلماء السوء
!!الذين يشجعون الكفر وينصرونه

هذه هي النتيجة الطبيعية لتتبع فكر المقدسي وقواعده في التكفير، وال
أعلم صراحة إلى اآلن لماذا يمتنع الرجل عن التصريح بكفر كل من يفتي
.بجواز الدخول في هذه المجالس، بالضبط كما تجرأ وكفر من يدخلونها

ولعلي من اطالعي على بعض ما كتبه المقدسي خمنت بعض الحجج
الواهية والردود المتهافتة التي سيرد فيها تهمة التكفير عن نفسه وعن
فكره المتهور، فسأوردها هنا، وبعون اهللا سأبين أن ما يمكن أن يدافع فيه
الرجل عن نفسه ومنهجه، ليس إال وقوعا في تناقضات وإشكاالت جديدة
.ال أعرف صراحة كيف سيخرج منها

فقد يقول المقدسي: "إن من يفتي بهذا من العلماء أعتبره متأوًال فال
أكفره" فأقول: إذا كان العالم متأوًال كما تقول؛ فإما أن يكون عنده إشكاٌل
في فهم النصوص المتعلقة بالمسألة، وإما أن يكون اإلشكال عنده يكمن
في عدم فهم واقع المسألة وحيثيات تطبيقها على أرض الواقع. والرد على
هذا يكون من ثالثة أوجه. أما األول: فهو كيف لي كمسلم أن أتخيل أن
مسائل العقيدة والكفر وااليمان وهي أّس الدين وأصله، يخطئ في فهمها
كل هؤالء العلماء وتصيب أنت بحذاقتك؟ هل تحتاج مسائل الكفر واإليمان
في دين اهللا الحق إلى مجدد مثلك، يأتي فينقض عقيدة هؤالء األئمة
المتبعين وينقذ األمة من براثن الشرك وأصنامه؟. أما الثاني: فهو أنني
أعلم يقينًا أن جميع هؤالء العلماء عندهم فهم وإداراك لحيثيات تطبيق
المسألة على أرض الواقع أكثر منك بكثير، فجلهم ممن تقلد مناصب
حزبية أو سياسية جعلتهم يقتربون جدًا من واقع المسألة. فالشيخ عبد
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الرحمن عبد الخالق من كبار مشايخ الحركة السلفية في دولة الكويت
والتي كانت وما زالت ترشح كباَر أعضائها ومنتسبيها الى مجلس األمة
الكويتي. والدكتور عمر األشقر يعد من علماء ومفكري جماعة اإلخوان
المسلمين والتي ما زالت هي األخرى تترشح لمثل هذه المجالس. والشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه اهللا كان رئيسا للجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء في الممكلة العربية السعودية كما كان رحمه اهللا يشغل منصب
رئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي. وغيرهم الكثير ممن
لهم سنوات طويلة يزاولون العمل السياسي باإلضافة الى فقههم وعلمهم
في الشريعة اإلسالمية. وأما الوجه الثالث: فإني أطالبك يا مقدسي وكما
التمست العذر لهؤالء العلماء بالتأّول فالتمسه أيضًا لمن وافقهم وأخذ
بفتاواهم وتراجع عن تكفيرك ألعضاء المجالس النيابية بهذا الشكل، فإنه
.أبرأ لذمتك وأكمل لدينك ورأيك

وقد يقول المقدسي: "أني أرى هؤالء العلماء ممن تلبس ببدعة اإلرجاء،
فأبدعهم وال أكفرهم". حسنًا، فبّدع حينها جميع من تحاكم لغير شريعة اهللا
-كما تعتبرهم أنت طبعًا- من برلمانيين وغيرهم وال تكفرهم، فلماذا تبدع
الشيخ وتكفر تلميذه؟

فمخرجك الوحيد يا مقدسي مما أنت فيه ال يكون إال باحترام من خالفتهم
من العلماء وفهم أقوالهم وواقع ما يفتون فيه قبل إطالق قواعدك وأحكامك
هذه، ثم بعد وقوع الكارثة تسارع فتؤلف رسالتك "الثالثينية" لتحذر فيها
من الغلّو في التكفير، وما جاءنا الغلو أصًال إال من فكرك وفتاواك
.المتضاربة والتي ينقض بعضها بعضا

يقول الحق جل وعلى: (َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهللاَِّ
َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َكِثيًرا ) (سورة النساء: 82). فلو كان ما عندك حق
مستخلص من كتاب اهللا وهدي نبيه عليه الصالة والسالم لما آل الحال
بكثير ممن اتبعك وأخذ بآرائك إلى الوقوع في تكفير كثير من علمائنا
األفاضل، ومعهم َمن وافقهم ِمن دعاة وسياسيين، واهللا وحده يعلم إلى أين
ستصل سلسلة التكفير عند هؤالء. فالذي تجرأ وكّفر علمائنا ودعاتنا ال
.أعتقد أن من الصعب عليه إطالقًا تكفيُر من هو أقل علمًا وفضًال منهم

_________________________________
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يقول أبو محمد المقدسي في كتابه هذه عقيدتنا صفحة 32 مستدركا في حاشية الكتاب على من(1)
تجوز الصالة خلفه ومن ال تجوز: "ليس المقصود بالنواب هنا نواب البرلمانات المشرعين مع اهللا،
فهؤالء كفار ال تجوز الصالة خلفهم، وال نعمة وال كرامة، ولكن المقصود بذلك أئمة المساجد،
".التابعين لوزارات األوقاف، الذين أنابتهم الحكومات الطاغوتية إلمامة المسلمين

منذ 3 أسبوع 

 فيصل
مجاهد جديد

 
Jan 2009 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 15

اخواني في هذا المنتدى، من أراد منكم رفض فكرتي أو التعليق عليها فاليجادلني بالتي هي أحسن، وليدع إلى سبيله بالحكمة
..والموعظة الحسنة

