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بسم الله الرحمن الرحيم

اَّلمقدمة

الحمد لله رب العالمين 

نبياء والمرسلين أشرفا الأوالصلة والسلم على 

وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد:  

فإن من ميزة دعاة الحق أنهم يصسسدعون بمسسا عرفسسوا 
من الحق ويبينون للنسساس دينهسسم ودعسسوتهم ومنهجهسسم دون

غش أو خداع أو تلبيس ..

ومن ميزة دعاة الباطل اللتجاء إلى أسسساليب ملتويسسة 
يروجون بها أنفسهم وفكرهم ونهجهسسم دون الفصسساح عسسن

معتقدهم الحقيقي ..

ون إلسسسى الختفسسساء وراء لفتسسسات كاذبسسسةؤحيسسسث يلجسسس
ومصطلحات براقة وأسماء لمعة ليس لهم فيها نصيب .

ونحن اليوم نري " المنّصرين " السسذين يصسسدون النسساس
عن دينهم ويخرجسسونهم مسسن السسسلم إلسسى الكفسسر يسسسمون

أنفسهم بالمبشرين . 

ونسسري الروافسسض السسذين يلعنسسون أصسسحاب رسسسول اللسسه
صسسلي عليسسه وسسسلم ويكفرونهسسم جملسسة يسسسمون أنفسسسهم

بشيعة آل البيت ... 

ونرى دعاة إقصاء الشريعة وفصسسل السسدين عسسن الدولسسة
يسسسمون أنفسسسهم " العلمسسانيين " نسسسبة إلسسى العلسسم و"

التنويريين " نسبة إلى النور . 

ونسسسرى دعسسساة إفسسسساد المسسسرأة واختلطهسسسا بالرجسسسال
ومساواتها للرجل في كل شيء يسمون أنفسسسهم " دعسساة

تحرير المرأة ".

ونرى دعاة إلغاء السنة النبوية من أتباع صسسبحي أحمسسد
منصور ومن على شاكلتهم ممسسن يكفسسرون بحسسديث النسسبي
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ّدعون اليمسسان بسسالقرآن يسسسمون صلي الله عليه وسلم ويسس

أنفسهم " بالقرآنيين " . 

ر ة إل وهسو يتسسترىوهكذا فلن ت احب دعسوة باطل  ص
والشعارات البراقة .. على باطله بالسماء اللمعة

ومن هذا القبيل ما تقوم به جماعة " الخسسوان " اليسسوم
ال تحست من ترويسج آخسر وأضسل نسسخة مسن منهجهسا الض

عنوان " الوسطية " .

لقد مر المنهج " الخواني " بعدة مراحل بدأت بمرحلة
" ثسسم مرحلسسة " الهضسسيبي " ثسسم المرحلسسة الخيسسرة " البنسسا

مرحلة " القرضاوي " التي تسمت " بالوسطية " ... 

إن التمسك بشعار الوسطية ل يعني ضسسرورة التمسسسك
فالسسسسلم مثل تبنسسسى مقولسسسة أهسسسل، بمسسسدلوله الشسسسرعي

مسسع احتفسساظه الجاهلية: ( انصر أخاك ظالمسسا أو مظلومسسا )
ن بتفسيره الخاص لها بأن المراد بنصسرة الظسالم منعسه م
الظلم، وعلى هذا النحو قام الخوان برفع شعار الوسطية
التي لها مدلول إسلمي محدد واحتفظوا لنفسهم بمدلول

جديد ابتكروه لهذه الوسطية ..

وليست المشكلة محصورة فسسي أنهسسم قسساموا بتوظيسسف
هسسذا المعنسسي الجميسسل: "الوسسسطية" للترويسسج لمنهجهسسم

المنحرفا ...

وإنما تتمثل المشكلة أيضا فسسي كسسونهم قسساموا باحتكسسار
وصف "الوسطية" دون سائر المسلمين الذين ل يحملسسون

فكرهم.

مع أنه وصف يرتبط بالسلم نفسه فل ينبغي أن يحرم
منه من أحد من المسلمين بعد أن وصف الله تعالى المة

كلها بهذا الوصف ..

لقسسسد دلسسست النصسسسوص الشسسسرعية علسسسى أن الوصسسسف
بالوسطية يشمل المة كلهسا ل بعضسسها ولهسذا قسال تعسالى:

كم أمة وسطا }..ولم يقل جعلنا بعضكم .ا{وكذلك جعلن

إن احتكارهم لهذا الوصف يعني تضليل كل المسسسلمين
الذين ل يتبنون فكرهم، في حين أنهم يعيبون على غيرهم

الحديث عن التفسيق والتبديع والتضليل !
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واحتكارهم لهذا الوصف يتعارض مسسع الشسسعارات السستي

يرفعونها مثل قولهم: 

" رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطسسأ يحتمسسل
الصواب " ! 

وقولهم: نتعاون فيما اتفقنسسا عليسسه ويعسسذر بعضسسنا بعضسسا
فيما اختلفنا فيه !

واحتكارهم لهذا الوصف بسسل مجسسرد التسسسمية بسسه يعنسسي
التزكيسسة المطلقسسة لكسسل منهجهسسم بمسسا فيسسه مسسن انحرافسسات

وضللت ..

واحتكارهم لهذا الوصف يعني تمزيق المسسسلمين علسسى
أساس فكري بل مستند شرعي ..

واحتكارهم لهسسذا الوصسسف ومعسساداة الخريسسن ممسسن لسسم
فلم يكن النبي صلي الله عليه؛ يتسموا به بدعة في الدين

وسسسلم وأصسسحابه الكسسرام يوالسسون ويعسسادون علسسى أسسساس
"الوسطية " .. ولم يكونوا يصسسنفون النسساس علسسى أسسساس

نتماء "للوسطية" .إال

واحتكارهم لهذا الوصف يعني اختزال المنهج الشمولي
الرباني الزألي في منهج بشري حادث جزئي ..

وإن من أعظم الفتراء على دين الله أن يقوم شسسخص
بابتكار منهسسج مسسن عنسسد نفسسسه ويخسستزل السسسلم فسسي هسسذا
المنهج الذي ارتضاه ثم يقوم بمحاكمة الناس على أساس

للتزام به زأاعما أن كل مخالف له مخسسالف للسسسلم دونا
أن يكون له فسسي هسسذا المسسر مسسستند شسسرعي مسسن الكتسساب

والسنة . 

لقد قسسام هسسؤلء الوسسسطيون بتسسأليف الكتسسب والرسسسائل
حول "الوسطية" 

وألقوا المحاضرات وعقدوا النسسدوات والمسسؤتمرات كسسل
ذلك من أجل الدعوة إلى "الوسطية"!

وكأنه يوجد من بين المسلمين من ينكر هسسذا المفهسسوم
الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية...
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لقد أصبحوا يتصرفون وكأنهم يدعون إلى " دين جديسسد

" ل يعرفه المسلمون ولم تتضح معالمه بعد!

وكسسسأنهم يريسسسدون أن يجعلسسسوا مسسسن النتسسسساب إلسسسى "
ّكمون في صياغتها بديل عن النتساب الوسطية " التي يتح

إلى السلم !

إذا كانوا يزعمون أن الوسطية التي يسسدعون إليهسسا هسسي
منهسج النسبي صسلى اللسسه عليسه وسسسلم بحسسذافيره فلمساذا ل
يسسمونها بمسسا سسسماها بسسه النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:

السلم ؟

أليس اختلفا السم دليل على اختلفا المسمى ؟

لمسساذا ل يكتفسسون ببيسسان النصسسوص والحكسسام الشسسرعية
وتجليتهسسا بالدلسسة الواضسسحة بسسدل الدندنسسة حسسول شسسعار

الوسطية ؟

ولماذا ل يكون شسعار هسؤلء الوسسطيين هسو العتصسام
بالكتاب والسنة بدل من العتصام بالوسطية ؟!

السبب واضح بالنسبة لنا ..

فالتمسك بالكتاب والسنة يعني الكثير من القيود السستي
ل يمكن أن يلتزم بها هؤلء الوسطيون ..

فهو يعني الوقوفا عند النصوص الشسسرعية أمسسرا ونهيسسا
والخضوع والتسليم لها بل تحريف ول تمييع ول اعتراض .

ويعني تقديم النصوص الشرعية على آراء الرجال مسسن
علماء ومفكرين وقادة .

ويعني وجوب التحسساكم إلسسى شسسرع اللسسه ونبسسذ القسسوانين
الوضعية والكفر بالديمقراطية الشركية..

ويعني وجوب الولء والبراء ومنابذة الصليبيين وأذنابهم
من المرتدين ..

أما شعار الوسطية فيمكن من خلله تمرير الكثير مسسن
الباطل وتسويغه للعامة بحجة الوسطية لنهم هم من جاء
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بهسسذه الوسسسطية الجديسسدة وهسسم مسسن يتحكسسم فسسي صسسياغتها

وتحديد مفاهيمها .

إن الدعوة إلى المنهج الوسسسطي ل تعسسدو كونهسسا دعسسوة
إلسسى فهسسم واجتهسسادات رمسسوزأ هسسذا المنهسسج السسذين أصسسبحت
أراؤهسسم الضسسعيفة وشسسطحاتهم الفكريسسة أقسسدس مسسن كسسل

المقدسات ..

ّد ُيسَر حيث أصبح من السائغ عنسسد أتبسساع هسسذا المنهسسج أن 
الكتسساب والسسسنة وأن تخضسسع الحكسسام الشسسرعية لتصسسويت
العامة كما يفعل طارق السويدان في برنامج الوسطية !

أما أن يعترض أحد على فكرة أو اجتهاد من اجتهادات 
كهنسسة الوسسسطية وقساوسسسة الفكسسر الخسسواني فتلسسك جسسرأة

وحماقة وعرض من أعراض التطرفا !

ولكن لماذا يتشاغل هؤلء الوسسسطيون بالسسدعوة إلسسى "
الوسطية " التي نتفق جميعسسا عليهسسا دون أن يثبتسسوا لنسسا أن
انحرافاتهم التي تؤخذ عليهم داخلة في مفهوم " الوسطية

المشروعة" ؟ 

لماذا حدث هذا الصخب والسعار حول " الوسسسطية " 
في عصرنا فقط مع أن النحسسرافا إفراطسسا وتفريطسسا كسسان

موجودا على مختلف عصور السلم ؟

بسسل إنسسه ل يوجسسد انحسسرافا إل بسسسبب الفسسراط أو 
التفريط !

وقد ذكر ابسسن القيسسم أن الفسسراط والتفريسسط قليسسل مسسن
يسلم منهما فقال: 

(وما أمر الله بأمر إل وللشيطان فيه نزغتان فإما إلسسى
غلسسو ومجسساوزأة وإمسسا إلسسى تفريسسط وتقصسسير ....وهسسذان

السروح المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم).
) -1 / 257(

لماذا لم يقم العلماء قديما بالترويسسج لهسسذه الوسسسطية 
والضرب على طبولها كما يفعل وسطيوا زأماننا ؟

لماذا لم يقوموا بتعيير كل منحسسرفا وضسسال بسسأنه خسسارج
عن " المنهج الوسطي " ؟
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أم أن المسألة تتعلق باكتشسسافا حسسديث تفتقسست عنسسه 

الذهنية " الخوانية " ؟ 

للسف فإن المر ل يتعلق بدعوة، ول أمر بمعسسروفا، 
ول نهي عن منكر .. ول غيرة علسسى السسدين .. وإنمسسا يتعلسسق
بسسسسوق السسسسذج مسسسن العامسسسة بالشسسسعارات البراقسسسة،

والمصطلحات الفضفاضة .

وبهذه المصطلحات والشعارات تسسستباح المحرمسسات، 
وتهمل الواجبات، وتقلب الحقائق الشرعية ! 

وتصنع الزعامات السطورية والبطولت الوهمية !

ولبيسسان هسسذه الكذوبسسة الكسسبرى السستي تسسسمى: "المنهسسج
الوسطي" كتبت هذه السطور ردا على مسسؤتمر الوسسسطية

.2010 مارس 24المنعقد في انواكشوط بتاريخ: 

أما المشاركون فسسي هسسذا المسسؤتمر مسسن سسسحرة الفكسسر
الخسسواني السسذين جمعتهسسم الحكومسسة كمسسا جمسسع فرعسسون
السحرة ليوم مشهود فأقول لهم ما قال موسسسى لسسسحرة

فرعون: 

ِلُح ُيْصسس ّلَه َل  ِإّن ال ُلُه  ِط ْب ُي ّلَه َس ِإّن ال ِه الّسْحُر  ِب ُتْم  ْئ { َما ِج
ِديَن } [يونس:  ْفِس ْلُم ]81َعَمَل ا

وإن عصسسى السسبراهين السسساطعة مسسن الكتسساب والسسسنة
كفيلة بتلقف ما تأفكون من الشبه والباطيل .

أني وأي بني زأبينة    وستعلمون إذا نطقت بحجتي 
أظلم .

وأسال الله تعالى أن يجعسسل كلمسسي حجسسة لسسي ل علسسى
بين يديه يوم القيامة .

ن يغفر لي ما فيه من الخطأ والزلل .أو

أبو اَّلمنذر اَّلشنقيطي .
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الفصل الول

اَّلرد على وألد اَّلددوأ
ألقيت في هذا المؤتمر الذي استغرق ثلثة أيسسام عشسسر
محاضرات وتناوب المشاركون فيسسه علسسى عسسدة مسسداخلت
وكان من أبرزأ المتحدثين فيه الشسسيخ محمسسد الحسسسن ولسسد
الددو بوصفه رئيسا لجمعية المستقبل التي قيل بأنها هسسي

راعية المؤتمر .

وقسسد قسسام ولسسد السسددو فسسي هسسذا المسسؤتمر بطسسرح بعسسض
الفكار وتقديم بعض الجتهسسادات كمسسا صسسدرت منسسه بعسسض

وكسسان لنسسا علسسى كلمسسه بعسسض الملحظسسات، التصسسريحات
والتعقيبات التي جمعناها في المباحث التالية: 
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المبحث الول 

دعوى أن اَّلنبي صلى اَّلله عليه
وأسلم لم يهدم اَّلصنام حتى هدمها

في اَّلنفوس 

ذكر موقع الخبار التابع للخوان أن ولد الددو قال فسسي
إحدى جلساته مع ضيوفا المؤتمر من غرب إفريقيا: 

(إن تعاليم السلم وتاريخه يؤكدان أن الرسسسول صسسلي
الله عليه وسلم لم يستهدفا رمزا من رموزأ الشرك بمكة

ولم يهدم صنما من أصنامها قبل هدمها في النفوس ).

وهذا الكلم قسسد يسسؤدي إلسسى تثسسبيط للهمسسم ووأد للغيسسرة
على الدين وتوطين للنفوس على قبول المنكسسرات وعسسدم

إنكارها .

ومقتضسسي كلمسسه أنسسه ل ينبغسسي السسدخول فسسي تغييسسر
المنكرات إل بعد اقتناع الناس بالدعوة واستجابتهم لها !

ويتضح بطلن هذا الكلم من عدة وجوه: 

 أنسسه ينبغسسي معرفسسة السسسبب الحقيقسسياَّلوجه اَّلوأل:
لعدم تحطيم النبي صسلى اللسه عليسسه وسسسلم الصسسنام وهسسو
بمكة ومن أجل ذلك فنحن محتسساجون إلسسى إعمسسال قاعسسدة
السبر والتقسيم التي أشار إليها الشسسيخ سسسيدي عبسسد اللسسه

في المراقي بقوله: 

قسم والتقسيم والسبر
رابع

 

فيه الوصافا يحصر أن
جامع

  

ل لها الذي ويبطل
يصلح

 

متضح تعيينه بقي فما
  

ومعنسسي البيسستين أن تجمسسع الوصسسافا السستي يحتمسسل أن
ُيشسسرع فسسي سسسبرها أي تكسسون علسسة لمسسسألة البحسسث ثسسم 
اختبارها الواحد تلسسو الخسسر لمعرفسسة الصسسالح منهسسا للتعليسسل

لح للتعليسسل وجسسبافما ظهر أنسسه غيسسر صسس؛ بالدلة والقرائن
 وما ظهر أنه صالح له تعين اعتباره علة للمسالة .،رده

وتطبيقا لهذه القاعدة نقول: 
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إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحطم الصنام حول

الكعبة عندما كان بمكة قبل الهجرة: 

إما لنه لم يؤمر بذلك وهو بمكة .

وإما لنه كان ينتظر أن تزول هيبتها من قلوب الناس .

وإما لنه كان عاجزا عن تحطيمها .

وسسسوفا ننظسسر أي هسسذه الوصسسافا الثلثسسة هسسو الصسسالح
للتعليل: 

أما التعليل بالوصف الول فهو باطل لما أخرج مسسسلم
بسنده أن عمرو بن عبسة لما سمع عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم جاءه وسأله: « ما أنسست ؟ قسسال: أنسسا نسسبي،
فقال: وما نبي ؟ قال: أرسسلني اللسه، فقسسال: وبسأي شسسيء
أرسلك ؟ قال: أرسلني بصلة الرحام، وكسر الوثان، وأن

ُيشرك به شيء » .يوّحد الله ول 

فدل هذا على أن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم أمسسر
بكسر الصنام وهو بمكة، فبطل التعليل بذلك المر .

وأما التعليل بالوصف الثاني فهو باطل أيضسسا لمسسا ثبسست
أن النبي صلى الله عليه وسلم كسسسر بعسسض الصسسنام وهسسو
بمكة قبل الهجرة والصنام حينها كانت عظيمة في قلسسوب

الناس .

فقد روى الحاكم في المستدرك: 

(عن على بن أبي طالب رضي الله عنسسه قسسال: انطلسسق
بي رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى بي الكعبة
فقال لي: أجلس فجلست إلى جنب الكعبة فصعد رسسسول
الله صلى الله عليه و سسسلم بمنكسسبي ثسسم قسسال لسسي: انهسسض
فنهضت فلما رأى ضعفي تحته قال لسسي اجلسسس فنزلسست و
جلست ثم قال لي: يا على اصسسعد علسسى منكسسبي فصسسعدت
على منكبيه ثم نهض بسي رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه و
سلم فلما نهض بي خيل إلى لو شئت نلسست أفسسق السسسماء
فصعدت فوق الكعبة و تنحى رسول الله صلى الله عليه و
سلم فقال لي: الق صنمهم الكبر صنم قريش و كان مسسن
نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الرض فقال لي رسسسول
الله صلى الله عليه و سسسلم: عسسالجه و رسسسول اللسسه صسسلى
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الله عليه و سلم يقول لي: إيسسه إيسسه { جسساء الحسسق و زأهسسق
الباطل إن الباطسل كسان زأهوقسسا } فلسم أزأل أعسالجه حستى
استمكنت منه فقال: اقذفه فقذفته فتكسر و ترديسست مسسن
فوق الكعبة فانطلقت أنا و النبي صلى اللسسه عليسسه و سسسلم
نسعى و خشينا أن يرانسسا أحسسد مسسن قريسسش و غيرهسسم قسسال

على: فما صعد به حتى الساعة). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح السناد و لم يخرجاه .

فدل هسسذا علسسى أن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم لسسم
ينتظر بكسرها زأوال هيبتها من قلوب الناس بسسل فعسسل مسسا

استطاع من ذلك في وقت كان الناس يعظمونها .

فبان بهذا بطلن التعليل بالوصف الثاني .

فلم يبق لدينا إل التعليل بالوصف الثالث وهو أن تركسسه
ة كسان بسسبب صلى الله عليه وسسلم لكسسر الصسنام بمك
العجز وعدم القدرة والدليل على ذلك أنه صلى الله عليسسه
وسلم كان أول ما بدأ به بعد فتح مكة هو كسر الصنام .

فقد روى البخاري عن ابن مسعود - رضي اللسسه عنسسه -
قال: ( دخل رسول الله - صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم - يسسوم
الفتح وحول البيت ستون وثلثمائة نصسسب، فجعسسل يطعنهسسا
في يده، ويقول: جاء الحق وزأهق الباطل، جاء الحسسق ومسسا

يبدئ الباطل وما يعيد ) . 

فبان بهذا السبر والتقسسسيم أن تركسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم لكسر الصنام قبل الفتح كان بسسسب العجسسز ل لنسسه
غير مأمور بكسرها ول لنه كان ينتظر حسستى تسسزول هيبتهسسا

من قلوب الناس.

ادر  والضسرورة تقسدر بقسدرها،فل يكسون فيسه حجسة للق
والميسور ل يسقط بالمعسور .

اَّلوجه اَّلثاني: 

على فرض أن كسر الصنام لم يكن واجبا عليسسه بمكسسة
فذلك ناتج عن تبعيته لوجسسوب القتسسال السسذي لسسم يسسؤمر بسسه
آنذاك ولما نزلت آية السيف تغير المر ونسخ وصار كسسسر

الصنام واجبا بكل حال .

)14(والجهاد التوحيد منبر



سـُراَّق 
اَّلوسـُطي

ة
وكما أن ترك تحطيم الصنام منسوخ بآية السيف فهو 

عسسن أبسسي الهيسساج حيسسان بسسنأيضا منسوخ بما روى مسسسلم: 
 علسسى مسسا بعثنسسيأل أبعثكحصين السدي قال قال على: ( 

عليه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أل تدع تمثالً إل
ًا مشرفا إل سويته) . طمسته ول قبر

اَّلوجه اَّلثالث: 

أن تحطيم الصنام مسسن مقتضسسيات الكفسسر بالطسساغوت 
ولهذا حطمها النبي صلى الله عليه وسسسلم بيسسده الشسسريفة
عند أول يوم قدر على تحطيمها وأرسسسل فسسي الفسساق مسسن

يحطمها.

فقد (اهتم النبي - صلى الله عليه وسسسلم - بإزأالسسة كسسل
يمت للوثنية بصلة، فبعسسث السسسرايا والبعسسوث مسن مكسسة ما

لتحطيم بقية رمسسوزأ الشسسرك والوثنيسسة، فسسانطلقت السسسرايا
لتحطيم العزى ومناة، واللت وسواع، وذا الخلصة، وغيرها

السيرة النبويسسة - دروس من الصنام والطواغيت الوثنية).
)161 / 5وعبر في تربية المة وبناء الدولة - (

قال الشيخ على الخضير: 

(الكفسسر بالطسساغوت باليسسد وهسسو تحطيمسسه وإزأالتسسه وهسسذا
واجب مع الستطاعة والدليل أن الرسول صلى الله عليسسه
وسلم حطم الصنام وأزأالهسسا فسسي فتسسح مكسسة وأرسسسل مسسن

).123 / 1الوجازأة في شرح الصول الثلثة ( يزيلها)

اَّلوجه اَّلراَّبع: 

أن تحطيم النبي صلى الله عليسسه وسسسلم للصسسنام كسسان
سابقا لتحطيمها في قلسسوب النسساس لنسسه صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم دخل مكة وأهلها كفار ولسم يسدخلوا السسلم إل بعسد
تحطيم الصنام وكانت رؤيتهسسم للصسسنام وهسسي تحطسسم هسسو

سبب تحطيمها في قلوبهم كما حدث لبي سفيان .

قال الخطابي: 

(ولما كان يوم الفتح أمر رسول الله بكسر هبل فكسر
فقال الزبير بن العوام لبسسي سسسفيان بسسن حسسرب قسسد كسسسر
هبل أما إنك قد كنت منها يوم أحد في غسسرور حيسسن تزعسسم
أنه قد أنعم فقال أبو سفيان دع هذا عنك يابن العوام فقد
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أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير مسا كسان) غريسب

)256 / 2الحديث للخطابي - (
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المبحث الثاني 

دعوى أن اَّلوسطية اَّلمعاصرة
هي اَّلمنهج اَّلنبوي

قال ولد الددو في الجلسة الفتتاحية للمؤتمر: 

(نري نخبا من أمة محمد صلي الله عليه وسلم تجتمسسع
ن عنسد اللسه ه م في هذا اليسوم علسى منهجسه السذي جساء ب

.سبحانه وتعالي ولتجديده والقيام بحقه

إن المنهج الذي جاء به رسول اللسسه صسسلي اللسسه عليسسه 
وسلم من عند الله هو المنهج السوي السسذي ل يسسرض اللسسه
سسسواه، وقسسد بينسسه رسسسول اللسسه صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم
وأوضحه خير بيان، ولكنه تعروه الفتن التي يفتن اللسسه بهسسا

من ل يرتضي استمراره وبقاءه على هذا الطريق .

تجتمعسسون اليسسوم لتجديسسد السسدين، ولبحسسث المنهسسج 
الوسطي الذي بعث الله به محمدا صلي الله عليه وسلم،
متبعين غير مبتدعين سائرين على منهج رسول الله صسسلي

الله عليه وسلم وخطاه).

***

ليس هناك طائفة من طوائسسف السسسلم سسسواء كسسانت 
ضالة أو مهتدية إل وهي تدعي أنها متمسكة بمنهسسج النسسبي
صلي الله عليه وسلم، وحينما ل تفعسل ذلسك فإنهسا تقضسي
على نفسها لن النتساب إلى منهج النبي صلي الله عليسسه
وسسسلم هسسو الطعسسم السسذي تصسسطاد بسسه الطوائسسف البدعيسسة
البسطاء من العامة الذين ل يميزون بين المنهج النبسسوي و

المنهج الشيطاني .

فكل الطوائف المنتسبة إلى السلم من " سنة " و" 
خوارج " و " معتزلة " و " قدرية " و " مرجئة " و " شيعة

وغيرها تدعي النتسسساب إلسسى منهسسج النسسبي " و " صوفية "
ولكن العبرة ليست بمجرد الدعوي؛ صلي الله عليه وسلم

وإنما بإقامة البراهين الواضحة على صحة هذه الدعوى.

وقد أوضح النبي صلي الله عليه وسلم المعيار السسذي 
يحكم من خلله على طائفة معينسسة بأنهسسا مهتديسسة أو ضسسالة
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لوا بعسدي ه لسم تض فقال: " تركت فيكم ما إن تمسسكتم ب

أبدا: كتاب الله وسنتي " 

فل بد لكل من زأعم النتساب إلى منهج النسسبي صسسلي 
الله عليه وسلم أن يثبت بأنه معتصم بالكتاب والسنة وأنه

لم يخالفهما ولم يحد عنهما . 

ونحن ندعي أن منهج هؤلء الوسطيين مخسسالف لمنهسسج
ومسسن الدلسسة؛ النبي صلى الله عليه وسلم تأصسسيل وتفريعسسا

على ذلك: 

أن هسسذا المنهسسج المنحسسرفا تميسسز بنسسسف المسسسلمات 
الشرعية والتشكيك في الثوابت الدينية، وتمييسسع الشسسريعة
باسسستباحة المحرمسسات، واتبسساع الرخسسص، وإلغسساء النصسسوص
الثابتسسة، واتبسساع القسسوال الضسسعيفة، واقتفسساء الراء الشسساذة

والزلت والخطاء الظاهرة. 

وهذه أمثلة على ذلك:  

 س إقرار الحكام على جريمة الحكم بغير ما أنزل الله1
.واتباع القوانين الوضعية

- اتباع الديمقراطية الشركية السستي تعطسسي للمخلسسوق2
حق التشريع واعتبارها خيارا استراتيجيا وبديل عن الجهسساد

بالسيف .

 س إلغاء مبدأ الولء والبراء: وقد ظهر ذلسسك مسسن خلل3
المواقف العملية في موالتهم للحتلل وحكومسسات السسردة؛
فنراهم يوالون أعداء الله من الصليبيين بشكل صريح كما

هو واقع في أفغانستان والعراق والصومال ... 

ونراهم يقفون إلسسى جسسانب هسسذه الحكومسسات المرتسسدة 
الموالية لعداء الله والمبدلة لشرع الله ..

ويزكون هؤلء الحكام ويثنون عليهم ويدعون لهم وقسسد
رأينا ولد الددو على قناة الجزيرة يدعو لولد عبد العزيز .

ويعادون المجاهدين الذين يقاتلون المحتلين الصسليبيين
والمرتدين المبدلين لشريعة رب العالمين .
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وظهسسر تنكبهسسم لعقيسسدة السسولء والسسبراء أيضسسا مسسن خلل
الفتاوى التي تبيح للمسلمين القتال فسسي صسسفوفا الجيسسش

 وقد وقع هذه الفتوى،المريكي في حربه على أفغانستان
مجموعة من الشخصيات البارزأة عند " الوسطيين " منهم

القرضاوي وفهمي هويدي وسليم العوا وغيرهم !!

 س التهوين من شأن تطبيق الحدود الشرعية واعتباره4
مسألة ثانوية، تقدم عليها الحريات العامة كما صرح بسسذلك
" القرضاوي " كثيرا وصرح بذلك أيضا " محمد غلم " في
مقابلسسة مسسع " الخبسسار " وكتسسب " محمسسد ولسسد المختسسار

الشنقيطي " مقاله " الشرعية قبل الشريعة "

- رد ما ل يوافقهم من النصوص الشسسرعية مسسن خلل5
إنكار الحاديث وتأويل اليات.

ومن ذلك: 

إنكار جهاد الطلب وإنكار حد الردة: وقد جاء ذلك على
لسسسان أغلسسب رمسسوزأهم مثسسل القرضسساوي و سسسليم العسسوا و

فهمي هويدي و أحمد الريسوني وغيرهم .

وهكذا قالوا أيضا بمشروعية ولية المرأة والكافر !

 س استباحة المحرمات التي دلت النصسسوص الشسسرعية6
الصسسحيحة علسسى حرمتهسسا مثسسل: الغنسساء و مصسسافحة النسسساء
واختلط الرجال بالنساء و حلق اللحية و التشبه بالكفسسار و

 وتقليسسد،إباحسسة الربسسا والمسسسكرات كمسسا فعسسل القرضسساوي
الغسسرب فسسي المسسسرح والتمثيسسل و الغنسساء حسستى أصسسبحوا
ينصحون الممثلين و المغنين بالستمرار في أعمالهم بعسسد

اللتزام !! 

كل ذلك بحجة التيسير زأعموا !

وشسسنوا الحسسرب علسسى النقسساب واعتسسبروه مسسسألة غيسسر
ضرورية في هذا العصر كما قال القرضاوي .

- معارضسسة النصسسوص الشسسرعية الصسسحيحة بالعقسسل7 
والرأي ومن أمثلة ذلك: 

 بسسالموت يسسومىس قسسال صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم (يسسؤت 
(قلسست: مسنالقيامسسة علسسى هيئسسة كبسسش) قسسال القرضسساوي: 
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المعلوم المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل أن الموت

ًا). ليس كبش

س وقال صلي الله عليه وسلم في النسساء: (مسا رأيست 
من ناقصات عقل ودين أسسسلب للسسب الرجسسل الحسسازأم مسسن

(إن ذلك كان مسسن النسسبي صسسلىإحداكن ) قال القرضاوي: 
الله عليه وسلم على سبيل المزاح ).

ورد أيضا قول النبي صلي الله عليه وسلم: " ل يقتل 
مسلم بكافر " . 

وتعليقا على قسسوله صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم: " المسسرأة
(هسسذاعورة " قال طارق السويدان في برنامج الوسسسطية: 

تعبير ثقيل) !

(إنه ظلم للمرأة)وقال عمر خالد: عن تعدد الزوجات  

وزأعم ولد الددو مشروعية تسوية المسلم بالكافر فسسي
التصويت في النتخابات .

 س التنكر للجهاد واعتبسساره وسسسيلة ضسسارة إذا اسسستخدم8
من أجل تغيير الحكومات المرتدة مع أن النبي صسلى اللسه
عليه وسلم أقر ذلك بقوله: (إل أن تروا كفرا بواحا عندكم

وانعقد إجماع أهل العلم على وجوب من الله فيه برهان )
قتال الحاكم إذا ارتد. 

 س مداهنة أهل الباطل والسكوت عن الحسسق وإقسسرار9 
المنكرات والتقارب مع طوائف البدع .

وما ذكرناه مجرد أمثلة .

لقسسد نظرنسسا فسسي منهسسج الوسسسطيين اليسسوم وحققنسسا فيسسه
النظر فوجدناه يخالف منهج النبي صلى الله عليسسه وسسسلم

وأصحابه الكرام والدلة على ذلك بينة ظاهرة. 

فكيسسسف يمكسسسن لولسسسد السسسددو أن يزعسسسم أن وسسسسطية
القرضاوي هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود

كل هذه النحرافات التي ذكرنا .
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المبحث الثالث

مسألة اَّلتكفير
قال ولد الددو في الجلسة الختامية للمؤتمر: 

(فل يمكن أن نأتي نحن باجتهاد فنأتي بمكفر نقيسسسه 
علسسى مسسا وردت بسسه النصسسوص، بسسل ل بسسد أن نقتصسسر فسسي

.التكفير على ما وردت به النصوص

وهسسذه " الوسسسطية " تقتضسسي أن مسسن دخسسل السسسلم 
بقطع ل يخرج عنسسه إل بقطسسع، وأن المرجسسع فسسي الشسسهادة
لنسان ما باليمسسان أو بسسالكفر إنمسسا هسسو إلسسى رسسسول اللسسه
صلي الله عليه وسلم، فمن أخبر أنه من أهل اليمان فهو
من أهل اليمان ولو فعل الطوام، ولو ارتكسسب الموبقسسات،

.ولو صدرت منه الفعال التي هي من الكفر

ومن شهد له بالكفر كذلك فهو كافر ولو رأيناه يصلي 
والصلة عماد الدين ولو رأيناه يجاهد والجهسساد ذروة سسسنام

.السلم

فإنه إذا حكم له رسول الله صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم 
.بالكفر فهو كافر مهما كان

ه قطعسا  الكفر مسع أن ولذلك حكم الله علسى إبليسس ب
يؤمن بأن الله إلسسه واحسسد ورب واحسسد، ويعلسسم أنسسه متصسسف
بصسسفات الكمسسال ويسسؤمن بسساليوم الخسسر لنسسه قسسال {مسسن
المنظرين إلسسى يسسوم السسوقت المعلسسوم }، ويسسؤمن بسسالجزاء
والنشور وكثير مما تؤمنون بسسه يعلمسه إبليسسس يقينسسا ولكسسن
الله حكم عليه بسسالكفر فقسسال: { إل إبليسسس أبسسي واسسستكبر
وكان من الكافرين } فحكم الله عليه بالكفر مع أنه يوقن

.بكل هذه المور 

وعلي هذا فإن هذه " الوسطية " بين طرفين؛  

بين طائفة يرون أل تكفير أصل فيريدون إدخال الكفسسار
في السسسلم، ويسسسعون إلسسى إيجسساد ديسسن مسسائع هسسو عجينسسة
يعجنونها فسسي أيسسديهم؛ فيريسسدون إدخسسال اليهسسود والنصسسارى

وغير ذلك في مسمي أهل اليمان .
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وأطلق اليوم اصطلح عالمي يسمي النترفيث معناها 

" الدين العالمي " ويسمونه أيضا " الديانات البراهيميسسة "
.يريدون تقريبها وجعلها دينا واحدا

وهذا ل شك انه تفريط كبير فيما يتعلق بالتكفير . 

أما الجانب الثاني وهسسو " الغلسسو " فسسإنه فسسي المقابسسل 
أيضسسا نجسسد كسسثيرا مسسن النسساس يحسساولون تكفيسسر كسسثير مسسن
المسلمين السسذين يشسسهدون أن ل إلسسه إل اللسسه وأن محمسسدا
رسول الله ويقيمون الصلة ويؤتون الزكاة ويحجسسون بيسست
الله الحرام ويؤمنون بالله واليوم الخر ويؤمنون بالملئكة
والكتب المنزلة والرسل ويصدقون بمحمد صلي الله عليه
وسلم وما جاء به وهذا أيضا ل شك غلسسو وتشسسدد وتطسسرفا

فل يمكن أن يقبل هذا ). 

الرد على كلمه: 

وكلمه هذا خال من الطسسرح العلمسسي ومتنسساقض جملسسة
وتفصيل .

فهو جاء بقاعدة وأّصل لها ثم خالفها وهدمها !!

(ومن شهد له بالكفر كسسذلك فهسسووتأمل قوله السابق: 
كافر ولو رأينسساه يصسسلي والصسسلة عمسساد السسدين ولسسو رأينسساه

(فحكسسم إلى قوله: يجاهد والجهاد ذروة سنام السلم.....)
 فهسسذاالله عليه بالكفر مسسع أنسسه يسسوقن بكسسل هسسذه المسسور )

الكلم صحيح ومقتضاه أن من تلبس بنسساقض مسسن نسسواقض
السلم كفر مهما كان حاله من الستقامة إذ ل يمنسسع مسسن
تكفيسسر المتلبسسس بالنسساقض إل وجسسود أحسسد موانسسع التكفيسسر

المعروفة .

ولكنه نقض هسسذا الكلم الصسسحيح وخسسالفه عنسسدما قسسال:
(فإنه في المقابسل أيضسا نجسد كسثيرا مسن النسساس يحساولون
تكفير كثير من المسلمين الذين يشهدون أن ل إله إل الله
وأن محمدا رسول اللسه ويقيمسون الصسسلة ويؤتسون الزكسساة
ويحجون بيسست اللسسه الحسسرام ويؤمنسسون بسسالله واليسسوم الخسسر
ويؤمنون بالملئكسسة والكتسسب المنزلسسة والرسسسل ويصسسدقون
بمحمد صلي الله عليه وسلم وما جاء به وهذا أيضا ل شك

غلو وتشدد وتطرفا فل يمكن أن يقبل هذا )!
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فهذا الكلم هدم للقاعدة السابقة السستي ذكسسر ومخسسالف
لها كل المخالفة لنه يمنسسع التكفيسسر بمسسا ليسسس مسسن موانسسع

التكفير !

وكون بعض النسساس يشسسهد أل إلسسه إل اللسسه أو يصسسلي أو
يصوم أو يحج أو يؤمن بالله واليوم الخر فهذا ل يمنع مسسن
تكفيره إذا تلبس بناقض من نواقض السلم وقسسد اسسستدل
هو نفسه لهذا المر بكفر إبليس مسسع إيمسسانه بسسالله واليسسوم

الخر؛ والستدلل صحيح ولكنه لم يعمل بمقتضاه .

وعليه فإن القاعدة الشرعية تقول: 

كل من تلبس بناقض من نواقض السسسلم ل يمنسسع مسسن
تكفيره إل وجود أحد موانع التكفير .

فهذا القول الذي زأعم ولد الددو بأنه هو القول الوسط
قول باطل ل دليل عليه من كتاب ول سنة ول إجماع .
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المبحث الرابع

هل جزئيات اَّلعقيدة مقدمة على
؟كبريات اَّلعمل 

قال ولد الددو: 

(وكسسثير مسسن النسساس يقولسسون العقيسسدة أول لسسو كسسانوا 
يعلمون ويرون أن جزئيات العقيدة مقدمسسة علسسى كبريسسات
العمسسل، فيقسسدمون بعسض الجزئيسسات الدقيقسسة فسسي المجسسال
العقدي على الصلة والصيام والحج وغير ذلك من كبريات

الحكام، وهذا ل شك غلو وتجاوزأ ).

الرد على كلمه: 

ل أدري ما ذا يقصد بالجزئيات الدقيقة في العقيدة !

ونحن نتهم ولد الددو بعكسسس القضسسية وهسسي أنسسه يقسسدم
جزئيات العمل على كبريات العقيدة وكلمه هذا من أوضح

الدلة على ذلك .

وهو في هذه القضية ليس متوازأنا ول وسطيا .

ّفسسر النسساس مسسن السسدعوة إلسسى ولو كسسان متوسسسطا لمسسا ن
التوحيد !

ول يخفى أنه أراد العتراض على بعض شباب التوحيسسد
السسذين يركسسزون دائمسسا فسسي دعسسوتهم علسسى تعريسسف النسساس
بالسس العقدية التى ل غنى للمسلم عسسن معرفتهسسا مثسسل
تركيزهم على تعليم نواقض السلم وبيان المور الشركية

.التى تناقض التوحيد

فهذان المران هما ما يركز عليسسه الشسسباب اليسسوم فسسي
دعوتهم إلى التوحيد وليس هناك موضوع آخر في العقيدة
ينافس هذين المرين عندهم والموضوع المكمل لهما هسسو

الحديث عن البدع والتحذير منها.

فإذا كان ولد الددو يعتبر أن بيان المور الشركية وبيان
نواقض السلم من جزئيات العقيسسدة فمسسا هسسي أساسسسيات

العقيدة عنده ؟ 
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ثم إن النصوص الشرعية دلت على أن السسدعوة ينبغسسي
فيهسسا البسسدء بسسالمور العقديسسة قبسسل السسدخول فسسي المسسسائل
العملية دل على ذلك قول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
لمعاذ: (إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكسسن أول مسسا تسسدعوهم

إليه شهادة أل إله إل الله ).

قال ابن القيم: 

(التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازأل الطريسسق وأول
مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى قسسال تعسسالى: {لقسسد
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم مسن
إله غيره} وقال هود لقومه: {اعبدوا الله مسسالكم مسسن إلسسه
غيره} وقال صالح لقومه: {اعبسسدوا اللسسه مسسالكم مسسن إلسسه
غيره } وقال شعيب لقومه: {اعبدوا الله مسسالكم مسسن إلسسه
غيره} وقال تعالى: {ولقد بعثنسسا فسسي كسسل أمسسة رسسسول أن

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} .

فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل ولهذا قال النبي لرسوله 
معاذ ابن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلسسى اليمسسن: (إنسسك
تأتي قوما أهل كتاب فليكسسن أول مسسا تسسدعوهم إليسسه عبسسادة
الله وحده فإذا شهدوا أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول
الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فسسي
اليوم والليلسسة..) وذكسسر الحسسديث وقسسال: (أمسسرت أن أقاتسسل
الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل اللسسه وأن محمسسدا رسسسول

الله).

ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف: 
،ول القصسسد إلسسى النظسسر، شهادة أن ل إله إل الله؛ ل النظر

.ول الشك كما هي أقوال لرباب الكلم المذموم

فالتوحيد أول ما يدخل به في السلم وآخر ما يخسسرج 
به من الدنيا كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: (مسسن
كان آخر كلمه ل إله إل الله دخل الجنة)؛ فهو أول واجسسب
وآخر واجب؛ فالتوحيد أول المر وآخره ) مدارج السالكين

) -3 / 443(

وقال العلمة المحدث عبد الله السعد حفظه الله: 

فعلي المسلم أن يتعلم دينه، وأن يتعلم أول ما يتعلسسم(
هذا التوحيد، ول يخفي عليكم كما تقدم أن أول ما بسسدأ بسسه
النبي صلي الله عليه وسلم والنبياء قبله هو السسدعوة إلسسى
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عبادة الله وحده ل شريك له وكذلك ثبت فسسي الصسسحيحين
من حديث يحيي بن قيس عن عبد الله بن معبسسد عسسن بسسن
عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلة والسسسلم
عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمسسن
قال: "إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول مسسا

تدعوهم إليه شهادة أل إله إل الله" 

ما قال ادعهم للصلة ول للزكاة ول للحج ول للصسسوم 
ول قال أيضا تحدث عن قضايا المرأة ول قال أيضا تحسسدث
عن القضايا القتصادية أو السياسسسية أو كسسذا أو كسسذا وإنمسسا
أول ما أمرهم به عليه الصلة والسلم هو أن يدعوهم إلى
عبادة الله وحده ل شسسريك لسسه ...... ول يسسستقيم شسسيء إل
بعد أن تستقيم هذه العقيدة في قلب من اعتقدها، ولذلك
قال له فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض
عليهم خمس صسسلوات فسسي يسسومهم وليلتهسسم فقسسال إذا هسسم
أجابوك لسسذلك بعسسد ذلسسك بيسسن لهسسم بساقي واجبسسات وأركسسان

ما إذالم يعتقدوا ذلك ولم تصح عقيدتهم فل فائدةأالدين و
من الصلة ول مسسن الزكسساة ول مسسن الصسسوم ول غيسسر ذلسسك؛
والتركيز على العقيدة قبل غيرها مسسسألة ضسسرورية لنسسه ل
قيمسسة للصسسلة ول للزكسساة ول لسسسائر العبسسادات إذا كسسان
صاحبها فاسد المعتقد )انتهى محل الستشهاد من كلمه.

ولسسست أدري لمسساذا يتضسسايق ولسسد السسددو مسسن تركيسسز
الشباب على تدريس العقيدة ؟

كان يمكن غض النظر عسسن كلمسسه هسسذا لسسو أن مظسساهر
الشرك غائبة أو نادرة أما وأن الجهل والشرك غلب علسسى
الناس نتيجة الجهل بالعقيدة فكيسسف يريسسد ولسسد السسددو مسسن
هؤلء الدعاة أن يتوقفسسوا عسسن تسسدريس العقيسسدة والحسسديث

عنها ؟

أيعجبه انتشار مظاهر الشرك التي يراها في البلد ؟

أم أنه يريد أن يظل الناس على معتقدات فاسدة ؟ 

أم يدعي أنهم ل يحتاجون إلى تصحيح العقيدة ؟ 

هل هذه هي الوسطية التي جاء بها محمسسد صسسلى اللسسه
عليه وسلم ؟
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لقد كان ينبغي له أن يفرح بجهود هؤلء السسدعاة السسذين
نذروا أنفسهم لتنقية العقيدة السلمية مما علسسق بهسسا مسسن

الشوائب ل أن يتضايق منها ويدعوا إلى توقفها .

كنا ننتظر من ولد الددو أن يكون له دور في محاربسسة 
الشرك الذي انتشر في هذه البلد وعم بمختلف أنواعه ..

كنا ننتظر أن يحارب ما انتشر مسسن شسسرك فسسي السسدعاء
والعبادة ولكن ..فوجئنا بسأن منهجسسه الوسسسطي قسسائم علسسى

أساس الدعوة إلى شرك الحاكمية !

ثم ها هو ذا يتضايق من تصحيح عقائد الناس ودعوتهم
إلى التوحيد الصافي بحجة النشغال عن الصسسلة والصسسيام

والحج !

وهو بهذا الكلم يؤصل لتلك القاعدة السستي كسسانت سسسببا
في انتشار الشرك والجهل بالتوحيد في هذه البلد ..

تلسسك القاعسسدة السستي تعطسسي الولويسسة لفرائسسض الصسسلة
وسائر العبادات على دراسة ما يجب معرفته مسسن نسسواقض

التوحيد ومظاهر الشرك .

نحن نعلم أن "الوسطية القرضاوية" السستي عقسسد هسسذا 
المسسؤتمر مسن أجسسل الترويسسج لهسسا تهمسسش التوحيسسد وتسسؤخره

وتجعله في أسفل الهرم الدعوي ل في أعله ..

لقد ظهر ذلك من خلل عدة أمور:  

ظهر من خلل دعوة الوسطيين إلى التصويت علسسى-
الدساتير الشركية المناقضة للتوحيد ..

وظهسسر مسسن خلل ترويجهسسم للديمقراطيسسة الشسسركية-
السستي تجعسسل الحكسسم للشسسعب ل للسسه وهسسذا منسساقض

للتوحيد ..
وظهر من خلل تنديدهم بتحطيم طالبان لصنم بوذا-

وذهب القرضاوي نفسه لول مرة فسسي تسساريخه إلسسى
ِع طالبسسانْسسأفغانستان من أجل نصرة هذا الصنم ومن

من تحطيمه . 
وظهر من خلل منهجهم الدعوي الذي يتطسسرق إلسسى-

كسسل مجسسالت الحيسساة مسسن سياسسسة واقتصسساد وتربيسسة
وغيرهسسسا ولكنهسسسم يهملسسسون السسسدعوة إلسسسى التوحيسسسد
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والتحذير من الشرك، فشمولية منهجهسسم لسسم تتسسسع

لتشمل التوحيد !
وظهر من خلل تواصسلهم مسع "الصسوفية التيجانيسة"-

من دعاة الشرك وعبسسادة القبسسور والحلسسول والتحسساد
وقسسد كسسان ابسسن إبراهيسسم انيسسص حاضسسرا لمسسؤتمر
"الوسطية " ورحب به ولد الددوا ترحيبا خاصسسا فسسي
الجلسة الفتتاحية وباعترافا التيجانية فسسإن إبراهيسسم
انيسسص هسسو مسسن نشسسر عقيسسدة الحلسسول والتحسساد فسسي

إفريقيا .
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المبحث الخامس

قضية مرجئة اَّلفقهاء
قال ولد الددو: 

(وكذلك اختلسسف التسسابعون فسسي بعسسض الفسسروع الفقهيسسة
العقدية كاختلفهم في مفهوم اليمسان، فسسذهب جمهسورهم
إلسسى أن اليمسسان شسسامل للعمسسال، وذهسسب حمسساد بسسن أبسسي
سليمان وهو شيخ أبي حنيفة وعدد من التابعين معسسه إلسسى
أن العمال خارجة عن مسمي اليمان، ولم يخرجهم ذلسك
عسسن أن يكونسسوا مسسن أهسسل السسسنة إل عنسسد المتجاسسسرين
المتنطعين من المتأخرين الذين يلقبونهم بمرجئة الفقهاء)

انتهى .

الرد على كلمه: 

ليسسس المتشسسددون والمتنطعسسون هسسم مسسن ابتكسسر لقسسب
مرجئة الفقهاء بل هو لقب معروفا عند أهسسل العلسسم لكسسل

الفقهاء الذين تأثروا بأقوال المرجئة .

وممن ذكر هذا اللقب من أهل العلم: 

- شيخ السلم ابن تيمية 1

حيث قال في مجموع الفتاوى: 

(وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن تبعه تفاضل اليمان
ودخول العمال فيسسه والسسستثناء فيسسه وهسسؤلء مسسن مرجئسسة

الفقهاء).

- الحافظ الذهبي .2

فقد روى عن معمر، قال: " كنا نأتى أبا إسحاق - يعني
السبيعى - فيقول: ما قال لكم أخو المرجئة ؟

قال معمر: قلت لحماد: كنسست رأسسسا وكنسست إمامسسا فسسي
أصحابك، فخالفتهم فصرت تابعا؟

قال: إني أن أكون تابعا في الحسسق خيسسر مسسن أن أكسسون
رأسا في الباطل .
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قال الذهبي: قلُت: يشير معمر إلسى أنسه تحسسول مرجئسا
إرجاء الفقهاء؛ و هو أنهسسم ل يعسسدون الصسسلة والزكسساة مسسن
ان و يقيسن فسي ون: اليمسان: إقسرار باللس اليمان، و يقول

)، 5/233سير أعلم النبلء ( القلب .

ثم إن السلف من أهل العلم شددوا النكيسسر علسسى مسسن
قسسال بقسسول المرجئسسة ووصسسفوه بالبدعسسة ودعسسوا إلسسى تسسرك
مجالسته وكان هذا هو شأنهم مع حماد بسسن أبسسي سسسليمان

وكل من وافقه على مذهبه في الرجاء .

قال شيخ السلم في مجموع الفتاوى: 

(وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حمسساد بسسن
أبي سليمان وأمثاله ومن قبله مسسن أصسسحاب ابسسن مسسسعود
كعلقمة والسود فكانوا من أشد النسساس مخالفسسة للمرجئسسة
وكانوا يستثنون في اليمان لكن حمسساد ابسسن أبسسي سسسليمان
خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودخل في هسسذا طوائسسف مسسن
أهسسل الكوفسسة ومسسن بعسسدهم ثسسم إن السسسلف والئمسسة اشسستد

انكارهم على هؤلء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم).

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: 

(وقال ابو حذيفسسة: حسدثنا الثسسوري قسسال: كسسان العمسسش
يلقى حمادا حين تكلم في الرجاء فلم يكن يسلم عليه .

وقال شعبة: كنت مع زأبيد فمررنا بحماد فقال تنح عسسن
.هذا فإنه قد أحدث

وقال مالك بن أنس كان الناس عندنا هم أهل العسسراق
حتى وثب إنسان يقال له حماد فاعترض هذا السسدين فقسسال

 .3\17فيه برأيه) تهذيب التهذيب 

اوكانوا يأخذون العلم عن حماد فلما قال بالرجاء تركو
الخذ عنه ولسسم يكونسسوا يسسروون عنسسه إل مسسا حسسدث بسسه قبسسل

الرجاء.

يسسدل علسسى ذلسسك مسسا رواه الللكسسائي فسسي شسسرح أصسسول
اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

عن محمد بن حميسد قسال: قسال جريسر: (كسان المغيسرة
يقول: حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا، وربما قسسال: حسسدثنا
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شرح أصول اعتقاد أهسسل السسسنة حماد من قبل أن يفسد )

.)457 / 4والجماعة لللكائي - (

وقال المزي في تهذيب الكمال: 

(وقال أيضا (يعني عبد الرحمن بن أبي حسساتم ): حسسدثنا
أحمسسد بسسن سسسنان الواسسسطي قسسال حسسدثنا أبوعبسسد الرحمسسن
المقسسرئ قسسال حسسدثنا ورقسساء عسسن مغيسسرة قسسال: لمسسا مسسات
إبراهيم جلس الحكم وأصحابه إلى حمسساد حسستى أحسسدث مسسا

أحدث قال المقرئ: يعني الرجاء) .

كما قام إبراهيم النخعي وهو شسسيخ حمسساد بطسسرده مسسن
مجلسه بعدما قال بالرجاء: 

روى عبدالله بن أحمد في السنة: أن إبراهيم النخعى -
شيخ حماد - قال: ل تدعوا هذا الملعون يسسدخل علسسى، بعسسد

 ).96ما تكلم في الرجاء - يعنى حمادا ( السنة، ص

وكان هذا هو شأن السلف مع كل من قال بالرجاء ..

قال الحافظ في ( تهسسذيب التهسسذيب ) فسسي ترجمسسة "ذر
بن عبد الله المرهبي": 

ًا وهجسسرة إبراهيسسم النخعسسي  ( قال أبو داود: كان مرجئسس
وسعيد بن جبير للرجاء) 

وقال في ترجمة "محمد بن السائب الكلبي": 

(وقال ابسسن فضسسيل عسسن مغيسسرة عسسن إبراهيسسم أنسسه قسسال
لمحمد بن السائب: مسسا دمسست علسسى هسسذا السسرأي ل تقربنسسا،

ًا ) . وكان مرجئ

هسسس) فسسي481هسسس/ 396وروى أبسسو إسسسماعيل الهسسروي (
كتاب ذم الكلم وأهله: 

عن زأيد عن أيوب قال ( جلست إلى طلسسق بسسن حسسبيب
ولم ننهك عنأفرآني سعيد بن جبير فقال ل تجالس طلقا 

طلق طلق بن حبيب كان يتكلسسم فسسي الرجسساء ) ذم الكلم
) .324 / 4وأهله - (
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وقد انحطت منزلة أهل العراق عند السلف لما كسسثرت
فيه الطوائف والمذاهب البدعية وفسسي ذلسسك يقسسول المسسام

السجزي في حديثه عن علماء العراق ورواتهم: 

(…وكانوا ( أي اهل العراق) أئمة فسسي العلسسم مشسساهير
بالتباع والخذ عن أمثالهم وكسسان فسسي وقتهسسم علمسساء لهسسم
تقدم في علوم، وأتبسساع علسسى مسسذهبهم لكنهسسم وقعسسوا فسسي
شيء من البدع إما القدر وإمسسا التشسسيع أو الرجسساء عرفسسوا

 رسسسالة المسسام.بذلك فانحطت منزلتهم عنسسد أهسسل الحسسق)
/1السجزي في الرد على من أنكر الحرفا والصسسوت - (  

47(.

المبحث السادس 
إثبات اَّلسماء وأاَّلصفات

قال ولد الددو: 

( فأهل العلم ذكروا سبعة نصوص في هذا الباب هي 

النص المتعلق بإثبات الوجه لله جل جلله 

والنص المتعلق بإثبات العين 

والنص المتعلق بإثبات اليدين 

والنص المتعلق بإثبات القدم 

والنص المتعلق بإثبات الساق 

والنص المتعلق بإثبات الصابع 

والنص المتعلق بإثبات الشخص 

فهسذه لفهي سسسبعة نصسوص تقريبسا صسحيحة ولسذلك  
من ناحية أن يوصف بهسساى يمكن أن تجعل كالصفات الول

الله عز وجل فل يجوزأ أن يقسسال للسسه عيسسن أو للسسه يسسدان أو
.. وجه أو قدم أو ساق أو غير ذلك فهذا ل يمكن

وليست أفعال لله عسسز وجسسل أيضسسا فهسسي ليسسست مسسن 
جنس الفعال ولذلك كسسانت محسسل اجتهسساد فأتبسساع التسسابعين
من السلف الصالح عنسسدما يسسسألون عسسن شسسيء مسسن هسسذه
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اللفسساظ يقولسسون تفسسسيرها قراءتهسسا ول كيسسف ول معنسسي
ويقّرونها ويمّرونها كما أتت ويقولون لمن سألهم عن لفظ

منها يقولون هو معلوم ول يشرحونه له .

لكن جاء بعدهم عدد من الئمة فوجدوا أن هذا الكلم 
يمشي مع الناطقين بالعربية على وجه السسسليقة أو السسذين
تعلموها، وأما العجم وقد أرسسسل إليهسسم محمسسد صسسلي اللسسه
عليه وسلم كما أرسل إلى العرب فل يمكن أن يقال لهسسم
الوجه معلوم أو الستواء معلوم أو اليدان فهم ل يعلمسسونه

.فهو ليس من لغتهم

وليسسس مسسن السسسنة أن يشسسرح لهسسم لن ذلسسك شسسرح 
لم يكونوا يشرحون لفظسسا مسسن ذلسسك فلسسذلك رأي والسلف

بعض الئمة هذا مجال للجتهاد ووصلوا فيها إلى اجتهادين:
إمسسا بتسسأويله؛ بمعنسسي إمسسا أن يعمسسل بالعقسسل والقيسساس فسسي
قياسه على بعض الصفات التي ثبتت بأدلة أخسسرى وهسسؤلء
يقولون ل فرق بين آيات الحكسسام وآيسسات العقائسسد ول بيسسن
أحاديث الحكام وأحاديث العقائد كل مسسن عنسسد ربنسسا، وقسسد
اتفقنا على إعمال القيسساس فسسي آيسسات الحكسسام وأحاديثهسسا،
فلماذا ل نعملها أيضا عندما يشكل علينا شسسيء مسسن آيسسات

الصفات وأحاديثها .

ولهم الحق أن يعملوا ذلك سواء أصابوا أم أخطئوا ول 
بد أن يكونوا بين مصيب ومخطئ .

والقسم الثاني أحالوا علم ذلك إلى الله ووقفوا ولسسم 
يتجاسروا بل قالوا الله أعلم بمراده وهو حق وننزهه عمسسا
ل يليق به ففوضوا مع التنزيه وليس ذلك تجهيل ول حكمسسا
بسسسلب هسسذه المعسساني وتعطيسسل هسسذه اللفسساظ وإنمسسا هسسو
إعراض عن الخسسوض فيمسسا ل يعلمسسون ووقسسوفا عنسسد مسسا ل
يسعهم التقدم ولنا أن نعذر إلى هسسؤلء وأن نعسسذرهم أيضسسا
فإنهم وقفوا ولم يجزموا ولسسم يتعسسدوا ووقسسوفهم أنهسسم لسسم
يجسسدوا مسسن سسسبقهم تقسسدم لمثسسل هسسذا ... ول الكلم فيسسه

 انتهى كلمه .قمعهم عن ذلك )

الرد على كلمه: 

قبل أن أشرع في الرد على هسسذا الكلم أشسسير إلسسى أن
السسسخرية مسسن مسسذهب أهسسل السسسنة فسسي إثبسسات السسسماء

والصفات أصبحت قاعدة عند الكثير من الوسطيين ..
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ومسسن أمثلسسة ذلسسك مسسا فعلسسه الغزالسسي (وهسسو شسسيخ

أخر العسرب والمسسلمين صالقرضاوي) في كتاب  (سسر ت
حين تحدث عن عقيدة إثبات القدم لله تعالى فأولها) 55

تأويل متعسفا وسخر ممن يثبتها فقال: (إن سلف المة ما
جسسل ول سسسمع داع إلسسى السسسلمِتدري شسسيئا عسسن هسسذه الر

 .يكلف الناس أن يؤمنوا بها)

ل القدم بأن معناها قوم يقدمهم اللسه إلسسى النسسار،ّثم أو
ل الرجل بأن معناها العدد الكثير من الناس، ثم عقسسبّوأو

بقوله: (فأين القدم التي يمشسسي عليهسسا فسسي هسسذا السسسياق
المبين؟...إن العقائد ل تخترع ول تفتعسسل علسسى هسسذا النحسسو

المضحك، عقيدة رجل الله! ما هذا؟) أ.هس.

ومسسع مسسا فسسي هسسذا الكلم مسسن الزيسسغ والنحسسرافا إل أن
جل ل يزال مقدما عند الوسطيين ويعتبرونه رمسسزا مسسنّالر

رموزأهم وتلقى كتبسه المليئسة بالضسللت رواجسا بينهسم؛ ول
أشك لحظة في أن تلسسك الكتسسب كسسان لهسسا أثسسر فسسي زأيسسادة

انحرافا الوسطيين ..

وأعود إلى الرد على كلم ولسسد السسددو فسسأقول مسسستعينا
بالله: 

أوأل: كلم أهـُـُل اَّلعلـُـُم فـُـُي إثبـُـُات اَّلسـُـُماء وأ
اَّلصفات وأنفي اَّلتأوأيل

- قال العلمة محمد المين الشنقيطي رحمه الله: 1

(اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القسسرآن العظيسسم 
أنه يتركز على ثلثة أسس مسسن جسساء بهسسا كلهسسا فقسسد وافسسق
الصواب وكان على العتقاد الذي كسسان عليسسه النسسبي صسسلى
الله عليسه وسسلم وأصسحابه والسسلف الصسالح، ومسن أخسل
بواحد من تلك السس الثلثة فقد ضل وكل هذه السسسس

الثلثة يدل عليها القرآن العظيم.

أحد هذه السس الثلثة هو تنزيه الله جل وعل عسسن أن
ًا من صفات المخلسسوقين وهسسذا يشبه شيء من صفاته شيئ
َلسسْم َو ٌءْء}، { ِه َشْي ِل ْث َكِم ْيَس  َل الصل يدل عليه قوله تعالى: {

َثاَل}. َلْم ِه ا ّل ِل ُبوا  ِر َتْض َفل  ٌءْد}، { َأَح ًا  ُفو ُك َلُه  ُكْن  َي

الثاني من هذه السس: هو اليمان بما وصف اللسسه بسسه
ِم َأ َلُم  ْع َأ ُتْم  ْن َأ َأ نفسه لنه ل يصف الله أعلم بالله من الله {
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ّلُه}، واليمسسان بمسسا وصسسفه بسسه رسسسوله صسسلى اللسسه عليسسه ال
وسلم لنه ل يوصف الله بعد الله أعلسم بسالله مسن رسسول
َوَمسسا الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم السسذي قسسال فسسي حقسسه: {
ُيسسوَحى}، فيلسسزم كسسل ٌءْي  َوْحسس ِإلّ  َو  ُهسس ِإْن  َوى،  َهسس ْل َعسسِن ا ُق  ِط ْن َي
مكلف أن يؤمن بمسسا وصسسف اللسسه بسسه نفسسسه أو وصسسفه بسسه
رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جسسل وعل عسسن أن
تشبه صفته صفة الخلق وحيث أخل بأحسسد هسسذين الصسسلين

لن مسسن تنطسسع بيسسن يسسدي ربوقسسع فسسي هسسوة الضسسلل 
السموات والرض وتجرأ على الله بهذه الجسسرأة العظيمسسة
ًا أثبته لنفسه فهسسذا مجنسسون فسسالله جسسل ونفى عن ربه وصف
وعل يثبسست لنفسسسه صسسفات كمسسال وجلل فكيسسف يليسسق
لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السسسموات والرض
ويقول هذا الذي وصفت به نفسك ل يليق بك ويلزمه مسسن
النقص كذا وكذا فأنا أأولسسه وألغيسسه وآتسسي ببسسدله مسسن تلقسساء

 سسسبحانك هسسذا!! نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سسسنة
بهتان عظيم ومن ظن أن صفة خسسالق السسسموات والرض
ًا من صفات الخلسسق فهسسذا مجنسسون جاهسسل ملحسسد تشبه شيئ
ًا ربه عن تشبيه ضال ومن آمن بصفات ربه جل وعل منزه
صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منسسزه سسسالم مسسن ورطسسة
ْيسسَس َل التشسسبيه والتعطيسسل وهسسذا التحقيسسق هسسو مضسسمون: {
َبِصيُر} فهسذه اليسة فيهسا تعليسم ْل ُع ا َو الّسِمي ُه َو ٌءْء  ِه َشْي ِل ْث َكِم
عظيم يحل جميع الشسسكالت ويجيسسب عسسن جميسسع السسسئلة

حول الموضوع. 

َبِصسسيُر} بعسسد قسسوله: ْل ُع ا َو الّسِمي ُه َو ذلك لن الله قال: {
ٌءْء}. ِه َشْي ِل ْث َكِم ْيَس  َل }

ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصسسر 
ّ يتصف بهما جميع الحيوانات فكسسأن اللسسه يشسسير للخلسسق أل
ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعسساء أن الحسسوادث تسسسمع
ّبه بل عليهم أن يثبتوا له صسسفة سسسمعه وتبصر وأن ذلك تش
وبصره على أساس ليس كمثله شيء. فالله جسسل وعل لسسه
صسسفات لئقسسة بكمسساله وجللسسه والمخلوقسسات لهسسم صسسفات
مناسبة لحالهم وكسسل هسسذا حسسق ثسسابت ل شسسك فيسسه) انتهسسى

كلمه رحمه الله.

- قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتسساب2
وجل":  " التوحيد وإثبات صفات الرب عز

(بسساب ذكسسر إثبسسات وجسسه اللسسه: السسذى وصسسفه بسسالجلل
والكرام في قوله {ويبقى وجه ربك ذو الجلل والكسسرام}
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ونفى عنه الهلك إذا أهلك الله ما قسسد قضسسى عليسسه الهلك
مما قد خلقه الله للفناء ل للبقسساء جسسل ربنسسا عسسن أن يهلسسك

شئ منه مما هو من صفات ذاته 

قسسال اللسسه جسسل وعل {ويبقسسى وجسسه ربسسك ذو الجلل
والكرام }.

وقال {كل شئ هالك إل وجهه}  

وقال لنسسبيه {واصسسبر نفسسسك مسسع السسذين يسسدعون ربهسسم
بالغداة والعشي يريدون وجهه}

وقال {ولله المشرق والمغرب فأينما تولسسوا فثسسم وجسسه
الله }.

فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلل والكرام وحكم 
لوجهه بالبقاء ونفى الهلك عنه فنحن وجميع علمائنسسا مسسن
أهل الحجازأ وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا
أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق
ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنسسا بسسوجه أحسسد مسسن
المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن
مقالة المعطلين وعز أن يكون عدما كما قسساله المبطلسسون

تعالى اللسسه عمسسا يقسسول الجهميسسون، لن ما ل صفة له عدم
الذين ينكرون صفات خالقنسسا السستي وصسسف بهسسا نفسسسه فسسي
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد قال اللسسه جسسل ذكسسره
في سورة الروم {فآت ذا القربى حقسسه والمسسسكين وابسسن

السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله} 

وقال {وما آتيتم من ربسسا ليربسسو فسسي أمسسوال النسساس فل
يربو عند الله وما آتيتم من زأكاة تريدون وجه الله} وقسسال

{إنما نطعمكم لوجه الله}

وقال {وما لحد عنده من نعمة تجزى إل ابتغاء وجسسه 
ربه العلى}).

ثم ذكر ثمانية عشر نصا مسسن السسسنة دالسسة علسسى إثبسسات
الوجه لله تعالى .

وقال رحمه الله في إثبات العين: 
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(باب ذكسسر إثبسسات العيسسن للسسه جسسل وعل علسسى مسسا أثبتسسه
الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه: 

قال الله عز و جل لنبيه نوح صلوات الله عليه {واصنع
الفلك بأعيننا ووحينا}

وقال جل وعل {تجري بأعيننا}.

وقال عز و جل في ذكر موسى {وألقيت عليسسك محبسسة
مني ولتصنع على عيني} 

وقال {واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا}.

فواجب على كل مسسؤمن أن يثبسست لخسسالقه وبسسارئه مسسا 
أثبت الخالق البارئ لنفسسسه مسسن العيسسن وغيسسر مسسؤمن مسسن
ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قسسد أثبتسسه اللسسه فسسي محكسسم
تنزيله ببيان النبي الذي جعله الله مبينا عنه عز و جل فسسي
قوله {وأنزلنا إليسسك السسذكر لتسسبين للنسساس مسسا نسسزل إليهسسم}
فبين النبي أن لله عينين فكان بيانه موافقسسا لبيسسان محكسسم
التنزيسسل السسذى هسسو مسسسطور بيسسن السسدفتين مقسسروء فسسي

المحاريب والكتاتيب ).

ثم ذكر طائفة من الحاديث دالة على إثبات العين للسسه
عز وجل .

وقال رحمه الله في إثبات اليد: 

( باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعل: 

والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا فسسي محكسسم 
تنزيله أنسسه خلسسق آدم عليسسه السسسلم بيسسديه قسسال عسسز و جسسل

لبليس: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى }

وقال جل وعل تكسسذيبا لليهسسود حيسسن قسسالوا: {يسسد اللسسه 
مغلولة} فكذبهم في مقالتهم وقال: {بل يداه مبسوطتان

ينفق كيف يشاء }.

وأعلمنسسا أن {الرض جميعسسا قبضسسته يسسوم القيامسسة 
والسموات مطويات بيمينه}. 
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و {يد الله فوق أيديهم} وقال: {فسسسبحان السسذي بيسسده
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون} وقسسال {تعسسز مسسن تشسساء
وتذل من تشاء بيدك الخيسسر إنسسك علسسى كسسل شسسيء قسسدير}
وقال {أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما}).

ثم ذكر ثلثة عشر نصا مسسن السسسنة النبويسسة دالسسة علسسى
إثبات اليد لله .

وقال رحمه الله في إثبات الصابع: 

( باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه
السموات والرض وما عليها على أصابعه جل ربنا عسسن أن
تكسسون أصسسابعه كأصسسابع خلقسسه وعسسن أن يشسسبه شسسيء مسسن
صفات ذاته صفات خلقه وقد أجل اللسسه قسسدر نسسبيه عسسن أن
يوصسسف الخسسالق البسسارئ بحضسسرته بمسسا ليسسس مسسن صسسفاته
فيسسسمعه فيضسسحك عنسسده ويجعسسل بسسدل وجسسوب النكيسسر
والغضب علسسى المتكلسسم بسسه ضسسحكا تبسسدو نواجسسذه تصسسديقا

وتعجبا لقائله 

ل يصف النبي بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته:  

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال ثنسسا أبسسو معاويسسة
قال ثنا العمش 

وحدثنا يوسف بن موسى قسسال ثنسسا أبسسو معاويسسة وجريسسر
واللفظ لجرير 

وحدثنا سلم بن جنادة قال ثنا أبو معاوية عن العمش 
:عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال

أتى النبي رجل من أهل الكتاب فقال يسسا أبسسا القاسسسم 
أبلغسسك أن اللسسه عسسز و جسسل يحمسسل الخلئسسق علسسى أصسسبع
والسموات على أصبع والرضين على أصبع والشجر علسسى
أصبع والثرى علسسى أصسسبع قسسال فضسسحك النسسبي حسستى بسسدت
نواجذه قال فأنزل الله تعالى: {وما قدروا الله حق قسسدره

والرض جميعا قبضته يوم القيامة} إلى آخر الية ).

وقال رحمه الله في إثبات الرجل: 

( باب ذكسسر إثبسسات الرجسسل للسسه عسسز و جسسل وإن رغمسست
أنوفا المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنسا عسز
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و جل التي أثبتها لنفسه فسسي محكسسم تنزيلسسه وعلسسى لسسسان
نبيه المصطفى قال الله عز و جسسل يسسذكر مسسا يسسدعو بعسسض
الكفار من دون الله {ألهم أرجل يمشون يمشسسون بهسسا أم
لهم أيد يبطشون بهسسا أم لهسسم أعيسسن يبصسسرون بهسسا أم لهسسم

آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم }.

فأعلمنا ربنا جل وعل أن من ل رجل له ول يد ول عين 
ول سمع فهو كالنعام بسل هسو أضسل )انتهسى كلمسه رحمسه

الله.

وقد ذكر ذلك كله في كتابه القيسسم: "التوحيسسد وإثبسسات 
صفات الرب عز وجل" .

- وإثبات الصفات هسو قسول أبسي الحسسن الشسعري3 
فقد قال في البانة: 

(وجملة قولنا أنا نقر بالله وملئكته وكتبه ورسله وبما 
جاءوا به من عند الله، وما رواه الثقسسات عسسن رسسسول اللسسه
صلى الله عليه وسلم، ل نسسرد مسسن ذلسسك شسسيئا ... وأن للسسه
ّبَك } وأن له يدين بل كيسسف َوْجُه َر َقى  ْب َي َو وجها كما قال: { 
َتاِن } وأن َط ْبُسسسو ُه َم َدا َي َبْل  ّي }، {  َد َي ِب ْقُت  َل كما قال: { َخ
َنسسا}).البانسسة عسسن ِن ُي ْع َأ ِب ِري  َتْج له عينين بل كيف كما قال: { 

).9أصول الديانة ص: (

وممن عزى إلى أبي الحسسسن الشسسعري القسول بإثبسات
الصفات ابن قيم الجوزأية حيسسث قسسال فسسي كتسسابه "اجتمسساع

الجيوش السلمية": 

قال شيخ السلم ابن تيمية: ولما رجع الشعري مسسن 
مسسذهب المعتزلسسة سسسلك طريسسق أهسسل السسسنة والحسسديث
وانتسب إلى المام أحمسسد بسسن حنبسسل كمسسا فسسي كتبسسه كلهسسا

والموجز والمقالت وغيرها).

إلى أن قال:  

(وأبسسو الحسسسن الشسسعري وأئمسسة أصسسحابه كالحسسسن 
الطسسبري وأبسسي عبسسدالله بسسن المجاهسسد والقاضسسي أبسسي بكسسر
الباقلني متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت
في القرآن كالستواء والوجه واليدين وعلى إبطال تأويلها
وليس للشعري في ذلك قولن أصلً ولسسم يسسذكر أحسسد عسسن
الشعري في ذلك قسولين ولكسسن لتبسساعه قسسولن فسسي ذلسسك
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ولبسسي المعسسالي الجسسويني فسسي تأويلهسسا قسسولن: أولهسسا فسسي
الرشاد ورجع عن تأويلها فسسي رسسسالته النظاميسسة وحرمسسه،
ونقل اجماع السلف على تحريمسسه وأنسسه ليسسس بسسواجب ول

جائز) .

وقسسال ابسسن القيسسم فسسي قصسسيدته النونيسسة السستي سسسماها
الكافية الشافية في النتصار للفرقة الناجية: 

تفسير قال والشعري
استوى

 

من استولى بحقيقة
البهتان

  

وقول العتزال أهل قول هو
أتب

 

بطلن ذو وهو لجهم اع
  

من ذا قال قد كتبه في
 

ومقالة وإبانة موجز
ببيان

  

- وقسسال محمسسد بسسن أحمسسد بسسن سسسالم بسسن سسسليمان4
السفاريني في العقيدة السفارينية: 

كما استوى قد  - سبحانه44
ورد

 

أن تعالى قد كيٍف غير من
ّد . ُيَح

  

بذاته علمنا يحيط  - فل45
 

. صفاته عن ينفك ل كذاك
  

في جاء قد ما  - فكل46
الدليل

 

. تمثيل ما غير من فثابت
  

كوجهه ونحوها رحمة  - من47
 

. نهجه من ما وكل ويده
  

النزول وصفة  - وعينه48
 

. النزول من فاحذر وخلقه
  

والفعال الصفات  - فسائر49
 

. الجلل ذي لله قديمة
  

تمثيل ول كيف بل  - لكن50
 

ًا ْغم والتعطيل الزيغ لهل َر
.

  

الذكر في أتت كما  - فمّرها51
 

ِر وغير تأويل غير من ْك . ُن
  

.وهذه مسألة واضحة جلية

أما قول ولد الددو: 

(لكن جاء بعدهم عدد من الئمة فوجدوا أن هذا الكلم
يمشي مع الناطقين بالعربية على وجه السسسليقة أو السسذين
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تعلموها، وأما العجم وقد أرسسسل إليهسسم محمسسد صسسلي اللسسه
عليه وسلم كما أرسل إلى العرب فل يمكن أن يقال لهسسم
الوجه معلوم أو الستواء معلوم أو اليدان فهم ل يعلمسسونه
فهو ليس من لغتهم وليس من السنة أن يشسسرح لهسسم لن

ذلك شرح والسلف لم يكونوا يشرحون لفظا من ذلك).

هذه الفقرة لي عليها ملحظات: 

 أن السسذين قسسالوا بالتأويسسل لسسم يقولسسوا بسسأناَّلوألـُـُى:
الترجمة هي السستي أرغمتهسسم علسسى التأويسسل وإنمسسا صسسرحوا
جميعا بأنهم قالوا بالتأويل تنزيها لله عن اتصافه بأوصسسافا

المخلوق في زأعمهم .

فل ينبغي العتذار عنهم إل بما اعتذروا به عن أنفسهم
ول ينبغي أن يقّولوا ما لم يقولوا.

ثم إن العذر الذي كسانوا يسذكرونه عسسن أنفسسسهم أقسسرب
إلى القبول من هذا العذر الذي ذكر ولد الددو .

أن هذا العتذار الذي ذكر ولد السسددو ل يمكسسناَّلثانية: 
قبوله لن قضية الترجمة المطلوب فيها الترجمة الحرفيسسة

لظاهر النص وإثباته وعدم التعرض لكيفيته .

فل فرق أن نثبت اليد أو الرجسسل أو السسساق بالعربيسسة أو
أن نثبتها بلغاة أخرى .

وليس من المسلم أبدا قوله: 

(فل يمكسسن أن يقسسال لهسسم السسوجه معلسسوم أو السسستواء
) إذمعلوم أو اليدان فهم ل يعلمونه فهو ليسسس مسسن لغتهسسم

ما من لغة في العالم إل وفيهسسا تسسسمية اليسسد؛ ولكسسن يقسسال
لكل قوم بلسانهم: يد ليست كيد البشر .

اَّلثالثة: 

أن تفويض السلف الذي كانوا يذكرون إنما هو تفسسويض
أي أنهسسم يثبتسسون ظسساهر، في الكيفية ل فسسي إثبسسات الخسسبر 

،الخبر ويؤمنون به ويفوضون حقيقة كيفيته إلى الله تعالى
وهذا هو معنى التفويض عندهم .
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وقد أشار إلى ذلك العلمسسة بسسداه بسسن البصسسيري رحمسسة

الله عليه في رسالته القيمة: 

"تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف ل ينافي
الجراء على الظاهر"

فقولهم: (أمّروها ) ليس شكا فيهسسا وإنمسسا هسسو للتحسسذير
من التعرض للكيفية .

كقسسول مالسسك بسسن أنسسس لمسسا سسسئل عسسن قسسوله تعسسالى:
{ الرحمن علسسى العسسرش اسسستوى } كيسسف اسسستوى فقسسال:
السسستواء معلسسوم والكيسسف مجهسسول واليمسسان بسسه واجسسب
والسؤال عنه بدعة وكذلك ربيعة قبله . فهم يثبتون الصفة

ويفوضون في معرفة كيفيتها .

وإذا علم هسسذا فسسإن السسسلف لسسم يكونسسوا محتسساجين فسسي
الترجمسسة إلسسى التعسسرض لشسسرح الكيفيسسة لن الترجمسسة ل
تتوقف على ذلك وإنما تتوقف علسسى ترجمسسة ظسساهر النسسص
وهسسو غيسسر ممنسسوع لن اليمسسان بسسه واجسسب ومطلسسوب و

المحظور هو التعرض لكيفيته .

فنحن نجد في النصوص الشرعية أن في الجنسسة أنهسسارا
وأشجارا وعسل ولبنا وفاكهة وخمرا ونؤمن بأنهسسا ل تشسسبه
ما عندنا في الدنيا إنما هسسو مسسن بسساب التفسساق فسسي السسسم
والختلفا في المسمى كما قال ابسن عبساس: "ليسسس فسسي

الجنة من الدنيا إل السماء" .

أقول إذا كنا نترجم النصوص الشرعية التي وردت في
أوصافا الجنسسة ترجمسة حرفيسسة مسسع التسسسليم بأننسا ل نسدرك
كيفيتها على الحقيقة فل مانع أيضا مسسن ترجمسسة النصسسوص
المتعلقة بالصفات مسسع اليمسسان بظاهرهسسا والتسسسليم بأنسسا ل

ندرك كيفيتها .

ثم قال ولد الددو: 

 بعض الئمة هذا مجال للجتهسساد ووصسسلواىفلذلك رأ( 
فيها إلى اجتهادين: إما بتأويله؛ بمعني إما أن يعمل بالعقل
ة والقياس في قياسه على بعض الصفات الستي ثبتست بأدل
أخرى وهؤلء يقولسسون ل فسسرق بيسسن آيسسات الحكسسام وآيسسات
العقائد ول بين أحاديث الحكام وأحاديث العقائسسد كسسل مسسن
عند ربنا، وقد اتفقنا على إعمال القياس في آيات الحكام
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وأحاديثها، فلماذا ل نعملها أيضا عندما يشكل علينسسا شسسيء

).من آيات الصفات وأحاديثها

وعلى هذه الفقرة عدة ملحظات: 

اَّلوألى: 

أن مسألة تأويل الصفات ليست من باب القياس وإنما
هي من باب صرفا اللفظ عن ظاهره وحمله علسسى معنسسى

آخر ليس هو المتبادر عند الطلق .

اَّلثانية: 

أن القياس في هذه المسألة ممنوع لنسسه ل قيسساس مسسع
النص وقد ورد فسسي النصسسوص ذكسسر هسسذه الصسسفات فسسوجب
إثباتها واليمان بها كما وردت في النص؛ ول يجوزأ إلغاؤهسسا
بناء علسسى القيسساس؛ لن القيسساس مسسع النسسص قيسساس فاسسسد

العتبار .

اَّلثالثة: 

إذا قلنا بقياس هذه الصفات المختلف فيهسا علسى بقيسسة
الصفات المتفق عليها فهسسذا يقتضسسي إثباتهسسا ل تأويلهسسا لن
تلك الصفات المتفسسق عليهسسا فيهسسا مشسسابهة للمخلسسوق فسسي
السم ولكنا اتفقنسسا علسسى إثبسسات الصسسفة للسسه تعسسالى ونفسسي

مشابهته للمخلوقين فيها .

وهذا هو الذي قال فيه الشيخ محمد المين الشنقيطي
في كلمه السابق: 

(ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سسسمع وبصسسر
ّ يتصف بهما جميع الحيوانات فكسسأن اللسسه يشسسير للخلسسق أل
ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعسساء أن الحسسوادث تسسسمع
ّبه بل عليهم أن يثبتوا له صسسفة سسسمعه وتبصر وأن ذلك تش

وبصره على أساس ليس كمثله شيء).

فقيسساس السسوجه واليسسد علسسى السسسمع والبصسسر يقتضسسي
إثباتهما ل تأويلهما .

