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رة ماترى من كث  ر  سعلم تن هنا مل يُعط، م  خصلٍة يُكثر من التشبع فيها مبا من كان عنده نقٌص يف
 ،والوضيع املتكرب،واجلاهل املتعامل!املستكرب صور: العائل

 ا يف البخاريله، كمى فاعاملؤمن ورد الوعيُد عل يف ذلك من الكذب والزور ماال يناسب وصف   ماول  
اساً ع لبس املتشب   فيلب "ر زو ثويب مبا مل يعط كالبس املتشبع "رضي هللا عنهما من حديث أمساء بنت أيب بكر

 غري لباسه، كبليٍد يتذاكى،واتفٍه يتعامل! 
ذي يعلم لشر اليه اف عجبت ملن يقال إن  "ورضي هللا عن أيب احلسن علي بن أيب طالب حيث قال:

 ى!"أنه فيه كيف يسخط! وعجبت ملن يوصف ابخلري الذي يعلم أنه ليس فيه كيف يرض
أبكى اإلمام ربيعة لعظيم اجلناية بذلك؛ وهو ما ،ب العلمم اخلطب إذا كانت الدعوى يف جانويعظُ 

يبكي، فقال " قال:أخربين رجل أنه دخل على ربيعة فوجده -رمحه هللا–الرأي، فعن اإلمام مالك 
فيت من العلم له، وظهر يف اإلسالم ولكن استُ  مايبكيك؟ أمصيبٌة دخلت عليك؟ واراتع لبكائه، فقال: ال،

  (2)أمر عظيم؛ فقال ربيعة:ول ب عُض من يفيت ههنا أحقُّ ابحلبس من السُّراق."

يف األرض عريض؛   بل هذا الذي استشرفه صلى هللا عليه وسلم مما يكون آخر الزمان، ويكون بسببه فسادٌ 
انتزاًعا ينتز ُعهُ  إن هللا  ال يقبُض العلم   "كما يف البخاري ومسلم من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما

ا،كن يقبُض العلم  بقبض  العلماء ،ولمن العباد ،
ً
فُسئ لوا، فأفْ ت وا  ُجه ااًل، ُرؤوًسا الناسُ  اختذ  حىت إذا مل يُ ْبق  عامل

  (3) "فضلوا وأضلوابغري  علٍم، 

فهؤالء املنازلون يف ساحة :"يف كتابه النفيس)التعامل( -رمحه هللا-أبو زيد بن عبد هللا يقول العالمة بكر
م ن كل م ن يدعي العلم وليس  ،املتعاملون ، هم الص ْحفيةة سوى القلم والدواةد  العلم وليس هلم من عُ 

بعامل،شخصيٌة مؤذيٌة تتابعت الشكوى منهم على مدى العصور، وتوايل النذر سلفًا وخلفاً..إهنم زايدة على 
غول العلم، بل دودة لزجة، متلب  دٌة  أنصباء أهل العلم كواو عمرو ونون اإلحلاق..فهذا القطيع حقًا هم

 ينطوي احلق، وميتد ، حىتحركته رًة دواليب  و أهله، وامتداد ظله، معث   عن مس قاصرةً  ا يف مساء العلم؛أسرابُ 
  (4)الله، فما هو إال فجر كاذب، وسهٌم كاٍب حسري."ظل الباطل وض
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سه مستعيضاً يف نف عيباً و كان هذا األسلوب الرخيص مستعماًل عند عامة األفراد ممن استشعر نقصًا 
أوا ا ر لغالة لم لكوٌب ر  ليوم الكنه ، الظهور واالشتهار ه يف ذلك حبُّ دافعُ  ؛به عما يعلمه من قصوره وعيبه

 فيهم، فتجدهم عتربينلم مو طلبة عمن العلم، وعدم وجود علماء بينهم أو ممن يوافقهم، أ قلة بضاعتهم
اب لرقمناً جثو  امد وماً ان ييكيلون ابأللقاب على من به مسحُة علٍم أو جلس يوماً إىل صاحب علٍم، أو ك

 حرفُ  كلذودافُعهم يف .على األشرطة! أو عنده قطعة ورٍق من أي معهد أو مدرسة شرعية أو أكادميية.
 الناس وتضليلهم.

