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﷽ 

 
 احلمد هلل محدًا يليق بجالله، والصالة السالم عىل رسول اهلل وصحبه وآله، أما بعد:

 .فيام سطره أحدهم باسم: )وال يوم الطني( الدين واإليامن، للنظر خوةإفقد عهد يل     

ر ما رأوه مسطورًا بيد ذاك  ؛وحلسن الظن بالعبد املسكني  أرادوا منه االنتصار وكشف عوا

 لوال عجزي عن قول: ال، لقلتها ألف مرة، وذلك ألسباب منها: الرجل، وعلم اهلل 

ه، فلم يعد يف نظري إال هو، أم قد أشغلني اهلل  -1 ا الناس فقليل منهم من به عمن سوا

خالف هواه، وقليل من قليل من طلق الدنيا طالقًا بائنًا ال رجعة فيه، وقليل من هذا القليل 

من اهتم رأيه، وأقل منهم من انشغل بخاصة نفسه، وترك العوام، وما الصرب إال هذا، ولكن 

 ؟!أكثر الناس بني بطالة وضاللة، فهل من متجرد هلل 

 من أنصف نفسه، فضاًل عن إنصاف غريه -إال من رحم اهلل  -ناس ما خربت يف ال -2

 قد أمر هبام؟! إذا غاب اإلنصاف أين سنجد العدل واإلحسان، واهلل  :فقوال يل بربكام 

فلو أبرصوا ألنفسهم ! ، ومل يسلم منهم إخواهنم الدين الفرس والروم خوةإسلم من  -3

 ورسوله  بسابقة اهلجرة واجلهاد، وحب اهلل قد جاوز بأصحابه  لعلموا أن رسول اهلل 

فام يل أرى إخواين رضوا باجللوس عىل الطرقات، ومل ينُج من سياط ، جاوز هبم القنطرة

فيا  ؟، وال العامل فقللوا من شأنه ، وال الكبري فجهلوا أمره ألسنتهم الصغري فسفهوا رأيه

 ؟! اليقظة ، وأنمتنا بعد ما لك ثبطتنا بعد الوثبة ؛حادي القوم

، والذي ال  ما أجد يف نفيس بغضًا ملثل أن أرسج فريس يف مثل هذا الرهان وعلم اهلل     

ن(، وإين ألرجو اهلل  يربح فيه أحد أن يقيلني إخواين بعد هذا من كل  ، بل الكل فيه )خرسا

 ، وأستغفر اهلل وأتوب إليه. هذا
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 عىل أغلوطات:أما الرجل كإطار عام، فإين وجدته قد بنى مذهبه 

 أنه جانب ألفاظ السلف يف النصح والنقد والتصحيح. 

فًا، فال يرتو   ن.ى حتى يتثبت، وال يتمهل حتى يتيقأنه يلقى التهم جزا

ء مستقل، بل هو مقلد لغريه.   أنه مع الناس يردد ما يرددون، وليس له لوا

ء أكا  هر األلفاظ، سوا ن من قول خمالفه، أم من األدلة التي يعتمد يعتمد عىل ظوا

 عليها.

 يعتمد تفصيالت املحدثني ال أصحاب األصول. 

 ال يفرق بني ما يسع فيه اخلالف، وما ال خالف فيه. 

 يأخذ الناس بسوء الظن. 

 العمل اجلهادي.يصادر حق غريه يف االجتهاد و 

ه. يؤمن بأن احلق كل   احلق معه ومع شيخه، ال مع أحد سوا

 تدفعه احلمية ويستفزه الغضب، فتختلط عنه املسائل. 
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، فإين سأقف عند بعض كلامته، وقفات لو راجع نفسه فيها، فإين  أما بشأن تفصيل ما كتبه     

 ة، فمن ذلك:أحسب أنه سيعيد النظر، ومن َثم القول فيها، وصوالً للحق، وطلبًا للهداي

 :  نقل عن أيب حامد الغزايل قوله -1

أخسس بأخ يراك والكالب تفرتسك ومتزق حلمك وهو ساكت ال حتركه الشفقة واحلمية  )

 .1( للدفع عنك ومتزيق األعراض أشد عىل النفوس من متزيق اللحوم

نه، وتنت هك قلت: صدق الغزايل، فام أخس ممن يرى كالب الفرس والروم تفرتس حلم إخوا

نه سياط الشتم والسب والقذف واللعن،  ته، وال يسكت، بل يسلط عىل إخوا أعراض أخوا

 أن نرى باطلنا حقًا، أو أن نلبس حقنا باطاًل. -سبحانه –فإىل اهلل املشتكى، ونستعيذه 

إمام الدعوة يف هذا الزمان إمام أوعرت السياط جلده وقعر السجن ظهره  قال يف شيخه: ) -2

 معصمه قصة الكف الذي أوهن املخرز، ووشم عىل أصمصه ملحمة النور ونقش القيد عىل

الذي بدد الظالم وحكاية الصوت الذي صدع اجلدران وأوهن كيد السجان، شيخ بقي 

كالطود الشامخ ال يرضه ريح وال يقلقه هزيم .. بل بقى خيرج شطأه ويثري زرعه ثبته اهلل 

 (.تعاىل

له ولغريه بالثبات، ولكن عىل احلق، فاإلنسان بني  قلت: إي واهلل، ما أحوجنا أن ندعو

 ابتداًء، وثبته عىل احلق انتهاًء: خطرين قل من يسلم منهام إال من هداه اهلل 

تيم، فكم من الناس من سجن وظلم وعذب وأوذي، ثم أضاع   أن األعامل باخلوا

 ه يف اإلخوان املفلسني ترى عجبًا.ض  دينه ودنياه، واستعر  

، ليجعل عالمة عىل احلق، فال الذي عذب وجلد  أن االبتالء ال خيتص باملسلم 

، ولوال ذاك لكان كل سجناء العامل عىل حق، وال الذي نجا  وسجن يلزم منه أن يكون حمقاً 

عىل باطل، وإال لكان كل املتنعمني من املسلمني عىل ضاللة، وأقرب مثال عىل  بقدر اهلل 

                                                           

فصلنا بني قوله وقولنا بقال وقلت، وكل ما جاء ملونًا باللون األمحر فهو من قوله، مل نترصف فيه بتعديل  1

 اختصار، بل تركناه كام هو بحروفه.أو 
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والشيخ أيمن، فاألول ما عانى مثل ما عاناه األخري يف سجون الطواغيت،  ذلك الشيخ أسامة

ومع ذلك كان مقدمًا وحق له ذلك، مع معرفة الفضل لكل منهام، ولكن نقدم من رضينا كلنا 

 بتقديمه. -واألخري معنا -

 فاألصل بناء األحكام عىل األصل وليس عىل العوارض، فافهم هديت للحق، فاألنبياء قبل     

عىل السنة قبل  -   –االبتالء وبعده عىل احلق، وما زادهم االبتالء إال ثباتًا، وابن حنبل 

 الفتنة واالمتحان وبعدمها.

وما رض القمم  -حتى إذا تراءت هلم سهول خرض بالت عىل سفحه قال يف خصومه: ) -3

 (.بول البقر

وهل سيرض اخلالفة  ، وحار عليك، فقيل لك: قلت: ما تراك ستقول لو أصابك سهم قولك

واخلليفة بول )........(، أنت رشعي وليس شارعي، فاعرف قدر نفسك، واحفظ اسمك، 

 وال يستزلك الشيطان فرتدى.

وهذا نبي اهلل تعاىل حممد صىل اهلل عليه وسلم جاهد يف اهلل حق جهاده ليخرجهم قال: ) -4

.. فنالوا عرضه والكوا حلمه من الظلامت إىل النور وحيرزهم من خزي الدنيا ونار اآلخرة 

وكرسوا رباعيته وشقوا وجهه وألقوا سال اجلزور عليه وهو ساجد مسبح .. ثم نخسوا ناقة 

ابنته حتى وقعت وطرحت جنينها وماتت من وعكتها تلك فيام بعد .. ثم قاتلوه و حارصوه 

له ثم وأتوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيضهم وخيلهم وخيالئهم حربًا عليه وتكذيبًا 

سموه فعالج سكرات املوت أشد معاجلة حتى أفضت روحه الطاهرة إىل بارهيا تبارك وتعاىل 

.. ثم خلفوه بآل بيته رش خلفة فطعنوا يف زوجاته وهربوا أوالده وساقوا ذراريه صىل اهلل عليه 

وسلم إىل حتوفهم و مصارعهم بالنار واحلديد والبطش والتنكيل فنحروهم كام نحر جند 

 (. ادي طالب الصالةالبغد

قلت: ليس عجبًا أن تبلغ بك اخلصومة حد الفجور، ولكن إن كنت والبد فاعاًل، فاعرف 

ما غاب  -وهو يومئذ مرشكاً  - أخالق من ألحقت هبم اخلالفة ورجاهلا، فهذا أبو سفيان 



7 
 

 شجه حني أعدائه أللد نفسه من ينتصف -اهلل لعنه –عنه إنصاف خصمه، وهذا أبو جهل 

 ؟! ، فام بالكم أهيا القوم غاب عنكم اإلنصاف محزة

وأما العجب فهو إحلاقك جند اخلالفة باملرشكني والروافض، فهل هذا تكفري هلم أم جتريح أم 

 تشويه؟!

م بكل حيلة وسبيل، فلنرضب عنه صفحًا، إذ ما ظهر أوىل بالوقوف  قد خترج من هذا اإللزا

 عنده.

 الب الصالة؟فمن هذا املنحور من جند البغدادي ط

فإن كان مستحقًا للقتل، إما بردة أو كبرية تستوجب حدًا كاإلفساد يف األرض، فمن قال أن      

طلب الصالة مانعًا دون قتله، وإن حرم قتله، فعصمته باإلسالم أكرب من عصمته بالصالة، فام 

 وجه الطعن هديت للحق؟!

م املقاالت بقدر ما جتذهبم وجتلبهم لألسف وجدت أن أكثر أنصار الدولة ال جتذهبقال: ) -5

اإلصدارات املزخرفة بالفقاعات املبهرجة أعني األناشيد واإليقاعات التفجريية .. وال غرو 

نيته سيجذبه لون  يف ذلك فمن تربى عىل تقديس بروسيل مع وثنيته وتعظيم رامبو مع نرصا

افة البوب و"سبيس تون" الدماء الذي يفوح من إصدارات املسالخ التي كانت وليدة سفاح ثق

وجاكي شان مع ثقافة ردهات خمابرات صدام حسني.. فأنتجت هذا الوليد املسخ الذي سمي 

 زورًا وهبتانًا وتروجيًا وخداعًا بالدولة اإلسالمية وهي منه براء...

فنصب فخ اخلليفة من أرشب بثقافة البعث ونمى يف ردهات األمن العامة وشعب وفرق 

 (.هذا الفخ حدثاء هنلوا من ثقافة غرندايز وساسوكي ..ورامبو وبروسيل البعث فتطاير إىل

قلت: من اجليد أن تتسع ثقافتك لتعلم هذه األسامء والتي جيهلها الكثري ممن طعنت فيهم بأهنم 

 من تربى عليها، فلست أدري من أوىل بالطعن!