منذ 3 أسبوع 

 المدير العام
اإلدارة

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 339

بسم اهللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
.. أهًال بك وسهًال بيننا أخي الكريم
أتمنى لو استطعنا أن نكشف المسألة بشكل علمي واقعي بحيث يستفيد الجميع
وأنا بصفتي خادمًا لهذا الموقع أرحب بك وأتمنى ذلك ولست بآمرهم وال أميرهم إنما خادم لكل من وحد
اهللا تعالى أعدك إن شاء اهللا بنقاش حر نظيف شريطة أن تلتزم الحسنى عند الحديث عن مخالفيك وإني
ألتمس في كالمك بعض من ذلك إن شاء اهللا، وعليه فإني اعدك بإلزام مخالفيك حدود األدب ما دمت
تلتزم مثلها إن شاء اهللا .. وإن شئت ثبت لكم الموضوع شريطة أن يتقدم منهم من يأخذ على عاتقه
.مسؤولية األمر ممثًال لمخالفيك إن شاء اهللا

.وحياك اهللا أهًال بك وسهًال مرة أخرى

اسمح يل فقط لقد غ
ت يف العنوان بإضافة الفتة تب� أنه موضوع للنقاش و� أغ
 يف كالمك حرفاً واحداً ولعلك تشهد بذلك
.إن شاء الله وأ�نى أن تكون آخر مرة أعدل يف املوضوع ثم ثبته بحيث يراه أكرب عدد ممكن
__________________
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اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم خذ من دمائي حتى ترضى

منذ 3 أسبوع 

 فيصل
مجاهد جديد

 
Jan 2009 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 15

،،وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته أخي المدير العام
أشكرك على الثقة وتثبيت الموضوع، وطرحك الراقي هذا شجعني على المشاركة وإكمال النقاش حتى يتضح لنا

..الحق بإذن اهللا تعالى

.وأشهد أنك لم تغير ال في النص وال في العنوان إنما هي إشارة من حضرتك إلى أن الموضوع نقاشي فحسب

،،بارك اهللا فيك مرة أخرى وأسأله التوفيق لي ولكم

منذ 3 أسبوع 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

أرحب باألخ الضيف في موقعنا أفادنا اهللا جميعًا به ثم أما بعد

يسرني أن أتقدم لنقاشكم أخي الكريم ولعلي إن شاء اهللا أشارك على دفعات لظروف انشغالي

 http://www.almedad.com فنحن حاليًا بصدد إقامة الواجهة الرئيسة للموقع

وقد أخذ ذلك كل وقتي وكنت أتمنى لو تقدم غيري لهذا األمر خصوصًا الشيخ (شبكة مداد السيوف) أو
األخ ليث مكة

ولكن على كل حال فهم مشغولين مثلي بل أكثر لقيامهم بمهام إدخال المعلومات إلى جانب التنسيق
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على كل حال فاألمر مفتوح لمن أراد أن يدلو بدلوه في هذه المسألة العويصة (والممتعة) إن شاء اهللا
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

منذ 3 أسبوع 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

،أوًال يجب علينا أن نفصل في األمر بين عدة مسائل وذلك لألهمية القصوى

(أوًال موقف المقدسي نفسه ولعله محور الموضوع وأرى انه من حقك التساؤل إن شاء اهللا (1

(ثانيًا مسألة كفر الحكام (2

(ثالثًا مسألة كفر من تفضلت بتسميتهم: "علماء األمة" من عدمها (3

.. فإن لم يكن فكيف نصنفهم لتحديد موقف الوالء والبراء منهم بشكل عام

.. وأنا أرى أنه يستحيل أن يكون الرد شامًال لو تم جمع أكثر من مسألة

(فلو افترضنا جدًال أن المقدسي لم يوافق الصواب في هذه مسألة (2) أو مسألة (3

َبك وسأحاول أن أجلي الموقف إن شاء اهللا ،والمسألتين المذكورتين هما محل تعجُّ

،فلو افترضنا أنه لم يوفَّق (على سبيل الجدل فقط) في أنه لم يكفر من تسميهم علماء

فال يعني ذلك أنه قد أخطأ في تكفير المتسلطين على رقاب األمة من عمالء الغرب

http://www.almedad.com/vb/27293-post6.html
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ولذلك يجب أن نفصل المسائل كًال على حدة ثم بعد ذلك نحاول الجمع بينهم

 فإن استطعنا ذلك فقد زال الغبار واتضحت رؤية األخ أبومحمد المقدسي

(وإن فشلنا فمن حقنا -كغيرنا- أن نتعجب معك ولكن لن نتأثر بموقفه من (2) و(3

 إن شئت النقاش بناًء على هذا التفصيل فنعمًا هّي

وإن آثرت أن نناقش الثالثة معًا فسوف أبذل قصارى جهدي في ذلك السبيل إن شاء اهللا

.. ولكن هذا فقط اقتراحي

.وحياكم اهللا
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

منذ 3 أسبوع 

 فيصل
مجاهد جديد

 
Jan 2009 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 15

،،أخي الكريم المحضار، حياكم اهللا

ليس موضوعي على اإلطالق هو نقاش كفر الحكام أو عدمه، فأنا ال أكفرهم أبدا وألتزم قول
علماء العصر وأئمته فيهم، قد تخالفني طبعا في هذا الرأي، وفيما إذا كان هؤالء علماء أم ال،
ولكن هذا هو اعتقادي وهذه هي قناعتي، وعلى كل حال فليس هذا هو صلب موضوعي
.وصريح تساؤلي
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إنما ما تدور حوله مشاركتي هو التساؤل التالي: "لماذا تكفرون أنتم وشيخكم المقدسي النواب
في المجالس البرلمانية، وتحرمون الصالة خلفهم باعتبارهم خارجين من الملة، في حين أنكم
تتبرؤون من تكفير العلماء الذين أفتوا لهم بجواز ذلك-أي دخول المجالس-؟؟؟ أال تعتبرون هذا
"تناقضا وتضاربا في فكركم ومنهجكم؟؟

.هذا هو موضوع مشاركتي أخي الكريم

منذ 3 أسبوع 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

األخ الكريم

،يحق لك أن تعتقد ما تشاء في الحكام وفيمن تسميهم علماء وال ألومك في ذلك كما أني لن أحاسب عنك

... فكل نفس بما كسبت رهينة

ولكنك تريد أن نناقش موقفًا للمقدسي من شيئين: علماء & حكام

كيف نناقشه إن كنت ترفض مناقشة فحوى فكره؟

،الرجل يقول أن الديموقراطية كفر ولذلك فالحكام كفار، أما من استحلها عن علم فال يكفره

 ونحن لكي نناقش موقفه فال بد لنا أن نقّيم رأيه في ضوء الكتاب والسنة

ونحن كغيرنا من المسلمين الموحدين ال نشرك باهللا أحدًا، ال المقدسي وال ابن باز وال حتى شيخ اإلسالم
..