اره، وبعد هنطوال  بالطاً  عامي كان قبل الثورة يعمل نطقته رجلٌ يف مكان يذكر يل أحد الثقات أنه  
 -انونيون القرت عن عحيث الليل أس-امييبين بشكل غري نظمن العشاء يواصل العمل إىل الفجر عند 

هم، الفالفقه و لم و يف الع اطرينسج حوله األسلغالة بدأت تُ ف عنه طلٌب للعلم قط، ومنذ انضم إىل اعر واليُ 
 يف الدماء واألعراض! وصار يقضي

 ل أبثواب الزور.هذا منوذج بسيط عن كذبم وتدليسهم والتجمُّ 
ديك سرية ين بني هم كأسرية أحدل إليك وأنت تقرأ ترى يف وصفهم هلؤالء القاصرين ماخيي    فصرت  

 ربيعة الرأي أو الليث بن سعد أو األوزاعي أو مالك !!
لذا جند أتباع دولة البغدادي "داعش" ينسجون هاالٍت من التقديس لزعمائهم تتجاوز احلد الشرعي، 

)وما أدراكم :" -املتحدث الرمسي ابسم دولة البغدادي-ول العدانينفضاًل عن الكذب يف ذاهتا؛ من ذلك ق
عاملٌ عامٌل عابٌد من أبو بكر؟! إن كنتم تتساءلون عنه فإنه حسيين قرشي من ساللة آل البيت األطهار, 

وفدائه ابلال ، ودعوته أمري املؤمنني, جماهد.., حري به أن يُتقرمب إىل هللا ابلغسل عن قدميه، وتقبيلها
ذه العبارة يف تكرار هوقد تتابع أنصار التنظيم على  (1), وهللا على ما شهدت شهيد(النفس والولدو 

 كلمًة سائرة يف خطبهم وبياانهتم!  بياانهتم، حىت غدت
( صفة ومنقبة 17) كر فيه يف موضع واحد فقط أكثرويف البيان الرمسي لدولة البغدادي ُذ 

إلقدام، اجللد، ايدة، العمل، العبادة، اجلهاد، العقعظيمة تفخيمية للبغدادي وهي )العلم، 
 ب القرشي..(، النسلصرباالطموح، احللم، العدل، الرشد، التواضع، الذكاء، الدهاء، اإلصرار، 

 البيان الرمسي للتنظيم: جاء يفكما 

                                 
 [49بعنوان: إن دولة اإلسالم ابقية، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: ]أبو حممد العدانين، بيان (1)



)وما أدراكم من أبو بكر؟! إن كنتم تتساءلون عنه فإنه: حسيين قرشي من ساللة آل البيت األطهار, 
عامٌل عامٌل عابٌد جماهد, رأيت فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أيب مصعب, مع حلم وعدل ورشد 

يف مثاين  وتواضع أيب عمر, مع ذكاء ودهاء وإصرار وصرب أيب محزة, وقد عركته احملن وصقلته الفنت،
سنني جهاٍد يستقي من تلك البحار، حىت غدا جذيلها احملكمك وعذيقها الرجمب, حري به أن يُتقرمب 
إىل هللا ابلغسل عن قدميه وتقبيلها، ودعوته أمري الؤمنني, وفدائه ابلال والنفس والولد, وهللا على ما 

ادمخره هلذه األايم العصيبة, فهنيًئا شهدت شهيد..، وإين ألحسب أنم هللا عز وجل قد اختاره وحفظه و 
لكم اي أبناء الدولة أبيب بكر(]أبو حممد العدانين، بيان بعنوان: إن دولة اإلسالم ابقية، مؤسسة 

.تالحظ هنا كيف سرد صفات الكمال اليت تتجاوز سبع عشرة منقبة، [49الفرقان، الدقيقة: 
يقول "حري أن يتقرب هلل بغسل قدميه وأهنا تفرقت يف غريه وتكاملت فيه، كل ذلك متهيدًا ل

1)وتقبيلها"
) 

 هكذا إذن: ة":الوال قدام"التعبد هلل بتقبيل أيقول إبراهيم بن عمر السكران يف مقال قيم بعنوان
ي نظيم البغدادتباع تأأن  أي .."التقرب إىل هللا بغسل قدمي البغدادي من األقذار مث تقبيلها"!

