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 السلفية املعاصرة..  إىل أين؟

 لألستاذ: حممد زكي ابراهيم
 مة وتمهيدمقد: 

ما دام قادرًا على متييز  لإلنسان العاقل مطلق احلرية فيما خيتار لنفسه من مذهب أو فكر،
وما دام له من سعة الثقافة والعلم ما يؤهله لصحة األحكام، ولكن ليس مطلقاً  اخلبيث من الطيب،

دون التعمق يف حتليل الرأي  جملرد أنه خيالفه، قلمه على هدم من خالفه،وعلمه و أن يقف نفسه 
 املخالف وما له من دليل يعذر به صاحبه.

ودين التحري  ان،ودين األدب ودين عفة القلم والنفس واللس ن االنصاف،يواإلسالم د
ودين الرتفع عن السفساف واألخذ مبعايل األمور فال إكراه وال إجبار على حسي  واالحتياط والتورع،

 أو معنوي.
 :الطوفان األعمى 

وحنن اآلن أمام طوفان أعمى من الدعاوى اليت خترج املسلمني مجيعًا من دين اهلل، فرادى 
مستغلق ينضح باجلهلوت قلم أو انبعاق خمبول أمحق بل مئات املاليني جبرة  وجمموعات بعشرات...

وهو يعين  والبذاءة والغل على كافة املسلمني ألهنم ال يرون رأيه وال يؤمنون بدعوته أو ادعاءاته،
 خباصة السادة الشرعيني من الصوفية األبرار... رضي اهلل عنهم مجيعاً.

املسلمني وفرض هذا الطوفان الذي يزجيه ويدفعه قوم ال هم هلم إال العمل على السيادة على 
بداية بالعقيدة ودعاوى االنفراد بالتوحيد وخدمة السنة ومرورًا بصور  سلطتهم وسيطرهتم عليهم،

ويف اثناء  ات،وتسرتًا وراء اخلدمات اإلسالمية املتمثلة يف البنوك ويف املؤمتر  العمل اإلسالمي العام،
عانة على الدراسات اليت يراد هبا أن تكون مسامري لتثبيت فكرة واإل رساليات،اجلامعات والبعوث واإل

أن أهل القبلة كلهم اآلن مشركون أو كافرون أو السيادة والعدوان والتسلط على أهل القبلة بدعوى 
نون خباصة أولئك الصوفية منهم  وثنيون أو مرتدون أو هم يف أحسن األحوال فسقة فجرة مارقون ويع

 والذين ميثلون ثلث العامل، )ال إله إال اهلل( أي القوم الذين هم خاصة اخلاصة من أهل كما قلت،
فليس من شرب من  كيداً،أكثر من نصفه فعاًل وواقعًا أن مل يكونوا نصفه أو إ اإلسالمي على األقل،

)وال شأن لنا هنا باملتمصوفة األدعياء  تقي كرميو  أرض يف بالد اإلسالم إال وفيه صويف عابد عامل،
فهو فرض بالنصوص احملكمة من  وخلق وعمل، ذ التصوف كما نعرفه فقه وعبادة،، إاملنحرفني(

 الكتاب والسنة.
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 :الشباب المفتون 
ومن املؤسف واحملزن أهنم استقطبوا عددًا غري قليل من الشباب اإلسالمي الساذج أو املعقد 

أو احملدود املعرفة ففتنوهم عن اجلادة وأوحوا إليهم  أو السطحي الفكر، الطيب القلب،أو  املتأزم،
والرجعية  مبا قدموا هلم من ثقافة االنغالق والتحجر، القادة،وأهنم الفرقة الناجية، أهنم السادة...

بالكرب ومجع االهتمام يف هيئات البدن وامللبس والتخلق  واالنقباض والتقطيب والعبوس والعجرفة،
 والغل على الذين آمنوا بال متييز مع اإلكراه واإلرهاب. واحلقد ولؤم التفكري وسوء الظن خبلق اهلل،

حرام،على خمتلف  سحت  وهو  كما استغلوا حاجة بعضهم إىل املال فقدموه إليهم سحاً غدقاً،
يلهب ظهور  وسوطاً   ،كننة للمجتمع،ومثار قلق للحكوماتوجعلوا منهم مخرية ع صوره وأوضاعه،

وال خمربًا وال فتانًا وال مفرقًا بني أهل القبلة إال وهو  مجاعة املسلمني فما جتد ارهابيًا وال متطرفاً،
عبد ملشيئتها مندفع متهور مسج النفس ثقيل الظل  ،منسوب إىل السلفية متخرج من مدارسها

والسنة  والسلفية السياسية، ،باسم التوحيد املظلوموميزق مجوعهم  مستحل دماء املسلمني وأعراضهم،
أباها  وعصت البنت   والده بالكفر والشرك، الولد   م  فاهتّ  املفرتى عليها حىت فرقوا األسرة الواحدة...