ه يدل: أ فإين أشهد اهلل  عىل ضحالة ثقافتي، أين أعرف بعضهم وأجهل البعض، فعالم ترا

 أم عىل سعة علمك؟!
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ومع ذلك، فأوئلك الذين تربوا أو خترجوا أو تأثروا باألمن والبعث، هل كان اجلوالين منهم، 

 أم أهنم دخلوا فيه بعد خروجه عنهم؟

 وهل الظواهري حني حكم هلم بإمامة العراق كان جيهل هذا؟ 

 لهم الدخالء؟!، فداخ أم أهنم ظهروا بعد أن رفع احلكيم عنهم يده

 (.املاء إذا بلغ القلتني لن ينجسه سؤر غلامن الدولةقال: ) -6

، وتندم عليها يف  ، بل سأمحلك تبعيتها لتكتوي بنارها يف الدنيا قلت: يف هذه لن أنترص هلم

 وجتد من فجرت يف خصومته ألوف مؤلفة. ، اآلخرة، يوم ترجو حسنة

دها من يدرك أن: أحسن ما يف خالد وجهه  فقس لعل هناك من أنصار الدولة وجنوقال: ) -7

 (.عىل الغائب الشاهد

َأنَّ اب َن قلت: وهذه سأعرض عنها إعراض املتأدب بأدب القرآن، ولنا ما جاء يف الصحيح )

 احلُرِّ ب ن  قَ  -¶ -َعبَّاٍس 
يه  َفَة َفنََزَل َعىَل اب ن  َأخ  ن  ب ن  ُحَذي  ص 

ُن ح  َم ُعَيي نَُة ب 
ي ٍس، َقاَل: َقد 

م  ُعَمُر،   يه 
ن  يَن ُيد 
ذ  َن النََّفر  الَّ ، ُكُهواًل  -َوَكاَن م  ال س  ُعَمَر َوُمَشاَوَرت ه  َحاَب ََمَ ُء َأص  ا َوَكاَن الُقرَّ

، َفاس   -َكاُنوا َأو  ُشبَّاًنا ري 
ن َد َهَذا اأَلم  ٌه ع  ي، َهل  َلَك َوج 

: َيا اب َن َأخ 
يه  ب ن  َأخ 
َتأ ذ ن  يل  َفَقاَل ُعَيي نَُة ال 

ُعَيي نََة، َفَأذ َن َلُه ُعَمرُ 
َتأ َذَن احلُرُّ ل  ُن َعبَّاٍس: َفاس  ، َقاَل اب 

ُن َلَك َعَلي ه 
َتأ ذ  ؟ َقاَل: َسَأس 
، َفَلامَّ َدَخَل َعَلي ه 

َل َوالَ حَت ُكُم َبي نَ  ينَا اجلَز 
ط   َما ُتع 
 
، َفَواَّللَّ َن اخلَطَّاب  ي  َيا اب 

َب ُعَمُر َعَلي ه  َقاَل: ه  ، َفَغض  ل  نَا ب الَعد 

نَب يِّه  
َ َتَعاىَل َقاَل ل  نَّ اَّللَّ

ن نَي، إ  م  رَي املُؤ 
: َيا َأم  ، َفَقاَل َلُه احلُرُّ

 مئ زئ ٱُّٱ: َحتَّى َهمَّ َأن  ُيوق َع ب ه 

نَ  ،1٩٩األعراف:  َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ  َما  َوإ نَّ َهَذا م 
 
نَي، َواَّللَّ
ل  اجلَاه 

 
 
َتاب  اَّللَّ
ن َد ك  ، َوَكاَن َوقَّاًفا ع  نَي َتاَلَها َعَلي ه 

 .1(َجاَوَزَها ُعَمُر ح 

وننبه بادئ ذي بدء بأننا ال نتقّول عىل الكاتب إن نسبنا إليه تكفري الشيخ املقديس يف قال: ) -8

 (.مقالته

                                                           

 (.4642( برقم )6/60صحيح البخاري ) 1
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ر منك أنه مل يكفره نصاً  إنام هو اجتهاد منك، فأنت من توىل كربه، أما التكفري ، و قلت: هذا إقرا

حًا، فليس لك ال أن تقّوله فتكون كاذبًا يف قولك، وال أن تظن  ،فام مل ينص عليه الرجل رصا

 فإن ظنًا هذا حاله كله وليس بعضه إثم.

 (.ماذا يعني االنسالخ عن الدين عند كل من يفقه العربية؟؟قال: ) -٩

،  ، وال بام يؤول إليه الكالم م، فالتكفري بالزم القول ما قال به أهل السنةقلت: هذا مما ال يلز

، وأظن أنك حتسب نفسك عىل أهل السنة، فام بالك  وال باملفهوم من القول دون املنطوق

 حدت عن سبيلهم

أو  -خاله خيفى عليك، فاعتربه من باب التذكرة، هل تعني أية آية ولنرضب لك مثااًل ال ن

عدت مرتكب الكبرية من املسلمني باخللود يف النار أنه كافر، وهل كل حديث تو -حديث

، وهل من ختم بلفظ: "ليس منا" أو: "ليس مني"، يدل عىل ظاهره أنه ليس من أمة حممد 

 يكون كافراً؟! برئ منه رسول اهلل  

رهم حتى هذه اجلرأة اعتدناها من رشعييهم واقتدى هبا رعاعهم وأتباعهم وأنصاقال: ) -10

صار التكفري باجلملة واملفرق وبغري سبب رشعي هو السمة الغالبة عىل القوم فحق ملن 

 (.وسمهم باخلوارج أن يصدر ذلك الوسم

، ليس من جهلهم  قلت: إين كلام سمعت أو قرأت من وسمهم باخلوارج تصيبني الدهشة

، ولكن  تاريخ والفرق، أو جهلهم بال بحال الدولة أو جهلهم باخلوارج وأصوهلم ومذاهبهم

، وله الكتب املطوالت واملخترصات يف تربئة نفسه من  أساساً  فكر احلروريممن هو متهم بال

 ، ثم نجده بنفس حجج املتهمني له يتهم غريه. التهمة

وإين كلام سمعت من الدول الطاغوتية الكافرة، ومن موظفيهم املتسمني بالعلامء والفقهاء،      

راء، واإلخوان املسلمني قوهلم، بل واستشهادهم بأمثالكم عىل أن الدولة وهم من اإلسالم ب

 به؟! نوَحى به إليكم، أم هو مما تتواصومن اخلوارج، أسأل حينها: أهذا مما ي
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 اَّللَّ
ٍد، َوُموَسى ب َن -هو أمحد بن حنبل –قال أبو بكر اخلالل: )َقاَل َأبُو َعب د 

: "َبَلَغن ي َأنَّ َأبَا َخال 

، َأن  اَل َمن   ل  َقو  ُعوَن إ ىَل َهَذا ال  َلنَا، َوَيد  يُبوَن َقو 
، َفَيع  َان ب  ل ُسوَن يف  َذل َك اجل  ، جَي  ُهم  َ ُصوٍر َوَغري 

ُج". ثُ  ر  ََوا ل  اخل  ُعُموَن َأنَّا َنُقوُل ب َقو  ، َوَيز  ُفر  يُبوَن َمن  َيك 
ُلوٍق، َوَيع  ُ خَم  ُلوٌق َواَل َغري  َم مَّ تَ ُيَقاَل: خَم  َبسَّ

) َتاظ  ُغ   َكامل 
 
 اَّللَّ
 .1َأبُو َعب د 

 (.وصدق من وصفهم بالغلو والولوغ يف محأة التكفريقال: ) -11

 ول، واخلارجي يتهم األاخلارجياآلخر ب صفقلت: وهذا من القياس البديع، فاملرجئ ي

 ؟ باإلرجاء، وأنت تتهمهم بالغلو، وهم قد يتهموك بالتميع والرقة يف الدين، ثم ماذا

هال ضبطتم أنفسكم بأصول جامعة لكي نستطيع أن نرجع ونرجعكم إليها لنرى من املستقيم  

 ؟ عىل األمر من املضيع، والثابت من املداهن

ما أسهل حكم الردة عندهم ويرس إطالقه عىل املخالفني، وتندرج الردة لدهيم قال: ) -12

 (.املة والسلوليةحتت مسميات عدة يستعملوهنا، منها: مصطلح الصحوات والع

  أن ييرس لك من يبينه قلت: هال أفصحت عن وجه اإلشكال عندك، لعل اهلل 

، أما  ، فعليك بمراجعة أدلتهم ومناطات أحكامهم ، وأنت تنكره فإذا كان يف مناط تكفريهم 

، فهل خفي عليك أن مصطلح الصحوات يطلق عىل من  اإلطالقإذا كان اإلنكار ملجرد 

 األكرب واشرتاهم باملال ودعمهم بالسالح ملحاربة اإلسالم وأهله؟! جندهم الطاغوت

وظاهر الذي بات يطلق عىل كل من ريض وأعان " السلولية " وهل نحتاج لبيان مقصود 

 ؟! طاغوت ما يسمى بدولة آل سعودطواغيت العرب وعىل رأسهم 

 فام الظن باإلحلاق؟! ، إذا كنت تنكر اإلطالقو

 ؟ كيف تلتقيانليت شعري ، ف ، وأنكام بني مرشق ومغرب البون بينكامهذا ما يدل عىل وسع 

                                                           

 (.1825( برقم )5/146السنة للخالل ) 1
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، ويكفره  هنا يأخذ الشيخ بجريرة ما تلفظ به املذيع بوصف الطيار بالشهيدقال: ) -13

 (. بقياس األوىل زعم!

، فأنصف نفسك ثم  ، وهو تأويل للكالم وحتريف قلت: هذا ما زعمته أنت ال ما زعمه هو

 م إن هذا باب استفهام إنكاري وليس تكفري، فافهم.، ث أنصف إخوانك

را فال هو ترحم وال سامه بالشهيد فهذا بيان بأنه ال قال: ) -14 الشيخ تلفظ باسم الطيار مرا

 (. يوافق عىل وصف الطيار

، وقد كان يسعه املفارقة إن  قلت: ال وألف ال، فاملقام مقام بيان، وما كان حيق له السكوت

 ، هذا أوالً. عجز عن اإلنكار

 وأما ثانيًا، فأين إظهار الرباءة والعداوة التي سطرها يف كتبه ومقاالته؟!

