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ـــام !!مدَ حقيقة ِفكر " رسالن " وال  اخلــة الجاميَّـــة ُمقدِّسي الُحكَّ
 

ماىي اإلشكالية اليت أوقَعت ادلداخلة واجلامية، وُمقّدسي احُلكاـ والطواغيت، فيما 
 وقعوا فيو، وصار ما ُىم عليو؛ عقيدًة وديًنا ؟!! 

 اإلشكالية باختصار :
حة الدليل، وصحة أنو شّبت فرٌؽ كبٌَت جًدا بُت الدليل، واالستدالؿ بالدليل، وبُت ص
 االستدالؿ بو، إذ ليس كلُّ دليٍل صحيٍح؛ يصّح االستدالؿ بو !!

 وعليو : 
وخاصًة نصوص  فإف آفة ىؤالء .. أهنم عَمدوا إذل صْبع النصوص من ىنا وىناؾ،

الُسنة شلا يف الصحيحُت وغَتذنا، ليقرروا زيَف ما اعتقدوه وُأشربوه، يف مسائل 
 احلاكمية وتقديس احلكاـ !!

َرويَّات؛ عن  ودل يكتفوا ّٔذه النصوص فَحْسب؛ حىت أعياىم اجلهد يف صْبع اآلثار
وادل

 الصحابة وَمن تالىم؛ شلّا سنتص كذلك ّٔذه ادلسألة !!
أىل  بل راحوا يُفتشوف ويُدققوف ويُنقبوف، عن كالـ األئمة األربعة، وغَتىم من

ٍة من علماء أىل السنة، الذين َت وصبعوا كذلك أقواؿ طائفٍة كب، احلديث والفقو والُسنة
صنفات !!ع

ُ
سنَدة، وصنَّفوا فيها ادل

ُ
 نوا بكتابة العقيدة الصحيحة ادل

نتأّوذلا على غَت وجهها، بل ُنسلّْم ذلا وِلما دلَّت  ُنكذّْب ّٔذه النصوص، وال وحنن ال
 عليو من دالالٍت مستقيمة، الِعوج فيها وال أْمًتا .. !!

النصوص، وما يربو  قادروف على أف نأتَيهم بأضعاِؼ ىذه؛ وادلِنَّةبل وحنن وهلل احلمد 
وروثة لدينا، عن َسلفنا وأئمتنا !!، على أضعافها

َ
 ولْسنا أيًضا برادّْي تلك العقائد ادل

غَت وجهها؛  لكنَّهم لسوء فهِمهم ذلذه النصوص، وعَجلتهم يف تقرير مفادىا على
والسَّبيل، وانطلقوا يف خاصة  م وحَدىم إذل السُّنةطاروا ّٔا كلَّ َمطَت، واحتكروا نسَبته

 تبديًعا .. وتفسيًقا .. بل وتكفَتًا !! الناس وعامَّتهم، انطالؽ النار يف اذلَشيم؛
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طامعُت يف ، .. ُمتذللُت ُمنبطحُت ُمداىنُتوارسبَوا يف أحضاف الطواغيت والطُّغاة 
العلم إرضائهم، ُمتزلفُت لِنيل ثِقتهم، غَت عابئُت بضياع أّمتهم ودينهم، بل والزجّْ بأىل 

زري يف فهم النصوص . شلَّن خالفهم؛ يف سجوهنم
ُ
وىي نتيجٌة طبيعية ذلذا االحنراؼ ادل

 وتنزيلها !!
 لذا نقوؿ :

عليها  قوؼد النصوص وصْبعها، وال يف الو إف القضية احلقيقية؛ ليست يف حش
 وإبرازىا، وإدنا القضية تكُمن يف اآليت :

والذَّود عنو،  أف صبيع نصوص العلماء، ادلنقولة يف طاعة احلاكم وعدـ اخلروج عليو، =
 ؛ وقتاؿ َمن بغى عليو، والسمع لو والطاعة ... إخل

كلها يف احلاكم الشرعي، الذي ُورلّْ واليًة شرعيًة صحيحة؛ بشروطها ادلتقررة 
 
ُ
، مثل: ربكيمو للشريعةيف " سلسلة احلاكمية "، شتهرة، واليت سبق وأَشرنا إليها، وادل

وأف  وإقامتو للحدود، وقيامو باجلهاد، وإيفائو باحلقوؽ، وحفظ الَبيضة ... إخل.
تغلّْب يف لساف العلماء قاطبًة؛ َمن قاـ دبثل ذلك .

ُ
 ادل

إال َمن كاف لو مثُل ، لى ُحكاـ اليـوشَنضي؛ ع يتنزؿ أبًدا ىذا األصُل ادلتقرّْر وال = وال
 احلاؿ اليت ذَكْرنا .. وىيهات !! 

؛ ُمتسلطوف على بالد ادلسلمُت  ماىم إال و  -وإف زعموا أهنم مسلموف  -فُحكاـ اليـو
وما واليتهم إال غصًبا  عالقة ذلم بتطبيق شريعٍة أو دين،ال ، غاصبُت جائرين مأجورين

 !! -إال أف يشاء ريب شيًئا  -والخَت فيهم ، -وذنًا  إال -ا، الاختيار فيها واضطرارً 
وطاعتو وإف   = وىؤالء العلماء الذين كثرت عنهم النُّقوؿ؛ بعدـ اخلروج على احلاكم،

 ! لها يف احلاكم الشرعي كما ذكْرناكاف متغلًبا؛ ك
 : ولًتى ِصْدؽ ذلك

أحدىا أبًدا، حاكٌم ليس يف ، ية اليت عاش فيها ىؤالء العلماءانظر إذل احلَِقب الزمن
اليت َطرأْت على األمة، سُلالِفة لذلك؛   خارج عن القيود اليت ذكْرنا، واحلالة الوحيدة
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ىذه الوالية يف وقتها؛ العلماُء واألئمة، كالعّز بن  كانت والية التتار، وقد تصدَّى ذلدـ
 ! وابن كثَت، وغَتىمعبد السالـ، وابن تيمية، 

والربّٔاري وابن  العلماء يف سياقو؛ أضبد والشافعي والطحاويفيجب أف يُفهم كالـُ 
 بطّة ... إخل. وحاشاىم أف يَتنزَّؿ كالُمهم وتقريراهتم، على ُحكاـ اليـو !! 

