
  الرد على رسالة احلسام املبني
  

  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني 
  " : احلسام املبني " أقول بعون اهللا أنا زكريا راداً على رسالة 

احلسام املبني على من احلسام املبني على من  " :إنَّ كاتب هذه الرسالة اليت سوف أرد عليها مساها صاحبها زوراً وتاناً          
  ." ."  سيف الدين وزعم أنه موحد من أهل الدين  سيف الدين وزعم أنه موحد من أهل الدين تسمىتسمى
من االسم يدل على أن هذا الشخص حكم بالكفر على الشيخ سيف الدين             من االسم يدل على أن هذا الشخص حكم بالكفر على الشيخ سيف الدين             )  : )  : زكريا  زكريا  ( ( أقول  أقول  

وهذا ليس مـن    وهذا ليس مـن    . . فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تسرعه يف احلكم            فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تسرعه يف احلكم            . . املوحد بدون تثبت    املوحد بدون تثبت    
 الرسالة اليت ما أظن أن كاتبها        الرسالة اليت ما أظن أن كاتبها       وهذا ما سأثبته من خالل ردي على هذه       وهذا ما سأثبته من خالل ردي على هذه       . . أخالق من يريد احلق     أخالق من يريد احلق     

هي ابتغاء الـشهرة بالتـشويه       هي ابتغاء الـشهرة بالتـشويه       ) ) واهللا أعلم بالنيات    واهللا أعلم بالنيات    ( ( قصد رضاء اهللا وإمنا الغاية كما هو ظاهر         قصد رضاء اهللا وإمنا الغاية كما هو ظاهر         
على كل نسأل اهللا أن جيازيه مبا على كل نسأل اهللا أن جيازيه مبا . . واالفتراء ، بشبهة دليل على علماء التوحيد حىت ال تقرأ كتبهم واالفتراء ، بشبهة دليل على علماء التوحيد حىت ال تقرأ كتبهم 

تخبطات واجلهاالت وسوء الفهم للخطاب     تخبطات واجلهاالت وسوء الفهم للخطاب     ولوال طلب بعض األخوة الرد على هذه ال       ولوال طلب بعض األخوة الرد على هذه ال       . . يستحق  يستحق  
وللعلم مل تصلين هذه الرسالة إال من زمن قريب مـع  وللعلم مل تصلين هذه الرسالة إال من زمن قريب مـع  . . ملا ضيعت وقيت بكتابة حرف بالرد عليها      ملا ضيعت وقيت بكتابة حرف بالرد عليها      

  .  .  العلم أا وصلت األخوة منذ فترة ليست بالقصرية العلم أا وصلت األخوة منذ فترة ليست بالقصرية 
  : طالب العلم من عوام أهل التوحيد " من مسى نفسه : يقول 

تعاىل يف هذه الرسالة على عامل آخر من علماء تلبيس التوحيد     على فإننا سنلقي الضوء حبول اهللا " 
  . "العبيد 
وصف بال  دليل وحتامل بغيظ يدل على نفسية " علماء تلبيس التوحيد " قوله  ) : زكريا  ( أقول  

ولكن أظـن أن هـذا       . الكاتب وهدفه من الرسالة   ، هلذا  أنا مستغرب جداً من هذا التعبري                
أين هو التلبيس ؟ يف كالم الشيخ سيف الدين املوحد ؟ هذا .  يعرف معىن هذه الكلمة الكاتب ال

وأراد الشهرة بالرد علـى  . الكالم ال أظنه إال صادر من شخص متحامل ال يفهم ما  خيطه قلمه       
  . علماء التوحيد

  : طالب العلم من عوام أهل التوحيد " من مسى نفسه : يقول 
زوراً وتاناً أحسن حاالً يف بعض أبواب       ) سيف الدين املوحد    ( سمى بـ   وإن كان هذا الرجل امل    " 

االعتقاد من علماء تلبيس التوحيد مثل علي بن خضري اخلضري ، وناصر بن محد الفهد ، وأمحد بـن                  
محود اخلالدي ، وشيخهم محود بن عقالء الشعييب ، وأيب مرمي عبد الرمحن بن طـالع املخلـف ،                   

وي ، وعثمان فريد العراقي ، وأيب عمر الكوييت ، وغريهم ، فهو حيكم بـالكفر                وحممود جودة الغزا  



لذا تزداد خطورة هذا الشخص على اإلخوة املوحدين ، ألم قـد حيـسبونه              . على كل من سلف     
  ."عاملهم املنشود الذي ما فتئوا يبحثون عنه 

  
دين الشيخ سيف الدين املوحد     إذاً الذي يزعج هذا الكاتب هو أن يعترب املوح        ) : زكريا  ( أقول  

يلبس حىت يظل هو  وأمثاله  يف صدر االس واللقاءات . عاملهم املنشود الذي فتئوا يبحثون عنه      
عليهم ويكتب هلم جاهالته وأفتراءاته بدون أدلة كما سوف اثبتها بعون اهللا مبا كتبـه يف هـذه                  

ن يفهمون اخلطاب ويفهمون غايـات      ولكن احلمد هللا فال زال هناك كثري من املوحدي        . الرسالة  
  .واهللا املستعان .وحقيقة أمثال هذا الرجل 

   
  : طالب العلم من عوام أهل التوحيد " من مسى نفسه : مث يقول 

وهذا الرجل قد حاوره كثري من اإلخوة وقد أتى بكثري من الشبهات الشعواء ، واليت ناقض فيهـا                  " 
  . ، واهللا املستعانكثرياً من كالمه املبثوث يف ثنايا كتبه

  
ملاذا ال تذكرها حىت تترك املوحدين ليحكموا       . سبحان اهللا   !! شبهات شعواء   ) : زكريا  ( أقول  

شـبهات  "هم أا شعواء ؟ أم أنك أنت املفتري اجلاهل اليت تسمي ما ال يروق لك وألهوائـك         
م أن التناقض هـو يف      ملاذا حتكم بأن هناك تناقض بني كالم الشيخ وكتبه وال حتك          ؟  مث    ".شعواء

  ؟. فهمك لكالم الشيخ وكتبه كما سوف أثبت ذلك يف الرد عليك يف هذه الرسالة 
اليت نقلها الـشيخ     و اهللا بن عبد الباري األهدل اليماين     واآلن أنتقل إىل شرح فتوى الشيخ  عبد         

ر بأنه أخـذه  اليت امه الكفا" حكم إعانة الكافرين على املسلمني "سيف الدين املوحد يف كتابه   
 ، زوراً وتانا وبدون دليل غري األهواء والتخرصـات واإلفتراضـات            محد بن ناصر الفهد   عن  

ولكن املؤسف أن بعض من يدعي التوحيد مثل هذا الكاتب وأمثاله يصدق بل يأكـد        . الباطلة    
  . واهللا املستعان .هذه االفتراءات لغاية يف نفس يعقوب 

طالب العلم من   " شرح هذه الفتوى على تعليقات من مسى نفسه         سوف أرد مع    واآلن بعون اهللا    
  .على هذه الفتوى " عوام أهل التوحيد 

   
  : طالب العلم من عوام أهل التوحيد " من مسى نفسه : يقول 

الكفر الذي يف ورد يف الكتاب هو ضمن فتاوى علماء الشافعية نورده كامالً مع التعليق عليـه يف                  " 
  :احلاشية  



  : يخ املسمى بـ سيف الدين املوحد قال الش
 : )هـ1271ت ( وسئل الشيخ عبد اهللا بن عبد الباري األهدل اليماين - 4( 

، ويفرحون   ، ويرضون بذلك   عون أم من رعية النصارى    قوم يف بالد اإلسالم من املسلمني يد      : س  
 وهي تسمى الرايات ، مثـل  ، به ، فما تقولون يف إميام ، ومن اجلملة أم يتخذون لسفنهم بيارق         

  " .، إعالماً منهم بأم من رعيتهم  رايات النصارى
  
لندقق يف السؤال حىت نفهمه وحىت نفهم اجلواب أيضاً ، وحىت نفهم السؤال      ) : زكريا  ( أقول  " 

واجلواب جيب أن نفهم حال من يسأل عنهم ، وبدون ذلك ينتج ختبط يف الفهم كما حصل مع                  
  " .طالب العلم من عوام أهل التوحيد  " يسمي نفسه هذا الكاتب الذي 

يعين أن هؤالء القوم قد حكم على أصلهم أم من املسلمني  "قوم يف بالد اإلسالم من املسلمني " 
وال ندري هل هم يف بالد اإلسالم اليت حيكم ا بشرع اهللا أم يف              . وهم يعيشون يف بالد اإلسالم      
  . حيكمها الكفار بالد اإلسالم اليت استعمرت و

ما معىن ذلك ما املقصود من أم مـن رعيـة النـصارى ؟               "يدعون أم من رعية النصارى      " 
استخدامه كلمة رعية النصارى يرجح على أنه يتحدث عن أناس يعيشون يف بالد اإلسالم الـيت       

  . حيكمها النصارى 
عىن أم لو سئلوا أنتم تـابعون       مب. ونفهم من ذلك أم  يدعون أم من رعية الدولة النصرانية            

وهذا هو . ألي دولة ؟ ومن رعايا أي دولة ؟ لقالوا حنن أتباع للدولة اإلجنليزية ويف رعايتها مثال      
فمثال اآلن الذي حيمل جنسية إجنليزية من املسلمني لو سئل يف املطار من . املقصود من الرعية هنا 

جنليزية أي من رعايا الدولة اإلجنليزية أي أمحل اجلنسية         أي  تبعية أنت ؟ لقال أنا تابع للدولة اإل         
  .اإلجنليزية مث يثبت ذلك بإظهار جواز السفر 

أي أن من يرعاه هي الدولة اإلجنليزية النصرانية مثالً  ألنه  حيمل            :  ومعنا أنه من رعايا النصارى      
  .اجلنسية اإلجنليزية مثالً وعرب عنها بالنصرانية  

أي أنه يرضى بأن يكون من رعية النـصارى يعـين             "، ويفرحون به    بذلك ويرضون " :وقوله  
أي يقبل أن يكون من محلة اجلنسية األجنليزية ويفرح لذلك وهو سعيد لذلك             . الدولة النصرانية   

مبا حيصل عليه من إمتيازات ومساعدات وإحترام قد ال حيصل عليها من ليس عنده هذه اجلنسية                
 يرضى أن يكون من التبعية اإلسالمية أو ال يفرح من أن يكـون مـن     وليس معىن ذلك أنه ال    . 

