
١٦١٩

   




إعداد
امليمن حممد بن قاسم بن إبراهيم د.

اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة مدير معايل مستشار
للقضاء العايل املعهد يف املشارك واألستاذ

      P-1619



١٦٢٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

1620 Blank



١٦٢١

4
A

~    
     

وصحبه أمجعني،  آله وعىل حممد، نبينا عىل وسلم وصىل اهللا رب العاملني، احلمد هللا
بعد: أما

فرتة زمان يف كل اهللا جعل وقد ،S النبي قال كام األنبياء، العلامء ورثة فإن
العمى، من ويبرصوهنم ،اهلد ضل إىل العلم يدعون من أهل من بقايا الرسل من
وفقدهم رمحة، أمة أي ووجودهم يف ورساهتا، األمة قادة  الربانيون هم فالعلامء 
كان ما  بخري  الناس يزال وال  واالقتداء، التأيس مورد ألهنم اإلسالم، يف ثلمة
األمة يف له «ومن  :~ اإلسالم  شيخ يقول شؤوهنم،  يف مرجعهم علامؤهم 
أئمة فهؤالء هم األمة أجناس مجاهري يف عليه وحيمد يثنى بحيث عام، صدق لسان
موارد من وعامته صواهبم، إىل بالنسبة قليل وغلطهم الدجى، ومصابيح اهلد
عن بعداء فهم والعدل،  العلم يتبعون الذين وهم فيها، يعذرون التي  االجتهاد
العامل شيخنا أن ونحسب األنفس»(١)، هتو وما الظن اتباع وعن اجلهل والظلم،

~ وأسكنه  العثيمني، بن صالح حممد الزاهد العابد الشيخ الفذّ العالمة العامل
هلم ووضع اهللا، وصدقهم اهللا،  صدقوا الذين النوادر هؤالء من جنته، فسيح
الربانية، باملواهب واختصه عباده، يف قلوب حمبتهم اهللا وأنزل األرض، يف القبول
ا متواصالً مباركً ا جهدً يبذل كان يف رجل، وقد جتتمع أن قلّ الفذة التي والقدرات

