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على بعض اإلخوة فأرجو أن يتقبلوا ذلك مين كأب يوجه  رمبا أكون قد قسوت قليلا  :ملحوظة
 :أبناءه وكما قال الشاعر

 

 فليقس أحياناا على من يرحم        فقسا ليزدجروا و من يك حازماا 
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 :األولى الحلقة

 المنكرون الغالة 

 :ة والسلم على رسول اهلل أما بعداحلمد هلل والصل

فموضوع هذه الرسالة غاية يف األمهية خاصة يف هذه املنابر املفتوحة اليت متكن كل من هب ودب أن 
 . ينشر مايراه فيها واختلط احلق بالباطل واحلابل بالنابل على كثريين

 صف ... املشمر ... اجملمر ... املدمر ...القاصف ... الناسف ... العا

 كاهلر حيكي انتفاخا صولة األسد          ألقاب مملكة يف غري موضعها 

 "؟ا العريفي أخطأ وليس داعية ضللةملاذ"عندما نشرت مقاليت : 

أن  انربى ثلة من جماهيل النت ... يرعدون ويزبدون ويردون كأهنم أئمة العلم واهلدى يف زماننا ونسوا 
 .ألهنم مل يتعدوا كوهنم جماهيل  عتبار له إطلقاا ا ال كلمهم شرعاا 

عن كبارها .. عرف نفسك ..  يا إخوة العلم دين .. من أنت حىت تتكلم يف صغار املسائل فضلا 
جهودك العلمية وحبوثك ونقاشاتك مع  تارخيك .. كيف طلبت العلم وعلى يد من ومن أجازك وما

 لفاتك ؟؟العلماء ودروسك ومؤ 

أنت متخفي وراء الكيبورد تقول ماشئت ... كلمتك غري معتربة ... ولو اعتربت فتأثريها حمدود 
 .وليتها أقل حدوداا ؤ ومس

بشخصهم وعلمهم والكلمة اليت خيرجوهنا  وتريد من العلماء اجلهابذة الذين يعرفهم الناس لو كنت صادقاا 
يتحملون مسئوليتها كاملة أن يقولوا كلمة احلق أمام جلد اليرحم فلماذا أنت أيها اجملهول النكرة تتخفى 

 وال تظهر شخصك وتارخيك مث تقول ما تقوله من احلق الذي تزعمه ؟

ة البطش هبم يف حني يتقون من ومايدريك أن العلماء ماقالوا كلمة احلق حتت اسم مستعار مثلك خشي
 الظلمة تقاة أو جياروهنم يف حدود اجتهادهم فيما يرون فيه مصلحة أكرب ؟؟
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على العريفي وبينت أخطاءه وخطورهتا ونصحته فمحضته النصح فكأنين عند هؤالء الغلة  لقد أنكرت  
 .جه من امللة اجملاهيل صححت منهجه ومدحت موقفه واليأبون إال أن أكفره وأحكم بردته وأخر 

يلعبون بالتكفري كأنه أسهل مسائل الشرع مما الخيفى على العوام وهو عند العلماء اجلهابذة يف املسائل من 
 !الطوام

 .مقدمة فاسدة ونتيجة أشد فساداا !! العريفي كان يف جلان املناصحة إذن هو مرتد ! ياهلل العجب

لسجون السياسية وإمنا يف اإلصلحيات وال أعرف إىل ينفي فيه أنه كان يف مناصحة ا قرأت للعريفي كلماا 
 من املعتقلني ناصحه العريفي ولو وجد فبماذا ناصحه حىت حيكم عليه بالردة ؟؟ اآلن أحداا 

مغررا هبم وعندهم احنراف عقدي وفكري وتكلف أساتذة  حكومة آل سعود تدعي أن لديها شباباا 
 .وعلماء مبناصحتهم

الخنتلف عليه بل   شرعياا  من هذه فيها فضلء اليقولون إال كلماا وقد جلست عشر جلسات مع جلان 
كانوا ينصتون ملا نقول ويتجاوبون معه حىت قال العسكري املراقب هلم هل أنتم تناصحونه أم هو 

 يناصحكم ؟؟؟

 والشك أنه يوجد بعض الغلة من مجاعات التكفري من مصر وأضراهبم من اجلزيرة يف املعتقل وهم فعلا 
 ناصحة بل غسيل م  .حباجة مل