وإمنا هو يدعي ملن يسأله عن تبعيته أنه من تبعية الدولـة  . فهذا كفر حبد ذاته  . التبعية اإلسالمية   
 النصرانية حىت حيظى بإحترام وامتيازات مادية قد ال حيظى ا من ليس من التبعية النـصرانية يف                



وهو أيـضاً  . و طبعاً يرضى بذلك بل قد يبذل املال للحصول على هذه اجلنسية     ذاك الوقت  وه   
  . فرح حلصوله على هذه اجلنسية ألن له يف هذا مكاسب مادية 

اآلن احلصول على اجلنسية األجنليزية     : ونضرب مثاالً عملياً يف زمنا احلاضر يوضح هذه املسألة          
ألحد الدول العربية هو مكسب كبري حيرص عليه كثري ملن يعيش يف البالد العربية وحيمل اجلنسية     

حىت أستطيع  ألقول أن بعض املسلمني يبذلون املال للحصول على هذه اجلنسية  ملـا    .من الناس   
يتمتعون ذه اجلنسية من ميزات وحريات ال جيدوا يف الدول العربية ، وهـم يرضـون ـذه         

 العمل والقول والرضى والفرح خيرجهم من دائرة        فهل جمرد هذا  . اجلنسية وهم فرحون ا ايضاً      
  اإلسالم ؟ 

،  ، وهي تسمى الرايات ، مثل رايات النصارى   ومن اجلملة أم يتخذون لسفنهم بيارق     " : قوله  
فهذا يدل  . فهذا يفسر ما املقصود إدعاء أنه من تبعية النصارى           ".إعالماً منهم بأم من رعيتهم      
فهؤالء الناس حىت حيصلوا على تسهيالت يف       . للدولة وليس للدين    على أنه يتحدث عن التبعية      

مرور سفنهم وال يتعرضوا ألذية أو صعوبات أثناء مرورهم ، يضعون أعالم الدولة النصرانية على  
فوضعهم للعلم والراية ليس تعظيماً هلذه الدولة بل        . ليظهروا أم من رعايا هذه الدولة       . سفنهم  

    .دية ولعدم التعرض لألذية واملمانعة من املرورللحصول على مكاسب ما
لو قيل لشخص يسوق سيارة من حيمل اجلنسية األجنليزية يضع علم على سـيارته           : ومثال ذلك   

 وهو جيهل حكم وضـع      -فوضع هذا املسلم العلم على سيارته       . حىت مير بدون تفتيش وممانعة      
عة ومل خيطر على باله تعظيم هذا العلم وال          ولكنه وضعه ألجل أن مير بسرعة وبدون ممان        -العلم  

. وهو فرح ذا العمل ألنه استطاع أن مير بسهولة  دون ممانعة. تعظيم الدولة اليت متثل هذا العلم 
  . هل يكفر مبجرد هذا الفعل ولو كان جاهالً يف احلكم 

  . هذا حال من يسأل عنهم السائل 
  .ى هذا السؤال لنرى ما هو جواب الشيخ األهدل اليماين  عل

 "    إن كان القوم املذكورون جاالً    ه  ،     ه على مجيع األديـان ،      يعتقدون رفعة دين اإلسالم ، وعلو
، وليس يف قلوم مع ذلك تعظيم الكفر وأربابه ، فهم باقون علـى               وأن أحكامه أقوم األحكام   

  " أحكام اإلسالم
  . كانوا جهاالً  يعين إذا كان هؤالء املذكورين من املسلمني و: أوالً 

  . بأن عملهم هذا كفر أو حرام : جهاالً مباذا 



  فهل ما فعلوه من أصل الدين أو ليس من أصل الدين؟.هنا الشيخ األهدل اليماين عذرهم جبهلهم 
إذا كان ما فعلوه من أصل الدين وعذرهم الشيخ جبهلهم فهو ليس مسلماً ألنه يعذر باجلهـل يف             

ومن كفَّره على   . يكن عملهم من أصل الدين ففتواه ليس عليها غبار          ولكن إذا مل    . أصل الدين   
  . هذه الفتوى فهو جاهل متعامل مل يفهم كالم العلماء ومل يفهم ما هو أصل الدين 

واآلن لنرى ما هو وصف الشيخ األهدل اليماين للمذكورين يف الفتوى والذي حكم ببقائهم على 
  : اإلسالم 
  . جهال -1
  .عة دين اإلسالم يعتقدون رف -2
 .ه على مجيع األديان علو يعتقدون -3
  .أن أحكامه أقوم األحكام يعتقدون -4
  .ليس يف قلوم مع ذلك تعظيم الكفر وأربابه -5

وقبل أن أشرح قول الشيخ ،أريد أن أبني أمراً ال بد منه حىت يفهم كالم الشيخ األهدل اليماين                  
بل يقصد  . فقط ما وقر بالقلب حىت ولو خالفه ونقضه العمل        وهو أنه ال يقصد باإلعتقاد      : جيداً

 الذي ال ينقضه العمل والذي      - كما هو مفهوم من كالم علماء الشافعية األشاعرة          -باإلعتقاد  
فمثالً عند األشاعرة من شتم الرسول عليه السالم وقال .ال يدل العمل على عدم حتققه يف القلب 

ل منه هذا اإلعتقاد ويكذب يف إدعائه اإلميان بالرسول عليه السالم           إنين اعتقد اإلميان به ال يقب     : 
  .ويكفر جمرد شتمه للرسول عليه السالم مهما إدعى من إعتقاد وإخالص

واآلن نأيت إىل األوصاف والشروط الذي وضعها العامل حىت ال حيكم على املـذكورين بـالكفر                
  . املخرج من امللة 

  . سالم يف ما فعلوه أي مل تقم عليهم احلجة يف هذه املسألة  مل يصلهم حكم اإلأي : جهال -1
يعتقدون أن دين اإلسالم هو أرفع األديان وأن ما عداه           : أي: يعتقدون رفعة دين اإلسالم      -2
وأن قوهلم أم من رعايا  النصارى ليس له عالقة  بالدين  ، وأن فرحهم يف هذه الرعايـة        . باطل

 . ألجل املكاسب الدنيوية 
يعتقدون أن اإلسالم مهيمن على مجيع األديـان       : أي : ه على مجيع األديان     علو  يعتقدون    -3

وقد . وما عداه من اإلديان باطلة ، وأن اإلسالم هو الذي يقرر الصح من اخلطأ يف هذه األديان                  
حيقق هلم  يعتقدون أن إعالم أم من رعايا الدولة اإلسالمية الضعيفة يضر مصاحلهم املادية وال              

ما حيققه هلم كوم رعايا الدولة النصرانية ، يعين إعالم أم من رعايا النصارى ليس من باب أن 
وال أم يوالون الكفار ويعادون املسلمني ،  فهو مثل          .دين النصارى يعلوا على الدين اإلسالمي       



ين على تـاجر  أول تفضل تاجر نصرا   . نصراين على طبيب مسلم بسبب خربته        أن تفضل طبيب  
فتفضيلك الطبيب النصراين على املسلم ال يعين تفضيلك الـدين          . مسلم بسبب رخص سلعته     

وكذلك تفضيلك التاجر النـصراين     . النصراين على الدين اإلسالمي وال يعين والءك للنصراين         
  .على املسلم ال يعين تفضيلك الدين النصراين وال يعين والءك للنصراين أيضاً

يكفرون مبا خيالف أحكام اإلسالم وال يعتقدون : أي   : أن أحكامه أقوم األحكام   يعتقدون -4
 . صحته 

وجيب أن نذكر أن يف الوقت الذي كان يعيش فيه هذا العامل أحكام اإلسـالم مل تكـن مطبقـة         
وقد يكون يف ذاك . بالشكل الصحيح يف الدولة اإلسالمية ، فلقد كان الظلم والفسوق منتشرين 

  .  الدولة النصرانية العدل واحلرية منتشران أكثر من الدولة اإلسالمية الوقت يف
هلذا اشترط العامل أن يكون هذا الشخص يعتقد أعتقاداً جازماً ال خيالفه عمل ، أن أحكام اإلسالم  
هي أقوم األحكام وهي اليت جيب أن تتبع وأن أحكام النصارى غري مستقيمة إال ما طابق أحكام                 

  .اإلسالم 
ليس يف قلوم أي تعظيم للكفر وال للكفَّار   : ليس يف قلوم مع ذلك تعظيم الكفر وأربابه  -5

بل ما يعتقدونه بشكل جـازم وال ينقـضونه       . ، وال والء هلم ، وكل الوالء لإلسالم واملسلمني          
ارى وأم وأن ما يقولونه من أم من رعايا النص. بالعمل أن الكفر وأربابه ليس هلم حق التعظيم         

راضون وفرحون ذا ليس لتعظيمهم النصارى وكفرهم بل ملا سيحصلون عليه مـن مكاسـب               
 .دنيوية وحرية يف التجارة 

وكذلك رفعهم رآيات الدولة النصرانية على سفنهم ليس لتعظيمهم هذا العلم وال لتعظـيمهم               
 يسهل عليهم املرور وحريـة      بل ألجل أن  . الدولة اليت ميثلها هذا العلم وال لتعظيم الكفر وأهله          

  . احلركة والتجارة 
فـإذا  .فقط يف هذه احلاالت وحتت هذه الشروط يبقون يف دائرة اإلسالم وال يكفرون هلذا العمل    

ألن عملهم الظاهر حيتمل أم     .  شرط من هذه الشروط فهم خارجون عن ملة اإلسالم           أياختل  
  . ن التحقق وعند اإلحتمال ال بد م. خملون بأحد هذه الشروط 

فهذا اجلواب يدل على أن الشيخ األهدل اليماين  اعترب عملهم ليس دليالً كافياً وقطعياً علـى                 
والعمل الذي حيتمل الكفر وغريه ال يكفر املسلم به مبجرد وقوعه منه حىت             .تكفريهم ألنه حيتمل    

وليس هو من أصل    والعمل الذي ال يعرف بإنه كفر إال بالشريعة         . يتحقق من قصد ونية الفاعل      
الدين أي ليس شرطاً أولياً لدخول اإلسالم ، ال بد حىت حنكم على فاعله املسلم بالكفر من إقامة         



ليس كل من وقع يف الكفر وقع الكفـر         : " وهذا هو املقصود بالقاعدة اليت تقول       . احلجة عليه   
   "عليه 

جيب تعزيرهم    خلطب كبري ،   لكنهم فساق مرتكبون  " : يقول الشيخ األهدل اليماين يف اجلواب       
ومع ذلك فهم فساق مرتكبون خلطب كبري  ألن ظاهر عملهم أم             " عليه ، وتأديبهم وتنكيلهم     