فقته عىل إطالق مسمى شهيد، أوىل  وأما ثالثًا، فاملوقف السلبي ال يدل عىل يشء، والقائل بموا

 ؟ عمر بن اخلطاب"، فهل تدل هذه عىل غري احلياد ،"قتل أبو لؤلؤة -أمن قولك، وخذ مثاالً: 

 وكيف نعلم منها معتقد القائل؟

 عمر بن اخلطاب". ،-لعنه اهلل -"قتل أبو لؤلؤة املجويس  -ب

 ."عمر بن اخلطاب  ،"قتل أبو لؤلؤة املجويس -ج

 مما يدل عىل سنية القائل، عىل تفاوت يف املفهوم والداللة.والذي قبله فهذا 

  وهذا من باب إلزامك من فيك     

، إذا اقرتن بشهادة احلال أو بالتبعية  غياب اللفظ الرصيح والفعل الواضحنا نعتقد بأن نوإال فإ

 ، جيده للمذيع وطياره ن رآه وسمعه، وهنا شهادة حال شيخك عند كل م يكفي لإلحلاق

 أقرب منه للموحدين ودولة اخلالفة.

د بني يدي البحث بيان مسارعة مرجعيات القوم يف التكفري وتساهلهم يفقال: ) -15  املرا

ر بل وبالزم قول غري قائله!!  (.إطالقه ال بالزم قول املكفَّ
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، وملاذا  ، فأين هو التكفري الذي زعمته ، ثم تنزل وحتكم ، تطلق وتعمم قلت: عجيب أمرك

  ؟ عنهم تتجنى عىل املوحدين تنفرياً للمسلمني

ح عىل أن تأيت بنص رصي -لو وجدت، وأنى لك ذلك –فبدل اللف والدوران، كان بإمكانك 

، وجعلتها بوقًا تظهر من  تكفري شيخك وترحينا من هذه الدوامة التي دوخت نفسك فيها

 خالله حمامل نفسك ومكامن صدرك.

وإطالق مثل هذا النوع من التكفري ؛ تكفري للمسلمني حثوا وباجلملة فكم يسمع قال: ) -16

الكفر ومتجيد الطواغيت  املسلمون اليوم يف ديارهم ويف فضائياهتم ويف شوارعهم من عبارات

وال يقدرون عىل إنكاره وكثري ال يقدرون عىل املفارقة ويتقوهنم تقاة وقلوهبم تلعنهم .. أليس 

 (.؟؟مثل هذا التسارع يف التكفري هو بالء مجاعة الدولة وطامتهم التي كفروا هبا خصومهم

 قلت: بل هو بالء من ختم عمله بذلك.

،  ، فالناس مل يربزوا أنفسهم كأئمة توحيد وسكوت شيخكأما قياسك بني سكوت الناس     

، فهل  ، ودون اخلوض يف وجوب أو سنية إظهار التوحيد ومل يصدروا أنفسهم كعلامء وفقهاء

 ؟! أصبح فعل الناس حجة يف دين اهلل 

 الباطل فضاًل عن الكفر يعترب دلياًل يف املسألة؟ نوهل سكوت الناس ع

الفضائيات وطعنوا يف الدولة واخلالفة، وسكتوا عن الباطل وهل كل الناس ظهروا عىل 

 واملنكر والكفر؟!

بط أو قال: ) -17 وإذا كان هذا حال رشعييهم يف التساهل واملسارعة يف التكفري دون ضوا

أسباب حقيقية ظاهرة ورصحية ؛ فكيف سيكون حال عوامهم وطغامهم ؟ ال شك أن حاهلم 

 (.ت النحر والذبح للمصلني واملجاهدين واملخالفنيهو ما تعاينوه كل يوم من مسلسال

قلت: رجعنا للشقشقة، فهل الصالة أو اجلهاد مانعني دون التكفري والتقتيل ملستوجب احلد أو 

وال أثر، وأكثر جند الطواغيت يصلون،  عىل ما ال معني لهمستحق العقاب، فلم الدندنة 

 ويزعمون أهنم جياهدون؟
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طك الذي تشكله عىل مقاسك، فاضبطها بأصل وقاعدة ليحق لك أما املخالفة فهي من مطا

 القول فيها.

ء بالدين والنطق بلوازم الكفر أو قول قال: ) -18 أما محقه وقلة فهمه أنه ال يميز بني االستهزا

 (.الكفر من باب التدين به

 قلت: أليس هذا أخذ للناس بسوء الظن، وجتهيلهم بام ال خيفى عىل طالب علم

، وهو مع  املردود عليه كام تدعيه تلميذ شيخك، وهو الذي خترج عىل يديه كام تقول فإن كان 

 ؟! ، فليت شعري ماذا كان يتعلم منه ذلك ما زال جيهل ما تقوله

قيد التدين الذي جئتنا به، وجعلته حاكاًم عىل النصوص، ألم يكن كفر اليهود  ضابط ثم ما

 كام تقول؟! والنصارى ورشك العرب من )باب التدين به(

األول هو مناط الوعيد يف اآلية اآلنفة فال حيل ملسلم قادر َمالسة من هذا حاله إال قال: ) -1٩

بإنكار رصيح ) َمالسة املستهزئ بدين اهلل ( ..   والثاين منكر يسع فيه التأين ويرشع فيه 

م يلزم منه الكفر التدرج مع اخلصم والتبيني وَمادلته بالتي هي أحسن ) َمالسة من يتكلم بكال

 (.أو يتكلم بالكفر تدينا(

 ؟!  مناط التكفري يف اآليةذا التقسيم ثم جعلت أحد فروعه قلت: من أين جئت هب

ء فقط حتى ختصصها بذلك  ؟ وهل التفسري الصحيح املعتمد هو حرص التكفري يف االستهزا

 وهل قال العلامء بتخصيصها بحيث ال يصح التعميم؟

  الكفرين فجعلت األول بعدم احلل، والثاين بتدرج اإلنكار؟ وأسألك عن الفرق بني

 ؟!-كام زعمت– ؟! أهذا جاهل أم أمحق وماذا تقول فيمن مجع بينهام وعمم احلكم

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱثم ألم تسمع قوله تعاىل مثاًل: 

عن يف ، فهل القتال ال يكون إال إذا اجتمع الط12التوبة:  َّ حت جت  هب مب

  الدين مع النكث يف العهد؟!
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 ؟! ، أم العكسوهل مناط القتال هو الطعن ال النكث

ي َعاَهَدَنا َعَلي ه  م  
ذ  َدُه الَّ : َعه  ينَُه؛ َأي 

 َمن  َنَكَث َيم 
َتال  َن ال َكفِّ قال ابن القيم: )َأَمَر ُسب َحاَنُه ب ق 

عَ  ث  ال  ين  َعىَل َنك   الدِّ
َن يف  َك، َوَعَطَف الطَّع 

َة ق َتال ه  َذل  لَّ ين نَا، َوَجَعَل ع  ن  يف  د  د  َعن  َأَذاَنا َوالطَّع  ه 

ََذا ُتَغلَُّظ عَ  ، َوهل  َتال  ق  َبة  ل ل  ُوج  َباب  امل  َس  ن  َأق َوى األ 
ر  َبَياًنا َأنَُّه م  ك  ُه ب الذِّ ُعُقوَبُة(َوَخصَّ ب ه  ال   .1ىَل َصاح 

 وعىل العموم فها هو قول أئمة التفسري يف اآلية:

 وَ 
 
ُفُروَن ب ُحَجج  اَّللَّ يَن َيك 

ذ  ار  الَّ ُكفَّ اَلَسة  ال   َعن  َُمَ
 
ُموا هَن َي اَّللَّ
َدَما َعل  ي: َبع 
ن  آي  قال الطربي: )َيع 

َا  ُئوَن هب  ز  َته  ، َوَيس 
ل ه : 140النساء:  َّ حل جل مك لك خك ٱُّٱك تَاب ه  ي ب َقو 

ن   َّلك  ٱُّ، َيع 

ُلُه:  ياًم. َوَقو 
ُه ب َأنَّ هَلُم  َعَذاًبا َأل  َ يًثا َغري 

ُثوا َحد  ي: َوَقد   140النساء:  َّ جمهل مل خل ٱُّٱَيَتَحدَّ
ن  َيع 

 
 
 اَّللَّ
ُفُر ب آيَات  ُتم  َمن  َيك  َل َعَلي ُكم  َأنَُّكم  إ ن  َجاَلس  ث ُلُه، ُنزِّ َمُعوَن َفَأن ُتم  م  َا َوَأن ُتم  َتس  ُئ هب  ز  َته  ، َوَيس 

َنَُّكم  َقد  َعَصي ُتُم ا
، أل  م  ه 
ل  ع 
 َمَثُلُهم  يف  ف 
َال  ن  مَل  َتُقوُموا َعن ُهم  يف  ت ل َك احل 

ي: َفَأن ُتم  إ 
ن  َ َيع  َّللَّ

 
 
 اَّللَّ
َمُعوَن آَيات  ، َوَأن ُتم  َتس  ُكم  َمَعُهم 

م  ب ُجُلوس  ه 
ئ  َزا ه 
ت  ُه ب اس  َا، َكاَم َعَصو  َزأُ هب  َته  َا َوُيس  َفُر هب   ُيك 

ث ُلُهم  يف  
ن َها، َفَأن ُتم  إ ًذا م 
ُه م  ي َأتَو 
َو الَّذ   َنح 
 
 اَّللَّ
َية  ص  ن  َمع 
، َفَقد  َأتَي ُتم  م 
 
 اَّللَّ
َية  ب آيَات  ص  ُرُكوب ُكم  َمع 

ُكم  َما هَنَ 
َيان  ، َوإ ت 
 
ُ َعن ُه.اَّللَّ  اُكُم اَّللَّ

      ُ َن امل 
ٍع م  ن  ُكلِّ َنو 
َباط ل  م  ل  ال   َأه 
اَلَسة  ي  َعن  َُمَ َحُة َعىَل النَّه 

َواض  اَلَلُة ال   الدَّ
َية  ه  اآل  َعة  َويف  َهذ  ب َتد 

 ُ َن األ  و  َذل َك َكاَن مَجَاَعٌة م  . وب نَح  م  ه 
م  يف  َباط ل  ه 
ض  ن َد َخو 
َفَسَقة  ع  اًل َوال   َيُقوُلوَن َتَأوُّ

َية  اض  َ ة  امل  مَّ

. ل ه  ف يه  ض  َأه  ن َد َخو 
ي َعن  ُمَشاَهَدة  ُكلِّ َباط ٍل ع  َا النَّه  ٌد هب  ُه ُمَرا ، إ نَّ

َية  ه  اآل  ن ُهم  َهذ 
 م 

َن ا ل س  م  َج   امل 
َكل َمة  يف  ُم ب ال  ُجَل َلَيَتَكلَّ ٍل، َقاَل: "إ نَّ الرَّ

َا ُجَلَساَءُه، َعن  َأيب  َوائ  َك هب  ح  ُيض 
ب  ل  َكذ  ل 

ٍل. أَوَلي َس 
، َفَقاَل: َصَدَق َأبُو َوائ  يِّ

يَم النََّخع  ه  َرا ب   
ُت َذل َك إل  . َقاَل: َفَذَكر  م  ُ َعَلي ه  َخُط اَّللَّ  َفَيس 

 :
 
َتاب  اَّللَّ
 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱَذل َك يف  ك 

 .140النساء:  َّ جمهل مل خل حل جل مك لك
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م  َصائ مٌ  يه 
هَبُم  َوف  ٍب، َفرَضَ ا ًما َعىَل رَشَ  َقو 