:ولقد رأيت باألمس مقاًال في مجلة مداد السيوف على الرابط

http://almedad.com/maqa/133-maqdi.html
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،فيه ما يبين لك ولغيرك أن مداد السيوف ال يتعصب لرأي أحد وال حتى المقدسي

ُمُه في حدود ولو رأينا من اإلمام األشهب أسامة العز ما يخالف القرآن والسنة -معاذ اهللا- فسوف نقوِّ
،آداب الشرع

،فال مجال للمزايدة حول تبعية مداد السيوف أو غيره -كما أحسب- هللا ورسوله وأّنا ال نحّكم الهوى

،فلو شئت مناقشة فحوى أحكام المقدسي التي ُتعرض على الكتاب والسنة فال بأس إن شاء اهللا

!وإال فسوف تستحيل المناقشة لكون المناِقش يرفض المساس بالمناَقش

.. ودعني أعطيك مثاًال للتقريب ومن واقع ما تفضلت به

:أنت تقول

والسؤال البدهي هنا، لماذا تمتنع يا أبا محمد عن تكفير الشيخ في حين أنك تكفر من استفتاه وأخذ
برأيه؟! إذ كيف يكون العالم حينما يفتي بجواز الكفر بل بأفضلية الدخول فيه معذورًا؟! في حين تعتبر
طالب الحكم وممارسه كافرًا مرتدًا!!! كيف يصحُّ يا أبا محمد أن ُيلتمَس العذر لمن هو عالم بالمسألة وال
ُيلتمُس لمن هو عاّمي وجاهل فيها؟ أ.هـ

كيف تتساءل وأنت أصًال ترفض مجرد مناقشة كفر من تسميه: "الشيخ"؟

!!!لو أثبتنا كفر ال"شيخ" (وليس هذا مرادنا ولكنه تساؤلك) فقد أجبناك عن سؤلك وتم حل المعضلة

ويكون بذلك المقدسي قد أخطأ بعدم تكفير بن باز .. أما الشق الثاني وهو تكفيره لطالب الحكم

 فلو أثبتنا صحة مذهبه في أن الديموقراطية كفر، ثم أعطيناك له سلفًا معاصرًا في هذه

وخذ مثًال الوادعي وهو حجة عليكم تلزمون به أنفسكم .. فيكون موقف المقدسي سليم وال شك

ثم إذا قال الوادعي: (وهو مسجل لدينا وثابت)، "اتق اهللا يا بن باز، اتق اهللا يا عثيمين" .. وكفر فاعلها

فسوف يكون المقدسي لم يأت بشئ جديد .. بل أنتم ملزمون بتكفير أهل البرلمانات وطلب التقوى لمن
.تسمونهم علماء
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:وتقول

يقول الحق جل وعلى: (َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهللاَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َكِثيًرا )"
(سورة النساء: 82). فلو كان ما عندك حق مستخلص من كتاب اهللا وهدي نبيه عليه الصالة والسالم
لما آل الحال بكثير ممن اتبعك وأخذ بآرائك إلى الوقوع في .." أ.هـ

ثم تمتنع عن تدبر القرآن !! بل وترفض مجرد المناقشة إلقتناعك بقناعات مسبقة ال سبيل للحديث
!حولها؟

:وتقول

أو لماذا ال تعتبر هؤالء العلماء كعلماء السوء -والعياذ باهللا- الذين يفتون بجواز الذبح والنذر وصرف "
بعض العبادات لغير اهللا فتكفرهم فإن هذا كفر وال شك كما أن ذلك كفر عندك أيضًا .. " أ.هـ

،ونقول ولم ال يكون هؤالء علماء سوء؟ .. لن أقول لك لم ال يكونوا كفارًا فهذا موقف المقدسي ورأيه

"لن أقول "هل عندك أمر فيه من اهللا برهان بأن بن باز وأمثاله يستثني بن باز وأمثاله من الكفر؟

"ولكن سأقول: "هل عندك دليل ولو كان واِه بأن بن باز ليس عالم بالط يفتي على هوى الكفار؟

،يستحيل أخي الكريم مناقشة فكر المقدسي الذي تأباه إال بمناقشة فحواه ووزنها بميزان العلم

. "وأقول لك بمثل ما قلت: "أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

.واهللا من وراء القصد
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد
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 فيصل
مجاهد جديد

 
Jan 2009 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 15

،،أخي الكريم المحضار، شكرا على اهتمامك

أقول وباهللا التوفيق، إن رأي علمائنا في الديموقراطية وتحكيم غير شرع اهللا
معروف، فتحكيم غير شرع اهللا عند علمائنا في أصله كفر وال شك، ولكن؛ عندما
أخذت أنا بكالم العلماء أخذته مع تطبيقه، أي مع إسقاطهم إياه على واقعنا، فوجدتهم
لم يكفروا حكامنا وال البرلمانيين في زمننا، وعندهم في هذا رأي وحجة، ولم يكن
توقفهم في هذا التكفير اعتباطيا هكذا، من غير سبب وال مانع. أما المقدسي -هداه
اهللا-، فعندما أراد إسقاط الحكم على الواقع، وقع في نظري في إشكال حقيقي، وهذا
.ما طرحته وأحببت مناقشته

