بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين  ،والصلة والسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
وبعد:
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية وفي مزيد من التوفيق والبركات
واللطاف من المولى الكريم.
ثم أما بعد /
فقد طالعت تعليقي الخوين الشيخين الكريمين أبي الحسن وأبي يحيى
ُ
ت أيما سرورٍ بما
على "رسالة اليمان"  ،وأثلج صدري ولله الحمد وسرر ُ
ت من تعليقات مفيدة رصينة تدل –بفضل الله تعالى -على محبة وصدق
رأي ُ
م،
وأمانةٍ ونصٍح للسلم وأهله ،من قبل هؤلء الخوة  ،فنعم الخوة والله ه ْ
ونعم الجنود للسلم ،نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وفي قيادتهم التي حق
لها أن تفتخر بهم وتوقن أن معها رجال حقا ..فاللهم لك الحمد يا رب
العالمين.
رغم أن الشيخ أبا الحسن لم يعلم من هو كاتب الرسالة على ما يظهر من
كلمه..
ومع ذلك أجاد ودقق ونصح وأفاد فجزاه الله خيرا ،وبارك الله فيه.

لحضت –خصوصا من الشيخ أبي يحيى -شدة الحساسية من مسألة وجود
ن غير سديدة وخصوصا
إطلقات في كلم الشيخ يمكن أن يفَهم منها معا ٍ
ت ،وهذا
منها ما يتعلق بالمْيل إلى إطلق أحكام الكفر على أفراد ٍ أو جماعا ٍ
الشعور هو نفس الذي عندي ،وسببه فيما أرى هو ابتلؤنا بجماهير الشباب
في ساحاتنا السلمية الجهادية منها وحتى غير الجهادية ،فوالله إن مسألة
التكفير والمسارعة فيه لهي من المهلكات والبليا العظيمة ،وكذا عموم
المسارعة إلى الخلف والطعن على المخالف والحكم علي !..ول يخفى
من
كثرة الفهام السقيمة ،حتى يغلبون في بعض الحيان والنواحي على َ
سواهم من أهل الحكمة فيعجم المتلطفون من العلماء والمصلحين عنهم ،
والله المستعان!..
ولذلك فأشد على عضد أخي أبي يحيى وسائر إخواني في التأكيد على سائر
تلك التنبيهات والتحريرات والنصائح.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل سبحانه  ،نرجو فضله وبركته.
أسأل الله أن يسددكم ويجعلنا وإياكم من أئمة الهدى هداةً مهتدين  ..آمين

أمثلة للتفاقات في
التعليقات :
عطية :

فهناك أفعال لها أحكام محددة في الشريعة  ،غيبها
الحكام وأعوانهم عن أسماع الناس  ،فقد تنكرونها
ض من الناس([ لبعد عهدكم عن
]ينكرها بعضكم )أو بع ٌ
سماعها  ،فعلى سبيل المثال :ـ إذا تولى الحاكم دولة
كافرة وناصرها ]وظاهرها[ضد السلم وأهله  ،وزعم
ي يجب له السمعُ
العالم بعد ذلك أنه ولي أمر ]شرع ّ
ج عليه[  ،عندها فإني أسمي
والطاعة ول يجوز الخرو ُ
الأشياء بمسمياتها الشرعية فالحاكم قد ارتكب ناقضا ً
من نواقض السلم  ،يكون به كافرا ً مرتدا ً عن الدين ،
ويترتب على ذلك واجبات كالتبرؤ منه  ،والخروج عليه
وخلعه  ،والعالم هنا يكون قد نافق نفاقا ً أكبر مخرجا ً من
الملة.
]يظهر لي أنه ينبغي التحرز جيدا في مثل هذه المواضع
ل سيما والكلم صادر من الشيخ القائد المقتدى به،
ب الهداية أكمل وأتم من غيره ،ويتأكد في حقه
فعليه واج ُ
حسن البيان والتحرز من وقوع الوهم في أفهام الناس،
ووقع الفتنة بشيء من كلمه ،ل سيما ونحن نعرف تهيؤ
كثير من النفوس من شبابنا وغيرهم –لسباب متعددة
من الواقع السيء المزري للمة وطبقات علمائها وغير