،  ويقرب منهم هؤالء الذين ينكرون علينا من العوام ومدعي العلم ويكفرون العلماء والدعاة ممن خيالفهم
وحنن هنا الننكر عليهم اإلنكار على العريفي وحنوه بل نوافقهم وإمنا ننكر عليهم احلكم عليه بالردة 

 .وتكفريه
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 :قة الثانيةالحل

 تكفير آل سعود ومرسي 

 يتحداين بعضهم أن أكفر مرسي ويلزمين بلوازم تكفريي آلل سعود وأقول له :

 شرعياا  يل حكماا  هدئ من روعك وهل أنا كفرت آل سعود ؟؟؟ احبث يف تغريدايت منذ بدأت فلن جتد
 .عليهم وال على جندهم يف ذلك وقد وعدت هبذا يف بداية التغريد والزلت عند وعدي 

 .أتدري ملاذا ؟؟ ألنه اليعنيين وال يعين طالب احلق من جل املسلمني 

أكانوا كفروا  الذي يعنيين أهنم ارتكبوا مكفرات وعظائم وخيانات لألمة فوجب إسقاطهم بكل طريق سواءا 
 .يكفروا مث يعرضون على قضاء شرعي إن بقوا على قيد احلياة ليحكم فيهم مبا أنزل اهلل أم مل

هو يريد أن يكفر مرسي ويكفر الذين انتخبوا مرسي وباألوىل يكفر شفيق ويكفر الذين انتخبوا شفيق 
ومن ويكفر أهل رابعة املطالبني بعودة مرسي ويكفر من قتلوهم ويكفر السيسي ومن انتخب السيسي 

يا أخانا احبث عن أقرب مصحة  ..يعارض السيسي ويريد عودة مرسي يعين كل أهل مصر عنده كفار
 !نفسية واعرض نفسك على أول طبيب نفسي

ون إليها بغلوهم هذا وخوضهم جبهل ؤ لمية أعزها اهلل ونصرها وهم يسيهؤالء يدعون مناصرة الدولة اإلس
 يف مسائل شرعية خطرية .

وها وشرعيوها نبهوا على خطورة ذلك وحذروا منه وتربءوا ممن يفعل ذلك عدة مرات وقد والدولة وجماهد
 خنالفهم وخيالفوننا يف مفردات جيوز فيها اخللف ولكل وجهة نظره .

يسقطون العلماء ويطعنون فيهم  ،يتكلمون باسم الدولة والدولة منهم براء مث يدعون أهنم ميثلون أنفسهم 
 واجلهل يفوح من كلمهم وأسلوهبم . ويتطفلون على العلم

الدولة بدون علماء مشهود هلم بالعلم والفضل القيمة هلا وهي يف أمس احلاجة إليهم ولن تكتسب 
 شرعيتها إال هبم .

 والعلماء يف أمس احلاجة للدولة ألهنا قوهتم والقائمة بنصرهتم ونصرة ما يدعون إليه .
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 يعرف الكتاب وال اهلل كتاب يهدي وهذا هو قسم العلماء فل فاألمر كما قال الدكتور البغدادي حفظه
هدايته إال هم وسيف ينصر وهذا هو قسم الدولة والحيققه إال هي وهذا مصداق قوله تعاىل أطيعوا اهلل 

 وأطعيوا الرسول وأويل األمر منكم  وهم العلماء واألمراء .

فهما عينان يف رأس واليفرتقان  من احرتم اخلليفة ومل حيرتم العامل فهو جاهل ومن عكس فهو جاهل أيضاا 
 وهبما ينصر الدين .

أما غلة التكفري واملتهاوون يف دياجيريه الذين يبدأون بقراءة الصارم املسلول وهم مل يدرسوا حىت 
 ا الوضوء والصلة على اهلدي النبوي بعد فنقول هلم :اآلجرومية ومل حيسنوا قراءة القرآن بل رمبا ما أتقنو 

عبد اهلل بن أيب بن سلول رأس النفاق ونص القرآن على كفره ومع ذلك لكونه يدعي اإلسلم وينطق 
الشهادتني عومل معاملة املسلم يف الدنيا ومل يطالب أحد بتكفريه بل مل يصرح النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .ابةبكفره وال أحد من الصح

 فهل نقص ذلك من دينهم شيئا؟؟

احلجاج بن يوسف فعل األفاعيل سجن العلماء والصاحلني من الصحابة وغريهم وقتلهم وضرب الكعبة 
باملنجنيق ونقل عنه تفضيل اخلليفة على النيب صلى اهلل عليه وسلم واختلف السلف واخللف يف تكفريه 