 كيف وىم دل يُعاِصروا مثَل ىذه الكارثة اليت حلَّت بديار ادلسلمُت ؟!! 
ربوبوف هلل

َ
؛ إذل غَت شريعة رّٔم ىل كانوا يتصوروف أصاًل؛ أف يتحاكم ادلسلموف ادل

 وخالقهم ؟!!
ىل داَر خبََلد أحدىم يوًما؛ أف اخلالفة اإلسالمية ستسقط، وأف ُحكاـ ادلسلمُت، 

 سيصبُحوف حاميها وحراميها ؟!!
حاكموف إذل قوانُت وضعية، فرنسية  ىل كانوا يتوقعوف ولو جداًل؛ أف ادلسلمُت سيت

 َدعوف شريعَة أحكم احلاكمُت ؟!! كانت أو يهودية، وي  كانت أو أمريكية، صليبية
 !حاشاىم .. مث حاشاىم .. 

 !! ينفع ماٌؿ والبَنوف فليتبوأ ُخصوَمتهم يـو ال وَمن أنزؿ كالَمهم يف غَت منزلو؛
 فبئس الَفهم وبئس التَّنزيل .. وبئس الرأي وبئس التَّدليل !!

 د ِمن َتوىُّمِ يعتا وصدَّؽ ما ***   : إذا ساء فعُل ادلرء ساءت ظنونُووكما قيل
تسلطُتفليتق اهلل كلُّ َمن وقف يف صَ 

ُ
ىم إال  وليعلم أف ىؤالء ما، فّْ ىؤالء آّرمُت ادل

 ! ضح اهللُ سلططاهتم يوًما بعد يـووما بقي عذٌر ألحٍد بعد أف ف، غاصبُت متآمرين
 وِختاًما :

 إف دل تستطْع أف تقوؿ حقِّا .. فال تنطق باطاًل !!
 زيل منكًرا .. فُزؿ أنت ، وذلك أضعف اإلشناف .وإف دل تستطْع أف تُ 
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 " رسالن " والمداخلة !! موجعة لــصفعة 
 

ن أراد الوقوؼ على حقيقة ِفكر 
َ
وأهنم على احلقيقة؛ ، " رسالف "، وادلداخلة واجلامّيةدل

أتباع ىوى .. حزبّيوف .. ُمتعّصبوف فقط لصاحب القّوة والسلطاف .. يتالعبوف 
 والنصوص؛ حسب أىوائهم والظروؼ اليت تضمن سالمتهم وفقط :باألدلة 

 انظر وتدبَّر ىذه :
 ؛ قولو عن الشيخ زلمد جربيل :ف " يف خطبة عيد الفطر منذ أياـشلَّا ىَذى بو " رسال

 ) ويتوارد وراءه اخلوارج (.
َـّ ادلسلمُت برابعة  -= مث قاؿ عن الشيخ ادلعصراوي   : -وقد أ

 خارجيِّا مثلهم (. ) ليؤـّ اخلوارج ..
 :-اإلسالمية  صبهورية كرداسة وقد أطلق عليها: -قاؿ عن أىل كرداسة  =وقدشنًا:

 ) أولئك اخلوارج، كالب النار، فيجب قتلهم (.
وقد دعا الطاغوَت ، مي رابعة؛ بأهنم تكفَتيوف خوارج=وشنَّع مرارًا على معتص

 !! غَت مرَّة وجنوده؛ لقتلهم وإزىاؽ أرواحهم
 ذلك وأضعافو، صدر عن " رسالف "، وىو كما ترى :كّل 

 * ُيطِلق األحكاـ وادلسمّيات، على ادلسلمُت، وال يستثٍت !!
 * يأمر بقتلهم وإزىاؽ أرواحهم، ألّوؿ وىلة؛ دوف تبُّت أو إقامة ُحّجة !

قّلدين !!
ُ
 * ال يُفّرؽ بُت القادة مثاًل، واألتباع ادل

 وال جاىاًل، وال ُمتأّواًل، وال معذورًا ! * ال يستثٍت من أحكامو؛ عاّميِّا،
 * الغلّو يف احلكم على الناس، وتعميم األحكاـ دوف قيوٍد أو ضوابط !

 $$$ والسؤاؿ لػ " رسالف " وادلداخلة، وأتباعهم :
 صباعة ؟!! نسيتموه ؟ ىهو أين الُعذر باجلهل يا -

جهلة ُمقّلدوف، ال ؛ ويمن ُيصّلي خلف جربيل وادلعصراأدل يكن يف رابعة وكرداسة، و 
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 يُدركوف حقيقة ما يُدركو أئمتهم وقادهتم ؟!!
 تعذروا جاىاًل جبهلو ؟!! ذا جعلتم ُحكم اجلميع واحًدا، ودلَ فلما