ذلك -للتشدد والنفراد ،فما أسرعهم إلى الفتنة وما
أسرع الفتنة إليهم!! والمقصود  :أن مثل هذا الموضع
الذي فيه الكلم على علماء السوء الذين يعملون في
ج
الحكومات المرتدة المعاصرة في بلدنا ،هو موضع حر ٌ
دقيقٌ لبد فيه من التفصيل وشدة التحرز والخوف من
الغلط ،والقيام بالقسط كما أمر الله وأل يجرمّنا شنآنهم
أن ل نعدل ..وقد سبق للعبد الضعيف أن كتب في هذا
المسألة بعض الجوبة المختصرة لعلي أنقل بعضها في
الملحق )التعليق الجمالي( ..وأرجع إلى التعليق على
من الفقرة المتعلقة
الفقرة الحالية ،فلعل الحسن أن ُتض ّ
بالكلم عن "العاِلـم" بعض القيود والحترازات مثل ... :
ن له أمُره-
والعالم هنا –إن كان قد عرف كفَر الحاكم وبا َ
يكون قد نافق نفاقا ً أكبر مخرجا ً من الملة[.

أبو يحيى :

فهناك أفعال لهــا أحكــام محــددة فــي الشــريعة  ،غيبهــا
الحكام وأعوانهم عن أسماع الناس  ،وسعوا في طمسها
بكــل مــا يســتطيعون ،فقــد تنكرونهــا لبعــد عهــدكم عــن
سماعها  ،فعلى سبيل المثــال :ـــ إذا تــولى الحــاكم دولــة
كافرة وناصرها ضد السلم وأهله ،وزعم العالم بعد ذلك
أنه ولي أمر  ،تجب طاعته ويحــرم الخــروج عليـه ،عنــدها
فإني أسـمي الأشـياء بمسـمياتها الشـرعية فالحـاكم قـد
ارتكب ناقضا ً من نواقض السلم ،يكون به كافرا ً مرتــدا ً
عــن الــدين  ،ويــترتب علــى ذلــك واجبــات كــالتبرؤ منــه ،
والخروج عليه وخلعه  ،والسعي لذلك ســعيا ً جــادا ً عمليــا ً
عند العجز وفقد القدرة ،والعالم هنا يكون قد نافق نفاقــا ً
أكبر مخرجا ً من الملة] ،تنبيه  :ل شك أن هذا الكلما
ليس على إطلقاه ؛لن العالم قاد يكون منطلقققه

فيما ذهب إليه اجتهادا ً شرعيا ً صحيحا أخطأ فققي
نققتيجته كمققا يخطققئ فققي أيققة مسققألة علميققة أو
عملية ،فاللبس قاد يقع للعالم في أصققل الققدليل
الذي يستند إليه الحكققم الشققرعي  ،وقاققد يحصققل
عند تنزيل الحكم الشرعي على الواقاعقة العينيقة
فكل الوجهتين يحصل فيهما الخطققأ أعنققي فهققم
الدليل وتنزيله ،فل يمكققن بحققال أن يوصققف كققل
عالم أفتى بما ذكققره فضققيلة الشققيخ بققأنه نققافق
نفاقاا ً أكبر ،كما أنني أرى أن استخداما مثل هققذه
العبارات الجازمة في موضققع الحاتمققال سققتفتح
علينا موجة من غلو بعض الشباب المتحمسين ل
قابققل لنققا بهققا وستشققغلنا فققي مناقاشققات وردود
نشعر أننا بفضل الله تجاوزناها إلى حاد ما فأرى
لققزوما مراعققاة هققذا المققر مراعققاة تامققة ولهققذا
فأقاترح أن تكون هذه العبارة –إن كان ول بد مققن
إبقائها -على النحو التالي [  :والعــالم الــذي يفــتي
بوجوب طاعة هذا الحاكم مع ظهور ردته يكون قد خــالف
الحق مخالفة صريحة ،تمنــع مــن متــابعته عليهــا،وتــوجب
الرد عليه وبيان خطئــه ومجــانبته للحــق ،حــتى ولــو كــان
معذورا ً في اجتهاده ،فعذره فيما أخطأ فيه شيء ومتابعة
المــة لــه علــى زلتــه شــيء آخــر ،خاصــة فــي المســائل
الظاهرة المشتهرة التي تواردت عليهــا الدلــة وتطــابقت
كلمة الئمة ،ويكاد يستوي في معرفتها العــالم والعــامي،
كمسألة كفر من ظــاهر الكفــار علــى المســلمين ،وزوال
ولية الحاكم الكافر بمجرد ردته ،ووجوب السعي لخلعه.
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أبويحيى :

