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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ـــ  الحمـــد ب رل العـــالمينال  الصـــال   الســـال  ـــى  ل ـــان  المرســـلينال  عل ـــى  ـــاتم اونبي  م عل

 .  صحب  أجمعينال  بعد
مجمل مسائل اإليماا  اعلممةاف  اص ل الع اعل ةا        " فقد اطلعت على رسالة  

حســين العوايشــةال  محمــد موســى نصــرال  ســليم الهاللــيال  علــي الحلبــيال : ال لكاتبيهــا" اعساامةةف
 هــي رســالة   .. علــى اتننرنــت " شــبكة ســحال الســل ية" مشــهور حســنال  المةشــور  فــي مو ــ  

.. أل يت فيها من الضـع،ال  ا طـارالال  النةـا وال  ال اـ  .. تنعدى ص حاتها  مس ص حات 
ما حملةي على كنابة هذه النعقيبات اليسير  الموجز ال إش ا اً باومـةال  نصـحاً لشـبابهاال  كـاتبي هـذه 

 . لسبيلال إن  تعالى على ما يشان  ديرعسى اب تعالى أن يهديةا جميعاً إلى سوان ا.. الرسالة 
اتيمانال  الك رال  الصـال ال  الحكـم بريـر :   د  سموا رسالنهم إلى مقدمةال  ثمانية أبوال 

ثـم  نموهـا ب اتمـةال .. ما أنـز  ابال  الـو ن  البـرانال  المرج ـةال  ال ـوارلال  الفهـاب فـي سـبيل اب 
 . العلم  ببيان المكنبة المةهفية الني يةصحون بها طالب

 إليــا ا ن بعــو المالحوــات  النعقيبــاتال  الــرب ب مسلســلة بحســب تسلســل اوبــوال  
 : الوارب  أعاله

 [.اإلميان ] ـ قوهلم حتت باب  

 . هـ -اتيمان اعنقاب بالفةانال   و  باللسانال  عمل باوركان ا:  الوا
لكـان أب   أصـول   " عمل بـالفوار  بـدً  مـن  ـولهم  عمـل باوركـان "  لو  الوا :  لت 

ب ـال  العمـل .. ون العمل باوركان   تد ل في  جمي  الااعات الني تد ل في مسمى اتيمـان 
 هــذا هــو او ــرل .. بــالفوار  العامــة  الشــاملة لفميــ  الااعــات النــي تــد ل فــي مســمى اتيمــان 

 .  الماابق لنعري ات السل، لإليمان

 تيمــان هــو تصــديق القلــب أ  تصــديق   الةاــقأن ا: لــيس مــن مقــا ت أهــل الســةة:  ــالوا 
 . هـ -ا..باللسان ـ فقط ـ ب ن عمل الفوار ال  من  ا  ذلا فهو طا  

م هـــو م كالمهـــم أن مـــن  ـــا  أن اتيمـــان تصـــديق بالقلـــبال  ناـــق باللســـانال  عمـــل :  لـــت 
 ! فهو  د  ا  بمقا  من مقا ت أهل السةة.. بالفوار  

 :الحظي ن الياليي نوعلى مفهوم كالمهم هذا نسجل امل 

  يصـــأل  ون تصـــديق القلـــب ..   ..   .. القـــو  بـــ ن اتيمـــان هـــو تصـــديق القلـــب  -1 
عمل  احد من أعما  القلبال  اتيمان يشمل جمي  أعما  القلب كال و ال  ال شـيةال  المحبـةال 
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ب الفةـان اعنقـاب القلـب أ  اعنقـا" لـذا فـ ن الصـوال أن يقـا  .  غير ذلا ..  ا نقيابال  النصديق 
 .    يفوز أن نقو  كالماً يُ هم مة   ال  ذلا" 
 ! ؟.." ..اعنقاب بالفةان " هذا القو  م ال، لقولهم او   ب ن اتيمان  -2 

 . هـ -يةقص بالمعصية حنى يز    فال يبقى مة  شين ا.. اتيمان :  الوا 
علــى المعصــية حنــى   يُ هــم مــن كالمهــم أن اتيمــان يــز   بالمعصــية أ  بالمدا مــة :  لــت 

 هـذا تعبيـر  ـاطأل  ون المعاصـي ـ النـي هـي ب ن الك ـر ـ مهمـا تراكمـت علـى .. يبقـى مةـ  شـين 
 ..! صاحبها   تزيل عة  مالق اتيمان 

لكـــان النعبيــــر أب  .. يـــةقص اتيمـــان بالمعصـــية    يـــز   مالقـــاً إ  بـــالك ر :  لـــو  ـــالوا
 .  أصول 

ال  صـلة بعضـهما بـبعو مـن حيـال الـنالز م (العمـل )   ( ان اتيمـ) الحـق فـي مسـ لة :  الوا
ــاً أ  انن ــاًنال هــو مــا تضــمة  كــال م شــيح اتســال م  هــو  ولــ  رحمــ  اب ف صــل :" نقصــاً أ  زيــاب ال ثبوت

اتيمان فـي القلـب  هـو  ـو  القلـب  عملـ ال  هـو إ ـرار بالنصـديق  الحـب  ا نقيـابال  مـا كـان فـي 
ضــاه علــى الفــوار ال  إذا لــم يعمــل بموجبــ   مقنضــاه ب  علــى القلــب فــال بــد أن يوهــر موجبــ   مقن

عدم  أ  طع  ال  لهذا كانت اوعما  الواهر  من موجب إيمان القلب  مقنضاهال  هي تصديق لمـا 
في القلب  بليل علي   شـاهد لـ ال  هـي شـعبة مـن مفمـوا اتيمـان المالـق  بعـو لـ   لكـن مـا فـي 

 . هـ -ا" القلب هو اوصل لما على الفوار  
هــذا القــو  مــةهم يــد  علــى  ــدر  عاليــة لــدى القــو م علــى النــدليسال  الرــ ال  علــى :  لــت

 :  إليا بيان ذلا.. تقويل أهل العلم ما لم يقولوا 
! الــح..  صــلة بعضــهما بــبعو ( العمــل )   ( اويمــان )  ــولهم أن الحــق فــي مســ لة  -1

سـين ليميـز ا للقـارإل اتيمـان عـن   طعهم لكلمة اتيمـان بـين  وسـينال  كلمـة العمـل كـذلا بـين  و 
 أن العمـــل   ..  العمـــل شـــين   ـــر .. ي يـــد  يـــد  علـــى أن اتيمـــان عةـــد القـــو م شـــين .. العمـــل 

 لو كان يد ل لمـا ميـز ه  أ رجـوه عـن مسـمى اتيمـان كعةصـر   ـر ليةوـر ا .. يد ل في اتيمان 
 !العال ة بية   بين اتيمان 

 يـد بيـان العال ـة بـين الوـاهر  البـاطن  أثـر كـل مةهمـا الكال م المةقـو  عـن ابـن تيميـة ي -2
 !!  لم ينكلم على عال ة اتيمان بالعمل كما يقو  هؤ ن.. على ا  ر 

ي يـد للقـارإل أن شـيح اتسـال م يـنكلم عـن .." هـو مـا تضـمة  كـال م شـيح اتسـال م " فقولهم 
 .!!  . ليس عن عال ة الباطن بالواهرال  العكس .. عال ة اتيمان بالعمل 
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فــ ذا علمــت أن شــيح اتســال م يــنكلم فــي هــذه ال قــر  المةقولــة عةــ  عــن عال ــة البــاطن  -3
علمـــت أن مـــرابهم   صـــدهم مـــن اتيمـــان هـــو ..  اســـند   القـــو م بكالمـــ  .. بـــالفوار  الوـــاهر  

 ..!!  العمل هو ما ظهر على الفوار  .. الباطن 
أراب ا فيـ  أن يقولــوا للقــارإل .. ان  هـذا تــدليس ب يـق   ــي  ــد   يقـ، عليــ  ك يـر مــن القــر 

باريقـة مباةـة   يـة ـ يسـهل الـنملص مةهـا عةـد إبانـنهم باترجـان ـ أن اتيمـان الـذه يةفـي صـاحب  
 مـا سـوى ذلـا فهـي أعمـا  تمـار  علـى .. فمـن أتـى با عنقـاب البـاطن فهـو مـؤمن .. مقره الباطن 

 هذا كل  كما  ـا  شـيح .. مان من الباطن    يمكن أن تة ي اتي.. الفوار    تد ل في اتيمان 
 ..!!  اتسال م 

ال نةصـأل القـارإل أن يقـرأ مـا  بلهـا 7/444هذه ال قر   الها شيح اتسال م في ال نـا ى  -4
 !  ما يريده شيح اتسال م من كالم  ا ن، الذكر..  ما بعدها لينضأل ل  ما ذكرنا 

 م مـا يسـع هم  يسـع، بـاطلهم ـ   ب اصـة أن القـو م ـ لمـا لـم يفـد ا فـي كـال م شـيح اتسـال
 أطافوا إلـى كـل فقـر  أ واسـهم ..  سموا هذه ال قر  المةقولة عن شيح اتسال م إلى  مس فقرات 

ليضـــ وا عليهـــا معةـــًى   ـــر ـ ..  أك ـــر ا مةهـــا ..  عالمـــاتهم النر يميـــة ..  جملهـــم ا عنراطـــية .. 
 ! ..!يةسفم م  أهوائهم ـ   يريده    يقصده شيح اتسال م 

يةبرـي ..  هـذا مـن فةـون القـو م  طـر هم ـ ال  يـة ال بي ـة ـ فـي النز يـر  النحريـ،  النشـوي  
 ! للقارإل أن ين ان لها حنى   يق  في شباك القو م

 صـلة ( العمـل )   ( اتيمـان ) الحـق فـي مسـ لة "  ـولهم : بعد كـل الـذه تقـد م نقـو  -5
الحـق فـي :  الصـوال أن يقولـوا..   أ ج  هو تعبير  اطأل   يصألال  هو حما..!" بعضهما ببعو 

 ! الح ..  صلة بعضهما ببعو .. مس لة عال ة الباطن بالواهر 

أعمـا  الفـوار  ـ عـدا الصـال  ـ علـى مـا سـي تي ت صـيل  ـ إن شـان اب ـ إمـا أن تكـون :  ـالوا 
ــ ! سـال ممن كما  اتيمان الواجبال أ  كمال  المسنحب  كـل بحسـب  ـ كمـا تقـد م مـن كـال م شـيح ات

 . فواجبها  اجبال  مسنحبها مسنحب

.. ف نـ  مصـالأل حـابم لـم يـرب :  أما مصالأل شرط الكما  الذه ك ـر ال ـوف فيـ  اليـو م 
 عليــ  فــ ن اســنعمال   فــق البيــان الن صــيلي المنقــد م   مشــاحة فيــ   مــ  النةبيــ  إلــى أن ذكــر الشــرط 

 -مةـ  ال ـر ل عـن ماهيـة الشـين ا في  لروه بمعةى أعلى برجـات الواجـب    اصـاالحي بمـا يلـز م
 . هـ
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 : نرد عليه يف النقاط الياليةهذا كال م باطل :  لت 
أن هذا القو  معةاه إ رال مالق العمل كشرط لصحة اتيمـان عـدا الصـال    الصـال   -1

 ..! فيها  ال ال   الفهم فيها أنها ليست شرطاً 
كشــرط لصــحة اتيمــان  أه مــن   أن هــذا القــو  م ــابه إ ــرال العمــل الوــاهر بالنوحيــد -2 

 ..! أتى بالنصديق  ات رار فهو ـ عةدهم ـ مؤمن  إن لم ي ت بالنوحيد كعمل ظاهر 
   ـــال  أن النوحيـــد   بـــد أن يكـــون :  ـــا  الشـــيح محمـــد بـــن عبـــد الوهـــال رحمـــ  اب 

 لـم بالقلب  اللسان  العملال ف ن ا نل شين من هـذا لـم يكـن الرجـل مسـلماال فـ ن عـر  النوحيـد 
 . هـ -ا.. يعمل ب  فهو كافر معاند ك رعون  إبليس  أم الهما 

ف ي القر ن  السةة من ن ي اتيمان عمن لـم يـ ت :   ا  شيح اتسال م ابن تيمية رحم  اب 
 . هـ -بالعمل موط  ك ير  كما ن ى فيها اتيمان عن المةافق ا

 مةــا و  .. ب   ــو   عمــل أن هــذا القــو  مةــا و لنعريــ، الســل، بــ ن اتيمــان اعنقــا -3 
أن عمـل القلـب مةـ  مـا يكـون : كذلا ل همهـم  ت سـيراتهم لهـذا النعريـ،   الـذه يـنل ص بقـولهم

شرطاً لصحة اتيمانال  مةـ  مـا يكـون  اجبـًا ـ كمدافعـة القلـب للريـان الشـرك ال  ـي ـ  مةـ  مـا يكـون 
 . مسنحباً 

بتين ـ  مةــ  مــا يكـون  اجبــًا ـ  مةــ  مــا يكــون شــرطًا ـ كالشــها:  كـذلا  ــو  اللســان  عملــ  
كالنال   في مواط ال  كاومر بالمعر    الةهي عـن المةكـرال  الصـدا بـالحق فـي مواطـ  ـ  مةـ  مـا 

 . يكون مسنحباً  كالمحافوة على بعو اوذكار في اليو م  الليلةال  غير ذلا
حيـــد مةهـــا مـــا يكـــون شـــرطًا ـ كالعمـــل بالنو :  كـــذلا عمـــل الفـــوار  أ  اوعمـــا  الوـــاهر  

 ..!  الصال  ـ  مةها ما يكون  اجباال  مةها ما يكون مسنحباً 
 أيما امرإٍل يـ تي بنعريـ، . اعنقاب   و   عمل : هذا ال هم  ز م لكل من يقو  ب ن اويمان 

فهو كمن يقو  بالشـين  طـده فـي  ٍن  احـد .. السل، لإليمان  لم ي ت بهذا ال هم ا ن، الذكر 
 . ل  السةةال  فهم سل، اومة لمسمى اتيمان هو م ال، لةصوص الكنا.. 
  ـــال  أصـــحابةا هـــؤ ن مـــ  أهـــل  .. هـــذا القـــو  لهـــم هـــو عـــين  ـــو  أهـــل اترجـــان  -4 

 : وإليك بيان ذلكاترجان  مذهبهم  ال  صوره   حقيقيال 
 العمـــل مةـــ  الواجـــبال  مةـــ  ..  ـــو  اتيمـــان تصـــديق ـ أ  اعنقـــاب ـ   : المرج ـــة يقولـــون 

 !    نفعل  شرطاً لصحة اتيمان..  ند ل  في مسمى اتيمان المسنحب لكن  
 العمل مةـ  الواجـبال  مةـ  المسـنحب .. اتيمان تصديق ـ أ  اعنقاب ـ   و  :  هؤ ن  الوا 

 !    نفعل  شرطاً لصحة اتيمان.. لكن ند ل  في مسمى اتيمان 
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مـا  ـال  صـوره كالمـي    ال ـال  بيةه.. فهي ن ـس الةنيفـةال  ن ـس النقريـر  الن صـيل  
 !! فقط ..  هو هل يد ل العمل في مسمى اتيمان أ م   .. يلحق ب  أه تبعات 

 إن لـــم يـــ ت بشـــين مـــن .. أن القـــو  ب يمـــان المـــرن الـــذه يـــ تي بالنصـــديق  ات ـــرار  -5 
 ..!! ـ عده السل،  و ً ك رياً باطالً ! اوعما  الواهر  ـ كما يقو  هؤ ن

