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 الحكم على الناس اليوممالحظاتي على ما كتبه الشيخ عماد فراج حول 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين 
 : الحكم على الناس اليومعلى ما كتبه الشيخ عماد فراج حول هذه بعض مالحظاتي السريعة 

 
ر الدين؛ عقيدة، وعلماً، أهل السنة والجماعة، هم العدول الخيار؛ أهل التوسط واالعتدال في كل أمو  قولك :

إياكم والغلو في »وعماًل، وأخالقًا، وسلوكاً، وقد حذرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الغلو، والتنطع؛ فقال: 
إن هذا الدين متين ». وقال: «هلك المتنطعون»قال: و «. الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

 «. فأوغلوا فيه برفق
 بين الغالي فيه، والجافي عنه، وخير الناس: الذين اتبعوا سنة نبي،م، واقتدوا ب،دس سلم،م؛ مقتيدين في "فدين اهلل

  ذلك، معتقدين أن كال طرفي األمر ذميم؛ فارتمعوا عن تقيير الممرطين، ولم يلحقوا بغلو المعتدين".
 

بما يعتقدون . فنحن متبعين لسنة نبينا أقول ) ضياء الدين القدسي ( : نعم صدقت ، ونحن متبعين ل،م ونعتقد 
 ا من دين اهلل . و والجماء واألفراط والتمريط ليسمقتدين ب،دية مقتيرين على ذلك ومعتقدين أن الغل

 
على واألوهام، أو  ،وأهل السنة والجماعة في أحكام،م على المعينين، ال يبنون أحكام،م على الظنون قولك :

األصل األصيل الذس دل عليه الكتاب والسنة أن لحكم على البواطن، ألن،م يعرفون األمور المحتملة، فضاًل عن ا
هو أن الحكم على الناس باإلسالم أو الكمر، إنما يكون على ما ظ،ر من،م، أما السرائر فأمرها وإجماع المسلمين، 

 إلى اهلل. 
 

 أقول ) ضياء الدين ( : نعم هذا صحيح . 
 

،  حكمنا بإسالمه، وال نقول: نتوقف في أمره ،، ولم نعلم عنه ناقضًا من نواقضهفمن أظ،ر لنا اإلسالم قولك :
، أو ممن يتحاكمون إلى الطواغيت، أو ممن ال يكمر من   من عباد القبور، فقد يكون  ، والكمر النتشار الشرك

 كمره اهلل ورسوله. 
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سب شرع اهلل ولم يُظ،ر ناقضًا له ، أو عدم الحكم باإلسالم على َمن أظ،ر اإلسالم حأقول ) ضياء الدين ( : 
 التوقف فيه ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف اليالح وليس من دين اهلل . 

 
 ال بد مع إسالمه الظاهر، أن ييرح بالبراءة من المشركين. نقول: أو  قولك :

 
ذا داخل في إظ،ار اإلسالم حسب أقول ) ضياء الدين ( : البراءة من جميع المشركين وجميع أنواع الطواغيت ه

بِاْلُعْرَوِة  شرع اهلل ، ف،و معنى قوله تعالى ) ال إله ( قال تعالى : } َفَمْن َيْكُمْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسكَ 
 (652اْلُوثْ َقى اَل اْنِمَياَم َلَ،ا َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم { ) البقرة : 

من قال : ال إله إال اهلل وكمر بما يعبد من دون اهلل ، حرم ماله ودمه ، وحسابه على "  عليه وسلم : وقال صلى اهلل
 )صحيح مسلم ( ."  اهلل عز وجل

 
 ُيسأل فلعله ال يعرف معنى ال إله إال اهلل. نقول: أو  قولك :

 
ق ب،ا ، فكلمة ال إله إال طمه الظاهر إن نحكم بإسالأقول ) ضياء الدين ( :  من ال يعرف معنى ال إله إال اهلل ال يُ 

اهلل ليس ككلمة " أفتح يا سمسم " إن نطقت ب،ا ولم تعرف معناها يمتح لك سمسم . كلمة " ال إله إال اهلل "  
كلمة ل،ا معنى ، على قائل،ا أن يعتقده قلبًا ويلتزم به قالبًا ، وهو المقيود من قول،ا وليس المقيود نطق ألماظ،ا 

 .فة معناها واإليمان واإللتزام ب،ذا المعنى  بدون معر 
ُه يَ ْعَلُم ُمتَ َقلََّبُكْم َوَمثْ َواُكْم { ) قال تعالى : } فَاْعَلْم َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَ ْغِمْر ِلَذنِْبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواللَّ 

 مل بدون علم . ( فالعلم قبل العمل ألنه ال ييح ع91محمد : 
 :وقد علق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عيمة المال والدم في الحديث السابق بأمرين

قول " ال إله إال اهلل " عن علم ويقين ، كما هو قيد في قول،ا في غير ما حديث سيأتي بيان بعض،ا إن شاء   :األول
 اهلل .

 .الكمر بما يعبد من دون اهلل  :الثاني
يه السالم باللمظ المجرد عن المعنى لعيمة المال والدم ، بل اشترط قول،ا مع اإليمان والعمل ب،ا فلم يكتف عل 

 ، وال يمكن اإليمان بشي ال يُعرف . وهذا من البدي،يات . 
وهذا من أعظم ما يبين معنى  " قال محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل في كتاب التوحيد بعد ذكر هذا الحديث : " 

 اهلل "، فإنه لم يجعل التلمظ ب،ا عاصماً للدم والمال، بل وال معرفة معناها مع التلمظ ب،ا، بل وال اإلقرار ال إله إال
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بذلك، بل وال كونه ال يدعو إال اهلل وحده ال شريك له ، بل ال يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكمر بما 
، فيا ل،ا من مسألة ما أجل،ا، ويا له من بيان ما أوضحه،  يعبد من دون اهلل ، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه

 " .وحجة ما أقطع،ا للمنازع
أنه يقاتل حتى يعمل  وقد أجمع العلماء على أن من قال : " ال إله إال اهلل " ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها 

 .بما دلت عليه من النمي واإلثبات
معلوم أن "   أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ال إله إال اهلل "   :رحمه اهلل في قوله أبو سليمان الخطابي وقال

ب ، ألن،م يقولون : " ال إله إال اهلل " ثم يقاتلون وال يرفع عن،م المراد ب،ذا أهل عبادة األوثان ، دون أهل الكتا
 .السيف

تعبير عن اإلجابة إلى اإليمان ،  بمن قال ال إله إال اهللاختياص عيمة المال والنمس "   : عياض وقال القاضي
وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل األوثان ، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد ، فال يكتمى في عيمته بقول " ال 

 إله إال اهلل " إذ كان يقول،ا في كمره." 
ئمة ممتنعة عن التزام شرائع اإلسالم الظاهرة من وقال ابن تيمية رحمه اهلل لما سئل عن قتال التتار :  "  كل طا

هؤالء القوم أو غيرهم ، فإنه يجب قتال،م حتى يلتزموا شرائعه ، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالش،ادتين وملتزمين 
مانعي الزكاة. وعلى هذا اتمق المق،اء بعدهم . قال:  -رضي اهلل عن،م-واليحابة  أبو بكر بعض شرائعه . كما قاتل

يما طائمة امتنعت عن بعض اليلوات الممروضات ، أو الييام ، أو الحج ، أو عن التزام تحريم الدماء، أو فأ
أو غير ذلك من التزام   األموال ، أو الخمر ، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم ، أو عن التزام ج،اد الكمار،

، التي يكمر الواحد بجحودها ، فإن الطائمة  واجبات الدين ومحرماته التي ال عذر ألحد في جحودها أو ترك،ا
الممتنعة تقاتل علي،ا وإن كانت مقرة ب،ا، وهذا مما ال أعلم فيه خالفا بين العلماء. قال: وهؤالء عند المحققين 

 ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن اإلسالم. " 
ليه باإلسالم على الظاهر مجرد تلمظه بال إله إال فمن شك بأنه ال يعرف معنى ال إله إال اهلل ال يكتمي في الحكم ع

اهلل وهذه عقيدة السلف اليالح أنظر قول أبي سليمان الخطابي وقول القاضي عياض رحم،ما اهلل السابق .  
وعدم االكتماء من ذلك  قونحن نعيش في عير أكثر من يتلمظ " بال إله إال اهلل "  ال يعرف معناها فوجب التحق

ب،ا للحكم عليه باإلسالم الظاهرس كحال من ينطق ب،ا مع وقوعه بما ينقض،ا ، وعند الشك ال بد  بسماعه يتلمظ
يَا َأي َُّ،ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَ،اِجَراٍت من التحقق والتبين واالمتحان كما جاء في قوله تعالى : } 

لُّوَن يَمانِِ،نَّ فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تَ ْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكمَّاِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ َلُ،ْم َواَل ُهْم َيحِ فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِإِ 
 (  91َلُ،نَّ .. { ) الممتحنة : 
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ى اْلُكمَّاِر ( يقول: فإن أقررن عند وقوله:) فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفال تَ ْرِجُعوُهنَّ ِإلَ  جاء في تمسير الطبرس : "
 "  المحنة بما ييّح به عقد اإليمان ل،ّن ، والدخول في اإلسالم ، فال تردوهّن عند ذلك إلى الكمار.

يا أي،ا الذين  :" قال أبو جعمر: يعني جل ثناؤه بقوله:  (01/ 1تمسير الطبرس = جامع البيان ت شاكر )وجاء في 
قوا رسوله فيما جاءهم به من عند رب،م"، يا أي،ا الذين  آمنوا قوا اهلل وصدَّ "، يقول:  إذا ضربتم في سبيل اهلل "  صدَّ

، فلم تعلموا حقيقة  "، يقول: فتأنَّوا في قتل من أشكل عليكم أمره فتبينوا " إذا سرتم مسيًرا هلل في ج،اد أعدائكم 
 أه  كمره ... إسالمه وال  

 
فإن هذا مسألة بغير علم وال هدى؛ غمار الج،ال الذين تكلموا في هذه الأو غير ذلك مما يشترطه األقولك : 

 وبدعة ما أنزل اهلل ب،ا من سلطان.  ، غلو وتنطع
 

أقول ) ضياء الدين ( : نحن والحمد هلل لسنا من األغمار الج،ال وال نشترط إال ما اشترطه اهلل ورسوله صلى اهلل 
 فال يلزمنا إال ما نقوله ونكتبه .  ،، وال يعنينا من تقيدهم عليه وسلم وأجمع عليه اليحابة الكرام  

 
، فمن كان ظاهره اإلسالم  ال شيء غير ذلك فحسب، على الظاهربناء ؛ يكون  فتمييز المسلم من الكافر: قولك 

َسُبوَن َوَيحْ { ؛ قال تعالى: ؛ ف،و كافر ، وإن لم يكن يعلم أنه كافر . وكذلك من كان ظاهره الكمر حكمنا له به
 . َأن َُّ،ْم ُمْ،َتُدوَن{

َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكيَن َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اللَِّه َشاِهِديَن َعَلى {؛ قال تعالى:  والكافر تش،د أعماله الظاهرة على كمره
َشاِهِديَن {(: "4/991) ابن كثير في تمسيره. قال }َأنْ ُمِسِ،ْم بِاْلُكْمِر ُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُ،ْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدونَ 

 ؛ أس بحال،م، وقال،م". }َعَلى َأنْ ُمِسِ،ْم بِاْلُكْمرِ 
 

وتكريره من دون ف،م وال تحقيق . أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم سليم ال نرده والم،م ف،مه وليس مجرد كتابته 
ل كتابة المالحظات على هذا المقال . ألن هذه وسيأتي الكالم بعون اهلل وإذنه عن ذلك بشكل من التمييل خال

 المسألة هي مربط المرس وسبب الخلل . 
 وأقول لك : كذلك من كان ظاهره عدم اإلسالم  ، وإن لم يكن يعلم أنه غير مسلم ال نحكم بإسالمه . 