موالون للكفار كفعلة حاطب بن أيب بلتعة ، هلذا جيب تعزيرهم وتأديبهم وتنكيلهم حىت  يكونوا                
در كحاطب رضي اهللا عنه  حىت    وألم ليسوا من أهل ب    .عربة لغريهم وال يعودوا ملثل هذا العمل        

  . يغفر هلم 
  ". جرى عليهم أحكام املرتـدين    وفإن اعتقدوا تعظيم الكفر ارتدوا ،       " : مث يقول الشيخ اليماين   

أما يف حال أن يِخلُّوا بشرط من الشروط السابقة أوكانت غايتهم هي تعظيم الكفر وأهله              : يعين  
   . جتري عليهم أحكام الردة أو الوالء هلم دون املسلمني  فهم مرتدون

وإن كانوا علماء بأحكام اإلسالم ، ومع ذلك صدر عنهم ما ذكـر             "   :مث يقول الشيخ اليماين   
  ".، فإن رجعوا عن ذلك ، وتابوا إىل اهللا ـ تعاىل ـ ، وإال فهم مارقون   فيستتابون

مرتدون يستتابون من   وإن علموا أن هذا العمل حرام  وكفر يف دين اإلسالم مث فعلوه فهم               : أي  
  . الكفر فإن أبوا فهم مارقون يطبق عليهم حكم الردة 

 اهللا   : ، قال تعاىل   وظاهر اآليات واألحاديث عدم إميان املذكورين     "  :مث يقول الشيخ اليماين       
ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوم من              

   " اآلية...  الظلمات النور إىل
ولكن إذا أردنا أن . يعين إذا حكمنا على ظاهرهم بالكفر فلسنا خمالفني لآليات وال األحاديث 

حنكم عليهم حكم الردة ونطبق عليهم حكمها ال بد من التحقق من الشروط السابقة اليت 
  . ذكرناها 

حيكم عليهم حكم الردة أي حكـم  يظهر من هذا الكالم أن العامل يف كالمه يف البداية بني كيف           
الكفر املعذب عليه يف الدنيا واآلخرة وكيف يطبق عليهم هذا احلكم ، ولكن حكم هنـا علـى         
ظاهرهم بالكفر وعدم اإلميان حسب الكتاب والسنة ، ألن ظاهرهم يدل على أم موالني للكفار   

تطبيـق حـد الـردة قبـل     ، فرحيني هلذه املواالة ، هلذا لو حكمنا على ظاهرهم بالكفر بدون            
هلذا شرع يف تبيان حكم     . بل موافقاً هلما    . استجوام ملا كان هذا احلكم خمالفاً للكتاب والسنة         

  : الظاهر فقال 
، فليس هلم  الذين آمنوا وليهم اهللا ـ تعاىل ـ ، أي ال غريه  : فاآلية تقتضي أن الناس قسمان " 

، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، فال )   موىل لكماهللا موالنا ، وال   (،   موىل دون اهللا ورسوله   



 واسطة ، فمن اختذ الطاغوت ولياً من دون اهللا ، فقد خسر خسراناً مبيناً، وارتكب خطباً جسيماً           
وقال . لبتة ، كما تقتضيه اآليةافليس إال ويل اهللا وويل الطاغوت ، فال شركة بوجه من الوجوه         ،

 يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا             فَال وربك ال   - :تعاىل
،   ، وقد حكم اهللا أال نتوىل الكفار بوجه قط، فمن خالف ملا حيكم ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما

لنهي بأبلغ الوجوه واإلقسام على ذلك فاستفده       د ا فأىن يكون له إميانٌ ، وقد نفى اهللا إميانه ، وأكّ          
   اهـ" 
  ).  واملؤمنني أنصارالسيف البتار ، على من يوايل الكفار ، ويتخذهم من دون اهللا ورسوله كتاب (
  

وهذا ال ينـاقض    . فهذا الكالم يدل على أن العامل حكم بالكفر على ظاهرهم           ) : زكريا( أقول  
. هم الشروط الذي ذكرها فهم ال يزالون على ملـة اإلسـالم             كالمه األول بأم إذا حتققت في     

. فاحلكم األول هو حكم الكفر املعذب عليه يف الدنيا واآلخرة واحلكم هنا احلكم على الظاهر                 
  . وال بد من التفريق بني احلكمني حىت يفهم كثري من أقوال العلماء 

  :نستنتج من هذه الفتوى ما يلي 
ولقد وضحت  .يس من أصل الدين ألن اجلهل فيه عذر بشروط            أن العمل الذي فعلوه ل    -1

أن جمرد العمل الذي فعلوه ليس ناقض ألصل الدين وأن العمل حمتمل وأنه لو حكمنا على أغلب        
الظن لكان احلكم عليهم ظاهراً بالكفر ولكن إذا اردنا أن حنكم عليهم حكم الكفر املعذب عليه             

  . ن األمر ونقيم عليهم احلجة يف الدنيا واآلخرة فيجب أن نتحقق م
 أن العمل الذي فعلوه كفر خمالف لإلميان ألن ظاهره الوالء للكفار ولكن ال يكفر فاعله -2

ليس كل من وقع يف الكفر :" فالقاعدة تقول . الكفر الذي يعاقب عليه حىت تقام عليه احلجة 
 "وقع الكفر عليه  

وعدم اإلميان وهو جاهل ال يكفر الكفر املعذب     أن من يفعل هذا العمل الذي ظاهره الكفر          -3
  . عليه إال بشروط ولكن يعاقب على فعله هذا عقاب املفرط وليس عقاب املرتد 

  
أما اآلن فأريد بعون اهللا أن أعلق على ما جاء من جهل وسوء فهم لكالم العلماء ممن مسى نفسه                   

لبسة املغرضة والـذي مساهـا زوراً       يف ما كتبه يف رسالته امل     " طالب علم من عوام أهل التوحيد     "
  "احلسام املبني على من تسمى سيف الدين وزعم أنه موحد من أهل الدين   " وتاناً

  
  . عليه من اهللا ما يستحق " طالب العلم من عوام أهل التوحيد " من مسى نفسه : يقول 



فكيف يكونـون مـسلمني   بداية متناقض ،     )قوم يف بالد اإلسالم من املسلمني     (  :قول السائل   " 
  !!ويفعلون ما يصفه السائل من األمور املكفرة ؟؟

  
جوابك يدل على أنك ال تفهم الكالم ، ومع هذا تشمر ! سبحان اهللا ) : زكريا ( أقول بعون اهللا 

فاملشرك الذي يفهم اخلطاب ، له احلق عندما يقرأ هذا الفهم ، أن يـصف مـن                 . للرد واخلط   
" طالب علم من عوام أهل التوحيد " فيه من أمثال هذا الذي مسى نفسه يدعون التوحيد ويكتبون  

  .أن يصفهم بأم ال يفهمون الكالم 
أين التناقض يا هذا ؟ السائل يسأل عن أناس األصل فيهم اإلسالم ويعيشون يف بالد اإلسـالم                 

عذب يسأل هل هم مرتدون يستحقون حكم الردة والكفر امل        . صدر عنهم ما صدر فما حكمهم       
  عليه ذا العمل أم ال ؟ 

فإذا كان عملهم هذا خيرج من امللة كانوا يستحقوا    ! هل فهمت اآلن ملاذا وصفهم من املسلمني ؟       
 فهم باقون علـى   "  :هلذا ترى العامل جييب عن حكم الردة فيقول يف اجلواب           . ذا حكم الردة    
  "جرى عليهم أحكام املرتدين   و،  وا  ارتدفإن اعتقدوا تعظيم الكفر     "  :ويقول    "أحكام اإلسالم 

   ".، فإن رجعوا عن ذلك ، وتابوا إىل اهللا ـ تعاىل ـ ، وإال فهم مارقون   فيستتابون"  :ويقول 
ملاذا وصفهم ذا الوصف ؟  وأنـه ال يوجـد           ! أفهمت اآلن يا من تسمي نفسك طالب العلم         

 .   أن تتحصرم يا من تزبزبت قبل. تناقض ذا الوصف إال يف فهمك العقيم 

  ".طالب العلم من عوام أهل التوحيد  " من مسى نفسه: يقول 
، ويفرحون به ، فما تقولـون يف         ، ويرضون بذلك   عون أم من رعية النصارى    يد( : قال السائل   

،  ، وهي تسمى الرايات ، مثل رايات النـصارى         إميام ، ومن اجلملة أم يتخذون لسفنهم بيارق       
   )  بأم من رعيتهمإعالماً منهم

انظر إىل وصف السائل هلؤالء القوم وما مجعوا من أنواع الكفر ، فهم يدعون              : قلت بعون اهللا تعاىل     
صراحة أم من رعية النصارى املشركني ، وال يكتفون بذلك يل يصرحون أم راضني بذلك  ، بل               

فهذه أعمال كل واحدة لوحـدها      . ويصرحون أيضاً أم فرحني بانتسام إىل النصارى املشركني         
ومن مث زاد السائل كفراً آخر ، من أم يضعون أعـالم النـصارى          . تكفي خلروج املوحد من امللة      

فإن كان وضع أعالم النصارى . املشركني يف سفنهم إعالماً للناس بأم من رعية النصارى املشركني  
وال !!!  بأنه من رعية النصارى املشركني  لغرض دنيوي يكفر به املرء ، فكيف مبن يضع ذلك إعالماً

  ."   حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
  



نعم ما فعلوه ظاهره الكفر وهذا ما قاله الشيخ األهدل اليماين  ولقد             ) : زكريا( أقول بعون اهللا      
ل   ولكن ه. "وظاهر اآليات واألحاديث عدم إميان املذكورين" : بينت ذلك من كالمه حيث قال 

ذه األعمال يكفرون كفر التعذيب ويقام عليهم حكم الردة ؟ هذا أمر آخر حيتـاج لـشروط                
  . وحتقق من حال الشخص 

. أما وضع أعالم النصارى على سفنهم فهذا العمل ليس حبد ذاته كفر وإمنا حيتاج إلقامة احلجة                 
كن عندما تقام احلجة    ول. فالعلم ليس كالصليب يف وضوح الكفر       .فاجلهل يف هذه املسألة عذر      

ولكـن  .  فهو كفر وردة     - حىت لو كان ألجل الدنيا       -يف هذا املوضوع ويرفع مع ذلك العلم        
قبل إقامة احلجة ال يكفر من يرفع من املسلمني علم الدولة الكافرة على سفينته مبجرد الرفع  بل                