 أ بـرت أن ناسـاً : حـدثةا الحميـده  ـا :  ـا  حةبـل: 7/202في ال نـا ى  ا  ابن تيمية  
مــن أ ــر بالصــال   الزكــا   الصــو م  الحــن  لــم ي عــل مــن ذلــا شــي اً حنــى يمــوتال  يصــلي : يقولــون

مســندبر القبلــة حنــى يمــوتال فهــو مــؤمن مــا لــم يكــن جاحــداال إذا علــم أن تركــ  ذلــا فيــ  إيمانــ  إذا  
هـذا الك ـر الصـرا ال   ـال  كنـال اب  سـةة رسـول  : ا  القبلـةال فقلـتكـان مقـراً بـال رائو  اسـنقب

ِينَ  : علمان المسلمينال  ا  تعالى َ ُُمْلِِصنَي ََلُ الد ِمُروا إَِّلا ِِلَْعُبُدوا اَّللا
ُ
 . َوَما أ

 رب فقــد ك ــر بــاب مــن  ــا  هــذا : ســمعت أبــا عبــد اب أحمــد بــن حةبــل يقــو :   ــا  حةبــل 
 . هـ -الرسو  ما جان ب  عن اب اعلى أمرهال  على 

فاوعمـا  بــالفوار  تصـديق عــن اتيمـان بالقلــب :   ـا  ا جــره فـي كنابــ  أ ـال  العلمــان 
 اللســانال فمــن لــم يصــد  اتيمــان بعملــ   م ــل الاهــار   الصــال   الزكــا   الصــيا م  الحــن  الفهــاب 

ؤمةـاال  لـم تة عـ  المعرفـة  القـو ال  أشباه لهذهال  رطي لة س  بالمعرفة  القو  ب ن العمل لم يكـن م
هـذا .  كان ترك  للعمل تكذيباً مة  تيمان ال  كان العمل بما ذكرنا تصـديقاً مةـ  تيمانـ ال فـاعلم ذلـا

ال فهـو مرجـأل  بيـالال احـذره علـى بيةـامذهب علمان المسلمين  ديماً  حدي اال فمن  ا  غير هذا 
ِماُروا إِ  : الـدليل علـى هـذا  ـو  اب 

ُ
َََءاااَ  َوَماا أ َُ ِياَن  َ ُُمْلِِصانَي ََلُ الد َّلا ِِلَْعُباُدوا اَّللا

ََكةَ َوَذلَِك دِيُن الَْقيدَِمةِ  ََلةَ َوُيْؤتُوا الزا  . هـ -ا  َوُيقِيُموا الصا
هذا القو  مةهم مةا و  مراير لقولهم بعال ة الواهر بالبـاطن  بنـ ثير  تـ ثر كـل مةهمـا  -4 

 ..! با  ر 
 بين  ـولهم ب يمـان المـرن .. يق بين  ولهم ب يمان القلب  انقيابه  طاعن  كي، يمكن النوف 

 ! ؟..م  شر به عن الااعة الواهر  
 !! ؟..كي، يمكن أن يكون مؤمةاً مةقاباً في باطة   هو في ظاهره شارب عن مالق الااعة  
أ   إن فــي الفســد مضــرة إذا صــلحت صــلأل الفســد  :" أنــ   ــا  فقــد صــأل عــن الةبــي  
 ".   ال  إذا فسدت فسد الفسد كل ال أ   هي القلبكل
 لـب مـؤمن : بيةمـا أصـحابةا هـؤ ن يقولـون.. الـذه   يةاـق عـن الهـوى  هذا  ـو  نبيةـا  

 ! هذا  ز م  ولهم  معةاه..  جسد فاسد منمرب شارب عن الااعة .. صالأل يةفي صاحب  
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رفـة  إراب  سـرى ذلـا إلـى  البـدن فـ ذا كـان فيـ  ـ أه القلـب ـ مع:  ا  ابـن تيميـة رحمـ  اب 
فــ ذا كــان القلــب صــالحاً بمــا فيــ  مــن .. بالضــر ر ال   يمكــن أن ين لــ، البــدن عمــا يريــده القلــب 

اتيمان علماً  عماًل  لبياال لز م طر ر  صال  الفسد بالقو  الواهر  العمـل باتيمـان المالـقال كمـا 
اطن  ظـاهرال  الوـاهر تـاب  للبـاطن  ز م  و   عمل   و  باطن  ظاهرال  عمل ب:  ا  أئمة الحديال

 إذا  ــا م بالقلــب النصــديق بــ   المحبــة لــ  .. لــ  منــى صــلأل البــاطن صــلأل الوــاهرال  إذا فســد فســد 
لزمــ  طــر ر  أن ينحــرك البــدن بموجــب ذلــا مــن او ــوا  الوــاهر ال  اوعمــا  الوــاهر ال فمــا يوهــر 

زم ال  بليل   معلولـ ال كمـا أن مـا يقـو م على البدن من او وا   اوعما  هو موجب ما في القلب   
فالوـاهر .. بالبدن من او وا   اوعما  ل  أيضاً ت ثير فيما في القلبال فكل مةهما يـؤثر فـي ا  ـر 

 الباطن منالزمان   يكون الوـاهر مسـنقيماً إ  مـ  اسـنقامة البـاطنال  إذا اسـنقا م البـاطن فـال بـد أن 
 .  هـ -يسنقيم الواهر ا

ليوهمــوا القــارإل أن بليلةــا علــى هــذا .. " كمــا تقــد م فــي كــال م شــيح اتســال م "  ــولهم  -7 
 ..! الن صيل المةحر  هو ما  ال  ابن تيمية   د تقد م كالم  

فكــل مــا تقــد م مــن نقلهــم عــن ابــن تيميــة ..  هــذا عــين الكــذل علــى شــيح اتســال م : أ ــو  
هــا شــيح اتســال م عــن عال ــة الوــاهر تلــا ال قــر  النــي ذكرناهــا لــا ـ أيهــا القــارإل ـ  النــي يــنكلم في

 !!  لم يشر فيها  ط إلى ما ُيحا   هؤ ن أن يقولوه إياه .. بالباطن 
ف ين كال م شيح اتسال م ب ن أعما  الفوار  إما أن تكون من كما  اتيمان الواجبال  إمـا  

 !! أه   يوجد مةها شين كشرط لصحة اتيمان ؟.. أن تكون من كما  اتيمان المسنحب 
أهكـذا يكـون :  أ يـرًا ـ  لـيس   ـرًا ـ نقـو  لهـؤ ن الشـيون الـذين ينشـد ون بالسـل ية -2 

فـ ين  ـولكم بضـر ر  الرجـوا إلـى الكنـال .. عةدكم تقرير مسائل العقائـد  يكـون ا سـند   عليهـا 
 نحــن   .. أيــن  ــولكم بمحاربــة النقليــد  ب اصــة فــي مســائل ا عنقــاب ..  الســةة  فهــم الصــحابة 

 !!  باريقة ملنوية غير أميةة ؟.. ى لكم هةا فيما تقرر ن  سوى النقليد نر 
أبم ـل هـذا تقـو م .. أهذا هو النقليد الـذه تحاربونـ  .. أهذه هي السل ية الني تدعون إليها  

 !!  أنَّى ؟.. هالّ أظهرتم لةا أبلنكم من الكنال  السةة .. الحفة على العباب  الم ال ين 

  [.الكفر ] ـ قوهلم حتت باب  
 . هـ -من ثبت إسالم  بيقين  لم يز  عة  ذلا إ  بيقين ا:  الوا 
 أ  اتسال م ..  لو  الوا من كان إسالم  صريحاً   ي رل مة  إ  بك ر بوا  صريأل :  لت 

وذلككك ( .. بيقــين ) الصــريأل   يةقضــ  إ  الك ــر البــوا  الصــريأل لكــان أصــول  أب  مــن  ــولهم 

 : لسبب ن
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ـــر مقـــد ر  :أ لهمـــا  ـــر مـــن اوحيـــان منعـــذرال  غي ـــل هـــذه .. أن علـــم اليقـــين فـــي ك ي ف ـــي م 
 الـذه .. الذه   يقبل إ  احنما ً  احـداً .. الحا ت ُيحكم برلبة الونال  الراجألال  ليس باليقين 

 ! ي يد العلم النا م بالشين الذه   يقبل أبنى شا  
 مـا أبراك أنـ  : فيقـا  لـا.. ةة ـ بالةار ك ن تبشر المشركين   هم في  بورهم  ـ عمالً بالس 

فكيــ، .. أ  كــان مســننر اتيمــان فلــم يعــر  إيمانــ  فــدفن فيهــا ..   يوجــد مســلم بفــن  اــ  فيهــا 
 ! ؟..تبشر الفمي  بالةار 

هـو اعنمـاب غلبـة الوـنال  العمـل بـالراجأل ـ  لـيس بـالون ـ  بـالقرائن المعيةـة علـى : الفـوال 
ون علم اليقـين   سـبيل .. علم اليقين لما اسناعةا أن نبشر أحداً بالةار  لو ألزمةا أن سةا ب.. ذلا 

 ..! لا إلي  في م ل هذه المواط ال  ك ير من المواط  
كما أن اشنراط العمل بعلم اليقين ـ فـي م ـل هـذه المواطـ  ـ يحيـل بيةـا  بـين جهـاب ك يـر  

ربمــا هــذا .. تال  ا فنراطــات مــن الك ــارال  يفعلــا تعــي  هــواجس النــربب  الو ــوا فــي ا حنمــا 
 لربمـا  ـا  ..  لربما كان مكرهاً علـى ال ـر ل  القنـا  .. الفةده المشرك أسلم  بل عشر  ب ائق 

فهـــذه ..  ربمـــا ..  ربمـــا كـــان مســـلماً  أنـــت   تعـــر ال  ربمـــا ..   إلـــ  إ  اب  أنـــت لـــم تســـمع  
ا مـن سـلاان ـ كلهـا تلزمـا إن أربت أن ا حنما ت  الهـواجس  النسـات ت ـ النـي مـا أنـز  اب بهـ

 ..!! تعمل بعين اليقين 
ف نــت حكمــت عليــ  باتســال م .. عةــدما تحكــم علــى شــ ص بعيةــ  أنــ  مســلم بيقــين : ثانيــاً  

 يد ل  الفةة  ون كل من أسـلم بيقـين ب ـل الفةـة ..  الذه يةفي  يو م القيامة .. الواهر  الباطن 
  سـلاان وحـد أن يقـو  بـ  مـن غيـر بيةـة أ  بليـل ..  بريـر علـم  هذا من النزكية على اب.. بيقين 
 هــو يلزمــا أن تحكــم علــى المةــافق الــذه يوهــر لــا اتســال م ب نــ  مســلم بيقــين  أنــ  مــن أهــل .. 

 ..! الةفا   الفةان
فهـــو يُعامـــل معاملـــة المســـلمين علـــى .. كـــذلا هـــذا الـــذه يلقـــي علـــى المســـلمين الســـال م  

 ..!  ليس على اعنبار أن إسالم  ثبت بيقين .. جأل اعنبار غلبة الون  الرا
ف نـت تحكـم ..  كذلا الذه يوهر الشهابتين في أجـوان القنـا ال  تحـت سـاو  السـيو  

 لـــيس علـــى اعنبـــار .. عليـــ  باتســـال م  تكـــ، عـــن  نالـــ    نلـــ  علـــى اعنبـــار غلبـــة الوـــنال  الـــراجأل 
 ..! إسالم  بيقين  

  أ شى أن يكون هذا هو مراب .. ة ما في القلول فعلم اليقين يُلز م بشق الباون  معرف
 .  اب تعالى أعلم.. لن صيالتهم  نشراتهم او رى الني ت يد هذا المعةى .. القو م    ُيسنبعد 
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  يـز   بالشـا .. اتسال م بيقين  عقدمن ثبت ل  : من أطلق من أهل العلم  ولهم: ـ تةبي  
  ب عـل أ   ـو  ظـاهر   يـز   إ  بك ـر ظـاهر  سـوان  فـ نهم يريـد ن مـن ثبـت إسـالم..  نحو ذلـا 

 . كان هذا الك ر الواهر مبع   ا عنقابال أ  القو ال أ  العمل
 الــذه حملةـا علــى هــذا .. فهـذا المعةــى صـحيأل    حــرل فيـ  ـ إن شــان اب ـ كمــا  ـدمةا  

.. اترجـان  الـنفهم الن صيل  إبدان هذا النح ظ على مقولة القو م هي أصولهم الباطلة الني مبع ها 
 !الني تلز م بشق الباون  معرفة ما فيها

ليس كـل  ـو  أ  فعـل ـ  صـ ن  الةصـوص بـالك ر ـ يكـون ك ـراً م رجـاً عـن الملـة  إذ :  الوا
أصــرر  أكبــرال فــالحكم علــى هــذه او ــوا  أ  اوفعــا  إنمــا يكــون علــى نســق طريقــة : الك ــر ك ــران

 . هـ -علمان أهل السةة  أحكامهم ا
 : في هذا القو  إشكا  أبية  في الةقاط النالية : لت
: إلــى كالمهــم لكــان أكمــل  أب   بحيــال يصــبأل كالنــالي( اعنقــاب ) لــو أطــافوا كلمــة  -1

 ! الح..ليس كل  و  أ  فعل أ  اعنقابٍ  
 ؟ ..ف ن  يل هل في ا عنقاب ك ر أكبر  أصرر كما في القو   ال عل 

 لكـن لـيس بالشـرك الـذه .. ن عمل القلب ـ فهو شرك  م ال  الريان ـ  هو م.. نعم : أ و 
 . بالشرك اوصرر  ي رل صاحب  من الملةال   د سماه الةبي 

 ولهم ب ن الحكم على هذه او وا   اوفعا  إنما يكون على نسق طريقة علمـان أهـل  -2
 ..! غير ب يق    صحيأل .. السةة  أحكامهم 

ذه اوفعـا   او ـوا  ب نهـا ك ـر أصـرر لةصـوص أن مـرب الحكـم علـى هـ:  الصوال أن يُقا 
   ب ـل لبشـر فـي هـذه .. الكنال  السـةة النـي تصـر  الك ـر اوكبـر عـن هـذه او ـوا   اوفعـا  

 . المواط   ون اوحكا م الشرعية هي   ، للشارا  حده
فــ ذا أطلــق الشــارا علـــى شــين ب نــ  ك ـــر   يفــوز صــر  هــذا الك ـــر عــن ظــاهره  ب لنـــ  

إلى الك ر اوصـرر إ  بـدليل شـرعي   ـرال أ   ريةـة شـرعية أ ـرى تلـز م بصـر  هـذا الك ـر الشرعية 
 .  إ  فال.. عن ظاهره إلى الك ر اوصررال أ  الك ر ب ن ك ر 

 ليس بشـين   ـر مـن كـال م البشـر .. بهذا الضابط يُعر  الك ر اوكبر من الك ر اوصرر 
 ! أياً كان هذا البشر.. 

