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 اْلوَالِدَيِْن َأِو سُِكمَْأْ�ُف عََلى وََلوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ ِباْلقِسْطِ َقوَّامِنيَ ُكوُ�وا آمَنُوا الَّذِينَ َأيُّهَا يَااحلمد هلل الذي قال (
 اللَّهَ َفِإنَّ ُتعِْرُضوا َأوْ َتْلوُوا وَِإنْ َتعْدُِلوا َأنْ اْلهَوَى َتتَِّبعُوا َفَلا ِبِهمَا َأوَْلى َفاللَّهُ َفقِريًا َأوْ َغنِيا يَُكنْ ِإنْ وَاْلَأْقرَِبنيَ

 ِباْلقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ َقوَّامِنيَ ُكوُ�وا آمَنُوا الَّذِينَ َأيُّهَا يَا/ والقائل ( ] النساء) [135( خَِبريًا َتعْمَُلونَ ِبمَا َكانَ



) 8( َتعْمَُلونَ ِبمَا خَِبريٌ اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ وَاتَُّقوا لِلتَّْقوَى َأْقرَبُ هُوَ اعْدُِلوا َتعْدُِلوا َألَّا عََلى َقوٍْم شَنَآنُ يَجِْرمَنَُّكمْ وََلا
  ). املائدة[

 صحيحصالة والسالم على سيد�ا حممد بن عبد اهلل الذي أخذ البيعة على على أمته  كما يف (وال
 َال ُكنَّا حَيُْثمَا اْلحَقِّبِ - َ�ُقوَل َأوْ ، َ�ُقومَ وََأنْ:  ( )96/  9( - الباري فتح ترقيم حسب ـ البخاري
 َأيْنَمَا ِباْلحَقِّ َ�ُقوَل َأنْ وَعََلى(  )16/  6( - مسلم صحيح)  ويف لفظ مسلم :  (َالئٍِم َلوْمََة اهلِل فِي َ�َخافُ

  ).َالئٍِم َلوْمََة اللَّهِ فِى َ�َخافُ َال ُكنَّا

وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، ورضي اهلل عن أصحابه من املهاجرين واأل�صار ومن تبعهم بإحسان 
  إىل يوم الدين أما بعد.

العربية السعودية أكتب وأؤلف وأ�اصح وأحاضر رجاء أن  فإ�ين لبثت عشرين سنة يف بلدي اململكة
  يهدي اهلل قومي إىل اإل�صاف والعدل والعلم وخشية اهلل..

ولكن بعد أن رأيت الناس يشرتون الدين ويبيعو�ه.. رأيت أن أصرخ هذه الصرخة اليت ال أعلم هل ترفع 
  ما يف عنقي من أما�ة العلم أم ال..

أريد أن أكون وجيهًا يف الد�يا ملعو�ًا عند اهلل، ال أريد أن أكون من الذين قال وليعذر�ي اجلميع أل�ين ال 
 يَْلعَنُهُمُ ُأوَلئِكَ اْلكَِتاِب فِي لِلنَّاِس بَيَّنَّاهُ مَا بَعْدِ مِنْ وَاْلهُدَى اْلبَيِّنَاتِ مِنَ َأْ�زَْلنَا مَا يَْكُتمُونَ الَّذِينَ ِإنَّاهلل فيهم (

  )159( اللَّاعِنُونَ هُمُوَيَْلعَنُ اللَّهُ



 عََليِْهمْ َأُتوبُ َفُأوَلئِكَ وَبَيَّنُوا وََأصَْلحُوا َتابُوا الَّذِينَ ِإلَّا وإمنا أرجو من اهلل أن يستدركين يف الذين قال فيهم ( 
   ]البقرةواآليتان يف سورة  [ )160( الرَّحِيمُ التَّوَّابُ وََأَ�ا

ن الباطل والظلم والكذب على اهلل ورسوله وخشيت على اللهم إ�ي قد جاملت وسكت عن كثري م
�فسي ورزقي وأوالدي.. ومل أبني إال القليل مما أعلم.. اللهم فاغفر يل بقليل من البيان وجتاوز عن كثري 
من السكوت الذي �فعله ، وادفع عين أصحاب الوشايات، وإن أخذتين ببالء فصرب�ي عليه واحفظين يف 

  لعاملني..أبنائي وذرييت يارب ا

  ثم أقول:

هذا السكوت الطويل عن غلو كثري من العلماء يف اململكة رجاء أن يهتدوا ال فائدة فيه، ألن من عقوبة 
 وَْقرًا آَذا�ِِهمْ وَفِي يَْفَقهُوهُ َأنْ َأكِنًَّة ُقُلوِبِهمْ عََلى وَجَعَْلنَااهلل للمتمادي يف العناد هو احلرمان من اهلداية () (

 ُذكِّرَ مِمَّنْ َأْظَلمُ وَمَنْ)/ وقال (اإلسراء) [46( ُ�ُفورًا َأدْبَاِرهِمْ عََلى وَلَّوْا وَحْدَهُ اْلُقرْآِن فِي رَبَّكَ رْتََذَك وَِإَذا
 وَِإنْ وَْقرًا آَذا�ِِهمْ وَفِي هُيَْفَقهُو َأنْ َأكِنًَّة ُقُلوِبِهمْ عََلى جَعَْلنَا ِإ�َّا يَدَاهُ َقدَّمَتْ مَا وََ�سِيَ عَنْهَا َفَأعْرَضَ رَبِّهِ ِبآيَاتِ
  ) ]57:  الكهف) [57( َأبَدًا ِإًذا يَهَْتدُوا َفَلنْ اْلهُدَى ِإَلى َتدْعُهُمْ

وسيأتي املتعاملون من وعاظ السالطني وعبدة املذاهب وأصحاب اهلوايات اجلدلية ليقولوا: هذه �زلت 
: تعبنا من هذه اإليرادات، فأ�ا ال أكفر حتى  يف حق املشركني وأ�ت تكفر وتقع يف التكفري �فسه.. قلنا

من تعدوهنم كفارًا من اليهود والنصارى والصابئني .. هذا يف الد�يا، أما يف اآلخرة فاهلل هو الذي حيكم 
ويعرف من بلغته احلجة ومن مل تبلغه، من فهما وعقلها ثم استكرب، ومن مل يفهمهما ومل تزعزع قناعاته 

  ا أخالف املذاهب كلها فيما أعلم..السابقة.. فأ�ا يف هذ



ذكرت آية فإ�ين أذكرها الشرتاك الوصف، وال أ�زهلا على أحد.. وإمنا ليحذر املسلم  إذاوعلى هذا ف  
 مِنْ َلهُ يَِجدْ وََلا ِبهِ يُجْزَ سُوءًا يَعْمَْل مَنْ اْلكَِتاِب َأهِْل َأمَا�ِيِّ وََلا ِبَأمَا�ِيُِّكمْ َليْسَفليس بينه وبني اهلل �سب ( 

  ) ] النساء) [123( َ�صِريًا وََلا وَلِيا اللَّهِ دُوِن

وسيتبني للناس يومًا بعد يوم.. أ�ي ال أتبع مذهبًا.. وأن مذهيب ما أفهمه من دين اهلل، حتى قول املقبلي 
سالم، رمحه اهلل ( اللهم ال مذهب يل إال دين اإلسالم) ليس على إطالقه، وإمنا ما �عرف أ�ه من دين اإل

فهذا مذهبنا، وقد خنفي أيضًا أو حنتفظ أل�فسنا بآراء خاصة ال �علنها ألحد، أل�ه جيب أن يبقى قدر 
  من الدين اخلاص بني املؤمن وربه .. فليس كل الدين جيب أن يكون معلنًا..   

  لن أطيل عليكم..

يكون له أثر، إال أ�ه هذا حبث أعددته قبل سنوات عن علماء اململكة العربية السعودية، ورجوت أن 
يظهر أن اجلميع يريد أن يأخذ من دين اهلل وال يعطي.. فهنا ال بد من �شره، وهو حبث هاديء، ال 

  يتهجم على أي شخص منهم، وإمنا ينقل األفكار والفتاوى والسلوك ثم حياول أن يتساءل وينقد.

 تنتج شيئًا ملموسًا، ألن اجلميع وزاد من حرصي على إخراجه بعد أن رأيت هذه املؤمترات اإلسالمية ال
خيشى خمالفة اململكة، وأ�ا شخصيًا ال أدري أحتب حكوميت مثل هذا البحث أو تكرهه، أحتاسبين 
عليه أم تعتربه رأيًا من حقي أن أطرحه، هل هي مع الغلو أم مع االعتدال، هل تريد اإلبقاء على الغلو 

ساد والقلوب، النساء والشباب..أم اإلسراع باملسامهة يف لوقت احلاجة أم قلة ا�تباه له وهو يأكل األج
  إ�قاذهم.



  وأما بصراحة... مل يعد يهمين أتوافق حكوميت على هذا أم ال..

  أل�ي ال أدري ما موقفها بالضبط..

وخاصة بعد هذا التأخر الطويل يف تعديل مناهج التعليم وتوسيع دائرة مشاركة طلبة العلم،  واالستفادة 
  ني وفقهاء املذاهب يف صياغة أقرب إىل دين اهلل من املذهب.من الباحث

فاالقتصار على املذهب الوهابي طال جدًا.. ( وباملناسبة هو مذهب منفصل، يستقل بأفكار عن 
املذاهب األربعة أكثر مما تستقل هي بعضها عن بعض، فمن حقه ومن حقنا ومن حق املعرفة أن يسمى 

موا هبذا املذهب فليفعلوا، لكن ليس من حقهم إيقاف املعرفة اليت تعرف مذهبًا، وإن مل يريدوا أن يتس
، فمن شاء فليصدق ومن شاء فليكذب، وا�ا هنا ال أهنم مذهب منفصل عن املذاهب السنية كافة

أخاطب العوام ال من ساسة وال من أعشار علماء وطلبة علم، إمنا اخاطب من يعرف اخلطاب، ويعرف 
ن مذهب، ومتى يتم دمج املذاهب ومتى يتم فصلها عن بعضها، هناك مهايري مباذا يتميز املذهب ع

  .)علمية ال ختضع لسياسة وال جماملة

  وعلى كل األحوال:

من حق الشباب السعودي أن يطلع على مذهب بلده، من داخل السعودية �فسها، وأن �توقف مجيعًا عن 
  يعرفوا.خداعه وجتهيله، وهذا البحث موجه للشباب فقط ليفهموا و

�عم سيجدون من يقول عين كل شيء.. علما�ي .. ليربايل .. رافضي.. زيدي.. جاهل.. 
  مريض.. جمنون.. اخل املنظومة الوهابية.



  هذه مل تعد تؤثر فينا، أل�نا �رحم من يطلقون مثل هذه األمور.

يتح للنور أن يدخل ال  حنن واهلل أرحم هبم منهم بأ�فسهم، و�ريد هلم اهلداية، لكن من أغلق �عم اهلل فلم
  عرب البصر وال اآلذان وال العقول وال القلوب فماذا �فعل هبم؟

كا�وا يطلقون هذه  إذااللهم إ�نا �قول شهادتنا وأ�ت تعلم أن فينا من الذ�وب أبلغ مما يظنون، وأ�ت تعلم ما 
  االهتامات فينا عن علم أم من باب صد الناس عن احلق... 

  .. وعفا اهلل عنه د�يا وآخرة.. أما اجلاهل فهو يف حل

وأما من يطلق هذه االهتامات وهو يعلم أهنا ليست صحيحة وإمنا ليصد الشباب عما يعرف �ه حق فال 
 صِرَاطٍ ِبُكلِّ َتْقعُدُوا وََلاتعفو عنه.. وأ�ت تعلم كيف جتزيه.. وقد حذرهتم يف كتابك بقولك:  (

)، وأ�ت تعرف من قصد  األعراف[ .. عِوَجًا وََتبُْغوَ�هَا ِبهِ آمَنَ مَنْ هِاللَّ سَِبيِل عَنْ وََتصُدُّونَ ُتوعِدُونَ
  ، ومن صد جاهالً ظا�ًا أ�ه على هدى..الصد عن سبيل اهلل ألجل محاية السبل املفرقة عن سبيله

  وأ�ت البصري بعبادك.. ال حنن..

عليهم تعريف العامل والفقيه ..  وهذه �بذة عن مفهوم العلماء، وتطبيقه على علماء اململكة ( هل ينطبق
  أم ال) ثم �ستعرض مناذج من فتاواهم وآرائهم مع �قدها فيما �راه أ�ه حق..

    فنقول مستعينني باهلل:

   



  

  ... مفهوم العلماء!.. )1(
كلمة جمملة عامة كبرية، قد يراد هبا العامل مطلقًا يف مجيع العلوم، وهذا متعذر يف  - بكسر امليم –العالِم  

ي ويف احلاضر، ومن ادعى أ�ه (عامل) مطلقًا يف كل فروع املعرفة فهو جاهل مبعنى (العلم) املاض
  أصالً...

(من فقه وحديث وتفسري  العامل يف األمور الشرعية الدينية  -وهو الغالب يف االستعمال –وقد يراد هبا  
ذا أيضًا ال ينطبق على أحد ال وعقائد وحنوها وما يلزم ذلك من لوازم كعلم اللغة والتاريخ ...اخل)،  وه

هبذه العلوم جمتمعة، حتى وإن ادعى ذلك أو  -فيما أعلم –يف املاضي وال يف احلاضر، فلم حييط أحد 
قيل عنه ذلك.. وكثريًا ما جند يف كتب الرتاجم اعرتاف هبذه احلقيقة، فيقال ( فالن فقيه وليس 

  مبحدث، وفالن حمدث وال يعرف يف الفقه ...اخل)..  
مثالً .. جند (أهل احلديث) أو من يطلق مستوى التخصص الواحد كـ(علم احلديث)  ثم لو ا�تقلنا على

..  وإمنا جند يف -اليت فروعها بالعشرات -عليهم (علماء احلديث) ليسوا علماء يف كل علوم احلديث 
أفقه يف احلديث، وفال�ًا  الواقع ويف كتب الرتاجم أيضًا: أن فال�ًا من أهل احلديث  أعلم بالعلل، وفال�ًا

  أسرد للمتون، وفال�ًا أحفظ، وفال�ًا أعلم بالرجال ...وهكذا...
.. وهو فرع من علوم احلديث، سنجد  يف الواقع والرتاجم  على مستوى (حفظ  احلديث) ثم لو ا�تقلنا 

  أن فال�ًا أحفظ للمتون، وفال�ًا أحفظ لألسا�يد ..اخل.
حفظ األسا�يد) مثالً: لوجد�ا فال�ًا أحفظ ألسا�يد أهل بلده، وفال�ًا ورمبا لو واصلنا الطريق يف ( 

  أضبط لصيغ األداء (مسعنا، حدثنا، أخرب�ا، العنعنة، األ�أ�ة، ..اخل)..



�قصد هبم من حيث التعريف من كا�وا (علماء عند الدولة ثم أكثر  املعاصرون يف اململكة 1فالعلماء
رمسي)، وهذا ما سار عليه اجملتمع اإلسالمي من القرون األوىل إال يف الشعب السعودي بالتبعية للتعيني ال

النادر،  فلم خيضع هذا اإلطالق (العلماء) ملعايري علمية، ال يف القرون املاضية وال يف احلاضر، فإمهال 
املعايري خطأ قديم، ال تتحمله الدول وحدها وال الشعوب أيضًا، إ�ه قصور يف احلضارة اإلسالمية على 

  املستوى السياسي والشعيب والعلمي...
  وهنا يطرأ السؤال التايل:   

  
  أين (علماء اململكة) من التعريف ذي املعايري العلمية ؟.. -أ 
  

فيما يتعلق مبوضوعنا (علماء اململكة) فإن إدراك طلبة العلم واملسئولني وعامة الشعب لتحصيل 
يت سبق ذكرها،  ليس على مستوى واحد، بل على (العلماء) العلمي يف الفروع العلمية الشرعية ال

مستويات متفاوتة.. أعين أن البعض يدرك أهنم علماء يف أمور من األمور دون أمور، وأهنم يعلمون 
وجيهلون، ينصفون ويتعصبون، يقلدون وينافحون،  ولكن مبا أن الوقت والزمن قد تغري ويستلزم مزيدًا من 

كر قيودًا عشرة جيب إعماهلا ال إمهاهلا يف عبارة (علماء اململكة)، الدقة والضبط لأللفاظ أحب أن أذ
مبتدءًا بالتصور الشعيب والرمسي العام، �ازًال يف كل قيد درجة من التعميم واإلطالق إىل التخصيص 
والتقييد، وهذا من باب اإل�صاف ومعرفة الذات وتفاعالً مع التحديث العلمي الزاحف على اجملتمع شئنا 

نا،  والذي من املفرتض أن جيعلنا �عيد النظر يف كثري من اإلطالقات، و�راجع كثريًا من أم أبي
                                                            

ملحوظة :  �قصد من كلمة (العلماء) هنا هم الذين عينهم (الدولـة ) ولـيس بالضـرورة أن تنطبـق علـى الواحـد منـهم          1
(العلم) معايري تعريف (العامل)، وهذا ليس تقليالً من أحد، ال الذي إختار وال الذي أختري، لكن عندما يتعلـق املوضـوع بــ   

 جيب أن �عطي ما أمكننا من الرأي األقرب للعلمية واملوضوعية.. 



(اإلطمئنا�ات) اليت كنا عليها يف املاضي ضرورة أو شبه ضرورة، أما اليوم فالعذر يقل مع زحف املعرفة 
  ... لذلك  هناك عشرة قيود جيب التنبه هلا:

  
  ) فقط:القيد األول: (علماء يف العلوم الشرعية

  
إال أ�ه أفضل من  عبارة (العلماء = باملطلق) وهذا القيد  -كما سيأتي -هذا القيد  رغم أ�ه ال يكفي 

(يف العلوم الشرعية) مسلم به عند السلطات الرمسية وعند عامة الشعب فالذي يتبادر إىل األذهان عند 
املتبادر السائد... وهذا إطالق  هذا اإلطالق (العلماء) أهنم (علماء يف كل العلوم الشرعية) ولعله

واسع رغم هذا القيد، وقد سبق بيان ضعف دالئل هذا اإلطالق... ولكن بقيت يف أيديهم 
موضوعات ال خربة هلم هبا، وعلى سبيل املثال (ما خيص رؤية األهلة)، و( املسألة الدميقراطية، 

األخرية أهنم دون كثري من العامة يف ا�تخابات وحنوها، حوار بني املذاهب،...) فقد تبني يف السنوات 
العلم بأمهية هذه األمور، فلماذا يستفيت العامل هبذه األمور من جهل قدرها؟! فالشعب مثالً أوعى من 
العلماء بأمهية الفلك واملراصد ... فلماذا يبقى األوعى تابعًا لألقل وعيًا يف هذه املسألة؟... وعلى 

عند اجلهل باألمر ال عند العلم به؟ فهذه األمور كان من املفرتض أن هذا فقس.. فاالستفتاء إمنا يكون 
  يتم االستغناء فيها عن (العلماء) من قديم..

  قال تعاىل (فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون)..
  ومل يقل (إن كنتم تعلمون)..

  وال إن (كا�وا جيهلون).. أكثر من جهلكم...
  كر (هم العلماء املقلدون)..هذا إذا سلمنا بأن املراد بأهل الذ

  



  
  القيد الثا�ي: (علماء يف الفقه والعقائد فقط):

  
هبذا القيد أ�زلنا (العلماء درجة أخرى) كان الواجب أن ينزلوها، وهذا القيد رغم أ�ه  املتبادر إىل 

مع  أذهان كثري من طلبة العلم الذين هلم �صيب جيد من التحصيل، إال أهنم ال يعلنون هذا التقييد،
مع  –أمهيته، فال يستفتون يف علوم شرعية أخرى كاحلديث والتفسري مثالً... فكثري من طلبة العلم 

يعرفون أن علماء اململكة هم (علماء يف الفقه والعقائد)  دون    -التحفظ على هذا اإلطالق أيضًا
لتفسري،  وال كعبد العزيز غريها من علوم الدين، فليسوا كاأللبا�ي يف علم احلديث، وال كابن عاشور يف ا

عبد الفتاح قاريء يف القراءات فضالً عن اللوازم الالحقة كالتاريخ واللغة واملنطق، إذن فطلبة العلم   
يعرفون أن علماء اململكة ينصب اهتمامهم على العقيدة والفقه، وأهنم مكثرون من اإل�تاج يف هذين 

تبادر بدأ يتزايد خاصة بني طلبة العلم.. إال أن كثريًا من العلمني (الفقه والعقائد) دون غريها،  وهذا امل
هؤالء الطلبة وغريهم بقي يستفيت العلماء يف أمور تتعلق بعلوم شرعية ال حيسنون اخلوض فيها، ولذلك 
أتي إجاباهتم يف هذه احلقول الشرعية بعيدة عن طبيعة هذه العلوم وعمل أصحاهبا.. وكان األوىل ترك 

  ذه العلوم، وكان الواجب عليهم أن يقولوا : اسألوا فيها من هم أعلم منا هبا..استفتائهم يف ه
ورغم هذا القيد اجلديد (علماء يف الفقه والعقائد) إال أن الدقة واملوضوعية تقتضي زيادة قيود، فعبارة 

تعذرة على علماء اململكة بل م  -عند التحقيق –(علماء يف الفقه والعقائد) عبارة واسعة ال تنطبق 
  ... وسيأتي البيان هبدوء مقنع..

  
  لنأخذ (علماء يف الفقه) وحنللها.. باختصار 

  ثم �أخذ (علماء يف العقائد) وحنللها.. باختصار 



  وسنخرج بنتيجة علمية مرضية ... أن هذا اإلطالق ال يصح علميًا يف علمائنا... 
  

  أوًال: (معنى علماء الفقه و�قده):
  
  قه)... عندما �أخذ كلمة (الف 

جند أن عبارة (فالن عامل يف الفقه)  كلمة عامة يلزم منه املعرفة بسائر املذاهب الفقهية (كاملالكي 
والشافعي واحلنفي واحلنبلي والظاهري وفقه أهل احلديث وفقه املذاهب املندثرة كاحلسن البصري 

املنتسبة ألهل السنة  والثوري والنخعي واألوزاعي وداوود والطربي ..اخل) هذه املذاهب الفقهية
  فقط!..

وهذا متعذر على العلماء املقصودين يف هذا البحث (علماء اململكة)؛ فكيف لو أضفنا املذاهب   
اإلسالمية األخرى كاجلعفرية والزيدية واإلباضية ... اخل... فضالً عن العلم بأصول الفقه، ولكل 

ًا فكيف �دعي أن (علماء اململكة أو مذهب (أصول فقه)...  ال ريب أن األمر سيكون أكثر تعذر
مصر أو الشام) هم فقهاء مطلقًا دون حتديد وتقييد.. ال بد من إضافة قيود علمية، من باب العلم أوًال 

  ...  2والتواضع ثا�يًا

                                                            
قــد يقــول قائــل: هــم يأخــذون (فقههــم مــن الكتــاب والســنة ومــا �صــره الــدليل ولــيس بالضــرورة أن يعــودوا ملعرفــة هــذه   2

ة) .. ولكن ال املذاهب).. �قول : هذه دعوى كل املذاهب، ليس هناك مذهب إال وهو يظن أ�ه (متبع للكتاب والسن
يدعي أحد أ�ه درس الكتاب والسـنة مباشـرة واسـتنبط منـها األحكـام وأصـدر الفتـاوى، كلـهم يعرتفـون أهنـم يف البدايـة            
حفظوا خمتصرات يف الفقـه املـذهيب اخلـاص باملـذهب ثـم توسـعوا إىل مطـوالت يف املـذهب �فسـه ثـم اطلعـوا علـى بعـض              

قـد يطلـع بعضـهم عرضـًا أو حلاجـة علـى بعـض         –وهو أقل القليـل   –م اإلجتهادات والرتجيحات داخل املذهب �فسه ث
الكتــب الفقهيــة للمــذاهب األخــرى .. ومــن النــادر جــدًا أن يــذهب أحــدهم مباشــرة للبحــث عــن احلكــم الشــرعي يف  



  إذن فـ( علماء اململكة) يف الفقه إمنا تعلموا (املذهب احلنبلي) فقط ..   
اء املذاهب الفقهية األخرى).. إطالعًا ال جند له أثرًا يف مع احتمال اطالع لبعضهم على (بعض آر

من مصادر غري أصيلة (أعين   - لو حصل  –فتاواهم وال مؤلفاهتم وآرائهم.. و رمبا كان ذلك اإلطالع 
  من املصادر احلنبلية الناقلة)..

ال يدعي العلماء والناقل غالبًا ما تعوزه الدقة .. وألن لكل مذهب اصطالحاته وأدلته املوسعة اليت  
  املقصودون هنا (علماء اململكة) أهنم قرءوها قراءة مستوعبة منصفة منتجة...

إذن فهل يظن طالب علم، وهل يدعي (عامل من هؤالء العلماء األفاضل) أ�ه تعلم (مجيع املذاهب الفقهية 
اهلل؟.. كال .. هم يف اإلسالمية) وأ�ه إمنا يفيت مبا ترجح لديه فيختار أقواها دليالً وأقرهبا ملراد 
  ترامجهم يعرتفون أهنم إمنا قرءوا بعض كتب الفقه احلنبلي دون غريها .. إذن:

  
  القيد الثالث: (علماء املذهب احلنبلي يف الفقه و�قده): 
  
  فإضافة قيد (احلنبلي) أكثر موضوعية وتواضعًا، وإن مل يكن كافيًا.. 

  لم متامًا، وذلك لسببني:فهذا التعريف املقيد قد يسلم هلم، وقد ال يس

                                                                                                                                                                          

الكتــاب أو الســنة ألن هــذا الطريــق مكلــف ومتعــب جــدًا .. ثــم كتــب الفقــه خيتلــف فيهــا الفقهــاء فهــذا يصــحح هــذا   
هـذا يضـعفه، وهـذا ينصـر هـذا التفسـري وهـذا يـرده .. فاملسـألة ليسـت هبـذه السـهولة الـيت يتصـورها ...               احلديث و

ولذلك مل يسلكها علمـاء اململكـة وال غريهـم، وإمنـا هـي طريقـة لـبعض أهـل احلـديث يف القـرن الثالـث، ومـن فـروع هـذه               
لظاهريـة أم ال .. وسـنرى أن املفـيت األسـبق     الطريقة (املذهب الظاهري) وهو إىل اآلن حمل خالف : هل يعتد خبـالف ا 

حممد بن إبراهيم يأمر بطرد فقهاء الظاهرية من اململكة فكيف يكو�ـون ظاهريـة؟! كمـا أهنـم مل يقولـوا يومـًا لسـنا حنابلـة         
  وإمنا حنن (فقهاء الكتاب والسنة) .. ألن هذه دعوى كبرية أكرب من القول بأهنم (علماء فقه).. 



مل يعرفوا املذهب احلنبلي الفقهي من أقوال اإلمام أمحد �فسه سواء يف كتبه أو  -يف الغالب –األول: أهنم  
... وإمنا عرفوها من كتب  -3على حتفظ  يف مسألة أن يكون ألمحد مذهب يف الفقه –كتب تالميذه 

وابن تيمية حمل  –أو مما �قله ابن تيمية عن احلنابلة املتأخرين (املختصرات) كاملقنع وزاد املستقنع، 
إضافة إىل أخذهم من فقه ابن  –خالف داخل احلنابلة أ�فسهم يف تقييم دقته يف �قل املذهب احلنبلي 

تيمية  الذي ا�فرد به عن أمحد، فقد أخذوا من فقهه أشياء مهمة كالقول بأن صالة اجلماعة شرط من 
،  وغريها والبن تيمية اجتهادات وا�فرادات 6، ومسألة الطالق5ر بالنية، وقتل من جه4شروط الصالة

                                                            
ن الثالث والرابع مل يكو�وا يصـنفون اإلمـام أمحـد يف (أهـل الفقـه) وال يعدو�ـه (فقيهـًا) وإمنـا يعدو�ـه مـن           معظم علماء القر 3

هـ) 310(علماء احلديث، والسنة)،  السنة تعين العقائد، ولذلك فالكتب املتقدمة يف اختالف الفقهاء ككتاب الطربي (
خـرين ممـن هـم أقـل شـهرة مـن أمحـد كـداوود الظـاهري والثـوري           مل يورد كـالم أمحـد وفتـاواه مـع إيـراده لفتـاوى الفقهـاء اآل       

واألوزاعي وأبي يوسف والشيبا�ي وحنوهم... هذا مع كراهية أمحد لتأليف الكتب يف الفقـه خاصـة وهنيـه عـن ذلـك      
وتبديعه الفقهاء، ومع كثرة اختالف أصـحاب أمحـد يف تـدوين آرائـه .. حتـى أ�ـه قلمـا توجـد مسـألة فقهيـة إال و�سـب            

نابلة ألمحد أكثر من رواية فيها .. فله يف أكثر املسائل قوالن وثالثـة، وقـد تصـل أقوالـه إىل اخلمسـة والسـتة والسـبعة        احل
يف بعــض املســائل، فهــذا اإلضــطراب الكــبري بــني احلنابلــة يف معرفــة رأي أمحــد بدقــة مــن أكــرب األســباب الــيت هجــر فيهــا   

كـان   -مـع قربـه الـزمين منـه     -ا سـئل عـن سـبب تركـه ألقـوال أمحـد       املتقدمون (فقه أمحد) ولذلك وجد�ا الطربي عندم
جوابه (مل أجد له أصحابًا يعول عليهم)... هذا يف الفقه وأما يف العقائد فقد سبق البحث يف آرائـه العقديـة يف مبحـث    

 سابق..

ة اجلماعة واجبة .. ومن فروعها قوله بأن صال -كما سيأتي –أخذ هبا الشيخ حممد بن إبراهيم املفيت األسبق  4
باإلمجاع! مع أهنا سنة عند مجهور العلماء! بل حتى أمحد بن حنبل يراها سنة على الصحيح من الروايات عنه... 

 إمنا أخذها علماء اململكة من ابن تيمية ال من أمحد بن حنبل...  -فضالً عن كوهنا شرطًا –فالقول بوجوهبا 

.. وهي فتوى ال عالقة هلا بأمحد وال املذهب احلنبلي  -كما سيأتي –م أخذ هبا املفيت األسبق حممد بن إبراهي  5
  وإمنا هي من فتاوى ابن تيمية ...



ليس عليها اإلمام أمحد، وبعضها ليس عليه األئمة أألربعة،  وال يتسع املقام لذكر اإلختالفات الفقهية بني 
ى ابن تيمية وأمحد .. فمن حق ابن تيمية أن خيالف أمحد، كما أن املواطنني من فقهاء املذاهب أألخر

  هلم أن خيالفوا مذهب أمحد ومذهب ابن تيمية...
  إذن قد يسلم هلم أهنم (فقهاء يف املذهب احلنبلي) وقد ال يسلم..

  ثا�يًا: علماء يف (العقائد) و�قده:
أما يف العقائد، فالعقائد أيضًا كلمة عامة كبرية مطلقة واسعة، علمًا بأن علماء اململكة خيوضون يف 

مسائل تتعلق باألديان واملذاهب والفالسفة والتيارات الفكرية وحيكمون على  فتاواهم يف اإلجابة عن
  اجلميع أحكامًا تتسم بالتعميم واخللط وغياب املعرفة...

ولكن حتى لو استثنينا (عقائد غري املسلمني) واستثنينا (التيارات واملذاهب املادية والفلسفية  
غريهم ممن درس هذه العلوم وعرف ما فيها ... لو سلمنا والعلمية) ... وقلنا جيوز هنا أن ينقلوا عن 

  هبذا..
  إال أ�ه قد بقيت (عقائد املسلمني ومذاهبهم الفكرية)... 
فهل علماء اململكة هم (علماء يف عقائد املسلمني؟)!.. حتى يفتوا للناس بأن ما هم عليه من الفتاوى  

  واآلراء هي األقرب للكتاب والسنة؟!
  التايل:لننظر يف القيد  

                                                                                                                                                                          
أي أن طالق الثالث دفعة واحدة تعترب واحدة، وهذه أخذ هبا ابن باز وهي ليست ألمحد وال ألحد من األئمة   6

إمنا البيان أن ,ست املسألة هنا ترجيح الصواب، أألربعة، وإمنا هي فتوى البن تيمية.. ولعل ابن تيمية أصوب فلي
(علماء اململكة) أخذوا كثريًا من فتاوى ابن تيمية.. اليت ا�فرد هبا عن أمحد... فهم أكثر تقليدًا البن تيمية يف الفقه 

ه والعقائد وخاصة املتأخرين منهم... وقد لقي ابن باز عنتًا ومشقة من املفيت السبق (ابن إبراهيم) بسبب هذ
 الفتوى.. 



   
  القيد الرابع: علماء يف (عقائد املسلمني) و�قده ..

(املسلمون) كلمة عامة يشمل كل أهل القبلة، فعقائد املسلمني كثرية ما بني أهل سنة ومعتزلة وإمامية   
وزيدية ومرجئة وجهمية وإباضية وخوارج وقدرية و�واصب ..اخل .. فهذه عقائد املسلمني و هي 

لماء اململكة) أهنم أحاطوا هبا وقرءوها من مصادرها .. وهذه ترامجهم ليس فيها كثرية وال يدعي (ع
  إال تعلم كتب العقيدة املذهبية (الوهابية أو ابن تيمية أو احلنبلية) فقط..

ولو ادعوا أهنم اطلعوا على حجج مذاهب املسلمني وكتبهم وعقائدهم من مصادرهم ملا صدقهم   
من كتب امللل والنحل والردود اليت  - بتحريفاهتا –قرؤون هذه العقائد باحث منصف،  والصواب إمنا ي

ألفها (أهل السنة) من سلفية وأشاعرة  وظاهرية .. والتخاصم حاصل بني هذه املذاهب وأهل السنة، 
واخلصم ال يؤمن منه تضخيم األمر الصغري أو تصغري العظيم مع التزيد أو التعميم أو عدم الدقة أو قد 

  ر إىل اإلفرتاء ..يصل األم
  إذن فاألمر حيتاج لقيد خامس.. وسادس ... وسابع ...اخل.

  
  القيد اخلامس: علماء يف (عقائد أهل السنة) و�قده..

  
أيضًا عبارة (أهل السنة) تشمل السلفية واألشاعرة والصوفية املعتدلة والظاهرية ... وال يدعي علماء 

باستثناء السلفية.. اللهم  إال اإلطالع السابق الذي يأخذ اململكة أهنم اطلعوا على كتب هذه املذاهب 
  عقائد اآلخرين من كتب خصومهم.. مع ما حتمل من حتريف وتزيد وتعميم وتشنيع وأحيا�ًا إفرتاء..

  على كل حال: غلب على (لقب أهل السنة) مذهبان...
  املنزِّهة (األشاعرة واملاتريدية) ومن علمائهم النووي وابن حجر ... 



  .. ومن علمائهم الدارمي وابي يعلى وابن تيمية ..7واملثبتة (احلنابلة والكرامية) 
  وقد غلب لقب (األشاعرة) على املنزهة..

  كما غلب لقب (احلنابلة) على املثبتة.. 
  لذلك سأقتصر على لقب (األشاعرة) يف املنزهة،  واحلنابلة يف (املثبتة)...  

نة) من بعد القرن الرابع... وغلبوا عليه خارج اململكة.. فإذا فاألشاعرة غلبوا على لقب (أهل الس
  قيل (سين)  يف الشام أو مصر أو املغرب فيعين عندهم يف املعنى اخلالص: (أشعري)...

كما أن احلنابلة غلبوا على هذا اللقب داخل اململكة ويف بعض كتابات احلنابلة يف القرن الثامن كابن تيمية 
  قيل (سين) داخل اململكة فيعين  يف املعنى اخلالص: (حنبلي)..وابن القيم .. فإذا 

  
يرون أهنم هم أهل السنة احلقة وأتباع (السلف  إذن فالقسم األكثر من أهل السنة (وهم ألشاعرة)

  الصاحل) وجيعلون احلنابلة ضمن (املشبهة واجملسمة)...
  عية واملالكية واألحناف) يف اجلملة.. لقب (عقدي) ألتباع املذاهب الفقهية الثالثة (الشاف واألشاعرة
  يتسمون اليوم (بأهل السنة) مع قلة استعماهلم للقب (األشاعرة)..   واألشاعرة

  
                                                            

املنزهــة: �ســبة إىل تنــزيههم اهلل عــن صــفات املخلــوقني، مــن تأويــل الصــفات أو تضــعيف ورد األحاديــث الضــعيفة يف     7
الصــفات... واألشــاعرة: �ســبة إىل أبــي احلســن األشــعري، وهــم أغلبيــة املنزهــة،  واملاتريديــة �ســبة إىل أبــي منصــور     

إثباهتم الصـفات مـا يرو�ـه مـن صـفات اهلل، كاليـدين والعيـنني، والوجـه والرجـل          املاتريدي، وهم األقل، واملثبتة: �سبة إىل 
والساق والقدم والذراع والصدروالقعود واجللوس والعلـو واحلركـة ... ألهنـم يـرون أهنـا قـد وردت فيهـا �صـوص، بينمـا          

نصـوص مـا صـح منـها كاليـد مـثالً       يرى املنزهة أ�ه ال جيوز أن �نسب إىل اهلل هذه الصفات ألهنا تشبيه له بـاملخلوقني، فال 
فإهنا تعين القدرة أو الكرم حبسب السياق القرآ�ي، وما مل يصـح منـها وهـو األكثـر: كالصـدر والـذراعني والقعـود واحلركـة         

  واإل�تقال والشاب األمرد وصورة آدم فيجب إ�كاره وتنزيه اهلل عنه.. 



فريون أهنم هم أهل السنة أتباع السلف الصاحل وجيعلون  أما القسم األقل من أهل السنة (وهم احلنابلة)
  األشاعرة ضمن (اجلهمية واملعطلة).. 

  قدي وفقهي (ألتباع املذهب احلنبلي) يف اجلملة..واحلنابلة لقب ع
.. مع قلة استعماهلم 8واحلنابلة يتسمون بـ (السلفية) اليوم وتركوا اللقب (العقدي القديم وهو احلنابلة) 

  للقلب (أهل السنة) لغلبة األشاعرة عليه وخاصة خارج اململكة...
عيات (اتباع السلف الصاحل) وينتسبان (للسنة) ولو ركز�ا على داخل اململكة لوجد�ا أن أشهر مذهبني يد

  مها احلنابلة واألشاعرة ..
وقد تغلب احلنابلة يف الداخل على لقب  (السنة) وتغلبوا على لقب (السلفية) داخل اململكة  

وخارجها... خاصة مع دعم الدولة بطبع كتب ابن تيمية والدارمي وحممد بن عبد الوهاب وتوزيعها 
  راكز واملدارس واجلامعات ...على كثري من امل

فهل علماء اململكة بعد أن تغلب األشاعرة على لقب أهل السنة وخاصة يف اخلارج، فهل علماء اململكة  
  (علماء يف العقيدة السلفية)؟!

  
                                                            

يبــهم عقـديًا يف املاضـي مل يكــن (السـلفية) وال (أهــل    �شـأة املـذهب احلنبلــي هـي �شـأة عقديــة صـرفة... كمـا أن تلق       8
ــة)... وهــذا اللقــب أقــرب للدقــة وقــد اســتخدم مــن عصــر الطــربي         الســنة) وإمنــا كــا�وا يلقبــون هبــذا اللقــب (احلنابل

هــ) واسـتخدمه أصـحاب التـواريخ مـن حنابلـة وغريهــم، كاخلطيـب البغـدادي  (احلنبلـي ثـم الشـافعي) يف كتابــه            310(
) وقد ألف هذا التاريخ أيام حنبليته، كما استخدمه (ابن اجلوزي احلنبلي) يف كتابـه (املنـتظم)، وابـن األثـري     (تاريخ بغداد

(املــؤرخ) يف كتابــه (التــاريخ) والــذهيب (احلنبلــي أصــوًال الشــافعي فروعــًا) يف كتابــه تــاريخ اإلســالم، وابــن كــثري (احلنبلــي    
تيميـة جنـده أحيا�ـًا يعـرتف هبـذه التسـمية العقديـة يف جممـوع الفتـاوى فيطلـق            أصوًال) يف كتابه (البداية والنهاية)، بل وابـن 

ــيس            ــة) ول ــة واحلنابل ــو (احلنبلي ــدة الســلفية ه ــديم واألشــهر للعقي ــل (األشــاعرة).. فاللقــب الق ــة) يف مقاب لقــب (احلنبلي
 (السلفية)...



  
  القيد السادس: علماء يف (عقائد السلفية) و�قده 

  
  جيب أال منل إذا أرد�ا التدقيق يف املسائل العلمية ...

السلفية) لقب عام وإن كان أدق من لقب (أهل السنة) ... ومع أن هذا اللقب (السلفية) يدعيه فـ (
األشاعرة واحلنابلة، إال أن احلنابلة تغلبوا عليه، فعندما �سمع بالسلفية اجلهادية، أو السلفية للدعوة 

  ووي... والقتال، فهذا يعين أهنم �تيجة كتب ابن تيمية والوهابية ال كتب ابن حجر والن
إال أن مضمون احلجة  (السلف الصاحل) ال يسلم هبا املذاهب األخرى اليت ال تنتسب هلذا اللقب، 
فحجة (السلفية) أهنم (أتباع السلف الصاحل) وعلى (منهج السلف الصاحل) من الصحابة والتابعني 

  وأتباعهم يف القرون اليت يسموهنا (القرون املفضلة)..
وى بني سائر املذاهب سواء من تسمى منها بالسلفية أو من مل ينتسب إىل هذا فهذه احلجة ملتقى الدعا

اللقب، فتفسري العبارة ومضموهنا هو الذي فيه النزاع وليس النزاع يف اللقب.....  وهذا النزاع يف 
  التفسري أو مضمون الدعوى عائد ألسباب:

  ني أيضًا... أوًال: أن املذاهب األخرى تدعي أن سلفها من الصحابة والتابع
فلو قرأ أي باحث كتب املعتزلة لوجد أن املعتزلة  يسردون أمساء كثري من الصحابة يف (سلفهم الصاحل 
كاخللفاء الراشدين وابن عمر وابن عباس وابن مسعود .. ومن التابعني احلسن وقتادة وابن سريين  

  ...اخل) ...
عني (من السلف الصاحل) لكنهم ال يصححون كوهنم وعلماء اململكة يعرتفون أن كل هؤالء الصحابة والتاب

(سلفًا للمعتزلة أو أن عقائدهم اعتزالية) .. مثلما املعتزلة ال يصححون كون هؤالء سلفية أو أن 
  عقائدهم سلفية كعقائد السلفية املعاصرة... 



ن واحلسني وهم وكذلك الشيعة مثالً يقولون هم أتباع أهل البيت  من صحابة وتابعني كاإلمام علي واحلس
  صحابة، وأتباع أتباعه من التابعني والسلف الصاحل...

ويقر علماء اململكة أن اإلمام علي وعمار واحلسن واحلسني والباقر والصادق من (السلف الصاحل) وإمنا  
  يتنازعون مع الشيعة يف ثبوت تلك العقائد عنهم..

احل) من صحابة وتابعني، كذي اخلويصرة والشيء �فسه عند اخلوارج فهم يسردون أمساء (سلفهم الص
وابن عباس  وعبد اهلل بن وهب الراسيب .. ثم من التابعني  جابر بن زيد وعبد اهلل بن إباض وعكرمة 
وجندة و�افع بن األزرق..  فهؤالء عند اخلوارج هم (سلفهم الصاحل) وال ينازعهم علماء اململكة يف كون 

عباس وجابر بن زيد ...... لكن ذا اخلويصرة عندهم ممن أغلب هؤالء من السلف الصاحل، كابن 
غري وبدل وضل .. وال ينازعون بأن عكرمة وعبد اهلل بن إباض من التابعني لكنها فيهم أخطاء يف 

  العقائد... وهكذا...
(إذن فاملسألة عائدة على علم الرواية: أن كل فرقة تروي روايات وتصدق رواياهتا ورجاهلا وترفض 

  آلخرين ورجاهلم)..روايات ا
ومبا أن الدول الكربى القائمة (األموية والعباسية ثم العثما�ية) كا�وا ينتسبون إىل (السنة) يف الغالب  

باستثناء أوقات حمدودة .. فقد أدى هذا ال�تشار (أهل السنة من األشاعرة واحلنابلة) وقلة املذاهب 
حيا�ًا... إال أ�ه مع ظهور الدول القطرية يف العصر األخرى وإمهال تراثها بل وعدم اإلعرتاف بوجودها أ

احلديث اكتشف (أهل السنة من حنابلة وأشاعرة) أن دوًال كاملة هلا مذاهب ال تنتسب للسنة .. 
كاإلمامية يف إيران والزيدية يف اليمن واإلباضية يف عمان ... فبقي أهل السنة بني مصحح ملا كتبه 

، وبني متابع الكتابات املشوهة عنهم... وكذلك احلال عند تلك أسالفهم عن هذه الفرق واملذاهب
املذاهب إذ بقي يف �فوسهم ذكريات اإلضطهاد للدول السنية مع ما صاحب هذه األضطهادات من 



(فتاوى سنية) حمرضة عليهم ومؤيدة للسطان ... وهذا يرتك صورة مشوهة وتعميمية عن (أهل 
  السنة).. 

  
  :ويف مسألة علماء اململكة

لو استطاع علماء اململكة إقناع املذاهب األخرى بأ�ه ليس يف الصحابة وال التابعني معتزلة وال شيعة وال  
إال أهنم سيجدون صعوبة أكرب يف إثبات أن هؤالء الصحابة   - 9مع صعوبة هذا اإلثبات –خوارج 

سلفية... سواء يف مسألة والتابعني هلم ( عقائد سلفية) كتلك العقائد السلفية املنتشرة يف الكتب ال
الصفات أو خلق القرآن أو مسألة االستثناء يف اإلميان أو التفاضل بني الصحابة أو التربك...اخل فمعظم 
هذه األمور اليت يبالغ فيها علماء اململكة السلفيون املعاصرون ويبنون عليها تكفري املسلمني وتضليلهم إمنا 

املذاهب وتنازعت فيها هذه املذاهب بعد الصحابة هي مسائل مذهبية حادثة حدثت مع �شأة 
  والتابعني..

  إذن بقي أن �قول: هل علماء اململكة حنابلة؟!
  