د التعبد ج هون العتقا، فُيو دهمهللا بفداء البغدادي أبنفسهم وأوال يُوج هون إىل اعتقاد التقرب إىل
 هلل بتعريض أوالدهم للقتل صيانة لسالمة البغدادي.

صناعة  ولة منم الدوال يزال السؤال هاهنا قائمًا وهو: كيف يتمكن تنظي ويقول أيضاً:"
 كيني؟ب  يه الش  امحماإلذعان يف أتباعه؟ وما تفسري هذا االنصياع لدى جنوده املقاتلني و 

شر، تسالم يف البق االسلُّ واجلواب أن علماء السلوك اإلسالمي قدموا حتليالت ُمعم قة لكيفية خت
املتبوع،  مال يفالك وخالصته: "أن اإلذعان يف جوهره حال قليب للتابع وهو فرع عن اعتقاد
خالبة  عباراتب ايلسواًء كان كمااًل حقيقيًا أم ومهياً"، كما يشرح ذلك أبو حامد الغز 

 يستكشف با جماهل النفوس فيقول:

وصاف ه وصفًا من أقلب فيد ال)وال تصري القلوب ُمس خَّرًة إال ابلعارف واالعتقادات، فكل من اعتق
ده، وليس مال عنالك الكمال انقاد له وت سخَّر له حبسب قوة اعتقاد القلب، وحبسب درجة ذلك

 اوقد يعتقد م تقاده، اعه، بل يكفي أن يكون كماال عنده ويفيشرتط أن يكون الوصف كمااًل يف نفس
ومها ت القلوب وعلعتقاداة الليس كمااًل كمااًل، فإن انقياد القلب حال للقلب، وأحوال القلوب اتبع

 وختيالهتا(
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 يضاً:أامد مث تظهر آاثر هذا اإلذعان والتسخري على التابع كما يشرح ذلك أبو ح

يثين عليه، تقده فا يعمطراء، فإن الُعتِقد للكمال ال يسكت عن ذكر )وله مثرات: كالدح واإل
د يف له مثل العب ْخرةً سُ كون وكاخلدمة واإلعانة فإنه ال يبخل ببذل نفسه يف طاعته بقدر اعتقاده في

 أغراضه، وترك النازعة والتعظيم..(

ل يف أيب بكر وألجل حتقيق ذلك فإنك جتد تنظيم الدولة يشحن أفراده بذكر صفات الكما
1.)البغدادي لصناعة اهلالة يف نفوسهم حبيث تنتهي إىل إذعاهنم وتسخريهم

) 

لكن  الغالة  عموًما ابتدعوا يف ذلك طريقًة تقوم على تزكية  كل   م ن  :"-أاثبه هللا-يقول د.عماد خييت
يف أدق  املسائل تصد ر منهم للعلم والفتوى، فيأخذون عنه يف كل  العلوم، وجيعلون له حق االجتهاد 

وأخطرها، وُيضفون عليه م ن األلقاب اليت ال ُتطلق على الكبار م ن العلماء الصادقني؛ جملرد موافقته هلم، 
مث  إْن أخطأ أو ظهر عوار فتياه ورأيه يف أمٍر عظيم كأمور الد ماء واألعراض، قيل إن ه جمتهٌد، .وشهادهتم له

اجلهلُة والس فهاء على دين هللا تعاىل حيل لون وحير مون ويعبثون، دون ونرجوا له األجر الواحد! فتسل ط بذلك 
 . (2)"، حبج ة االجتهادرادٍع أو رقيبٍ 

 يف هذا الباب:عند هؤالء ومن صور الغلو واالحنراف النهجي 

قوهلم شتهر امن هنا ، و تقدميهم لن هو يف ساحات اجلهاد أو مناطق الصراع ولو كان جاهالً  -1
 لقاعدة فاسدة) اليفيت قاعد جملاهد!(.وأتصيلهم 

هذه العبارة )ال يفيت قاعد يقول د.عماد خييت يف مقال مفيد بعنوان) اليفيت قاعٌد جملاهد!(:" 
جملاهد( ليست من األصول الشرعية، وال القواعد املعتربة، وليس هلا أصُل من نصوص القرآن أو 