 
م، مع كونه قد ، وحكمنا له باإلسال ، عرفنا أنه مسلم ، أو صلى والمسلم كذلك، فمن نطق بالش،ادتين قولك :

 وهذا هو اإلسالم الحكمي الذس يطلق على كل من أظ،ر اإلسالم، صادقاً كان، أو كاذباً.  .في الباطن يكون منافقاً 
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أقول ) ضياء الدين ( : هذا الكالم غير صحيح ، فليس كل من نطق بالش،ادتين ، أو صلى في جميع الحاالت 

ن كل من صلى نحكم بإسالمه في أس مكان وأس زمان .  انظر لما أ ًا واألمكنة عرفنا أنه مسلم ، وليس صحيح
 قاله علماء اإلسالم : 

معلوم أن "   أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ال إله إال اهلل "   :هرحمه اهلل في قول أبو سليمان الخطابي قال
المراد ب،ذا أهل عبادة األوثان ، دون أهل الكتاب ، ألن،م يقولون : " ال إله إال اهلل " ثم يقاتلون وال يرفع عن،م 

 .السيف
تعبير عن اإلجابة إلى اإليمان ،  اختياص عيمة المال والنمس بمن قال ال إله إال اهلل"  :  عياض وقال القاضي

مته بقول " ال وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل األوثان ، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد ، فال يكتمى في عي
 إله إال اهلل " إذ كان يقول،ا في كمره." 

وقال ابن تيمية رحمه اهلل لما سئل عن قتال التتار :  "  كل طائمة ممتنعة عن التزام شرائع اإلسالم الظاهرة من 
لتزمين هؤالء القوم أو غيرهم ، فإنه يجب قتال،م حتى يلتزموا شرائعه ، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالش،ادتين وم

مانعي الزكاة. وعلى هذا اتمق المق،اء بعدهم . قال:  -رضي اهلل عن،م-واليحابة  أبو بكر بعض شرائعه . كما قاتل
فأيما طائمة امتنعت عن بعض اليلوات الممروضات ، أو الييام ، أو الحج ، أو عن التزام تحريم الدماء، أو 

أو غير ذلك من التزام   محارم ، أو عن التزام ج،اد الكمار،األموال ، أو الخمر ، أو الميسر، أو نكاح ذوات ال
واجبات الدين ومحرماته التي ال عذر ألحد في جحودها أو ترك،ا ، التي يكمر الواحد بجحودها ، فإن الطائمة 

قين الممتنعة تقاتل علي،ا وإن كانت مقرة ب،ا، وهذا مما ال أعلم فيه خالفا بين العلماء. قال: وهؤالء عند المحق
 ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن اإلسالم. "

 
،  ؛ فال بد فيه من تحقيق االلتزام الباطن وهو الذس ينجي صاحبه في اآلخرةاإلسالم الحقيقي،  أماقولك : 

 والظاهر. 
 

 أقول ) ضياء الدين ( : هذا الكالم ال خالف فيه . 
 

نوب عن الش،ادتين، من خيائص اإلسالم، وإن لم ينطق ب،ما، بما ي، إذا أتى  يحكم له باإلسالموكذلك قولك : 
 أو بقوله: إني مسلم. 
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أقول ) ضياء الدين ( : هذا الكالم غير صحيح . فليس كل من يأتي بما ينوب عن الش،ادتين من خيائص 
 اإلسالم  في كل زمان ومكان  يحكم بإسالمه الظاهر .  

ل التتار :  "  كل طائمة ممتنعة عن التزام شرائع اإلسالم الظاهرة من هؤالء قال ابن تيمية رحمه اهلل لما سئل عن قتا
القوم أو غيرهم ، فإنه يجب قتال،م حتى يلتزموا شرائعه ، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالش،ادتين وملتزمين بعض 

ق،اء بعدهم . قال: فأيما مانعي الزكاة. وعلى هذا اتمق الم -رضي اهلل عن،م-واليحابة  أبو بكر شرائعه . كما قاتل
طائمة امتنعت عن بعض اليلوات الممروضات ، أو الييام ، أو الحج ، أو عن التزام تحريم الدماء، أو األموال ، 

أو غير ذلك من التزام واجبات   أو الخمر ، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم ، أو عن التزام ج،اد الكمار،
د في جحودها أو ترك،ا ، التي يكمر الواحد بجحودها ، فإن الطائمة الممتنعة الدين ومحرماته التي ال عذر ألح

تقاتل علي،ا وإن كانت مقرة ب،ا، وهذا مما ال أعلم فيه خالفا بين العلماء. قال: وهؤالء عند المحققين ليسوا 
 بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن اإلسالم. "

ه في كل زمان ومكان .  فقد قال وفد نجران لرسول اهلل صلى وكذلك ليس كل من يقول أنه مسلم يحكم بإسالم
 اهلل عليه وسلم : " لقد اسلمنا قبلك " 

 
  ه.أو بش،ادة رجل مسلم لقولك : 

 أو بالتبعية للوالدين المسلمين، أو أحدهما. 
 

مه وكذلك يحكم بإسالبيقين حسب شرع اهلل من ش،د بإسالمه مسلم ثبت إسالمه ، أقول ) ضياء الدين ( : نعم 
 حكم بتبعية الوالدين وتبعية الدار ظاهراً . يُ 

 
، وأقاويل من ال يُعتد بكالمه أصاًل، كمحمد بن  ، ليس مع،م إال أدلة عقلية ثم إن هؤالء مع بدعت،م هذه قولك :

 ، وغيرهم.  ، والشوكاني ، والينعاني ، والكاساني الحسن الشيباني
 

ن وصمت،م ، فال نعتبر األدلة العقلية في ديننا وإنما ما نعتبره أقول ) ضياء الدين ( : ليكن في علم ك أننا لسنا ِممَّ
هي األدلة الشرعية المحكمة ، وال نعتد بكالم من ال يُعتد بكالمه فعندنا كل كالم العلماء المعتبرين يستأنس به وال 

 يستدل به . 
والينعاني ، والشوكاني من العلماء الذين ال  وأسألك هنا هل تعتبر  محمد بن الحسن الشيباني ، والكاساني ،

 يعتد بكالم،م وأن،م من أهل البدع ؟ 
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صلى اهلل عليه وسلم، أنه ، فمي اليحيحين  وفي كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم، ما يدحض شب،ت،م قولك :

، ويؤتوا  ويقيموا اليالة،  ، وأن محمدًا رسول اهلل أمرت أن أقاتل الناس حتى يش،دوا أن ال إله إال اهلل»قال: 
 «.، وحساب،م على اهلل ، فإذا فعلوا ذلك عيموا مني دماءهم وأموال،م إال بحق اإلسالم الزكاة

 ، ولكن هذه األمور ال تنمع صاحب،ا، طالما كان متلبساً بالشرك األكبر. : نعم فإن قالوا
، وأنه قلما ينجو في  ، وفشوه ة ظ،ور الشرك، بحج ، أم بنيتم حكمكم على الظنة قلنا: هل رأيتموه متلبسًا بذلك

 ؟  من الشرك أحد ، هذه األزمنة
  فنحن نحكم له باإلسالم ما لم نعلم عنه ناقضاً من نواقضه.

 
أقول ) ضياء الدين ( : ما ذكرته من كالم الرسول عليه السالم هو ما نقول به وندين به ، وال أدرس عن أس شب،ة 

ولو ف،مت معنى هذا الحديث وما األحكام التي ُتستخرج منه ما استش،دت به ا . تقيد بأن هذا الحديث ينقض،
 هنا . ف،و دليل عليك وليس لك . وسيأتي بيان ذلك في مكانه إن شاء اهلل .  

 وليكن في علمك أن أحكام الظاهر معظم،ا مبنى على غلبة الظن . فحكم الديار مبني على غلبة الظن 
على غلبة الظن . فمن أتى بكالم مظنون للداللة على إسالمه علينا أن نتحقق منه قبل وكثير من األحكام مبنية 

الحكم بإسالمه على الظاهر اليقيني  وكذلك من أتى بكالم كمر مظنون الداللة اس غير قطعي الداللة على الكمر 
حق أهل الكتاب كالم مظنون  يجب علينا التحقق منه قبل الحكم عليه بالكمر .  فألن قول " ال إله إال اهلل " في

ال يدل داللة قطعية ظاهرية على ترك الدين الباطل ودخول الدين اإلسالمي الحق لم ُيحكم باإلسالم على من نطق 
من،م ب،ذه الكلمة أو أتى بشي من اإلسالم كان يمعله في كمره . وأكثر القوم اليوم ممن يدعي اإلسالم وتبعيته 

سلم ويمارس الشعائر التعبدية ال يم،م معنى كلمة الش،ادة وواقع بما يناقض،ا فكان لرسول اهلل صلى اهلل عليه و 
لزاماً علينا أن ال نقبل كعالمة إسالم فارقة بين المسلم والمشرك بأس عالمة مشتركة بين المشركين والموحدين اليوم 

وقد مر معنا أنه . على الظاهر  . وعلينا أن نبحث عن عالمة ظاهرة ال توجد إال عند الموحدين المسلمين للحكم
ُيحكم بإسالم الشخص بش،ادة مسلم بإسالمه فإن ثبت لنا أن هذا الشاهد فاسق فعلينا في هذه الحالة أن ال نقبل 

ُنوا يَا َأي َُّ،ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ ش،ادته ونتبين من خبره لوجود االحتمال في خبره . قال تعالى : }  فَ َتبَ ي َّ
 (2َأْن ُتِييُبوا قَ ْوًما ِبَجَ،اَلٍة فَ ُتْيِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِميَن { ) الحجرات : 

 .  هف،ذه اآلية دليل محكم على أن الخبر المحتمل كذبه وصدقه ال بد من التبين من صدقه قبل اعتماد
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ومشتركة بين الموحد والمشرك ، ف،ي قد بطلت بذلك  وما ذكرت،ا من عالمات اإلسالم كل،ا اليوم عالمات محتملة
ما تطرق إليه االحتمال بطل به أن تكون عالمات فارقة بين الموحد والمشرك . والقاعدة الشرعية تقول : " 

 االستدالل " 
  

ة ، حتى صلى صلوات كثير  ، ثم رأوه ييلي اليالة في وقت،ا رف بالكمرمن عُ  " : قال إسحاق بن راهويه قولك :
 (6/951االستذكار )، يحكم له باإليمان".  في أوقات،ا، ولم يعلموه أقر بلسانه

 ولم يقل: لعله ييلي نماقاً، أو فرقاً من القتل، أو هرباً من الجزية، مع كون،ا احتماالت قائمة. 
 .أو قال: ال بد أن نسمع منه التلمظ بالش،ادتين، واإلقرار ب،ما

 ، وأعظم،ا اليالة، وذكر إجماع المسلمين على ذلك.جاء بشيء من خيائيهم لمن بل اكتمى بالحكم باإلسال
 

أقول ) ضياء الدين ( : واضح أنك لم تم،م كالم إسحاق بن راهويه رحمه اهلل ، ف،و يتحدث عن الكافر األصلي 
ات  رؤس ُييلي اليالة في وقت،ا ، حتى صلى صلو الذس ليس في دينه الذس يدين به صالة مثل صالتنا . فإن 

وهذا الكالم ليس في حق من كان في كمره ييلي . كثيرة في أوقات،ا حكم عليه ظاهراً أنه غير دينه ودخل اإلسالم 
 مثل صالتنا . فال تخلط هداك اهلل . 