.٤٣/١١ الفتاو (١)
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الضال، وهداية الناس، ونفع املستفتي وإجابة السائل، وإرشاد اجلاهل، تعليم يف
راد ـ وال اهللا عليه ر قدّ حينام حتى وعمره، ووقته جهده عليه ذلك كل واستغرق
يقعده مل باملرض وأصيب أجله، هناية كان الذي االبتالء يصطفيه ليبتليه أن ـ لقدره
النافع، واملسرية املباركة، وواهللا الطريق هذا مواصلة والعجز عن واإلهناك املرض
واإلعجاب والسعادة بالفخار ليشعر واملوجه واملعلم  والداعية العلم طالب إن
وهو وفتاواه وتوجيهاته الشيخ وهو يستمع لدروس سامحة واإلجالل والتقدير
الطعام عن وحتى بل احلركة وعن الصوم  عن  يعجز املرض، رسير  عىل يرقد
اإلعجاب مبعث وهذا  املؤثرة، املشاركات تلك عىل  يرص ذلك ومع والرشاب، 
يشعر ذلك مقابل ويف وفخرها، األمة ذخرية هذه  هم هؤالء أن يكون والتقدير
 ~ شيخنا  أن حاله بحاهلم، فاحلق يقارن وهو واخلجل بل والذنب بالتقصري
ال وفضاء له،  ساحل ال بحر فهو  والتعليم، والعلم والبذل،  العطاء يف مدرسة
ومن وعمق الفهم، البناء، قوة غريه عن يميزه والفنون، شتى العلوم يف له منتهى
األخص أن وتالميذه عىل ا، خصوصً منطقته وأبناء ا عمومً الوطن هذا عىل حقه
احلق هذا يؤدوا وأن واالستفادة، اإلفادة وجوانب واالقتداء، التأيس معامل يربزوا
يف كبرية عليهم بدرجة خمتلفة، ألن تالميذ العامل يعول ومشاركات شتى، صور يف
والوقائع واألحوال، بالظروف واملعرفة املالزمة، من طول هلم ملا اجلوانب، هذه
مؤثرة وهي حيثيات وإفتاءه، وتعليمه العامل توجيه من خالهلا عايشوا التي والقرائن
واخلاصة، العامة مع ترصفاته ومعامل العامل مواقف حقيقة إبراز يف كبرية  بدرجة
باالستفادة يقارن يامثل وال العامل ال من التلقي أن العلمي الوسط عىل خافٍ وغري
يف مقصودة ليست واملالزمة املجالسة ذلك أن املختلفة، الوسائل خالل من منه
يفيد العلم وطالب وتعليم، وتربية تزكية العلم وإنام فحسب، العلم إدراك شأن
القضايا مع ومواقفه وهديه وسمته وتعليمه علمه واالقتداء يف التأيس شيخه من
من قريبًا ا موقعً متثل التي اجلامعة  وهي  القصيم  جامعة أحسنت  ولقد املختلفة،
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والعلامء، مدينة العلم يف حياته طيلة وعاش وترعرع، الشيخ فيه نشأ الذي املكان
وعىل رأسهم أجالء، رشفت بأن تكون موطن علامء التي الفيحاء، عنيزة حمافظة
عبدالرمحن العالمة الشيخ وشيخه ،~ العثيمني صالح حممد بن الشيخ شيخنا
عقد إىل بادرت حينام اجلامعة أحسنت أقول وغريهم. ،~ السعدي نارص ابن
جهود برصد عنيت العلمية التي حممد العثيمني الشيخ الندوة املباركة جهود هذه
يل  يكن هبا مل علمت وحينام والعلامء، العلم لطالب العلمية وإبرازها ~ الشيخ
الشيخ علم اهللا بالنهل من رشفني وقد الواجب عيلّ عظم أستشعر وأنا أن أتأخر
وحتى ١٤١٣هـ عام من حياته من األخرية يف الفرتة عنه، ومالزمته والتلقي الغزير
وقد اهللا له، غفر سامحته، يد عىل النظامية ذلك بالدراسة قبل ورشفت اهللا، توفاه
ال العلمية حياته من جوانب جانب ومنهجي رؤيتي ويف بل يف نفيس وأثّر ين شدّ
الشباب منها يعاين التي معاجلة االنحرافات يف ودوره أمهيته عىل يزايد ا أحدً أظن
ال اجلانب الذي إنه والتطرف، واإلرهاب يف الغلو ومتثلت اخلصوص، وجه عىل
األمنية اجلوانب إىل تصل آثاره وامتداد أرضاره ألن  عليه، السكوت ا أحدً يسع 
وقد ببعيد،  ا  عنّ والتكفري التفجري حوادث  وما  اليومية، احلياة عصب هي التي
عالقة وإيضاح وافيًا، بيانًا املسألة هذه بيان يف األوىف لشيخنا ~ النصيب كان
والواجبات ومعرفة احلقوق بالراعي، والرعية بالرعية، باملحكوم، والراعي احلاكم
والقيادة الرشعية يف الوالية املتمثلة الوحدة هذه تكون حتى واجلامعة يف اإلمامة
الوحي ومهبط الرسالة، وموطن اإلسالم بلد يف عليها الرعية واجتامع احلكيمة
أن شك من وما االنحراف،  عن بمنأ السعودية العربية اململكة اإليامن ومأرز 
جمردة، وترصفات سلوكيات االنحرافات ليست تلك ألن ا، جدً مهم العلامء بيان
بالفكر، يقابل  والفكر واإلرهاب، العنف عنها نتج فكرية انحرافات هي وإنام
جاوزت بالقصرية ليست فرتة شاركت وقد املؤصل، الرشعي بالبيان ويصحح
أيدها ـ الدولة وجهتها التي املؤثرة واملشاركات املتميزة، الربامج يف مخس سنوات
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للرعاية نايف بن حممد  مركز األمري طريق عن الفكر قضايا  يف للمتورطني ـ اهللا
وكان وفتاواه، مواقف شيخنا ~ وأقواله عىل ا كثريً وكنت اعتمد واملناصحة،
هذه يف بحثي أن يكون آثرت ولذا ا لإلقناع، رئيسً وسببًا عميق يف املعاجلة، أثر هلا
وأثر ذلك الرشعية السياسة يف العثيمني: حممد الشيخ {جهود عن: الندوة املباركة
يف  العلمية هذه اجلوانب أدون عىل أن كنت عزمت الفكري}، وقد األمن حتقيق يف
يستهان ال كبرية علمية مادة ومجعت االستقصاء، من يقرب مستفيض، ومجع بحث
استكامل هذا دون ذلك حال الظروف وتوايل االنشغاالت، مع كثرة إال أنني هبا،
بعد ما فرتة يف ولو بني اإلكامل ا مرتددً وبقيت الستقباله، املحددة الفرتة البحث يف
ويبقى الندوة، هذه املشاركة يف يف هبا أرشف عمل، ورقة إىل ذلك حتويل املؤمتر أو
األخوة وأستبيح عليه، عزمت ما وهذا بعد، فيام أستكمله  ا  هامً متطلبًا  البحث 
وأخلص ظروف الوقت، فرضته الذي الترصف هذا عىل ا عذرً الندوة عىل القائمني

