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دور بع�ض الدعاة يف �ضعف التوحيد وانت�شار الفكر الليربايل

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله
وبعد :
وصحبه أمجعني؛		
فقد قال الرسول ☺  ( :أوثق عرى اإليامن احلب يف اهلل والبغض
(((
يف اهلل)
وقال ☺  ( :ال جيد أحد حالوة اإليامن حتى حيب املرء ال حيبه إال
هلل ،((()...وقال عبدالله بن عباس  ( : من أحب يف اهلل وأبغض
يف اهلل وواىل يف اهلل وعادى يف اهلل؛ فإنام تنال والية اهلل بذلك ،ولن جيد عبد
طعم اإليامن وإن كثُرت صالته وصيامه حتى يكون كذلك ،وقد صارت
مؤاخاة الناس عىل أمر الدنيا وذلك ال جيدي عىل أهـله شيئ ًا )(((.
قال الفضيل بن عياض ( : تريد اجلنة مع النبيني والصديقني
والشهداء؟! كم قريب بعدته يف اهلل ؟! وكم بعيد قربته يف اهلل ؟! )(((.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ  ( : فام ذاق
()1
()2
()3
()4

رواه أمحد وحسنه األلباين يف الصحيحة 1728
رواه البخاري 6041
رواه ابن جرير ورواه ابن املبارك يف الزهد 353
حلية األولياء 449
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طعم اإليامن من مل يوال يف اهلل و ُيعا د فيه ،فالعقل كل العقل؛ ما أوصل
إىل رضا اهلل ورسوله ،وهذا إنام حيصل بمراغمة أعداء اهلل ،وإيثار مرضاته
والغضب إذا انتهكت حمارمه ،والغضب ينشأ من حياة القلب وغريته
وتعظيمه ،وإذا ُعدم احلياة والغرية والتعظيم ،و ُعدم الغضب واالشمئزاز،
وسوى بني اخلبيث والطــيب يف معــاملــته وم ــواالته ومع ــاداته؛ ف ــأي خري يبقى
ّ
يف قلب هذا الرجل ؟) ((( .
فعقيدة الوالء والرباء التي هي املقياس احلقيقي ملدى متسك اإلنسان
بعقيدته وتوحيده ،وهي أيضا صامم أمان للمجتمع ،وسياج منيع عن األفكار
الوافدة السيئة ؛ تصد عاديتها عن الناشئة وختفف رضرها وتأثريها عليهم،
فالرباءة من أهل الضالل وهجرهم واالبتعاد عنهم م ُيعترب سوط أهل السنة
عىل كل من تسول له نفسه للخروج عن ربقة االتباع ،ومادة حتفظ األجيال
من ختبطات اآلراء وسخافات العقول .
وهلذا لام ضعف هذا اجلانب لدى الشباب؛ بدأت تتسلل اآلراء املنحرفة
إىل املجتمع ،وأصبح كل من لديه جتربة يريد أن يطبقها أو ترف فكري يريد
أن يبثه ،أو هدف مريب بسبب أمراض النفوس وغوائل األهواء  ..كحب
الشهرة والزعامة أو التصدر  ...الخ  ،أصبح قادر ا عىل بثها يف املجتمع دون
خوف أو تردد .
( )1الدرر السنية 8/7
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ولقد كان الشباب السيام طلبة العلم هم أداة التطبيق للوالء والرباء،
وهم ذراع أهل السنة الضارب للبدع ،والقامع ألنواع الضالل.
ذلك أهنم يلفظون كل منحرف وينفرون منه ولو كان من أحب الناس
إليهم؛ إذا ضل عن الطريق املستقيم ،وبالتايل يصبح كالبعري األجرب وعربة
لكل من يبحث عن بنيات الطريق وخيالف السلف يف منهجهم وعقيدهتم.
وهكذا كان طلبة العلم سبب ًا يف نقاء املنهج ،وسبب ًا يف املحافظة عىل
التوحيد اخلالص وعىل الفضيلة والعادات احلميدة يف املجتمع.
ولكن ولألسف وبعد أن ضعف الوالء والرباء ،وبعد أن أصاب
الضعف جمتمع التوحيد والسنة؛ أصبحت الضالالت عىل شتى أنواعها
قادرة عىل الدخول يف هذا املجتمع ووجدت هلا سوق ًا وزبائن!
وإال فمن كان يتصور أن طلبة العلم يف هذا البلد ال ينفرون ممن يتساهل
يف أمر الرافضة ويطلب من املسؤولني أن يعطوهم مساحة أكرب يف اإلعالم،
و من كان يتصور أن يبقى مستمر ًا درس من يطالب بأن تكون هلم مدارس
خاصة هبم يدرسون فيها أبناءهم عقائدهم ورشكياهتم !.
من كان يتصور أن أبناء التوحيد يعظمون ويبجلون من يعقد اللقاءات
الودية مع املنافقني العلامنيني املحاربني للفضيلة يف املجتمع ويصدر البيانات
معهم ويعقد هدنة وسالم ًا معهم !!.
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مل حيصل هذا إال لثقته بأن الشباب مهام فعل فإهنم معه ،وإن انتقدوه
فنقد خفي فال يؤثر!
ولو علم أهنم سوف ينفرون ويتربؤون منه؛ ما أقدم عىل هذه األفكار
املخالفة ملنهج السلف .
نعم لقد أصيب كثري من طلبة العلم بالتميع وضعف الغرية عىل التوحيد
والسنة ،لقد تبلد إحساسهم فال يشمئزون وال ينفرون من هذه الضالالت،
والشك أن هذا كام أنه انحراف يف حد ذاته؛ فهو أيض ًا نذير شؤم ألن يتقبلوا
ما هو أعظم منه فيام ُيستقبل.

ولقد بدأنا نسمع يف اإلعالم ما مل خيطر عىل بال موحد ،كقوهلم :
(التقارب الشيعي السلفي) !  ،فام أقبحها من عبارة ،وما أسوأها من
َس ْوأة! وسمعنا أيض ا بام ُيسمى بـ ـ ـ ( الليربايل اإلسالمي )!.

لقد بحت أصوات الغيورين منذ عرشين عام ا ليبينوا خطورة مسلك
هؤالء  ،وما جينيه منهجهم عىل التوحيد والسنة  ،ولكن ذهبت تلك النداءات
دون قبول لدى الكثريين حتى وصل األمر إىل ما وصل إليه .

لقد قابل كثري من الشباب انحرافات هؤالء بالربود والسلبية ،بل كثريون
منهم ال يزالون يدافعون عنهم وحيتضنوهنم  ،بل وينكرون عىل املنكرين
عليهم .
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كان الواجب عىل طلبة العلم أن يدوروا مع احلق حيث دار ،وأن يكونوا
منقادين مستسلمني لام يمليه الرشع واملنهج احلق ،وما يمليه االتباع  ،فأين
هم من قول ابن القيم  ( : فإن الكامل اإلنساين مداره عىل أصلني؛
معرفة احلق من الباطل ،وإيثاره عليه ،وما تفاوتت منازل اخللق عند اهلل
تعاىل يف الدنيا واآلخرة إال بقدر منازهلم يف هذين األمرين ،ومها اللذان
أثنى اهلل سبحانه عىل أنبيائه  يف قوله تعاىل  :ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ
(((
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱪ  [ .ص ]45 :
وقال املعلمي  ( :إن مـدار كامل املخ ـلــوق عىل حب احلق وكراهية
الباطل )(((.
إن تقديم حمبة األشخاص عىل احلق ،والغفلة عن أصل االتباع يؤدي إىل
هذه النتائج السيئة.
قال ابن القيم  ( : واملراد به  :أن حبك لليشء يعمي ويصم عن
تأمل قبائحه ومساوئه ،فال تراها وال تسمعها وإن كانت فيه )(((.
وقال أحد العلامء  ( :يعمي العني عن النظر إىل مساوئه ،ويصم األذن عن
استامع العدل فيه )(((.
()1
()2
()3
()4

اجلواب الكايف ص 134
التنكيل 177/2
مدارج السالكني
التذكرة ص73
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نصب شخص ًا أو أشخاص ًا
إنه التقليد األعمى الذي جيعل اإلنسان ُي ّ
يقلدهم ويسلم هلم دينه وعقله! هذا هو حال بعض طلبة العلم وإن مل
يعتقدوه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( : واملقصود هبذا األصل أن من ينصب
إمام ًا فأوجب طاعته مطلق ًا اعتقاد ا أو حاال ؛ فقد ضل يف ذلك ،كأئمة الضالل
الرافضة اإلمامية ،حيث جعلوا يف كل وقت إمام ًا معصوم ًا جتب طاعته ،فإنه ال
معصوم بعد الرسول ☺ وال جتب طاعة أحد بعده يف كل يشء )(((.
وقال السعدي  ( : وهذا هو العدل واإلنصاف ،خالف ًا ملن يرى
أن احلق ال خيرج عن اختيار إمامه وشيخه مطلق ًا  ،ويمتثل بقول الشاعر :
إذا قالت حذام فصدقوها

***

فإن القول ما قالت حذام(((.

ومن أسباب تقبل الشباب هلؤالء النفر ،وعدم تطبيقهم لعقيدة الوالء
والرباء فيهم ؛ هو عدم تصور الكثري منهم للباطل إال إذا كان متمحض ًا
خالص ًا  ،بحيث يكون من الوضوح بمكان  ،أما إذا شابه يشء من احلق ؛
فإهنم ُيصابون بالغبش ؛ فال يرونه وال يتصورونه ،وبالتايل ال ينفرون منه ،
فلام شاهدوا جوانب جيدة عند هؤالء ؛ تقبلوهم ورضوا هبم  ،وهل خيلو
إنسان من جوانب صحيحة ؟!.
( )1جمموع الفتاوى 69/19
( )2املناظرات الفقهية ص 68
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وإذا كان كذلك فإهنم لن يروا أكثر الباطل ؛ ألنه ال يقع يف الوجود غالب ًا
إال بشوب من احلق .
قال شيخ اإلسالم أبن تيمية  ( : الباطل ال يظهر لكثري من

الناس ألنه باطل لام فيه من الشبهة  ،فإن الباطل املحض الذي يظهر

بطالنه لكل أحد؛ ال يكون قو ً
ال ومذهب ًا لطائفة تذب عنه  ،وإنام يكون

باطالً مشوب ًا بحق ،كام قال تعاىل :ﱫ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﱪ(((.