قال ولد الددو: 
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ولهم الحق أن يعملوا ذلك سواء أصابوا أم أخطئوا(  

) .ول بد أن يكونوا بين مصيب ومخطئ

وهذا غير مسلم به فل يمكن أن يكون لهسم الحسق فسي
أن هسذا هذا المر إل إذا كانوا على صواب أمسا إذا عرفنسا ب
القول الذي ذهبوا إليه خطأ ونفي عن الله تعالى مسسا أثبتسسه
لنفسه فل يمكن أن يقال بأن لهم الحق فسسي ذلسسك بسسل إن

ول حق لحد في الخطأ البين .؛ خطأهم بين واضح
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المبحث السابع

اَّلموقف من اَّلشيعة
قال ولد الددو: 

(أما الموقف الرابع فهو الموقف من التشيع 

 القرن الول الهجسسري ومسسايفهذه الظاهرة ظهرت ف 
زأالسست قائمسسة إلسسى الن وهسسي مسسن المسسور المفرقسسة بيسسن

لمسلمين، وقد حصل فيها إفراط وتفريط، و " الوسسسطيةا
" مطلوبة فيها فإن بعض الناس يغلوا فيريد القضسساء علسسى
" الشيعة " وإزأالتهم مسن الوجسود أو إنكسار أن يكونسوا مسن
هذه المة ويحكم على فرقة بكاملها بسسالكفر فهسسذا ل شسسك
غلو وتجاوزأ، وكذلك في المقابل أيضا نجسسد السسذين يريسسدون
أن يتجاهلوا طوام وأمورا كبيرة خسسالطت التشسسيع منهسسا مسسا
يصل إلى حد التكفير، ومنها ما يصل إلى ما دون ذلك؛ فل
شك أن الحد الوسط في هذا أن يقال ل يمكسسن أن يحكسسم
على جميع أهل التشيع بحكم واحد كما ل يمكن أن يحكسسم
على جميع أهل التصوفا بحكم واحسسد أو علسسى جميسسع أهسسل
مذهب من المذاهب أو طائفة من الطوائسسف بحكسسم واحسسد
بل ل بد أن يفصل فيهم وأن ينظسسر إلسسى مقسسولتهم، وأن ل
يحمسسل أحسسد مسسا لسسم يقلسسه فل ينسسسب لسسساكت قسسول، وكسسل
يخسساطب بقسسوله وميسسزان العسسدل والقسسسط ينتظرنسسا يسسوم

القيامة، وقد بين الله قاعدته فقال: 

ِفسسي ُصسسُحِف ُموَسسسى (  ِبَما  أ 
ْ ّب َن ُي َلْم  َأْم  ِهيسسَم36{  ْبَرا ِإ َو  (

ّفى ( َو ِذي  ّل ُأْخَرى (37ا ِوزْأَر  ٌءْة  ِزأَر َوا ِزُر  َت َأّل  ْيسسَس38)  َل َأْن  َو  (
َعى ( ِإّل َما َس ْنَساِن  ِْل ُيَرى (39ِل ْوفَا  َيُه َس ْع َأّن َس َو ُثّم40)   (

َفى} [النجم:  ْو َْل َء ا ْلَجَزا ُه ا ] .41 - 36ُيْجَزا

ومن هنا فسسإن مسسا نجسسده فسسي المسسة اليسسوم مسسن تبسساين 
وجهسسات النظسسر فسسي هسسذا البسساب يقتضسسي التنسسبيه إلسسى "
الوسطية " فيه، فإن من الناس من يسسري مواقسسف ناصسسعة
لبعض الحزاب التي تنتهج منهج التشيع ويسسري جهسسادا فسسي
سسسبيل اللسسه ونصسسرة للحسسق ومقارعسسة للعسسدو وقيامسسا بحسسق
المة ؛ فيريد أن يغض الطرفا بسبب ذلك عما وراءه مسسن
المور الخرى، وفي المقابسسل أيضسسا نجسسد آخريسسن يتنكسسرون
لهذه المور القائمة الموجسسودة ويريسسدون إهمالهسسا، وهسسؤلء

.كلهما نظر بعين واحدة
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و " الوسسسسطية " تقتضسسسي النظسسسر بعينيسسسن وأن يثبسسست
النسسسان اليجابيسسات وأن يثبسست السسسلبيات أيضسسا وأن يسسزن

.بينهما بميزان القسط 

فالله جل جلله يزن العمال يوم القيامة فيقول:  

{ فمن ثقلت موازأينه فؤلئك هم المفلحون }  

فإذا كان الحكم العدل علم الغيوب الذي يعلم السسسر 
وأخفسسي يضسسع الميسسزان القسسسط ليسوم القيامسسة فيضسسع فيسسه
العمسسال فسسي كفسستين ولسسه لسسسان فكسسذلك ل بسسد أن تكسسون
أحكامنا مبنية على هسسذا السسوجه و أل نهمسسل اليجابيسسات وأل

نهمل السلبيات بل نوازأن بينهما). 

هذا الكلم أبعد ما يكون عن الطسسرح العلمسسي وتوسسسط
القول ل تلزأم بينه وبين الصحة والصواب .

والسلوب العلمي يقتضي النظسسر فسسي عقيسسدة الشسسيعة
وتبيين ما فيها من أمور مكفرة فسسإذا تحققنسسا مسسن وجودهسسا

فينبغي الحكم على كل من يدين بهذه العقيدة بالكفر .

ومن الغريب أن يعترفا ولسسد السسددو بسسأن عقيسسدة هسسؤلء
القوم تتضمن أمورا مكفرة ثم يسسدعو إلسسى عسسدم تكفيرهسسم

بحجة أنه ( ل ينسب إلى ساكت قول )!

فهل هنسساك أبلسسغ فسسي الكفسسر مسسن النتمسساء إلسسى مسسذهب
عقدي يتضمن أمورا كفرية ؟

لماذا ل نقول أيضا بأن عوام النصارى ل يجوزأ تكفيرهم
لنه ل ينسب إلى ساكت قول ؟!

أما قوله: 

ل يمكن أن يحكم على جميع أهل التشيع بحكم واحسسد(
كما ل يمكسن أن يحكسم علسى جميسسع أهسسل التصسسوفا بحكسسم
واحد أو على جميع أهسسل مسسذهب مسسن المسسذاهب أو طائفسسة
من الطوائف بحكم واحسسد بسسل ل بسسد أن يفصسسل فيهسسم وأن
ينظر إلسسى مقسسولتهم، وأن ل يحمسسل أحسسد مسسا لسسم يقلسسه فل

) فهذا الكلم قد يكون صحيحا إذا كانينسب لساكت قول
في القول المذكور خلفا .
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أما إذا كان هسسذا القسسول مسسن صسسلب عقيسسدتهم وينصسسون
عليه في مصنفاتهم وكتبهم ولم ينتدب أحسسد مسسن أعلمهسسم
ول ول عسوامهم لبطساله أو رده أو السبراءة منسه فكيسف نق

بأنه: ل ينسب إلى ساكت قول ؟ 

فالساكت منهم مع النتماء إليهم دون النكار عليهم هو
قطعا راض بهذا القول الكفري.

والناظر في حال الشسسيعة اليسسوم يجسسد أنهسسم بعسسد نجسساح
الخميني في ثورته تحول معظمهسسم إلسسى مسسذهب الماميسسة
الذي سعت إيران-الخميني إلى نشره في كل أنحاء العالم
باعتبسساره الممثسسل الوحيسسد للسسسلم الصسسحيح؛ وكسسان الجهسسد
الكبر من الدعوة إلى هذا المذهب موجها إلى الجماعسسات

 من أجل حملها على تبنسسي هسسذا المسسذهب؛ىالشيعية الخر
حسستى إن الزيديسسة فسسي اليمسسن اشسستكوا مسسن هسسذا النشسساط

"المامي" الذي بدأ يهدد مذهبهم .

فإذا عرفنسسا أن معظسسم الشسسيعة اليسسوم يسسدينون بمسسذهب
المامية بقي أن نتعرفا على عقيدة هسسذا المسسذهب وبعسسض

ما فيه من أمور مكفرة مع بيان أقوال أهل العلم فيهم: 

بيان اَّلروأاَّفض لحقيقة مذهبهم: 

- يقسسول محمسسد بسساقر المجلسسسي فسسي حسسق اليقيسسن: «1
وعقيدتنا في التبرؤ: أننسسا نتسسبرأ مسسن الصسسنام الربعسسة: أبسسي
بكر، وعمسسر، وعثمسسان، ومعاويسسة، والنسسساء الربسسع: عائشسسة
وحفصة، وهند، وأم الحكم، ومن جميع أشياعهم وأتباعهم،
وأنهم شر خلق الله على وجه الرض، وأنسسه ليتسسم اليمسسان

بالله ورسوله والئمة إل بعد التبرؤ من أعدائهم ».

- روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: « كان النسساس2
أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إل ثلثة. فقلسست:
ومن الثلثة؟ فقال: المقداد بن السود، وأبسسو ذر الغفسساري،
وسلمان الفارسي، رحمة الله وبركسساته عليهسسم، ثسسم عسسرفا
أناس بعد يسير، وقسسال: هسسؤلء السسذين دارت عليهسسم الرحسسا
ًا فبسسايع ». وأبو أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكره

.246-8/245الروضة من الكافي 

- وفي كتاب الختصاص للمفيد: 3
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عن عبدالملك بن أعين أنه سأل أبا عبسسدالله فلسسم يسسزل
ًا، فقسسال: « أي واللسسه يسسا يسأله حتى قال: فهلسسك النسساس إذ
ابن أعين هلك الناس أجمعون أهل الشرق والغرب، قسسال:
إنهسسا فتحسست علسسى الضسسلل، أي واللسسه هلكسسوا إل ثلثسسة نفسسر
سلمان الفارسي، وأبو ذر، والمقداد ولحقهسسم عمسسار، وأبسسو
ساسان النصاري، وحذيفة وأبو عمسسرة فصسساروا سسسبعة ».

.6الختصاص ص

أقواَّل أهل اَّلعلم في اَّلروأاَّفض: 

:  طاهر بن محمد السفراييني- قال1

(واعلسسم أن جميسسع مسسن ذكرنسساهم مسسن فسسرق الماميسسة
ّيسسر ُغ متفقون على تكفير الصحابة ويدعون أن القسسرآن قسسد 
عما كان ووقع فيه الزيسسادة والنقصسسان مسسن قبسسل الصسسحابة
ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فأسقطه
الصحابة عنه ويزعمون أنه ل اعتماد على القسسرآن الن ول
على شيء من الخبار المروية عن المصسسطفى ويزعمسسون
أنه ل اعتمسساد علسسى الشسسريعة السستي فسسي أيسسدي المسسسلمين
وينتظرون إماما يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشسسريعة
وليسوا في الحال على شيء من الدين وليس مقصسسودهم
من هذا الكلم تحقيق الكلم في المامة ولكن مقصسسودهم
اسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حسستى يتوسسسعوا
في استحلل المحرمات الشرعية ويعتذروا عند العوام بما
يعسسدونه مسسن تحريسسف الشسسريعة وتغييسسر القسسرآن مسسن عنسسد
الصحابة ول مزيد على هذا النوع من الكفر إذ ل بقساء فيسه

)41 / 1التبصير في الدين - ( على شيء من الدين)

- قال الشوكاني رحمه الله: 2

( إن أصل دعوة الروافض كياد الدين، ومخالفة شريعة
المسسسلمين والعجسسب كسسل العجسسب مسسن علمسساء السسسلم،
وسلطين الدين، كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ فسسي
القبح إلى غايته ونهايته، فإن هؤلء المخسسذولين لمسسا أرادوا
رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنسسوا فسسي أعسسراض
الحاملين لها، السسذين ل طريسسق لنسا إليهسسا إل مسسن طريقهسسم،
واستزلوا أهسسل العقسسول الضسسعيفة بهسسذه الذريعسسة الملعونسسة
والوسيلة الشيطانية، فهم يظهسسرون السسسب واللعسسن لخيسسر
الخليقة، ويضمرون العنسساد للشسسريعة، ورفسسع أحكامهسسا عسسن
العباد . وليس في الكبائر أشسسنع مسسن هسسذه الوسسسيلة إل مسسا
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توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منهسسا، لنسسه عنسساد للسسه عسسز وجسسل

ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته .

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحسسدة
منها كفر بواح: 

الولى: العناد لله عز وجل .

الثانية: العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم.

الثالثة: العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها .

 رضي الله عنهسسم، الموصسسوفينتكفير الصحابةالرابعة: 
في كتاب الله سبحانه بأنهم أشداء على الكفسسار، وأن اللسسه
تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهسسم، مسع أنسه قسسد
ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسسسلما كفسسر
كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النسسبي
صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال الرجل لخيه يا كافر

فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإل رجعت عليه )

وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كسسافرا بتكفيسسره
لصحابي واحد، فكيف بمسسن كفسسر كسسل الصسسحابة، واسسستثنى
أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلل علسسى الطغسسام

الذين ل يعقلون الحجج ؟! ) إ.ه 

- قال شيخ السلم ابن تيمية رحمسسه اللسسه: وأمسسا مسسن3
زأعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم إل نفرا قليل ل يبلغون بضسسعة عشسسر وأنهسسم فسسسقوا
فل ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل ل ريب فسي كفسر مسن

لم يكفره ."انتهى كلمه"

- قال المام البخاري رحمه الله: 4

( ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صسسليت
خلف اليهسسود والنصسسارى، ول يسسسلم عليهسسم ول يعسسادون ول

 خلسق أفعسسال-يناكحون ول يشسهدون ول تؤكسسل ذبسائحهم ) 
125العباد 

- المام ابن كثير الدمشقي: 5
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اَّلوسـُطي

ة
ٌءْد ّرُسسسوُل قال رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه (ّمَحّم
ُهسْم َتَرا ُهسْم  َن ْي َب اء  ِر ُرَحَم ّفسا ُك ْل َلسى ا َع ّداء  َأِش َعُه  ِذيَن َم ّل َوا ِه  ّل ال
ِفسسي ُهْم  ًا ِسسسيَما َوان ِرْضسس َو ِه  ّلسس َفْضلً ّمَن ال ُغوَن  َت ْب َي ًا  ًا ُسّجد ّكع ُر
ُهسسْم ُل َث َوَم ِة  ْوَرا ّتسس ِفسسي ال ُهْم  ُل َث ِلَك َم َذ ِد  ِر الّسُجو َث َأ ِهم ّمْن  ِه ُوُجو
َوى َت َفاْسسس َلَظ  ْغ َت َفاْسسس ُه  َفآزَأَر ُه  َأ ْط َأْخَرَج َش َكَزْرٍع  ِْلنِجيِل  ِفي ا

ّفسساَر) ُك ْل ِهسسُم ا ِب ِغيَظ  َي ِل َع  ْعِجُب الّزّرا ُي ِه  ِق َلى ُسو ،29الفتسسح:  َع
قال: 

(( ومن هذه الية انتزع المام مالسسك رحمسسه اللسسه عليسسه
في رواية عنه بتفكير الروافسسض السسذين يبغضسسون الصسسحابة
رضي الله عنهم، قال: لنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة
رضي الله عنهم فهو كافر لهذه ليسسة، ووافقسسه طائفسسة مسسن

-ابسسن كسسثير49).سس 49العلماء رضي الله عنهم على ذلك ) (
4/219

فهذه عقيدة الروافض وهذه أقوال أهل العلم فيهم ..

فهل يقال في مثل هؤلء: ل ينسب لساكت قول ؟

أما قول ولد الددو: 

فسسإن مسسن النسساس مسسن يسسري مواقسسف ناصسسعة لبعسسض(
الحزاب التي تنتهج منهج التشيع ويسسري جهسسادا فسسي سسسبيل
الله ونصسسرة للحسسق ومقارعسسة للعسسدو وقيامسسا بحسسق المسسة ؛
فيريد أن يغض الطرفا بسبب ذلك عما وراءه من المسسور
الخرى، وفسسي المقابسسل أيضسسا نجسسد آخريسسن يتنكسسرون لهسسذه

 )، المور القائمة الموجودة ويريدون إهمالها

فهذا القول والله هو العجب العجاب !

وقائله يجهل أو يتجاهسسل حقيقسسة هسسؤلء القسسوم وخبثهسسم
ومكرهم وسوء طويتهم ..

ثم أين جهاد الشيعة في سبيل الله وقيامهم بحق المة
؟

هسسل يقاتسسل الشسسيعة مسسن أجسسل السسسلم أم مسسن أجسسل
مذهبهم الخاص ونشره وبسط نفوذه ؟

وهل مقارعتهم للعدو لنه عدو السلم أم عدو الشيعة
المامية ؟
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ة
لمسساذا لسسم يتسسدخل حسسزب اللسسه (حسسزب الشسسيعة) لنقسساذ

المسلمين في غزة في الحرب الخيرة عليهم ؟

لقد كان حسن نصر الله أثناء هذه الحرب يهاجم حكام
العرب لنهم لم يحركسسوا جيوشسسهم لنقسساذ المسسسلمين فسسي
غسسزة ..فسسي حيسسن أنسسه هسسو يملسسك ترسسسانة مسسن السسسلحة

الصاروخية لم يطلق منها صاروخا واحدا تجاه إسرائيل !

فلماذا يدخر هذه السلحة والمسلمون حسسوله يغرقسسون
في دمائهم ؟

أما آخر حروب حسسزب الشسسيعة هسسذا مسسع إسسسرائيل فقسسد
كانت حربا من أجل مصالح هذا الحزب الخاصسسة والفسسراج

عن بعض أسراه !

وهو أمر ل ناقة للسلم فيه ول جمل ..

ومع ذلك فقد كان على أهل السنة أن يتحملوا تكاليف
هذه الحرب الباهظة !

فقد كان أفراد حزب الله (حسسزب الشسسيعة) يسسأتون إلسسى
قرى أهل السنة ويطلقون منها الصسسواريخ تجسساه إسسسرائيل
ثم ترد الطائرات السرائيلية بقصف لهسسذه القسسرى يحولهسسا

إلى أثر بعد عين!

ل يمكن أن يحسن الظسسن بهسسذا الحسسزب أو يعلسسق عليسسه
أمل إل من كان جسساهل لسسدين هسسذا الحسسزب وجسساهل لسسواقعه

وجهل لتاريخه ..

إنسسه حسسزب رافضسسي خسسبيث قسسام علسسى أسسساس عقيسسدة
الرفض وهو ذراع لولية الخميني وامتداد لحركة أمل التي
قسامت بقتسل المسسلمين الفلسسطينيين فسي مجسازأر صسبرا
وشاتيل وغيرها وكان زأعيمه حسسن نصسر اللسه عضسوا فسي

هذه الحركة قبل أن يلتحق بإيران.

وكيف يدعي ولد الددو بأن الشسسيعة قسساموا بحسسق المسسة
مع أنهم لم يسيطروا فسسي مكسسان إل ذاق أهسسل السسسنة فيسسه

هم أهل السنة في العراق في محنسسة شسسديدة المرين فها
وكرب عظيم يلقون فيه أصسسنافا العسسذاب وأنسسواع التنكيسسل
على أيدي الرافضة الخبثاء الذين يحسساولون تطهيسسر الرض
منهم بعد ما آل الحكم إليهم نيابة عن حلفائهم المحتلين .
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هم أهل السنة في إيران في قبضة أعداء الصحابة وها

يحاصرون في دينهم وتنسستزع منهسسم مسسساجدهم ول يسسسمح
لهسسم بتأسسسيس أي مسسسجد ويعسساملون بسسأنواع مسسن الظلسسم
والضسسطهاد ل تجسسوزأ حسستى مسسع أهسسل الذمسسة مسسن اليهسسود

والنصارى .

أما حزب الشيعة الرافضي في لبنان فقد جعسسل نفسسسه
رقيبا على أهسسل السسسنة هنسساك وسسسورا يحيسسط بهسسم حسستى ل

يسقط بأيديهم سلح ول يصل إليهم مدد .

م به بعسسد سسسيطرته فسسي تلسسك البلد هسسواوكان أول ما ق
تجريد أهل السنة من السلح .

ثم إن هذا القول الذي ذكر ولد السسددو بسسأنه هسسو القسسول
الوسط لم يتبّن فيه موقفا معينا ول حكما محسسددا بسسل كسسل
ما فعل هو رفضه لتكفير الرافضسسة علسسى العمسسوم دون أن
يأتينا بموقف بديل أو حكم محدد؛ حيث لسم يسسبين لنسا: مسن
هو كسسافرهم ومسسن هسسو مسسسلمهم ول لمسساذا كفسسر هسسؤلء ول

لماذا أسلم هؤلء !

وهذا تهرب من إسقاط الحكم الشرعي على محله . 

***

وهذا آخر الرد على كلم ولد الددو .

و نشرع بعده في الرد على كلم عصام البشير .
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الفصل الثاني

اَّلرد على عصام اَّلبشير
قام عصام البشير في هذا المؤتمر بإلقاء عدة كلمسسات
وتقديم محاضرة بعنوان "الخطسساب الوسسسطي بيسسن الصسسل
والعصر" سعى جاهسسدا مسسن خللهسسا إلسسى إلقسساء الكسسثير مسسن
الشبه كما حسساول التلعسسب بمفهسسوم النتمسساء إلسسى السسسلف
وتمييعه حتى يتوهم من ل دراية له بسسأن المنهسسج الوسسسطي

الذي يتحدث عنه عصام هو منهج السلف !

وهذا تعليق على بعض الفقرات التي وردت في كلمه 
في المؤتمر سقناها في هذه المباحث .
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المبحث الول

مفهوم اَّلنتماء للسلف
قال عصام البشير: 

فهل انتماؤنا لمنهج السلف الصالح هو انتمسساء للمنهسسج(
أم للمذهب ؟ بعض العاملين المعاصسسرين يعتسسبر أن انتقسساء
بعسسسض أقسسسوال السسسسلف وجزئيسسسات معسسسارفهم وعلسسسومهم
وألفاظهم ومصطلحاتهم هو التعبير الوحيد لمعني النتمسساء

.إلى السلف 

ويعتبر أن استدعاء معارك التاريخ السستي تحسسدث عنهسسا 
السسسلف الصسسالح كسسأثر عسسن تحسسديات زأمسسانهم ومشسسكلت
عصسسرهم هسسو تعسسبير عسسن مضسسمون النتمسساء إلسسى السسسلف
الصالح؛ فإذا تحدث السلف عن " المعتزلسسة " و" الجهميسسة

نتمسساءال" و" المعطلة " و " القرامطسسة " و " الخسسوارج " ف
 نتحدث عن هذه الفرق .نإليهم يقتضي بالضرورة أ

نتماء مسسن منهسسج إلسسى مسسذهبإلاوأصبح بعضهم يحول  
نتماء إلى السلف الصالح هو التمركز حولإلافيعتبر محور 

بعسسض اجتهسسادات أعلم المسسة قسسديمها وحسسديثها، فل يعتسسبر
المر مشروعا إل إذا وثق بنص من كلم شيخ السلم بسسن
تيمية أو من قبله كالمام أحمد أو من بعده كابن القيسسم أو

بالمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب !

هؤلء أعلم لهم فضلهم ولهسسم سسسبقهم ولهسسم جهسسادهم
ولهم إمامتهم في المسسة كسسذلك ولكسسن هسسم بعسسض السسسلف
وبعض أهل العلم وليسوا كل أهسسل العلسسم، وغيرهسسم كسسذلك
لهم فضلهم وسابقتهم وجهادهم وهسسم مسسن بعسسض السسسلف
والخلف فل يمكن أن يكسسون التمركسسز حسسول اجتهسساد بعسسض
العلم قديما أو حديثا هو المعبر عن النتماء إلى السسسلف
الصسسالح، السسسلف الصسسالح منهسسج رحسسب يعسسبر عسسن فهسسم
النصوص الشرعية وفق مناهج النظر السستي اسسستقرت فسسي
علسسم أصسسول الفقسسه علسسم السسستدلل وعلسسم النظسسر وعلسسم
الترجيح، واستقرت في علم الحديث الذي يوضح ضسسوابط

).الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف 

الرد على كلمه: 

قوله: 
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( فهل انتماؤنا لمنهج السلف الصالح هو انتماء للمنهج 

أم للمذهب ؟ )

اتباع السلف الصالح، يعني القتداء بهم، والسسسير علسسى
.منهجهم، وعدم مخالفتهم 

فهذه مسألة واضحة ل تحتاج إلى شرح . 

ول معني للسؤال: هل اتباعهم من قبيل اتباع المنهج 
 لن المقصسسود هسسو التقيسسد بمسسا؛أو من قبيل اتباع المسسذهب

كانوا عليه، فإذا كان لهسسم منهسج فينبغسسي التقيسسد بمنهجهسسم،
وإذا كان لهم مذهب فينبغي التقيد بمذهبهم .

مشكلة عصام البشير أنه يتبنى منهجا مخالفا لما كسسان
عليسسه السسسلف ول يريسسد أن يعسسترفا بسسذلك ول يسسستطيع أن
يبرهن من خلل سلوكه على انه متبع لمنهج السلف؛ فلسسم
يجد من الوسائل إل تمييع مفهوم منهج السلف وتمطيطسسه

حتى ل يضيق عن منهج عصام !!

قوله:  

(بعسسض العسساملين المعاصسسرين يعتسسبر أن انتقسساء بعسسض 
أقسسوال السسسلف وجزئيسسات معسسارفهم وعلسسومهم وألفسساظهم

نتمسساء إلسسىإومصسسطلحاتهم هسسو التعسسبير الوحيسسد لمعنسسي ال
 .السلف)

تعليق: 

انتقسسساء أقسسسسوال السسسسلف ومعسسسارفهم وعلسسسومهم 
ومصطلحاتهم أمر محمود ل لوم على صاحبه ول ينبغي أن

يضيق به صدر مسلم أو ينزعج منه . 

وإنمسسا اللسسوم علسسى مسسن أعسسرض عسسن علسسوم السسسلف 
ومصطلحاتهم وألفاظهم .

وهذا الكلم دليل على أن صاحبه ل يقيسسم وزأنسسا لهسسل 
السلف ول لعلومهم .

قوله: 
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( ويعتبر أن استدعاء معارك التاريخ التي تحدث عنهسسا 

السسسلف الصسسالح كسسأثر عسسن تحسسديات زأمسسانهم ومشسسكلت
نتمسساء إلسسى السسسلفإعصسسرهم هسسو تعسسبير عسسن مضسسمون ال

.الصالح 

فإذا تحدث السلف عن " المعتزلة " و" الجهمية " و" 
نتمساء إليهسمإلاالمعطلة " و " القرامطة " و " الخوارج " ف

 نتحدث عن هذه الفرق) نيقتضي بالضرورة أ

لسسم يقسسل أحسسد أن مسن شسسروط النتمسساء إلسسى السسسلف 
الحديث عن طوائف البدع، بسسل يكفسسي أن يكسسون الشسسخص
متمسسسسكا بمعتقسسسد السسسسلف ومقتفيسسسا سسسسلوكهم ومتبعسسسا

لمنهجهم .

أما معرفة طوائف البدع المخالفة لمنهج السلف فهي 
معينة على معرفة منهج السلف، والشيء يعرفا بنقيضسسه،

وبضدها تتميز الشياء.

والعلماء لم يصنفوا في العقائد إل بعد ظهسسور طوائسسف
البدع وكان ذلك من أجل التحذير منها .

فكانوا يحذرون مسسن الطوائسسف المخالفسسة فسسي المعتقسسد
مثل القدرية والمعتزلة والمرجئة والخسسوارج ويكتبسسون فسسي

ذلك المصنفات .

قال شيخ السلم بن تيمية: 

(ومن شسسأن المصسسنفين فسسي العقائسسد المختصسسرة علسسى
مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميسسز بسسه أهسسل
السنة والجماعة عسسن الكفسسار والمبتسسدعين فيسسذكروا إثبسسات
الصفات وأن القرآن كلم الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى
في الخرة خلفا للجهمية من المعتزلة وغيرهم ويسسذكرون
أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنسسه
ما شاء الله كان وما لم يشأ لسم يكسسن خلفسسا للقدريسة مسن
المعتزلسسة وغيرهسسم ويسسذكرون مسسسائل السسسماء والحكسسام
والوعسسد والوعيسسد وأن المسسؤمن ل يكفسسر بمجسسرد السسذنب ول
يخلد في النار خلفا للخوارج والمعتزلسسة ويحققسسون القسسول
فسسي اليمسسان ويثبتسسون الوعيسسد لهسسل الكبسسائر مجمل خلفسسا
للمرجئة ويذكرون إمامة الخلفاء الربعة وفضسسائلهم خلفسسا

/1للشيعة من الرافضة وغيرهم) العقيدة الصسسفهانية - (  
31(
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وقسد قسال عمسر رضسسي اللسه عنسسه: إنمسسا تنقسسض عسري 

السلم عروة عسسروة إذا نشسسأ فسسي السسسلم مسسن ل يعسسرفا
الجاهلية . 

فدراسسة أقسوال أهسل البسدع ومعرفتهسا هسي الوسسيلة 
 لتجنبها والحذر منها قال حذيفة كان الناس يسألونىالول

رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الخير وكنسست أسسسأله
.عن الشر مخافة أن يدركني 

والحسسديث عسسن هسسذه الفسسرق ليسسس اسسستدعاء لمعسسارك
التاريخ بل هو انعكسساس لمخلفسسات الواقسسع فسسإن فكسسر هسسذه
الطوائسسف البدعيسسة مسسا زأال موجسسودا لسسدى المسسسلمين إمسسا

بطريقة كلية وإما بطريقة جزئية .

والوسطيون المعاصرون لم يسلموا من ضسسللت هسسذه
الطوائف حيث يوجد فيهم الرجساء ..ويوجسد فيهسم تعطيسل

 !تالسماء والصفا

فالحسسديث عسسن هسسذه الفسسرق ليسسس اسسستدعاء لمعسسارك
التاريخ وإنما هو معالجة لمراض الواقع .

ولكن لمسساذا ينتقسسد علينسسا عصسسام البشسسير الحسسديث عسسن
طوائف البدع في حين أنه هسسو وأصسسحاب منهجسسه يركسسزون
على منهج الخوارج ويحسسذرون النسساس منسسه ويربطسسون كسسل

نشاط للمجاهدين بمنهج الخوارج ؟!

ولكي تعلم أن عصام البشير يقتبس من العلمسسانيين أو
على القل يتفق معهم في الطرح اقرأ ما كتب الجابري: 

( إن الساحة الثقافية العربية الراهنة التي يتكون فيها 
العقسسل العربسسي المعاصسسر سسساحة غريبسسة حقسسا، إن القضسسايا
الفكريسسة السياسسسية الفلسسسفية والدينيسسة السستي تطسسرح فيهسسا
لسسستهلك النقسساش قضسسايا غيسسر معاصسسرة لنسسا إنهسسا قضسسايا
الماضي تجتر اجترارا من طرفا قسسسم كسسبير مسسن الفقهسساء
والعلماء والدباء أولئك الذين يعيشسسون مغسستربين بعقسسولهم
عسسن الماضسسي محكسسومين بكسسل سسسلطاته الظسساهرة منهسسا
والخفيسسة، السياسسسية واليدلوجيسسة ) الجسسابري: بنيسسة العقسسل

 .572العربي ص: 

قوله: 
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ذهبإلا(وأصبح بعضهم يحول   نتماء من منهسج إلسى م

نتماء إلى السلف الصالح هو التمركز حولإلافيعتبر محور 
بعسسض اجتهسسادات أعلم المسسة قسسديمها وحسسديثها، فل يعتسسبر
المسسر مشسسروعا إل إذا وثسسق بنسسص كلم شسسيخ السسسلم بسسن
تيمية أو من قبله كالمام أحمد أو من بعده كابن القيسسم أو
بالمام الشسسيخ محمسسد بسسن عبسسد الوهسساب هسسؤلء أعلم لهسسم
فضلهم ولهم سسسبقهم ولهسسم جهسسادهم ولهسسم إمسسامتهم فسسي
المة كذلك ولكسسن هسسم بعسسض السسسلف وبعسسض أهسسل العلسسم
وليسسسوا كسسل أهسسل العلسسم، وغيرهسسم كسسذلك لهسسم فضسسلهم
ن بعسض السسلف والخلسف فل وسابقتهم وجهادهم وهسم م
يمكن أن يكون التمركز حول اجتهسساد بعسسض العلم قسسديما

أو حديثا هو المعبر عن النتماء إلى السلف الصالح ) 

هؤلء العلم جددوا الدين، وأزأاحوا عنه مسسا علسسق بسسه 
من الشوائب، وأحيوا منهج السلف الذي حسساولت طوائسسف

البدع إماتته . 

فالمتمسسسك بمنهجهسسم ل شسسك أنسسه متمسسسك بمنهسسج 
السلف .

وإنما تعلق بأقوالهم أهل التوحيد لمسسا ظهسسر لهسسم مسسن 
حرصهم على اتباع الكتاب والسنة وآثار السسسلف، ونبسسذهم

للفرق الضالة والقوال البدعية . 

وقد كان أهل العلم يحضون على اختيسسار العسسالم السسذي
يؤخذ عنه الدين فقالوا: إن هذا العلم دين فسسانظروا عمسسن

تاخذون دينكم .

ول يبغض هؤلء العلم أو يتضايق من اتباعهم إل من 
.كان قلبه زأائغا مائل إلى البدعة 

والحط من منزلتهم هو من شأن طوائف البدع وأهل 
الضلل الذين لم يجدوا من وسيلة لترويسسج بسساطلهم سسسوى
النيل من هؤلء الئمة العلم كما قال الكوثري في كتسسابه
"تبديد الظلم المخيم من نونيسسة ابسسن القيسسم"، فسسي وصسسف
المام ابن القيم الجوزأية: «ضاّل مضسسل زأائسسغ مبتسسدع وقسسح
كذاب حشوي بليد غبي جاهل مهسساتر خسسارجي تيسسس حمسسار
ملعون، من إخسسوان اليهسسود والنصسسارى، منحسسل مسسن السسدين

ًا ل يجوزأ السكوت عليه ». والعقل. بلغ في الكفر مبلغ
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فالكوثري هذا و أمثاله هم من يتضايق من اتباع هسسؤلء

العلم .

قوله:  

(السلف الصالح منهج رحب يعبر عن فهسسم النصسسوص 
الشرعية وفق مناهج النظر التي استقرت في علم أصول
الفقسسه علسسم السسستدلل وعلسسم النظسسر وعلسسم الترجيسسح،
وابط الجسرح واستقرت في علم الحسديث السذي يوضسح ض

والتعديل والتصحيح والتضعيف). 

هسسذه القواعسسد العلميسسة هسسي السستي خالفهسسا أصسسحاب " 
.الوسطية المعاصرة " اليوم 

لقد ظهر ذلك من خلل فتساواهم الشساذة، وتسأويلتهم 
الفاسدة، وليهم لعناق النصوص..! 

ومن أقوالهم ما هو رد للنصوص الصحيحة الصريحة ! 

ومنها ما هو مصادم للصول العقدية الثابتة ! 

ومنها ما فيه إلغاء للجماع وعدم اعتبار له ! 

لقد رأيناهم يخالفون الحكام المجمسسع عليهسسا ويعملسسون
بالراء الشاذة !

ون بالحسديث الضسعيف ويستركون العمسل ورأيناهم يعمل
بالحديث الصحيح !

دل ومن أمثلة ذلك مخالفة القرضاوي لحسديث: (مسن ب
دينسسه فسساقتلوه) مسسع انسسه حسسديث صسسحيح ل مطعسسن فيسسه
واستدلله بحديث (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) على جوازأ
مناكحة المجوس وأكل ذبائحهم مع أن الحديث ضعيف !!

فهم أول المخالفين للقواعد العلمية، وهسسم آخسسر مسسن 
ينبغي أن يتحدث عنها . 

***
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المبحث الثاني

اَّلخلفا في فروأع اَّلعقيدة
قال عصام البشير: 

( واستقرت من قبل في علم الصول الذي فرق بين 
التقسسوا علسسى أصسسول، أصول العقيدة وبين فسسروع العقيسسدة 

العقيدة واختلفوا في فروع العقيدة ووسع بعضهم بعضا) .

الرد على كلمه: 

ورد في الكتاب والسنة النهي عسن التفسرق فسي السدين
وذمه والتوعد عليه بالعقوبة من ذلك قوله تعلى: 

ُقسسوا } [آل1 َفّر َت َوَل  ًعسسا  ِه َجِمي ّلسس ْبسسِل ال ِبَح َتِصسسُموا  ْع َوا } - 
]103عمران: 

ِد َمسسا2 ْعسس َب ُفسسوا ِمسسْن  َل َت َواْخ ُقسسوا  َفّر َت ِذيَن  ّل َكا ُنوا  ُكو َت َوَل  } - 
ٌءْم} [آل عمسران: ِظيسس َع ٌءْب  َذا َعس ُهسْم  َل ِئسسَك  َل ُأو َو َناُت  ّي َب ْل ُهُم ا َء َجا

105[

ُهسسْم3 ْن َلْسسسَت ِم ًعا  َي ُنوا ِشسس َكا َو ُهْم  َن ِدي ُقوا  َفّر ِذيَن  ّل ِإّن ا } - 
ُنوا َكسسا ِبَمسسا  ُهسسْم  ُئ ّب َن ُي ُثسسّم  ِه  ّلسس َلسسى ال ِإ ُهسسْم  َأْمُر ّنَمسسا  ِإ ٍء  ِفسسي َشسسْي

ُلوَن} [النعام:  َع ْف ]159َي

ِكيَن (4 ِر ْلُمْشسس ُنسسوا ِمسسَن ا ُكو َت َوَل  َة  ِقيُموا الّصَل َأ َو } - 31(
ِهْم ْي َد َلسس ِبَمسسا  ُكسسّل ِحسسْزٍب  ًعا  َي ُنوا ِش َكا َو ُهْم  َن ِدي ُقوا  َفّر ِذيَن  ّل ِمَن ا

]32، 31فرحون} [الروم: 

ُعسسوا5 ِب ّت َت َوَل  ُه  ُعو ِب ّت َفسسا ِقيًما  َت ِطي ُمْسسس َذا ِصسسَرا َهسس َأّن  َو } - 
ُكسسْم ّل َع َل ِه  ِبسس ُكْم  َوّصسسا ُكسسْم  ِل َذ ِه  ِل ِبي َعسسْن َسسس ُكسسْم  ِب َق  َفّر َت َف ُبَل  الّس

ُقوَن} [النعام:  ّت ]153َت

ِذي6 ّلسس َوا ُنوًحسسا  ِه  ِبسس َوّصسسى  ّديِن َمسسا  ُكْم ِمَن السس َل َع  - { َشَر
َأْن َوِعيَسسسى  َوُموَسسسى  ِهيسسَم  ْبَرا ِإ ِه  ِبسس َنا  ْي َوّصسس َوَمسسا  ْيَك  َل ِإ َنا  ْي ْوَح َأ

ِفيِه} الية[الشورى:  ُقوا  َفّر َت َت َول  ّديَن  ِقيُموا ال ] 13َأ

- ومن السنة ما رواه الطبراني في المعجم الكبير: 7

عن عوفا بن مالك قال: قال رسول الله صسسلى اللسسه 
عليه وسلم: 
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(افترقت اليهود على احسسدى وسسسبعين فرقسسة وافسسترقت
النصارى على اثنتين وسسسبعين فرقسسة والسسذي نفسسسي بيسسده
لتفترقن أمتي على ثلث وسبعين فرقة واحدة فسسي الجنسسة

ه ومسسن هسسي ؟لسسواثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول ال
قال: الجماعة ).

واليات والحساديث فسي النهسي عسن التفسرق والختلفا
في الدين كثيرة .

فثبت لدينا بالدلسسة النصسسية القطعيسسة أن الخلفا منهسسي
عنه ..

وهسسذا النهسسي عسسن الخلفا ينسسسحب علسسى الخلفا فسسي
العقيدة دون الخلفا في الحكام العملية .

والدليل على ذلك أمران: 

اَّلدليل اَّلوأل: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة قسسال: قسسال رسسسول اللسسه
صلى الله عليه و سلم: (أنا أولى النسساس بعيسسسى؛ النبيسساء

أبناء علت وليس بيني وبين عيسى نبي).

قال السيوطي: 

(أبنسساء علت بفتسسح العيسسن المهملسسة وتشسسديد اللم وهسسم
الخوة لب من أمهات شتى والمعنسسى أنهسسم متفقسسون فسسي

شسسرح السسسيوطي علسسى أصل التوحيد وشرائعهم مختلفة )
)349 / 5مسلم - (

اَّلدليل اَّلثاني: 

السبر والتقسيم:  

فهذا الخلفا المنهي عنه ل يخرج عن ثلث حالت: 

الحالسسة الولسسى: أن يكسسون المقصسسود بسسه الخلفا فسسي
العقيدة .

الحالسسة الثانيسسة: أن يكسسون المقصسسود بسسه الخلفا فسسي
الحكام العملية فقط. 
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الحالة الثالثة: أن ل يقصد به أي منهما .

أما الحالة الخيرة فهي باطلة لن الشريعة تنقسم إلى
أمور عقدية وأحكام عملية ول يوجد قسم ثالث .

فالنهي عن الختلفا ل بد أن يتوجه إلى أحد القسمين
.

أما الحالسسة الثانيسسة وهسسي أن يكسسون المقصسسود بسسالخلفا
المنهي عنه الخلفا في الحكام العملية فهسسو أيضسسا باطسسل

والدليل على ذلك عدة أمور: 

: اَّلوأل 

ْلَحسسْرِث ِفي ا ُكَماِن  َيْح ْذ  ِإ ْيَماَن  َل َوُس َد  ُوو َدا َو قوله تعالى: {
ِديَن ( ِه ِهسسْم َشسسا ْكِم ِلُح ّنسسا  ُك َو ِم  ْو َقسس ْل َنسسُم ا َغ ِه  ِفيسس َفَشْت  َن ْذ  )78ِإ
ْلًمسسا} [النبيسساء:  َوِع ْكًمسسا  َنسسا ُح ْي َت لل آ ُك َو ْيَماَن  َل َها ُس َنا ّهْم َف ،78َف

79.[

فاخبر الله تعالى بأن داوود وسليمان اختلفا في الحكم
ْلًمسسا} فسسدل ذلسسك َوِع ْكًما  َنا ُح ْي َت لل آ ُك َو ومع ذلك قال تعالى: {

على مشروعية الخلفا في الحكام العملية .

اَّلثاني:  

قوله عليه الصلة والسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأخطسسأ 
فله أجر؛ وإن أصاب فله أجران)؛ متفق عليسسه مسسن حسسديث

عمرو بن العاص وأبي هريرة .

اَّلثالث: 

ما رواه البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماء قال
حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: 

(قال النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم لنسسا لمسسا رجسسع مسسن
الحسسزاب: "ل يصسسلين أحسسد العصسسر إل فسسي بنسسي قريظسسة"؛
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضسسهم ل نصسسلي
حتى نأتيها؛ وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك؛ فسسذكر

للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهما).

اَّلراَّبع: 
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أن الحكام الشرعية تختلف من شسسخص لخسسر حسسسب
تحقسسق الشسسرط والمنسساط فمثل: تجسسب علسسى هسسذا لقسسدرته

وتسقط عن ذاك لعجزه .

وهذا يدل على مشروعية الختلفا فيها .