م ـال، لمـا  ـرر ه فـي أ    .. لى نسق العلمان فـي هـذا الموطـ  هذا الحرص مةهم ع -3
 ! ؟" ..النك ير حكم شرعيال مربه إلى اب تعالى  رسول  " كالمهم ب ن 



 "جممل مسائل اإلميان العلمية يف أصول العقيدة السلفية " على رسالةمالحظات وردود 

 

 

 01 

  يفوز إيقاا حكم النك ير علـى أه مسـلم  إ  مـن ب  الكنـال  السـةة علـى ك ـره :  الوا
 . هـ -ون اب لة  اطحةال صريحة بيةةال فال يك ي في ذلا مفرب الشبهة  ال

مــن ثبــت إســالم  " لكــن ألــيس هــو تكــرار لقــولهم .. هــذا كــال م حــق    ــال  عليــ  :  لــت
الــذه " اليقــين " أ م أنهــم يريـد ن هةــا معةــاً   ـر غيــر معةـى " .. بيقـينال لــم يـز  عةــ  ذلــا إ  بيقـين 

 !! ؟..كما أشرنا إلى ذلا من  بل .. ي يد شق الباون  الروص في القلول 

ن مصالحات القو م م ي ـة مريبـةال  أنةـا معـذ ر ن عةـدما نبـده تح وةـا مةهـا ألم أ ل لكم أ
 !  من  ائليها .. 

  د يرب في الكنال  السةة ما يُ هم مة  أن هذا القو ال أ  العملال أ  ا عنقاب ك رال :  الوا
ــر بــ  أحــد عيةــاً إ  إذا أ يمــت عليــ  الحفــة بنحقــق الشــر ط ـ علمــاال   صــداال  ا نيــا رًا ـ    يُك َّ

 .      هـ - انن ان الموان    هي عكس هذهال  أطابها ا

 : في الةقاط النالية.. نسفل مآ ذنا على كالمهم هذا :  لت
 يـا م الحفــة تكــون شــرطاً للنك يـر عةــد   ــوا الم ــال، فـي الم ال ــة الشــرعية ـ النــي  -1

فـز فـي إبراك مـا  ـد فنـ تي الحفـة لنـدف  عةـ  الع.. تقنضـي النك يـر ـ عـن عفـز   يمكـن لـ  بفعـ  
 هذا أمر كان يةبري اتشـار  إليـ  عةـد الحـديال عـن  يـا م الحفـة   ب اصـة أن مسـ لة ..  ال، في  

ك ــر ا مــن جهــات نــوا و ..  يــا م الحفــة أصــبحت ذريعــة لإلمســاك عــن تك يــر طواغيــت مفــرمين 
عنرطــون ي.. كلمــا ُأريــد تك يــر طــاغوت مــن طواغيــت اورف أعلــم مــن إبلــيس !! اتســال م جميعهــا 

 !!  ؟..هل أ مت علي  الحفة أ  ً : عليا بقولهم

توصـي هم لقيـا م الحفــة ـ النـي   يفــوز تك يـر المعـين إ  بهــا ـ ب نهـا هــي النـي تحقــق  -2
أه ..  النــي هــي بــ ن يكــون ك ــر هــذا المعــين صــابراً عــن علــمال   صــدال  ا نيــار .. شــر ط النك يــر 

ف ذا انن ى شرط مـن هـذه الشـر ط ـ .. ن ثبوت ذلا عةده  تنحقق م.. عالماً  اصداً م ناراً للك ر 
 ..!! العلمال أ  القصدال أ  ا  نيار ـ  جد المان  الذه يمة  من تك ير هذا المعين 

مـا أنـز  اب بـ  مـن .. ثـم باطـل .. ثم باطل .. هذا النوصي، لقيا م الحفة هو باطل : أ و 
 هو مـن بةـات رت سـهم ..  ا  ب  عالم معنبر   ما.. ليس علي  بليل من الكنال  السةة .. سلاان 

 هو بليل على أنهم   يعرفون معةى الحفـة الشـرعية النـي يشـنرطون ..  أهوائهم  شبهاتهم   غير 
 !! أ  أنهم يعرفون لكةهم ينفاهلون ..  يامها 
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 : وبيان ذلك من أوجه

ين اشـنراط الن بـت يوجـد فـر  بـين  يـا م الحفـة ـ   ـد ذكرنـا منـى يشـنرط  يامهـا ـ  بـ: مةهـا
 !! ؟.. بل النك ير ب ن هذا المعين  د     في الك ر عالماً ب ال  اصداً ل ال  م نارا 

 الــذه يقــ  فــي الك ــر مكرهــاً   .. يريــد ن بشــرط ا  نيــار هــو مــا يضــاب اتكــراه :  مةهــا
 يـــا م  حنـــى تشـــنرط.. فـــالمكره لـــيس جـــاهالً    منـــ   ً .. يُقـــا    يك ـــر حنـــى تقـــيم عليـــ  الحفـــة 

 ..!!الحفة علي  
فقيا م الحفة ـ  اشنراطها ـ تُذكر عةد مورب الفهل ـ أ  الن  يل ال ـاطأل المسنسـاو  المعنبـر 

حنـى يُقـا  يفـب أن تقـيم عليـ  .. ف ين المكره  مو ع  مـن كـل هـذا .. شرعًا ـ الذه   يمكن بفع  
 !! الحفة أ  ً ؟
فاشـنراطهم أن يكـون  اصـداً للك ـر  .. يـا أن القصد  المقاصد مقرهـا القلـول  الةوا:  مةها

 هذا مذهب جهم الضا  الذه يشنرط الرـوص في  ..  أن تنحرى  صده  بل تك يره .. في  لب  
 ..!  بل إصدار النك ير .. القلولال  شق الباون  فحصهاال  معرفة ما اسنقر فيها 

  ـ إن لم يكن في   شق الباون منع ر في غالب اوحوا..  لما كان معرفة ما في القلول 
كل اوحوا  ـ لزما ـ على شرطهم ال اسد هذا ـ أن   تك ر أحدًا مهما كان ك ره بواحاً  ونا   

 هل هو  اصد لذلا من  لب  أ م  ..تعر  هل فعل ما فعل من الك ر البوا  عن  صد أ م   
 !! ؟.. 
غير ..  النسلية  النةدر  أنةا نقو  لهم من اسنهزأ بدين اب تعالى على  ج  اللعب:  مةها 

 ! ؟..يك ر عةدكم أ م   ..  اصد للك رال    معنقد ل  
ْْلَُهْم  :فقد كذبوا اب  رسول   ون اب تعالى يقو ..   يك ر : ف ن  الوا 

َ
َولَئِن َسأ

ِ َوآيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكَتُ  بِاَّللد
َ
َاا ََنُوُض َونَلَْعُب قُْل أ ََّل َتْعتَِذُرواْ  * ْم تَْسَتْهزِئُونَ َِلَُقولُنا إِناَما ُك

 . 44-45:النوبة َبْعَد إِيَمانُِكمْ  قَْد َكَءْرتُم
.. فهـؤ ن اعنـذر ا بـ نهم لـم يكونـوا  اصـدين للك ـر ـ    معنقـدين لـ  ـ لمـا  ـالوا مـا  ـالوا  

ــان الاريــق  الســ ر   ن  القــر ..  إنمــا كــان فعلهــم علــى  جــ  ال ــوف  اللعــبال لينفــوز ا بــذلا عة
َبْعااَد  ََّل َتْعَتااِذُرواْ قَااْد َكَءااْرتُم : مــ  ذلــا  ــا  لهــم.. صــد هم علــى ذلــاال  لــم يكــذبهم 

 .  إِيَمانُِكمْ 
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جــاباً أ  هــاز ً   ــد بلــت هــذه ا يــة علــى أن كــل مــن تــةقص رســو  اب :  ــا  ابــن تيميــة 
ال بـل  مـن غيـر اعنقـاٍب لـ مـ   ـولهم إنـا تكلمةـا بـالك ر فقد أ بر أنهم ك ر ا بعد إيمانهم .. فقد ك ر 

 .. كةا ن وف  نلعب 
 لم يقل  د كذبنم فـي  ـولكم إنمـا كةـا ن ـوف  نلعـب فلـم يكـذبهم فـي هـذا العـذر  :   ا  

كما كذبهم في سـائر مـا أظهـر ه مـن العـذر الـذه يوجـب بـرانتهم مـن الك ـر لـو كـانوا صـاب ينال بـل 
 . بين لهم أنهم ك ر ا بعد إيمانهم بهذا ال وف  اللعب

لـ، أن هـذه المقالـة فـي ن سـها ك ـر  مـن اتـبعهم مـن ال  مـذهب سـل، اومـةذا تبين أن  إ 
اسنحلها أ  لم يسنحلهاال فالدليل على ذلا جميـ  مـا  ـدمةاه فـي المسـالة او لـى مـن الـدليل علـى  
ك ــر الســالال  مــا ذكرنــاه مــن اوحابيــال  ا ثــار ف نمــا هــي أبلــة بيةــة فــي أن ن ــس أذى اب  رســول   

 . هـ -ا  الةور عن اعنقاب النحريم  جوباً  عدماً اك رال م   
اً أ  هـزً ال  هـو كي مـا كـان ك ـر  :   ا  ابن العربي    ي لو أن يكون ما  الوه من ذلا جدَّ

 . هـ -ا    ال  في  بين اومةف ن الهز  بالك ر ك رال 
بالـت ـ :   لهـمنقـو .. هو كافر  إن لـم يكـن  اصـداً للك ـر ـ  هـو الحـق ـ ..   : ف ن  الوا 

 ..! للنك ير " القصد " ب  راركم هذا ـ أصولكم ال اسد  الني تشنرطون فيها 
ثـم هـو .. ثـم هـو يُعـِرف عةـ  .. أنةا نقو  لهم كذلا هـذا الـذه يُعـرعف عليـ  العلـم :  مةها 

 ! ؟..يك ر عةدكم أ م   .. يق  في الك ر البوا  .. بسبب إعراط  عن العلم  عن تعلم العلم 
 ! ؟..  يك ر حنى يعلم أن الذه فعل  من الك ر البوا  : ن  الواف  
لكةـ  هـو الـذه يعـرف ..  هو ميسر ل  ب  ل جهد يبذل  .. العلم معر ف علي  : نقو  لهم 

فكيــ، .. هــو الــذه يحــرص أن   يســم  كــال م اب  كــال م رســول  .. عــن العلــمال  عــن تعلــم العلــم 
 ! ؟..من الك ر  السبيل إلى تعليم  بمربة ما هو علي 

 !! حنى يُكّ ر ؟..   بد من أن يكون عالماً بالك ر : ف ن  الوا بعد كل ذلا 
 ك ــر ..  ــد كــذبنم نصــوص الكنــال  الســةة العديــد  النــي ت يــد ك ــر اتعــراف : نقــو  لهــم 

..    يعقلـون ..    ي قهـون ..   صـ، المشـركين بـالك ر  الشـرك مـ  أنهـم   يعلمـون .. الفهل 
 ! أك ر ا يات الدالة على ذلا ما 
ون العلــم مبــذ   لــ  لكةــ  هــو الــذه   ..  إن كــان   يعلــم .. هــو كــافر ..   : فــ ن  ــالوا 

ــنعلم  ــد أن يعلــم أ  ي  ــد أبالــنم بــذلا أصــولكم ال اســد  ـ النــي تســمونها ز راً : نقــو  لهــم.. يري
أ  أن يكـون عالمـاً بـالك ر الـذه يقـو م  ـ الني تشنرطون فيها لنك ير المعـين العلـم!  عد اناً بالسل ية

 ! يةن ي النك ير بانن ائ  .. ب  ب ن  ك رال  اصداً ل  
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ْعَماَّلا  : ـا  تعـالى 
َ
ْخََسِيَن أ

َ
َياةِ  *قُْل َهْل نُنَبدُِئُكْم بِاْْل ِيَن َضلا َسْعُيُهْم ِِف اْْلَ اَّلا
ا َُوَن ُصَْعا ُهْم َُيِْس نا

َ
نَْيا وَُهْم ََيَْسُبوَن أ ِيَن َكَءاُروا بِييَااِ  َرِّدِِهاْم َولَِقاِِاهِ  *الُّ ولَئَِك اَّلا

ُ
أ

ْعَمالُُهْم فَََل نُقِيُم لَُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ َوْزناا
َ
 .  فََحبَِطْت أ

 م  انن ـان أن .. فهؤ ن  د أثبت اب تعالى لهم الك ر م  ظةهم أنهم ممن يحسةون صةعاً  
أنهــم علــى  اــ  فضــالً عــن أن يقــر ا لــا أنهــم يقصــد ن  فهــم   يقــر ن.. يكــون  صــدهم الك ــر 

ِيَن َكَءُروا : م  ذلا  ا  تعالى عةهم.. الك ر  ولَئَِك اَّلا
ُ
ْعَمالُُهمْ  ...أ

َ
 .  فََحبَِطْت أ

 إن اب :  الصــوال مــن القــو  فــي ذلــا عةــدناال أن يقــا :  ــا  ابــن جريــر فــي الن ســير 
  بقول  عةى 

َ
ْعَمااَّلا َهْل نُنَبدُِئُكْم بِاْْل

َ
كـل عامـل عمـاًل يحسـب  فيـ  مصـيباال  أنـ  ب    ْخََسِيَن أ

ب عل  ذلا ماي  ُمرٍفال  هـو ب علـ  ذلـا ب مسـ طال  عـن طريـق أهـل اتيمـان بـ  جـائر كالرهبانيـة 
ــالهم مــن أهــل ا جنهــاب فــي طــاللهم  هــم مــ  ذلــا مــن فعلهــم  اجنهــابهم بــاب    الشمامســة  أم 

 . ك ر ال من أهل أه بين كانوا
ا :  ول   َُوَن ُصَْعا ُهْم َُيِْس نا

َ
 هم يوةون أنهم ب علهم ذلا ب : يقو   وَُهْم ََيَْسُبوَن أ

  هـذا مـن أب  الـد ئل علـى  اـ   ـو  مـن زعـم أنـ مايعونال  فيما ندل من عبابه إلي  مفنهد نال 
 . هـ -ا..   يك ر باب أحد إ  من حيال يقصد إلى الك ر بعد العلم بوحدانين 

 فيـ  أن : 12/315  ا  ابن حفر في ال نأل تحـت بـال مـن تـرك  نـا  ال ـوارل للنـ ل،  
 مــن غيــر أن ي نــار بيةــاً علــى  مــن غيــر أن يقصــد ال ــر ل مةــ مــن المســلمين مــن ي ــرل مــن الــدين 

 . هـ -ا..بين اتسال مال  أن ال وارل شر ال ر  المبندعة 
 ا  أ  فعـل مـا هـو ك ـر ك عـرع بـذلا   بالفملة فمن: 177  ا  ابن تيمية في الصار مال ص  

 .هـ -  إذ   يقصد الك ر أحٌد إ  ما شان اب الم يقصد أن يكون كافراً  إن 
الـــذه .. ُيشـــرا تحــره القصـــد عةــد   ـــوا المـــرن فــي الك ـــر المنشــاب  المحنمـــل : ـــ تةبيـــ 

فــوز ف ــي م ــل هــذه الحــا ت   ي..  مــن  جــ    ــر يحنمــل غيــر ذلــا .. يحنمــل الك ــر مــن  جــ  
 . ا نحا م غمار النك ير  النسرا إلي  إ  بعد الن بت  معرفة أه الوجهين يقصد  يريد 
 إنمـا علـى مـن ..  نحن  الفةا م  القو م ليس حو  من يق  في الك ر المنشاب  المحنمـل 

 !  فنةب  لهذا.. يق  في الك ر البوا  الصريأل كما هو مبين من كالمهم 
وا المرن في ال اـ  الريـر المقصـوب أ  المنعمـد كو ـوا كذلا ُيشرا تحره القصد عةد   