يز  َعز  ُن َعب د  ال  َوَة، َقاَل: َأَخَذ ُعَمُر ب  َشام  ب ن  ُعر 
، َعن  ه 

 َّ جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق ٱُّائ ٌم َفتاََل: َفَقاُلوا: إ نَّ َهَذا َص 

 .1(140النساء: 

اُك َعن  اب ن  َعبَّاٍس  حَّ ٍث يف  -¶ -وقال البغوي: )َقاَل الضَّ َية  ُكلُّ حُم د  ه  اآل   َهذ 
: َدَخَل يف 

م   ين  َوُكلُّ ُمب َتَدٍع إ ىَل َيو  ، الدِّ ق يَاَمة  ن َدُهم   140النساء:  َّ جمهل مل خل ٱُّٱال 
ُتم  ع  : إ ن  َقَعد  َأي 

ه  َفاَل  يٍث َغري  
، َوإ ن  َخاُضوا يف  َحد  ث ُلُهم 

اٌر م   َفَأن ُتم  ُكفَّ
يُتم  ب ه 
ُئوَن َوَرض  ز  َته   َوُهم  خَيُوُضوَن َوَيس 

، َوَقا َهة  َكَرا  َمَعُهم  َمَع ال 
ُقُعود  يٍث َبأ َس ب ال  ُقُعوُد َمَعُهم  َوإ ن  َخاُضوا يف  َحد  ََسُن: اَل جَيُوُز ال  َل احل 

ه (  .2َغري  

َنَّ َمن  
ن ُهم  ُمن َكٌر؛ أل 
ََعاِص  إ َذا َظَهَر م  َحاب  امل  نَاب  َأص 

ت  ََذا َعىَل ُوُجوب  اج  وقال القرطبي: )َدلَّ هب 

، َوال َلُهم  ع 
َ ف 
ب ُهم  َفَقد  َريض 
َتن  ُ مَل  جَي  ٌر، َقاَل اَّللَّ ر  ُكف  ُكف  َضا ب ال  (. َفُكلُّ َمن  رِّ ث ُلُهم 

: )إ نَُّكم  إ ذًا م 

َر عَ  ًء، َوَين َبغ ي َأن  ُين ك  ر  َسَوا ز  و   ال 
م  َيُكوُن َمَعُهم  يف  ر  َعَلي ه 

َيٍة َومَل  ُين ك 
ص  س  َمع 
ل   ََم 
م  إ َذا َجَلَس يف  َلي ه 

َية   ص  َع  ي َأن  َيُقوَم َعن ُهم  َحتَّى اَل َتَكلَُّموا ب امل 
م  َفَين َبغ  ري  َعَلي ه 
ر  َعىَل النَّك 
د  ن  مَل  َيق 
َا، َفإ  ُلوا هب  َوَعم 

يز   َعز  َي َعن  ُعَمَر ب ن  َعب د  ال 
. َوَقد  ُرو 
َية  ه  اآل  ل  َهذ  ن  َأه 

ًما  -  -َيُكوَن م  َأنَُّه َأَخَذ َقو 

يَل  َر، َفق  َم  ُبوَن اخل  َ َيَة: َيرش  ه  اآل  ََدَب َوَقَرأَ َهذ  ٌم، َفَحَمَل َعَلي ه  األ 
يَن: إ نَُّه َصائ  َارض    احل 

َلُه َعن  َأَحد 

ايض  ب ُعقُ  ُل َوالرَّ
َفاع  ََذا ُيَؤاَخُذ ال  َيٌة، َوهل  ص   َمع 

َية  ص  َع  َضا ب امل  ( َأي  إ نَّ الرِّ ث ُلُهم 
وَبة  )إ نَُّكم  إ ذًا م 

 َحتَّى هَي  
ََعاِص  م  امل  ٌم ُشبَِّه ب ُحك  َزا نَُّه إ ل 

، َوَلك  َفات   مَج يع  الصِّ
اَُمَثَلُة َلي َست  يف   امل 
ه  . َوَهذ  م  ه 
َع  َلُكوا ب َأمج 

ي. َتد  ن  َيق  َُقار  يٍن ب امل  ، َكاَم َقاَل: َفُكلُّ َقر  َُقاَرَنة  َن امل  ر  م   الظَّاه 

ََعاِص  كَ  َحاب  امل  ىَل. َوإ َذا َثَبَت جَتَنُُّب َأص   َأو 
 
ء َوا َه  ب َدع  َواأل  ل  ال   اَم َبيَّنَّا َفَتَجنُُّب َأه 

                                                           

 ( وما بعدها باختصار.7/602لطربي )جامع البيان ل 1

 (.2/301معامل التنزيل للبغوي ) 2
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م   ٌع إ ىَل َيو 
ين  ُمب َتد   الدِّ
ٍث يف  َية  ُكلُّ حُم د  ه  اآل   َهذ 

اك  َقاَل: َدَخَل يف  حَّ ٌ َعن  الضَّ َوَرَوى ُجَوي رب 

) َياَمة  ق   .1ال 

ٌة يف  َسائ ر  ال َي َعامَّ
نَي.وقال اجلصاص: )ق يَل: ه 

  
 ظَّامل

ُقُعود   ٍع َعَلي ه  يف  ال  َ ُمَوسَّ ن  َكاَن َغري 
ُفر  َوإ  ن ُهم  مَل  َيك 
َال  م  ًطا ل ت ل َك احل  .َمن  َقَعَد َمَعُهم  َساخ   َمَعُهم 

ه  إ ن  إن َكار 
ل ه  َوَأنَّ م  ُن َكر  َعىَل َفاع   َداَلَلٌة َعىَل ُوُجوب  إن َكار  امل 

َية  ه  اآل   إَذا مَل  َويف  َهذ 
َهة  َكَرا َهاُر ال  ظ 

َها( رَي إىَل َحاٍل َغري  
َي َوَيص  َياُم َعن ُه َحتَّى َين َته 

ق  ل ه  َوال  اَلَسة  َفاع  ُك َُمَ ن ُه إَزاَلُتُه َوَتر 
ك  ُيم 

2. 

مل يسارع إبراهيم عليه السالم يف الرباءة التامة مما هم فيه من عبادة لغري اهلل بل قال: ) -20

ءة ثم غادر ثم كر ألقى كلمة  ءة ثم غادرهم ثم كر عليهم فألقى األخرى دون برا دون برا

 (. عليهم ليترب ما علوا تتبريا فتربأ بعد أن استكمل البيان

 فيام يصح االعتامد عليه، فيا للعجب!  ليته كان لكقلت: تريد التوسعة عىل شيخك، ف

 ؟  أما وجدت غري امللة اإلبراهيمية لتسطو عليها

 ؟  فعل ما نقلته عنه لك أن إبراهيم من أين 

َيَة  إن هذا الكر واملغادرة مل يثبته أئمة التفسري، قال أبو حيان:      وَن َعىَل َأنَّ ُرؤ  ُ َُفرسِّ ََع امل  )َأمج 

يُم  َتق  يُب َيس 
ت  يََّة: َوَهَذا الرتَّ 
ُن َعط  َدٍة، َقاَل اب 

 َلي َلٍة َواح 
 َكاَنت  يف 
َات   النَّريِّ
ه  َسَة َهذ  َام  ي َلة  اخل   اللَّ

يف 

ري   س  ُل التَّف  ََع َأه  َدٍة َكاَم َأمج 
 َلي َلٍة َواح 
تَُّب يف  يَن، َوَلي َس َيرَتَ رش  

ر  إ ىَل َلي َلة  ع  ه  َن الشَّ
ه  َعرَشَ م   إ الَّ يف  َهذ 

َقَمر   ز  يف  ُأُفول  ال  َك التََّجوُّ
 .3(اللََّيايل  َوب َذل 

 .4(لرتتيب يف ليلة واحدة)هذا اولفظ ابن عطية: 

                                                           

 ( باختصار.5/418اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) 1

 ( باختصار.3/278أحكام القرآن للجصاص ) 2

 (.4/567البحر املحيط أليب حيان ) 3

 (.2/314املحرر الوجيز البن عطية ) 4
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ُبوَقًة وقال الرازي مقررًا هذه احلقيقة وبانيًا عليها: ) ي َلَة َكاَنت  َمس  ل َك اللَّ
إ ن  ق يَل: اَل َشكَّ َأنَّ ت 

اب ق  َوالنََّهار   ي ل  السَّ  اللَّ
اًل يف  س  َحاص  م  َقَمر  َوالشَّ ب  َوال 

َكَواك  اب ق   ب نََهاٍر َوَلي ٍل، َوَكاَن ُأُفوُل ال  السَّ

ي َلة  مزيد فائدة. ل َك اللَّ
ل  يف  ت  َاص  ُُفول  احل  ير  اَل َيب َقى ل أل  ر  ََذا التَّق   َوهب 

ُه  ُب: اَل َيب ُعُد َأن  ُيَقاَل إ نَّ ََوا َن اللََّيايل  َوَزَجَرُهم  َعن   َواجل 
م  َلي َلًة م  َق َوا َك األ 

َكاَن َجال ًسا َمَع ُأوئَل 

َباَدة  ال   . ع 
ٍ
ء َكٍب ُمِض  ُه َعىَل َكو  ذ  َوَقَع َبرَصُ

َكاَلم  إ  ير  َذل َك ال  ر  ب  َفَبي ناََم ُهَو يف  َتق 
 َكَواك 

يُم  ه  َرا ة   َفَلامَّ َأَفَل َقاَل إ ب  ُقوَّ َن ال 
ُُفول  َوم  ُعود  إ ىَل األ  َن الصُّ

َتَقَل م  ا ان  ً مَلَ َ َكُب َلِإ  َكو  َلو  َكاَن َهَذا ال 

. إ ىَل الضَّ   ع ف 

ُل يف   َقو  َكاَلَم، َوَكَذا ال  َك ال 
م  َذل  َقَمُر َوَأَفَل. َفَأَعاَد َعَلي ه  َكاَلم  َطَلَع ال  َك ال 

 َذل 
 
 ُثمَّ يف  َأث نَاء

) س  م  الشَّ
1. 

 ؟ فكيف جاز لك يا عبد اهلل نفي ما أثبته العلامء

 وكيف أثبت ما مل يقولوه؟! 