اَّلخامس: 

روي أبو عمر بن عبد السسبر بإسسسناده فسسي "جسسامع بيسسن 
العلم وفضله": 

(عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: لقد نفع اللسسه
بسساختلفا أصسسحاب النسسبي -صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم- فسسي
أعمالهم، ل يعمل العامل بعمل رجل منهم إل رأى أنه في

سعة، ورأى أنه خير منه قد عمله.

ورواه هارون بن سسسعيد البلسسي، عسسن يحيسسى بسسن سسسلم
البلي، عن أفلح بن حميد، عن القاسسسم بسسن محمسسد، قسسال:
لقد أوسع الله على الناس باختلفا أصحاب محمد -صسسلى
الله عليه وسلم- أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه

شيء).

ثم روى أبو عمر بإسناده قول عمر بن عبدالعزيز: 

أحسسب أن أصسسحاب رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه ( مسا
ًا كان الناس في ضيق وسلم لم يختلفوا لنه لو كانوا واحد

 بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان فيىوإنهم أئمة يقتد
سعة، قال أبو عمر هذا فيما كان طريقه الجتهاد).

فبان بهذا بطلن الحالسسة الثانيسسة وهسسي: كسسون المقصسسود
بالخلفا الممنوع الخلفا في الحكام العملية .

وبطلن الحالسسة الثالثسسة وهسسي كسسون الخلفا الممنسسوع ل
يقصد به أي منهما 

فلم يبق إل الحالة الولى .

فدل هذا السبر والتقسيم على أن المقصسسود بسسالخلفا
الممنوع الخلفا في العقيدة دون الحكام العملية .
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ومسسن ادعسسى مشسسروعية الختلفا فسسي العقيسسدة قياسسسا
على مشروعية الختلفا في الفسسروع فقسسد أبسساح الفسستراق
السسذي حسسذر منسسه تعسسالى بقسسوله: {إن السسذين فرقسسوا دينهسسم

وكانوا شيعا لست منهم في شيء}

فإذا لم يكن المقصود بهسسذا هسسو الختلفا فسسي المعتقسسد
فعلى أي خلفا يمكن إسقاطه إذن ؟ 

وهسسذا التفريسسق بيسسن العقائسسد والحكسسام العمليسسة فسسي
مشروعية الختلفا هو الذي نص عليه أهل العلم 

قال المام أبو منصور عبد القسساهر بسسن طسساهر التميمسسي
في كتاب له في شرح حديث الفسسرق: «قسسد علسسم أصسسحاب
ِرد بسسالفرق ُيسس المقسسالت أنسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم لسسم 
المذمومة: المختلفين في فروع الفقسسه مسسن أبسسواب الحلل
والحرام، وإنما قصسسد بالسسذم: مسسن خسسالف أهسسل الحسسق فسسي
أصول التوحيسسد وفسسي تقسسدير الخيسسر والشسسر، وفسسي شسسروط
النبوة والرسالة وفي موالة الصسسحابة، ومسسا جسسرى مجسسرى
ًا، ّفسسر بعضسسهم بعضسس هذه البواب. لن المختلفين فيها قسسد ك
بخلفا النوع الول، فإنهم اختلفوا فيه مسسن غيسسر تكفيسسر ول
تفسيق للمخالف فيه. فيرجع تأويسسل الحسسديث فسسي افسستراق

المة إلى هذا النوع من الختلفا».

وقال المام القرطبي في تفسيره: « الفتراق المحذر
منسسه فسسي اليسسة والحسسديث، إنمسسا هسسو فسسي أصسسول السسدين
وقواعده. لنسسه قسسد أطلسسق عليهسسا ِمللً، وأخسسبر أن التمسسسك
ٌءْب لسسدخول النسسار. ومثسسل هسسذا ل بشيء من تلك الملل موج
يقال في الفروع، فإنه ل يسسوجب تعسسديل الملسسل ول عسسذاب

النار». 

ولقد كان السلف يسسرون الختلفا فسسي المسسور العمليسسة
سعة ورخصة والختلفا في المور العقدية بدعة وضلل .

وكسسانوا يعتقسسدون عقيسسدة واحسسدة لسسم يخسسالفهم فيهسسا إل
أصحاب البدع وأهل الضلل .

وكانوا ينسبون كل مخالف لهم فسسي المعتقسسد إمسسا إلسسى
البدعة وإما إلى الكفر ول يسسرون مشسسروعية الختلفا فسسي

المعتقد .

قال شيخ السلم ابن تيمية: 
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(قالوا لعبد الله بن المبارك بماذا نعرفا ربنا قسسال بسسأنه

واته على عرشه بائن من خلقه وهكذا قال سائرافوق سم
الئمة كأحمد بن حنبل وإسسسحق ابسسن راهسسويه وعثمسسان بسسن
سعيد والبخاري وغيرهم حتى قال محمد بسسن إسسسحق ابسسن
خزيمة الملقب بإمسسام الئمسسة مسسن لسسم يقسسل إن اللسسه فسسوق

واته على عرشه بسسائن مسسن خلقسسه فسسإنه يسسستتاب فسسإناسم
تسساب وإل قتسسل كمسسا ذكسسر ذلسسك عنسسه الحسساكم أبسسو عبسسدالله
النيسابوري وصاحبه الملقسسب بشسسيخ السسسلم أبسسي عثمسسان

).267 / 1الصابوني وغيرهما) الصفدية - (

لقد كان السلف يختلفون في فروع الحكام وتجمعهم 
.عقيدة واحدة 

ومن زأعم بأنهم اختلفوا في العقيدة فليذكر لنسسا هسسذه 
المسائل المختلف فيها لنكون على بينة منها . 

هناك مسألة واحدة اختلسسف فيهسسا الصسسحابة رضسسي اللسسه
عنهم فنفاها بعضهم وأثبتها بعضهم وهي رؤية النبي صسسلى

الله عليه وسلم للباري عز وجل ليلة أسري به .

واختلفا الصحابة فسسي وقسسوع هسسذه الرؤيسسة دليسسل علسسى
السعة فيها و على أن اليمان بها غير واجسسب وأن تكسسذيبها
ل يقدح في العقيدة فليسسست إذن مسسن بسساب العتقسساد إنمسسا
هي قضية تصسسديق أو تكسسذيب لواقعسسة ل يسسؤثر تصسسديقها أو

تكذيبها في المعتقد .

إن المقصود بمسائل العقيسسدة هسسو تلسسك المسسور السستي 
يجب على المسلم اعتقادها واليمان بها تصسسديقا لمسسا ورد
فيهسسا مسسن أخبسسار صسسحيحة صسسريحة ثابتسسة ل يسسسع المسسسلم

الخروج عليها فهذه هي التي تسمى بالعقيدة. 

ومن الملحظ أن مسائل الفروع العمليسسة السستي خسسالف
فيها المبتدعة أهل السنة مثل المسح على الخفين ذكرهسسا
أهل العلم في باب العتقاد وفي ذلك دليسسل علسسى أن هسسذا

الباب -أي باب العتقاد - ل يخالف فيه إل مبتدع .

ومن الملحسسظ أيضسسا أن العلمسساء عنسسدما كسسانوا يريسسدون
التصنيف في باب العقيدة يكتبون مصنفاتهم تحسست عنسسوان
"السنة " مثل اعتقاد أهسسل السسسنة لللكسسائي والسسسنة لعبسسد
ن نصسر الله بن أحمسد ‘والسسنة للخلل‘ والسسنة لمحمسد ب
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المروزأي وفي ذلك إشارة إلى أن المخسسالف فسسي العقيسسدة

مبتدع خارج عن مذهب أهل السنة .

ثم إننا بحاجة إلى تحديد "فروع العقيسسدة" السستي يسسدعي
عصام البشير أن السلف اتسسسعت صسسدورهم للخلفا فيهسسا

كما اتسعت للخلفا في المور العملية ..

هو القرضاوي الذي وصفه عصام البشير فسسي هسسذا فها
المؤتمر بأنه رائد الوسطية وشيخها يتحدث عسسن المسسسائل
التي يعتبرها من فروع العقيسسدة فسسي محاضسسرة لسسه بعنسسوان

"التسامح في السلم بين المذاهب" فيقول: 

(بعض المور العقديسة مثسل مسا يتعلسق بأفعسال العبساد 
النسان إلى أي حد يعني مسؤوليته عسسن أعمسساله هسسل هسسو
السسذي ينشسسئ العمسسل ومسسا العلقسسة بيسسن الرادة النسسسانية
والرادة اللهيسة مسسألة القضساء والقسدر ومسسألة الختيسار
والجبار والتسيير والتخيير النسان مسير أم مخير مسسسألة
زأي رؤية الله في الخرة هل الئمة عنسسد الشسسيعة الماميسسة

بالذات يعني هذه المسائل هي من فروع العقائد)

وغير خافا أن هذه المور التي اعتبرها القرضاوي مسسن
فروع العقائد هي المور نفسسسها السستي وصسسف أهسسل السسسنة

المخالف فيها بالبدعة .

وقد كانت عادة السلف هجسسر أهسسل البسسدع ومقسساطعتهم
والشدة في النكار عليهم حتى أنهم ل يسلمون عليهم ول

يلقونهم بوجوه منشرحة ..

كما قال القحطاني في نونيته: 

 إل بعبسة مالك الغضبان   ل تلق مبتدعا ول متزندقا 

فهل يمكن بعد هذا أن يدعي عصام البشير أن السلف
اتسعت صدورهم للخلفا في فروع العقيدة ؟
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المبحث الثالث 

تغير اَّلحكام بتغير اَّلزمان
وأاَّلمكان

قال عصام البشير: 

( والفضاء الثاني الذي يرتبط بالصل ضرورة التفريق 
بين الثابت والمتغير فإن وضع المتغير فسسي موضسسع الثسسابت
وإن موضع الثابت في موضع المتغير هو كوضع الندي في

 إلسسى تضسسييق جسسوانب الشسسريعةىموضسسع السسسيف وهسسذا أد
السسسلمية السستي رعسست مصسسالح البلد والعبسساد فالثسسابت مسسا
هو ؟: أصول العتقاد الصول العقائدية والحكام القطعيسسة
والفرائض الركنية والمقاصسسد الشسسرعية والقيسسم الخلقيسسة،

هذه هي الثوابت الشرعية 

والسسدين: أصسسول العقائسسد الحكسسام القطعيسسة الفرائسسض 
.الركنية القيم الخلقية

ما ثبت من نصوص ظنية أو أحكام اجتهادية بنيت علسسى
العرافا على المصالح على العلل الظرفية فإنه يرد فيهسسا

.قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 

وقد قرر المحققون من أهل العلم أن الحكام نوعسسان:
أحكام ثابتة ثبوت الجبسسال الراسسسيات ل معنسسي فيهسسا لتبسسدل
الزمان وتغير الحال كالحكام التي تثبست بنصسوص قطعيسة
الثبوت قطعية الدللة، وأحكام ترد فيها القاعدة وهي التي

ىبنيسست كمسسا قلسست علسسى العسسرافا والعلسسل الظرفيسسة وعلسس
 هذا فضساء عسسبر عنسه المحققسون أيمسا،المصالح ونحو ذلك

.تعبير

بسسن القيسسم فصسسله المسساتع فسسي إعلماوقسسد بسسدأ العلمسسة 
الموقعين في الجزء الثسسالث وهسسو يشسسير إلسسى الصسسل هسسذا
الصل حينما تحدث عن قاعدة تغير الفتوى بتغيسسر الزمسسان
والمكان، وهو مسسا يعسسبر عنسسه الفقهسساء بتغيسسر الفتسسوى بتغيسسر

الجهات الربع ).

الرد على كلمه: 
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(ما ثبت مسسن نصسسوص ظنيسسة أو أحكسسام اجتهاديسسةقوله: 

بنيت على العرافا علسسى المصسسالح علسسى العلسسل الظرفيسسة
فإنه يرد فيها قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان).

هذا الكلم فيه تدليس وتلبيس قبيح !!!

فهو يريسسد أن يقسسول للسسسامعين: إن الحكسسام الشسسرعية
التي ل تتغير بتغير الزمان والمكان هي الحكسسام القطعيسسة
الثبوت فقط أما الحكام الظنيسسة الثبسسوت فهسسي مسسن قسسسم

الحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان !!!

وهذا كلم باطل ..باطل ..باطل !

إن تغير الحكسسام بتغيسسر الزمسسان والمكسسان ليسسس راجعسسا
لكونهسسا ظنيسسة أو قطعيسسة - فل علقسسة للثبسسوت عسسن طريسسق
ا هسو راجسع الظن أو اليقين بمسألة الزمسان والمكسان- إنم
فقط إلى كونها بنيت على أعرافا خاصة فإذا تغيرت هسسذه

العرافا تغير الحكم تبعا لها . 

يقسسول القرافسسي: (( إن إجسسراء الحكسسام السستي مسسدركها
العوائد مع تغير تلك العوائسسد، خلفا الجمسساع وجهالسسة فسسي
الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم

فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة ).

وهسسذه العسسرافا والعسسادات تنقسسسم إلسسى ثلثسسة أقسسسام
رئيسة: 

اَّلقسـُـُم اَّلوأل: أعـُـُراَّفا بمنزلـُـُة اَّلشـُـُرط داَّلـُـُة
على اَّلتراَّضي

لمعاملت والعقود ل بد فيها من التراضسسي والتوافسسقاف
بيسسن الطرفيسسن وقسسد قسسرر أهسسل العلسسم أن العسسرفا والعسسادة

علمة تقوم مقام الشرط عند فقده.

قال القرافي: 

(أل ترى أنهم لما جعلوا أن المعسساملت إذا أطلسسق فيهسسا
ًا الثمن يحمل على غسسالب النقسسود، فسسإذا كسسانت العسسادة نقسسد
ًا حملنا الطلق عليه، فإذا انتقلسست العسسادة إلسسى غيسسره معين
ّينا ما انتقلت العادة إليه، وألغينا الول لنتقال العادة عنه ع

).الحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام .
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فقوله "أن المعاملت إذا أطلق فيها الثمن " دال على

أنه إذا صرح بالثمن كانت العبرة بما صرح به ل بالعادة .

فالعسسادة إذن نائبسسة عسسن التصسسريح فسسي الدللسسة علسسى
التراضسسي وحيسسث عسسدم التصسسريح بالرضسسا وعسسدمت العسسادة
الدالة على وجوده حكم بانعدامه كما قال فسسي "المهسسذب"
في من اكترى من رجل دابة ليركسسب فسسي بعسسض الطريسسق

دون بعض عقبة: 

(فإن كان ذلسسك فسسي طريسسق فيسسه عسسادة فسسي الركسسوب 
والنسسزول جسسازأ العقسسد عليسسه مطلقسسا وحمل فسسي الركسسوب
والنزول على العسسادة لنسسه معلسسوم بالعسسادة فحمسسل الطلق
عليه كالنقد المعروفا في البيع؛ وإن لم يكن فيه عادة لسسم
يصح حتى يبين مقدار ما يركب كل واحد منهمسسا لنسسه غيسسر
معلوم بالعادة فوجب بيانه كالثمن في موضع ل نقسسد فيسسه)

)400 / 1المهذب - (

وأهسسل العلسسم قسسرروا القاعسسدة الفقهيسسة السستي تقسسول:
و الشرط مقدم علسسى، المعروفا عرفا كالمشروط شرطا

.العرفا وإنما يؤخذ بالعرفا عند غياب الشرط 

وإذا خل العقسسد مسسن الشسسرط فقسسد تعيسسن المصسسير إلسسى
.تحكيم العرفا 

م يذكر في العقسسد لفإذا أرادت الزوجة مثل اشتراط ما
فل عبرة بشسسرطها المتسسأخر عسسن العقسسد بسسل العسسبرة حينئسسذ

بالعرفا .

وقد أشار إلى ذلك محمد العاقب ولد مايابى في نظسسم
ُد الله بقوله:  نوازأل الشيخ سيدي عب

بشرط أخذا ترد وإن
ِدما ُع

 

قد به والعرفُا العقد في
حكما

  

ضيعِت الصيف لها قيل
اللبن

 

ِبن من غبن في إقالة ول ُغ
  

 كمسسا إذا اشسسترط أهسسلومثل هذا أيضا نسسسيان الشسسرط
َيت هسسذه ُنِسسس المرأة شروطا وقبل بها الزوج ثم بعسسد ذلسسك 
الشروط ففي هذه الحالة يعمل بعرفا أهسسل الزوجسسة وقسسد
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أشسسار إلسسى ذلسك أيضسا حمسسد العساقب فسي النظسم السسابق

بقوله: 

أن بعد العقد في نسي وإن
َرِضي

 

قومها بعرفا به زأوج
ُقِضي

  

ومن أمثلة هذا القسم: 

قول ابن جزي المالكي: 

(واختلف في كنس مراحيض الديار هسسل هسسو علسسى رب
السسدار أو علسسى المكسستري وقيسسل يحملسسون علسسى العسسادة)

).183 / 1القوانين الفقهية - (

وقال الرافعي: 

(تنزل الدراهم المطلقة في العقد على النقسسد الغسسالب؛
والجارة المطلقة على المنسسازأل المعهسسودة فسسي الطريسسق؛

والتسليم يجب بحسب العادة .

أل ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة ل يلزمسسه نقلهسا
في جنح الليل ول أن يجمع كسسل حمسسال فسسي البلسسد لتعجيسسل
التسليم ولكن ينقل على العادة) الشرح الكبير للرافعسسي -

)9 / 63(

وقال النووي: 

(والدار المحفوفة بدور ل حريم لها يتصرفا كسسل واحسسد
في ملكه على العادة؛ فإن تعدى ضمن ) المنهاج للنووي -

)1 / 244(

اَّلقسم اَّلثـُـُاني: اَّلعـُـُرفا فـُـُي تقـُـُدير اَّلنفقـُـُات
وأاَّلحقوق

الحقوق يتم تقديرها بالعرفا فيحكسسم للشسسخص بالقسسدر
المعهود عند الناس لنظرائه كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم لهند: (خذي لنفسك وولدك ما يكفيك بالمعروفا) .

وكما قال تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروفا}.

ومن أمثلة ذلك: 
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- أن من أنفق علسسى قريبسسة لسسه ل تجسسب نفقتهسسا وأراد1

ُيعلم ببينة أن إنفاقه عليهسسا كسسان الرجوع بقيمة النفقة ولم 
لصلة الرحم فل يقضى له بذلك إل بعد النظر في العرفا .

وفي ذلك قال ولسسد مايسسابى فسسي نظمسسه لنسسوازأل الشسسيخ
ُد الله:  سيدي عب

في لمرئ رجوع ول
نفقة

 

لجل قريبة على
الشفقة

  

لم إن الغالب وينظر
ُيعلم

 

لوصل منفقا كان هل
الرحم

  

- قال الشسسيخ خليسسل فسسي المختصسسر عنسسد حسسديثه عسسن2
صداق المرأة وجهازأها: (ولزمها التجهيز علسسى العسسادة بمسسا

قبضته) .

اَّلقسـُـُم اَّلثـُـُالث: اَّلعـُـُادة فـُـُي اَّلمصـُـُطلحات
وأاَّللفاظ

لما كان الحكسسم علسسى اللفسسظ مربوطسسا بالمقصسسود منسسه
ّدق في دعواه إل بسسدليل اقتضسسى وكان المتكلم به غير مص
ذلك أن يحكم على اللفظ بأن معناه هو ما درج عنسسد أهلسسه

على العادة .

وتكثر أمثلة هذا القسم فسسي أبسسواب اليمسسان والنسسذور و
الطلق والهبات والعتاق والردة .

قال القرافي: 

(معنسسسى العسسسادة فسسسي اللفسسسظ أن ينقسسسل إطلق لفسسسظ
واستعماله في معنسسى حسستى يصسسير هسسو المتبسسادر مسسن ذلسسك
اللفظ عند الطلق مع أن اللغة ل تقتضيه، فهذا هو معنسسى
العسسادة فسسي اللفسسظ، وهسسو الحقيقسسة العرفيسسة، وهسسو المجسسازأ
الراجح في الغلب، وهسسو معنسسى قسسول الفقهسساء إن العسسرفا
يقسسدم علسسى اللغسسة عنسسد التعسسارض، ).الحكسسام فسسي تمييسسز

.112الفتاوى عن الحكام ص 

ويتضح مما تقدم أمران: 
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 أن قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمسسان والمكسساناَّلوأل:

ليست راجعة إلى أن الحكام الشرعية قابلة للتغير حسب
الزمان والمكسان وإنمسا هسي راجعسة إلسى أن الحكسم السذي

تقرر بناء على عرفا محدد يتغير بتغيره .

قاعسسدة ( تغيسسر الفتسسوى بتغيسسر الزمسسان: أن اَّلثـُـُاني
والمكان ) ل يدخل فيها تغير الحكم بناء على تخلسسف علتسسه
أو تغير وصفه المنوط به فهذا ليس من باب تغيسسر الفتسسوى

وإنما هو من باب عدم اجتماع شرائط الحكم .

ولهذا فإن العلماء يذكرون قاعدة ( تغير الفتسسوى بتغيسسر
الزمان والمكان ) على أنها متفرعة عسسن قاعسسدة ( العسسادة

ّكمة ). مح

وقسسد أغسسرب بعسسض المعاصسسرين فوسسسعوا مجسسال هسسذه
القاعدة وأدرجوا تحتها كل الحكام الشرعية السستي تغيسسرت

لتغير الوصف أو تخلف العلة .

وهسسذا الختلفا الحاصسسل بسسسبب تخلسسف منسساط الحكسسم
ليسسس تغيسسرا فسسي الحكسسم وإنمسسا هسسو تحقيسسق لسسه فسسالحكم

الشرعي ل يطلب تطبيقه إل حيث يوجد مناطه .

ولو اعتبرنا هذا النوع من باب تغير الحكام لكان معنى
ذلك أن أحكام الله كلها متغيرة وهذا مخالف لليسسات السستي
دلت على أن شرع الله ثابت راسخ ل تبديل فيه مثل قوله
ِه ِت ِلَمسسا َك ِل ّدَل  َبسس ْدًل َل ُم َع َو ًقا  ْد ّبَك ِص ِلَمُت َر َك َتّمْت  َو تعالى: { 

ِليُم }[النعام:  َع ْل ُع ا َو الّسِمي ُه ].115َو

فمن المسلم به عند أهل العلم أن الحكام ل تبسسدل إل
بالنسخ؛ والنسخ انقطع بانقطاع الوحي .

وقسسد نبسسه أ.د. عيسساض بسسن نسسامي السسسلمي علسسى هسسذه
المسألة فقال: 

َقرافسسّي، وابسسن القيسسم، ( نّص العّز ابُن عبسسد السسسلم، وال
ّيسسران فسسي وغيُرهسسم علسسى أن الحكسسَم أو الفتسسوى قسسد يتغ
ّير العرافا والعسسادات والزأمسسان، المسألة الواحدة لجل تغ

ٌءْر في الحكم. ونحو ذلك مما له أث

وقد توّسع في القاعدة بعض المتأّخرين، ولم يقصروها
على الحكام التي ترجُع إلى العرفا والعادة.
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وأنكرها بعسسُض العلمسساء لّمسسا َفهسسم منهسسا العمسسوَم لجميسسع
الحكام، أو لما في ظاهرهسسا مسسن الحتمسسال الباطسسل السسذي
ّيُر عنسسد ُيوهُم بأن الحكَم في المسألة الواحدة بعينها قد يتغ

الله جل وعل بل نسٍخ.

ّير الحكام ُء من المثلة على تغ وحملوا ما يذكُره العلما
ّيسسر الزأمسسان أو الحسسوال علسسى أن الحكسسَم الشسسرعّي لسسم لتغ
ابهة فسي الظساهر ورة المش ُقه بالص ّل ّلف تع ّيْر، وإنما تخ يتغ
ًا ّقق المناط، حيسسث كسسان موجسسود للصورة السابقة لعدم تح

ٍد في الصورة اللحقة. في الصورة السابقة وغيَر موجو

ٍء ّدُر بشسسي ُيقسس وهذا نظيُر حكم النفقة للزوجة، فقد كان 
يسيٍر من الطعام واللباس؛ لتعاُرفا الناس عليه، وفي هذا
ْد ّد ُيح َع لم  ًا، وكذلك الّسكنى، فإن الشر ْد كافي ُع الوقت لم ي
ُتسسرك ّفَره الزوُج للزوجة، وإنما  ُيو َع البيت الذي يجُب أْن  نو
ُعسره. فهذا الحكُم ُيسره أو  ذلك للُعرفا، ولقدرة الزوج و
ُقها ُيتَرُك تطبي ٍة،  ٍة عاّم ّيْر، ولكنه جاء في صورة قاعد لم يتغ
ُد في تحديسسدها عسسرفُا أهسسل ُقضاة عند التخاُصم، والمعتم لل

ُتهم. البلد وعادا

ٍد غرفًة ٍر أو بل ولهذا فقد يكوُن البيُت الشرعّي في عص
ًة . واحد

ًا ممسسا ل يقسسّل عسسن أربسسع غسسرفٍا مسسع ٍد آَخَر مكونسس وفي بل
مرافقها.

وكذلك إنكار المنكر يكون واجبا حين يغلب على الظن
زأواله بالنكار، ويحرم حيسسن يغلسسب علسسى الظسسن أن إنكسساره

يؤدي إلى منكر أعظم منه.

ٍء مسسن التسسسامح ُيقاُل الحكُم تغير، إل بشسسي ومع ذلك ل 
في العبارة.

ُيفهسسَم منهسسا ٍة إلى ضبٍط حسستى ل  َة بحاج ولذا فإن القاعد
نسُخ الحكام المنصوصسسِة السستي ل مسسدخَل للعسسرفا والعسسادة

في تحديدها، مع وجود أسبابها.

ونص القاعدة - كما ذكرهسسا ابسسن القيسسم - ليسسس فيسسه إل
عسسدُم النكسسار علسسى َمسسن تغيسسرت فتسسواه لتغيسسر الزأمسسان

والحوال.
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ُء وكذلك الحكُم القضائي كالفتوى؛ ولهسسذا اتفسسق العلمسسا
َفهسسم على أن القاضَي يجب أْن يعرفَا عاداِت الناس وأعرا
حسستى يقضسسَي بينهسسم، ول يجسسوزأ أْن يقضسسَي َمسسن ل علسسَم لسسه

/1أصسسول الفقسسه السسذي ل يسسسع الفقيسسه جهلسسه - ( بسسذلك)  
323.(
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المبحث الرابع 

اَّلسنة اَّلتشريعية
قال عصام البشير: 

(ويتصل به كذلك مسسا ورد عسسن النسسبي صسسلي اللسسه عليسسه
وسلم فإنه عليه الصلة والسلم اجتمعت فيه صفات ثلث
فهو الرسول المبلغ عن ربه عسسز وجسسل، وهسسو إمسسام الئمسسة
ورأس الدولة، وهو قاض القضاة، هذه الصفات لم تجتمسسع
فسسي أحسسد غيسسره عليسسه الصسسلة والسسسلم، فسسإذا قسسال حكمسسا
بمقتضي البينات والتبليغ فهو تشريع عام للمة "صلوا كما

رأيتموني أصلي" "خذوا عني مناسككم " 

وإذا صدر عنه بمقتضي القضاء فسسإنه يأتسسسي بسسه مسسن 
.كان على مثل صفته

وإذا صدر منه على وجه المامة فهذا راجع إلى إعمال 
 المفاسد وتقليلها .ىالمصالح وتحصيلها وإل

والفتوى فيه أيضا تختلف زأمانا ومكانسسا وظرفسسا وحسسال 
تجلسسي هسسذا فسسي صسسور كسسثيرة منهسسا تعسسامله عليسسه الصسسلة

 ربما مسسن علسسى السسسير وربمسساىوالسلم في قضية السر
فسسدي السسسير وربمسسا قتسسل السسسير فهسسذا دليسسل علسسى أن

التصرفا كله من باب إعمال فقه السياسة الشرعية) 

الرد على كلمه: 

هذا الكلم محاولة لتبرير رد سنة النبي صلى الله عليه
وسلم !

لي اللسه ومعني هسذا الكلم أن كسل مسا فعلسه النسبي ص
عليه وسلم على وجه المامة ل إلزام فيه ! 

وكأن الشرع ل يمكن أن يلزم المام بشيء !!  

لقد قام النبي صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم بغسسزو الكفسسار 
.بوصفه إماما 

.وقام برجم الزاني المحصن بوصفه إماما  

.وقام بجلد شارب الخمر بوصفه إماما  

)75(والجهاد التوحيد منبر



سـُراَّق 
اَّلوسـُطي

ة
وكسسان يقسسسم الغنيمسسة بيسسن مسسن حضسسر الوقعسسة مسسن
المقاتلين للراجل سهم وللفارس ثلثة أسهم وهذا تصرفا

منه على وجه المامة.

فهل يمكن القول بأن هذه الفعال التي صسسدرت مسسن 
النبي صلي الله عليه وسلم على وجسه المامسة تعتسسبر مسن

المور التي يخير في فعلها حسب المصلحة ؟! 

ثم كيف يمكن أن نميز بين ما فعله النبي صسسلي اللسسه 
عليه وسلم على وجه تصرفا النبوءة، وما فعله على وجسسه

تصرفا القضاء، وما فعله على وجه تصرفا المامة ؟ 

أم أن ذلك متروك لس "عصام البشير " يقسسرر فيسسه مسسا 
يشاء ؟! 

صحيح أن النسبي صسسلي اللسه عليسسه وسسلم هسسو النسسبي، 
وصحيح أنه هسسو القاضسسي، وصسسحيح أنسسه هسسو المسسام؛ ولكسسن
أفعسساله كلهسسا ملزمسسة يشسسملها قسسوله تعسسالي: { ومسسا آتسساكم

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} 

وقد تقرر أن السنة هي قول النسسبي صسسلي اللسسه عليسسه 
وسلم وفعلسسه وتقريسسره، ول يسسستثني مسسن ذلسسك إل مسسا بيسسن
النبي صلي الله عليه وسلم أنه ليسسس مسسن بسساب التشسسريع،

مثل قوله صلي الله عليه وسلم في قضية تأبير النخل . 

وقوله صلي الله عليه وسلم لخالد في أكل الضب: (( 
ليس حراما ولكني أعافه )) . 

وهسسذا القسسسم هسسو السسذي يسسسميه الصسسوليون بالفعسسال
الجبلية وقد قرروا أن كل ما فعله النسسبي صسلى اللسسه عليسسه

وسلم على وجه الجبلة فليس من باب التشريع .

وأما ما تردد بين الجبلسسي والشسسرعي فقسسد اختلسسف فيسسه
أهل العلم فمنهم من ألحقه بالشرعي ومنهسسم مسسن ألحقسسه

بالجبلي .

وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 

الجبلة في المركوزأ وفعله
 

والشرب كالكل
مله فليس

  

ًاوالذي الوصف لمح غير من تردد قل ففيه شرع
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احتمل

 

حصل
  

ًا فالحج يجري عليه راكب
 

ٍة صلة بعد كضجع
الفجر

  

إل أنه صلى الله عليسسه وسسسلم قسسد يقسسول القسسول جوابسسا
على سؤال سائل فيرى بعض أهل العلسسم إن هسسذه الجابسسة

أو تنفيسسذا لحكسسم اسسستنتج بنسساء علسسى حالسسة، خاصة بالسائل
السائل .

وهذا مثل حديث هند الذي قال فيسسه النسسبي صسسلى اللسسه
عليه وسلم (خذي لنفسك وولدك ما يكفيك بالمعروفا) .

فقد قال بعض أهل العلم إنه مسسن بسساب القضسساء ل مسسن
باب الفتوى .

وإذا كان من باب القضاء فهو حكم خسساص بقضسسية هنسسد
وحالتها ..

قال ميارة في التكميل: 

 حكم يخصها أو افتاء    وفي حديث هند الخلفا هل 
شمل ؟

وقد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فيقسسول
بعض أهل العلم إن هسسذا القسسول خسساص بتلسسك الحالسسة السستي
تكلم فيها النبي صسسلى اللسه عليسسه وسسلم بنساء علسسى بعسسض

القرائن التي ظهرت له .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتسسل قسستيل
فله سسسلبه) فقسسد قسسال بعسسض أهسسل العلسسم إنسسه خسساص بتلسسك
الواقعة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليسسه وسسسلم وانسسه
أراد تلسسك الوقعسسة خاصسسة ولسسم يسسرد العمسسوم بسسدليل بعسسض

القرائن.

قال ابن عبد البر في التمهيد: 

(قال مالك وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم "من
قتل قتيل وله عليه بينة فله سلبه" بعد أن برد القتال يسسوم
حنين ولم يحفظ عنسسه ذلسسك فسسي غيسسر يسسوم حنيسسن قسسال ول
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بلغني فعله علسسى الخليفسستين فليسسس السسسلب للقاتسسل حسستى

يقول ذلك المام والجتهاد في ذلك إلى المام .

وقال ابن أبي زأيد ظسساهر حسسديث أبسسي قتسسادة هسسذا يسسدل
على أن ذلك حكم فيما مضى ولم يرد به رسسسول اللسسه أن
يكسسون أمسسرا لزأمسسا فسسي المسسستقبل لنسسه أعطسساه السسسلب
بشهادة رجل واحد بل يمين ويخرج ذلك على الجتهاد مسسن
الخمسسسس إذا رأى ذلسسسك المسسسام مصسسسلحة والجتهسساد فيسسه
مؤتنسسف ..... واتفسسق مالسسك والثسوري وأبسو حنيفسة علسسى أن
السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكسسم سسسائر الغنيمسسة إل
أن يقول المير من قتل قتيل فله سلبه فيكون حينئذ له .

وقال الوزأاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو
ثور وأبو عبيد السلب للقاتل على كل حال قال ذلك المير

أو لم يقله) انتهى كلم ابن عبد البر.

فالختلفا في هذا المر كما تسسرى راجسسع إلسسى الختلفا
اء علسى اعتبسار في مراد النبي صسلى اللسه عليسه وسسلم بن

القرائن .

والمسائل التي قيل فيها هسسذا المسسر تعسسد علسسى رؤوس
الصابع .

والصسسل أن كلم النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم كلسسه
تشريع عام للمة .

ويكفي في إبطال هذه الدعوى قاعدة: العسسبرة بعمسسوم
اللفظ ل بخصوص السبب .

أما استشهاده بأن النبي صلي الله عليه وسسسلم ربمسسا 
من على السير وربما فدي السير وربما قتسسل السسسير فل
معني له لنه تقرر عند أهل العلم أن المام مخير في هذه
المور يفعل منها ما هو أصسلح كمسا أنسه مخيسر فسي الرض
التي فتحت بالسيف بين قسمها ووقفها على المسلمين . 

وتخيير المام في هذه المسائل القليلة دليل على أنه 
غير مخير في كل مسائل السياسة الشرعية . 

فل دليل إذن على أن أفعسسال النسسبي صسسلي اللسسه عليسسه 
وسلم التي صدرت على وجه المامة ل إلزام فيها . 
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المبحث الخامس 

قواَّعد نظام اَّلحكم اَّلسلمي
قال عصام البشير: 

اب اللسه أن قضسية (كما تفضل أخي الكريم عبد الله ج
الحكم جاء السلم فيه بمبسسادئ وتسسرك الليسسات والوسسسائل

لجتهاد البشر لتحقيق أمرين: 

لتحقيق مقصد الشرع ورعاية مصالح الخلق وبالتسسالي 
فل نجعل الثابت موضع المتغير ول المتغير موضع الثابت 

الحكم في السلم قام على مبادئ:  

مبدأ أن الشريعة مصدر النظام القانوني  

المبدأ الثاني: أن المسسة مصسسدر السسلطات مسن حيسث 
اختيار الحاكم ومراقبة أدائه وعزل الحاكم إذا انحرفا عسسن
مقتضي المامسسة الصسسحيحة والحكسسم الراشسسد أمسسر العسسدل،
الشورى، مساواة الجميع أمام القانون، كفالة حقسسوق غيسسر
المسلمين، الحريسسات، كسسل هسسذه مبسسادئ كيسسف نجلسسي هسسذه
المبسسادئ علسسى أرض الواقسسع هسسذا مسستروك لظسسرفا الزمسسان
والمكان والصور التاريخيسسة أفسسادت المشسسروعية ولسسم تفسسد

.اللزام 

 الحيسساةىإذا كان الحاكم قديما كانت مسسدة بقسسائه مسسد 
فهذه أفادت أن هذا المر مشروع ولكنها لم تفد اللسسزام ؛
لن الحكم عقد بين طرفين بين المة والحاكم وهسسذا عقسسد
من العقود يصح بما تصح به العقود ويبطل بمسسا تبطسسل بسسه
العقود، وإذا اشترطت المة في عقدها ما يصون مصالحها
ويسسدرأ مفاسسسدها ويحقسسق طمأنينتهسسا وأمنسسه فهسسذا حقهسسا،
فالمسلمون على شروطهم إل شرطا أحل حراما أو حسسرم

.حلل 

اليوم المة تريد أن ل يبقي الحاكم مدي الحياة حسستى 
ل يتحقق الستبداد وتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة،
فهذا من حق المة وهو القرب إلى تحقيق مقصد الشسسرع
ورعاية الخلق فسسي زأماننسسا هسسذا، فل يسسأتين امسسرؤ فيقسسول ل
يجوزأ هذا ابتداع لن الخلفاء الربعة السسذين يمثلسسون أزأهسسي
صور التطبيق السلمي كان الخليفة مسسدي الحيسساة، نقسسول

 هسسذهىإن ذلسسك كسسان مشسسروعا ولكنسسه ل يفيسسد أن مسسا عسسد
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الصورة ل تجوزأ، فهذا أيضا خلط بين ما هو ثابت وبيسسن مسسا

هو متغير). 

الرد على كلمه: 

نعم قضية الحكم جاء السلم فيها بمبسسادئ وبقواعسسد، 
وتحديد هذه المبادئ والقواعسسد لسسم يسستركه علمسساء السسسلف
ألعوبة بأيدي دهاقنة الوسطية، بل تحسسدثوا فسسي هسسذا المسسر
وبينسسوا فيسسه مواضسسع التخييسسر ومواضسسع اللسسزام، وبتعسسبير

الوسطيين: ( الثابت والمتغير ) ..

فذكر أهل العلم في هذا الباب أن هناك أمورا واجبسسة 
ل يسع المسلمين مخالفتها ومن ذلك: 

 س أن نصب المام واجب على المسلمين.1 

 س أن طاعة المام واجبة في غير معصية.2 

 س أن المسسام يستشسسير النسساس ويأخسسذ بمسسا ظهسسر لسسه3 
صوابه دون اعتبار الكثرية أو القلية.

 س أن تصرفا المام على الرعية منسسوط بالمصسسلحة،4 
فل يجوزأ أن يكون تصرفه اعتبارا لهواء شخصية أو مآرب

نفسية. 

 س يشترط للمامة شروط من أهمها: 5 

الذكورة والسلم والعدالة والقسسدرة ويقسسدم القرشسسي 
والعلم وجوبا على غيره . 

 - البيعة عقد دائم غير مؤقت.6

 سسس إذا انعقسسدت البيعسسة للمسسام حسسرم الخسسروج عليسسه7 
 وفسسي انعزالسسه لفسسسق أو لنعسسدام،وينعزل بسسالكفر إجماعسسا

شرط من شروط المامة خلفا .

ه  أما عزل المام لغير هذه السباب الثلثة فلم يقل ب
 وإنما قال به بعض المعاصسسرين،أحد من علماء المسلمين

تقليدا للغرب في ديمقراطيتهم الكفرية !

ولو لم يوجسسد مسن الدلسسة علسسى بطلن هسسذا القسسول إل 
كونه اتباعا للغرب لكان كافيا . 
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( الصسسور التاريخيسسة أفسسادت المشسسروعيةأما قوله بأن  

 فهذه دعوي ل دليل عليها ..ولم تفد اللزام )

والصل أنه ل ينبغي لنا أن نحيد عن منهج النبي صلي 
الله عليه وسلم وما أجمع عليه أصحابه من صور تطبيقات

الحكم إل بدليل شرعي .

إن هذا الكلم تجاهل تام لجماع أصحاب النبي صسسلي 
الله عليه وسلم، وإذا قلنا بصحته فيمكسن القسسول بسأن كسل
مسألة أجمع عليها أصحاب النبي صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم

أفادت المشروعية ولم تفد اللزام !! 

ول شسسك أن إجمسساع الصسسحابة هسسو أقسسوي الجماعسسات 
وأصحها؛ وإذا قيل بأنه غير ملزم فليس هناك إجماع ملزم

.

 هسسذا( هسسذا مسستروك لظسسرفا الزمسسان والمكسسان )قوله  
صحيح ولكنه مشروط بعسسدم مخالفسسة القواعسسد والواجبسسات

المقررة عند أهل العلم في مسألة الحكم . 

أما ترك الحبل على الغارب للناس يحكمون بالطريقة 
التي يريدون دون التقيسسد بالضسسوابط والواجبسسات الشسسرعية
في باب الحكم، ثم يزعمون بعد ذلك أنهسسم يتبعسسون نظسسام
الحكم في السلم فهذا تبديل للدين وتعطيل لشرع الله .

( لن الحكم عقد بين طرفين بين المة والحاكمقوله: 
وهذا عقد من العقود يصح بما تصح به العقود ويبطسسل بمسسا

 تبطل به العقود، )

هذا الكلم ل يخفي ما فيه من التقيسسد بنظريسسة العقسسد 
الجتماعي . 

إن الحكم في السسسلم ليسسس عقسسدا اجتماعيسسا وليسسس 
عقدا بين طرفين هما الحاكم والمحكوم، وإنما هسسو خلفسسة
عسسن النسسبي صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم فسسي حراسسسة السسدين

وسياسة الدنيا به . 

والسسدليل علسسى ذلسسك أن طريسسق إثبسسات المامسسة ليسسس 
محصورا في مبايعة الناس، وإنما يحصل أيضسسا باسسسختلفا
المام فكل من استخلفه المام فقد ثبتست إمسامته ووجسب
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على المسلمين السسسمع والطاعسسة لسسه حسستى ولسسو لسسم يكسسن

منتخبا من طرفهم. 

وحتى لو فرضنا أن المامة عقد بين طرفيسسن فهسسذا ل 
ينافي أنها مبنية على الديمومة على جهة الوجوب .