اآلتية: النقاط يف مشاركتي

  

هيمنا الذي اجلزء لكن اخلاص، ومنها  العام  منها  كثرية، بتعريفات  عرفت
يرد مما مل األمر والة صادر عن إجراء أو كل تدبري بأهنا: تعريفها الورقة هذه يف
األمة وتتفق مصلحة بام حيقق والتبدل التغري شأهنا التي من أو  خاص نص فيه
تقدير إىل تعود رشعية، ترصفات وهي العامة(١)، وأصوهلا الرشيعة أحكام مع
العتبارات ختضع وتنظيامت إدارية، وتراتيب بينها، واملوازنة واملفاسد املصالح
ثمة دليل ليس أنه باعتبار تستغل قد ولذلك املرسلة، املصالح مبدأ تعود إىل كثرية

فيها. خاص

عطوه، العال عبد الرشعية، السياسة إىل واملدخل ٥٠/١ـ٥٢، السري، علم الرشعية يف السياسة انظر: فقه (١)
.٧ ص خالف، عبدالوهاب الرشعية، والسياسة ،٤٧ ص
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العلامء عند قديامً مل تعرف التي احلديثة املفاهيم الفكري من األمن مفهوم يعد
الدين حفظ مقاصدها من أن يف اعتباره، باعتبار شأهنا كان للرشيعة بلفظها، وإن
تعريفات عدة وردت لكن السابقني، عند ا حمددً ا تعريفً هلا نجد والعقل، وهلذا مل
سالمة عىل الطمأنينة  حتقيق أبرزها: من لعل املعارصين، الباحثني بعض عند
التحصن مع الصحيحة، من املصادر واألخذ باالعتصام باهللا، واالعتقاد؛ الفكر
االنحراف مظاهر ومعاجلة ،األخر الثقافات مع الرشيد والتفاعل الباطل، من

واملجتمع(١). النفس، الفكري يف

    ~       
          

بالدليل  املقرون  الرشعي، احلكم بيان بارزة يف ~ عناية لشيخنا  كان لقد
األحكام معرفة إن يقول ~: احلق، وكان وإيضاح عىل احلجة املبني والتعليل،
عن وجمردة األحكام، هذه متعلق هي التي الوقائع وأحوال ظروف عن معرفة جمردة
حقيقتها يف األحكام جيعل هذه بتنفيذها، املكلف وظروف معرفة أحوال أو اعتبار
والوقائع؛ الظروف رشعي يراعي أساس املبنية عىل الرشعية األحكام هي ليست
واملكانية، الظروف الزمانية مراعية الوقائع، عىل وتطبق تنفذ الرشعية األحكام ألن
أحوال أو حال فيها يالحظ وكذلك التكليفات الرشعية هبذه الظروف، تتأثر وأهنا
النظر بغض احلكم هبذا مكلف وعاقل بالغ كل إن يقال: أن يكفي وال مكلف؛ كل
جممل أو قارص، القول هذا مثل فإن به، املحيطة الظروف وظروفه، أو عن حالته،

     

عبدالرمحن ا»، د. أنموذجً األمن الفكري ”»مفهوم العلمي ضوء املنهج يف ودراستها املفاهيم بناء انظر: (١)
األمن واحلياة، جملة: يف نرش الوادعي، سعيد د. اإلسالمي، ٣٦، واألمن الفكري ص اللوحيق،  معال ابن

هـ. ١٤١٨ (١٨٧) عدد:
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دروسه، خالل من ذلك ~ يطبّق وكان الرؤية، يف وضوح وعدم تشويش فيه
عىل واالعتامد القناعة، واألخذ بقوله، طالبه تورث حكيمة رؤية فيها ير فكان
وكل بالدليل والتعليل، ذلك ويدعم ويوضحه، القول يبني ذلك يف فهو طريقته،