[ آل عمران ]71 :

وقال  ( : وال ينفق الباطل يف الوجود إال بشوب من احلق)(((.
وقال عن البدعة  ...( :وال تكون باطال حمض ًا ال حق فيه،

إذ لو كانت كذلك لام اشتبهت عىل أحد ،وإنام يكون فيها بعض احلق
وبعض الباطل ،وكذلك دين املرشكني ،وأهل الكتاب ،فإنه ال يكون
كل ما خيربون به كذب ًا  ،وكل يأمرون به فساد ًا  ،بل البد أن يكون يف
خربهم صدقا ويف أمرهم نوع من املصلحة  ،ومع هذا فإهنم كفار بام

تركوه من احلق وأتوه من الباطل)((( .
( )1درء تعارض العقل والنقل 171/7
( )2جمموع الفتاوى 190/35
( )3جمموع الفتاوى 173/27
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وقد يكون ما حيصل هو عقوبة من اهلل عز وجل  ،فإن الشخص إذا
عرض عليه احلق فرده ملخالفته ما هيواه وحيبه ؛ فإنه يعمى عن احلق الذي
ال مرية فيه أو احلق الذي يعتقده ،وكذلك إذا هتاون عن االستجابة وحاول
أن يربر للباطل لتستسيغه نفسه ويقبله عقله ويبحث له عن متشاهبات ليقتنع
هبا؛ فإنه ُيعاقب بالتثبيط واخلذالن والبعد عن مرضات اهلل عز وجل.
قال ابن القيم  ( : حذار حذار من أمرين هلام عواقب سوء:
أحدمها :رد احلق ملخالفته هواك؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب  ،ورد ما يرد
عليك من احلق رأس ًا  ،وال تقبله إال إذا برز يف قالب هواك.

قال تعاىل  :ﱫ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﱪ [األنعام ، ]110 :فعاقبهم عىل رد احلق أول
مرة بأن قلب أفئدهتم وأبصارهم بعد ذلك.
والثاين  :التهاون باألمر إذا حرض وقته؛ فإنك إذا هتاونت به ثبطك اهلل
وأقعدك عن مراضيه عقوبة لك  ،قال تعاىل :ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ [التوبة ، ]83 :فمن سلم
من هاتني اآلفتني والبليتني العظيمتني فليهنئه السالمة ((( .
( )1مفتاح دار السعادة ص 99
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وهذه األوراق التي بني يديك هي عبارة عن خمترص لبعض انحرافات
بعض الدعاة والتي كانت سبب ًا من أسباب قوة التيار الليربايل وتطاول رموزه
عىل عقيدة األمة  ،وسبب ًا أيض ًا لتقبل أفكارهم التي تصد عن الفضيلة وعن
الدين  ،وتطالب بكل أسباب الرذيلة وضياع التوحيد والعقيدة .
وتكمن أمهية هذا املوضوع يف أن األمة إذا جاهدت األعداء جيب أن ال
تغفل عن الطابور اخلامس الذي بني صفوفها ،بل البد أن هتتم أيام اهتامم
بكشفه وعزله عن املراكز احلساسة ،وإال أصيبت باهلزيمة النكراء واستحواذ
العدو عليها .
وسواء أصبح هذا الطابور اخلامس مساعد ًا للعدو بسوء نية وخبث
طوية  ،أو بحسن نية وغفلة  ،أو بسبب عناده ومتسكه برأيه ؛ فهذه األسباب
جيب أال يلتفت إليها  ،وإنامجيب األخذ عىل يده مهام كانت املربرات  ،كام
يف قصة أصحاب السفينة الذين أرادوا خرق السفينة من األسفل لكي ال
ُيتعبوا من فوقهم بطلب الامء ! فكان الواجب األخذ عىل أيدهيم  ،مهام كانت
األسباب أو النوايا .
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الإخوان وال�سروريون
لقد بني دعاة املنهج السلفي منهج مجاعة اإلخوان املسلمني  ،وكشفوا
عقائدهم املخالفة للكتاب والسنة  ،كتساهلهم مع الصوفية ولو كانت غالية
وواقعة يف عبادة القبور .
وكذلك تساهلهم مع الروافض(((  ،مرورا بكثري من البدع كاالعتزال
واألشعرية ؛ وكذلك وضحوا نزعتهم اخلارجية وب ينوا أن كثريا من
اجلامعات التي خرجت عىل املسلمني ُتكَفر جمتمعاهتم وتستبيح دماءهم هي
من معني اإلخوان املسلمني يف الغالب .
ومن بالياهم تنازالهتم الكثرية عىل مستوى التوحيد والسنة وقضايا
اإلسالم املهمة ،نسأل اهلل أن هيدهيم وأن يرزقهم البصرية يف دينه .
أما دعاة املنهج الرسوري فإهنم مع اإلخوان املسلمني يمثلون وجهني
لعملة واحدة  ،فكل انحرافات اإلخوان املسلمني موجودة لدهيم  ،ويسريون
عىل خطاهم ولكن بتدرج وتأن نوع ًا ما  ،مما جعل ضالهلم غري واضح السيام
مع كثرة ا ّد عائهم ملنهج أهل السنة وتشدّ قهم باالنتساب إليه .
( )1وال يزالون يف غيهم هذا ! فبعد ثالثني عاما عىل الثورة الرافضية اخلبيثة  ،وبعد اتضاح أمرها
للقايص الداين حيث شنت حربا عىل العراق لالستيالء عليه ومن َثم عىل اخلليج والعامل اإلسالمي،
وبعد أن ساعدت الصليبيني يف حرهبم عىل أفغانستان والعراق ،وبعد مساعدهتا للحوثيني وروافض
البحرين يف حرهبم ضد السنة ؛بعد هذا كله جتد أحد زعامء اإلخوان املسلمني يزور إيران ويثني عىل
ثورهتا .
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وهلذا عظمت فتنتهم وانخدع هبم كثري من أبناء التوحيد والسنة

ولألسف؛ ولكن مع مرور الوقت تبني أمرهم جليا  ،فكل انحراف وضالل
عند اإلخوان املسلمني تبناه هؤالء فاتضح ما هم عليه لكل ذي بصرية

وتوفيق وإن أخذوا معهم فئام ًا من الشباب .

فبعد أن تساهلوا مع أهل البدع واعتربوا رموزهم جمددين يف الدعوة(((،

وأثنوا عىل مجاعة اإلخوان ومجاعة التبليغ وغريها من اجلامعات  ،دون أن
ينتقدوا هذه اجلامعات يف أخطائها الكثرية ليصححوا مسارها  ،وأوجبوا

ذكر حماسن أهل الضالل والزيغ ((( ،وبعد أن كرسوا حاجز الوالء للعلامء
واهتموهم بعدم معرفة الواقع  ،وغريذلك من التهم  ،وحاربوا الدقة يف العلم

بقوهلم  :إن هذا من اإلغراق يف اجلزئيات ! وأن التوحيد يمكن أن نتعلمه ب ـ
(عرش) دقائق  ،عل ًام بأن معرفة ما جاء به الرسول ☺ عىل التفصيل واجب

عىل األمة ؛ بعد هذا نجدهم اآلن يمدون أيدهيم للعلامنيني والرافضة ،فوضع

أحد رموزهم جملة سامها ( اجلسور )  ،فكانت جسور ا إىل نار جهنم  ،حيث
مد جسوره نحو مجيع الضا ّلني املنحرفني  ،حتى لو كانوا زنادقة وعلامنيني !

( )1وممن ذكروا  :القرضاوي  ،وهـو الذي استنكر كرس الصنم ( بوذا ) وذهـب عىل رأس وفد
يشفع هلذا الصنم عند طالبان ! ويقول  :إنه من الرتاث العاملي الذي ينبغي املحافظة عليه !! ولديه
أيضا ضالالت كثرية.
( )2وقوهلم هذا قريب من قاعدة اإلخوان  ( :نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا
فيه )
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ففي األعداد األوىل من املجلة يعقد لقا ء مع تركي احلمد ! أحد رموز
االنحرف يف منطقة اخلليج  ،ثم يتبعه بلقاء آخر مع حسن الصفار الرافيض
اخلبيث !
ويف هذه اللقاءات تقارب واضح ألصحاب املنهج الرسوري هلؤالء
الضالني .
فجاءوا باالنحراف من آخره وعىل أكمل ُص َوره  ،فأين ادعاؤهم للعقيدة
الصحيحة والسلفية ؟!
ودعا أحدهم يف جريدة عكاظ إىل عدم تصنيف الناس وتفريق املسلمني
ووصفهم بأن هذا صويف ! وهذا سلفي ! وهذا شيعي !!
وأردفها صاحبه يف جريدة املدينة بقوله  ( :ال بد من إعطاء مساحة
ومشاركة الرافضة يف وسائل اإلعالم ).
وقبل هذا جاء أحد رموزهم وهو أستاذ يف العقيدة وكان له احرتام
وتقدير فنادى بحرية الرافضة يف املعتقد فقال  :ال مانع من السامح هلم
بمدارس خاصة هبم ُيد ر ُسون فيها مذهبهم((( !
فهل يصدر هذا الكالم من سني صحيح املعتقد ؟! الدولة تلزمهم
باملناهج الرشعية  ،وتقيم احلجة عليهم وتبذل ما تستطيع بذله من أجل

( )1قال ذلك يف جريدة الرسالة امللحقة بصحيفة املدينة يف  1424/8/28ونصه  ( :بل إنني ال أرى
بأسا أن تكون هلم مدارسهم اخلاصة هبم يدرسون فيها مذهبهم ) !
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هداية أبنائهم ،وتلزمهم بالتوحيد والسنة  ،وأن ال يكون هناك صوت
سوى التوحيد وسنة النبي ☺ يف البلد ،وهذا الرجل ينادي بالسامح
وسب
بأعظم منكر ،وهو أن يد ر سوا علنا عقائدهم الفاجرة الرشكية
ّ
الصحابة..الخ  ،ثم يفتح املجال لغريهم ؛ فهل بعد هذا االنحراف من
نقرهم يف بلد التوحيد واحلرمني عىل رشكهم ونعرتف
انحراف ؟ يريد أن ّ
بديانتهم !! فهل هناك منكر أعظم من دراسة الرشك واالعرتاف به يف بلد
التوحيد يا عباد اهلل؟ وهل هذا هو احلكم بام أنزل اهلل ؟ علام بأنه ُيكفر من
مل حيكم بام أنزل اهلل من غري تفصيل ،ويعترب من مل يكفره مرجئا !
ومن انحرافاهتم وما أكثرها الصفقة اخلارسة مع دعاة الصوفية الغالة
يف اململكة الذين ينادون إىل إحياء التربك بالقبور واآلثار  ،فسهل هلم هذا
اجلرافة ليست حال ! وهو رد عىل دعاة التوحيد
املطلب الرسوريون فقالوا ّ :
والعلامء الذين نادوا بالقضاءعىل اآلثار وإزالتها السيام التي كانت سببا
يف الرشك  ،واستضافوا اجلفري وأثنوا عليه وهو من رؤوس التصوف يف
املنطقة القربية .
فأصبحوا مطية ألهل الزيغ والتغريب عىل شتى أصنافهم  ،ودخل
اخللل من خالهلم ،وفتوا يف عضد أهل احلق والفضيلة ،وقد كان الواجب
عليهم دعوة هؤالء الضالني لرتك ما هم عليه والدخول يف السنة وما عليه