  القيد السابع: علماء يف (عقائد احلنبلية) فقط:
  

                                                            
بة والتابعني، وكان يف اخلوارج قليل خاصة يف الشيعة واخلوارج، فقد كان من أصحاب علي ومفضليه كثري من الصحا 9

من الصحابة وكثري من التابعني، وكان يف التابعني كثري من املعتزلة... ولكن هذه الشيعة معتدلة وليست كتفصيالت 
اإلمامية املتأخرة كالعصمة واملهدوية وكفر بعض الصحابة الكبار..اخل، أما اخلوارج واملعتزلة فقد تشكلت أصول 

لقرن األول والثا�ي..  وفيهم صحابة وتابعون.. كما لن جند صحابيًا يتكلم يف خلق القرآن والصفات املذهبني يف ا
 التفصيلية اليت تثبتها كتب السلفية... ..



كان هذا القيد ضروريًا وعلميًا أكثر من القيود السابقة، وهذه القيود تأتي فائدهتا عندما �رى أهنا من 
  لوحدة وأقوى حمفزات التواضع واهلدوء والعلمية ...أكرب عوامل ا

فقد سبق أن لقب (أهل السنة) لقب استحوذ عليه مذهبان (األشاعرة واحلنابلة).. فهذا ما ال ينكره 
  علماء اململكة .. كما أن (لقب السلفية) حمل تنازع يف التفسري ال يف االسم..

يدة بل هم يذمون األشاعرة ويبدعوهنم ويعدوهنم من وعلماء اململكة ال يدعون أهنم أشاعرة  يف العق 
الفرق اهلالكة يوم القيامة، وال يستطيعون إثبات أن تلك التفصيالت العقدية كان يعتقدها (السلف) من 
الصحابة وكبار التابعني،  فما بقي إال كوهنم (حنابلة) فهنا يقل النزاع... ويسلم خصومهم من أهل 

ون أن ينسبوا ألمحد بن حنبل ماعجزوا عن �سبته إىل السلف من الصحابة السنة اآلخرين .. ويستطيع
  والتابعني...

  إذن فهم (حنابلة يف األصل، رغم أهنم منتسبون إىل األلقاب املتنازع عليها كأهل السنة  والسلفية)... 
  لكننا جندهم ال يتسمون بـ(احلنابلة) إال من جهة الفقه فقط! 
م يتسمون أو يتلقبون باأللقاب األكثر سعة ( كأهل السنة والسلفية) رمبا ألهنم أما من جهة العقيدة فإهن 

يريدون أن يثبتوا أهنم هم (أهل سنة) فقط وغريهم (مبتدعة) وإن ا�تسبوا (للسنة)... وأهنم (أتباع 
  السلف الصاحل من الصحابة والتابعني) وإن ا�تسب غريهم لسلف صاحل من صحابة وتابعني.. رمبا..

مبا أهنم يرون أن اإلمام أمحد هو إمام أهل السنة .. وأن عقيدته ومدرسته سنية سلفية فهم لكن 
(حنابلة) يف العقيدة ... مادام أن احلنابلة سنة وسلفية... فال ضري يف �سبتهم إىل أمحد عقيدة 

  ...وفقهًا.. لقلة من ينازعهم على هذا اللقب، وكثرة من ينازعهم على األلقاب األخرى العامة 
  فهل هم حنابلة يف العقيدة؟

  هل احلنابلة يف العقيدة مذهب أم مذاهب؟...
  سؤال ال يعرف دقته إال من قرأ املسرية احلنبلية ..



  عندها سيعرف أن احلنابلة مذاهب وتيارات ...
  فمن أي هذه التيارات أتت املدرسة احلنبلية اليت ينتمي إليها علماء اململكة؟..

  ة.. إذن فالقيد الواجب إضافته يكون على النحو التايل: إهنا مدرسة ابن تيمي
  

  القيد الثامن: علماء يف (العقيدة احلنبلية التيمية) فقط:
  

قلنا هذا ألن (العقيدة احلنبلية) تنازع فيها فريقان من احلنابلة املتفقني يف الفقه واملختلفني يف 
  العقيدة....

خالفتهما معًا  يف العقيدة يف أمر  هو عندها(لب العقيدة) ثم جاء فرقة ثالثة ( وهي فرقة ابن تيمية) 
وهي مسألة القبور وتوابعها من تربك وتوسل وتعظيم وصالة عندها ...اخل.. ومبا أن هذه املسألة ( 
القبور والصاحلني والتربك..) هي من صلب العقيدة عند ابن تيمية فال بد أن تكون كافية جلعل (التيمية) 

أهنا  تلتقي مع احلنابلة يف كثري من العقائد كالصفات والرؤية والصحابة والقدر...  فرقة مستقلة رغم
  اخل.. 

  .... أما الفرقتان املتنازعتان القدميتان احلنبليتان:
: حنابلة هم أقرب لألشعرية كابن اجلوزي فهو حنبلي اتفاقًا من حيث الفقه، ولكنه من حيث فاألوىل

و�ه من املنزهة أ�كر بعض احلنابلة حنبليته يف العقيدة وإن أقر هبا يف الفقه، العقيدة  هو من (املنزهة)، وك
وعلى كل ففيه خالف هل هو أشعري ينتسب ألمحد أم حنبلي ينتسب ألمحد،.. فهو ينتسب ألمحد 
ويقول عن �فسه (حنبلي) ويكتب يف (مناقب أمحد) ويصنف يف (الفقه احلنبلي) ويقول إن أمحد (كان 

فابن اجلوزي لكن باإلمجاع  ( منزه ومؤول) سواء كان هذا التأويل هو مذهب أمحد أو  مثله منزهًا)
  مذهب األشعري..



ومن قرأ كتابه (دفع شبه التشبيه) وجده مؤوًال يف العقائد بوضوح... وقد كان هلذا الشيخ احلنبلي  
عليه ابن تيمية يف املنزه صولة يف القرن السادس ثم اضمحل مذهبه شيئًا فشيئًا ... إىل أن قضى 

  القرن الثامن..
كاحلنابلة املتقدمني  من تالميذ أمحد كعبد اهلل بن أمحد واملروذي  10: حنابلة هم أقرب للكراميةالثا�ية

هـ) ثم تالميذهم كابن بطة (قبل 300هـ) ثم تالميذهم كاخلالل والربهباري ( بعد 300والدارمي ( قبل 
هـ)  ... وهم 458هـ) ثم تالميذه كأبي يعلى (400أس الـهـ) ثم تالميذه كابن حامد (على ر400

أغلبية احلنابلة املتقدمني.. ومن قرأ كتبهم يف العقائد جيدهم (مشبهة).. وقد مت استعراض ذلك يف 
  أحباث سابقة.. وهذه احلنبلية ا�تصر هلا ابن تيمية إال يف مسألة القبور وتوابعها..

  حنبلية ابن تيمية.. الثالثة: 
  ف ظهرت ؟أما كي

                                                            
الكرامية �سبة إىل عبد اهلل بن كرام السجستا�ي كان زاهـدًا عابـدًا جمسـمًا متصـوفًا وضـاعًا لألحاديـث... وهـذه         10

تقدمني ... خاصة يف مسألة التصوف وكثرة األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضـوعة .. فقـد   صفات أغلب احلنابلة امل
كان ابن بطة يضع احلديث وكذلك أهل بغداد (احلنابلة) قبيـل القـرن الرابـع كـا�وا يسـتجيزون الوضـع يف احلـديث.. وقـد         

ك جنـد ابـن اجلـوزي يتـهم هـذا التيـار       فصلنا هذا يف مبحث سابق.. وهذا األمر مل يكن عليه أمحد رمحه اهلل .. ولـذل 
احلنبلي الكرامي بأهنم يكذبون على أمحد وهكذا اهتمه ابن العربي املالكي األ�دلسي يف العواصم.. وسـبق إىل اهتـامهم   
اإلمام الطربي وله معهم قصة طويلة .. لكن هذا التيار (املبالغ يف التشبيه املكثر من األحاديث املوضـوعة اجلـريء علـى    

ري املوغل يف النصب املعظم للقبور والصاحلني) هو الذي �صره ابن تيميـة باسـتثناء (مسـألة القبـور)... ومـا زالـت       التكف
آثاره يف مدرسة ابن تيمية إىل اليوم خاصة فيما يتعلق (بالتكفري والتشبيه والنصب واألحاديـث املوضـوعة) مـع اسـتبعاد     

سهم األلبـا�ي ومدرسـته يف الـزمن القريـب يف التقليـل مـن هـذا الوبـاء         مسألة القبور... أما (األحاديث املوضوعة) فقد أ
 الذي كان يغلب على املصنفات العقدية عند احلنابلة املتقدمني..  



  - مع اختالفهما القوي يف الصفات –فنقول:  احلنبليتان السابقتان حنبلية ابن اجلوزي وحنبلية املتقدمني 
  إال أهنما يتفقان يف الفقه ويف التصوف ..

أما الفقه فال يهمنا هنا فقد سبق الكالم عنه.. وليس ذي إشكال كبري ال عند ابن تيمية وال عند 
  علماء اململكة..

  الصفات فقد ا�تصر ابن تيمية لفرقة احلنابلة املتقدمني... وأما
  وقضى على ما تبقى من حنبلية ابن اجلوزي كما سبق.. 

فقد كا�ت منطقة اإلفرتاق بني ابن تيمية واملذهبني احلنبليني السابقني  وأما التصوف ومسألة القبور
  كليهما...

  تيمية)..ومن هنا (�شأت الفرقة احلنبلية الثالثة و هي : ال 
  وهذا اللقب معروف  عند كثري من املؤلفني يف العقائد... 

  إذن فليس احلنابلة على مذهب واحد يف العقيدة .. 
ومن حسن احلظ أ�نا �ستطيع اليوم أن �قول هذا باطمئنان ألن كتب هذه الفرق الثالث مطبوعة متوفرة 

ًا ويبدعه... إذن فليس عند�ا الرغبة وهي خمتلفة يف العقائد يرد بعضها على بعض ويضلل بعضها بعض
يف تقسيم املقسم... وإمنا هذه حقيقة... احلنابلة أ�فسهم خمتلفون يف العقائد... وا�تقل هذا 
اإلختالف من التبديع يف عهد ابن اجلوزي  إىل احلكم على الفعل بالشرك يف عهد ابن تيمية .. إىل تبادل 

  هد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومدرسته...التكفري الصريح بني علماء احلنابلة يف ع
ملسألة القبور  جيده معظمًافمن يقرأ مناقب أمحد البن اجلوزي احلنبلي (املؤول املنزه)... 

  وتوابعها.....
ملسألة القبور  جيدهم معظمنيومن يقرأ آراء احلنابلة  املتقدمني (املشبهة املثبتة)  يف الرتاجم...  

  غل يف التصوف إىل القول بوحدة الوجود كاهلروي احلنبلي..وتوابعها... بل بعضهم مو



  ملسألة القبور وتوابعها : جيده مستنكرًاومن يقرأ كتب ابن تيمية 
  ففارق ابن تيمية يف هذه املسألة املذهب احلنبلي كله ..

وا (حنن مبعنى أن احلنابلة كلهم كا�وا على إقرارها .. والعمل هبا..فال جيوز لعلماء اململكة أن يقول
  حنابلة يف هذه املسألة اليت هي عندهم من �واقض اإلسالم)!

فكتب احلنابلة وترامجهم وفتاواهم مليئة هبذه املسائل اليت يراها (علماء اململكة) من  �واقض اإلسالم  
..!!..  

وقد ذكرت الشواهد من اعتناق احلنابلة املتقدمني هلذه (النواقض) يف أحباث سابقة.. ال داعي  
  عادهتا ...إل

وهذا ال يعين أن ابن تيمية أو الوهابية أخطؤوا يف هذه املسألة أو أصابوا أو كان هلم �سبة من الصواب 
  و�سبة من اخلطأ فهذا (التقييم) ليس هنا مكا�ه ...

  وإمنا �سجل هنا أن ابن تيمية متيز عن احلنابلة يف هذه املسألة 
  ك والكفر على فاعلها ...اخل..وا�فرد بالتشديد يف إ�كارها واحلكم بالشر 

  وتابعته الوهابية اليت منها علماء اململكة على تفصيل سيأتي حمله..
  فابن تيمية اتفق مع حنبلية ابن اجلوزي يف الفقه فقط..

  واتفق مع حنبلية املتقدمني يف الفقه والصفات معًا... 
  ل)...ولكنه اختلف مع احلنبليتني يف ( موضوع القبور والتربك والتوس 

من هنا قلنا ( أن ابن تيمية له مذهب يف العقائد خيتلف عن احلنابلة كلهم يف هذه املسألة) ..فهل تابع 
الوهابية ابن تيمية يف احلكم على معظمي القبور وأصحاب التربك والتوسل بالصاحلني بالبدعة والضاللة 

مية...؟! وإذا فعلوا ذلك فهل ورمبا الشرك .. أم توسعوا يف أمور زادت على ما ذهب إليه ابن تي



أم فرعوا وتوسعوا وأضافوا كما  -يف الغالب –علماء اململكة اكتفوا بوصف الفعل كما فعل ابن تيمية 
  فعل الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومدرسته؟..

الصواب أهنم تابعوا الشيخ حممد ومدرسته على هذا التفريع والتوسع حتى أدخلوا يف الشرك أمورًا كثرية 
   صلة هلا باخلطأ فضالً عن الشرك...ال

  إذن فكان الصواب أن يضاف قيد آخر على النحو التايل: 
  

  القيد التاسع: (علماء يف العقدية احلنبلية التيمية الوهابية) فقط!:
  

وميكن أن خيتصر هذا القيد إىل (علماء يف العقيدة الوهابية) فهذه خمتصرة، ألن الشيخ حممد ا�تقى من 
ن تيمية) وأضاف، وابن تيمية ا�تقى من (عقائد احلنابلة) وأضاف،  وأمحد بن حنبل ا�تقى من (عقيدة اب

  عقائد (أهل السنة) وأضاف، وأهل السنة ا�تقوا من عقائد (املسلمني) وأضافوا...
ومن هنا �علم سر اختيار الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ملدرسة ابن تيمية دون غريها من مدارس 

  دية .. فضالً عن مدارس السنة ..احلنابلة العق
لقد اختار مدرسة ابن تيمية وجلبها إىل جند ألجل (هذه العقيدة ضد أصحاب القبور والتوسل والتربك 

  والتصوف) فقط...
  فهو مل جيلب  ( ابن تيمية) من أجل (الفقه).. 
  وال من أجل (ذم اجلهمية واملعتزلة والشيعة) .. 

  ن)..وال من أجل ( مسألة خلق القرآ
  وال الرؤية  وامليزان والصراط والشفاعة وصفة �عيم اجلنة وعذاب النار ... كال..

  ألن هذه األمور (الفقه والعقائد ) كا�ت موجودة أصالً عند حنابلة جند ..



  وهي أصيلة يف التيارات أو االجتاهات احلنبلية الثالثة... 
  تمام عند حنابلة جند..وقد كا�ت كتب ابن تيمية (الفقهية ال العقدية) حمل اه

  ومبا أن كتب ابن تيمية (الفقهية) معروفة  عند حنابلة جند..
فكأن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقول: هذا شيخكم احلنبلي شيخ اإلسالم صاحب اإلختيارات 
ومايلء الد�يا وشاغل الناس يقرر بأن ما أ�تم عليه هو (الشرك األكرب) ..! الذي يوجب القتل 

  واجلهاد..
  وساعده على ذلك أمران:

سكوت احلنابلة عن رأي ابن تيمية املخالف للحنابلة يف هذه العقيدة ( وهي باختصار: التصوف)  األول:
ألن ابن تيمية حنبلي.. فلم يشتهر بينهم إال بأ�ه عامل حنبلي فاضل فقيه صاحل عابد... على عادة 

  هم اخلارجة عن املذهب ..أصحاب املذاهب يف مدح علماء مذهبهم والسكوت على آرائ
  : جرأة ابن تيمية يف أمرين: إطالق الشرك  ودعاوى اإلمجاع ...الثا�ي

فقد كان ابن تيمية جريئًا يف (إطالق الشرك والكفر والردة) ثم الفتوى بوجوب القتل ملن هذه حاله بعد  
  جرأته جرأة... االستتابة والبيان.. وأن هذا (حمل إمجاع)! فهذا ساعد الشيخ حممد وأضاف على

ولذلك فكل ما ا�فرد به ابن تيمية من ( إطالقات الشرك) أو (مسائل اإلمجاع) غري صحيحة.. أو على 
  األقل (حمل �ظر وخالف) .. 

  أكرر: (ما ا�فرد به)..
  

وهذا الفرع (احلنبلي التيمي) هو الذي تغلب يف جند (عقيدة) بعد �شأة الوهابية  مع بقاء (املذهبني 
اآلخرين فقهًا).. وهذا املذهب (التيمي) يتفق مع احلنابلة يف العقائد إال يف مسألة (التصوف أو  احلنبليني

  التربك بآثار الصاحلني والتوسل..اخل)..  



  علماء يف املذهب احلنبلي التيمي الوهابي ..إذن فعلماء اململكة 
  أما احلنبلي:  فسبق شرحه..

بن تيمية يف الغالب، وال يكادون يرجعون لغريه إال يف النادر، وإن وأما التيمي:  فعلماء اململكة مقلدون ال
رجعوا فال يرجعون إال للكتب احلنبلية اليت سبق وأن رأينا ما يكتنفها من قصور وغلو شديد... يف 

  التكفري وغريه..
ن وأما الوهابي: فلكوهنم متسكوا بزيادات وإضافات وتوسيع الشيخ حممد بن عبد الوهاب ملا وجده م

  (غلو ابن تيمية) يف مسألة القبور ...
:  فأشهرها احلكم على البلدان اإلسالمية اليت فيها (تعظيم للقبور أو تربك وتوسل أما إضافات الوهابية

  بالصاحلني) بأهنا بال د شرك وليس بالد إسالم..
  واحلكم على سكاهنا أو املتأولني من علمائها بأهنم كفار .. 
  عينني من علماء احلنابلة فضالً عن غريهم ..والتصريح بتكفري للم 

  وإ�زال اآليات اليت �زلت يف املشركني وجعلها يف املسلمني...
  وتقسيم بالد اإلسالم لديار إسالم تابعة للوهابية وديار كفر تابعة ملخالفيهم..

  وإضافة شروط لـ (ال إله إال اهلل)..
  فني للوهابية..وإضافة �واقض هلا ... وجعلها يف املسلمني املخال

فإذا كان من �واقض اإلسالم اليت ذكرها ابن تيمية (مظاهرة املشركني على املسلمني) فقد جعلها الوهابية 
(يف مظاهرة املشركني من أهل العيينة على املسلمني من أهل الدرعية).. أعين أ�زلوا خصومهم منزلة 

  لذين ال يوجد يف األرض غريهم... املشركني األصليني وأ�زلوا أ�فسهم منزلة املسلمني فقط ا
  فهذه املسائل وأشباهها مل يكن عليها ابن تيمية .. 

  ... إذن فمن هنا جيوز أن �قول :



أوًال  فاهتمامهم األصلي منصب عليه   علماء يف املذهب الوهابيأن علماء اململكة من حيث العقائد  
ر من توسع فيها وبالغ يف النضال من أجلها وهذا طبيعي.. وخاصة فيما يتعلق مبسألة القبور أل�ه أكث

  باللسان والسنان.. فبلغ تكفريهم لبلدان املسلمني كافة ممن ال يتبع آراءهم يف هذه املسألة ..
،  وخاصة يف موضوع الصفات حتى أهنم أخرجوا كتابًا يقرر أن ثم هم علماء يف املذهب التيمي ثا�يًا 

  (اهلل خلق آدم على صورة الرمحن)!
خاصة فيما يتعلق خبلق القرآن حتى أهنم حكموا   هم علماء بدرجة أقل يف املذهب احلنبلي ثالثًاثم 

  باجلهمية على بقية املسلمني..
  وخاصة يف احلكم على األشاعرة يف مسألة التأويل ..  ثم املذهب السلفي رابعًا

  الشيعة ...خاصة فيما يتعلق باحلكم على الفرق اإلسالمية وخاصة   ثم السين خامسًا
  وقد خفف (علماء اململكة) من بعض األمور �تيجة الضغط السياسي..
  وأضافوا أمورًا �تيجة ألمور عدة سياسية وثقافية وحزبية وعصرية ...

  ال يأخذون باعتدال أهل السنة يف التربك.. -يف الغالب  –والغريب أهنم 
  وال باعتدال احلنابلة يف التوسل..

  يف احلكم على األعيان.. وال باعتدال ابن تيمية
  وال باعتدال حممد بن عبد الوهاب يف الفقه...

  وإمنا يأخذون الغلو من كل طبقة ويرتكون اعتداهلا ...
  

حتى أمكن القول بأ�ه:  ما أسهل الدخول يف اإلسالم يف عهد النيب (ص) وما أصعب اخلروج منه ...  
  ل اخلروج منه..وما أصعب الدخول يف اإلسالم عند الوهابية وما أسه



كان الدخول يف اإلسالم يف عهد النيب (ص) يتم ولو يف املعركة وحتت ظالل السيوف... فيكفي أن 
ينطق الكافر بالشهادة حتى يعصم دمه وماله ... بينما ال خيرج املسلم يف عهد النبوة من اإلسالم حتى 

... مع كل هذا يبقى الشخص يف لو كاتب املشركني و�افق وصرخ قائالً (ليخرجن األعز منها األذل)
  عهد النبوة مسلمًا ولو يف الظاهر وله حقوق كبار الصحابة من التوارث والتزواج والتعامل وأمره إىل اهلل..

أما يف عهد الوهابية فهم يصرحون أ�ه ال يكفي يف دخول اإلسالم ال النطق بالشهادتني وال أركان اإلسالم 
  يف اإلسالم عندهم..... فلذلك قلنا: ما أصعب الدخول 

لكن يف الوقت �فسه ما أسهل اخلروج منه ولو بقول (هذا اهلواء طبيعي)! أو بكتابة حبث اجتهادي يف 
  اآلثار أو يف إسالم أبي طالب ... كما سنرى يف األمثلة ..

  ثم أتى القيد اخلري:
   

  
  القيد العاشر: علماء يف املذهب احلنبلي التيمي الوهابي (السعودي)!

  
  أكن أريد تسمية القيد العاشر.. قبل أن أشرحه أوًال.. اجتنابًا لالستفزاز.. لكن ال بأس..مل 

فالعلماء من أواخر عهد ابن باز ( بعد حرب اخلليج الثا�ية على وجه اخلصوص، أي بعد عام 
  هـ)..بدأت مرحلة جديدة فيه مالمح مذهب جديد يف العقيدة ..1410

  ني أمرين..يقوم هذا املذهب على التلفيق ب
  األول: العقائد الوهابية والتيمية من جهة الوصية مبصادرها والتشدد من �قدها ..

الثا�ي: التسامح واالعتدال يف املسائل السياسية فقط! ... كاإلمساك عن تكفري الدول اإلسالمية 
احلركات وعن تكفري احلاكم بالقوا�ني الوضعية ويف جواز الصلح مع اليهود... والتنصل من تأييد 



اإلسالمية احمللية خاصة مع أهنا ترمجة للعقائد الوهابية ..  وهذا اإلعتدال والتسامح السياسي أمر 
حممود يف معظمه، وإن  كان فيه عيوب أوهلا:  أ�ه تأخر كثريًا والثا�ي أ�ه اقتصر على اإلعتدال يف 

امح املصداقية خاصة عند النواحي السياسية و�زل دفعة واحدة .. فهذان العيبان أفقد هذا التس
التيارات احمللية املتشددة اليت رأت أن التعاليم الوهابية والتيمية قد ذهبت أدراج الرياح جماملة وخوفًا من 

  احلكام..  
وكان األوىل بالعلماء وبالدولة أن تعمل على �شر التسامح من القاعدة صعودًا إىل اهلرم... أعين من 

مني ثم مع علماء املسلمني واملذاهب اإلسالمية وصوًال إىل التسامح مع التسامح مع العامة من املسل
السلطات ... مع التأكيد على قيم التسامح واإلعتدال واألخوة اإلسالمية واللتاكيد على الروابط 
ن اإلميا�ية الكربى املشرتكة بني املسلمني كاإلميان باهلل ورسله واليوم اآلخر وأركان اإلسالم وأركان اإلميا

.. وإن املسلم ال يكفر مادام جاهالً أو متأوًال وإمنا يبقى أخ يف اإلسالم له حقوق املسلم الكاملة .. 
وأن ما ورثته املذاهب من تبادل للتكفري والتضليل ليس من الشرع يف شيء وإمنا هي خصومات مذهبية 

دا هلذه اخلصومات وسرياص ليست ملزمة للمسلم وال جيوز للمسلم أن يبغض أخاه املسلم أو يكفره تقلي
معها دون وعي وال هدى وال كتاب منري ... مع تكثيف احملاضرات والدروس واملواعظ عن ضرورة 
تفعيل (موا�ع التكفري والتبديع) و�قد اآلراء املذهبية اخلصومية املسيطرة على كثري من مقلدة املذاهب.. 

ستدرك ما زرعه السلف بيننا من تنازع وشقاق وأ�ه آن لنا أن �بين الوحدة والتآخي بني املسلمني و�
وخصومات.. فنحن أبناء اليوم وكتاب ربنا بني أيد�ا أوامره معروفة و�واهيه معروفة وما جرى فيه 

  اإلختالف عن استدالل وحسن �ية يتم التسامح فيه واإلعذار ... اخل
بول واملستساغ التسامح واألعتدال فلو سار اإلعتدال والتسامح وفق هذه املسرية لكان من اهلني واملق   

  يف املسائل السياسية..



إمنا أن يتم مصادمة الفكر الوهابي واحلزبي دفعة واحدة هبذه الرزمة من الفتاوى السياسية الكربى فهذا 
ما مل يكن حيتمله الوعي احمللي.. ولذلك كان من الطبيعي أن تظهر الكتابات املتطرفة اليت تصم علماء 

فر، وترتدد يف تلك الكتابات التقريرات والنقوالت الوهابية والتيمية واحلنبلية املطولة ... ألن اململكة بالك
املصادر واملراجع الوهابية والتيمية والسلفية واحلنبلية من أكثر املصادر تكفريًا للعلماء .. وما زال 

بيه وال جتديد... إضافة علماء اململكة يوصون بتلك املصادر دون �قد وال مراجعة وال متحيص وال تن
إىل غياب الوعي السياسي من حيث احلقوق (حقوق الشعب) السياسية واحلقوقية واإلقتصادية 
واإلسراع بإصالح القضاء والتعليم وغريها من حاجات اجملتمع احمللي اليت كان من املناسب لو توالها 

  العلماء لو كا�وا مؤهلني لتوليها..
كن أن أمسيه (املذهب التلفيقي)  كان من أسباب التطرف احمللي .. علمًا فهذا القيد العاشر الذي مي

  هـ وما بعدها..1410بأن التلفيق قديم لكنه مل يأت دفعة كما أتى عام 
  ملاذا هذه املقدمة الطويلة؟..

السبب يف كتابة هذه املقدمة الطويلة هو أ�نا دخلنا مرحلة حرجة، وال أستبعد أن يقرأ هذا البحث  
ء فيسارع إىل استخدام األلفاظ العامة املطلقة  قائالً : كيف يتجرأ هذا على �قد (العلماء) قاري

فأحببت أن أحتاط  لنفسي بأن هذا اإلطالق خاطيء من البداية .. وأن النقد والتخطئة بعلم وهدوء 
  واحرتام لآلخرين ال حرج فيه..

لفاظ العامة املطلقة وأن حناول ما أمكن أن على أال �سلم باأل  -ما أمكن -ثم أحببت  أن �تدرب معًا 
�كون على مستوى مقبول من الدقة يف إطالق األلقاب واألمساء واألحكام، فليس بالضرورة من كان عاملًا 

  عند احلاكم أو عند العامة أن يكون عاملًا يف احلقيقة...



حلسبان، وإذا فرطنا يف الدقة هناك ضوابط ومعايري (علمية) جيب إعادة اإلعتبار هلا وأن �أخذها يف ا 
يف موضع  سيجر علينا مشاكل علمية ومعرفية ويورد�ا موارد ال �ستطيع أن هنتدي للخروج منها خاصة 

  .عامًا إذا كان اللفظ  فضفاضًا مطلقًا
ال سيما وأ�نا يف زمن  بدأ ينفض عنه غبار التقليد والتكرار .. وحنن حباجة لكثري من الدقة ألن أكرب   

صابنا من بالء ثقايف  يف املاضي إمنا أتى من قبول (هذه اإلطالقات  بال مراجعة وال تساؤل) .. ما أ
  فأتت علينا مبا �شاهده من تفكك وتناحر وتكفري وتنازع بني املسلمني ...

  
هم علماء مذهب فقط  (ولن أقول  -مع احرتامنا هلم –فاخلالصة أن من يطلق عليهم (العلماء) يف بلد�ا 

ن مذهب من مذهب) فهذا أكرب ما �ستطيع أن جنامل فيه ... أما أن يكو�وا (من علماء فرع م
  اإلسالم) فهذا ال ينطبق ال عليهم وال على غريهم ال من املتقدمني وال من املتأخرين..

فكلمة (علماء اإلسالم) كلمة ثقيلة جيب أال حيملها إال من يستحقها، وال يستحقها فرد، وإمنا قد  
مؤسسات متكاملة العلوم، تعنى باملعرفة أوًال، تعشق املعلومة، ختترب كل فكرة حتت مطرقة  يستحقها

  البحث العلمي بشروطه ..
  
وال يكفي يف هذه املؤسسة (العلم باألمور الشرعية) وإمنا متتزج فيها كل العلوم اليت توصل إىل املعرفة  

هب أو سياسة أو فكرة.. هي تبع للمعلومة واملعلومة يف حجمها اجملرد... بعيدًا عن التبعية ملذ
  فقط... للمعرفة...

ستساعد املسلمني وغريهم على االقرتاب  -لو وجدت –هنا �ستطيع أن �قول إن �تائج هذه املؤسسات 
إىل أقرب �قطة من معرفة اهلل ومراده ومعرفة دينه ورسوله وتاريخ املسلمني ومذاهبهم و�سبية صواب كل 

  .فكرة من خطئها ..اخل



وال أقل من أن تستعني هذه املؤسسات بالعلوم اإل�سا�ية والطبيعية... حتى خترج املعرفة أقرب ما تكون 
إىل الصواب، وتكون هذه املعرفة مزجيًا مما أعطى اهلل اإل�سان من علوم الوحي والكون والنفس والعقل 

علماء) وهي آية (إمنا خيشى اهلل من ... علمًا بأن اآلية الوحيدة اليت وردت يف القرآن الكريم وذكرت (ال
 ..عباده العلماء) كا�ت يف سياق العلم الطبيعي ال العلم الشرعي

..  

  

  هـ)1427-1352: (الفرتة الزمنية).... 2(

  

هـ، 1352أما الفرتة الزمنية لعلماء اململكة املعاصرين فتمتد من تأسيس اململكة العربية السعودية عام 
ذه مساحة كبرية .. فيها العشرات ممن أطلق عليهم رمسيًا وشعبيًا (العلماء)، إىل اليوم، وال ريب أن ه

ومن الصعب اإلحاطة بآرائهم وفتاواهم فضالً عن استعراضها، ولذلك سنحاول الرتكيز هنا على أبرز 
  العلماء املؤثرين ..

  

  جمال البحث..)... 3(

  



الرتكيز على  قل ستدرس عينات ممثلة وليكنال تستطيع أن تدرس كل إ�تاج علماء اململكة ولكن على األ
اآلتية على فتاوى املفتني الرمسيني، ثم اللجنة الدائمة ثم املؤثرين يف الساحة احمللية، وسنبدأ بالفتاوى 

  واألراء التالية:

  فتاوى وآراء املفيت األسبق  حممد بن إبراهيم  -1
 فتاوى وآراء املفيت السابق عبد العزيز بن باز -2

 اللجنة الدائمة لإلفتاء..فتاوى وآراء  -3

 فتاوى وآراء الشيخ حممد بن صاحل ابن عثيمني -4

 فتاوى وآراء الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان -5

 فتاوى وآراء الشيخ عبد اهلل بن جربين.. -6

 فتاوى وآراء متفرقة ملؤثرين يف اجملتمع. -7

  

لة شهرته وعدم الرضا به من داخل ال�عدام آثاره املكتوبة ولق املفيت احلايل عبد العزيز آل الشيخ ومت إمهال 
يستشهدون  11املنظومة العلمية يف اململكة ... إذ ما زالت آراؤه جمهولة داخل اجملتمع وما زال طلبة العلم

  وحييلون لفتاوى ابن باز وابن عثيمني ثم للشيخ ابن إبراهيم..

                                                            
عبارة (طلبة العلم) أيضًا ليس على إطالقها، فهناك قيود أيضًا، �ابعة من العبارة �فسها (طلب) و(علم)... وأغلب  11

ال يطلبون (العلم) من حيث كو�ه علمًا ومعرفة ومعلومة.. وإمنا يطلبون تقليدًا ومذهبًا  من يطلق عليهم (طلبة العلم)



  ولعل هذا الثالثي (ابن باز وابن عثيمني وابن إبراهيم)

  ر أثرًا يف الدولة السعودية الثالثة ..هم األشهر واألكث 

  لذلك سنبدأ هبم، مع اللجنة الدائمة..

  والسؤال: هل تتضمن فتاواهم وآراؤهم غلوًا وتشددًا أم ال؟

  وإذا تضمنت ذلك فهل يغلب على هذه الفتاوى واآلراء الغلو أم اإلعتدال؟!..

  

  جذور الغلو يف الفتاوى واآلراء احمللية:

  

  يت األسبق حممد بن إبراهيم آل الشيخفتاوى وآراء املف

  

                                                                                                                                                                          

وآراء قال هبا فالن وفالن.. فالصدق يف الطلب (صدق النية) يف طلب (املعلومة) ليستا حاضرتني عند (طلبة 
 العلم).. بل تشكل عندهم املعلومة قلقًا وخوفًا وامتعاضًا... هذا يف األغلب...



هـ).. هو 1389 -1311حممد بن إبراهيم آل الشيخ املفيت األسبق للمملكة العربية السعودية.. (
أول مفيت رمسي للمملكة ... وقد مجع حتت رئاسته عدة جهات يف صلب احلكم الفعلي فضالً عن 

  الدعوة واإلفتاء...

ييز والبت يف ما خيتلف فيه بني هيئة التمييز والقاضي، وتوىل رئاسة فاجتمع بيده اإلفتاء الرمسي والتم
املعاهد العلمية والكليات الشرعية، ومدراس البنات وجملس القضاء األعلى (مت توحيد القضاء حتت 

هـ)، وهيئة األمر باملعروف، واجلامعة اإلسالمية (فتحت مبشورته وترأسها)، ورابطة 1376يديه عام 
مي، وهيئة كبار العلماء، ومكاتب الدعوة يف اخلارج وهلا تنسيق مع الرابطة!(ابن بسام العامل اإلسال

)    حتى أن الشيخ ابن بسام اختصر مكا�ة الشيخ يف مجلة قائالً ( وباجلملة فهو الرجل الذي 1/235
  ارتضته الدولة لتكون كلمته هي الفاصلة يف أمور دينها ..) .. 

ملؤثرين على الساحة احمللية منهم (ابن باز وابن محيد ومحود العقالء وزيد وقد خلف جيالً من تالميذه ا
الفياض وابن غصون وصاحل اللحيدان واملسعري (عبداهلل األب) وابن جربين وابن منيع والقرعاوي 
ويوسف الوابل وابن دهيش وآل قاسم (عبد الرمحن وابنه حممد) وفاحل بن مهدي الدوسري وحممد بن 

وهو والد وزير العدل احلايل (عبد اهلل بن  12ن هلم أمور تسيري الشئون الدينية يف البلد..عودة...) فكا
  حممد آل الشيخ)..

  

                                                            
) وسريته يف جمموع فتاوى حممد بن 263 -1/242لالستزادة: ا�ظر ترمجته عند ابن بسام يف علماء جند (  12

  ..23-9/ 1إبراهيم بقلم تلميذه حممد بن عبد الرمحن بن قاسم جامع الفتاوى 



) جزءًا جبمع وترتيب حممد 13جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم املفيت األسبق طبعت يف (
وطبعت  -شهور بني طلبة العلمعلى امل –بن عبد الرمحن بن قاسم، ولكن بعد احلذف واإلخفاء لبعضها 

، وهناك �ص 1/4على حساب الدولة بأمر من امللك فيصل رمحه اهلل (أ�ظر مقدمة ابن قاسم للفتاوى 
  ... أي بعد سنة من وفاته..13هـ)1390األمر امللكي الصادر يف أول شوال 

الشيخ رمحه اهلل من  وقد قرأت الفتاوى كلها وفيها كثري من احملاسن والفوائد  إضافة إىل ما يتمتع بع
ليس املذهيب فحسب وإمنا القبلي واملناطقي  –صرب وجلد وتدين صارم .. إال أن الغلو والتعصب 

أصبح من   -وخاصة املذهيب منه - يغلب على كثري من الفتاوى واآلراء.. هذا الغلو -أيضًا 
على ذلك فقد مرجعيات الفكر املتطرف بال شك.. (ولعل كتب أبي حممد عصام املقدسي شاهد 

استقى يف كتابيه : الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية وكتاب ملة إبراهيم؛ كثريًا من اآلراء 
والفتاوى للشيخ ابن إبراهيم .. كما أن تشدد الشيخ ما يزال يف الذاكرة العامة للفكر احمللي املتشدد ولو 

  ته فيما يرو�ه حقًا لطال املقام)...ذهبت أذكر استشهاداهتم بأقواله  وفتاواه وثنائهم على شد

كالعادة لن أستعرض اآلراء والفتاوى املعتدلة لوجودها أصوهلا قبل الشيخ وألن الغرض من مثل هذا 
البحث هو النظر (هل هناك جذور حملية للفكر املتطرف أم أن الغلو أتى من اخلارج أم كان األمر امتزاج 

هل هناك جذور حملية للفكر شطر األول من السؤال.. وهو : بني اإلثنني)... مثل هذا البحث مهه ال
  ؟.. وال ينفي البحث الشطر الثا�ي لكنه ليس موضوعه..املتشدد

                                                            
رمحه اهلل قد  وقد ذكر ابن قاسم أن أمر امللك فيصل مت تنفيذه يف عهد امللك خالد رمحه اهلل وأن الشيخ ابن باز 13

  دعم املشروع..



  

  

  دالئل الغلو يف فتاوى الشيخ ابن إبراهيم:  

  

الغلو عند الشيخ وجد�اها يف أمور شتى، سواء يف تكفري املسلمني أو عدم جواز ذبائحهم، أو تفضيل 
على علم أصحاب العمائم من علماء املسلمني يف وقته ...اخل، مع الغلو يف التعصب  علم أبي جهل

القبلي واملناطقي والطائفي...اخل، ال أقول هذا مبالغة فستأتي األدلة إضافة إىل أ�نا سنسجل مناذج من 
  .اإلجيابيات اليت قد يدخل القسم األكرب منها يف جا�ب التناقض أو الرجوع  عن أحد القولني.

من خالل قراءة فتاوى ورسائل الشيخ حممد ابن إبراهيم رأيت أن هناك مسات عامة اتسمت هبا آراؤه 
  وفتاواه وشخصيته من أبرزها:

  ) الغلو يف العقائد1(

  وموضوع (العقائد) موضوع طويل عجيب..

ئه وإن كان فالشيخ حممد ابن إبراهيم رمحه اهلل يكاد يربط  كل موضوع بالعقيدة، هذا يف فتاواه وآرا
جامع فتاواه قد خفف من ذلك بقصره العقائد على أمور معظمها داخل يف العقائد وإن كا�ت قد 

  بقيت أمور ال دخل يف العقائد إال بتكلف شديد، كاللحية والتصوير  ....



  أوًال: التكفري وتوابعه: 
 

وتضليلهم وتسفيههم اتسمت فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم يف العقائد خاصة، بتكفري املسلمني  
  وحرمة الصالة خلفهم وأكل ذبائحهم  وطردهم من البالد ...اخل.

:  يرى أن أكثر املسلمني إمنا هم مسلمون امسًا كفارًا حقيقة: يقول !أكثر املسلمني كفار -1
إسالم األكثر إسالم امسي، فإن أكثر املنتسبني إليه يف هذا الوقت يقال هلم : ): (1/77(

 ..)!..ضد اليهود والنصارى... فإ�ه إسالم االسم وال حب وال كرامةاملسلمون امسًا 

 

) عن اهلجرة من بالد املسلمني اليت حيكم 6/188سئل الشيخ ( البالد اإلسالمية بالد كفر: -2
)! ... قلت: البلد اليت حيكم فيها بالقا�ون ليست بلد إسالمفيها بالقا�ون؟... فأجاب: (

لعربية واإلسالمية .. أل�ه ال يسمي احلكومة فقط (حكومة هذا أبلغ من  تكفري احلكومات ا
كافرة) كما تفعل القاعدة اليوم، وإمنا البلد �فسه بالد كفر وشرك!.. فلذلك أمر باهلجرة 
منها.. يعين جيب أن يهاجر إىل اململكة سكان الدول العربية واإلسالمية وإال فمن رضي 

) بني بالد اإلسالم وبالد الكفر 6/197آخر (بالكفر والشرك فهو كافر ..!... ويف موضع  
إذا ظهر الشرك ومل ينكر ويزال حكم على البالد بأهنا بالد كفر ودعوى اإلسالم ال تنفع، بقوله: (

)!.. قلت: وقد علمنا مراد الوهابية فمتى وجد الشرك ظاهرًا ومل يزال حكم عليها بالكفر
غرب وتو�س واجلزائر وإيران واملغرب والسودان بالشرك، ومنها �علم أن مصر والعراق وسوريا وامل

وفلسطني واليمن وباكستان ...بال كفر وليست بالدًا إسالمية وفق مذهب الشيخ!...  
قد استغنوا باسم اإلسالم ويف هذا الباب جند الشيخ  يرى أن الكفار ممن يدعي اإلسالم (



كأركان اإلسالم! ألهنم  ) يعين حنو ذلك من صغائر األمور6/188! (والصالة وحنو ذلك)
ليسوا وهابية وال يرون املسلمني إال مسلمني وال ديار اإلسالم إال ديار إسالم، البد من عقيدة 
يكفرون هبا املسلمني حتى يصبحوا مسلمني حقيقة.. فهم عند لشيخ إمنا يكتفون بقول أهنم 
مسلمون مع الصالة والصوم واحلج وغريها من األمور اليت ال تدل على 

 إسالمهم!..!!!!!!!!!!!  

فال يقصد به من ترك دين  -إذا أطلقه–: املرتد عند الشيخ املرتد هو من ينتسب لإلسالم! -3
اإلسالم، وإمنا من بقي على اإلسالم وا�تسب إليه لكنه ليس وهابيًا يف العقيدة، أو ال تقر له  

فإ�ه سئل: عن الفرق ، )12/183الوهابية باإلسالم! ا�ظر تعريف الشيخ للمرتد يف الفتاوى (
بني املرتد والكافر األصلي؟ .. فأجاب جبواب ليس عند أحد من املسلمني إال عند الوهابية 
قائالً ( املرتد هو من ينتسب إىل اإلسالم! وقد قام به مكفر واضح، وهو أغلظ كفرًا من الكافر 

صته: أ�ه من ترك دين )!!... بينما كتب الفقه احلنبلية وغريها تعرف املرتد مبا خالاألصلي
اإلسالم، وال ينتسب إليه، وإمنا تركه بالكلية، ... ثم قد يلحقون به من زعم أ�ه مسلم لكن 
أ�كر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة كإ�كار وجب الصالة وحتريم الز�ا... فهذا (املعلوم من 

لوم من الدين بالضرورة الدين بالضرورة) يتفق املسلمون مجيعًا على ردة من ارتكبه... فاملع
ليس (املعلوم من املذهب بالضرورة).. فاملعلوم من الدين بالضرورة يعين أن األمر ال حيتاج 
الستدالل وإمنا يعرف العامي والعامل أ�ه من دين اإلسالم، حتى ولو مل يكن واجبًا كصدقة التطوع 

ينكر أهنا ليست من دين اهلل مثالً أو قراءة القرآن أو صالة النافلة.. هي كلها سنن لكن من 
فهو مرتد، وال حيكم عليه بالردة حتى يبني له ويستتاب، فكيف بوجوب الصالة وبر الوالدين 
وحتريم الظلم والكذب ..فهذه مما يعلم من الدين بالضرورة، فمن أ�كر شيئًا من هذا القبيل 

ملذهب فال يكفر من فاجلميع حيكم بردته، أما ما علم من كل مذهب بالضرورة عند أصحاب ا



أ�كره، فالعصمة مثالً (هي مما علم من مذهب اإلمامية بالضرورة، أعين قوهلم بعصمة األئمة) 
لكن لو أ�كر شيعي أو سين (عصمة األئمة) فال جيوز ألي عامل شيعي أن يكفر من أ�كر العصمة 

م من دين اإلسالم ولو كان من الطائفة الشيعية، ألن (ما علم من املذهب بالضرورة ليس كما عل
بالضرورة) ومعنى بالضرورة أن النفس تضطر للتسليم هبذا األمر دون استدالل، كوجوب الصالة 
مثالً .. وبعض غالة أهل املذاهب عامة خيلطون يف هذا اجلا�ب كثريًا فيكفرون (ما علم من 

  - ةالوهابي –املذهب بالضرورة) وليس من (علم من دين اإلسالم).. أما مذهب الشيخ 
ما مل )! بل أحيا�ًا قد حيكمون بردة (ما مل يعلم من مذهب الوهابية بالضرورةفتكفر من أ�كر (

)! مبعنى أن الشيخ الذي يصدر فتوى بالردة على شخص، قد ال يعلم عند الشيخ  بالرتجيح
تكون املسألة عنده راجحة كثريًا.. كما سنرى يف فتاوى ابن إبراهيم �فسه، أ�ه حكم يف 

واحدة بالردة على فاعلها وحكم يف �فس املسألة على آخر بعدم الردة.. فهذا مما ال مسألة 
يعلم بالضرورة وال باالستدالل وال بالرتجيح حتى عند الشيخ �فسه مصدر هذه الفتوى 

 وتلك..! وهذا غاية يف اإلسراع حنو احلكم على الناس بالردة ..

ذا مات أبوا الرجل وكا�ا على مذهب أهله إ من مات أبواه قبل الوهابية فحكمهما الشرك!: -4
منتسبون إىل اإلسالم، لكن مل تبلغهم دعوة الوهابية، فهل هم مسلمون؟.. ذكر الشيخ أن 

يقصد علماء الوهابية  –أصليون (يعين مسلمني أصليني) وأن املشايخ الصنعا�ي اختار أهنم (
!.. (والسؤال مع جوابه ثنيونيقولون خبالف ذلك (يعين أهنم مشركون)، اختار الشيخ أهنم و

شفرات غامضة ال يعرفها إال القليل، لذلك تتجاوز هبدوء إىل أن جتد الرتبة اخلصبة ثم 
 تنفجر)!..