يف الطالب. الرتبية تزرع التي املتوازنة الرؤية احلكيمة من ذلك

        

فيها واستشار بعناية، انتقاها  التي الكتب  من ا عددً ~ لطالبه اختار  قد
والرشوح التعليقات إىل إضافة للفهم، وسبيالً للعلم، منارة هلم لتكون طالبه،
يف احلديث سواء الرشعية مفردات السياسة لبعض عند تطرقه دروسه يف التي ترد
عىل وحرصه الفن، هبذا اهتاممه عىل يؤكد مما  التفسري، أو األصول أو الفقه أو
السياسة كتب من كتابني  ~ رشح  به، وقد معارفهم وإثراء للطالب تعليمه

مها: الرشعية
بالسالطني، للشوكاين. يف االتصال األساطني رفع ـ رسالة ١

العظيمة الرسالة تيمية، وهذه ابن لشيخ اإلسالم الرشعية، السياسة رسالة ـ ٢
القول فيها فصل أن بعد األمراء، آية يرشح التفسري، وهو يف دروس إليها انتقل التي
الكتاب، عىل هذا ا تعليقً التفسري درس فجعل ا، ووضوحً بيانًا املسألة يزيد أن أراد

الفكرية. املعاجلات يف مؤثرة عظيمة نفائس الدرس هذا يف وكان له

    ~ 

دور له الفكري، وكان االنحراف من عدة الشيخ ~ مظاهر عهد حصلت يف
يف ذلك متأسيًا وإرشادهم، وتوجيههم ونصح األمة وإظهاره، احلق تبيني يف بارز
ومتثلت احلق، أراد من يقصده ومنهالً للعلم، منارة كان األمة الصالح، ولذا بسلف
القضايا وبعض التكفري والتفجري، يف عهده يف حصلت التي االنحراف مظاهر أبرز
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الباطل، والنصح ورد احلق، بيان يف الكبري أثرها ملوقفه ~ وفتاواه كانت التي
واملناظرات بل املؤثرة، القوية  والفتاو املنرب،  خطب عرب  واإلرشاد، والتوجيه
ا، كبريً ا نجاحً ـ اهللا بحمد ـ حقق القضايا مما تلك  أطراف مع بعض التي جرت
له والتمكني الناس، عند رسٌ من أرسار القبول له وكان أحد، ينكره ال ا، بارزً ا وأثرً
بل والنوازل، والقضايا اإلشكاالت إليه ترد كانت ولذا فتاواه، وتقبل األرض، يف
كمرص اإلسالمية يف بعض البالد اجلامعات بعض بني التي تقع املواجهات حتى
طالبه كان واألمريكية، األوروبية يف البالد حتى بل وغريها، والشيشان واجلزائر
ويوجههم الناس يرشد وكان القبول، اهللا هلا وضع التي وفتاواه لنرش أقواله ا مصدرً
متعددة، بوسائل وشبهه، الباطل  ويدحض احلق، يبني بام يراه، انحراف  كل  يف
واسعة، رمحة اهللا فرمحه الدمهاء، الليايل لتذهب تشع ا وشمسً الظلامء، يف ا فكان نورً
والرؤ األقوال تلك بتجسيد البيان  هذا  ويكتمل  القويل،  البيان  حيث من هذا

منها: عديدة صور شيخنا ~ يف جسده ما وهذا بالتطبيق العميل، واألحكام

         


ـ اهللا  أيدهم ـ البالد هذه أمر  والة  مع  وتواصل اتصال له  ~ شيخنا  كان
يف وكان بمكروه، قصدهم أو بسوء رامهم من عنهم ويدافع وجيلهم يقدرهم وكان
يتواصل الصاحلني، وكان األمة السابقني، وسلف العلامء ذلك أخالق يف يتمثل ذلك
أن وير غيبتهم وسبهم، عن وينهى عليهم، ويدخل جمالسهم يف ويغشاهم معهم
لرضا وسعيهم اهللا، بام أنزل اهللا، وحكمهم لتطبيقهم رشع جليلة، وذلك مكانة هلم
بالرشيعة  ا أحسن متسكً وحكامها كهذه البالد ا بالدً نعلم ال «إننا اهللا، ويقول ~:
للسياسة ا تطبيقً يعد ذاته بحد والة األمر وكان اتصاله ~ مع ا هلا، وتطبيقً الغراء
الغيبة إنكار البارز يف موقفه  له وكان إياه، اهللا وهبه الذي بالعلم وعمالً الرشعية،
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والداه، رباه