 

 

 

التدرج يف الرباءة الستكامل البينة واستدراك كامل  الشاهد من هذا أنه يرشعقال: ) -21

 (.التبيني

 ! قلت: هكذا: )التدرج يف الرباءة(

 ةيعالرشاحلكم واحلاكمية وتطبيق  كنا نسمع من اإلخوان الفاسدين املفسدين التدرج يف 

 واآلن نسمع منكم التدرج يف الرباءة 

 درستكم الغراء!فهل نحن عىل أبواب التدرج يف اإليامن والتوحيد من م

                                                           

 ( باختصار.45، 13/44ب للرازي )مفاتيح الغي 1
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ولن أثقل عليك فقط أسألك بربك أن تراجع نفسك، ثم تراجع شيخك يف قولك هذا،      

 ، فحينها قد أجهزت جهينة عىل قول كل خطيب. يهثم أقرك عل ،فإذا رضيته

وأما علامء التوحيد والسلف، فإين ما علمت أحدًا سبقكم هبذا التدرج يف الرباءة، وال       

،  م، بل كتب شيخك، وما حواه منربك تب التوحيد والتفسري والدعوة النجديةأزيد، فعندك ك

، فهل زل القلم أم أوحت أحرف  أال جتدها تطبق عىل إظهار الرباءة والبغضاء والعداوة

 ؟ ، أم ماذا )الكيبورد( بزخرف القول

" مل يكن سكوت النبي صىل اهلل عليه وسلم عن قول عتبة "أنت خري أم عبد اهلل قال: ) -22

را له بل اكتفى بالبيان العام والنصوص العامة التي دحضت هذا الكفر يف غري هذا  إقرا

 (.املجلس

 قلت: وهذا االستدالل يرد من جهات:

التوحيد يؤخذ من مصادر التوحيد يا رشعي املنرب، فهل علمت عاملًا سنيًا احتج  -أوالً 

 بقصتك عىل السكوت عىل الباطل من رسول اهلل 

 ل علمت عاملًا سنيًا توحيدًا نزع من قصتك ما نزعت أنت؟!وه 

هيم  ورسول اهلل       التي تكلم فيها  الذي حتتج بسكوته هو الذي قام بملة إبرا

نية الدالة عىل وجوب إعالن وإظهار العداوة  شيخك، وساق فيها ومن أجلها النصوص القرآ

 والبغضاء.

  عنده لعلمت وجه الشبهبل ويف نفس الرواية، ما لو وقفت      

ب   
اَلَمُهم  َوع   َأح 
َت ب ه  ه   مَجَاَعَتُهم  َوَسفَّ

ق َت ب ه  يٍم َفرَّ
ر  َعظ  َمَك ب َأم  َت ب ه  فعتبة قال: )إ نََّك َقد  َأتَي َت َقو 

) م  ه 
ن  آَبائ 
 َمن  َمََض م 
َت ب ه  ر  ينَُهم  َوَكفَّ
َهَتُهم  َود 
 ، 1آل 

 ؤرق أهل اجلاهلية القديمة واحلديثة.فيبدو أن قضية التكفري مما ي

                                                           

 (.1/2٩3السرية النبوية البن هشام ) 1
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ض  َعَلي َك ُأُموًرا َتن ُظُر ف يَها قال عتبة بعد مقدمه عىل رسول اهلل  -ثانياً  ر  نِّي َأع 
َمع  م  : )َفاس 

 
 
َضَها. َقاَل: َفَقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّ ن َها َبع 

َبُل م  ، َحتَّى إَذا َفَرَغ َلَعلََّك َتق  َمع  ، َأس 
َول يد  : ُقل  َيا َأبَا ال 

 
 
نِّي،  ُعت َبُة، َوَرُسوُل اَّللَّ َمع  م  ، َقاَل: َفاس  ؟ َقاَل: َنَعم 

َول يد  َت َيا َأبَا ال  ن ُه، َقاَل: َأَقد  َفَرغ 
ُع م  َتم  َيس 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ﷽َقاَل: َأف َعُل، َفَقاَل: "
 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم
  ، ُثمَّ 5 - 1فصلت:  َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي

 
َرُؤَها  َمََض َرُسوُل اَّللَّ ف يَها َيق 

اَم َيس   ًدا َعَلي ه 
َتم   ُمع 
ه  ر   َخل َف َظه 
ه  ن ُه ُعت َبُة، َأن َصَت هَلَا، َوَأل َقى َيَدي 

َعَها م  . َفَلامَّ َسم 
ن ُه، ُثمَّ َعَلي ه 

َمُع م 

 
 
ن َها، َفَسَجَد ُثمَّ  ان َتَهى َرُسوُل اَّللَّ

َدة  م  ج  َت،  إىَل السَّ ع 
َول يد  َما َسم  َت َيا َأبَا ال  ع 

َقاَل: َقد  َسم 

 .1َفَأن َت َوَذاَك(

، وأنه كان رشطًا بني الطرفني، أن يتكلم أحدمها  فهذه الرواية تبني سبب السكوت     

 يء دورهويسكت اآلخر، إىل حني َم

ءة رسول اهلل ، ف فإن قيل بالتعدد  بينًا ومعلنًا موقفه للقرآن م احلجة ما زالت قائمة بقرا

  الواضح والرصيح من القوم املرشكني

 ؟! ، والوقت كان متاحًا وبكثرة لبيان موقف احلق فهل فعل شيخك هذا

 كفاية البيان العام ال تسعفك -ثالثاً 

، فكان السكوت يف هذا املوضع أبلغ من  واألصح أن ُيقال أن هذا االعرتاض من أصله فاسد 

، فام كرره بعد، ه عتبة ملزمًا، وال دلياًل عىل انقطاع حجة رسول اهلل البيان، لذلك مل يعترب

 له، فدل ذلك عىل هتافته عنده وال تطرق لتجاهل رسول اهلل 

وشبيه به مناظرة حدثت بني الشافعي وإسحاق بن راهويه، ويف آخرها سكت الشافعي، قال  

فلم  ، اعرتاضه فاسد الوضع السكوت من الشافعي تسجيل عىل إسحاق بأنالسبكي معلقًا: )

                                                           

 ( باختصار.2٩4، 1/2٩3السرية النبوية البن هشام ) 1
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باً  ، وهذا شأن اخلارج عن املبحث عند اجلدليني، فإنه ال يقابل بغري  يستحق عنده جوا

 .1(السكوت، ورب سكوت أبلغ من نطق

، فهذه ما ال حياد عنها يف  البد من التفريق بني حالني، حال االنشغال بالدعوة للتوحيد -رابعاً 

ر، واالنرصاف عنه انرصاف نحو ما يريده  احلديث، وحال احليدة واملشاغبة بام هو خارج احلوا

اخلصم، وهو ما فعله عتبة حني حاد عن الدعوة التوحيدية نحو قضايا ال عالقة هلا بصلب 

 األمر، مثاله يف موضعني:

 هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّٱقال تعاىل:  -األول

  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  مك لك هش مش هس مس هث مث

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 53 - 4٩طه:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

َي َدة   ، َواحل 
اف  ب اَم َقاَل ُموَسى َوَما َأَجاَبُه ب ه  َ

رت  ع 
َوَغان  َعن  اال  َك َعىَل َسب يل  الرَّ

قال أبو حيان: )َذل 

) َُغاَلَطة    .2َوامل 

إىل سؤال موسى عن حالة ومن قبل قال ابن عطية: )يريد فرعون قطع الكالم األول والرجوع 

 .3من سلف من الناس، روغانًا يف احلجة وحيدة(

عن سننه إىل ما ال يعنيه من األمور التي ال تعلق هلا يف  وقال األلويس: )أراد أن يرصفه 

نفس األمر بالرسالة من احلكايات، مومهًا أن هلا تعلقًا بذلك، ويشغله عام هو بصدده، عسى 

                                                           

 (.2/٩2طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) 1

 (.7/340البحر املحيط أليب حيان ) 2
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 َّمش هسُّٱلق بذلك إىل أن يدعي بني يدي قومه نوع معرفة، فقال: يظهر فيه نوع غفلة فيتس
 .1إلخ(

َياَن َفَقاَل: َأيف   ،، حديث غزوة أحدعن الرباء  حيف الصحي -الثاين َف َأبُو ُسف  َ وفيه: )َأرش 

م  اب ُن َأيب  ُقَحاَفةَ   الَقو 
ٌد؟ َفَقاَل: "الَ جُت يُبوُه"، َفَقاَل: َأيف  مَّ م  حُمَ ؟ َقاَل: "الَ جُت يُبوُه"، َفَقاَل: َأيف  الَقو 

ل ك  ُعَمُر نَ  ، َفَلم  َيم  َياًء أَلََجاُبوا ، َفَلو  َكاُنوا َأح  ُلوا
 ُقت 
 
؟ َفَقاَل: إ نَّ َهُؤالَء ُن اخلَطَّاب  م  اب  َسُه، الَقو  ف 

يَك، قَ  ُ َعَلي َك َما خُي ز  ، َأب َقى اَّللَّ
 
ُل ُهَبُل، َفَقاَل النَّب يُّ َفَقاَل: َكَذب َت َيا َعُدوَّ اَّللَّ َياَن: اع  اَل َأبُو ُسف 

 َى َوال َياَن: َلنَا الُعزَّ "، َقاَل َأبُو ُسف  ىَل َوَأَجلُّ ُ َأع  : اَّللَّ : َما َنُقوُل؟ َقاَل: "ُقوُلوا يُبوُه"، َقاُلوا
 : "َأج 

، َفَقاَل النَّب يُّ  ى َلُكم  : َما َنُقوُل؟ قَ ُعزَّ يُبوُه"، َقاُلوا ىَل : "َأج  اَلَنا، َوالَ َمو  ُ َمو  اَل: "ُقوُلوا اَّللَّ

"(َلُكم  
مل يلتفت لألشخاص األحياء، لكن مّلا حتول املقام نحو  ، فظاهر أن الرسول 2

بإجابته؛ ألنه ال يسعه السكوت عىل إعالء كلمة الكفر، وهو  التوحيد، أمرهم رسول اهلل 

 .املأمور بإعالء كلمة اهلل 

م وقد الشيخ اقال: ) -23 ملقديس اكتفى بام هو منشور ومشهور معلوم لدى اخلاصة والعوا

 (.سار يف األمصار مسري الشمس يف البلدان

 ؟  قلت: أيعني هذا أن ردة عسكر الطواغيت باتت منشورة ومشهورة عند العوام واخلواص

 ؟  احلمد هلل أن كان ذلك كذلك

 ؟!  ولكن هل تؤمن فعاًل بذلك

يقول ويؤكد: فإنه ،  َُمال س شيخك أعني به املذيعجهله ، و عامةوكيف علمه اخلاصة وال

ً  أم من العامة من اخلاصة"الشهيد"، فهل هذا الرجل  أو  –، أم من كوكب آخر سقطًا توا

 فلم يظله )مسري الشمس يف البلدان( كام قلت؟! -سهواً 

                                                           

 (.8/516روح املعاين لأللويس ) 1
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إىل مسائل فحيدة الرجل عن أصل املوضوع الذي يتصدى له يف نازلة معينة قال: ) -24

د ال يعني إقرارا هلا  (.أخرى ال ختدم املوضوع األصيل املرا

قلت: قل يل بربك ما هي املسائل األخرى التي أرقت الشيخ ورصفته عن بيان حكم املرتد 

 ؟!  وحكومته ودولته، ثم ينشغل باحلرق أو الذبح

رًا ملواضع ، ولعثمًة  شتتًا يف الطرح، وت ، وبلبلًة يف األفكار ألنا ما وجدنا من شيخك إال تكرا