فهلم بنا نتدارس أمر ديننــا  ،ولنراجــع ســويا ً معــاني هــذه
الكلمات )،تنبيه  :لقد تم حاذف مقطع طويل فققي
هذا الموطن ،ول أرى داعيققا ً لققذكره ،ل سققيما إن
المقصققود هنققا هققو بيققان حاقققائق هققذه السققماء
وليس الحكققم علققى عمققوما النققاس وتقسققيمهم،
وفيما أرى فإن تصققنيف النققاس بهققذه الكيفيققة –
وإن كققان صققحيحا -فققإن بعققض »جهلققة الشققباب
وغلتهم« سيجعلونه مدخل ً للخققوض فققي غمققار
مسققائل عظيمققة بغيققر علققم ول فهققم ويخبطققون
فيها خبط عشواء ،فينبغي عند المخاطبة التنبققه
لهققذه الشققريحة مققن الشققباب والققذين ل يتققأذى
الجهققاد والمجاهققدون مققن طائفققة كمققا يتققأذون
منهم(
وبين يدي التعريف بمعنى العبادة والسلم أقول :ـ

عطية :

فهلم بنا نتدارس أمر ديننا  ،ولنراجع سويا ً معاني هذه
الكلمات.
وفي البداية أود أن أؤكد  ،أن الغالبية العظمى من
أبناء أمتنا يعبدون الله تعالى  ،فامتلء المساجد شاهد
على ذلك .ثم إن هؤلء ينقسمون إلى قسمين :
قسم يعبدون الله وحده  ،وانتبهوا جيدا ً إلى كلمة
وحده  .فهؤلء هم الذين على الصراط المستقيم ،
وهم الموعودون بدخول جنات النعيم  ،أرجوا الله أن
يجعلني وإياكم منهم .
والقسم الثاني يعبدون الله تعالى ويعبدون معه غيره
 ،وإن كان بعضهم ل يشعر بذلك .وهؤلء قد ضلوا
عن سواء السبيل  ،وقاموا بأفعال شركية  ،نعوذ

بالله من الشرك  ،والسبب ]الفضل أن ُيقال  :ومن
أسباب ذلك...إلخ  ،فإن السبب ليس هو الجهل فقط،
ض وعدم القبول
بل أعظم منه في السببية العرا ُ
للحق والهدى وعدم البحث عنه أصل ،بسبب
الستغراق في الدنيا ومحبتها والرضى بها )أي
الكتفاء والستغناء والقناعة بها( وتفضيلها ،وهذا
المعنى في القرآن كثيٌر جدا ،وحاصله أن معظم
ضلل وكفر الخلق هو بسبب استحباب الحياة الدنيا
على الخرة ،والفضل أيضا في رأيي أن ُيشار في
هذه الفقرة إلى هذه السباب مجتمعة ول ُتهمل من
الذكر[ في ذلك أن معنى العبادة  ،ومعنى ل إله إل
الله في أذهانهم قد أصابه خلل كبير جدا ً  ،وإصلحا
هذا الخلل هو صلب موضوعنا .
]الحسن عندي هنا إدراج فقرة تقول ما معناه :
ض النظر عن الحكم عليهم تفصيل بالكفر
...بغ ّ
والخروج من الملة أو بقائهم في دائرة السلم ،فإن
هذا له أحكامه وتفاصيله ،فينظر في مسائله وصوره
ور واقع الحال
وشروطه وموانعه ،ولكني أص ّ
ف[....
المؤس َ
وبين يدي التعريف بمعنى العبادة والسلم أقول :ـ
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أبو يحيى :