من السبيل هلذا  ما وبيان وشدته، خطورته  وبيان  الوالة، أعراض  يف والتحدث 
ببيعة إىل اإلخالل والسعي والتأليب عليهم، إىل التنفري منهم، تؤدي وخيمة، عواقب
واقعة وهي أخطاء، إذا كان ثمة بل املصانعة، أو املداهنة ذلك يعني وال هلم، اإلنسان
لكن عىل الواقع، يستعيص املثالية فرض ألن غريبًا ـ األمر وليس األمر ـ والة هبا يقر
النصح هو معاجلتها سبيل واملسؤولني احلكام إىل  تنسب التي سيام األخطاء تلك
االتصال للقبول، وهذا أدعى ألنه ا رسً النصح واعتامد احلق بتعقل، وإيضاح بحكمة
وتقدير، وإجالل  بل بحب حبًا يبادلونه األمر والة جيعل الذي  الرس لنا يكشف

عليه.  اهللا فرمحة علمه، ومن منه االستفادة حريصني عىل لقوله، متقبلني

    

بنفسه،  يتواله الذي والتصنيف التأليف من إقالله جيد شيخنا ~ يالحظ من
ذلك، وغري اهللا والدعوة إىل والفتيا، من التعليم بأعباء متنوعة لقيامه ا نظرً وذلك
لكنه ~ من إياه، اهللا آتاه عن الوفاء بالعلم الغزير الذي تعجز مؤلفاته جعل مما
بام  فهو ~ ا، تأليفً الدروس يف وطرحهم تعليمهم يعد الذين والنوادر القالئل
طرحه، يف قويًا بنائه، رصينًا يف ا، ممتنعً سهالً  جيعله ما فيه وجيمع وحيرره، يقوله
سبقت ما املجال هذا يف لسامحته صدر وقد التكرار، فيه يتحاشى عبارته، يف ا حمررً

.Oوالشوكاين شيخ اإلسالم كتايب عىل تعليقه من إليه اإلشارة

        

والنرباس القدوة ذلك يف وكان ا، ا كبريً متيزً املجال هذا ~ يف شيخنا  متيز
املؤمنني، سبيل سلوك  ورام اخلطى، نفس عىل السري أراد من به حيتذي  الذي 
~ عدة شيخنا  يميز مما ولعل الصحيح، املنهج والتزام اجلامعة عىل واحلفاظ

أبرزها:  أمور،
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الدليل، وحرصه  عىل االعتامد يف السلف منهج اتباع عىل شيخنا حرص ـ ١
ومتيز وصلوا،  ما إىل وصل حتى األولني، خطى عىل والسري السنة، موافقة عىل
الزلل، عن والبعد الفتنة، من  النجاة فيه الصالح السلف  منهج والتزام وأبدع،

والترصف. الرأي وسالمة

 O القيم ابن وتلميذه  اإلسالم  بشيخ تأثره  ~ شيخنا  يميز مما ـ ٢
وما هذين العاملني، منزلة لبٍّ ذي عىل خيفى هلام، وال تعصب دون ألقواهلام واعتامده
O منهجية  أثر وانتفاع بعلومهام، وهلام من حصل وما من القبول، هلام اهللا وضع
يف وذلك البعيد، املستقبل واسترشاف  والشمولية الوسطية الرؤية تعتمد فريدة،
ما وهذا سائر الناس، ومع مع الوالة التعامل األخص وعىل احلياة، شؤون مجيع
ويكفي يف الرشعية، جمال السياسة ا يف خصوصً متكنًا، وزاده شيخنا عىل انعكس
وأثنى ورشحه، الرشعية السياسة ~ يف اإلسالم  شيخ كتاب اعتمد أنه ذلك
لنا قوة يؤكد الذهب، وهذا مما بامء يقول عنها: تكتب عبارات مرت وربام عليه،

