
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 التعليق على بيان )ِإَّلا الاِذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبَ ي اُنوا(

له وصحبه آرب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيد األولني واآلخرين، وعلى احلمد هلل 
 أمجعني، مث أما بعد:

وآدابه، ويف كيفية التعامل مع املخالف، وكالمهم يف كتبهم  فإن علماءنا قد صنفوا تصانيفا عدة يف اخلالف
املتفرقة حيوي قواعد عظيمة يف هذا الباب، وعلى سبيل املثال: يقول اإلمام ابن القيم عند كالمه على بعض 

ا عبارة اليت يطلقها امللحد، ويريدون هبا معىن َّل فساد فيه، وصار هذوقد يطلقون العبارات الصوفية: )
سببا لفتنة طائفتني: طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عبارهتم، فبدعوهم وضللوهم، وطائفة نظروا إىل مقاصدهم 

 (، وكالم ابن القيم هذا يشري إىل أصل عظيم منومغزاهم فصوبوا تلك العبارات، وصححوا تلك اإلشارات
ل التعامل مع املخالف، أال وهو اإلنصاف وحتري العدل والنظر إىل املقاصد ال جمرد التعلق بالظواهر، أصو 

ولألسف الشديد فإين قد افتقدت هذا األصل العظيم )العدل( الذي به تقوم السماوات واألرض، وذلك عند 
 (.ي اُنواِإَّلا الاِذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوب َ قراءيت للبيان املعنون بـ: )

خرج علينا هذا البيان من أرض خراسان، واليت هبا عشرات اجلماعات اجلهادية، واليت فيها آالف اجملاهدين، 
وهلذا فإن يف توقيع تسعة أشخاص فقط على هذا البيان حيمل أمورا مهمة تكفي للعاقل ألن يتبني احلقيقة، 

مر ال يتصوره هذا أف مجيعا وههر لتسعة فقط،، ففهل خفي هذا "االحنراف" الذي ُصو ِّر يف البيان عن اآلال
 شياطني خرس أو متآمرون على اجلهاد وأهله. غريهم عاقل، إال إن كان املوقعون يرون أن باقي اجملاهدين

الرباءة و يف خراسان، واليت دعتهم للخروج مجاعة قاعدة اجلهاد ذكر البيان أول املعايب وأكربها على  -1
حيث قالوا:  ،يف الفرتة املاضية، أال وهو عدم تكفري عوام الروافض امعه ، والتوبة من الوقوفمنها

( وهذا وضٌع لألمور يف غري موضعها، فإن هذا األمر ال الرافضة فيهم أقوال، وعوامهم مسلمون)
يصح أن يكون هتمة يف ميزان الشرع احلنيف، ألنه من املعلوم أن هذه املسألة اختلف فيها العلماء 

ما  إمنا ينكرون، ومعلوم أنه ال إنكار يف مواضع االجتهاد، يقول اإلمام النووي: )قدميا وحديثا
أمجع عليه، أما املختلف فيه فال إنكار فيه، ألنه على أحد املذهبني: كل جمتهد مصيب، وهذا 



 

هو املختار عند كثريين من احملققني أو أكثرهم، وعلى املذهب اآلخر املصيب واحد واملخطئ 
اده يف ولو أنا كلما أخطأ إمام يف اجته(، ويقول اإلمام الذهيب: )نا واإلمث مرفوع عنهغري متعني ل

آحاد املسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه، ملا سلم معنا َّل ابن نصر، وَّل 
ابن منده، وَّل  من هو أكرب منهما، وهللا هو اهلادي اخللق إىل احلق، وهو أرحم الرامحني، 

(، إذن فاإلنكار على هذه املسألة هبذه الصورة املبالغ فيها ال باهلل من اهلوى والفظاظة فنعوذ
 مسوغ له عند أهل العلم.