ولو الحظت يا صاحبي عنوان المقال ألدركت ما أردته أنا بالضبط، فالعنوان يناقش
"إشكاال" في الفكر الجهادي بشكل عام وفي فكر المقدسي بشكل خاص، ألن كثيرا
من الجهاديين أقول لهم: "هل تكفرون فالنا وفالنا من العلماء؟" فيقولون لي:
"أعوذ باهللا، هذا افتراء علينا وعلى علمائنا من السلفية الجهادية" طيب "هل
تكفرون من دخل البرلمان؟"، الجواب من كالم شيخكم "نعم هم كفار". حسنا،، وإذا
كان العالم الذي امتنعت عن تكفيره قبل قليل يفتي بجواز الدخول في هذه
!!!!المجالس

هذا هو اإلشكال الذي أود نقاشه أخي الكريم.. فإذا كنت تراه حقا إشكاال فحله لي،
..وإذا لم يكن إشكاال في نظرك فقلي لماذا واشرح لي

قلَت أخي الكريم: "كيف تتساءل وأنت أصًال ترفض مجرد مناقشة كفر من تسميه:
"الشيخ"؟" أ.هـ
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أقول: أنا ال أرفض، أنا ألزمكم هنا بتكفيره فهذا الزم قولكم.. أنتم تواجهون أنظمة
وحكومات بهذا الفكر فلماذا عندما يأتي األمر لمواجهة عالم بكفره تترددون؟؟
أعلنوها صراحة، أنتم والمقدسي على رأسكم.. كما أسقطتم حكم الكفر على من فعل
!كذا فكفروا بنفس الجرأة من أفتى له بجواز فعل كذا... واضح أخي الكريم

أما كالم الشيخ مقبل الوادعي -عليه رحمة اهللا- فاطلعت على كالمه الذي تفضلت
بنقله ولم أجد فيه ما يلزمني بعكس ما أراه أبدا، فما المشكلة أخي أن يحرم الشيخ
مقبل الديموقراطية، هذا رأيه وهذا اجتهاده، ولكن السؤال، هل تجرأ على تكفير من
خاضها مثل ما يفعل المقدسي؟ هل كفر البرلمانيين؟ هل حرم الصالة خلفهم؟

ثم ما المشكلة في أن يأمر الشيخ رحمه اهللا العلماء األجالء كالشيخ ابن باز والشيخ
ابن عثيمين بتقوى اهللا، هذا نهج كل عالم عامل، وال خير فينا إن لم نقلها، وال خير
.فيهم إن لم يسمعوها

منذ 3 أسبوع 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

يا أخي الكريم

:أوًال

لقد تحول الموضوع إلى تحليل الديموقراطية من عدمه وهذا ليس مبتغاك قطعًا .. فعنوان موضوعك
يختلف عن ذلك كليًا

:ثانيًا

الجهاديين" الذين تقول لهم ويردون عليك ليسوا محل نقاشنا ... وال داعي إلقحام مجاهيل في"
الموضوع

 فنحن بصدد رأي مسجل مدون لشخصية معتبرة معروفة ويمكن بسهولة مناقشة ما كتب

http://www.almedad.com/vb/27353-post10.html
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 أما لو شئت تعميم المسألة لهل من يعمل بالديموقراطية كافر بشكل عام أم ال فهذا شأن آخر

،ويمكن أيضًا مناقشته ومن ثم الحكم على الحكام ويمكنك طرح ما تشاء من آراء من تسميهم علماء

ولو وجدنا بأنهم كفروا بتحليلهم حكم البشر وتقديمه على حكم اهللا فال يوجد ما يمنع من التصريح
!!بكفرهم

:ثالثًا

قولك: "أقول: أنا ال أرفض، أنا ألزمكم هنا بتكفيره فهذا الزم قولكم.. أنتم تواجهون أنظمة وحكومات
بهذا الفكر فلماذا عندما يأتي األمر لمواجهة عالم بكفره تترددون؟؟ أعلنوها صراحة، أنتم والمقدسي
على رأسكم.. كما أسقطتم حكم الكفر على من فعل كذا فكفروا بنفس الجرأة من أفتى له بجواز فعل كذا...
واضح أخي الكريم!" أ.هـ

يا أخي الحبيب نحن مسلمين والمسلم ال يلزمه إال قال اهللا قال الرسول وما كان عليه اإلسالم في القرون
.. الخيرية

أما غيرنا فيمكن أن نلزمه بقول األحبار والكهنة كما أستدل عليك بكالم الوادعي

وأنت مضطر لقبوله وإال ألسقطنا الوادعي ثم حدثت ظاهرة أفالنش العلماء

.. أي ستسقط معه بن باز والعثيمين وغيرهما فليس ألحد منهم فضل على آخر إال بالدعاية والتلميع

ولقد طلبت منك أن تناقش الفعل من منطلق القرآن والسنة كما قلت أنت وتحكم عقلك فهال فعلت؟

:رابعًا

قول الوادعي : "اتق اهللا يا ابن باز، اتق اهللا يا عثيمين" لم يأت مقتطعًا بدون مناسبة إنما كان ذلك في
خضم تكفيره لممارسي كفرية اإلنتخابات

:خامسًأ

سبق لي وقد طرحت اسئلة على الوادعي منذ سنوات وقبل أن --يموت-- بسرطان اللسان -عقاب اهللا
،- لكل من طعن في مجاهد
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:وإلى فضيلتكم رابط للموضوع