 . ، وكأنه ال يعرف ما يريد يف العبارات

اعلم يا عبد اهلل أن مجهور العلامء قد فرقوا بني من نطق من اليهود والنصارى قال: ) -25

ءًا فاألول ال ينقض عهد الذمة والثاين ينقضه ويستلزم القتل  الكفر تدينًا ومن نطقه استهزا

 (.واحلد

فاحلديث حول مسلم  ،عبد اهلل أن قولك هذا من اخللط الذي له قرنان قلت: ونحن نعلم يا

 بني أبواب العلم؟! من اخللطارتد، فام الذي أدخل أهل الذمة يف املوضوع، أليس هذا 

 -دون املكره –بكفر من قال الكفر  ودون هذا التفريق والذي ال نقول به، بل ندين اهلل     

ء أكان كفره إعراضًا أو جهالً  ًء أو تكذيباً سوا   أو تقليدًا أو استهزا

ً إن قال ما قاله  - أو ممن كان مسلاًم فارتد -، هل ُيقبل من مسلم  وبتجاوز كل هذا  قوالً مكفرا

 ، فحرره إن استطعت. ؟! هذا هو موطن النزاع تدينًا حسب زعمك

اوود يف واحلجة عليك من قولك: ألست أنت القائل ويف يوم طينك هذا: )وأخرج أبو د    

 اهلل صىل–سننه واحلاكم يف املستدرك َعن  ُنَعي ٍم بن مسعود األشجعي قال سمعت رسول اهلل 

 أما: )قال. قال كام نقول قاال( أنتام؟ تقوالن ما: )مسيلمة كتاب قرآ  حني هلام يقول وسلم عليه

 (. أعناقكام لرضبت تقتل ال الرسل أن لوال واهلل

 وجوب قتل املرتدين أو استتابتهم لعلة أن الرسل ال تقتل(.فهذان املرتدان خرجا من عموم 
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ًء أم تديناً  ء فهل قااله استهزا ، بل يف أن  ؟ وأنت هنا تثبت أن العلة ليست يف التدين أو االستهزا

 ؟ وكيف قست عىل غري علة ، فكيف استقام يف نظرك التخريج عىل غري دليل الرسل ال تقتل

 ؟!

 ؟! إذا كان دليلك ينقض قولك،  وما اجلامع بني القولني

 جاء يف رشح خمترص الصارم املسلول ملحمد حسن: قال: ) -26

) ثم ال بد أن نبني أن هذه املسألة املهمة تتعلق هبا حالتان:احلالة األوىل: أن يسب اهلل جل يف 

ء أو التنقيص من عظمة اهلل جل يف عاله، بل هو يتعبد بذلك كام  عاله تدينًا ال قصد االستهزا

يفعل اليهود والنصارى، وهم يقولون: بسم س، بسم ص، بسم ع، يف ثالثة أسامء يسموهنا، 

يَن َقاُلوا إ نَّ  ذ  وأيضًا: ينسبون عيسى هلل، أو ينسبون عزيراً هلل، وقد قال اهلل تعاىل: ) َلَقد  َكَفَر الَّ

يَن َقا ذ  ُث َثالَثٍة (.وقال أيضًا: ) َلَقد  َكَفَر الَّ
َ َثال  َيَم ( وهذه آيات اَّللَّ ُن َمر  يُح اب 

َس  َ ُهَو امل  نَّ اَّللَّ
ُلوا إ 

 ، فهذه احلالة األوىل. باهرات تبني ذلك، لكنهم يتدينون بذلك

ًء ال تدينًا والعياذ باهلل، قصدًا وجترؤًا  أما الثانية: فهي التنقيص من قدر اهلل جل يف عاله استهزا

نُوا ب اَم كام فعلت اليهود عليهم سحائب اللعائن عندم هي م  َوُلع 
ُلوَلٌة ُغلَّت  َأي د   َمغ 

 
: )َيُد اَّللَّ ا قالوا

 (. َقاُلوا ...

 –أما سب اهلل والذي يرشح كتابه يقول ما نصه: ) -   –ولكن ابن تيمية قلت: 

فإنه ال يقع يف الغالب استخفافًا واستهانًة، وإنام يقع تدينًا واعتقادًا، وليس للنفوس  -سبحانه

ب داٍع إىل إلقاء السب إال عن اعتقاد يرونه تعظياًم ومتجيدًا، وإذا كان كذلك مل حيتج يف الغال

خصوص السب إىل رشع زاجر، بل هو نوع من الكفر فيقتل اإلنسان عليه كردته وكفره، إال 

 .1(أن يتوب

                                                           

 (.4٩8الصارم املسلول البن تيمية ) 1
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معاذ  املذيع مل يقل املرتد بينه وبني مرتبة النبوة مرتبة واحدة .. بل املذيع اعترب) قال: -27

 أن ولكن وضالل جهل هذا أن شك وال شهيد واملحروق حمروقاً  قتل – ظنه بحسب –مسلام 

 (.الغالة طريقة من فذلك معه والشيخ بل وحده املذيع به يؤخذ ال رصحيا كفرا  يكون

 !  قلت: سبحان اهلل

 ؟  ما هذه الرقة والليونة مع اخلصوم

 ؟  وما هذه الغلظة والقسوة عىل املوحدين

 ؟  تنظر لنفسك بعني اإلنصاف لرتى أنك بت للخائنني خصيامً أال 

ء أكان ما قاله جهاًل وضالالً كام زعمت ، ولكن ما لك تتلمس هلم  ولن أخوض فيه ؛ وسوا

ل إخوانك املوحدين ما  التأويالت، لتخرجهم عن منطوقهم يقولوه، فتزعم أهنم مل ، ثم ُتقوِّ

 َّ يك ىك مك  لك اك ٱُّٱ: صدق اهلل نقلت، وقلت وكفروا شيخك، أليس هذا كام 

 17عبس: 

ودحض مقولة املذيع وبيان خطئه حيتاج إىل تفصيل ليس مقامه الدقائق قال: ) -28

 (.املحصورة التي هي من زمن الربنامج

،  قلت: هل ضاق وقت الربنامج عن كلمة واحدة تلحق بالطيار لتدل عىل معتقد شيخك فيه

 ؟! حدةفقط كلمة وا

، وإنكار  ونقد منهجها وأفعاهلا" الدولة " وهل كان يتسع وقت الربنامج للطعن والتشويه يف 

 ؟ سياستها وجهادها

ألم تسمع من شيخك كالمًا مكررًا، وآيات مكررة، وروايات مكررة، فدون واحدة منها كان 

ً أو مرتدًا، وننتهي من املساجلة عجزه أن ينهي هذا ، أي ؟ ومع ذلك يمكنه أن يسميه كافرا

 ؟! اللغط وخيرج ببيان يف منربه ليبني ذلك ويوضحه

 ؟  والسؤال ملَ بعد مقتل الطيار خرج شيخك ليقول ما قال
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ه لو كان مؤيدًا للخالفة، أو كان ضد الدولة الطاغوتية وجندها ، فهل سيعطونه هذه  أترا

 ؟  املساحة اإلعالمية، ليتكلم بام حيب أن يتكلم به

 ليقول ما أحبوا هم أن يقوله؟  -أو خُيرج  – ألم خَيرج

أليس يلزمك لو أنصفت نفسك وشيخك أن تعلن أهنم استخدموا الشيخ لريوج هلم ما أرادوه 

 ولكن بلسان سلفي؟

نطق الشيخ مرارا وتكرارا بكلمة )الطيار األردين( هكذا دون وصف له بالشهيد قال: ) -2٩

فق املذيع عىل وصفه، فسكوته أو ترحم عليه مع تكرير املذيع لذلك دا ل عىل أن الشيخ ال يوا

 (.واحلالة كذلك بيان

رًا  قلت: ال تأخذك احلمية ألن تسقط نفسك من عٍل، فأن تقول بأن سكوته ال يعترب إقرا

؟!  للمذيع حتتمل منك، أما أن تقول أهنا بمثابة إنكار للوصف، فعجيب منك كيف خرجته

كر اخلميني ترحم عليه، فهل سكوت السني يف هذه احلالة أترى السني َمالس الرافِض كلام ذ

 يعترب دلياًل عىل اإلنكار؟! 

، أو يذكر إبليس بخري، ويثني عىل وهل سكوت املوحد أمام امللحد وهو ينفي وجود اهلل 

 فرعون، أيعترب سكوته دلياًل عىل اإلنكار؟!

 

 

آل ال يؤول وقد سبقه هبذا غالة هو هبذا سلخ الشيخ عن الدين بالزم ال يلزم وبمقال: ) -30

 (.املكفرين وأصابته لوثة الغلو التي انصبغت به خالفته ودولته، واهلل تعاىل املستعان

قلت: أن تنترص لشيخك بحق أم بباطل فهذا شأنك، وأن تعادي من رددت عليه، فأنت من 

 حيمل كفله

، وهي التي  سالميةولكن عجيب أن تسوقك مكامن صدرك، للطعن يف اخلالفة والدولة اإل 

 ؟!  ، فام بالك تزجها يف معاركك مل تقتحم معرتكك
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 ، وأنا أحوره أدبًا: )جعبتك أضيق من هذا(. ، لقد قالت العرب قوالً  إين لك ناصح أمني

كأين هبذا الرشعي إن عاش وطالت به مدة واستفاق من سكرة الغلو سيقول قال: ) -31

 (. ولة الغالةأسوء من ذلك بسادته ووالة أمره يف د

 قلت: ما أقول إال "سالمًا".

الكذب .. أن الشيخ ما أنكر عدم املفاداة َمردة، بل كان إنكار الشيخ عليهم قال: ) -32

كذهبم عليه وتضييعهم لفك األسارى وتشبعهم بام مل يعطوا وذلك بإظهارهم أهنم مستعدون 

هم للطيار وأظهروها كسبب للمفاداة وألهنم صدروا ساجدة تقبلها اهلل للمشهد بعد قتل

حلرقهم الطيار، فبفعلهم هذا جعلوا النظام األردين يثأر من قتل الطيار عن طريق قتل األخت 

 (. ساجدة وزياد الكربوين رمحهام اهلل

 ؟! قلت: وملن كان يثأر معاذ حني كان يقتل املسلمني

 ، وأستفرس ر، وهنا أستذك كأين بك تقول أن السبب يف قتلها هو من حاول إنقاذها

، فقال: إنام قتله من أخرجه، فألزم باجلواب أما االستذكار، فقول ذاك حني بلغه قتل عامر  

، وعىل قول شاعر معارص، هو قاتل محزة  وأفحم، إذ الزم ذلك أن يكون رسول اهلل 

 ترصفت فيه ليناسب اللغة: )هو الوزن الذي اختلف، أم امليزان الذي انقلب(؟.