فبالنظر إىل آحادهم، فإن للعلماء يف ذلك تفصيل، واألكثر منهم  ،وأما مسألة تكفري الروافض
على عدم تكفري عوام الرافضة بإطالق، وهذا هو رأي غالبية قيادات مجاعة القاعدة كالشيخ أسامة 
والشيخ أمين والشيخ عطية هللا والشيخ أيب حيىي وغريهم، وهو رأي مشهور عنهم من عشرات 

نوات، فليس هذا بـ "الفضيحة أو تغيري يف املنهج" كما يصوره البيان، وعلى سبيل املثال يقول الس
من عوام  موقفييف اللقاء املفتوح )قبل ست سنوات(: ) -حفظه هللا–الشيخ أمين الظواهري 

ن جبهلهم. أما من شارك منهم زعماءهم رو الشيعة هو موقف علماء أهل السنة، وهو أهنم معذو 
عاون مع الصليبيني واَّلعتداء على املسلمني فحكمهم حينئٍذ حكم الطوائف املمتنعة يف الت

ن نفـص  ل يف وحن)قبل سبع سنوات(: ) -رمحه هللا–(، ويقول الشيخ عطية هللا عن شرائع اإلسالم
وحنن (، ويقول يف موضع آخر: )أحكام الرافضة يف البلدان املختلفة، وَّل نعطيهم حكما واحدا  

 معلوم  عندنا ومتقرر عند أئمتنا األخيار احملققني أن هلَّلء الرواف  وإن  م نكفرهم حبمد هللا
ونفصُل فيهم ، وهو الصحيح كما ذكرُت، ولكنا  "أي كل من ينتسب إليهم"مجيعا بأعياهنم 

نسـميهم حزبا  كفري   ا ، ونعلم أن الكفر فيهم والزندقة كثري  جدا ، ورؤوسهم كفار  زنادقة َّل شك 
 الباطن إَّل جاهال  أو منافقا يف -كما قال ابن تيمية رمحه هللا-هم، فال يكون الرافضـي قط في

( انتهى كالمه من أجوبة على لقاء منتدى احلسبة، فالشاهد أن هذا قول قدمي لقاعدة اجلهاد زنديقا
روج حىت قبل أن يأيت هؤالء األشخاص إىل ساحات اجلهاد، فإن كان من األمور اليت تستدعي اخل

  ،.ة فلماذا دخلوا يف اجلماعة أصالمن اجلماع



 

والقول بعدم تكفري عوام الروافض بإطالق هو قول كثري من العلماء املتقدمني منهم شيخ اإلسالم 
ليت يُعلم ا والصحيح أن هذه األقوال اليت يقولوهنا): يف الفتاوىحيث قال  -رمحه هللا–ابن تيمية 

 كفر، وكذلك أفعاهلم اليت هي من جنس أفعال الكفار باملسلمنيأهنا خمالفة ملا جاء به الرسول  
هم، لكن تكفري الواحد املعني منهي كفر أيضا ، وقد ذكرت دَّلئل ذلك يف غري هذا املوضع، 

فإنا نطلق القول  ؛واحلكم بتخليده يف النار موقوف على ثبوت شروط التكفري وانتفاء موانعه
 يقوم فسيق، وَّل حنكم للمعني بدخوله يف ذلك العام حىتبنصوص الوعد والوعيد والتكفري والت
على  -هفك هللا أسر –(، وقد علق الشيخ أبو حممد املقدسي فيه املقتضى الذي َّل معارض له

عليه و (، مث قال بعد هذا الكالم بقليل: )هذا قولنا وقول مشاخينا الذي خنتارههذا فقال: )
؛ م َّل يكفرون بالعمومكوهنفاملالحظة الثانية: اليت تنبين على هذا التفصيل يف تكفريهم؛ هي أن  

ال بقتل ؛ فما للمسلم واَّلنشغَّل يقتلون بالعمومملد وَّل بد إىل القول بأهنم َّل حتل دماؤهم و 
داف عموم هنسائهم وصبياهنم وعجائزهم وعوامهم الذين َّل يقاتلون  أهل السنة؟ وما له وَّلست
ى كتاب الشيعة )من تقدميه عل (مساجدهم؟ فليس هذا هو الذي دعا إليه مشاخينا وليس هو الذي أفتوا به

 ( -رمحه هللا–للشيخ أيب أنس الشامي 
هبذا يتبني عدم تكفري عوام الروافض بإطالق هو مذهب كثري من علماء السلف واخللف، وأكثر 

الشيعة يف  قال -فرج هللا عنه–مصعب السوري  اأب الشيخ بل إن علماء اجلهاد يف وقتنا عليه،
 ،(إَّل أن اجلمهور من اجلهاديني على اعتبارهم مسلمني من أهل القبلة ضالَّل  مبتدعة: )اإلمامية