  . جيب إقامة احلجة عليه
  

  ".هل التوحيد طالب العلم من عوام أ" من مسى نفسه : يقول 
   . )االًهإن كان القوم املذكورون ج( : قال الشيخ األهدل 

من جهل أن األعمال اليت وصفها السائل هي كفر خيرج من امللة مل يعـرف               : قلت بعون اهللا تعاىل     
  .التوحيد بعد ، فليتعلم التوحيد من أساسه 

  
ن كالمك هذا كالم من ال يعرف أنصحك أنت بأن تتعلم التوحيد من أساسه أل) : زكريا ( أقول 

أنصحك قبل أن تكتب أن تتعلم ما هو أصل الدين حىت ال تقع مبثل ما وقع                . ما هو أصل الدين     
وحىت ال تقع أيضاً مبثل ما وقع فيه الكاتـب  . فيه اخلوارج يف عدم تفريقهم بني الكافر والعاصي   

وهو ممن أخذ القلـم وبـدأ   . ميان بأنه اإلميان بشروط اإل:من الصومال الذي عرف أصل الدين     
  " تزبزب قبل أن يتحصرم " يكتب مثلك قبل أن ينضج علمياً فبمثلكم يقال 

  
  .طالب العلم من عوام أهل التوحيد  " من مسى نفسهمث أنظر ماذا يقول  

ومن العجيب أن الشيخ سيف الدين خالف هذا القول بنفسه يف نفس الكتـاب وبـني أن والء                   " 
إن مسألة عدم مظاهرة الكفار وإعانتـهم علـى         : ( يعذر اإلنسان فيه باجلهل حيث قال       الكفار ال   

إعانـة   ألن أعظم أصول الرباء والكفر بالطاغوت ، ومن أعظم أصول ملة إبـراهيم ؛               املسلمني من 
 : ومساعدم على املسلمني تدل على أمرين خطريين الكفار

  . عليهم ويساعد على قتلهم وكسرهم وإذالهلمبدليل أنه يعني: أ ـ زوال املواالة للمؤمنني 



فإن مساعدة الكفار دليل على مواالم وتعظـيمهم ونـصرم          : ـ زوال الرباءة من الكفار       ب   
  .وإعزازهم مبا فيه إذالل للمسلمني وتسلط عليهم 

ـ  ، لنين األصي فقد ادم عنده هذلذلك من ظاهر الكفار وأعام على املسلمني         الن ال وهذان األص
  اهـ  ) . يعذر فيهما باجلهل وال التأويل

  
كما مل تفهم   ." طالب العلم من عوام أهل التوحيد       " إنك يا من مسيت نفسك      ) : زكريا  (  أقول  

  . كالم الشيخ األهدل اليماين مل تفهم كذلك كالم الشيخ سيف الدين املوحد 
  .اقضه يف كالمه ؟ سبحان اهللا فهل تظن أن الشيخ سيف الدين املوحد ال يفهم ما ينقل وين

من سئل عنهم الشيخ األهدل اليماين ، إذا وصل م األمر إىل مسألة الوالء الذي حتدث عنـه                  
الشيخ سيف الدين املوحد هنا ، فال شك أن الشيخ اليماين أيضاً يكفرهم كما كفرهم الـشيخ                 

 اليماين ، وهلذا نقل الشيخ سيف الدين املوحد وهذا ظاهر جلي مع أدلته يف كالم الشيخ األهدل           
  .دقق يف إجابة الشيخ اليماين . سيف الدين املوحد كالم الشيخ األهدل اليماين يف كتابه  

ولكن حىت يصل حال هؤالء الذين سئل عنهم الشيخ لدرجة الوالء املكفر الذي يدخل بأصـل                
 ليس من أصل الـدين      فعملهم مع أنه ظاهره الكفر    . الدين جيب معرفة حاهلم قبل احلكم عليهم        

والوالء الذي هو من أصل الدين والـذي        . وليست له عالقة بالوالء الذي هو من أصل الدين          
حتدث عنه الشيخ سيف الدين املوحد هو مظاهرة الكفار وإعانتهم على املسلمني وعدم مواالت              

 ؟ طبعاً من    فهل حال هؤالء الذين سئل عنهم الشيخ اليماين ينطبق على هذا الوصف           . املسلمني  
ولكن من ال يفهم الكـالم      . بال  : يفهم الكالم ويعرف ما هو أصل الدين جيداً ال بد أن جييب             

سيحكم مع التعجب أن الشيخ ." طالب العلم من عوام أهل التوحيد " مثل هذا الذي مسى نفسه 
  . قوة باهللا وال حول وال . سيف الدين املوحد قد ناقض كالمه بنقل كالم الشيخ األهدل اليماين 

  
  : طالب العلم من عوام أهل التوحيد "يقول من مسى نفسه 

ه يعتقدون رفعة دين اإلسالم ، وعلـو      ،  االً    هإن كان القوم املذكورون ج    ( : قال الشيخ األهدل    " 
    )على مجيع األديان ، وأن أحكامه أقوم األحكام ، وليس يف قلوم مع ذلك تعظيم الكفر وأربابه

كيف جيتمع اعتقاد رفعة اإلسالم ، وعلوه على مجيع األديان ، وأن أحكامـه           : ن اهللا تعاىل    قلت بعو 
فمن احملال عقالً وشرعاً أن جيتمع اإلميان       ! أقوم األحكام ، مع ما ذكره السائل من أعمال هؤالء ؟؟          

ملشركني ،  فإن من مل يكن يف قلبه تعظيم الكفر ، ال يصرح بأنه من رعية ا              . والكفر يف قلب إنسان     
وأنه راض بذلك وفرح به ، ويضع بيارقهم إلعالم الناس أنه من رعية النـصارى ، ومـن مث هـذه     



وحصر الكفر يف اعتقاد القلب   . األعمال هي كفر ولو ادعى من فعلها أنه ليس يف قلبه تعظيم الكفر              
  ."من مذهب غالة املرجئة اللذين أمجع علماء اإلسالم على تكفريهم فتنبه 

  
  ! يا اهللا على هذا اجلهل املركب والفهم األعوج ) : زكريا  ( أقول

كيف جيتمع اعتقاد رفعة اإلسالم ، وعلوه على مجيع         " : قولك يا من تزبزبت قبل أن تتحصرم          
   !"األديان ، وأن أحكامه أقوم األحكام ، مع ما ذكره السائل من أعمال هؤالء ؟؟

فعة اإلسالم ، وعلوه على مجيع األديان ، وأن أحكامـه  بل قد جيتمع  اعتقاد ر ) : زكريا  ( أقول  
ومن يقل عكس ذلك فهو جاهل متعامل ال . أقوم األحكام ، مع ما ذكره السائل من أعمال هؤالء 

ألن ما فعله من سئل عنهم حيتمل كما بينت سابقاً وأنه ليس مـن أصـل   .يعرف حقيقة األمور      
  . الدين 

فمن احملال عقالً وشرعاً أن جيتمع اإلميان والكفر يف قلب  " :رم  قولك يا من تزبزبت قبل أن تتحص   
  ." إنسان 
ألن .بل من املمكن شرعاً وعقالً أن جيتمع اإلميان والكفر يف قلـب إنـسان               ) : زكريا  ( أقول  

إفهـم  . ومن يعتقد الكفر جاهالً ال يكفر حىت تقام عليه احلجة           . املسلم قد يعتقد الكفر جاهالً      
  .  ألنه مفتاح حلل كثري من املشكالت هذا جيداً
لقلت لـك   ." فمن احملال عقالً وشرعاً أن جيتمع الشرك والتوحيد يف قلب إنسان            : "ولو قلت   
ومن ال يفـرق بـني الـشرك    . ولكن الظاهر أنك ممكن ال يفرق بني الشرك والكفر   . صدقت  

  .والكفر سوف خيلط كثرياً 
ولقد ذكرت يف ردي سابقاً قاعـدة متفـق   . واإلميان قد جيتمع يف قلب الشخص الواحد الكفر     

    "ليس كل من وقع يف الكفر وقع الكفر عليه : " عليها وهي 
حنن نعرف أن إنكار الصالة كفر وكذلك إنكار أيـة مـن            : ولفهم هذه القاعدة أضرب مثاالً        

 يكفر حىت   القرآن كفر فلو أن شخصاً موحداً مل يصله أن الصالة فرض وأنكر فرضية الصالة ال              
وكذلك لو أن . تقام عليه احلجة ، مع أن ما فعله كفر وهو يعتقد الكفر وهو عدم فرضية الصالة 

وهلذا مل  . شخصاً أنكر آية من القرآن مل تصله فال يكفر حىت تقام عليه احلجة مع أنه فعله كفراً                  
 واستمر يصلي جلهة القدس يكَفَّر من صلى يف اجتاه  القدس جهالً بعد أن حولت القبلة إىل الكعبة

واعتربت صالته صحيحة وهو يصلي حنو القدس مع أن القبلـة قـد             . حىت أقيمت عليه احلجة     
. ولو صالها حنو القدس بعد أن عرف بتحويل القبلـة لكفـر             . حتولت للكعبة يف هذه األثناء      

   .واألمثلة على هذا كثرية يرجع إليها من كتب العلماء يف شرحهم هلذه القاعدة 



   
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 

فإن من مل يكن يف قلبه تعظيم الكفر ، ال يصرح بأنه من رعية املشركني ، وأنه راض بذلك وفرح                    " 
  " به ، ويضع بيارقهم إلعالم الناس أنه من رعية النصارى 

  
رح بأنه حيمل اجلنسية األجنليزية هل كل من يص  . يا رجل أنت ال تعي ما تقول        ) : زكريا  ( أقول  

  يعظم يف قلبه الكفر ؟؟؟ 
  وهل كل من يقول أنه راض ذه اجلنسية وفرح ا يعظم يف قلبه الكفر ؟

وهل كل من يضع على سفينته علم البلد الذي هو تابع هلا يعظم يف قلبه الكفر ؟  سبحان اهللا 
  !!على هذا الفهم العقيم 

 جلوء سياسي من املوحدين وحيمل جواز سفر أجنيب وعنـدما           حسب هذا الكالم فكل من أخذ     
  .يسأل عن جنسيته وجييب  باسم هذه البد فهو ممن يعظم يف قلبه الكفر 

  . وكل موحد فرح حبصوله على اللجوء السياسي فهو ممن يعظم الكفر يف قلبه 
 بلد ؟ فـإذا  أنت تابع ألي: لو سئل أحد من املوحدين : وليس هذا فقط بل حسب هذا الكالم        