المرن في ال ا  عن سبق لسان ـ أ   ل زلة لسان ـ  هو   يريد ذلا  كالـذه  ـا  مـن شـد  ال ـر  
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كمــا " أ اــ  مــن شــد  ال ــر  .. اللهــم أنــت عبــده  أنــا ربــا :" عةــدما  جــد راحلنــ  بعــد أن فقــدها
 . لمجان ذلا في الحديال الصحيأل الذه أ رج  مس

  يك ـر ..  كذلا لو  ا  ـ برير لرن  أ  بلرن  ـ كالماً في  ك ر لكة    يعر  أن  من الك ـر 
.. حنى يعر ال   لكون  لم يقصد الك ر   إنما ونـ    يعـر  أن هـذا القـو  الـذه  الـ  مـن الك ـر 

كـون كـافرًا ـ مـ  فهو معذ ر بانن ان  صد إتيان الك رال  ليس لكونـ  لـم يقصـد الك ـر ب علـ  ـ أ  أن ي
 !  ال ر  بيةهما  اطأل فنةب .. علم  المسبق ب ن الذه يقول  أ  ي عل  من الك ر 

أ  .. هــو الــذه يةبرــي النحــره عــن  صــد صــاحب  .. فهــذا الةــوا مــن ال اــ  الريــر منعمــد 
 هو المعةي من كال م أهل العلم عةـد حـدي هم عـن اشـنراط القصـد أ  النحـره عةـ  .. مراعا   صده 

 . رائن الحا  في الرالب تعين على معرفة ذلا   .. 
 اوبلـة علـى ذلـا ـ إطـافة لمـا تقـد م ذكـره مـن حـديال صـاحب الراحلـة ـ ك يـر ال مةهـا  ولـ  

َدْ  قُلُوُُِّكمْ  :تعالى ُتْم بِهِ َولَِكْن َما َتَعما
ْ
ْخَطأ
َ
ََاٌح فِيَما أ  .  َولَيَْس َعلَيُْكْم ُج

رفــ  عــن أمنــي ال اــ ال  الةســيانال  مــا :"  ــا  أنــ   فــي الحــديال فقــد صــأل عــن الةبــي  
 ". اسنكرهوا علي  

أن أهـل السـةة يراعـون شـرط القصـد عةـد   ـوا الك ـر المنشـاب  المحنمـلال :  الصة القو  
 ! على الةحو المنقد م..  عةد الو وا في ال ا  الرير منعمد 

سـوان صـدر .. بـوا   أهل اوهوان  اترجـان يشـنرطون معرفـة القصـد ـ البـاطن ـ فـي الك ـر ال 
كمــا أنهــم ..  علــى أه  جــ  أ  صــور  كانــت .. هــذا الك ــر عــن  اــ  غيــر منعمــد أ  منعمــد  مــراب 

 !! فنةب  لذلا.. يشنرطون  صد الك ر فيما  د     في  المرن من  ا  مك ِّر 

من الك ر العملي  القـولي مـا هـو م ـرل مـن الملـة بذاتـ ال    ُيشـنرط فيـ  اسـنحال  :  الوا
 هــو مــا كــان مضــاباً لإليمــان مــن كــل  جــ   م ــل ســب اب تعــالىال  شــنم الرســو ال  الســفوب   لبــي 

 تةزيــل هــذا الحكــم علــى اوعيــان ـ  .  مــا فــي معةاهــا.. للصــةمال  إلقــان المصــح، فــي القــاذ رات 
 . هـ -كريره من المك رات ـ   يق  إ  بشرط  المعنبر ا

 : نرب على  ولهم هذا في نقانين:  لت 
هم مـــن الك ـــر العملـــي  القـــولي مـــا هـــو م ـــرل مـــن الملـــة بذاتـــ ال    ُيشـــنرط فيـــ   ـــول -1

م هومــ  أن مــن الك ــر العملــي  القــولي   يكــون ك ــراً بذاتــ  إ  بعــد الةوــر إلــى .. اســنحال   لبــي 
  هذا مذهب باطل  بيال يلنقي م  مذهب جهم الضا  الذه يشنرط  .. شرط ا سنحال  القلبي 

 ..! قلب  تكذيب  للنك ير اسنحال  ال
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.. نحن نقصد  نريـد مـن الك ـر العملـي أ  القـولي الـذه نشـنرط لـ  ا سـنحال  : ف ن  الوا 
 ! ؟..الك ر العملي اوصرر 

  ر جـاً مـن هـذا اتشـكا   النلبــيس .. كالمكـم   ي يـد بـذلا    يــد  عليـ  : نقـو  لهـم 
كبر هو ك ـر ي ـرل صـاحب  مـن الملـة كل ك ر عملي أ   ولي أ: على العباب كان الصوال أن يقولوا

من ب ن الةور إلى شرط ا سنحال  القلبيال ب ال  الك ر العملي اوصرر ف ن    يك ِّر    يكـون  
 ..! ك راً بذات  إ  إذا طم إلي  شرط ا سنحال  

ـــره مـــن المك ـــرات   يقـــ  إ  بشـــرط   -2  ـــان كري ـــل هـــذا الحكـــم علـــى اوعي  ـــولهم  تةزي
  المعنبـر ـ كمـا تقـد م مـن كالمهـم ـ أن تقـيم علـيهم الحفـة بنحقـق الشـر ط علمـاال  شـرط.. المعنبـر 

 ..!!   صداال  ا نياراً 
شـرعاً  عقـالً  هـذا القـو  مـرب ب .. فكالمهم السابق ي سر كالمهـم المشـكل الرـامو هةـا  

فـب ثـم هـو   يعـر  أنـ  ي.. إذ يسنحيل على المسلم الـذه يـد ل اتسـال م بشـهابتي النوحيـد .. 
 !!  العياذ باب..   أن    يفوز ل  أن يسب اب  رسول  .. أن يعوم ال الق 

ثم هو   يعـر  أنـ    ..  توني بمسلم  احد في اورف يد ل اتسال م بشهابتي النوحيد  
 ! ؟..يفوز ل  أن يسب اب  أنبيانه  رسل  

ـ م ــل مشــايح اترجــان ـ   بــل إن ك يــراً مــن عــوا م المســلمين الــذين   يقــرت ن    يكنبــون 
 ..!  أ  يُك ِّر .. فالن يك ر ..   تك ر : يقولون ل .. عةدما يسمعون رجالً يشنم 

 اشـــنراط أن   يك َّـــر إ  بشـــرط  ..  عليـــ  فاشـــنراط  يـــا م الحفـــة علـــى شـــاتم اب  رســـول   
هـا إلـى رت   أئمـة هو من  بيل تعايـل أحكـا م اب تعـالى مـن أن ت  ـذ طريق.. المعنبر ا ن، الذكر 

 ..!!  هو كذلا للمشاكلة  النشوي  على بين العباب  عقائدهم .. الك ر  الة ا   الزند ة 

إن العمل الك ره ك ر يُك ِّر صـاحب   لكونـ  يـد  علـى  :  نقو  كما يقو  أهل السةة:  الوا 
علــى الك ــرال  العمــل الك ــره لــيس ك ــراً لكةــ  بليــل: ك ــر البــاطنال    نقــو  كمــا يقــو  أهــل البــدا

 .  هـ - ال ر   اطأل ا
 م ر ــاً .. أنوــر كيــ، يوهــر ن إرجــانهم بــل  جهميــنهم بــين ثةايــا عبــاراتهم  كالمهــم :  لــت 

 لكـن  لةـا هةـاك كـذا : إ   يقولـون لـا.. تقولـون هةـا كـذا : حنى مـا إن يقـا  لهـم..  هةاك .. هةا 
فـال يمكــن طـباهم علــى ..   هةـا كــذا  لكـن نقــو : إ    ــالوا..  إن  يـل لهــم تقولـون هةــاك كـذا .. 

 ..!! مذهب أ   و   احد 
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أه إذا جــان الك ــر العملــي .. فهـم يك ــر ن بالعمــل لكونــ  بلــيالً علــى ك ــر البــاطن  القلــب  
   يك ر ن  أصحابةا هـؤ ن .. اوكبر غير با  ب لة صريحة على ك ر القلب فهو   يك ِّر صاحب  

نقد م الذكر ـ ب ن من الك ر ما هو ك ر بذات    ُيشـنرط لـ  اسـنحال  ف ين  ولهم او   هةاك ـ الم.. 
 !! ؟..القلب 

 : ثم هذا القو  هو عين  و  جهم  الضا   إليا كال م أهل العلم في ذلا 
حيـال ظةـوا أنـ   ـد ..  من هةا يوهر  ا   و  جهم بـن صـ وان  مـن اتبعـ  :  ا  ابن تيمية 

لبــ ال  هــو مــ  هــذا يســب اب  رســول ال  يعــابه اب  رســول ال يكــون اتنســان مؤمةــاً كامــل اتيمــان بق
 يعــابه أ ليــان اب  يــوالي أعــدان اب  يقنــل اونبيــانال  يهــد م المســاجدال  يهــين المصــاح،ال  يكــر م 

فـ ذا أ رب علــيهم الكنـال  السـةة  اتجمــاا ... الك ـار غايـة اتكــرا مال  يهـين المـؤمةين غايــة اتهانـة 
فهــذا بليــل علــى انن ــان : كــافر فــي ن ــس المــر معــذل فــي ا  ــر   ــالوا  علــى أن الواحــد مــن هــؤ ن

النصــديق  العلــم مــن  لبــ ال فــالك ر عةــدهم شــين  احــد  هــو الفهــلال  اتيمــان شــين  احــد  هــو 
 . العلمال أ  تكذيب القلب  تصديق 

ظـةهم أن كـل مـن حكـم الشـارا ب نـ  كـافر م لـد فـي : ال ـاني: .. فهؤ ن غلاـوا فـي أصـلين 
ــ  لــم يكــن فــي  لبــ  شــين مــن العلــم  النصــديق  هــذا أمــر  ــال وا بــ  الحــس  الةــارال ف نمــا ذلــا ون

 . هـ -ا.. العقل  الشرا 
 أمـا سـب اب تعـالى فمـا علـى ظهـر اورف مسـلم ي ـال، فـي :   ا  ابن حز م في المحلى 

ــ ن  ــة  اوشــعريةال  همــا طائ نــان   يُعنــد بهمــاال يصــرحون ب ســب اب أنــ  ك ــر مفــربال إ  أن الفهمي
بليـل علـى أن يعنقـد الك ـر   أنـ  كـافر بيقـين  لكةـ  : تعالى  إعالن الك ـر لـيس ك ـراال  ـا  بعضـهم

 . هـ -اب تعالىال  أصلهم في هذا أصل سون  ارل عن إجماا أهل اتسال م ا بسب 
العمــل الك ــره لــيس ك ــراال لكةــ  بليــل علــى :    نقــو  كمــا يقــو  أهــل البــدا:" أمــا  ــولهم 

 .."!! الك ر 
 ننيفنـ  ن ـس ننيفـة  ـولهمال .. هذا القو  البدعي الذه تبرت ا مة  هو ن ـس  ـولهم : أ و  

لكونـ  با  علــى ك ـر البــاطنال فهـو كــافر .. أن أصــحابةا هـؤ ن يقولــون ال عـل هــو ك ـر :  بيـان ذلـا
 ..! لك ر الباطن 

لـى ك ـر البـاطنال فهـو  ال عل ليس ك راً  لكة  بليل ع:  القو  البدعي الذه تبرت ا مة  يقو  
 !  ليس لكون ال عل ك راً .. كافر لك ر باطة  
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 ا نل وا في تسـمية ال عـل ابنـداًن هـل .. فات قوا في الةنيفة  هي تعليق الك ر على الباطن  
 هو  ال  صوره    يمة ل   إذ العبر  بالةنائن  بالمةاط الذه يُعلـق عليـ  .. يُقا  عة  ك ر أ م    

 !!لذه ات قوا ب  هذا ا.. الك ر 

  [.الصالة ] ـ قوهلم حتت باب  
 . هـ -من ك َّر تارك الصال  ب طال  لم ينهم م ال   باترجان    يفوز ل  ا:  الوا

نعــم   يفــوز أن يــنهم م ال ــ  باترجــان إذا كــان م ال ــ    يــرى ك ــر تــارك الصــال  :  لــت 
  لوجـوب القـرائن الشـرعية او ـرى النـي لكون الةصوص الشرعية   ت يـد عةـده ك ـر تـارك الصـال ال أ

.. فم ــل هــذا هــو الــذه   يفــوز أن يُرمــى باترجــان .. ت يــد عةــده صــر  الك ــر عــن تــارك الصــال  
المعنبــرين باترجــان  هــم مةــ   مــن فعــل فقــد   ــ  فــي الولــمال  لزمــ  أن يرمــي ك يــراً مــن أهــل العلــم 

 ..! بران
 ون اوعمـا  .. الصـال  لكـون الصـال  عمـالً  أما إذا كان هذا الم ال،   يـرى ك ـر تـارك 

فهذا   بـد مـن أن يُرمـى باترجـان .. عةده مهما عومت   يد ل مةها شين كشرط لصحة اتيمان 
 .  ليس على من يرمي  باترجان حرل إن شان اب..    كرامة 

 . هـ -ي ل  ا من لم يُك ر تارك الصال  تكاسالً لم ير م م ال   بال ر لال    يةبر:  الوا
.. أن يرمـي م ال ـ  باترجـان    يفـوز:  ـالوا.. بالةسبة لمـن يـرى ك ـر تـارك الصـال  :  لت 

 ..!! أن يرمي م ال   بال ر ل    يةبري:  الوا.. أما بالةسبة لمن   يرى ك ر تارك الصال  

النحــريم  الــذه ي يــد..   يفــوز :  ــالوا عةــ .. فالــذه يرمــي م ال ــ  فــي المســ لة باترجــان  
 ..!    وا صاحب  في اتثم  الوزر 

ـــد ..   يةبرـــي :  ـــالوا عةـــ .. بيةمـــا الـــذه يرمـــي م ال ـــ  فـــي المســـ لة بـــال ر ل   الـــذه ي ي
 !! ؟.. أن صاحب    يق  بالوزر  اتثم كمن يرمي م ال   باترجان .. النساهل  النهوين 

 كيـ، أنهـم ينسـاهلون مـ  مـن ..  يعز عليهم الاعـن بـ  .. أرأيت كي، يعز عليهم اترجان  
 !! ؟..يرمي ا  رين بال ر ل أ  ال وارلال  لو برير حق 

فعـال م الشـيح ناصـر ـ رحمـ  اب  ع ـا عةـ  ـ يرمـي الم ـال ين لـ  فـي .. ثم إذا كـان   يةبرـي  
حيــال " حكــم تــارك الصــال  " المســ لة بــ نهم النقــوا مــ  ال ــوارل فــي بعــو  ــولهمال كمــا فــي رســالن  

لو  ا   ائل ب ن الصال  شـرط لصـحة اتيمـانال  أن تاركهـا م لـد فـي الةـار  فقـد النقـى مـ  ف: يقو 
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 أ ـره علـى ..  علق عليها علي الحلبي ..  الرسالة  د  د م لها . هـ -ا!! ال وارل في بعو  ولهم 
 !! ما تقد م من كالم 

 كالمكــم .. لــا   يفــوز ـ أ    يةبرـي ـ لكـم ذ.. فعـال م   يُقــا  للشـيح ناصــر  للحلبـي  
.. هذا م ابه الاعن بالصحابةال  أك ر السل، ـ كما يقو  ابن تيمية ـ الـذين يـر ن ك ـر تـارك الصـال  