مجهور األمة ،الواجب أن يقولوا هلم  :كفوا عن ضالالتكم وإال تربأنا منكم
وهجرناكم .
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تعاونهم مع الليرباليني يف الق�ضايا التي يطرحونها
أما تساهلهم بل تعاوهنم مع الليرباليني وأهل التغريب يف القضايا التي
يطرحوهنا والتي هدفها نرش الفسق والفجور واالنحالل يف البلد فحدث
وال حرج ! فتساهلوا يف قضية قيادة املرأة للسيارة  ،وكذلك االختالط
وسفر املرأة بدون حمرم وكشف الوجه والسفور  ...الخ
ومما يزيد املحنة عىل أهل احلق أن لدى هؤالء مكر وقدرة عىل تسويغ
مشاريعهم املشاهبة ملشاريع الليرباليني بطريقة تنطيل عىل ضعفاء العقول ،
فتجدهم ال يرصحون بام يرصح به الليرباليون ولكنهم حياولون أن خيففوا
من حدة اإلنكار عىل أولئك ،بطرق ذكية ،ولكن من حيرتف زخرف القول
فهو أخو الساحر وال يفلح الساحر حيث أتى .
من ذلك لام سئل أحدهم عن املسلسل الليربايل ( طاش ما طاش ) قال:
هو ال يستهزئ بالدين بل باملتدينني((( ! وأملح إىل تطبيق الديموقراطية فقال:
لامذا ال نجرب جتارب أخرى  ،مادام أننا ال نطبق الرشيعة بالكامل ! ولام
سئل عن الرافضة  ،قال  :مسلمون مثلنا واآلن حياولون أن يتغريوا فال بد أن
نساعدهم ونعطيهم فرصة للتغيري !

( )1والصواب الذي ال مرية فيه أن هذا املسلسل من أسوأ املسلسالت التي شاهدها الناس ،وأنه
حيارب الدين وحيارب املتدينني ،فيحارب احلجاب الرشعي ومنع االختالط وهياجم األمر باملعروف
والنهي عن املنكر وهياجم القضاء والتعليم والفضيلة بشكل عام ،فهذا هو هدفه األول وقد يعرج
إىل أمور أخرى من باب ذر الرماد يف العيون ،ومما يزيد البالء والفتنة أنه خيرج يف شهر الصيام عرب
الفضائيات ويشاهده املسلمون يف شتى البقاع مع أن ممثليه حمسوبون عىل بلد التوحيد والسنة ،فأي
رسالة يرسلها عرب حلقاته ؟! عليهم من اهلل ما يستحقون .
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ولام سئل عن املوسيقى قال  :مسألة خالفية ! وعن قيادة املرأة للسيارة،
قال  :مسألة ثانوية !
وبسبب معايشته لطبقة خمملية مرتفة يف اآلونة األخرية ،وبسبب جمالسته
كثريا ألهل األفكار الوافدة وعتاة العلامنيني ،نجده يفتي بجواز االحتفال
بمرور عام عىل الزواج أو امليالد ! يقول  :إذا كان األمر يتعلق بامليالد
الشخيص أنا وجهة نظري أن االحتفاالت العادية مباحة ،يعني مثال زوجان
حيتفالن بمناسبة الزواج بمرور سنة أو قل إن شاء اهلل عرشين سنة عىل
الزواج ،وليكن ،لامذا تنطفئ هذه الشموع؟! وكذلك االبن أو البنت حيتفل
بمناسبة ميالده  ...وقد جيمع أصدقاءه عىل وجبة أو ما أشبه ذلك ،فال أرى
يف ذلك حرج!!
وأيضا أصبح يتحاشى كلمة ( حرام ) أو ( ال جيوز) يف خطابه وكالمه،
ألن هذه املصطلحات الرشعية تتقزز منها هذه الطبقة السيام العلامنيني،
ويقول  :ال بد أن نركز فقط عىل الثوابت والقطعيات ،وهي بال شك قليلة
عنده مع أهنا أيضا ستناهلا معاول اهلدم يف املستقبل منه أومن أمثاله أصحاب
الليرباليني وفق خطة مدروسة.
كام أخذ ينادي بإنشاء مؤسسات املجتمع املدين بشكل كامل  ،بمعنى املطالبة

بقيام أحزاب كل بحسب عقائده وفلسفته ! وطالب أيضا باملزيد من احلريات
واملشاركة العامة والتعبري  ...الخ ،وهذه هي مطالبات الليرباليني واملنافقني.
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وأما صاح ُبه فقد ساعد الليرباليني يف هجومهم عىل هيئة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر  ،فقال عن رجال اهليئة  :يفرحون إذا قبضوا عىل أحد
العصاة وال يسرتون عليه((( !
وقال مرة عن قيادة املرأة للسيارة  :مل ينزل حتريم قيادة املرأة ال يف
األنفال وال يف التوبة((( ! وأفتى بجواز مشاركة املرأة يف اإلعالنات
التجارية عرب التلفاز .
وخرج أحدهم يف إحدى القنوات الليربالية وهو يطعن يف كتاب
الدرر السنية أمام املأل  ،وشن آخر هجوما عىل املناهج الرشعية كام
يفعل الليرباليون .
وهكذا يف سلسلة طويلة من التميعات واملكر والشبهات التي تصب
يف النهاية لصالح املرشوع الليربايل وتقيض عىل العقيدة وعىل الفضيلة
واألخالق وعىل األمن يف املجتمع .
فخذلوا التوحيد والفضيلة يف أحلك الظروف وأحوج ما تكون ،
وخانوا العلامء املحافظني عىل اهلدى واحلق  ،وتولوا عنهم واملعركة قائمة
عىل أشدّ ها مع أهل الضالل والزيغ .
( )1لقد ظلمهم يف هذا القول ألننا نجدهم كثريا ما يسرتون عىل العصاة  ،حتى بدأ الناس يتذمرون
ويطالبوهنم بعدم اإلكثار من السرت لكي ال يتامدى الفجار واجلناة .
( )2وهل نزل حتريم األفيون وأنواع املخدرات يف األنفال والتوبة ؟!
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فبهذه األساليب يرسلون إىل الناشئة رسالة سيئة جدا  ،وكذلك إىل
جمتمعات املسلمني التي تعترب علامءنا ودعاتنا بل وجمتمعنا بشكل عام
قدوة هلا  ،فهم هبذا التغري السلبي واالنسالخ عن اجللد وتغريه والتخيل
شيئا فشيئا عام كنا نتمسك به  ،يوحون هلم بأن ثمة خلال فيام نحن فيه  ،وأن
هناك نقصا وعيبا كبريا فيام متسكنا به  ،وهلذا جاء هؤالء النفر ليصححوا
ويقوموا االنحراف .
العيب ّ
ولقد استفاد الليرباليون كثريا من هذه السقطات وهذا التغري لدى
أولئك الدعاة واعتربوه صك اعرتاف بصحة ما اهتموا به العلامء واملجتمع
من تطرف وتشدد وانحراف  ،وقالوا  :هذا ما ندندن حوله منذ سنوات
بعيدة  ،فالفرق بيننا وبينكم هو أننا سبقناكم يف املعرفة  ،وهذا االكتشاف
بسبب ذكائنا !

وهكذا أعطوا املنافقني الليرباليني املحاربني لدين اهلل احلجة والسالح
الذي يستطيلون به عىل العلامء املصلحني ووالة األمر  ،فأخذوا يرفعون
سقف مطالبهم عاليا بكل جرأة ووقاحة .
وقد رصحوا خالل سنوات قليلة جدا بام مل يرصح به العلامنيون يف الدول
اإلسالمية األخرى إال بعد عرشات السنني أو أكثر .
ومع أن املجتمعات اإلسالمية أخذت بالرجوع اآلن إىل اإلسالم وحتاول
نبذ العلامنية والقوانني الوضعية  ،وترجع إىل الفضيلة واحلياء  ..إال أن هؤالء
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يغردون خارج الرسب ويعاكسون التيار فجعلوا جمتمعنا أضحوكة أمام
العامل  ،حيث إن الناس جربوا التيه  ،وهاهم يعودون  ،أما نحن فرييد منا
هؤالء أن نبدأ من حيث انتهى اآلخرون .
ذلك أن الفرصة هنا أصبحت مواتية هلم فأرادوا استغالهلا ،فإذا كان
أحد الدعاة يتهجم عىل مدرسة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ويعتربها
متشددة وذات غلو وتطرف  ،وينص عىل كتاب الدرر السنية  ،فمن الذي
يمنع الليرباليني أن يتهجموا عىل املناهج الدراسية الرشعية ويطالبوا
بتغيريها ما دام أهنا أخذت من تلك املدرسة ؟! ومن الذي يمنعهم من
املطالبة بتغيري اخلطاب الديني والتهجم عىل نظام القضاء ...الخ .
وإذا كان بعض الدعاة هياجم أهل اهليئة  ،فمن الذي يمنع الليرباليني من
املطالبة بإلغائها متاما بعد أن شوهوا صورهتا يف اإلعالم  ،ولفقوا هلا التهم
واألكاذيب .
وإذا كان بعض الدعاة يبيح الغناء ويدافع عنه آخرون ويعتربوهنا
مسألة اجتهادية ؛ فمن الذي يمنع الليرباليني من املطالبة بإدخال مادة
املوسيقى يف التعليم .
وإذا كان بعض الدعاة يلهجون بالثناء عىل الغرب وتفضيل أخالقهم
عىل املسلمني ؛ فمن الذي يمنع أولئك من الدعوة إىل االرمتاء بأحضانه
والسري يف ركابه بعد هذه اإلشادة بفضله وحسن خلقه وإنسانيته !
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وإذا كان أحد الدعاة يقول  :مل ينزل حتريم قيادة املرأة للسيارة يف األنفال

وال يف التوبة ! فمن الذي يمنع أولئك من املطالبة بقيادة املرأة للسيارة بكل

قوة  ،وأن يقولوا  :مل ينزل حتريم كذا أو كذا يف األنفال والتوبة مما يريدونه
ويطالبون به وهو الكثري والكثري من الضالل واالنحراف .