اسئلة احرجت مقبل الوادعي

.. وقد كان ذلك في مارس 2006 أي قبل ثالث سنوات كاملة ويمكنك مراجعته للتأكد

:وكان ذلك بعنوان: اسئلة أحرجت مقبل الوادعي قلت

إلحاقا للسؤال السابق ، هل صحيح أنكم أمرتم طالبكم بعدم الخوض في حرب االنفصال التي أعلنها -"
الحزب االشتراكي اليمني ، على اعتبار أنها فتنة بين طائفتين من المسلمين ، ولم يتبين لكم وجه الحق
في تلك الحرب الدائرة ، وأنكم أمرتم طالبكم ومؤيديكم بأن يلزموا أحالس بيوتهم ؟ ثم هل صحيح أن
الحزب االشتراكي كان يوزع باآلالف أشرطة الكاسيت التي كنتم تدعون فيها لمقاطعة االنتخابات ؟
وتكفير من ينتخب ، حتى ولو كان المنتخب رجال صالحا ، ولكنه يخالفكم في رأيكم بخصوص االنتخابات
البرلمانية ؟ ، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن سلفيين كثيرين يقولون اآلن بشرعية االنتخابات ( وفق
ضوابط معينة ) ، وهذا ما هو حاصل في الكويت ، وما حصل في الجزائر من قبل ، وما قد سيحصل في
". اليمن مستقبال

وذلك منذ ثالث سنوات

فالوادعي وهو عمود من أعمدة الطائفة السعودية يكفر ممارس اإلنتخابات وال يكفر بن باز وعثيمين

فهال شمرت عن ساعديك وناقشت المسألة لعلك تتبرأ من رموز البالعمة في هذا العصر؟

:إليك بعض ما قال الوادعي

إن كنت من اإلخوان المسلمين فقد أجاز لك الشيطان ترك ما تراه من مصلحة الدعوة ، وإن كنت من
أهل السنة فلست مفوضًا في دين اهللا - نعم - لست مفوضًا في دين اهللا ، يقول اهللا سبحانه وتعالى لنبيه
محمد صالى اهللا عليه وعلى آله " َوَلْوَال َأن َثبَّْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيئًا َقِليًال () ِإذًا ألَََّذْقَناَك ِضْعَف
اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ َال َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصيرًا [اإلسراء : 75ً] " ويقول اهللا سبحانه وتعالى بيان أنك
لست مفوضًا في هذا الدين "َلْيَس َلَك ِمَن اَألْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذََّبُهْم َفِإنَُّهْم َظاِلُموَن [آل
[112 عمران : 128] " ويقول لنبيه محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم " َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت[هود : 
 . "[" ويقول " َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِه [فصلت : 6
فنحن مأمورون باالستقامة وما يدرينا أن يكون هذا التنازل سببًا للهزيمة النفسية ، وقد وقع !! واهللا
 .. المستعان
فال تترك واجبًا من أجل مصلحة الدعوة فاهللا أغير على دينه ، وال ترتكب محرمًا ، ال تحلق لحيتك من
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أجل مصلحة الدعوة ، إي نعم !! ال تلبس البنطلون من أجل مصلحة الدعوة ال تترك - كلمة غير واضحة
- من أجل مصلحة الدعوة ، ال تلبس هذه الكرفيتة من أجل مصلحة الدعوة ، ال تدخل في الديموقراطية
من أجل مصلحة الدعوة !! ال تدخل في الجيش من أجل مصلحة الدعوة !! - وهكذا أيضًا .. ماذا -
 !!! المهمل أصبحت مصلحة الدعوة صنمًا يعبد
اهللا أغير على دينه منا واهللا يقول لنبيه محمد " َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبَالُغ [ الشورى
(48 ] " ( إنتهى

( شريط بعنوان: (القول النقي في معرفة معنى سلفي

:وقال

س : هل الكالم على الديموقراطية واالنتخابات من مكمالت الدعوة أم من أصولها ؟
.ج : بل من أصولها كيف يصلح دين وديموقراطية وهذا ما نعتقده

"وللوادعي كتاب اسمه :"غارة األشرطة على أهل الجهل والسفسطة

والكتاب تم سحبه ولن تجده في أي مكان فقد اشترى بن سعود كل نسخه ويعاقب حائزه بالسجن
والتنكيل

.. ألنه بكل بساطة يكفر من مارسها وذلك ضد عقيدة بن سعود اإلسالم األمريكي

:وللهالك أمان الجامي قبل أن يأكل السرطان -شكر اهللا له- لسانه أيضًا رسالة اسمها

 حقيقة الديموقراطية و أنها ليست من اإلسالم - دار ابن رجب ط1 سنة 1413هـ

 .{ و قد طبعت قبل سنة 1413هـ بعنوان { للجزيرة العربية خصوصية فال تنبت الديموقراطية

وللوادعي أيضًا كتاب اسمه: "المصارعة" صرح فيه بكفر اإلنتخابات وممارسيها

وأقول لك وليس في كالمي حجة، لو أمرت أمريكا بن باز بتحريم الديموقراطية لكفر ممارسيها إلى يوم
،الدين

 .. ولكن للحظ أن بن باز لم تأته األوامر بتكفير الديموقراطية وإال لفعل كعادته دائمًا

"ولك مراجعة كتابي بجزئيه األول والثاني: "عبد العزيز بن باز مفتي آل سعود
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... الشاهد

... لو شئت أن نناقش كيف كفر المقدسي (وكل من تبعه) حكام العرب فإن شاء اهللا أنا لها

.. ولو شئت أن تبحث في هل بن باز وأمثاله كفار أم ال ... فيشرفني أن أناقشك في ذلك األمر

... ومن ثم فلو وجدنا أن ممارس الديموقراطية كافر وأن المقدسي لم يستحل تكفير من استحلها

هنا من حقك أن تتعجب .. كيف لم يكفر بن باز مع أنه استحل الكفر؟

ومن ثم لك أن تكفر بن باز بقلب مرتاح وببال هانئ وإن كنت ال أرى أن تكفيره سيفيد بشئ

.. فقد كفر بن باز أياد مدني فكانت النتيجة أن كافأه عدو اهللا والي القرامطة بتعيينه وزيرًا لإلعالم

... ولكن ال بأس .. سنرى لو شئت حكم بن باز أهو كافر أم ال إن شاء اهللا
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

PM التعديل األخير تم بواسطة المحضار ; منذ 3 أسبوع الساعة 10:59

منذ 3 أسبوع 

 المدير العام
اإلدارة

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 339

األخ المحضار

،وردتني هذه الشكوى وأتمنى لو حافظت على مستوى الحوار
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:اقتباس