 !! ؟.. أن تاركها م لد في الةار 

 ـافون أن ي ـرجكم مـن بائـر  السـل، ت.. أ م أن مفرب نقدكم للشـيح ناصـر ـ  لـو بـالحق ـ  
 !! اا ؟أ  أن ي ر  عةكم اوتباا  الرع..  السل ية 

 [. احلكم مبا أنزل اهلل ] ـ قوهلم حتت باب  

الحكم المؤ  ال  هو اجنهاب المفنهـدينال  هـو بائـر بـين الصـوال  ال اـ ال  اوجـر :  الوا
  .هـ - اوجرين ا

 بالنـالي فهـو بائـر .. الحكم المؤ   ليس محصوراً في اجنهاب المفنهدين  حسب :  لت 
 المسـ لة النـي تـ    فيهـا .. بحسـب المنـ    .. ينال  الـوزر بين الصـوال  ال اـ ال  اوجـرال  اوجـر 

 .  اب تعالى أعلم..  بالنالي فمةهم من يكون ل  أجرال  مةهم من يكون ل   زر .. 
الحكـــم المبـــدَّ    هـــو الحكـــم بريـــر مـــا أنـــز  ابال  ينـــربب ال اعـــل لـــ  بـــين الك ـــرال :  ـــالوا

 . هـ -بن تيميةال  تلميذه ابن  يم الفوزية ا الولمال  ال سو ال كما  رره  فصل  شيح اتسال م ا
 :نرب على هذا القو  في الةقاط النالية:  لت
كبـديل الحكم المبدَّ  هو الحكم الوطعي المضاهي لشرا اب تعالىال الذه يُعمـل بـ    -1

 . حكم اب تعالىال بصور  ملزمة للبالب  العبابعن 
أ  أنـ  يـ تي .. مـن تلقـان ن سـ   هـواه   صورت  أن يقو م الحاكم بنشري  هذا الحكم المبـد 
فيفعلــ   انونــاً بــديالً عــن حكــم اب .. بــ  مــن مصــابر أ  مشــرعين   ــرين  ــاموا بوطــ  هــذا الحكــم 

 .  ملزماً للعباب  البالب.. تعالى 
 الحـاكم الـذه  ـا م بعمليـة النبـديل بكـال الحـالنين ..  هو بكال الصـورتين يُعنبـر ك ـراً أكبـر 

 أجمعـت عليـ  علمـان اومـة .. هذا ما بلت علي  نصوص الكنال  السـةة .. اً أكبر يكون كافراً ك ر 
  مفـا  لـذكره هةـا إذ المقـا م ..  بسط ذلـا ـ علـى  جـ  الن صـيل ـ لـ  موطـ    ـر مـن أبحاثةـا .. 

 . هةا مقا م تةبي   إشارات سريعةال   يةاسب  النوس  في الشر   ا سند  
ل حكـم مبـد  هـو مـن الحكـم بريـر مـا أنـز  ابال  لـيس  من  ال  مـا تقـد م نعلـم أن كـ -2

 . كل حكم برير ما أنز  اب هو من الحكم المبد 
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.. بــ ن مةــ  مــا يكــون ك ــراً أكبــر ..  عليــ  فنقســيمات أهــل العلــم للحكــم بريــر مــا أنــز  اب 
يـد ل فيـ  كـل إنما يريد ن الحكم برير ما أنز  اب بمعةـاه العـا م الـذه ..  مة  ما يكون ك راً أصرر 

   يريـد ن الحكـم المبـد  ال ـاص ـ بمعةـاه المنقـد م ـ .. أنـواا  حـا ت الحكـم بريـر مـا أنـز  اب 
الذه يد ل في جانب الحكم برير مـا أنـز  اب الـذه هـو مـن الك ـر اوكبـر الم ـرل لصـاحب  عـن 

 .  ليس غير.. الملة 
أنـــز  اب الـــذه ي ـــرل  القـــو  الـــراجأل الـــذه بلـــت عليـــ  الســـةة أن الحكـــم بريـــر مـــا -3

 . يكون ك راال  ظلماال  فسقاً أكبر.. صاحب  من الملة 
يكــون ك ــراال  ظلمــاال ..  أن الحكــم بريــر مــا أنــز  اب الــذه   ي ــرل صــاحب  مــن الملــة  

 .  فسقاً أصرر
هـو مـن الكـذل ..  ولهم كما  رره شيح اتسال م ابن تيميةال  تلميذه اتما م ابـن القـيم  -4 

 هـو مـن  بيـل إرهـال القـارإل ـ بالباطـل  الكـذل ـ ب سـمان العلمـان .. على هذين العالمين الفليلين 
 ابــن  فــةحن معةــا ابــن تيميــة..  كــ نهم يقولــون لــ  حــذارنا أن ت ا ةــا أ    تنابعةــا علــى مــا نقــو  .. 

 !!   أ م لا ؟..  بسي، من تقاتل .. فمن معا أنت ..  نقاتل بسي يهما .. القيم 
ف نةـا ناـالبهم بــ ن ..  لكـي تعـر  أيهـا القــارإل كـذل القـو م علــى هـذين العـالمين العويمــين  

يوهر ا لةا  وً   احداً لشيح اتسال م أ  لنلميذه ابن القيم ي يـد  يـد  علـى أن الحـاكم الـذه يبـد  
ا اب تعالى بشرائ  البشرال  يلز م بها العباب  الـبالب ـ كمـا هـو حـا  طواغيـت الحكـم المعاصـرين شر 

 !! ؟..الذين يك ر ن من الفدا  عةهم ـ ثم هو م  ذلا   يك ر الك ر اوكبر 

ــة فــي ال نــا ى   ــن تيمي ــن المســلمين : 22/524 ــا  اب  بات ــا   معلــو م با طــارار مــن بي
و اتبـاا غيـر بيـن اتسـال مال أ  اتبـاا شـريعة غيـر بيـن اتسـال مال أ  اتبـاا أن مـن سـو المسلمين  جمي 

بــبعو الكنــال  ك ــر بــبعو الكنــال فهــو كــافرال  هــو كك ــر مــن  مــن  شـريعة غيــر شــريعة محمــد 
 . هـ.ا
فكي، بمن يبد  شرا الرحمن بشرا الااغوت .. هذا فيمن يسوو مفرب النسويغ :  لت 

 !!   شا أن  أغلظ ك راً  مر  اً ؟..  البالب  ثم هو بعد ذلا يلز م ب  العباب.. 

ُِموَك فِيَما  :  ا  ابن القيم في ت سير  ول  تعالى  َّتا َُيَكد ََ فََل َوَرِّدَِك َّل يُْؤِمَُوَن 
ا قََضيَْت َويَُسلدُِموا تَْسلِيَما ا مِما رَجا ََ نُْءِسهِْم 

َ
  أ سم سبحان.  َشَجَر بَيََُْهْم ُثما َّل ََيُِدوا ِِف أ

بة س  المقدسة  سمًا مؤكدًا بالة ي  بل  عد م إيمان ال لق حنى يحكموا رسول  في كل ما شفر 
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بيةهم من اوصو   ال ر ا  أحكا م الشرا  أحكا م المعاب  سائر الص ات  غيرهاال  لم ي بت لهم 
اتيمان بمفرب هذا النحكيم حنى يةن ي عةهم الحرلال  هو طيق الصدرال  تةشر  صد رهم 

ل ا نشرا   تة سأل ل  كل ا ن سا   تقبل  كل القبو ال  لم ي بت لهم اتيمان بذلا لحكم  ك
أيضًا حنى يةضا  إلي  مقابلة حكم  بالرطى  النسليم  عد م المةازعةال  انن ان المعارطة 

 . هـ -ا.. ا عنراف 
 أهكذا تر ن حا  المبد  لشرا اب تعالى بشرائ  الك ر.. هذا كال م ابن القيم :  لت 

 !! ؟.. الاريان 

الحاكم برير ما أنز  اب يُةور حال  ف ن ترك حكم اب مسنحاًل لذلاال أ  رأى أن  :  الوا 
فهو  : م ير في ال أ  أن حكم اب   يصلأل لرعاية شؤ ن الةا ال أ  أن حكم غير اب أصلأل لهم

 اصة أهل العلم من كافر  ارل من الملة  بعد تحقق الشر ط  انن ان الموان ال حسب ما ي ني ب  
 . الراس ين في ال ق   الدين 

 إن ترك الحكم بما أنز  اب لهوىال أ  مصلحةال أ   و ال أ  ت  يلال م  إ راره  يقية   
ب ا  ال  م ال ن ال فهو  ا   في الك ر اوصررال مرتكب لما هو أكبر من الرباال  أعوم من الزنىال 

 .هـ -ا  أئمة السل،  علماتهم ا أشد من شرل ال مرال  لكة  ك ر ب ن ك رال كما  

 : في الةقاط النالية.. نعقب على  ولهم هذا :  لت 
كان ال بد من .. حصر ص ات الحاكم الذه يك ر ك راً أكبر فيما تقد م ذكره  ا   -1 

 : أن ُيضاف إليها الصفات اليالية

 إن  .. مالقًا الحاكم الذه يعرف عن الحكم بما أنز  اب فال يحكم بما أنز  اب : مةها 
 . كان غير مسنحل  للحكم برير ما أنز  اب

 ..! الحاكم الذه   يحكم بما أنز  اب في النوحيد :  مةها 

الحاكم الذه   يحكم بما أنز  اب بداف  الحقد  الكراهيةال  العدان لما أنز  اب :  مةها 
 ..! تعالى من الدين  الشرائ  

سوان كان هذا الشرا المبد  من عةد ن س ال أ م .. النبديل  الحاكم الذه يق  في:  مةها 
أ م ربه ..  سوان رب هذا الشرا المبد  لدين اب .. أن  مسنورب من عةد غيره من الاواغيت 

 ..! لة س   هواهال  أهوان البشر 
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 يدعو الةا  إلى .. الحاكم الذه يسوو  ير ل للقوانين  الشرائ  الوطعية :  مةها 
 !  إن زعم بلسان  أن  ي عل ذلا على غير  ج  ا سنحال .. ها النحاكم إلي

 موا   لهمال كما  ا  .. طاعة للمشركين .. الحاكم الذه   يحكم بما أنز  اب :  مةها 
َطْعُتُموُهْم إِناُكْم لَُمْْشُِكونَ  :تعالى

َ
اُهْم مَُِْكْم فَإِناُه مَِْ  :  ا  تعالى ِإَوْن أ  . ُهمْ َوَمْن َيتََول

 ..! الحاكم الذه يقو م بمهمة النشري   سن القوانين لمضاهية لشرا اب تعالى :  مةها 
ف ه حاكم ينلبس في ص ة من هذه الص ات ا ن ة الذكر ف نها ت رج  من الملة  إن لم  

  تدمر  بالك ر اوكبرال  الولم اوكبرال.. يضم إليها عةصر ا سنحال ال أ  الفحوبال أ  ا عنقاب 
 . 1 هذا ما بلت علي  نصوص الكنال  السةةال  إجماا علمان اومة..  ال سق اوكبر

 .  أن   ينراطوا عن ذكرها  بيانها للةا ..  كان على هؤ ن الشيون أن يذكر ها  
نرى أنهم يقحمون هذه المقولة في  ..!" بعد تحقق الشر ط  انن ان الموان  "  ولهم  -2 

مما يفعلةا نفز م أنها كلمة حق .. ها في موطعها  غير موطعها كل شارب    ارب ال  يضعون
 إن حصل : يريد ن مةها باطاًلال  الباطل الذه يريد ن  من  ران هذه المقولة هو أن يقولوا للةا 

إ  بعد  يا م .. ف نةا   نسناي  أن نك ره بعية  .. ات ا  على ك ر حاكم من حكا م هذا العصر 
 ..!!  ني هي شر طهم ـ  انن ان موانعهم الحفة  تحقق الشر ط ـ ال

   هو ..   العلم يصل  .. يعي  في أبغا   صحران إفريقيا ..  ك ن هذا الحاكم  
 !!؟..يسناي  أن يصل العلم 

  يفوز وحد أن يقد م على تك ير هذا ..  انن ان موانعهم .. ثم بعد تحقق شر طهم  
الذين   يك ر ن أحداً .. ل العلم الراس ين في ال ق   إنما هو أمر منر ك وه.. الحاكم المدلل 

بل .. من طواغيت الحكم المعاصرين ـ على ظهور ك رهم  ففورهم ـ    يُعر  عةهم ذلا 
 !!  يعد ن الحديال في هذه المسائل من ال نةة الني يفب اعنزالها ؟

 !! لكن في النلبيس  الندليس.. أشهد أن  اط  هذه الرسالة  بير محنر  
إن ترك الحكم بما :" ك ر ب ن ك ر   ولهم في الحاكم الذه   يك ر  يكون ك ره -3

 !  الح.. أ  .. أ  ..  مصلحةأنز  اب لهوىال أ  

                                                 

تةا لةا اوبلةال  أ وا  علمان اومة الدالة على ك ر الحاكم الذه ينلبس ب ه ص ة من الص ات المذكور  "  1"
 .ظهوره  ا ننهان مة يسر اب تعالى " أعما  ت رل صاحبها من الملة " أعاله في كنابةا 
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 هل يصأل افنراف حصو  .. كي، يكون ترك الحكم بما أنز  اب لمصلحة :  لت 
 !! ؟..المصلحة في ترك الحكم بما أنز  اب 

 . لكان النعبير ب يقاً  صواباً .." مزعومة  لمصلحة:" لذلا لو  الوا 
 ! ماذا يعةي ذلا ؟.. هذا الذه   يحكم بما أنز  اب لمصلحة : ثم نس   
 في النحاكم إلى غير .. أ  يعةي أن  يرى المصلحة  الة    ال ير في ترك حكم اب  

 ! ؟..شرع   حكم  
 هذا الذه حمل  على .. اب تعالى  أ  يعةي أن  يرى مصلحة العباب  البالب في غير بين 

 ! ترك الحكم بما أنز  اب؟
 ! ؟..أ  يعةي ذلا أن  يرى ن س  أبصر بمصالأل العباب  البالب من اب تعالى  
نْتُْم َّل َتْعلَُمونَ  :أ  يعةي ذلا تكذيب  لقول  تعالى 

َ
ُ َيْعلَُم َوأ  ! ؟..  َواَّللا

ف ن رأى أن :" سم الذه يك ر الحاكم ك رًا أكبرأليس هو ن س  الذه ذكرتموه في الق 
حكم اب   يصلأل لرعاية شؤ ن الةا ال أ  أن حكم غير اب أصلأل لهم فهو كافر  ارل من الملة 

 !! ؟.. " 
 !  ليس لكم أن تقولوا غير ذلا.. نعم : ف ن  لنم 
 مر  ـ .. ة ما الذه حملكم على أن تصة وه مر  على أن  كافر  ارل من المل: نقو  لكم 

 !! ؟.. ك ره ك ر ب ن ك ر ..  في ن س الموط  ـ على أن    يك ر 
 !  هذا برهان .. لكن في النلبيس  الندليس .. أنكم  بران  محنرفون : ألم أ ل لكم 
إ  لزعم المصلحة الني .. ما من طاغية من طواغيت اورف يرب حكم اب تعالى  -4 

 ! ؟..يراها هو 
 عن سبب توريدها إلى .. س ل  عن سبب تحاكم  إلى الشرائ  الوطعية ما من طاغوت ت 