بينهم ؟ وهل كان تكفريه دينا للعامة خيوضون فيه  فهل كفر من كفره من مل يكفره أو دارت رحى احلرب
 وهو هجرياهم ؟؟؟
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 :الحلقة الثالثة

 أنواع التكفير 

 نقول :

املقالة للستفاضة والتبيني ولكن  التكفري حقل ألغام الخيوضه إال خبري وأي خبري !! لن تصلح هذه :أوال
 حض جض مص خص حص}هي فتوى شرعية خمتصرة ملن يعرف العلماء وقدرهم وقدر كلمهم 

 [41]سورة املائدة: {جعمع مظ حط مض خض

 والتكفري نوعان :

 .يعين تكفري طائفة أو موصوف بصفة تكفري غري معني :األول

 وهو قسمان :

قسم نص الشارع على تكفريه : وهذا مشروع مفروض على كل مسلم كتكفري طوائف الكفار وأفرادهم  
كاليهود والنصارى واجملوس والوثنيني والدهريني والنصراين واجملوسي والوثين والدهري ومن مل يكفر هذا 

 القسم فهو كافر واليسع املسلم يف العادة جهل ذلك .

ريه ألنه يدعي اإلسلم ولكن اتصف مبثل ما اتصف به من نص الشارع وقسم مل ينص الشارع على تكف
على تكفريه : فهذا مشروع أيضا كالرافضة والقبوريني والعلمانيني والرافضي والقبوري والعلماين وهو 

 مفروض على كل مسلم ومن مل يكفر هذا القسم فليس بكافر ألنه مما يسع املسلم جهله .

 عني يعين فلن ابن فلن وهو ثلثة أقسام :تكفري امل :الثاني

قسم يشهد على نفسه بالكفر أي ينتسب إىل طائفة نص الشارع على كفرها كأن يقول : هو نصراين أو 
هو يهودي أو هو ملحد فهذا مشروع تكفريه ومفروض على كل مسلم وتسري عليه أحكام الكفار ومن 

 .أو مكرهاا  ري كأن يكون جمنوناا مل يكفره فهو كافر بشرط خلوه من موانع التكف

وقسم يدعي اإلسلم ويشهد على نفسه باالنتساب لطائفة متصفة بوصف مثل وصف مانص الشارع 
على تكفريه كأن يقول أنا رافضي أنا قبوري أنا علماين ويف نفس الوقت يقول أنا مسلم ويشهد 
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ذه الطائفة يعين خروجه من امللة ألن الشهادتني فهذا اليشرع تكفريه حىت تقام عليه احلجة بأن انتسابه هل
عندها من األوصاف ماخيرجها من امللة فإن أقيمت عليه احلجة بشروطها والتزم أوصاف طائفته وانتفت 

 .موانع التكفري كفر بعينه وهذا اليكفره إال من كان أهل لفهم كل ماتقدم وهم العلماء

طائفة متصفة بوصف مثل وصف مانص وقسم يدعي اإلسلم واليشهد على نفسه باالنتساب إىل 
 فهذا الخيلو من أمرين : الشارع على تكفريه لكنه ارتكب ناقضا من نواقض اإلسلم أو ارتكب مكفراا 

أو كفر لكن  أن يكون الناقض أو املكفر مما أمجع العلماء عليه وهذا نادر جدا فهذا يقال له ارتكب كفراا 
فار حىت يوقف شرعا لدى القضاء ويتأكد فيه من توافر اليوصف بأنه كافر وال تقام عليه أحكام الك

شروط التكفري ومن انتفاء موانعه ويستتاب فإن تاب وإال حكم بكفره وقتل ردة وعومل معاملة الكافر 
 ووجب تكفريه على كل مسلم علم حبكم القاضي ووثق به .

ارتكب كفرا إال من العلماء  أن يكون الناقض مما اختلف فيه فهذا ال جيوز تكفريه حبال واليوصف بأنه
ويشرع للعامة نقل ذلك عنهم  الكبار الذين حيررون مسألة اخللف ويرون أن الراجح كونه ارتكب مكفراا 

التبنيه ويشرع رفع أمره لوالة األمر ليعرض على القضاء فإن تبىن القاضي قول من رأى عدم تكفريه من 
املة املسلم يف كل شيء وإن حكم القاضي باجتهاده العلماء حكم بإسلمه والجيوز تكفريه ويعامل مع