تحدثا يقول الشيخ عطية هللا م أدري ما هو وجه استنكار األشخاص املوقعني على هذا البيان،فال 
 املسائل مراتب اإلنسان يعرف أن أيضا املرعية األصول ومنعن أصول االختالف: )

 .وهكذا عليه، اجملمع منزلةَ  احملتملَ  اَّلجتهاديا  وَّل الظين منزلةَ  القطعيا  ينزل فال واألدلة،
 (..اجد مهم فإنه فتأمله .املنكر وإنكار والنهي باألمر يتعلق ما ويف نفسه، يف مهم وهذا

 (ويعنف من خالف ذلك، لدرجة أن يـَُهدَّد بالطرد واإلخراج من اجلماعةاالهتام الثاين:  قالوا: ) -1
مع مجاعة قاعدة اجلهاد، ومل أمسع يف يوم من  -وهلل احلمد واملنة–قلت: قد عشت سنوات عديدة 

األيام أن اجلماعة هتدد بطرد أحد يف التنظيم، ويعرف هذا كل اجملاهدين يف الساحة، وال أدري هل 



 

نسَي بعض األشخاص املوقعني على البيان أهنم كانوا يرون أن سياسة عدم الطرد من أكرب عيوب 
حلاحهم الشديد على القيادة حىت تتخذ الطرد وقطع الكفاالت املالية عن اجلماعة، وهل نسوا  إ

األفراد املخالفني سياسة هلا يف حق بعض اإلخوة، بل يف حق بعض من وقع معهم هذا البيان!! 
 فهل أصبح العيب اآلن فضيلة، والفضيلة عيًبا، وهل أصبح الربيء متهما، واملتهم بريئا،

 
 
 

 (ان معتربًاواحلق ملن ك ،ني: خط أمحر بغض النظر عن فاعلهعتكفري املاالهتام الثالث وقوهلم: ) -2
وأقول: تكفري املعني له شروط عند أهل العلم، وليس كل اجملاهدين أهال للتصدي هلذا األمر، يقول 

 َّل ُُيَكم عليه بالكفر إَّل إذا علمنا وجود شروطاملعنيا الشيخ عطية هللا يف هذا املوضوع: )
هذا يعرفه العلماء، وأما العامة وَمن َّل مدخل هلم يف انطباق احلكم عليه وانتفاء موانعه، و 

العلم، فيُنَهْون عن اخلوض يف تكفري أحٍد ممن تكفريُهم اجتهادـي استدَّليـل، بل هو عمُل أهل 
مع إميانه  ،يقول: َّل أعلم اسألوا العلماء، هذا واجبه العلم، والعامـي غري املتخصص يف العلم

لة فاَّلحتياط يف ، وباجلم...اإلمجايل باهلل تعاىل ودينه ورسله...إخل وكفره اإلمجايـل بالطاغوت
، وإَّل هلك اإلنسان، نسأل هللا السالمة والعافية، فهذا باُب  هذا الباب متأكد جدا  بل واجب 

، إذن فإذا (يهابونه وُيـذرون من اخلوض فيه بغري حق وبغري قوة داعٍ خطٍر َّلزال علماء امللة 
جترأ عوام اجملاهدين يف هذا األمر، وانشغلوا مبا هم ليسوا أهال له، فالواجب يف حق كل مسلم أن 
ينكر عليهم إذا تكلموا بغري علم خاصة يف هذه املسائل اليت يستباح فيها الدم واملال، ويتعني 

ا وعلى األمراء أن يغضبوا إذا مسعو ، يقول الشيخ عطية هللا: )مراء يف اجلماعةالواجب على األ
عواـم اجملاهدين يتكلمون يف تكفري فالن أو فالٍن من الناس، ممن تكفريُهم اجتهاديٌّ، ومينعوهم 

علوا تكفري أن جي شخاص، فأين اخللل يف ذلك يا أويل األلباب، هل يريد هؤالء األ(من الكالم فيه
ته )ما ليس يف رسال -رمحه هللا–ني خطا أخضر،، ومما جيدر نقله هنا كالما للشيخ عطية هللا املع

ولذلك نكرر ونوصي بأن ترتك مسائل التكفري عنه انفكاك يف أجوبة اجملاهدين األتراك(: )

ه فرموهم بغياً مبا الرامي ب  أوىل ليدفع عنه فعل اجلاين 
 



 