فمداهنة املنافقني والتقارب معهم  ،وتقديم التنازالت من قبل أولئك

أوجدت بيئة خصبة لنمو الفكر الليربايل وانتشاره  ،واشتداد عوده  ،ألن هذا
الفكر اخلبيث كاجلراثيم ال تعيش إال يف بيئة مناسبة هلا بحيث تكون رخوة

ومليئة بالتلوث وتفتقد إىل املناعة الذاتية .

فهؤالء الدعاة املميعون وأنصارهم يعتربون شاءوا أم أبوا أكرب حليف

للتيار الليربايل يف اململكة واخلليج  ،حيث يستفيد منهم وحيتج هبم  ،ويتغذى

عىل انحرافاهتم ،وينمو عىل أخطائهم وتساهلهم .

نعم لقد روض هؤالء الدعاة عىل مدى سنوات عديدة أبناء املجتمع

املحافظ للعلامنيني  ،وهيأوهم لتقبل أفكارهم  ،لقد حيدوا رشحية كبرية من
املجتمع عن مواجهة هؤالء  ،وشككوا رشحية أخرى  ،وأوجدوا البلبلة يف

الصفوف املنيعة  ،وصنعوا تلك البيئة اخلصبة للفكر الليربايل وألطروحاهتم

السيئة  ،وأضعفوا موقف العلامء يف مواجهتهم .
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نعم إن الوضع خطري ! فلقد استطاع الليرباليون أن جيعلوا أفكارهم واقعا

ملموسا يف اإلعالم وبعض املواقع األخرى  ،وهاهم يسريون أخزاهم اهلل
يف اجتاه تنفيذ مشاريعهم الكثرية  ،والتي ال تقف عند حد  ،بل لن يرضوا إال
بعد أن ينرشوا اإلحلاد والزندقة واإلباحية والفوىض يف املجتمع  ،لن يقنعوا

حتى ينفرط عقد الفضيلة متاما  ،وحتى يطاردوا أهل اخلري والصالح حتى
يف بيوهتم وبني أبنائهم  ،ولنا عربة وموعظة يف البلدان اإلسالمية التي سيطر

فيها الفكر العلامين عىل املجتمع  ،فال تستبعدوا أي أمر عن هؤالء  ،ولكن
خذوا حذركم واحتاطوا لعقيدتكم ومنهجكم .

يا أبناء املجتمع ويا أهل الفضيلة ؛ احذروا خطوات الشيطان فقد يقع ما

ال يتوقع وما ال خيطر عىل بال  ،ولقد رأيتم بوادر الرش هنا وهناك .

بل وافقوا الليرباليني حتى يف تفاصيل خططهم يف حماربة الفضيلة ،

فمن ذلك أن الليرباليني دائام وأبدا حياولون التشويش عىل الناس يف إيامهنم

ويزعزعون عقيدهتم أثناء التخويفات التي يرسلها اهلل عز وجل إىل عباده،
وما يرسله سبحانه من عقوبات وآيات  ..فتجدهم يقومون بحملة كبرية

جدا لقطع الطريق عىل التائبني والعائدين واملتعظني من تلك اآليات

العظيمة  ،كام حصل يف سيول جدة  ،وما حصل أثناء الزلزال يف املنطقة
الغربية  ،وكذلك أثناء الكسوف واخلسوف .
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فلقد قامت قنواهتم اخلبيثة وعىل رأسها قناة العربية بتحويل هذه اآليات

والعقوبات يف أذهان الناس إىل نوع آخر ! فالسيول بسبب أخطاء برشية !
وتلك الزالزل والكسوف ما هي إال أمور طبيعية ال تعني شيئا  ،بل وحاولوا
طمأنة ضعفاء العقول وقالوا  :إن الزلزال ال يتكرر  ،وهذا من ادعاء علم
الغيب  ،ولقد قاموا هبذا األمـ ــر يف مح ــلة كب ــرية جـ ــدا استمرت أياما عديدة
يع ـ ـ ــقدون في ـ ــها لقـ ـ ــاءات م ــع فلك ــيني وغريهم لص ـ ــرف أذهان الناس

السـ ـ ــيام النـ ــاشئة من ـ ــهم عـ ــن هـ ـ ــذه اآلية العـ ــظي ـ ــمة وت ـ ـ ــلك الع ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوبة ،

ق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــاىل  :ﱫ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﱪ [الشوري . ]30 :

وقال  :ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ [األنعام . ]43 :

وقال  :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ
						

[املؤمنون .] 76 :

والشاهد أن أحد هؤالء الدعاة وهو من أشهرهم خرج مع أولئك

وقال :ما ثمة عقوبات والدليل أهنا أصابت حي كذا ومل تصب حي كذا ،

وأنه جيب أن نركز عىل املتسببني  ،فتسببوا يف ختفيف تأثري هذه الوقعة اهلائلة

وقطع الطريق عن التوبة  ،عليهم من اهلل ما يستحقون .
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مع أن هذه املصائب السيام السيول والزالزل فرصة عظيمة للدعاة
ليعودوا بالناس إىل اهلل عز وجل بكل قوة  ،كام حصل يف زلزال القاهرة قبل
مخسة عرش عاما  ،حيث تاب كثري من الناس يف مرص ورجعوا إىل اهلل عز
وجل  ،واستفادوا من تلك اآلية  ،وانترشت بام يسمى ظاهرة توبة الفنانني
وخرج كثري منهم من مستنقعهم اآلسن  ،ونشط الدعاة يف هداية الناس .
وهلذا نقول برصاحة  :ال يمكن أن نصد عادية الليرباليني وال يمكن
حماربتهم وحتجيمهم وإيقاف مشاريعهم اخلبيثة إال بتحييد هؤالء الدعاة
وإبعادهم عن الساحة الدعوية وتنظيفها من شبهاهتم ومتيعاهتم  ،وإال كيف
نحارب العدو وصفوفنا خملخلة ؟ بل وبيننا من ينارص العدو ويضع العراقيل
والتخذيالت أمامنا.
وع ــند ه ــذا نحـ ــث أبنـ ــاء املجـ ــتمع باالستـ ــمرار يف رف ــض أفكـ ــار
اللـ ــيرباليني املنافقني الذين حذرنا منهم ربنا عز وجل بقوله تعاىل  :ﱫ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﱪ [النساء .]27 :
وبقوله سبحانه  :ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱪ [هود .]113 :
وبقوله سبحانه  :ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﭑﭒﭓﭔﭕ
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ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱪ [األنفال . ]27-25 :
ونذكر املجمتع أيض ًا بقوله تعاىل  :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﱪ [آل عمران .]118 :

بقوله سبحانه وتعاىل  :ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ [آل عمران .]107-103 :
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عالقتهم بالتكفرييني واخلوارج
أما توجهاهتم وكالمهم الذي يصب يف مصلحة التكفرييني والتفجرييني
فهو بينّ لكل ذي عينني ليس فيه خفاء  ،فهم بال شك من أهم أسباب وجود
ظاهرة التفجري يف املجتمع والتي استغلها أهل الفكر الليربايل يف حماربة
الدين والفضيلة.
ويف اآلونة األخرية هلم تلميحات كثرية  ،بل وبعض الترصحيات يف
التحريض عىل الفوىض واملظاهرات واملناداة املريبة إىل ( التغيري ) ! .
وحياولون بطرق ذكية هتيئة الشباب عىل الوثوب واالنفالت عىل أنظمة
البالدوأمنها نسأل اهلل أن يرد كيدهم يف نحورهم وما هذا إال دليل آخر عىل
مدى بعدهم عن السنة  ،وعىل إرصارهم عىل املخالفة وعام يقتضيه العقل
واملنطق السليم.
فأهدافهم املربية إن متت ال قدر اهلل ستؤدي إىل فرط عقد األمن بالكلية
وانتشار اخلوف واهللع واجلرائم بشتى أشكاهلا  ،بل وستؤدي إىل جمازر،
وعواقب ال يعلمها إال اهلل عز وجل .
أفـ ــال يتعظ ـ ــون بام حيص ـ ــل حوهل ـ ــم ،ق ـ ــال تعـ ـ ــاىل  :ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﱪ [العنكبوت .] 67 :
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وقال تعاىل ممتنا عىل كفار قريش  :ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱪ [قريش . ]4-3 :
وإال فهل يظنون أن املسألة تسلية ورحلة سياحية ؟!.
حيرضون الشباب عىل الفوىض وعىل اخلروج وعىل املطالبات غري الرشعية
وبأساليب خمالفة للسنة  ...فهل يظنون أن األمر يقف عند حد معني ؟!
إن الفتنة إذا بدأت فإهنا تعظم برسعة فائقة ،نعم أهيا املغفلون:
احل ــرب أول ما تكون ف ــتية *** سعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا استعرت وشب رضامها *** عادت عجوزا غري ذات حليل
شمطاء ُينكر لوهنا وتغ ــريت *** مك ــروه ــة للشـ ــم وال ـتـقبــيل

ياهؤالء ! إنكم تغامرون باألعراض والدماء ،وإن أعراض ودماء
أبناء املجتمع أمانة عظيمة ال جيوز أبدا املغامرة فيها ،وليس هناك أعظم
منها سوى الدين  ،إن األموال والرئاسات ومطالب الدنيا كلها ال تساوي
شيئا بجانب األعراض والدماء واألمن واألمان ...فهل تريدون أن يكون
الشباب وأبناء املجتمع سببا لذهاهبا وحطبا لنارها ؟ هل تريدون أن تقودوا
البالد إىل اهلاوية؟
وإذا تنكر للبالد رجاهلا

***

صاروا أرض هلا من األعداء
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فيا شباب اإلسالم ! يا عقالء األمة ! احذروا املرتفني الذين بطرت
معيشتهم وانغمسوا يف الرتف وملوا الراحة وكثرة النعمة ؛ نعم إن النفس
البرشية فيها غرائب وعج ــائب ،فقد تتمنى استبدال النعمة بغريها ضجرا
وملال  ،والدليل قصة سبأ ،حيث قال تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﱪ [سبأ . ]15 :
فم ّلوا هذه النعمة  :ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱪ؛
فعاقبهم اهلل عز وجل  :ﱫﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱪ [سبأ . ]19 :
فهل يريد هؤالء حياة الشقاء كأهل سبأ؟ هل يريدون أن يعودوا إىل حياة
اخلوف والسلب واحلروب واملرض  ...؟!
أليس من أعظم النعم عىل العباد أن يرزقهم اهلل األمن والراحة ورغد
العيش والتفرغ للعبادة والعلم والدعوة إىل اهلل عز وجل بكل سهولة ويرس