 ) ُمغيَّبوف عقلًيا .. سَلطوفوف ذىنيِّا ( . رغم أنكم وقتها قلتم عنهم :
خالف أين -

ُ
سمَّى عليو، إقامة احُلجَّة على ادل

ُ
: " خوارج "، وقبل قبل إطالؽ ادل

 !؟!استباحة دمو وروحو 
تقّرر عندكم

ُ
سّميات واألح:أليس من ادل

ُ
كاـ، فضاًل عن العقوبة ) إقامة احلجة قبل ادل

 ؟ واجلزاء (
 ) التفريق بُت الفعل والفاعل .. والعُت والنوع ( !! :وكذلك

 أين اْلتماس ادلعاذير قبل األحكاـ والعقوبات ؟!! -
سّميات ؟!!أين النظر إذل  -

ُ
 التأويل، وكونو من موانع األحكاـ وادل

 أين قضية االستحالؿ، وضرورة االعتقاد؛ حىت زُنَكم على الناس ؟! -
 ساَويتم بُت األتباع الغالبة .. والكرباء القادة ؟!! اذادل -

 ### لألسف .. لن تسمع ذلم ذنًسا !!
تقّررة .. واألصوؿ ا

ُ
حكَمة .. فكّل ىذه القواعد ادل

ُ
لزِمةدل

ُ
ا ال يتفّوىوف ّٔ؛ والضوابط ادل

 فال تظهر إال حُت الكالـ عن :، إال ذلًَوى أو مصلحة أو عصبية
 رِدَّة السيسي وقادة جيشو، وَمن على شاكلتهم !! -
 طعن أولياء أمورىم يف الّدين، والنَّيل من ثوابتو !! -
 البواح !ىتك أوليائهم حلُرمات ادلؤمنُت، وارتكاب النواقض والُكفر  -
 قتاؿ جيش الطاغوت وُجنده !! -
 الرّد على شيوخ الطاغوت، وفضحهم، وإظهار سوءاهتم !! -
 فضح األنظمة الطاغوتية، ووالئها السافر للكفار وادلشركُت !! -
 نيل آّاىدين من الكافرين وادلنافقُت، وَدّؾ عروشهم ! -

 ** ساعتها فقط :
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 شّغل االسطوانة .. وحّدثٍت أكثر عن :
 الُعذر باجلهل .. إقامة احُلجة .. التأويل .. االستحالؿ .. الغُلّو ... إخل !

 بالقطّاعي .. يُؤَمن ببعضو، وُيكَفر ببعض !! -طريقة  – أال قبَّح اهلل ديًنا
 وقبَّح اهلل أىَلو .. الذين ال يُؤمنوف بالكتاب كّلو !!

 وهلل العزُّة ولرسولو وللمؤمنُت !!
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 !! األساسية التي يتمحور حولها، رسالن والجاميةالفكرة 
 

 ء؛ ليس رلرد الدعوة إذل طاعة ورل األمر !!يَعتنق ىؤال إف أخطر ما
 كالَّ .. إهنا " تألِيو وتقديس " ورّل األمر !! شاء َمن شاء وأََب َمن أََب !!

 فال رادَّ حُلكِمو، وال ُمعقّْب ألْمره!!  واحلَاكُم والقاِضي، اآلِمُر والنَّاىي، فُهو فقط؛
إسالمية.  صارى، لكن بصبغةإهنا صورة ُمسَتنسَخة، من الَكهُنوت الَكنِسي، عند الن

 شاء من ُسلطَات ُمطلَقة !! ذِلُكم الَكهُنوت؛ الذي شَننح الكاَىن ما
 فَيعُفو عمَّن يشاء، ويُؤاِخذ من يشاء، يَبطش دبن يريد، وزَنكم بالذي يَهواه. 

 فباْسِم ورّل األمر .. تُراؽ دماُء ادلسلمُت !!
 وبامِسو .. ُتسَتحّل احلُرماُت واألعراض !!

 امسو .. زُنمل السالُح على ادلسلم؛ حراـِ الدـ والنفس !!وب
وحّْدوف !!

ُ
 وبامسو .. يُواذَل ادلشركوف، ويُعاَدى ادلؤمنوف ادل

متلكات !!
ُ
 وبامسو .. ُتستباح احلدود، واألمواؿ، وادل

 وبامسو .. تُقاد فتنٌة بُت ادلؤمنُت ىنا، وَتشتعل أخرى ىناؾ !!
 وبامسو .. ُيسَجن العادِل، وُيطلق العاىر !!

سلمة، لًتتفع راياُت الكفر الَبواح !!
ُ
 وبامسو .. ُتطمس اذلُوية ادل

جوف، وتُغلق ادلساجُد وُدور الطهارة !!
ُ
 وبامسو .. تُفتح بيوُت الدعارة وادل

 وَتطغى حاكميُة ادلشركُت على ادلسلمُت!! وبامسو .. زُنكم بغَت الشرع،
 زُبَسف رايُة اجلهاد، ويُقتُل آّاىدوف، لًتتفع رايُة الصليب !! وبامسو ..

 وبامْسو .. تُقسَّم بالُد ادلسلمُت، وزُبَتطف، وهُتيَّأ للكافرين وادلشركُت !!
 وبامسِْو .. وبامسِْو .. وبامسِْو !!

 فماذا بَقي هلل إًذا ؟!!
 إذا كاف نبيُّنا عليو السالـ، قد هَنى عن إطرائو، وقاؿ:
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ا أنا عبد ( !!)   التطروين كما أطرت النصارى، ادلسيَح ابن مرمي، فإدنَّ
 شاء اهللُ وِشئت ( !! وهَنى أف يُقاؿ: ) ما

على أقوامهم؛  فكيف دبن َنصَّبوا رُلرًما ِمن بينهم، ليس لو من ُمؤىالت وراثة األنبياء،
 إالَّ أنو يدَّعي اإلسالـ، وزُنسب على ادلسلمُت ؟!!