فال  مسائل اجتهاٍد ُُيتمل فيها اَّلختالُف، -أكثرها–، وعلى الشباب أن يعلموا أهنا للعلماء
يتعـصب أحد  لقوٍل وَّل لشيٍخ وَّل جلماعٍة، وَّل ينصبوا العداء من بعضهم لبعٍ  بسبب 
اَّلختالف يف تكفري شخٍص أو أناٍس أو طائفة، ممن سبيُل تكفريهم اَّلجتهاد، بل من باَن له 
يعذر  احلق بنفسه وحبثه ونظره من طلبة العلم فاطمأن له فليعمل به، ومن  م يتبنـي له فليحتْط، ول

هذا هو السبيل الصحيُح، وإَّل فلن يكون هناك صالح   أحٍد َمن خالفه يف شيٍء من ذلك. كل  
وَّل إصالح  وقد يُفِسد الشباُب وينـفرون عن الدين ويصـدون عن سبيل هللا وهم ُيسبون أهنم 
 ََّل وَ ُيسنون صنعا  وأهنم ينصرون دين هللا، فيكونون معـرضني للوعيد الشديد. قال هللا تعاىل: }

َنُكمْ  َدَخال   َأمْيَاَنُكمْ  تَ تاِخُذوا  اّللاِ  َسِبيلِ  َعنْ  َصَدْدتُْ  ِبَا الس وءَ  اَوَتُذوُقو  ثُ ُبوهِتَا بَ ْعدَ  َقَدم   فَ َتِزلا  بَ ي ْ
 األميان اختاذ عن عباده تعاىل حذرقال ابن كثري رمحه هللا: " [49/النحل]{َعِظيم   َعَذاب   َوَلُكمْ 
 عنها حادف اَّلستقامة على كان ملن َثل  مَ  ،ثبوهتا بعد قدم َتزل لئال ومكر ا، خديعة أي دخال  
 الكافرَ  ألن ،هللا سبيل عن الصد على املشتملة احلانثة األميان بسبب اهلدى طريق عن وزلا 
 يف الدخول نع بسببه فانصدا  بالدين وثوق له يبق  م به غدر مث عاهده قد امللمنَ  أن رأى إذا

"اه   فإذا كان هذا الصـد عن سبيل هللا وهذا الوعيد الشديُد عليه يقع بسبب التالعب اإلسالم
 فإن ما يقُع من التنفرِي عن دين هللا والصـد عنه بسببباألميان واختاذها للخديعة واملكر، 

"التالعب" بأحكام التكفري والتصرف فيها جبهٍل وغلـو وتعـصٍب واستعجاٍل، أكرب من ذلك 
، فليحذر الشباب اجملاهدون والدعاة إىل هللا من ذلك أشـد احلذربكثرٍي، ك وهللا  .ما هو معروف 

 (ويـل التوفيق.
 

إىل   هذا إشارة ( وأهن يفَمن تسلق على أكتاف الناس باسم الدميقراطية: يُثىن عليه وميدحقالوا: ) -3
كلمة الدكتور أمين "التحرر من دائرة العبث والفشل" واليت دعا فيها حملمد مرسي، وأنا أدعو كل 

مين: يقول الشيخ أ،، كما قال البيان  هذه الكلمة لريى هل فيها مدح وثناء لسماععاقل منصف 
بك، لأما رساليت للدكتور حممد مرسي فأقول له: بداية  اسأل هللا أن يفرج كربك، ويهدي ق)

ويصلح لك دينك ودنياك، وأسأل هللا أن يثبت فلادك، وميأل قلبك يقين ا وإميان ا وثبات ا حىت 



 

تنصر دينه وشريعته غري هيـاب وَّل وجل وَّل مساوم وَّل مناور، وأن يرزقك اتباع قول املصطفى 
ه ى هللا عليصل-: "أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر" وقوله  -صلى هللا عليه وسلم-

: "سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله"  -وسلم
 (. وأنصحك خملص ا لك النصيحة وراجي ا لك اهلداية والتوفيق والتثبيت

وهذا الكالم كله ليس خارجا عن الدعاء باهلداية وصالح البال، وهو جائز يف الشريعة حىت لو  
: -هللا هرمح البخارياإلمام  قالذا دأب األنبياء واملرسلني يف دعوهتم، كان موجها للمشركني، وه