االستفادة. وحسن التأثر،

ويبني الغاية واحلكمة بالتعليل أحيانًا، ويقرنه الدليل، عىل فقهه كان يبني أنه ـ ٣
وضبط التأصيل عىل املبنية الشمولية، الرؤية عىل طالبه ا دً معوِّ الرشيعة، وأرسار
األفق، وسعة العلمية، الشخصية بناء عىل أثرها املتميزة هلا املنهجية وهذه املسائل،

.~ لشيخنا وكلها توافرت االجتهاد، ومرونة

بالتطبيق عنايته املجال هذا ~ يف التميز لشيخنا  أسباب من أر أن ـ ٤
يف والطالب أثر العلم عليه املتلقي ولذلك جيد العلم عليه، أثر وظهور والعمل،
ا مصداقً العمل به، بركة العلم وزيادته أسباب أن من شك من وما حياته ~،
سبحانه:  وقوله تعاىل: (Î Í Ì Ë Ê) (البقرة: ٢٨٢)، اهللا لقول
أكثر وما ،(٢٩ (T S R Q P O N M L) (األنفال:
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والداه، رباه

األمر، والة عىل دخوله يف  تبني وهذا عليه،  ويؤكد  ذلك، عىل حيثنا سمعناه  ما
وارتباطه الفكري، االنحراف مظاهر من كثري من  والتحذير ا، رسً ونصحهم 

ذلك. عن وتعبريه الوطن، وحبه هلذا وانتامئه

غريها يف الرشعية اخلاصة بالسياسة اجلزئيات يف ذلك يف العميق نفسه ونجد
اطالعه، وكثرة ،~ علمه  سعة من كله وهذا والفقه، كالتفسري الفنون،  من

واسعة. رمحة اهللا إدراكه، فرمحه وقوة

         
  

ومواقفه، فتاواه إىل الناس ورجوع للشيخ، القبول من اهللا وضعه  بام وذلك
وعىل احلق، بيان عىل ا حريصً كان: وقد منه، واالستفادة سؤاله عىل وحرصهم
من يذكر أبرز ما ولعل  الناس، من حوله فيمن والتأثري اإلقناع وعىل به، اإللزام
حصل األمر، وما والة عىل اخلروج حتريم لفتواه يف اجلزائر أهل رجوع بعض ذلك
الذي القبول عىل يدلنا هذا  وكل للممتلكات، وحفظ للدماء،  حقن من بسببها
عىل االستفادة وألقواله، وحرصهم له الناس وحمبة الناس، عند للشيخ وضعه اهللا
بفضل حتقق وذلك والنهج القويم، املستقيم، الطريق إىل يصلوا أن بغية من علمه،
جيسد األمر، وهو والة مع والتامسك الرتابط والتعاضد ذلك بفضل ثم ،Å  اهللا

املوقف الرشعي. هذا يف

   ~    
 

العلم رعاية عىل قامت السعودية العربية اململكة بالدنا أن عىل  مزايدة ال 
اململكة عليها تأسست التي الثوابت من القيادة والعلامء الرتابط بني وهذا والعلامء،
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 Oعبدالوهاب بن حممد واإلمام سعود بن اإلمام حممد اإلمامان تعاقد أن منذ
إىل السديد هذا النهج واستمر عىل قوة العالقة، األكيدة له داللته االرتباط وهذا
واعتبار والتقدير العلامء باإلجالل خيصون ـ اهللا أيدهم ـ أمرنا والة فها هم وقتنا،
العلامء أولئك العثيمني ~ من حممد الشيخ وشيخنا حقوقهم، وحفظ مكانتهم،
فتاواهم إىل ويرجعون يقدروهنم، ـ اهللا أيدهم ـ البالد هذه أمر والة كان الذين
ا، وأثمر ا موفقً مسددً يف ذلك فكان ا لدهيم، حمرتمً عندهم، مقبوالً وكان وآرائهم،
من األمر للشيخ والة حب عىل أدل أن ختتل، وال املقاصد الرشعية هلذه محاية هذا
اهللا ملعاجلته، فحفظ وسيلة كل استنفاذ عىل املرض، وإرصارهم وقت له رعايتهم

شيخنا. اهللا ورحم قيادتنا، لنا

    