 إذلًا يُعبد من دوف اهلل، ّٓرد أنو َورلَ أمَر الناس ؟!! كيف أصبح اليوـَ 
 كيف صارت مشيئُتو سابقًة، وإرادتُو متقدمًة؛ على مشيئة اهلل وُمراده ؟!!

 ويُقدَّـ ُحكُمو وتشريُعو، على ُحكم اهلل ورسولِو وديِنو ؟!!
نفٍس َمنفوسة، وُروٍح ألْجِل ، يُنو الَقومي، وُحكُمو ادلستقيمأفيضيُع شرُع اهلل العظيم، ودِ 

 َمزىوقة، وآدميٍّ أصُلو من ماٍء مهُت ؟!!
 قد َملك رِقاَب الناس، وتسلَّط على ُحكمهم، باسم اإلسالـ وادلسلمُت !!

 كاف ىكذا؛ ُحكُم رسوِؿ اهلل، وال ُحكُم ُخلفائِو، وأصحابِو !! واهلِل ما
 ِبع أىواَء الذين اليَعلُموف "." مُثَّ َجعلناَؾ على َشريَعة من األمر فاتَِّبْعَها والتتَّ 

 
 اللهم إينّْ أبرأ إليك من ىؤالء، وَمن ناصَرىم وَعاوهنم، كائًنا َمن كاف !!
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 َرسالن " .. رأس البدعة ، وإمام الضاللة !!" 
 وعليو فَـِقس كلَّ ُمتزلِّف للطاغوت .. ُمسّبح بحمده، ُمباٍه بُكفره !!

 
 أال فلتعلموا ياكراـ .. 

سُلالِفيو، بالتبليغ عن ؛ اإكراىً  ُرغًما وال أف الذي يتديَّن طواعيًة وانشراًحا .. ال
ويَرى ، حلاكم، وأمن دولة اجلائر الظادللدى رُلرمي الطاغوت ا ،والوشايِة دبُعارِضيو

  ؛؛ حقِّا وطاعة، ولزوًما للجماعة ذلك ذلم
قد أتْتُو فيها أوامُر من ، َمكتوبة، واحملاضرَة َمسبوكة اليتورَّع مثُلو أبًدا؛ عن تلقّْي اخلُطبةَ 

وصباعات، وأقطاٍر بالتحريض على ادلسلمُت؛ أفراٍد ، ياٌت من أوليائوأسياِده، وتوص
  !وُدَويالت ..

فُيصبح السَّفيُو؛ أُركوبَة اخلائنُت، ورلمَع قمامة العاىرين، وبوؽ إعالـ آّرمُت، ينُفُث 
خطَّطات، ويَدؽُّ ذلم طُبوَؿ ادلؤامرات ..

ُ
خابَرات، ويُهيء بَعَتِهو ادل

ُ
 !مُسوـَ ادل

 روءُة والشَّرؼ !!كالكلب ال يقُع إالَّ على اجلَِيف .. خنزيٌر فاتْتُو ادل
 :رضبو اهلل أضبداإلماـ فإذل ىذا وأمثالو .. أقّل ما يُقاؿ يف أمثالكم؛ ما شهد بو  **

 قاؿ ابن مفلح رضبو اهلل، يف اآلداب الشرعية :
 فقاؿ: رجٌل َوِسخ !!، بن حنبل؛ عن إبراىيم بن اذلَروي) قاؿ ُمَهنَّا: سألُت أضبَد 

 فقلت: ما قوُلك : إنو وِسخ ؟! 
 ؿ: َمن يَػْتَبُع الوالَة والُقضاة .. فهو وِسخ !!قا

وكاف ىذا رأي صباعة من السلف، وكالمهم يف ذلك مشهور؛ منهم: ُسويد بن غفلة، 
والُفضيل بن عياض، وابن ادلبارؾ،  وطاوس، والنَخعي، وأبو حاـز األعرج، والثوري،

 ىم (.وبشر بن احلارث احلايف، وغَت  وداود الطائي، وعبد اهلل بن إدريس،
 : ** ويف أمثاؿ ىؤالء .. يقوؿ اإلماـ يوسف احلنبلي رضبو اهلل

تفقّْهة الفَجرة !! 
ُ
 ) العَجب من بعض ادل
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ـَ فيو  -أحاديث الطاعة  -َيذكروف  لكثٍَت من الظَلمة، شلَّن انغمس يف الظلم، وعا
ـَ أكثر من  ألِف مرة بغَت وسَبح، وأخذ أمواَؿ الناس من غَت ِحلّْها، وقَتل النفَس احلرا

ولوال أنت  حّق، واستحلَّ أمواؿ الناس، ودماَءىم وأعراضهم، ويُزيّْن لو أنو عادؿ،
 ليتوجَّو بذلك عنده، ويُنفق سوَقو، فال كثَّر اهلل يف ادلسلمُت ِمن أمثاذلم (.، ولوال أنت

مة عبداهلل أبابطُت رضبو اهلل :  ** ويف أمثاذلم .. يقوؿ العالَّ
ذين أماتوا الدين، ىم ال، -ورلَّ األمر  -دحوف يف اخلُطب شنَ ) وىؤالء الذين 

 فليس يف الوالة اليـو َمن يستحق ادلدح، وال أف يُثٌت عليو (.، ءىفمادُحهم سُلط
 فاْحَذُروا ىؤالء إخواين !!