قال لألردن أو مصر أو تركيا أو أي بلد كافر ال حيكم بشرع اهللا يكون ذا الكـالم اسـتحق                    
وال حول وال قوة إال باهللا !! سبحان اهللا على هذا اجلهل املركب .وصف أنه قد عظم بقلبه الكفر 

 .  
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 

  ." مال هي كفر ولو ادعى من فعلها أنه ليس يف قلبه تعظيم الكفر ومن مث هذه األع" 
  

هذه الكلمات واألفعال ظاهرها الكفر ولكن ال يكفر من فعلها من املسلمني )  : " زكريا ( أقول  
أما تعظيم الكفر يف القلب فهو كفر حبد ذاتـه          .  ولقد بينت ذلك سابقاً     .حىت تقام عليه احلجة     
  .فتعظيم الكفر يناقض أصل الدين وليس فيه عذر باجلهل  . حىت لو مل يتبعه عمل

   
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 

وحصر الكفر يف اعتقاد القلب من مذهب غالة املرجئة اللذين أمجع علماء اإلسالم على تكفريهم                " 
  ." فتنبه 

  



  عتقاد القلب ؟ ومن هو الذي حصر الكفر فقط يف ا) : زكريا ( أقول  
من يقرأ كالم الشيخ اليماين وحيكم عليه أنه حصر       . يا رجل تعلم فهم الكالم أوالً مث امحل القلم          

   .الكفر فقط بالقلب عليه أن يراجع فهمه للكالم 
وإن كانوا علماء بأحكام اإلسالم ، ومع ذلك صدر عنهم ما           "  :أنظر ماذا يقول الشيخ اليماين      

  ".ن رجعوا عن ذلك ، وتابوا إىل اهللا ـ تعاىل ـ ، وإال فهم مارقون  ، فإ ذكر فيستتابون
  هل هذا كالم من حيصر الكفر فقط بالقلب ؟ 

  هل هنا الشيخ اشترط لتكفريهم إعتقاد القلب أم اكتفى بعلمهم أحكام اإلسالم  ؟ 
 لإلسالم  ؟ وأن من يستتاب هو الذي ارتكب الكفر هنا حىت يرجع"فيستتابون " وهل تفهم معىن 

. قوله يستتابون يعين  أنه حكم عليهم بالكفر ومل يشترط إعتقادهم . وإال فسيقام عليه حد الردة     
  .فكالم الشيخ واضح ولكن ملن يفهم الكالم 

   
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 

تاب الذي نقل فيه قول     ومن العجيب أن الشيخ سيف الدين يرد على نفسه بنفسه ، ففي نفس الك             "
ومثل هذه الـشبهة ، شـبهة        : (الشيخ األهدل ومل يعقب عليه بتصحيح انظر باهللا عليك ماذا قال            

وهذا خمـالف    . باالعتقاد وأنه ال يكفر حىت يعتقد     واإلعانة  وهي ربط املظاهرة    أخرى خطرية مثلها    
 وهذه العقيدة أفسد من عقيـدة   .للكتاب والسنة وإميان الصحابة وتابعيهم بإحسان رضي اهللا عنهم          

  ."اليت كفرهم عليها علماء السلف الصاحل ) اجلهمية ( غالة املرجئة 
فإن احلكم أو االسم إذا علق بالعمل واألمر الظاهر يف األدلة مث صرف إىل االعتقاد فهذا هو أصـل                   

قرآن والسنة وأقـوال    وهذا االعتقاد يدل على بطالنه أدلة كثرية من ال         . اخلبيثاعتقاد غالة املرجئة    
سبق ذكره من   ما    للتذكري انهمو  ، ولقد ذكرنا بعضها ،     الصحابة وتابعيهم بإحسان رضي اهللا عنهم     

رسول ـلم يستفصل ال، فقصة العباس والنفر من املسلمني الذين شاركوا ضد املسلمني يف غزوة بدر           
  .اهـ )  احلكم بالعمل الظاهرعلق صلى اهللا عليه وسلم منهم ومل يقل هل تعتقد ذلك أم ال ؟ بل 

   ومن يتوهلم منكم فإنه منهم   :قال تعاىل: ( وقال يف موضع آخر يف نفس الكتاب 
 ، وتعليقه باالعتقاد    فعل ظاهر :  وهو توليهم ، والتويل      بالفعلأنه علق وربط احلكم     : ووجه الداللة   

 .وحنوه تعليق مبا مل يعلق اهللا به عموماً أو مبسائل معينة منه ؛ كبغض اإلسالم أو من أجل كفرهم 
 مل يقيـدوا ذلـك      باإلمجـاع  وهي كثرية جداً تفوق احلصر ، وكلهم          إطالقات أهل العلم  هذا ، و  

  .اهـ) باالعتقاد يف هذه املسألة ، وال كانوا يسألون من فعل ذلك ما هو اعتقادك 
  



يرد على نفسه بنفسه يدل     اامك للشيخ سيف الدين املوحد بأنه متناقض أو         ) : زكريا  ( أقول  
أيضاً على قلة فهمك للكالم وعدم تفريقك بني املسائل اليت يتكلم عنها الشيخ سـيف الـدين                 

وأنا احلقيقة مل استغرب قولـك هـذا      . املوحد واملسألة اليت يتكلم عنها الشيخ األهدل اليماين           
 الكالم ، فمن ال ميلك فهم     واستغرابك بعد أن قرأت ما كتبته يف البداية ألن املشكلة هي يف فهم            

الكالم يكتب مثل هذا الكالم الذي كتبته وظننت نفسك فرحاً أنك من محاة التوحيد واملدافعني               
  . عنه زوراً وتاناً 

على كل سأوضح لك ما هو الفرق بني كالم الشيخ سيف الدين وكالم الشيخ اليماين وأنـه ال              
  .  نفس املسألة  يوجد أي تناقض بينها ألن ما يتكلما عنه ليس

الشيخ سيف الدين املوحد يتكلم عن عمل مكفر ال يصدر إال عن كافر مهما كان اعتقاده وهو                 
والشيخ اليماين مل يسأل عـن هـذه     . مظاهرة وإعانة الكفار على املسلمني وعدم تويل املسلمني         

  .ني وحال من سئل عنهم ليست كحال من يظاهر ويعني الكفار على املسلم. املسألة 
فإن احلكم أو االسم إذا علق بالعمل واألمر الظاهر          : "أنظر ما يقوله الشيخ سيف الدين املوحد        

   .اخلبيثاعتقاد غالة املرجئة يف األدلة مث صرف إىل االعتقاد فهذا هو أصل 
إفهم هذا الكالم أوال وسوف يظهر لك الفرق بني احلالة اليت يتكلم عنها الشيخ اليماين واحلالة                

  . يت يتكلم عنها الشيخ سيف الدين املوحد ال
  فهل عمل من سئل عنهم اليماين فيه احلكم أو األسم علق بالعمل واألمر الظاهر يف األدلة ؟ 

إذا أجبت على هذا السؤال اجلواب الصحيح فسوف تفهم الفرق بني احلالتني ، احلالة اليت حتدث 
  . ا الشيخ سيف الدين املوحد عنها الشيخ اليماين واحلالة اليت يتحدث عنها هن

  
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 

   . )وظاهر اآليات واألحاديث عدم إميان املذكورين( : قال الشيخ األهدل " 
سبحان اهللا ، كيف يكون ظاهر اآليات واألحاديث تدل على عـدم إميـان              : قلت بعون اهللا تعاىل     

قليل هو حكم هلم باإلسالم إن كانوا جهاالً ومل يعتقدوا تعظيم الكفر ، إنه              املذكورين ، وكان قبل     
أمل يكن من األفضل له أن حيكم عليهم بظاهر اآليات بدل أن حيكم عليهم حبكم               . لتناقض عجيب   

  !!!!  "خيالف ظاهر اآليات ؟؟؟
  

Commentaire ]lc1 : [فر  



 يوجد فيه أي تناقض بل وأنه ال. لقد بينت سابقاً ما معىن هذا الكالم ) : زكريا ( أقول بعون اهللا 
هو توضيح لفتوى الشيخ اليماين ، ولكن مع األسف قليل الفهم سيفهم هذا بأنه  تناقض عجيب           

  .يف كالم الشيخ األهدل اليماين 
أبارك لك هذه األسبقية يف كشفك تناقض الـشيخ األهـدل           : أقول ملن مسى نفسه طالب علم       

 التاريخ إىل وقتنا احلاضـر مل يكتـشف هـذا          فمن هذا !!!. هـ  1271اليماين الذي تويف عام     
طالب العلم مـن عـوام أهـل      التناقض العجيب يف كالم الشيخ إال أنت يا من مسيت نفسك              

  .واهللا املستعان " التوحيد
وكما قلت سابقاً الشيخ اليماين مل حيكم على ظاهرهم وإمنا حكم على حقيقة أمـرهم ومـدى                 

وإال فهو هنا يبني أن الفعل حبد ذاته ظاهره .وا حكم الردة  دخوهلم يف الكفر املعذب عليه ليستحق     
  .فلو رأى املسلم هذه السفينة اليت حتمل علم الكفار وقصفها ال يعترب فعله خطأ  . الكفر 

وهناك فرق بني احلكم على الظاهر الذي ال نستطيع أن نتحقق منه واحلكم على الظاهر الـذي                 
 نستطيع أن نتحقق منه وفيه أكثر من احتمال ال بد قبـل  فالظاهر الذي. نستطيع أن نتحقق منه     

فمن ثبت إميانه بـيقني ال      .احلكم على املسلم بالكفر أن يتحقق من الشخص وتقام عليه احلجة            
  .يزول عنه إال بيقني فال يزول بالشك 

  
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 
، والـذين     اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور          : قال تعاىل : قال الشيخ األهدل    

، فاآلية تقتضي أن النـاس        اآلية... كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوم من النور إىل الظلمات         
اهللا  (، فليس هلم موىل دون اهللا ورسوله،  الذين آمنوا وليهم اهللا ـ تعاىل ـ ، أي ال غريه  : قسمان 

، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، فال واسطة ، فمن اختذ الطاغوت ولياً )  وىل لكمموالنا ، وال م 
  .اهـ  ) من دون اهللا ، فقد خسر خسراناً مبيناً، وارتكب خطباً جسيماً

فكيف حكم مع هذا القول على من اختذ الطاغوت ولياً باإلسالم إن كـان              : قلت بعون اهللا تعاىل     
  !!! "تعظيم الكفر ؟جاهالً ومل يعتقد يف قلبه 