إذ أن العقود الشرعية بين طرفين منهسسا مسسا يشسسترط 
لصحته الديمومة، وكمثال على ذلك عقد النكاح، فإن مسسن
شروطه أن يكون علسسى وجسسه التأبيسسد، وإل كسسان مسسن قبيسسل
نكاح المتعة السسذي انعقسسد الجمسساع عنسسد أهسسل السسسنة علسسى

تحريمه . 

وليس كل ما يشرع للمسلم إبرامه من العقسسود يشسسرع
له نقضه وفسخه .

قال ابن عبد البر في التمهيد: 

ابر بسن عبسد روى مالك عن محمد بسن المنكسدر عسن ج
الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على
السلم فأصاب العرابي وعك بالمدينة فأتى النسسبي صسسلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى ثسسم
جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلنسي بيعستي
فأبى فخرج العرابي فقال رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها" .

قال ابن عبد البر في شرح هذا الحديث: 

(وهذا العرابي المذكور فسسي حسسديث مالسسك كسسان واللسسه
أعلم ممن بايع رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم علسسى
المقام بدار الهجرة فمن هنا أبى رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه
عليه وسلم من إقالة بيعته وفي إباء رسول الله صلى الله
عليه وسلم مسسن إقالسسة البيعسسة دليسسل علسسى أن مسسن العقسسود
عقودا إلى المرء عقدها وليس لسسه حلهسسا ول نقضسسها وذلسسك
أن من عقد عقدا يجب عقده ول يحل نقضه لم يجز له أن
ينقضه ولم يحل له فسخه وإن كسسان المسسر كسسان إليسسه فسسي
العقد فليس إليه ذلك في النقض وليس كسسل مسسا للنسسسان

عقده له فسخه).

ومسسن الدلسسة الشسسرعية علسسى أن المامسسة مبنيسسة علسسى 
التأبيد: 
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 س إجماع الصحابة والمسلمين بعدهم .1 

عن عبد الله بن قيس أنه سمع النعمان بن بشير س 2 
عن عائشة أنها قالت أل أحدثك بحديث سمعته من رسول
الله صلى لله عليسسه وسسسلم انسسه بعسسث إلسسى عثمسسان فسسدعاه
فأقبل إليه فسمعته يقول: يا عثمان إن الله لعله يقمصسسك
قميصا فإن أرادوك علسسى خلعسسه فل تخلعسسه ثلثسسا .روه ابسسن

أبي شيبة في المصنف .

 س النهي عن الخروج علسى المسام الجسائر فيسه النهسي3
من باب الحروية عن عزله لغير سبب، لنسسه إذا نهسسي عسسن
عزله مع وجسسود السسدواعي فمسسن بسساب أولسسي أن ينهسسي عسسن

عزله مع عدم وجودها .

- أن البيعة مبنية على اختيسار الكفسأ مسن أهسل العلسم4
والعدالة .

وحين يقوم الناس باختيار الكفسأ والفضسل فسإن نتيجسة
التداول على السلطة سوفا تكون سلبية لنهسسم فسسي هسسذه
الحالة يزيحون الكفأ والفضل ليختاروا من هسسو دونسسه فسسي

الكفاءة والفضل !!

وهذا نقيض لما أمرهم الله به !

أماقوله: 

(وإذا اشترطت المة في عقسسدها مسسا يصسسون مصسسالحها
ويسسدرأ مفاسسسدها ويحقسسق طمأنينتهسسا وأمنسسه فهسسذا حقهسسا،
فالمسلمون على شروطهم إل شرطا أحل حراما أو حسسرم

حلل ).

فالجواب على ذلسسك أن اشسستراط تحديسسد فسسترة المامسسة
أمر غير مشروع لما قدمنا من أدلة على أن المامة مبنيسسة

على الديمومة .

وقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي اللسسه
ٍمعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم  ال أقسوا قال: (مسا ب

ًا ليسست فسسي كتسساب اللسسه! مسا كسان مسن يشترطون شروط
شسسرط ليسسس فسسي كتسساب اللسسه فهسسو باطسسل وإن كسسان مائسسة

).شرط
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قوله: 

(اليوم المة تريد أن ل يبقي الحاكم مدي الحيسساة حسستى
ل يتحقسسسق السسسستبداد وتحقسسسق مبسسسدأ التسسسداول السسسسلمي

للسلطة )

إذا كسسان المقصسود هسسو تحقيسسق العدالسسة والقضسساء علسسى
الظلم فإن الشريعة السلمية لم تغفل عن هذا المر ولم
تهمله وإنما شّرعت من أجله ضسسمانات أخسسرى منهسسا علسسى
سبيل المثال ل الحصر: ما ذكرنا من وجوب اختيسسار الكفسسأ

.من أهل العلم والعدالة 

فحين يتم اختيار الحسساكم طبقسسا للمواصسسفات الشسسرعية
المحددة فلسسن يحسسدث ظلسسم ول جسسور؛ فلسسسنا بحاجسسة إلسسى

استيراد تشريعات غربية وبين يدينا التشريعات اللهية .

والحقيقة أن هذه القوال ما هي إل وسسسيلة لترويسسج " 
السلم " الديمقراطي السذي تحساول أمريكسا فرضسه علسى
العالم السلمي ليحل محل السلم السسذي جسساء بسسه محمسسد

صلي الله عليه وسلم والله المستعان .
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المبحث السادس 

حديث اَّلفرق
قال عصام البشير: 

( الفرقسسة الناجيسسة السستي جعلهسسا بعضسسهم كأنهسسا وكالسسة 
مسافر يمنحون الجنة لفريق ويعطون النار لفريق والحسسق

لهذا والباطل دون هذا !

هذا حديث لم يسسرد فسسي الصسسحيحين ول فسسي أحسسدهما، 
ومن حسنه حسنه بمجموع طرقه ..

وهل المراد أمة الدعوة أم أمة الجابة ؟ فيه خلفا  

وهسسل تفسسرق المسسة أكسسثر ممسسا تفرقسست عليسسه اليهسسود
والنصارى فيه حديث ؟

ومعلوم أن ألفاظ الوعيد قد تخلف لمانع من الموانع، 
قسسد تتخلسسف بحسسسنات ماحيسسة، أو بمصسسائب مكفسسرة، أو
بشفاعة شفيع مطسساع، أو بسسأعظم مسسن ذلسسك رحمسسة أرحسسم

الراحمين ).

الرد على كلمه: 

إن عصام البشير يتناسسسى أن الوسسسطيين أيضسسا جعلسسوا
الوسسسطية "وكالسسة مسسسافر" فيمنحسسون العتسسدال لفريسسق

والتشدد لفريق !

هناك دعوى كثيرا مسسا نسسسمع العلمسسانيين يلجئسسون إليهسسا
عندما تضعف حجتهم ويستبين باطلهم ويقول لهم السسدعاة

إلى الله: أنتم على باطل وضلل ..

حينها يوجهون أصبع التهام إلى الدعاة فيقولون "أنتسسم
تحتكرون الحقيقة" !!

ومعنسسى ذلسسك أنسسه "عيسسب" و "حسسرام" أن نقسسول لهسسل
الباطل: أنتم على باطل ! وأن نقسسول لهسسل الضسسلل: أنتسسم

على ضلل !

لن ذلك يعني أننا "نحتكر الحقيقة" !!
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والحق ل يجوزأ احتكاره !

ولكي نسلم من هذه التهمسسة "الفظيعسسة" –نسسسأل اللسسه
العافية- فينبغي أن نعترفا بأن الجميع علسسى حسسق.. وعلسسى

 ..وليس هناك من هو على ضلل ! ىصواب .. وعلى هد

حتى الشيطان نفسه ل حق لحد في السسستئثار بسسالحق
دونه !

ويبدو أن عصام البشسسير تلقسسف هسسذه التهمسسة العلمانيسسة
وقام بتوجيههسا إلسى مسن اتهمسوه بمخالفسة منهسج "الفرقسة

الناجية" ..

فها هو يدعي بأنهم قاموا بتحويل الفرقة الناجية إلسسى 
"وكالة مسافر" !

والدليل على ذلك أنهم اتهمسسوا غيرهسسم بمخالفسسة منهسسج
"الفرقة الناجية" !

فهم إقصائيون "يحتكرون الحقيقة" !

والموقف الصحيح –عند عصام البشسسير- يقتضسسي منهسسم
أن يجعلوا "الفرقة الناجية" مفتوحة البواب أمام الجميع !

وأن يجعلوها شسيئا مطاطسا هلميسا يتسسع لكسل الفكسار
وكل المناهج وكل المذاهب ..

ول يخرجوا منها أحدا ..

وإل كانوا –ل سمح الله – ممن يحتكرون الحقيقة !! 

هكذا يقول عصام البشير !

ونحن نقول: 

الفرقة الناجية تواترت الحاديث في ذكرها وبيان صفة
أهلها وذم المخالفين لها ونعتهم بالبدعة .

ولكن أهل الباطسسل ل يسسسعدهم أن توجسسد فرقسسة ناجيسسة
تتميز بتمسكها بمنهج السلف !
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بل يريدون أن يستوي الجميع في البدعة و أن يسسستوي

الجميع في الضلل !

ودت الزانية لو زأنى الناس كلهم !

وقال تعالى في شأن الكفسسار: {ودوا لسسو تكفسسرون كمسسا
كفروا فتكونون سواء}

الفرقة الناجية موجودة على الرض وسسستظل موجسسودة
إلى أن يرث الله الرض ومن عليها.

والعلمة المميزة لهذه الفرقة هي اتباع السنة واقتفسساء
أثر السلف .

وليست حكرا على أحد ول يمنع منها أحد ..

بل هسسي مفتوحسسة البسسواب أمسسام مسسن اسسستجمع شسسروط
الدخول .

قال شيخ السلم: (وبهسسذا يتسسبين أن أحسسق النسساس بسسأن
تكون هي الفرقسسة الناجيسسة: أهسسل الحسسديث والسسسنة، السسذين
ليس لهم متبوع يتعصبون لسسه إل رسسسول اللسسه. وهسسم أعلسسم
ًا بيسسن صسسحيحها الناس بأقواله وأحسسواله، و أعظمهسسم تمييسسز
وسسسقيمها. وأئمتهسسم فقهسساء فيهسسا، وأهسسل معرفسسة بمعانيهسسا
ًة ًا وموالة لمن والها ومعادا ًا وعملً، وحب ًا لها تصديق واتباع

لمن عاداها).

و قال شيخ السلم عن فرق الضلل: 

(وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسسسنة والجمسساع،
فمن قال بالكتاب والسنة والجماع كسسان مسسن أهسسل السسسنة

والجماعة).

وقال المام الصنعاني في كتسابه "افستراق المسة إلسى 
ِفرقة":  ّيٍف وسبعين  ن

(وكسسان الحسسسن بالنسساظر فسسي الحسسديث، أن يكتفسسي
ّلسسم الشسسرائع بالتفسير النبوي لتلك الفرقسسة، فقسسد كفسساه مع
الهادي إلى كل خيسسر - صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم - المؤنسسة،
وعيسسن لسسه الفرقسسة الناجيسسة: بأنهسسا مسسن كسسان علسسى مسسا هسسو
َعَرفا بحمد اللسسه -مسسن لسسه أدنسسى همسسة وأصحابه عليه. وقد 
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في الدين- مسسا كسسان عليسسه النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم
ُنِقسسَل إلينسسا أقسسوالهم وأفعسسالهم -حسستى أكلهسسم وأصسسحابه. و
وشربهم ونومهم ويقظتهم- حستى كأنسا رأينساهم رأي عيسسن.
ًا مسسن نفسسسه وجعلسسه مسسن وبعد ذلك فمن رزأقه الله إنصسساف
أولي اللباب، ل يخفاه حال نفسه أولً: هسسل هسسو متبسسع لمسسا
كان عليه النبي صلى الله عليسسه وسسسلم وأصسسحابه، أو غيسسر
ة: هسل هسي ن كسل طائف متبع؟ ثم ل يخفسى حسال غيسره م

متبعة أو مبتدعة؟». أهس.

وفي الفقرة السابقة من كلمسسه أثسسار عصسسام مجموعسسة
نذكرها مع الرد عليها: ، من الشبه حول حديث الفرق

اَّلشبهة اَّلوألى: 

أن الحديث لم يرد في الصحيحين ول في أحدهما .

والجواب عليها أن هذا كلم غيسسر علمسسي يسسدل علسسى أن
صاحبه يبحث يمنة ويسرة عن شبهة يرد بها هسسذا الحسسديث

ويبطله لنه لم يوافق منهجه ولم يستسغه عقله !

وإل فمتى كسسان مسسن شسسرط الخسسذ بالحسسديث أن يكسسون
مرويا في الصحيحين أو أحدهما ؟

وإذا قلنسسا بهسسذا الشسسرط فكسسم مسسن السسسنن والحكسسام
والعقائد سوفا يتم إبطالهسسا بسسسبب أنهسسا غيسسر مرويسسة فسسي

الصحيحين أو في أحدهما ؟

وما هو موقف عصام البشير من الحاديث الغير مروية
فسسي الصسسحيحين أو أحسسدهما والسستي يكسسثر الوسسسطيون مسسن
الستدلل بها مثل حديث: (إن الله يبعث إلسسى هسسذه المسسة

على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها). 

وحديث: (النساء شقائق الرجال) ؟

اَّلشبهة اَّلثانية: 

أم أمة الجابة ؟الدعوة هل المقصود بالحديث أمة 

والجواب عليها أن المقصود أمسسة الجابسسة والقسسول بسسأن
المقصود في الحديث أمة السسدعوة قسسول فاسسسد مسسن عسسدة

أوجه: 
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الوجه الول: 

أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث تفرق أهل 
الديانة النصرانية وتفرق أهسسل الديانسسة اليهوديسسة فعلسسم مسسن
ذلسسك أن تفسسرق المسسة المسسذكور هسسو تفسسرق أهسسل السسدين

السلمي .

: أنه صلى الله عليه وسسسلم فسسسر الفرقسسةالوجه الثاني
و هي الجماعة " ولو كان المقصود بالمسسةالناجية بقوله: "

في الحديث أمة الدعوة لكانت الفرقة الناجية تشمل كسسل
المسلمين وغير محصورة في الجماعة .

 أنه صلى الله عليه وسسسلم أضسسافا المسسةالوجه الثالث:
وهسسو عليسسه الصسسلة والسسسلم ل، لنفسسسه فقسسال مسسن أمسستي

يضيف لنفسه إل أمة الجابة أمسسا أمسسة السسدعوة فل يضسسيفها
لنفسه كقوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسسسي بيسسده
ل يسمع بي يهودي ول نصراني من هذه المة ثم ل يسسؤمن

بي إل دخل النار) رواه مسلم .

فالمقصود بالمة في هذا الحديث كمسسا هسسو واضسسح أمسسة
الدعوة ولهذا لم يضفها النبي صلى الله عليسسه وسسسلم إلسسى

نفسه .

فإضافة النبي صلى الله عليه وسسسلم المسسة إليسسه دليسسل
على أنها المة المسلمة . 

قال البيهقي في السنن الكبرى: 

(قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيما بلغنسي عنسه
قوله ستفترق أمتي على ثلث وسسسبعين فرقسسة فيسسه دللسسة
على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من السسدين إذ النسسبي

صلى الله عليه و سلم جعلهم كلهم من أمته).

 أن الحديث أورده رواته –وهم أعلسسم بسسه-الوجه الرابع:
في سياق التحذير من التفسسرق؛ ول يتسسأتى كسسونه واردا فسسي
التحسسذير مسسن التفسسرق إل إذا كسسان المقصسسود بالمسسة أمسسة
الجابة؛ لن تفسسرق المسسسلمين مسسع بقيسسة الكفسسار مسسن أمسسة
الدعوة أمر محمسسود؛ وتفسسرق المسسسلمين فيمسسا بينهسسم أمسسر

مذموم .
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و يدل على أن رواة الحديث رووه في سسسياق التحسسذير
من التفسسرق مسسا رواه أبسسو زأرعسسة الدمشسسقي فسسي "الفوائسسد

العالية" قال: 

(حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع نا صسسفوان بسسن عمسسرو
السكسكي عن الزأهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله
بن لحي الهوزأني قال حججت مع معاوية ابن أبسسي سسسفيان
ولى فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقسص علسى أهسل مكسة م
لبني مخزوم فأرسل إليسه معاويسسة فقسال أمسسرت بالقصسسص
قال ل قال فما حملك على أن تقص بغير إذن قسسال ننشسسر
ما علمناه الله فقال معاويسسة لسسو كنسست تقسسدمت إليسسك قبسسل
مدتي هذه لقطعت منك طائفا ثم قسسال حيسسن صسسلى صسسلة
الظهر أن رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسسال: "إن
أهل الكتاب افترقوا في دينهسسم علسسى ثنسستين وسسسبعين ملسسة
وإن هذه الملة ستفترق على ثلث وسبعين ملة كلهسسا فسسي
النار إل واحدة وهي الجماعة" وقال إنه سيخرج في أمسستي
أقوام تتجارى بهم تلك الهواء كما يتجارى الكلب بصسساحبه
فل يبقى عرق ول مفصل إل دخله وإنسسه يسسا معشسسر العسسرب
لئن لم تقوموا بما جاء به محمسسد صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم

لغيركم من الناس أحرى أن ل يقوم به ).

: لو كان المقصسسود بالمسسة أمسسة السسدعوةالوجه الخامس
لما سسسئل رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم فسسي آخسسر

الحديث عن الفرقة الناجية: من هم ؟ 

فمسسن المعلسسوم أنسسه إذا كسسان الحسسديث واردا فسسي أمسسة
السسسدعوة فمعنسسسى ذلسسسك أن الفرقسسسة الناجيسسسة هسسسي المسسسة

المسلمة .

 ورد في حسسديث معاويسسة السسسابق عنسسدالوجه السادس:
أحمد والطبراني في المعجم الكبير تفسير الملة بسسالهواء

ونص هذه الرواية: 

( إن أهل الكتاب افترقوا على ثنتتين وسبعين ملة وإن
هذه المة ستفترق على ثلث وسبعين ملة - يعني الهسسواء
- وكلها في النسسار إل واحسسدة وهسسي الجماعسسة ).ومعلسسوم أن
الهواء تعني مذاهب طوائسسف البسسدع السستي لسسم تخسسرج عسسن

دائرة السلم .
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وهذا كله يدل بشكل واضح على أن المراد بالمسسة فسسي
الحديث أمة الجابة ول نعلم أحدا من أهل العلم قال بغيسسر

هذا .

وعصام البشير ليس لديه دليل على أن المقصسسود فسسي
الحديث أمة الدعوة ولو كان لديه لما تأخر في تقديمه .

ولهذا فقد اكتفى بإثسسارة زأوبعسسة حسسول الحسسديث بقسسوله:
(وهل المراد أمة الدعوة أم أمة الجابة فيه خلفا ) .

اَّلشبهة اَّلثالثة: 

).ومن حسنه حسنه بمجموع طرقهقوله: (

وهذا الكلم تخبط في البحث عن ذريعسسة لسسرد الحسسديث
وحتى لو كانت دعواه بأن الحديث حسن بمجمسسوع طرقسسه

فهذا كافا في صحة الحتجاج به .

لقد نسسص أهسسل العلسسم علسسى أن الحسسديث الحسسسن يصسسح
الحتجاج به قال السيوطي في ألفيته في بيان حد الحسن

وحكمه: 

ما حده في المرتضى
اتصل

 

ول ضبطه قل عدل بنقل
  

وليرتب ُعّل؛ ول شذ
 

يجتبي والحتجاج مراتبا
  

العلم أهل وجل الفقها
 

اخرى طرق من أتى فإن
ينتمي

  

فقوله: (والحتجاج يجتبي الفقها وجل أهل العلسسم ) أي
ان الفقهاء وجل اهل العلم اختاروا القول بصحة الحتجسساج

بالحديث الحسن .

والواقسسع أن حسسديث افسستراق المسسة إلسسى ثلث وسسسبيعين
فرقة نص الحفاظ من أهل الحديث على صحته؛ بل نصسسوا
أيضا على صحة زأياد "كلها في النار إل واحدة" التي يشدد
ولد الددو دائما على أنها ضعيفة دون أن يسسذكر علسسى ذلسسك

دليل .

ولبيان صحة الحديث وصحة الزيسسادة المسسذكورة نكتفسسي
بإيرد ما ذكر اللباني في سلسلة الحاديث الصحيحة: 
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قال اللباني في "السلسلة الصحيحة": 

 /2 )، و الدارمي ( 504 - 503 / 2أخرجه أبو داود ( 
 )102 / 4 ) و أحمد ( 241

 ) و الجري في " الشريعة "128 / 1و كذا الحاكم ( 
1 / 119، 2 / 108 / 2 ) و ابن بطة في" البانة " ( 18( 

/سس 1) و الللكائي في " شسسرح السسسنة "(  /سس 23   ) مسسن1 
طريق صفوان قال: حدثني أزأهر بن عبد الله الهوزأني عن
أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه

إن رسول الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قام فينا فقال: أل
قام فينا فقال .... فذكره .

و قال الحاكم و قد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم: 

" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هسسذا الحسسديث
" . و وافقه الذهبي .

 ): " و63و قال الحافظ في " تخريج الكشافا " ( ص 
إسناده حسن " .

قلت: و إنما لم يصححه، لن أزأهر بن عبد الله هذا لسسم
و ابن حبسان و لمسا ذكسسر الحسسافظ فسسي " يوثقه غير العجلي

التهذيب " قول الزأدي: " يتكلمون فيه "، 

تعقبه بقوله: " لم يتكلموا إل في مذهبه " . و لهذا قال
في " التقريب " ." صدوق، تكلموا فيه للنصب " .

/1و الحديث أورده الحافظ ابن كثير فسسي تفسسسيره (   
 ) من رواية أحمد، و لم يتكلم على سسسنده بشسسيء، و390

لكنه أشار إلى تقويته بقوله: 

" و قد ورد هذا الحديث من طرق " .

و لهذا قال شيخ السلم ابن تيمية في " المسسسائل " (
83 / 2. ( 

" هسسسو حسسسديث صسسسحيح مشسسسهور " . و صسسسححه أيضسسسا
 ) .38 / 3الشاطبي في " العتصام " ( 

)92(والجهاد التوحيد منبر



سـُراَّق 
اَّلوسـُطي

ة
و من طرق الحديث التي أشار إليها ابسسن كسسثير، و فيهسسا
الزيادة، ما ذكره الحافظ العراقي في " تخريج الحياء " (

 ) قال: 199 / 3

" رواه الترمسسذي مسسن حسسديث عبسسد اللسسه بسسن عمسسرو و
حسنه، و أبسسو داود مسسن حسسديث معاويسسة، و ابسسن مسساجه مسسن

حديث أنس و عوفا بن مالك، و أسانيدها جياد " .

قلت: و لحديث أنس طرق كثيرة جدا تجمع عندي منها
سبعة، و فيها كلها الزيادة المشار إليهسسا، مسسع زأيسسادة أخسسرى

يأتي التنبيه عليها، ).

وساق اللباني الطرق السبعة التي ذكر ثم قال: 

(فقسسد تسسبين بوضسسوح أن الحسسديث ثسسابت ل شسسك فيسسه، و
لذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الحتجاج بسسه حسستى
قال الحاكم فسسي أول كتسسابه " المسسستدرك ": " إنسسه حسسديث
كبير في الصول " و ل أعلم أحدا قد طعن فيسسه، إل بعسسض
من ل يعتد بتفرده و شذوذه، أمثسال الكسوثري السذي سسبق
أن أشرنا إلى شيء مسسن تنطعسسه و تحسسامله علسسى الطريسسق
الولى لهذا الحديث، التي ليس فيهسا الزيسادة المتقدمسة: "
كلها في النار "، جاهل بل متجاهل حسسديث معاويسسة و أنسسس

انتهسسى الستشسسهادعلى كثرة طرقه عن أنس كما رأيت ). 
من كلم اللباني رحمه الله .

والذي أشكل على هؤلء القسسوم وجعلهسسم يبحثسسون عسسن
طريقة يردون بها هذا الحديث الصحيح أنسسه يفهسسم منسسه أن
أكثر هذه المة مصيرهم إلى النار وهذا ينافي خيرية المة

.

وقد أزأال هذا الشكال شيخ السلم ابسسن تيميسسة بقسسوله
في مجموع الفتاوى: 

«ولهسسذا وصسسف الفرقسسة الناجيسسة بأنهسسا أهسسل السسسنة
والجماعة و هم الجمهسسور الكسسبر والسسسواد العظسسم. و أمسسا
الفسسرق الباقيسسة فسسإنهم أهسسل الشسسذوذ والتفسسرق و البسسدع و
ًا من مبلسسغ الفرقسسة الهواء. و ل تبلغ الفرقة من هؤلء قريب
الناجية، فضلً عن أن تكون بقدرها. بل قسسد تكسسون الفرقسسة

منها في غاية القلة ».
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وقال المام الصسسنعاني فسسي كتسسابه "افسستراق المسسة إلسسى

ِفرقة":  ّيٍف وسبعين  ن

(هذه الفسسرق المحكسسوم عليهسسا بسسالهلك قليلسسة العسسدد، ل
ن الفرقسة الناجيسة. فل يتسم أكثريسة يكون مجموعها أكثر م

ِرد الشكال). َي الهلك، فل 

أما قول عصام البشير: 

ومعلسسوم أن ألفسساظ الوعيسسد قسسد تتخلسسف لمسسانع مسسن(
الموانع، قد تتخلف بحسنات ماحيسسة، أو بمصسسائب مكفسسرة،
أو بشفاعة شفيع مطاع، أو بأعظم من ذلسسك رحمسسة أرحسسم

ا متفقسونالراحمين )  فهذا استكثار بغيسر محسل النسزاع لن
على أن من مات على التوحيد فهو تحت المشيئة ويسسدخل

في ذلك طوائف البدع .

***

وبهذا ينتهسسي السسرد علسسى كلم عصسسام البشسسير؛ ونشسسرع
بعون الله في الفصل الموالي: 
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الفصل الثالث

سمات اَّلوسطية اَّلمعاصرة
لقسسد لحظنسسا أن الوسسسطية السستي يسسدعو إليهسسا هسسؤلء
الوسطيون تميسسزت ببعسسض السسسمات الظسساهرة السستي تسسدل
علسسى مخالفسسة المنهسسج الوسسسطي الشسسرعي المنسسسجم مسسع

الكتاب والسنة .

ونحن لم نستنتج هذه السمات من أقوالهم وشعاراتهم
فهم حريصون على أل يرفعوا إل الشعارات الدينية التي ل

مطعن فيها ول غمز .

وإنمسسسا اسسسستنتجناها مسسسن خلل قسسسراءة مسسسسلكياتهم
وتطبيقاتهم العملية لهذه الوسطية .

وهذا عرض لبعض سمات الوسطية المعاصرة: 
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السمة الولى 

تحريف اَّلمفاهيم
روى الللكسسائي فسسي شسسرح أصسسول اعتقسساد أهسسل السسسنة

والدارمي في سننه بإسناد صحيح: 

دخل رجلن من أصحاب الهسسواء علسسى ابسسن سسسيرين( 
فقال: 

يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ 

قال: ل.

قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ 

قال: ل..لتقوما عني أو لقومن، فخرجا.

فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما كسسان عليسسك أن يقسسرآ 
عليك آية من كتاب الله؟

قال: إني خشيت أن يقسسرآ علسسى آيسسة مسسن كتسساب اللسسه 
فيحرفانها فيقّر ذلك في قلبي) .

***

مع غياب الدلة، والفلس في الحجة، والتنسساقض مسسع 
المنطلقات الشرعية، لم يكن لدي هؤلء "الوسطيين" من
وسسسيلة لقنسساع المسسساكين مسسن أتبسساعهم سسسوي العبسسث
بالمفسساهيم الشسسرعية، مسسن أجسسل اللعسسب بعقسسول جمسساهير
المسلمين كما يلعب الحواة بسأعين النسساظرين و مسن أجسل

التلبيس على الناس، وإفساد منطلقاتهم الدينية.

هسسسؤلء "الوسسسسطيون" يقومسسسون اليسسسوم نيابسسسة عسسسن 
"الصليبيين" و"المرتدين" بمشروع واسسسع النطسساق لتمييسسع

الدين السلمي ! 

إنهسسم اليسسوم يحسساولون تمييسسع السسسلم باسسسم السسسلم 
وانطلقا من السلم!!

نسمعهم دائما يتحسسدثون عسسن مفسساهيم بعسسض القضسسايا 
جل تحديدها و كأنها لم تكسسن محسسددةأالشرعية الهامة من 
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سلفا ولم تكن معروفة عند المسلمين وأنسسه حسسان السسوقت
لمعرفة هذه المفاهيم الغامضة، لن عباقرة " الوسطية "

!!قاموا بتجليتها وتوضيحها للمة الجاهلة 

قاموا بمحاولة تغيير الكسسثير مسسن المفسساهيم الشسسرعية 
المتعسسارفا عليهسسا عنسسد المسسسلمين، والسستي يسسستوي فسسي
معرفتها العالم والجاهل والكبير والصسسغير، بسسل ربمسسا كسسان

بعضها من المعلوم من الدين بالضرورة ..

لقد أرادوا من جماهير المسلمين أن يتخلوا عن تلسسك 
المفاهيم الشسرعية الستي اسستقر عليهسا المسسلمون طيلسة
القرون الماضية وأن يعتنقوا هذه مفاهيمسسا جديسسدة محدثسسة

سحرة الفكر الوسطي !جاء بها 

وهذا هو تجديد الدين الذي يروج له الوسطيون !

وهم في تجديدهم لهذه المفسساهيم لسسم يعتمسسدوا علسسى "
الدلة الشرعية "، وإنما على أهوائهم وآرائهم، فجعلوا من
أنفسهم مرجعا لتحديد المفاهيم الشرعية التي كانت –في
الصسسل- معلومسسة عنسسد المسسسلمين مسسن خلل النصسسوص

الشرعية والمدونات الفقهية ! 

إن عملية تغيير المفاهيم هذه ما هي إل عملية كسسبيرة 
لتغيير الدين بتحريف الكلم عن مواضعه اتباعا لسنن أهسسل

الكتاب ...

- لقد قام هؤلء الوسطيون بتحريف مفهوم " الجهاد1 
" فزعمسسوا بسسأن " الجهسساد " المقصسسود ذكسسره فسسي الكتسساب
والسنة والذي هو ذروة سنام السلم هو كل عمل يراد به
وجسسه اللسسه وإعلء كلمسسة اللسسه، وأنسسه ليسسس خاصسسا بالقتسسال

بالسيف ! 

وعليه فكل مشتغل بعمل من أعمال السسبر السستي فيهسسا 
إعلء لكلمة الله ل ينصرفا إليه الوعيد الوارد في حق من

ترك الجهاد ! 

وهم بذلك يتجاهلون قوله صلي اللسسه عليسسه وسسسلم: " 
سسسه بسسالغزو مسسات علسسىفمن مات ولم يغسسز ولسسم يحسسدث ن

شعبة من النفاق " . 
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- و قاموا بتحريف مفهوم " الحكسسم بمسسا أنسسزل اللسسه "2

فزعموا بأن تطبيق الحدود ليس هو الركسسن السسساس فسسي
 وإنمسسا تتحقسسق الشسسريعةبسسه شرع الله الذي تقوم الشريعة

.بتطبيق العدالة وفتح المجال أمام الحريات العامة 

- قسساموا بتحريسسف مفهسسوم " الصسسلح والسسستقامة3 
واللتزام " فبعد أن كسسان المسسسلمون يعتسسبرون المسسستقيم
الملسستزم هسسو ذلسسك السسذي يحسسافظ علسسى أداء الفرائسسض
والواجبات والكف عن النواهي والمحرمات، ويحفاظ على

.السنة في أقواله وأفعاله ومظهره 

أصبح اللتزام والستقامة عند هؤلء ل يتعارض مسسع " 
حلق اللحية " و " إسبال الثوب " و " التشبه بالكفار " و "

وما أكثر أن نجدالستماع للغاني " و " مخالطة النساء " 
الحليق فيهم يتصدر الملتحين والسافرة تقود المنقبات !

- وقاموا بتحريف مفهوم " أهل السسسنة والجماعسسة "4 
فزعموا بأنه يدخل فيها " طوائف المتكلمين " و" مبتدعسسة

الصوفية " 

- وقاموا بتحريف مفهوم " النتماء للسلم " فزعموا5
بسسسأنه ل يتعسسسارض مسسسع النتمسسساءات الوطنيسسسة والعرقيسسسة

والحزبية !! 

- وقاموا بتحريف مفهوم الحجاب فبعد أن كان يعنسسي6
تكريس الفصل بين الرجسسال والنسسساء والقسسرار فسسي السسبيت
والحذر من الختلط أصبح عند هؤلء اليسسوم ل يعنسسي أكسسثر
من خرقة توضع على الرأس ولتفعل المرأة بعسسد ذلسسك مسسا
شاءت من الختلط بالرجال والحديث معهم ومضسساحكتهم

فهي متحجبة ما دامت تغطي شعر رأسها !!

وقد كانت نسسبرة تحريسسف المفسساهيم حاضسسرة فسسي هسسذا 
المؤتمر مسسن خلل محاضسسرة لعصسسام البشسسير كسسانت تحسست

تحسسدث"الخطاب الوسطي بيسسن الصسسل والعصسسر" عنوان: 
فيها عما سماه: "الفضاءات الملتبسة" 

ول بد من التنبيه إلى أن طرق القضايا الشرعية مسسن 
باب التفريق بين الصالة والمعاصرة أو المسسزج بينهمسسا هسسو
طرح علماني ل علقة لسسه بالشسسرع لن المعاصسسرة ليسسست
مطلبا شسرعيا بلسه أن تكسون برهانسا قطعيسا يسدل علسى أن

المتمسك بها معتصم بالمنهج الشرعي .
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إن من المعروفا عن العلمانيين تركيزهم على قضية 

" العصرنة " وجعلها من أهم القضايا والسسسس المحوريسسة
بالنسبة لمناهجهم وتفكيرهم وأهدافهم .

فكمسسا أن الحريسسة هسسي الفكسسرة الجوهريسسة بالنسسسبة 
للديمقراطيسسة؛ فسسإن المعاصسسرة هسسي الفكسسرة الجوهريسسة

بالنسبة للثقافة العلمانية ..

يري العلمانيون أن التراث كله بما فيسسه مسسن نصسسوص 
قرآنية وأحاديث نبويسة يتطلسسب قسسراءة جديسسدة تتوافسسق مسسع
العصر لنه يعاني من أزأمة تتمثل في عدم مواكبته للزمن

.

ويبدو أن الوسطيين هم أيضسسا يشسسعرون بوجسسود هسسذه 
الزأمة، وفي هذا الطار جاءت فكرة المزج بين "الصالة"
و"المعاصرة" التي جعلها القرضاوي محور فكره ودعسسوته،

وجعلها عصام البشير شعارا للوسطية ! 

ولمعرفة نتيجة المزج بين الصالة والمعاصرة ل بد من
التوقف عند حقيقة كل من هذين المصطلحين ..

فإذا كانت الصالة تعني التمسك بالقديم الديني فسسإن 
المعاصرة تعني الخذ بالجديد اللديني . 

فهسسذا المسسزج بيسسن الصسسالة و المعاصسسرة مسسا هسسو فسسي 
الحقيقة إل مزج بين الديني و اللديني وفي النهايسسة إيمسسان

ببعض الكتاب وكفر ببعض . 

تجسد ذلك في تحريف النصسسوص، وتغييسسر المفسساهيم، 
وتبديل الحكام تحت عباءة من العناوين الشرعية مثل: 

تجديد الدين، واتباع المصالح المرسلة، وتغير الفتسسوى 
بتغير الزمان والمكان ... إلخ 

وحين تقرأ الفكسسار السستي يطرحهسسا الوسسسطيون حسسول 
موضوع 

"الصالة والمعاصرة" سوفا تكتشسسف أن أصسسولها تنبسسع
من أطروحات كبار العلمانيين من امثال الجابري و أركون
و نصر حامد أبو زأيد وغيرهم من العلمانيين الذين يعتبرون
أن الخطاب الديني ضاق عن اسسستيعاب الواقسسع المعاصسسر،
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وعجز عن التعبير عن مشاكله، و أن تغيير واقعنسسا مرهسسون
بتغييسسر موقفنسسا مسسن السستراث، وبتجديسسد طريقسسة فهمنسسا

للقرآن !!

لقد قام هؤلء الوسطيون بتبني الكثير من الطروحات
العلمانية وتقديمها في ثوب إسلمي !

فإذا كان " نصر أبو زأيد " مثل حاول خلخلة المسلمات
الدينية وصياغة النصوص الشرعية صياغة جديسسدة اعتمسسادا
على ما يسميه هو المناهسسج العلميسسة فسسإن أصسسحاب الفكسسر
الوسسسطي يحسساولون خلخلسسة المسسسلمات الدينيسسة وصسسياغة

النصوص الشرعية صياغة جديدة باسم الجتهاد !!

لقسسد ظسسن هسسؤلء الوسسسطيون أنهسسم أحسسسنوا صسسنعا 
بتسسوفيقهم بيسسن "الصسسالة" و"المعاصسسرة" متجنسسبين بسسذلك
مساوئ العلمانيين الذين تمسكوا بالجديسسد وألغسسو القسسديم،
لكنهم في هذا التوفيق كانوا كحال القائل: ل آكسسل الجيفسسة

لكن أشرب مرقها! 

إن مجرد الشعور بوجود أزأمة بيسسن السسدين والعصسسر هسسو
عرض من أعراض العلمانية .

وفي سياق الشعور بوجود هذه الزأمة يمكن أن نفهم 
ما سماه عصام البشير في هذه المحاضرة بس "الفضسساءات

الملتبسة" 

وباختصار فإن دعوة هؤلء القوم ومنهجهم قسسائم علسسى
تحريسسسف السسسدين عسسسن طريسسسق التلعسسسب بالمصسسسطلحات
والمفاهيم؛ ولكن الله تعالى تعهد بسسأن يقيسسض لهسسذا السسدين

أقواما ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .
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السمة الثانية

اَّلتوفيق بين اَّلحق وأاَّلباطل
لقد غاب ذلسسك المفهسسوم الشسسرعي الصسسحيح للوسسسطية

عسسن طرفسسي الفسسراط الذي يعني الخيرية والعدالة والبعسسد
والتفريسسط والتمسسسك بالنصسسوص الشسسرعية واتبسساع السسسنة

النبوية ومفارقة المناهج والطرق البدعية .

فأصبحت الوسطية اليوم تعني: 

التوفيق بين السنة والبدعة .. 

والتوفيق بين المعصية واللتزام ..

والتوفيق بين الكفر والسلم ..

والتوفيسسق بيسسن الصسسراط المسسستقيم وصسسراط أهسسل
الجحيم .

وهذا التوفيق يقتضسسي أن يوصسسف المرتسسد المسسارق مسسن
الدين بأنه مسلم كسائر المسلمين !

وأن يوصف الفاسق العربيد بأنه من صالحي المؤمنين
!

وأن يوصف الحاكم المرتد بأنه ولي أمر المسلمين !

وأن يوصسسف العسسداء الحربيسسون بسسأنهم مسسن البريسساء
المسالمين !

لقسسد تميسسزت هسسذه الوسسسطية المعاصسسرة بأنهسسا دعسسوة
للتوفيق ومسسد الجسسسور نحسسو الجميسسع علسسى حسسساب السسولء
والبراء والصدع بالحق وإنكار المنكر واعتزال أهل الباطل

!

إن اللتقاء مع أهل الباطل على الباطل هو الذي يروج
له باسم الوحدة الوطنية وجمع الكلمة ..

جمسسسع الكلمسسسة علسسسى تعطيسسسل شسسسريعة رب العسسسالمين
والخضوع للقانون الوضعي اللعين !
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وجمسسع الكلمسسة علسسى مسسوالة أعسسداء اللسسه مسسن الحكسسام

المرتدين والصليبيين المحاربين !

المعاصسسي وجمع الكلمة على إقسسرار المنكسسرات وتسسبرير
والسيئات بحجة التدرج زأعموا!

ويفتخسسر دعسساة الوسسسطية المعاصسسرة أن مسسن محاسسسن
وسطيتهم قدرتها على الجمع بين كسسل الطسسرافا والقضسساء

على كل خلفا .

ولقسسد تجلسسى ذلسسك فسسي قسسول ولسسد السسددو فسسي الجلسسسة
الفتتاحية للمؤتمر: 

ول شسسك أن هسسذا الفكسسر الوسسسطي هسسو السسذي يصسسلح( 
لبلدنا أيضا والتعاون والتآخي بين شعبنا على أساسه فهسسو
الذي يجمع ول يفرق، وهو الذي تحصل بسسه المنسسافع وتسسسد
بسسه الثغسسرات، ولسسذلك فسسإن وحسسدتنا الوطنيسسة ومصسسالحنا
السسستراتيجية ل يمكسسن أن ترعسسي ول أن تحفسسظ إل بهسسذا

 ).الفكر الوسطي المعتدل

ومن أجسسل هسسذا التوفيسسق والوحسسدة وجمسسع الكلمسسة ولسسم
الصف جاء العترافا بالباطل وأهلسه والركسون إليهسم ومسد
الجسور نحوهم والعراض عسسن النصسسوص الشسسرعية السستي
أمرت باعتزالهم والبراءة منهسم والنكيسسر عليهسسم وبيسسان مسا

راط المسسستقيم؛صسسهم عليه من باطسسل وضسسلل وتنكسسب لل
فكان العراض عن تلك الوامر والمحكمات الشرعية من

أجل التوفيق المصلحي ..!

عبسسدالله جسسولومن أمثلة هذا التوفيق ما فعلته زأوجسسة 
بعد وصول زأوجها إلى الحكم حيث اتصسسلت بمصسسمم أزأيسساء
في افينا وطلبت منسسه تصسسميم حجسساب يرضسسي السسسلميين

والعلمانيين !