على اإلسالـ وادلسلمُت،  ،؛ َلشرّّ ُمستطَت، وُعدواٌف كبَتفَواهلل إف إفَساَدىم زمانَنا ىذا
 والعباد !! والبالد

إهنم يُرّسخوف بقاء الكفر والطغياف .. ويُثبّتوف عروش الطواغيت، على شلالك اإلسالـ 
 واإلشناف .. وأبَوا إال أف يَغمسوا أيديهم؛ يف دماء ادلسلمُت وأمواذلم وأعراضهم !!

 قد غرَّىم التأويل .. واستساغوا التحريف .. فضّلوا وأضّلوا !!
 دلو وُحكمو !عاملهم القاىر العْدؿ بعَ 

 وكاف اهلل لنا على الكافرين وادلنافقُت !
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 أفِحموا " رسالن "، والمداخلة، وتليمة، وعموم الُمرجئة .. بهذه !!
 الَعين؛ ليَست عابرَة القارّات !قاعدة: التفريق بين ُكفر النوع، وُكفر 

 وكذا االستحالل القلبّي، واعتبار الباطن الخفّي :
 ا في كّل ُمكفِّر؛ ال سيَّما الُكفر الظاىر الواضح !!ليس شرطًا أبدً 

 
 قاؿ شيُخ اإلسالـ رضبو اهلل :

ظاىًرا و باطًنا، سواء كاف السَّابُّ يَعتقد أف  ررسولو؛ كفَ  َسّب اهلل أو َسبّ من ) إفَّ 
عن اعتقاده !! ىذا َمذىب  -متغافاًل -ذلك زُلرـٌ، أو كاف ُمستحالِّ لو، أو كاف ذاىاًل 

 (.ُت بأف اإلشناف قوٌؿ و عمل الفقهاء، وسائر أىل السُّنة؛ القائل
 ! اجلهميةفهذا مذىب  والنظر إذل النيَّة، ** فال اعتبار لالستحالؿ ىنا،

 = قاؿ ابن تيمية: ) ورنب أف يُعلم؛ أف القوَؿ : 
 " بأف ُكفر السَّاب يف نفس األمر، إدنا ىو الستحاللو السبَّ " ؛ 

زلَّػٌة ُمنكرة، وَىفوٌة عظيمة ... وإدنا وَقع َمن وقع يف ىذه ادلهواة؛ دبا تَلقَّوه من كالـ 
اث؛ الذين ذىبوا َمذىب اجلهمية اجلهمية اإلن فٍة من ُمتأخري ادلتكلمُت، وُىمطائ

األوذل، يف أف اإلشناف ىو رلرد التصديق الذي يف القلب، و إف دل يَقًتف بو قوُؿ 
 اللساف ودل يقتِض عماًل يف القلب وال يف اجلوارح (.

 **وال َيسوغ اخلالؼ يف مثل ىذا، ودل يَقل باالستحالؿ فيو أحد !!
 = قاؿ ابن تيمية رضبو اهلل : 

ليس ذلا أصٌل  ة ادلذكورة عن الفقهاء؛ أنو إف كاف ُمستحالِّ َكفر و إال فال؛) واحلكاي
فال َيظن ظافّّ أف يف  ... ... وقد َحكينا نصوص أئمة الفقهاء، وحكاية إصباعهم

ال  وإدنا ذلك غلٌط،، لة من مسائل اخلالؼ و االجتهادادلسألة خالفًا ؛ رنعل ادلسأ
 الفقهاء أئمة الفتوى؛ ىذا التفصيل البتَّة (. يستطيع أحٌد أف زَنكي عن واحٍد من
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كّفرات، ما ىو ُمكفّْر بنفسو ظاىرًا وباطًنا، نوًعا وعيًنا، 
ُ
** لذا .. فإف ىناؾ من ادل

 وال يُلتَفت معو إذل استحالٍؿ أو اعتذار !!
م =قاؿ رضبو اهلل: ) فإنَّا نعلُم أف َمن سبَّ اهلَل ورسوَلو طوًعا بغَت َكْره، بل َمن تكلَّ 

بكلماِت الكفر طائًعا غَت ُمكَره، وَمن استهزأ باهلِل وآياتِو ورسولِو ؛ فهو كافٌر باطًنا 
 وظاىًرا !!

وأف َمن قاؿ: " إف مثل ىذا قد يكوف يف الباطن مؤمًنا باهلل، وإدنا ىو كافٌر يف 
 ؛ فإنو قاؿ قواًل معلوـَ الفساد بالضرورة من الدّْين (. الظاىر"

كفّْر ىو اعتقاد احِللّ  كاف=قاؿ: ) وإذا  
ُ
، على أف السابَّ ؛ ادل فليس يف السَّب ما يدؿُّ

 ُمستحلّّ، فيجب أف ال يُكفَّر، السيَّما إذا قاؿ: 
 لعًبا [ . عبثًا أو سفًها، أوف ىذا حراـ، و إدنا أقوؿ غيظًا و ] أنا أعتقد أ

 كما قاؿ ادلنافقوف: } إدنا كنَّا خنوُض و نَلعب {... !!
 .. القرآف، وإف قيل: يكونوف كفارًا فهو خالؼ نصّ  .. يكونوف كفارًا ال فإف قيل:

 فهو تكفٌَت بغَت ُموجب؛ إذا دل رُنَعل نفُس السَّب ُمكفًّْرا (.
 ** لذا .. انتهى رضبو اهلل إذل قولو :

) وباجلملة؛ فمن قاؿ أو فعل ما ىو كفر؛ كَفر بذلك وإف دل يقصد أف يكوف كافرًا 
  فَر أحٌد إالَّ ما شاء اهلل (... إذ ال يقصد الك

 رلموع الفتاوى، والصاـر ادلسلوؿ :ر دلا سبقانظ
 قلُت :