حتول رجل امسه إبراهيم بن يوسف النبها�ي إىل  الدخول يف اإلسالم هو الدخول يف الوهابية!:  -5
ه أ�ه مسلم قبل أن يتبع مذهب الوهابية، وحضر عند الشيخ، فهذا الرجل ظاهر من امس



حضر لدينا إبراهيم بن يوسف ) قال فيه: ( 12/198الوهابية، فأصدر الشيخ صكًا (
)! وذكر الشيخ أ�ه قد لقن النبها�ي راغبًا يف اعتناق الدين اإلسالمي والدخول فيه... اخل

ومن خالل  النبها�ي الشهادتني وأمره بالطهارة والصالة و...اخل! فهذه احلادثة غريبة عجيبة،
هـ) كأن الرجل اهتم بأ�ه غري مسلم، فذهب إىل الشيخ 1377قراءة ذلك الصك (الصادر عام 

)! وللرجوع إليه وقت احلاجةوأعلن دخوله يف الوهابية وطلب أن يستلم ذلك الصك ليحتج (
 هكذا جاء يف الصك، فالظاهر أ�ه كان مهددًا بالطرد أو القتل، ألن والده (يوسف النبها�ي كان

 متصوفًا) وهو حيتاج إىل (صك براءة) بأ�ه مسلم!  ... (!!!!!)..

من أسلم يبقى مشكوكًا يف إسالمه حتى يعرف الوهابيون هل أسلم على يد وهابي أو غري  -6
كتب وزير الداخلية للمفيت يستفتيه عن أمريكية أسلمت على يد إمام مسجد وتريد  وهابي!:

ومع أن سؤال وزير الداخلية يتعلق باألحكام، إال أن احلج بال حمرم فهل جيوز هلا أم ال... 
الشيخ أبى إال أن يهتبل هذه الفرصة للتشكيك يف إسالم من أسلم على يد رجل ال يعرفه! 

�فيد مسوكم أن دعوى اإلسالم ال يكفي! بل البد من ) بقوله: (5/196ولذلك أجاب الشيخ (
  - ي أسلمت على يديه تلك املرأة يعين الذ -ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي، واحلاج حسني 

اخل).. وهذا غلو يف التحكم، فأين احلاكم الشرعي يف أمريكا؟!  ثم غري معروف لدينا... 
كأ�ه يقول: ال بد أن يكون يف أمريكا قاض وهابي حنبلي، وخيترب عقيدة تلك املرأة املسلمة، ثم 

منع الصوفية والشيعة من  لو افرتضنا أن احلاج حسني صويف أو شيعي أو غري ذلك فهل يتم
احلج؟! أقول: لو كان األمر كله للوهابية ملنعوا احلج إال للوهابية فقط! وسنرى أ�ه ال يبيح إال 
ذبائح الوهابية أو اليهود والنصارى أما بقية املسلمني من غري الوهابية فال... هذا هو الغلو 

عدة أكثر ضررًا .. وإمنا أتى احلماس الذي هو أبلغ من غلو القاعدة يف النوع وإن كان غلو القا
يف الرد على القاعدة لتعلق األمر باحلكومات وإال فالغلو املدعوم من احلكومات يكتوي بناره 



املسلمون... ولذلك قلنا: ال بد من حماربة الغلو كله ..جذور الغلو إينما وجدت ..سواء 
منطقة ..اخل.. هذا هو كا�ت ضد حاكم أو شعب أو مذهب أو طائفة أو دين أو عرق أو 

 العالج الشامل املأمول..  

قام شخص باحلجاز امسه (سعد بن ...) بسب دين رجل مسلم،  التناقض يف احلكم بالردة: -7
مل يظهر لنا ما ) هليئة األمر باملعروف، فتوى معتدلة مؤصلة قائالً : (12/186فأفتى الشيخ (

إلسالم وإمنا سب دين ذلك الرجل، يوجب إقامة حد الردة على سعد أل�ه مل يصرح بسب ا
..) .. ولكن هذا وهذا حيتمل أ�ه أراد أن تدين ذلك الرجل رديء واحلدود تدرأ بالشبهات

اإلعتدال زال عندما وجد�ا الشيخ حيكم على رجل آخر بالردة لفعله الفعل �فسه، فقد قام 
فبماذا   - انكالمها من منطقة جيز –شخص امسه معوض بسب دين رجل امسه حممد املهدي 

�فيدكم  أن سبه دين حممد بن ) بقوله: ( 12/188أفتى الشيخ لقاضي سامطة؟ .. أفتى (
سب للدين اإلسالمي، وسب الدين كما ال خيفى  -واحلال أن حممد بن املهدي مسلم –املهدي 

عليكم ارتداد والعياذ باهلل... وعليه يلزمكم إحضار املذكور وأمره باإلغتسال ثم النطق 
قلت: فها حنن �رى فتوى بالرباءة وفتوى بالردة يف مسألة واحدة! وفتوى  هادتني..)!..بالش

الردة صدرت بعد أعوام من فتوى الرباءة، مما يدل على أن األمر ليس تطورًا يف الفتوى حنو 
األفضل، وأن التأويل يف فتوى الرباءة مت اكتشافه مع الزمن...  فهل هناك سر هلذا 

يل �عم.. لكن ليس اجملال قوله اآلن.... وميكن التأكد منه بعد احلصول التناقض؟.. يظهر 
على إمسي الشخصني كاملني، وخاصة (سعد) املربأ يف احلجاز! (لكن خالصة هذا السر يف 
التناقض أ�ه إقليمي، كل إقليم له حكم!) ... ولو أن جامع الفتاوى ذكر األمساء كاملة لعرفنا 

 ,,خرى كما سيأتيالسر.. وقد جاء يف فتاوى أ



ذكر الشيخ يف مسألة االسرتقاق ما يدل على أن الوهابية سبوا   فتوى يف جواز سيب املسلمني: -8
خمالفيهم من املسلمني أعين سبوا �ساء املسلمني وهذه فعلة شنيعة ... فقال الشيخ 

مبين على عقيدة ردية وهو عدم احلكم  –أي على االسرتقاق  –وهذا اإلعرتاض ): 6/208(
بالشرك والوثنية يرون أن ما أطبق عليه الكثري  -يقصد املسلمني كما سيتبني   –لى املشركني ع

من الوثنية ليس وثنية وهو أم من قال ال إله إال اهلل فهو مسلم وهذا من النفاق واجلهل العظيم 
) ثم يبني أن الذي أسلم حتت سيف أسامة بن زيد وقتله ومرض القلب من جهة اإلعتقاد...

امة بن زيد وأ�كر عليه النيب (ص) ذلك كما يف القصة املعروفة ال تنطبق على الوهابية قائالً أس
(إن قوله (ص): أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهلل.... كان يف شخص مل ينطق هبا من قبل) يعين 

 : أما املسلمني الذين يكفروهنم الوهابية فهم يقولوهنا من قبل القتال!..

وملا طالب أحفاد خصوم الوهابية بأموال جدودهم   تيالء على أموال املسلمني:فتوى يف اإلس -9
ملا طالبوا هبذه احلقوق   -وخاصة يف بلدة حرمة وغريها من بلدان جند-وأراضيهم  يف جند  

على اعتبار أهنم مشركون وأن أمواهلم غنيمة  -أيام القتال األوىل  -اليت سلبها منهم الوهابيون
كان الطلب قد وصل للملك وأمري الرياض، فأحال امللك وإمارة الرياض  للمسلمني!... 

( طلب اإلفتاء عن األمالك اليت غنمها املسلمون ) للسؤال عن: 6/211املوضوع على املفيت (
أثناء قتاهلم ألعداء اإلسالم واستولوا عليها حبكم الغنيمة ..هل جيوز لويل األمر أن يسقطها أو 

ب الشيخ:  : أما ما غنمه املسلمون يف مقاتلتهم ألعداء اإلسالم من خنيل يتنازل عنها؟!) فأجا
ومزارع وأبيار وحنوها وهو املعروف بـ(بيت املال) يف حرمة وغريها من بلدان جند فهذا ال حيل 
لويل األمر التنازل عنه...أل�ه يف حكم املوقوف على الفاحتني! ومن أتى بعدهم من 

: وعلى هذا درج سلفنا الصاحل وعليه أئمة هذه -)6/216( إىل أن قال -اجملاهدين... 
الدعوة من الوالة والعلماء من عهد الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل وقتنا هذا ... ولن يصلح 



)!! اهـ وال ريب أن هذه الفتوى خاطئة ألهنا مبنية على آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا
املسلمني كفارًا .. فذهب الشيخ ليستدل بكتب  أساس خاطيء.. أال وهو اعتبار هؤالء

األموال واخلراج وفعل عمر رضي اهلل عنه مع أموال كسرى وقيصر!  ... بينما أهل حرمة 
واجملمعة ال دخل هلم بدين كسرى وال قيصر وإمنا هم مسلمون كا�وا يتبعون فتاوى علماء حنابلة 

د أتن يعترب الشيخ هؤالء بغاة مسلمني، أقل غلوًا من الوهابية .. وكان األوىل على أبعد ح
فالبغاة ال تؤخذ أمواهلم وال يذفف على جرحيهم وال يتبع مدبرهم وال تسبى �ساؤهم ... 
وهذا ما طبقه اإلمام علي يف قتال املخالفني له من البغاة واخلوارج، ولذلك قال الشافعي (من 

وال .. وال ... اخل)، وال داعي سرية علي عرفنا كيف قتال أهل البغي بأال تؤخذ أمواهلم 
للكتابة املطولة اليت �قلها الشيخ من كتب اخلراج عن أموال فارس والروم... فاجملمعة وحرمة 
وسدير أقرب للرياض من خراسان وروما.. ثم إذا كا�ت هذه حال جند فكيف بغريها؟ يف 

 احلجاز واملنطقة الشرقية واجلنوبية؟.. اللهم عفوك! 

)... وكذا األشاعرة فهم عنده فسقة 1/267عة ال تقبل شهادهتم (مبتد اإلباضية: - 10
 )..  1/256)، والفاسق ال تقبل شهادته ..، وال الشافعية ألهنم عبدة قبور (2/298(

 )...1/256( الشافعية عبدة قبور: - 11

) أن متأخري األحناف غرقوا يف البدع كما غرق 1/201: ذكر ( متأخرو األحناف مبتدعة -1
 غريهم..!

فهو يرى قتل من جهر مل يقل هذا صراحة، لكن هذا إلزام، : قتل �صف الشافعيةجيب  - 12
بالنية يف الصالة، واجلهر بالنية هي مذهب لكثري من الشافعية باعرتافه ، فعندما وجد أن ابن 
تيمية يفيت بأن فاعل هذا يستتاب فإن تاب وإال قتل،  ا�تصر الشيخ هلذه الفتوى اخلاطئة يف 

مضيفًا بأن من جهر بالنية فهو مبتدع...  هكذا يبدع مذهبًا  )...184 ،2/64الفتاوى (



كامالً مبسألة فقهية يسرية اختلف فيها الشافعية مع احلنابلة.. ومن خالل فتاوى الشيخ ابن 
إبراهيم أرى أن حتامله على الشافعية زائد عن احلد، فمرة عبدة قبور، ومرة جيب استتابتهم 

ل احلجاز وهتامة اليمن  وعسري كا�وا شافعية؟ فضالً عن ا�تشار وقتلهم! هل ألن أغلب أه
 الشافعية يف الشام ومصر؟.. فيشعر باملنافسة؟.. حمل حبث..

مرتدون عبدة أوثان ) أهنم : (8/189: فقد ذكر الشيخ (أما الشيعة فعبدة أوثان  - 13
)! حكم املنافقني لكن إذا ألزموا باإلسالم والتزموه وتركوا الشرك ظاهرًا فالظاهر أن حكمهم

أهنم أفتوا امللك عبد العزيز أن يلزموهم بالبيعة على ): 6/202وذكر يف موضع آخر  (
....!.. وعندما طلب الشيعة يف األحساء باإلذن اإلسالم! ومينعوا من إظهار شعائر دينهم

عة بأ�ه ال جيوز للشي) (57-9/56هلم يف إعادة بناء ما هتدم من مسجد قريتهم أفتى الشيخ (
)! ومل يكتف الشيخ هبذا حتى يف بناء مسجد هلم وال حتى بإصالح ما هتدم من مساجدهم

يف خطابكم أن مجيع أهل تلك القرية شيعة ثم تسألون هل وبخ السائل وهو مدير األوقاف قائالً (
ال جيوز أن تفتح هلم ) بأ�ه 322 -319، 12/272؟)!!!  وكذلك أفتى (جيوز اإلذن هلم
لية قاض منهم ولو للحكم بينهم،.... وال جيوز اإلعرتاف بقضاء شيعي ولو بني حمكمة، وال تو

 –)!! 322، 12/320 الشيعة، وإمنا يتم إحالتهم لشريعة املسلمني، وهم رعية (حتت الذمة
يعين من أهل الذمة!  وال تقبل شهادهتم على أهل السنة، وأما فيما بينهم ففيها خالف... 

، ولو كان يف املواد غري الدينية ...اخل وأن مرتبتهم الشرعية هي وال جيوز تعيينهم مدرسني
)...!!!!   وأفتى بأن بالتفريق بني رجل سين وزوجته 12/320(املذلة وإمخال الذكر 

لعدم الكفاءة الدينية، والشيعة ليسوا بأكفاء ألهل )  والعلة اليت ذكرها: (10/119الشيعية (
كفاءة إمنا يشرتطها يف الزوج ال الزوجة، ولذلك أباحت )!!! قلت: مع أن من يشرتط الالسنة

الشريعة الزواج من اليهوديات والنصرا�يات، لكن الشيخ جعل الكفاءة عامة (يف الرجال 



هل للرافضة شفعة على املسلمني؟  قلت: والنساء)!! وملا سئل الشيخ من أحد الوهابية: 
 ا�تزاع حصة شريكه من يد مشرتيها استحقاق اإل�سان ) :1/272(العمدة والشفعة كما يف 

سواء كان كافرًا كفرًا أصيالً بل أضاف ( ..اهـ أجاب الشيخ: ال شفعة لكافر على مسلم!..
)! قلت: وهذا يشمل املسلمني كلهم.. فمن مل يسلم من الشرك أو مرتدًا أو داعية إىل بدعة

على هذا كيف ستكون عند الشيخ فلن يسلم من البدعة إال أن يكون وهابيًا خالصًا... و
اجلعفري (الشيعي) يغري إمسه إذا دخل يف الوحدة الوطنية؟!.. إضافة إىل فتوى الشيخ بأن  

:  كما كان يغري بعض املسلمني أمساءهم إذا دخلوا يف اإلسالم .مذهب أهل السنة .
 وهكذا ... )..!6/162..(

خذوا قوا�ينهم ) وذلك ألهنم يف القضاء أ11/40:  (أهل مصر منسلخون من الدين - 14
وكأن اإلباضية أحدى فرق  -دولة حتى أن اإلباضية قد أخذوا من فتاواهم !! 22من 

! وكذلك أخذ أهل مصر بأن هذا ينقض (شهادة أن حممدًا رسول اهلل)وأضاف   -املشركني
بفتوى ابن تيمية يف الطالق وهذا ما أ�كره عليهم الشيخ أيضًا وكا�ت سبب الفتوى، وذكر أن 

أما أهل مصر فهم منسلخون من الدين �اقضون لشهادة ية وافق الرافضة يف بعض الوجوه! ابن تيم
؟ ألهنم يف أحكام القضاء أخذوا من مجيع املذاهب اإلسالمية أن حممد رسول اهلل... ملاذا

!!! 

ذكر أن بيع أستار الكعبة (من وسائل الشرك أو من   :بيع أستار الكعبة من الشرك  - 15
  )...!!1/102من أخذها من التماس الربكة من غري اهلل).. ( الشرك ملا يقصدو�ه

: يرى الشيخ أن أبا جهل أعلم من علماء املسلمني يف  أبو جهل أعلم باإلسالم من علماء املسلمني -2
يف هذه األزمان وقبلها بأزمان، يدعي العلم ضخام ): ( 1/84ومنه وقبل زمنه بأزمان، يقول ( 



اظ الدين على األمة وأهنم وأهنم، أبو جهل أعلم منهم، فإ�ه يعلم العمائم الذين يدعون أهنم حف
 )!.. تعرف قدر الذين أبو جهل أعلم منهم ممعنى ال إله إال اهلل، وهم ال يعرفو�ه، ... فبه

من عارض أئمة الدعوة ال بد أن يكون عنده هوى : ويقول ( ال يعارض الوهابية إال صاحب هوى  -3
 .. وهذا غلو يف إطراء احمللي...2/19)! الفتاوى شاء أم أبى

): يطلب املفيت من وزير املعارف أن يطرد أحد 1/23: يف الفتاوى (طرد أحد علماء الظاهرية -4
علماء الظاهرية (وهم من أهل السنة) وامسه يعقوب حسني املعويل، ميا�ي اجلنسية، كان مدرسًا 

ة ملا درجت عليه الفتوى يف اململكة ينتحل فتاوى مرجوحة وخمالفيف القويعية، أل�ه يف رأي الشيخ (
يقوم مبهمة خطرية هلا آثارها السيئة على عقائد  -هبذا –وأ�ه ينتمي ملذهب الظاهرية ... وأ�ه 

 هـ).. 1389... ( الطلب يف أول رمضان الطالب وسالمة فطرهم 

لزيدية )! وأما القضاة من ا12/323: حتى ال ينتشر مذهبهم اخلبيث (الزيدية ال يولون القضاء -5
الذين شغلوا وظائف قضائية شاغرة يف جيزان فالشيخ يرى فصلهم ألهنم (أهل خبث)! 

).. وأ�ه ال يلتفت إىل عريضتهم املرفعة للملك.. ألهنم (يدافعون عن أ�فسهم)!! 12/324(
وكأن الدفاع عن النفس جرمية إذا كا�ت ضد املظامل الصادرة من رئيس القضاة الذي يطلب منه 

 العدالة..

: هذه ذكرها حممد بن مقرن بن مشاري يف رسالة إىل الشيخ الفلكيون يتم إجالؤهم من البالد  -6
) أ�ه يف حياة والد الشيخ تنبأ فلكي بأن الشمس ستكسف يف اليوم الثا�ي فلما وقع ذلك 1/91(

قام والد الشيخ وعمه وعلماء ذلك الوقت بإجالء هذا الفلكي من البالد! بعد اهتامهم له بأ�ه 
) على عادهتم يف إ�كار األمور اليت ميكن أن 1/169منجم)... لكن الشيخ كذب هذا اخلرب ((

 تكون وقعت.. كما ينكرون اآلن أهنم عارضوا تعليم البنات ودخول املخرتعات احلديثة. ..   



) وهذا فيه تعميم، ومعظم 1/122ذكر أن طلب الربكة من غري اهلل شرك ..( :التربك شرك -7
عن غريهم على خالف هذا فهم يطلبوهنا من أهل الصالح .. أو من تربة قبورهم  احلنابلة فضالً

...اخل، وسنرى كيف أن الشيخ سيتورط يف اإلعتذار عن احلنابلة فيما بعد.. واخلالصة أن 
التربك حمل خالف بني املسلمني واجلمهور على جوازه، بل أمحد بن حنبل �فسه كان يراه كما 

ة...  اخلالف ا�تشر خاصة يف األزمنة املتأخرة بعد جميء الوهابية بعد توسعنا يف أحباث سابق
أن كان جواز التربك هو األصل عند علماء السلف... وقد ذكر�ا يف أحباث سابقة أن اإلمام  
أمحد والذهيب وإبراهيم احلربي والفقه احلنبلي عامة على جواز التربك بل بعضهم استحبه... 

قني ممن مل يره ال جيعله شركًا وإمنا قد جيعله عمالً مرجوحًا، أو مكروهًا والقلة من العلماء الساب
وإن غال مساه بدعة،  (وأ�ا أميل لرأي الشيخ يف النفور النفسي من التربك لكن ال أمسيه بدعة 

 فضالً عن جعله شركًا)...

ر يعتقد : ذكر الشيخ أن جمرد العكوف عند القبور هو عبادة إذا صاالعكوف عند القرب شرك  -8
أد�ى مراتب عبادة  -عند الشيخ –العاكف أ�ه فضيلة وعمل صاحل ووسيلة إىل عبادة أكرب فهذا 

... وهذا خالف اإلمجاع أعين يف كو�ه شركًا، بل األكثرية على  فهو شرك... صاحب القرب
يس جوازه ومنهم احلنابلة ومنهم من يكرهه، ومنهم من قد يبالغ فيجعله حمرمًا أو بدعة.. لكن ل

  - عند الشيخ –يف علماء السلف  من جعله شركًا إال الوهابية، وكذلك التربك مثل املسح فهذا 
).. قلت: سبق اجلواب، 1/133.. ( شرك خفي  أل�ه عبادة ووسيلة شرك وذريعة إليه

وقصص احلنابلة عند قرب اإلمام أمحد ال حتصى، ومن قرأ كتاب مناقب أمحد البن اجلوزي 
سيقعون يف  - فضالَ عن غريهم –البن أبي يعلى فسيجد أن كثريًا من احلنابلة  وطبقات احلنابلة

الشرك إذا سلمنا برأي الشيخ .. وكذا من اعتكف عند قرب الرسول (ص) من العلماء  ال 



حيصون، وقبور الصحابة والصاحلني كمعروف الكرخي وغريه .. كل هؤالء سنصمهم بالشرك إذا 
 شيخ رمحه اهلل .. غلو�ا يف هذا املعنى غلو ال

)... وعلى قياس الشيخ فالتعظيم للمخلوق 1/109: وهو ممنوع (القيام للشخص تعظيم له -9
 شرك..

: سئل الشيخ عن قول من قال (جتب الثقة هل هي شرك؟!الثقة بالنفس   - 10
)!... واستدل بدليل ال جتب وال جتوز الثقة بالنفس)... فأجاب: (1/170بالنفس)..(

ال تكلين إىل �فسي طرفة عني).. فالتوكل على النفس غري الثقة بالنفس، بعيد وهو احلديث (و
واآليات كثرية يف ذكر األ�فس واإلعتماد عليها وحتميلها املسئولية (قل هو من عند أ�فسكم) 

أخشى أن هذه ..(ال تكلف إال �فسك)..اخل، ثم مل يكتف الشيخ هبذا حتى وبخ السائل بقوله (
 سا�ًا له عقل يقول ذلك)!!...غلطة منك! ال أظن أن إ�

)... وعدم ختصيص ذلك مبحارب أو بغريه.. وهذا 1/68( لعن اليهود والنصارى مطلقًا  - 11
عمدة  املعارضني حاليًا لوزارة الشئون اإلسالمية... وبسبب هذه اهتم وزير الشئون اإلسالمية 

أئمة الدعوة... وهو لن  بأ�ه ختلى عن السلفية ومنهج آبائه وأجداده من -على وهابيته –احلايل 
جيرؤ أن يقول : هم بشر يصيبون وخيطئون ولست ملزمًا بآرائهم... ألن هذا معناه (زيادة هتمة 
بأ�ه صاحب هوى)..! ثم ال يعترب من حصلت له هذه األمور فيبقى على كثري من الغلو من باب 

 املزايدة أو التعصب...

يف رده على صاحل مجال عرفنا أن دار األرقم  آثار):( إزالة دار األرقم ومسجد البيعة باحلديبية  - 12
ومسجد البيعة قد أزيال يف عهد الشيخ ومت تسليم األول هليئة األمر باملعروف مت هدمها وحتويلها 
إىل موقف للسيارات وطريقًا للمشاة.. ومنع الشيخ من  كتابة (دار األرقم) على املبنى 



وعلى فرض أهنا الدار املعروفة فقد  ): (1/59وأضاف جامع الفتاوى ( )..1/151(
 هدمت وجعلت موقفًا للسيارات وطريقًا للمشاة! وكفى اهلل شر التعلق والتربك هبا)! ..

) أ�ه حصل من مكتب املفيت على 1/6ذكر جامع الفتاوى ( ):(آثار فتوى بإزالة مقام إبراهيم - 13
 إبراهيم)!..فتوى مطولة بعنوان (اجلواب الواضح املستقيم يف جواز �قل مقام 

تغيري سرتة احلجرة النبوية بقيت يف أخذ ورد بني من األمور احملز�ة أن   سرتة احلجرة النبوية:  - 14
عامًا)  20الدولة والعلماء من عهد امللك عبد العزيز إىل عهد امللك فيصل!  أي حوايل (

ت السرتة السابقة والدولة ترتجى العلماء أن يسمحوا هلا بتغيري سرتة احلجرة النبوية بعد أن بلي
ال سيما وأهنا دولة برتولية غنية وأن أثاث وتعرضت اململكة ال�تقادات كثرية أوقعها يف حرج كبري 

وستائر متوسطي الدخل أكثر جدة و�ظافة من سرتة احلجرة النبوية البالية اليت كا�ت عند العلماء 
أبواب الشرك باهلل! فقد ذكر  من أهم القضايا، ألن جتديد السرتة يعين عندهم فتح باب عظيم من

املفيت األسبق حممد بن إبراهيم أن امللك عبد العزيز استفتى العلماء يف ذلك فأفتوا بالتحريم 
) ثم بعد دهر كان استفتاء امللك سعود للشيخ ابن إبراهيم يف (وضع الستائر على 1/150(

عًا مع علماء كبري من علماء الشبابيك احلديدية احمليطة باحلجرة النبوية) فعقد املفيت إجتما
املذهب يف مكة ومن بينهم (ابن باز وابن محيد وعبد امللك بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم 

أن تغشية قبور األ�بياء والصاحلني وابن دهيش وعبد العزيز بن صاحل وغريهم).. وقرروا (
)! هـ1381عام وتعليق هذه الستور بدعة شنيعة منكرة باتفاق األئمة... وذلك يف 

)... ويظهر أن هذه الفتوى أدت إىل أن �زعت الدولة ستائر كا�ت قد ألبستها 1/143(
)!  إال أن السؤال عاد مرة أخرى يف عهد امللك فيصل ، ولذلك وجد�ا 1/145احلجرة النبوية (

هـ) يف حتريم استبدال الستائر القدمية بستائر 1385املفيت يصدر فتوى ثا�ية للملك فيصل (
).. وواضح من الفتوى أ�ه يريد أن تبلى الستائر األوىل وبالتايل يكتمل 1/145جديدة! (



أن تعليق الستور املزركشة على القبور من اإلسالم ويزول الشرك!  فأكد املفيت للملك فيصل : (
)!... ويظهر أن فتوى الشيخ كان هلا أثرها فتم 1/145( مظاهر الشرك وآثار اجلاهلية)

السرتة القدمية حتى هتلهلت وبليت وكثرت ا�تقادات الوفود واحلجاج للحكومة  اإلبقاء على
السعودية، مما دفع أحد املسئولني (أخفى الكتاب امسه ولعله امللك فيصل فإهنم خيفون األمساء 
الكبرية يف حالة معارضة املفيت العام) وجد�ا هذا املسئول (يرجو) من املفيت يف لغة حمز�ة أن يعيد 

(من قبل الستارة اليت يف احلجرة النبوية، هذه كثر علينا اإلعرتاضات يف أمر الستارة قائالً::  النظر
واإل�تقادات يف وضعها احلايل! وال شك أن بقاءها هبذه الصورة خمجل! وتركها بدون وضع 
بدهلا حتدث ضجة ومفسدة! حنن يف غنى عنها! وحنن حمتارين (كذا) يف وضع ستارة بدهلا 

دة! فنرجو!! إمعان النظر فيما يسد علينا باب اإلعرتاض ومينع املضرة عن مسعة وهي موجو
أصر  - بعد هذا الرتجي من ذلك املسئول الكبري –)... لكن الشيخ 1/149اململكة!) (

 )..1/150على موقفه السابق قائالً (ليس لدينا يف هذا األمر إال املنع)!؟!!!!! (

قوي ألن الغلو والغالة  قد مت قوة اليت اكتسبها هذا التيار؟! إ�ه قلت: أرأيتم هذا اجلربوت وهذه ال 
ثم  تدليلهم من الدولة كثريًا.. لدرجة أن الدولة بقوهتا وحجمها ال تستطيع تغيري سرتة وال بناء محام!

  بعد ذلك �تعجب من أين أتت قوة التيار املتطرف؟! وملاذا خيضع له وخياف منه اجلميع؟!.. 
 

مت األمر بإزالة البناء الذي كان على  قرب أم املؤمنني  ):(آثارالذي على  قرب خدجية هدم البناء    - 15
 )...1/136خدجية بنت خويلد أيام الشيخ والشيخ يطمئن أ�ه قد مت التنفيذ (

: كثريًا ما يتحمس الوهابية لرمي الشرك على أهل مكة واملدينة الشرك داخل املسجد النبوي!  - 16
وزوار املسجد النبوي والقرب النبوي، وهذا اإلصرار الطويل على مثل  وحجاج بيت اهلل احلرام

االهتام الكبري ليس له تفسري إال العصبية بعد أن رأينا اعتذاراهتم للحنابلة إن صدر منهم الشيء 



�فسه، الشيخ املفيت األسبق حممد بن إبراهيم له فتاوى كثرية من جنس هذه الفتاوى واآلراء 
): من أن الطواف باحلجرة 6/135أكثر من موضوع، ومن فتاواه ما أفتى به ( املغالية تفرقت يف

النبوية شرك أكرب! (الحظ: أ�ه ال ميكن الطواف باحلجرة النبوية للحجاج فضالً عن أن يقوم به 
أحد إمنا هي من باب اإلستكثار يف فتاوى الشرك يف هذا املوضوع، ثم الطواف لو حصل باحلجرة 

وخطأ ال شرك ألن الشرك له معنى آخر متامًا )... ثم جند الشيخ يعلق على النبوية فهو جهل 
(بل حيرم) ):  6/136كالم احلنابلة يف الفقه بأ�ه (يكره التمسح باحلجرة) فريفع احملظور ويقول: (

! وهكذا استطاع �قل (املكروه ثم رفع مستوى احلظر بقوله (وهو من وسائل الشرك وروائحه)
التحريم ثم الشرك عند الوهابية).. وعلق على قول فقهاء احلنابلة بأ�ه (يكره  عند احلنابلة إىل

بل هذا من البدع بل من الشرك الذي يصرخ ): (6/136رفع الصوت عند احلجرة النبوية) بقوله (
)! ... فالشيخ ينقل ما هو (مكروه ال إثم فيه ) عند املذهب احلنبلي إىل (شرك ال به هناك!

إن  –ذا التدرج السريع... يف سطر فقط!...  فيجرب اإلعتدال احلنبلي يغفره اهلل ) هب
على االرتقاء إىل التكفري الوهابي.. وهبذا األسلوب التلفيقي مت التلفيق بني املذهب  -وجد

احلنبلي واملذهب الوهابي حتى ظن كثري من الناس أهنما واحد!.. وقد ذكر�ا يف املقدمة أهنما 
بابني فقط (الصفات) و(الصحابة)... أما مسألة القبور فاحلنابلة صوفية متفقان يف التكفري يف 

 والوهابية تكفر الصوفية.. 

: أبرق الشيخ للملك سعود تعليقًا على !النيب (ص) يستنجد إلزالة روائح الشرك من احلرمني - 17
إزالة  خرب �شرته جريدة البالد من أن ثالثة رأوا يف املنام أن النيب (ص) يطلب من امللك سعود

الروائح الكريهة عن حجرته النبوية وعن املسجد النبوي... والشيخ مع كثرة ردوده على ما 
ال شك أن هذه املرائي ينشر يف الصحف إال أ�ه هنا ا�تهز هذه الفرصة ليفسر ذلك للملك بأ�ه (

)... قلت: جمرد ذكر هذه 1/137! (الثالث إن صحت فال تعين إال روائح الشرك وأذاه)



من أن النيب (ص) يستنجد بامللك فيه إساءة للنيب (ص)، ثم استغالل الشيخ هلذا اخلرب يف  الرؤى
وصم احلجرة النبوية واملسجد النبوي بالشرك وجزمه (بال شك) أن هذا هو املعنى جرأة 

: تتم مراقبة تصرفات الناس عند  -إن كان وال بد من القول –قبيحة... كان األوىل أن يقول 
وية واملسجد النبوي، فإذا ظهر من بعضهم معاصي فتزال، سواء كا�ت خرافات أو احلجرة النب

سرقات أو سوء أدب محاة القرب النبوي  من الشرطة واهليئة مع زوار النيب (ص) ... 
فاإلحتماالت كثرية، وأما حصر ذلك يف الشرك وفق التعريف الوهابي فهذا ال يليق... فالنيب 

ة فقد أتى ليتمم مكارم األخالق أيضًا.. ومنها ( إكرام الضيف) (ص) مثلما أتى هلدم الوثني
ويسوؤه إها�ة ضيوفه.. علمًا أ�ه ليس هناك ضيوف يف الد�يا يتعرضون لإلها�ة أكثر مما يتعرض 
له ضيوف النيب (ص) الذين قدموا للسالم عليه والصالة يف مسجده وجماورته .. والشواهد 

 رأيناها بأعيننا ال مساعًا.. 

 –: وهلذا صلة هبيئة األمر باملعروف اليت أسسها الشيخ ستهزاء بأهل الدين �فاق أو كفراال - 18
واملقصود هنا أن الشيخ رمحه اهلل كافح ضد من ينكر على الوهابية  -وسنتكلم عنها فينا بعد

هؤالء فتاوى تفيد أن املستهزيء كافر أو أو وعاظهم أو دعاهتم ومرشديهم، وجعل يف أيدي 
): (أن الذين من شأهنم االستهزاء بأهل الدين هذا قد يصل 1/175د ذكر الشيخ (منافق، فق
وهلذا أشار الوالد ..).. فقوله (هذا) يقصد الوهابية يف الظاهر، ثم أضاف قائالً: (إىل الكفر

الشيخ عبد الرمحن (بن حسن) يف حاشيته على التوحيد أ�ه خيشى على ملستهزيء أن  يكون 
!!  قلت: وقع يف �فاق بارز فهذا واضح) -أي املستهزيء-ما كو�ه مرتدًا) ثم أضاف (أ

سبحان اهلل! فهل االستهزاء أشد أو التكفري ورمي أهل العلم من املذاهب األخرى بالشرك 
األكرب؟!  وأهنم ال يرثون وال يورثون وال يستغفر هلم وال يتصدق عنهم وال يصلى عليهم وال 

لشهادة عليهم بالكفر األكرب...اخل، بينما من رد هذا الغلو أو يدفنون يف مقابر املسلمني وجيب ا



استهزأ به وبأصحابه أصبح بني قولني ال ثالث هلما:  أما مرتد أو منافق؟! ما لكم كيف 
حتكمون؟! كيف يكون االستهزاء بدعاة الوهابية �فاقًا وردة وكفرًا بينما تكفري الوهابية ملخالفيهم  

 يثاب عليه ويأثم من مل يفعله؟! ..من علماء املسلمني واجب 

:  بني يدي اآلن  كتاب مطبوع مرخص إعالميًا يباع يف كل مكتبات اململكة بعنوان: (إمجاع مثال  - 19
لثالثة من كبار علماء الوهابية، من يقرأ العنوان  أهل السنة النبوية على تكفري املعطلة اجلهمية)
ية مذهبية كتب عنها هؤالء ..كال .. كال.. يظن املسألة هينة ال تعدو أن تكون مسألة تارخي

! أرأيتم كيف تتم اخلدعة (تكفري العما�يني واإلماراتيني وتكفري من مل يكفرهم)الكتاب هو يف 
بالعناوين؟.. فـ(أهل السنة النبوية) ليس املراد هبا أهل السنة، وإمنا املراد الوهابية، واجلهمية 

إمنا املراد أهل   -مع أن هؤالء مسلمون أيضًا –وال املعطلة واملعطلة ليس املراد هبا ال اجلهمية 
عمان واإلمارات الذين ال ينتسبون إىل هذه األلقاب وال هتمهم ورمبا أكثرهم ال يعرفوهنا،.. لكن 

إذا قرءوا الكتاب..! .. وعلى هذا املثال فقس... غالتنا يلقون ما   -قطعًا –سيتأملون 
 مون بالنفاق على من استغرب أو أ�كر أو رد...شاءوا من اهتامات بالكفر وحيك

: مسألة هل أسلم أبو طالب أم مات على الكفر حمل اإلفتاء بقتل من يقول بإسالم أبي طالب  - 20
خالف داخل أهل السنة واجلماعة، أما اإلمامية والزيدية فأبو طالب عندهم من كبار الصحابة، 

املذاهب السنية وغري السنية، إذ ال ميكن  وهي مسألة تارخيية يسع فيها االجتهاد، خاصة بني
التعايش وكل فريق يرى أ�ه جيب قتل اآلخرين عن بكرة أبيهم! ألن الشيعة اإلمامية والشيعة 
الزيدية يرون إسالم أبي طالب عن بكرة أبيهم، وكذلك بعض أهل السنة ألف يف إميان أبي طالب 

ل أن أحد الشيعة من املنطقة كشيخ مكة (السيد عبد اهلل دحالن)، على كل حال: حص
الشرقية ألف كتابًا يف إسالم أبي طالب، فما كان من املدرسة الوهابية اليت كان يرأسها املفيت ابن 
إبراهيم إال أن طالبت بقتله إن مل يتب، فشكلت له جلنة مكو�ة من عبد اهلل بن محيد، وعبد 



كتاب وتربأ خشية على رقبته، العزيز بن رشيد وحممد بن عودة ... لكن الرجل رجع عن ال
فأرسل امللك فيصل (وكان ويل عهد يومئذ) إىل الشيخ مطمئنًا بتوبة املذكور، لكن الشيخ مل 

هـ، بأ�ه األفضل قتل عبد 1381يرض! فأرسل  يف خطاب له إىل ويل العهد األمري فيصل عام 
 ! تعزيرًا).. والذي أراه أ�ه يسوغ قتل هذا اخلبيثاهلل اخلنيزي تعزيرًا قائالً ( 

 

 : التعصب القبلي واملناطقية يف فتاوى الشيخ  - 21

  

مع ترددي يف كتابة هذه الفقرة حرصًا على عدم إثارهتا إال أن كثرهتا يف فتاوى الشيخ جعلين أرى أن 
، ورمبا كان أكثر السخط بأن الغلو له دور يف ضعف الرتابط بني مناطق اململكةتسجيلها قد ينبهنا 
 النجدية أهنم يرون أن العلماء ورجال اهليئة والقضاة من أهل جند يتعدون بالقول يف عند املناطق غري

ذم املناطق األخرى وتسفيهها .... هذا شعور عام ال جيوز جتاهله خاصة إذا ظهرت أدلته ... 
والشيخ رمحه اهلل له يف فتاواه وآرائه �صيب من هذه املناطقية، بل لعل أكثر علماء الوهابية بشكل 
عام مفتوحة �فوسهم على اهتام مواطين املناطق األخرى بالشرك أو البدعة باستثناء الشيخ ابن باز 
رمحه اهلل،  فإذا كان أهل احلرمني الشريفني يتهمون بالشرك األكرب فكيف بغريها من املناطق (وقد 

عضهم يقول : سبق يف األحباث األوىل �صوص وشواهد على ظلم الوهابية ألهايل احلرمني، حتى أن ب
  - الشواهد يف أحباث سابقة –! وكأن أهل مكة هلم دين غري دين اإلسالم دين اإلسالم ودين أهل مكة

فال �توقع من أي مكي أو حجازي يقرأ هذا الكالم إال وحيس بأن علماء املدرسة النجدية قد أخذوا 
صل عتبه إىل الدولة اليت تتيح هلؤالء راحتهم يف إلقاء التهم الكبرية على أهايل البلد األمني، وال بد أن ي



هذه الفتاوى والتصرفات غري املسئولة، اليت تثري املناطقية وتعمل على تفكك اجملتمع..) ... ومبا 
أن الشواهد سبقت يف ذم أهل احلرمني واحلجاز بشكل عام، فتأتي الشواهد األخرى ضد املناطق 

مل يوجد إطباق يتعلق األمر بنجد فهو القائل: ( علمًا بأن الشيخ على الضد من ذلك عندمااألخرى..
)... قلت: فهذا فيه تعميم عجيب، فلم يقيد 1/73...  ( على اخلري مثل إطباق أهل جند)!

هذا الثناء بزمان وال مكان.. مع استخدامه (مل) اليت تفيد املاضي، فيلزم من ظاهر العبارة تفضيل 
بوة.. لكننا ال �لزم بالالزم مع كثرة ما يلزم به الشيخ أهل جند حتى على عصر الراشدين، بل عصر الن

  واملدرسة الوهابية..

وكان األوىل بالعلماء أن يكو�وا قدوة يف املساواة بني املواطنني واملناطق والقبائل، وهذا لألسف غري  
د التفضيل على أساس القبيلة أو البلموجود حتى على املستوى النظري، فقد سئل ابن إبراهيم عن (

...)! مع أن ): (هذا البحث ليس فيه كبري فائدة6/164أو الوظيفة) فحاد عن اجلواب وقال (
اجلواب سهل ويتكرر على ألسنة احلكام السعوديني يف عدم التفريق، وكان األوىل بالشيخ  أن يقول كما 

ألبيض على  قال اهلل (إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم) وكما قال رسوله (ال فضل لعربي على أعجمي وال
أسود إال بالتقوى) ويستشهد من تاريخ اإلسالم مبكا�ة بالل احلبشي وسلمان الفارسي وصهيب 

فالشرع ركز على الرومي على أبي هلب اهلامشي وأبي جهل املخزومي وأبي سفيان األموي ... 
القبيلة إذابة الفوارق اجلاهلية ولكن الشيخ أجاب جبواب �شتم منه أ�ه يرى التفضيل باملنطقة و

والوظيفة .. وهذا التفضيل ظاهر يف فتاواه.. وهذا من أكرب أسباب ضعف الوحدة الوطنية وإن 
  جامل من جامل .. 



: ذكر�ا أن الشيخ مدح جند كثريًا وهذا من حقه، لكن بال غلو، أو على األقل بال هجوم جند وأهل جند
أ�ه مل يطبق أحد  –كما سبق  –الشيخ ذكر على املناطق األخرى، وال مبالغة يف الدفاع عن النجديني، ف

) وأن 2/44على اخلري مثلما أطبق أهل جند، واعتذر عن حلقهم للرؤوس،  أيام الدولة السعودية األوىل(
كون حلق الرؤوس من عالمات اخلوارج ال يعين أن أهل جند خوارج.. قلت:  وهذا صحيح، لكن 

آيات املشركني على املسلمني والظهور من قبل  الصفات األخرى للخوارج من تكفري املسلمني ومحل
لكن فيهم من   -كما قال الشيخ -املشرق..اخل كل هذا يف الوهابية.. وهذا أيضًا ال يعين أهنم خوارج 

صفات اخلوارج أشياء، ولو كان اجتماع هذه الصفات يف غري أهل جند ألفتى الشيخ بأهنم خوارج، فقد 
. والتربك بالقبور عالمة الشرك األكرب!  فلماذا ال يكون حلق جعلوا حلق اللحية عالمة التخنث.

الرؤوس وإجبار الناس على حلق رؤوسهم وتكفري املسلمني وقتاهلم وإجياب اهلجرة إىل الدرعية ...اخل 
ملاذا ال يكون كل هذا عالمة على أهنم امتداد للخوارج مادام بقية املسلمني امتداد لكفار قريش!؟! 

  علق باإلزدواجية وعدم اإلطراد.. هنا املسألة تت

هذا مع مسألة عجيبة، وهو أن جامع الفتاوى خيفي أمساء النجديني غالبًا الذين هلم ذكر سيء يف فتاوى 
الشيخ، كأن يتم القبض على أحدهم يف منكر .. وهذا جيد وسرت على املسلم، لكن املناطق األخرى 

صالة وكفر وز�ا ..إال النادر ... فالتعصب وصل  كا�ت األمساء مذكورة يف كل جرمية من مخر وترك
جلامع الفتاوى، وكأن أصحاب املناطق الذكورة أمساء جدودهم ليسوا من البشر، فهذا يكتشف أن جده 
قد جلد يف اخلمر وهذا سجن يف هتريب خمدر .. وهذا جلد لألمر الفال�ي.. وهذا كفره ابن إبراهيم 

  لواحد منهم إال يف مسائل ليس فيها خدش للحياء..  ... أما أهل جند فال �كاد جند اسم 



أما كالم الشيخ عن بقية املناطق ووصمها بالشرك أو البدعة واجلهل أو غري ذلك  فكثري.. ولنأخذ 
 أمثلة..

 

: كل الفتاوى ضد الشيعة والشافعية هي تصب يف ذم أكثر املنطقة الشرقية، وقد املنطقة الشرقية 
ا ... فهم عبدة أوثان وال حتل ذبائحهم وال شهادهتم وال حتل هلم الشفعة.. قدمنا طرفًا مرعبًا منه

  واخل..

: فقد سبق عند الكالم على أهل احلرمني ووصفهم بالشرك، وكل ما يتعلق باآلثار وأما احلجاز وأهلها 
اصة وسرتة احلجرة النبوية وإزالة مقام إبراهيم وأستار الكعبة وحنو ذلك يصب كله يف ذم احلجاز، خ

مع تكفري الصوفية والشافعية واألشاعرة أو تبديعهم على أقل تقدير وأهنا ال تقبل إمامتهم للصالة وال 
األشاعرة) هم كل أهل  –الشافعية  –تؤكل ذبائحهم وال تقبل شهادهتم ..اخل، وهؤالء (الصوفية 

  احلجاز.. 