إن هذا التوفيق بين الحق والباطل هو شأن المنسسافقين
الذين تركوا التحاكم إلى شرع الله عز وجل وتحاكموا إلى
الطسسواغيت بحجسسة السسسعي إلسسى التوفيسسق بيسسن الخصسسمين

وإرضاء كل الطرفين فقال الله تعالى في شأنهم: 

َلى الّرُسسسوِل ِإ َو ّلُه  ْنَزَل ال َأ َلى َما  ِإ ْوا  َل َعا َت ُهْم  َل ِقيَل  َذا  ِإ َو  }
ًدا ( ُدو ْنسسَك ُصسس َع ّدوَن  َيُصسس ِقيَن  ِف َنسسا ْلُم ْيسسَت ا َأ َذا61َر ِإ ْيسسَف  َك َف  (
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ِه ّل ِبال ُفوَن  ِل َيْح ُءوَك  ُثّم َجا ِهْم  ِدي ْي َأ ّدَمْت  َق ِبَما  ٌءْة  َب ُهْم ُمِصي ْت َب َأَصا

ًقا} [النساء:  ْوِفي َت َو ًنا  ِإْحَسا ِإّل  َنا  ْد َأَر ].62 - 60ِإْن 

قال ابن كثير: 

(أي: يعتسسذرون إليسسك ويحلفسسون: مسسا أردنسسا بسسذهابنا إلسسى
غيسرك، وتحاكمنسا إلسى عسداك إل الحسسان والتوفيسق، أي:
المداراة والمصانعة، ل اعتقادا منا صسسحة تلسسك الحكومسسة).

)347 / 2تفسير ابن كثير - (

ويقول العلمة عبد الرحمن السعدي: 

( أي: مسسسا قصسسسدنا فسسسي ذلسسسك إل الحسسسسان إلسسسى 
/1المتخاصمين والتوفيسسق بينهسسم، ). تفسسير السسعدي - (  

184(

وقال أبو السعود: 

( أي ما أردنسا بتحاكمنسا إلسى غيسرك إل الفصسَل بسالوجه
ْد مخالفسسًة لسسك ول ِر ُنسس الحَسِن والتوفيِق بين الخصمين ولسسم 

ْذنا بما فعلنا) تفسير أبسسي السسسعود - ( /2لحكمك فل تؤاِخ  
106.(

ويقول ابن عثيمين: 

(ظننتسسم أنكسسم محسسسنون لنكسسم تقولسسون إن أردنسسا إل 
ؤمنين والكسافرين، وبيسن ًا، نوفسق بيسن الم ًا وتوفيقس إحسسان
اليمان والكفر، إذا لقوا الذين آمنسسوا قسسالوا آمنسسا فهسسم مسسع
المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنسسا معكسسم، فهسسم
مع الكفار، ظنسسوا أنهسسم بهسسذه المداهنسسة كسسسبوا المعركسسة).

).24 / 15تفسير القرآن للعثيمين - (

ويقول سيد قطب رحمة الله عليه: 

ًا } . .إنهسا ًا وتوفيقس ({ يحلفون بالله إن أردنا إل إحسسان
حال مخزية . . حين يعودون شسساعرين بمسسا فعلسسوا . . غيسسر
قادرين على مواجهة الرسول - صسلى اللسسه عليسسه وسسسلم -
بحقيقة دوافعهم . وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين: أنهسسم
ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون هنا هو عرفا
ًا الجاهلية - إل رغبة فسسي الحسسسان والتوفيسسق! وهسسي دائمسس
دعسسوى كسسل مسسن يحيسسدون عسسن الحتكسسام إلسسى منهسسج اللسسه
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وشسسريعته: أنهسسم يريسسدون اتقسساء الشسسكالت والمتسساعب
ه! والمصاعب، الستي تنشسأ مسن الحتكسام إلسى شسريعة الل
ويريسسدون التوفيسسق بيسسن العناصسسر المختلفسسة والتجاهسسات
المختلفة والعقائد المختلفة . . إنها حجسسة السسذين يزعمسسون
اليمان - وهم غير مؤمنين - وحجة المنافقين الملتوين . .

ًا في كسسل حيسسن!). /2فسسي ظلل القسسرآن - ( هي هي دائم  
168(

ومن هذا التوفيق قول ولد الددو في محاضرة لسسه فسسي
هذا المؤتمر: 

ومن هنا فيمكن أن أخلص إلى أن مذاهب أهل السنة(
في المجال العقدي التي اشتهرت في الفاق ثلثة: 

مذهب أهل الحديث:  

الذي اشتهر لدي كثير مسسن النسساس بمسسذهب الحنابلسسة، 
واشسستهر اليسسوم باسسسم المسسذهب السسسلفي، وإن كسسانت كسسل

المذاهب هذه سلفية 

المذهب الثاني:  

مذهب أبي الحسن على بن إسماعيل الشعري  

المذهب الثالث:  

مذهب أبي منصور الماتريدي  

فهذه الثلثة كلها من مذاهب أهل السنة . 

وإذا قلنا إن مذهبا ما من مذاهب أهل السسسنة فليسسس 
معني ذلك أنه صواب مائة في المائة؛ بل كل مذاهب أهل

السنة فيها الخطأ وفيها الصواب: 

كما نقول مذهب أبي حنيفة من مذاهب أهل السنة  

ومذهب الشافعي من مذاهب أهل السنة  

ومذهب مالك من مذاهب أهل السنة  

ومذهب أحمد من مذاهب أهل السنة  
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واب؛ وهسي علسى ذلسك مسن  ففيهسا الخطسأ وفيهسا الص

) (كسسذا قسسالمذاهب لهسسل السسسنة فسسي المجسسال الجتهسسادي
ولعله يقصد في المجال العقدي).

وقد سبق أن ذكرنا في فصسسل السسرد علسسى كلم عصسسام
البشير الدلسسة علسسى عسسدم مشسسروعية الخلفا فسسي المسسور
العتقادية وأن كسسل مسسا هسسو قابسسل للخلفا غيسسر داخسسل فسسي

نطاق العتقاد .

ونحن نقول لصحاب هذا المنهج الوسطي التوفيقي: 

إن الجمع بين النقيضين من أعظم المستحيلت ..

فكما ل يمكن الجمع بين الحركسسة والسسسكون أو الجمسسع
بين العدم والوجود ل يمكنكسسم أبسسدا الجمسسع والتوفيسسق بيسسن

الحق والباطل ..

فمن شروط التمسك بالحق التميسسز عسسن الباطسسل كمسسا
ُعوَن ِمسسْن ْد َتسس َوَمسسا  ُكسسْم  ُل ِز َت ْع َأ َو قال إبراهيم عليسسه السسسلم: {

ِه} [مريم:  ّل ]48ُدوِن ال

فليس أمامكم إل أن تختاروا: 

إما أن تكونوا في فسطاط أولياء الرحمن ..

وإما أن تكونوا في فسطاط أولياء الشيطان ..
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السمة الثالثة

تروأيج اَّلمعصية باسم
اَّلوسطية !!

أصسسبحت الوسسسطية اليسسوم تعنسسي السسترخيص بل حجسسة
والتنازأل عن الحكام الشرعية المستقرة في الدين تحسست
ذريعة التدرج والمصسسلحة والحكمسسة وغيرهسسا مسسن المسسسائل
التي لم تكن تعني عند المسلمين في يوم من اليام جوازأ

استباحة المحرمات وإهمال الواجبات .

وأصسسبحت الوسسسطية تعنسسي السسدعوة إلسسى المخالفسسات
الشرعية بحجة مواكبة العصر وتقريب السلم إلى الناس

!

وهذا السلوب الذي يعتمد فسسي تحقيسسق الهسسدافا علسسى
التنازأل عن الواجبات الشرعية ليس هو السلوب السسدعوي
الذي أمر الله به . فالله تعسسالى وصسسف المصسسلحين بقسسوله:
َأْجسسَر ُع  ُنِضي ّنا َل  ِإ َة  َقاُموا الّصَل َأ َو َتاِب  ِك ْل ِبا ُكوَن  ُيَمّس ِذيَن  ّل َوا }

ِلِحيَن} [العسسرافا:  ْلُمْص ] فوصسسفهم بسسأنهم يمّسسسكون170ا
بالكتاب أي يحثون الناس على التمسك به أي اتبسساع أمسسره
واجتنسساب نهيسسه والتصسسديق بخسسبره، وهسسذا مخسسالف لمنهسسج
الوسطية المعاصرة التي جعلت من التهاون مع الواجبسسات
واستباحة المحرمات وسيلتها النجسسع فسسي تحقيسسق أهسسدافها

الدعوية .

وأصحاب الوسطية المعاصرة يسلكون هسسذه التنسسازألت
بدعوى التيسير والتسهيل على الناس زأعموا حسستى يقبلسسوا
على الدين إقبال كبيرا دون أن يجدوا فيه حرجا أو مشسسقة

تصدهم عن اللتزام به .

وتحليسسل المحرمسسات والسسستهانة بالواجبسسات ليسسس هسسو
التيسير الذي أمر الله به وإنما هو التعسير والتضليل .

فلو تاب الناس واستقاموا بتأثير هذا السسسلوب لكسسانت
استقامتهم على منهج باطل مخالف لشرع الله يحتاج هسسو

الخر إلى التوبة منه .

ذكرت سهاد عكيلة مديرة تحرير مجلة منسسبر السسداعيات
في مقالها: "السلم والخطاب العلمي المعاصسسر" بعسسض
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التبريرات لمنهج التنازأل عن الحكام الشرعية السستي يحتسسج

بها البعض باسم الوسطية ومن هذه التبريرات: 

قولهم: "حتى نعود بالمسلمين إلسسى إسسسلمهم ل بسد أن
ّلبسسات العصسسر الحسسديث، ومسسع مسسا تفرضسسه نتماشى مسع متط

علينا سياسة المر الواقع"، 

وقولهم: "حتى يفهمنا الغسسرب يجسسب أن نتحسسدث إليهسسم
بلغتهم"، 

ِكب عَجلسسة التطسسّور ينبغسسي أن نكسسون وقولهم: "حتى نوا
...على مستوى التحديات التي تواجهنا"

ثم علقت على هذه التبريرات بكلم مفيد قالت فيه: 

ُتفهسسم ضسسمن إطارهسسا العسسام فسسي سسسياق ٌءْت قد  (طروحا
التطور النساني وخصوصية كل عصر وضرورات النفتسساح
العالمي. إل أن مضامين تلك التوّجهات وما ينتج عنها مسسن
ّوجيهسسا مسسن ممارسسسات تسسدعونا للتوقسسف عنسسد ُمسسرادات مر

إطلقها.

ّلبسسات العصسسر الحسسديث، وسياسسسة المسسر الواقسسع، فمتط
 كلها مصطلحات تعكسسس قناعسسات...ومواكبة عَجلة التطور

ّلدت عند قسم كبير ممن يرّوج لها، تعني تطويسسع السسدين تو
بمسسا يتناسسسب مسسع ثقافسسة العسسالم الجديسسد وحتميسسة انفتسساح
المجتمعات على بعضها حتى ل تتصادم الحكسسام الشسسرعية
مع الثقافة السائدة، مما يؤخر عملية الندماج فيما يسمى
ٌءْم إمسسا مسسأجورة أو ّظر لهسسذه الثقافسسة أقل بالقرية الكونية. تن

مدفوعة بتأثر المغلوب بثقافة الغالب.

قسسسم آخسسر يتبنسسى تلسسك المصسسطلحات بسسدعوى العسسودة
بالمسلمين إلسسى إسسسلمهم وتحسسبيبهم فسسي تطسسبيق أحكسسامه
ّد الدنى، وهسسم مسسن أجسسل ذلسسك يعملسسون الشرعية ولو بالح
علسسى جسسذب شسسريحة الشسسباب خاصسسة عسسن طريسسق تقسسديم
ًا ُيقال، جاعلين من الشريعة أحكام ِدرن) كما  (السلم المو

ّطاطية تناسب جميع القياسات والذواق. م

يتجلى ذلك فسسي نوعيسسة الخطسساب السسسلمي السسذي يتسسم
ًا، بسسل هنسساك الكسسثير مسسن الحكسسام الشسسرعية تسويقه إعلمي
ّوهة أو محّرفة، ومسسع ّدم للناس مش ُتق والمفاهيم السلمية 

ّدم على أنها الصورة المثل للسلم. ذلك تق
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ولو أخذنا مثالً على ذلك حجاب المرأة المعروض على
الفضائيات ذات المسحة السلمية لوجدنا أّن مسسا نشسساهده
أشسسبه بمهرجسسان تحتشسسد فيسسه اللسسوان البّراقسسة والشسسكال
ّيهما أقرب للّسسسمت ّذابة لدرجة تدفعنا لطرح تساؤل: أ الج
السسسلمي الموافسسق لحكسسم الشسسرع: محجبسسة تضسسيف إلسسى
وجههسسا ولباسسسها إضسسافات فاقعسسة مسسن الزينسسة؟ أم محجبسسة

َتهّن)؟  َن ْبدين زأي ُي تلتزم بأمر الله: (ول 

ٌءْل آخسسر يفسسرض نفسسسه: مسسا هسسي الحكمسسة مسسن وسسسؤا
الحجاب؟

....إذا علمنا أن المقصد السمى من الحجاب هسسو سسسد
ّقسسق للقلسسوب طهارتهسسا ِكل الجنسين بما يح َتن على  ِف باب ال
ويعين على غّض البصر، ويحفسسظ المجتمسسع السسسلمي مسسن
ُبل النحسسرافا، أقسسول: إذا علمنسسا كسسل مزالق الشيطان وُسسس
ذلك أدركنا حكمة الشارع في تحديد مواصفات مخصوصسسة
للحجاب السلمي، وهذا مما ل نجده فسسي نمسط (الحجسساب
ً المتبّرج) لدى سفيرات السلم عبر الفضائيات. هذا فضل
عن الجلسات بين الجنسسسين! السستي تعّمسسم ثقافسسة الختلط

...وإطلق البصر

ّدعي أن (عصسسرنة وبعسسد كسسل ذلسسك نسسسمع تسسبريرات تسس
السلم) مما ينادي به منهسسج الوسسسطية السستي هسسي السسسمة
َفهسسم الخسساطئ البرزأ في ديننا، والشكال هنا يكمسسن فسسي ال
ًا ِدفسس للوسسسطية مسسن حيسسث اعتبارهسسا عنسسد المخطئيسسن مرا
للتسسساهل والتمييسسع والتنسسازأل عسسن الكسسثير مسسن الثسسوابت
ّلمات، في حين تعني الوسطية أنه ل يوجد في ديننا والمس
ّد الغلّو وتحميل النصسسوص مسسا إفراط يصل بالمسلم إلى ح
ّوعه ل تحتمل، ول تفريسسط يفسسّرغِّ السسدين مسسن محتسسواه ويطسس
ليتماشى مع الطروحات العالمية الجديدة وثقافة الحداثسسة.
يقول تعالى: {ثم جعلناك على شريعة مسسن المسسر فاتبعهسسا
ول تتبع أهسسواء السسذين ل يعلمسسون}، ول يخفسسى أّن أصسسحاب
الهواء المتطّوعين بتهسسذيب الحكسسام الشسسرعية، المعنييسسن
ٌءْر فسسي السسداخل والخسسارج، ُثسس ُك بالحسسذفا والضسسافة والتعسسديل 
ًا صسساغية وكلما وجدوا من أبناء المسسسلمين وعلمسسائهم آذانسس
ًا لخطسسوات وعقولً تستوعب ما يطرحون كان ذلك مسسسّرع
تنفيسسذ خططهسسم الراميسسة إلسسى تنحيسسة السسسلم (بحقيقتسسه ل
ًا عسسن واقسسع الحيسساة) انتهسسى الستشسسهاد مسسن بصورته) جانبسس

مقالها القيم.
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وهكذا تسسسير الوسسسطية المعاصسسرة فسسي طريسسق تنحيسسة
ًءا ًءا جسسز السلم شسسيئا فشسسيئا وانتقاصسسه مسسن أطرافسسه جسسز

وتفريغه من محتواه ..

وهي بذلك تكون دعوة لهدم الدين ل لقامته .

 يبسسدأ فيهسسم صسسالحا ملتزمسسا وينتهسسي بسسهءلقد رأينا المسسر
المر منحرفا متميعا ..

فيبدأ الشاب ملتحيا محافظسسا علسسى السسسنة وينتهسسي بسسه
المر حليقا مخالفا لها !

وتبدأ الشسسابة متنقبسسة بعيسسدة عسسن الختلط وينتهسسي بهسسا
المر سافرة مخالطة للرجال !

ولهذا فإن اللتزام في أتباعهم أكسسثر مسسن اللسستزام فسسي
قادتهم ..

نسسسسأل اللسسسه تعسسسالى أن يهسسسدي قسسسادتهم وأن يثبسسست
المستقيمين من أتباعهم .
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السمة الرابعة

حرية اَّلكفر وأاَّلدعوة إليه 
من معالم الوسطية المعاصرة وسماتها البارزأة: جعسسل
الدين كله قابل للنقاش وفتح الباب على مصسسراعيه بصسسدر
رحب أمام العلمسسانيين و اللدينييسسن ليقولسسوا مسسا أرادوا مسسن

كفر وضلل ويذيعوه على العامة .

وقد ظهر ذلك جليا مسسن خلل برنامسسج الوسسسطية السسذي
يقدمه طارق السويدان وقد كان هذا البرنامج نعمة مهداة
للعلمانيين حيث فتح لهم المجال وركز عليهم النظار بعسسد

أن أفل نجمهم وانصرفا الناس عنهم .

وفسسي المقابسسل كسسان هسسذا البرنامسسج وبسسال علسسى عامسسة
المسلمين وشبابهم ونسائهم حيسسث فتسسح المجسسال للنقسساش
في المسلمات الشرعية والتشسسكيك فسسي الثسسوابت الدينيسسة

بالطريقة نفسها التي تقوم بها إذاعة: ال( بي بي سي ).

يقول الشيخ محمد المنجد: 

ومسسن البسسدع الجديسسدة السستي ينسسادي بهسسا تيسسار مسسا يعسسرفا
بالوسطية -الن- أنه ليس هنسساك شسسيء اسسسمه مسسسلمات،
فكل شيء يمكن النقاش فيه، حتى لو كسسان فسسي الرفسسض،

وهذا ما ينادي به اليوم تيار الوسطية المزعوم!

فكل شيء عندهم قابل للنقسساش، والميسسدان مفتسسوح، 
فارفع لسسواء الكفسسر والزندقسسة ونتنسساقش، ويسسسمحون بهسسذا،
اطرح ما عندك، صدري يتسع للرأي والسسرأي الخسسر، نحسسن
نتقبل أن يقول من شاء ما شاء، وذاك الزنديق يقول على
المل والمجال مفتوح، وقد يكون أفصح وأبلغ من الذي يرد

عليه، وهذا هو التيار الوسطي !

ولذلك ما تراه اليوم من الحسسوارات فسسي القنسسوات كلسسه
قنوات الفضسسائية الن هسسي السستي تعسسرضالمبني على هذا، 

هذا الفكر، الرأي والرأي الخر، حوار مفتوح ينسساقش، هسسذا
زأنسسديق مرتسسد يعسسرض شسسبهاته علسسى العامسسة باسسسم السسرأي

والرأي الخر، كل شيء قابل للنقاش!

فماذا يبقى لنا من مقدسات؟ وأي أحكام ثابتة بقيسست 
في الدين؟ 
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فكل شيء معرض للنقاش، فيقولون: 

تحريم الخمر قابل للنقاش..

تعدد الزوجات قابل للنقاش.. 

الربا قابل للنقاش.. 

نتناقش يمكن نتوصل إلى نتيجة! 

هسسذا كلسسه علسسى العامسسة: النسسساء والصسسغار، والكبسسار، 
والمثقفين وغير المثقفيسن، والسذين عنسدهم علسم والجهلسة
يشسساهدون، فهسسذا بسساب الفتنسسة الكسسبرى السستي فتسسح بالقنسساة

الفضائية في هذا العصر، هذا الهوى واتباع الهوى.

ولماذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البسسدع، ول
يقبلون بذلك.

جاء رجل يقول لس أيوب: كلمة! قال: ول نصف كلمة، ل
تعطى الفرصة للمبتسسدع وإذا نسسوقش ينسساقش فسسي مجلسسس
خاص، وقد يقول: أنتم ل تثقون بأنفسكم، نقول: بلى نثسسق
بالله تعالى، لكسسن ل نسسرى مسسن الحكمسسة أن يسسسمع الجهلسسة
والعوام شبهاتك يا أيهسسا الزنسسديق، نحسسن نخسسافا علسسى ديسسن
العامة ما نخافا على أنفسنا نحن، نحن أعلم منسسك وأقسسدر
منك على الجواب، لكن ليس من الحكمة أن نعسسرض ديسسن
العامة للفتنة؛ ولذلك هذا الطرح الذي يحدث الن مخطط

له، يؤدي بالنهاية إلى تشكيك العوام بأحكام السلم.

والستفتاء حول تعدد الزوجات: 

كم الذين قالوا نعم، وكم الذين قالوا: ل ؟ 

اطرح أي شيء في الستفتاء، نعسسم، ل، ل أدري، أؤيسسد،
ل أؤيد، متوقف..

استفتاء!! ) انتهى الستشهاد من كلمه . 

وحرية الكفر عند أصحاب المنهج الوسطي لسسم تقتصسسر
علسسى فتسسح المجسسال أمسسام الزنادقسسة والمرتسسدين لينشسسروا
كفرهم؛ وإنما ظهرت أيضا من خلل إنكسسارهم لحسسد السسردة
وإثسسارة الشسسبه حسسوله وهسسو أمسسر يكسساد يجمسسع عليسسه رمسسوزأ
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الوسطيين وقادتهم الفكريين من أمثال القرضاوي وسليم

العوا وفهمي هويدي وأحمد الريسوني وغيرهم .

ومع أن حد السسردة مجمسسع عليسسه وورد مصسسرحا بسسه فسسي
السنة الصحيحة إل أن ذلك لم يمنع هؤلء الوسسسطيين مسسن

التشكيك فيه !!
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السمة الخامسة

دعوة دنيوية
الزهد في الدنيا من شروط العمل للسسدين والتصسسافا 

بالدعوة إليه 

لن حب الدنيا هو أساس كل المعاصي والسيئات التي
تفسد على المرء دينه 

كما قال ابن عاشر في نظم "المرشيد المعين": 

حب الخطايا رأس
العاجله

 

في إل الدوا ليس
له الضطرار

  

فكلما عزفت النفس عن الدنيا واشتاقت إلى الخسسرة 
كان المرء أكثر إقبال على الخير وانصرافا عن الشر.

وقد روى الحارث بن مالك النصاري أنه مسسر برسسسول 
الله صلى الله عليسسه و سسسلم فقسسال لسسه: كيسسف أصسسبحت يسسا
حارث ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا فقال: : انظر ما تقول ؟
فإن لكل شسسيء حقيقسسة فمسسا حقيقسسة إيمانسسك ؟ فقسسال: قسسد
عزفت نفسي عسسن السسدنيا وأسسسهرت لسسذلك ليلسسي وأطمسسأن
نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزأا وكأني أنظسر إلسسى
أهسسل الجنسسة يسستزاورون فيهسسا وكسسأني أنظسسر إلسسى أهسسل النسسار
يتضاغون فيها فقال: يسسا حسسارث عرفسست فسسالزم ثلثسسا) رواه

الطبراني في المعجم الكبير

فحقيقة الزهد هي الرغبة عن الدنيا كمسسا قسسال العلمسسة
محمد مولود ولد أحمد فال اليعقوبي في مطهرة القلوب:

الدنيا عن وراغب
احتقارا

 

واختيارا الزهيد لزادها
  

والنعيم القرار دار
الباقي

 

الزاهدين مقام إلى
راقي

  

وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة فسسي التحسسذير
من الركون إلى الدنيا والحسسث علسسى الزهسسد فيهسسا والتقلسسل
منها وكان هذا هو دأب الصالحين من أهل العلسسم والسسدعاة

والمصلحين .
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ثم إن الزهد منه ما يندب ومنه ما يجب؛ فأما المندوب

منه فهو الزهد فيما زأاد على الحاجة .

وأما الواجب منه فهو الزهد فيما يؤدي على المحرم .

وقد أشار إلى ذلك العلمة محمد مولسسود فسسي مطهسسرة
القلوب فقال: 

الربة فوق فيما والزهد
ندب

 

ّد وفي يجب لمحرم مو
  

وكسان الزهسد فسي السدنيا خصسلة فاصسلة يميسز بهسا بيسن
الصادقين في دعوتهم إلى الدين والكاذبين الذين يجعلسسون

.الدين وسيلة للشهوات النفسية والمكاسب الدنيوية 

وما نلحظه اليوم علسسى أصسسحاب الوسسسطية المعاصسسرة
أنهم متمسكون بهذه الدنيا تمسكا شديدا وحريصون علسسى
الستكثار منها والتنافس فيها وهم ل يكفون عن السسترغيب
فيها والحث على الزأديسساد منهسسا بحجسسة ان المسسؤمن القسسوي

أحب إلى الله من المؤمن الضعيف !

ولن تخطئ العثور على هذه النبرة حين تقسسرأ كتابسساتهم
أو تستمع إلى خطبهم ومحاضراتهم. 

وأصسسبح مسسن المعتسساد اليسسوم أن تجسسد فسسي محاضسسراتهم
وبرامجهم عناوين مثل: 

" صسسناعة الحيسساة" و" صسسناع الحيسساة" وغيرهسسا مسسن 
العناوين التي تقدس الحيسساة السسدنيا وتقضسسي علسسى فضسسيلة

الزهد .

وهسسم يعتسسبرون أن مسسن الجهسساد القيسسام علسسى المشسسروع
الخسساص للفسسرد "مؤسسسسة تجاريسسة أو وظيفسسة حكوميسسة أو
شهادة تعليمية " وهذا حق إذا أريد به الحث علسسى التقسسان

والقيام بفروض الكفاية .

وباطل إذا أريد به الحث على الدنيا والتمسك بها .

وكان من نتائج هذا السعي إلى الدنيا والرغبسسة فيهسسا أن
أصبح معظم هؤلء الوسطيين من الناس المنهمكيسسن فسسي
الدنيا المنغمسين في الملذات والشهوات أو من الساعين
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للحصسسول عليهسسا والتنسسافس فسسي مراتبهسسا فهسسم بيسسن تسساجر
حريص وموظف أكول وعامل دءوب جعلسسوا كسسل طاقسساتهم

محصورة في جمع الدنيا وحطامها الفاني .

ومن مظاهر الدنيوية عنسد هسؤلء الوسسطيين أنسه يكسثر
فيهسسم المسسترفون السسذين يعيشسسون حيسساة البسسذخ والسسترفا
والمسلمون يموتون من حولهم جوعا؛ وهذا دليل على أن
جمعهسسم للمسسال ليسسس فسسي سسسبيل اللسسه وإنمسسا فسسي سسسبيل

الشهوات .

إن الترفا مع وجود الفاقة بسسن المسسسلمين دليسسل علسسى
فساد المقصد وهو مخالف لما أمسسر بسسه النسسبي صسسلى اللسسه

.عليه وسلم من اليثار والتعاون بين المسلمين 

ٍر مسسع فعن أبي سعيد الخدري قال (بينا نحسسن فسسي سسسف
ٌءْل علسسى راحلسسة لسسه النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجسس
ًا وشمالً فقسسال رسسسول اللسسه قال فجعل يصرفا بصره يمين
ٍر فليعسسد {صلى الله عليه وسلم} من كان معه فضسسل ظهسس
ٍد فليعسسد بسسه به على من ل ظهر له ومن كسسان لسسه فضسسل زأا
على من ل زأاد له قال فذكر مسسن أصسسنافا المسسال مسسا ذكسسر

ٍد منا في فضل) متفق عليه . حتى رأينا أنه ل حق لح

ومن أجل التحقق من أن هذه الوسطية التي يروج لها
اليوم ماهي إل دعوة دنيوية فنحن بحاجة إلى التمييسسز بيسسن

الدعوة الدينية والدعوة الدنيوية؛ وهذا بيان ذلك: 

اَّلدعوة اَّلدينية وأاَّلدعوة اَّلدنيوية

قسسع بيسسنالول وهلة يخيل إلسسى النسساظر أن الختلفا الو
الطيافا الدعوية منحصر في الوسائل فقط في حين أنهسسا

متفقة في المنطلقات والهدافا ..

إل أنه بقليل من التأمل في تاريخ هذه السسدعوات وفسسي
تحديد الولويات لدى كل منها يمكننا اكتشافا أنها مختلفة
حتى في الهدافا بل وفي المنطلقات أيضا وأنهسسا تنقسسسم

إلى قسمين رئيسين: 

- دعوة دينية 

- ودعوة دنيوية 
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وهذا تعريف موجز لكل من الدعوتين: 

- اَّلدعوة اَّلدينية: 1

هي الدعوة التي تلتزم بمنهسسج النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم وسيلة وغايسسة؛ وهسسو القائسسل عليسسه الصسسلة والسسسلم
(بعثت بالسيف بين يدي الساعة حسستى يعبسسد اللسسه وحسسده ل

شريك له ).

وتقوم الدعوة الدينية بالنيابة عن النبي صلى الله عليه
وسلم في تبليغ الدين ونشره وتعليمه للناس ..

وتقوم بإنكار المنكر ومحاربة البدع وتصسسحيح المفسساهيم
الخاطئة التى قام بنشرها المحرفون لدين الله .

وهدفا هذه الدعوة هو: 

أن يسلم النسساس ويلسستزموا بالسسدين وأن تمسسوت البدعسسة
وتحيا السنة ويختفي المنكر ويظهر المعروفا ..

وان تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمسسة اللسسه
هي العليا وتسود شريعة الله في أرض الله على عباد الله

.

وفي سبيل ذلسك تضسسحي وتعلسم أنهسا يجسسب أن تضسسحي
بالنفس والموال والراحة والمان والهل والوطان .

وتعلم أن كسسل مصسسلحة دنيويسسة مهمسسا كسسانت عظيمسسة ل
يمكن أن تقدم على مصلحة إقامة الدين .

فأصحاب الدعوة الدينية –إذن- ينحصر اهتمامهم فسسي 
إقامة الدين ويعتبرونه مقدما على عمارة الدنيا وحسستى لسسو
كانت عمارة الدنيا جزءا من إقامة الدين فهي جسسزء واحسسد

ل ينال الولوية على بقية الجزاء .

وهم يعتبرون أن المصالح الدنيوية مثل قوة المسلمين
وعزهم وأمنهم وازأدهارهم وغلبتهم لعدائهم نتائج مترتبسسة
على طاعة اللسسه واتبسساع السسسنة وتطسسبيق الشسسريعة وإقامسسة

الجهاد .
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لين عسسن إقامسسة السسسبابؤوو يعتسسبرون أنفسسسهم مسسس

وليس عن حصول النتائج .

والنجاح بالنسبة لهم هو في إقامة الدين الذي به ينسسال
رضى الله تعالى .

أما النتائج والمصالح الدنيويسسة فهسسي نعمسسة وجسسزاء مسسن
ُوِعد به المجاهدون فإن حصل الله تعالى مثل النصر الذي 
فبها ونعم؛ وإن لم يحصل فما عند الله خير من الدنيا ومسسا

فيها .

وشعار هذه الدعوة هو: "التضسسحية بالمصسسالح الدنيويسسة
من أجل المصالح الدينية" 

وقسسدوتهم ذلسسك الصسسحابي الجليسسل السسذي روى قصسسته
البيهقي في السنن والطبراني في المعجسسم والحسساكم فسسي

المستدرك: 

(عن شداد بن الهسساد: أن رجل مسسن العسسراب جسساء إلسسى
النبى -صلى الله عليه وسلم- فآمن واتبعسسه فقسسال: أهسساجر
معك فأوصسسى بسسه النسسبى -صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم- بعسسض
أصحابه . فلما كانت غزوة خيبر غنسسم رسسسول اللسسه -صسسلى
الله عليه وسلم- شيئا فقسم وقسم لسسه فسسأعطى أصسسحابه
ما قسم له، وكان يرعسسى ظهرهسسم فلمسسا جسساء دفعسسوه إليسسه
فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك فأخذه فجاء به النبى
-صلى الله عليه وسلم- فقال: مسسا هسسذا يسسا محمسسد قسسال: «

مسسا علسسى هسسذا اتبعتسسك، ولكنسسىقسم قسمته لسسك ». قسسال: 
اتبعتسسك علسسى أن أرمسى هسا هنسسا وأشسسار إلسسى حلقسه بسسهم

 . فقال: « إن تصدق الله يصدقك ».فأموت فأدخل الجنة
ثم نهضوا إلى قتال العدو فأتى به النبى -صلى اللسسه عليسسه
وسلم- يحمل وقد أصابه سسسهم حيسسث أشسسار. فقسسال النسسبى
-صلى الله عليه وسلم-: « هو هو ». قسسالوا: نعسسم قسسال: «
صدق الله فصدقه ». فكفنه النبى -صلى الله عليه وسلم-
فى جبته، ثم قدمه وصلى عليه فكان مما ظهر من صسسلة
النبى -صلى الله عليه وسلم-: « اللهسسم هسسذا عبسسدك خسسرج

مهاجرا فى سبيلك، قتل شهيدا أنا عليه شهيد » ). 

- اَّلدعوة اَّلدنيوية: 2
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هسسسي دعسسسوة يركسسسز أصسسسحابها علسسسى مصسسسالح الحيسسساة
والمكاسب الدنيوية ويوظفون كل الشسسعارات والخطابسسات

الدينية من أجل تحقيق هذه المصالح الدنيا .

الحياة الكريمة والعيش المن والستقرار ورغد العيش
وقسسد، هسسي الهسسدافا السسسامية عنسسد أصسسحاب هسسذه السسدعوة

ّلون ببعض الثوابت والمسلمات الدينية من أجل تحقيسسق ُيخ
بعض هذه الهدافا السامية بحجة أن الغاية تبرر الوسسسيلة
أو بحجة الكراه أو ضغط الواقع أوغير ذلك من المعاذير .

يعتبر أصحاب الدعوة الدنيويسسة أن الخلفسسة فسسي الرض
ِكل بها إلى النسان هي عمارتها بالبنيسسان والعمسسران ُو التي 

ووسائل الحياة و ما إلى ذلك .

والدعوة الدينية توظف الدين من أجل الدنيا ول تلسستزم
مسسن السسدين إل بمسسا يجلسسب المكاسسسب والمصسسالح الدنيويسسة

العاجلة أو على القل ل يعارضها .

وكسسثيرا مسسا يعسسرض أصسسحاب هسسذه السسدعوة عسسن بعسسض
الواجبات الشرعية بحجة أنها غير مناسبة للعصر أو بحجسسة

انه ل نتيجة من ورائها !

 كبيرا .اأو بحجة أنها قد تجلب على المسلمين ضرر

جلأجل الوطن أكثر مما تضحي من أوهي تضحي من 
الدين .

وتقاتل في سبيل الوطن وتحريره ول تقاتل في سسسبيل
الشرع وإقامته . 

ن الح الدينيسة م وخلصة منهجها هسو " التضسحية بالمص
أجل المصالح الدنيوية" .

وأصسسحاب هسسذه السسدعوة قسسدوتهم فسسي تتبسسع المصسسالح
َوِمسسَنووالمنافع هم أ لئك الذين قسسال اللسسه تعسسالى فيهسسم: { 

ِه ِبسس َأّن  ْطَم ٌءْر ا ْي َبُه َخ َأَصا ِإْن  َف َلى َحْرفٍا  َع ّلَه  ُد ال ُب ْع َي ّناِس َمْن  ال
َة َواْلِخسسَر َيا  ْن ّد ِه َخِسسسَر السس ِهسس َوْج َلى  َع َلَب  َق ْن ٌءْة ا َن ْت ِف ْتُه  َب َأَصا ِإْن  َو

ِبيُن } [الحج:  ْلُم ْلُخْسَراُن ا َو ا ُه ِلَك  ].11َذ
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روى البخاري في صحيحه عن أبي حصسسين عسسن سسسعيد
بن جبير عن ابن عباس رضي اللسسه عنهمسسا قسسال: ({ ومسسن

الناس من يعبد الله على حرفا }

قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأتسسه غلمسسا
ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لسسم تلسسد امرأتسسه ولسسم

).تنتج خيله قال هذا دين سوء

عن ابن عبسساس أيضسساوروى ابن أبي حاتم في تفسيره 
قال: "كان ناس من العراب يأتون النبي صلى اللسسه عليسسه
وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلدهم فإن وجسسدوا عسسام
غيث وعام خصب وعسسام ولد حسسسن، قسسالوا: إن ديننسسا هسسذا
صالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولد سسسوء
وعام قحط، قالوا: ما فسسي ديننسسا هسسذا خيسسر، فسسأنزل اللسسه "

ومن الناس من يعبد الله على حرفا}".

أوأجه اَّلخاتلفا بيـُـُن اَّلـُـُدعوة اَّلدينيـُـُة وأاَّلـُـُدعوة
اَّلدنيوية 

هذه بعض أوجه الختلفا بين الدعوة الدينيسسة والسسدعوة
الدنيوية رصدناها في النقاط التالية: 

أول: الغاية والهدافا

- الدعوة الدينية توظف الدين والدنيا من أجل الدين .

الدنيوية توظف الدين والدنيا من أجل الدنيا .ة - الدعو

ثانيا: مفهوم الصلح

- مفهوم الصلح الديني في الدعوة الدينية يعني تنقية
الدين من الشوائب والبسسدع والقسسوال المحدثسسة وإحيسساء مسسا
مات من السنن ومنهج السلف الصالح وهسسذا هسسو التجديسسد
الذي عناه النبي صلى الله عليسسه وسسسلم بقسسوله: ( إن اللسسه

يبعث لهذه المة كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها ) .

- مفهوم الصسسلح السسديني فسسي السسدعوة الدنيويسسة يعنسسي
تغيير الدين بما يجعله ملئما لهذا العصر عن طريق تأويسسل
النصوص والتعلق بالرخص والتنقيب في طيات الكتب عن

القوال الشاذة من أجل تضييق هوة الحرام .

)119(والجهاد التوحيد منبر



سـُراَّق 
اَّلوسـُطي

ة
وهذا هو التجديد عند أصحاب الدعوة الدنيوية .

ثالثا: مفهوم الجتهاد

مفهوم الجتهاد عند الدعوة الدينية: 

هسسو الجتهسساد فسسي اسسستنباط الحكسسام مسسن النصسسوص
الشرعية لسقاطها على الواقع والنوازأل المستجدة .

أو الجتهسساد فسسي ترجيسسح أحسسد القسسوال فسسي المسسسائل
المختلف فيها مع الحرص علسسى عسسدم إحسسداث قسسول جديسسد

في المسألة بل دليل.

و اللتزام بالجتهاد وفق القواعد الصولية .

مفهوم الجتهاد عند الدعوة الدنيوية: 

هو الجتهاد فسسي تطسسوير الفقسسه السسسلمي حسستى يكسسون
موافقا لهواء الناس وحاجاتهم والبحث عن الرخسسص؛ ولسسو
أدى ذلك إلسسى معارضسسة نصسسوص صسسريحة أو إجمسساع ثسسابت
بحجة أن الفتوى تتغير بتغير الزمسسان والمكسسان والمصسسلحة

وما إلى ذلك .

رابعا: المنطلقات المنهجية

المنطلقسسات المنهجيسسة عنسسد السسدعوة الدينيسسة: النسسص
الصسسحيح– الجمسساع الثسسابت– القيسساس الصسسحيح – القسسوال

الراجحة بالدليل 

المنطلقسسات المنهجيسسة عنسسد السسدعوة الدنيويسسة: النسسص
صحيحا أو ضعيفا– الجماع – القياس – القسسوال راجحسسة أو

مرجوحة – المصلحة – الحاجة – العقل .

خامسا: المعيار في الترجيح بين القوال

المعيار في الترجيح عند الدعوة الدينية: قوة السسدليل –
إجماع المة – عمل السلف 

المعيار في الترجيح عنسد السدعوة الدنيويسسة: الرخصسسة –
الحاجة - مواكبة العصر – العقل.

 من يعتد بقوله   ا:  سادس
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من يعتد بقوله عند الدعوة الدينية: الصحابة – التابعون
– القرون الثلثة المزكسساة – العلمسساء المحققسسون مسسن أهسسل

السنة والجماعة . 

من يعتد بقوله عند الدعوة الدنيوية: كل من نسب إلى
العلم دون تفريق بين سني أو بدعي ومستقيم أو منحرفا

.

***

وبهذا العرض السريع يتبين أن أوصافا الدعوة الدينيسسة
تنطبق على الوسطية المعاصرة .

ونحسسن حيسسن نصسسف السسدعاة إلسسى الوسسسطية المعاصسسرة
بأنهم دعاة إلى الدنيا فليس ذلك مسسن الظسسن المنهسسي عنسسه
بل هو من التصريح بالمنكر الذي ظهسسرت دلئلسسه فل غيبسسة
لصاحبه كما قال العلمة حمد مولود في مطهرة القلوب: 

 يظهر منه لم يكن محرما     فظننا بفاسق نظير ما 

نسأل الله جلت عظمته أن يصسسرفا قلوبنسسا عسسن السسدنيا
والتعلسسق بهسسا وأن يجيرنسسا مسسن طريسسق أصسسحاب السسدعوة

راطصسسالدنيويسسة وأن يتسسوب علسسى الوسسسطيين ويهسسديهم ال
المستقيم .
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السمة السادسة

اَّلوسطية اَّلحكومية
"الوسطية مشروع حكومي رسمي وليسسست مشسسروعا

دعويا دينيا"

لقد ظهر جليسسا أن هسسذه الوسسسطية السستي يدنسسدن حولهسسا
هؤلء القوم ما هسسي إل مشسسروع رسسسمي حكسسومي تسسسعى
الحكومات مسن خللسسه إلسى محاربسة الجهساد وتمييسع السدين
وإضفاء الشرعية الدينية على واقعهسسا وقوانينهسسا وأنظمتهسسا
وأحوالها الكفرية ومسسن ثسسم اسسستمرار حكمهسا أطسسول فسسترة

ممكنة.

وما دعاة الوسطية هؤلء إل عمال مسسستخدمون فسسي 
هذا المشروع مقابل بعض الصلحيات والدعم الذي تمنحه

لهم هذه الحكومات .

وليس صحيحا أن دعاة الوسطية هم الذين قاموا بعقد
هذه المؤتمرات بجهودهم الذاتية وقدراتهم الشخصية ..

بل إن هذه المؤتمرات لم تتأسس إل بالدعم المنقطسسع
النظير من طرفا الحكومات .