،،السالم عليكم أخي الكريم المدير العام

كان شرطي وشرطك في فتح النقاش حول فكر المقدسي هو األدب وعدم التطاول، وإني أرفع إلى حضرتكم شوى رسمية في
.(مشاركة األخ المحضار -غفر اهللا له وهداه- حيث تطاول على الشيخ مقبل -رحمه اهللا- وقال أن الرجل (هلك بسرطان اللسان

هذا أسلوب غير مقبول على اإلطالق ولن أكمل النقاش معه ما دامت هذه أخالقه مع العلماء، وأطالب حضرتكم بحذف مشاركته
.األخيرة لما فيها من التطاول الذي اشترطنا تجنبه ابتداءا

.وجزاكم اهللا خيرا

:وبذا فأنت أمام أحد ثالثة ال رابع لها
أن تفصح عن سبب كالمك فال يجوز ذلك بحق 'العلماء' سواًء اعتبرتهم علماء أم غير ذلك فكما تريد -1
.من مخالفك أن يحترم المقدسي فمن حقه أيضًا أن تحترم علماءه
أن تعتذر له عن التطاول ثم سأزيل األجزاء التي أشار لها خصمك بعدها -2
.أن أزيلها أنا بدون أن تعتذر لنكمل الحوار -3

.هذا ما أراه عدًال إن شاء اهللا
__________________
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم خذ من دمائي حتى ترضى

منذ 3 أسبوع 

 ليث مكة
قلم مبدع

 
Dec 2008 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 290

،السالم عليكم

أتمنى لو تنازل الشيخ المحضار عن تلك األلفاظ التي قد تعطل من مسيرة النقاش وإن كنت ال أرى بأسًا
:بها ومن العدل أن أشير إلى اآلتي

http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?p=21470
 :صنعاء - نبيل سيف الكميم
توفي امس األول في أحد المستشفيات االميركية زعيم الجماعة السلفية في اليمن الشيخ مقبل الوادعي
عن عمر ناهز الـ 71 عاما.. وذكرت مصادر مطلعة لـ الراية ان الشيخ الوادعي كان قد نقل الي اميركا
وادخل احد المستفشيات هناك للعالج من مرض السرطان الذي اصاب لسانه بعد نجاح وساطات عديدة
في اقناع الواليات المتحدة بقبول دخوله االراضي االميركية لتلقي العالج، واضافت هذه المصادر ان

http://www.almedad.com/vb/27381-post12.html
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=27378
http://www.almedad.com/vb/members/%E1%ED%CB+%E3%DF%C9.html
http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?p=21470


[ مطروح للنقاش ] إشكاالٌت ِفي ِفكِر الَمقِدِسيِّ - شبكة مداد السيوف

http://www.almedad.com/...aaaa-aecaaeia-caocae/10217-aonaei-aaaethco-aosscacen-yoei-yoessnoe-caaothioeooeiooe.html[06/02/2009 10:18:07 ص]

الجماعة السلفية التي يترأسها يتزعمها الشيخ الوادعي والمعروفة بعدائها الشديد للواليات المتحدة
 .عملت علي اخفاء سفر الوادعي ألميركا للعالج وكذا اعالن اّن وفاته كانت هناك

:أما لفظ : "هلك" فإحدى معانيه ما ورد في القرآن

ا َجاءُكم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث اهللاَُّ ِمن مَّ َوَلَقْد َجاءُكْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت َفَما ِزْلُتْم ِفي َشكٍّ مِّ
ْرَتاٌب [غافر : 34 [َبْعِدِه َرُسوًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اهللاَُّ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف مُّ

:ولغويًا هو بمعنى اإلنكسار أو الموت

(مختار الصحاح (1/290
ه ل ك َهَلَك الشيء يهِلك بالكسر َهَالكًا و ُهُلوكًا و َمْهُلكًا بفتح الالم وكسرها وضمها و َتْهُلَكًة بضم الالم
واالسم الُهْلُك بالضم قال اليزيدي التَّْهُلَكُة من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس و َأْهَلَكُه و
اْسَتْهَلَكُه و الَمْهَلَكُة بفتح الالم وكسرها المفازة و َهَلَكُه في لغة تميم بمعنى َأْهَلَكُه وبابه ضرب ويجمع
َهالٌك على َهْلَكى و ُهالٍَّك وجاء في المثل فالن هاِلٌك في الهواِلِك وهو شاذ على ما ذكرناه في فوارس و
الَهَلَكُة أيضا الَهَالُك

(وفي لسان العرب (15/334
قال ابن اَألثـير: َأي هلك فالن َأو َهلكت العرب بموت فالن، فقوله يا نعاِء العرَب مع حرف النداء تقديره
يا هذا اْنَع العرب، َأو يا هؤالء اْنَعوا العرب بموت فالن . أ.هـ

فالهالك هو الموت بدليل وروده عند صاحب اللسان في باب النون والعين واأللف ومصدره نعا .. أي
هلك فالن فنعاه فالن، وال شك في ذلك وقد ذكره اهللا كذلك بحق يوسف فال تثريب على اللفظ تقنيًا وال
أرى أحدًا يقول أن الوادعي رحه اهللا كان أفضل من الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن
.إبراهيم عليهم السالم

فما عاب األخ الضيف ،وفقه اهللا، على ما قال الشيخ المحضار ليس فيه إجحاف لمن خُبر الضاد وفنونها
وعلى أقدر تقدير فالرجل لم يسمي الوادعي بالكلب العاوي كما فعل الوادعي بالقرضاوي!! .. ولكن على
كل حال، ما زال رجائي لألخ المحضار قائمًا أن يزيل تلك األلفاظ أو يستبدلها بألفاظ أخرى أقل حّدة لعل
.اهللا يهدي به رجًال فذلك خير من حمر النعم إن شاء اهللا