... ورأينا كيف تناقض  : فقد أخذت �صيبها من الوصف بالشرك واجلهلوأما املنطقة اجلنوبية
الشيخ يف فتوى (حكم من سب دين الرجل) فربأ رجالً باحلجاز وحكم على صاحب سامطة بالردة، 
مع أن الفعل واحد،  ومن ذلك جند الشيخ يرسل جوابًا على رسالة من وزير العدل حول قطع معد�ية 

ال .. فأجاب جوابًا مطوًال فيه تباع يف جيزان مكتوب عليها آيات قرآ�ية، هل جيوز بيعها كتمائم أم 
ال سيما يف مثل جهات (فعليه يلزم منع بيعها واستعمال الناس هلا ومصادرة ما يعرض منها يف األسواق 



)! اجلنوب حيث أن الغالب على غالب أهلها اجلهل مبقضيات أصول الشريعة وحتقيق التوحيد وكماله
)1/98..(  

من أهايل هتامة  - كغالء املهور وتأخري اخلتان –نكرات معاقبة أهل امليف وجوب  وكتب للملك فيصل
! ألهنم موغلون يف اجلهل وليس فيهم من يقرأ القرآن... شهران وقحطان مبا يردعهم ويزجر أمثاهلم

) .. قلت: وإ�كار املنكرات ال ينكره وجوبه أحد لكن هذه العادات ليست يف اجلنوب 2/42(
  ت فيهم فقط ليكو�وا عربة لغريهم!..زفقط، وال جيوز أن تتم جتربة العقوبا

وفق  –ألهنم  الليث) حرضه على قبائل 2/251إىل رئيس هيئة األمر باملعروف ( ويف كتاب منه
جيتمعون ليلة النصف من شعبان ويذحبون لغري اهلل ويطلقون األعرية النارية وخيتلط الرجال  -وصفه

من اإلمارة واهليئة والقضاء العمل على بالنساء..!.. وأوجب على  كل اجلهات املسئولة هناك 
حسم هذه اآلفة وال يكتفون من املواطنني بقوهلم (إ�ا تركناه)! ...  قلت: أما اإلختالط فموجود 
إىل عهد قريب، ولكن ما ذكره من اإلجتماع يف ليلة النصف من شعبان والذبح لغري اهلل! فهذه فيها 

هـ،  فال أستبعد أن يكون أحد الوهابية من 1388شك كبري، ال سيما وأن الكتاب مؤرخ يف عام 
املنطقة أو من غريها  افرتى هذا أو ضخمه لعلمه بأن مثل هذا التحريض له آذان سامعة عند املفيت 
العام.. وأن العيون ستنفتح على تلك املنطقة بالوعظ واإلرشاد ومنع العادات القبلية كاإلختالط 

  ل يف صدر اإلسالم)...(الذي ليس فيه �ص حيرمه بل هو األص

) من قاضي ظهران 2/281بشكوى للملك سعود ( ظهران اجلنوبوعندما تقدم أحد املواطنني من 
) يومًا وجلده أربعني جلدة... ومت حتويل 20ومن رئيس اهليئة بعد أن حكم القاضي بسجنه (



عن حقيقة ما جرى، القضية من امللك إىل املفيت فما كان من املفيت إال أن كاتب القاضي  ليسأله 
ومكابرته للحق  -3معا�دته   -2ال يشهد صالة اجلماعة  مع  -1فزعم ذلك القاضي أن الرجل 

وجماهرته باملعصية (ومل يبني القاضي �وع  - 6واستهزائه بالناصحني  -5وعدم قبول النصيحة  -4
صحة ملا أبرق به ال املعصية)... وعلى هذا قام الشيخ ابن إبراهيم بالكتابة إىل امللك بأ�ه (

املشتكي، وإمنا قصد بذلك إدحاض احلق بالباطل .. فيجب تنفيذ حكم القاضي وال يلتفت إىل 
!  قلت: فا�ظروا إىل هذا املشتكي متت إعادته إىل من تظلم منه..! ومل يطلب ما ذكره املشتكي)

خل مما كان جيب أن املفيت من وزارة العدل أن حتقق يف املوضوع وتستدعي شهودًا له أو عليه ...ا
يتم يف ظل وجود جهات رقابية على القضاة، وألن هذا املشتكي أبرق إىل امللك مباشرة يتظلم 
فكا�ت اإلجراءات خاطئة بال شك إذ مت سؤال القاضي وال بد لذلك القاضي أن يربر ويوسع التهم 

 وأفتى بصحة ذلك ورمبا زاد فيها ولكنها وجدت أذ�ًا صاغية وتصديقًا ال مرية فيه من املفيت
القضاء بال مساع للدعوى من املدعي وال بينة منه على املظلمة ومل يتضمن رد القاضي بينة على 
صحة التهمة.... وكون املشتكي أوصل شكواه إىل امللك �فسه يدل على أ�ه ليس من عامة الناس 

هور، فال جيوز ورمبا كان سجنه وجلده لرأي من اآلراء.... ثم صالة اجلماعة سنة عند اجلم
العقوبة فيها.. وال التعزير... ألهنا سنة أوًال أو على األقل فيها خالف وألهنا ال تتعلق حبقوق 
اآلخرين ثا�يًا.. والتعزير ليس يف مثل هذه األمور وقد �ص علماء حنابلة ومنهم ابن تيمية أ�ه (ال 

 .. ,,حيق لصاحب احلسبة أن حيمل الناس على اجتهاده)

 )..2/182: (األرض ال تدور فتوى يف أن - 16



: هو اإلحنراف عن حممد (ص) وأهل بيته، فاجلفاء يف حق النيب (ص) واضح، النصب - 17
من كثرة التحذير من عبادته حتى أن ذكر قربه ومسجده ومواطن غزواته أصبحت ال تذكر�ا إال 

مه بالشرك باهلل! بينما �بتهج إن عرفنا قصر احلاكم الفال�ي أو ميدان معركته مع خص
الفال�ي... هذا جفاء يف حق النيب (ص) .. إضافة إىل إطالق التحذير والتبديع يف حق من 
احتفل باملولد النبوي أو اإلسراء واملعراج أو اهلجرة ..اخل حتى أصبحت الذكرى يف هذه 
املناسبات ال تعين عند الوهابية إال مناسبة من مناسبات ا�تشار الشرك والبدعة! ... هذا 

أحد رواة احلديث  –ويسمى قدميًا (النصب) فقد كان خالد بن سلمة املخزومي جفاء... 
ينشد لبين أمية األشعار اليت هجي هبا النيب (ص) من كفار قريش فاهتموه بالنصب، أي جفاء 

ال حيب أن يلحق أهل بيته أذى وال  -والنيب (ص) أعظم الناس - –النيب (ص)..وكل عظيم 
ون الغلو فيهم قطعًا... ولذلك فالوهابية قد أحلق باجلفاء بغض وال سب وال تنقص ... د

بالنيب (ص) جفاء ألهل بيته وخاصة خاصته (علي واحلسن واحلسني وفاطمة) وما زال 
الشيعة يذكرون حبزن قصة هدم عبد العزيز بن حممد لقرب احلسني ... وكان يكفيه أن يدعوهم 

ن بدع ويسمع حجتهم.... على كل حال:  باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل ترك ما يراه هو م
)، (محاية 196 - 1/195أفتى الشيخ  بأن ترك عبارة (سيد�ا وموال�ا رسول اهلل) هو األوىل (
)،  وأن آل حممد هم 3/18حلمى التوحيد)!.. وأكد على ذلك يف رسالة ألحد أمراء قطر (

ن فهذا مرجوح عنده، يعين وليسوا علي وفاطمة واحلسنا –) 2/222كل األمة على الراجح (
لكن الوهابية تعرف (آل حممد) جيدًا إذا تعلق األمر حبرمان! فإذا شرحوا احلديث (أن الصدقة 
ال حتل آلل حممد) فعندئذ ال يقول (ال حتل الصدقة لكل األمة على الراجح)!...  ثم وجد�ا 

).. كما 2/254أن أكثر كالم الشيخ يف فضل أهل البيت كان يف التحذير من زيادة حمبتهم (
هو احلال مع فضائل النيب (ص) حيذرون من زيادة حمبته حتى خييل للقاريء أن األفضل (التوقف  



ينكر على األشراف أن مينعوا تزويج بناهتم من فال حيب وال يكره)..!  ثم جند ابن إبراهيم  
فتوى جيدة وال –غريهم بناء على الكفاءة يف النسب ... ويزيد باهتامهم بالكرب والتعاظم 

لكنه إن قام أحد النجديني من القبائل بتزويج بنته ملن ال ترتضي القبيلة كفاءته يف  -دون اإلهتام
النسب، فالشيخ هنا ال ينكر على (املتكربين واملتعاظمني) وإمنا يفيت بفسخ عقد النكاح لعدم 

فتواه بقتل من الكفاءة يف النسب!! (وستأتي هذه املسألة يف فصل: تناقض الشيخ)..  وسبق 
يرى أن أبا طالب مات مسلمًا (مع أن هذه قضية تارخيية تعارضت فيها أحاديث، وديوان أبي 

 طالب املطبوع يشهد بإسالمه) ...فهذا وحنوه من (النصب) أي جفاء حممد وأل حممد ..

).. أي إقعاد 2/136: يرى أن املقام احملمود هو اإلقعاد على العرش! (التجسيم - 18
لى العرش!  وهذه عقيدة املروذي احلنبلي تلميذ أمحد، وقد امتحن به الناس يف النيب (ص) ع

بغداد، وقلده تالميذه كاخلالل ثم الربهباري، وجرت فنت بسبب هذه العقيدة الباطلة اليت ال 
يصح فبها حديث... والصواب أن املقام احملمود هو الشفاعة كما عليه أكثر علماء السنة .. 

 ي يف احلنابلة ثم ا�قرض فأعاده الشيخ ابن إبراهيم..وقد كان هذا الرأ

) مع أن أغلب املسلمني من أهل 2/298: أل�ه فاسق ! (وال تصح إمامة األشعري  - 19
 السنة  أشاعرة..

: واحلملة عليه وعلى احملتفلني به وصدرت عنه كثري من بدعة ذكرى املولد النبوي - 20
، 52، 3/48يه مشاهبة للمشركني..اخل (الفتاوى واملقاالت والتحذيرات ... وأ�ه بدعة وف

وغريها من الصفحات، واجتهد يف �في أن يكون هذا  95، ..إىل 65، 64، 63، 54
تنقص للنيب (ص)... وأن أهل جند حيبو�ه كغريهم من املسلمني ...اخل).. (يدخل يف 

 النصب)



ولد ، ) كالكالم السابق عن امل3/48ا�ظر الفتاوى (  بدعة ذكرى اهلجرة النبوية : - 21
 )... (يدخل يف النصب)..3/48وكذا كل املناسبات واملواسم (

 ) وغريها..103، 3/97ا�ظر ( واإلسراء واملعراج:  - 22

  
وكثري من الفتاوى اليت حقها أن تكون يف األحكام أقام الشيخ فيها (التكفري والتوحيد) فلذلك أدخلنا 

(جذور الغلو)... وستأتي بعض األحكام بعضها هنا خلطورة مسألة (التكفري) وألهنا لب الدراسة أي 
وفيها تكفري أيضًا.. لكننا اجتهد�ا يف التوزيع ومن يقرأ كتب الوهابية جيد  -من غري العقائد –الفقهية 

 صعوبة يف الفصل بني العقائد والفقه واملواعظ ففي الكل جتد التكفري والتبديع والتضليل ..! ..

  

  الفقهية)  ثا�يًا: األحكام (و�عين به املسائل 

  
ما  –مع التداخل الكبري بني (العقيدة والفقه) يف الرتاث والفكر الوهابي خاصة إال أ�نا سنحاول 

االقتصار هنا على الفتاوى الفقهية، حتى وإن أدخلها الشيخ يف التوحيد والشرك.. ولكن  -أمكن
لسنة كالشافعية قبل ذلك جيب أن أشري إىل أن ما يقال عن التسامح املذهيب مع مذاهب أهل ا

  واملالكية واألحناف ليس موجودًا حتى ولو اتبع هؤالء املذهب الوهابي يف العقيدة،..

  وعلى سبيل املثال :



: جندها يف فتاوى ابن إبراهيم من موقع اآلمر ألن كل الشئون الدينية  ففتاوى فرض املذهب احلنبلي
الشرطة لفرض آرائه العقدية وفتاواه اليد واللسان و -يومئذ –كا�ت بيديه، فأطلقت له الدولة 

).. واملنع من تويل 2/242احلنبلية، ومن ذلك أمره مبنع الشافعية يف الليث من القنوت يف الفجر (
) مع اعرتاف الشيخ ابن إبراهيم أهنم أصح عقيدة من 2/297الزيدية للقضاء يف اجلنوب (

  الشافعية، فمعنى هذا أن الشافعية لن يتوىل منهم قاض ..

  ومن الفتاوى :  
 

: من فتاوى الشيخ الفقهية حتى أ�ه مل يسمح ببناء محام ! حبجة أ�ه  فتوى يف حتريم بناء ّمحام -1
هل هناك ما�ع شرعي من فتح محام خيشى أن ينفتح الباب! فعندما سئل من أحد املسئولني (

ب الشيخ: ال عام خباري ويكون خاصًا بالرجال مع لزوم اآلداب الشرعية من جهة العورة؟ أجا
�رى أن يفتح مثل هذا احلمام يف هذا البلد ألن الضرر سيكون أكرب من النفع، ومثل هذه األشياء 
تكون عادة وسيلة لفساد مل خيطر يف بال الذي أسسها! ومهما حرصت اآلن على مراعاة 

. اآلداب الشرعية واألخالقية فإ�ك لن تستطيع ضمان ذلك يف املستقبل بعد فتح الباب!..
)... وقد استمر هذا التخوف مسة من مسات التيار احمللي وبرروا 2/82جمموع الفتاوى 

لذلك بقاعدة (سد الذرائع)!.. وقد رأينا معارضتهم كل جديد هبذه احلجة اليت ذكرها املفيت 
 األسبق... فهم سائرون على هذا النهج إىل اليوم.. 



عين ألئمة الدعوة) تورث شرًا مع قرب اخلروج ): (املخالفات ( ي2/19ومن دالئل هذا اخلوف قوله (
عن اجلادة �سبيًا )... فهو هنا يتخوف من حصول اخلروج عن منهج أئمة الدعوة .. اليت هي 

  عنده سبيل اجلادة ..

: هذه مل يقلها بلفظها إال أ�ه قال مبضموهنا، فقد سئل عن جزار ال حتل إال ذبائح الوهابية -2
): ( 78 -1/77ضل الدين) هل حتل ذبيحته؟ فأجاب ((ينتسب إىل اإلسالم وامسه فا

يشرتط يف القصاب فاضل الدين أن يكون مسلمًا صحيح املعتقد! ينكر اخلرافات .. وينكر 
مجيع املعتقدات والبدع الكفرية ... كالقاديا�ية والرافضة الوثنية وغريها! .. وال يكتفى يف 

الشهادتني وإقامة الصالة وغريها من أركان حل ذبيحته مبجرد اإل�تساب إىل اإلسالم والنطق ب
اإلسالم .... ثم ما ذكر�ا من األمور املطلوبة يف هذا القصاب ال يعترب يف ثبوهتا إال �قل عدل 

ى يصل إىل من يثبت لديه ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل وينقله الثقة عن هذا العدل حت
قلت: الغلو يف الفتوى ظاهر، فاإلسالم مل  ذلك حكمًا ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعًا)!! 

يشرتط يف اليهود والنصارى أصالً فكيف مبسلم يؤدي أركان اإلسالم ومع هذا ال �قر بأن 
ذبيحته حالل حتى �فتش عن قلبه و�علم يقينًا أ�ه وفق مقاييس اإلسالم الذي يراه الشيخ.. 

إال ذبائح من كان على مذهبنا) وقد والذي ال يقر به ألكثر املسلمني.. كأ�ه يقول: (ال جتوز 
  كاد..!

سئل املفيت عن عرائس البنات هي جائزة كلعب عائشة أم  :عرائس البنات ولعب عائشة  -3
) بتحريم 182 - 1/181املؤمنني اليت أقرها رسول اهلل (ص) أم ال..  فتكلف املفيت (

ضي اهلل عنها، من أن عرائس األطفال هذه، وإجياد الفروق التومهية بينها وبني لعب عائشة ر
هذه العرائس اليوم أكثر أتقا�ًا ودقة ... وحنو هذا ... ثم حاول أن ينكر أن لعب عائشة 



كا�ت صورًا لذوات األرواح! وطالب من زعم ذلك (بإقامة الدليل) ثم قطع بأن الزاعم (لن جيد 
ا (فرس له إىل ذلك سبيالً)! مع أن يف احلديث �فسه الذي فيه لعب عائشة، أ�ه كان معه

جناحان) وملا سأهلا النيب (ص) عن ذلك قالت : أمل تعلم أن سليمان كان معه فرس هلا 
.... فضحك النيب (ص)... واحلديث صححوه مل يضعفه أحد... ولكن  جناحان؟

الغلو يدفع إىل مثل هذا التكلف يف التحريم واملنع.. وأغرب من هذا أن املوضوع هذا أدخله 
واب (العقائد) ال أبواب الفقه..! وهذا ديدن هذه املدرسة، وسيأتي يف  جامع الفتاوى يف أب

قراءتنا لفتاوى الشيخ ابن باز رمحه اهلل أهنم أدخلوا كل الفرعيات املتنازع عليها يف العقيدة 
كاللحية والتصوير واحلجاب ...اخل.. فإدخاهلم هلذه املوضوعات يف العقيدة هي تشبه حماولة 

بعض الفقهيات يف العقيدة حتى ينتهي الكالم حوهلا ...! فأمحد أدخل  اإلمام أمحد إدخال
(املسح على اخلفني وحنوه) وقبله الثوري أدخل (اإلسرار بالبسملة) وجاءت الوهابية فأدخلت 
كل الفقهيات املتنازع فيها ضمن العقائد.. وعلى هذا فمن خالف فيها فهو (من الفرق الضالة 

والسبعني فرقة اليت تدخل النار) ثم هناك �زاع هل هلا شفاعة أم  اهلالكة ومن ضمن االثنتني
 خيلدون يف النار! عجائب! ال يعرفها إال من أكثر يف حماولة فهم القوم وقرأ كتبهم...

:  هو عند الشيخ من أكرب الكبائر، وقد أسهب الوهابيون  يف حترميه والتشدد يف ذلك التصوير -4
استدالل الشيخ أن التصوير من الكبائر وموجب ل:  ظاهر وحشر هذا يف العقائد، على كل حا

).. وكذلك الصور اليت يف الفرش والوسائد: أفتى الشيخ أن هذه الصور هلا 2/156! (للنار
أوًال: إذا كا�ت تزيد يف الثمن (أي مثن السلعة) فيجب إلغاء الثمن الزائد... واألمر حكمان، 

 بشيء، أو تقطع الرقبة إذا كا�ت يف فراش �فيس الثا�ي : إذا كا�ت يف فراش يتم تغطيتها
)1/195 !..( 



اللحية من املوضوعات الكربى عند الوهابية ودخلت عندهم يف التوحيد واألحكام  اللحية:  -5
واملواعظ وكل املوضوعات الدينية.. ووصفوا احلالقني بالتشبه باملشركني والتخنث ..اخل، 

خميفة يف موضوع حلق اللحية أو تقصريها (أ�ظر:  والشيخ له كالم طويل وآراء حادة وفتاوى
) وليس الغريب حترميه حللقها، فاملوضوع فه خالف بني قائل بالتحريم وقائل 57 -2/51

أ�ه ال يفعل ذلك إال املخنثون من الرجال بالكراهة،  وإمنا الغريب �قوالته وآراؤه احلادة اليت منها (
اث! الذين هم أعداء للرجولة ... يود الواحد ) وقال موخبًا :  ( عكس هؤالء اإل�2/52

)..! وأن حلقها 2/56( منهم أن يكون يف شكل أمه ال شكل أبيه... فهذا ليس برجل)!
)، وأن من حقلها فقد تشبه باليهود والنصارى .. ومن تشبه 2/53كبرية من كبائر الذ�وب (

)، وأن حالق 2/55ألمر()، وعقاهبا التعزير الذي يراه ويل ا56، 2/55بقوم فهو منهم! (
)....وأن حالقها فاسق وال 2/56اللحية يشرع هجره حتى يتوب إال يف حال املفسدة (

).. ، قلت: وهذه آراء وفتاوى غاية يف الغلو والتجريح.. 2/294( إمامته للصالة تصح
 سنرى أضعافها يف فتاوى الشيخ ابن باز أيضًا.. 

من تشدد الشيخ يف صالة اجلماعة أرسل إىل  :نوجوب إيقاف السيارات بعد األذان يف املد -6
أن يوضع تعليمات لسري السيارات ولألذان واإلقامة، .. هـ  بوجوب ( 1380امللك سعود عام 

فتصدر األوامر املشددة على رجال املرور بتوقيف سري السيارات بعد األذان بعشر دقائق إىل 
).. 1/2/132.).. (ائق ..أن تنقضي الصالة، وإيقافها قبل غروب الشمس خبمس دق

علمًا بأن صالة اجلماعة  ..)...هذه تعليمات جيب إتباعها طاعة هلل ورسولهوأضاف أن (
 سنة عند اجلمهور، بل حتى أمحد الراجح عنده أهنا سنة..

 )..2/93: وأهنا جنسة وال جيوز الصالة هبا إذا كان هبا مادة مسكرة (حتريم الكولو�يا -7



) جتاوز من الشيخ يف 2/93لكن كو�ه جنس وال تقبل الصالة به (: حترميه مفهوم، الدخان -8
).. فهذا غلو 2/294الفتوى، وكذلك كون شارب الدخان فاسقًا وال تصح إمامته للصالة (

 وجتاوز...

- 2/262: فرض عني  وأ�ه ال يصح عن أحد من األئمة القول بأهنا سنة!(صالة اجلماعة  -9
سنة عند اجلمهور، .. لكن األشد من هذا  ).. وهذا رأي متشدد، فالصواب أهنا264

).. وفتاوه بتعزير 2/132فتاواه السابقة بوجوب إيقاف السيارات يف املدن بعد األذان (
طبيب إلقفاله العيادة على �فسه وقت الصالة مع اهتامه خبلوة مع امرأة أجنبية، والتعزير وقع 

وب تفقد أمساء الناس يف صالة ).. وأفتى بوج2/274على األمرين وصدقه املفيت العام! (
.. بل ).. مع أن هذه بدعة مل يفعلها النيب (ص) وال اخللفاء الراشدون2/275الفجر (

)، وتعزير شخص جبلده أربعني 2/280ومعاقبة األشخاص الذين ال يشهدون صالة اجلماعة (
�قد الغلو  ).. هذا كله من الغلو، وإذا تركنا2/381جلدة أل�ه ال يصلي مع الناس اجلماعة (

يف مثل هذه األمور اخلالفية الفقهية فكيف �ستطيع �قد الغلو يف أمور أكرب... وأمور غال فيها 
 املسلمون  أو أكثرهم كمسألة (جهاد الطلب مثالً)... وستأتي..

).. ألن الدم جنس! وال جيوز �قل النجاسة من شخص 3/173: (حتريم التربع بالدم  - 10
 ليتغذى عليها آخر! ..

: كان ابن حممود مفيت قطر قد أفتى جبواز الرمي أيام التشريق د يف أحكام احلجالتشد - 11
يصح قبل الزوال ويف الليل، كتب ذلك يف رسالة، وهو رأي فقهي هدفه التسهيل على احلجاج، 

) بالغ يف التشنيع عليه، 119 -  6/67وله أدلته، فصنف ابن إبراهيم مصنفًا يف الرد عليه (
هالء وضاللة عمياء!.. وأن رسالته قد اشتملت على األغالط ما مل يسبقه فاه جبهالة جوأ�ه (

إليه أحد!..من خمالفة السنة الصرحية! ومعاكسة ما درج عليه السلف الصاحل! وفيها 



ويل أمر املسلمني امللك ) وطالب (التخليط والكذب واجلهل والقول على اهلل بغري علم ...
ن مقام الرادع هلذا اإل�سان عما زينته له �فسه من اإلقدام سعود أن يقوم مبا أعطيه من السلطا

تاب )  ومت ذلك فقدم ابن حممود إليه بإيعاز من امللك وذكر ابن إبراهيم أ�ه (على هذا الشأن..
)!! وهذا التعبري من الشيخ ال يليق، فاهلل هو الذي يقبل التوبة من عباده وأ�ه قد قبل توبته

لتوبته... وحنو هذا ..ثم اكتشف الشيخ  أن ابن حممود إمنا ... ولكن لو قال: استجبنا 
)!.. فعاد الشيخ 6/70تراجع عن أشياء يسرية وليس عن (مجيع ما يف الرسالة من اخلطأ) (

هدم احلج... وأ�ه أراد باطالً من حيث ال يشعر! ... وأن مشنعًا عليه بأ�ه بكتابه هذا (
. اخل تلك التهويالت)... وأطلق املفيت على  د الدين.املالحدة والز�ادقة اختذوا كتابه يف إفسا

مسكني... خمادع .. ال يستحي...جاهل ابن حممود (وهو مفيت قطر) مبا ملخصه: أ�ه (
... مكابر... منغمس يف اإلحلاد ...أو منافق... وأ�ه كعنز السوء تبحث عن حتفها 

ال حظ له من النظر مطلقًا...  بظلفها..  ال يبايل بسنة رسول اهلل ... وال بأويل األمر ..
ة..اخل)...  وهنا يل ملحوظتان: األوىل: أن علماء اململكة أخذ طريق غري طريق أهل اجلن

اليوم  أو أكثرهم على فتوى ابن حممود..!.. مما يدل على أ�ه أصاب عندهم،... الثا�ية: أن 
يقرأ هذا اهلجوم  ليس منفتحًا كما قد يظن القاريء الذي -مفيت قطر –ابن حممود �فسه 

عليه... بل هو من �فس التيار .. يكفر عباد اهلل ويتهمهم بالشرك .. فهو وهابي قح.. 
وهنا يتبني لنا أ�ه إذا كان هذا حيدث بني اثنني من (املفتني) من احلنابلة التيمية الوهابية، ويف رأي 

األربعة؟ فضالً عن فقهي سبق اخلالف فيه.. فكيف يقبلون اخلالف مع بقية علماء املذاهب 
 غريها من مذاهب املسلمني ويف غري الفقه ...! املشهد مرعب!...

) يف حالة إذا متكن العدو من أسره 6/207: الشيخ أجاز اال�تحار (اإل�تحار جائز - 12
وتعذيبه حتى يبلغ عن أسرار اجملاهدين ...اخل.. يف فتوى أعطاها جلزائريني (منتسبني إىل 



الفر�سيني!... قلت: مل تشد�ي هذه الفتوى وال إذا ما كا�ت  عمدة  اإلسالم)! أثناء جهادهم
من يرى اال�تحار من الغالة املعاصرين (مفجري أ�فسهم يف املسلمني)..  ولكن هز�ي من الفتوى 
إتيان هؤالء اجلزائريني اجملاهدين ضد استعمار فر�سي ال لبس يف تعديه وظلمه  ثم بعد هذا كله 

!... فهو جاء�ا جزائريون ينتسبون إىل اإلسالم)م اإلسالم! وإمنا يقول (يبخل عليهم الشيخ باس
 -مل خيترب عقائدهم بعد! على أ�ه لن يأت الشيخ من أهل اجلزائر إال سلفيون وهم قلة يف اجلزائر 

مستفتني عن ا�تحارهم محاية ألرضهم ودينهم ...  ومع هذا ال يقطع  -وخاصة يومئذ
 بإسالمهم ...!..

 )..8- 7/7:  (الصور والتلفزيون  حتريم بيع - 13

).. أل�ه باشرتائه يضع املشرتي دعاية للكفار بأهنم 7/8: (الراجح حتريم بيع الراديو - 14
وأهنم .. وأ�كم وأ�كم.. قلت: وهذا ينطبق على كل املشرتيات من الكفار! وهناك عدة 

 )...251، 226، 10/224فتاوى أخرى يف التشنيع على من يشرتي الراديو (

 )7/11: وكذلك التطيب هبا (م بيع الكولو�يا حتري - 15

 )..7/34: (حتريم التأمني - 16

 )..172-8/171: (إتالف آالت اللهو - 17

: اليت فيها كسر الصخور على صدر الشخص، ألهنا سحر وشعوذة  حتريم ألعاب القوة - 18
 )..8/137ال تنطلي إال على صغار العقول!( 

 - 8/122: (وكرة القدم يسأل عن األلعاب الشعبية فيجيب بتحريم الشطر�ج  - 19
 ) يف فتوى مطولة.. وكأن هذه حيدة عن اجلواب ال�تشار األلعاب الشعبية بنجد..129



: يعين بالتنظيم (إذا كا�وا على النمط املعروف، فريقني،  حتريم لعب الكرة إذا كان منظمًا - 20
) 128، 120، 8/119وفيه ضربة جزاء وركنية وكرت أمحر وأصفر)..اخل) ....(

 )..8/122خذ األجرة على املتفرجني فقد كتب املفيت للملك مباشرة باملنع مطلقًا (وكذلك أ

 )..8/132: (حتريم لعب الكريم - 21

 ) أو يدفن!..8/174: (املصحف املطبوع معه تفسري حكمه احلرق بالنار - 22

) ومنها : حتريق كتاب حتفة 176، 8/175: (حتريق الكتب (الرقابة املذهبية) - 23
تكفيك اإلعالم!  ... وملا طالب صاحبه بالتعويض أرسل له الشيخ (األعيان بعد فسحه من 

)! مع فتاوى يف تفتيش املكتبات التجارية دون تعويض أصحاهبا السالمة من عقوبة تستحقها
.. 

)... لكن عندما سأله أحد 10/121: ( اشرتاط الكفاءة يف النسب عند الزواج  - 24
مل يزل )! قائالً ( 10/121أجابه باجلواز( األشراف هل يزوج بنته لواحد من غري األشراف! 

السلف على هذا من غري إ�كار حتى وجد يف بعض البلدان من دفع به التكرب وطلب التعظيم 
إىل حصر بناهتم يف فئة معينة وكفى برسول اهلل وخلفائه الراشدين قدوة ولنا فيهم 

الشيخ كسائر )!!!!... قلت: وهذا جيد لو كان جادًا يف الفتوى، لكن وجدت أسوة
السلفية، يستخدمون اإلسالم يف التفريق بني الزوجني حبجة الكفاءة، وإذا أتاهم هامشي اهتموه 
بالكرب وجوزوا أن يزوج قريبته من غري األشراف باإلسالم أيضًا !..  هذا أمر عجيب جدًا 

لكفاءة وواضح جدًا لدرجة أ�ه ال حيتاج إىل كثري تعليق، اإل�كار على بين هاشم اشرتاط ا
واإلقرار لعتيبة وسبيع وبين متيم... هنا تظهر العصبية القبلية املغلفة بالدين واضحة جدًا... 

أشرف العرب .. كما يف احلديث (هم  - من حيث النسب –وإال فاإلمجاع على أن بين هاشم 
خيار من خيار)... وما ذكره الشيخ من أن النيب (ص) زوج بعض بناته من غري اهلامشيني 



ا اإلمام علي أمر صحيح، لكن ملاذا إذا تعلق املوضوع بالقبيلي واخلضريي ينسى هذا ويفيت وكذ
 بالكفاءة ووجوب فسخ عقد النكاح؟!!

) ألن بقايا الطعام يذهب إىل أماكن 10/264: (ال جيوز غسل اليدين يف املغاسل - 25
 قذرة...

 ).. 12/95:.. (أربعون جلدة لشارب الدخان وآكل القات - 26

 )..13/26: ترد شهادته (ن فاسقشارب الدخا - 27

 )...13/30: ترد شهادته (حالق اللحية فاسق - 28

 )..13/29: الذي حيزن يف عاشوراء! ترد شهادته (الشيعي (البحرا�ي) - 29

 )..13/30: مردودة.. (شهادة اإلباضية - 30

 )..13/31: باطلة (شهادة املالكم  - 31

ات وحذر منها وقدم : أقصد ذكر يف �صيحة عامة املنكراملالهي واألغا�ي قبل الصالة - 32
 )..175-13/174التحذير من األغا�ي وآالت اللهو على التحذير من ترك الصالة (

 )..13/33: ترد شهادته (شارب الشاي يف السوق - 33

 )  ...13/107،110: (بطالن دوران األرض  - 34

 :سئل عن ذبيحة شيعة القطيف فماذا كان جوابه؟ - 35

  أفتى بكلمة واحدة ... أتدون ما هي؟  



  )...12/207)!! (خيسون(.. هي 

  ماهذا؟!!! ومن مفيت عام للدولة ؟! 

  على طائفة كبرية من الشعب؟! 

 هل كان هذا سيحدث لوال الدالل؟ أعين الدالل من الدولة هلذا التيار...

 

  تناقض إبن إبراهيم:

  

�ه يفيت الشيخ ابن إبراهيم ليس جادًا يف التشدد والتكفري الذي رأيناه ... عرفت ذلك بعد أن رأيت أ
مبقياسني ويكيل مبكيالني.. فإذا وجد أن وهابيًا أو حنبليًا أو حتى هو �فسه قد ارتكب ما يفيت بأ�ه 
غلو وشرك فإ�ه عندئذ يلجأ للتأويل واإلعتذار وأن القصد كذا وكذا ... وقد سبق بعض هذا يف 

  موضوع الكفاءة يف النسب، وغريها، وهذه أمثلة أخرى ... فمثالً: 

: يدافع عن التربك إذا تعلق األمر باحلنابلة.. فعندما قال شارح التربك عند احلنابلةدفاع عن  -1
تأوهلا الشيخ بأن املراد بركة علمه وليس زاد املستقنع احلنبلي  (وأعاد علينا بركته ... ) 

) فهم يتأولون إذا تعلق األمر بشيوخ مذهبهم وال يفعلون ذلك مع 1/103!!(الفتاوى بركة ذاته 
وعلماء املذاهب األخرى .. (علمًا بأن أوائل احلنابلة متصوفة).... ولذلك ملا وجد  شيوخ



بأن املراد التوسل بدعائهم ال ) تأول ذلك التوسل بالصاحلنيالشيخ قول أصحاب اإلمام أمحد: (
) وهذا التأويل ال يتأوله إال للحنابلة، فإذا وجد غريهم يذكر هذا يصمه 3/159!! (بذواهتم

 البدعة..!.بالشرك و

كما قلت يف أحباث سابقة أن الوهابية إمنا يعتمدون على ابن : زيارة قرب النيب (ص) عند احلنابلة -2
تيمية يف مسألة القبور والتصوف وليس على احلنابلة، ولذلك تفاجأ الشيخ بأن احلنابلة يقررون 

الشيخ؟! وكيف )... فكيف كان اعتذار استحباب زيارة قرب النيب (ص) يف كتبهم الفقهية ( 
يوفق بني قول احلنابلة وقول ابن تيمية الذي تابعه عليه الوهابية ببدعيتها وأهنا من وسائل 

 –يعين احلنابلة  –قول األصحاب ): ( 6/126الشرك! إذا ارتبطت بشد الرحال، قال (
وتستحب زيارة قرب النيب (ص) حيمل على أن املراد به املسجد! إحسا�ًا للظن بالعلماء 

!!!!!.. إذن فالشيخ بني أمرين: إما أن يعتذر عن علماء املذاهب األخرى وحيسن خل)..ا
وإما أن يقول : زيارة  -وهو اعتذار ضعيف –الظن هبم كما أحسن باحلنابلة واعتذر عنهم، 

قرب النيب (ص) عند العلماء من حنابلة وغريهم سنة وعند ابن تيمية بدعة ... ثم يرجح 
وجود هذا االعتذار من الشيخ عن احلنابلة فقط  جمرد حتكم أحد الرأيني ... لكن 

وتعصب.. وكثريًا ما حيدث منهم هذا التناقض واالزدواجية؛ رمبا حتى يبقى معهم (�اس من 
أهل سنة) ألن الشيخ والوهابية قبله لو اطردوا يف تنزيل أحكامهم على اجلميع ملا بقي معهم 

أيضًا... فاألمر وصل إىل احلنابلة كما ترى يف هذه (سين حيتجون به) ورمبا (مل يبق مسلم) 
   املسألة وأشباهها.. 

:  كان الشيخ يلقب باملفيت األكرب، وهذا من الغلو الذي أ�كرت الوهابية ما هو أد�ى املفيت األكرب -3
منه كـ (سيد�ا رسول اهلل، موال�ا رسول اهلل، علي كرم اهلل وجهه، اإلمام علي، قاضي القضاة 

اخل) ...  فكأن بعض الوهابية استشكل هذا اللقب وسأل الشيخ عن هذا اللقب فالن، ...



)... 1/173) (ال يرى هبذا اللقب بأسًاومشروعيته، فأجاب إجابة مطولة خالصتها : (
أل�ه وإن كان بلفظ أفعل التفضيل فليس القصد منه التفضيل املطلق واملنازعة هلل يف األكربية (

..) .. ولكن أحد الوهابية املخلصني دين من املفتني ومرجع هلم.وإمنا القصد أكرب املوجو
للمبدأ ( مبدأ �بذ الغلو) وهو الشيخ سليمان بن محدان أ�كر على تالميذ الشيخ وعلى الشيخ 

إن إطالق هذا اللقب على ( قبوهلم هلذا اللقب و�قد الشيخ وتالميذه �قدًا الذعًا بقوله :
ولكن الشيخ املفيت األكرب   ة ومنازعة له يف األكربية!)املخلوق  هتجم على مقام الربوبي

) على أ�ه الشيء يف هذا اللقب .. 144، 115، 5/57( 14أصر يف رده على ابن محدان
وأخذ هنا يفتش عن أقوال العلماء ال عن النصوص الشرعية فوجد أن األحناف يطلقون لقب 

أقول: على مقام النيب (ص) ..اخل ...(اإلمام األعظم) على أبي حنيفة وأ�ه ال يعين تطاوًال 
فإن املفيت غري اإلمام، وعمل األحناف ال حيتج وهنا ظهر أن يف إجابة الشيخ ضعفًا  كبريًا واهتزازًا.. 

به الشيخ يف مواضع أخرى فلماذا يضطر له هنا ويتمسك به؟.. ثم طاملا احتجت املذاهب 
ون جوابًا من الوهابية إال بأن (كالً يؤخذ على الوهابية مبا عليه عمل علماء املذاهب وال جيد

من قوله ويرد)! وأن هؤالء الفقهاء (اختذوا العلماء أربابًا من دون اهلل وقلدوهم)..! ، فهنا 
 .جند الشيخ خالف املنهج الوهابي الصارم عندما تعلق املوضوع بلقبه، ودافع عنه حبرارة..

                                                            
سليمان بن محدان من علماء الوهابية الذين ا�قلبوا على املفيت، وأ�كـر عليـه سـكوته علـى تسـمية اجلهـال لـه بــ(املفيت          14

).. فما كان من الشيخ ابن إبراهيم إال أن استدل بأن األحناف يطلقون (اإلمام األعظـم) علـى أبـي    5/116األكرب.. (
التهجم على مقام النيب (ص).!..مع الفارق بـني اللقـبني، ومـن فضـائل محلـة سـليمان بـن محـدان علـى           حنيفة وال يعنون

الشيخ أن هذه احلملة أوقفت �قل مقام إبراهيم، فقد كان بعض علماء الوهابية كعبد الرمحن املعلمي ألف كتابًا يلمـح فيـه   
املعلمــي لكــن أدى هــذا إىل التوقــف عــن �قــل مقــام إىل وجــوب (تطهــري املســجد احلــرام) منــه!.. وقــد دافــع املفــيت عــن 

 إبراهيم ..



وأن  (ليس من أمساء اهلل احلسنى)!.. ) بأن املفيت األكرب1/206واحتج يف موضوع آخر (
من قال أن اهلل (هو املفيت األكرب غري صحيح... أل�ه ليس من األمساء احلسنى)... قلت: 
فما بال الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ومدرسته اليت منها الشيخ يتشددون يف اإل�كار على 

يذكر يف كتاب التوحيد أ�ه ال  الصوفية تلقيبهم النيب (ص) بأمساء ليست من األمساء احلسنى، بل
جيوز أن يقال (قاضي القضاة أو شاهنشاه) .. ألن قاضي القضاة أو ملك امللوك هو اهلل 

 وحده... مع أهنما ليس من األمساء احلسنى!!!!.. 

إذن خنرج بنتيجة وهي أن األمر إذا تعلق باملذاهب األخرى فهو من (الشرك) أو (ذريعة إىل 
مر بعلماء املذهب احلنبلي ورجاله فـ(ال يرون هبذا بأسًا) أل�ه ليس من الشرك)! وإن تعلق األ

األمساء احلسنى، و(من جعل ذلك من األمساء احلسنى فقد أخطأ أقبح اخلطأ)!!.. ثم (النافع 
والضار) ليس من األمساء احلسنى وأ�تم تكفرون من قال إن فال�ًا ينفع أو فال�ًا يضر.. مع أ�ه  يريد 

ًا ال مطلقًا وضرًا خمصوصًا ال مطلقًا، ومع أ�ه أطلق الفعل العائد على اسم ليس من �فعًا خمصوص
 األمساء احلسنى...

) والعلة 13/154) و(1/195: ذكر هذا يف الفتاوى أن الراجح تركها ()كلمة (سيد�ا حممد -4
(محاية حلمى التوحيد)! سبحان اهلل... واملفيت األكرب .. وجاللة امللك املعظم... 

 ..زتانَ! هذا تناقضجائ

).. مع أن هذه بدعة مل يفعلها 2/275( تفقد أمساء الناس يف صالة الفجروأفتى بوجوب  -5
النيب (ص) وال اخللفاء الراشدون فهذا يناقض محاسه يف النهي عن البدع وأ�ه لن يصلح آخر 

ا بدعة هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا... وغذا أجاب بأن هذا من املصاحل املرسلة أو أهن
حسنة كجمع عمر الناس للرتاويح أجاب أصحاب اإلحتفال باملولد النبوي بالشيء �فسه ... 



إذن فالشيخ غري جاد يف املباديء التشريعية الكربى اليت يكررها وكذا سائر الغالة ... 
 ... )!!..لن يشاد الدين أحد إال غلبهوصدق رسول اهلل (

خل على هذه العقيدة من عقائد األشعرية ما دخلها ) أ�ه د1/201: ذكر ( عقيدة السفاريين -6
.. (وتسمى الدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية).. وهي مشهورة عند السلفية اليوم 
ويعدوهنا من كتبهم يف العقائد... فهذا تناقض فالشيخ يدرس الكتاب ويوصي به وفيه أشعرية 

 فكذلك كتب املذاهب إذن؟.. ال تسلم من خطأ..

) أن ما ذكره املقدسي احلنبلي يف ملعة اإلعتقاد ينطبق 1/203: ذكر الشيخ (العتقادملعة ا -7
...! مع ثنائه على من شر املذاهب وأخبثهاعلى مذهب املفوضة وهي (أي املفوضة) 

املؤلف وأ�ه إمام يف السنة! ...فهذا تناقض، إذ كيف يكون متبعًا لشر املذاهب وسلفيًا يف آن 
جة أن التبديع وصل لكتب (أئمة أهل السنة من احلنابلة)! وهذا يذكر�ي معًا..!  فنخرج بنتي

ببحث الدكتوراه  للشيخ سعيد بن مسفر عن (عبد القادر اجليال�ي وعقيدته) فالرجل حنبلي 
جمسم ومتصوف، لكن حنبليته شفعت له فكا�ت خالصة ابن مسفر التوفيقية بني آراء احلنابلة 

فقال ما خالصته عن اجليال�ي (أ�ه سين سلفي العقيدة لكنه مشرك فيه وآراء الوهابية يف آرائه 
 أو عنده شركيات)! ... 

: كان الشيخ قد ذكر أن من اشتق أمساء هلل من األفعال كاملريد (من اإلرادة دفاع عن ابن تيمية -8
وهذا يف سياق  –) 1/206والشائي (من املشيئة) ...اخل (فقد أخطأ أقبح اخلطأ) ..(

وعندما اكتشف أن ابن تيمية قد  –: املفيت األكرب وأ�ه ليس من أمساء اهلل دفاعه عن لقب
هذا اسم فاعل من شاء من اإلخبار أطلق على اهلل لفظة: (الشائي) اعتذر عنه املفيت قائالً( 

) ... قلت: إما أن يعمم هذا اإلعتذار 1/205..(عن اهلل بلفظ االسم مل جيعلها أمساء) 
يمية (أخطا أقبح اخلطأ)... لكن من خالل معرفيت هبذه املدرسة من وإما أن يقول أن ابن ت



أيام أمحد رمحه اهلل، أن تشددهم يف العبارة إمنا تكون ضد أفعال وآراء اآلخرين الذين ليسوا 
على مذهبهم، أما إذا وقع أحد احلنابلة أو الوهابية يف اخلطأ �فسه فيأتون باالعتذارات 

دواجية عامة يف مجيع املذاهب اإلسالمية اليت اطلعت عليها، كهذه... ولألسف أن هذه اإلز
وسيأتي يف فتاوى الشيخ ابن باز اإل�كار على من زعم أ�ه ميشي فوق املاء من الصوفية، 
وعندما سئل عن ابن قدامة احلنبلي أن مرتمجيه ذكروا أ�ه ميشي فوق املاء قال: هذه 

تهم إذا ردوا على الصوفية أو األشاعرة و مة!!!..  إذن القصد هنا، أال �غرت بعقال�يكرا
املقلدين من الفقهاء... فهم ليسوا جادين يف (هذه العقال�ية) بدليل أهنم يرتاجعون عنها مباشرة 

 إذا تعلق األمر بفعل أحد احلنابلة...   

) أن شارح الزاد جرى على آثار الشراح فوقع يف اعتقاد 1/201: ذكر  (شارح الزاد أشعري -9
.. واألشاعرة شعبة من اجلهمية ..!  ومع هذا قام الشيخ بتدريس الكتاب ألن األشاعرة

 صاحبه حنبلي بينما يتم حرق كتب األشاعرة وإتالفها بال ضمان.!..

).. 2/132: أفتى بذلك يف خطاب للملك سعود (حتديد الوقت بني األذان واإلقامة - 10
لنيب (ص) وال الصحابة وال التابعون بدعة مل يفعلها ا - لو اطردوا وفق منهجهم –وهذا التحديد 

وال السلف الصاحل.. هذا منطوق املنهج الوهابي .. يضيقون على غريهم وال يرون ما 
يبتدعو�ه من بدع وفق تعريفهم (وأ�ا ال أقول إن هذا التحديد بدعة وال كثري مما يصفون به 

ولن يشاد الدين أحد اآلخرين بأ�ه بدعة .. كال ... لكن أ�ا هنا أ�قد التناقض فقط)... 
 إال غلبه..

يف رسالة وجهها إىل القضاة، ذكر الشيخ أ�ه (يتعني على إمام كل   :مشروعية بدعة - 11
مسجد أن يقوم بعد صالة الفجر كل يوم بتعليم ثالثة أشخاص من مجاعة مسجده أو أكثر 



).... 1/89..أصول الدين وشروط الصالة ... ويعقد هلم جملسًا يوميًا...)... (
 ت: وهذه بدعة عند ابن باز واللجنة الدائمة لإلفتاء..كما سيأتي..قل

)..  هذا جيد، لكن 1/206: ال يرى هبا بأسًا ألن له جاللة تناسبه ( جاللة امللك املعظم -1
ملاذا مل يقل تركه أوىل كما قال يف (سيد�ا حممد)... أو يقول أن للنيب (ص)  سيادة تناسبه.. 