يَ  َريـَْرةَ هُ  َأيبِّ  حديث ذكر مث "،لَِيَتأَلاَفُهمْ  بِاهْلَُدى لِْلُمْشرِِكنيَ  الد َعاءِ  بَابُ "  َجاءَ : قَالَ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرضِّ
 اّللََّ  فَادْعُ  َوأََبْت، َعَصتْ  َقدْ  َدْوًسا إِّنَّ : فَـَقالَ  ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيبِّ ِّ  إِّىَل  َعْمرٍو ْبنُ  الطَُّفْيلُ 
 َأِب  َحِديث خاريالب ذََكرَ ) :ابن حجر احلافظ قال .هبِِّّمْ  َوْأتِّ  َدْوًسا اْهدِّ  اللَُّهمَّ : فـََقالَ  َعَلْيهِّْم،
 "َدوس ا ِاْهدِ  اللاُهما : "َوَسلامَ  َعَلْيهِ  اّللاُ  َصلاى الناِبِـ  َوقَ ْولِ  الداوِسيـِ  َعْمرو ْبنِ  الط َفْيلِ  ُقُدومِ  يف  ُهَريْ َرة
 بَ نْيَ  اْلَفْرقِ  ِإىَل  ِمْنهُ  ِإَشارَة نـِفَ اْلُمصَ  تَ َفق هِ  ِمنْ " لَِيَتأَلاَفُهمْ : "َوقَ ْولُه. َلهُ  تَ ْرَجمَ  ِفيَما ظَاِهر   َوُهوَ 

 اأُلوىَل  فَاحْلَاَلة هَلُْم، َيْدُعو تَارَة  وَ  َعَلْيِهْم، َيْدُعو تَارَة   َكانَ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  اّللاُ  َصلاى َوأَناهُ  اْلَمَقاَمنْيِ،
 َكَما تَأَل ُفُهمْ  َويُ ْرَجى َغائَِلتُ ُهْم، َمنُ تُ لْ  َحْيثُ  الثاانَِيةُ  َواحْلَاَلةُ  َأَذاُهْم، َوَيْكثُ رُ  َشوَْكتُ ُهْم، َتْشَتد   َحْيثُ 
 .( اهـَدْوسٍ  ِقصاةِ  يف 

 اّللَُّ  َصلَّى النَّيبِّ ِّ  دَ عِّنْ  يـَتَـَعاَطُسونَ  اْليَـُهودُ  َكانَ :  قَالَ  األشعري ُموَسى َأيبِّ  َعنْ   الرتمذي روىوقد 
ُ، يـَْرمَحُُكمْ : هَلُمْ  يـَُقولَ  َأنْ  يـَْرُجونَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  ُ،ا يـَْهدِّيُكمُ : فـَيَـُقولُ  اّللَّ  احلافظ قال. بَاَلُكمْ  َوُيْصلِّحُ  ّللَّ

 األَْمر ُمْطَلق يف  َيْدُخُلونَ  ]اليهود: يعين[ أَن اُهمْ  َعَلى َدالـ  ُموَسى َأِب  َحِديث) :ابن حجر
 الشاْأن َوُهوَ  اْلَبال ِإْصالحوَ  بِاهلَِْدايَةِ  هَلُمْ  الد َعاء َوُهوَ  خَمُْصوص َتْشِميت هَلُمْ  َلِكنْ  ،بِالتاْشِميتِ 

 (.اْلُكفاار ِبِالفِ  رامْحَةِ بِال الد َعاء َأْهل فَِإن اُهمْ  اْلُمْسِلِمنيَ  َتْشِميت ِبِالفِ  ،َذِلكَ  ِمنْ  َماِنع َوَّل

 فيك، هللا بارك: فرعون يل قال لوقال: ) -رضي هللا عنهما–ويف األثر الصحيح عن ابن عباس 
فرعون وقال ل -رمحه هللا–(، فال أدري لو كان ابن عباس بيننا مات قد وفرعون وفيك،: قلت

 بارك هللا فيك، فما الظن حينها إال خبروج عشرات البيانات تدعوه إىل التوبة من هذا املقال.