 !تكملته تنسف كل ما جئت به ؟هل ألن ؟  ثم لماذا يا شيخ عماد هداك اهلل  تنقل الكالم منقوصاً 
    االستذكار الجامع لمذاهب فق،اء األميار  : ب " من كتا إليكم تكملة الكالم

، َحتَّى َصلَّى َصَلَواٍت َكِثيَرًة ِفي َأْوقَاتَِ،ا َوَلْم  ُعِرَف بِاْلُكْمِر ثُمَّ رََأْوُه ُيَيلِّي اليَّاَلَة ِفي َوْقِتَ،ا قَالُوا : َمنْ  -   7142
يَماِن ،يَ ْعَلُموُه َأقَ رَّ بِِلَسانِِه َأنَُّه ُيْحَكُم َلُه بِ   َوَلْم َيْحُكُموا َلُه ِفي اليَّْوِم َوالزََّكاِة َواْلَحجِّ ِبِمْثِل َذِلَك."  اإْلِ

 لماذا لم تنقل يا شيخ عماد قوله : " َوَلْم َيْحُكُموا َلُه ِفي اليَّْوِم َوالزََّكاِة َواْلَحجِّ ِبِمْثِل َذِلَك " ؟! 
ليالة وبين اليوم والزكاة والحج فلم يحكموا له باإليمان واإلسالم أنظر كيف فرقوا بين ا:  أقول ) ضياء الدين ( 

ا أو َحجمن صام حكم باإلسالم على يأليس أنت ممن .  حكم باإلسالم على من طرح ي؟! وقد تكون ممن  أو زكَّ
 . ف،ل أنت من،م ؟ أو قير ثوبه السالم أو أطلق اللحية أو استعمل المسواك أو المسبحة 

 
عقبة بن مالك رضي اهلل عنه، أن سرية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحاً، ث وفي حدي قولك :

فبرز رجل من أهل الماء، فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إني مسلم. فقتله، فلما قدموا، أخبروا النبي صلى 
أما بعد، فما  »اهلل وأثنى عليه، ثم قال:  اهلل عليه وسلم بذلك، فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطيبًا، فحمد
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فقال الرجل: إنما قال،ا متعوذاً. فيرف رسول اهلل صلى اهلل «. بال المسلم يقتل الرجل، وهو يقول: إني مسلم
 ثالث مرات. « أبى اهلل على من قتل مسلماً »عليه وسلم وج،ه، ومد يده اليمنى، فقال: 

 
لم تم،م هذا الحديث واستش،دت به خطًأ ، ف،ذا دليل على وجوب  أقول ) ضياء الدين ( : وهنا مع األسف

الحكم على الظاهر في العالمات المارقة بين المسلم والكافر وعدم الحكم على ما في القلب . فقوله :" إنما 
قال،ا متعوذًا "  حكم على الباطن وليس على الظاهر ، ألن التعوذ والخوف مكانه القلب . ل،ذا غضب الرسول 

ليه السالم مما فعله اليحابي وصرف وج،ه عنه ، ولكنه لم يقم عليه الحد ألن الحدود تدرأ بالشب،ات .  ومثل ع
هذا الحديث هناك أحاديث شبي،ة أخرى ل،ا نمس الحكم ويستنتج من،ا كل،ا أصل م،م في شرعنا وهو أن 

 ن . األحكام في الدنيا باإلسالم أو الكمر مبناها على الظاهر ال على الباط
 

، ومع هذا فقد قال  هي التي حملت هذا اليحابي على قتل ذلك الرجل ، وال شك ان داللة الحال:  قولك
 «. أبى اهلل على من قتل مسلماً »رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له: 

، يعني: ليس لك ذلك، بل يكميك قوله: إني مسلم. وإن لم يكن صادقاً؛ فإننا لم نؤمر بالتنقيب في القلوب
 والتمتيش عن النوايا، بل أمرنا بالحكم على الظاهر، واهلل يتولى السرائر. 

 
أقول ) ضياء الدين ( : قولك بأن اليحابي حكم بداللة الحال كالم غير صحيح بل هو مناقض لما ذكرته بعد  

لم نؤمر  : ليس لك ذلك، بل يكميك قوله: إني مسلم. وإن لم يكن صادقاً؛ فإننا " يعني ذلك وهو قولك :
 بالتنقيب في القلوب، والتمتيش عن النوايا، بل أمرنا بالحكم على الظاهر، واهلل يتولى السرائر. " 

أقول ) ضياء الدين ( وهذا الكالم يدل على أنك تستش،د بأحاديث ال تحسن ف،م،ا وتنقل كالمًا يناقض ما تقوله 
 قبله . 

شك ان داللة الحال ، هي التي حملت هذا اليحابي على  " وال وإليك إثبات ذلك بشي من التمييل : تقول :
 قتل ذلك الرجل " 

" يعني: ليس لك ذلك، بل يكميك قوله: إني مسلم. وإن لم يكن صادقاً؛ فإننا لم نؤمر بالتنقيب في  ثم تقول :
 القلوب، والتمتيش عن النوايا، بل أمرنا بالحكم على الظاهر، واهلل يتولى السرائر. " 

إقراره اليقينية أنه قال : " إني مسلم " هذه حاله الظاهرة اليقينية ياء الدين ( : حال هذا الرجل الظاهرة أقول ) ض
الظاهرة اليقينية التي ال يختلف ب،ا اثنان . فالتعوذ أما كونه قال،ا متعوذًا ف،ي ليس داللة حاله  ،  بأنه مسلم

ية يقينية ال يختلف في،ا اثنان ليعتمد علي،ا في األحكام ويجب أن تكون داللته الظاهرة قو مكانه القلب والخوف 
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ال تقام عليه أحكام الظاهر احتمال وظن التي تحتاج للحكم ظاهر يقيني  ، وما حدث عند اليحابي الذس قتله 
لة  الظاهرة اليقينية ال تدل على أنه متعوذ بل دال حاله فداللة. مع وجود النص اليقيني الظاهر وهو قوله أنه مسلم 

في ذاك الوقت إال من قيد  هقد أقر باإلسالم المحمدس ، ألن هذا القول ال يقولكالمه الظاهرة اليقينية على أنه 
مميز  في ذلك الوقت كما هو غير به إقراره بدخول دين اإلسالم ، ف،و ليس عالمة وقول مشترك غير فارق و 

  . الحال في زمننا الحاضر 
 

يت عنده القرينة على نماق رجل، فاستأذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في وهذا أحد اليحابة، قو قولك : 
فقال األنيارس؟ بلى يا رسول اهلل، وال ش،ادة له. فقال رسول اهلل « أليس يش،د أن ال إله إال اهلل؟»قتله، فقال له: 

أليس »ال ش،ادة له. قال: قال: بلى يا رسول اهلل، و « أليس يش،د أن محمدًا رسول اهلل؟»صلى اهلل عليه وسلم: 
أولئك الذين ن،اني اهلل »قال: بلى يا رسول اهلل، وال صالة له. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: « ييلي؟

 «.عن،م
واألحاديث في هذا كثيرة، سنذكر جملة من،ا إن شاء اهلل، وكل،ا قاضية بخالف ما ذهبت إليه هذه النابتة التي 

 في الكتاب، والسنة، وال قال به أحد من سلف هذه األمة. جاءت بما ال دليل عليه 
 

أقول ) ضياء الدين ( : هذا الحديث وما شاب،ه يقضي بلزوم الحكم على الظاهر في الكمر واإليمان . وال أدرس 
ماذا تقيد بأنه خالف ما ذهبت إليه ما سميت،ا بالطائمة النابتة . ونحن نعتقد أن من يقول بخالف هذا الحديث 

 س ال يحكم على الظاهر في الكمر واإليمان ليس من أهل السنة والجماعة التي ننتسب إلي،ا . أ
 

 وقد قيل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك في،ا إمام. قولك :
 م،م؟و في هذا، إال ضالل عقول،م، وفساد ف، إمام،مفمن 

 
 عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سار على أقول ) ضياء الدين ( : إمامنا بما نقول به رسولنا الحبيب صلى اهلل

ن،ج،م . فنحن على يقين أن ما نقول به ونعتقده هو ما بينته محكم اآليات ومحكم األحاديث اليحيحة وأجمع 
 عليه اليحابة وعلماء األمة ، ونحن على استعداد إلثبات ذلك . ف،ل أنت على استعداد إلثبات عقديتك هكذا ؟ 

 
قف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كموا عنه، واسلك سبيل سلمك اليالح، ي: وقال األوزاع قولك :

 فإنه يسعك ما وسع،م.
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 أقول ) ضياء الدين ( : ونحن نقول بذلك ونلتزمه بعون اهلل . 

 
ت ، بل طرأت على األمة منذ القرن الرابع، وإن زادت وطم والشرك والبدع والخرافات ليست وليدة اليوم قولك :

 في أيامنا هذه.
والمقيود  أن األئمة عاينوا انحراف األمة عن دين،ا ، ورأوا من الشرك والبدع والخرافات، ما لم يظنوا وقوعه يوماً 

 ما. 
 أقول ) ضياء الدين ( : بل الشرك والبدع والخرافات بدأت منذ نوح عليه السالم  وستستمر إلى ما شاء اهلل . 

 
يونس بن عبيد: يوشك لعينك أن ترى ما لم تر، ويوشك ألذنك أن تسمع ما لم تسمع، قال اإلمام العلم  قولك :

 ثم ال تخرج من طبقة إال دخلت فيما هو أشد من،ا، حتى يكون آخر ذلك: الجواز على اليراط.
في ومع هذا لم يزيدوا على إنكارها، والتحذير من،ا، والتشنيع على أهل،ا، والحكم على من تلبس بشيء من،ا 

 بدعة.ما يستحقه من كمر، أو بلظاهر، ا
هل علم كانوا أ؛ ألن،م  وما تكنه صدورهم ينقبوا عن ضمائر الناسو ه اهلل، بما لم يكلم،م بلم يكلموا أنمس،م ف

 .على فساد الحال، كما سيأتي من أقوال،م -فحسب  -، بل وسع،م التنبيه وورع
 

مائر الناس وما تكنه صدورهم ويحكمون بالباطن ؟ ال أدرس أقول ) ضياء الدين ( : ومن هؤالء الذين ينقبوا عن ض
ن تتكلم . فمن ال يحكم بالظاهر اليقيني في الكمر واإليمان ف،و ليس على دين اهلل . فالحكم على الشخص  عمَّ

عية يكون بنص أو داللة أو تبعية وحكم النص والداللة اليقينية ، يقيني ظاهرًا مبني على الظاهر اليقيني وحكم التب
 ظني مبني على غلبة الظن . وكل،ا أحكام شرعية أخذ ب،ا علماء أهل السنة والجماعة . 

 
ال أرى الكالم في شيء، إال ما كان في كتاب اهلل، أو عن رسول اهلل، أو عن أصحابه، أو عن  وقال أحمد: قولك :

  التابعين.
يك. فقال له الحسن: رأينا ل،م خير من الرحمن، للحسن البيرس: ال تمت الناس برأ قال أبو سلمة بن عبدو 

 آرائ،م ألنمس،م.
 