.. ورمبا لو كان لقب (جاللة امللك املعظم) ألحد امللوك غري ال سيما وأ�ه سيد ولد آدم.
اخل.. �ريد علمًا ذا  ,,,و,,,اململكة لقال: اهلل وحده هو ذو اجلالل واإلكرام والتعظيم ... و

مصداقية حتى يعرف اجلميع مبا فيهم الغالة أ�نا ال �تناقض... وهذه املصداقية ال تأتي إال 
ملواضع اليت جاملنا فيها أو تقليل الغلو يف املواضع اليت غلو�ا فيها أما أن بأمرين: إما رفع الغلو يف ا

جنمع بني (إ�كار سيد�ا رسول اهلل) وإقرار (املفيت األكرب) و(جاللة امللك املعظم) فهذا تناقض 
 يقلل املصداقية.. 

)..وهذا 3/187، وإمنا إن مات كافرًا �قول: إ�ه من أهل النار .(الكافر ال �قطع له بالنار -2
 اعتدال جيد من الشيخ، مع أ�ه يف مواضع أخرى �ستشف منه القطع بالنار للركع السجود..

! ..: علق الشيخ على قول أحد املتون الفقهية احلنبلية : (ويكره الذبح عند القبور مكروه -3
 –).. ثم استدرك بأهنم 3/235( بأن املراد كراهة تنزيه والظاهر التحريمالذبح عند القبور) 

! قلت: هذا اعتذار عنهم مبا ال �علم يف قلوهبم، مع ال يقصدون التقرب للمخلوق -أي احلنابلة
اهتام املذاهب اآلخرى يف قلوهبم بأهنم يقصدون التقرب للمخلوق وهذا ما ال �علمه يف قلوهبم.. 

اعتذروا عن اجلميع أو اهتموا اجلميع لكان هذا أفضل  -وسائر الوهابية –ولو أن الشيخ 
داقية.. أما أن يكون األمر مكروهًا إذا ارتكبه حنبلي وشركًا إذا ارتكبه شافعي فهذا مص

تعصب ظاهر.. ودليل على أن احلماس يف اهلجوم أو الدفاع إمنا هو مذهيب فحسب وليس 
 دينيًا!...



: كثريًا ما يستدل الشيخ وغريه من علماء السلفية قدميًا وحديثًا مبسألة اإلمجاع  - 12
أن أكثر تلك اإلمجاعات ومهية ال حقيقة هلا.. ولكنهم عندما خيالفون إمجاعًا اإلمجاع، مع 

أقوى يذهبون إىل �في اإلمجاع والتحجج بأن إمجاع قطر أو مذهب ال يعين إمجاع املسلمني! 
ال يطرون فيها، وإمنا يستخدموهنا عند احلاجة، فقد ذكر الشيخ :  -لألسف –وهذه العقال�ية 

 قطار املسلمني ال يعين إمجاعًا فكيف بعمل طوائف منهم...أن  إمجاع قطر من أ
)... قلت: هذا ظاهره اإلعتدال من أول �ظرة، لكن عندما �علم أن الشيخ ذكر هذا 3/65(

يف سياق احلملة على املولد النبوي ومن باب الدفاع عن علماء اململكة الذين اهتمهم البعض 
ال هبذه املناسبة، ذكر أهنم مل خيالفوا اإلمجاع ألن إمجاع مبخالفة إمجاع األمة اإلسالمية يف اإلحتف

البلد ال يعين إمجاع كل البلدان وال كل الطوائف اليت يف البلد، وهذا عني ما �قوله هلم، .... 
وهذه احلجة اليت استخدمها الشيخ هنا لو أ�ه يطرد ويستخدمها يف األمور اليت يدعي اإلمجاع 

ماء احلنابلة ثم التيمية ثم الوهابية هذا األمر لتم اإلعرتاف باآلخر عليها ألصاب، بل لو أدرك عل
وا�تهت كثري من اإلشكاالت.. ومن هذا الباب ، فإهنم قد حيكمون على الشيء بالشرك إذا 
فعله غريهم، وإن فعله بعضهم تأولوا له ... وهكذا ... فاملصداقية ضعيفة إن مل تكن 

  ينفردون هبا عن املسلمني..معجومة يف كثري من اإل�فرادات اليت

: باإلسناد، ذكرها الشيخ عن طالب علم جندي امسه عبد قصة �زع غالف كتاب التوحيد -4
الرمحن البكري (وهو صاحب القصة مع الشيخ اهلندي الذي كان يلعن الشيخ حممد بن عبد 

هابية ).. وذكر جامع الفتاوى أ�ه قد مسعها من كثري من املشايخ.. والو1/75الوهاب) ..(
ليسوا على هذا ...فهم قد يرتكون الكتاب ألن صاحبه فالن أشعري أو صويف حتى لو مل 
يتضمن الكتاب شيئًا من تلك اآلراء....  بينما يقبلون كتبًا فيها أحاديث ضعيفة أو بدع ألن 

 كما  سبق، وكما يف الفقرة التالية.. مؤلفيها حنابلة ..



: وهي قصة مفادها أن أعمى توسل بالنيب(ص)  ابن كثري وابن قدامة وحكاية العتيب - 13
بعد موته فرد اهلل عليه بصره، واحلكاية من أدلة الصوفية يف التوسل بالنيب(ص) إىل اهلل،  

أورداها ومل يردوها ألهنا مشهورة  -ومها حنبليان –واعرتف الشيخ بأن ( ابن كثري وابن قدامة 
يان يف األصول، فهما ممن يريان ).. قلت: وهذان حنبل1/176... وجل من ال يسهو (

. لكنه اعتذر عنهما بالسهو!... كال ..ليس السهو، أو التوسل بالنيب (ص) بعد موته..
  ليعتذر عن اجلميع بالسهو..  

  (إجيابيات الشيخ حممد بن إبراهيم): 

نا كثريًا من مع أ�نا ترك  - على قلتها -ليس من املناسب أن �ودع الشيخ بال إشارة لبعض إجيابيات فتاواه 
ولكن حتى ال يقال أ�نا ركز�ا على السلبيات فقط.. مع أهنم يركزون  -على كثرهتا –فتاواه املغالية 

  على اإلجيابيات فقط..

  الغالة يركزون على مواطن التكفري.. العلماء الرمسيون ينقلون اجملمالت.. 

  الغالة ينقلون التفصيل والعلماء يكتفون باجملمالت.. 

  تفقون أن التفصيل مقدم على اجململ ..واجلميع م

  وكذا املقيد على املطلق.. !!.

وهذه هي معركة العلماء والغالة اليت ستنتهي بفوز الغالة إذا مل يكن هناك جتديد فكري شامل ... 
سواء من القرآن الكريم أو السرية  - مع معرفة مستوياهتا الظنية واليقينية –يأخذ من النصوص العليا 

بشرط أن يرتك اجملال لآلراء املعتدلة يف االستدالل والتفسري أن خترج عن التفسري الوهابي السلفي النبوية 



احلنبلي التيمي وتنقده كما تنقد غريه إذا خالف الدليل .. أما أن يكون هناك جتديد بال �قد للرأي 
  املخالف فهذا يؤجل عملية التجديد واإلصالح الفكري...

فتاوى جيدة ومعتدلة �سبيًا أسوق هنا أبرزها .. على أن كثريًا منها خيالفه على كل : للشيخ آراء و
  ... لكن كان ال بد من البيان هلذه اآلراء والفتاوى املعتدلة  أو أكثرها ..,الشيخ يف مواطن كثرية 

: له كالم مجيل وسهل وميسر عن اإلعرتاف باخلالق وأدلة وجوده  كالمه يف التوحيد -5
  مناهج التعليم بدًال من حشر املنهج بالكالم عن الشرك واملشركني..)... يصلح يف1/29(

: وهذا الرأي ال يعول عليه واضعو املناهج الدينية وال يهتمون إال بتكرار اإلحلاد أخطر من الوثنية -6
دعاة اإلحلاد اآلن خياف على الشباب منهم التحذير من املسلمني املشركني..يقول  الشيخ: ( 

من دعاة الوثنية، فإهنم بثوه بأساليب عديدة يف الناس فكان ضررهم أكثر أكثر مما خياف 
).. قلت: وهذا االعرتاف ليس عليه 1/31. الفتاوى (والصوالت واجلوالت اآلن معهم) .

 أكثر تالميذه فما زالت جهودهم منصبة على التحذير من املشركني (املسلمني)ّ! ..

وقف معتدل من علم املنطق وعلم الكالم : له مموقفه من علم املنطق وعلم الكالم -7
أن علم املنطق فيه شيء من احلق ويذكر عند احلاجة وليس )... فيه مبا خمتصره (1/199(

كل ما يقررو�ه يف املنطق باطالً وال أ�ه وجد إلبطال كل حق، وإمنا ليس معصومًا... وأن ابن 
 ...تيمية وابن القيم واألشعري يستعملو�ه عند احلاجة)

: فإن كان هلل فالذبح عند القرب معصية وإن كان للتقرب لصاحب ح عند القبور فيه تفصيلالذب -8
 )..1/131القرب فشرك أكرب (

، مثل (مل تسمح يل الظروف) يرى أ�ه ال ما�ع من إضافة الشيء إىل الدهر أي الزمان: الدهر -9
ى على اإل�سان والزمان ال يساعد�ي على كذا ... ألن هذا شائع يف الكتاب والسنة (هل أت



حني من الدهر)... (ال يأتي على الناس زمان إال والذي بعده شر منه)... 
)... أقول: إذن فحديث أبي هريرة يف حتريم سب الدهر باطل،  فذم الدهر ليس 1/171(

 ذمًا هلل، ففي احلديث أن بعض األزمان تكون شرًا من بعض..   

ه و�يته ال على أفعاله اليت أخطأ بعض أهل البدع يثاب على قصد: أجر أهل البدع - 10
هذا إذا كان مسلمًا ولكن فيه من البدع الغليظة وهو مؤمن باهلل ورسوله واليوم اآلخر  فيها،

 )..1/247ولكن أخطأ الصواب لقصور رأيه (

) .. قلت: 1/11: إذا حفت به القرائن أفاد العلم ليس الظن فقط (أخبار اآلحاد - 11
جيد.. وليس عليها أكثر السلفية املعاصرين، مع أن كل شك  شرط القرائن هنا إلفادة العلم

 يزيد يف اإلعتدال، وال يدفع الغالة للغلو إال اجلزم..

 )..2/12: جائز لكن املتصوفة بالغوا فيه حتى جتاوزوا احلد ( التفسري باإلشارة - 12

: يف رده على احلديث الضعيف (أصحابي كالنجوم) ذكر أ�ه إذا اختالف الصحابة - 13
قول صحابيني فهذا يقول حالل وهذا يقول حرام، فالبد أن يكون أحدمها هدى واآلخر تعارض 

) قلت: أي ضاللة .... فال يقابل اهلدى إال الضاللة.. لكن الشيخ تورع 2/13(ال) .. (
عن التصريح بوصف صحابي بالضاللة حتى ال يتفق مع الشيعة .. لكن يكفينا منه أ�ه ال يرى 

 اءهم حجة .. فهذا توسيع للشرع بنصوص ليست من الوحي.. أن أقوال الصحابة وآر

: ال يرى الشيخ مشروعيتها، واستدل على ذلك بأن جلسة اإلسرتاحة وعلم احلديث - 14
عامًا يف اليوم مخس مرات، فكيف مل ينقلها من الصحابة الذين  15صالة النيب (ص) تكررت 

ذكروها، رمبا أهنا وقعت ألمر رووا صفة صالة النيب (ص) إال واحد، بينما اآلخرون مل ي
)... قلت: وهذا �قد جيد... وعليه فقس أمورًا 2/219عارض وليست دائمة... (



وأمورًا... ولو اطردت الوهابية على هذا الشك الكتشفت أن أكثر األحاديث اليت يستدلون 
 هبا يف الغلو غري صحيحة، أو معارضة مبا هو أقوى منها ...

).. وهذا اعتدال غريب الصدور من أحد 12/187( : ال يكفر من سب الصحابة - 15
الوهابية.. فقد سئل : هل يكفر ساب الصحابة، فأجاب باختصار: ال يكفر ..قلت: وهذا 
هو الصواب، فالسب يف حق الصحابي الفاضل معصية، وأما يف حق الصحابي الفاسق فبني 

نزول القرآن بفسقه.. املكروه واملباح.. فقد كان بعض السلف يسبون (الوليد بن عقبة) ل
 والسلفية املعاصرة ليست على رأي الشيخ هذا وخاصة عامتهم..

ال جتب من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم إال : ذكر مبا معناه: (اهلجرة الواجبة واملستحبة - 16
) وقد ال 1/91على من ال يستطيع إظهار دينه، أما من استطاع فهي يف حقه مستحبة (

بني أظهرهم مصلحة دينية ... وإظهار دينه ليس جمرد فعل الصالة تستحب إذا كان يف بقائه 
..) وحنوها واجتناب احملرمات  وإمنا جماهرته بالتوحيد والرباءة مما عليه املشركون من الشرك

فأول الفتوى اعتدال وآخرها غلو .. وإيراد�ا هلا هنا يدل على قلة الفتاوى املعتدلة حتى أ�نا 
  كان آخره يبطل أوله..�رضى بأد�ى اعتدال ولو 

: مع احنرافه عن أهل البيت يف مواضع كثرية إال أ�ه قد تصدر موقفه من أهل البيت  - 17
جيب حمبة أهل البيت حمبة زائدة على غريهم من منه يف أهل البيت أقوال جيدة ومنها قوله: (

)... وهذا جيد وصحيح لكن ال يشعر به سلفي 1/254املسلمني ... الفتاوى 
ن التحذير من الغلو يف حمبتهم  قد استقر يف الذاكرة السلفية والوهابية على  معنى قط!... أل

 آخر وهو (اجلفاء) أو النصب حسب لغة القدماء.....

): الزيدية فيهم اعتدال وليسوا 257- 1/256: يقول مبا خالصته (موقفه من الزيدية  - 18
على التمام يف مسألة أبي بكر وعمر.. وعندهم من عبادة القبور �صيب.. هم ينكرون على 



غريهم ويبنون (يقصد ينكرون على غريهم بناء القبور ويبنون هم)... وينكرون على 
يدية لكن االعتزال يف الشافعية وبكل حال ففشوها (يعين عبادة القبور) يف الشافعية أكثر من الز

الزيدية أكثر.. ويقولون (يعين الزيدية): تقدمون األعاجم كالبخاري  (يعين على أهل البيت) 
�قول: من استحق التقديم قدم، فأين البخاري من مؤلف زيد بن علي؟ فكتاب البخاري 

.. وال معروف لألمة.. والزيدية أهون من الذين يأخذون الناس باملغريات هؤالء هم السم!)
أعرف من يعين بالذين يأخذون الناس باملغريات (لعله يقصد أهل السنة من الشافعية وغريهم يف 
اليمن).. فواضح هنا أ�ه يفضل الزيدية على أهل السنة املخالفني للوهابية.. ويعرتف أهنم 
 أقرب للتوحيد من أهل السنة يف اليمن على األقل.. وأما تفضيله صحيح البخاري على مؤلف
زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب (وهو املعروف مبسند اإلمام زيد) فطبيعي .. 

 أل�ه راجع للمذهب، فكل مذهب يرى مؤلفات سلفه أصح من غريها ..

جملدًا و�عرف أن عنده شيئًا 15: ابن جرير ألف يف حديث الغدير موقفه من الطربي   - 19
.. إذن فليس كل تشيع بدعة ... فقد يكون )1/257من التشيع الذي مل يصل إىل البدعة (

 الشخص شيعيًا سنيًا.. وهذا اعتدال يف التصنيف..

) أن البيحا�ي يرى التربك بآثار الصاحلني.. وعلى 1/104: ذكر (موقفه من البيحا�ي - 20
مشرك.. لكن الشيخ مل يقل ذلك وأثنى على مؤلف   -عند الشيخ والوهابية  –هذا فهو 

                                                            
وحديث الغدير يف فضل علي، ولفظه: من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، وهو   15

بأ�ه متواتر . وقد صححه أهل السنة كابن حجر والذهيب  -كاأللبا�ي –صحيح، بل جزم بعض أهل احلديث 
ي حبديث الغدير ألن النيب (ص) قاله بعد حجة الوداع يف مكان يسمى (غدير خم) بني مكة واملدينة، وغريهم... ومس

وأصله يف صحيح مسلم.. وهو عمدة الشيعة يف إثبات الوصية لإلمام علي، بينما يقصره أهل السنة على الفضل اجملرد 
 بية يضعفو�ه...دون وصية .. وبعض النواصب (أصحاب اجلفاء) كابن تيمية وبعض الوها



ه هذا القول، فلماذا التناقض؟ إذا غضبوا على الشخص أو خاصمهم البيحا�ي الذي ذكر في
قالوا عنه (من عباد القبور) وإن رضوا عنه قالوا (مؤلفه جيد و�افع وكل يؤخذ من قوله ويرتك)! 

 ... 

: يذكر أن احلنابلة كثريًا ما يستدلون يف كثري من املسائل احلنابلة واألحاديث الضعيفة - 21
وهذا اعتدال من الشيخ يف  ..)2/17يا�ًا مع وجود اشهر وأقوى (بأحاديث غري مشهورة وأح

 �قد احلنابلة..

) أن أكثر أتباع املذاهب األربعة وبعض 1/200: اعرتف (أتباع املذاهب أشاعرة - 22
أهل احلديث أشاعرة .. وهذا يدل على أن أغلب أهل السنة من أتباع املذاهب األربعة ليسوا 

   األشاعرة، منها أال تقبل شهادهتم وال ذبائحهم..وهابية.. وللشيخ أحكام شديدة يف

).. وهذا جيد، فالزكاة والصدقة حرام 4/147: (يعطى فقراء بين هاشم كغريهم - 23
عليهم، لكنهم ال يعطون من اخلمس، وهنا أتتهم املشكلة من جا�بني، بالطبع كان األوىل أن يقول: 

ا فال جيب أن جيتمع على بين هاشم جيب إغناؤهم بكفايتهم من اخلمس، لكن إن مل يتوفر هذ
 حرمان من اخلمس ومن الزكاة ..

: أي فصل الرجال عن النساء  وقف ضد من اقرتح تقسيم املسعى إىل قسمني - 24
).. وهذا جيد.. وقد كان بعض الوهابية يريد فصل املسعى ورمبا املطاف منعًا 5/146(

 لإلختالط!...

 ..طالب امسه (شوعي)مل يستجب ملدير مدرسة يف اجلنوب رفض قبول  - 25
).. وهذا أيضًا جيد.. ألن مدير تلك املدرسة ربط بني (شوعي) 6/164(

 و(شيوعي)...!

 ) وهذا جيد....5/170.. ( منع أقامة ملعب يف مزدلفة - 26



  

  وهكذا للشيخ إجيابيات ال �بخسها حقها ... و�دعو له باملغفرة والرمحة...

  سياسة إبن إبراهيم:

  م سياسيًا ؟! أعين له أهدافه السياسية االسرتاتيجية؟!هل كان الشيخ ابن إبراهي

  حبيث يأتي يوم والتيار املذهيب الوهابي حيكم البلد فعليًا؟...

من يقرأ فتاوى ابن أبراهيم وتأسيسه لأل�ظمة الدينية احلاكمة كنظام هيئة األمر باملعروف والقضاء 
  والدعوة ... يرى هذا اهلدف االسرتاتيجي ماثالً..

أقصد ذات الطابع السياسي، ظاهره يف الداخل واخلارج،  وال أعين بالضرورة  :اوى السياسيةوالفت
(التبعية السياسية أو التأثر بالوضع السياسي يف اململكة)... بل على العكس هو شديد الوطأة على 

لكن حسب الداخل واخلارج، فاخلارج له التكفري والداخل له الوصف بالنفاق والشر والضاللة ...اخل و
  اإلمكان..

  اجلمهورية حرام:  -1
): ( 12/173سئل عن اجلمهورية ورئاسة اجلمهورية (يعين هل جتوز أو ال جتوز؟) .. فأجاب ( 

ليست شرعية، هذه باطلة، باطلة، باطلة، خالف احملمدية وخالف الصحابة وما عليه املسلمون، 
  ق أكثره يف التكفري..  هذه فرجنية حمضة..)  ... هذا قليل مما خيص اخلارج وقد سب



  

؟!: ذكر أن وضع اليد على اجلبهة مثل السجود ويدخل يف الشرك هل التحية العسكرية شرك -2
  ).. قلت:  وهذا يشمل الداخل واخلارج...1/109(

  

  ومن سياسته أ�ه ينتهز الفرص لتدعيم املذهب على حساب الدولة وبقية املواطنني .. -3

مجته البن إبراهيم أ�ه عندما كان اإل�فتاح وا�تشر وصف اململكة بالرجعية فقد ذكر الشيخ البسام يف تر
ا�تهز هذا وطالب بفتح املعاهد العلمية لتثقيف الشعب بالثقافة املذهبية اليت تعتز بعقيدهتا وتفاخر 
وتتوجس من اآلخر و...اخل فكان له ذلك.. ثم مت افتتاح الكليات، فأخرجت الصبغة احمللية 

  اة ومعلمني واساتذة جامعات ..اخل...فكا�وا قض

  

: مع أن الشيخ حاول  فصل كل املؤسسات الدينية عن هيئة األمر باملعروف واحلكم الذاتي ! -4
الدولة، بل فصل التعليم والدعوة واإلفتاء واإلعالم الديين ورابطة العامل اإلسالمي والقضاء ...اخل  

) فقد جعل أفرادها غري مقبول الطعن فيهم وجعلها لكن لنأخذ مثالً ، وهو (هيئة األمر باملعروف
وفق  –املرجع النهائي يف حتديد العقوبة والتنفيذ على أي فرد من الشعب يرون عنده منكرات 



، 16مع إدخال اهليئة يف كل ما ميكن من شئون الناس -معايري الوهابية اليت ال تعرتف باخلالف املذهيب 
مراقبون ) إىل ثالثة أقسام، 175- 6/174ظامها، وقسمها (فهيئة األمر باملعروف كتب الشيخ �

(يتجولون يف األسواق وسائر البالد ليالً وهنارًا ويدعمون جبنود بقدر كاف لإلمساك بكل من يتكلم 
وليس القضاء الشرعي )، وهي جهة القضاء (باملعاصي أو يفعل املعاصي! وجيلبو�ه إىل اجلهة الثا�ية

مة) وعليها بيان العقوبة من حدود أو تعزيرات، بال مدعي ومدعى عليه! بل إمنا املراد الرئاسة العا
ثم يتم  إحالة هؤالء إىل اجلهة   - يعين ال حيق ألحد التظلم للحاكم! -!اجلهة هي املرجع النهائي

داخل اهليئة أيضًا فيمكنها القتل والسحن واجللد ...اخل بدون املرور الثالثة وهي (قسم التنفيذ): 
الذي هو حتت - قضاء الشرعي فضالً عن احلاكم الرمسي! بل قرر الشيخ أن رئيس احلسبة على ال

... هكذا فاألمراء املطاعني وحكام األقاليم  )!مبنزلة األمري املطاع، واحلاكم(  -أمرة الشيخ �فسه
يستطيعون جلب أي شخص ومعاقبته دون الرجوع للحاكم، ولكن ميكن الرجوع للمفيت ...! هذا 

خطري ال أدري كيف استطاع الشيخ إمراره على األرض.. (أظن ذلك كان يف فرتة اخلالف بني �ظام 
فهو ينتهز الفرص كثريًا.. فهذه  - أل�ه سياسي –هـ) والشيخ 1377سعود وفيصل فقد كان عام 

                                                            
�ـتج تكفـري العلما�يـة كنظـام ألهنـا تفصـل الـدين عـن الدولـة،            -وليس عن �يـة صـاحلة    -أخشى أ�ه من هذا الباب   16

يريـدون حكـم الدولـة بالرؤيـة املذهبيـة الضـيقة الـيت         -إذا كا�وا على منـط ابـن ابـراهيم    –واحلركات اإلسالمية املسيسة  
ين واملذهب معًا... ألن مـن ظـن أ�ـه يعـرف الـدين معرفـة مطلقـة فقـد جهـل الـدين..           يطلقون عليها (الدين) جهالً بالد

الدين حيتاج إىل (عشّاق معرفة) باستمرار لريتفع عاليًا بقطعياتـه الكـربى مرتفعـًا عـن اجلـزم يف تفاصـيله وظنياتـه فكيـف         
ــاطقي؟! .. صــراخ اجلميــع ألجــل فصــل املــذهب عــن الد      ــالتوظيف املــذهيب والقبلــي واملن ــدين عــن   ب ــة ال فصــل ال ول

 الدولة... 



مت فصلها عن الدولة حبيث تكون هي املرجع النهائي يف مراقبة من تشاء وعقاب  –كنموذج  –اهليئة 
  شاء من الشعب..!من ت

: عندما �قرأ حوادث هيئات األمر باملعروف وتأييد املفيت هلا ومحاية أفرادها  من الدولة جند ولذلك
حتى ولو مل يباشر أو لو مل تقم  - كغناء أو حنوه –العجب!... فتمت عقوبة من مسع يف بيته منكر 

صور ولو كان مأذو�ًا هلذه ).. وإتالف آالت اللهو كاملعازف والطبول وال6/176! (عليه بينة
) وأن هذا فرض 6/185احملالت من ويل األمر!... إال يف حالة واحدة إذا كان الضرر أكرب (

كفاية، وليس على املتلف ضمان.. وعندما اهتم أفراد اهليئة رئيس بلدية عنيزة مبا ليس فيه ومت 
كبار أهل البلد! ): بأن (6/182سجنهم كتب املفيت لوزير الداخلية بعد الشفاعة فيهم مهددًا (

... الشيخ هنا يهدد بالكبار، بأهنم  واملؤيدين للخري وأهله قد تأثروا مما حصل على املذكورين)
تغريوا ومستاؤون مما حصل ألفراد اهليئة ... يعين : رمبا قد تفقد الدولة والءهم... وهم كبار 

ا الشيخ أن تكون حكومة ظل!.. البلد ! ..   يف قصص كثرية يتضح منها أن اهلئية يريد منه
  خاصة فيما يتعلق حبياة الناس ...

) وذلك أن أحد 1/266: وذلك يف الفتاوى (يكلف وزير اخلارجية بالبحث عن رجل صويف -5
السعوديني من احلجاز ذهب إىل سيالن يدعو إىل اهلل وكان صوفيًا على الطريقة الشاذلية، 

 بحث عنه ومراقبته وتقصي أخباره..!  فطلب املفيت من وزير اخلارجية تعميد من ي

 )..3/107كبدعة اجملوس ( العيد الوطين بدعة: -6

 )..3/122بدعة ( يوم النظافة : -7



).. أفتى الشيخ للملك سعود بأن يبين الكعبة 5/7: ( أموال الدولة مشكوك يف حلها - 27
ها أل�ه يراه أ�ظف من أموال الربيد أل�ه أ�ظف األموال، فإن مل ميكن فتبنى من  األموال اليت بداخل

األموال، ... هذا اإلقرتاح دليل على أ�ه يشك يف كل حل أموال الدولة إال هذين املصدرين.. 
 وهذا من حقه لكن هلذا األمر تعلق باجلا�ب السياسي... 

مل يستجب القرتاح تعليق سرتة على الكعبة فيها بيعة امللك وسنة اإلستيالء على احلجاز  -8
هذا مما حيمد عليه.. ألن املساجد هلل... وجيب أن تكون ).. و5/9..:.. (وحنوه

الكتابات خالصة هلل... بغض النظر عن شرعية هذا منة عدمه.. لكن أعجبين يف الشيخ 
 رفض هذا اإلقرتاح.. 

يرى الشيخ أن الكفار يقاتلون ألجل كفرهم وليس ألجل اعتدائهم (وهذا خالف اآلية  اجلهاد: -9
اهلل الذين يقاتلو�كم وال تعتدوا...) والغريب أن ابن تيمية ال يرى الكرمية: وقاتلوا يف سبيل 

هذا اجلهاد، أعين (جهاد الطلب) وعندما وجد الوهابية أن فتوى ابن تيمية قد تعيق حتركهم 
) أن هذه الفتوى البن تيمية عرضت على مشايخ 6/200أ�كروا هذه الفتوى فقد ذكر الشيخ (
تب الوهابية على مشروعية مبادأة غري املسلم بقتال ولو مل الرياض فأ�كروها!.. ثم احتج بك

): (ال جتد يف كتب الدعوة ما يدل على أهنم (أي املشركني) 6/199يعتد على املسلمني قائالً (
يقاتلون لدفع شرهم بل لو سألت صاحب فطرة أل�بأك أهنم يقاتلون لكفرهم)!! قلت: 

ة عامة تشمل املسلمني والكفار على حد سواء، واملشكلة هنا أن املشركني عند الوهابية كلم
بل من خالل تاريخ الوهابية جند أن قتال املسلمني أوىل ألهنم أكفر من الكفار األصليني، وألهنم 
أقرب مستدلني بقوله تعاىل: (قاتلوا الذين يلو�كم من الكفار)!... مع أن كل آيات القتال إمنا 

ى اجلمع بني اآليات..  (وال تعتدوا) ..( وإن جنحوا �زلت يف املعتدين ... وهذا أيضًا مقتض
 للسلم...) ...اخل.



) وذلك أل�ه كان من 10/256: (مل يأذن لألمري سلطان بأفالم تعليمية لطلبة  الربيد - 10
الصعب جلب مدرسني من اخلارج، فأراد األمري سلطان االستفادة من أشرطة تعليمية تعلك 

له ألهله)..  وكان االستفتاء من امللك �فسه! وكان سؤاًال (كيفية تنظيم الربيد وتوزيعه وإيصا
مطوًال ينضح بالرجاء وااللتماس... وكأن األمري سلطان عجز عن استخراج فتوى من املفيت أو 
أ�ه خشي أال يأذن .. لكن الشيخ أصر على املنع.. (وهذا درس بأن احلاكم مهما أعطى أهل 

استفتائه يف مثل هذا األمر تثبيت للغلو وإشعار له  الغلو فلن يأخذ منهم شيئًا... بل جمرد
ولغريه بأن امللك �فسه ال يستطيع استنزاع فتوى)... وقد عجبت من السؤال وكيف أ�ه رمى 
باملوضوع بني يدي الشيخ وطلب منه أن يشكل جلنة يثق هبا حتى تتحقق من هذه األفالم وأهنا 

رد أفالم تعليمية حبتة.. لكن الشيخ أجاب ال تشتمل على منكر وال طرب وال غريه وأهنا جم
بلغة الواثق ( ال �رى يف هذا إال املنع)..!!! ألن فيه صور، وأل�ه تقليد لألجا�ب!! وألن 
املوضوع ليس ضروريًا حتى يباح كما يباح أكل امليتة!! قلت: سبحان اهلل!  ما هذا 

 فحسب! اجلربوت؟!.. إ�ه الدالل الذي وجدته هذه املؤسسة من الدولة 

  هل كان الشيخ أقرب لفكر اإلخوان؟ وهل كان ابن باز أقرب جلماعة جهيمان؟.. - 11
هـ، 1352وأقصد باإلخوان (أصحاب فيصل الدويش) الذين ثاروا على امللك عبد العزيز عام 

حنن �عرف أن الشيخ أ�كر على اإلخوان ووقف مع امللك عبد العزيز وكذلك ابن باز وقف مع 
هيمان، هذا معروف، لكن أ�ا هنا أسأل عن القرب الفكري، وسيأتي يف الدولة ضد مجاعة ج

فتاوى ابن باز أ�ه كان أشد الناس دفاعًا عن أصحاب جهيمان قبل الثورة،.. �بقى يف ابن 
إبراهيم، فإ�ين عند قراءة فتاواه تساءلت: ما الفرق بني هذا الفكر وفكر اإلخوان إال أهنم يرون 

. وكان الشيخ رقيقًا يف خطابه هلم وقال مبعظم فتاواهم ولكنه ال الثورة وهو ال يراها؟!..



اإلمساك عما شجر بني امللك عبد العزيز يرى الثورة ... بل وجد�اه يفيت مبا يشبه : (
 )..!.. فهذا دليل على أ�ه ال خيالفهم إال يف الثورة ..12/170: (واإلخوان

 

يلية يف مواضع أخرى عن املفيت األسبق الشيخ ا�تهينا من إعطاء صورة جمملة يف مواضع وشبه تفص
حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل، الذي خلف جيالً كامالً من العلماء والقضاة والدعاة والوعاظ 
ساروا على هنجه وشدته وسياسته، وكا�ت له إجيابيات علمية قليلة أثبتناها وسلبيات علمية كثرية 

 ولرسوله وألمئة املسلمني هكذا أظن واهلل يتوىل السرائر، و�سأل ذكر�ا مناذج منها، كل هذا �صيحة هلل
  اهلل أن يكون صوابنا أكثر من خطئنا ...  

  الشيخ ابن باز  فتاوى وآراء املفيت الثا�ي
ال ريب أن الشيخ ابن باز هو أشهر املفتني الثالثة وأكثرهم أثرًا يف الفكر احمللي وأكثرهم مسعة يف العامل 

  ذلك البد من الوقوف كثريًا عند فتاوى وآراء الشيخ ابن باز رمحه اهلل لسببني:اإلسالمي، ل

  :الشعور العامالسبب األول:  

بأن الشيخ ابن باز رمحه اهلل هو األكثر إعتداًال وعلمًا  - وأغلب الظن أ�ه حق –أن هناك شعورًا عامًا  
  ومصداقية بني الناس ..



ث ودراسات ولكنه أقرب للحقيقة... فشهرة الشيخ وذكره صحيح أن هذا الشعور ليس مدعمًا بأحبا
  17احلسن شاهدان على ذلك..

  إذن لنذهب مع هذا الشعور أوًال..

  : املصداقيةالسبب الثا�ي:  

وهلذا فأ�نا إن وجد�ا الشيخ ابن باز أكثر أعتداًال فسيكون حجة قوية على من تشدد من زمالئه أو 
ليًا يف مسألة أو أكثر فسيكون حجة للغالة حتى مع اعتدال أحد أقرا�ه أو مشاخيه، لكنه إن كان مغا

زمالئه أو شيوخه يف تلك املسألة.. إضافة إىل كو�ه الفيت األكثر شعبية .. فال يلحقه املفيت احلايل ومل 
  يسبقه السابق.. ووظيفة (املفيت العام) هلا وزهنا عند الناس كافة ..

  ..فسيكون االحتجاج به أكثر يف احلالتني 

  ) أقصر الطرق اخلط املستقيم..5(

من يرتدد يف قبول فتاوى وآراء ابن إبراهيم أو حتى حممد بن عبد الوهاب .. فلن يرتدد يف قبول فتاوى 
وآراء ابن باز...  فهو واسطة العقد وحمل اإلمجاع أو شبه اإلمجاع بني أهل السنة يف اململكة ورمبا كثري 

 يرض به فريقان،  (الغالة) الذين يصنفو�ه من (علماء السلطان) .. من أهل السنة خارجها، .. �عم مل
                                                            

وأ�ا شخصيًا مع هذا الشعور بعد إطالع على كتب الثالثة  وإن كان اإلعتدال �سبيًا، فقد يكون ابن عثيمني أكثر  17
  اعتداًال يف مسائل، والشيخ ابن باز أكثر اعتداًال يف أخرى ... واملقار�ة حتتاج لبحث..

  



وسنعرف هل هم معذورون يف عدم الثقة به أم ال؟!..  أو املذاهب اإلسالمية من غري احلنابلة الذين 
هلم علماؤهم ومراجعهم وإن كان هؤالء يعرفون وز�ه داخل املنظومة السلفية ومكا�ته الكبرية عند الدولة 

املواطنني... وهؤالء من الطبيعي أن يكو�وا معذورين لكوهنم من مذاهب إسالمية أخرى هلا وأغلب 
  علماؤها..

  

إذن إذا (وجد�ا يف آرائه وفتاواه الغلو) فال داعي لكثري حبث يف الفتاوى واآلراء األخرى .. وسيكون 
لدولة  واجملتمع على مرحلة للغالة املعاصرين احلجة العليا على الدولة واجملتمع... إال إذا ا�فتحت ا

  (جتديد فكري حقيقي) ...

وإذا كان العكس بأن وجد�ا كتبه وفتاواه تصب يف اإلعتدال فهنا ستكون احلجة يف يد الدولة واجملتمع  
  وسيرتجح أن غالتنا ال يقفون على قاعدة حملية صلبة ...  

  ابن باز واإلعتدال!

ناؤه على اعتدال الشيخ ابن باز... (هذا إذا اكتفت الدولة سيكون هناك قيمة كبرية لإلعتدال إذا مت ب 
بالفكر احمللي ومل تقبل على جتديد فكري شامل، مع أن التجديد الفكري الشامل ضرورة ألن الكتب 



القدمية املغالية بدأت تنتشر بني طلبة العلم وحتتل مكا�ة مل تكن يف السابق.. ال سيما وأن هذه الكتب 
   �18قدها يف أحباث سابقة قد أوصى هبا الشيخ ابن باز اشد الوصية!)  املغالية واليت مت

  

  ) ... سنهمل الظروف احمليطة .. 6(

  

من تأثري  –عندما �قرأ يف آراء وفتاوى الشيخ ابن باز سيكون ذلك بعيدًا عن النظر يف الظروف احمليطة 
  مع أمهية هذه الظروف.. -التالميذ والسياسة

عتدال معًا ال يلتفتون إىل من جالسه وإىل ظروف خروج تلك اآلراء والفتاوى وإمنا لكن ألن أهل الغلو واإل
  ينظرون يف (املنتج) �فسه وميعنون النظر فيه واالستشهاد به أو اإلعرتاض عليه ...

  لذلك لن �لتفت للظروف احمليطة للسبب السابق..

  ...-فمعظمها �قوالت شفوية  - ولصعوبة إثباهتا  
                                                            

أ�ين شخصيًا ممن يكن هلذا الشيخ اجلليل كـل احـرتام وإجـالل وقـد سـبق       –لة بال �فاق وال جمام –ومن فضول القول  18
يل الشرف بأن كان من ضمن العلماء الذين أخذت عنهم العلم واهتممت بكتبهم وفتاواهم من قبل عشرين عامًا، وكنت 

كثر بكثري مما هو موجود.. أرى وما زلت أ�ه لو أحاط به طلبة علم معتدلون منفتحون  لكان اإلعتدال يف آرائه وفتاواه أ
ولكـن لألسـف فــرط فيـه املعتــدلون وكـان معظــم امللـتفني حولــه مـن الغـالة، هــذا يف وقـت كــان اجلميـع يبحــث عـن الغلــو           

 والتشدد فكان البد أن يكون هلذا أثر على الشيخ .. فاإل�سان بطبعه يتأثر باجللساء واحمليطني..



توقع أن العامل أو الفقيه يصدر فتاواه وآرائه هلل .. وال خيشى لومة الئم وال ينتظر ثناء قريب وألن اجلميع ي
  أو بعيد.. وال جيامل جليسًا وال يتعصب على بعيد..

  أو على األقل : هذه هي النظرة الشعبية و�ظرة العامة عن العلماء واملشايخ ...

  

  ) ... إ�تاج الشيخ ابن باز ...7( 

  

باز رمحه اهلل عشرات الكتب ومئات املقاالت والكلمات وآالف الفتاوى .. ومن حسن  للشيخ ابن
... متوسط اجمللد  19) جزءًا حتت عنوان (جمموع فتاوى ابن باز)26احلظ أ�ه قد مت طباعتها كلها يف (

  صفحة).. 450الواحد (

  هذه الفتاوى مجعها حممد بن سعد الشويعر وطبعت يف دار أصداء اجملتمع.. 

سنركز فيها على األجزاء اليت يكثر فيها الفتاوى واآلراء املتعلقة بالتكفري والتبديع والتضليل وما حيلق به 
و�رى هل كان هذا (اإلقصاء) يف موقعه الشرعي، أم هو يف موقعه املذهيب، فإن كان يف موقعه الشرعي 

  فال كالم.. 

                                                            
فتاوى على احلقيقة وإمنا هي مقاالت وكتب وتعليقات وآراء ... وال  مع أن كثريًا من مضامني هذه األجزاء ليست 19

ينطبق عليها التعريف الفقهي للفتوى، لكن رمبا هذا العنوان كان لذيوع وشيوع هذا املسمى بعد مجع (فتاوى ابن تيمية) 
 اليت ينطبق عليها الشيء �فسه فمعظمها كتب وآراء وليست فتاوى ..



ى على عدل اإلسالم واعتداله ومساحته ويسره وإن كان يف موقعه املذهيب فظلم املذهب ال جيوز أن يطغ
...  

فاملذهب دون اإلسالم وليس فوقه.. وكل باحث ال يبحث عن اإلعتدال إال داخل املذهب فسيغلو 
قطعًا... ألن املذاهب  يف كثري من آرائها إ�تاجات تارخيية وليست حقائق شرعية ... هذا أول ما 

.  ال ميكن ملعتدل أن يعتدل وهو يرى مذهبه هو اهلدى جيب قوله وهو بداية الطريق لكل اعتدال..
أن يعرتف بأن ما اختلف فيه املسلمون فلكل  - على األقل –وحده وبقية املذاهب ضالل ... ال بد 

فريق أدلته واجتهاده وإن أخطأ، وأن يعرتف بأن هناك مساحات واسعة من العلم مل حيط هبا .. فهذا 
  يات والتقليل من القطيعات ما أمكن ..يدعو للتواضع واإلكثار من الظن

  

  )... العقائد من جمموع الشيخ ابن باز...8(

   

) جملدات 9احتلت (العقائد) املكا�ة األوىل من جملدات فتاوى الشيخ ابن باز ... فهي وحدها ( 
كسائر علماء الدعوة السلفية  –حتت عنوان (التوحيد وما يلحق به)... والشيخ ابن باز رمحه اهلل 

يولون هذا املوضوع (موضوع التوحيد والشرك) أمهية قصوى، وهذا شيء حسن إن مل يؤد هذا  - بنجد
  اإلهتمام الزائد إلدخال أمور يف التوحيد ليست منه أو إدخال أخرى يف الشرك وليست منه..



ه فليس املشكلة يف (املوضوع) وال (كثرة اإلهتمام به) .. إمنا املشكلة يف املضمون هل يغلب علي
  اإلعتدال أو الغلو، التسامح أو التشدد،... اخل.

  

  )... موضوعات التوحيد عند الشيخ ابن باز!9(

  

باستعراض فهارس اجمللدات التسع اخلاصة بالتوحيد ... �تفاجأ أول ما �تفاجأ به بأن هذا املوضوع 
  يد ...اخلطري (التوحيد) الذي ضده (الشرك)... قد مت حشره مبوضوعات ال دخل هلا بالتوح

فالتوحيد معرفة أن اهلل واحد (ومن كلمة واحد كان اشتقاق كلمة التوحيد) وأ�ه املستحق للعبادة ... 
فال يدخل يف التوحيد أركان اإلسالم فضالً عن غريها وإن كا�ت قضايا الدين كلها هلا ارتباط ببعضها 

  ولو من بعيد..

ثالثة عصرية ورابعة دعوية وخامسة جمتمعية  جند يف جملدات التوحيد أمورًا فقهية وأخرى خالفية و
  وسادسة اقتصادية ...اخل..

وهذا املوضوع قد يبدو ألول وهلة أمرًا هينًا.. وال يعرف خطورة هذا التصنيف إال من عرف تشدد 
املدرسة السلفية النجدية يف أمور التوحيد وإطالقها الشرك على من خالف يف مسألة من مسائله ... 

املدرسة يف التوحيد فإهنا إن اختلفت مع غريها يف مسألة فقهية فإهنا تدخلها يف التوحيد بل لغلو هذه 
  والعقيدة مباشرة حتى يكون املخالف (إما مشركًا أو مبتدعًا) وليس خمطئًا فقط..



  هذه قصة طويلة يعرفها من قرأ كتب العقائد القدمية واحلديثة ..

  على كل :

حمتويات اجمللدات التسعة ال عالقة هلا بالتوحيد، وإمنا هي جمموعة  متتلكنا الدهشة عندما جند معظم
  فتاوى فقهية ومواعظ وكلمات ومقاالت و�صائح عامة وخاصة ... ال سيما اجمللدات األخرية..

ولكن أكثر حتديدًا جند يف (جملدات التوحيد) عند الشيخ ابن باز موضوعات تكررت كثريًا ومت الرتكيز 
ى أهنا حظيت باهتمام كبري عند الشيخ رمحه اهلل وال عالقة هلا بالتوحيد وال العقائد إال عليها مما يدل عل

  إن أرد�ا التكلف ..

فاملوضوعات اليت تكرر ذكرها والتأكيد عليها يف جملدات التوحيد  تفاجأ�ا أهنا يف : (التصوير) 
  و(األغا�ي) و(حلق اللحى) و(اإلحتفال باملولد ..) ..