حدثة، اليت ختالف مجيع ذلك.السنة، أو أقوال أهل العلم، بل هي من البدع 
ُ
 امل

فقد وضع أهل العلم شروطًا للفتوى مستمدًة من الكتاب والسُّن ة, ومل يذكروا أن  من شروط املفيت 
أن يكون مقاتاًل أو جماهًدا، أو أن يقيم مبناطق الثغور، بل إن  العامل  يُؤخذ بقوله أاًي كان موقعه، 

ابجلهاد، وإمنا  كان موقعه وعمله، فاإلصابة يف الفتوى ليست منوطةً   واجلاهل يرتك قوله أايً 
والكثري من األئمة وأهل العلم مل يكونوا من أهل الغزو، كاألئمة األربعة، إال ، ابالستدالل وطرائقه

أن  ما كتبوه، وأفتوا به يف ابب اجلهاد كان وما يزال عمدًة يف الفقه اإلسالمي، ومرجع العلماء يف  
 لعصور.كل ا

وإمنا جيب على الفقيه أن يعرف حقيقة ما يفيت به معرفة حقيقية مُتكنه من تصور املسألة تصورًا 
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 قيد الطبع (شبهات تنظيم الدولة/د.عماد خييت )من زايدات نسخة جديدة  )2(



 .(1")صحيًحا، يبين عليها احلكم الشرعي.
جملرد احلفظ  أونهم، علعلم ااحلضور عند املشايخ، واجللوس يف حلقاهتم، وأخذ بعض  د  جر  مبتزكية لا -2

م أو هل العلص من أيف اجلامعات أو املعاهد ال جتعل الش خأو الد راسة لبعض متون العلم، 
ني بوابط التمييز ض ع من لراب، وسيأيت بيان التلبيس يف ذلك يف الفقرة التالية، يف الضابط االفتوى

 العامل واجلاهل. 

يف مقام تزكيته  شخصٍ  لى جانب العلم، ومثُله أن حيتجوا بشجاعة  تعظيمهم جلانب العبادة ع -3
مل يذكر أحٌد من أهل العلم شجاعة املرء وإقدامه ألخذ العلم عنه! وهذا خلٌط وتلبيٌس، فإنه 

صلى هللا عليه وسلم من اخلوارج رغم ماوصفهم به  ر النيبمسوغًا له للتصدر يف الفتيا؛ وقد حذ  
ق رون   من حسن العبادة، حيث قال:" م ، وصيام كم  صالت كم حت  مع  صيام هم ، وعمل كم مع  صالهت 

ُرُق السهُم من   رُقون  من  الدين  كما مي  ر هم ، مي  مع  عمل هم ، ويقر ؤون  القرآن  ال جُياو ُز حناج 
ي ة    وسيأيت مزيد بيان هلذا يف الفقرة التالية. .مع ذلك أمر بقتاهلم فضال عن السماع هلم  (2)"الرم 

؛ واالحنراف  الزيغيفوافقهم إال العتالهلم بنفس العلة وتدرجة الكذب ملوافقيهم  البالغهم تعظيمُ وليس 
 ور. عليه وسلم يف ذم البس ثويب ز أخذوا حبٍظ وافر من حديث املصطفى صلى هللاف

ون ىل الذين يزكإمل تر ) أقولكذبم على أنفسهم وتزكيتها مبا ليس فيها، وهللا ي  ثوب الزور األول: 
 يزكي من يشاء، انظر كيف يفرتون على هللا الكذب..( أنفسهم بل هللا

 .كذبم وتلبيسهم على الناسالثاين: الثوب
رفهم ساد دينهم وحناس إلفلى المحلوا بذلك ع أنْ  اثلثاً:عملهم زادوا  شؤم  ولعظيم استدراج هللا هلم و 

ملكانة يف ام من لمتُ ن ع   عنه م  نافحنيواملته ل   مح  الذي هم عليه هو دين هللا إذ إن   إيهاماً هلم أن  يف معتقدهم 
 العلم والفهم يف الدين !

عامل، ني اجلاهل والفاصل بد الهل العلم الراسخني يف احلاحلقائق والقواعد املتقررة عند أ قلبوا بذلكف
 وكذا هو الضالل اليزال يف احنراف.