 أقول ) ضياء الدين ( : كالم سليم . وأسأل اهلل أن تلتزم به في حوارنا . 
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أو من  ،رسوله صلى اهلل عليه وسلممن سنة كتاب اهلل، أو سلف من   ،الضاللالمبتدعة ليس ل،ؤالء و  قولك :

شاهدوا وعاينوا من تغير الزمان، وغربة الدين، وقد ًا لسبقونا إليه، ال سيما . ولو كان خير التابعينأو من  ،اليحابة
وفساد األحوال، ما لم يكن في حسبان،م، وال خطر على بال،م، ومع هذا لم يتكلموا بمثل ما تكلم به هؤالء الذين 

ر على من ظاهره مفحكموا بالك ر المنضبطة بضوابط الشرع كل مذهب؛ذهبت ب،م الغيرة والحمية والعاطمة غي
 , وقالوا بأن األصل في الناس اليوم هو الكمر، وإن الناس منذ أزمنة عديدة وهم في ردة. اإلسالم

 
أقول ) ضياء الدين ( : ال أدرس من تقيد . ولعلمك نحن ال نحكم بالكمر على من ظاهره اإلسالم وخالفنا معكم 

 اإلسالم .  في تعين الظاهر الذس ييلح للحكم على الشخص بالكمر أو
 .  ونحن نعتقد أن اليمات المكتسبة األصل في،ا العدم ، والتوحيد والكمر األصل فيه العدم

ْمَع َواأْلَْبَياَر َواأْلَفْ قال تعالى : }  ِئَدَة َلَعلَُّكْم َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّ،اِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ
 (07ْشُكُروَن { ) النحل : تَ 
فمن أظ،ر لنا اإلسالم بعالمة كافية فارقة نحكم بإسالمه ومن لم يظ،ر هذه العالمة ال نحكم بإسالمه فاألصل في  

 حتى يثبت لنا إسالمه بظاهر يقيني . الناس اليوم هو عدم اإلسالم َمن ال نعرفه من 
 

، ولو كان يداوم على اليالة، وال يظ،ر ه بكمر، وال إسالموبعض،م يتوقف في حال المعين، فال يحكم علي قولك :
 . عليه ناقض من نواقض اإلسالم

 
أقول ) ضياء الدين ( : لسنا من أهل التوقف فمن لم يثبت لنا إسالمه بظاهر يقني ال نحكم بإسالمه حتى ولو 

اليالة وال جميع الشعائر  داوم على اليالة ونطق بالش،ادة ولم يظ،ر منه ناقض لإلسالم ، فال الش،ادة وال
التعبدية اليوم عالمات كافية ظاهرة للحكم على الشخص مج،ول الحال باإلسالم ألن،ا أصبحت عالمات مشتركة 

 . الكافر من المسلم  يتميز ويعرف ب،اعالمات فارقة صالحة لتكون ل،ذا هي ليست ، بين المسلم والكافر 
فالمسلم . في مج،ول الحال يتميز به المسلم عن الكافر ، ز يِّ مَ قيني مُ والحكم على الظاهر اليقيني يحتاج لظاهر ي

ييلي وييوم ويقوم بالشعائر التعبدية وليس بممارسته الشعائر التعبدية ييير مسلمًا بل بعد أن ييير مسلمًا عليه 
شيء وممارسة الشعائر أن يمارس هذه الشعائر ، وال تُقبل منه إن مارس،ا وهو لم يحقق اإلسالم . فتحقيق اإلسالم 

التعبدية شيء آخر . وقد تكون ممارسة إحدى الشعائر التعبدية عالمة على إسالم الشخص مج،ول الحال ولكن 
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بشرط أن تكون عالمة خاصة بالمسلم فقط غير مشتركة بين المسلم والكافر . فإن اشتركت لم تيلح للتمريق 
 خالمه إال معاند أو غير عاقل . . وهذا أمر بدي،ي ال يفي مج،ول الحال والتمييز 

 
على سبيل العموم، واكتموا ب،ذا،  ،ذكروا تغير الزمان وفساد األحواللمنا اليالح رضوان اهلل علي،م، سف قولك :

مع ما ل،م من  أهل زمان،م هو المتعين، لبادروا إليه،جميع ورأوا أن فيه مندوحة ل،م، ولو كان إصدار األحكام على 
وانتماء المانع، علمنا أن هذه السبيل التي سلك،ا  ،فلما سكتوا عن ذلك مع وجود المقتضيودين وورع؛ علم 

 . سبيل الشيطان هؤالء المبتدعة،
 

 أقول ) ضياء الدين ( : لو توضح ماذا تقيد ب،ذا الكالم بضرب بعض األمثلة العملية في زماننا . 
 

ان يعلم اإلسالم، وأهمه؛ ثم تمقده اليوم؛ ما عرف منه الدرداء رضي اهلل عنه: "لو أن رجاًل كأبو قال  قولك :
 (97شيئاً"اه  )اإلبانة البن بطة 

 : ما عرف من اإلسالم شيئاً. هفتأمل قول
 

أقول ) ضياء الدين ( : أبو الدرداء رضي اهلل عنه لم يقيد بعدم اإلسالم انتشار الشرك األكبر بدل التوحيد ، وإال 
 م وال حكم على أهل،ا باإلسالم . هو كان يقيد السنن.لما حكم على الديار بدار إسال

"  كل طائمة ممتنعة عن التزام شرائع اإلسالم الظاهرة من هؤالء القوم أو أنظر ماذا يقول ابن تيمية رحمه اهلل : "  
ئعه .  غيرهم ، فإنه يجب قتال،م حتى يلتزموا شرائعه ، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالش،ادتين وملتزمين بعض شرا

مانعي الزكاة. وعلى هذا اتمق المق،اء بعدهم . قال: فأيما طائمة  -رضي اهلل عن،م-واليحابة  أبو بكر كما قاتل
امتنعت عن بعض اليلوات الممروضات ، أو الييام ، أو الحج ، أو عن التزام تحريم الدماء، أو األموال ، أو 

أو غير ذلك من التزام واجبات الدين   التزام ج،اد الكمار،الخمر ، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم ، أو عن 
ومحرماته التي ال عذر ألحد في جحودها أو ترك،ا ، التي يكمر الواحد بجحودها ، فإن الطائمة الممتنعة تقاتل 

لة علي،ا وإن كانت مقرة ب،ا، وهذا مما ال أعلم فيه خالفا بين العلماء. قال: وهؤالء عند المحققين ليسوا بمنز 
 البغاة، بل هم خارجون عن اإلسالم. " 

سؤال : ماذا تحكم على مجتمع ال ترى فيه إال ما يخالف التوحيد ؟ هل تحكم عليه بأنه مجتمع توحيدس إسالمي 
 وداره دار إسالم ؟ 

  فتأمل قوله: ما عرف من اإلسالم شيئاً.أما قولك : 



14 

 

 ة . فمن هو إمامك في هذا الم،م لكالم هذا اليحابي ؟ ف،و من أسوء الم،م الذس لم يقل به أحد من علماء األم
 

"اه  )اإلبانة ما أعرف شيئًا مما كنا عليه، إال هذه اليالة, وقد ضيعتوعن أنس رضي اهلل عنه، قال: " قولك :
091) 

 ف،ذا أنس يقول: إنه ال يعرف شيئاً مما كان يعرفه من أمر الدين إال اليالة، وقد ضيعت أيضاً. 
 نه لن يأتي على الناس زمان إال والذس بعده شر منه. رفعه إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم. ل: إالقائوهو 

 
 فمن هو إمامك في هذا الم،م ل،ذا الكالم ؟أقول ) ضياء الدين ( : وهذا أيضاً ف،م سيء لما تنقله ، 

 في هذا الم،م العجيب. سأبين لك كيف تُم،م مثل هذه النقوالت الحقاً بعون اهلل بعد أن تأتيني بإمامك
  

  .ألنه سينتشر ويعم ويطم ؛ فاحكموا على الناس بالكمر آخر الزمان: فإذا كان  فيهوليس   قولك :
 أو: سيكمر أكثر الناس. أو غير ذلك، مما قد ينزع إليه من غال، واشتط.

 
 . وليس فيه ما ف،مته أنت . أقول ) ضياء الدين ( : نعم ليس فيه أن أحكموا على الناس بالكمر في آخر الزمان 

المعلوم في دين اهلل بالضرورة أن المكان الذس ال يوجد فيه توحيد ويضيع فيه اإلسالم بشكل كامل ليس  من ولكن
دار إسالم وليس سكانه موحدين . أم أنك تحكم باإلسالم والتوحيد على أهل مكان ال يوجد فيه توحيد وال إسالم 

 .  ؟  أجبني باهلل عليك بيراحة
 

لو خرج رسول اهلل »وعن عيسى بن يونس, عن األوزاعي, عن حبان بن أبي جبلة, عن أبي الدرداء, قال:  قولك :
قال األوزاعي: فكيف لو  «. صلى اهلل عليه وسلم إليكم اليوم، ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه, إال اليالة

 ( 950لزمان؟". البدع والن،ي عن،ا )كان اليوم؟ قال عيسى: فكيف لو أدرك األوزاعي هذا ا
البدع والن،ي «. لو أن رجاًل أدرك السلف األول ثم بعث اليوم، ما عرف من اإلسالم شيئاً »وعن الحسن، قال: 

 (907عن،ا )
 .ورغم هذا القول من الحسن، فلم يؤثر عنه أنه حكم على أهل زمانه بالكمر، أو توقف في إسالم،م

البدع والن،ي «. لو أن رجاًل أنشر فيكم من السلف، ما عرف فيكم غير هذه القبلة» وعن ميمون بن م،ران، قال:
 (901عن،ا )
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أقول )ضياء الدين ( : وأيضًا ال زلت تنقل ما ال تم،مه ، وتمسره خطأ ،  يا رجل هذه النقوالت وما شاب،،ا تتكلم 
ر  حيد واإلسالم بشكل كاملنتشار البدع غير المكمرة ، وال تتكلم عن ضياع التو اعن ترك السنة و  . وال يَُكمَّ

فلماذا يحكم علي،م بالكمر ، المسلمين الذس ثبت إسالم،م بظاهر يقيني بترك السنة وانتشار البدع غير المكمرة 
   ؟!ويتوقف بإسالم،م .

 
أفواجاً؛ كما وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه، قال: "والذس نمسي بيده؛ إن الناس ليخرجون اليوم من دين اهلل  قولك :

 (971دخلوا فيه أفواجاً". البدع والن،ي عن،ا )
سالم شيء إال القبلة، هكذا على سبيل العموم، وبيان انحراف الناس، وبعدهم عن دين،م حتى ما يُعرف من أمر اإل

 ليخرجون من دين اهلل أفواجاً؛ كما دخلوا فيه أفواجاً. إن،م وحتى 
 ،، أو يتوقف في إسالم،م، أو ال يعتد بيالت،مكان يكمر أهل زمانه  ، أنههذا فلم ينقل عن واحد من،مومع 

 وصيام،م.
 

أقول ) ضياء الدين ( : أبو هريرة رضي اهلل عنه كان يعيش في دولة مسلمة يطبق في،ا حكم المرتد على المرتد 
اإلسالم والتي  الذس ثبت ردته فلماذا يحكم بكمر أهل زمانه أو يتوقف في إسالم،م وهم يعيشون تحت حكم دولة

تحكم على الناس بحسب الظاهر فإن ثبت ل،ا ردته استتابته فإن لم يتب قتلته . فال يوجد في دولة اإلسالم 
، أو يتوقف في إسالم،م ، أو ال يعتد بيالت،م ، وصيام،م . فال بكمر أهل،ا مجاهرة بردته أو شرك حتى ُيحكم 

ته ظاهرًا إما سيتوب أو سيقتل ، فظاهر من يعيش ممن ارتد ، تخلط هداك اهلل . فمي دولة اإلسالم من ثبتت رد
 التوبة من الشرك والكمر واهلل يتولى السرائر . 