ثم نأتي إلى معنى شهادة أن ل إله إل الله فأقول  :إن
شهادة أن ل إله إل الله هذه الكلمة العظيمة  ،هي
دعوة الله للناس كافة  ،وهي أعظم كلمة يقولها

النسان  ،وهي الفارق بين الكفر واليمان  ،فبها
يدخل الدين الحق إذا كان عارفا ً بمعناها  ،عازما ً على
العمل بمقتضاها ) ،تنبيه  :ل داعي لذكر هذين
القيدين وإن كانا في الحقيقة صحيحين
ولكن هناك من سيستعملهما استعمال
خاطئا ً من شراذمة الغلة الذين يتصيدون
مبتغاهم بين العبارات ،وعليه فسيتم حامل
الكلما على معنى  :التوقاف عن الحكم
للنسان بالسلما مع نطقه بهما حاتى نتحقق
ونتبين أنه يعرف معناها وكونه عازما ً على
العمل بمقتضاها ،والمقصود فقط هو التنبيه
مل قادر المكان بحيث تؤدي
وإحاكاما ال ُ
ج َ
الغرض وتوصل المطلوب من غير أن تكون
متكأ لحدثاء السنان سفهاء الحالما أعني
خوارج العصر(
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أبو يحيى :

)تنبيه  :ما تحته خط من الكلما السابق ،ليققس
له تعلق قاوي بما قابله  ،إذ الحديث كققان حاققول
قاضية التشريع والتحليل والتحريم ،ثم انتقل
إلى مسألة مظاهرة الكفققار علققى المسققلمين
بذكر بعققض صققورها ،بققل وخققرج الحققديث عققن
كقققونه علقققى اليمقققن ليشقققمل دول أخقققرى
كباكسققتان وغيرهققا ،وهققذا وإن كققان ناقاضققا ً
معلومققا مققن نققواقاض السققلما إل أنققه مسققألة
مستقلة غيققر التشققريع والتحليققل والتحريققم،
والذي أراه هنا وفيما بعده هققو عققدما الققدخول

في مسائل تفصققيليلة جزئيققة يمكققن الخققوض
في ملبساتها وتعلقاتها مققن قابققل المخققالف
ولكن يكتفققى فققي ذلققك بققالتقرير العققاما بققأن
هققؤلء الطغققاة قاققد أعطققوا لنفسققهم حاققق
التشريع وسوغوا التحليققل والتحريققم ونكلققوا
بمن خالفهم وحااول التمرد علققى ألققوهيتهم،
وهققي قاضققية صققارت مشققتهرة ل يحتققاج أمققر
إثباتهققا إلققى ذكققر جزئيققات تفصققيليلة ربمققا
يضعف بها البحث ،كما أننقي ل أحابقذ الشقارة
إلققى مثققل الزنققداني لنققه رغققم مققا فعققل مققن
القبائققح والفضققائح إل أن كققثيرا ً مققن محققبي
الجهقققاد وأنصقققاره داخقققل اليمقققن وخقققارجه
يوقارونه ويبجلونه وربمققا يستشققيرونه ،بققل –
وللنصقققاف -فقققإن عقققددا ً ل بقققأس بقققه مقققن
المجاهدين الذين يصلون إلققى سققاحاة الجهققاد
قابلققه
هنا تم تققوجيههم وربمققا تجهيزهققم مققن ِ
خاصققة بعققض المسققلمين الجققدد مققن الققروس
الققذين هققاجروا مققن روسققيا إلققى اليمققن بعققد
دخولهم في السلما وبقائهم مدة في جامعة
اليمان ومققن ث َققم جققاءوا هققم وعققوائلهم إلققى
ساحاة الجهققاد ،ول نجققد الن مققا يحوجنققا إلققى
فتح جبهة معه ومع أتباعه  ،ول يعد هذا المققر
رقامققا ً صققعبا ً ووزنققا ثقيل فققي معركتنققا مققع
الصققليبيين وأذنققابهم ،فقققد يكققون لنققا فققي
السكوت سعة أو في التعميم مندوحاققة تققؤدي
الغرض ول تسوقانا إلى مساجلت غير مرضية
أحايانًا ،هققذا مققا أراه فققي هققذه المسققألة فلققذا
أقاترح أن يحذف الكلما عن شاويش اليمن إل
إذا أردتم ذكر بعض النواقاض التي تلبسوا بهققا