كسسانت لتوجسسد لسسول أن إن هذه المؤتمرات الوسطية ما
الحكومات سعت إليها وخططت لها ودعمتها بكل وسسسائل
الدعم القتصادية والسياسية والعلمية ولم تسسترك لهسسؤلء

–العمال-الوسطيين سوى مسألة التنظيم .

وهم يقرون بهذا الدعم ويجهرون به؛ 

الدعم الكويتي بالرقام: 

ومن أمثلسسة هسسذا السسدعم مسسا تلقسساه عصسسام البشسسير مسسن
فقسسد استضسسافته وأغسسدقت عليسسه؛ طرفا الحكومة الكويتيسسة

.الموال الطائلة سعيا منها لنشر هذه الوسطية 

وظهر مسن خلل ذلسك أن القضسسية ليسسست مجسسرد دعسسم
وإنمسسا هسسي قضسسية موظسسف للحكومسسة يتقاضسسى منهسسا أجسسرا
مقابل كل حركة وكسسل كلمسة تصسسدر منسه فسي إطسار تنفيسذ

مشروعها الوسطي .
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ولبيان هسسذه الحقيقسسة – حقيقسسة أن العلقسسة بيسسن هسسؤلء
الوسطيين والحكومات التي تسسدعمهم هسسي علقسسة العامسسل
برب العمل- نذكرما نشسسرته صسسحيفة النهسسار الكويتيسسة فسسي
قضسسية أجسسور عصسسام البشسسير السستي يتلقاهسسا مسسن الحكومسسة

الكويتية حيث قالت الصحيفة: 

(أعدت وزأارة الوقافا والشؤون السلمية بدقة كبيرة
إجابة مطولة ترد فيها علسسى سسسؤال برلمسساني كسسان النسسائب
السسسابق رجسسا حجيلن تقسسدم بسسه السسى وزأيسسر العسسدل ووزأيسسر
الوقافا والشؤون السلمية حسين الحريسستي وطلسسب فيسسه
بيانسسات تفصسسيلية عسسن المركسسز العسسالمي للوسسسطية وأمينسسه

ونفقات ومكافسسآت للميسسن العام السابق د. عصام البشير.
العام البشير.

وفي أول اجابة وردت ضسسمن المسسذكرة المطولسسة السستي
ًا على أسسسئلة حجيلن، أفسسادت أن أعدتها وزأارة الوقافا رد

المذكور أي البشير لم يكلف ضمن مبعوثي الوزأارة.

وعن شهادة الدكتوراه التي حصل عليها البشير ذكسسرت
الوقافا أن شهادته لم يتم معادلتها من أي جهسسة معتمسسدة

داخل الكويت.

وتابعت الوزأارة في إجاباتها أن عدد اليام السستي سسسكن
فيها البشير بفندق الشيراتون قبل تخصيص سكن له هسسي

 يوما متفرقة بسبب التفاوض معه ولحين النتهسساء مسسن45
 دينسسارا12058إجراءات التعيين، وبكلفسسة إجماليسسة قسسدرها 

بمعرفة وزأارة المالية، وان راتبه والعلوات المقررة زأيادة
عليه توزأعت وفقا للتي: 

3500- الراتب الشهري ل د. عصام البشير هسسو مبلسسغ 
دينار بموجب موافقسسة ديسسوان الخدمسة المدنيسسة فسسي كتابهسسا

 .2006/ 3 / 26 المؤرخ في 10273رقم 

 دينسسارا علوة غلء50وقسسد تسسم زأيسسادة الراتسسب بمبلسسغ 
 وحتى تاريخ اسسستقالته2008/سس 3/سس 1المعيشة اعتبارا من 

 .2008/ 9 / 23في 

- مكافأة العمل المسائي للمذكور هي: 

/3 / 31 وحتى 2006 / 11/ 1 دينار ابتداء من 500
2008. 
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- المكافآت التي يتلقاها من الوزأارة بصفة شهرية هي:

 دينسسارا نظيسسر عضسسويته باللجنسسة العليسسا لتعزيسسز750
/1 المؤرخ فسسي 15الوسطية بموجب القرار الوزأاري رقم 

/3 / 31 وحتى 2006/ 1/ 1 وذلك اعتبارا من 2006/ 2
2008. 

- المكافآت التي تلقاها من الوزأارة وليسسست لهسسا صسسفة
الدورية: 

 دينسسار مكافسسأة عسسن سسسنتين نظيسسر عضسسويته فسسي6000
لجنة العليا لتعزيز الوسطية.لا

 دينار مكافأة نظير مشاركته فسسي اللجنسسة العليسسا1000
2007 / 11/ 1لبرنامج علماء المستقبل عن الفترة من 

/سس 31إلى الفترة   بموجب القرار الداري رقسسم2008/سس 3 
60 / 2007. 

 دينار مكافأة نظيسسر مشسساركته فسسي لجنسسة إعسسداد1500
/7//سس 1المقسسر السسدائم للجنسسة الوسسسطية خلل الفسسترة مسسن 

2007/9/30 إلى 2007

 دينار مكافأة نظير مشساركته فسسي العسسداد لسسدورة400
الفترة من  / 30أذربيجان خلل  / 27 إلى 2007/ 9   3/

2008. 

 حلقسسة30 دينسسار مكافسسأة نظيسسر إعسسداد وتقسسديم 3000
للبرنامج التلفزيوني "روح وريحان " استنادا لكتسساب أميسسن

 /10 / 28سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية المؤرخ في 
2006. 

 دنانير مكافأة نظير مشاركته في الدورات التي4010
تم عقدها لتعزيز مفهوم الوسطية والعتسسدال لسسدى الئمسسة
والخطباء وموجهي ورؤساء أقسام مادة التربية السسسلمية

1800فسسي وزأارة التربيسسة والسستي اسسستفاد منهسسا أكسسثر مسسن 
 .2006دارس وباحث خلل عام 

 دينارا مخصصات مالية نظيسسر تكليفسسه بالسسسفر14340
 حسستى2006/سس 1/سس 1في مهمات رسمية خلل الفترة مسسن 

 مهمة رسمية.14 لعدد 2008/9/23
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أما بخصوص الهاتف: 

بلغت التكلفة الجمالية لخط الهاتف الممنوح للمسسذكور
2006- 3 - 13 دينارا عن الفترة من 13614مبلغ وقدره 

22-8-2008حتى .

وعسسسن المسسسؤتمرات السسستي عقسسسدها مركسسسز الوسسسسطية،
وتاريخها، ومحل انعقادهسسا ومسسا المخصصسسات الماليسسة السستي
حصسسل عليهسسا د. البشسسير مقابسسل المشسساركة فيهسسا شسسرحت

الوزأارة في سردها للجوبة أنها تأتي على النحو التالي: 

- مسسؤتمر "الوسسسطية منهسسج حيسساة " وتسسم عقسسده فسسي
/21الكويت بفندق شيراتون الكسسويت خلل الفسسترة مسسن   

23 - 5 -2005

 د. ك للسسدكتور نظيسسر مشسساركته فسسي900وتسسم صسسرفا 
المؤتمر حيث قام بتقسسديم بعسسض البحسساث ورئاسسسة إحسسدى

جلسات المؤتمر.

- مؤتمر الوسطية "نحن والخر" وموضوعه الحوار مع
الديسسان الخسسرى وتسسم عقسسده فسسي دولسسة الكسسويت بفنسسدق

الفترة من  الكويت خلل   وتم2006- 3- 8/ 6شيراتون 
 د. ك للدكتور نظير عضويته فسسي اللجنسسة600صرفا مبلغ 

 د. ك عن البحسساث السستي400العليا التحضيرية للمؤتمر و 
تقدم بها.

- مؤتمر الوسسسطية "لنسسدن" وموضسسوعه توضسسيح صسسورة
السلم لدى الغرب وتم عقده في المملكة المتحسسدة فسسي

 2006- 5 - 28 / 26لندن خلل الفترة من 

 دينار للدكتور نظيسسر عضسسويته فسسي600تم صرفا مبلغ 
 جنيسسه اسسسترليني1000اللجنة العليا التحضيرية للمؤتمر و 

عن البحاث التي تقدم بها.

- مسسؤتمر الوسسسطية "واشسسنطن " وموضسسوعه توضسسيح
صسسورة السسسلم لسسدى الغسسرب وتسسم عقسسده فسسي الوليسسات

 -19 / 17المتحدة الميركية بواشنطن خلل الفترة من 
-سس 11  د. ك للسسدكتور نظيسسر600 وتم صرفا مبلسسغ 2006 

عضويته في اللجنة العليسسا التحضسسيرية للمسسؤتمر (مشسساركة
تحضيرية فقط ).
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- مسسسؤتمر الوسسسسطية "الفتسسساء فسسسي عسسسالم مفتسسسوح "
وموضسسوعه الفتسسوى فسسي السسسلم وتسسم عقسسده فسسي دولسسة

/26الكويت بفندق شيراتون الكسسويت خلل الفسسترة مسسن   
28 / 5 /2007 

 د. ك للدكتور نظير عضويته فسسي600وتم صرفا مبلغ 
 د. ك عسسسن400اللجنسسسة العليسسسا التحضسسسيرية للمسسسؤتمر، و 

البحاث التي تقدم بها.

ومسمى البشسسير وفقسسا لسسردود الوقسسافا هسسو خسسبير فسسي
مكتب وزأير الوقسسافا والشسسؤون السسسلمية ويتسسم التعامسسل
معسسه وفقسسا لحكسسام العقسسد الثسساني المعيسسن عليسسه كموظسسف

وليس كمسؤول.

- السسسدورات السسستي شسسسارك فيهسسسا د. عصسسسام البشسسسير
والمكافآت التي تلقاها عن تلك الدورات تم الجابسسة عليهسسا

سابقا « ضمنيا، وهي: 

 د. ك مكافأة نظير مشاركته في دورة تعزيسسز4010- 
الوسسسطية والعتسسدال المعسسدة للئمسسة والخطبسساء ومسسوجهي

ورؤساء أقسام مادة التربية السلمية في وزأارة التربية.

 د. ك مكافأة نظير مشاركته في العداد لدورة400- 
/سس 27أذربيجان خلل الفسسترة مسسن  /4/سس 9 السسى 2008/سس 3 

2008. 

وفسسي إجابسسة محوريسة جوهريسسة تشسسرح التكلفسسة الماليسسة
للمؤتمرات، أفادت"الوقافا": 

كلفة هذه المؤتمرات هي كما يلي: 

 د.266000.000مؤتمر الفتاء في عالم مفتوح مبلسسغ 
ك.

 د. ك.384078.934مؤتمر الوسطية - لندن مبلغ 

 د.480659.793مسسؤتمر الوسسسطية - واشسسنطن مبلسسغ 
ك.

 د. ك.164637.950مؤتمر نحن والخر مبلغ 
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ول يوجد أي مرافقين له في هذه المؤتمرات.

وعسسن ميزانيسسة إنشسساء مركسسز الوسسسطية والمبسسالغ السستي
أنفقسست فسسي سسسبيل إنشسسائه، أوضسسحت "الوقسسافا " أن
الميزانية المعتمسسدة للجنسسة العليسسا لتعزيسسز الوسسسطية بلغسست

ًا وقسسدره   دينسسار بمسسوجب قسسرار مجلسسس5247087مبلغسس
 .2004/7/25 في 833الوزأراء رقم 

 دينسسار مسسن5175125وقسسامت السسوزأارة بصسسرفا مبلسسغ 
 د.ك تسسم204988الميزانيسسة المعتمسسدة مسسن ضسسمنها مبلسسغ 

إنفاقهسسا علسسى إنشسساء وتسسأثيث وتجهيسسز المركسسز والوحسسدات
التابعة للجنة العليا وبقية المبلغ تم إنفسساقه علسسى النشسسطة
التي قام بها المركز واللجنة وكذلك مكافآت العاملين فسسي
المركز العالمي للوسطية بالضافة إلى إيجار المبنى الذي

من  الفترة  خلل  استئجاره  كلفة  / 11تبلغ   11 /  2006
ًا وقدره 2008/3/31حتى   دينار.304096 مبلغ

ولفتسست السسوزأارة إلسسى أن عسسدد العسساملين فسسي المركسسز
عداد الجابسة عسن سسسؤالإالعالمي للوسطية بلغ في وقت 

ًا بسسأن المعسسدل المرتفسسع لسسدوران63النسسائب  ًا، علمسس  موظفسس
العمل »خروج العاملين من المركز العسسالمي للوسسسطية «

لم يؤخذ في العتبار عند إعداد الجابة.

وحول المؤلفات التي قسسام مركسسز الوسسسطية بطباعتهسسا
38640في المطابع المحلية ....بلغت تكلفة المطبوعسسات 

ًا، وتسسم طباعتهسسا فسسي المطسسابع المحليسسة فسسي دولسسة دينسسار
الكويت، كما تسسم تصسسميم وطباعسسة وعمسسل مراجعسسة لغويسسة
وتحريرية لمجموعسسة مسسن البحسساث المصسسدرة مسسن المركسسز
العسسالمي للوسسسطية وتحويلهسسا إلسسى سلسسسلة كتسسب وإعسسداد
اسطوانة تلخص أعمال مؤتمر الوسطية في لندن بتكلفسسة

ًا).انتهسسى بتصسسرفا واختصسسار19450إجمالية قسسدرها   دينسسار
بتاريخ الحسسد 0563نقل عن صحيفة النهار الكويتية العدد 

 2009 مارس 29 ه الموافق 1430 ربيع الخر 03

أقول: وهذا النفسساق السسسخي علسسى أنشسسطة الوسسسطية
يوضسسح بمسسا ل يسسدع مجسسال للشسسك أن الوسسسطية مشسسروع

حكومي بالدرجة الولى .

وليست الكويت وحدها هي من بذلت بسخاء من أجسسل
ترسيخ الوسطية بل إن هذه الحكومات تتنافس فيما بينها

لنشر هذا المشروع الوسطي ..

)127(والجهاد التوحيد منبر



سـُراَّق 
اَّلوسـُطي

ة
واستمع إلى عصام البشير وهو يحيي هسسذه الحكومسسات

في إحدى جلسات هذا المؤتمر حيث قال: 

 فإن هذه الوسطية قد قامت لها جهود مباركة نذكر( 
منها ذلك الجهد الذي أنشأته دولة الكسسويت بقيسسام المركسسز
العسسالمي للوسسسطية برعايسسة كريمسسة مسسن سسمو أميسسر دولسسة

الكويت فلنحيي هذا الجهد المبارك .

وقامت وزأارة الوقافا فسسي الكسسويت وجعلسست خطتهسسا 
الستراتيجية: " الوسطية منهج حياة " ...

ونحيي كذلك " دولة الردن " التي قام فيها " منتسسدى 
الوسطية للفكر والحضارة " فهذا أيضا جهد مبارك 

وقسسام فسسي دولسسة قطسسر: " مركسسز القرضسساوي لبحسسوث 
الوسطية " 

ومن هنا فهذا جهد تراكمي ل نبسسدأ فسسي هسسذا المسسؤتمر 
.من الصفر وإنما نبني على جهود من سبقنا )

مظـُـُـُاهر حكوميـُـُـُة مـُـُـُؤتمر اَّلوسـُـُـُطية فـُـُـُي
نواَّكشوط 

أما بالنسبة لمظاهر حكومية هسسذا المسسؤتمر فهسسي جليسسة
واضحة: الزمان والمكان والحضور والموضوع كلها أمور ل
تخلسسو مسسن بصسسمات حكوميسسة دالسسة علسسى أن هسسذا المسسؤتمر

نشاط حكومي ل يختلف عن سائر النشطة الحكومية ..

- فالزمسسان هسسو الفسسترة السستي تنشسسط فيهسسا الحكومسسة
لمحاصرة المجاهدين ومحاربتهم فكريا؛ 

- والمكان هو قصر المؤتمرات الذي تستخدمه الدولسسة
لعقد مؤتمراتها أو مؤتمرات من لهم علقة بها؛ 

- والموضوع هو محاربة التشدد والغلو والتطرفا السسذي
تشكو الحكومة منه .

- والحضور تميز بمشاركة واضحة من طرفا الحكومسسة
حيسسث حضسسر السسوزأير ولسسد النينسسي وتحسسدث فسسي الجلسسسة

الفتتاحية نيابة عن الرئيس .
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وبعض الشخصيات الحكومية والسياسية الخسسرى السستي

رحب بها ولد الددو قائل: 

وكذلك أيضا قادة هذا البلد من قادة الحسسزاب، فسسبين 
ظهرانينا رئيسسس لحسسزب الحسساكم للبلسسد ورئيسسس المعارضسسة
الديمقراطية ورئيس حزب عادل وكسسذلك غيسسر هسسؤلء مسسن
رؤساء الحزاب بالضافة إلى المنتخسسبين رئيسسس المحكمسسة

الدستورية وغيرهم من قادة الرأي ومن السياسيين ).

وكان من مظاهر حكومية هذا المؤتمر أيضا: 

- العلن صسسراحة مسسن طسسرفا الوسسسطيين بسسأن هسسذا1
المؤتمر يتم انعقاده تحت "الرعاية السامية لفخامة رئيس

الجمهورية" .

- التعاون المنقطع النظيسسر مسسن طسسرفا الحكومسسة مسسع2
هؤلء الوسطيين من أجل إنجاح المؤتمر .

- اعترافا ولد الددو في الجلسة الفتتاحية بأن هسسذا3 
المؤتمر جزء مكمل للمؤتمرات التي رعتها الحكومة قبلسسه

حيث قال: 

(وهذا المؤتمر ليس تأسيسا وإنمسسا هسسو بنسساء تراكمسسي 
على مؤتمرات سبقت، ففسسي هسسذه القاعسسة كسسان " مسسؤتمر
التجديد والترشيد " الذي قاده فضيلة الشيخ عبد الله ولسسد

بيه حفظه الله.

وكان بعده " مؤتمر الحوار " الذي قاده معالي وزأيسسر 
الوقافا والشئون السلمية تحسست افتتسساح ورئاسسسة رئيسسس

الجمهورية ).

- استقبال الوزأير الول لوفود المؤتمر 4

وهسسسسسذه تفاصسسسسسيل 
الستقبال كما أوردها موقع
السسسسوزأارة الولسسسسى فسسسسي

موريتانيا: 
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ول يستقبل وفسسد مسسن الشخصسسيات العلميسسةأال الوزأير 

 الوسطية المشاركة فى ملتقى

2010 مارس 25نواكشوط 

استقبل الوزأير الول الدكتور مولي ولد محمد لقظف 
نواكشسسوط وفسسدا مسسن ظهسسر اليسسوم الخميسسس بمكتبسسه فسسى

الشخصسسيات العلميسسة المشسساركة فسسى ملتقسسى الوسسسطية
المسسستقبل للسسدعوة والثقافسسة المنظم مسسن طسسرفا جمعيسسة

. والتعليم

ويتعلق المر بالسادة: 

والوزأير س الشيخ عصام البشير، رئيس منتدى الوسطية
 .السابق للوقافا بالسودان

س المهنسسدس محمسسد الحمسسداوي، رئيسسس حركسسة التوحيسسد
والصلح بالمغرب

س البروفيسور عبد الرحيم على، رئيس معهد الخرطوم
 .اللغة العربية لغير الناطقين بها الدولي لتعليم

س الشسسيخ عبسسد اللسسه جساب اللسسه، رئيسسس حركسسة الصسسلح
.الوطني بالجزائر

.س الشيخ عبد الحي يوسف، رئيس منظمة المشكاة

http: //www.primature.gov.mr/index.php?link=1&id=667

***

ول يستقبل وكيسسل وزأارة الوقسسافا والشسسؤونأال الوزأير
الكويتية السلمية

س2010 مارس 25نواكشوط 

السسوزأير اسسستقبل 
ول السسدكتور مسسوليأال

ولسسسد محمسسسد لقظسسسف
اليسسوم الخميسسس ظهسسر

بمكتبه فسى نواكشسسوط
الدكتورعادل عبد اللسسه
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الفلح، وكيسسل وزأارة الوقسسافا والشسسؤون السسسلمية بدولسسة

المنظسسم مسسن الذى يشارك فسسى ملتقسسى الوسسسطية الكويت
. المسسستقبل للسسدعوة والثقافسسة والتعليسسم طسسرفا جمعيسسة

السسسيد اسسسلم ولسسد سسسيد المصسسطف،  جرى اللقاء بحضسسور
.مستشار بالوزأارة الولى

http: //www.primature.gov.mr/index.php?link=1&id=666

***

مسسام الحسسرم المكسسي، رئيسسسإول يسسستقبل أال السسوزأير
على للقضاء فى السعوديةأال المجلس

 مارس25نواكشوط 
2010 

ال استقبل ولأالوزأير 
السسسدكتور مسسسولي ولسسسد
محمسسسد لقظسسسف ظهسسسر
اليسسوم الخميسسس بمكتبسسه

نواكشسسوط بمكتبسسه فسسى
فضيلة الشيخ صسسالح بسسن
عبسسد اللسسه، إمسسام الحسسرم

للقضاء بالمملكة المكي الشريف ورئيس المجلس العلى
العربية السسسعودية ورئيسسس وفسسدها المشسسارك فسسى ملتقسسى

.تحتضنة بلدنا منذ يوم امس الوسطية الذى

جرى اللقاء بحضورالسيد اسسسلم ولسسد سسسيد المصسسطف،
مستشار بالوزأارة الولى والعلمسسة الشسسيخ محمسسد الحسسسن

للدعوة والثقافة ولد الددو رئيس جمعية المستقبل

http: //www.primature.gov.mr/index.php?link=1&id=665

***

ول يستقبل وفدا من الندوة العالمية للشبابأال الوزأير
المنورة السلمي بالمدينة

 مارس25نواكشوط 
2010 
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ول الدكتور مولي ولد محمد لقظسسفأالوزأير ال استقبل

من الندوة اليوم الخميس بمكتبه فى نواكشوط وفدا ظهر
العالمية للشباب السلمي المشارك فى ملتقى الوسطية

المسسستقبل للسسدعوة والثقافسسة المنظم مسسن طسسرفا جمعيسسة
والتعليم برئاسة الدكتور مصطفى علوي المشسسرفا العسسام

. الندوة بالمدينة المنورة لمكتب

http: //www.primature.gov.mr/index.php?link=1&id=668

***

- تبرير العلقة بالحكومات: 5

حرص المشسساركون فسسي المسسؤتمر علسسى تسسبرير العلقسسة
بالنظمة والحث على التعاون والتواصسسل معهسسا وكسسان مسسن
ضمن ذلك ما ذكره الشيخ محفوظ ولد ابراهيسسم فسسال فسسي
كلمسسه فسسي هسسذا المسسؤتمر مسسن تسسبرير لسستزلف الخسسوان
والوسسسطيين للنظسسام وارتمسسائهم فسسي أحضسسانه ومسسوالته
والتحالف معه بأنهم يقفون بذلك موقفا وسطا بين السسذين
ينابذون السلطة والذين يعينونها في الحق والباطسسل حيسسث

قال في كلمته: 

(فإنه من المفاهيم التي اضسسطربت اضسسطرابا شسسديدا 
وأثرت تأثيرا كبيرا على علقة المة الحساسة بينهسسا وبيسسن
قادتها حتى شغلت المة بنفسها عسسن أعسسدائها المتربصسسين
وعن التقدم والزأدهار بين أبناء العسسالمين، هسسذه المفسساهيم
مسسن أهمهسسا " مفهسسوم الطاعسسة "، طاعسسة ولة المسسر هسسذا
المفهوم الذي تعرض لسوء في الفهم وخلل في التطبيق،
فهنالك من وسع إطار الطاعة ونطاقها حتى أخرجهسسا عسسن
ضسسوابطها الشسسرعية ولوازأمهسسا المرعيسسة فهسسو ينفقهسسا بغيسسر
حسسساب ول يقسسدم للحسساكم أي عتسساب ول يطسسالب منسسه أي
حقوق خشسسية مسسن الخسسروج ويسسري كسسل ناصسسح وراءه فتنسسة

.تموج 

وهنالك في المقابسسل طسسرفا آخسسر تجسساوزأ هسسذه الطاعسسة
وأراد التخلسسص منهسسا فهسسو فسسي المقابسسل ل يقيسسم للنظسسام

.والستقرار وزأنا ول يرجو من الفوضى والطراد أمنا 

وهنالك طائفة ثالثة فتحت العينين وجسسانبت الطرفيسسن 
وسلكت أوسط الطريقيسسن وضسسعت المسسور فسسي مواضسسعها

.وأوقعتها مواقعها
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ن خلل  وم الحسساس أحسب أن أتنساوله م وهذا المفه

آيات من كتاب الله المحكمات وحديث من أحاديث رسول
اللسسه صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم بيسسن أسسسس هسسذه العلقسسة

وضوابطها ومنطلقاتها اليات: 

َناِت  َْلَما ّدوا ا َؤ ُت َأْن  ُكْم  ْأُمُر َي ّلَه  ِإّن ال يقول الله تعالي: { 
ِإّن ْدِل  َعسس ْل ِبا ُكُمسسوا  َتْح َأْن  ّنسساِس  ْيسسَن ال َب ُتْم  َكْم َذا َح ِإ َو َها  ِل ْه َأ َلى  ِإ

َبِصيًرا ( ًعا  َكاَن َسِمي ّلَه  ِإّن ال ِه  ِب ُكْم  ُظ ِع َي ِعّما  ِن ّلَه  َها58ال ّي أ
َ َيا   (

ِر َْلْمسس ِلسسي ا ُأو َو ُعسسوا الّرُسسسوَل  ِطي َأ َو ّلسسَه  ُعسسوا ال ِطي َأ ُنوا  ِذيَن آَم ّل ا
ِإْن َوالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َنازَأ َت ِإْن  َف ُكْم  ْن ِم
ِويًل } ْأ َتسس َأْحَسُن  َو ٌءْر  ْي ِلَك َخ َذ ِر  ِم اْلِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك

] هسسذه اليسسات الكريمسسات بينسست أمسسورا59،سس 58[النسسساء: 
مهمة: 

ونحن نشهد فسسي خطابنسسا السسسلمي مسسن النسساس مسسن 
يقتطع أول اليات عن آخرها، ومنهم من يقتطع آخرها عن
أولها: { يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول }
دون أن ينظر في هسسذا المسسر الكيسسد وهسسذا الوعسسد الشسسديد

وهذه الرقابة المخيفة .

هذه اليات تعلمنا التوازأن في الخطسساب، والشسسمولية 
فسسي التكليسسف، وعسسدم الزأدواجيسسة فسسي المعسسايير أن نسسبين

الحقين ونبين الواجبين وننصح الطرفين . 

أما الحديث فهو حديث عبادة بن الصامت رضي اللسسه 
عنه الحديث العظيم الحديث الجامع الحديث المسسانع السسذي
تمسك بعض الناس بطرفه أوله وتمسك آخسسرون بوسسسطه
وتمسك آخسسرون بسسآخره، واللسسه يريسسد منسسا أن نأخسسذ حسسديث
رسول الله صلي الله عليه وسسسلم كسسامل، وأن نجمسسع بيسسن
كلم رسول الله صلي الله عليه وسلم لسيما إذا ورد في
سسسياق واحسسد، حسسديث عبسسادة بسسن الصسسامت مسسا ثبسست فسسي
الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه

أنه قال: 

(( بايعنسسا رسسسول اللسسه صسسلي اللسسه عليسسه وسسسلم علسسى 
السمع والطاعة فسسي العسسسر واليسسسر والمنشسط والمكسسره
وعلي أثرة علينا وعلي أل ننازأع المر أهله وعلي أن نقول

بالحق أينما كنا ل نخافا في الله لومة لئم )) 

هذا الحديث بوضوح بين ثلثة أمور:  
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المسسر الول: السسسمع والطاعسسة مسسع تقلسسب الظسسروفا 

وتقلب المكاره والحوال، ثم بين بعد ذلك: أل ننازأع المسسر
أهله أي ل نخرج علسسى مسسن تجسسب طسساعته بسسالقوة فنحسسدث
الفوضسسى ونحسسدث القتسسل ونحسسدث الضسسطراب فسسي بلد
المسسسلمين ونجعسسل بأسسسهم بينهسسم شسسديدا ونشسسغلهم عسسن
واجبهم في الدفاع عن مقدساتهم والسسذب عسسن حرمسساتهم)

انتهى الستشهاد من كلمه .

وهسسذا الكلم ل يخفسسى مسسا فيسسه مسسن محاولسسة لتسسبرير
مواقفهم الباطلة بحجج باطلة .

وهذا بيان ذلك: 

 - صاحب هذا الكلم تصسسرفا مسسع اليسسة هسسو الخسسرأوأل
بقدر من الزأدواجية في المعايير حيث ذكر من اليسسات مسسا
يمكسسن أن يخسسدم فكرتسسه وتسسرك مسسا ل يخسسدمها فقسسد تسسرك
ُه ّدو َفسسُر ٍء  ِفي َشْي ُتْم  ْع َنازَأ َت ِإْن  َف التعليق على قوله تعالى: {
ِلَك َذ ِر  ِم اْلِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ْن ُك ِإْن  َوالّرُسوِل  ِه  ّل َلى ال ِإ

ِويًل }. ْأ َت َأْحَسُن  َو ٌءْر  ْي َخ

وذلك أننا في نزاع مع هؤلء الحكام المبسدلين لشسريعة
الرحمن وهم فسسي مسسسائل النسسزاع يرفضسسون الرجسسوع إلسسى

الكتاب والسنة .

: يتضح بطلن هذا الكلم في عدة نقاط: ثانيا

- القضية ل تتعلق بسسالختلفا فسسي مفهسسوم "الطاعسسة"1
وإنما تتعلق بكفر هؤلء الحكام أو إسلمهم ..

فقسسد قلنسسا بسسأنهم حكسسام مرتسسدون لتبسسديلهم شسسرع اللسسه
وموالتهم أعداء الله فل مجال للحديث عن الطاعة إذن . 

ولست أدري لماذا يتهرب هؤلء المؤتمرون من نقسساش
هذه المسألة (أعني مسألة: هسسل الحكسسام مرتسسدون؟ ) مسسع

أنها هي محل الشكال ومنشأ الخلفا ؟

هل لن الردة أسطورة ؟

أم لنهم معصومون منها ؟
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- النصوص الشسسرعية السستي تنهسسى عسسن الخسسروج علسسى2

الئمة كقوله عليه الصلة والسلم ( وعلي أل ننسسازأع المسسر
وإسسسقاطها علسى، أهله) ل تنطبق إل على الحاكم المسسلم

المرتد تلعب وتحريف .

- الموقف من الحكام لينبغي أن ينظر إليه من ناحية3
الوسطية بمعزل عن الحكام الشرعية ..

وإنما ينبغي تحديد الوصف الشسسرعي لهسسذا النظسسام ثسسم
اتخسساذ الموقسسف السسذي يحتمسسه الشسسرع تجسساه صسسحاب هسسذا

الوصف ..

فسسسإذا كسسسانت الحكومسسسة مسسسسلمة فيتعيسسسن علسسسى كسسسل
المسلمين السمع والطاعة لها في المعروفا والنصسسح لهسسا

.برفق والصبر على جورها 

وإذا كانت حكومة مرتدة خارجة عن السسسلم بارتكابهسسا
لناقض واحد من نواقض السلم فيتعين علسسى المسسسلمين
منابذتها والخروج عليها لقوله عليه الصلة والسلم (إل أن

تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ).

فالموقف من الحكومة إذن ينبغي أن يتحدد بنسساء علسسى
التوصسسيف الشسسرعي لهسسا ل علسسى قاعسسدة اتبسساع الموقسسف
الوسط السستي لسسم يجعلهسسا اللسسه مناطسسا للموقسسف الشسسرعي

الصحيح .

المسسداهنون للحكومسسة المبدلسسة- هسسؤلء الوسسسطيون 4
للشريعة يحتجون بكونهم يقفون موقف الوسسط فسي هسذا

القضية؛ وهذا غير صحيح ..

فهم ل يقفسسون موقفسسا وسسسطا بسسل هسسم متهسسالكون فسسي
التبعية لهؤلء المرتدين وموالتهم والمجادلة عسسن بسساطلهم
وتسسبرير كفرهسسم ومنكراتهسسم بسسدءا مسسن تعطيسسل الشسسريعة

 بسسسائر المنكسسراتاوتطسسبيق القسسوانين الوضسسعية وانتهسساء
.المتفرعة عن ذلك

لقسسد وصسسلوا إلسسى أعلسسى المراتسسب فسسي مسسوالة النظسسام
الحاكم بغير ما أنزل الله والموالي لعداء الله.
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ة هسو ه مسع هسذه الحكوم ون ب وهذا السدور السذي يقوم
الدور نفسه الذي يقوم به كسل علمساء السسلطان فسي كسل

.مكان فهم طرفا منحازأ ل وسط 

وهل يريدون منا تصسسديق كسسونهم وسسسطا فسسي الموقسسف
من الحكام مع كل هذا التداخل والتخادم والتعاون والغزل

المتبادل مع حكومة مرتدة تحكم بغير ما أنزل الله ؟

- هذا الحنيسسن إلسسى القسسادة ومسسد الجسسسور نحسسوهم لسسم5
يحدث في زأمن ولد الطايع ..فما الذي تغير؟ 

هل لن ولد عبد العزيز مطبق لشرع الله بعسد أن كسان
ولد الطايع معطل له ؟

أم لنه معاد لعداء الله بعد أن كان ولد الطسسايع مواليسسا
لهم ؟

أنه سسبب للقتسل والضسطراب فسي بلد6 - ما وصسفه ب
المسلمين وجعل بأسهم بينهم شديدا هو عين ما أمر اللسسه
به فقد أمر الله بالقتال حتى ل تكسسون فتنسسة ويكسسون السسدين

.كله لله 

قال شيخ السلم ابن تيمية: فإذا كان الدين بعضه للسسه
وبعضه لغير الله وجب القتال حسستى ل تكسسون فتنسسة ويكسسون

الدين كله لله .

والواجب في هذا المر هو الموازأنة بين المفاسد ودفع
المفسدة العظم وإن أدى ذلك إلى وقسسوع مفسسسدة أخسسف

منها .كما فعل الخضر حين خرق السفينة وقتل الغلم .

ول شسسك أن مفسسسدة القتسسل والضسسطراب أهسسون مسسن
مفسدة الفتنة في الدين والسسردة عسسن ديسسن اللسسه بالتحسساكم

إلى غير شرع الله وموالة أعداء الله .

لقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل .

قال الشيخ سليمان بن سحمان: 

ولو اقتتلت الحاضرة والبادية حتى يفنو عن بكرة أبيهم
لكان أهون من أن ينصسسبوا طاغوتسسا فسسي الرض يحتكمسسون

إليه .
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ولو كان حسسدوث القتسسل والضسسطراب فسسي هسسذه الحالسسة
مانعا من قتال المرتدين لما قاتل الصحابة أهل الردة وقد
حدث في تلك الحروب قتسسل عظيسسم وقتسسل مسسن المرتسسدين
عشسسرات اللسسوفا واستشسسهد مسسن الصسسحابة أربسسع مائسسة
واستشهد الكثير من القراء حتى اضسسطر المسسسلمون إلسسى
جمع القرآن خشية ضياعه بعسسد استشسسهاد هسسذا العسسدد مسسن

.القراء 

- أما الدعوى بأن قتسال المرتسدين يشسغل المسسلمين7
عن واجب الدفاع عن مقدساتهم والذب عن حرماتهم فهو

من أعجب العجب !

أليست الشريعة السلمية من أقدس المقدسات ؟

أليس من قاتسسل مسسن أجسسل تطبيقهسسا يعتسسبر ممسسن قاتسسل
لتكون كلمة الله هي العليا ؟

أليس قتال المرتسسدين مسسن جهسساد السسدفع المتعيسسن علسسى
المسلمين ؟

أليس قتال المجاهدين لهؤلء الحكسسام لكسسونهم شسسركاء
للصسسليبيين فسسي حملتهسسم الجديسسدة علسسى السسسلم السستي

يسمونها الحرب على الرهاب ؟

فكيف يكون هذا كله شاغل عن الدفاع عن المقدسات
؟

أل فليعلسسسم أصسسسحاب المنهسسسج الوسسسسطي أن تحريسسسر
المقدسات السلمية يبدأ بإزأاحة الحكام المرتسسدين السسذين

أصبحوا هم الترس الواقي لعداء السلم .

أمسسا الشسساغل الحقيقسسي السسذي يشسسغل المسسسلمين عسسن
الدفاع عن المقدسات فهو انخراطهم فيما يسمى بالنظام

الديمقراطي .

اونحسسن نقسسول لهسسؤلء الوسسسطيين المعاصسسرين: رجسساء
أخبرونا عن منهج مسالمة الحكام الذي صببتم اللعنة على

كل من خالفه: 

هل كان العلماء البرار الصادعون بالحق والمجاهدون 
الخيار من أتباع هذا المنهج ؟
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أخبرونا عن التابعي الجليل سعيد بن جبير السسذي خسسرج
علسسى الحجسساج مسسع ابسسن الشسسعث فسسي جمسسع مسسن الفقهسساء

والقراء فقتلهم الحجاج.. 

وأحمسسد بسسن حنبسسل السسذي تصسسدي للخليفسسة ومنهجسسه 
العتزالي وسجن وعذب بسبب ذلك..

وأحمد بن نصر الخزاعسسي السسذي خطسسط للنقلب علسسى
الخليفة وكان ذلك هو سبب قتله ..

والعز بن عبد السلم الذي باع أمراء المماليك بالمزاد 
العلني ..

والنابلسسسي السسذي أفسستى بسسأن قتسسال الدولسسة العبيديسسة 
الشيعية أوجب مسسن قتسسال الصسسليبيين وقسسال: لسسو كسسان لسسي
عشرة أسهم لرميت العبيديين بتسسسعة أسسسهم والصسسليبيين
بسهم واحد فاعتقله العبيديون لعنهم اللسسه وسسسلخوا جلسسده

حيا ..

وابن تيمية الذي حسسرض علسسى قتسسال التتسسار وقسسال: إذا 
انب التتسار- وعلسى رأيتمسوني فسي ذلسك الجسانب –يعنسي ج
رأسي المصحف فاقتلوني، مع أنهم كانوا ينتسبون لسلم

ّكمون الياسق ....  ومعهم المؤذنون والفقهاء إل أنهم يح

هل كسسان هسسؤلء العلمسساء القسسائمون بسسالحق المنابسسذون 
لهل الباطل من الحكام وطوائف الردة وجماعسسات البسسدع

متبعون للمنهج " الوسطي " أم خارجون عنه ؟! 

ون المجاهسدين اذا تحرم فإن قلتم بأنهم وسطيون فلم
اليوم من هذه الوسطية بسبب منابسسذتهم لطوائسسف السسردة

الممتنعة عن الشريعة ؟ 

بسسل لمسساذا ل تسسسيرون أنتسسم علسسى نهجهسسم فسسي هسسذه
الوسطية وتنابذون هؤلء الحكام الخارجين على شرع الله

؟

ويحسن هنا أن نذكر الشيخ محفوظ ولد ابراهيسسم فسسال
بكلم جيد ذكره شيخه ولد الددو في محاضسسرة "السياسسسة

عسسن منهسسج مسسسالمة الحكسسامفسسي السسسلم" عنسسدما سسسئل 
ومصالحتهم فقال: 
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(إن هذا الرأي ينطلسسق مسسن واقسسع المسسسلمين المنهسسزم
الذي ينطلق فيسسه النسساس مسسن تجسسارب فاشسسلة قسسد خاضسسها
أقوام دون أن يعدوا لها العسسدة فسسي أمسساكن مختلفسسة وفسسي

حقب تاريخية متباينة، 

وهذا السلوب قد مر به من قبسسل الشسسيعة، فقسسد خسسرج
كثير من آل البيت فسسي ثسسورات متعسسددة لسسم يكتسسب لشسسيء
منها النجاح فأصيب الشيعة باليسسأس فسسأرادوا التسسسليم لي
قائم بالمر ومناصحته حتي لسسو كسسان كسسافرا ويكونسسون مسسن
جنده على المسلمين حتي غير ذلسسك الخمينسسي فسسي ثسسورته

الجديدة التي تسمي ولية الفقيه، 

وهذا السلوب إذا كان يقتضي التنازأل عن نصسسرة ديسسن
 بالواقع المرير وعدم السسسعي لتغييسسرهىالله تعالي والرض

فهو ترك لما أمر الله به .

ثم قال: لكن هذا الطرح ل يمكن أن يؤدي إلسسى إقامسسة
دولة للسلم ترعاه وتقوم بمصسسالحه بسسل سسسيتربي النسساس
على الستسلم المطلق فإذا حكم النظام العالمي الجديد
أو هيمنسسست أمريكسسسا أو هيمنسسست أي دولسسسة كفسسسر أخسسسري
فسيستسلمون لها وينقادون لها تمام النقياد) انتهى كلمه

.

يمثل        الكلم هذا يعتبرون مضى فيما الوسطيون كان
حتى         حدث الذي فما الحكام من الصحيح الشرعي الموقف

؟         به يتمسك من على ويعيبون له يتنكرون جعلهم

الناس يعجب دعوى العدل أرى
حسنها

 

الحديث عنها ويخدعهم
الملفق

  

ٌءْم هو و الفتى يزجيها أكاذيب عال
 

ليس ادعاها- أنه ما -إذا
يصدق
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السمة السابعة 

وأسطية دموية
أصسسحاب التيسسار الوسسسطي يرفضسسون قتسسال النظمسسة
المرتدة ويرفضون قتسسال الجيسسوش التابعسسة لهسسا ول يكفسسون
عن توجيه النقد للمجاهدين السسذين تصسسدوا للقيسسام بسسواجب

الخروج على هذه النظمة ..

وهسسم يسسبررون مسسوقفهم هسسذا بسسالحرص علسسى دمسساء
المسلمين وعدم إثارة الفتنة بينهم ..

ونحن كنا نعتقد هذا الكلم صحيحا ..

كنا نعتقد أن حرصهم على دمسساء المسسسلمين هسسو السسذي
جعلهم يصبرون على الخضوع لحكام الردة ..

وكنا نعتقد أن لدى بعضهم نوعا مسسن التسسأول المشسسوب
بالجبن والهروب من التضحية ..

وكنا نعتقد أن لدى بعضهم ورعا خاطئا سببه الجهسسل أو
التأثر بالرجاء ..

ولكن .. اكتشفنا أن هذا العتقاد كان خاطئا تماما ..