 
لو أن رجلين من أوائل هذه األمة خليا بميحم،ما »وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، قال: قولك : 

 (974البدع والن،ي عن،ا )«". ئاً مما كانا عليهفي بعض هذه األودية؛ ألبيا الناس اليوم, وال يعرفان شي
، إال أهل البدع والضالل لم يم،م من،ا أحد، تكمير من لم يتلبس بكمر ظاهر، وال التوقف فيهف،ذه اآلثار وغيرها، 

 في عيرنا هذا، وإال فأين الطائمة المقاتلة الرافعة لواء الج،اد الظاهرة على الحق التي ستظل إلى آخر الزمان؟ 
 

أقول ) ضياء الدين ( : ونحن لم نم،م من،ا تكمير من لم يتلبس بكمر ظاهر ، وال التوقف فيه ولم نستدل ب،ا على 
 ما ذهبنا إليه . ولم نم،م،ا كما ف،مت،ا أنت . 
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 فرغم هذا الوصف الشديد من هؤالء األئمة من اليحب الكرام والتابعين ل،م بإحسان، للناس في زمان،م،قولك : 
الناس في توقموا في،م، كما ابتدعت هذه النابتة الجاهلة مسألة: الحكم على  الو وا على أعيان،م بالكمر، لم يحكم

، وكماهم في وصف أهل هذا الزمان بالكمر، ومسألة: مج،ول الحال، وغير ذلك مما افترعوه. بل وسع،م العموم
 ، وإنكار ما هم عليه، والتبرء منه. بالزيغ والضالل زمان،م

ضياء الدين ( : هؤالء األئمة ييمون بشكل عام بدون تعين وهم يعيشون في دولة اإلسالم التي يحكم في،ا  أقول )
بشرع اهلل فال شرك ظاهر وال كمر ظاهر وال مرتد حر في ردته في دولة اإلسالم ، فكل من ثبت ظاهرًا خروجه من 

ولة اإلسالم مظاهرة بشرك  أو كمر كما هو الدين يستتاب فإن لم يتب يطبق عليه حد الردة .  فال يوجد في د
 الحال في دار الحرب . فال تخلط هداك اهلل .  

 
قول أبي هريرة: "والذس نمسي بيده؛ إن الناس ليخرجون اليوم من دين اهلل  -على سبيل المثال  -وليتأمل هؤالء 

 أفواجاً؛ كما دخلوا فيه أفواجاً". 
ن أوائل هذه األمة خليا بميحم،ما في بعض هذه األودية؛ ألبيا الناس وقول عبداهلل بن عمرو: "لو أن رجلين م

  اليوم, وال يعرفان شيئاً مما كانا عليه".
 ما أعرف شيئاً مما كنا عليه، إال هذه اليالة, وقد ضيعت". وقول أنس: "

  األعيان.وما تدل عليه، وتشير إليه، ومع هذا لم ينبس أحد من،م بتكمير مجتمعات،م، فضاًل عن تكمير 
ومن هذا الباب: قول ابن وضاح في )البدع والن،ي عن،ا(: "باب في نقض عرى اإلسالم، ودفن الدين، وإظ،ار 

  البدع"اه 
 

 أقول ) ضياء الدين ( : قد أجبُت على هذا وبينت خطأ االستش،اد به على ما نتحدث فيه  فال داعي لتكراره . 
 

ف،ذه طواغيت العالم، إذا تأملت،ا، وتأملت (: "9/41عالم الموقعين )ومنه أيضًا: قول ابن القيم في إ قولك :
أحوال الناس مع،ا؛ رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة اهلل إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى اهلل وإلى الرسول إلى 

ا طريق الناجين التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، وهؤالء لم يسلكو 
 المائزين من هذه األمة، وهم اليحابة ومن تبع،م، وال قيدوا قيدهم، بل خالموهم في الطريق، والقيد معاً"اه 

"ُهدم من الدين: أصله، وفرعه، وطُمس من : (1/90الدرر )الرحمن في  اللطيف بن عبد ومنه أيضًا: قول عبد
 الدين: أعالمه الظاهرة، وشرعه"اه  
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هو ،  ولم يسع،م حتى القول: بأن الغالب على الناس اليوموال خلم،م، الل لم يسع،م ما وسع سلم،م، ف،ؤالء الض
 .  الكمر

،  . ولو كانت ل،م عقول ، إال هم ، ولم ينج أحد من التكمير ، وأفراده بل أبوا إال الحكم بالكمر على المجتمع
؛ فجاز على هذا، أن يكمرهم ويستحل  يعرفونه لعلموا أن مذهب،م يقضي بتكميرهم، حيث إن،م يكمرون من ال

 دماءهم وأعراض،م وأموال،م، من ال يعرف،م.
وهم كمار قبل ذلك، ألن،م على مذهب،م، لم ييرحوا مثالً بتكمير: الشيباني، أو الغزالي، أو القرطبي، أو ابن 

 يرون كمرهم أصاًل.  حجر، أو القسطالني، أو الينعاني، أو الشوكاني؛ بل لعل،م ييححون إسالم،م، وال
 ورأيت من،م من ييف بعض،م باإلمامة.

 
ال شك أن من حكم على كل الناس بالكمر واعتبر أن األصل في كل الناس الكمر مخطئ أقول ) ضياء الدين ( : 

ونحن ال نقول ب،ذا القول ، وقولنا هو  : أن أكثر الناس اليوم غير مسلمين واألصل في الناس اليوم عدم إسالم،م 
 حتى يثبت إسالم،م . 

رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة اهلل إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى اهلل وإلى الرسول وابن القيم يقول : " 
  إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته "

 أس أكثرهم مشركين . 
 

عند القدرة، ن،ب البالد، وتدميرها، وهدم المساجد على من  -بل يجب  -وعلى مذهب،م أيضًا: يجوز قولك : 
 في،ا ألن،ا مساجد ضرار، واستباحة دماء وأعراض وأموال ساكني،ا. 

 وهكذا فليكن اإليغال في الج،ل، والضالل.
 

،به ، وال أقول ) ضياء الدين ( :  هذا ليس مذهبنا . فحكمنا على مج،ول الحال بالكمر ال يعني وجوب أو جواز ن
 يعني حل دمه واستباحة عرضه وماله . وال نقول أن كل المساجد اليوم مساجد ضرار . 

، ال بد أن يستدل ل،ا بكتاب، أو سنة، أو آثار سلف األئمة، وهؤالء ليس أن هذه المسألة الكبيرة معقولك : 
 مع،م إال عقول خاوية، وأقوال واهية.

 ه، فضاًل عن كونه ال يدل على ما ذهبوا إليه.وإن كان ف،و من النادر الذس ال حكم ل
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أقول )ضياء الدين ( : نحن والحمد هلل نعبد اهلل على بييرة وال نقبل في  أصل ديننا إال ما قال اهلل وقال رسوله 
ا صلى اهلل عليه وسلم ، وال نعتبر كالم العلماء دلياًل بل كالم،م يستأنس به وال يستدل به . فال نقول في أصل دينن

 إال بمحكم الكتاب . 
 

أما بالنسبة لسؤاليك، فموضوع،ما واحد، واإلجابة علي،ما تجدها في كالمك، حيث قلت في السؤال  قولك :
 األول:

أم نقول: الغالب على الناس اليوم، الكمر. وال مجال لتكمير األعيان؛ فمن قال: ال إله إال اهلل. عيم دمه، وماله، 
 ، وحتى إن غلب على ظننا في واقعنا، أن معظم الناس ال يعلمون معنى ال إله إال اهلل؟  وإن كان منافقاً في الباطن

وقلت في السؤال الثاني: يكمي ظ،ور بعض الشعائر المشتركة بين المنتسبين لإلسالم، مثل: التلمظ بالش،ادتين، 
 أو أن نرى منه أنه ييلي، أو يزكي، أو يحج؛ في الحكم علي،م باإلسالم الحكمي.

 وهذا هو المطلوب.
 

أقول ) ضياء الدين ( : إن كنت تقول أن حكم غالب الناس اليوم هو الكمر ، وتعلم أن،م بكمرهم يقولون " ال إله 
إال اهلل " ويمارسون الشعائر التعبدية ، فعلى أس دليل مع هذا تحكم بإسالم،م إن ظ،ر من،م عالمة مشتركة بين 

تعلم أن،م يمارسوه في حال كمرهم ؟ فأس  لم بإسالم،م إن ظ،ر من،م عمالمسلم والكافر ؟ وعلى أس دليل تحك
شيء تغير في،م ؟ أريد منك دلياًل واحد على ذلك ؟ وال أظنك تستطيع ذلك ألن كالمك متناقض وكالم اهلل ال 

 يوجد فيه اختالف وتأييد للمتناقض . 
 

دة، وال معنى الطاغوت. ليس بشيء، فاشتراط على أن قولك: إن أغلب الناس اليوم ال يعلم معنى الش،ا قولك :
هذا في صحة اإلسالم، ال أصل له في كتاب اهلل، أو في سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، أو في أقوال أئمة 
السلف؛ فاليحابة رضوان اهلل علي،م، لم يلزموا أحدًا أراد الدخول في اإلسالم من أهل البادية، وجماة األعراب، 

  ل اكتموا باإلقرار، والتزام أحكام اإلسالم.بتعلم األدلة، ب
 

أقول ) ضياء الدين ( : سبحان اهلل على هذا الج،ل والضالل واالفتراء على كتاب اهلل وعلى رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم واليحابة الكرام . 

 " ؟ ألم تقرأ قوله تعالى : " فمن يكمر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى 
 ألم تقرأ قوله تعالى : فاعلم أنه ال إله إال اهلل .. 
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 أنا على يقين أنك قرأت،ا أكثر من مرة ولكن بدون ف،م . 
يا رجل الرسول عليه اليالة والسالم واليحابة الكرام ال يدعون لإلسالم الذس سميته إسالم حكمي بل يدعون 

باإليمان به . فكيف تقول أن،م ال يلزمون أحدًا يريد الدخول  لإلسالم الحقيقي ألن النجاة في اآلخرة ال يكون إال
 فيه بمعرفته ؟! 

 يا رجل نحن ال نتحدث عن تعلم األدلة نحن نتحدث عن حكم معرفة ما تم اإلقرار به . 
 لو كنت تعرف معنى كلمة "  ش،د " لما قلت هذا الكالم . 
رام وتقول أن،م كانوا يدعون الناس لإلسالم الحكمي تمترس على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واليحابة الك

 فيكتمون بتلمظ الش،ادة للحكم باإلسالم وهم يعلمون أن قائل،ا ال يم،م،ا  . 
 ألنه ال يدعو الناسترجم له كالمه . الرسول عليه اليالة والسالم كان يخاطب من يم،م كالمه ومن ال يم،مه يُ 

 سبحانه وتعالى ال يقبل إيمان وإقرار من يؤمن بشيء ال يعرفه أو يقر بشيء لتلمظ كلمات ال يم،مون معناها ، واهلل
 ال يم،مه . 

يا رجل هل األصل في كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام أن ندعو الناس لشيء ال 
 يم،مونه ثم نقبل إسالم،م ونحن نعرف أن،م ال يم،مونه ؟!!