كما أتقدم بطلب لألخ الزائر، وفقه اهللا، بهذه المناسبة أن يخلص النية ويشحذ الهّمة ويحد شفرته ثم
ينقض على الشيخ المحضار بسالح العلم الشرعي فيبّرئ شيوخ "األمة" (على حد تعبيره) مما رماهم
به الشيخ المحضار من إدعاءات ما زالت قائمة إلى أن يزيلها فارسنا الهمام األخ فيصل بسيف العلم
ويذب عنهم متشحًا بدرع الشريعة الغّراء الواضحة فالحق أبلج والباطل لجلج وسيزول الغمام وينجلي
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السحاب ويرى الجميع الشمس المشرقة من بين أحرف المتنافسين وليظال دائمًا أحبة في اهللا أخوانًا
.فالخالف ال يفسد للود قضية إن شاء اهللا
__________________

http://laithmacca.arabform.com : راسلني
AM التعديل األخير تم بواسطة ليث مكة ; منذ 3 أسبوع الساعة 05:03

منذ 3 أسبوع 

 فيصل
مجاهد جديد

 
Jan 2009 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 15

،،أخي الكريم ليث مكة، حياك اهللا

:أود فقط التنبيه على ما يلي

ال أذكر في حياتي أني قرأت للشيخ الوادعي -رحمه اهللا- أية كتاب أورسالة أو (1
فتوى حتى، وأنا هنا لست بصدد الدفاع األعمى عن الرجل -رحمه اهللا-، لكن ما
.أعرفه أنه كان من أصحاب الفضل والعلم، فوجب حينها إعطاء كل ذي قدر قدره

أما لفظة "هالك" التي بينت معناها فلم ترد في كالم األخ إال في سياق التعنيف (2
والشماتة على من تكلم في المجاهدين، فال تحمل أخي على ما حملتها أنت عليه
إطالقا، وإن شئت فقلها في حق من مات من علمائك -رحمهم اهللا- واحملها على ما
.حملتها عليه حينها

أنا لست بصدد الدفاع عن العلماء واإلئمة األعالم، أنا هنا كتبت مقاال، يتكلم عن (3
تناقض واضح في الفكر "السلفي الجهادي" بشكل عام، وفي فكر "المقدسي" بشكل
خاص، ولم أطلب من أحد منكم الدفاع أو الرد، إنما أنتم من حمل على عاتقكم هذه
المسئولية، فردوا على تساؤلي بارك اهللا فيكم من غير إلزامي بالدفاع عن الشيخ
.فالن أو فالن. ولو أردتم نقاش ذلك فأفردوا له موضوعا آخر غير موضوعي هذا

.بارك اهللا فيكم، وأسأله تعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميال، اللهم آمين
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منذ 3 أسبوع 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

... لعلك تستبدل كلمة: "هلك" بكلمة: "مات" إن شاء اهللا وال مشكلة ... administratorأخي ال
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

منذ 3 أسبوع 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

:اقتباس

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة فيصل
األعالم، أنا هنا كتبت مقاال، يتكلم عن تناقض واضح يف الفكر "السلفي الجهادي" بشكل عام، ويف فكر "املقديس" أنا لست بصدد الدفاع عن العل´ء واإل²ة 
،بشكل خاص

لو على التناقض فهل ممكن ندرس تناقضات الفكر السعودي أيضا؟

سنبدأ من صالة بن باز وراء صدام حسين في فبراير ثم تكفيره بعد سبعة أشهر فقط

ونعّرج على قول بن باز أنا لم أتعرض لدوران األرض من قريب وال من بعيد إنما ذكرت كالم بن القيم
في دوران األرض

وال ننسى فتوى بن باز بتكفير جمال عبد الناصر لإلستعانة بالروس على اليهود
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... ثم جعله اإلستعانة بالصليبييين على المسلمين في العراق واجبة