 ..! إ   ينعلل لا بالمصلحة .. بالب المسلمين 
 ..! تزعم في  المصلحة للةا  .. بل ما من أمة من أمم اورف إ   تحكم بما تراه عد ً  
موانعكم  تسربل ب..  د تحصن الحاكم من الك ر .. فهل تر ن لمفرب زعم المصلحة  

 !  ؟..من النك ير 
مرتكب لما "  يكون ك ره ك رًا ب ن ك ر ب ن  ..  ولهم عن الحاكم الذه   يك ر  -5 

 .."! هو أكبر من الرباال  أعوم من الزنىال  أشد من شرل ال مر  لكة  ك ر ب ن ك ر 
عًا    يةبري أن يصدر عن طالل  غير ب يق شر .. هذا  اال عاط ي  حماسي : أ و  
 ..! م يننبعون الدليل فيما يقرر ن عل
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فليس كل صور الحكم برير ما أنز  اب ـ الني هي من الك ر ب ن ك ر ـ يلز م أن تكون  
 ! ؟..أكبر من الرباال  أعوم من الزنىال  أشد من شرل ال مر 

فهذا الذه ي صل في ال صومات بين أبةائ  فيميل في حكم  لولد ـ لعيون  ال ضران   
يص   أحدهما  ك ًا .. يعاي أحدهما أك ر من ا  ر .. ة ـ على حسال الولد ا  ر  طلعن  البهي

فهل هو عةدكم  د أتى بذنٍب أكبر من الرباال .. فهذا حكم برير ما أنز  اب ..  ا  ر ك ان 
 !! ؟.. أعوم من الزنىال  أشد من شرل ال مر 

فهو بذلا لم .. او رى  هذا الذه عةده ز جنين فةا م عةد إحداهما ليلة زياب  عن  
فهو عةدكم  د أتى بذنب أكبر من الرباال  أعوم من الزنىال  أشد .. يعد   لم يحكم بما أنز  اب 

 ! ؟..من شرل ال مر 
 ! انور ا ماذا تقولون ؟.. راجعوا عقولكم يا  و م  
كون  الحكم برير ما أنز  اب  د ي:  ا  ابن أبي العز الحة ي في شر  العقيد  الاحا ية 

كبيرً ال أ  صرير ال  يكون ك رًا أصررال  ذلا بحسب : ك رًا يةقل عن الملةال   د يكون معصيةً 
 . هـ -ا.. حا  الحاكم 

أه أن من الحكم برير ما ..  د يكون كبير ال أ  صرير ال  يكون ك رًا أصرر : فن ملوا  ول  
 هي الصور الني .. ك ر أنز  اب ما يكون ـ صرير  أ  كبير  ـ ب ن الك ر الذه هو ك ر ب ن  

 . ذكرناها من  بل  نحوها
.. مر رًا بالعباسيين .. ثم  ولهم هذا يلز م أن يكون حكا م المسلمين من لدن اومويين  

هم أففر  أسوأ من الزنا ال الذين يقارعون شرل ال مرال  ينعاملون بالربا  ..  اننهاًن بالع مانيين 
 ما أسهل .. ُعر  عةهم نوا حكم برير ما أنز  اب ون جمي  هؤ ن الحكا م في جمي  عقوبهم 

 ! اسن رال ذلا لمن أراب أن يننب  سيرتهم  أحوالهم
لكن   نعر  أحدًا من أهل العلم من رماهم ب نهم أففر  أسوأ ممن ي فر ن بالزنىال  

 !! ؟..  شرل ال مرال  ينعاملون بالربا 
فكالمكم هذا ي لن .. أيها الشيون  ـ! نعيذكم من الو وا في الرلو ـ الذه ت ر ن مة  

 !!  لول الر افو فنةبهوا 
أن    شين :  الصوال الذه نعنقده  ندين ب ال  الذه بلت علي  نصوص الكنال  السةة 

 الشرك .. سوى  نل الة س برير حق .. أكبر من الرباال  أعوم من الزنىال  أشد من شرل ال مر 
 . اوكبر
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أيضًا هو .. من الةوا الذه   ي رل صاحب  من الملة   أن الحكم برير ما أنز  اب 
 بحسب ..  ذلا بحسب حا  الحاكم .. برجات  طبقات ليس كلها في الحكم أ  الوزر سوان 

 .  اب تعالى أعلم..  بحسب ا ثار  الةنائن المنرتبة ..  بحسب المو ، .. المس لة 
فهالّ .. سيم ك ر الحاكم إلى ك رين  أ يراً نقو  لهم  د مللنم الةا  حدي كم عن تق -4 

 من مةهم يةابق .. بيةنم لةا ـ من الحكا م المعاصرين ـ من مةهم يةابق علي  حكم الك ر اوكبر 
 !! ؟..علي  حكم الك ر اوصرر 

 مفرب البحال الةوره على او را  .. لماذا المس لة   تنفا ز عةدكم مرحلة النةوير  
 ! ؟.. في الساور 

 ! ؟..ليعر  الةا  ما لهم  ما عليهم .. تةزلوا المس لة إلى أرف الوا    لماذا   
 هم فو  أن .. إ  إذا كةنم تر ن جمي  طواغيت الحكم المعاصرين مسلمين عد    

 !!  حكمهم ؟..   طعهم .. ُيشار إليهم أ  أن يةا   حالهم 
النقسيم العلمي للمس لة  ليس تقرير هذا.. ـ  م  أم الكم ! المشكلة معكم ـ أيها الشيون 

 لكن المشكلة الحقيقية معكم تكمن في توصي، الحاكم الذه يك ر ك رًا أكبرال  الحاكم .. 
 ..! الذه يك ر ك راً أصرر 

  ا   بالب المسلمين بكل  طو  .. تكمن في إنزا  هذا النقسيم على أرف الوا    
 !!  من مةهم يك ر الك ر اوصرر؟.. بر  جرأ ال  بيان معن ِمن حكا م هذا العصر يك ر الك ر اوك

ذهبنم بةا إلى مواطن ..  كلما حا لةا أطركم إلى مكمن ال ال  الحقيقي في المس لة  
 !  ؟.. الو و  ـ بفد  عقيم ـ عةد مفرب النقسيم العلمي للمس لة .. ا ت ا  

ةكم عن حنى ح و  الاواغيت م..  ظللنم تنكلمون ـ بولم  ز ر ـ عن أثر ابن عبا   
..  حنى صار حفة لاواغيت الحكم على ما هم علي  من أنومة حكم فاسد  .. ظهر  لب 

 ..!  مسوغاً لهم في النمابه على ما هم في  من الريال  الولمال  الك ر 

من غير حزبية ..  العمل على اسن ةا  حيا  إسالمية .. السعي ت امة شرا اب :  الوا 
 . هـ -ا.. فاسد ال    عصبية كاسد  

  أريد أن أنا   هةا طريقة القو م السلبية في السعي من أجل اسن ةا  حيا  :  لت 
 لكن الذه ..  ي رجةا عن موطوا هذه او را  .. فهذا يُايل بةا المقا م .. إسالميةال كما زعموا 

!" .. من غير حزبية فاسد ال    عصبية كاسد :" أريد الو و  عةدهال  النعليق علي  هو  ولهم
 :  أسفل المالحوات علي  في الةقاط النالية
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يفد أنهم .. نبال  رسائلال  أشرطة من ين مل سلوك القو م  ما يصدر عةهم من ك -1 
 ..!   عوا في سي ات الحزبية ال اسد  من كل  ج  

 على النعصب وسمان بعو .. فهم يربون الشبال على النحزل لذ اتهم  أش اصهم  
 ..! الشيون 

 نبذ كل من ي ال هم ـ  إن كان محقاً ـ بحفن  اهية .. أن   يقرت ا إ  لهم  يربونهم على 
 ! ؟..مكذ بة مسننر  بمقولة هفران أهل البدا  الحزبية 

 على أن   يقبلوا الحق .. لو جان من عةد م ال يهم .. يربونهم على عد م إنصا  الحق  
 لو جان الحق من غير طريقهم   ةواتهم  .. إ  إذا جان من  ةوات معيةة يرتضيها هؤ ن الشيون 

 ..!! إن لم يُرب لمفرب كون هذا الحق جان من غير طريق شيو هم .. فالحق   يلقى ن س القبو  
في الحق  الباطل .. يربون شبابهم على الحزبية  العصبية العميان وسمان بعو الشيون  

 ..!    لو كان شرعياً  حقاً  بحيال   يقبلون في حق هؤ ن الشيون أه نقد أ  توجي.. 
..  في بعو الشيون ممن  د توفاهم اب .. يربون الشبال على عقد الو ن  البران فيهم  

 من جافاهم أ  نقدهم ـ  لو في . . فمن  ا هم ـ  لو في الباطل ـ  الوه   ربوهال  أثةوا علي   يرًا 
 ..!! الحق ـ تبرت ا مة   عاب هال  حذر ا مة  

بقدر ما يكون في نورهم .. ينعصب الشال إلى أسمائهم  أفكارهم  إرجائهم  فبقدر ما 
 !! سل ياً  أبو السل يين

هذا كل   ا   نلمس   نعاية   نشاهده مةهمال  من شبابهم  أتباعهم الذين يةنمون لمدرسة  
 !! ؟..ـ أ  حزل ـ  تكنل هؤ ن الشيون 

 !! ؟..عقاًل أليست هذه هي الحزبية الحمقان ال اسد  شرعاً    
ْن َتُقولُوا َما َّل  !!  ت تون أسوأ ما في  ؟.. تحذر ن من  لق  

َ
ِ أ َكُُبَ َمْقتاا ِعََْد اَّللا

 .  َتْءَعلُونَ 
 المذمومة .. إذا كانوا  د   عوا ـ بالقو   العمل ـ في أ صى معاني الحزبية ال اسد   -2 

 عال م النركيز على هذه الكلمة  تصةي، .. بية فما هو المراب من محاربنهم للحز .. شرعًا  عقاًل 
الةا  على أساسها  فمن كان حزبيًا فهو بدعي يفب اعنزال ال  من كان غير حزبي فهو سل ي 

 ! ؟..سةي 
: بشين من المنابعة  الن مل نفد أنهم يقصد ن  يعةون من الحزبية الني يحذر ن مةها 

يريد ن أه عمل جماعي .. عهم  حياتهم الحزبية اتيفابية الني تؤر  على الاواغيت مضف
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حنى أصبحت محاربة العمل .. جهابه مةوم علي  أمير مااا يسنهد  اسن ةا  حيا  إسالمية 
 هؤ ن ..  الفماعات اتسالمية العاملة من أبرز ما يميز السل ية المعاصر  .. الفماعي 
 !  السل يين؟

 الني .. وحزال الني يرتضيها الااغوت  ا.. فهم   يحاربون اوحزال العلمانية الباطلة 
 !  ؟..كما يحاربون الفماعات اتسالمية العاملة لهذا الدين .. هي فساب من كل  ج  

كل هذا يفعلةا نفز م أن محاربة الحزبية ـ في ك ير من اوحيان ـ هي عةدهم كلمة حق  
ن الفماعات الفاب  العاملة يقصد ن مةها تة ير الةا  ع..  نصرً  للباطل .. يقصد ن بها باطاًل 
 ! ترطية  عوناً للاواغيت الوالمين.. لةصر  هذا الدين 

..  الوا أنهم يريد ن  يسعون إلى اسن ةا  حيا  إسالمية على جمي  المسنويات  -3 
 ! ؟.. مالق العمل الفماعي المةوم .. كي، ين تى لهم ذلا  هم يحاربون الفماعات :  السؤا 

  يعرفون جماعةال    ..  هم يريد نها جاهلية فربية عشوائية  كي، ين تى لهم ذلا 
 ! ؟..إمار ال    طاعة 

..  يةشد اوهدا  العامة الض مة .. فمن السهل على المرن أن ينشب  بما لم يُعط  
هةا تكمن المشكلة الكبرى  الحقيقية ..  لكن كي، السبيل تحيائها  تحقيقها على أرف الوا   

 ..! قة مسالا الةا ال  مدى جدينهم في نصر  هذا الدين الني تكش، حقي

 [.  الوالء والرباء ] ـ قوهلم حتت باب  

 نرى الو ن بين المسلمين  لهم طمن طاعة اب  رسول ال  من  ال  مةهن السل، :  الوا 
 .  هـ -اومينال  سبيل علمائ  الربانيين ا

حقال  هو .." ن طاعة اب  رسول   نرى الو ن بين المسلمين  لهم طم"  ولهم :  لت 
 من " فعال م أطافوا هذه الزيابات .. يك يال  يحقق المعةى الشرعي للو ن  البران في اتسال م 

 !! ؟"  ال  مةهن السل، اومينال  سبيل علمائ  الربانيين 
 !؟.. ما الضر ر  لهذه الزياب  في هذا الموط   
 هو أنهم   يكن ون في تحديد الو ن  البران .. هو ما أثبنةاه عليهم من  بل : الفوال 

فال بد إطافة إلى ذلا من الد و  في طاعنهم .. من ا  رين على أسا  طاعة اب  رسول  
هذا الذه يريد ن  من المةهن ..  في سل ينهم  طريقنهم كما ير نها  يؤصلونها هم ..  تمفيدهم 

 ! ؟..السل ي اومينال  سبيل العلمان الربانيين 
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تحوى بالو ن  العاان ..  سل ينهم المشوهة .. فعلى  در ب ولا في سلكهم  طريقنهم  
على  در ما تحوى مةهم بالبران ..  لاريقنهم المريبة ..  لةهفهم ..  على  در م ال نا لهم .. 