 
« من أنا؟»فقالت: في السماء. فقال ل،ا: « أين اهلل؟»لى اهلل عليه وسلم للجارية: وقد قال النبي ص قولك :

 «. أعتق،ا؛ فإن،ا مؤمنة»فقالت: أنت رسول اهلل. فقال: 
 

أقول ) ضياء الدين ( : يعني حسب دينك للحكم على شخص بأنه مؤمن يكمي أن يجيب على سؤال : أين اهلل ؟ 
 سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ بقوله في السماء . ؟ ويعرف شخص ر 

 يعني يكمي عندك للحكم على إيمان شخص ما قوله أن اهلل في السماء وأن محمداً رسول اهلل ؟ 
 ولم يزد على هذا.أنت قلت : 

ماذا سيكون حكمه علي،ا لو قالت له : اهلل منزه عن المكان . أو قالت له : اهلل في كل مكان وأنا ال أعرفك ألني 
 أشاهدك في،ا ، هل سيحكم بإيمان،ا ؟ ولماذا ؟أول مرة 

 
 يطول، وأنا عازم على ذلك بإذن اهلل، ألة، وتمنيد شبه هؤالء الضالل هذا، والكالم في هذه المس قولك :

بشيء من التمييل، األدلة على ما ذكرت، وأشياء اآلن بيد أنني في هذه الطليعة التي استحث،ا سؤالك، أذكر 
 .أخرى
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 ام في الدنيا مبناها على الظاهر، أما البواطن فنكل،ا إلى عالم،ا سبحانه وتعالى. األحكأواًل: 
( ومسلم 2120البخارس ). «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وال أشق بطون،م»قال صلى اهلل عليه وسلم: 

(9124) 
ى نحو مما أسمع منه، إنكم تختيمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له عل»وقال: 

( ومسلم 4159البخارس ). «فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فال يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار
(9091) 

انظروا فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم األليتين، خدلج الساقين، فال »وقال في شأن المتالعنين: 
«. ت به أحيمر كأنه وحرة، فال أحسب عويمرًا إال قد كذب علي،اأحسب عويمرًا إال قد صدق علي،ا. وإن جاء

  (4045البخارس ) فجاءت به على النعت الذس نعته به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من تيديق عويمر.
ليه يا أي،ا الناس؛ أال إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظ،رانينا النبي صلى اهلل عوقال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه: "

وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا اهلل من أخباركم؛ أال وإن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد انطلق، وقد انقطع 
الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم؛ من أظ،ر منكم خيراً؛ ظننا به خيرًا، وأحببناه عليه، ومن أظ،ر منكم لنا شراً؛ 

 (2112". المينف لعبدالرزاق )م، وبين ربكمظننا به شراً، وأبغضناه عليه؛ سرائركم بينك
(: "من حكم على الناس بخالف ما ظ،ر علي،م، استدالاًل على أن ما أظ،روا 0/196وقال الشافعي في األم )

 يحتمل غير ما أظ،روا بداللة من،م، أو غير داللة، لم يسلم عندس من خالف التنزيل، والسنة".
بالظن، خالف الكتاب والسنة، وأنه ليس لنا إال الحكم على ما يظ،ر لنا، فقرر رحمه اهلل: أن الحكم على الناس 

  كان في حقيقة األمر يخالف ذلك.  وإن
م عليه وعليه: فمن أظ،ر لنا اإلسالم حكمنا بإسالمه، إلى أن يظ،ر لنا من حاله أو قاله ما يخالف ذلك، فنحك

  .حينئذ بما ظ،ر لنا
 

أن أحكام الدنيا مبناها على الباطن حتى تأتينا باألدلة أن الحكم لك د وقال أقول ) ضياء الدين ( : وهل ادعى أح
 ؟في الدنيا على الظاهر .

 أقول لك : الثابت في دين اهلل أن أحكام اإلسالم والكمر في الدنيا مبناها على الظاهر واهلل يتولى السرائر . 
 ولماس إليمان الباطن ألنه هو المنجي عند اهلل  والثابت في دين اهلل أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم دعا الن

م إليمان الظاهر . ومن قال أن الرسول عليه اليالة والسالم واليحابة الكرام كانوا يقبلون إسالم من يعرفون ،يدع
أنه ال يم،م معنى كلمة الش،ادتين ، فقد افترى على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى اليحابة الكرام وابتدع 

 ي دين اهلل بدعة ال يأتي ب،ا إال زنديق أو جاهل بأصل دينه  . ف
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(: "اهلل عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه، ولم يجعل ل،م بعد من األمر 199-0/191) وقال في قولك :

وال ظن، لتقيير علم،م عن علم أنبيائه الذين فرض  ،شيئاً. وأولى أن ال يتعاطوا حكمًا على غيب أحد، ال بداللة
هلل تعالى علي،م الوقف عما ورد علي،م حتى يأتين،م أمره، فإنه جل وعز ظاهر علي،م الحجج فيما جعل إلي،م من ا

الحكم في الدنيا بأن ال يحكموا إال بما ظ،ر من المحكوم عليه، وأن ال يجاوزوا أحسن ظاهره، فمرض على نبيه 
،روا اإلسالم، ثم بين اهلل، ثم رسوله، أن ال يعلم أن يقاتل أهل األوثان حتى يسلموا، وأن يحقن دماءهم إذا أظ

{ إلى  سرائرهم في صدق،م باإلسالم إال اهلل، فقال عز وجل لنبيه: }ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَ،اِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ
. قال: }فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت{. قوله: }َفال تَ ْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكمَّاِر{. يعني واهلل تعالى أعلم: بيدق،ن بإيمان،ن

يعني: ما أمرتكم أن تحكموا به في،ن إذا أظ،رن اإليمان؛ ألنكم ال تعلمون من صدق،ن باإليمان ما يعلم اهلل، 
{، ثم أطلع اهلل  فاحكموا ل،ن بحكم اإليمان في أن ال ترجعوهن إلى الكمار }ال ُهنَّ ِحلٌّ َلُ،ْم َوال ُهْم َيِحلُّوَن َلُ،نَّ

رسوله على قوم يظ،رون اإلسالم، ويسرون غيره، ولم يجعل له أن يحكم علي،م بخالف حكم اإلسالم، ولم يجعل 
له أن يقضي علي،م في الدنيا، بخالف ما أظ،روا، فقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم: }قَاَلِت األْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم 

ْمَنا{ اآلية. أسلمنا. يعني: أسلمنا بالقول باإليمان مخافة القتل والسباء. ثم أخبر أنه يجزي،م تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسلَ 
إن أطاعوا اهلل ورسوله، يعني: إن أحدثوا طاعة رسوله. وقال له في المنافقين، وهم صنف ثان: }ِإَذا َجاَءَك 

هلل تعالى أعلم: أيمان،م بما يسمع من،م من الشرك بعد إظ،ار اْلُمَناِفُقوَن{ إلى }اتََّخُذوا َأْيَمانَ ُ،ْم ُجنًَّة{. يعني وا
أظ،روا،  اإليمان جنة من القتل. وقال في المنافقين: }َسَيْحِلُموَن بِاللَِّه َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم ِإلَْيِ،ْم{ اآلية. فأمر بقبول ما

اهلل عليه وسلم على من بعدهم  ولم يجعل لنبيه أن يحكم علي،م خالف حكم اإليمان، وكذلك حكم نبيه صلى
بحكم اإليمان، وهم يعرفون، أو بعض،م بأعيان،م، من،م من تقوم عليه البينة بقول الكمر، ومن،م من عليه الداللة 
في أفعاله، فإذا أظ،روا التوبة منه، والقول باإليمان، حقنت علي،م دماؤهم، وجميع،م ذكر اإلسالم. وقد أعلم اهلل 

ْرِك األْسَمِل ِمَن النَّاِر{. رسوله صلى اهلل عل يه وسلم، أن،م في الدرك األسمل من النار، فقال: }ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّ
فجعل حكمه علي،م جل وعز، على سرائرهم، وحكم نبيه علي،م في الدنيا على عالنيت،م، بإظ،ار التوبة، وما قامت 

وما جحدوا من قول الكمر مما لم يقروا به، ولم تقم به بينة علي،م. عليه بينة من المسلمين بقوله، وما أقروا بقوله، 
وقد كذب،م على قول،م في كل، وكذلك أخبر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اهلل عز وجل. أخبرنا مالك عن 

وسلم، ابن ش،اب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيداهلل بن عدس بن الخيار، أن رجاًل سار النبي صلى اهلل عليه 
فلم ندر ما ساره حتى ج،ر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين، فقال 

« أليس ييلي؟»قال: بلى، وال ش،ادة له. فقال: « أليس يش،د أن ال إله إال اهلل؟»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
أخبرنا «. أولئك الذين ن،اني اهلل تعالى عن،م»هلل عليه وسلم: قال: بلى، وال صالة له. فقال له رسول اهلل صلى ا
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سميان عن ابن ش،اب عن عطاء بن يزيد عن أسامة بن زيد، قال: ش،دت من نماق عبداهلل بن أبي ثالثة مجالس. 
أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل. فإذا قالوا ال إله إال اهلل. فقد عيموا مني دماءهم وأموال،م »قال: 
فأعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أن فرض اهلل أن يقاتل،م حتى يظ،روا أن ال «. إال بحق،ا، وحساب،م على اهلل

وأموال،م إال بحق،ا، يعني: إال بما يحكم اهلل تعالى علي،م في،ا، وحساب،م على إله إال اهلل، فإذا فعلوا منعوا دماءهم 
اهلل بيدق،م وكذب،م وسرائرهم، واهلل العالم بسرائرهم المتولي الحكم علي،م دون أنبيائه وحكام خلقه. وبذلك 

وأعلم،م أن جميع مضت أحكام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فيما بين العباد من الحدود، وجميع الحقوق، 
 أحكامه على ما يظ،رون، وأن اهلل يدين بالسرائر"اه 

(: "وفي جميع ما وصمت، ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه، مما فرض اهلل تعالى على 0/199)في وقال 
ر وأخمه الحكام في الدنيا، دليل على أن حراماً على حاكم أن يقضي أبداً على أحد من عباد اهلل إال بأحسن ما يظ،

على المحكوم عليه وإن احتمل ما يظ،ر منه غير أحسنه كانت عليه داللة بما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخمه 
عليه أو لم تكن لما حكم اهلل في األعراب الذين قالوا: آمنا. وعلم اهلل أن اإليمان لم يدخل في قلوب،م. وما حكم 

آمنوا ثم كمروا وأن،م كذبة بما أظ،روا من اإليمان. وبما قال رسول  اهلل تعالى به في المنافقين الذين علم اهلل أن،م
اهلل صلى اهلل عليه وسلم في المتالعنين حين وصف قبل أن تلد إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم األليتين، 

ال قد صدق. فال أراه إال قد صدق. فجاء به على الوصف الذس قال النبي صلى اهلل عليه وسلم لزوج،ا: فال أراه إ
أس: لقد زنت وزنى ب،ا شريك الذس رماه زوج،ا بالزنى، ثم «. إن أمره لبين»وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 لم يجعل اهلل إلي،ما سبياًل إذا لم يقرا، ولم تقم علي،ما بينة، وأبطل في حكم الدنيا علي،ما استعمال الداللة"اه 
البدعة المنكرة، وردها، وأقوال،م تقطع كل قول، فكيف إذا كان القائل في دحض هذه ف،ذه أقوال أئمة السلف 

 ب،ذه البدعة من الج،ل بمكان؟
(: "أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر، 91/950البر، اإلجماع على هذا، فقال في التم،يد )ابن عبدوقد ذكر 

 ". وأن السرائر إلى اهلل عز وجل
(: "اهلل سبحانه؛ لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر؛ بل على 9/911) وقال ابن القيم في إعالم الموقعين

 الظواهر، والسرائر تبع ل،ا، وأما أحكام اآلخرة؛ فعلى السرائر، والظواهر تبع ل،ا".
وهذه القاعدة، مجمع علي،ا أيضًا، فاألحاديث ميرحة بثبوت اإلسالم لمن انتسب إليه، لم تشترط غير هذا، مع 

ك من اليحابة في بعض األعيان ممن انتسب إلى اإلسالم، ومع هذا فقد اكتمى رسول اهلل صلى أن في بعض،ا ش
 اهلل عليه وسلم ب،ذا من،م، ولم يزد شيئاً على ذلك، وهو ما يسمى باإلسالم الحكمي.