  
ومن هو الذي حكم على من اختـذ الطـاغوت وليـاً            ! كفاك جهالً يا رجل     ) : زكريا  ( أقول  

  باإلسالم وإن كان جاهالً ومل يعتقد يف قلبه تعظيم الكفر ؟ 
ولو كان ثابتاً ذلك ملا . من سئل عنهم الشيخ األهدل اليماين ليس ثابتاً أم اختذوا الطاغوت ولياً 

  .  ال السائل وال املسؤول على احلكم عليهم بالكفر تردد



ألن السائل إذا مل يعرف أن من يتخذ الطاغوت ولياً ال يدخل اإلسالم فهو أيضاً مل يدخل اإلسالم     
ومن ال . ألن من يعرف أصل الدين يعرف أن من يتخذ الطاغوت ولياً ال يكون موحداً أبداً. بعد 

فلو كان حال هؤالء ثابـت بـأم اختـذوا          . لطاغوت بعد   يعرف هذا ليس مبسلم ومل يكفر با      
  .الطاغوت ولياً ملا تردد مسلم يف تكفريهم 

   
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 

، فـأىن   وقد حكم اهللا أال نتوىل الكفار بوجه قط، فمن خالف ملا حيكـم              ( : قال الشيخ األهدل    "
   . )اهللا إميانهيكون له إميانٌ ، وقد نفى 

إذا تأملت يف هذه اجلملة علمت أنه خيرج والء الطاغوت من شروط صـحة              : قلت بعون اهللا تعاىل     
  . "التوحيد ، فيجعل الكفر من باب خمالفة احلكم فقط ، وليس من باب نقض التوحيد فتأمل 

  
وشر األمور ما .ضحك واهللا ال أدري وأنا أقرأ هذا الكالم أأبكي أم أ        ) : زكريا  (أقول بعون اهللا      

يا رجل اتق  اهللا يف نفسك ويف من يقرأ كالمك من            .!!!  ما شاء اهللا على هذا الفهم       .  يضحك  
فإذا كنت يف هذا املستوى من فهم الكالم ملاذا حتمل القلم وتكتب مدعياً زوراً              . عوام املوحدين   

  وتاناً وتعاملاً أنك تكشف شبهات امللبسني يف التوحيد ؟
رج الشيخ اليماين والء الطاغوت من شروط صحة التوحيد ؟ وهل من جعل الكفر هـو                أين أخ 

خمالفة احلكم قد أخرج والء الطاغوت من شروط صحة التوحيد ؟ سبحان اهللا على هذا الفهـم              
أليس حكم اهللا هو الذي يبني شروط صحة التوحيد ؟ أم تظن نفسك أنت هو من يقرر                 . العقيم  

  د ؟ما هي شروط صحة التوحي
أقول لك ناصحاً ومشفقاً عليك وعلى من يقرأ  "فتأمل "  مث عن قولك بعد هذا اجلهل وقلة الفهم   

كالمك من عوام املوحدين ، تأمل أنت مبا قد قاله الشيخ اليماين سابقاً حىت ال تفتـري  علـى                    
  : امسع قول الشيخ األهدل اليماين .الشيخ كما افتريت على الشيخ سيف الدين املوحد 

 اهللا ويل   :  ، قال تعاىل   وظاهر اآليات واألحاديث عدم إميان املذكورين     "  :ل الشيخ اليماين    قا
الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجـوم مـن       

ـ تعاىل الذين آمنوا وليهم اهللا : ، فاآلية تقتضي أن الناس قسمان   اآلية... النور إىل الظلمات 
، والـذين  )  اهللا موالنا ، وال موىل لكـم  (، فليس هلم موىل دون اهللا ورسوله،  ـ ، أي ال غريه 

كفروا أولياؤهم الطاغوت ، فال واسطة ، فمن اختذ الطاغوت ولياً من دون اهللا ، فقـد خـسر                   



ة بوجه من    ، فال شرك   فليس إال ويل اهللا وويل الطاغوت      ، خسراناً مبيناً، وارتكب خطباً جسيماً    
   ". لبتة ، كما تقتضيه اآليةاالوجوه 

هل من يتكلم ذا الكالم خيرج والء الطاغوت من شروط صحة التوحيد ؟ ) : زكريا ( أقول 
  .فتأمل أنت أوالً قبل أن تكتب وتتهم خرياً لك 

    
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد " يقول من مسى نفسه 

ين يرد عليه أيضا يف نفس الكتاب واهللا املـستعان علـى هـذا       ومن العجيب أن الشيخ سيف الد     " 
قال عبد اللطيف بن عبد الـرمحن آل الـشيخ يف           و: ( التناقض العجيب ، قال الشيخ سيف الدين        

 إن األمور اليت هي مناقضة للتوحيد واإلميان بالرسالة فقد صرح رمحه اهللا   ":توضيح كالم ابن تيمية 
 هـ.ا" .ع كثرية بكفر أصحاا وقتلهم بعد االستتابة ومل يعذرهم باجلهل           يف مواض ) أي ابن تيمية    ( 
  ).10/432،433  السنية ، والدرر101منهاج التأسيس صـ (

من مسائل التوحيد وضدها من املناقض  ومناصرة املسلمني وبغضهم معاداة الكفار أن  : ووجه الداللة   
  "اهـ  ) . . قال ابن تيمية كماوهذا ال يعذر فيه باجلهل وال التأويل للتوحيد

  
واهللا هو  . يا رجل كفاك جهالً وخترصاً وقلة فهم  فامرك هو العجيب            ) : زكريا( أقول بعون اهللا    

  . املستعان على أمثالك 
أين التناقض بني كالم الشيخ اليماين وكالم الشيخ سيف الدين املوحد ؟ وكل منهما يتحدث عن 

  . مسألة ختتلف عن األخرى 
وهذه هي . يف الدين املوحد هنا يتحدث عن معاداة الكفار وبغضهم ومناصرة املسلمني الشيخ س

وكذلك يتحدث عن حكم مناصرة . األمور اليت من مسائل التوحيد وضدها من املناقض للتوحيد 
أما حالة من سئل الشيخ اليماين عنهم فهي ال تدخل يف هذا إال بشروط              . الكفار على املسلمني    

والتناقض سببه الفهم  . ومن خلط بني هاتني املسألتني سيجد تناقضاً وال بد          . خ اليماين   بينها الشي 
  .واهللا املستعان .اخلاطئ للكالم وليس يف الكالم نفسه 

    
  :طالب العلم من عوام أهل التوحيد "    يقول من مسى نفسه 

كالم كفري آخر    له   )هـ1271ت  (الشيخ عبد اهللا بن عبد الباري األهدل اليماين         أما  " 
وما قولكم : قال السائل :السؤال الثامن: (يف نفس الكتاب جمرد ذكره يغنينا عن الرد عليه حيث قال 



أنا من رعية النـصارى     : يف من خوصم وطلب حكم الشريعة وحكمت عليه الشريعة، وقال اآلخر          
  ؟ ؟ أم ال ؟ وهل هو مرتد ، فما تقولون ماله حالل وأريد حكم النصارى

 حكـم  إن قال رعوي النصارى ذلك كارها حلكم الشريعة مستحالً: اجلواب :السؤال الثامن جواب  
 وإن قال ذلك من غري قـصد ،   جتري عليه أحكام الردة املقررة يف باا      ، وصار مرتداً   النصرانية كفر 
لبتار اهـ من كتاب السيف ا )  جيب تعزيره مبا يراه حكم الشريعة املطهرة، كان فاسقاً وال استحالل

  ." على من يوايل الكفار ويتخذهم من دون اهللا ورسوله واملؤمنني أنصار 
  

إذا كان الشيخ األهدل اليماين يعتقد أن التحاكم إىل غري شريعة اهللا            ) : زكريا  ( أقول بعون اهللا    
ولكن ال نستطيع أن جنـزم      . جمرد حرام ومعصية وليست كفر وإميان بالطاغوت فهو غري مسلم           

بل بالعكس فمن باقي كالمه الذي مل ينقله من مسى نفـسه  . ذا الكالم أنه يعتقد ذلك من جمرد ه  
وإليك اآلن باقي كالم الـشيخ  . يتبني أن من أراد التحاكم لغري شرع اهللا فهو منافق  طالب علم 

  .والتعليق على اجلواب 
  
  :السؤال الثامن" 

: كمت عليه الشريعة، وقال اآلخر    وما قولكم يف من خوصم وطلب حكم الشريعة وح        : قال السائل 
  ؟ ؟ أم ال أنا من رعية النصارى وأريد حكم النصارى، فما تقولون ماله حالل؟ وهل هو مرتد

  :جواب السؤال الثامن
، وصار    حكم النصرانية كفر   إن قال رعوي النصارى ذلك كارها حلكم الشريعة مستحالً        : اجلواب
، كـان   ، وال استحالل ، وإن قال ذلك من غري قصد    باا  جتري عليه أحكام الردة املقررة يف      مرتداً
فال وربك ال   {:  ، وعلى األول محل قوله عز وجل        جيب تعزيره مبا يراه حكم الشريعة املطهرة       فاسقاً

} يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تـسليما        
اختـصم  : امت وابن مردويه من طريق ابن هليعة عن أيب األسود قال          ، أخرج ابن أيب ح    ]65: النساء[

رجالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقضى بينهما ، فقال الذي قضى عليه ردنا إىل عمر بـن   
يا :  فلما أتيا عمر قال الرجل" نعم انطلقا إىل عمر: "، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اخلطاب

، فردنا إليـك ،      ، فقال ردنا إىل عمر     ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هذا        ابن اخلطاب، قض  
مكانكما حىت أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما        : فقال عمر . نعم: أكذاك ؟ قال  : فقال  

مشتمال على سيفه، فضرب الذي قال ردنا على عمر فقتله، وأدبر اآلخر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فقال رسول اهللا صلى اهللا     . ، ولو ما أين أعجزت لقتلين        يا رسوله اهللا قتل عمر صاحيب     : قالوسلم ف 

فال وربـك ال  { فأنزل اهللا عز وجل  "ما كنت أظن أن جيترئ عمر على قتل املؤمنني          ": عليه وسلم   



هد وله شوا . انتهى  .. اآلية، فهدر دم ذلك الرجل وبريء عمر من دمه          ] 65: النساء[} ..يؤمنون  
أمل تر إىل الذين يزعمون أم {: وقال تعاىل .. أخرجها زحيم يف تفسريه واحلكيم الترمذي يف نوادره 

آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به                  
الطرباين بسند صحيح   ، أخرج ابن أيب حامت و     ]60:النساء[} ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا     