  

جاء بغزارة يف قسم التوحيد! الذي ضده الشرك! إذ جند فتوى يف حتريم التصوير  فالتصوير مثالً -
).. ثم حكم تعليق الصور 4/210).. ثم مقالة يف حكم التصوير (1/438.. (

).. ثم حكم مجع الصور للذكرى 4/224).. ثم حكم الصور والتماثيل (4/223(
ما ال روح فيه  ).. ثم حكم تصوير4/306).. كسب املصور وحكمه (4/225(
  ).. وهكذا ...4/306(

مت حشرها يف التوحيد! الذي ضده الشرك! فوجد�ا حتريم حلقها أو   وكذلك ما خيص اللحى -
تقصريها أو صبغها بالسواد أو تسويتها، جند هلا مساحة واسعة يف التوحيد مع أ�ه ال عالقة هلا 



).. 3/362أو تقصريها .. (بالتوحيد وإدخاهلا فيه خطأ ظاهر، ا�ظر: حتريم حلق اللحى 
).. ثم فتوى ثالثة عن حكم حلق 3/364) ثم  فتوى أخرى عن إعفاء اللحية (3/372(

).. ثم فتوى رابعة عن حكم حلق اللحية للعسكري 3/366اللحية وهل حتبط األعمال (
).. 4/441).. ثم فتوى خامسة يف إجبار الطالب العسكري على حلق حليته (3/368(

).. ثم فتوى سابعة عن حتريم حلق 4/443يف حكم من يساوي حليته ( ثم فتوى سادسة
).. ثم تاسعة يف حكم صبغ 3/375).. ثم ثامنة يف حكم اللحية أيضًا(3/371اللحية (

) وحتريم حلقها أو قصها، 8/368).. ثم عاشرة يف اللحية  أيضًا (4/58اللحية بالسواد (
)، و رابعة عشرة  يف 375ثالثة عشرة ()، و374).. وثا�ية عشرة (370وحادية عشرة  (

)، وخامسة عشرة يف حكم طاعة الوالد يف حلق اللحية 376حلق حلية املضطر يف اجليش (
)، .. وسابعة 372)،  وسادسة عشرة يف حرمة أخذ األجر على حلق اللحية (377(

لق ).. وثامنة  عشرة :�صيحة ملن يدعو حل5/290عشرة يف  حكم حلق العارضني والذقن (
 ) وحتريم حلقها... وهكذا ..6/474).. وتاسعة عشرة: يف اللحى (6/472الذقن (

، هي مسألة فقهية خالفية، مت حشرها يف التوحيد، الذي ضده وكذاك ما خيص األغا�ي -
)... ثم كلمة طويلة يف التحذير وحتريم 1/438الشرك! فنجد فتوى يف حتريم األغا�ي (

)... ثم حكم األغا�ي يف 3/423غا�ي مرة أخرى ().. ثم حتريم األ3/391األغا�ي (
).. ثم حكم اإلستماع 3/433).. ثم اإلجابة على سؤال يف األغا�ي (3/427اإلسالم! (

).. ثم امتد األمر 3/436).. ثم حكم اإلستماع إىل املوسيقى (3/434إىل األغا�ي (
طفية ).. حكم استماع األغا�ي العا3/437ليشمل حكم األ�اشيد اإلسالمية (

)4/147..( 



فقد احتل  اإلحتفال باملناسبات اإلسالمية كاملولد النبوي واهلجرة واإلسراء واملعراج وكذلك  -
يف فتاوى الشيخ، وأخذ حظه من  التبديع   - الذي ضده الشرك! - مساحة كبرية من التوحيد 

ة والتحذير وأ�ه من أكرب املنكرات ومن وسائل الشرك ... مع أ�ه مسألة خالفية هين
).. ورابعة عن 6/404).. وثا�ية (1/178...أ�ظر:  حكم اإلحتفال باملولد النبوي(

)... وخامسة  عن حكم اإلحتفال مبرور سنة أو أكثر 4/280حكم اإلحتفاالت باملوالد (
).. 4/282).. وسادسة عن حكم إقامة أعياد امليالد (4/283على والدة الشخص (

).. وينتقل الصيغة مرة ثامنة  إىل 4/286باملوالد ( وتتكرر فتوى سابعة عن حكم اإلحتفال
).. ثم تاسعة عن حكم اإلحتفال 4/289سؤال : هل حيل للمسلمني اإلحتفال باملولد النبوي (

 )...1/186) ثم حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.. (1/183باإلسراء واملعراج.. (
عنوان : الزيارة )..رد على قصيدة ب2/405حول الغلو يف النيب واحلرمني (

 )..8/328)..بدعية اإلحتفاالت باملناسبات اإلسالمية (2/410(

-  

ومن املفارقات أن الشيخ رمحه اهلل وساحمه: وحتدث عن بدعة وخطورة اإلحتفال بسرية    -
)!  مع أن الشيخ �فسه له كلمة يف أسبوع الشيخ 5/56الرسول (ص) مبناسبة املولد النبوي (

).. وحتدث هبذه املناسبة عن : سرية اإلمام حممد بن 1/374(حممد بن عبد الوهاب.. 
)... فهذه مناسبة كتلك، مع الفارق الكبري بني حممد بن عبد اهلل 1/378عبد الوهاب.. (

 عليه الصالة والسالم وحممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل..... 

 

ريم إحياء اآلثار : أوردها يف التوحيد فنجد الردود واملقاالت يف حت ثم جاء دور اآلثار -
).. ثم 1/401والتحذير منها وأهنا من وسائل الشرك! .. أ�ظر:  رده على صاحل مجال (

).. ثم تطور األمر إىل عنوان خطري 1/391مقاله عن آثار املدينة (رد على مصطفى أمني ) (



).. هكذا (حكم اإلسالم)! حكم تتبع 3/334أال وهو : حكم اإلسالم يف إحياء اآلثار! (
 )..8/323ثار األ�بياء (آ

: مت حشر موضوعاهتا يف التوحيد الذي ضده الشرك! فيما يتعلق خبطر ثم جاء دور املرأة -
).. 3/348).. ومكا�ة املرأة يف احلياة (1/418مشاركة املرأة للرجل يف العمل .. (

أة املر).. 3/354).. وأمهية الغطاء يف وجه املرأة (3/351وحكم قيادة املرأة للسيارة (
).. وأخرى بعنوان: 4/242).. ثم كلمة عن حتريم التربج والسفور (4/240والدعوة (

).. ثم  4/248).. ثم أخرى يف حكم اإلختالط يف التعليم (4/242ال.. لإلختالط (
حكم مصافحة الطالب لزميلته  ).. ثم4/254التحذير من اإلختالط والسفور (

ثم حتدث عن مشروعية احلجاب  )..4/308).. وعن  حكم عمل املرأة (4/247(
) ... وحكم 236) و(5/234).. وأعاد التحذير من اإلختالط يف املدرسة (5/224(

).. وحكم مصافحة املساء حبائل 6/355توظيف النساء يف الدوائر احلكومية (
).. وغريها كثري....وهي موضوعات فقهية 5/392).. املرأة والطبيب! (6/359(

 ل هلا بالتوحيد!...اجتماعية تربوية ال دخ

: اليت ال عالقة هلا بالتوحيد إال بتكلف أو تطرف، لنتذكر أن التوحيد  ثم املوضوعات السياسية -
).. ثم عن �قد القومية العربية 1/227ضده الشرك! فكتب عن القضية الفلسطينية.. (

)... بتوسع، كفر فيها القوميني،  وكلمة عن مؤمتر القمة اإلسالمي 1/280.. (
).. وهذا 4/89). .. وأخرى عن حادث املسجد احلرام واملهدي املنتظر (3/341(

).. وبيان بشأن اإلعتداء على املسجد 4/98موضوعه (الفقه)،  وكرر عن املهدي املنتظر (
).... التضامن 1/411).. ثم حكم اإلحداد على امللوك والزعماء.. (4/92احلرام (

).. �وعية جهاد 3/126والرد على الصوفية! ().. الوحدة اإلسالمية 2/190اإلسالمي (



).. وأخرى للملك فيصل 6/82).. �صيحة لقادة الدول العربية (4/295الفلسطينيني (
).. ثم حتدث يف عدة مناسبات عن (موقف الشريعة اإلسالمية من غزو العراق 6/93(

) 103) وحول املوضوع يف اجمللد �فسه عدة موضوعات ا�ظر: الصفحات،(6/96للكويت (
، 176، 166، 157، 156، 155، 154، 151، 149، 148) .. و(117و(

) أتى 236، 218، 217، 215، 214، 210، 209، 206، 199، 191، 188
)! وهل 6/147منها: حكم التشكيك بشأن االستعا�ة بغري املسلمني يف قتال طاغية العراق (

هل حاكم العراق كافر وهل جيوز )؟ و6/149القتال مع غري املسلمني لدفع العدو من اجلهاد (
)،  وهل رباط املتطوعني يف قتال 157)، وهل هو شهيد من قتلته الصواريخ؟ (155لعنه؟ (

)؟.. وحكم االستعا�ة بالكفار يف قتال الكفار 156حاكم العراق من الرباط يف سبيل اهلل (
صفحات )! .. وكذلك أتت موضوعات تتعلق هبذا املوضوع يف اجمللد السابع ال236(
) يف تكفري 7/417)  ومن مل يكفر الكافر فهو مثله (398، 389، 388، 380، 366(

).. وهي موضوعات سياسية أو أقرب 8/212صدام....... جواز الصلح مع اليهود (
 للسياسة وال عالقة مباشرة بالتوحيد إال بتكلف شديد يف الربط..

عروف والنهي عن املنكر:  وهذه موضوعات وما يلحق به من التعليم واألمر بامل الدعوة والدعاة -
ال ينكر شرعيتها أحد لكن إدخاهلا يف التوحيد والعقيدة أمر فيه تكلف شديد، وقد وجه 

) .. وكلمة أخرى 2/332)..والدعوة إىل اهلل (2/325الشيخ كلمة عن الدعوة والدعاة (
ة  عن الدعوة = ).. وكلمة رابع2/344).. وكلمة ثالثة عن الدعوة (2/341عن الدعوة (

).. وكلمة سادسة عن 2/352).. وكلمة خامسة عن الدعوة (رد).. (2/347رد (
).. وثامنة يف العلم الذي حيتاجه 4/228).. و كلمة سابعة يف الدعوة (3/104الدعوة (

)... وكلمة تاسعة  يف أن سفينة النجاة هي األمر باملعروف والنهي عن 4/232الداعية (



).. وإحدى عشرة عن أمهية 1/349وعاشرة عن واجب املعلم.. ().. 3/264املنكر (
)..  وثالث عشرة عن العلم 4/79).. واثنيت عشرة عن أخالق أهل العلم (4/59العلم (

).. وخامسة 2/316).. ورابعة عشرة بعنوان: على طريق العلم (2/301وآخالق أهله (
).. الكتب 4/235اعية ().. ثقافة الد4/134عشرة عن : واجب العلماء حنو األمة (

 )..4/238املفيدة يف الدعوة (

 

: مت حشرها يف التوحيد الذي ضده الشرك! كحكم التصفيق يف احلفالت أحكام فقهية ومواعظ -
).. حتريم حتديد النسل 1/206).. حكم األسورة النحاسية.. (4/151(
شرب ).. التحذير من القمار  والغرر و3/357).. التحذير من الرشوة (3/326(

).. 4/124).. حكم زكاة احللي (4/123) حكم آ�ية الذهب (4/200املسكر(
).. التحذير من الصحف اخلليعة 4/112).. ذم اإلسراف (4/37وجوب شكر النعم (

).. الصالة على النيب (ص) وحكم 4/208).. أخرى يف اجملالت اخلليعة (4/206(
)..ال يبقى يف اجلزيرة إال 2/413 ().. �داء عام للمسلمني2/396اإلشارة إليها باحلروف (

)..أخالق املؤمنني واملؤمنات 4/29).. النكاح بنية الطالق (3/282املساجد واملسلمني (
).. حكم شجب األمية 4/105).. التذكري باهلل والتآخي يف اهلل (4/39(
).. حكم من حلف على التوبة 4/144)..حكم البكاء بسبب املرض (4/142(
).. تغيري اإلسم بعد الدخول يف اإلسالم 4/130الصالة يف مكة ().. ثواب 4/145(
)..حكم املالكمة واملصارعة احلرة ومصارعة 4/394).. حكم القيام للقادم (4/153(

).. حكم اخلتان 4/416)..حكم من حيكم بغري ما أ�زل اهلل (4/411الثريان (
ه للدراسة )..ترك العمل واإلجتا4/297).. وجوب الرفق باحليوان (4/423(



)..ال جيوز وصف امليت بـ (املرحوم) 4/310)..حكم العمل يف البنوك (4/307(
).. حكم قراءة القرآن 4/329)..حكم الكتابة على القبور (4/335و(املغفور له) ..(

)..حكم 6/489).. حكم لعب الورق (4/350)..الوفاء بالنذر (4/339للميت (
)..حكم 6/490ج املفيدة اليت تتخللها موسيقى ()..حكم الربام6/490االستماع للراديو (

)..حكم وضع 6/492)..حكم النكت يف اإلسالم (6/491مشاهدة برامج التلفاز (
)..حكم لبس 6/497)..حكم استعمال الكولو�يا (6/497املساحيق على الوجه (

)..حكم بيع احليوا�ات احملنطة 5/345).. حكم مراسم العزاء (6/499الكعب العايل (
)..أسئلة يف العطورات 5/380)..حكم اإلسبال من غري خيالء (5/377(
)..الصالة خلف املبتدع 9/342).. حكم قول (صدق اهلل العظيم) (5/382(
).. حكم التحجب عن اخلادمة املسيحية 9/384).. حكم مشاهدة التلفزيون (9/374(
).. 6/455)، وحكم شرب الدخان واإلجتار به (6/162)..حكم التدخني (6/454(

).. حكم السالم على املتحدث 6/446) حكم لبس املعاطف اجللدية (8/98وتكرر (
)؟! حكم التحاكم للعادات 6/366باهلاتف إذا كان ال يعلم هل هو مسلم أو غري مسلم (

).. حكم مس املصحف بغري 5/146).. القبيلي واخلضريي (5/142واألعراف القبلية (
).. أكل ذبائح الكفار 4/433اخلمور ().. العمل يف مصا�ع 4/383وضوء (

).. هواية رسم األشياء 4/440).. حكم اخلجل من اإل�كار على أهل الغيبة (4/435(
).. 5/396).. حكم ذبائح النصارى (5/396).. احلساب عن لبس الثوب (5/394(

) هل هو بدعة؟.. حكم رفع اليدين يف الدعاء 1/439الصالة على النيب بعد األذان (
).. حكم التوسل جباه النيب 7/148).. حكم قتل احلشرات يف البيوت (6/158(
)7/133..( 

 



: وهي كثرية جدًا وهي �صائح عامة يف موضوعات شتى، لكن مت وضعها يف النصائح  -
).. �صيحة عامة أخرى 3/93التوحيد! الذي ضده الشرك! منها مثالً: �صيحة عامة (

حة عامة  للحكام والشعوب )... �صي4/180)... �صيحة ثالثة (3/253(
).. �صيحة ملرضى مبستشفى 3/236) �صيحة حول بعض كبائر الذ�وب (3/3/242(

).. كلمة مبناسبة 4/103).. وجوب الصدق والنصح يف املعامالت (3/260بلبنان (
).. التعزية يف أهل املعاصي 4/190).. الشباب واإلجازة (4/187إجازة الربيع (

).. التوبة 4/234).. مقاطعة مرتكب اجلرمية (4/227( )... صالة التوبة4/227(
).. 5/74).. وجوب األمر باملعروف (4/375).. تربية ثالث بنات (4/422النصوح (

).. أسباب سعادة 5/117).. واجب الشباب (5/86وجوب التعاون على الرب والتقوى (
مبناسبة تعيينه )... وصية لبعض األمراء 5/241).. التحذير من القمار (5/94أألمة (

).. كلمة مبناسبة األعاصري والفياضا�ات ببنجالدش 6/295أمريًا على بعض املناطق (
 )..5/101).. أسباب ضعف املسلمني (6/346(

 

: مت حشر هذا يف التوحيد، مع أ�ه ال يتعلق بالتوحيد منها إال القليل جدًا،  الردود واللقاءات -
).. رد على �2/380ية (تكذيب خرب ) .. (ومن ذلك: رد على هيئة اإلذاعة الربيطا

).. 3/170).. رد على موضوع �شر يف جملة إقرأ (3/156موضوع �شر يف جملة املصور (
).. لقاء يف جملة الراية السودا�ية 4/204رد على موضوع �شر يف جملة اليمامة (

كتبه عن ).. رد على الصابو�ي فيما 2/448).. لقاء يف جملة تكبري الباكسا�ية (4/166(
).. حوار يف صحيفة عكاظ 5/151).. .. لقاء مع جملة اجملاهد (3/51الصفات (

)5/255..( 



).. وأ�ه حرام إال 4/129السفر للخارج ( : ومن ذلك : التحذير من العالقة مع اآلخر -
).. وكرر ثا�ية حكم 4/192لضرورة قصوى، وكرر التحذير من السفر إىل بالد الكفرة (

).. 4/197هلذه الرحالت ( ,).. وثالثة بعنوان: ال4/195اإلسالمية ( السفر خارج الدول
) ..  وحتدث 402، 9/401).. واإلقامة بينهم (9/299حكم السفر لبالد املشركني (

)..  ثم ا�سحب هذا التحفظ  على املسلمني، 4/266عن : واجب املسلم جتاه الكافر (
).. ثم حكم الصالة خلف من 4/303فتحدث عن  حكم الصالة مع املتمسكني بالبدعة (

).. ثم حكم الصالة خلف من يستغيث بغري اهلل 4/312عرف بالغلو يف األ�بياء والصاحلني (
).. حكم السفر لبالد الكفر 5/342).. ال جيوز بدء الكافر بالسالم (4/314(
).. حكم السكن مع 378/ 4).. تبادل الزيارات بني املسلمات وغري املسلمات (5/390(
).. احلكم الشرعي يف فتاة شيعية مينعها املأذون من عقد القران 4/381عوائل يف اخلارج (ال
).. حكم حسينيات الرافضة 4/439)..توضيح عن فرقة الشيعة (4/437(
مضايقة  ,) وأال ترتك للجهلة واملنحرفني5/269)..  احلث على جماالت اإلعالم (8/320(

).. حكم إمامة  املخالف ألهل السنة كاألشعري 5/292دعاة الباطل ألهل اخلري والعلم (
).. هجر أصحاب الكبائر 5/435).. من أصر على املعصية ال جيالس (5/426(
).. وحكم اخلروج 8/331).. مجاعة التبليغ (5/401).. هجر املغتاب (5/398(

).. التحذير من �شرات 9/315).. التحذير من األحباش وتضليلهم (9/307معها (
).. �صيحة بعدم قراءة �شرة (جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية ) 8/412(املسعري 

).. حتذير من مؤمتر بكني للمرأة 9/193).. تكفري رجاء جارودي (8/418(
 ).. 9/457).. العقيدة الصوفية باطلة (9/203(

 



وتنظيمية: مت إيراد هذا يف التوحيد، مثل: كلمة عن الغزو الفكري  موضوعات ثقافية -
)..احلركات 4/136).. واجب العلماء حيال كثرة اجلمعيات واجلماعات (3/438(

).. خطورة قراءة الكتب الفكرية 2/370).. األقليات اإلسالمية (2/360اإلسالمية (
).. العناية بالرتاث اإلسالمي وخطورة 7/201) .. األدب اإلسالمي (9/235والثقافية (

 )..6/287().. هل ا�تشر اإلسالم بالسيف؟ 6/265بعضه (

 

: مت وضعه يف التوحيد الذي ضده الشرك! إمكا�ية الصعود إىل الكواكب موضوعات علمية -
 )..1/254واألدلة على ثبوت األرض ودوران الشمس... (

).. املقار�ة بني الشريعة 4/57: احلاجة إىل القضاء الشرعي (املوقف من األمور املستجدة -
).. 4/126لشخصية يف بعض البالد اإلسالمية ().. �قد قا�ون األحوال ا4/57والقا�ون (

).. ظاهرة السائقني واخلدم 2/325حكم من درس القوا�ني الوضعية أو توىل تدريسها (
).. استعمال الدش منكر عظيم 3/309).. حكم حتضري األرواح (4/392(
 )..5/189).. حكم اإلسالم يف عيد األم ..(7/399(

 

).. ليس اجلهاد للدفاع فقط 2/430د واجملاهدين (: فضل اجلهايف اجلهاد واجملاهدين -
).. مع فتاوى كثرية يف وجوب دعم 5/148).. رسالة إىل اجملاهدين األفغان (3/171(

 اجملاهدين يف أفغا�ستان والبوسنة والشيشان ...اخل..

  

 ال جيوز الوالء لوطن إال إذا كان إسالميًا مطبقًا للشريعة: -1



ملتطرفني يف تكفري من يقول (الوالء للوطن) ووصمه بالوثنية ... عندما استشكل أحدهم مبالغة ا 
دافع الشيخ ابن باز عن هذا التطرف يف القول بقوله ( قد يكون  وطنه غري إسالمي! فكيف يوايل 

) قلت: يضاف هذا لبحث ابن باز، وهذه الفتوى 9/317وطنه؟!!)  (جمموع فتاوى ابن باز 
وطنه من اإلسالمية ...ثم فتاوى العلماء مطبقة على أن كل  خطرية أل�ه ميكن لكل أحد أن خيرج

فهو غري إسالمي... وهذه فتوى مفتوحة  -وفق النظرة الوهابية –دولة ال يطبق فيها الشرع 
لشعوب العامل اإلسالمي بأن الوالء للوطن والء للوثنية !.. وهبذا ال �ستغرب �سبة كثري من التطرف 

 لكة حبكم صدور مثل هذه الفتاوى من كبار علمائها ..يف العامل اإلسالمي إىل املم

: من التشبه بالكفار ... ومن مظاهر اجلاهلية! حمرم ( الفتاوى الشرعية مجع  والتصفيق -2
 ابن باز) 1574اجلريسي  

 –ينبغي اجتنابه وعدم االعتياد عليه أل�ه بدعة  ( الفتاوى الشرعية  وصدق اهلل العظيم:  -3
 ى ابن باز)..من فتاو 414اجلريسي ص 

 ابن باز).. 418: أيضًا بدعة (الفتاوى الشرعية مجع اجلريسي ص املصافحة بعد الصالة -4

 

يفيت حبرمة استقدام خادمة غري مسلمة وال خادم غري مسلم إىل اجلزيرة العربية  والشيخ ابن باز -5
 )..310( الفتاوى الشرعية مجع اجلريس ص 

  )..427عية ص التلفزيون: والتحذير منه ( الفتاوى الشر -

 فتوى كروية األرض: -

 وحده والصالة والسالم على �بينا حممد خامت األ�بياء واملرسلني عليه الصالة والسالم، بسم اهلل

  .واحلمد هلل رب العاملني



خمرج من امللة ملنافاته ماورد يف القرآن الكريم من  القول بدوران األرض قول باطل واالعتقاد بصحته
باجلبال أوتادًا، قال سبحا�ه وتعاىل {واجلبال أوتادا} وقوله جل  د ثبتها اهللأن األرض ثابته وق

كيف سطحت} وهي واضحة املعنى فاالرض ليست كروية والتدور كما  وعال { وإىل األرض
دوراهنا او تغريها من غضبه سبحا�ه، كما يف قوله سبحا�ه: { َأَأمِنُْتمْ  بني جل وعال، وقد يكون

مَنْ فِي السَّمَاءِ َأنْ يُرْسَِل عََليُْكمْ  اءِ َأنْ يَْخسِفَ ِبُكمُ اْلَأرْضَ َفِإَذا هِيَ َتمُورُ َأمْ َأمِنُْتمْالسَّمَ مَنْ فِي
َ�ذِيِر }. واجلبال موضوعة يف األرض لرتسيتها عن الدوران والتحرك، قال  حَاصِبًا َفسََتعَْلمُونَ َكيْفَ

َلعَلَُّكمْ َتهَْتدُونَ} وقال سبحا�ه  يَ َأنْ َتمِيدَ ِبُكمْ وََأْ�هَارًا وَسُبًُلاوََأْلَقى فِي اْلَأرِْض رَوَاسِ } تعاىل
وََقوْله " وَجَعَْلنَا  {َتمِيدَ ِبِهمْ وَجَعَْلنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبًُلا َلعَلَّهُمْ يَهَْتدُونَ {وَجَعَْلنَا فِي اْلَأرِْض رَوَاسِيَ َأنْ
 ِبهَا وََقرَّرَهَا وََثقََّلهَا لَِئلَّا َتمِيد ِبالنَّاِس َأيْ َتْضَطِرب اًلا َأرْسَى اْلَأرْضفِي اْلَأرْض رَوَاسِي " َأيْ ِجبَ

  .وََتَتحَرَّك َفَلا يَحْصُل َلهُمْ َقرَار

سبحا�ه وهي آية من آياته كبقية آياته العظيمة وقد ذكر اهلل سبحا�ه  واألرض تدل على عظمة اخلالق
 } فلك يف آيتني من كتابه الكريم ومها قوله عز وجل يف سورة األ�بياءجيريان يف  أن الشمس والقمر

َفَلكٍ يَسْبَحُونَ} وقوله سبحا�ه يف سورة يس:  وَهُوَ الَّذِي خََلقَ اللَّيَْل وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَاْلَقمَرَ ُكلٌّ فِي
يَسْبَحُونَ } ومل يذكر أن  يُْل سَاِبقُ النَّهَاِر وَُكلٌّ فِي َفَلكٍَأنْ ُتدِْرَك اْلَقمَرَ وََلا اللَّ { َلا الشَّمْسُ يَنْبَغِي َلهَا
  .األرض تدور كما يزعمون

ألخرب�ا بذلك اهلل سبحا�ه أو �بيه عليه الصالة والسالم الذي تركنا على  ولو كا�ت األرض تدور
 ..العاملني البيضاء ليلها كنهارها اليزيغ عنها إال هالك. واحلمد هلل رب احملحة



  

  فتاوى وآراء بقية العلماء 
  عينة هذا البحث ( من العلماء والدعاة)

  ابن إبراهيم و ابن باز هم: ني املؤثرين بعد الشيخني املفتنيوأبرز العلماء احمللي 

  ابن عثيمني ( أجل العلماء بعد الشيخ ابن باز، لكنه ليس عضو إفتاء) -1
 ام حاليًا)عبد العزيز آل الشيخ (عضو إفتاء يف السابق ومفيت ع  -2

 هـ)1419صاحل بن غصون ( عضو إفتاء، ت  -3

 هـ)1419عبد الرزاق عفيفي ( عضو إفتاء، تويف حنو    -4

 صاحل الفوزان  (عضو إفتاء)  -5

 عبد اهلل ابن جربين (عضو إفتاء)  -6

 عبد اهلل ابن قعود ( عضو إفتاء) -7

 عبد اهلل ابن غديان (عضو إفتاء)  -8

 بكر أبو زيد.. (عضو أفتاء) -9

 هـ مؤثر وليس عضو إفتاء)1413ي  (محود التوجير - 10

 هـ، عضو إفتاء سابق، متوفى)1402عبد اهلل بن محيد ( - 11

 ومن الدعاة املشهورين:

 سفر احلوايل ( داعية مؤثر وليس عضو إفتاء) -1



 داعية مؤثر وليس عضو إفتاء)_سلمان العودة  -2

 عايض القر�ي (داعية مؤثر، وليس عضو إفتاء) -3

 و إفتاء)�اصر العمر (داعية مؤثر وليس عض -4

، وكلهم ال خيلو من غلو سابق وخداع ألبرز واألظهر على الساحةلغريهم أثر أيضًا، لكن هؤالء هم او
ة الفتوى أو الدعوة أو احلركة،  وحنن �طمع يف اثنني ومها الشيخ سلمان العودة ( سواء ساح الحق.. 

ال يقصر اعتداله على جمموعة ضيقة اهري إىل التعبد إىل اهلل باحلقيقة �فسها، وأأن خيرج من عبادة اجلم
)! أما وأال يكثر القراءة وال خياف من املذهب والشيخ عايض القر�ي ( أن حيكم ضمريه من األصدقاء)

 أن يرجعا إىل احلق، ألن األول متلبس بابن تيمية –فيما يظهر  -الشيخ سفر والشيخ �اصر العمر فال أمل 
 هبذه األوجاع كلها، فالظاهر ، ومن حل فيه ابن تيميةوسياستهحتى النخاع مبراوغاته وتلفيقاته و�صبه 

أن عقوبته عند اهلل هو احلرمان من اهلداية، وأما الثا�ي فليس أهالً أن يبحث أصالً.. وقد يكون 
 معذورًا عند اهلل.. 

  عينة هذا البحث ( من الكتب واملؤلفات):

  مؤلف) 300الكتب واملؤلفات كثرية تزيد على (

  واآلراء املنتشرة يف الكتب وغريها كثرية جدًاوالفتاوى 

وهي األصل، ألن اإلعتماد على الفتاوى املتناقلة شفويًا .. كثريًا ما يطرأ عليها التشكيك.. وإال 
  فنحن �علم الكثري من الفتاوى واآلراء الغريبة..



إىل كمية هذه  وقبل استعراض مناذج من مضامني تلك الكتب من الفتاوى واآلراء حيسن بنا أن �شري
  املؤلفات ...

  كمية الكتب للعينة املدروسة: 

  جملدًا) 24جمموع فتاوى اللجنة الدائمة بلغت ( -1

  )100جملدًا) وكتبه تزيد على ( 25وكذلك فتاوى ابن عثيمني (حنو  - 2 

  مؤلفًا) 40وبلغت مؤلفات محود التوجيري ( - 3 

  مؤلفًا) 20ومؤلفات صاحل الفوزان حنو ( - 4 

  كتابًا)... 60الشيخ  بكر أبو زيد  له أكثر من (و - 5 

  وللدعاة عشرات مئات األشرطة وعشرات الكتب..

  هذا غري مؤلفات الشيخ ابن باز والشيخ ابن إبراهيم اليت مت حبثها سابقًا..

وغري جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالمذته ومدرسته إىل بداية القرن املاضي.. 
  ة (فهذه سبق حبثها أيضًا وتقديم مناذج منها)..كالدرر السني

كتاب)!  300كتاب) هي جمموع املادة املبحوثة  يف هذا البحث فقط.. ( 300إمنا هذه (ال 
بني جملد كبري   500بعض الكتب يف جملدات، وهذا قد يوصل جمموع اجمللدات واألجزاء إىل حنو (

  وجزء صغري)... يف هذا البحث فقط..



  ر واآلراء يف هذه الكتب�وعية األفكا

  إال أ�ه من حسن احلظ أن معظم الفتاوى واآلراء مكررة... 

  وتكاد الكتب أن تكون كتابًا واحدًا...،

جملد)  خاصة يف موضوع العقيدة  500بل لو يتم حذف التكرار من كل كتاب خلرجت هذه الـ( 
  خلرجنا خبالصة قد ال تزيد على جزء صغري خالصته تقول:

  قيدة يف هذه الكتب:خالصة الع

  لسان حال العقيدة يف هذه الكتب يقول:

  بني كافر ومبتدع وكالمها جيب توبته أوقتله...  -إال حنن –(املسلمون 

  ولكن أمامنا عقبتان:  السلطان ال يوافق...

  وعامة الناس ال تعلم حقيقة الدين.. 

  فهنا ال بد من العمل على جبهتني:

  األوىل: جبهة السلطان : 

بد من جماملته والرفق به واستمالته لتكون عقيدته هي �فس عقيدتنا ... وإشعاره بأ�نا صمام  فال
األمان له .. وأن خريه مع معنا وشره مع غري�ا .. ووعده باألجر العظيم كلما تربع ملركز أو طبع 

  لنا كتابًا أو بنى مسجدًا ... وعربه �صل إىل اخلارج ليوفر لنا الغطاء السياسي..



  ا�ي: جبهة العوام والناشئة:الث

وهؤالء يتغريون بتعليمهم عقيدتنا والتحذير املتكرر من مذاهبهم عرب التعليم واخلطب والفتاوى 
والكتب .. ليكو�وا أمة املستقبل، وتذوب املذاهب األخرى عند استمرار الضغط عرب اجلهات 

  احلكومية من تعليم وقضاء وأمن وكتب...اخل)...

  ن والرعية ... صلحت الساحة الداخلية وخلصت لنا...فإذا صلح السلطا

  وبعدها �نظر الساحة اإلسالمية ... ثم العاملية...)...  

  هذه تقريبًا االسرتاتيجية وهي مبثوثة بتفرق وتناثر يف الكتب ...

  وقد يرى بعضهم أن هذه صورة قامتة ال تنطبق على الواقع..

ية ...غري من أحسن الظن بكلمة قاهلا الشيخ لكن من قرأ هذه الكتب وعرف شفراهتا السر
  الفال�ي أو بيان صدر يف ظروف سياسية ضاغطة ..

حنن �ريد معرفة حقيقة (جذور الغلو) وال بد هنا من الشفافية التامة... أو على األقل البد من 
أو ذاك قبول تنوع القراءات بني متفائل ومتشائم.. ثم يكون احلكم بعد البحث عن أدلة هذا الفريق 

..  

  التعقيب على هذه االسرتتيجية:

  أما التعليق على اخلالصة السابقة فأقول: 



  لكن املشكلة أن البداية خطأ .. أعين بداية الغالة هبذا اإلهتام للمسلمني..

  البداية اليت تكون بتكفري املسلمني لن جيعل اهلل فيها الربكة وال النجاح ...

مايفتأ أن يفاجيء أساتذة أألمس بالنكوص والعودة إىل سابق  اللهم إال النجاح املرحلي الذي  
  العهد... 

  وهنا تبقى املعركة يف دوامة .. 

وكان الطريق األقصر من هذا الدوران كله .. أن يرضى الغالة مبجتمع كمجتمع الرسول (ص) ... 
ون فيه اخلليط جيب أن يرضوا بأن جمتمعنا لن يكون أكمل من جمتمع النيب(ص) وقد شاء اهلل أن يك

  كله من البدري إىل األعرابي إىل املنافق .. بل إىل اليهودي والنصرا�ي (وثيقة املدينة)...

  اهلل عز وجل قد قال لنبيه :(ليس عليك هداهم)...

  أفيطمع الغالة أن يكرهوا الناس حتى يكو�وا مؤمنني؟!

ا التنوع القدري...  وأن يكون يف جمتمعنا السعودي جيب  أ�ه يوطن الغالة أ�فسهم على أزلية هذ 
  حقوق متساوية ...  -مجيع املسلمني –للجميع 

  يف املال والزواج واحلكم باإلسالم للجميع .. 

إال من ارتضى أن يتسمى بغري اإلسالم.. فهناك أحكام خاصة حتافظ على دمه وماله ...  مع  
  االقتصار على بيان احلجة ومساع احلجة ...



  ة ... ال أصل هلا يف الدين  ..بداية  الغالة خميف

  خطأ البداية:

بداية النيب (ص) وبداية  الفرق بني،تلك البداية اليت تبدأ بتكفري املسلمني لن تنتهي بإسالم الكفار
  أن النيب (ص) بدأ بتشريع أن األصل يف أصحابه  هو اإلسالم..الغالة، 

  والغالة يبدؤون بالتشريع بأن األصل االهتام والشرك...

لك كان حرص النيب (ص) على إثبات إسالم املسلمني والرد على من يقول إن فال�ًا منافق .. لذ
وفال�ًا قال الشهادة تعوذًا... كان هذا احلرص يوازي حرص الغالة على إثبات شرك وبدعة 

  املسلمني ... والرد على من يقول إهنم يصلون ويشهدون الشهادتني ويصومون ...اخل ..

  يكلف �فسه رد التهمة  عن املتهمني..كان النيب (ص) 

  وغالتنا يكلفون أ�فسهم رد اإلسالم عن املسلمني...

من هنا ال ميكن لغالتنا أن ينجحوا حتى يرضوا أن يلتزموا مبنهج النيب (ص) يف احلكم على الناس 
  وعلى أفعاهلم وعقائدهم...

  كثرة الكتب ال يعين تنوع األفكار: 

ور حول إثبات شرك املسلمني أو ضاللتهم ووجوب بغضهم وهجرهم جملد)  كلها تد 500عقائد (
  واستتابتهم وقتلهم عند اإلمكان...



جملد) تدور حول حتريم املختلف فيه .. من تصوير وغناء وموسيقى  500وحوايل �صف فقه (
  ومتثيل ومعامالت بنوك وأ�ظمة وقوا�ني ( أكثرها من باب املصاحل املرسلة) ...اخل.

جملد) موجود يف غريها وفيما سبقها من كتب املسلمني من  500فقه املوجود يف (وبقي �صف ال
  صفة الصالة واحلج وشروط الصوم والزكاة وأحكام الزواج والطالق...

  هذه كل القصة ..

  ما هو الغلو؟

  وألن الغلو سيتكرر فمن املستحسن تعريفه هنا ولو بتعميم...

  لذي جاء جوابًا على سؤال وهو:وسنأخذ تعريف اللجنة الدائمة لإلفتاء ا

  السؤال:

  ما احلد الذي إذا زاد اإل�سان يف الدين يعترب غلوًا؟ وما تعريف الغلو؟ 

  اجلواب:

(احلد الذي إذا زاد عليه (اإل�سان) يف الدين يعترب غلوًا هو الزيادة عن املشروع والغلو هو : التعمق 
لو فقال : إياكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من يف الشيء والتكلف فيه، وقد هنى النيب (ص) عن الغ

   اهـ املقصود.. 20كان قبلكم الغلو يف الدين ...)
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  قلت: 

فإذا رأيت مسلمًا يقول هو مسلم، فال تتكلف يف التفتيش عن قلبه و�يته واحكم له باإلسالم... 
  وإذا رأيت فيه خمالفة فعدها خطأ ال كفرًا وال شركًا ...

  به �ظريًا ... أما التطبيق ففيه كل التعمق وكل التكلف..وهذا ما يعرتفون 

  وفق اهلل اجلميع  لالعتدال وترك التنطع والتكلف... 

  مناذج وتفصيالت البحث (من الفتاوى واآلراء )..

  

  أوًال: الفتاوى اجلماعية (فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء) 

  

 متهيد:  -1

خطرها على الفكر احمللي، ومادة التكفري واحدة، إذ سيبقى تكفري أغلب املسلمني: أبرز ملحوظة وأ
أن من كفر املسلم الذي ال ذ�ب له وقد خيطيء يف رأي أو عمل؛ هان عليه تكفري من ظلم أو مسع 
عنه إشاعات الظلم والفساد.. السيما وأن من أخالقية الفتوى أهنا ال تفرق بني شخص وآخر على 

ومنهم دولتنا  –فخطأ احلكومات العربية واإلسالمية أسا املكا�ة أو السلطة أو الوجاهة .. 



أهنم ال ينتبهون للتكفري، ملادته، جلذوره، ملنبعه، ويظنون أ�ه مادام هذه الكتب وهذه  -بالتأكيد
  الفتاوى تتناول  املسلمني مذهبيًا فال ضري علينا منها ..

  كال ... هذا ما يريد أن يوصله الغالة إىل السالطني واحلكومات ...

يكذب هذا اإلدعاء... ووصول التكفري إىل اجلميع من  - سواء يف الفكر أو الواقع –لكن الواقع 
عوام وعلماء وحكام جيعل له مصداقية وحيمس الباحثني على مناقشته.. ألن التكفري لو اقتصر 
على العامي والضعيف وترك ذا الشرف واملكا�ة فمعنى هذا أ�ه احندر إىل مستوى أعمق، ال جيب 

  أن يناقش فيه ..

  أثر التكفري على مسعة اململكة:
  

  هذا حق، وليس استدرارًا لتأييد فكرة التجديد، لكن هذا واقع واملستشار مؤمتن...

وهذه القضية (التكفري) النابعة يف جمملها وجذورها من عند�ا أصبحت هتم كل املسلمني، 
اإلسالمي... ( التكفري الذي يعم اغلب وتستفزهم، وتقلل من تقديرهم للمملكة ودورها يف العامل 

املسلمني:  الشيعة والصوفية واجلهمية (وهو يطلقو�ه على أهل السنة من أتباع املذهب أألشعري) 
وجيب أن يكون للحكومة فصل يف هذا املوضوع، إما أن يقولون هم مع هذه الفتاوى  وغريهم...

مة املذهب وما فيه من أخطاء يف حق والكتب وإما أال يسمحوا هلؤالء باستخدام الدولة خلد
  اإلسالم واملسلمني.



أن تبقى هذه امللحوظة حية، ألن ما �شاهده هذه األيام من استحالل  -أخالقيًا وعلميًا –�عم جيب 
دماء املسلمني يف العراق وباكستان واجلزائر وغريها من البلدان هلا أسباهبا الفكرية، والفتاوى 

تمعنا ال يعفينا من املسئولية أن �قول أهنا ال تعكس �ظرة جمتمعنا ودولتنا إىل التكفريية  الصادرة من جم
اآلخرين، فلو صدرت فتاوى من األزهر يف تكفري�ا كسعوديني لتحملت حكومة مصر جزءًا من 

  املسئولية..

علم مراقبة هذا الغلو الفكري واحلوار مع أصحابه من املفتني وطلبة ال إذن جيب على اجملتمع والدولة
  ... وال أقول هنا بإجبار املفتني على اإلفتاء مبا ال يعتقدون..

لكن هذه الفتاوى واآلراء احلادة ضد املسلمني إما صادرة عن جهل باآلخرين أو جهل باألدلة املثبتة 
  إلسالمهم..

ا ... فيجب علينا �قل الصورة كاملة إىل املفتني والعلماء ولو دع فإن كان األمر جهالً باآلخرين
األمر إىل أخذهم يف رحالت استكشافية حوارية مع بقية املسلمني يف مصر والشام والعراق واملغرب 

  وعمان واليمن وإيران وباكستان وتركيا ..اخل..

وإ�زال األدلة اخلاصة باملشركني على املسلمني فعندئذ جيب علينا  وإن كان األمر ضعفًا يف االستدالل
الكفار وتأكيد هذا هلم ولو دعا األمر لالستعا�ة بعلماء من العامل إيضاح الفروق بني املسلمني و

اإلسالمي واستقدامهم للحوار مع علمائنا على غرار ما جرى يف (وثيقة مكة املكرمة) اليت اعرتفت 
بإسالم وشرعية املذاهب اإلسالمية الثما�ية ... وشارك فيها مجلة من علماء الصف الثا�ي من 

  اململكة ..



ولة واجملتمع يستطيعان فعل أشياء كثرية ومؤثرة .. لكن هذا السكوت عن كل هذا الكم إذن فالد
أمر مقلق... ال  –رغم ظهوره ووضوحه وا�تشاره  -والنوع من تكفري املسلمني واحتقارهم ... 

يكفي فيه حوار وطين يضعف يوما بعد يوم، وال فتوى يف ظروف ضاغطة... إمنا حيتاج لعمل جاد 
  ؤثر .. كل هذا ملصلحة جمتمعنا أوًال ثم اجملتمعات اإلسالمية ..شاق طويل م

وليس اهلدف من هذه األشياء احلكم بصواب أحد أو ختطئة أحد من املسلمني إمنا يكون هدفها   
  إثبات إسالم اجلميع وأهنم معصومو الدم واملال وأهنم سواسية يف احلقوق والواجبات... ..

  ب العلم الشرعي عند�ا :مشكلة علمائنا ومفتينا وطال 

أهنم ال يرون للمختلف عنهم حق اإلسالم وال حق املواطنة وال عصمة الدم واملال ... هذه هي لب  
  املشكلة ..وهي مقدمة على مسألة التبديع والتكفري ..

و مبعنى: إذا آمن (السلفي املغايل) بأن دمي معصوم ومايل معصوم .. فإن اهتامه يل بالكفر أو الز�دقة أ
البدعة أو العلما�ية أو القومية ....بعد اعتقاده عصمة دمي أمر يهون... وهو حال أفضل من أن 

  يعتقد صحة إسالمي مع جواز سفك دمي!

  مسألة الدم هلا األولوية ...

  وبعدا التكفري أل�ه بريد الدم..

  ضال ..ثم التبديع والتضليل والتفسق ... ألن أكثر الغالة على توحيد عقوبة الكافر وال



بأن دم املسامل غري احملارب حرام حتى ولو  –وهابيًا كان أوإخوا�يًا أو شيعيًا  -البد أن يفهم املتطرف 
ال يعين أ�ه شرع منزل  وإمنا كالم بشر ال  - أي مذهب –كان كافرًا.. وأن ما كتبه سلف املذهب 

  ميلكون جنة وال �ارًا.. 

  فقنيمع أمهية استحضار السرية النبوية مع املنا

  وكيف أن حقوقهم كا�ت مكفولة حمفوظة كغريهم من الصحابة.. 

هذا األمر حيتاج لثقافة جديدة على املذهب وإن مل تكن جديدة على الطرح اإلسالمي العام .. لكنها 
  ضامرة خافتة، ...أضمرهتا املزايدات املذهبية..

  فهذه األفكار موجودة يف طرح بعض املسلمني قدميًا وحديثًا... 

 بد أن تعرف الدول واجملتمعات عمق األزمة الفكرية املرتاكمة عرب السنني �تيجة تسلط السالطني ال
واختاذهم العلماء لتصفية اخلصوم فتم وضع القواعد اإلستئصالية خلصوم الدولة .. فأصبحت مع الزمن 

  شرهًا وليست اجتهادًا بشريًا..

  رع: ليس املسألة حرجًا سياسيًا فحسب بل خطأ حبق الش

ال �ستطيع أقناع اآلخرين أ�ه ال أثر للدولة على العلماء واملؤسسات الرمسية الدينية عند�ا، كما ال  
وإن كا�ت كذلك يف بعض الفتاوى  –�ستطيع أن �قول إن فتاوى هيئة كبار العلماء ضد التكفري والتفجري 

ا السلف، مع الثناء والوصية إال أهنا متناقضة خيالف اخللف فيه - االستثنائية ذات الظروف اخلاصة
  بكتب السلف وفتاواهم... 



  موت احلركة النقدية من داخل السلفية من أكرب ألسباب .. بل حماربة النقد الداخلي ...

كل ما يقال من أسباب أخرى ... كمساعدة األخوان وأفكار أفغا�ستان .. هذه تفصيالت وهوامش 
يف أصالته وجممله : فكر متطرف مغال متشدد .. وإن على منت املشكلة، وهي (أ�ا الفكر الداخلي 

  شئت فقل: تكفريي)..

هذه هي املشكلة األم اليت حنوم حوهلا ... و�ذكر األسباب املساعدة دون اجلوهرية... متى 
  أدركنا اجلوهر واعرتفنا بأصل املشكلة فإهنا هتز التفصيالت وتضعفها...

  .. وتعيد ما فقدته..فالشجرة مهما قطعت من أغصاهنا ستبقى حية .

  بالغصن غصن، وباألوراق أوراق... 

  لكن إن قطعت اجلذور فإن األغصان متوت تلقائيًا ولو بعد حني... 

  وهنا ال يفهم أحد أ�ي أطالب بقطع الوهابية  .. كال ..

  تراكم اهلوامش يهدد األصل

  الوهابية �فسها تقول : إمنا هي تعبري عن اإلسالم احلقيقي الصايف..

  نًا: حس

  هل هذا اإلسالم الصايف كان موجودًا قبل الوهابية أم ال؟



قبلها فما الضري أن �تجاوز إذن هذه الفتاوى  واآلراء التكفريية إىل اإلسالم �فسه؟!  فإن كان موجودًا
  هذا إذا كنا صادقني بأن هدفنا هو الدعوة لإلسالم وليس لألشخاص..

نها وثبتت مذهبيتها (وهذا ما تنفيه بشدة).. .. واملالحظ ا�تفت مسة السلفية ع وإن مل يكن موجودًا
  أ�ه كلما تراكم مذهب فوق مذهب زاد الغلو وقل التسامح واإلعتدال..