والذي كثَتًا ما يُقّرر؛ الفرؽ بُت: ُكفر النوع، وُكفر  فَها ىو شيخ اإلسالـ نفسو،
الَعُت، وكيف أف القوَؿ قد يكوف كفًرا، وال َيكفر القائل، حىت يُنَظر يف ربّقق 

 وانع .. وحنن أيًضا؛ قائلوف بو، ُمسلّْموف لو، ولكن مىت ؟!!الشروط، وانتفاء ادل
كفّْرات اخلفيَّة، اليت تلتبس على ُعظم علماء ادلسلمُت

ُ
 ىذا إدنا يكوف فقط يف ادل

 ، وال يُقَطع فيها، إال ببحٍث وربقيٍق وربرير !وعاّمتهم
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 ..  @ خبالؼ ادلسائل الواضحة الظاىرة، ادلعلومة بالضرورة من دين ادلسلمُت
كالسجود لغَت اهلل، وسّب الدين، وعدـ تكفَت اليهود والنصارى، وإلزاـ ادلسلمُت 
بالتحاكم إذل غَت اهلل ورسولو، وإقرار أحكاـ وشرائع الكافرين على ادلسلمُت، وجْعلها 
قاضيًة يف أنفسهم وأمواذلم وأعراضهم، وكذلك ما نصَّ عليو شيخ اإلسالـ ىاىنا،  

 واالستهزاء بالّدين وآياتو ... إخل !!كػسبّْ اهلل ورسولِو، 
&& ففي مثل ىذه ادلسائل الظاىرة؛ َيكُفر صاحُبها ظاىرًا وباطًنا، نوًعا وعيًنا .. 

 وال يُقاؿ يف مثل ىذا أبًدا : 
 إنو ُكفٌر دوف كفر، أو نوٌع دوف َعُت، أو ظاىٌر دوف باطن، أو اهلل أعلم حبالو !!

 بالضرورة من دين اإلسالـ !!فكلُّ ىذا ؛ معلـو الفساد 
 * وقد سَنرج عن ىذا طبًعا :

ُتأوّْؿ َجهاًل أو خطًأ، يف بعض تفاصيل العقيدة ال أصوذلا، وكّل 
كَره، وادل

ُ
خطىء، وادل

ُ
ادل

 لكن مىت ننظر إذل ىذه األعذار ؟!!، ُعذٍر ُمعترَب مقبوؿمن كاف ذا 
.. فقد تنفعو ادلعاذير ىاىنا ..  بالطبع عندما يُرفع للقاضي، وُتطّبق العقوبة أو احلدّ 

 وىذا ال شننع أف يكوف ُمسّماه إذل حُت؛ كافرًا !!
 * أمَّا أف يُقاؿ يف كلّْ ُمكفّْر؛ َصُغر أـ كرُب .. َخِفي أـ َظهر :

 ؛ أف القوَؿ كفٌر، وال َيكفر القائل، حىت يَعتقد، وحىت َيستِحّل ... إخل
رجئة واجلهمية؛ الذين رَنع

ُ
وإف أَتى ظاىًرا ما  لوف العبَد مؤمًنا باطًنا؛فهذا مذىب ادل

 أَتى، حىت ولو كفَر باهلل، الكفَر األكرَب الظاىر البواح !!
عاصروف ؟!!

ُ
رجئُة ادل

ُ
 فهل يَعترُب بذا؛ ادل

الذين أطلقوا األعذاَر وادلعاذير، ىنا وىناؾ، غَت مبالُت دبا أفسُدوا من دين ادلسلمُت؛ 
 يق العلم والدّْين !!بتفريطِهم وَتساىِلهم يف ربق

ذوا من إرجائهم َمطيًَّة وَمركًبا !!   حىتَّ انتعَلهم الطواغيت، وازبَّ
 كاف اهللُ لإلسالـ وادلسلمُت .
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 إلى " رسالن " وِشيعتو .. ىل يُعاَون الجائر على جوره ؟!!
 

 َخّل طاغوتك ادلرتّد، جائًرا ال كافًرا، يا " رسالف " !!
 فهل من مذىب السلف :

 ُملكو، وُنصرة طريقتو، وتأليبو على سُلالفيو ؟!عرشو و ة اجلائر، وتثبيت معاون
 بل معاونتو على قتل ادلسلمُت، واستباحة حرماهتم !!

 كما تفعل أنت وأشياُعك، عرب منابركم، وُخطبكم، وكتاباتكم ؟!!
 ُخذوا كالـ السلف وأتباعهم، عن معاونة الظادلُت واجلائرين :

 ري رضبو اهلل := قاؿ ُماّل علّي القا
 ) وُروي أف خياطًا، سأؿ عبَد اهلل بن ادلبارؾ، عن خياطتو للُحّكاـ :

 ىل أنا داخل يف قولو تعاذل: " وال تَركنوا إذل الذين ظَلموا " ؟!!
 انظر: مرقاة ادلفاتيح قاؿ: بل يدخل فيو َمن يَبيعك اإلْبرة (.

 = وقاؿ ابن عطية رضبو اهلل :
يف منع خدمة أىل اجلور، ، ّٔذه اآلية " وال تَركنوا ... ") واحتّج أىل العلم والفضل 

ومعونتهم يف شيء من أمرىم، ورأوا أهنا تتناوؿ ذلك، نّص عليو عطاء بن أيب رباح 
حرر الوجيز. وغَته (.

ُ
 انظر: ادل

 = وقاؿ القرطيب رضبو اهلل :
 عطاء بن أيب رباح : ) وقاؿ عبيد اهلل بن الوليد الوّصايف: قلت ل

، وإدنا زَنسب ما يدخل وسنرج ، ولو عياؿ، -الوارل احلاكم -إف رل أًخا يأخذ بقلِمو 
 ولو ترؾ ذلك الحتاج واّداف ؟!!