   حو      و  إ  .. ين  كل ذلا ينم ـ ز رًا ـ باسم المةهن السل ي اوم..  الف ان  العدان 
 !!  باب
    يفوز ال ر ل على الحكا م المسلمينال    مةابذتهمال    الن وير عليهم  إ  أن :  الوا 

 . نرى ك راً بواحاال عةدنا من اب برهان
 إذا     ذلا كذلا ف ن تقدير   وع   تةزيل  راج  إلى الراس ين في العلم من علمائةا  

 . هـ -حماسات جارفة اب ن عواط، عاص ةال    .. ال قات اوثبات 

 .. ! إ  أن تر ا ك راً بواحاً ..    يفوز ال ر ل : جيد  ولكم:  لت 
 لكن ألم تر ا بعد من حاكم  احد من طواغيت الحكم المسلاين على ر ال المسلمين  

 ! ؟.. الك ر البوا  .. في اورف 
..  النكذيب ..   الفحوب.. ألم تقرأ ا في بساتيرهم   وانيةهم عبارات ا سنحال   

 !  ما أك رها ؟..  الك ر البوا  
..  سارتم فيها هذه الرسالة السل ية .. هاهو الملا الحاكم في البلد الني تقيمون فيها  

(  30)يقو  في بسنوره ـ الذه يلز م ب  العباب  البالب ـ بكل   احة  جرأ  على ابال في الماب  
 الملا هو رأ  الد لة  هو مصون من كل:" ملا ذلا في صدب حدي   عن  صائص   ص ات  ك

 الذه   ُيس   عما ي عل ..   ُيس   عما ي عل .. أه أن  فو  المسانلة ".  تبعة  مسؤ لية
 ! إن  اب تعالى  حده جلَّ جالل .. تعرفون من هو 

 من النشبي  الصريأل للم لو  ب صائص  ص ات ال الق .. أليس هذا من الك ر البوا   
 !! ؟..   تعالى سبحان

 ! ثم أل، كذبنم.. كذبنم ..   : ف ن  لنم 
 !    بد لكم من ذلا.. نعم :  إن  لنم 
 أين تعب ة ..  أين  ر جكم علي ال  جهابكم طده .. أين تك يركم ل   لةوام  : نقو  لكم 

 !!  ؟..اومة  حضها على ال ر ل علي  
 !! ؟..لم نفد عةدكم جواباً يذكر  
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 رمي المفاهدين ب نهم أصحال فنةة .. كم الن ذيل  الذ ب عن الاواغيت بل نفد عةد  
كلما أراب المسلمون في  ار من او اار ب ن ..  ت وير  غير ذلا من عبارات الاعن  النفريأل 

 !! ؟..ينحرر ا من طرط  هيمةة ك ر الاواغيت الحاكمين في بالبهم 
  ينبع  مةكم أبنى ..  ا سنهالك كل ذلا يفعلةا نفز م أن كالمكم هةا هو للنةوير  

ْن َتُقولُوا َما َّل  .. عمل أ  موا ، تصد   أ  تنرجم  إلى  ا    عمل 
َ
ِ أ َكُُبَ َمْقتاا ِعََْد اَّللا

 .   َتْءَعلُونَ 
لم نسمعهم مر  حكموا على .. ثم هؤ ن الربانيون الراس ون في العلم الذين تقصد نهم  

 ! ؟.. ر ـ  ما أك رهم ـ ثم حضوا اومة على ال ر ل علي  طاغوت من طواغيت الحكم بالك
لم الذين   ي شون في اب مما يفعلةا نشا ب نهم من العلمان الربانيين الراس ين في الع

 !! كما تقولون  تزعمون ؟..  ئم لومة 
مما يفعلةا نشا ب نهم من اومةان على بين اب الذين يُرج  إليهم في م ل هذه الةواز  

 !  ؟.. المسائل 
 ! ب ن غيركم؟..  هل العلمان الربانيين هم الذين تقصد نهم  تعةونهم 

ب ن هذا عالم ..  بالنالي تصةي كم للةا ال  تقسيمكم للعلمان .. أننم أصحال هوى 
إ  من ب ل في تقليدكم  حزبكم .. هو غير معنبر عةد المسلمين .. رباني  ذاك ليس بعالم رباني 

 !! من عميان البصر  البصير ؟.. لى أهوائكم  ناصركم ع.. 
كم من عالم عامل  ضى نحب  شهيدًا ـ    نزكيهم على اب ـ ثم حكمنم عليهم ب نهم 

 !! ؟.. من أهل البدا .. علمان فنةة 
   نعر  كي، نما  ترعراال  من  ران ..   علم ل     عمل يُذكر ..  كم من ش ص 

لألمة على أن  العالم العالمةال  اتما م اوعوم ـ إما م الفر   ثم تصة ون .. ظهوره  ت  يم  
 !!؟..كقولكم في ربيعكم المشبوه هذا .. ـ الذه جم  ال ير كل  !  النعديل

ثم هؤ ن العلمان الذين تقصد نهم ـ أم ا  ربيعكم  غيره ـ في حا  لم ينكلموا كما هو 
.. كم الفاثمين على مقدرات  صدر اومة  لم يبيةوا حكم اب تعالى في طواغيت الح.. حالهم 

هل تر ن إن هم فعلوا ذلا أن أحكا م اب تنعال ..   ثر ا الصمت رهبة أ  رغبة أ  جهاًل أ    ًن 
 !!    يفوز العمل    اتفنان بها ؟

ذا     علي  علماتكم    يفوز العمل ب  إ  إ..  هل المحكم من الدين   يمضي 
 ! ؟..لذين تقصد نهم هؤ ن االربانيين  
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 !!؟.. ما الدليل على ذلا 
أ  شهر  الصيت .. ـ   يُعر  بح ظ المنون أ  ك ر  المؤل ات ! فعلم العلمان ـ يا  و م

.. يو م أن يسكت الةا  رهبة أ  رغبة ..  إنما يُعر  بالموا ، الني يصدا فيها بالحق ..  ا سم 
 ..!  نل  إن أبى ذلا إلى سفة ال أ  ن ي ال أ  إعدام    

فالعلم  العمل عةده يصد ان ..  ماابقة علم  لعمل  .. يُعر  بماابقة عمل  لعلم  
 !   يكذبان بعضهما البعو.. بعضهما البعو 

 ..!    يُعر  بالبالن الذه يلقاه ـ م لصاً مقباًل غير مدبر ـ في اب 
 سعيد بن .. الزبير  ابن .. الحسين : كما ُعر  ذلا عن سل ةا  أئمنةا  علمائةا أم ا 

..  العز بن عبد السال م ..  ابن تيمية ..  أحمد بن حةبل ..  سعيد بن المسيب .. الفبير 
 ! غيرهم الك ير الك ير..  سيد  اب ..  محمد ابن عبد الوهال 

.. ثم هو   يُبنلى ـ    يريد أن يبنلى ـ في اب .. أعفب لعالم ُيصةَّ، كعالم من العلمان 
رغم أن الاواغيت يُمل ون عيةي  ..  لحرمات   ر  جه  ـ يومًا من اويا م ـ غضبًا ب  لم ينمع

 !! ؟..بمشاهد ال فورال  الك رال  المةكرات 

 [.  املرجئة ] ـ قوهلم حتت باب 

إن اتيمان يزيد  يةقصال يزيد بالااعاتال  يةقص بالمعصيةال  إن  :  أما من  ا :  الوا
 . هـ -ا..رإل من اترجان كل ال أ ل     ره  و ال  عملال  اعنقابال فقد ب

 من  ال  .. ثم هو بالقو   العمل .. ليس من أتى بنعري، اتيمان مفرب تعري، :  لت
 ! يكون  د برإل من اترجان.. ت صيالت   شر حات  او رى ي تي بما يةا و  يضاب تعري   لإليمان 
ثم يكون الن صيل  النقعيد ..  فالقضية   تق، عةد مفرب القو  بنعري، السل، لإليمان

 !! ؟..مبةي على أصو  جهم  غال  أهل اترجان 
: لزم  أن يقو  الك ر كذلا يكون.. اعنقابال   و ال  عمل : فالذه يقو  اتيمان
 ..! با عنقابال  القو ال  العمل 

  هو ك ر ون  يد..  الك ر القولي أ  العملي .. أما أننم تقولون فقط بالك ر ا عنقابه 
 منى امنةعت هذه الد لة انن ى أن يكون القو  أ  ال عل ك رًا .. على ك ر الباطن أ  ا عنقاب 
 !! ؟..أكبر ي رل صاحب  من الملة 

يلزم  ـ على أصو  سل، اومة ـ أن يك ِّر من .. فمن يد ل العمل في مسمى اتيمان 
 !  أننم ليسوا كذلا.. انن ى عة  جةس العملال أ  مالق العملال أ  العمل بالنوحيد 
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 أننم ليسوا كذلا .. ال  ا عنقاب كما القو ..  لزم  أن يفعل العمل من أصول   أركان  
 !! .. 

لزم  أن يعنبر العمل الك ره .. اتيمان يزيد بالااعاتال  يةقص بالمعصية :  من يقو 
 ..! اوكبر يزيل مالق اتيمان من القلب

 جعلنم .. ر من حيال أثرهما على اتيمان في القلب  أننم سوينم بين المعصية  بين الك 
 !! ؟..الذه   يحكم بما أنز  اب مالقاً كالذه   يحكم بما أنز  اب مر   احد  

.. على الك ر العملي اوكبر .. حملنم الك ر العملي اوصررال  أ وا  أهل العلم في  
.. العمل اوصرر   يزيل اتيمان  فكما..  سوينم بيةهما من حيال اوثر على نقصان اتيمان 

 ! كذلا الك ر العملي اوكبر   يزيل اتيمان
..  أننم  لنم   يضر م  اتيمان ك ر ..  الوا   يضر م  اتيمان ذنب : المرج ة او ائل

فالمرن عةدكم مهما ..  صور  ذلا عةدما لم تة وا اتيمان عمن ي عل الك ر ..  هذا أشة   أسوأ 
أ  .. ك ر البوا  بالقو  أ  العمل   يزيل عة  اتيمان إ  إذا طم إلي  ا سنحال  القلبي يمار  ال

 !! النكذيب القلبي
أتوا بنعري اتهم  النزموا ب صولها  ب  تهاال .. المرج ة او ائل كانوا أصد  مةكم حدي ًا 

ثم  لنم .. م غال  المرج ة  النزمنم ب صو   فه..  أننم أتينم بنعري، السل، لإليمان ..  معانيها 
 !!  هذه هي عقيد  السل،.. للةا  نحن السل، 

..  على إرجائكم ..  شاهد  عليكم ..  أشرطنكم هي بالة على ذلا .. كل أبحاثكم  
 !  ببعيد..  ما  بر فنا ى هي ة كبار العلمان القاطية ب رجان الحلبي  كنب  

ثم تة لنوا ـ كي ما .. حد ب القو  بالنعري، ـ   تبدأ ثم تةنهي عةد ! فالقضية ـ يا  و م
 !! ؟..تشان ن ـ من حد ب  م اهيمال  أصو ال  لواز م هذا النعري، 

 !  لكن في النلبيس  الندليس.. أشهد أن  اط  هذه الرسالة  بير محنر  

 [. اخلوارج ] ـ قوهلم حتت باب  

 هو طريق السل، الن صيل العلمي المنقد م في مس لة الحكم بما أنز  اب:  الوا 
الصوالال  سبيل أهل السةة الحقال فمن حاب عة  غلوًا  إفراطًا فقد  افق ال وارلال  من انحر  

 . هـ -عة  تقصيراً أ  ت ريااً فقد  افق المرج ة ا
الن صيل العلمي المنقد م في مس لة الحكم بما أنز  اب هو طريق "أما  ولهم ب ن :  لت 

 .." ! السل، الصوال 
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بل هو ت صيل الحلبي  المد لي .. كذبوا على السل، رطوان اب تعالى عليهم   :أ و  
 !   د تقد م الرب علي  بما يرةي عن اتعاب  هةا( .. 1) إ وانهما

 مذاهب .. هي أ وا  السل، .. ثم أرأينم كي، يعنبر ن  رانهم  أ والهم  شذ ذاتهم  
 ! ؟..من زاو عةها طل  هلا .. السل، 

 ذلا عةدما يةسبونها ز راً .. سون موا  هم  شذ ذاتهم  أهوانهم القدسية ت مل كي، يك 
 ! ؟.. بهناناً إلى  و   مذهب السل، 

لذلا نراهم .. فهم يعرفون لما لهذه الكلمة ـ السل، ـ من      أثر طيبين على الة س  
ال، السل،  من ي .. فقد  ال، السل، .. فمن  ال ةا :  ك نهم يقولون.. يرهبون الةا  بها 
 ..! فقد طل  هلا 

 هو من ال ر ة الةاجية .. فقد اتب  السل، ..  من  افقةا  اتبعةا   ثرنا على غيرنا 
 ..!! "1" المةصور     بد

 ..!! "2"  غيرنا هو ال ل،..  نحن السل، .. فالسل، نحن  

 [. اجلهاد يف سبيل اهلل ] ـ قوهلم حتت باب  

ن مح وظة معر فة  بحيال   يُقدَّ م على ما هو أهم مة ال    مكانة الفهاب من الدي:  الوا 
 . هـ -ا.. يؤ ر على ما هو ب ن  مكانة  مةزلة 

 تقديم اوهم  ت  ير المهم أ  او ل مة  أهمية .. الحديال عن النقديم  الن  ير :  لت 
حية ٍذ يُقد م ف..    يمكن الفم  بيةهما .. تكون عةدما يكون المهم معارطًا لألهم ..  مكانة 

 ..! اوهمال  ُيشرا الحديال عن تقديم اوهم  ت  ير المهم 
 شعير  الفهاب في سبيل اب ـ  ب اصة عةدما ينعين  يصبأل فرطًا ـ   ينعارف م  شعائر  

بحيال يصعب الفم  بية   بيةهاال لكي يكون مبررًا لةا بعد ذلا للحديال عن .. اتسال م او رى 
 !!يُقد م أ  يؤ ر ؟  أيهما.. اوهم  المهم 

                                                 

" علي الحلبي " فاج ني " .. ص ة الاائ ة المةصور  الني يفب أن تك ر سوابها " يو م أن صدر كنابي " 1"
نحن الاائ ة .. من تعةون بالاائ ة المةصور  :  نحن في منفر أبي ليلىال  هو يقو  لي بان عا   عصبية

 !! م على ابيزكون أن سه.. نحن الاائ ة المةصور  .. المةصور  
 

كريره من المصالحات  الم اهيم اتسالمية  د يحنال إلى "  السل ية .. السل، " أرى أن مصالأل "  2"
ب عل هؤ ن القو م الذين .. تةقيأل  إزالة ما علق ب  من م اهيم  تصورات  اط ة  ارجة عن ب  ت   معاني  

 ! السل ية الحقَّة مةهم بران؟.. ية يةسبون أن سهم  أهوانهم  انحرافاتهم إلى السل،  السل 
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 من ب ن    .. بل الفهاب هو السيال الشرعي الذه يحمي جمي  شعائر اتسال م او رى 
 !؟..تقو م لهذه الشعائر  ائمة صحيحة يُعز اب تعالى بها الدين  أهل  

يريد ن مةها أن .. فبداية حدي هم عن الفهاب في سبيل اب بهذه الاريقة المباةة ال بي ة 
   ت  ذ ا عليةا عد م شر عةا في الفهاب  ..   تك ر ا من الحديال عن الفهاب : لةا يقولوا ل

هي الني صرفنةا عن الفهابال .. ون هةاك أ لويات يةبري أن تُقد م على الفهاب في سبيل اب 
 !! ؟.. شرلنةا عة  

  .. !!الني لها بداية    يمكن أن يُعر  لها نهاية .. هةاك النص ية  النربية  
.. فهو شعار جعلوه مبرراً لهم للن ل، عن كل غز   أ  سرية تةالق للفهاب في سبيل اب  

 !مةذ أك ر من  مسين سةة
   هم جاهد ا في ..  لكن   هم ص وا  ربوا .. لهان ال اب ..  يا لينهم ص ُّوا  ربوا 

 ! ؟..سبيل اب
بعيدًا عن ..  النةوير  ثم أه تص ية  تربية هذه الني تكون با ل صا ت النكيي، 

 !! ؟..ساحات الوغى  الفهاب  النضحية في سبيل اب 
أ م أن ابن ..  ما  ا  في  من أشعار .. هل فاتكم حديال ابن المبارك لعابد الحرمين  

 !! ؟..المبارك ليس من السل،  السل يين 
ا ليست مهمة ثم ما بالةا نراكم عةدما تسمعون من ينكلم على بعو السةن  الةوافل ب نه 

تةكر ن علي  أشد اتنكارال .. أ  تقديمها عليها ..    يةبري ا نشرا  بها عن ال رائو .. ا ن 
يةبري أن .. كل بين اب مهم .. أ  شين غير مهم ..   يوجد في بين اب مهم  أهم :  تقولون ل 

 ..! ن  ذ بين اب كامالً  نعمل ب  كاماًل من غير إفراط    ت ريط 
 عةدما يُذكر الفهاب في .. عال م تؤصلون هذا الن صيل عةدما تُذكر بعو السةن  الةوافل  