، فتنافر إليـه   كان أبو برزة األسلمي كاهنا فقضى بني اليهود فيما يتنافرون فيه: عن ابن عباس قال   
، وأخرج ابن إسحاق  اآلية} …أمل تر إىل الذين يزعمون {: ، فأنزل اهللا عز وجل ناس من املسلمني

امت قبل توبته ومعتب بن قشري ورافع       وابن املنذر وابن أيب حامت عن ابن عباس كان اجلالس بن الص           
بن زيد وبشري يدعون اإلسالم ، فدعاهم رجال من قومهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ،        
فدعوهم إىل الكهان حكام اجلاهلية فأنزل اهللا عز وجل اآلية، وهلذه األحاديث شواهد أخرجها ابـن       

 عباس استوفاها يف الدر املنثور للسيوطي رمحـه     جرير وعبد ابن محيد وابن أيب حامت والثعليب عن ابن         
وال ريب أن هذا القائل الذي قال أريد حكم النصارى قد زاغ وعـرض نفـسه        : قلت  . اهللا تعاىل   

وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول  {:للوقيعة فيه وشابه املنافقني الذي قال اهللا يف حقهم   
أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنـذر         ] . 61:النساء[} ودارأيت املنافقني يصدون عنك صد    

اذهب : تنازع رجل من املنافقني ورجل من اليهود فقال املنافق: وابن أيب حامت عن جماهد يف اآلية قال     
. اذهب بنا إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا اآلية : بنا إىل كعب بن األشرف وقال اليهودي

كان رجالن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما : جرير عن الربيع بن أنس قالوأخرج ابن 
خصومة أحدمها مؤمن واآلخر منافق فدعاه املؤمن إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعاه املنـافق إىل                 

 وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسـول رأيـت   {: كعب بن األشرف فأنزل اهللا عز وجل      
 عن الـشريعة    - أي املعرض    -فقد قضت اآلية الكرمية بأن الصاد       } املنافقني يصدون عنك صدودا   

احملمدية استحق عنوان النفاق والتسمي به لفعله ما خيالف املؤمنني املسلمني من االنقياد واإلذعـان               
ان مبنـه وكرمـه   حبكم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ىف مجيع ما جاء به خامته ختم اهللا لنا باإلمي             

  .وجوده آمني 
الرمحن بن سليمان مقبول     احملققني واملتحققني واملتخلقني بزبيد عبد    ) خامتة(يف فتاوى السيد العالمة     

  : األهدل رمحه اهللا تعاىل ما لفظه
، وكذا ما يتعارفـه      اعلم أن ما يتعارفه بعض القبائل من جهة احلجاز من األعراف املخالفة للشرع            

جه غريهم من القبائل قد تكلم فيه أئمة اإلسالم وهداة األنام وقد رفع يف ذلك سـؤال          على ذلك الو  
إىل مفيت عصره يف الديار اليمنية الويل العالمة يوسف بن يوسف املقري واملنشئ له العالمة تقي الدين 
الفيت حمشي الروض وقد صحح هو ومجاعة كثريون من علماء زبيد على جواب املقـري املـذكور،        



هم الفخر الناشري واجلمال القماط واجلمال الزيلعي، ومن علماء اجلبال اجلمال النهاري مؤلـف              من
  .  الكفاية وغريه

وحاصل اجلواب أن عوائد القبائل املعروفة عندهم اليت يسموا بأمساء اخترعوها وأوضاع وضـعوها              
ومن ،   جهنم مع الضالني، متورط يف ومن حكم ا أو ألزم فهو خارج من الدين،  منابذة للشريعة

، وال حيل ألحد من أهل الدين السكوت  ، حالل الدم بشرطه اعتقد صحة ذلك فهو كافر ال حمالة
، وال حيل التحاكم إليه واهللا أعلم مبصاحل  ، أو يتكلم به ، بل جيب اإلنكار على من يتعاطاه على ذلك

قوا ذلك إىل شياطينهم لريدوهم ويزعمـون       ، وإمنا ألقى ذلك الكفرة واجلهلة من امللحدين وأل         عباده
 كمـا   ، فيخرجوم بذلك عن دينـهم    ،   ، ودفع الفنت والشرور    أم يريدون بذلك صالح األمور    

أخرج الشيطان أهل الشرك بعبادة األوثان، بتخيل صور أنبيائهم، وكان بعد ذلك أن عبدوها، فنسأل 
،  يف فيها مصاحل دينـهم ودنيـاهم وأخـراهم      اهللا السالمة فإن اهللا قد خلق اخللق وشرع هلم تكال         

، أن  ، وعلى العوام التابعني لدين سيد املرسلني    فالواجب على حكام املسلمني وعلى العلماء العاملني      
، وال حيل لكل قادر السكوت عليه والتغاضي عنه فإنه من أعظم  ينكروا ذلك ويزيلوه ويردعوهم عنه

  .انتهى .. املنكرات
   " األعراف اليت ابتدعها أهل اإلسالم، فما بالك بأحكام الكافرين الطغاة ؟؟فإذا كان ذلك يف 

  
يتبني من كالم الشيخ اليماين أنه يعتقد اعتقاداً جازماً أن من حتاكم            ) : زكريا  ( أقول بعون باهللا    

هذا هو اعتقاد الشيخ  .، متورط يف جهنم مع الضالني خارج من الدين لغري شرع اهللا فهو كافر ،       
  . هدل اليماين واضحاً يف كالمه ومن ينقل عنهم األ

  .واآلن أريد أن أوضح جواب الشيخ اليماين على السؤال الثامن حىت ينتفي التعارض بإذن اهللا 
  : يقول الشيخ األهدل اليماين 

، وصار   حكم النصرانية كفرإن قال رعوي النصارى ذلك كارها حلكم الشريعة مستحالً  : اجلواب" 
، كـان   وإن قال ذلك من غري قصد وال استحالل،   ري عليه أحكام الردة املقررة يف باا       جت مرتداً
   ) "  جيب تعزيره مبا يراه حكم الشريعة املطهرةفاسقاً

  
هنا يف اجلواب اشترط الشيخ اليماين ملن سئل عنه حىت حيكم عليه حبكم الردة              ) : زكريا  ( أقول  

فإذا قصد ما يقوله فقد ارتـد ،        . اً لكالمه مستحالً له     ويستحل دمه وماله ، أن ال يكون قاصد       
  . وإذا استحله ايضاً يكون مرتداً حىت ولو مل يقله أو قاله عن غري قصد  



وكذلك إن وجد أنه ممن يكره حكم الشريعة حيكم عليه ايضاً بالردة ولو قبل حكمها ومل يتحاكم     
  .لغريها أو يطلب التحاكم لغريها 

هل كان قاصداً يعـي مـا     . حلكم عليه حبكم الردة جيب أن يتحقق من أمره          ولكن عندما يراد ا   
  يقول؟ 

  وحىت لو مل يكن قاصداً ما يقول ،  هل هو ممن يعتقد جواز التحاكم لغري شرع اهللا ؟ 
ألن من يصدر عنه هذا القول ممـن يـدعي          . جيب التحقق من هذه األمور للحكم حبكم الردة         

  .  ألن قوله ظاهره الكفر .اإلسالم تدور حوله الشكوك 
 فإن وجد أنه مل يقصد ما يقول وأا جمرد كلمات قاهلا وليس يف نيته التحاكم لغري شـرع اهللا ،                    

  هل يستحل وجييز التحاكم لغري شرع        - بسبب وجود شبهة حوله      –يسأل للتأكد من إعتقاده     
 اهللا وأنه ال يعتقد حل التحاكم       ؟ فإذا ثبت أنه مل يقل هذا الكالم قاصداً التحاكم لغري شرع           .اهللا  

لغري شرع اهللا ، ال حيكم عليه حبكم الردة ، ولكن ألنه مل ينتبه لكالمه الذي ظاهره الكفر حيكم                   
  . بفسقه وتعزيره مبا يراه اإلمام مناسباً حلالته 

  
  : عليه من اهللا ما يستحق . يقول من مسى نفسه طالب علم 
  من صاحب هذه الرسالة احلقيقي ؟

ا مسألة أخرى حول حقيقة نسبة هذه الرسالة هلذا الرجل ، ألنه شبه مطابق لرسالة عامل آخر من  وهن
التبيان يف كفر من أعان     (  املسماة   – هداه اهللا    –علماء تلبيس التوحيد أال وهو ناصر بن محد الفهد          

بعيد عنـدنا أن  ، ومحد بن ناصر الفهد من علماء من يسمون السلفية اجلهادية ، ومن ال      ) األمريكان  
  .فاهللا أعلم حبقيقة األمر . يأخذ رسالة بأكملها وينسبها إىل نفسه 

تقول من البعيد عندك أن يأخذ ناصر بن محد الفهد رسالة بكاملها وينسبها إىل              ) : زكريا( أقول  
وال تستبعد أن يفعل هذا من هو غري موحد وال تستبعد أن يفعلها الشيخ سيف الـدين                 . نفسه  

أليس هذا مقيـاس    . اعية التوحيد والذي بدأ يكتب فيه قبل أن خيط ناصر الفهد خطاً             املوحد د 
  . أصحاب األهواء واألغراض ؟ جزاك اهللا مبا تستحق 

إن من أراد احلق وكان يعرفت من هو ناصر بن محد الفهد ومدى علمه ويعرف من هو الـشيخ                   
  .سيف الدين املوحد ومدى علمه ال يقول هذا الكالم البته 

    :يف احلاشية : طالب العلم من عوام أهل التوحيد " من مسى نفسه مث انظر ماذا يقول 
إن غالب ظننا أنك أخذت هذه الرسالة من ناصر : وإين أوجه من هنا نصيحة إىل الشيخ وأقول له        " 

 الفهد وهذبتها ، ويبدوا أنك غفلت عن حذف فتوى الشيخ األهدل الكفرية ، والذي أثبتنا بعون اهللا          



وإن األمر ما عاد خفيا على كثري من اإلخوة ، فإنه من األجدر             . تعاىل أنه كفري من نفس كالمك       
فإننا لو فرضـنا أن ظننـا       . بك أن تعترف حبقيقة األمر وتتراجع عن فتوى الشيخ األهدل الكفرية            

ن إيـراد  الغالب صحيح ، فإن اعترافك بأنك هذبت هذه الرسالة من رسالة ناصر الفهد ، وتوبتك م 
الفتوى الكفرية خري لك من الكذب واملكوث على الكفر ، وإنه الختبار لك ، فاختر لنفسك الطريق 