عليه بالكفر مبثل ماتقدم آنفا من ضوابط فيقتل ردة ويعامل معاملة الكافر ويتحمل القاضي مسئولية ذلك 
 .ويشرع للعامة الذين يتبعون مذهب من يكفره تكفريه بناء على حكم القاضي

 

 :(مسألة غاية يف األمهية ) :ثانيا

فرب كافر اليقتل واليقاتل ورب مسلم يقتل ويقاتل فاملسلم القاتل يقتل  ؛غري متلزمني التكفري والقتل 
والصائل يقتل واملبايع خليفة بعد األول يقتل واجلاسوس يقتل واملعني للعدو ولو حكم بإسلمه يقتل 

 .اتلة التقتل وهكذاوالكافر الذمي اليقتل واملعاهد اليقتل واملستأمن اليقتل والرسول اليقتل واملرأة غري املق
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 :الحلقة الرابعة

 أنواع الحكام وأنواع اإلنكار عليهم 

 : أنواع احلكام أوال :

نواع وهذه يف احلقيقة للخليفة وقد أحلق هبا بعض املتأخرين حكام املناطق من حيكم املسلمني له ستة أ
 خلفا ملا عليه علماء األمة قاطبة والصحيح عدم اإلحلاق :

مسلم عدل يف نفسه عادل بني الرعية : وجبت طاعته وعدم اخلروج عليه باالتفاق كعثمان رضي اهلل  -1
 عنه .

ة : وجبت طاعته وعدم اخلروج عليه عند أهل السنة واجلماعة مسلم فاسق يف نفسه عادل بني الرعي -2
 خلفا للخوارج كبعض خلفاء بين أمية .

مسلم فاسق يف نفسه جائر بني الرعية ولكن يقيم الشرع واجلهاد وسائر لوازم والية األمة : اختلف  -3
ولعدم اجلدوى غالبا   السلف يف طاعته واخلروج عليه واستقر األمر على عدم اخلروج عليه حقنا للدماء

 كيزيد .

مسلم فاسق يف نفسه ناشر للفسوق واخلنا يف رعيته جائر بني الرعية خائن لألمة اليقيم الشرع وال  -4
 اجلهاد : وهذا خيرج عليه ويزال مهما تكلف ذلك من دماء على خلف ضعيف غري معترب كالتتار .

كم بكفره وجب اخلروج عليه وخلعه باالتفاق .  فسواء حكم بكفره أم مل حي بواحاا  مسلم ارتكب كفراا  -5
 كمن تعرفون .

 الذي قال بواليته شذاذ اآلفاق . (برمير)ـ كافر تغلب على املسلمني ال تنعقد له والية أصل . ك  -6

 

 اإلنكار على احلكام : ثانيا :

 :تتفاوت درجات اإلنكار عليهم وفقا للتفصيل السابق
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 عليه علنية والغيبته ومن محل السيف عليه قتل .وال جيوز اإلنكار  ينصح سراا  :فاألول

وجيوز اإلنكار عليه علنية وغيبته فيما جاهر به من فسق ، ومن محل السيف عليه  ينصح سراا  :والثاني
 وافق اخلوارج ووجب أخذه وحماكمته على جنايته إن كان الشوكة له ووجب قتاله إن كان ذا شوكة .

واجلهر طريق العلماء الربانيني وهو مايسمى األمر باملعروف والنهي عن  وجهراا  ينكر عليه سراا  :والثالث
املنكر وفاعله لو قتل فيه فهو خري الشهداء وجيوز محل السيف عليه ومناصرة من حيمله حىت يفصل اهلل 

 بني الفريقني وجيوز الكف خشية الفتنة ملن ظهر له ذلك .

 لسيف عند القدرة وجيب نصرة اخلارج عليه حىت يعزل .وخيرج عليه با وجهراا  ينكر عليه سراا  :والرابع

 مهما تكلف األمر . جيب اخلروج عليه بالسيف مطلقاا  :والخامس

 حىت يزال . مل تنعقد له والية وهو حمارب أبداا  :والسادس

 

 

كما   يكون إال بالسيف فقط مع مجاعة وشوكة ال فاخلروج عليه ال عادالا  مهما كان اإلمام عدالا  :تنبيه
 .امللبسونيلبس 
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 :الحلقة الخامسة

 ؟من هم العلماء 

 (العلماء ورثة األنبياء)

 (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه)

ضع ألهواء أصحاب األهواء واجلهلة الذين إذا وافقهم فهو عامل وإذا خالفهم فهو خت العامل له أوصاف ال
 .نكرة أو عامل سوء