وكاف فيو  أحد أمراء بٍت أمّية،-خالد بن عبد اهلل الَقْسري  فقاؿ: َمن الرأس ؟ قلت:
 !-ظلم

 قاؿ: أما تقرأ ما قاؿ العبُد الصاحل :
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 !؟ُكوَف ظهَتًا للُمجرمُت " ...دبا أنعمَت عليَّ فَلن أ " ربّْ 
 فال يُِعنهم أخوؾ .. فإف اهلل يُعينو !!

 
ً
وأنو إف فعل ، ا، وال َيكتب لو، وال َيصحبوقاؿ عطاء: فال زنَِّل ألحٍد أف يُعُت ظادل

 انظر: تفسَت القرطيبّ  شيًئا من ذلك ؛ فقد صار معيًنا للظادلُت (.
 رضبو اهلل :  = وقاؿ ابن تيمية

ذلم دواًة،  أعواف الظلمة؛ َمن أعاهنم ولو أنو الؽَ : ) وقد قاؿ غَُت واحد من السلف
  ومنهم من كاف يقوؿ : بل َمن يغسل ثيأَّم؛ من أعواهنم (.، أو بَرى ذلم قلًما

 انظر: رلموع الفتاوى
 ** ويف اجلملة .. فقد قاؿ شيخ اإلسالـ رضبو اهلل :

وف على تعا: فإف التعاوف نوعاف: األوؿ، يكوف عونًا على ظلمل للرجل أف ) وال زن
، أو الرب والتقوى ... والثاين : تعاوف على اإلمث والعدواف؛ كاإلعانة على دـ معصـو

، أو ضرب من ال يستحق الضرب، وحنو ذلك ؛ فهذا الذي حرَّمو  أخذ ماؿ معصـو
 موع الفتاوىانظر: رل اهلل ورسولو ... فإف اإلعانة على الظلم ظلم (.

 وقاؿ أيًضا :
 ) فالظادل ال رنوز أف يُعاَوف على الظلم، ألف اهلل تعاذل يقوؿ :
 " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف ".

 وقاؿ موسى: " رّب دبا أنعمَت عليَّ فلن أكوف ظهَتًا للمجرمُت ".
 فتمسكم النار ".وقاؿ تعاذل: " وال تركنوا إذل الذين ظلموا 

 على ما حرَّمو اهلل ورسولو (. فال رنوز أف يُعاف أحٌد .. ال ورّل أمر، وال غَته .. ؛
 انظر: منهاج السُّنة.

 قلُت :
 .. ر، يف معاملة اجلائرين والظادلُتف بُت ما كاف عليو سلُف األّمة األكابافشّتاف شتّ 

 وما عليو شيوخ السلطاف اليوـَ !!
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ائر على عهد السلف؛ كاف ُمقيًما للشريعة واجلهاد، حامًيا للثغور ناىيك عن كوف اجل
 والبالد، قائًما بأمر ادلسلمُت يف غالب حالو !!

،  !ُشَعب الردَّة والكفرافالذين تعّدوا حدود الظلم والطغياف، إذل خبالؼ طواغيت اليـو
 وىناؾ !!وجعلوا من ادلسلمُت ودينهم؛ كأًل مباًحا، للكافرين وادلنافقُت ىنا 

ّدعُت للعلم والّدينومع ذلك؛ ذبد من ىؤالء ادلن
ُ
من يؤيّدىم، ويَنحاز ؛ افقُت، ادل

إليهم، بل ويدعوىم جهارًا هنارًا؛ إذل سفك الدماء ادلعصومة، وانتهاؾ احلُرمات 
صونة !!

َ
 ادل

 فال شّك أهنم بإعانتهم؛ أجَرـ .. وِوْزرىم سواء .. وعاقبتهم أطّم !!
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 بين ابتداع " رسالن " .. وما كان عليو السلُف الكرام !!
 

 قاؿ ابن القّيم رضبو اهلل:
، على أف نقوؿ باحلقّْ حيث كنَّا " بايَعنا رسوَؿ اهلل؛: ) قاؿ ُعبادة بن الصامت وغَته

 : - علَّق ابُن القّيم قائاًل مث  -.. خَناؼ يف اهلل لومَة الئم " . وال
م َوّفوا ّٔذه الَبيعة، وقالوا باحلّق، وصَدعوا بو، ودل تأخْذىم يف ) وحنن َنشهد باهلل؛ أهن

كما ىو ،  ال عصا، وال أمَت وال واؿٍ و  اهلل َلومة الئم، ودل َيكتموا شيًئا منو سَلافة َسوطٍ 
َن تأمَّلو من ىديهم وسَتهتم !!

 معلـو دل
ن الصامت وأنكر عبادُة ب، لى مرواف، وىو أمَت على ادلدينةفقد أنكر أبو سعيد ع

وأنكر ابُن عمر على احلجَّاج مع َسطوتو وبأِسو، وأنكر ، على معاوية، وىو خليفة
 على عمرو بن سعيد، وىو أمَت على ادلدينة !!

إذا َخرجوا عن العْدؿ،دل سنافوا  وىذا كثٌَت جدِّا ِمن إنكارىم على األمراء والُوالة؛
 َسوطهم وال عقوبتهم !!

ادلنزلة، بل كانوا يًتكوف كثَتًا من احلق؛ خوفًا من والة  وَمن بعدىم: دل تكن ذلم ىذه
وقّعُت الظلم، وأمراء اجلور (.