 مقامات:  ةواالحنراف يف هذه السألة يف ثالثوسأبني مداخل الفساد 
 .د سبقاملقام األول:بيان عظيم اجلرم ابلتشبع مبا مل يعط يف ميدان العلم، وق

                                 
انظر أتصيالً مفيداً يف هذه املسألة مقال"اليفيت قاعد جملاهد!"د.عماد الدين خييت  (1)

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6740 
 

 

 كالمها من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.(  1064( ومسلم)6931-5058 البخاري) )2(   

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6740


 بيان الضابط يف متييز اجلاهل من العامل. املقام الثاين:
 مة.لى األعوارث كاملقام الثالث:يف توضيح أمهية النصح يف هذا الباب، وماجيلبه تركه من  
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 بيان الضابط يف متييز اجلاهل من العامل

واليت صار – ملسائلا من يتأكد حبث هذه املسألة يف هذه الوقت لكثرة ماحيصل من االحنراف يف كثري
ت أهل العلم، ة ملقاماك من تطاول اجلهلومايرافق ذل -مثن بعضها استباحة دماء وأموال وأعراض معصومة

 اهل.جلن اميتصدرون مقامات العلماء يف املسائل الكبار! فصار الزماً بيان حد العامل 
ر اجلهلة، صدُّ تن م م  حتذيرهو  ،اجلاهلالعامل و  حد   علماء السلف يف بيان  تشديد   ومن هنا نعلم سر  

 .هلةاجل روتصد   عندما ظهرت البدع يف زماهنم، حيث أن مظنة ذلك االحنراف اجلهلُ ذلك 
ؤخذ الكذب[، ما ي أي م ن]أموٌن مالز اند رمحه هللا: "أدركُت ابملدينة مائًة، كلُّهم  أيب ولقم ن هذا 

نوا يسألون عن اإلسناد، فلم ا مل يكو " :رمحه هللا قال ابُن سريينو  ".عنهم احلديُث، يُقال: ليس م ن أهله
ُر إىل أهل البدع فال يثهم، و يُ ْنظ  خ ُذ حديُ ؤْ ف   وقعت الفتنُة، قالوا: مس ُّوا لنا رجالكم، ف  يُ ْنظ ُر إىل أهل الس ن ة 

 "يُ ْؤخ ُذ حديثهم
كتب مالك بن أنس إىل حممد بن مطر ف: "سالٌم عليك، فإين أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، و 

م ن أهله الذين ورثوه مم ن كان  -يعين العلم  -... خذه  - هفذكره بطول - أوصيك بتقوى هللا أم ا بعُد: فإين
بلهم يقيًنا بذلك، وال أتخذ كل ما تسمع قائاًل بقوله فإن ه ليس ينبغي أْن يؤخذ م ن كل   حُمْد ٍث، وال م ن كل   ق

  (1)"م ن قال
 ثالثة أمور:والضابط يف حد العامل واجلاهل 

 ألئمة حيذروناة عند كثري   وجند يف هذه نصوصاً  :وشهادة أهل العلم بذلك استكمال األهليةاألول:
 ر من مل تكتمل أهليته.تصدُّ ن م  

 . اسخنيا بشهادة أهل العلم الر ليس ابدعاء الشخص ذلك لنفسه، وإمن ومعرفة ذلك 
الفتيا و لحديث لملسجد اإلمام مالك رمحه هللا: "ليس كلُّ م ن أحب  أن جيلس يف امن ذلك قول 

 هاًل جلس. ومالذلك أ أوهر  جلس، حىت ُيشاور فيه أهُل الص الح والفضل وأهُل اجلهة م ن املسجد، فإنْ 
 "جلسُت حىت شهد يل سبعون شيًخا م ن أهل العلم إين ملوضٌع لذلك

ا ل االجن أهم  : ".. والث اين: أن ال يكون مثال الزلل يف هذا ويقول الشاطيب يف بيان دخل أتهاد، وإمن 
؛ فهذا للد خول معهم وه أهاًل رأ نفس ه فيه غلطًا أو مغالطًة؛ إذ مل يشهد له ابالستحقاق أهُل الر تبة، وال