 

ولزيادة اإليضاح حول هذه املسألة لنعلم حكمة الشيخ أمين من هذا اخلطاب ملرسي، فقد قال 
ون: مرمها بدعوة فرععليهما السالم حينما  أ–الشيخ السعدي يف قوله تعاىل ملوسى وهارون 

 صلف، وَّل فحش وند من اللفظ يف وأدب ولني برفق لطيفا، سهال: أي{ لَيـِن ا قَ ْوَّل َلهُ  فَ ُقوَّل})
 ينفعه ما{ ذَكارُ يَ تَ } اللني القول بسبب{ َلَعلاهُ } ،األفعال يف فظاظة أو املقال، يف غلظة وَّل

 عن منفر لغليظا والقول لذلك، داع اللني القول فإن فيرتكه، يضره ما{ خَيَْشى َأوْ } فيأتيه،
 رَبـِكَ  ِإىَل  ِدَيكَ َوَأهْ  تَ زَكاى َأنْ  ِإىَل  َلكَ  َهلْ  فَ ُقلْ : }قوله يف اللني القول فسر وقد صاحبه،
 املتأمل على ىخيف َّل ما بشاعته وعدم وسهولته القول لطف من الكالم هذا يف فإن{ فَ َتْخَشى
 التزكي إىل ودعاه أحد منها يشمئز َّل اليت واملشاورة العرض على الدالة" هل" ب  أتى فإنه

"  يقل  مو  سليم عقل كل يقبله الذي الشرك من التطهر أصلها اليت األدناس من والتطهر
 بالنعم ليهع وأنعم رباه الذي ربه سبيل إىل دعاه مث بنفسك أنت"  تزكى"  قال بل"  أزكيك
 فلما{ فَ َتْخَشى رَبـِكَ  ِإىَل  َوَأْهِدَيكَ } فقال وذكرها بشكرها مقابلتها ينبغي اليت والباطنة الظاهرة
 هللا فأخذه ريتذك فيه ينجع َّل أنه علم بالقلوب حسنه يأخذ الذي اللني الكالم هذا يقبل  م
 (مقتدر عزيز أخذ

 بأن حرىأ دونه فمن لينا، قوَّل لفرعون يقول بأن أمر موسى كان فإذايقول اإلمام القرطيب: )
 للناس ولواوق: }تعاىل هللا قال وقد. كالمه يف باملعروف وأمره خطابه، يف بذلك يقتدى
 (.{حسنا

 عظيمة، عربة فيها اآلية هذه {خَيَْشى َأوْ  يَ َتذَكارُ  َلَعلاهُ  لَيـِن ا قَ ْوَّل َلهُ  فَ ُقوَّل} قال اإلمام ابن كثري: )
 أمر هذا عوم ذاك، إذ خلقه من هللا صفوة وموسى واَّلستكبار، العتو غاية يف فرعون أن وهو
 (واللني باملالطفة إَّل فرعون خياطب أَّل

 َوَجاِدهْلُمْ : }عاىلت قال احلق، إىل الدعوة شعار من واللنيويقول ابن عاشور يف التحرير والتنوير: )
 لفرعون موسى دعوة يف اللني ومن{. هَلُمْ  لِْنتَ  اّللاِ  ِمنَ  َرمْحَةٍ  فَِبَما: }وقال{ َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالايِت 
 َمنِ  َعَلى َوالساالمُ : }وقوله {فَ َتْخَشى رَبـِكَ  ِإىَل  َوَأْهِدَيكَ  تَ زَكاى َأنْ  ِإىَل  َلكَ  َهلْ  فَ ُقلْ } تعاىل قوله



 

 القول ةوغلظ العظمة إظهار َّل اَّلهتداء حصول الرسل دعوة من املقصود إذ، {اهْلَُدى ات اَبعَ 
 معه، الظاإلغ موعظته يف جاز واستكرب وأعرض املدعو مع اللني ينفع  م فإذا. جدوى بدون
ُهمْ  ظََلُموا ينَ الاذِ  ِإَّلا  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالايِت  ِإَّلا  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  ُُتَاِدُلوا َوَّل: }تعاىل قال  تعاىل وقال ،{ِمن ْ
َنا ُأوِحيَ  َقدْ  ِإناا: }موسى عن  ({َوتَ َوىلا  َكذابَ  َمنْ  َعَلى اْلَعَذابَ  َأنا  ِإلَي ْ

 
اإلسراف يف مدح ما يُدعى بالربيع العريب، وحتريض الناس الُعز ل من الرجال يقولون يف بياهنم: ) -4