موقف وإفرادها باحلديث لبيان االنحرافات، يف اهلرم رأس يف تقع اجلزئية هذه
السنة أهل منهج القويم، باملنهج متسكه من ينبع موقف وهو الشيخ ~ منها،
املعني، تكفري  ا خصوصً خطورته ويبني  التكفري  شأن يعظم كان ولذا واجلامعة، 
ذلك، يف  العلامء منهج  ويبني ودروسه، وفتاواه خطبه يف ذلك من موقفه ويبني
يعالج وكان عليه، احلجة والبينة إال بعد ظهور ا أحدً يكفرون ال كانوا أهنم وكيف
عاملاً كأن يكون توافرها، من بد ال التي التكفري ورشوطه ضوابط ببيان املسألة هذه
املكره يكفر فال مريداً خمتاراً يفعله ما أو الكفر يقول وأن للكفر، بمخالفته املوجبة
املحجة وبيان عليه احلجة إقامة بعد إال املسلم وأال يكفر الكفر، قول أو فعل عىل
دون التكفري يف ألسنتهم يطلقون من ا يناقش كثريً جلية(١)، وكان واضحة بصورة له
أبعد من إىل والوصول االنحراف، من أعظم صور التكفري أن ويبني بيان، أو حجة
اخلرب بعد تفجري كاملة األمر، وقد خطب خطبة عىل والة واخلروج كالتفجري ذلك

٨٤ـ٨٩. احلسنى ص وأسامئه اهللا صفات (١) القواعد املثىل يف
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والداه، رباه

التفجري الرشعية(١)، خمالفات وبيان والتفجري، التكفري حرمة فيها بني ١٤١٤هـ عام
واملنشآت، للممتلكات وتدمري ألنفس بريئة، قتل وأهنا التفجري، حرمة وشدد عىل
باألدلة قوله ا متبعً ذلك يف  وكان لآلمنني،  وترويع األرض،  يف وختريب وإفساد 
وكذلك واحلجة، باإلقناع التنفري أساليب من أسلوبًا ا مستخدمً الرشعية، والقواعد
وخطورة هذا عظم فيها التكفري والتفجري، وبني فتنة هبا حارب التي من فتاواه كثري
من ذلك الدماء، وغري استحالل لالنحراف الذي يقود إىل سبب كبري وأنه األمر،

الفتنة. من هذه التي تنشأ الفتن

     

ولعل االنحرافات، ا من كثريً تعاين الشباب واقع يف ا خصوصً اليوم الساحة
الذي انحرفت للجهاد طلبًا فيها بأنفسهم زجوا التي املشاركات تلك أبرزها من
وسطيته رؤية يف كبري دور هلم الذين العلامء وشيخنا ~ من كثرية، ضوابط فيه
لشيخنا  يذكر مما ولعل فيه، من االنحرافات وحتذر ورشوطه، حقيقة اجلهاد تبني
عىل أصحاهبا، ويبني اآلالف، وكان ينكر فيها راح التي فتنة اجلزائر يف ~ وقوفه
ومناظرهتم معهم اتصاالته وكانت الدماء، حفظ وحيرص عىل فيها(٢)، هلم احلق
سامع فيها وحيرص عىل يناقشهم وكان الفتنة، فتيل لنزع حبه عىل دليالً منهم والسامع
بجهاد، ليس أمرهم ويل ا عىل جهادً يسمونه بام هذا خروجهم أن شبهاهتم، وير
وتلك التجاوزات، هذه كان يبني خطورة مثل ولذلك اجلهاد بيشء، أمر من وليس
دينهم إلفساد الناس إىل يدخل  الشيطانَ وأنَّ  اجلهاد، ويبني ضوابط الترصفات،
من السالمة طريق وأنَّ اخلوارج، من كام حصل ين، يف الدِّ والغلوِّ اإلفراط باب من
ير من ذلك من والسنة، وأعظم بالكتاب والتمسك أهل العلم، إىل الرجوع الفتن

شبكة االنرتنت. الشيخ الرسمي عىل موقع يف اخلطبة هذه إىل انظر (١)
بعدها. وما ،٧١ اجلزائر، ص دماء أهل أهدر من فيام األكابر العلامء فتاو انظر: (٢)
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وتيتيم النساء وترميل اآلمنني وترويع املسلمني واملعاهدين وقتل النفس أن قتل
املستعان. واهللا اهللا، سبيل يف ا جهادً يكون فيها من املباين عىل وتدمري األطفال

          