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱪ [إبراهيم . ]19 :
وقال الرسول ☺  ( :من أصبح منكم آمنا يف رسبه معاىف يف جسده
عنده قوت يومه؛ فكأنام حيزت له الدنيا ) (((.
( )1رواه الرتمذي وحسنه األلباين 2500
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نعم  ،لقد ثبت يف علم النفس واالجتامع أن النفس البرشية إذا وصلت
إىل البطر وكامل النعم واإلرساف تبدأ تتطلع إىل العلو والرتؤس وإىل التغيري،
فهذه من غوائل النفوس وأمراضها اخلفية ،قال تعاىل  :ﱫ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ [الشعراء . ]152-151 :
وقد يكون اإلنسان يف نعمة عظيمة ومع ذلك ال يشعر هبا ،وال يقدرها
قدرها بسبب ألفه هلا ،وتعوده عليها ،كام قيل  ( :شدة القرب حجاب ) !.
قال ابن القيم  ( : من اآلفات اخلفية العامة أن يكون العبد يف
نعمة أنعم اهلل هبا عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب االنتقال منها إىل ما
يزعم جلهله أنه خري له منها  ،وربه برمحته ال خيرجه من تلك النعمة ويعذره
بجهله وسوء اختياره لنفسه ،حتى إذا ضاق ذرعا من تلك النعمة وسخطها
وتربم منها واستحكم ملله منها؛ سلبه اهلل إياها؛ فإذا انتقل إىل ما طلبه ورأى

التفاوت بني ما كان فيه وصار إليه؛ اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إىل ما
كان فيه ،فإذا أراد اهلل بعبده خريا ورشدا ؛ أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه
(((
عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه ) ...
ونذكر هؤالء  ،فنقول  :لقد ثبت أن بعض الناس يفسد يف األرض وهو
ال يشعر فاحذروا أن تكونوا منهم ،قال تعاىل  :ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ [البقرة . ]11 :
( )1الفوائد ص 185
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وقال تعاىل  :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱪ

[األعراف . ]56 :

وقال تعاىل  :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﱪ [حممد . ]14 :
وقال تعاىل  :ﱫ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝﱪ [فاطر . ]8 :
ونختم هذا املوضوع بقوله تعاىل  :ﱫ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ [األنعام . ]142 :
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ثنا�ؤهم على الكفار
ومما ابتيل به املجتمع من ضالالهتم يف هذه الفرتة هو ما يقوم به
أحدهم من الثناء واملدح للكفار الصليبيني احلاقدين عىل اإلسالم وأهله،
فقد سمعنا يف حلقاته عرب إحدى الفضائيات ((( وهو يكيل املدح والثناء
وعبارات اإلعجاب عىل هؤالء الكفار ،فيثني عىل رمحتهم وإنسانيتهم !!
وعىل أخالقهم ! وعىل تعاملهم مع املسلمني ! وعىل ابتسامتهم ( الصفراء)!
يف نفس الوقت الذي حيط من قدر املسلمني  ،وحياول أن يثبت سوء خلقهم
وختلفهم والفرق بينهم وبني أولئك يف شتى املجاالت ..
وكذلك أحد أصحابه  ،بني فرتة وأخرى يطنب بالثناء عليهم ! وال ندري
ما هذه املوضة اجلديدة ؟! وما الدوافع من ورائها ؟ فاألمر جد خطري،
ونخشى أن وراء األك ََمة ما وراءها !
وإال كيف يثنون عىل الغرب وإنسانيته يف هذا الوقت الذي اتضح
للقايص والداين حقدهم عىل املسلمني  ،كيف يثنون عىل إنسانيتهم يف
الوقت الذي يفعل الغرب ما يفعل يف املسلمني  ،والعراق وأفغانستان
خري شاهد عىل ذلك .

لقد فعلوا أبشع األمور  ،وارتكبوا املجازر الفظيعة يف إخواننا املسلمني
الضعفاء العزل  ،وساعدوا اليهود يف جمازرهم يف غزة  ،وال يزالون يف حرب

( )1وكتب يف جريدة الرشق األوسط ما قرره عرب برناجمه
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رضوس قذرة عىل املسلمني  ،فأين إنسانيتهم ورمحتهم وحسن خلقهم ؟!
إن هذا لشئ عجيب .
واهلل لو أثنى عليهم أحد العلامنيني ألنكرنا عليه أشد اإلنكار  ،ولعرفنا
مغزاه من هذا الثناء ألنه أخ هلم يف الدين .
فكيف يثني عليهم داعية مشهور أمام املأل ؟! يسمع كالمه الصغري
(((
والكبري والرجل واملرأة
الغرب يذبح إخواننا وفعل يف سجونه ما فعل فيهم ! وال تزال النساء
املسلامت يف سجونه  ،ومكن الرافضة من إخواننا السنة  ..الخ .
( )1لقد أثنى هذا الرجل عىل الكفار بشكل مفصل وحمرض له بشكل جيد  ،وليست كلمة عابرة ،
وتناسى فسادهم ووحشيتهم وطريقة حياهتم االجتامعية  ،وتناسى سمو أخالق املسلمني وعالقاهتم
االجتامعية وآداهبم العظيمة  ،والكثري الكثري من مميزاهتم .
والسبب يف ثنائه هو قيام أحد األطباء النصارى بإجراء عملية جراحية له هناك  ،ويبدو أن هذا الطبيب
داهية ويعرف أن هذا داعية له أتباع  ،فأكثر له االبتسامة وأغدقه باللطف وحسن املعاملة ليسخره
داعية بطريقة غري مبارشة إىل التقارب مع الغرب وحتسني صورهتم وغرس احرتامهم وحمبتهم يف
قلوب الناشئة  ،وقد نجح يف هذا أيام نجاح  ،حيث إن هذا الداعية مل يكتف برد اجلميل بقيامه بوليمة
فاخرة عىل رشف هذا الطبيب النرصاين يف أكرب فنادق فرنسا مع الطاقم بالكامل  ،ومل يكتف باألموال
الكثرية التي دفعها له واالبتسامات التي وزعها عليهم واللطف واحلفاوة التي أغدقهم هبا ! حتى
أصبح يلهج بالثناء عىل الغرب أمجع عرب فضائيات املسلمني .
أما أهل البصرية من املؤمنني الذين ذهبوا إىل الغرب  ،نجدهم يذكرون مساوئهم الكثرية وحيمدون
اهلل عز وجل أن هداهم لإلسالم ويذكرون الفرق الكبري بني املسلمني وأخالقهم وبني أولئك
الكفار ،فاستفاد الناس منهم ،وازدادوا يقينا عىل يقينهم  ،أما هذا الرجل فإن كالمه يصب يف
مصلحة العلامنيني ويلخص جهودهم الطويلة والتي أرادوا من خالهلا زعزعة املسلمني عام هم فيه
وتشكيكهم بأخالقهم  ،وغرس فضل الغرب يف نفوسهم  .فالواجب اآلن ليس الثناء عليهم  ،بل
كشف خمططاهتم وأساليبهم يف حماربة املسلمني  ،وبيان ما هم عليه من مساوئ  ،وبيان مزايا اإلسالم
واملسلمني وحماسنهم .
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وهؤالء بكل سامجة وقلة حياء  ،يعلنون إعجاهبم بالغرب وتقدمه
وإنسانيته ورمحته ولطفه وابتسامته  ..أال يشء من االحرتام ملشاعر إخواننا
املسلمني ؟ أال تنظرون إىل ما فعلت أيدهيم وما تلطخت به من جرائم عظيمة
دون أقواهلم وخداعهم وكالمهم املعسول .
أهيا األغبياء  :إن الغرب لديه قاعدة ماكرة خيدع هبا أمثالكم وهي قوهلم:
( ارضب بعصا غليظة وكن هادئا ) ! وكام قال من يعرفهم جيد ا  ( :الغرب
وحش مفرتس ولكنه خيفي خمالبه بقطعة من حرير ) !
ثم إن الغرب لو كان كام تقولون وتصفون من إنسانية وعدل ورمحة..الخ
لام جاز الثناء عليه هبذا التفصيل اململ ألنه يدين بالكفر .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اهلل ((( ( :ومما يرتتب عىل تكفري
املرشكني والكفار عدم الثناء عليهم ومدحهم ألن اهلل تعاىل ذمهم وه ــم
أع ـ ــداء اهلل ورســوله ☺ فكيف متدحهم ؟! فبعض الن ـ ــاس يق ـ ــول  :عندهم
أمانة ،وعندهم حسـ ــن مع ـ ــامل ــة  ،ويثني عليهم ويقول  :املسلمون عندهم
خيانة وغش وكذا  ،فنقول  :املسلمون ولو كان عند بعضهم معاص وغش
فهم أفضل أهل األرض  ،أما الكفار فهم أعداء اهلل ورسوله ☺ ولو كان
هلم يشء من الصفات التي يتعاملون هبا يف دنياهم  ،فال جيوز مدحهم واهلل

ذمهم  ،فإنام جيب علينا أن نذمهم لكفرهم باهلل جل جالله ).
( )1رشح نواقض اإلسالم ص 93
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وقال الشيخ ابن عثيمني  وهو يتكلم عن الغزو الفكري :
(  ..كذلك ُيغذون يف نفوس الضعفاء تعظيم هؤالء الكفار  ،وأهنم أكثر
تقدما وأشد حضارة  ،وأقوم طريقا  ،وما شابه ذلك  ،فينصهر املسلم يف
حرائق هؤالء القوم  ،وهذا ال شك أنه موجود وأن كثريا من البالد اإلسالمية
زالت معنوياهتا وهلكت شخصياهتا بسبب هذا  .الغزو الفكري .((( ) ..
وقال أحد العلامء  ( :لو قال معلم الصبيان أن اليهود خري من املسلمني
بكثري ألهنم يقضون حقوق معلمي صبياهنم لوقع يف الكفر ) .
وألهل العلم أقوال كثرية يف هذه املسألة  ،ليس هذا جمال ذكرها  ،ولكن
نذكر اجلميع باالعتزاز باإلسالم عقيد ة ومنهجا واليقني بكامل رشائعه ،
واليقني بفساد وضالاللكفار وأعامهلم  ،وأختم هذه املسألة بقول شيخ
اإلسالم ابن تيمية  ( :وحقيقة األمر  :أن مجيع أعامل الكفار وأمورهم
ال بد فيها من خلل يمنعها أن تتم هلم منفعة هبا  ..فاحلمد هلل عىل نعمة
اإلسالم التي هي أعظم النعم وأم كل خري  ،كام حيب ربنا ويرىض ) (((.
						