ُ
 انظر: إعالـ ادل

 قلُت :
فكيف إذا كانوا ؛ ة الشرعيُت، إذا خرجوا عن العدؿفإذا كاف ىذا إنكارىم على الوال

 قد خرجوا عن اإلسالـ، وغاصوا، نة والصليبيُت، وكالء للكافرينعمالء للصهاي
 وسَبحوا يف النواقض واحلراـ ؟!!

 أفنصَت خوارج ُمبتدَعة؛ إذا أنكرنا الُكفر البواح، والرّْدَّة الّصراح ؟!
 اخلَِلّي !! فِنعَمت البدعة إًذا .. أيّها الدَِّعيُّ 
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الجاِميَّة؛ َجهٌل بالشَّرع. مردوٌد بالكتاب والُسنَّة وطائفتو  " رسالن " إرجاءُ 
 واإلجماع !!

 
 شيخ عبداللطيف بن حسن، يف الدُّرر السَّنية :* قاؿ ال

فهو من  ) وَمن أعرض عن كالـ أىل العلم، ورأى أف َمن صلَّى، وقاؿ ال إلو إال اهلل؛
فقد ناَدى على  والًْتؾ لدين اإلسالـ ما ظهر؛ وإف ظهر منو من الشرؾ، أىل القبلة،
 ّٔذه ادلقالة ... !!من العلم والدين  الة والضاللة، وكَشف عن حاصِلونفسو باجله

 .وُسنة رسولو، وبإصباع أىل العلموىذا الفهم الفاسد؛ مردوٌد بكتاب اهلل،
وقد عقد الفقهاُء من أرباب ادلذاىب، بابًا مستقاًل يف ىذه ادلسألة، وذكروا ُحكم 

كفرات أشياء كثَتة،
ُ
رتّد من أىل القبلة، وقرَّروا من ادل

ُ
دوف ما حنن فيو،وجَزموا بأف  ادل

الِعظاـ؛ ال دبَجرد القوؿ والصالة، مع  مة؛ بالتزاـ اإلسالـ ومبانيو، ودعائِموالعص
نايِف (.

ُ
 اإلصرار على ادل

 * وقاؿ الشيخ ابن عبدالوىاب، يف رسائلو :
وحنن ما كفَّرنا الطواغيَت  َيكفر إال بالشرؾ، وأما أىل السنة فَمذىبهم: أف ادلسلم ال )

صلَّى وادَّعى أنو  من أجهل الناس، تظنُّ أف َمنوأتباَعهم إال بالشرؾ، وأنت رجٌل 
مسلٌم؛ ال َيكفر، فإذا كنت تعتقد ذلك؛ فما تقوؿ يف ادلنافقُت الذين ُيصلوف 

 وما تقوؿ يف اخلوارج ؟! (. ؟!... وَيصوموف ورُناىدوف
 قلُت :

داِخلة واجلاميَّة؛ ِمن شرٍّ إرجاٍء عَرفتو األمَّة، فقد ازداَدت
َ
بو األمَُّة  فإرجاُء ىؤالء ادل

وُوسّْد األمُر إذل غَت أىِلو، ، إذل َخور، وىزشنًة تِلو ىزشنة َضعًفا إذل َضعف، وَخورًا
أفسُدوا الدنيا، وضيَّعوا الدّْين، ..  وطُغاٌة ُمفِسدوف وساَس الناَس جبابرٌة رلرموف،

ـَ الكافرين والطاِعنُت؛ يف َشرع تُت !! وبَارُكوا ِسها
َ
 األمَّة، وحبِلها ادل

رجفوف؛ دبُباركة ُعدوافمثُ 
ُ
داخلُة اإلرجائيوف، واجلاميُة ادل

َ
احُلكَّاـ   دل َيكتِف ىؤالء ادل
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حىت راُحوا ُيشرِعنوف ىذا الُعدواف، ويَبتغوف إليو ، يت، على الدين والشرع وادلِلَّةالطواغ
، وفَسدوا صّمواو  ااف، فضلُّوا وأضلُّوا، وَعُمو لو التأويَل والُغفر  احُلجَّة والرُبىاف، ويَتطلبوف

 وأفَسدوا !!
 ولن يُغٍت عنهم ُحكاُمهم من اهلل شيًئا، اليوـَ كاف أو غًدا !!

 وإذل ىؤالء؛ أُسوؽ ىذا األثَر، الذي أخرجو ابُن أيب َشيبة، يف ُمصنَّفو : 
 ) عن عليٍّ رضي اهلل عنو أنو قاؿ:

 البد للناس من إمارٍة؛ برًة كانت أو فاِجرة!!
 فقيل لو: ىذه الربَّة قد عَرفناىا، فما باُؿ الفاجرة ؟!! 

 (. يُؤمَّن ّٔا السَّبيل، ويُقاـ ّٔا احُلدود، ورُناَىد ّٔا العدّو، ويُقَسم ّٔا الَفيء فقاؿ:
نحرِفُت

ُ
ضلُّْت ادل

ُ
 :  فَيا ىؤالء ادل

ولو واحدًة من  َمن يف أسيادِكم وأولياِء أموركم؛ يُقيم..  نبُّْئونا بعلٍم إف كنتم صادقُت
اليت ما َوذلَّ اهلُل والًيا على الناس؛ إالَّ حلِفِظها ورِعايِتها وإقامِتها  ىذه الشَّعائر األصيلة،

 ؟!!
 َىيَهات أف تُثِبُتوا ذلك !! أو ُتربِىنوا عليو بأثارٍة من علم !!

ستعاف، اعتَصْمنا بو من َمكر كلّْ ُمرجِ 
ُ
وعُد وادل

َ
 ٍء خوَّاف !!ىفاهللُ ادل

 
 
 
 
 

 وكتبو :                                                                       

 أبوفهر المسلم                                            
 