  فاإلسالم عند ابن تيمية أخف وأرحم من اإلسالم عند الوهابية ..

  واإلسالم عند األئمة األربعة أوسع وأرحم من اإلسالم عند ابن تيمية ..

  الصحابة الكبار أرحم وأوسع  من اإلسالم عند األئمة األربعة .. واإلسالم عند

  وإسالم النص أوسع وأرحم وأكثر إ�سا�ية من إسالم التاريخ وإسالم اهلوامش..

إذن فنحن �عا�ي من تراكم اهلومش التفسريية املستجيبة للظروف السياسية واملذهبية واإلجتماعية .. 
  ..وال �عا�ي من اإلسالم كرسالة و�ص.

  وهذا ما جيب أن يفهمه الغربي والشرقي أيضًا.. وهذا من أبلغ الدعوة إىل اإلسالم... 

  فالغربي معذور يف اخللط بني اإلسالم (إسالم النص) و(هوامش التفسري) ...

  ألن املسلمني أ�فسهم خيلطون بني اإلسالم واهلامش..

  ..بل قد يكو�ون من الناحية العملية أتبع للهامش والرتاكمات 

  فعليها العمل .. ومن أجلها كل هذه الكتب واألشرطة واحملاضرات والدعوة العريضة..



   خذ مثاًال

  املثال من إسالم النص :

  

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر وعمل ( قال تعاىل 
  م حيز�ون)؟!صاحلًا فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال ه

  

  إقرأ النص مرة أخرى وتأمله!

  هل هذا النص غري واضح؟ أو غريمقصود؟؟

  وأين هو عن الذاكرة املذهبية والتقوقع الطائفي؟!

هذا النص يعد كل مؤمن باهلل واليوم اآلخر باجلنة بشرط (حسن العمل)... سواء كان مسلمًا أو من 
  أهل األديان..!

ول هبذا التفسري لكثرة ما مت ضخه من الفتاوى واآلراء ضد (مفهوم هذه أ�ا أعلم أن البعض سيهاب أن يق
  اآلية)...

  سيقول املسلم اهلامشي: هناك �صوص أخرى ختالف هذا النص؟



�قول: حسنًا .. هل تريد أن حتكم على �صوص القرآن بالتناقض أم تريد أن بعض أهل األديان قد 
  يكفرون؟

  صدي أ�ه جيب عليك أخذ �صوص القرآن مجيعًا...فإن قال: ال أقصد التناقض .. إمنا ق

قلنا: مهما مجعت بني النصوص القرآ�ية فإن هذا النص يف صراحته يعطي على األقل احتماًال يف جناة من 
أحسن العمل من أصحاب الديا�ات األخرى .. وإمنا قلت (احتماًال) من باب التنزل وإال فالنص صريح 

املسلمني الركع السجود ... (إذا إ�شغل املغايل هبذه السعة يف إسالم  .. بينما أ�تم ال حتتملون جناة
  النص شغله عن ضيق املذهبية)...

وأهم من هذا أن من يقرا النص  يشعر كأ�ه يقرأه ألول مرة ..!! مما يدل على ا�صرافنا عن النص إىل 
  ياسي واملذهيب والديين ..اهلامش الرتاكمي التفسريي الذي وضعه البشر استجابة وتأثرًا باحمليط الس

  هذا منوذج فقط وضعته هنا حتى ال يقال إن كالمي طوباوي أو تنظري عام..

بالعودة لإلسالم الصايف الذي تتفاخر به املذاهب املتحاربة ... هناك   هناك إمكا�ية جدية للتجديد
ذه الساعة القرآن الكريم إمكا�ية بشرط أن يرتكوا الكتب املذهبية ولو ساعة يف كل هنار ليتدارسوا يف ه

بتدبر وليس جمرد تالوة بركة .. فإن فعلوا فقد جيد القرآن الكريم له موقعًا بني كتب املذهب وفتاوى 
  البيئة..

  فرصة حقيقية ..  -وهو أصفى إسالم النص -البد أن جيد كتاب اهلل 

  ة...وليست فرصة للربكة والتالوة اجملردة عن التدبر والتوقف عند كل آية كرمي 



اهلل عز وجل أمر بالتدبر .. ولو كان املتمذهبون يتدبرون لوقفوا عند اآلية السابقة .. واستوقفتهم 
ولكتبوا فيها الكتب واجلدليات وألصبحت تلك اآلية  حبد ذاهتا مصدر فلسفة وجتاذب بني املسلمني 

...  

  فكيف لو أضفنا إليها آيات وآيات ..

  ..(ال يكلف اهلل �فسًا إال وسعها)

  (إن اهلل ال يظلم الناس مثقال ذرة)..

  ( ليس بأما�يكم وال أما�ي أهل الكتاب، من يعمل سوءًا جيز به)..

  (فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره) ...

  

وغريها كثري من اآليات امللهمة للنفس والفلسفة والتأمل والتدبر وسعة األفق وضبط التوتر والرمحة 
  واإل�سا�ية ...اخل..

لكن أصحاب اهلوامش واملتخاصمون مل يدعو ملن أتى بعدهم فرصة النظر إىل كتاب اهلل بتدبر ... 
   -مع أن وضوح بعض اآليات ال حيتاج رأي وال أثر –وإمنا سارعوا يف التحذير من تفسري القرآن بالرأي 

  ثم ضخموا السنة واآلثار.. املختلطة بالوضع والواقع... 



ضخوا فيهما ما خيالف �صوص القرآن  فدخلت هذه اآلثار إىل التفاسري وأفسدهتا فأصبح القرآن يتبع و 
  اآلثار وال عكس..

  وأصبحت اآلية الكرمية جيوز �سخها حبديث ضعيف أو قول لقتادة أو تفسري جملاهد.. 

  ...فتم طبخ اإلسالم على عجل..   

الضيوف.. فأكل صاحب الدار على مضض، واستحى ثم تقدميه �يئًا  قبل أن ينضج ألهل الدار و
  الضيف أن يعود فادعى الشبع بعد قليل أكل...

�ضج اإلسالم يأتي  بتدبر النص األول (كتاب اهلل وما صح من السنة مبعايري شديدة)  ومالحظة  
  .خطوطه اإلسالم العامة .. وعدم طغيان التفصيالت الصغرية على األصل العام واخلطوط العريضة .

فنحن اليوم �دفع مثن هذا الرتاكم اهلامشي التحريضي التخاصمي املعرض عن هداية القرآن ودعوته 
  ورمحته وإ�سا�يته ... 

وأما النص النبوي فلم خيتلف عن النص القرآ�ي يف رمجته وهديه وإ�سا�يته وحفظه احلقوق إال أن (النص 
لوهم والوضع من قبل مغفلي الصاحلني وكذبة النبوي) مل يتكفل اهلل حبفظه... فكان جماًال للدس وا

املبطلني.. فال بد من عرض أي حديث على هدي القرآن الكريم .. واستبعاد كل حديث ال يتفق مع 
الروح العامة للهدي القرآ�ي حتى ولو كان إسناده صحيحًا .. فاإلسناد ال يقتضي الصحة وإمنا هو جزء 

ح إسناده  له ضوابط ومعايري أيضًا.. (وقد كتب من صحة احلديث... فمنت احلديث حتى لو ص



بعض أهل احلديث تنظريًا جيدًا يف هذا األمر كاخلطيب البغدادي يف كتاب الكفاية وابن اجلوزي يف 
  مقدمة كتاب املوضوعات .. لكن التنظري يبقى تنظريًا ال يرتقي إليه الواقع)..

   

  الضرر داخلي أيضًا:

و السلفي ال يهم) ال يقتصر ضرره على اخلارج فقط، وال على مسعة اململكة والغلو احمللي (مسه الوهابي أ
فقط... وإمنا ينعكس على الداخل أيضًا... فهو يكفر املواطنني املختلفني يف قراءة اإلسالم ... من 
شيعة وصوفية وليرباليني .. وكل هؤالء مسلمون هلم قراءات أخرى للدين ... كما عند الوهابية متامًا 

واخلوف أ�ه مع تأخر املعاجلة وتقادم الزمان يصبح هؤالء (املختلفون عن الوهابية) هدفًا للقتل .. 
...مادام أن تكفريهم موثق يف الكتب العتيقة دون �قد وال جتديد وال حوار وال تصحيح عرب املناهج 

  وال عرب اخلطب واملواعظ..اخل ..

  الشفرات السرية

أهنا يف أغلبها (شفرات سرية) ال يفهمها إال أصحاب املذهب، فيعيش واخلطري يف الفتاوى التكفريية  
املسئولون والكتاب مع فتاوى معتدلة طوباوية ويظنون أن التيار احمللي قد أدى دوره كامالً وأ�كر التكفري 
للمسلمني والتفجري وا�تهت مسئوليته .. وال ينتبهون أن هؤالء املفتني حبرمة دم املسلم ال يعتربون 

خالف مسلمًا!! وإن اعتربوه مسلمًا فالفتاوى يف قتله تعزيرًا موجودة يف أوثق مصادر الفكر احمللي من امل
فتاوى العلماء الذين قد يكون بعضهم ضمن الفريق الذي يرد على أهل التكفري ... وال ينتبه املسئول 



ل هؤالء العلماء يف حل من األمر وال املفكر غري اللصيق بالفكر أن قيدًا واحدًا من القيود،  ميكن أن جيع
فال تتناقض عندها فتاواهم .. وتصبح كلها تصب يف التكفري .. هذا إذا استثنينا اعتذارهم بالضغط 
السياسي واالجتماعي ... وتشنيع املكفرون على العلماء ببيع دينهم للسلطان ... فهنا يبقى التكفري 

  أقوى وأثبت يف األرض...

  تناقض املدرسة :

ومها الصوفية والشيعة، بدعوى كثرة الغلو يف  -حبق -ًا ما شنعت املدرسة الوهابية على طائفتني  كثري
أئمتهم وعلمائهم... فهذا الشيعي يروي يف فضائل هذا اإلمام كذا وكذا ... وهذا الصويف يقول إن 

  شيخه ميشي على املاء ويطري يف اهلواء ... اخل..

  كفري يف مثل هذه األمور، ومعها احلق يف النقد ال التكفري ...والوهابية قد توصل النقد إىل الت

  لكن ليست املشكلة هنا..

  املشكلة أ�ك تشعر أن املدرسة غري جادة يف �قد هؤالء..

  كيف؟..

  أل�نا جند أهنا عندما جتد غلو السلفية الغلو �فسه يف علمائهم تربر هذا تربير الشيعة والصوفية ...

  هل تريدون مثاًال...؟!



  ... جتدها مبسوطة يف تراجم العلماء الذين تثين عليهم املدرسة.. �21عم... األمثلة كثرية جدًا

  لكن قد يقال الرتمجة غالبًا تأخذ هذا املنحى .. 

  �قول:

  سنعطيكم فتوى مجاعية من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز

  هلل بن غديان! رمحهم اهلل مجيعًا.. وعضوية كل من عبد الرزاق عفيفي وعبد اهلل بن قعود وعبد ا 

  السؤال:

هذا السؤال املوجه للجنة الذي يستغرب فيه القاريء ما قرأه يف مقدمة املغين البن قدامة احلنبلي (يف  
  ترمجة ابن قدامة �فسه)، إذ أ�ه جاء يف ترمجته أ�ه كان صاحب كرامات وأن من كراماته أ�ه :

  وهو أ�ه كان ميشي على املاء؟)  ( فعل شيء ما فعله الصحابة الكبار

ثم تساءل السائل: كيف يسمح با�تشار الكتاب حتت رئاسة اإلفتاء وفيه مثل هذه األساطري اليت تقود 
  إىل الشرك باهلل؟! :
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ال �كـري ..! وخـذ ترمجـة    صفحة) ويف الكتاب معظم ما يقولـه غـالة الصـوفية عـن أئمتـهم.. دون إ�كـار و       700(حنو 
اإلمام أمحد يف كتاب ابن اجلوزي (مناقب اإلمام أمحـد) جتـد مـا ال جتـده عنـد صـويف وال شـيعي .. والكتـاب سـائر يف          
األسواق، حمل ثناء اجلميع .. وراجع تراجم الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب ومـا قيـل فيـه ... جتـد الكـثري ممـا تنكـره             

 مسألة (الغلو يف الصاحلني)... فاألمر حيتاج ملراجعة �فس.. وتورع عن التكفري.. املدرسة الوهابية على غريهم يف



  اجلواب:

  فأجابت اللجنة الدائمة جوابًا جاء فيه :

  ال تعيب على من �شر الكتاب!( .. 

  ثم ذلك ليس مبستنكر ! 

  طري !وليس من األسا

  ..) اهـ املقصود..! فقد وقع مثل ذلك لبعض الصحابة إكرامًا هلم

    

  أقول:

  ها أ�تم ترون!

  شيخ ميشي على املاء ...! أمر ليس مبستنكر!

  وليس من األساطري وإمنا هو كرامة.. 

  وهنوه أن يعيب على من �شر الكتاب (وهم هم من �شره)..

  .إذن فالصوفية والشيعة تقول الشيء �فسه ...

  فإن كا�وا خمرفني فقد اشرتكنا معهم..



  وإن كنا أصحاب كرامات فقد شاركو�ا...

  علمًا بأن قول اللجنة بأن هذا حصل لبعض الصحابة غري صحيح..

ويقصدون ما روي عن العالء بن احلضرمي وسعد بن أبي وقاص.. والصواب أن سعد بن أبي وقاص 
  يكن عميقًا وهذا ممكن.... خاض بفرسان املسلمني جزءًا من هنر بالعراق مل

  
( أما الروايات بأهنم خاضوا البحر باجليوش فحملهم البحر، وأ�ه �بت حتت كل فرس جبل عظيم ليسنريح 
عليه الفرس!  فهي روايات مكذوبة من وضع  من وضع سيف بن عمر التميمي إخباري كذاب غري 

  ...حجة، وهذه هي اليت يعنوهنا بقوهلم: حدث هذا لبعض الصحابة!)

  واخلالصة هنا: 

أ�نا مثلما �سامح اللجنة يف تصديق مثل هذه األساطري فلنعذر الصوفية والشيعة.. وليبق اجلميع أخوة 
مسلمون مع تشجيع النقد الداخلي يف كل مذهب.. فهذا أفضل من النقد اخلارجي ... كل مذهب 

  يرمي اآلخر مبا هو فيه مثله أو قريب منه...

   

  هيد الضروري �أتي للنماذج التصديقية..واآلن بعد هذا التم

  



  مناذج من فتاوى متفرقة للعلماء:

  

  

  أوًال: الفتاوى اجلماعية (فتاوى اللجنة الدائمة):

  

  واللجنة الدائمة تضم إىل جا�ب املفيت عدة أعضاء يف األفتاء ..

  فال يقل أعداد املفتني عن ثالثة، 

  اءهم..وقد يصل عددهم إىل مخسة  فأكثر ممن ذكر�ا أمس

  

  النموذج األول: من الفتاوى املشفرة يف التكفري!

  فمثالً فتوى اللجنة الدائمة يف احلد بني الكفر واإلسالم جاء جواهبم :

( احلد بني اإلسالم والكفر النطق بالشهادتني مع الصدق واإلخالص والعمل مبقتضاها فمن حتقق فيه ذلك 
لص فليس مبؤمن، وكذا من �طق بالشهادتني وأتى مبا فهو مسلم مؤمن أما من �افق فلم يصدق ومل خي

يناقضهما من الشرك! مثل أن يستغيث باألموات يف الشدة والرخاء ومن يؤثر احلكم بالقوا�ني الوضعية 



على احلكم بغري ما أ�زل اهلل أو من يهزأ بالقرآن أو مبا ثبت من سنة رسول اهلل (ص) فهذا كافر وإن �طق 
  ..22)بالشهادتني وصلى وصام

  منوذج لنقد الفتوى:

  أوًال: 

من �طق بالشهادتني فهو مسلم حكمًا وإن مل يصدق ومل خيلص، وعلى هذا كان النيب (ص) يعامل 
املنافقني، يعاملهم من حيث الظاهر على أهنم مسلمون، هلم حقوق املسلمني، وترك أمر الباطن إىل 

ؤال هو يف احلد بني اإلسالم والكفر، وأما اهلل عز وجل، واللجنة أصرت على ذكر اإلميان مع أن الس
اإلميان فصحيح أن املنافقني ليسوا مبؤمنني، وليسوا أيضًا مبسلمني يف الباطن ولكنهم مسلمون ظاهرًا 
ولنا حكم الظاهر واهلل يتوىل السرائر.. هذا الباب الصغري الذي فتحته اللجنة قد خيضع لتفسريات 

طًا ويبنون على هذه الشروط أحكامًا ..اخل ومن يقرأ كتب الغالة واستغالالهتم فيشرتطون شرو
الغالة جيد عندهم مثل هذه الشروط واالستثناءات اليت ليست يف النصوص الشرعية وإمنا يف 

  الفتاوى املذهبية ..  

  ثا�يًا: 
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وهذا العمل باملقتضى للشهادتني ال يعين عند  وعمل مبقتضاها)وهو األهم تفسري اللجنة  لقوهلم ( 
اللجنة الردة أو امتهان القرآن الكريم أو سب النيب (ص) .. وغريها من املقتضيات اليت جيمع 

  املسلمون على أهنا تبطل اإلسالم ..

وإمنا يعنون باملقتضى (خصائص الوهابية اليت ا�فردوا هبا عمن سبقهم من حنابلة وغريهم) ولذلك  
  فسروها بقوهلم:

  ة والرخاءمثل أن يستغيث باألموات يف الشد( 

  ومن يؤثر احلكم بالقوا�ني الوضعية على احلكم بغري ما أ�زل اهلل) ... 

وقد شرحنا يف أحباث سابقة أن األمر األول حمل خالف بني املسلمني... هل هو جائز أو مكروه 
أو حمرم أو بدعة .. وغاية ما يقوله غري الوهابية �ه شرك أصغر ..وليس ردة وال من �واقض 

  اإلسالم..

أما األمر الثا�ي فقد كفتنا فيه اللجنة يف فتاوى أخرى فاعتربت احلكم بالقوا�ني الوضعية كفرًا دون و
كفر ال خيرج من امللة ... وعلى هذا ليس من �واقض اإلسالم.. (وهذا اإلعتدال املتأخر كان 

مع أن  لضغط سياسي بينما استمر املتطرفون اآلخرون على تكفري الدولة والعلماء هلذا السبب،
املسألة خالفية قدمية ... وهي أعين احلكم بغري ما أ�زل اهلل أوضح يف داللة الكفر من رجل 
يستغيث بالنيب(ص) أو ببعض الصاحلني.. ألن اآلية الكرمية ( ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأؤلئك هم 



أكرب خمرج من امللة أو  الكافرون)  صرحية يف كفر من مل حيكم مبا أ�زل اهلل، إال أن هذا الكفر هل هو
  أصغر حمل خالف قديم من أيام ابن عباس...

لكن من يقول : يا رسول اهلل .. أدرك أمتك... أين الدليل القرآ�ي على أ�ه �اقض اإلسالم وارتد 
وخرج من امللة؟ قد يكون أساء التعبري أو األدب أو ظن أن النيب (ص) يسمع كالمه أينما كان أل�ه 

ى النيب (ص) كل اثنني ومخيس، فأحب هذا الداعي أن يسمع النيب(ص) هذه األعمال تعرض عل
الكلمة فيشفع عند اهلل ... ألن النيب (ص) حي يف قربه ...اخل احتجاجات الصوفية و وبعض 

  السنة ... فمثل هذا العمل ليس هناك آية كرمية صرحية يف كفره ..

  قضية وجيزموا يف األوىل ..فكان األوىل أن خيتلف العلماء الوهابيون يف هذه ال

  لكننا وجد�ا العكس..

وخيتلفون يف  - مع عدم وجود دليل صريح على كفره –فهم جيزمون بكفر من استغاث بالنيب(ص) 
  احلاكم بغري ما أ�زل اهلل مع وجود النص الصريح يف كفره (سواء كان الكفر أكرب أو أصغر)...

  إذن فمن هنا تضعف مصداقية العلماء ..

  ا يكفرهم غالة الغالة ..ومن هن

  لكن العلماء أ�فسهم غالة يف األمور اليسرية متساهلون يف بعض األمور للضغط السياسي فحسب..

  



  إذن فتكفري املستغيث باألموات يقصدون هنا املستغيث بالنيب(ص) أو الصاحلني...

  وهذا يعين تكفري أغلب أهل السنة فضالً عن الشيعة ...

  جواز التوسل بالنيب (ص) حيًا وميتًا ... فأغلب أهل السنة على 

  وسؤاله حيًا وميتًا..

  ودعائه حيًا وميتًا...

  واالستغاثة به حيًا وميتًا...

  وهم ال يرون أ�فسهم مرتدين وال كفرة ..

وإمنا يعممون اآلية الكرمية (ولو أهنم إذ ظلموا أ�فسهم جاؤوك فاستغفروا اهلل واستغفر هلم الرسول  
  توابًا رحيمًا)..لوجدوا اهلل 

  فهم يعممون (جاؤوك) على النيب(ص) حيًا وميتًا..

ويشفعون ذلك باألحاديث... اليت خترب أ�ه ما صلى عليه مسلم إال بلغته صالته.. وأن األعمال 
تعرض عليه ... وهلم احتجاجات طويلة غري مقنعة .. لكنها تدفع عنهم الكفر وهذا ما يسمى 

واحجاجاهتم وإن كا�ت غري مقنعة إال أن احتجاجات الوهابية على (التأويل) فلهم تأويل ... 
خروج هؤالء من الدين واستباحة دمائهم أبعد عن اإلقناع لصراحة النصوص يف التحذير من تكفري 

  املسلم أو استباحة دمه (ولنا يف قصة أسامة بن زيد عربة)..



  وعلى أية حال : 

أ�ه ليس هناك مسلم على وجه األرض يرى عبادة غري  سواء أخطئوا يف هذا الرأي أو أصابوا، إال
اهلل وال يسموهنا عبادة ، مثلما للوهابية أدلة يروهنا صحيحة يستبيحون هبا دماء املسلمني.. ومن 
أبرز علماء املسلمني الذين سيكو�ون عرضة هلذا التكفري علماء األمة من غري الوهابية كعلماء 

ة السابقني الكبار كاحلافظ ابن حجر والذهيب وإبراهيم احلربي األزهر وغريهم، وكذلك علماء السن
  وأغلب علماء احلنابلة املتقدمني فضالً عن غريهم .. وقد شرحنا هذا يف أحباث سابقة .. 

كما أن احلكم بالقوا�ني الوضعية فيه تفصيل سواء من حيث إطالق الكفر هل هو أصغر أو أكرب، أو 
ختالف النصوص صراحة أم ال ... فبعض الغالة يعترب أ�ظمة  من حيث واقع تلك القوا�ني وهل

املرور وأ�ظمة كرة القدم من القوا�ني الوضعية اليت يكفر من يتخذها �ظامًا ... فاألمر يطول وقد 
  تأتي مناذج..

  اخلالصة:

أن الفتاوى التشفريية اليت حيتمي هبا العلماء من الدولة هي األصل يف الفتاوى العقدية خاصة، 
  يفهمها طلبة العلم جيدًا... ولذلك ال يستغرب أحد من كثرة الغالة ...و

�عم رمبا أكثر املسئولني ال يعرفون (الشفرات السرية) يف الفتاوى ألمور، منها : أن هذه ليست 
مسئوليتهم، والثا�ي:  إحاطتهم أ�فسهم مبن خيفي عليهم هذه الفتاوى، أو يؤلوها تأويالً بعيدًا .... 

يعفي من املسئولية خاصة بعد اشتهار�ا بالغلو يف العامل اإلسالمي كله ...وأصبح وهذا ال 



السعودي إن ذهب إىل بلد عربي أو غربي يكون حمل شك وترقب واستفسارات عن سبب سفره 
وأين سيقيم ... اخل من األسئلة اليت ال يُسأل عنها مسافر من جنسية أخرى .. أال يعطينا هذا 

  مصداقية تسرت املشريين أو جهلهم بالواقع الفكري احمللي؟! بعض الدافع لنراجع

  على كل حال:   

الغالة ال حيتاجون إىل مفسر ... ففيهم أصحاب علم باملذهب وال تنطلي عليهم هذه اخلدع اليت 
موا يقوم هبا بعض احمليطني بالسلطة، وإمنا جتد الغالة مؤمنني إميا�ًا تامًا مبثل هذه الفتاوى ألهنم مل يتعل

غريها ال يف التعليم  العام وال اجلامعي ومل يقرؤوا غريها يف الفتاوى إال بعد أحداث سياسية ساخنة 
جعلت الغالة يشكون بأ�ه هؤالء املشايخ (باعوا دينهم للسلطان)! وقد يكون معهم بعض احلق يف 

واالستها�ة مبا سوها من  اهتام العلماء لكن مل ينجو من اجلهل أيضًا باختاذ هذه الفتاوى منوذجًا للحق
  فتاوى علماء املسلمني يف األزهر وغريه...

وإمنا قلت مع الغالة بعض احلق يف ا�صرافهم عن العلماء والتشكيك فيهم ألن فتاواهم بعد (أزمة  
هـ) ختتلف كثريًا عن فتاواهم قبلها ...! وهذا يفسر التأثري السياسي اهلائل 1410اخلليج األوىل 

وأخطاء السياسيني بدأت عندما كا�وا يرتاحون  سياسيًا من الفتاوى املغالية ألهنا  على العلماء، 
  حتتقر املسلمني وجتعل اململكة  الدولة اإلسالمية الوحيدة ..

لكن خلف من بعد هذا الثناء للذات واالحتقار للغري خلف عرفوا أن الفتاوى اليت �كفر هبا شعوب 
  ا حمليًا  لتوفر املعطيات أو لتقارهبا على األقل...املسلمني وحكوماهتم ميكن استخدامه



  فمن هنا كا�ت املعضلة ..

اليت تغيب وتعود .. لتؤكد أن مكمن الداء هو غياب التجديد الفكري الشامل إسالميًا.. 
واال�فتاح على مجيع املسلمني ... وترك الشك والرتسبات املذهبية اليت استقرت عند كثري من 

ى واآلراء اليت استمرت تصب يف األذهان عند كل مسجد ويف بطن كل كتاب الناس بسبب الفتاو
...  

فاألمر يف غاية الصعوبة على الدولة ألهنا ا�شغلت عن الغلو الداخلي والفتاوى املشفرة ... 
ودعمت علماء مغالني ودعاة مغالني ال يرون املسلمني مسلمني ... فمن الطبيعي أن يتفرع عن الغلو 

  دادات داخلية ...والتكفري ارت

ومثل الفتوى السابقة هي من أخف الفتاوى املشفرة .. إذ بعض الفتاوى صرحية وستأتي ...  
وهذه الفتاوى (املشفرة منها والصرحية) تكررت كثريًا يف فتاوى كل علماء اململكة املشهورين بال 

  استثناء... من أيام الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل يومنا هذا ..  

  وذج الثا�ي: تكفري ثلثي املسلمني!النم

! وهذا تكفري ألغلب املسلمني من 23)(االستغاثة بالنيب (ص) شرك أكربأن  من فتاوى اللجنة الدائمة
سنة وشيعة، ألن هذا األغلب يرى جواز بل استحباب االستغاثة بالنيب (ص) ... وألفوا يف جواز ذلك 

  الكتب...

                                                            
 ) ..1/77فتاوى اللجنة الدائمة (  23



  اء اململكة كالغماريني املغاربة..بل على هذا بعض من يثين عليهم علم  

وعلى هذا بعض العلماء السابقني الذين يثين عليهم كل علماء اململكة من أبرز هؤالء احلافظ ابن حجر 
  العسقال�ي صاحب فتح الباري ...

  فالعلماء هنا إما أن يصرحوا بأن من يرى رأي ابن حجر وحنوه كفار كفرًا أكرب.. 

   ولغريه من العلماء... أو يرتكوا تكفري املقلد هلل 

  فاملسلمون الذين يقلدون ابن حجر أواألزهر أكثر بكثري من الذين يقلدون أعضاء اللجنة الدائمة .. 

واالستغاثة بالنيب (ص) أو التوسل به بعد وفاته (ص) عليها مجهور علماء أهل السنة... أو على   
  األقل ال يكفرون من يفعلها... كما سبق أن شرحنا..

  م قد خيتلفون هل هي مستحبة أو مباحة أو مكروهة ...�ع

 لكن ال يعدوهنا كفرًا أصغر وال أكرب .. 

  النموذج الثالث: تكفري �صف املسلمني!

) �عم قد 1/87بأن االستغاثة باألولياء شرك أكرب عند اللجنة ( فتاوى اللجنة  أفتت اللجنة الدائمة  
لكن الشرك األكرب ال ينطبق على أغلب املسلمني الذين يكون هذا بدعة أو شرك أصغر أو أمر حمرم 

يفعلو�ه جهالً أو تقليدًا لعلماء آخرين،  فال جيوز تكفري املستغيث إذا كان مسلمًا وال يريد هبذا عبادة 
 وإمنا يقول : يا فالن مددك، شفاعتك... هذا يُعّلم وال يكفر.. 



  النموذج الرابع:أطفال الكفار قد يدخلون النار!

كم أوالد املشركني وأطفاهلم عند اللجنة  أهنم خيتربون يوم القيامة، فمن جنح فإىل اجلنة ومن خسر ح 
  ) ..3/365فإىل النار! ( 

  قلت: 

وهذه عقيدة عامة عند كثري من املسلمني ا�شغلوا باألحاديث  املروية املتناقضة اليت ال جيوز �سبتها إىل  
   تؤكد على جناهتم:النيب (ص)، و�سوا اآليات الكرمية اليت

  ( وما كنا معذبني حتى �بعث رسوًال) 

  و(إن اهلل ال يظلم الناس مثقال ذرة) ..  

  ويهملون أحاديث أخرى حيتجون هبا على املخالفني مثل:

  (كل مولود يولد على الفطرة) ...  

  فمن مات على الفطرة كيف خيترب؟ 

  اآلخرة ثم الد�يا وحدها هي دار االبتالء واإلختبار وليست 

 فاآلخرة دار جزاء وحساب .. وكيف حياسب من مل يذ�ب قط؟!

  النموذج اخلامس: اللجنة حتذر من حماربة التكفري!



الغريب أ�ين مل أجد للجنة اإلفتاء رد على كتب التكفري ككتب أبي عصام املقدسي وأبي قتادة  
  وأبي بصري وغريهم...

اليت حاولت أن تعاجل التكفري وحتذر منه وتبني  بينما  اللجنة �شطة جدًا يف التحذيرمن الكتب
  ضوابطه ... واهتمت أصحاهبا بأهنم (مرجئة)؟!

  فما سر هذا النشاط يف جا�ب والصمت يف اجلا�ب اآلخر؟!

مع أن الذين حيذرون من التكفري وحياولون تصغري دائرته سلفيون وهابيون غالة إال أن �سبة الغلو   
يف الرد على التوسع يف التكفري، وهذا النشاط العجيب من اللجنة  عندهم أقل، فقد خصصوا كتبا 

يف الرد على كتب معتدلة �سبيًا مع السكوت عن كتب فيها تكفري املسلمني يدل على أن العلماء 
يقودون توجه اجملتمع حنو التمسك بالغلو ... وكأهنم يكّفرون  عن ذ�ب الفتاوى اليت تصدر حتت 

  الضغط السياسي..

  على سبيل املثال:ا�ظر  

حتذير اللجنة الدائمة من اإلرجاء (  الفتاوى الشرعية يف املسائل العصرية،  مجع خالد اجلريسي  -1
  ) ..116ص 

ورد اللجنة على كتاب ( التحذير من فتنة التكفري)!  وكتاب ( صيحة �ذير) كالمها لعلي  - 2  
) 124وى الشرعية مجع خالد اجلريسي ص حسن احلليب، وهو من الغالة املعتدلني �سبيًا!  ( الفتا

..  



ورد اللجنة على كتاب ( أحكام التقرير يف أحكام التكفري) ملراد شكري ( مجع اجلريسي ص  - 3 
126...(  

ورد اللجنة على كتاب كتاب ( حقيقة اإلميان ) لعد�ان عبد القادر (  اجلريسي ص   - 4 
122..(  

  )... 123محد الزهرا�ي ( اجلريسي ص ورد اللجنة على كتاب ضبط الضوابط  أل - 5 

وحتذر اللجنة من كتاب : احلكم بغري ما أ�زل اهلل وأصول التكفري، خلالد العنربي ( �قالً عن  -6
  ) ...22-21كتاب اجلريسي ص 

ودفاع اللجنة عن فتوى حممد بن إبراهيم يف تكفري البالد اإلسالمية اليت فيها قوا�ني وضعية (  - 7 
  )... 1/544فتاوى اللجنة 

  

فاللجنة �شطة يف هذا الباب ...... بل وجد�ا اللجنة الدائمة توصي بكتب فيها كثري من 
 )....129التكفري للمسلمني  (ا�ظر مجع اجلريسي ص 

  النموذج السادس: تكفري بلدان املسلمني.. وأهنا ديار كفر!

  



ة .. فهي دار كفر ... وجيب على أفتت اللجنة الدائمة  بأن كل دولة أو بالد ال يقيم حكامها الشريع
  )..  يف فتوى طويلة..12/51أهلها أن يهاجروا منها! ( يعين إىل اململكة)! (فتاوى اللجنة الدائمة 

أن العلماء يعدون كل الدول اإلسالمية والعربية دول كافرة وحكومات   -كما سيأتي –وحنن �علم   
ين تلك الدول سيعملون إما على اهلجرة إىل اململكة، كافرة وعلى هذا فمن يقتنع هبذه الفتاوى من مواط

  أو التخلف فيها بعد حج أو عمرة أو على مقاومة الدول واحلكومات  يف بلداهنم بالعنف والتفجري ..

 وهبذا تظهر �سبة املسئولية احمللية عن التكفري والتفجري والتخريب يف بلدان املسلمني..  

  املسلمني.. وأهنا ديار كفر.. النموذج السابع:تكفري آخر ألقطار

أفتت اللجنة الدائمة بأن احلكومة اليت حتكم بالقا�ون الوضعي يف بلد فيه مسلمون مسيحيون بأهنا  
  ) .. 1/271حكومة كافرة... وال جيوز اال�تخابات للكفار فيها .. ( فتاوى اللجنة 

افرة، وال جيوز الوالء هلا وال وعلى هذا فكل احلكومات والدول العربية واإلسالمية عند اللجنة ك
اإلعرتاف بشرعيتها ... والتصويت اليكون لغري املسلم ولو كان أكفأ ولو عرفوا ذلك املسلم لكفروه أل�ه 

 ال يكفر من يكفرو�ه ... والقصة طويلة ..

  النموذج الثامن:

  اللجنة حترم احلصول على جنسية من الدول العربية وغريها..

  



)... قلت: 2/69بتحريم التجنس جبنسية دولة حكومتها كافرة ( فتاوى اللجنة  اللجنة الدائمة تفيت
وهذه الفتوى ملن تأملها أوسع مما يتصور البعض، فال جيوز التجنس جبنسية دولة إسالمية وال غري 
إسالمية! ألن الفتوى ركزت على مسألة (احلكومة) وحنن �عرف رأي علماء اململكة يف حكومات ودول 

 .املسلمني.

  النموذج التاسع:

  حترم التحاكم حملاكم الدول اإلسالمية وغريها ..

واللجنة تفيت بتحريم التحاكم إىل القا�ون الوضعي يف الدول اليت ال تطبق الشريعة ( فتاوى اللجنة الدائمة 
) وعلى هذا ال جيوز للمسلمني يف العامل اإلسالمي التحاكم إىل حماكمهم! وهبذا حيمل من حيمل 1/544

على اململكة من املسلمني... بسبب هذه الفتاوى اليت تشكل تدخالً يف حماكم املسلمني ودوهلم ..، 
مع أن املسلم مضطر يف الغرب فضالً عن ديار املسلمني إىل التحاكم إىل احملاكم املوجودة سواء كا�ت 

  بقوا�ني وضعية أو شرعية وإال تعطلت احلقوق...

ام أن حمامي ( مؤسسة احلرمني اخلريية) رفع دعوى يف أمريكا ضد قرار والغريب أ�ين قرأت يف هذه األي
توقيفها ... واملؤسسة هي ألصق املؤسسات اخلريية باملدرسة احمللية .. فمثلما اضطرت فاملسلمون 

 يضطرون ..

  النموذج العاشر: حتريم احملاماة إال بشروط !



الدارس ذا ثقافة شرعية واسعة  تشكل حصا�ة له  واللجنة الدائمة ال جتيز دراسة احملاماة إال إذا كان
 )..1/548لئال ينحرف ... ( فتاوى اللجنة 

  ): الوالء والرباء ..11النموذج (

وأما الوالء والرباء فله حيز كبري يف فتاوى علماء اململكة .. ومنهم أعضاء اللجنة الدائمة، والعلماء 
  وضوع وإلزام ما ال يلزم .. خارج اللجنة، والدعاة ..مع توسع كبري يف هذا امل

  ..2/47راجع فتاوى اللجنة الدائمة   -

  )..3/357جمموع دروس احلرم املكي البن عثيمني (  -

  ..296الفتاوى الشرعية مجع اجلريسي ص  - 

  معظم كتب الشيخ الفوزان..  -

  معظم كتب محود التوجيري ... وغريها ..  -

ة من (عقيدة الوالء والرباء) مع �درهتا يف كتب السلف أو ا�عدامها بل مل خيل كتاب يف العقيدة عند الوهابي
...  

 ): أخطر قاعدة (من مل يكفر الكافر فهو كافر)..!12النموذج (

  اللجنة تسمي (من مل يكفر الكافر فهو كافر) قاعدة الشريعة!

  ) .. 136(  الفتاوى الشرعية، مجع اجلريسي ص  



  وحوهلا جدل عظيم..مع أن هذه القاعدة هي أخطر قاعدة 

  وهبا مت تكفري العلماء من خصومهم الغالة ..

  وهذه القاعدة غري شرعية أو غري مطردة .. 

  ألن الكافر عندكم قد ال يكون كافرًا عند غريكم...

  �عم من مل يكفر الكافر األصلي كعابد الوثن .. فهذا ال ميا�ع أحد يف تكفريه  

ستخدمت يف املنظومة الوهابية يف تكفري من مل يكفر الذين كفرهتم لكن املشكلة أن هذه القاعدة إمنا ا 
الوهابية ... هذا يف أغلب االستخدامات اليت جندها يف الكتب ... وهذه القاعدة ميكن هبا تكفري 

  اجملتمع كله..

  فمثالً: رجل ال يكفر اليهود والنصارى ويقتصر على تسميتهم (أهل كتاب)..

  .فهذا عند الوهابية يكفر .

  وعند بقية املسلمني ال يكفر...

  فيصبح بقية املسلمني كفارًا...

  ومن مل يكفر الكافر فهو كافر ...

  فإذا بقي أ�اس من الوهابية يتورعون عن تكفري هؤالء املسلمني .. فإ�ه يصبح كافرًا..

  ومن مل يكفر هؤالء فهو كافر .. وهكذا تضيق احللقة حتى تصل للواحد واالثنني...



 أن تسميها اللجنة (قاعدة الشريعة)! والغريب

  ): 13النموذج (

 من اقتصر على تسمية اليهود والنصارى (أهل الكتاب) فهو كافر!

أفتت اللجنة أن من امتنع عن تكفري اليهود والنصارى واكتفى بتسميتهم (أهل الكتاب) فهو كافر ! ( 
  )... 2/140فتاوى اللجنة 

  كتاب كافر وبعضهم فيه خالف ..مع أن يف األمر تفصيل، فبعض أهل ال

  وهناك أدلة هلذا الطرف أو ذاك... 

  ثم هناك كفر أصغر وكفر أكرب .. 

وليست اآلية (لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املسيح عيسى بن مريم) بأبلغ يف التكفري من قوله تعاىل (  
  ومن مل حيكم مبا أ�زل اهلل فأؤلئك هم الكافرون)

  يفصلون يف اآلية الثا�ية ويعممون يف اآلية األوىل؟فلماذا يتأولون  و 

مع أن اآلية األوىل يف تكفري صنف من أهل الكتاب بالفعل، بينما الثا�ية عامة باالسم املعرف بأل وهو  
  أدل يف التعميم...

ء ملن مل .. املقصود أن الغالة الذين كفروا العلماء لتأويلهم أو تفصيلهم لآلية الثا�ية؛ هو كتكفري العلما 
  يعمم اآلية اآلوىل.. 



  فعجينة التكفري الكل منها خيبز ويأكل ..

وإن مل يتم جتديد شامل للفكر احمللي واال�فتاح على الفكر اإلسالمي عامة، وعلى الفلسفة اإلسالمية  
 فالداء باق... والكل يشارك يف العجن والطبخ واألكل ...

  

 ): تكفري وتبديع وحتذير!14النموذج (

ذير من الطرق الصوفية التيجا�ية والقادرية  والشيعة واإلباضية والبريلوية  والقومية لدرجة التح
التكفري  والرباءة منهم والدعوة لبغضهم ...اخل كثرية جدًا ..  (الفتاوى الشرعية مجع اجلريس  

 )..183 - 155وقد أفرد هلا من ص 

  

 التأجري هلم!): حتريم فتح املدارس األجنبية! وحتريم 15النموذج (

ترى اللجنة حتريم فتح املدارس األجنبية يف بالد املسلمني، وحتريم تأجري املبا�ي هلم وو...اخل  ( 
 )..189فتاوى اللجنة الدائمة �قالً عن كتاب اجلريس ص 

  

 ): تضليل األشاعرة وتبديعهم..16النموذج (



)  وهم أغلبية أهل السنة،  3/174اللجنة أخرجت  األشاعرة  من أهل السنة ! (فتاوى اللجنة 
  فكل علماء الشام ومصر والعراق واملغرب أشاعرة....

مع ما يرتتب على هذا التبديع العام من األمر بكراهيتهم وبغضهم وتبديعهم وذمهم  وهجرهم 
 ....اخل وهذا يؤدي لفعل معاكس وخصومات ال تنتهي..

  

 ): ال جتوزالصالة خلف املشرك!17النموذج (

)!! 1/522 بأ�ه ال جتوز الصالة خلف املشرك باهلل شركًا أكرب !! ( فتاوى اللجنة اللجنة تفيت
قلت: ومعلوم أ�ه ليس هناك  على وجه األرض مشرك شركًا أكرب يصلي إمامًا بالناس! وهذه من 
الفتاوى املشفرة، ألن املقصود باملشرك هنا ليس أبي جهل وأمثاله وإمنا املخالف يف املذهب كالصويف 

 لشيعي...وا

 ):املعلوم من الدين بالضرورة والنص الصحيح!18النموذج (

واللجنة الدائمة حتيد عن اجلواب عندما يسأهلا أحد عن العلماء السابقني الذين ميكن تكفريهم  
وفق النظرة الوهابية، فعندما سأل أحدهم سؤاًال مجيالً مفاده ( أن ما تسمو�ه شركًا يف العامل 

أل�ه ال يرتكب هذه األمور إال جاهل مينعه جهله من الشرك ألن اجلهل من موا�ع  اإلسالمي ليس شركًا
التكفري، أو يرتكبه عامل متأول والتأويل مينع من التكفري) ثم ضرب السائل مثاًال على ذلك باإلمام 

  السيوطي..



  فكان جواب اللجنة : 

من أخطأ فيما ثبت بنص صريح وال  ( املخطيء املعذور من أخطأ يف املسائل النظرية اإلجتهادية ال
  ).. 2/92فيما هو معلوم من الدين بالضرورة).. فتاوى اللجنة (

  قلت: 

لكن مسألة ( النص الصريح) و(ما يعلم من الدين بالضرورة) عندكم ختتلف عنها عند غريكم ..فما 
معلوم من الدين  ترو�ه �صًا صحيحًا يراه اآلخر �صًا ضعيفًا أو خمصصًا أو منسوخًا وما ما ترو�ه

  بالضرورة يراه خمالفكم ليس معلومًا من الدين بالضرورة.. 

ويستطيع املخالف لكم أن يقول ( حرمة دم املسلم معلومة من الدين بالضرورة وأ�تم تستحلوهنا فأ�تم 
كفار، والنصوص يف ذلك صرحية وأ�تم اتؤولوهنا فأ�تم كفار) فالبد من الرتيث وعدم اجلزم بأن هذا 

  مر معلوم بالضرورة أو باالستدالل..األ

  بل هبذه القاعدة اليت وضعتموها كفركم الغالة واملتطرفون .. 

  فال بد من استيعاب  أ�ه ما كل �ص صحيح عندك يكون صحيحًا عند غريك..

  وما ترو�ه من املعلوم من الدين بالضرورة قد ال يراه غريكم كذلك.. 

  عدتكم فيكفروكم ..وقد يلزمكم مكفروكم  أو خمالفوكم بقا



فالنص الصحيح مثالً... حتديد ما صح وما مل يصح فيه مدارس واجتهادات حتى داخل منظومة 
  أهل احلديث.. (وقد �كتب فيه ملحقًا)..

فنصيحتنا للتيار املغايل أن يوسعوا آفاق العقول  ويتعرفوا على اجملمع عليه بني املسلمني واملختلف  
املذهب ليس إمجاعًا لألمة،  فيجب أن يستوعبوا املدارس الفكرية  فيه.. فما أمجع عليه علماء

واجتهاداهتا .. وال يظنوا أ�فسهم وحدهم يف هذه الد�يا.. وليقللوا من القطع ويوسعوا الظن 
والرتجيح دون جزم ... إال يف النصوص القطعية الداللة والثبوت أو فيما أمجع املسلمون عليه من 

  أمر أو هني.. 

  تي مسئولية الدولة:وهنا تأ

.(ومسئولية الدولة هنا توسيع عقول الشباب باستيعاب التفسرييات  واملذاهب واالجتهادات 
املختلفة، وترك احلدة يف اال�تصار لفكرة أو تيار على آخر ... ألن اجلميع يدورون حول دين واحد 

 .. لكن القراءات ختتلف، فال جتعلوا القراءة  دينًا وال الفهم شرعًا ..)

 ):19النموذج (

أفتت اللجنة الدائمة بأن الذبح مبناسبة املولد النبوي شرك وال جيوز األكل من اللحم يف هذه 
  )..1/134املناسبة! (فتاوى اللجنة الدائمة (

قلت:  مع أن الذبح يف هذه املناسبة ليس إال احتفاًال وفرحًا باملولد النبوي، فأين الشرك هنا؟! 
من املناسبات ... ليس اليوم الوطين بأفضل منها وال أشرف .. ومع هذا من هذه مناسبة كغريها 



الطبيعي أن يكون هناك احتفاالت وذبائح يف هذه املناسبة أو تلك.. أال يتقون اهلل يف إطالق هذه 
  العظائم على املسلمني؟!