  "األرشد ، وتذكر أن اجلنة حمفوفة باملكاره ، واهللا ويل التوفيق 
  
  من أنتم ؟ وما هو السبب لغالبية هذا الظن ؟  ". غالب ظنكم:  " تقول ) : زكريا ( اقول  

تعمل معك نفس األسلوب وأقول غالب ظين أنك مأجور ومغرض يف كتابة هذه             هل تريد أن اس   
؟ مع أن طريقة كتابتك وسببه يدل على        .الرسالة اليت ترد فيها على الشيخ سيف الدين املوحد          

  . هذا الظن 
  .يا هذا غالبية الظن جيب أن تكون مبنية على قرائن 
. لبية الظن حىت ولو كانت موجودة بالقرائن        هذا وال يكفي يف مثل هذه األمور أن تبىن على غا          

  . وال يقال ملن مل يثبت إدانته بالدليل أنت بأغلبية الظن سارق . فاملتهم برئ حىت تثبت إدانته 
  حتكم على الشيخ سيف الدين املوحد بدون أن تعرف علمه وترجح قول من ال تعرف علمه ملاذا؟ 

  : تقول . ا السؤال أنظر ما هي إجابتك املضحكة السخيفة على هذ
  " من البعيد عندنا أن يأخذ رسالة بأكملها وينسبها إىل نفسه " 
  

ملاذا من البعيد أن يأخذ رسالة بأكملها وينسبها لنفسه ؟  أمل يأخذ أبـو حممـد                 ) :زكريا  (أقول  
  ؟.وغريها من الكتب " عن جهيمان " ملة ابراهيم " املقدسي كتاب 

   .ة بل هو من أفضلهم وهو من علماء السلفية اجلهادي
  "طالب العلم من عوام أهل التوحيد" يقول من مسى نفسه 

ويبدوا أنك غفلت عن حذف فتوى الشيخ األهدل الكفرية ، والذي أثبتنا بعون اهللا تعـاىل أنـه                  " 
  "كفري من نفس كالمك 

دين أنت تتخيل ذلك ، تتخيل أنك أثبت كفر الفتوى من كالم الشيخ سيف ال             ) : زكريا( أقول  
املوحد لقلة فهمك لكالم الشيخ األهدل اليماين ولكالم الشيخ سيف الدين املوحد ولقد كـان               

  .هذا واضحاً يف ردك ولقد بينته بعون اهللا 
 وإن األمر ما عاد خفيا على كثري من اإلخوة ، فإنه            : "يا من مسيت نفسك طالب علم       : مث تقول   

  "ع عن فتوى الشيخ األهدل الكفرية من األجدر بك أن تعترف حبقيقة األمر وتتراج
  .؟ وال حول وال قوة إال باهللا .من هؤالء الذين ما عاد األمر خافياً عليهم ) : زكريا ( أقول 



وتظن أن الشيخ سيف الدين املوحد حباجة لكتب أحد من غري املوحدين ؟ وتظن أن الشيخ إذا                  
واهللا . باته أن حيقق أي مكسب دنوي       ثبت له خطأه ال يتراجع ؟ إعلم أن الشيخ ال يريد من كتا            

وسوف حتاسب أنت وأمثالك على اامك  الشيخ بالكذب والكفر  .هو الذي يعلم حقيقة األمور 
   . بدون دليل 

  
  .   واآلن سأجيب على ما مساها صاحبها نصيحة 

  : عليه من اهللا ما يستحق . يقول من مسى نفسه طالب علم 
  ع إىل احلق املبني احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد نصيحة للشيخ سيف الدين بالرجو

من طالب علم من عوام أهل التوحيد إىل الشيخ سيف الدين ،ننصحك ونفسنا قبـل كـل شـيء      
 علـى فهـم     - صلى اهللا عليه وآله وسلم       -بالتقوى وبالزمه من االنقياد لكتاب اهللا وسنة رسوله         

تكلمني يف تقرير مسائل الدين وال تنقض أصل التوحيد بسبب بعض الصحابة ، وأن ال تنهج سبيل امل    
  .ما ورد من كالم مشكل يف ثنايا كتب أهل العلم 

  أين ج الشيخ سيف الدين املوحد سبيل املتكلمني يف تقرير مسائل الدين ؟) : زكريا ( أقول 
  ومن هم املتكلمني الذين سلك طريقهم ويف أي املسائل ؟ 

   املشكلة اليت نقض فيها الشيخ أصل الدين ؟وما هي املسائل
وال . أنت يا رجل يظهر من كالمك أنك ال تعرف من هم املتكلمني وال تعرف ما هو أصل الدين 

الظاهر أن كل من خالف فهمك فقد خالف أصل الـدين  . تعرف ما هو املشكل يف ثنايا الكتب      
  .  وأن كل من ال تفهمه من الكتب فهو مشكل .ونقضه 
ن األحرى بك عند تقدمي النصيحة إذا كنت من الناصحني حقاً ومل تكـن مـن املُـشهرين                 وكا

املشوشني املغرضني أن تذكر ما هي املسائل اليت ناقض فيها الشيخ أصل الدين وتثبت ذلك مـن       
  .  الكتاب والسنة قبل أن تدعي أنك على الكتاب والسنة وفهم السلف الصاحل 

  
 بفضل اهللا من كثري من شبهات علماء تلبيس التوحيد ممن ذكرناهم يف             وننصحك أن ال يؤدي جناتك    

  .مقدمة هذه الرسالة أن تنغر بنفسك ويأتيك العجب ، ألن اهلداية من اهللا عز وجل 
ه يزكِّي من يشاُء  ولَوالَ فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته ما زكَا ِمنكُم ِمن أَحٍد أَبدا ولَِكن اللَّ            : ( قال تعاىل   

 ِليمع ِميعس اللَّه21: النور) (و(  
  .وإمنا جناتك من كثري من الشبهات مدعاة إىل شكر اهللا عز وجل ومحده ليس إال 

  



  . اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه ) : زكريا( أقول 
  

  نسبة لعلمي حىت تتجرءوا أن تردوا علي ؟ ما علمكم بال: وإن قلت لنا 
مل نرد عليك إال يف أصل التوحيد الذي نعتقد أنه جيب علينا أن نكون على علم وعلـى                  : قلنا لك   

  .بصرية فيه ، حىت ال يلبس علينا علماء تلبيس التوحيد 
  

 هذه ولكن من كالمك يف. نسأل اهللا أن يفهمك أصل الدين ويرزقك تطبيقه ) : زكريا ( أقول 
الرسالة وقلة فهمك ملا جاء فيها أظنك ممن ال يفهم أصل الدين ولو كنت أعرفك لكان أول 

  .امتحاين لك هو يف أصل الدين قبل كل شيء 
  . والكل يدعي أنه يفهم أصل الدين حىت اجلهمية والربملانية والكرامية واخلوارج وغريهم كثري 

ومل يثبـت   .وأنت مل تبني يل ما هو أصل الدين          . ولكن القول بدون دليل هو جمرد إدعاء ال غري        
ولقد ثبت عندي . عندي إسالمك ألين ال أعرفك ، وقولك أنك من املوحدين إدعاء حيتاج لدليل 

وظهر يل من رسالتك أنـك مغـرض    . من رسالتك هذه أنك ال تفهم الكالم وتكفِّر باجلهاالت       
الذي قال رسول اهللا عنهم أم مـن        وأحسن أحوالك أن تكون مثل اخلوارج       .معجب بنفسك   
  . كالب أهل النار 

  : يقول من مسى نفسه طالب علم 
  اعلموا التوحيد جممالً ودعوا األمور املشكلة للعلماء ؟: وإن قلت لنا " 

إننا من أشد الكارهني للشبهات أعاذنا اهللا منها ، ولألسف أتيت بنفسك ببعض من هذه               : قلنا لك   
  . ض اإلخوة بسبب ذلك لوال فضل اهللا ورمحته الشبهات ، كدت تضل بع

  ما هي هذه  الشبهات ؟ ملاذا تفتري يا رجل بدون دليل ؟ !! سبحان اهللا ) : زكريا ( أقول 
  
وإن من لوازم علم التوحيد على اإلمجال أن ال ننقضه بأي مسألة كانت ولو يف جزئية ترتبط بذلك " 

  . " األصل ارتباطاً الزماً 
ال أظنك ذا الفهم ممن يفهم ما يرتبط  ارتباطاً الزماً بأصل الدين ممن ال يرتبط  ) : زكريا( أقول 

  .ولقد بينت ذلك يف ردي عليك 
   

واخلالف يف أصل التوحيد ولو يف مسألة واحدة ينشأ عنه الوالء والرباء وال بد ، لذا كان لزاماً علينا                   
  .د نقضها نقصاً للدين أن ال ننقض التوحيد بأي مسألة من املسائل اليت يع



  
قبلك اخلوارج كَفَّروا خرية الصحابة بعدم فهمهم ما يرتبط بأصل الدين ممن ال ) : زكريا ( أقول 
  . ولكنها كلمة حق أريد ا باطل . مع أنه صحيح . قائلني كالمك هذا . يرتبط 

  
عليك إذا رددت وإننا حنذرك من عقاب وخيم من رب العزة جل جالله وهو عقاب اخلتم ، فنخشى         

  " أنك األعلم واألفقه ، وأننا دونك يف العلم والفقه والفضل " احلق منا ، اخنداعاً بتلبيس إبليس عليك 
أن يؤدي ذلك إىل أن     "  لو كان خرياً ما سبقين إليه أحد ألنين أنا عامل هذا الزمان             " أو بتلبيس آخر    

   .خيتم اهللا على قلبك ، فال يؤثر فيك بعد ذلك أي كالم
   

اعلم يا هذا أن سيف الدين املوحد يأخذ احلق ولو من إبليس ألنه قد يقـول                ) : زكريا  ( أقول  
وليس كل ما ظننتـه  . ولكن ليس كل ما تظنه حق هو احلق        . احلق يف بعض األمور وهو كاذب       

وكذلك من عرف الشيخ وعاشره يعرف أنه غري متكرب وال . حق ورده الشيخ يكون قد رد احلق 
 وأنه يرجع عن خطئه أمام أصغر طلبته ، وقد حصل هذا من الناحية العملية مرات ويشهد                 متعامل

  .  وليس جتهيل الشيخ لك وألمثالك يعد من الكرب وال من رد احلق . على ذلك من عاشره 
  

ويف اخلتام أسأل  اهللا عز وجل أن يرزقين العلم الصحيح ، والعمل الصاحل ، وأن ال يضلين بذنويب 
  .محين برمحته اليت وسعت كل شيء ، وير
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