 عن ..  عن الن  ير  النقديم ..  تنكلمون عن اوهم  المهم .. سبيل اب تةقضون ذلا 
 !! ؟..أ لوياتكم أ  ً 

تلبيس  تضليلال   .. لو رميةاكم ب نكم أصحال أهوان ..    على غيرنا ..   تةكر ا عليةا  
 !  كان اب في عون من يفالسكم  يسم  لكم..  تدليس 

جهاب ال نأل  الالبال  يفب أن تنوفر في  : او  : يةقسم الفهاب إلى  سمين:  الوا 
 . اتما مال الد لةال الراية: الشر ط الشرعية ا تية
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لصائل فرطاً جهاب الدف ال  هو فرف على جمي  أهل البالب الني يدهمها العد  ا: ال اني 
 . هـ -ا.. عيةياً  ف ذا عفز ا أمدهم من هو مفا ر لهم من أهل ال رور  هكذا 

 : في الةقاط النالية.. نرب على  ولهم هذا :  لت 
 ولهم ب ن جهاب الالب يفب أن تنوفر ل  شر ط ـ   يمضي الفهاب من ب نها ـ  -1 

 هو ب ال  ما بلت علي  .. الشريعة هو  و  سا ط   أصل ل  في ..  الد لة .. اتما م :  هي
أبلة الكنال  السةة الني تحو على الفهاب   الني جانت مالقة في كل زمان  إلى  يا م الساعة ـ 
سوان كان للمسلمين إما م عا م  ب لةال أ  لم يكن لهم إما م عا م  ب لة ـ   يقيدها  يد أ  شرط  

 ! ها من سلاانالني ما أنز  اب ب.. اتما م  الد لة : كشر طهم هذه
كما حصل وبي بصير ..  في السير   د ثبت أن الفهاب ماٍف من ب ن إما م    ب لة  

 من مع  من الصحابة عةدما  رجوا ـ من تلقان أن سهم ـ لقنا   ري ال  طلب  وافلها من ب ن إذن 
يوم ٍذ د ب المديةة الني تم ل   ارل ناا  ح..  اتما م العا م المم ل يوم ٍذ في ش ص الةبي 

 ! لم يةكر عليهم ذلا  الةبي .. حد ب الد لة اتسال م 
 هذه مس لة لو أربنا أن نبح ها هةا بشين من الن صيل  حناجت مةا إلى مصة، كامل  

الاريق "   " ص ة الاائ ة المةصور  "  بح ها ل  مواط  أ رى من أبحاثةاال كما في ..  مسنقل 
 . ال فليةورها من شان"ماذا الفهاب في سبيل اب ل"   .." إلى اسن ةا  حيا  إسالمية 

 إن كانوا .. فقد صد وا .. إن كانوا يقصد ن بالراية اتسال م " الراية "  ولهم    -2 
ون الفهاب .. فقد كذبوا .. السل ية .. يقصد ن  يريد ن ـ  هذا ما يدندنون حول  بائمًا ـ بالراية 

 إن اب تعالى يةصر .. بدا على أهل الك ر  اتلحاب ماٍف م  كل بر  فاجرال  ماٍف م  أهل ال
 ! هذا الدين بالرجل ال اجرال  ب  وا م    ال  لهم

اتما مال  الد لةال  الراية " عةدما اننقلوا للحديال عن جهاب الدف  لم يذكر ا شر طهم  -3 
الدف   هو فرف  جهاب:  كان ُيسنحسن بهم ـ من بال اومانة العلمية ـ أن يقولوا..  لم ية وها " 

 !  الح..  ُيشنرط ل  إما م    ب لة .. على جمي  أهل البالب الني يدهمها العد  
هو  ال  علمي .. هل ُيشنرط ل  إما م  ب لة أ م   .. ال ال  على جهاب الالب  -4 

نوره    يمة ل  على أرف الوا   ـ في هذا الزمان ـ ون جمي  المسلمين في هذه المرحلة 
 ..! بف  المعنده الصائل .. مرحلة جهاب الدف  يعيشون 

هذا العد  الصائل يمكن أن يكون كافرًا ـ ك رًا أصليًا ـ  افدًا بقوات  من ال ارل إلى  -5 
بالب المسلمين كما هو الحا  في فلساينال  في الشيشانال  كشميرال  الو يات اتسالمية في 
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إلى الساعة تحت سيار   هيمةة القوات الر سية يوغسالفياال  الو يات اتسالمية الني   تزا  
 !!  ما أك رها..  غيرها من بالب المسلمين الني غز ها الك ار  اسنوطةوا فيها .. الملحد  

كما هو الحا  في أك ر أمصار  بالب المسلمين الني ..  يمكن أن يكون كافرًا ك ر رب  
 كانت اومانة العلمية .. العباب  البالب  تعاني من  ط   تسلط طواغيت الك ر  الرب  على مقدرات

 ..! تقنضي مةهم أن يشير ا إلى هذا الن صيل 
رغم الد    او اار اتسالمية العديد  الني تعي  حالة جهاب الدف   ـ بشقي  جهاب  -4 

 جهاب العد  الصائل المرتد ـ لم نفد لهؤ ن الشيون أه مساهمة فعلية .. العد  الصائل الكافر 
 ..!  تذكر

 !   النفريأل بالمفاهدين ؟..  إنما نفد مةهم الرمزال  اللمزال  الاعن  
 !؟..أ  شاركوا في   لو بالشين اليسير ..  باركوه ..  توني بفهاب معاصر أيد ه  
 ! ؟..أهكذا يكون النعامل م   اجب  فرف من فرائو اتسال م  
 ! ؟..أك رها   ما.. أهكذا يكون إحيان فريضة الفهاب في تلا اومصار  
 أننم   تشاركونال    حنى ..  جهاب الدف  .. ما  يمة حدي كم عن جهاب الالب  

ْن َتُقولُوا َما َّل  !    جهاب بف  ؟..   جهاب طلب .. تؤيد ن 
َ
ِ أ َكُُبَ َمْقتاا ِعََْد اَّللا

 . َتْءَعلُونَ 

 :ان   بد للفهاب الشرعي من اتعداب الشرعي   هو  سم:  الوا 
اتعداب النربوه اتيماني  بحيال تكون اومة  د أ امت حقيقة العبوبية لرل : أ  ً  

 . هـ-ا.بيهاال  نصرت بين اب  شرع   ربت ن وسها على كنال ابال  زكنها على سةة ن العالمين 
ون اشنراط هذا ..    ي كر بالفهاب أصاًل .. هذا إعداب من   يريد أن يفاهد :  لت 

لم يكن محققًا في القر ن ..  على مسنوى اومة .. وى من اتعداب النربوه اتيماني المسن
فضاًل عن إمكانية تحقق  في هذا الزمان الذه .. او لى بعد  رن الصحابة رطوان اب عليهم 

 !!؟..أطحى اتسال م في  غريباً 
في ساعة ما   ب اصة أن  وى الشر  الك ر ـ بحكم ما تملا من  و    سائل ـ ي سد ن

 ..! يصلح  مفموا الدعا  في سةة 
 لكن ناالب باشنراط ..   .. ما تقد م   يعةي أنةي أتفاهل هذا الةوا من اتعداب الها م  

 ..! الحد المقبو   المعقو  شرعاً  عقاًل 
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تكون  .. أ  الاليعة الني تقوب عملية الفهاب .. بحيال تكون الاائ ة المفاهد  :  لو  الوا 
الني يزيد تعدابها عن المليار  تكون اومةإلى   ر كالمهمال بدً  من  ولهم بحيال .. كذا كذا   
 .  اب تعالى أعلم.. لكان  ولهم أ رل للوا عية  الصوال .. مسلم 

 .  ـ قوهلم يف اخلامتة 

 هذا   ر ما  فقةا اب جّل  عال إلي  في كنب هذه المسائلال  طباها  تقريرها على :  الوا 
 . هـ -ا..ن مةهن السل،ال  طريقة أهل السةة طو 
بدً  من  ولهم ..  طريقنةا نحن فالن  فالن  فالن .. لو  الوا على طون مةهفةا :  لت 

لكان صواباال  أك ر إنصا   ت بل م  السل، .. على طون مةهن السل،ال  طريقة أهل السةة 
 ..! الصالأل  مةهفهم 

و م   ينورعون أن يلصقوا كل مشيةة ي علونها أ  ف ن الق:  لكن كما ذكرت لكم من  بل 
 السل، الصالأل من شذ ذاتهم  أهوائهمال ..  بمةهن السل، .. بالسل، الصالأل .. يقولون بها 

 ..!   رائهم الباطلة بران 
 الذه حملهم على هذا الز ر  الكذل هو أن تر ل بضاعنهم  أفكارهم الكاسد  على  

 ..! العباب  بساان الةا  
لما أ بل عليهم أحد .. هذه أ والةا   راتنا : م يعرفون أنهم لو صد وا القو ال   الوافه 

 على طريقة أهل .. هذه أ وا   تقريرات السل، الصالأل : ب ال   ولهم..  لما سم  لهم أحد 
   !!ف ن بضاعنهم تر لال  تة ق .. السةة 

 . ـ املكتبة املنهجية اليت نصحوا بها طالب العلم
 :هذا تقسيمها بحسب كاتبيها  مؤل يها.. الب العلم بنسعة  ثالثين كناباً  رسالة نصحوا ط 
 !!!  كناباً (  11.. ) علي الحلبي  -1 
 !!! كنب (  10.. ) سليم الهاللي  -2 
 !! كنب (  5.. ) ربي  المد لي  -3 
 ! كنب (  3.. )  الد العةبره  -4 
 ! كنابان (  2.. ) مشهور حسن  -5  
 ! كنال(  1.. ) حمد موسى نصر م -4 
رسائل صرير ال اثةنان مةهما ن س (  3.. ) الشيح محمد ناصر الدين اولباني  -7 

 .." !!  جول او ذ بحديال ا حاب " الموطوا   هو 
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 ! كنال(  1.. ) محمد عيد عباسي  -2 
 ! كنال (  1.. ) أبو الحسن الم ربي  -2 
 ! كنال  ( 1.. ) الشيح مقبل الوابعي  -10 
 !  كنال(  1.. )عبد الملا رمضاني الفزائره  -11 

 : ـ التعليق

 ! ؟..هذه هي المكنبة السل ية السةية الني يةصحون بها طالب العلم .. أرأيت 
 ! ؟..هذه هي مكنبة السل، الصالأل الني يربون الشبال عليها 

 !!  طالب العلم ؟..  سل ةا الصالأل لم ي ل وا لألمة كنباً تسنحق أن يةصحوا بها شبابهم
كنبوا شي اً يسنحق أن ..    محمد بن عبد الوهال ..    تلميذه ابن القيم .. ابن تيمية 

 !!  أ  أن يةصحوا ب  طالب العلم ؟.. يُذكر 
فكان لزامًا أن نةشر هذا الموجز  ليعلم القاصي :"  الوا في مقدمة رسالنهم السل ية هذه

ثة عقوب ـ بحمد اب  فضل  ـ من عقيد  سةية صحيحةال  مةهن سل ي  الداني ما نحن علي  مةذ ثال
أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين اولبانيال  أبي : صريألال تعلمةاه من مشاي ةا ال ضالن اوحبة

.. عبد اب عبد العزيز بن باز رحمهما ابال  أبي عبد اب محمد الصالأل الع يمين ح و  اب  رعاه 
 . هـ -ا" 

من !  المةهن السل ي الصريأل.. ما بمنم  د تعلمنم العقيد  السةية الصحيحة : ا  السؤ 
أ م أن ..  تةصحوا بها طالب العلم .. فعال م لم تذكر ا كنبهم .. هؤ ن الشيون ـ رحمهم اب تعالى ـ 

ا هؤ ن الشيون اوفاطل على ك ر  مؤل اتهم  كنبهم ليس فيها ما يسنحق أن يُقرأ أ  أن تةصحوا به
 !!؟..طالب العلم 

أن السل ية الني يدعون إليها هؤ ن القو م هي سل ينهم  أهوانهم   رانهم : ألم أ ل لكم 
 ليست سل ية    ..  أن المةهن السل ي الذه يدعون الةا  إلي  هو مةهفهمال  طريقنهم .. 

 ! مةهن سل ةا الصالأل رطي اب تعالى عةهم
 !! ؟..لوت على القو م يا أبا بصير  د أغ: أعلم أن  سي تي من يقو  لي 
.. انور ا أ ً  إلى حفم ا نحرا  :  جوابي لهؤ ن ـ م  تقديره الكبير لمالحونهم ـ 

يهون عليكم إغالظيال  تهون .. الذه     في  هؤ ن القو م ..  النضليل الكبير ..  النلبيس 
 ..!  شدتي 

رِيُد  .. اتصال  ما اسناعت  هي شد  ـ ليست لذاتها ـ ما أربت مةها إ  الةصأل  
ُ
إِْن أ

نِيُب 
ُ
ُْت ِإَوَِلْهِ أ ِ َعلَيْهِ تََوَّكا  .  إَِّل اإلْصَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تَوْفِيِِق إَِّل بِاَّللا
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 .  ـ إنصاف ال مينعنا اخلالف منه 

 د عرفت الشيح محمد موسى نصر عن  رل وك ر من  مس سةواتال فهو أن كريمال  
 ل  ..  يحب الفهاب  أهل  .. يحب السةة  أهلها .. حافظ  ارإلال  ليل الهوى  شيح فاطلال 

  . نس   اب تعالى أن ينقبل مة ال  يح و .. تفربة طيبة في الفهاب اتفراني 
من يراه عن بعد .. أ  صر   جوه الةا  إلي  ..    يسعى للوهور ..   تهم  اوطوان 

هذه  صا  .. لس  يحب   يسن نس ب     يحب م ار ن   من يقنرل مة   يفا.. يهاب   ي اف  
 .    نزكي  على اب.. أحببةاه وجلها .. حميد  عرفةاها من اون الشيح نشهد ل  بها 
 اتكان ..  سكوت  على باطلهم ..  مفالسن  لهم ..  عنبةا على الشيح مدارات  للقو م 

 ! ذه الرسالة؟ من ذلا تو يع  على م ل ه.. القو م علي  في الباطل 
اعلم يا أبا أنس أن من يفالس نافح الكير   بد من أن يصيب  شين من أذاه  ب ان ال 

 أنت أصابا ما ترى بسبب سكوتا الاويل على هؤ ن القو مال  مفالسنا ..  رائحن  الةنةة 
 إ رارك لهم على ما كنبوه في رسالنهم السل ية المزعومة .. لهمال  ب ولا مدا لهم المولمة 

 ..!  ذه  غيرهاه
ثم إنةا لمو وفون ..  إنا غدًا لموبعون  م ار ون .. ثم اعلم كذلا أن اومر  ريب 

   أريد أن أزيد على .. فاعدب جوابًا على كل ما أ ذناه عليكم في هذه الرسالة ..  مسؤ لون 
 . ذلا

 ب صو  العقيد " هذا ما أربت بيان  من مالحوات  رب ب على رسالنهم الموسومة 
 . إن  تعالى سمي   ريب مفيب.. أن ية   بها الفمي   سائاًل المولى !" .. السل ية

 
 .و مى اهلل عمى سة نا ونبةنا محم ، وعمى آعه و حبه وسمم

 . وآخر دعلانا ل  اعحم  هلل رب اعلاعمةن

 
  عبد املنعم مصطفى حليمة   .                   هك2/2/2222 

 أبو بصري                       .           م 22/2/2002 
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