سوى التشريع في فقرة مسققتقلة فتققذكرون
مظاهرة الكفار على المسلمين فيصبح أمققرا
منفرادًا ،أما قاضية الزنداني وجامعققة اليمقان
فأرى حاذفها على كل حاال والله أعلم(.

عطية :

 .....ومن حاكم عابد بن عبد الرزاق بن كامل ،الذي
قتل المنصرين في جبلة بإب من أرض اليمن ،وقد
نشروا ديانة النصارى وأقنعوا بعض السر اليمنية بها
فحكم القضاء اليمني بقتله بموجب دين علي بن عبد
الله بن صالح إرضاء لمريكا .
ثم لما قتل أسد من أسود السلم زنديقا ً من كبار
زنادقة الشتراكيين مشهور بزندقته داخل مجلس
النواب قام رئيس جامعة اليمان يدافع عنه ويقول إنه
يصلي وهل عصمت الصلة دماء مانعي الزكاة
]والزنادقة الملحدين[؟ فكيف بمن ينكر أن يكون
الحكم لرب السماء عز وجل ]وينازع الله في حكمه
وكبريائه[  ،ألهذه الدرجة اختلطت عندكم مفاهيم
اليمان يا مدير جامعة اليمان؟
]ينظر هل من المناسب الشارة إلى مدير جامعة
اليمان بهذه الشارات شبه الصريحة ،إن كان
المقصود به هو الشيخ الزنداني ،أعني بقولي
ة السياسية الدعوية!! فربما
"المناسب" المناسب َ
يكون الفضل أن ُتل ّ
طف العبارة وتحذف آخرها
ويكتفى بـ "...ألهذه الدرجة اختلطت مفاهيم
اليمان؟!" وأيضا يمكن القول في أول العبارة " :قام
ض يدافع عنه["...
البع ُ
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أبو يحيى :

وقد قال في غزوة المريسيع] لئن رجعنا إلــى المدينــة
ليخرجن العز منها الذل [المنافقون  8أمام نفر من قبيلته
وأصحابه وكان بينهـم زيـد بـن أرقـم وكـان غلم ح دث
فأخبر عمه بالخبر فأخبر عمه رســول اللــه صــلى اللــه
عليه وسلم وعنده عمر  ،فقال عمر  :مر عباد بن بشر
فليقتله ) .تنبيه  :ل شك أن شريحة من الشققباب
سقققيفهمون مقققن هقققذا الققققول »مقققر عبقققاد
..فليقتله« أنه دعوة إلى تصفية وقاتققل هققؤلء
العلماء المضلين مع علمي اليقيني أن الشققيخ
حافظه الله لم يرد ذلك ولم يخطر له على بققال
إل أن هذه العبارة تعد صيدا ثمينا ً لبعققض الغلة
الذين يبحثون عمققا يوافققق أهققواءهم بعدسققات
المجهققر  ،فالققذي أراه أن تحققذف هققذه الجملققة
رأسا ً  ،وأن يكون الكلما صريحا ً واضحا ً محكمققا ً
في كيفية التعامل معهم  ،وهو هجر فتققاواهم
 ،وترك الستماع لراجيفهققم  ،وتحققذير النققاس
مققن ضققللهم وتضققليلهم  ،وأن تفنققد حاججهققم
الواهيقققة القققتي يلبسقققون بهقققا علقققى النقققاس
وقَّ
ويخلطون بققاطلهم بشققيء مققن الحققق ليسقق ّ
ويروج بين الدهماء ..ألخ(
"فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المســلمون
مــع علمــاء القنــوات )أرى حاققذف هققذه العبققارة
فليس كل من يخرج عققبر القنققوات هققم علققى
نمط واحاد ويكفي الوصققف الققذي بعققدها ممققا
ذكققره الشققيخ حافظققه اللققه( اليــوم مــن علمــاء
السلطين الرسميين وغير الرسميين  ،الذين يكذبون
على الله وعلى الناس ويخــذلون النــاس عــن الجهــاد
في أفغانستان والعراق ،تشابهت قلوبهم ".