فتنًا  تصبح حتى وتتداعى ويالت، املجتمع عىل جتر االنحرافات التي من ومها
وقدح العلامء، يف تكلم من عىل فيه ينكر  بارز موقف  ~ له  وكان متالحقة،
 ~ ويبني  فيه،  معذورون  خطأهم وأن منزلتهم، وعلو مكانتهم مبينًا فيهم،
ال جيعلوا من وأن يناصحوهم ويرشدوهم، أن عىل رعيتهم حقوق الرعاة من أن
أن ذلك يوجب مبينًا الناس، بني عيوهبم ونرش فيهم للقدح سلامً أخطأوا خطئهم إذا

وكراهتهم. عنهم التنفري

       

السلف وموقف الشامل، بمفهومه األمن اختالل يف أثرها هلا فتنة عظيمة وهي
وتبني خطورته، اخلروج قاطعة حترم نصوص من ورد ما مبني عىل املسألة هذه من
اخلروج مسألة يشدد ~ عىل كان فقد القويم، وشيخنا ~ عىل هذا املنهج
من فيها يتحقق وبلية عظمى، فتنة كبرية، عليهم  اخلروج أن وير احلكام، عىل
اخلروجُ جيوزُ  ال  أنه فري اهللا، رمحهم األمة بسلف متأسيًا عليم، به اهللا ما  الرش 

بكفرهم، يُعلم وأن ا، ا رصحيً كفرً يكفرون حني إال بالسيف م ة ومنابذهتُ األئِمَّ عىل
قواعد تراعى أن بد ال الكفر البواح وجود مع رونه، حتى هم الذين يقدّ والعلامء
العلم وتقديرها ألهل املفسدة، وتنتفي ذلك يف املصلحة ق فتتحقّ ذلك يف الرشيعة
اخلروج أن  ير وكان احلاكم، إزاحة عىل املسلمني لد القدرة ووجود ا، أيضً
ما أن ير كان ولذا اجلامعة، عن ونزوح الشخص، عىل للبيعة التي خلع عليهم
ذلك كام ذكر اخلري، يتحقق من مما أكرب الرش من األمر والة عىل اخلروج من يتحقق
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والداه، رباه

سلطان إال ذي إمام خرج عىل من وقل » قوله: السنة يف منهاج يف اإلسالم شيخ
اخلري»(١). من تولد الرش أعظم مما من فعله عىل تولد ما كان

     

يطول  وإنام املتحزب، عىل أثره  ينحرص  ال الذي االنحراف من صورة وهي
له  ~ وشيخنا  ممتد، ورضر رش واخلالف  التفرق إن حيث املجتمع، رضره
هو يكون هدفهم بأن ما يناصحهم ا ~ كثريً وكان موقف بارز، وجهد كبري،
مجيعاً  يكونوا  وأن  واجلامعة، نَّة السُ أهل منهج عىل والسري نَّة والسُ الكتاب اتباع

مجاعات. أو حتزبات بدون الصالح أتباع السلف

اخلالف، يمنع  الذي السويّ الطريق هو هذا أنّ يبني ما ا كثريً  ~ وكان 
دولة وحكم حتت لواء ما داموا النَّاس ألنَّ واجتامعهم، املسلمني ائتالف يف ويزيد
ا كثريً وتكتالت، وكان مجاعات وال حتزبات وال وال مبايعة معاهدة فال وسلطان،
الوالء والرباء بحيث يعقد واحلزبية، الطائفية عن يتخلوا أن طلبة العلم ينصح ما
فالسلف السلف، منهج خالف هذا أن ويبني معني، حزب عىل معينة أو عىل طائفة
§)  :Å  اهللا قول حتت ينضوون واحد حزب هم بل أحزابًا، ليسوا الصالح 
معاداة وال مواالة وال تعدد وال فال حزبية ،(٧٨ ¨ © ª ») (احلج:

يف الكتاب والسنة. جاء ما حسب عىل إال

وأداء لوجهه، ا اجلهد، وجيعله خالصً هبذا ينفع أن تعاىل اهللا أسأل اخلتام ويف
لنا فيمن يبارك وأن جناته، فسيح ويسكنه منه، ويتقبل يرمحه وأن ،شيخنا حلق
آله وعىل حممد، نبينا وسلم عىل اهللا وصىل العاملني، رب هللا واحلمد علامئنا، بقي من

أمجعني.. وصحبه

.٥٢٨/٤ النبوية، السنة منهاج انظر: (١)
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