به وحقره وتطاول عليه حينما قال مااليعجبه ففيه ووقره حينما كان يقول ماحيب مث أزرى  من احرتم عاملاا 
 .مسحة يهودية خبيثة

ت قالوا عن ابن سلم سيدنا وابن سيدنا وخرينا وابن خرينا فلما ظهر هلم إسلمه قالوا شرنا هب  فاليهود قوم 
 .وابن شرنا

ن العلم املختلفة العامل له تاري  يف طلب العلم ثىن ركبه عند العلماء السابقني له وتعلم على أيديهم فنو 
وشهدوا له بأهليته لنشر العلم وتعليمه مث أصبح له  من آالت وأصول وفروع حىت أجازوه وأثنوا عليه خرياا 

تلميذ هنلوا من علمه واستفادوا منه وبرزوا يف العلم على يديه مث أثرى األمة بأحباثه ودروسه ومؤلفاته 
 نه وغريهم بالعلم والفضل والسبق .ونقاشاته وشهد له من حوله من أهل العلم من أقرا

أما قارئ الكتب أو مستمع احملاضرات فليس بعامل ومن حفظ القرآن أو األحاديث أو أقوال العلماء أو  
أصالة أو سرقة وكتب  أو كتباا  أو رسالة أو ألف كتاباا  من كتب حبثاا ،  كتاب كذا وكتاب كذا فليس بعامل

 .عن نفسه الشي  فهؤالء مجيعا ليسوا بعلماء

اليدل  أم صغاراا  أكانوا كباراا  أو من وظف يف هيئة علماء سواءا  ني من قبل الطواغيت أو غريهم مفتياا من ع  
 .ذلك على علمه أو فضله أو خري عنده بل رمبا كان العكس

من ظهر يف الفضائيات وعلى شاشات التلفاز ويف وسائل اإلعلم اليت حتت سلطة الطواغيت أو غريهم 
 .أو فضله أو خري عنده بل رمبا كان العكس اليدل ذلك على علمه



 

 

 والتحذير منهم على الغالة  الرد
 

13 

فعلماء اليهود هم علماء  ،وإن كان داعية ضللة فضلله الينزع عنه الوصف بالعلم  العامل يسمى عاملاا 
 .وأحبار وإن كانوا يهوداا 

 علماء الضللة هم أمثال علماء الرافضة والباطنيني وغلة املتصوفة وحنوهم .

 أما األشاعرة واملاتريدية ومن شاهبهم فعلماؤهم خمطئون جمتهدون واليوصفون بعلماء ضللة .

علماء السوء أكثر ما يطلقون على علماء السلطني الذين حيرفون للناس دينهم ألجل أهواء السلطان 
بعض وهؤالء اليدخل فيهم من يداري السلطان أو يثين عليه يف ،  فيما لديه من دنيا وجاه وطمعاا 

 .األحوال بغرض مصلحة الدين وخدمته فيما يعتقد

اجملاهد اإلمام يف اجلهاد وهو ليس من العلماء فلحيل له أن يفيت وال أن يتكلم يف دين اهلل وإمنا يرتك العلم 
 ألهله .

ين يف أما يف واقع مايدور يف مواطن اجلهاد فالكلم فيه للعلماء النافر  العامل القاعد يتكلم يف اجلهاد نظرياا 
اهدين املوثوقني قدر نفس املواطن فإن عدموا يتكلم القاعد شريطة تلقي الصورة بوضوح من اجمل

 .االستطاعة

من اجملاهدين أو ممن حيب اجلهاد أو يبغض الطواغيت أعجب بعض الناس واختذوه هلم  الذي ألف كتاباا 
ا تقدم العتباره من العلماء وقد يكون كتابه يرجع إليه فالعربة مب اليقدم شيئا واليؤخر يف اعتباره عاملاا  إماماا 

 ب قبل أن يتحصرم .عليه ألنه تزب   أو كتبه وباالا 

وماذكرناه يف هذه الرسالة املختصرة مبثوثة أدلته يف كتب أهل العلم ومن أراد تتبعها من طلب العلم 
 يف كلم العلماء وأفعال الصدر األول من سلفنا الصاحل . حاضرةا  جيدها ميسرةا 

أراد مناظريت يف شيء منها فأنا على استعداد تام لذلك شريطة أمرين : أن يكون عاملا وبامسه  ومن
 املشهور به .

 واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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