أبو الحسن :

وقد يتسائل أحد قائل  :فما العمل مع هؤلء العلماء

الذين ظهر نفاقهم وتوليهم للطغاة ؟
أقول  :إن مما ينبغي على المسلمين في معاملة هؤلء
وأمثالهم أن ينظروا كيف عامل الصحابة رضي الله عنهم
ي بن سلول  ،الذي كان
زعيم المنافقين الول عبد الله بن أب ّ
له مقام يقومه كل جمعة بين يدي رسول الله صلى الله
عليه وسلم  ،ويقول  " :أيها الناس هذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بين أظهركم  ،أكرمكم الله به  ،وأعزكم به
فانصروه وعّزروه  ،واسمعوا له وأطيعوا " ثم يجلس  ،حتى
إذا صنع يوم أحد ما صنع ،وخذل السلم وأهله  ،ورجع بثلث
الجيش  ،وانتهت الحرب ،قام ليخطب كما كان يخطب من
قبل فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه ،وقالوا اجلس أي
عدو الله لست لذلك بأهل  ،وقد صنعت ما صنعت  ،فخرج
يتخ ّ
طى رقاب الناس غاضبا ً .
فأنزل الله في قرآنه ) وما أصابكم يوم التقى الجمعان
فبإذن الله وليعلم المؤمنين  ..وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالً
لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لليمان يقولون
بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ().(1
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**ملحظة هامة  :تم حذف فقرة غزوة المريسيع وقول
عمر ":مر عباد بن بشر فليقتله " لنه ينبني على ذلك
الدعوة إلى قتل هؤلء العلماء الرسميين وغيرهم طبقا ً لما
ورد في الفقرة التالية] :فهذا هو الواجب الذي ينبغي،[...
وهذا مما لشك فيه أنه أمر هام وخطير يحتاج إلى مراجعة
شرعية لبحث جواز ذلك من عدمه  ،فضلً عن عدم
مناسبته لوضع المجاهدين في هذه الوقات  ،خصوصا ً في
ظل الحملت العلمية الظالمة ضد الجهاد والمجاهدين
والموجهة لعوام المسلمين بأن المجاهدين أهل تفكير
وقتل واستحلل لدماء المسلمين .لذا أرى ضرورة إقرار
هذا الحذف وإبقاء الفقرة التالية كما هي  ،ليفهم القارئ
من حادثة ابن سلول في قيامه بين يدي النبي صلى الله
عليه وسلم  ،وفعل الصحابة معه من أخذ ثيابه وإسكاته
وإجلسه  .. ...الخ  ..أقول  :ليفهم القارئ أن الواجب مع
هؤلء العملء هو رد باطلهم وإسكاتهم ما استطعنا وذلك
بتعريتهم وإظهار حقيقة عمالتهم وعمالة ولة أمورهم أمام
المسلمين ،وتحذير المسلمين من الصغاء إليهم ومن
خطرهم على عقيدة الولء والبراء وعلى الجهاد
والمجاهدين  .والله أعلم .
"فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون مع
علماء القنوات اليوم من علماء السلطين الرسميين وغير
الرسميين  ،الذين يكذبون على الله وعلى الناس ويخذلون

الناس عن الجهاد في أفغانستان والعراق  ،تشابهت
قلوبهم ".
وغيرها من الفقرات المهمة في تعليقات الخوة جزاهم الله خيرا...
مثل التعليق على الفقرة المتعلقة بعلى عبد الله صالح.
والفقرة المتعلقة بـ "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"
وغيرها كثير..
والحمد لله رب العالمين على توفيقه ،ونسأله عز وجل المزيد من فضله،
اللهم إنه ل غنى لنا عن بركتك ..آمين
والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته
محمود
ربيع الول 1429هـ