 "مذموٌم. وقل ما تقع املخالفُة لعمل املتقد مني إال م ن أهل هذا القسم
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العلم ليس ابالد عاء , وإمنا هو شهادة من أهل االختصاص , فكما أن الطبيب ال يكون طبيباً إال "ف
 قال الشاطبـي أهل الشأن بذلك. إذا شهد له األطباء بذلك ، كذلك العامل ال يكون عاملاً إال إذا شهد له

: "والعامل إذا مل يشهد له العلماء، فهو يف احلك م ابٍق على األصل من عدم العلم، حىت يشهد فيه  رمحه هللا
  (1)"غريه، ويعلم هو من نفسه ما شهد له به ، وإال فهو على يقني من عدم العلم

بل البد  ي هذا؟ل يكفهخص ابلعلم، لكن هذا كالم العلماء يف اشرتاط اكتمال األهلية ليشهد للش
هذا و مال األهلية، قي الكتتطبيتقريره، وهو اجلانب الواقعي ال مع مع اكتمال األهلية يف نفسه حسن  أن جي  

 .ان للحديث على الضابط الثاينجير  
الراسخني من  ذوذ عنعدم الشوفق القواعد املتقررة، و  ،ضبط السائل وتقريرها على وجهها الثاين:

 أهل العلم، فيشهد أهل العلم بصحة مآخذه وتقريراته ونتائجه.
وحتق قت معرفُته، واشتهرت  ،وال يُتعل م إال ممن تكم لت أهليُته، وظهرت داينُته:"رمحه هللا قال النووي

 (2)"صيانُته

 ه.وصيانت لميةإذ يشري إىل اشتهار صحة تقريراته الع "واشتهرت صيانته"وأتملوا قوله 
 .األخذ عن أشياخ العلم مشافهًة، وطول الالزمة هلمالثالث: 

مت؛ حسن السو دب إتقان العلم وضبطه حبضرة من يقو م ويصحح؛ اكتساب األوهذا فيه فوائد،منها:
 وجود القدوة يف اهلدي، وهو عاصٌم من الزيغ والبدعة.

ه الش يو أْن يكون مم   الث انية:يث أفصح عن ذلك كله بقوله:" ح-محه هللار -وقد أحسن الشاطيب خ ن راب 
شأن  لك، وهكذا كانه م ن ذبفوا يف ذلك العلم ألخذه عنهم ومالزمته هلم، فهو اجلديُر أبْن يت صف مبا ات ص

... .واله وأفعاله هم أبقأخذُ و  الس لف الصاحل؛ فأو ُل ذلك مالزمُة الص حابة رضي هللا عنهم لرسول هللا،
ر يف قرنه له قدوٌة اشتهو نه إال ُذ عك ال جتد عال ًما اشتهر يف الن اس  األخك م ن صح ة هذه القاعدة أن  حسبُ و 

 .ا الوصفارٌق هلذة إال و هو مفال أحٌد خمالٌف للس ن  و  مبثل ذلك، وقل ما ُوجدت فرقٌة زائغٌة،

داء الت ابعني االقتداُء مب ن أخذ عنه، والتأد ُب أبدبه كما علمت  م ن اقتداء الص حابة ابلن يب، واقت والثالثة:
قتداء دليٌل ت البدُع رؤوس ها؛ ألن  ترك  االابلص حابة، وهكذا يف كل   قرن ... فلم ا تُرك هذا الوصُف ر فع

  (3)على أمٍر حدث عند الت ارك أْصُله ات باُع اهلوى"
فاملسألة ليست ابالستكثار من احلفظ وتقميش العلم، إمنا هي موافقة احلق، وسرُّ  الرابع: موافقة احلق:

ذلك أن  هذا العلم مصدره إهلي، واملقصد منه هداية الناس إىل احلق، والعلماء ورثة األنبياء يف هذا املقام، 
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، من هنا ندرك أتكيد فمن مجع علماً مث خالف احلق الذي أنزله هللا فهذا ليس علماً واليسمى صاحبه عاملاً 
 تفريق عزيز يف حد العامل واجلاهل.ماء على أن  العامل من وافق احلق، وهذا نظٌر اثقب وفهم دقيق و العل