سار، فإين أسألك بالذي رفع السامء وبسط األرض ونصب اجلبال، لو حدث وأما االستف

 ؟!اخلليفةالذي حدث من القاعدة، فهل ستقول فيها ويف أمريها ما قلته يف الدولة و

ميلة واحدة نحو اخلالفة، وجنحت  -كام شيخك –وأغرب من ذلك وأبشع، ما لك ملت     

تصطف مع اخلالفة مدافعًا عنها، ضد الدولة  عن فعل الطيار ودولته، ألم يك حريًا بك أن

، ليكون  ، وأهنم بامتناعهم عن إخراج األرسى هم من سبب قتل طيارهم الطاغوتية وجيشها

نا يف املرة القادمة بإذن اهلل   .ذلك سببًا يف إنجاح إخراج أرسا

 كانوا قد ومما يوضح كذهبم يف دعوى إرادهتم حترير ساجدة أن قتلهم الطيار أصالقال: ) -33

قرروه بناء عىل حكم رشعي معلوم وهو بزعمهم املامثلة يف العقوبة فقضت حمكمتهم عليه 
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باحلرق ثم الردم مماثلة بفعله .. فامدام األمر كذلك فلامذا كذبوا وزوروا وأعلنوا أنه يف حال 

انوا قد عدم إفراج النظام عن ساجدة الساعة احلادية عرشة ليال فسيتم قتل الطيار مع أهنم ك

قتلوه بحكم حمكمتهم، وانترشت هذه الكذبة يف اآلفاق وصدقها اخللق فجعلوا عدم اإلفراج 

 .(.عن ساجدة سببا حلرق الطيار وهذا حمض الكذب والتشبع بام مل يعطوا ولبوس ثياب الزور

 ؟  قلت: هل لك أن تؤيد قولك بالنقل عن الثقات، وهل بإمكانك أن تثبت صحة دعواك

 ؟  درك فيام تزعمهوما هي مصا

وهل أصبحت وزارة الداخلية واملخابرات األردنية واألجهزة الطاغوتية من مصادر الترشيع 

 ؟! وبناء األحكام يا رشعي منرب التوحيد واجلهاد

وهل مصدرك املخابرات األردنية التي استخدمت هاتف شيخك وأرسلت عربه الرسالة        

أرسلت هلم ولغريهم من املتواصلني مع الشيخ آنذاك  التي أثبتها بقولك: )املخابرات قد

 رسالة من هاتف الشيخ مفادها )أن إذا قتلتم الطيار فسنعدم ساجدة( 

 ؟  فهل هو هاتف الشيخ فعاًل، أم هو هاتفهم والشيخ يستخدمه عند احلاجة، فيستعريه منهم

 ؟! أم هم من خادع الشيخ أو استخدمه لفتح باب التواصل مع الدولة

فصار إعالهنم لقتل الطيار بعد ذلك يعني إعالهنم عدم اكرتاثهم بإعدام ساجدة، قال: ) -34

 (.وصار إعدامها بأيدهيم

قلت: ال يمكن أن يكون هذا كالم من خرب املسرية اجلهادية، بل وال يمكن أن خيرج من 

بن الدن لنرصة أسامة  -أي طالبان –عاقل، ولك يف ذلك مثال: لو قال قائل: فصار إعالهنم 

وعدم تسليمه ألمريكا، يعني عدم اكرتاثهم باحتالل أفغانستان وقتل املسلمني، وصار قتلهم 

 بأيدهيم، أي بأيدي طالبان، وهذا كاقتباس من منطق الرجل وقوله، فهل هذا كالم عاقل؟!

 لست أدري كيف تفكر أهيا الرجل؟!

فالم والتصوير اهلوليودي ومع ذلك فقد قدم تنظيم الدولة وَمرموه شهوة األقال: ) -35

والدعاية جلامعتهم عىل حفظ نفس وحياة األخت وهم يعلمون علم اليقني ان بث فلم الطيار 
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بعد التهديد الذي وصلهم؛ يعني حتام اعدام ساجدة ومع ذلك مل يأهبوا هبدر دمها وقتلها فقد 

 (.اعتادوا عىل ذبح وقتل غريها من املسلمني واملجاهدين

 ونعم الوكيل، فلست أدري أهذا من حسن ظنك بنفسك أو من سوء ظنك قلت: حسبنا اهلل

 ؟باملسلمني، أم من جهلك بام للناس عند اهلل 

رهم عىل إعالنه ونرشه ورجحوه عىل حياة االخت  قال: ) -36 قدموا بث ذلك الفلم وارصا

 بقي حال رمحها اهلل، ولو صمتوا أو أغمضوا مصريه أو ادعوا قتله يف قصف التحالف فلربام

 (. األخت عىل ما كان عليه من قبل

 قلت: هنا وقفتان:

رضب من الظنون وإذا كان بعض الظن إثم، فواهلل إين ألقطع أن كل ظنك إثم، هذا قولك  -أ

 أجرأتك العصبية اجلاهلية عىل مثل هذا اإلفك املبني

 ؟! أما ختشى الوقوف بني يدي اهلل  

ل، وعسى، وغريها من األدوات، هذه يستخدمها لو، أو، ربام، يمكن، حيتمل، لع -ب

 معاسف )الكيبورد( وخمادن )املايك(، أما القابض عىل الزناد، فأمره أعجل وأصوب من ذلك 

وُأسهل عليك أمرك، دعك منهم، وافعل أنت ما مل يفعلوه، وساحات اجلهاد أمامك متسعة، 

ولة(، والنقر عىل )املاوس(، فهال نفضت عن أناملك غبار )الدردشة(، و)السفسطة(، و)الول

 ؟ وقمت حمررًا لباقي األرسى، وعىل طريقتك اخلاصة

وأما اجلهل فهذا هدي رشعيي الدولة الذين ال يسددون وال يقاربون وال يميزون قال: ) -37

بني رش الرشين وخري اخلريين فال يدفعون املفاسد عند تزامحها باحتامل أدناها وال حيصلون 

تعذر اجلمع بني مجيعها، وهذا أعظم الفقه يف الدين وهم مبتدئون يف الفقه  أعظم املصالح عند

إدراك فقه األولويات وقواعد الرتجيح والتقديم ..  عىل عقوهلم –إن أحسنا الظن  -قرصت 

وهذا اللغط والغلط والتناقض والتضارب هو نتيجة حتمية لتصدير أنصاف علامء وللمعاِص 
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تكبوها بحق املسلمني ودمائهم ومجاعاهتم فران عىل قلوهبم ما والكبائر واملوبقات التي ير

 (.كانوا يكسبون فال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا إال ما أرشبت قلوهبم

يف  قلت: ما هذا التحامل، إين ألشفق عليك أهيا الرجل من لسانك ويدك، أما تتقي اهلل 

 نفسك؟!

لدوا الساعة، وال تفتقت عنهم األرض اليوم، إن الذين ذكرهتم وقلت قولك فيهم، ما و     

فهم كانوا قادة وسادة، يوم كنتم تتمنون لقياهم، أو إسامعهم صوتكم، ولو هان كل قول 

بًا مرضيًا، عن سؤال بسيط: مّلا قام حكيمكم ، وحكم بني  وقائل، ملا وجدت منكم جوا

الين أمرياً عىل سوريا، كيف جندييه بأن الشيخ الفاضل )البغدادي( أمرياً عىل العراق، واجلو

وهم مبتدئون يف الفقه، وعقوهلم  ،جعل عىل العراق من ال يسددون وال يقاربون وال يميزون

قارصة، وأنصاف علامء وأصحاب كبائر وموبقات، وال يعرفون املعروف وال ينكرون املنكر، 

هذا فعل كام قلت فيهم، فهل من جعل هؤالء عىل إمرة العراق تراه نصح األمة، وهل 

 احلكيم؟!

وأردف هذا الواجب بمحظور عظيم جليل وهو خذالن األسري عند القدرة عىل قال: ) -38

 (.نرصه

 قلت: أهذا ظنك باملوحدين وبمن قام َماهدًا من أجل املستضعفني؟!

هذا ولو أن الشيخ الذي كان موقوفا عىل قضية سيحاكم عليها لدى حمكمة أمن قال: ) -3٩

اوض وفك أرس الطيار وتسقط عنك القضية ويفك أرسك( جلاز له ذلك وما الدولة قيل له )ف

 كان عليه فيه حرج لدفع الرضر عن نفسه وفك أرسه باملفاداة بالطيار ..

نه األرسى إضافة إىل فك أرسه فأي حرج  فكيف وقد سنحت له فرصة فك طائفة من إخوا

اهل أمحق، كام أنه ال يفرط يف مثل هذه عليه يف هذا .. واهلل ال ينكر عليه مثل هذا العمل إال ج

 (.املصلحة العظيمة إال من هو أمحق منه ممن ال يبايل بدماء أسارى املسلمني وأعامرهم
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البداية، وأرحت ناظرينا من حلزونتك التي دوخت نفسك  قلت: هال قلت ما أغضبك من

 فيها؟

هذا  –ذا من قبل قل: إن الصفقة كانت مع شيخك من أجل شيخك، وليتك ما دمت تعرف ه

، ليتك أبلغته للموحدين، ليأخذوه يف حساهبم، فيكون تفاوضهم من أجل ما -إن كنت علمته

 يرضيكم عنهم.

الذي حدا بالشيخ املقديس إىل هذا النكري الشديد هو نحرهم لقيادات املجاهدين قال: ) -40

ان نارص هلم وقطعهم لرؤوسهم ونرشها عىل سبيل التفاخر، واملتابع للشيخ جيد أنه ك

 اهلل رمحه السوري خالد أبا قتلوا  أن إىل – العدناين إطالقات لبعض نكري مع –متالطف معهم 

 (.ة، ثم قتلوا من قتلوا من املجاهدينغيل

ء أكان هذا  قلت: لست أدري أهذا قولك ونسبته لشيخك بظنك، أم هو مما تدارستموه؟ وسوا

 أم هذا، فعليه نقطتان:

ال، لن يستطيع استيعاب شدة املعارك وقسوة احلروب، ولن أعرج عىل أن من مل يامرس القت -أ

)النرصة( ومن يأمرها أن يأمتر هبا، كانوا بلباس ).....( يوزعون اهلدايا، ويلقون الورود 

والشوكوالتة عىل جنود الدولة، والدولة قابلتهم بالسالح، فدون هذا، قف عند نفسك، 

استحالالً لدم حمرم، فهم كفار بذلك؟ أم كان  -والبينةبعد اإلثبات  –واسألها: أقتلوهم 

فعلهم باجتهاد؟ فإذا كان األخري فلك أن تنظر لقتال سلفنا بعضهم مع بعض، ولست مطياًل 

 فيه، ولكنها اإلشارة التي تغني اللبيب.