( )1تفسري سورة الصافات ص 38
( )2اقتضاء الرصاط املستقيم ص 52
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دعوتهم �إىل التعاي�ش مع الآخر!
ومن أساليبهم اخلطرة التي تقيض عىل الوالء والرباء  ،وتسهل قبول مجيع
أنواع الرش ما ينادي به أحدهم دائ ًام  ،وهو  :التساهل مع( اآلخر)! واآلخر
هذا هو مجيع أهل الضالل عىل شتى أصنافهم  ،فيقول  :ال بد من املعايشة
مع اآلخر  ،وتفهم اآلخرين وعدم إقصائهم  ،وعدم التصادم معهم ،وفتح
باب احلوار واللقاءات معهم  ،وتبادل الزيارات  ( ،وقويل حق حيتمل اخلطأ،
وقول غريي خطأ حيتمل الصواب ) ! ( والبحث عن القواسم املشرتكة )
الخ كل هذه األلفاظ يستخدمها يف حمارضاته عرب الفضائيات ويسمعها
الناشئة((( وال حول وال قوة إال باهلل  ،فهذا الكالم سوف يؤدي إىل القضاء
عىل العقيدة  ،وعىل الرباءة من أهل الزيغ  ،بل يؤدي إىل تقبل أفكارهم ،
واالنخداع هبم وحمبتهم  ،ثم الرضا بام هم عليه ((( ،بل يخُشى عىل الشاب
( )1يف نفس الوقت الذي ال يذكر البتة كالما ضد أهل البدع حتى لو كانوا رافضة أو صوفية غالية،
بل واليتعرض للعلامنيني وال منكراهتم وأطروحاهتم السيئة .
( )2يقول عن التيارات الفكرية والطائفية وغريها  ( :وهي حقيقة قائمة موجودة والعقل يرشدنا إىل
أن يفهم بعضنا بعضا  ،ال أن يعمق كل منا اهلوة والفجوة بني كل طرف  ،فال مصلحة من إثارة احتقان
أو توتر طائفي أو مذهب )! ونحن نقول  :بل نتربأ منهم ونتخذهم أعداء ونغلظ عليهم  ،كام أمرنا ربنا
عز وجل حتى يتوبوا من ضالهلم ،قال تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ املجادلة  22 :؛
وقال تعاىل  :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ املمتحنة 4 :
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الذي يسمع مثل هذا الكالم إىل أن يتبنى القول بـ ـ ( نسبية احلقيقة ) التي هي
عقيدة الزنادقة والتي تفتح باب الردة عىل مرصاعيه  ،ولقد انترش يف اآلونة
األخرية خرب مشاركته بام ُيسمى مؤمتر ( النهضة ) الذي مجع بعض الامرقني
الفجار وأعداء الدين والفضيلة .

ب بصاحبه  ،فنخشى
وهكذا تتجارى هبم األهواء كام يتجارى ال َك َل ُ
عليهم من قول شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال  ( : وكذلك
من أعرض عن ا تباع احلق الذي يعلمه تبع ًا هلواه  ،فإن ذلك يورثه
اجلهل والضالالت حتى يعمى قلبه عن احلق الواضح  ،كام قال تعاىل :
ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ [الصف ،]5 :
وقال تعاىل  :ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ [البقرة .(((. ]10 :
وكام قال  يف بيان مفاسد البدع  ( :ومنها مسارقة الطبع إىل
االنحالل عن ربقة اال تباع  ،وفوات سلوك الرصاط املستقيم  ..فينسلخ
القلب عن حقيقة االتباع للرسول ☺ ويصري فيه من الكرب وضعف اإليامن
ما ُيفسد عليه دينه أو يكاد  ،وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا )(((.

وقال ( : فإن البدع ال تزال تخُ ْ رج اإلنسان من صغري إىل كبري حتى
خترجه إىل اإلحلاد والزندقة  ..فالسنة مثل سفينة نوح  ،من ركبها نجا  ،ومن
ختلف عنها غرق)(((.
( )1جمموع الفتاوى 10/10
( )2اقتضاء الرصاط املستقيم ص 292
( )3جمموع الفتاوى 306/22
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يقول الشيخ محد بن عتيق  أحد أئمة الدعوة النجدية  ( :ومما ينبغي
أن يعلم  :أن العقل عىل ثالثة أنواع ،عقل غريزي ،وعقل إيامين مستفاد من
مشكاة النبوة ،وعقل نفاقي شيطاين ،يظن أربابه أهنم عىل يشء ،وهذا العقل
هو حظ كثري من الناس بل أكثرهم ،وهو عني اهلالك وثمرة النفاق؛ فإن
أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس مجيعهم ،وعدم خمالفتهم يف أغراضهم
وشهواهتم ،واستجالب مودهتم ،ويقولون  :صلح نفسك بالدخول مع
الناس وال تبغض نفسك عندهم ،وهذا هو إفساد النفس وهالكها(((.
وال بد أن يالحظ تالمذهتم وحمبوهم أن ضالل أصحاهبم من أخطر
الضالالت ويفوق ضالل األشاعرة واملعتزلة وكثري من الفرق ،من
جهة أنه يفتح الباب إىل كل الرشور  ،فاألشعري مثال جتده ضال يف باب
الصفات وغريه من الضالالت إال أنه يقيم الرباءة عىل الرافضة واملعتزلة

واآلخرين من أهل الضالل  ،واملعتزيل كذلك ضال فيام ضل فيه إال أنه
ضد الرافضة واخلوارج والفالسفة والزنادقة وغريهم من أهل الضالل،
وكذلك املرجئ واخلارجي والقدري  ..الخ  ،فهو ال يتقبل ضالالت
اآلخرين ،وال يرى التعايش معهم بل هيجرهم وال يتقبل أفكارهم وال
آراءهم وال يرى اللقاءات والزيارات والتساهل معهم  ،فال يكرس حاجز
الرباء ،وهكذا مجيع الفرق الضالة تقريب ًا  ،فيبقى الضالل حمصور ا يف
اجلانب الذي ضل فيه الشخص فقط .
( )1الدرر السنية 74/8
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أما ضالل أصحابكم فإنه يفتح املجال لتقبل مجيع أنواع الضالالت
ويبقى الشاب منفتحا عىل مجيع األفكار الوافدة حتى عىل مستوى الليربالية
والعلامنية والكفار األصليني  ،فضال أن يساهم يف حماربة أهل الزيغ واألخذ
عىل أيدهيم وحتجيم ضالهلم ،ألنه يفقد احلامس لعقيدته واحلق الذي حيمله
ونشأ عليه  ،ويصيبه اخلمول يف هذا اجلانب ويتقبل اآلخر وحيبه وربام اعتقد
صحة ما لدى اآلخرين مهام كان ضالهلم ! وهذا مزلق خطري ورش مستطري .

38

دور بع�ض الدعاة يف �ضعف التوحيد وانت�شار الفكر الليربايل

ر�سالة له�ؤالء الدعاة
أما هؤالء الدعاة الذين ختلوا عن حماربة الليرباليني بعد أن أعطاهم
بعض الناس والشباب الثقة للقيام هبذه املهمة قبل سنوات  ،بل ودخلوا
يف كثري م ــن مشـ ــاريعهم  ،واصــطفوا معهم يف بعض مطالبهم وتعاونوا معا
للحصول عىل بعض املآرب ولك ــن ع ــىل حسـ ــاب عقـ ــيدة ال ـ ــوالء والـ ــرباء
وال ــتوحـ ــيد  ،فنذكرهم بق ــوله تع ـ ـ ـ ــاىل  :ﱫﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱪ [النساء . ]88 :
وبقوله تعاىل  :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ

[القلم . ]9 :

وبقوله سبحانه  :ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ [التوبة . ]67 :
وبقوله عز وجل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﱪ [املمتحنة . ]1 :
وبقوله  :ﱫﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱪ [التحريم . ]9 :
وبقوله تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ [املجادلة . ]22 :
ونذكرهم بقوله تعاىل  :ﱫﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﱪ [حممد . ]38 :
ونقول هلم  :إن الدعوة ليست مناورات سياسية وال تنازالت أو تالعبات
قذرة عىل حساب الدين ألجل كسب فئة معينة أو حتييد أخرى أو هتيئة ألمر ما !
وإنام الدعوة هي املحافظة عىل هذا الدين كام جاء به خاتم النبيني ☺ ،
حتى يبقى واضحا صافيا متألقا  ،بعيدا عن الشوائب أو الغموض  ،الدعوة
هي  :تقديم دين اهلل عز وجل للعاملني كامال شامال  ،بحيث يعرف كل
شخص وطائفة مدى قربه وبعده عن هذا الدين .
وال بد أن توجد طائفة وفرقة من الناس تكون مثاال حيتذى هبا  ،تقدم
الدين بالصورة الصحيحة للناس كام قال ☺  ( :عىل ما أنا عليه اليوم
وأصحايب )((( ،وكام قال ☺  ( :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل
احلق  ،((( ) ..فهذا الظهور كام أنه واقع قدرا ؛ إال أنه أيضا واجب رشعا،
( )1رواه الرتمذي وحسنه األلباين 2641
( )2رواه أبو داوود وغريه وصححه األلباين 2484

40

دور بع�ض الدعاة يف �ضعف التوحيد وانت�شار الفكر الليربايل
بحيث جيب عىل كل مسلم االلتحاق بركب هذه الطائفة  ،وقوله ☺ :
(عىل احلق)  ،أي  :الشامل الكامل وليس عىل بعض احلق أو جزء منه .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ( : ف ُعلم بخربه الصدق أن ال بد أن
يكون يف أمته قوم متمسكون هبديه الذي هو دين اإلسالم حمضا )(((.
وعند هذا نقول هلؤالء الدعاة وأصحاهبم  :موتوا عىل ما مات عليه ابن
باز وابن عثيمني  ،وإياكم وبنيات الطريق  ،متسكوا هبدي السلف الصالح
عقيدة ومنهجا  :ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﱪ [األعراف  ،. ]170 :ﱫﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﱪ [املجادلة . ]11 :
وجاء يف احلديث  ( :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله  ،ينفون عنه
حتريف الغالني وانتحال املبطلني و تأويل اجلاهلني ) (((.
واعلموا أن التجديد هو العودة إىل ما كان عليه السلف الصالح عقيدة
ومنهجا وسلوك ًا  ،وليس التجديد هو التغيري والتبديل  ،فهذا ضالل بعيد .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف وصف املجدد  .. ( :وحييي فيه
شعار املسلمني وأحوال املؤمنني املجاهدين حتى يكون شبيها بالسابقني
األولني من املهاجرين واألنصار  ،فمن قام يف هذا الوقت بذلك كان من
( )1اقتضاء الرصاط املستقيم ص 6
( )2رواه اخلطيب يف رشف أصحاب احلديث ( )53اسناده حسن
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التابعني هلم بإحسان الذين ريض اهلل عنهم ورضوا عنه ،وأعد هلم جنات
حتري من حتتها األهنار خالدين فيه أبدا ذلك الفوز العظيم ) (((.
ويف رشح سنن أيب داود  ( :معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل
بالكتاب والسنة واألخذ بمقتضامها  ،وإماتة ما ظهر من البدع واملحدثات،
وقيل معناه  :تبيني السنة من البدعة وإحياء العلم ونرصة أهله وكرس أهل
البدعة ) ((( ،فبقاء اإلنسان عىل مبادئه ومتسكه بأصالته من أعظم أسباب
تأثر الناس به ،أما التلون والتنازالت ؛ فمن أسباب انرصاف الناس عنه
وتشككهم يف احلق وتشويه صورته .