وههنا أمٌر يقع اللبس فيه، وهو ماقد يتصف به الشخص من الزهد أو كثرة العبادة، أو الشجاعة واإلقدام؛ 
ر يف الفتيا؛ وقد حذر غًا له للتصدُّ املرء وإقدامه مسو    شجاعةأن  فكما سبق مل يذكر أحٌد من أهل العلم 

ق رون   النيب صلى هللا عليه وسلم من اخلوارج رغم ماوصفهم به من حسن العبادة، حيث قال:"  صالت كم حت 
ر هم ،  م ، وصيام كم مع  صيام هم ، وعمل كم مع  عمل هم ، ويقر ؤون  القرآن  ال جُياو ُز حناج  رُقون  مع  صالهت  مي 

ي ة   ُرُق السهُم من  الرم    (1)"من  الدين  كما مي 

 عن السماع هلم. مع ذلك أمر بقتاهلم فضالً  

شرف صلى هللا عليه وسلم امليزان يف تقييم الرجال؛ وقد است إن دل فهو يدل على اختالل بسُ وهذا الل  
مدح املرء على شجاعته وظرافته وهو املوازين، فيُ  ختتلُّ فع األمانة و ترُ ذلك وأنه كائٌن آخر الزمان، حيث 

فال يكاد أحُدهم "..:حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهاليساوي عند هللا شيئاً. ففي البخاري من حديث 
ُه، وما يف  أظرف هُ  أعقل ه وما ما  يؤدي األمانة ، فيقال: إن  يف بين فالن رجاًل أميًنا، ويقال للرجل   وما أجلد 

  (2)  )قاُل حبٍة خردٍل من إميانٍ قلبه  مث

-4- 
 ألمة.ارث على يف هذا الباب، وماجيلب تركه من كواواجٌب الالنصح القام الثالث: 

مها يف حك قطوعٌ مواجب النصح اليوم يف مثل هذا أوجُب من التحذير من بعض املعاصي، فهذه 
 اجيرُّ ما إضافًة إىل شرع؛ هذال يف مسائل لدى العامة واخلاصة، واليقع التلبيس فيها مثل مايقع يف االحنراف

 حق، بغري ملسلمنياكفر تطرفة تستبيح الدماء، وتوراي ومستقبلها من تشكيل عقليٍة مذلك على حاضر س
اء بتشويهها الوالء والرب  ق عباءةز   وتوهن منزلة العلماء، وخترُج من سعة األمة إىل ضيق اجلماعة واملنهج، ومتُ 

 ه مااخرتعوه من أصول وقواعد!ميقاسات حسب مايسمح ب
أيب حممد ك-هن شيوخقهم مين ومن وافاحمليسري هذا املنهج املنحرف كبعض منظ   السيما واليوم يقوم 

كلُّ نهج املنحرف؛ى هذا املرحية كبرية من الشباب والنساء علعلى تعليم ش -املقدسي وأيب قتادة الفلسطيين
 .زعومةاملارقني من دولة البغدادي املهذا وبعُد مل جتف دماء اجملاهدين من سيوف 
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منا اختلفوا إملنهج واحدة، م يف اأصوهلهم و قواعد  أن  و  ؛ولُيعلم أن  املنظ  ر هلؤالء وخوارج البغدادي واحدٌ 
واحدة،  صولٌ أحتكمهم ة، و رمتوه لكنا معكم..وإال فهم متفقون يف الغايهم أن لو أخ  يف أمٍر رأى بعضُ 

 انوا على بيعٍة واحدة!هم واحدة، بل وكومرجعيتُ 
ء وأعراض ون دماستحل  بني أهل البدع والزيغ، يرون السيف على خمالفهم، وي اخلالف   حالُ  لكنه

 وأموال بعضهم.
ن هذا دفعوا اخلبث متكم أن ل منفيا أهل اجلهاد يف الشام..أيها الدعاة وطلبة العلم: إنه لرُيجى ويُؤم  

 ولية عظيمة.الفكر واملنهج، واتهللا لفي رقابكم مسؤ 
إنه لريجى إبذن هللا أن  (1)فال خري فيكم"إذا فسد أهل الشام :"كما قال صلى هللا عليه وسلمو 

ينكسر ويندحر هذا املنهج الغايل، الذي يقوم على جتهيل علماء األمة، وتضليل عامتها، واستباحة دماء 
 وأعراض خريهتا.
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