دعواك قتلهم له، حيتاج ف هم نفوا قتلهم أليب خالد، فضاًل عن أن يكونوا قتلوه غيلة، -ب

 تك، وإال كنت كاذبًا، فاخرت لنفسك.لبين

 (.ثم رفضوا التحاكم للرشع بحجج واهيةقال: ) -41

قلت: وهذا من جهلكم بمدلول اخلطاب، فضاًل عن حترير القول فيه، وهذا من ذاك، فكيف 

 ذلك؟
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هَلُم  يف وصيته جلنده: " قال رسول اهلل  ٍن َفَأَراُدوَك َأن  ُتن ز  ص 
َل ح  َت َأه  َذا َحارَص 

م   إ  َعىَل ُحك 

 
 
َم اهلل يُب ُحك  ي َأتُص  ر  نََّك اَل َتد  َك، َفإ 

م  ُم  َعىَل ُحك  هل  ن  َأن ز 
، َوَلك 
 
م  اهلل ُم  َعىَل ُحك  هل  ، َفاَل ُتن ز 

 
 اهلل

م  َأم  اَل  يه 
 .1"ف 

يشء، وحكم الرجال يشء آخر، فلو قلت:  فهذا من أبني األدلة عىل أن حكم اهلل      

فالن احلاكم بالرشع، لكان لقولك بعض املحمل، أما أن تساوي بني حكم رفضوا التحاكم ل

 فالن والرشع، فهذه سقطة شنيعة.

وأبى النزول حتت  -ولو كان قاضيًا رشعياً  -فهل يا أفطن الناس من رفض التحاكم لفالن 

 حكمه، أيعني هذا أنه رافض للتحاكم للرشع؟!

 يف بني قريظة؟ ولنقرب بمثال: ما حكم اهلل 

" لسعد ما كان لنا أن نعلمه إال بقول رسول اهلل 
 
م  اهلل م  ب ُحك  يه 
َت ف  : "َلَقد  َحَكم 

2. 

 يف األسري؟ والسؤال: ما حكم اهلل 

طبعًا سيكون اجلواب: إما املن وإما الفداء، وإما القتل، وإما االسرتقاق، وكلها من حكم اهلل 

 حكمه هو حكم اهلل ، فلو أخذ بواحد منها أمري، أيعني هذا أن؟ 

هذه املسألة، وأمتنى أن  يف عني ، ولكنه ليس حكم اهلل اجلواب: هذا من حكم اهلل 

 مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ٱُّٱيكون الفرق قد اتضح، ودليله قول ربنا: 

 67األنفال:  َّ خف حف جف مغ جغمع جع مظ  حط مض خض حضجض

                                                           

 .( عن بريدة بن احلصيب 1731( برقم )3/1357صحيح مسلم ) 1

( عن أيب 1768( برقم )3/138٩(، وصحيح مسلم بلفظه )3043( برقم )4/67صحيح البخاري ) 2

 .سعيد اخلدري 
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 ُ اَم َقاَل اَّللَّ نَّ
ٍد  -َجلَّ َثنَاُؤهُ  -قال الطربي: )إ  مَّ  حُمَ

نَب يِّه 
ُهم   ل  َ يَن َأرس 

ذ  ك نَي الَّ رُش   ُفُه َأنَّ َقت َل امل  ُيَعرِّ

   َواب ىَل ب الصَّ ٍر ُثمَّ َفاَدى هب  م  َكاَن َأو  َم َبد  ( َيو  م  ه 
ن ُهم  َوإ ط اَلق 
َية  م  د 
ف  ذ  ال  ن  َأخ 
، وللقرطبي يف 1م 

 تفسري اآلية كالم مهم مفيد فلرياجع.

يدخله العلامء يف السياسة الرشعية،  فالذي اختاره ذاك األمري هو فرع من حكم اهلل      

إلنكار عىل وهي التي ختتلف من أمري آلخر، وحيق آلخر أن خيالف األول، وال يسع أحدمها ا

املخالف، فإذا فرضنا أخذ األول بالفداء، وأخذ اآلخر باالسرتقاق، وتقاضيا، فمع أهيام حكم 

 ؟اهلل 

وإذا امتنع األول عن النزول يف حكمه ملحكمة رشعية يريدها اآلخر، أو امتنع عن التحاكم      

ة فعله هذا: رفض عند فالن الذي أراده اآلخر، فليس هناك عليه من مالمة، وال وجه لتسمي

 للتحاكم للرشيعة، فليفهم هذا.

، عندك ومن جهة أخرى: إذا ثبت عندي كفر طائفة، وما زالت هذه الطائفة يف عداد املسلمني

ففصل احلكم يف املختلف فيه بيننا، هو بعد إثبات أو نفي الكفر عن الطائفة، وهذا عني ما 

ض والديمقراطية واملدنية، فهذا حيتاج اشرتطته الدولة، فمن مل يكفر طواغيت البعث والرف

 لتصحيح معتقده، فكيف ينصب قاضيًا علينا؟!

ثم تتابعت مشاهد نحرهم للمجاهدين وللمسلمني الذين كفروهم بال مكفر بني قال: ) -42

وأخرجوهم من امللة دون برهان صحيح وال قول واضح رشيد .. إنام سفسفات اجلهال كهذه 

 (.والتي كفر الشيخ هباالسفسفة التي نحن بصددها 

قلت: سأتجاوز األول لعلمي وعلمك أهنم ال يكفرون املسلمني، ومن ينسب إليهم ذلك فهو 

 أكذب الكاذبني.

                                                           

 (.11/270جامع البيان للطربي ) 1
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جهلك بمناط من وأما أهنم يكفرون بال مكفر، فهذا قد ينبع من عدم فهمك ألدلتهم، أو 

 احلكم عندهم، وهذا ذنبك وليس ذنبهم.

ى اخرتاعاتك، والتي ما قالوا هبا، وإنام هي من نتاج أما تكفريهم لشيخك، فهذه إحد

 أحالمك ونسج خيالك.

حرق الفجاءة وال اللوطية قبل  ريض اهلل عنهأنه مل يثبت بسند صحيح أن أبا بكر قال: ) -43

 رمجهم ومل يثبت أن خالدا قتل املرتدين حرقا فكل األسانيد الواردة يف هذا تكلم فيها.

وال غريهم من الصحابة ومعارضة للنص النبوي الصحيح وبام وإن صحت فهي معارضة بأق

 استقر عليه قول العلامء بعد ذلك كام حكاه آنفا ابن قدامة .

ثم إن القوم إن أجازوا ألنفسهم أخذ هذه الروايات هكذا عىل عالهتا فليجمعوها إن كانوا 

ال آيس عىل شئ من منصفني مع ما أورده ابن عساكر: " قال أبوبكر ريض اهلل عنه أجل إين 

الدنيا إالّ عىل ثالث فعلتهن وددت إين تركتهن ، وثالث تركتهن وددت إين فعلتهن ، وثالث 

فأما الثالث الالتى وددت إين  -صىل اهلل عليه وسلم-وددت إين سألت عنهن رسول اهلل 

دت تركتهن فوددت إين مل أكشف بيت فاطمة ، عن شئ وإن كانوا قد غلقوه عيّل احلرب ، وود

إين مل أكن حرقت الفجاءة السلمى وأنى كنت قتلته رسحيًا أو خليته نجيحًا ، ووددت إين يوم 

سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت األمر يف عنق أحد الرجلني عمر وأبا عبيدة فكان أحدمها أمرياً 

 وكنت وزيرا".

 (.أم أهنم كفعل أهل البدع يروون ما هلم ويرتكون ما عليهم ؟!

 ان:قلت: هنا وقفت

حني فتح مكة: "اذهبوا  وهل ثبت بسند صحيح ما استشهد به شيخك، من قوله  -األوىل

 فأنتم الطلقاء"؟

ألستم أنتم أحق من جيب أن يعلم ضعفه إن مل يكن وضعه، والذي هو حمل اتفاق بني أهل 

 العلم بالرواية؟
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 للتواريخ أحكام غري األحاديث، ولك أسئلة أو أمثلة: -الثانية

ت عىل قواعد املحدثني ما تلقاه العلامء بالقبول بشأن الوثيقة التي وقعها رسول اهلل هل ثب -أ

 مع اليهود حني مقدمه للمدينة؟ 

 
 
: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ رَي  ل م  ب السِّ

ع  ل  ال  ن  َأه 
ال ًفا م  َلم  خُمَ  فقد ذكرها الشافعي حمتجًا هبا، فقال: )مَل  َأع 

ي َد  َيٍة(مَلَّا َنَزَل ب امل  ز  ًة َعىَل َغري   ج   َواَدَع هَيُوَد َكافَّ
 .2، قال ابن تيمية: )وهو كام قال الشافعي(1نَة 

قال األلباين: )قلت: هذا مما ال يعرف صحته فإن ابن هشام رواه يف )السرية(، قال: ابن 

 .3إسحاق. . . فذكره هكذا بدون إسناد فهو معضل(

ه العلامء بالقبول بشأن العهدة العمرية، أو الرشوط هل ثبت عىل قواعد املحدثني ما تلقا -ب

 العمرية؟

َقُبول  َوَذكَ  َها ب ال  و  َة َتَلقَّ مَّ
َئ  نَاد َها، َفإ نَّ األ  ي َعن  إ س 

ن  وط  ُتغ  ُ  الرشُّ
ه  َرُة َهذ  ُروَها قال ابن القيم: )َوُشه 

َا( وا هب  َتجُّ م  َواح   ُكُتب ه 
 .4يف 

 ؟أليب موسى األشعري  كتاب عمر هل ثبت عىل قواعد املحدثني  -ج

َفٌر؟ َقاَل: اَل. نََدُه َجع  رٍي: َهل  َأس 
 قال ابن القيم: )َقاَل َأبُو ُعَبي ٍد: َفُقل ت ل َكث 

َهاَدة ( م  َوالشَّ ُك  ا َعَلي ه  ُأُصوَل احل  ، َوَبنَو 
َقُبول  ُعَلاَمُء ب ال  اُه ال   .5َوَهَذا ك َتاٌب َجل يٌل َتَلقَّ

 عليك أخذ أئمة هبا. أم تنكر األخذ هبا؟ وال أظنه خيفىتنكر أصل املرشوعية، الثانية: هل 

وروايتك  إذا كانت الرواية يف أصلها غري ثابتة، فكيف سلمت الرواية من املعارضة، -الثالثة

 فعل، وهو مل يفعله أساسًا؟!أن مل يفعلها، فكيف يتمنى ترك  الصديق األخرى تثبت متني

                                                           

 (.222/ 4للشافعي ) األم 1

 (.62الصارم املسلول البن تيمية ) 2

 ( باختصار.25دفاع عن احلديث النبوي لأللباين ) 3

 (.3/1164أحكام أهل الذمة البن القيم ) 4

 (.1/68إعالم املوقعني البن القيم ) 5
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َعىَل  َأو   َهًوى، َعىَل  َكانَ  َمن   هللاَّ : )-تعاىل –اء اإلمام أمحد رمحه اهلل ويف اخلتام ندعو بدع

ة  َأَحٌد(  اأُلمَّ
ه  ن  َهذ 
لَّ م  َقِّ َحتَّى ال َيض  ُه إ ىَل احل  ، َفُردَّ َقِّ  .1َرأ ٍي، َوُهَو َيُظنُّ َأنَُّه َعىَل احل 

نا أن احل  مد هلل رب العاملني.وآخر دعوا

 كتبه

 "الفة"ابن اخل

 ـه1436  رجب 

 

                                                           

 (.11/582تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  1