وقطعًا يستحيل أن نمرر كون بن باز أعمى وال يحفظ أي من كتب التراث لم يقرأها كلها

.. ومع ذلك فهو عالم وال حول وال قوة إال باهللا

.. وفي النهاية نختم بموقف مقبل الوادعي من تكفير من مارس الديموقراطية

.. ثم عدم تكفيره إلبن باز .. مع أنه أخرج العثيمين من أهل السنة كما ثبت لدينا

:أما تكفيره لهم فإليك الدليل

:في حرمة اإلنتخابات التي افتى بها ابن باز قال الوادعي

حرمة االنتخابات405

الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وأشهد أن ال إله إال اهللا،
 :وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.. أما بعد
فيقول اهللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {ياأّيها اّلذين آمنوا إن تطيعوا فريًقا من اّلذين أوتوا الكتاب
يرّدوكم بعد إيمانكم كافرين ? وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهللا
فقد هدي إلى صراط مستقيم ? ياأّيها اّلذين آمنوا اّتقوا اهللا حّق تقاته وال تموتّن إال وأنتم مسلمون ?
واعتصموا بحبل اهللا جميًعا وال تفّرقوا?واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداًء فأّلف بين قلوبكم فأصبحتم
.{بنعمته إخواًنا وكنتم على شفا حفرة من الّنار فأنقذكم منها406
وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {ما يوّد اّلذين كفروا من أهل الكتاب وال المشركين أن ينّزل عليكم
من خير من رّبكم واهللا يختّص برحمته من يشاء407}، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {وّد
كثير من أهل الكتاب لو يرّدونكم من بعد إيمانكم كفًّارا حسًدا من عند أنفسهم من بعد ما تبّين لهم
الحّق408}، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {وال يزالون يقاتلونكم حّتى يرّدوكم عن دينكم إن
 .{استطاعوا409
هذه اآليات المباركات فيها التحذير من اإلصغاء إلى كالم أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين،
يقول اهللا تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود وال الّنصارى حّتى تّتبع مّلتهم410}، وفيها التحذير من
اإلصغاء إلى كالم أعداء اإلسالم: {وال تركنوا إلى اّلذين ظلموا فتمّسكم الّنار?}، ويقول سبحانه وتعالى:
.{?{وّدوا لو تدهن فيدهنون
فمن باب النصح للمسلمين والنبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يقول: ((الّدين الّنصيحة))، بل النصح
.{?هو وظيفة من وظائف األنبياء، فقد قال بعض أنبياء اهللا: {ونصحت لكم ولكن ال تحّبون الّناصحين
والنبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يقول: ((ثالث ال يغّل عليهّن قلب مسلم.. وذكر منها: مناصحة
أئّمة المسلمين))، ويقول النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: ((إّن اهللا يرضى لكم ثالًثا ويسخط لكم
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.((ثالثا.. وذكر من الثالث: أن تناصحوا من وّاله اهللا أمركم
ومن باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن اهللا عز وجل يقول في كتابه الكريم: {ولتكن منكم أّمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون?}، ويقول سبحانه
وتعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر411}. بل
أعظم من هذا أن ربنا عز وجل يقول: {لعن اّلذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن
.{مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ? كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون412
ومن باب القيام بما أوجب اهللا على أهل العلم، فإن اهللا عز وجل يقول لنبيه صلى اهللا عليه وعلى آله
وسلم: {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين413}، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {إّن
اّلذين يكتمون ما أنزلنا من البّينات والهدى من بعد ما بّيّناه للّناس في الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم
.{الّالعنون ? إّال اّلذين تابوا وأصلحوا وبّينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الّتّواب الّرحيم414
وشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا يقول: الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد في سبيل اهللا، أو أعظم
.درجات الجهاد في سبيل اهللا
ونحن في زمن تقّلب فيه الحقائق كما أخبر النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، وأهل العلم الذين كان
يظّن أّنهم سيدافعون عن اإلسالم وسيحمون حماه إذا اإلسالم يؤتى من قبلهم، وما كنا نظن أن يبلغوا
إلى هذا الحد، وأن يدافعوا عن الكفر حتى يجعلوه واجًبا، دع عنك أّنهم يجعلون البدعة سنة،
والضالل هدى، والغي رشًدا، وصدق النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم في ذكر الفتن إذ يقول:
((ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الّساعي، من
تشّرف لها تستشرفه فمن وجد ملجًأ أو معاًذا فليعذ به))، ونحن في زمن الفتن ال ينكر هذا إال من
.أعمى اهللا بصيرته
فنقول: إن لهم أسالًفا: {ياأّيها اّلذين آمنوا إّن كثيًرا من األحبار والّرهبان ليأكلون أموال الّناس بالباطل
ويصّدون عن سبيل اهللا415}، {أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ثّم
يحّرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون416}، {وإّن منهم لفريًقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم
.{يعلمون417
أولئك نزل بعدهم قرآن ففضحهم كما تقدم، ونحن اآلن ال يْنزل قرآن، وإال لرأيت أن بعض
أصحاب العمائم واللحى المحناة والثوب الذي إلى وسط الساق، يمكن أن يفضحه اهللا كما فضح
عبداهللا بن أبّي {واتل عليهم نبأ اّلذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الّشيطان فكان من الغاوين
? ولو شئنا لرفعناه بها ولكّنه أخلد إلى األرض واّتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه
.{يلهث أو تتركه يلهث418
وثبت عن النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((إّن أخوف ما أخاف على أّمتي كّل منافق عليم
الّلسان))، ويقول أيًضا: ((إّن أخوف ما أخاف عليكم األئّمة المضّلون)). فهؤالء حذرنا منهم رسول اهللا
.صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

:أما إخراجه للعثيمين من أهل السنة
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] إماُم الجاميِة باليمن [ابَن عثيمين] من السنة !!عندما أخرَج [الوادعيُّ

قال الشيخ الوادعي في أحد دروسه وبين طالبه: [من هم علماء أهل السنة بالعالم] فأصبح طالبه
يذكرونهم واحدا واحدا إلى أن جرى ذكر [الشيخ ابن عثيمين] فرّد الشيخ الوادعي بسرعة [الشيخ ابن
عثيمين ليس من أهل السنة، كيف يكون من أهل السنة وهو يتكلم في أهل السنة]، وظل الشيخ الوادعي
.فترة من الزمن ال يذكر الشيخ ابن عثيمين من علماء أهل السنة

وهذا تسجيل صوتي
http://www.geocities.com/asd4004asd/...nohtaemeen.mp3
سئل فيه الشيخ الوادعي عن العلماء السلفيين في هذا العصر
فذكر الشيخ األلباني والشيخ ابن باز ويذكر صالح الفوزان
.ويذكر ربيعا المدخلي ويذكر العباد ولم يذكر ابن عثيمين

وهذا تسجيل صوتي__آخر
http://www.geocities.com/asd4004asd/wadi-oth2.mp3
.-فيه غمزات من الوادعي في الشيخ ابن عثيمين بسبب فتواه في االنتخابات -رحمهما اهللا

فكيف يقول أنهم زائغين منافقين كما أثبتنا بالحجة والدليل القاطع وال يكفرهم؟

:أنت بشهادتك الملزم بها تقول أن الوادعي

لكن ما أعرفه أنه كان من أصحاب الفضل والعلم، فوجب حينها إعطاء كل ذي قدر قدره." أ.هـ"

 .. ولن أزيد على ما تفضلت به

كيف يكفر الوادعي من يدخل اإلنتخابات وال يكفر من يستحلها وإن قال أنهم اقتربوا للكفر؟

.. بل وقال أنهم كالب ومنافقين ويحرفون القرآن .. إلى آخر ألفاظ الطائفة السلفية األثرية

.. بانتظارك أخي الكريم

دعك من المقدسي، حل مشكلتك أنت أوًال .. فالمقدسي مهما فعل فأنت ال تشهد له بالعلم

.أنا أتيتك بمن تشهد له بالعلم أنت وأقمت عليك الحجة من فمك ألدينك

http://www.geocities.com/asd4004asd/wadi-ibnohtaemeen.mp3
http://www.geocities.com/asd4004asd/wadi-oth2.mp3
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