والنساء؛ للسري يف الطرقات، ويف الساحات؛ ملواجهة قِّوى الردة املدججة بالسالح، ليقوم الناس 
( ققوا املرادوكلما قص روا: طالبناهم باملزيد حىت حي ،بتغيري األنظمة، ولنقوم حنن بعد ذلك بامتطائهم

إذا -وأقول: دعوة الناس للمشاركة يف هذه الثورات اتفق عليها عامة العلماء والدعاة يف عصرنا 
، فال أدري ما احلرج يف تشجيع الشعوب املسلمة للثورة على حكامها -استثنينا علماء السالطني

. وجلماعة القاعدة سياسة واضحة خبصوص ثورات الشعوب من أجل إقامة الشريعة اإلسالمية،
العربية سواء فيما نصوا عليه من خالل البيانات واملقاالت أو من خالل خطاباهتم املرئية والصوتية، 
وأخص بالذكر: )خطاب الشيخ أسامة بن الدن األخري لألمة(، )توجيهات عامة للعمل اجلهادي 

(، )الثورات العربية وموسم احلصاد للشيخ عطية هللا رمحه هللاللشيخ أمين الظواهري حفظه هللا(، 
)ثورات الشعوب بني التأثر والتأثري للشيخ أيب حيىي اللييب رمحه هللا(، )وقفات مع األحداث يف 
مصر للشيخ أيب دجانة الباشا حفظه هللا(، فإذن هذا التوجه ليس جبديد على اجلماعة، فلماذا 

 يُعرتض عليه اآلن،
عاىل ( فأقول هلم تذكروا موقفكم أمام هللا تولنقوم حنن بعد ذلك بامتطائهمبالنسبة لقوهلم: )أما 

حينما يسألكم عن دليل هذا الكالم، فإن يف كالمكم هذا طعن يف حق هؤالء املشايخ والقادة 
مجيعا وبعضهم شهداء وبعضهم ينتظر الشهادة، بل ويف هذا الكالم طعن يف منهج اجملاهدين 

 ، فليس اجملاهدون أصحاب غايات دنيوية وال شهوات عاجلة، وحسبنا هللا ونعم الوكيل. عموما
على بعض اإلخوة الذين وافقوا األشخاص  -فرج هللا كربه–وقد رد الشيخ أبو حممد املقدسي 

 املوقعني يف نظرهتم لثورات الشعوب، فأمتىن الرجوع إىل مقاالته هذه ففيها خري كثري هلم.



 

 
عدم وجود اجلرأة عند اجلماعة إلقامة أي حكم على مرتكب ما خيالف الشرع؛ ضا: )ويقولون أي -5

حبجة عدم التصادم مع الناس، ولعدم القدرة والتمكني، مع العلم بأن التنظيم كان يقيم يف السر 
( ويقصدون بذلك عدم تطبيق احلدود الشرعية، وقد أوردوا حجة أكرب من ذلك ضمن اللوائح

عدم القدرة والتمكني، وهذه حجة معتربة يف الشرع، ذكرها الفقهاء يف كتبهم، اجلماعة يف ذلك: 
يف هذه  -محه هللار –واختلفوا يف حكم ذلك على أقوال متعددة، وقد صن ف الشيخ أبو حيىي اللييب 

املسألة بعنـوان: )منة اخلبري يف حكم إقامة احلدود يف دارب احلرب والتعزير( فساق أدلة املذاهب 
اء يف حكم تاسعا : اختلف العلمالبحث بأبرز ما توصل إليه، ومن ذلك قوله رمحه هللا:  ) مث ختم

إقامة احلدود يف دار احلرب على ثالثة أقوال أساسية، أرجحها أن احلدود َّل تقام يف دار 
احلرب، وإمنا تلخر إىل أن يرجع اجليش إىل دار اإلسالم، وهو الذي دلت عليه السنة وبينته 

 حابة وتعليالهتم . آثار الص
عاشرا  : أن املختار يف حكم إقامة احلدود بني اجملاهدين يف هذا الزمان، هو اجلواز وذلك 
بالنظر إىل كل حالة بعينها ، واَّلجتهاد يف معرفة املصاحل واملفاسد املرتتبة عليها، ألن القول 

ايف أو كلية، وهذا َّل ينبتأخري احلدود إىل أن تقام دولة اإلسالم العامة يفضي إىل إسقاطها  
يناق  ما ترجح من قبل ، ألن األول َّل يطول تأخري احلد على مرتكب موجبه، بل قد جيوز 