 األدلة على ذلك:
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ه وسلم غشوا عن عقبة بن مالك رضي اهلل عنه، أن سرية لرسول اهلل صلى اهلل علي( 90111في المسند ) -9
أهل ماء صبحاً، فبرز رجل من أهل الماء، فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إني مسلم. فقتله، 
فلما قدموا، أخبروا النبي صلى اهلل عليه وسلم بذلك، فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطيباً، 

فقال «. ل، وهو يقول: إني مسلمأما بعد، فما بال المسلم يقتل الرج»فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 
أبى »الرجل: إنما قال،ا متعوذاً. فيرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وج،ه، ومد يده اليمنى، فقال: 

 ثالث مرات. « اهلل على من قتل مسلماً 
( عن فرات بن حيان رضي اهلل عنه، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أمر بقتله، وكان 97125وفيه أيضًا ) -6

ألبي سميان، وحليماً، فمر بحلقة األنيار، فقال: إني مسلم. قالوا: يا رسول اهلل، إنه يزعم أنه  عيناً 
 «.إن منكم رجاالً نكل،م إلى إيمان،م، من،م فرات بن حيان»مسلم. فقال: 

( عن عبيداهلل بن عدس بن الخيار، أن رجاًل من األنيار حدثه، أتى رسول اهلل صلى 61201وفيه أيضًا ) -1
عليه وسلم، وهو في مجلس، فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فج،ر رسول اهلل صلى  اهلل

قال األنيارس؟ بلى يا رسول اهلل، وال ش،ادة « أليس يش،د أن ال إله إال اهلل؟»اهلل عليه وسلم، فقال: 
لى يا رسول قال: ب« أليس يش،د أن محمدًا رسول اهلل؟»له. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

قال: بلى يا رسول اهلل، وال صالة له. فقال رسول اهلل صلى « أليس ييلي؟»اهلل، وال ش،ادة له. قال: 
 «.أولئك الذين ن،اني اهلل عن،م»اهلل عليه وسلم: 

أمرت أن أقاتل الناس حتى »( أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: 61( ومسلم )65وفي البخارس ) -4
له إال اهلل، وأن محمدًا رسول اهلل، ويقيموا اليالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يش،دوا أن ال إ

 «.عيموا مني دماءهم وأموال،م إال بحق اإلسالم، وحساب،م على اهلل
( أيضاً عن أبي سعيد الخدرس رضي اهلل عنه، قال: "بعث علي بن 9124( ومسلم )4159وفي البخارس ) -5

ى اهلل عليه وسلم من اليمن، بذهبة في أديم مقروظ لم تحيل من تراب،ا، أبي طالب إلى رسول اهلل صل
قال: فقسم،ا بين أربعة نمر: بين عيينة بن حين، واألقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة 
بن عالثة، وإما عامر بن الطميل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق ب،ذا من هؤالء. قال: فبلغ 

أال تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء »صلى اهلل عليه وسلم، فقال: ذلك النبي 
قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجب،ة، كث اللحية، محلوق «. صباحًا ومساء

تقي ويلك أولست أحق أهل األرض أن ي»الرأس، مشمر اإلزار، فقال: يا رسول اهلل، اتق اهلل. فقال: 
ال، لعله أن »قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول اهلل، أال أضرب عنقه؟ فقال: «. اهلل
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قال خالد: وكم من ميل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول اهلل صلى اهلل «. يكون ييلي
 «". إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وال أشق بطون،م»عليه وسلم: 

( أيضًا عن المقداد بن األسود رضي اهلل عنه، أنه قال: يا رسول اهلل، 15( ومسلم )4191بخارس )وفي ال -2
أرأيت إن لقيت رجاًل من الكمار فقاتلني فضرب إحدى يدس بالسيف فقطع،ا، ثم الذ مني بشجرة، 

ال »سلم: فقال: أسلمت هلل. أفأقتله يا رسول اهلل، بعد أن قال،ا؟ قال: رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
قال: فقلت: يا رسول اهلل، إنه قد قطع يدس، ثم قال ذلك بعد أن قطع،ا، أفأقتله؟ قال رسول «. تقتله

ال تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول  »اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 «. كلمته التي قال

من » عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ( عن أنس بن مالك رضي اهلل119وفي البخارس ) -0
صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذس له ذمة اهلل وذمة رسوله فال تخمروا اهلل 

 «.في ذمته
( عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنه، قال: "بعثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في سرية، 12وفي مسلم ) -7

الحرقات من ج،ينة، فأدركت رجاًل، فقال: ال إله إال اهلل. فطعنته فوقع في نمسي من ذلك، فيبحنا 
أقال ال إله إال اهلل. »فذكرته للنبي صلى اهلل عليه وسلم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

به حتى أفال شققت عن قل»قال: قلت: يا رسول اهلل، إنما قال،ا خوفًا من السالح. قال: « وقتلته؟
 فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ".« تعلم أقال،ا أم ال؟

( من حديث عمران بن حيين رضي اهلل عنه، قال: "كانت ثقيف حلماء لبنى عقيل، 9249وفيه أيضًا ) -1
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 

رجاًل من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو  عليه وسلم
فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ « ما شأنك؟»في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه. فقال: 

يا  ثم انيرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد،«. أخذتك بجريرة حلمائك ثقيف»فقال إعظامًا لذلك: 
قال: إني « ما شأنك؟»محمد، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رحيمًا رقيقاً. فرجع إليه، فقال: 

 «.لو قلت،ا وأنت تملك أمرك أفلحت كل المالح»مسلم. قال: 
( من حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، قال: "خرج عبدان إلى رسول 6011وعند أبي دواد ) -91

فكتب إليه موالي،م، فقالوا: يا محمد،  -يعني يوم الحديبية قبل اليلح  -م اهلل صلى اهلل عليه وسل
واهلل ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربًا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول اهلل، 
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ما أراكم تنت،ون يا معشر قريش حتى »ردهم إلي،م. فغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقال: 
 «".هم عتقاء اهلل عز وجل»وأبى أن يردهم، وقال: «.  عليكم من يضرب رقابكم على هذايبعث اهلل

 
أقول ) ضياء الدين ( : تأتي بأدلة إلثبات أن الحكم في الدنيا مبناه على الظاهر كأن من خالمك ادعى أو قال أن 

 أحكام الدنيا مبناها على الباطن.؟
 إلسالم والكمر في الدنيا مبناها على الظاهر واهلل يتولى السرائر . أقول لك : الثابت في دين اهلل أن أحكام ا

والثابت في دين اهلل أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم دعا الناس إليمان الباطن ألنه هو المنجي عند اهلل  ولم 
إسالم من  يدعوهم إليمان الظاهر . ومن قال أن الرسول عليه اليالة والسالم واليحابة الكرام كانوا يقبلون

يعرفون أنه ال يم،م معنى كلمة الش،ادتين ، فقد افترى على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى اليحابة الكرام 
 وابتدع في دين اهلل بدعة ال يأتي ب،ا إال زنديق أو جاهل بأصل دينه  . 

 ي كمره حكم على الظاهر؟!اسألك هنا : هل الحكم باإلسالم على من نطق بال إله إال اهلل وقد كان يمعل،ا ف
 هل الحكم باإلسالم على من جاء بأحد شعائر اإلسالم وقد كان يمعل،ا في كمره حكم على الظاهر ؟!

ُعِرَف بِاْلُكْمِر ثُمَّ رََأْوُه ُيَيلِّي اليَّاَلَة ِفي  " قَاُلوا : َمنْ  فسر لنا قول إسحاق بن راهوية التالي والذس نقلته مبتورا :
يَمانِ ،  َوْقِتَ،ا َوَلْم َيْحُكُموا َلُه ِفي   ، َحتَّى َصلَّى َصَلَواٍت َكِثيَرًة ِفي َأْوقَاتَِ،ا َوَلْم يَ ْعَلُموُه َأقَ رَّ بِِلَسانِِه َأنَُّه ُيْحَكُم َلُه بِاإْلِ

 ."اه  اليَّْوِم َوالزََّكاِة َواْلَحجِّ ِبِمْثِل َذِلكَ 
 اليَّْوِم َوالزََّكاِة َواْلَحجِّ ِبِمْثِل َذِلَك."  " َوَلْم َيْحُكُموا َلُه ِفي فسر لنا قوله : 

  
وعلماء نجد، ولو كانوا يمق،ون لضربوا  ،وابن القيم ،ثانياً: تكثر هذه النابتة من االستش،اد بأقوال ابن تيمية قولك :

بالجملة فما ب،ا عرض الحائط، إذ أن،م كمار على مذهب،م، ف،م ال يكمرون الكافر إال بعد إقامة الحجة عليه، و 
 . من،م أحد إال وهو واقع في بدعة مكمرة، وقد بينت هذا في غير ما موطن

أقول: لعل أعلى سند ل،م فيما يحتجون به على قالة السوء هذه، هو ابن تيمية، فإن كانوا قد وجدوا بغيت،م في 
 ه؛ فأصوله تخالف ما ف،موه من كالممه، هذا على ف،م،م المعوج، موطن أو موطنين من كال

 
 أقول ) ضياء الدين ( : أنت أيضاً ومن يقول بقولك نابتة ليست ل،ا عالقة في دين اهلل وال بالسلف اليالح . 

ولعلمك نحن ال نستش،د بما نقوله من أصل الدين إال بمحكم الكتاب والسنة ، وما ننقله من كالم العلماء هو 
 دل به بل يستدل عليه .فقط لالستئناس به ، ألن كالم العلماء في ديننا ال يست
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 ،سأنقل ها هنا جملة من أقواله، تدحض مزاعم،م، وتبين أن إمام،م في دعواهم هذه، يخالم،م جملةو  قولك :
 وتميياًل.  

 
اإليمان الظاهر الذس تجرس عليه األحكام في الدنيا، ال يستلزم (: "0/691قال في مجموع المتاوى ) -9

 "اه من أهل السعادة في اآلخرةاإليمان في الباطن الذس يكون صاحبه 
 

 أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم صحيح يوافق محكم الكتاب والسنة وهو ما نؤمن به .
 