..إمنا مناسبة فرح هذا الذابح يف مناسبة املولد ال يريد هبا الذابح أن جيعل من النيب (ص) إهلًا! 
 كغريها من املناسبات ... فلماذا هذا اجلفاء واجلفاف؟!

 ): حرمة السفر إىل الشام ومصر والعراق!20النموذج (

السفر إىل بالد املشركني حمرمة عند اللجنة الدائمة وغريها  من العلماء وال جتوز إال بشروط صعبة 
  والذهاب ملسجد ... التحقق، فال يكفي متكن املسافر من أداء الصلوات

) وال جيوز ال بد أن يصرح املسافر ملن ساكنه من كل كافر! برباءته منه ويظهر عداوته له!وإمنا (
السفر لبالد الكفار للسياحة وال غريها إال ملسوغ شرعي واضح .. ، و يرى الشيخ الفوزان أن من 

  !24رًا له وألمثاله)السفر ال يستحسن أن تقام له الوالئم (بل ينبغي هجره زجعاد من 

هـ كا�ت تشمل 1390يف هذا القرن إىل عام  –عند أوائل الوهابية  –علمًا بأن بالد املشركني  
السفر إىل مصر والعراق والشام والكويت واإلمارات وسائر دول اخلليج، فكل هذه الدول كا�ت دول 

عن الدول اليت ال حتكم شرك وكفر .. وقد توسعنا يف هذا يف أحباث سابقة ... وكالم العلماء 
الشريعة بأهنا دول كفر يدل على أن هذا احلكم مازال مطردًا عند بعض العلماء كالفوزان مثالً.. 

                                                            
  327، الفتاوى الشرعية مجع اجلريسي  من ص 3/25)، فتاوى ابن عثيمني 2/44، 1/90( فتاوى اللجنة  24

    -سابقوفيها النص ال –353إىل 



فقد صرح يف فتاواه أن ما يسمى بالدول اإلسالمية ليست إسالمية.. (وسيأتي يف الفتاوى 
 الفردية)..

 ): حتية العلم شرك!21النموذج (

وتراها بدعة حمدثة، وال جيوز الوقوف أمام العلم وال تعظيمه وهذا من وحترم اللجنة حتية العلم 
  )..149، 1/150التشبه بالكفار ومن  دواعي الشرك املنايف للتوحيد! ( فتاوى اللجنة 

قلت: والفتاوى يف حتية العلم والتحية العسكرية  أخذها املكفرون للدولة من هؤالء العلماء 
 الدولة السعودية كما سبق يف حبثنا عن ( كتب الغلو املعاصرة)..وجعلوها ضمن الدالئل على كفر 

 ): حتريم االحتفال باملناسبات اإلسالمية!22النموذج (

حتريم املناسبات الدينية كاإلسراء واملعراج والولد واهلجرة ... والتشنيع على أصحاهبا بأهنم 
ريه، واألعياد العامة كعيد األم مبتدعة ضالل..  وكذلك املناسبات الوطنية ، كاليوم الوطين وغ

وعيد احلب...هذه الفتاوى ال حتصر لكثرهتا (  ا�ظر على سبيل املثال : الفتاوى الشرعية ص 
وما بعدها).. مع جتويزهم يف املصدر �فسه (أسبوع املساجد، وأسبوع املرور،  وأسبوع  361

  الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وحنوها ..) ... وهذا تناقض..

رسائل الشيخ ابن باز تقبل التها�ي بالعام اهلجري اجلديد وبعث التها�ي هبذه املناسبة ، وهذا  ثم يف
 على مقياسهم بدعة.. ولكنهم يتناقضون أحيا�ًا...

  



  ):23النموذج (

 حتريم أفالم الكرتون اإلسالمية..

ع اجلريسي ص حتريم أفالم الكرتون اإلسالمية  من فتاوى اللجنة الدائمة ( الفتاوى الشرعية مج
 ) فكيف بغري اإلسالمية؟! 438

  

  ): 24النموذج (

  التصوير يف الكتب املدرسية حرام ولو كان يف وصف الوضوء!

�فسها يف دفع شبهات من يرى إباحة التصوير الضوئي ( فتاوى اللجنة   أجهدت اللجنة الدائمة
فال جيوز �شر صور ).. وأكدت أ�ه ال جيوز �شر الصور ولو من باب الدعوة، 463- 1/462

تعليمية للمتوضئني واملصلني .. ألن احلق ال ينشر باحلرام .. والغاية ال تربر الوسيلة ( فتاوى اللجنة 
)! وال جتوز صور اإليضاح يف دروس الطالب.. ألن السلف الصاحل تعلموا بدون هذه 1/484

بتصوير الطالب يف  )  وعندما وجه معلم للجنة سؤاًال بأ�ه يكلف أحيا�ًا1/471الصور..! (
رحلة أو حنوها فهل جيوز له .. أجابت اللجنة بأن التصوير من الكبائر ومن ذرائع الشرك وال طاعة 

)... وأفتت اللجنة بأ�ه ال جيوز تصوير ذوات 1/454ملخلوق يف معصية اخلالق ( فتاوى اللجنة 
ت ...  ال جيوز تصويرها يف األرواح لتعليم الطالب من  احليوا�ات سواء كا�ت الوحوش أو احلشرا

- 1/471كتب العلوم وال األحياء وال الطب وال الزراعة وال غريها أل�ه ال ضرورة هلا (



).. وكذلك بيع آالت التصوير إال إذا 1/498)... وأفتت حبرمة العمل يف أماكن التصوير ( 472
وحتريم املسلسالت  )..1/490عرف البائع أن املشرتي لن يصور ذوات األرواح ( فتاوى اللجنة 

 ) فضالً عن غريها..3/197الدينية ( 

  

  ): 25النموذج (

 العامل يف البنوك ملعون ولو كان حارسًا..!

  

أفتت اللجنة الدائمة بأن من عمل يف البنوك الربوية  ولو كان سائقًا أو حارسًا أو عامل شاي فهو  
، الفتاوى  43، 15/38للجنة مشارك هلم وحتت وعيد اللعن والطرد من رمحة اهلل (فتاوى ا

 )..1196الشرعية مجع اجلريسي ص 

  

  ):26النموذج (

 صيا�ة البنوك حرام! 

وأفتت اللجنة الدائمة حبرمة دها�ة البنك الربوي وصيا�ته! وتأثيم من فعل ذلك من العمال! وكذلك 
 ).. !15/63حترم صيا�ة أجهزة البنوك وبيعها األثاث وغري ذلك  ( فتاوى اللجنة الدائمة 



  

 ): تأجري العقار للبنك حرام!27النموذج (

وأفتت اللجنة الدائمة بأ�ه ال جيوز تأجري العقار للبنوك .. ومال اإلجارة يف هذه احلالة حرام ( 
  )... 15/36فتاوى اللجنة 

  ):28النموذج (

  تأجري احملل للحالقة أو التصوير حرام!

  ).. 14/444وال املصورين (  - من مهنتهم حلق اللحى -وال للحالقني الذين  

  

  ):29النموذج (

  تأجري احملل للتموينات حرام!

  )..14/447وال على حمالت تبيع الدخان واجملالت اخلليعة.. ( 

  أقول: وكل احملالت واألسواق تبيع الدخان واجملالت اليت يروهنا خليعة ...اخل. 

ه جمتمعًا جاهليًا... هذه فتاوى فا�ظروا كيف سينفصل متبعو هذه الفتاوى عن اجملتمع ويرو�  
 فوق الطاولة ال حتتها وبرعاية رمسية ثم �تحدث عن غربة الشباب عن اجملتمع �فسيًا وفكريًا..؟!!

  



  ):30النموذج (

 مشاهدة املباريات حرام! 

) بعد أن وضعت شروطًا صعبة 15/238وأفتت اللجنة حبرمة مشاهدة املباريات الرياضية  ( 
ويقصدون الفخذ وهو حمل خالف) وعدم وجود آالت هلو.. وأال تكون على من سرت العورات (

  عوض (على جائزة) .. اخل ..  اخلالصة أهنم يفتون بأهنا بالوضع احلايل حرام..
 

  ): 31النموذج (

 حرمة الزواج من الشيعة.. وإذا مت فيجب فسخه! ألهنم مشركون!

الشيعة) وإذا حدث ذلك وجب فسخه أل�ه وأفتت اللجنة الدائمة حبرمة الزواج من الرافضة ( 
  )! 18/313معروف عنهم الشرك األكرب! ( فتاوى اللجنة الدائمة 

  قلت: ماذا سيكون أثر هذه الفتاوى على املسلمني من سنة وشيعة؟

 يف العراق ولبنان وسوريا .. الذين ال يفرقون بني شيعي وسين..؟!    

  

  ): 32النموذج (

 ال يلزم عالج الزوجة!



 )..19/260فتت اللجنة بأ�ه ال يلزم الزوج عالج زوجته ( فتاوى اللجنة الدائمة وأ

  

 ): التأمني..33النموذج (

  أما فتاوى الـتأمني وحرمته إال يف حدود ضيقة ...

 )..1215 – 1201فا�ظر (الفتاوى الشرعية مجع اجلريسي من ص 

  

  ): 34النموذج (

 حتريم الفرفرية!

 )...1578( الفتاوى الشرعية  ص  اللجنةرمة عند حتى  لعبة (الفرفرية) حم

  

  ): 35النموذج (

 حتريم لعبة الورق (الباصرة) والضمنة...

  بتحريم  لعبة (الباصرة = الورق) والضمنة ... أفتت اللجنةوكذلك 

  حتى ولو مل يكن فيها قمار .. 



  وإمنا حجة اللجنة أهنا هتلي وقد تسبب البغضاء!  

 ).. وهذا ينطبق على كل األلعاب..15/238مة ( فتاوى اللجنة الدائ

  

 ):حتريم لعبة البوكيمون!36النموذج (

 )..1582وكذلك لعبة البوكيمون، حرمتها اللجنة الدائمة يف فتوى مطولة ( الفتاوى الشرعية  ص 

  

 ): حتريم طاش ما طاش!37النموذج (

ة عجيبة! ومن أبرز مسببات اللجنة الدائمة تفيت حبرمة مشاهدة (طاش ما طاش ) يف فتوى طويل
  الفتوى كما قالت اللجنة :

  السخرية بأهل اخلري! 

  ووضع حلى مصطنعة!  

  وتقليد هلجات البلدان ..!

  ووصفت املسلسل بأ�ه: 

  ( ينشر الرذيلة ويستهزيء ببعض أمور الدين ....اخل).. 



  هـ).. 1421/رمضان/7، يف 21685( رقم الفتوى  

 )..1600ريسي ص (الفتاوى الشرعية مجع اجل 

  

 ):حتريم تقبيل املصحف!38النموذج (

  تقبيل املصحف: أيضًا بدعة..  

  من فتاوى اللجنة ).. 418مجع اجلريسي ص  –( الفتاوى الشرعية 

 ) الشرك يف مسجد النيب(ص) من ألف عام!39النموذج (

ك ( فتاوى اللجنة أفتت اللجنة الدائمة بأن القبة اليت على قرب النيب(ص) حمرمة ومن وسائل الشر
9/82 !...(  

أقول: وهذه جرأة على مقام النبوة، إذ كيف ا�قطع الشرك يف اجلزيرة إال جبواره صلى اهلل عليه وآله 
وسلم .. وهذا التحرج من القباب ال يسنده �ص صحيح، فقد وجد يف الصحابة والتابعني من عمل 

ور األمر عرب التاريخ ...وال داعي هلذه فوق قبور أقربائهم بناية صغرية أو خزف أو حنوه .. فتط
احلساسية ا�تصارًا لرأي قاله حممد بن عبد الوهاب... ولو أن أحد أعضاء اللجنة أشاع الناس 
عنه بعد وفاته أن الشرك جبوار قربه آلذاه ذلك.. فكيف جترؤ اللجنة الدائمة على القول بأن الشرك 

أكثر ؟! وعلى هذا فاملكان الذي فيه شرك جيب  مل ينقطع من جماورة النيب (ص) من الف سنة أو



بغضه .. ويكون من شر األماكن .. كما أن األماكن اليت ليس فيها شرك تكون من أحب األماكن 
  إىل اهلل واملؤمنني... 

مما يستفز املسلمني مجيعًا... سامح اهلل اللجنة وغفر  -ولو بال �ية جفاء –هذا اجلفاء للنيب (ص) 
  أحياءها لالعتدال ...ألمواهتا وهدى 

 العلماء هيئة كبار -حتريم لبس الكعب العايل للمرأة 

 

  : ( 1678فتوى رقم ( 

  افر املرأة ؟ظللمرأة ، ووضع املناكري بأ السؤال : ما حكم لبس الكعب العايل )

 
 

مور للمرأة ال جيوز أل�ه يعرض املرأة للسقوط (!!!!!) ، واإل�سان مأ اجلواب : لبس الكعب العايل
 األخطار (!!!!!!!) ، مبثل عموم قول اهلل ( وال تلقوا بأديكم إىل التهلكة ) وقوله شرعا بتجنب

  . ( وال تقتلوا أ�فسكم )

 

بأكثر مما هي عليه ، ويف هذا  (!!!!!!) يظهر قائمة املرأة وعجيزهتا -الكعب العايل–كما أ�ه 
ها بقول اهلل تعاىل ( وال يبدين زينتهن إال .. ) عن إبدائ تدليس وإبداء لبعض الزينة اليت هنيت املرأة

  . اآلية

  . فال جتوز ملا فيها من منع وصول املاء يف الوضوء والغسل إىل األظافر أما املناكري



 

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  

  خالصة الكالم على فتاوى اللجنة الدائمة:

ائمة يف العقائد واألحكام... تعمد�ا االختصار دون �قل وهكذا ا�تقينا مناذج من فتاوى اللجنة الد
فلم �شأ أن �ثقل البحث بالتكرار رغم أن  -والتكرار هو األصل كما سبق –املتشابه من الفتاوى 

قراءة الكتب أخذ وقتًا كبريًا... ولو وجد�ا اعتداًال صرحيًا أو عامًا غري منقوض خباص لذكر�اه 
...  

ى واآلراء كلها تنبئ عن غلو شديد وبعد عن الواقع واملعاصرة .... هذا وقد رأيتم أن هذه الفتاو
الغلو والتطرف من أكرب أسباب (غربة) الشباب النفسية عن اجملتمع والنظر إىل اجملتمع �ظرة احتقار 

  وإدا�ة .. ومل �شأ أن �علق على كل الفتاوى ... فأكثرها ال حتتاج إىل تعليق...

......  

الفتاوى الفردية، وبعد أن رأينا الفتاوى اجلماعية اليت يفرتض أن تكون أكثر رزا�ة  واآلن سننتقل إىل
  واتزا�ًا واعتداًال فال �ستغرب أن يصدر من هذا الفرد من العلماء ما يدعم الغلو ...

 

  الفتاوى الفردية:



  أوًال: فتاوى الشيخ ابن جربين:

 وهو عضو جلنة اإلفتاء..

  حرمة إهداء الزهور: -1
  يفيت بتحريم إهداء الزهور، وأهنا من التقليد األعمى للكفار! ينابن جرب

  )..58( اللؤلؤ املكني من فتاوى ابن جربين ص  

  و�ص الفتوى  :

 ابن جربين - حتريم اهداء الزهور (ايضا) (

 

 فضيلتكم عن ظاهرة أخذت يف اإلزدياد داخل املستشفيات، وهي دخيلة على اجملتمع املسلم، السؤال : �سأل

تشرتى بأمثان باهظة،  وقد -إهداء الزهور للمرضى-ث ا�تقلت إلينا من اجملتمعات الغربية الكافرة، أال وهي حي
 فما هو رأيكم يف هذه العادة ؟

 
 

جتلب  هذه الزهور ال فائدة فيها، وال أمهية هلا، فال هي تشفي املريض، وال ختفف األمل، وال اجلواب : ال شك أن
األيدي، أو  حيث هي جمرد صور مصنوعة على شكل �بات له زهور، عملتهصحة، وال تدفع األمراض 

فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى،  املاكينات، وبيع بثمن رفيع، ربح فيه الصا�عون، وخسر فيه املشرتون، فليس
أو يومني، الثمن، وتبقى عند املريض ساعة أو ساعتني، أو يوما  بدون أد�ى تفكري، فإن هذه الزهور تشرتى برفيع

الد�يا أو  النفايات بدون استفادة، وكان األوىل االحتفاظ بثمنها، وصرفه يف شيء �افع من أمور ثم يرمى هبا مع
يتوب ويرتك هذا الشراء الذي هو  الدين، فعلى من رأى أحدًا يشرتيها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك، رجاء أن



 . خسران مبني)

 

  
 

 حرمة التحية العسكرية:  -2

  ن جربين: ال يرى جواز وضع اليد على الرأس (التحية العسكرية)واب

  )..361( الفتاوى الشرعية مجع اجلريس ص 
 

 حرمة السفر إىل قرب النيب(ص):  -3

  ويرى حرمة السفر إىل قرب النيب (ص) !

  وإمنا جيب على املسافر قصد زيارة املسجد! 

  )..401مجع اجلريس ص  –( الفتاوى الشرعية  
 

 لشريط:حرمة قص ا  -4

  قص الشريط: بدعة وتقليد للكفار! 

  ابن جربين)..  420( الفتاوى الشرعية مجع اجلريسي ص 
 



 يرى الشدة يف العقائد ال الفقهيات:  -5

وابن جربين: يرى التسامح يف اخلالفيات الفقهية والشدة يف اخلالفات العقدية كاإلستواء والصفات 
  ) ..296..اخل ( فتاواه ص 

  قلت:

 أن التهاون يكون يف املسائل اليت فيها شحناء بني املسلمني، كموضوعات العقائد، مع أن األوىل
وخالفات املسلمني اليت يأمر فيها بالشدة إمنا هي يف هذه األمور مع أن األعذار فيها كاألعذار يف 

  الفقهيات من حيث اإلختالف يف صحة �ص أو تفسريه أو حنو ذلك..
 

 :املسلسالت جائزة لكنها حمرمة! -6

ابن جربين جواز مشاهدة املسلسالت بشروط: منها أال تكون فيها صور �ساء، وال غناء وال 
 ) .. قلت: أين توجد هذه املسلسالت؟! 1599موسيقى... ( الفتاوى الشرعية ص 

 الطعن يف أ�ساب بين هاشم: -7

  ) ...1617ابن جربين يف �سب اهلامشيني مجلة ( الفتاوى الشرعية ص 

  قلت: 

ضبط األ�ساب العربية... شارك يف ضبطها السالطني والعلماء والعامة والنسابني... ( مع أهنا أ 
 وقد أثارت هذه الفتوى أكثر اهلامشيني يف اململكة وعمقت الشرخ بني اهلامشيني والوهابية ..)..   



 متى �عذر غري املسلمني؟! -8

ه هذا عن الدين... وإمنا ال يعذر من مسع أخبارًا سيئة عن اإلسالم واملسلمني فصد ابن جربين
،  مجع علي 79جيب عليه أن يبحث عن احلق ... ( فتاوى وأحكام يف �يب اهلل عيسى ص 

  العماري)..

  قلت: 

  لو اجتهد أحدهم وحبث ووجد فتاوى ابن جربين فصده هذا عن اإلسالم فهل هو معذور أم ال؟ 

  ر ....عند ابن جربين ليس معذورًا وعند علماء األزهر مثالً هو معذو

  فالقصة باقية .. 

  فالفتوى واحدة ولكن املسلمني كل فرقة منهم ال تعذر إال من اتبعها .. 

  فالغلو غلو ..  

 ال يقتنع إال بأن تكون له متبنيًا وتابعًا وإال فأ�ت كافر أو مذ�ب مقصر . .. 

  

  والغلو يف فتاوى ابن جربين ال حتتاج إىل طول..

  حيًا ألشر�ا إليه..مع أ�نا لو وجد�ا اعتداًال صر
 



   ثا�يًا: فتاوى الشيخ صاحل الفوزان

وله �شاط يف التأليف والفتوى واحملاضرات.. وال خيلو كتاب منها من غلو، باستثناء كتاب يف 
املواريث.. ( وستأتي النماذج).. وقد سبقت بعض فتاواه.. ومعظم الفتاوى السابقة (فتاوى اللجنة 

ذلك ال داعي لكثرة النقل عنه هنا .. ولكن البد من استعراض كتبه الدائمة هو مشارك فيها)... فل
  سريعًا واإلشارة إىل موضوعاهتا...

  

  و الشيخ الفوزان من صقور الوهابية ..

  كتابًا) ال يكاد خيلو كتاب منها من غلو صارخ...  20وله أكثر من (

  وأبرز كتبه اليت فيها غلو:

  

  على أهل الشرك واإلحلاد :اإلرشاد إىل صحيح اإلعتقاد والرد  -1

( قلت: وفيه تكفري وتبديع كل من ليس وهابيًا، فأهل الشرك يف عنوان الكتاب ال يعين إال املسلمني 
عندما تقرأ الكتاب، وكذلك  (اإلحلاد) عندما يقرأه القاريء يظن أن الشيخ يرد على كارل ماركس 

اتريدية واإلباضية والزيدية واملعتزلة ..اخل).. ولينني... كال ... املراد به األشاعرة واملعتزلة وامل
  هذه العناوين (شفرات سرية) ال يعرفها إال أهل املذهب، فتنطلي على العاقل وال ختفى على البليد..



  شرح العقيدة الواسطية البن يتمية ( كسابقه).. -2

  البيان يف أخطاء بعض الكتاب  -3

  اإلسالمي والتمثيل يف املدارس ...اخل).. ( وفيه إ�كار األمور املستجدة، حتى النشيد

  جمموع حماضرات يف الدعوة والعقيدة .. -4

  اخلطب املنربية .. -5

  من أعالم اجملددين يف اإلسالم  -6

  (وفيه غلو يف ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب)..

  رسائل يف مواضيع خمتلفة  -7

  (هكذا عنوا�ه، وفيه كسابقه)..

  قيدة والفقه جمموع فتاوى يف الع -8

  (جمموعة من �ور على الدرب) .. 

  �قد كتاب احلالل واحلرام   -9

( رد على كتاب احلالل واحلرام  للقرضاوي وكان القرضاوي قد أباح الغناء واملوسيقى والتصوير وحنوها  
  بشروط ايضًا..)..



  شرح كتاب التوحيد حملمد بن عبد الوهاب.. - 10

  عبد الوهاب..شرح كشف الشبهات حملمد بن  - 11

  التعقيب على ما ذكره اخلطيب يف حق الشيخ حممد بن عبد الوهاب... - 12

  كتاب التوحيد  - 13

هـ تقريبًا )! لكنهم حذفوا امسه فقط! وهبذا يتعلم 1413( وقد اختذ مقررًا للمدارس الثا�وية من عام 
  سنة)..  15كل الطالب  يف مراحل التعليم العام التكفري بسهولة من 

  كتاب الدعوة  - 14

  ( أصلها جمموع مقاالت وفتاوى �شرت يف جملة الدعوة)..

  قلت:

ووجدت يف هذه الكتب  -باستثناء التعقيب على اخلطيب مل أجده –هذه مناذج من كتبه اليت قرأهتا 
مجيعًا الغلو الصريح، ففيها التكفري صراحًا ملسلمني وتيارات ومذاهب وحكومات ال جيوز تكفريهم، 

  بديع ملن ليس مبتدعًا... والتضليل ملن مل يضل...وفيه الت

  ومعظم ما ذكره إمنا يندرج يف اخلطأ أو املكروه أو اإلجتهاد .. 

  وقد يصل إ�كاره للمباح واملستحب ... ..

  ولو كان يرد على اخلطأ ويقومه ملا كان يف األمر إشكال ... 



  ركًا .. لكنه قد يهجم على املباح أو املكروه أو اخلطأ فيجعله ش 

  وهنا غاية الغلو...

   

  مناذج تفصيلية من فتاوى وآراء الشيخ صاحل الفوزان:

  

الشيخ الفوزان يرد على كتاب (هزمية الفكر التكفريي)! خلالد العنربي، ووصم صاحبه بأ�ه من  -1
 املرجئة ودعا للرباءة منه!

  ) 284( الفتاوى الشرعية للجريسي  ص  

  غالة مل يعتدل إال يف اجلا�ب السياسي والتنظري ملوا�ع التكفري ...قلت: مع أن العنربي �فسه من ال

 )1632وحيرم املظاهرات  بدعوى أهنا ليست من أعمال املسلمني ( الفتاوى الشرعية ص  -2

أكثر رجال اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء تصرحيًا بتكفري احلكومات  والشيخ الفوزان -3
توحيد له وفتواه يف معنى احلكم بغري ما أ�زل اهلل ص والدول اإلسالمية ( ا�ظر فتاوى ال

116..( 

يرى االغتيال  والتخريب  ليس حرامًا لذاته! وإمنا أل�ه ( أل�ه جير على  والشيخ الفوزان  -4
 –املسلمني شرًا وتقتيالً وتشريدًا)! ( كلمات مضيئة ألصحاب الفضيلة العلماء يف اإلرهاب 

.. علمًا بأن املستحق للقتل عند الفوزان هم )113مجع عمرو عبد املنعم سليم ص 



املسلمون الذين ال يأتون باملقتضيات اليت حتدثنا عنها سابقًا! ( وعلى هذا إذا كان اإلغتيال لن 
 جير على املسلمني شرًا كأن يكون املقتول مغمورًا فال بأس)!

  هذا مفهوم الفتوى ال منطوقها ..!  

ري من الناس.. علمًا بأن اغتيال الكافر احملارب جزء من وهذا من التشفري الذي يغفل عنه كث
املعركة ال كالم يف هذا األمر إمنا عندما تقرأ جتويزهم لالغتيال للكافر يف �ظرهم فهذا يعين كل 

  املسلمني إال جزء يسري هو من كان على رأيهم...

  ب...هذه مناذج فقط، وليس هناك غلو سبق إال وله عند الشيخ الفوزان أوفر �صي

 وإمنا اكتفيت هبذا منعًا للتكرار...

 

 :فتاوى وآراء الشيخ  ابن عثيمنيمن ثالثًا: 

معظم الغلو يف الفتاوى السابقة البن عثيمني أمثاهلا .. سواء يف رأيه يف املسلمني ومذاهبهم، أو 
لى أ�ه التشدد يف األمور املستجدة... لكن قبل استعراض النماذج من فتاواه ال بد من  التأكيد ع

من أبرز علماء اململكة حتى ولو مل يكن عضوًا يف جلنة اإلفتاء، لكنه عضو بارز يف هيئة كبار 
  العلماء..

وكان هو والشيخ ابن باز يف القبول فرسي رهان... رمحهما اهلل وساحمهما ... وهو مكثر من 
مدرسة اليت ينتمي إليها اليت الفتاوى الفقهية وله أثر إجيابي كبري وال خيلو من األثر السليب تبعًا لل



اتسمت بالغلو ضد اآلخر املسلم  ... وإجيابيته يف فقهه، وسلبيته يف غلوه يف العقائد.. وتفصيل 
  أمره حيتاج طول لكن التفصيل لن يأتي جبديد...

ولن �طول يف النماذج ألن التكرار غري مستحب، فلو أوردت له فتاوى يف تكفري املستغيثني 
�قدهتا مل يكن هلذا كبري فائدة مع ما سبق من النقل عن اللجنة الدائمة و�قده، وكذا ما بالنيب(ص) ثم 

  سبق يف أحباث سابقة من دراسة فتاوى املفيت السابق وألسبق..

 النماذج:

 فتوى الدش:  -1

من أغرب وأشد ما صدر عن الشيخ ابن عثيمني فتوى مت توزيعها يف املساجد أيام ظهور األطباق أو 
بالـ(دشوش) ...لكين بعد طول حبث مل أهتد إليها يف كتبه فلعلها تطبع يف الكتب اليت مل ما يسمى 

يتم طباعتها بعد.. ومفاد الفتوى: أن من أدخل الدش على أهل بيته فهو غاش لرعيته وهو يف النار 
لقول النيب (ص) : (من مات وهو غاش لرعيته أدخله اهلل النار) ...اهـ املقصود، وقد تسببت 

لك الفتوى يف وقوع كثري من االلتباس إذ أن بعض الناس كان حيكم على فالن بأ�ه من أهل النار إن مل ت
 الدش) على أهله، والشيخ قد قال كذا وكذا ..._يتب أل�ه دخل 

وأما الفتوى فال ريب أهنا يف غاية الغلو.. إذ كيف حنكم بأن هذا الرجل قد غش رعيته..؟ 
خص آلخر، إضافة إىل أن صاحب البيت السوي هو أحرص على فاستخدام الدش خيتلف من ش

أبنائه وأهل بيته من حرصه على �فسه، فما يتجوز فيه قد ال يسمح به ألهل بيته... إضافة إىل أن 
فكيف حيكم بأن فاعل هذا يف النار؟! واإل�سان إمنا حياسب بكل عمله،  -إن كان خطأ  –هذا 



أ واحد وال صواب واحد( فمن ثقلت موازينه فهو يف من حسنات وسيئات، وال حياسب على خط
عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية) .. فاألمر فيه موازين، وال يوزن السيء فقط وال 

  احلسن فقط، واحلسنات يذهنب السيئات..

  وقد اختفت هذه الفتوى ومت التكتيم عليها بعد أن وصل (الدش) إىل بيوت الغالة أ�فسهم...

  تعجل يف حتريم كل جديد ليس جديدًا على املدرسة احمللية ..وهذا ال

 فتوى تارك الصالة:  -2

مع أن معظم علماء اململكة يرون أن تارك الصالة كافر كفرًا أكرب خمرج من امللة! (وهذا مما ا�فردوا 
باال�تصار له ) لكن أكثرهم كالشيخ ابن باز وغريه يذكرون اخلالف يف املسألة ثم يرجحون، أما 
الشيخ ابن عثيمني فقد كا�ت له فتوى مطولة شديدة يف تارك الصالة ... وفيها أحكام كثرية من 
ترك الصالة على تارك الصالة ولو تركها كسالً مع اعرتافه بوجوهبا ... وأ�ه ال يرث وال يورث وال 

ويقتل مرتدًا  يستغفر له وال يتصدق عنه وال حيج عنه وال حتل له إمرأته ويقع الفسخ وال يدخل مكة ،
، وال يدفن يف مقابر املسلمني وال يصلى عليه  وأ�ه خالد خملد يف النار ال خيرج منها أبدًا مع فرعون 
وهامان....اخل، فكان يف هذا األمر أشد من غريه من علماء اململكة .. مع أن األمر فيه خالف 

كفرًا دون كفر، ال خيرجه من  ومجهور أهل العلم على أن تارك الصالة يفسق وال يكفر ، أو يرتكب
امللة وال حيرمه من احلقوق...   وقد تكررت هذه الفتوى بصيغ خمتلفة ( أ�ظر :  فتاوى ابن عثيمني 
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) قلت: وهذه الفتوى فيها 12/387يرى الصالة بالنعال يف املساجد إحياء للسنة!( فتاواه  -3
 ق بني املساجد يف عهد النيب (ص) ويف عهد�ا هذا إغفال للفرو

  فتوى يف حتريم تسمية النصارى مسيحيني -4
 )..2/177كتاب الدعوة  -( البن عثمني  

)... أقول: هذا خيطأ 2/163... ( جمموع فتاواه ( تكفري من يقول: يا حممد أو يا علي -5
 وال يكّفر...( سبق ذكر أسباب ذلك)..

..)  عند موت شخص ( فتاوى ابن عثيمني  يا أيها النفس املطمئةال جيوز قول بعض الناس: ( -6
)... وحجة الشيخ يف حتريم هذا ألن يف األمر شهادة للميت باجلنة .. وليس األمر 3/140

 كذلك وال مطردًا إمنا هو دعاء أو شبه الدعاء... فلو فصل يف القول لكان أفضل.. 

).. 31، 30، 220العقيدة البن عثيمني ص (فتوى  تكفري الذين يذحبون للقبور واألولياء -7
 وأهنم خالدون خملدون يف النار!!

أقول: وحقيقة ليس هناك ذبح لقرب...وال لصاحب قرب، وإمنا الشائع أن بعض الناس يذبح إلكرام  
زوار القبور، ألن يف بعض البالد اإلسالمية هناك قبور ال ينقطع زوارها  وهلا سد�ة ومقامات 

غات( مع أن زيارة القبور شرعية مأمور هبا وهناك خالف يف مسألة السفر إليها) واسرتاحات ومبال
فيقوم بعض الناس بالذبح هلؤالء الزوار إلكرامهم على �يته أو �ية صاحب القرب، والعتقاد الذابح أن 
يف ذلك أجرًا بناء على أن هؤالء الزوار يقومون بطاعة ..  هذا هو كل األمر ، وليس هناك مسلم 

يظن أن صاحب القرب إله ، وال يسميه عند الذبح وال يظن أن بيده جنة أو  –فيما أعلم  –
�ارًا... لكن املبالغة يف تعظيم القبور واملقامات زوائد ليست يف الشريعة كما أن تكفري هؤالء غلو 

 ليس من الشريعة ..



تاوى ورسائل ابن يرى أن من �ادى حبرية الفكر واالعتقاد فهو كافر ( جمموع ف ابن عثيمني -8
 )..3/99عثيمني 

عند الشيخ ابن عثيمني ( فتوى العقدية ص الرسائل إىل النيب (ص)  بعد وفاته شرك أكرب!  -9
396 ...( 

يرى أن من يقول (باسم الشعب، باسم العروبة ، باسم الوطن) كفر إذا  ابن عثيمني - 10
الشعب .. ( جمموع  قصد التربك أو االستعا�ة .. ولكنه جائز إذا كان يقصد النطق باسم

 )..3/88فتاوى ورسائل ابن عثيمني 

: عندما سئل عن الصور التعليمية للطالب كأن يضع عند حرف (ج)  ابن عثيمني  - 11
مجل وهكذا ... أجأب الشيخ ( بشرط أن يقطع رأسه..جيعله بعريًا بال رأس)! ( الفتاوى 

 )..443مجع اجلريسي ص  –الشرعية 

يمني من العبث واللهو غري اجلائز، وفعلها وحضورها عند ابن عثوالعرضة الشعبية  - 12
 ) ..1568حرام .. ( الفتاوى الشرعية مجع اجلريسي ص 

يفيت حبرمة قول (شاءت الظروف، شاءت األقدار) ( جمموع فتاوى ورسائل  ابن عثيمني - 13
 )..3/113ابن عثيمني 

جمموع فتاواه يفيت بتحريم تسمية (عباد الشمس) على الشجرة املعروفة (  ابن عثيمني - 14
2/114..( 

) 2/177يقول (ال جيوز وصف أحد بأ�ه حجة اإلسالم) ( كتاب الدعوة   ابن عثيمني - 15
أقول: وهذا جيد إال أ�ه ال ينكر وصف ابن تيمية بأ�ه (شيخ اإلسالم وحجة األ�ام ..اخل) .. 

 وإمنا يستخدم ذلك..



كرب (  اجملموع الثمني، يرون أن الذبح لغري اهلل (! هكذا) شرك أ اللجنة وابن عثيمني - 16
).. مع أن ما حيصل على األرض ليس 1/134فتاوى العقيدة ).. وفتاوى اللجنة الدائمة ( 

ذحبًا للويل أو امليت وإمنا ذبح إلكرام زواره وعلى �يته .. وقد يدخل هذا يف باب املكروه أو 
 البدعة أو احلرام .. لكن الرمي بالشرك األكرب أمر آخر متامًا..

 ابن عثيمني -دراسة اللغة االجنليزية  حتريم - 17

 

 الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد األ�بياء واملرسلني �بينا حممد وعلى آله بسم اهلل

 وصحبه أمجعني، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه رمحة اهلل يف كتابه "اقتضاء الصراط

واليصح ملسلم التكلم  إلسالم وأهله ،فإن اللسان العربي شعار ا " املستقيم خمالفة أهل اجلحيم
 203بغريه ... ) ص

عن الدعاء يف الصالة بالفارسية ؟ فكرهه . وقال:  وقد سُئل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل
 204الصالة والسائر العبادات. ص  لسان سوء واليصح احللف هبا وال

ن إبراهيم البلخي حدثنا إسحق ب وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العالء الربذعي
�افع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  حدثنا عمر بن هارون البلخي حدثنا أسامة بن زيد عن
أن يتكلم بالعربية فال يتكلم بالعجمية  قال : قال رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم ( من حيسن

 205فإ�ه يورث النفاق ) ص

أمر غري مشروع ألن يورث حمبة أهل تلك التكلم بغري العربية حتى يكون عادة  ومعلوم أن اعتياد
 الكفرة وهو خمالف لعقيدة الوالء والرباء من الكفار. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اللغة من

ويـؤثر أيضًا يف  اهلل : (واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق والدين تأثريًا قـويًا بينًا،
العقل والدين واخللق)  لتابعني ، ومشاهبتهم تزيد يفمشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة وا
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الصغر سوف يُحاسب عليه يوم القيامة ؛  والذي أراه أن الذي يعلم صبيّه اللغة اإلجنليزية منذ
حمبة من ينطق هبا من الناس ؛ هذا من أدخل أوالده  أل�ه يؤدي إىل حمبة الطفل هلذه اللغة ، ثم

  . أو غريها من اللغات ليزيةمنذ الصغر لتعلم اللغة اإلجن

واهلل اهلل أن يضيع من يعول ، وليتذكر  فليتق اهلل من يريد جلب هذه اللغة إىل أبناء املسلمني ،
يسرتعيه اهلل رعية ميوت يوم ميوت وهو غاشٌ لرعيته  قوله صلى اهلل عليه وسلم : ( ما من عبد

 .؟ اللهم فاشهد . ا�تهى مسلم .اللهم هل بلغت إال حرم اهلل عليه اجلنة ) رواه

 

 يالشريط الثا�ي الوجه الثا� –كتاب النكاح  – استمع اىل شرح زاد املستقنع

 

  

   فتاوى وآراء الشيخ بكر أبو زيدمن رابعًا: 

الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ... أكثر العلماء �شاطًا واعتداًال...(  
إمنا أقوهلا قياسًا على العلماء املوجودين، وإال فهو ساحمه اهلل يغلو يف ذم األحناف وعندما أقول: اعتداًال 

غلوًا شديدًا...) .. والشيخ بكر سلفي وليس وهابيًا... بداللة أ�ه يثين على من يتهمهم زمالؤه 
. فالرجل بالشرك األكرب ، كالغماريني املغاربة فقد تتلمذ عليهم الشيخ بكر وهو معتدل القول فيهم، ..

ليس وهابيًا .. وله كلمات حتفظ يف جمالسه يف �قد الغلو الوهابي ... لكن ال ميكن إثباهتا .. أو من 
  الصعب ذلك.. لكنه سلفي قح .. على منهج ابن تيمية وابن القيم .. 



 على كل حال : الشيخ بكر أبو زيد أيضًا  له ميزة أخرى تبعده عن التيار الوهابي، وهو أ�ه مكثر من
  ومقل من الفتاوى العقدية خبالف القوم ... -اليت حيتاجها الناس –البحوث الفقهية 

  كتابًا أغلبها جيد ويف موضوعات فقهية خالصة ... مثل :  60وله أكثر من 

  التقنني واإللزام.. -1
 أجهزة اإل�عاش وعالمة الوفاة .. -2

 طفل األ�ابيب.. -3

 خطاب الضمان البنكي..  -4

 احلساب الفلكي.. -5

 ..البوصلة -6

 التأمني.. -7

 التشريح وزراعة األعضاء.. -8

 بطاقة اإلئتمان.. -9

 بطاقة التخفيض.. - 10

 املثامنة يف العقار.... - 11

 اجلناية على النفس وما دوهنا .. - 12

 أدب اهلاتف... - 13

 تسمية املولود.... - 14

تصنيف الناس بني الظن واليقني (وهو ليس كتابًا فقهيًا لكنه يعاجل مسالة التصنيف  - 15
 –بعث يف الشباب حسن الظن باملسلم املخالف ... لكنه يقصد وينقدها ... وهو كتاب ي



اإلصالح بني السلفيني عندما اختلفوا وا�قسموا يف بداية العقد املاضي، ألن الشيخ  –يف الظاهر 
�فسه له كتاب آخر بعنوان : الرد على املخالف من أصول اإلسالم!! واملخالف هنا ال يقصد 

 ل اتفاق، إمنا حشر فيه كل املسلمني املخالفني للسلفية)...  به جمرد املخالف لإلسالم فهذا حم

  وهكذا ..

موضوعات معاصرة مهمة يشكر عليها هذا الشيخ حتى ولو عثرت به الطريق يف بعضها ... كالتشدد  
يف حتريم التمثيل مثالً، لكننا �فرح بأي اعتدال من داخل املدرسة ولو كان اعتداًال أعرج.. وكل بين آدم 

  ..خطاء

لكن يبقى اهتمامه مبا يفيد الناس ويرفع استشكاالهتم يف مستجدات العصر أمرًا إجيابيًا  جيب أن �ثين  
  عليه فيه بقوة ... 

إال أن الشيخ مل حيافظ على هذه السمة الفقهية الرزينة الكاشفة عن أحكام املستجدات املعاصرة .. 
  ان أخف بكثري من دور زمالئه يف هذا األمر ..وإمنا كان له دور أيضًا يف موضوع الغلو ... وإن ك

  ومن كتبه اليت وجد فيها هذا النفس املغايل ذي الرؤية املذهبية الضيقة ما يلي:

معجم املناهي اللفظية (بالغ يف احلكم على ألفاظ بالبدعة ... وهي بني مباح ومستحب  -1
 (...  

 التحديث مبا ال يصح فيه حديث..  -2

 زيارة النساء للقبور.. -3

 لرد على املخالف من أصول اإلسالم..ا -4



 حتريف النصوص.. -5

براءة أهل السنة من الوقيعة يف علماء األمة (وهو أكثر كتبه تطرفًا .. محل فيه على األحناف  -6
وبعض رموزهم كالشيخ عبد الفتاح أبو غدة ..وألزمه مبا ال يلزمه... والكتاب خيالف منهج 

علماء األمة أو من حيث رصا�ة كتبه األخرى  الشيخ بكر سواء يف وقوعه هو �فسه يف بعض
 إىل حد ما ..)..

التحذير من خمتصرات الصابو�ي يف التفسري... ( وحاول هنا أن ينصر العقيدة السلفية على  -7
 األشعرية مع هتويل وتطرف..)..

 بدع القراء.. -8

  .... اخل..

وأوسعهم أفقًا ... وفقه اهلل لكن الشيخ يبقى أخف أعضاء اللجنة الدائمة غلوًا وأقرهبم إىل البحث 
..  

  
 

 خامسًا: فتاوى وآراء الشيخ محود التوجيري:

هـ) رمحه اهلل وساحمه، كان من  املتشددين يف العقائد واألحكام على 1413محود التوجيري (ت 
حد سواء .. وكان زاهدًا معرضًا عن الوظائف والرياسة العلمية أو العملية ..وهو أيضًا من 

  كتابًا)..  40لتأليف، فعدد مؤلفاته (املكثرين يف ا



ومعظم كتبه ردود .. وفيها من الغلو واملفاصلة الشيء الكثري... إضافة إىل شدة ا�تصاره 
للخصائص العقدية السلفية الوهابية وتكفري أو تبديع من خالفها يف حدة عظيمة.. و�كتفي بالنظر 

  ن أشهر كتبه:فمإىل بعض عناوينها اليت تغين عن قراءة مضموهنا ... 

 عقيدة أهل األميان يف خلق آدم على صورة الرمحن..  -1

( وهذه من أكثر كتبه غلوًا يف العقائد، حاول يثبت يف الكتاب أن آدم خلقه اهلل على صورة اهلل عز 
وجل، كما هو ظاهر من العنوان، متسكًا حبديث ضعيف، وهذه من املبالغة يف الرد على املعتزلة 

املبالغة تدفع السلفيني أحيا�ًا كثرية إىل التشبيه الصريح... �عوذ باهلل من  واألشاعرة ... هذه
اخلصومة املفضية إىل الغلو املضاد، والغريب أن الشيخ التوجيري اهتم من ال يقر بأن آدم على صورة 
الرمحن فهو جهمي ! يعين كافر! واألغرب أن الكتاب قرضه الشيخ ابن باز وأثنى عليه، والكتاب 

  ع مشهور .. من منشورات دار الواء)..مطبو

 االحتجاج باألثر على من أ�كر املهدي املنتظر -2

 ( رد على ابن حممود مفيت قطر).. 

 إعالن النكري على املفتو�ني بالتصوير ... -3

 إ�كار التكبري اجلماعي وغريه... -4

 إيضاح احملجة يف الرد على صاحب طنجة .. -5

 من مشاهبة املشركني.. اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون -6

 حتريم الصور والرد على من أباحه.. -7

 حتفة اإلخوان مبا جاء يف املواالة واملعاداة و احلب والبغض واهلجران -8



 تنبيه اإلخوان على األخطاء يف مسألة خلق القرآن.. -9

 التنبيهات على رسالة األلبا�ي يف الصالة .. - 10

 تنبيهات على تصحيح أمحد شاكر لبعض األحاديث.. - 11
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  أقول: 

  عناوين التوجيري تغين عن استعراض حمتويات كتبه..

  واخلالصة أ�ه من غالة الغالة يف موضوعات الوالء والرباء ومشاهبة املشركني...اخل..

ضوه يف ثوب جديد مع استخدامه يف أما الدعاة كسفر احلوايل وحنوه فلم خيرجوا عن هذا الغلو وإمنا عر
التحريض على الدولة ... ولو كا�ت معارضة احلوايل وحنوه ملزيد من احلقوق لعذر�اه، لكن معارضته 
كا�ت ملزيد من تثبيت الغلو، فهو يرى الدولة مقصرة يف القضاء على املذاهب والطوائف والتيارات احمللية 

  ...اخل..كالشيعة والصوفية واحلداثة والليربالية 

  

: هذا حبث قديم �سبيًا كتبته قبل سنوات، ولو راجعته ملا أخرجته، وأ�ا كل يوم أكتشف  أخرية ملحوظة
وال أدري أيكون هذا العلم حجة يل أو عليّ، وإمنا أقول هذا ألن بعض كتيب قد جهالً وأزداد علمًا، 

الف يف اللغة أو يف بعض األفكار تصدر متزامنة مع هذا الكتاب، فلزم التنبيه .. فقد يكون هناك اخت
 اليسرية..

 

  
 

  



  
 

 