( )1جمموع الفتاوى 440/28
( )2عون املعبود 63/11
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التم�سك باحلق والثبات عليه �سبب للقبول والن�صر
فال يظن املتميع املتلون أنه قد كسب قلوب الناس  ،كال ثم كال  ،قال
رسول اهلل ☺  ( :من التمس رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة الناس،
ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس )(((.
بل من طبيعة األمور أن الذي يتمسك برأيه ويستمر عليه وينافح
عنه بشدة جيد من ينجذب إليه ويتأثر به حتى لو كان عىل خطأ وضالل ،
بل لو كان ما جاء به مما خيالف العقل والنقل  ،سيجد من يتعاطف معه
ويربر له ويشكك فيام يعرفه ! و يقول  :لو كان عىل باطل ما كان متمسكا
بام لديه هبذا القدر الكبري !! نعم جيد من يقول هذا من الدمهاء وضعفاء
العقول وهم كثري .
فكيف إذا كان ما حيمله ويتمسك به هو احلق املبني الذي جاء به
النبي ☺  ،ال شك أن هذا من أعظم أسباب التأثر  ،وحيتاج إىل صرب
وثبات ووقت وتوفيق من اهلل عز وجل .
وهلذا تأثر الكثري بالدعوة السلفية الصافية النقية يف مشارق األرض
ومغارهبا ووثقوا بدعاهتا وعلامئها .
وانظر إىل مدى تأثر الناس بدعوة الشيخ األلباين  ، مع أنه وحيد
( )1رواه الرتمذي وصححه األلباين 3414
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غريب ضعيف  ،وال معني له إال اهلل عز وجل  ،وقد كانت مجيع الظروف
املحيطة به تشري إىل اضمحالل دعوته السيام وأن اإلحلاد والزندقة كانت
ضاربة بأطناهبا حوله وكانت احلكومات ضده .
وكذلك انظر إىل تأثر الناس بدعوة الشيخ مقبل الوادعي  يف
اليمن مع أنه كان يف حميط يصعب النجاح فيه .
وكذلك الشيخ القرعاوي  كيف أ ّثر يف جنوب اململكة ،وقىض
عىل الرشك والبدع املنترشة هناك يف السابق.
وقبل أولئك تفكر يف دعوة الشيخ املجدد حممد بن عبد الوهاب وكيف
أثرت يف الناس  ،واستجاب هلا الكثري يف مشارق األرض ومغارهبا  ،وقامت
له دولة وقد كان وحيدا طريدا حافي ًا .
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موقف بع�ض �أ�صحابهم وتالميذهم
أما أصحاهبم وتالميذهم الذين وثقوا هبم  ،وظنوا أهنم أهل لصد التيار
التغريبي واالنحراف يف شتى صو ره  ،وأهنم حيملون لواء األمر باملعروف
والنهي عن املنكر  ،وأهنم هم الذين يقفون يف وجه الرافضة والعلامنيني
والفاسقني ..الخ .
فقد ُس َ
قط بأيدهيم ووقفوا مبهوتني مما يشاهدونه  ،وصعقوا من هول
متيع أصحاهبم ورخاوهتم  ،بل وكيف أهنم قد أصبحوا جز ءا من الضالل
والفساد  ،وأهنم قد زادوا املحنة والبالء عىل العلامء وأهل احلق والفضيلة
الذين يصدون املنحرفني عىل شتى أشكاهلم  ،فلسان حال أصحاهبم يقول:
ـت ع ــديت الــتي أسطــو هب ــا ***
قد كن ـ َ

ويـ ــدي إذا اش ــتد وساعدي

فدهيـ ـ ـ ــت م ـ ـنـ ــك ب ـ ـضـ ــد م ــا أملته *** واملرء يرشق بالزالل البار د !
فليواجه أصحاهبم هذا الواقع  ،وليعرتفوا هبذه احلقيقة املرة ! وال
خيادعوا أنفسهم .
نعم لقد تغري أصحابكم فال تكونوا كالنعامة التي تدس رأسها عن
احلقيقة املؤسفة  ،كفى خمادعة للنفس  ..كفى ترددا يف قبول الواقع  ..كفى
سريا خلفهم كالقطيع  ..أنقذوا أنفسكم وال تسريوا وراءهم فسيذهبون بكم
حيث ألقت رحلها أم قشعم !
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بل إنكم تشاركوهنم الوزر هبذا التشجيع وتكثري السواد واحرتامهم
وحماولة تربير أخطائهم وانحرافاهتم  ،أو التهوين من شأهنا  ،وبالتايل
فإنكم متعاونون بطريقة غري مبارشة يف نرش الفكر الليربايل ومحايته
وإجياد أرضية خصبة له .
نعم ! إهنا احلقيقة املرة لنا ولكم فقد أصبح هؤالء النفر معاول هدم مع
الليرباليني ورؤوس الفرق الضالة  ،شئنا أم أبينا  ،وسواء كانت أفكارهم
هذه بسبب تأثرهم بالعلامنيني وشبهاهتم واإلعالم وأنواره الباهرة ! والدنيا
وزخرفها أم كانت من قبل أنفسهم وأفكارهم وجتديداهتم التي استحسنتها
عقوهلم  ،أو غري ذلك من األسباب ؛ فإنه جيب الرباءة من هذه األفكار ،
وجيب التحذير منهم بعد أن أصبحوا خطرا عىل املجتمع أكثر من أولئك
لشدة شبهاهتم ودهائهم وقدرهتم عىل التالعب باأللفاظ .
فليس من احلكمة أبدا أن نجعل هؤالء يستأثرون بخطاب الدعوة بدال
من اخلطاب السلفي النقي  ،وأن يسوقوا الناشئة إىل أفكارهم وأطروحاهتم،
وال ينبغي أبدا أن تأخذنا الرأفة هبم أو جماملتهم عىل حساب دين اهلل عز
وجل وعىل حساب عقيدتنا ومنهجنا وأخالقنا  ،بعد أن رأينا إنتاجهم
وتساهلهم حتى مع املرتدين وحتزهبم عليهم والدفاع عنهم  ،وكذلك كام
قلنا سابقا عن مشاركة أحدهم يف مؤمتر النهضة الذي جيمع حثالة من البرش،
وسكوت كثري من أصحابه عنه وكأن هذا األمر سهل  ،وهم يقيمون الدنيا
وال يقعدوهنا ألمور أقل خطورة من هذا بكثري .
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  .. ( : وإذا كان أقوام ليسوا منافقني
ولكنهم سامعون للمنافقني  :قد التبس أمرهم حتى ظنوا قوهلم حقا  ،وهو
خمالف للكتاب وصاروا دعاة إىل بدع املنافقني  ،كام قال تعاىل  :ﱫ ﯚ
ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﱪ [التوبة  ،]47:فال بد أيضا
من بيان حال هؤالء ؛ بل الفتنة بحال هؤالء أعظم فإن فيهم إيامنا يوجب
مواالهتم  ،وقد دخلوا يف بدع من بدع املنافقني التي تفسد الدين  ،فال بد من
التحذير من تلك البدع ،وإن اقتىض ذكرهم وتعيينهم  ،بل ولو مل يكن قد
تلقوا تلك البدعة عن منافق بل ظانني أهنا هدى  ،وأهنا خري  ،وأهنا دين  ،ومل
تكن كذلك لوجب بيان حاهلا )(((.
ونقول ألصحاهبم أيضا ولتالميذهم الذين ال يزالون يدافعون عنهم

وينارصوهنم ويكثرون سوادهم  ...وإذا انتقدوهم فغاية نقدهم ملسات
خفيفة ال ترتقي إىل مستوى ما هم فيه من خطأ وانحراف  :أين غريتكم عىل
التوحيد والفضيلة ؟ أين جتردكم للحق وتوحيد املتابعة؟ أين أنتم من عقيدة
الوالء والرباء التي حتفظ املجتمع من كل فكر ضال .
ألستم حتاربون الرافضة والصوفية والليربالية؟ فكيف تتعاونون مع من
يتساهل مع هؤالء ويمد اجلسور إليهم؟
( )1جمموع الفتاوى ابن تيمية 233/28
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ما هو الضالل الذي تنفرون منه إذا مل يكن التساهل والتعاون مع أخطر
وأسوأ امللل عىل املجتمع ؟!
ولكن كام قال الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف آل شيخ  ( : لقد
واهلل لعب الشيطان بأكثر اخللق ،وغري فطرهم ...وكنا نظن قبل وقوع هذه
الفتن ،وترادف هذه املحن :أن يف الزوايا خبايا ،ويف الرجال بقايا ،يغارون
عىل دينهم ويبذلون نفوسهم وأمواهلم يف احلمية لدينهم ،فتوبوا إىل اهلل مجيعا
أهيا املؤمنون لعلكم تفلحون ) (((.
ونقول لكم كام قال الشيخ عبد اللطيف آل شيخ  ( : وبعض
اإلخوان ما كرب مهه هبذه القضية وال اشتد إنكاره ،وال ظهر منه غضب هلل
وال محية لدينه وال أنفة.
من ذهاب اإلسالم وهدم قواعده ،وإن أنكر وذم ذلك وتربأ منه ،لكن
مع اهلوينا يف ذلك ،ولني اجلانب ،وحمبته لإلعراض وعدم البحث ،وأظن
الشيطان قد بلغ مراده منهم يف ذلك واكتفى به لام فيه من الغرض ،ولعلمه
بغائلته وغايته ،وأن الدين ال يستقيم معه...
وثمود لو مل يدهنوا يف رهبم *** مل تُد َم ناقتهم بسيف قدا ر ) (((.
( )1الدرر السنية 16/8
( )2الدرر السنية 383/8
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وقال أحد السلف  ( :قلت لإلمام أمحد :سألت أبا ثور عن اللفظية؟
فقال :مبتدعة ،فغضب أمحد وقال  :اللفظية جهمية من أهل الكالم وال
يفلح أهل الكالم  ،أو كام قال  :فعلق الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن
آل الشيخ  فقال  ( :فأنكر عىل أيب ثور التساهل يف اإلنكار ورأى
أن تعظيم األمر والنهي يقتيض غري ذلك من ذكر أوصافهم اخلاصة
الشنيعة ،والغلظة يف كل مقام بحسبه )(((.
وأين أنتم من قول أيب إدريس اخلوالين ( : ألن أرى يف
املسجد نارا ال أستطيع إطفاءها أحب إيل من أن أرى فيه بدعة ال
أستطيع تغريها )((( .أين أنتم من قول األوزاعي وإبراهيم بن ميرسة
رمحهام اهلل  ( :من وقر صاحب بدعة فقد أعان عىل هدم اإلسالم )((( ،
وأين أنتم من قول ابن عون ( : من جيالس أهل البدع أشد علينا
من أهل البدع) ((( ،وقول الفضيل بن عياض  ( : من جاءه رجل
فشاوره فدله عىل صاحب بدعة ،فقد غش اإلسالم  ،واحذروا الدخول
عىل أصحاب البدع فإهنم يصدون عن احلق )(((.