وأن هؤلء الوسطيين ل يراعون حرمة الدماء المسلمة
ول يكترثون لها إذا تعارض ذلك مع مصالحهم وأهوائهم .

لقد افتضح أمرهم وبانت حقيقتهم .

وكسان المسر السذي عجسل بافتضساح القسوم وانكشسافا 
أمرهم هسسو سسيطرة حمساس علسى قطساع غسسزة واسسستتباب
المر لها فبعسسد أن استبشسسرنا بطسسرد حركسسة فتسسح العلمانيسسة
العميلة وسقوط الحكم بيد حركة حماس التي تزعسسم أنهسسا
إسلمية وظننا بأن شرع اللسسه وحكمسسه سسسوفا يطبسسق فسسي
هسسذه الرض المباركسسة فوجئنسسا بسسأن هسسذه الحركسسة قسسامت
بترسيخ العمل بالقانون الوضسسعي ودسسستور فتسسح العلمسساني
وصرح قادتها علنية بأنهم ل يسعون إلى تطسسبيق الشسسريعة
السلمية والدهى من ذلك أنها دشنت حكمها بوضع خطة
عملية للقضاء علسسى السسسلفية الجهاديسسة فسسي غسسزة ودونسست
الخطة في وثيقة مكتوبة ثم شرعت في تنفيذ هذه الخطة
فبسسدأت باعتقسسال المنتميسسن إلسسى الجماعسسات ذات التسسوجه
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السسسلفي الجهسسادي ومضسسايقتهم فسسي أنشسسطتهم ومصسسادرة
ممتلكاتهم وانتزاع المساجد منهم بالقوة مسسع إرفسساق ذلسسك
كله بحملة من التشسسهير والتشسسويه والكسساذيب والتهامسسات

الباطلة .

ثم جاءت مرحلة المجازأر الوحشية التي مارسسست فيهسسا
حماس القتل الجماعي لصحاب التوجه السلفي الجهسسادي
بطريقسسة بشسسعة خلسست مسسن الرحمسسة النسسسانية فضسسل عسسن

الرحمة اليمانية.. 

وكان آخر تلك المجازأر البشسرية مجسزرة مسسجد شسيخ
السلم ابن تيمية محاولة من خللها القضاء علسسى جماعسسة
أنصار جند الله فباءت بإثم قتل الشيخ الجليسسل أبسسي النسسور
المقدسي مع مجموعة كبيرة مسسن الشسسباب الموحسسد وهسسم
عائذون بالمسجد لمجرد أنهسسم جعلسسوا اعسسترافهم بشسسرعية

حكومة حماس مشروطا بتطبيقها للشريعة ..

وبسسدل مسسن السسستجابة لهسسذا المطلسسب الشسسرعي قسسامت
حماس باستباحة دماء الموحدين وانتهاك حرمسسة المسسسجد

الذي عاذوا به ..

فلم يشفع لهم كونهم مسلمين 

ولم يشفع لهم كونهم عائذون ببيت الله

ولم يشفع لهم كونهم فلسطينيون (وحماس هي التي 
كانت ترفع شعار: الدم الفلسطيني حرام) 

ولم يشفع لهسسم كسسونهم مسسن العسسرب (أسسسوة بالنصسسارى
العرب) 

ولم تشفع لهم وشائج الرحم وصلة القربى 

لم يشفع لهم كل ذلك مسسا دامسسوا خسسارجين علسسى منهسسج
حماس الخواني !

لقسسد قسسام عناصسسر حمسساس بتنفيسسذ المجسسازأر فسسي غسسزة
بطريقة تدل على أنهم ل يراعون حرمة الدين ول السسوطن

ول النسانية !
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لقد قاموا بتنفيذ المجازأر بطريقسسة ل يجسسرؤ عليهسسا أشسسد

طواغيت العرب وقاحة وأقصاهم دموية وأقلهم رحمة !

وبعد هذه المجازأر خرج السفاح إسماعيل هنيسسة أمامنسسا
على القنوات فسسي لحيسسة بيضسساء وقميسسص أبيسسض وهسسو يسسؤم
الناس في الصلة وكأنه يريد أن يمسح بهذه اللحيسسة دمسساء

الموحدين التي أراقها !

وهكذا أيضا فعل مروان أبسسو راس السسذي حضسسر مسسؤتمر
الوسطية هذا ممثل عن حماس ودعسسا فسسي كلمتسسه العلمسساء

إلى تدارك الشباب رحمة بهم فقال: 

ول يجسسوزأ للعلمسساء أن ينتظسسروا حسستى يتجمسسع هسسؤلء(
الشباب في مراكز أمنية ويجدون أنفسهم مضسسطرين إلسسى
أن يتبعوا فلنا ويتبعسسوا علن وإنمسسا يجسسب أن نسسذهب إليهسسم
في كل مكان حتى ولو أصدروا علينسسا الحكسسام السسستباقية

يها الخوة أن هؤلء الشباب أمانسسة فسسيا أفعلينا أن ندرك ي
أعناقنا أمانة في أعناقنا وهسسم مسسسئوليتنا ويجسسب أن تأكلنسسا
قلوبنا عليهم ويجب أن تحترق قلوبنا أسفا وحسرة عليهسسم
لنهم وقعسسوا فسسي منزلسسق خطيسسر يجسسب أن يعالسسج قبسسل أن

يزداد وينمو وأن يتطور )

هكذا تتظسساهر حمسساس بالرحمسسة والشسسفقة علسسى هسسؤلء
الشباب وهي التي قتلتهم في سيارات السعافا !!

لقد بلغت الجرائم الحمساوية مبلغا ل ينفع معسه تأويسل
ول يجدي معه تستر إل كما ينفع التأويل والتستر مع زأانيسسة

قد أحاط بها أبناؤها من الزنى !

وهذا هو ما جعل الدكتور أكرم حجازأي يصرخ في وجسه
هذه الجماعة المجرمة ويقول: 

(ومثلما وقفنا ضد جماعسسة دايتسسون وأزألمسسه فسسي غسسزة،
زأمن دحلن ورجاله، سيكون لزاما علينا أن نقف ضسسد مسسن
يفتك بسسالنفس تعسسذيبا وقتل، ويسسستبيح السسدماء ويسسسترخص
إهراقها مسن أيسسة جهسة كسسانت بغيسر مسبرر شسسرعي أو حسستى
قسسسانوني قسسساطع ل لبسسسس فيسسسه مسسسن عصسسسبيات حزبيسسسة أو
أيديولوجيات أو مصالح سياسسسية أو رؤى قاصسسرة وغيرهسسا.
لسسذا فإننسا نتسسساءل بملسسء الفسم: مسن السسذي يأخسسذ القسانون

والشرع بيده في غزة؟ 
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السسذين يكسسسرون الرجسسل ويتلفونهسسا بوحشسسية فسسي• 

الساحات العامة؟ ويكبرون عليها؟

الذين يطلقون النار على الركب ويبترون الساقين؟• 

الذين يسحلون خصومهم ويعدمونهم في الشوارع؟• 

الذين يسسدفعون بسسآلفا المقسساتلين لملحقسسة فسسرد ثسسم• 
يرتكبون مجزرة؟

الذين يطلقون النار على أرجل النساء؟• 

الذين يعدمون المعتقلين فسسي المعتقلت والجرحسسى• 
في المستشفيات وسيارات السعافا؟

الذين يمارسون التعذيب الوحشي في السجون؟• 

الذين هدموا البيوت على رأس ساكنيها؟• 

الذين يمنعون الصلة على الضحايا فسسي المسسساجد؟• 
وكأنهم خارج الملة؟

السسذين يمنعسسون أهسسالي الضسسحايا مسسن إقامسسة بيسسوت• 
العزاء؟ ويصادرون أحزان الناس؟

الذين ينتهكون حرمسسة السسبيوت والمسسساجد بالقصسسف• 
والتدمير ورفع العلم التنظيمية على مآذنها وكأنها حررت

من اليهود؟

الذين يتسلطون على رقاب الناس والعباد؟• 

الذين يضيقون على الناس حياتهم؟• 

الذين أشاعوا الرعب بيسسن النسساس لدرجسسة ابتلعهسسم• 
السم الزعافا من الممارسسسات «الحمسسساوية» خشسسية أن

يقتلوا أو يفقدوا بعضا من أعضائهم؟

ات ول هذه ومثلها الكثير من الممارسات ليسست اتهام
تلفيقسسات ول شسسكوك ول افسستراءات ول فتسسسن. بسسل هسسسي
سياسات ممنهجة وحقائق دامغة ووقائع ثابتة تنذر بانفجار
اجتماعي دموي في غزة إذا مسسا واصسسلت حمسساس التعامسسل
مع المجتمع وكأنه خصم أو مخالف. فهل هذه الممارسات
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مسسن ضسسمن الوقسسائع السستي نسسص عليهسسا القسسانون والدسسستور

وأقسمت حماس على احترامهما؟ 

وهل الذين قبلسسوا بهسسذه الممارسسسات وبرروهسسا سياسسسيا
وإعلميا وشرعيا أمام العالم أجمع اتخذوا قراراتهسسم طبقسسا

للقانون؟ 

وهل صدر قرار موثق من محكمة ما، ولسسو فسسي واقعسسة
واحدة، يجيز لهؤلء ارتكاب جرائمهم؟ 

ّيمسسون علسسى وهسسل هسسؤلء السسذين نفسسذوا هسسذه الجرائسسم ق
القانون؟ 

مسسن السسذي يأخسسذ القسسانون بيسسده فسسي غسسزة ويخسسرج عسسن
المجتمع والشرع؟ 

من السسذي اتهسسم الخسسر، زأورا وبهتانسسا، بتكفيسسر المجتمسسع
واستباحة دماءهم؟

على هذا الساس رفضنا جريمة سحل سميح المدهون
وإعدامه بوحشية ونشسسر الواقعسسة علسسى تلفزيسسون القصسسى

عدة مرات، 

ّلسسس فسسي  ورفضنا المذبحة التي تعرضت لهسسا عائلسسة ح
الشجاعية بصورة أجبرتهم على الفرار باتجاه العدو، 

ورفضنا سياسة تكسير الرجل، 

ورفضنا التفنن في بتر الساقين عبر غضروفا الركبة، 

ورفضسسنا التعسسذيب ومسسداهمات السسبيوت والعتقسسالت
الجماعية التي تنفذها حماس في غزة .. 

تلك الممارسات التي تذكر بزمن الحتلل، 

ورفضنا السيطرة على المساجد بالقوة، 

ورفضسسسنا سياسسسسات البطسسسش والقصسسساء والسسسستعلء
والعنصرية التي تمارسها حماس مع غيرها .. 

رفضنا كل ذلك وأكسسثر).انتهسسى الستشسسهاد مسسن مقسساله:
(حماس و «الركن السابع» من اليمان!).

)144(والجهاد التوحيد منبر



سـُراَّق 
اَّلوسـُطي

ة
وبعد أن ارتكبسست حمسساس هسسذه الجريمسسة النكسسراء مسساذا

فعل بقية إخوانها من الوسطيين ؟

لقد كان من الغريب أن الوسطيين الذين تبسساكوا علسسى
دماء جند الطاغوت في بلد السلم ..

و تباكوا على دماء الرافضة في العراق ..

يسسا السسدول الصسسليبية واعتسسبروهماكوا على دمسساء رعاو تب
مدنيين أبرياء..

هؤلء الوسطيون السذين تميسزوا بالتبساكي علسسى دمساء 
ه أعداء الله لم يذرفوا دمعة واحسدة علسى دمساء أوليساء الل

الذين قتلتهم حماس !

بل قاموا بتسسبرير هسسذه الجريمسسة وتأييسسدها والثنسساء علسسى
الجاني وتوبيخ الضحية !!!

وها هو رائد الوسطيين وكبيرهم القرضاوي الذي أثنسسى
عليه عصام البشير في هذا المؤتمر قائل: 

(الشيخ المسام يوسسف القرضساوي السذي كسان فكسره 
وعلمه وجهاده وقلمه ترجمسسة لهسسذه الوسسسطية نافسسح عنهسسا

بالغالي والنفيس وبالمهج والروح) ..

رائسسد الوسسسطية هسسذا علسسق علسسى الجريمسسة الحمسسساوية
محاول تبريرها بقوله: 

 حماس قبل أن تقوم؛(أنا أعتقد أن حماس معها الحق
بهذه الخطوة بعثت إلى (هذه) الخوة جماعة من العلمسساء
وجماعة من الحكماء وحاولت مسسدة معهسسم وهسسي تتفسساوض
معهم وتحاول أن تثنيهسسم عسسن هسسذا المسسر يعنسسي يكفسسي أن
نحارب اليهود حسستى يسأتي جماعسسة يحساربون إخسسوانهم هسسذه

مشكلة هذه الدمغة هؤلء لم يفقهوا الجهاد قط 

لمثل هسسؤلء كتبنسسا فقسسه الجهسساد لن همسسا فسساهمين فقسسه
الجهاد إنو هما يحاربون قومهم 

إيام ما كسسانوا اليهسسود دخلسسوا غسسزة لسسم نسسر لهسسم عمل ول
تضحية ول إقداما في مقاتلة اليهود ولكن نجد هذا القسسدام

في قتال إخوانهم 
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النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هسسذا: ل ترجعسسوا

بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

مسسا معنسسى هسسذه الجماعسسة يقولسسوا عسسايزين نقيسسم دولسسة
إسلمية !

ل ..انحسسسرر الرض الول ..الرض محتلسسسة والمحتليسسسن
يعني حواليكم من كل مكان ‘

بعد ما انحرر الرض نعسسد نتفسسأ مسسع بعسسض نعمسسل خلفسسة
إسلمية ..

ولّ خلفة إسلمية ..إيه ..يعني ..إي ..إي ..

للسف طبعا حماس اضطرت أن تستخدم القوة رأيت
..وأنتم رأيتم يعنسسي الرجسسل بيخطسسب وحوالينسسو المسسسلحين
الملثمسسون بسسالملبس السسسوداء وبالرشاشسسات ..إيسسش هسسذا
الخطبة بهذا المسسر ..هسسذا يعنسسي .. إذا لسسم يكسسن إل السسسنة

فما حيلة المضطر إل ركوبها ). مركب

إذن الدليل على جوازأ قتل هسسؤلء الموحسسدين هسسو قسسول
الشاعر: 

السنة إل يكن لم إذا
مركب

 

إل المضطر حيلة فما
!! ركوبها

  

أهذا هو شرع الله يا رائد الوسطية ؟ 

أهذا هو شرع الله يا قرة عين المرتدين والصليبيين ؟

أليس هذا هو التبرير نفسه الذي ادعتسسه إسسسرائيل عنسسد
ما نفذت مجزرة سفينة الحرية ؟

أيها الوسطيون ..ا دميون ي

دمويون ..

دمويون ..

لقد تزامن انعقاد مؤتمر الوسطية في انواكشسسوط مسسع
قيام حمسساس بعمليسسة عسسسكرية ضسسد الصسسهاينة وقسسد اغتنسسم
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بو راس ممثل حماس في المسسؤتمر هسسذه الفرصسسةأمروان 

وقال: (هذه العملية ضد الصهاينة هدية مسسن حمسساس علسسى
الشعب الموريتاني .

عتقسسد أن مسسن حقنسسا أن نسسسأل: لمسسن أهسسدت حمسساسأو
مجزرة مسجد شيخ السلم ابن تيمية؟

إن الجريمة التي قام بها هؤلء الوسطيون ضسسد أوليسساء
الله تم تجاهلها من طرفا الغالبية العظمى من أهل العلم

والدعوة في مختلف أنحاء السلم ..والله المستعان !

وقد قام الخوة في جماعة جند أنصار الله بالستغاثة 
بأهسسل العلسسم واستنصسسارهم لوقسسف مخطسسط البسسادة السسذي

تسعى حماس لتنفيذه ضدهم فقالوا في أحد بياناتهم: 

(مشايخنا الكرام، إن التيارات والجماعات السلفية في
قطسساع غسسزة تتعسسرض لحملت طسسالت مسسساجدها ودعاتهسسا

وعلماءها.

فجماعسسة جيسسش السسسلم ُقتسسل أفرادهسسا فسسي رمضسسان
الماضي وتسسم محوهسسا مسسن الوجسسود، وجماعسسة جيسسش المسسة
اعتقل أميرها وطورد أفرادها، وقسسد عرفتسسم مسسا حصسسل لنسسا
نحسسن جنسسد أنصسسار اللسسه، ثسسم تبسسع ذلسسك حملت اعتقسسالت

ومراقبة طالت أكثر الملتزمين من غير أتباع حماس.

ونحسب أن حماس ل ترضى أن يقاتسسل أحسسد اليهسسود إل
تحت رايتها، وترى أن أتباع السلف يسسسحبون مسسن حمسساس
خيرة المقاتلين والرجسسال المخلصسسين. وحسسسبنا اللسسه ونعسسم

الوكيل.

إخوانكم في جماعة جند أنصسسار اللسسه فسسي أكنسسافا بيسست
المقدس ).

وإنسسك لتعجسسب مسسن تفنسسن حمسساس فسسي هسسذا الجسسرام
والدمويسسة فسسي حسسق المسسسلمين ثسسم ل نسسرى اسسستنكارا ول

استهجانا من جماهير العلماء والدعاة !

فهل سكتوا لنهم لم يسمعوا بهذه الجرائم ؟

أم سكتوا لموافقتهم عليها ؟
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أم سكتوا لعسسدم أهميسسة تلسسك السسدماء السستي سسسالت فسسي

المجازأر الحمساوية ؟

لماذا إذن كسسل هسسذا البكسساء والعويسسل علسسى مسسن قتلتهسسم
إسرائيل في سفينة الحرية ؟

ن من قتلتهم إسرائيل مسلمون ومن قتلتهم حماسأأل
غير مسلمين ؟

أم لنه يحظر على إسرائيل قتل المسلمين في البحسسر
ويشرع لحماس قتل المسلمين في المسجد ؟

لمسسساذا يسسسستنكر العلمسسساء المجسسسزرة السسسسرائيلية ول
يستنكرون المجزرة بل المجازأر الحمساوية ؟

لقسسد كسسان يجسسب علسسى العلمسساء والسسدعاة أن يكسسون
استنكارهم لمجازأر حماس أشد من اسسستنكارهم للمجسسزرة

السسسرائيلية وذلسسك لعسسدة
أسباب: 

- لن حمسسساس كسسسان
ينتظسسسسر منهسسسسا حمايسسسسة
المسلمين والدفاع عنهم
وصيانة دمائهم فسسإذا بهسسا
تقوم بتدشسسين مجموعسسة
من "المجسسازأر الوطنيسسة"
لتتحسسسسول بسسسسذلك مسسسسن
"حاميها إلى حراميها" !

ُكّن ْن ْأِت ِم َي ِبّي َمْن  ّن َء ال ِنَسا َيا  - ومن باب قوله تعالى: {
ْيِن} كان ينبغي أن َف ْع َذاُب ِض َع ْل َها ا َل َعْف  ُيَضا ٍة  َن ّي َب ٍة ُم َفاِحَش ِب

يكون النكير على حماس أشد من النكير على إسرائيل .

- إسسسسسرائيل عسسسسدوة
للسلم والمسلمين وهي
في حرب معهسسم و ليسسس
مسسسسسسن المسسسسسسستبعد أن
تسسستهدفهم بالقتسسل حسستى
ولو كسسانوا مسسدنيين جسساءوا
لتقسسديم الغاثسسة فنحسسن ل
نعسسسسرفا منهسسسسا إل قتسسسسل
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المسسسدنيين العسسسزل؛ أمسسسا حمسسساس فتسسسدعي بأنهسسسا حركسسسة

إسلمية ..فما وجه قتلها للمسلمين ؟ 

وكيف يسكت على ذلك ؟

- مجزرة حماس التي نفذتها في مسجد شسسيخ السسسلم
بن تيمية كانت ضد من طالبوها بتطبيق شرع الله وتعهدوا

أن يكونوا خدما لها إن هي فعلت ذلك ..

فلمسسسساذا ل يرفسسسسض
العلماء قتل مسسن طسسالب

بتطبيق شرع الله ؟

تعلمون أيهسسا العلمسساء
أن سسسسعيد بسسسن عسسسامر
الجمحسسسي كسسسان يصسسسرع
كلما تذكر خذلنه لخبيب
بسسن عسسدي وهسسو يومئسسذ

مشرك ..

قال سعيد رضي الله عنه: ( شهدت مصرع خسسبيب بسسن
عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطسسع مسسن جسسسده وهسسي
تقسسول لسسه: أتحسسب أن يكسسون محمسسدا مكانسسك وأنسست نسساج ؟
فيقول: "والله مسسا أحسسب أن أكسسون آمنسسا وادعسسا فسسي أهلسسي
وولدي، وان محمدا يوخز بشوكة"، واني واللسسه مسسا ذكسسرت

ل ظننسست أن اللسسه لسسنإني تركت نصرته أذلك اليوم وكيف 
يغفر لي .. وأصابتني تلك الغشية )!!!! .

فمالكم ل تصرعون وقد خذلتم هؤلء الموحدين السسذين
قتلوا ظلما وعدوانا بخناجر البغي الخوانية ؟ !

ويلكم ..مالكم ل تتكلمون ؟

ويلكم .. مالكم ل تهمسون ؟ 

ويلكم ..مالكم ل تصرعون ؟

***

شهداَّء مجزرة مسجد شيخ اَّلسلم اَّبن تيميه
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أبسسسسسسي النسسسسسسسسور \ مولنسسسسسسا الشسسسسيخ

المسسسقدسسسي و تلميذه رحمهم الله

إرتقوا إثر المجزره الوحشيه التي قامت بها الذين
كتائب القسام 

 –2009 8 - 14بتاريخ 

تيميه     أسماء شهداء مجزرة مسجد شيخ السلم ابن   

المقدسي تقبله الله سيد الشهداء / أبي النور

الشهيد / أبي عبد الله المهاجر تقبله الله السد

الله تقبله الشهيد / فهد موسى

الناطور تقبله الله الشهيد / محمد

حسين طاعة تقبله الله / الشهيد

الله الشهيد / رائد البلعاوي تقبله

أحمد وشاح تقبله الله / الشهيد

الله الشهيد / جهاد دوحان تقبله

زأكريا اللوقا تقبله الله / الشهيد

الله الشهيد / عبد الرحمن موسى تقبله

عوض الله تقبله الله الشهيد / عبد الله

محمود أبو ندى تقبله الله / الشهيد

الله الشهيد / رائد أبو عريبان تقبله

خوصة تقبله الله الشهيد / أمين أبو

الله الشهيد / رفعت أبو سليمة تقبله

السوري تقبله الله الشهيد / عبد الله

رفيق أبو شبيكة تقبله الله / الشهيد
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أجمعين رحمهم الله
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ةوفا تظل دماؤكم الزكية لعنة تطارد حماس المجرمس
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الفصل الرابع 

اَّلدليل وأاَّلتوسط 
"الشرع معيار لمعرفة الوسط وليس الوسط معيارا

لمعرفة الشرع"

لقسسد ابتكسسر أصسسحاب الوسسسطية المعاصسسرة دليل حسسديثا
حيسسث جعلسسوا مسسن الوسسسطية دليل؛ومعيارا جديدا للترجيسسح 

قاطعا وبرهانسسا سسساطعا وقاعسدة كليسة حاكمسة علسى جميسع
النصوص الشرعية مهما بدت جلية أو محكمة أو قطعية .

فإذا تعارضت آية محكمة أو حديث صحيح عسسن رسسسول
الله صلى الله عليه وسلم مع المنهج الذي زأعموه وسسسطا
قدموا هذا المنهج على كلم اللسه تعسالى وكلم نسبيه صسلى

الله عليه وسلم .

وما أكثر ما يتبنى هؤلء الوسطيون مسسن مواقسسف وآراء
مخالفة للحكام الشرعية الثابتة بحجة أنها أقوال وسسسطية

ومواقف وسطية! 

فتأمل كيف يتم صرفا الناس عن الحتكام إلسسى الدلسسة
الشرعية بحجة اتباع الوسطية !!

إن اعتبار بعض القوال وسطا ل يعني ضرورة أنها هي
 بل قد يكون القول وسطا وهو من أبطل الباطل؛الصواب

.

فالوسسسطية ليسسست دليل مسسستقل بسسذاته بسسل ول حسستى 
معيارا للترجيح بإطلق بحيث يقال: إذا كان في أي مسألة
ثلثة أقوال فالقول الصحيح مسن هسسذه القسسوال هسسو القسسول

الوسط ..

ّين علينا القول بسأنه إذا اختلسسف ولو كان المر كذلك لتع
العلماء في مسألة على ثلثة أقوال بين الوجوب والحرمة
والباحة فإن أصوب القوال هسسو القسسول بالباحسسة لنسسه هسسو

القول الوسط !!

وهكذا المر بالنسبة لمذهب المعتزلة في قضية تكفير
مرتكب الكبيرة فإنه هسسو أوسسط القسوال، فقسسد قسال أهسل
السنة: ل يكفر، وقال الخوارج: يكفر، وقال المعتزلسسة: هسسو
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في منزلة بين المنزلتين، فهل يعني هذا أن قول المعتزلة

هو الصواب لنه هو الوسط ؟!

ومن هذا القبيل ما رواه ابن بطة عن سعيد ابسسن جسسبير
أنه قال عن المرجئة: (مثلهم كمثسسل الصسسابئين، إنهسسم أتسسوا

اليهود فقالوا: ما دينكم ؟ 

قالوا: اليهودية، 

قالوا: فمن نبيكم ؟

قالوا: موسى، 

قالوا: فماذا لمن تبعكم ؟ 

قالوا: الجنة .

ثم أتوا النصارى، فقالوا: ما دينكم ؟ 

قالوا: النصرانية، 

قالوا: فما كتابكم ؟ 

قالوا: النجيل، 

قالوا: فمن نبيكم ؟

قالوا: عيسى، 

قالوا: فماذا لمن تبع دينكم ؟ 

قالوا: الجنة 

قالوا: فنحن بين ذين ).

ووجه تشبيه المرجئة بالصابئة هو أن المرجئسسة يسسدعون
بأنهم وسط بين أهل السنة والخوارج!

فوسطية الصابئين ل تعني صحة دينهم ..

ووسطية المرجئة ل تعني صحة مذهبهم .
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واعلم أن في كلم إمام التابعين سعيد ابن جبير نكيسسرا
شديدا على كل من يعرض عن الستدلل بالدلة الشرعية

ويحتج بكون قوله وسطا .

 نكير على كل من يدعي التلزأم بين وسسسطيةًاوهو أيض
القول وصسسحته كمسسا يسسدعي أصسسحاب الوسسسطية المعاصسسرة
السسذين يروجسسون كسسل أفكسسارهم وأقسسوالهم ومسسواقفهم بأنهسسا

وسط بين القوال ويلبسون على الناس بذلك .

فهؤل ينسحب عليهم مثل الصسسابئة السسذي ضسسربه سسسعيد
ابن جبير للمرجئة .

اَّلمر بالتوسط

ومما يزيد هذا المر وضوحا: أن المر بالتوسط مسألة
غيسسر مطسسردة فسسي الوامسسر الشسسرعية كلهسسا؛ فهنسساك بعسسض
الطاعات والوامسسر الشسسرعية السستي يطسسالب المسسسلم فيهسسا
بتحقيق أعلى درجة وأقصى ما يمكن من كمسسال ل بمجسسرد

التوسط والعتدال ..

مثال ذلك: 

- التضحية في سبيل الله: 1

وقسسد أخسسبر النسسبي عليسسه الصسسلة والسسسلم بسسأن أفضسسل
الشهداء من أريق دمه وعقر جواده .

وأخبر بأن أحب العمال إلى الله ما كان في عشر ذي
الحجسسة واسسستثنى مسسن ذلسسك فقسسال: إل رجسسل خسسرج بنفسسسه

وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء .

فدل هذا على أنه كلما كانت التضحية أعظم فهو أكسسثر
أجرا .

- محبة الله عز وجل .2

- تعظيم الله عز وجل .3

- اليقين .4

- الصدق .5
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- العدل .6

- مراقبة الله عز وجل 7

- الخلص 8

- الزأدياد من اليمان 9

- الزأدياد من العلم 10

- الحسان إلى الناس 11

- حسن الخلق 12

-ذكر الله عز وجل 13

- تغيير المنكر 14

- الدعوة إلى الله 15

فهذه أمور تصدق فيها مقولة: "ل إسرافا فسسي الخيسسر"
فهي ل إسرافا فيها ول حد لكثرها ول يطالب العبسسد فيهسسا
بالتوسط بل بأكمسسل السسدرجات وأعلسسى المراتسسب ل بمجسسرد

الوقوفا عند حد معين ..

والطاعات التي يؤمر فيها المسلم بالتوسط أقرب إلى
الحصر من الطاعات التي يؤمر فيها بالتكثر والزأدياد وإنما

قصدنا التمثيل لهذا النوع ل الحصر .

وهذا دليل على أن التوسسسط ل يطلسسب فسسي كسسل شسسيء
من أمور الشسسرع فل يصسسح إذن أن يكسسون قاعسسدة مطسسردة

للترجيح بين القوال .

بطلن اَّلقول اَّلوسط 

وزأيادة للبيان فهذه بعض المسسسائل السستي اختلسسف فيهسسا
أهل العلم على ثلثة أقوال طرفان ووسط نذكرها ليتسسبين
من خللها أنه ل تلزأم بيسسن صسسواب القسسول ووسسسطيته وأن

القول قد يكون وسطا وهو باطل أو ضعيف أو مرجوح: 

: ىاَّلمسألة اَّلوأل
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اختلف أهل العلم في سكوت المام في الصسسلة علسسى

ثلثة أقوال: 

: ل سكوت في الصلة مطلقا وهو مذهب مالك .الول

: يسكت سكتة الستفتاح وحدها وهو مذهب أبيالثاني
حنيفة .

ذهب أحمد والشافعي .م يسكت سكتتان وهو الثالث:

وأوسط هسسذه القسسوال هسسو القسسول بسسأنه يسسسكت سسسكتة
واحدة لكن الدلة دلت على رجحان القسسول الثسساني القائسسل

بأن المام يسكت سكتتين .

لما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتسسادة عسسن الحسسسن
عن سمرة بن جندب: 

(أن رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه و سسسلم كسسانت لسسه
سكتتان فقال عمران بن حصين ما أحفظهما عسسن رسسسول
الله صلى الله عليه و سلم فكتبوا فيه إلى أبسسي بسسن كعسسب
فكتب أبي أن سمرة قد حفسسظ قلنسسا لقتسسادة مسسا السسسكتتان
قال سكته حين يكبر والخرى حين يفرغِّ من القراءة عنسسد
الركوع ثم قال الخرى يعنسسي المسسرة الخسسرى سسسكته حيسسن
يكبر وسكتة إذا قال غير المغضسسوب عليهسسم ول الضسسالين).

رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والبيهقي .

***

اَّلمسألة اَّلثانية: 

اختلف أهل العلم في من أكل معتقدا طلوع الفجر ثسسم
تبين له أنه لم يطلع على ثلثة أقوال: 

: أن عليه القضاء والكفارة .اَّلوأل

: أن عليه القضاء فقط .وهسسو مسسذهب الجمهسسوراَّلثاني
من المالكية والشافعية والحنفية .

: ل قضاء عليه ول كفارة .اَّلثالث

وأوسط هذه القوال هو مسسذهب الجمهسسور القائسسل بسسأن
عليه القضاء فقط .
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والراجح هو القول بأنه ل قضاء عليه ول كفسسارة قياسسسا
على من أفطر ناسيا ولن الله تعالى أباح الكل إلى تسسبين
ُكسسُم َل ّيسسَن  َب َت َي ّتسسى  ُبوا َح َواْشسسَر ُلسسوا  ُك َو طلسسوع الفجسسر فقسسال: {
َفْجسسِر} [البقسسرة: ْل ِد ِمسسَن ا َو َْلْسسس ْيسسِط ا ْلَخ َيُض ِمسَن ا ْب َْل ْيُط ا ْلَخ ا

187.[

قال شيخ السسسلم: وهسسذا قسسول طوائسسف مسسن السسسلف:
كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه
والخلف وهؤلء يقولون: من أكل معتقدا طلوع الفجسسر ثسسم
تبين له أنسسه لسسم يطلسسع فل قضسساء عليسسه وهسسذا القسسول أصسسح
القوال وأشبهها بأصول الشسسريعة ودللسسة الكتسساب والسسسنة
وهو قياس أصول أحمد وغيره فإن الله رفع المؤاخذة عن
الناسي والمخطيسسء وقسسد أبسساح اللسسه الكسسل والسسوطء حسستى
يتسسبين الخيسسط البيسسض مسسن الخيسسط السسسود مسسن الفجسسر
واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليسسه وأبيسسح لسسه

لم يفرط فهذا أولى بالعذر من الناسي .

***

اَّلمسألة اَّلثالثة: 

 الهلل رمضان وحده هل يصوم برؤية نفسه ؟ىمن رأ

 هلل شوال هل يفطر برؤية نفسه ؟ىومن رأ

لهل العلم في ذلك ثلثة أقوال: 

 أن عليه أن يصسسوم ويفطسسر سسسرا وهسسو مسسذهباَّلوأل:
الشافعي .

 أنه يصوم برؤية نفسه ول يفطر إل مع الناساَّلثاني:
.وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد .

 أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس .اَّلثالث:

والقول الثاني هو الوسط والراجح هو المسسذهب الخيسسر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون
وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضسسحون ).رواه أبسسو

داود والترمذي والدارقطني والبيهقي 
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قال الترمذي: وفسسسر بعسسض أهسسل العلسسم هسسذا الحسسديث

فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة .

***

اَّلمسألة اَّلراَّبعة: 

اختلف أهل العلم في إزأالة النجاسسسة بغيسسر المساء علسسى
ثلثة أقوال: 

: اشسستراط المسساء لزأالسسة النجاسسسة وهسسو مسسذهباَّلوأل
الشسسسافعي وهسسسو مشسسسهور مسسسذهب مالسسسك مسسسع بعسسسض

الستثناءات .

: عسسدم اشسستراط المسساء لزأالسسة النجاسسسة وهسسواَّلثـُـُاني
مذهب أبي حنيفة .

 يجسسوزأ للحاجسسة كطهسسارة فسسم الهسسرة بريقهسسااَّلثـُـُالث:
وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم وهو مذهب أحمد .

والقول الخير هو الوسط .

والراجح هسسو القسسول الول لن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسسسلم حسسض علسسى إزأالسسة النجاسسسة بالمسساء فقسسال لسسسماء:
ِء) . وقسسال فسسي آنيسسة ْلَمسسا ِبا ِه  ِلي ْغِسسس ُثسسّم ا ِه  ِرِضسسي ْق ُثّم ا ِه  ّتي ( ُح

ِء) . ْلَما ِبا َها  ُلو ْغِس ُثّم ا َها  المجوس: (اْرَحُضو

***

اَّلمسألة اَّلخامسة: 

اختلسسف أهسسل العلسسم فيمسسا يكسسون بسسه إدراك الجمعسسة
والجماعة على ثلثة أقوال: 

 أنهما ل يدركان إل بركعة؛ وهو مذهب مالك .اَّلوأل:

: أنهما يدركان بتكبيرة وهو مذهب أبياَّلقول اَّلثاني
حنيفة .

 أن الجمعسسسة ل تسسسدرك إل بركعسسسةاَّلقـُـُول اَّلثـُـُالث:
والجماعة تدرك بتكسسبيرة؛ وهسسو مشسسهور مسسذهب الشسسافعي

وأحمد .
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 والراجسسح هسسو القسسول الول،والقول الخير هو الوسسسط

لما روى البخاري عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبسسد الرحمسسن عسسن أبسسي
هريرة أن رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم قسسال: (مسسن
أدرك ركعة من الصلة فقد أدرك الصلة ). وهذا عام فسسي

كل صلة .

***

اَّلمسألة اَّلسادسة: 

اختلف أهل العلم في نظر كل من الزوجين إلى عورة
الخر على ثلثة أقوال: 

 الجوازأ مطلقا .اَّلوأل:

الكراهة مطلقا .اَّلثاني: 

الكراهة وقت الجماع خاصة .اَّلثالث: 

والقول الخير هو الوسط .

والراجح هو القول الول لما روى أصحاب السسسنن عسسن
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 

(قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ 

قسسال: احفسسظ عورتسسك إل مسسن زأوجتسسك أو مسسا ملكسست
يمينك ).

ُظوَن  ِف ِهْم َحا ُفُروِج ِل ُهْم  ِذيَن  ّل َوا َلىولقوله تعالى: { َع ِإّل 
ُلسسوِميَن  ْيسسُر َم َغ ُهْم  ّن ِإ َفسس ُهْم  ُن ْيَمسسا َأ َكسسْت  َل ْو َمسسا َم َأ ِهسسْم  َواِج }َأزْأ

].5[المؤمنون: 
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اَّلخاتمة
ْوَم َي ْل لقد أكمل الله تعالى الدين بنزول قوله تعالى: { ا
ُكسسُم َل َوَرِضسسيُت  ِتسسي  ْعَم ِن ُكسسْم  ْي َل َع ْتَمْمسسُت  َأ َو ُكْم  َن ِدي ُكْم  َل ْلُت  ْكَم َأ

ًنا} [المائدة:  ِدي ِْلْسَلَم  ] .3ا

ثم قام علماء الشريعة بتقنين الشسسريعة فسسي منظومسسة
متكاملة من القواعد الصولية والفقهية والحديثية .

ومسسن خلل هسسذه القواعسسد وضسسعوا السسسس والضسسوابط
لى ّكن من فهم كتاب اللسه تعسالى وسسنة النسبي ص ُتم التي 

الله عليه وسلم فهما سليما .

والتمسك بهذه القواعد وتطبيقها هو الوسسيلة الوحيسدة
للتمسسسك بسسالفهم الصسسحيح للكتسساب والسسسنة والسسسير علسسى
طريق الوسطية الشرعية التي ل إفراط فيها ول تفريط .

فمن تمسك بالكتسساب والسسسنة وعسسض عليهمسسا بالنواجسسذ
وحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليسه وسسلم ولسم
يبتدع في الدين أو يغير أو يبدل ولم يخرج على شرع اللسسه
زأيسسادة أو نقصسسا ول إفراطسسا ول تفريطسسا فهسسو المسسستقيم

.الصالح المهتدي الذي ل يجوزأ نعته بالزيغ أو النحرافا

وليت شعري: إذا كان هذا منحرفا فمن هو المستقيم 
الصالح ؟ 

اس بسه وسسطية الجماعسات إن المعيار الوحيد الذي تق
والفراد هو التمسك بالكتاب والسنة .

قال ابن القيم رحمه الله: 

(وما أمر الله بأمر إل وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى
غلو ومجاوزأة، وإمسسا إلسسى تفريسسط وتقصسسير؛ وهمسسا آفتسسان ل
يخلص منهما في العتقاد والقصسسد والعمسسل إل مسسن مشسسى
خلف رسول الله -صلى الله عليسسه وسسسلم-، وتسسرك أقسسوال
الناس وآراءهم لما جاء به، ل من ترك ما جاء به لقسسوالهم

وآرائهم).
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وحيسسن يزعسسم دعسساة الوسسسطية المعاصسسرة بأننسسا معشسسر
السلفيين خارجون على المنهج الشرعي الوسطي فل بسسد

من إثبات أحد أمرين: 

- إمسسا أن يثبتسسوا بأنسسا خرجنسسا علسسى النصسسوص الشسسرعية
ورفضناها ولم نلتزم بتطبيقها .

- وإما أن يثبتسسوا بأنسسا خرجنسسا علسسى القواعسسد والضسسوابط
الشسسرعية فسسي الصسسول والفقسسه والحسسديث السستى وضسسعها

العلماء للتعامل مع الكتاب والسنة . 

ولم أسمع أبدا بأن هؤلء الوسسسطيين المعاصسسرين فسسي
خلفهم معنا في أي قضية من القضايا اتهمونا بأنسسا خرجنسسا
على النصوص أو علسسى القواعسسد الشسسرعية بسسل إن التهمسسة

التي يوجهونها إلينا دائما هي الجمود على النصوص...

وعلسسى فسسرض أنهسسم يتهموننسسا بسسالخروج علسسى النصسسوص
فنحن نعلن بشكل صريح استسسسلمنا وخضسسوعنا للنصسسوص
الشسسرعية والسسبراءة مسسن الخسسروج عليهسسا ونقسسول لكسسل مسسن

يتهمنا بهذه التهمة: 

أثبت صحة دعواك ونحن مستعدون لتصحيح الخطأ .

وإن كانوا يزعمسون بسأن إسسقاطنا للنصسوص والقواعسد
الشرعية على بعض النوازأل المعاصرة هسسو مكمسسن الخطسسأ
فليس من حقهم فسسي هسسذه الحالسسة وصسسفنا بسسالخروج علسسى
المنهسسج الوسسسطي الشسسرعي لن إسسسقاط النصسسوص علسسى

النوازأل مسألة اجتهادية ل يضلل المخطئ فيها .

ول زأال العلماء يختلفون في تحقيق المناط فسسي بعسسض
النوازأل قديما وحديثا دون أن يتهم بعضهم البعض بالضلل

أو الخروج على المنهج الوسط .

ومن المثلة المشهورة فسسي ذلسسك الخلفا فسسي النبسساش
الذي ينبش القبور ويأخذ أكفان الموتى هسسل يعتسسبر سسسارقا

أم ل ؟ 

أما بالنسبة لنا فنحن نتهم أصحاب الوسطية المعاصرة
بالتهم الثلث ..
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نتهمهم بالخروج على النصوص الصسسريحة مسسن الكتسساب
والسنة المخالفة لمنهجهم فهم إما أن يردوهسسا ردا صسسريحا

أو يتأولوها تأول قبيحا ..

ونتهمهسسم بسسالخروج علسسى مسسا اسسستقر عنسسد العلمسساء مسسن
إجماعات وقواعد أصولية وفقهية وحديثية ..

ونتهم بإسقاط النصوص والحكام إسقاطات خاطئة ..

وما دام المر كذلك فمن حقنا أن نسأل: 

أينا أولى بالوسطية الشرعية ؟

اللهم أجرنا من الحسسور بعسسد الكسسور؛ ومسسن الضسسللة بعسسد
الهدى .

والحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصسسحبه
أجمعين .

كتبه: 
أبو اَّلمنذر اَّلشنقيطي .
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