 ( اهــحيث أِمَنت املفاسد كما يف أثر شرحبيل بن السمط الذي ذكرناه
َنه أحدهم يف حمكمة شرعية مث ذهب  وال أحتاج أن أذكر األشخاص املوقعني بقصة األخ الذي َضمِّ

األخ خارج خراسان وترك الضامن "املوقع على هذا البيان" يف حرج شديد مع الطرف اآلخر  هذا
 يف القضية مما دعاه للتهرب منه، فهل استطاع هذا أن يطبق شرع هللا،

 
كما رأيت أخي القارئ فإن أكثر التهم اليت ساقها هؤالء األشخاص ليست هتما أصال، وبعضها إنكار   خرياوأ

دية ال يسوغ اإلنكار على مثلها، وبعضها الطعن يف نيات أهل الصالح واخلري من الشهداء يف مسائل اجتها
والقادة األخيار، ولذلك فإين أتوجه بنصيحيت إىل املوقعني على هذا البيان بأن يتثبتوا قبل أن حيكموا على 



 

إال قبل التثبت من  يئة سيئةأحد، وبالبعد عن املبالغات اليت ال تغين من احلق شيئا، وبأال جيعلوا ما ليس بس
ذلك، وسؤال أهل العلم، وال أهن أن أحدا من املوقعني على البيان يعد نفسه من أهل العلم، وال أهن أن 

هم كذلك، فهذا معروف لدى من يعرفهم مجيعا، فلذلك أوصيهم بالرجوع إىل أهل العلم فإن أحدا يعرفهم يعدُّ 
 عليهم. الضالل يف االستغناء عنهم ويف التعايل 

ومن املؤسف أن القارئ هلذا البيان يظن للوهلة األوىل أنه بيان موجه للحكام الطواغيت أو إىل منافقي األمة، 
وا يف سبيل ، الذين قدموليس جملاهدين قضوا عقودا من الزمان يف مقارعة الكفر وأهله إلقامة شرع هللا تعاىل

ما لكم كيف ،( )فأين تذهبونكثرة االبتالءات واحملن.... )  هذا الطريق أهاليهم وأمواهلم وما تراجعوا قط رغم
 ،(حتكمون

 بأن يراجعوا موقفهم، ويتقوا هللا يف الكالم الذي قالوه، وجيردوا أنفسهم من اهلوى وقعنيأدعو هؤالء املختاما: 
هللا عليها  صلى-، وأن يتذكروا إمث شهادة الزور عند هللا تعاىل، فقد صح عن النيب الذي هو أساس كل هلم

فإن فيها اإلساءة إىل النفس بسبب رجوع اإلمث عليها، وفيها إساءة أن شهادة الزور من أكرب الكبائر،  -وسلم
إىل املشهود ألن هذا افرتاء عليه وهذا يف حق شخص واحد فكيف لو كان االفرتاء على مجاعة بأكملها، وفيها 

 ه تضليال هلا وتغريرا هبا.اإلساءة إىل املشهود له )األمة اإلسالمية( ألن في

 البن قتيبة حيث قال: نفيس ولعلي أختم بكالم

 وسيوافق قويل هذا من الناس ثالثة رجال:)

رجال منقادا مسع قوما يقولون فقال كما قالوا، فهو َّل يرعوي وَّل يرجع، ألنه  م يعتقد األمر بنظر فريجع 
 عنه بنظر.

حب الشهرة، فليس يرد عزته وَّل يرد عنانه إَّل الذي خلقه رجال تطمح به عزة الرياسة وطاعة اإلخوان و و 
إن شاء، ألن يف رجعوه إقرار بالغلط، واعرتافه باجلهل، وتأىب عليه األنفة، ويف ذلك أيضا تشتت مجع، 
 وانقطاع نظام، واحتالف إخوان عقدهتم له النحلة، والنفوس َّل تطيب بذلك إَّل من عصمه هللا وجناه.

 هللا بعمله، َّل تأخذه فيه لومة َّلئم، وَّل تدخله من مفارق وحشة، وَّل تلفته عن احلق ورجال مسرتشدا يريد
 (أنفة، فإىل هذا بالقول قصدنا، وإياه أردنا



 

 وأسأل هللا أن جيعلكم مجيعا من القسم الثالث، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 هـ 1431مجادى اآلخرة  13الناجي     ................ وكتبه: أبو عامر 
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