(: "واهلل تعالى لما أمر في الكمارة بعتق رقبة مؤمنة، لم يكن على الناس أال يعتقوا 0/694وقال في )-6 قولك : 
ما لو قيل ل،م: اقتلوا إال من علمتم أن اإليمان في قلبه. وهم لم إال من يعلموا أن اإليمان في قلبه؛ فإن هذا ك

يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس، وال يشقوا بطون،م؛ فإذا رأوا رجاًل يظ،ر اإليمان، جاز ل،م عتقه. وصاحب 
ين المسلم الجارية لما سأل النبي صلى اهلل عليه وسلم، هل هي مؤمنة؟ إنما أراد اإليمان الظاهر الذس يمرق به ب

والكافر. وكذلك من عليه نذر، لم يلزمه أن يعتق إال من علم أن اإليمان في قلبه؛ فإنه ال يعلم ذلك مطلقًا، بل وال 
ْن َحْوَلُكْم  أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاً. وهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلم الخلق واهلل يقول له: }َوِممَّ

بُ ُ،ْم َمرَّتَ ْيِن{. فِمَن اأْلَْعَراِب ُمَناِفقُ  َماِق اَل تَ ْعَلُمُ،ْم َنْحُن نَ ْعَلُمُ،ْم َسنُ َعذِّ أولئك إنما  وَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى الن ِّ
كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحكم في،م كحكمه في سائر المؤمنين؛ ولو حضرت جنازة أحدهم، صلى علي،ا، 

ة إال على من علم نماقه؛ وإال لزم أن ينقب عن قلوب الناس، ويعلم سرائرهم، وهذا ال ولم يكن من،يًا عن اليال
 يقدر عليه بشر"اه 

 
 أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم صحيح يوافق محكم الكتاب والسنة وهو ما نؤمن به .

 
تلك األمة باإليمان والمقيود: أن النبي صلى اهلل عليه وسلم إنما أخبر عن (: "0/695وقال في ) -1 قولك :

الظاهر الذس علقت به األحكام الظاهرة، وإال فقد ثبت عنه أن سعدًا لما ش،د لرجل أنه مؤمن، قال: أو مسلم. 
وكان يظ،ر من اإليمان ما تظ،ره األمة وزيادة، فيجب أن يمرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم في،ا الناس 

بالثواب والعقاب .. ول،ذا أكثر ما اشترط المق،اء في الرقبة التي تجزئ في في الدنيا، وبين حكم،م في اآلخرة 
الكمارة، العمل الظاهر، فتنازعوا هل يجزئ اليغير؟ على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد؛ فقيل: ال 

الدنيا؛ ولم يشترط  يجزئ عتقه ألن اإليمان قول وعمل واليغير لم يؤمن بنمسه إنما إيمانه تبع ألبويه في أحكام
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أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن. وقيل: بل يجزئ عتقه ألن العتق من األحكام الظاهرة، وهو تبع ألبويه؛ فكما أنه 
يرث من،ما، وييلى عليه، وال ييلى إال على مؤمن، فإنه يعتق. وكذلك المنافقون الذين لم يظ،روا نماق،م، ييلى 

قابر المسلمين، من ع،د النبي صلى اهلل عليه وسلم. والمقبرة التي كانت للمسلمين علي،م إذا ماتوا، ويدفنون في م
في حياته وحياة خلمائه وأصحابه يدفن في،ا كل من أظ،ر اإليمان وإن كان منافقًا في الباطن، ولم يكن للمنافقين 

رى مقبرة يتميزون ب،ا. ومن مقبرة يتميزون ب،ا عن المسلمين في شيء من ديار اإلسالم، كما تكون للي،ود والنيا
دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، واليالة ال تجوز على من علم نماقه بنص القرآن؛ فعلم أن ذلك 

 بناء على اإليمان الظاهر، واهلل يتولى السرائر"اه 
 

 أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم صحيح يوافق محكم الكتاب والسنة وهو ما نؤمن به .
 

(: "اإليمان الذس علقت به أحكام الدنيا، هو اإليمان الظاهر، وهو اإلسالم. 0/492وقال في )-4 ك :قول
فالمسمى واحد في األحكام الظاهرة. ول،ذا لما ذكر األثرم ألحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى اهلل عليه 

لمؤمنة؛ لم يرد أن،ا مؤمنة عند اهلل تستحق وسلم )أعتق،ا فإن،ا مؤمنة(. أجابه بأن المراد حكم،ا في الدنيا حكم ا
 دخول الجنة بال نار إذا لقيته بمجرد هذا اإلقرار"اه  

 
 أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم صحيح يوافق محكم الكتاب والسنة وهو ما نؤمن به .

 
لمين (: "لما كان غالب المسلمين يولد بين أبوين مسلمين يييرون مس19-62/11وقال في )-5 قولك :

إسالمًا حكميًا من غير أن يوجد من،م إيمان بالمعل، ثم إذا بلغوا فمن،م من يرزق اإليمان المعلي فيؤدس المرائض، 
ومن،م من يمعل ما يمعله بحكم العادة المحضة والمتابعة ألقاربه وأهل بلده ونحو ذلك مثل أن يؤدس الزكاة ألن 

وب،ا عليه ال جملة وال تمييال، فال فرق عنده بين الكلف العادة أن السلطان يأخذ الكلف، ولم يستشعر وج
المبتدعة وبين الزكاة المشروعة أو من يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات؛ ألن العادة جارية بذلك من غير 

ك؛ استشعار أن هذا عبادة هلل ال جملة وال تميياًل، أو يقاتل الكمار ألن قومه قاتلوهم فقاتل تبعًا لقومه ونحو ذل
ف،ؤالء ال تيح عبادت،م بال تردد، بل نيوص الكتاب والسنة وإجماع األمة، قاضية بأن هذه األعمال ال تسقط 

 المرض"اه 
 

 أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم صحيح يوافق محكم الكتاب والسنة وهو ما نؤمن به .
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المسألة: اشتباه أحكام الكمر في  (: "ومنشأ االشتباه في هذه414-7/416وقال في درء التعارض ) -2 قولك :

الدنيا، بأحكام الكمر في اآلخرة، فإن أوالد الكمار لما كانوا يجرس علي،م أحكام الكمر في أمور الدنيا، مثل ثبوت 
الوالية علي،م آلبائ،م، وحضانة آبائ،م ل،م، وتمكين آبائ،م من تعليم،م وتأديب،م، والموارثة بين،م وبين آبائ،م، 

إذا كان آبائ،م محاربين، وغير ذلك، صار يظن من يظن أن،م كمار في نمس األمر، كالذس تكلم واسترقاق،م 
كان قبل   -« كل مولود يولد على المطرة»هو قوله:  -بالكمر وعمل به. ومن هنا قال من قال: إن هذا الحديث 

م ولدوا على المطرة، ال ينافي أن تنزل األحكام، كما ذكره أبو عبيد، عن محمد بن الحسن. فأما إذا عرف أن كون،
أن يكونوا تبعًا آلبائ،م في أحكام الدنيا، زالت الشب،ة. وقد يكون في بالد الكمر من هو مؤمن في الباطن يكتم 
إيمانه، من ال يعلم المسلمون حاله، إذا قاتلوا الكمار، فيقتلونه وال يغسل وال ييلى عليه ويدفن مع المشركين، 

ؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجرس علي،م في الدنيا أحكام المسلمين وهم في وهو في اآلخرة من الم
كل مولود يولد على »اآلخرة في الدرك األسمل من النار، فحكم الدار اآلخرة، غير حكام الدار الدنيا. وقوله: 

في اآلخرة، إذا عمل بموجب،ا، إنما أراد به اإلخبار بالحقيقة التي خلقوا علي،ا، وعلي،ا الثواب والعقاب « المطرة
وسلمت عن المعارض، لم يرد له اإلخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم باالضطرار من شرع الرسول، أن أوالد 
الكمار يكونون تبعًا آلبائ،م في أحكام الدنيا، وأن أوالدهم ال ينتزعون من،م إذا كان لآلباء ذمة، وإن كانوا محاربين 

كونوا كأوالد المسلمين. وال نزاع بين المسلمين أن أوالد الكمار األحياء مع آبائ،م، لكن استرقت أوالدهم ولم ي
تنازعوا في الطمل إذا مات أبواه، أو أحدهما، هل يحكم بإسالمه؟ فعن أحمد رواية أنه يحكم بإسالمه، لقوله: 

اية األخرى كقول الجم،ور: إنه ال فإذا مات أبواه بقى على المطرة. والرو «. فأبواه ي،ودانه وينيرانه ويمجسانه»
يحكم بإسالمه. وهذا القول هو اليواب، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف، بل هو ثابت بالسنة التي ال 

 ريب في،ا"اه 
 

 أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم صحيح لم نخالمه .
 

ائرهم إلى اهلل. فإذا كانت هذه حال ول،ذا كان يقبل عالنيت،م ويكل سر (: "150وقال في اليارم )ص -0: قولك 
إني لم أومر »من ظ،ر نماقه بغير البينة الشرعية، فكيف حال من لم يظ،ر نماقه؟ ول،ذا قال عليه اليالة والسالم: 

لما استؤذن في قتل ذس الخوييرة. ولما استؤذن أيضاً في قتل رجل «. أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطون،م
أولئك »قيل: بلى. قال: «. أليس ييلي؟»قيل: بلى. قال: «. أليس يش،د أن ال إله إال اهلل» من المنافقين، قال:

فأخبر عليه اليالة والسالم، أنه ن،ي عن قتل من أظ،ر اإلسالم من الش،ادتين «. الذين ن،اني اهلل عن قتل،م
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عية أنه أظ،ر الكمر. وكذلك قوله واليالة، وإن ذكر بالنماق، ورمي به، وظ،رت عليه داللته، إذا لم يثبت بحجة شر 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يش،دوا أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل فإذا قالوها عيموا مني »في الحديث اآلخر: 

معناه: إني أمرت أن أقبل من،م ظاهر اإلسالم، وأكل بواطن،م إلى «. دماءهم وأموال،م إال بحق،ا وحساب،م على اهلل
 "اه اهلل

 لقيم أقواله ال تخرج عن هذا. وابن ا
 

 أقول ) ضياء الدين ( : هذا كالم صحيح يوافق محكم الكتاب والسنة وهو ما نؤمن به .
 

وهو آخر  ،، كما في مستميد المستميدإال بعد إقامة الحجة د: فكبيرهم ال يكمر عباد القبورأما علماء نج قولك :
شعرس كيف يحتج هؤالء بأقواله، وأقوال من سار على ن،جه من ليت ما ألف في هذه المسألة كما يقول أنياره؛ ف

من وقع في الكمر حقًا، ال  في حين أن،م ال يكمرونعرف عنه شرك، في تكمير من ال يُ  ،أبنائه وأحماده وطالبه
   ظنًا؟، و وهماً 

 
رك باهلل الشرك أقول ) ضياء الدين ( : هل أنت تعتقد أن محمد بن عبد الوهاب وعلماء نجد لم يكمروا من أش 

 األكبر قبل إقامة الحجة علي،م ؟ 
 إن كنت تعتقد ذلك فما حكم محمد بن عبد الوهاب وعلماء نجد عندك ؟ 

 وما حكم من لم يحكم على من فعل الشرك بالشرك حتى يقيم عليه الحجة ؟ 
 وما حكم من حكم باإلسالم على من فعل الشرك األكبر حتى يقيم عليه الحجة ؟ 

وسأنقل ها هنا جملة من أقواله، تدحض مزاعم،م، وتبين أن إمام،م في " نقل كالم العلماء : اية قلت في بد
 دعواهم هذه، يخالم،م جملة، وتميياًل.  " 

أقول ) ضياء الدين ( : لم أجد فيما نقلته من كالم العلماء ما يخالف ما نعتقده ، فإما أنك ال تعرف عقيدتنا أو 
 كالم العلماء .   أنك ال تم،م ما تنقله من

 
 وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين
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