()1
()2
()3
()4
()5

الدرر السنية 410/8
البدع إلبن وضاح ص 83
رواه الاللكائي 139/1
رواه ابن بطة يف اإلبانة 473/2
رواه الاللكائي 137/1
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لي�سوا �سواء
ولإلنصاف نقول  :إهنم ليسوا سوا ء  ،بل عىل درجات متعددة  ،فبعضهم
رس عىل ما سار عليه أصحابه يف هذا
له جهود يف حماربة التيار التغريبي ومل َي ْ
األمر  ،ولكن ليس له جهود واضحة يف حماربة أهل البدع  ،وكذلك ال جتد له
جهود ا أو انتقاد ا ألصحابه الذين وافقوا العلامنيني يف بعض األمور  ،وكان
ينبغي أن يتربأ من أفعاهلم وانحرافاهتم بوضوح تام  ،فهم أوىل من العلامنيني
يف املحاربة حيث يسمع هلم الناس أكثر من العلامنيني وبالتايل فإن التغيري
إىل األسوأ هم من أكرب أسبابه  ،فكيف يقترص عىل حماربة العلامنيني دون
أصحابه املشاركني هلم فيام ُينكر عليهم .

أما سخافات العقول وخوارم املروءة واخلروج عن السمت واهلدي
احلسن فحدّ ث وال حرج  ،حتى أصبحوا موضع تندر يف الصحافة العلامنية
التي تستغل سخافاهتم من أجل تشويه أهل الدين والصالح .
املشجعني  ،وآخر تظهر عليه فضائح رسقات
فتجد أحدهم يف صفوف
ّ
كتب  ،وآخر يرسق مقاالت ! ورابع خيرج يتباهى يف منزله الوثري ! حتى فتن
الفقراء واملساكني الذين يظنون أن الدعاة يف قمة الزهد والورع ! أو عىل
األقل ال يتباهون يف أمور الدنيا ،وال هيتمون هبا .
وآخر يتعاون مع أحد املغن ين املُرصين عىل الغناء يف مشاريعه ! وغريه
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خترج له  ،صور بمالبس البحر  ،وتارة يدعو لفريق كرة بالنرص كأهنم يف

جهاد يف سبيل اهلل (((  ،وصاحب له تنتقل معه آالت التصوير والفضائيات
أثناء سفره ولو كان سفرا خاصا للسياحة !
فأشغلوا الناس بشخصياهتم وأحواهلم وذهاهبم وجميئهم  ،الداعية
باملهم وهو التوحيد والفضيلة  ،وال
احلقيقي هو الذي يشغل الناس
ّ
يشغلهم بنفـ ـسـ ــه عـ ــىل غ ـ ــرار املمـ ـ ــثلني والعبي الكرة وما تسميهم
الصحافة العـ ــلامنية ( نجوم )! يشغلون الناس باخللق عن اخلالق  ،أ ّما
طريقة مشاخينا وعلامئنا  ،فلم يعلم عنهم التحدث عن أحواهلم اخلاصة ،
ومل يشغلوا الناس بشخصياهتم  ،فال يعرف املجتمع عنهم إال نرش العلم
واملوعظة واإلفتاء واخلري .
فإشغال الناس باألشخاص وبالقضايا العادية  ،أو التافهة هو عىل
أهم بكثري  ،وبالتايل هذا هدف من أهداف الفكر التغريبي
حساب أمور ّ
(((
ولج هؤالء الدعاة هذا
جير املجتمع بعيدا عن قضاياه األساسية وقد َ
الذي ّ
األمر من أوسع أبوابه((( .
( )1وهذا فيه نوع إقرار ورضا بفعلهم  ،مع أن لعب الكرة هبذا الشكل فيه حماذير رشعية عديدة كام
هومعروف .
( )2أال ترى أن اإلعالم الفاسد املوجه يف بالد املسلمني  ،حياول بني فرتة وأخرى إثارة موضوع عن
أحد نجومه ليشغلوا الناس به  ،فاستطاعوا بعد فرتة من الوقت أن يوجدوا رشحية من املجتمع تافهة
حقرية ال عقل هلا وال مروءة  ،فضال عن دين واستقامة وحب لإلسالم واهتامم به .
( )3من ذلك أن أحدهم رمى كلمة أشغل الناس هبا  ،وأصبحت حديث املجالس واملنتديات ،
الكل يتحدث عنه ،حيث قال  :سوف أعتزل الدعوة !! أو قريبا من هذا الكالم .
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ولكثرة تناقضاهتم ومساوئهم أطلق عليهم بعض الناس مسميات

عديدة ،ولقبوهم بألقاب تليق هبم  ،فأحدهم يلقبونه بـ ـ ( احلرباء ) لكثرة تلونه
وتغريه  ،وآخر يلقبونه ب ـ (الزئبق) لكثرة إنكاره لام يقوله ومتلصه من أخطائه
حتى ال يمسك عليه يشء ! وآخر يلقبونه بـ ـ ( اهلالمي ) لعدم وضوحه ،وألن
كالمه حيتمل أوجه عديدة  ،وآخر يلقبونه ب ـ ( الليربايل اإلسالمي ) ! بسبب
متيعه وشدة ضالله .
أما الطبقة التي تيل هؤالء الرؤساء  ،ممن يريب الناشئة عىل حبهم
والتعلق هبم  ،فإهنم يتحملون وزر ما يفعلونه  ،فبدل أن ينكروا عليهم
نجدهم يوالوهنم ويدافعون عنهم ،أما ولع هذه الطبقة باألناشيد
امللحنة تلحينا يوازي املوسيقى  ،وغلوهم فيه  ،وولعهم أيضا
ّ
بالتمثيل فحدث عنه وال حرج  ،وخيتارون هلا صغار السن فأصبحت
هلا فرق وآالت ونجوم عىل غرار ما يفعله الفساق  ،فيقال  :فالن
امللحن  ،وبعد أن كانوا يقولون أن هذه األناشيد بدل
املنشد  ،وفالن
ّ
عن األغاين أصبح بعضهم يأخذ طالب حلقات القرآن ويشغلهم هبا
عن القرآن الكريم وعن طلب العلم والذي ضعف لدهيم بشكل كبري
يف اآلونة األخرية  ،وقد رأينا كيف استبدل بعضهم الذي هو أدنى
بالذي هو خري  ،فبعد أن كان قارئا للقرآن مشهورا فيه  ،أصبح منشدا
شبيها باملغنني واهلل املستعان .
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بل إن من غال منهم يف هذه القصائد واألناشيد  ،واستحوذت عىل جل

اهتاممهم ؛ يخُ شى عليه أن يصل إىل مستوى من حتدث عنهم شيخ اإلسالم
ابن تيمية  حيث قال  ( :إن الضالني جتد عامة دينهم إنام يقوم
باألصوات املطربة  ،والصور اجلميلة ،فال هيتمون يف أمر دينهم بأكثر من
تلحني األصوات  ،ثم إنك جتد أن هذه األمة قد ابتليت من اختاذ السامع
املطرب بسامع القصائد بالصور واألصوات اجلميلة إلصالح القلوب
واألحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالني )((( .
وقال  معلقا عىل كلمة الشافعي  املشهورة  ( :وهذا من
كامل معرفة الشافعي وعلمه بالدين  ،فإن القلب إذا تعود سامع القصائد
واألبيات والتذ هبا ؛ حصل له نفور عن سامع القرآن واآليات ) (((.
وقبل أن ننهي هذه اللمحة عىل فكر هؤالء وضالهلم املتطور الرسيع
نذكّر ونقول  :إن التساهل يف البدع واملنكرات سبب من أسباب حلول
النكبات ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ( : فلام ظهر النفاق والبدع
والفجور املخالف لدين الرسل سلطت عليهم األعداء  ،فخرجت الروم إىل
الشام واجلزيرة مرة بعد مرة  ،وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد يشء  ،إىل أن
أخذوا بيت املقدس أواخر الامئة الرابعة ) (((.
( )1اقتضاء الرصاط املستقيم 10
( )2جمموع الفتاوى 532/11
( )3جمموع الفتاوى 178/13
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وقال  يف سبب دخول التتار ديار املسلمني  ( :وكان من أسباب

دخول هؤالء ديار املسلمني ظهور اإلحلاد والنفاق والبدع )((( .

وقال أيضا  ( :وهذا اجلعد إليه ينسب مروان بن حممد اجلعدي آخر
خلفاء بني أمية  ،وكان شؤمه عاد إليه حتى زالت الدولة  ،فإنه إذا ظهرت
البدع التي ختالف دين الرسل انتقم اهلل ممن خالف الرسل وانترص هلم)((( .
وبعد هذا ال ننسى أن ندعو اهلل عز وجل أن هيدهيم للحق ((( وأن جيعلهم
ردءا للعلامء يف حماربة النفاق وأهله  ،وأن يكونوا شجى يف حلوق الزنادقة
ورؤوس أهل البدعوالذين رصحوا بام مل يرصحوا به سابقا  ،وعند ذلك
نفرح هبم وهلم ونقول:
يا سعد إنا لنرجو أن تكون لنا *** سعدا ومرعاك للزوار سعدانا
وأن يرض بك الرمحن طائفة

*** ولت وينرص من باخلري واالنا

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل
آله وصحبه أمجعني.
( )1جمموع الفتاوى 178/13
( )2جمموع الفتاوى 177/13
( )3وال مانع  ،بل ينبغي أن يذهب إليهم من لديه قدرة علمية ورؤية صحيحة ملناظرهتم يف الرس،
وجمادلتهم بالتي هي أحسن  ،بل والضغط عليهم بني فرتة وأخرى لعلهم يرجعون  ،وينبغي أيضا عىل
كبار أصحاهبم شجب أعامهلم هذه وتوجهاهتم اخلطرية  ،وأن يصدروا بيانا يف التربي من أفعاهلم تلك .
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