دون أن تطلق من األول بدعوى  وتزوجت من آخر، وتركت املرأة زوجها، بدعوى أنه مبتدع فاسق،
 إال باهلل. ة  قوّ  !! والال حيل له زواج مسلمة )تأمل( ألنه من )كافر( أن زواجها باطل،

 :من أين أتت الفتنة 
والرتف اخلبيث من املال احلرام والسلوك  وبرغم روائح البرتول والعمالة والثراء الوقح املشبوه،

عن أن ابن  الذي يعد خانة مربقعة للدين وللوطن فإننا نذكر حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 ضي اهلل عنهما يف الصحيحني أن الرسول استقبل مشرق املدينة املنورة فقال: )الفتنة ههنا(،عمر ر 

ويف مسند أمحد عن أبن عمر أيضًا أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أستقبل مطلع الشمس باملدينة 
صحيحني قال صلى اهلل عليه وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه يف ال ،"من هنا يطلع قرن الشيطان" :فقال

ومهما حاول بعضهم تأويل هذه األحاديث وصرفها عن ظاهرها ، "رأس الكفر حنو املشرق"وسلم: 
 فإهنا نصوص صرحية حمكمة واضحة ال اجتهاد فيها وال تأويل هلا.

  :ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالمجال ما جاء يف البخاري قال:دعا رسورمبا شرح هذا اإل
قال صلى اهلل عليه وسلم: هناك الفنت والزالزل  ؟نا وميننا )ثالثاً( قالوا وجندنابارك لنا يف شام اللهم

بإفكهم أم الرسول صلى اهلل عليه : هؤالء فمن ذا الذي نصدقه اآلن ومنها يطلع قرن الشيطان،
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ذا وهذه هي الفنت تصدر إىل العامل اإلسالمي حمجبة تارة وصرحية أخرى من ه وسلم بصدقه؟
 باسم التوحيد والسفه إىل كافة بالد اإلسالم يدعمها املال واجلاه. اجلانب،

 ينقلوا حكم الفرض إىل حكم السنة اّل أجيب أن يفرق هؤالء بني الفرائض والسنن وجيب 
وجيب أن يتأكدوا بأن املسلم له كل اخليار يف التزام السنن.مث هل هناك فتنة فوق القول بأن كل أهل 

أو الدعاء بالوسيلة  ومشااًل وجنوبًا مشركون كفرة بسبب زيارة املوتى، قًا ومغرباً...مشر  القبلة،
بالنص القرآين احملكم أو بالصالة يف املساجد امللحق هبا بعض قبور الصاحلني أو بدعاء  املشروعة،

ة أو بقراءة الربدة والدالئل أو التزام حب أهل البيت النبوي أو عدم توفري اللحينصف شعبان أو 
التعبد برتديد اسم اهلل أو التعبد باألدعية واألحزاب واألوراد املأثورة مما تنقطع هلا النياط كمسألة 

عند القبض،وعدد درجات املنرب،وجتويف القبلة وكالصالة وأين وكيف توضع اليدين  السدل والقبض،
القرآن قبل اجلمعة أيضًا أو صالة على النيب )ص( بعد اآلذان أو صالة الركعتني قبل اجلمعة أو قراءة 

العيد يف املساجد أو املصافحة عند االنصراف أو األكل على املائدة أو تعليم املرأة أو الشرب يف 
وهل  هل تكون يف اليد اليمىن أو اليسرى، الكوب أو تربيد املاء بالثلج أو لبس النظارة وساعة اليد،

أو اجلهر خبتام  أو ترك السواك والطيب، ق األصابع،يؤخذ يف الصالة بالتقومي الفلكي أو عدم لع
أو القيام للقادم أو اكتفاء املرأة باحلجاب دون النقاب أو القول حبركة األرض حول الشمس  الصالة،

أو الرضا بالتصوير الفوتوغرايف أو قنوت الفجر أو محل املسبحة بل لقد حرموا على النساء التحلي 
ات وصغار الفروع مما عم وغم وطم خصوصًا سنن العادات فذلك بالذهب إىل أكوام من التفاه

ويستحل به  وتطلق به الزوجة، عندهم بدع وشرك وردة وخروج من دين اهلل تسقط به العدالة،مجيعًا 
بينما رسول اهلل صلى اهلل عليه  الدم فال ينفع معه عندهم صالة وال صوم وال زكاة وال حج وال عمرة،

لست أخاف "قال صلى اهلل عليه وسلم :  يف حديث عقبة يف الصحيحني، وسلم يكذهبم كما جاء
ين أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من وإل)تأمل(  عليكم أن تشركوا بعدي

 ."قبلكم
قلت يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وروى أمحد واحلاكم وابن ماجه عن شداد بن أوس،

ولكنهم يراءون )تأمل(  أما أهنم ال يعبدون مشسًا وال قمرًا وال وثناً  نعم،" ال:ق أتشرك أمتك بعدك؟
كما جتد عند هؤالء  وال اهتمامًا بالصور املظهرية، وأنت ال جتد رياء يف املظاهر البدنية، ."بأعماهلم

من ؟! أنصدق هؤالء فيما ابتدعوا فمن ذا الذي نصدق اذن الذين يرمون غريهم بالوثنية والشرك،
أو احلكم عليهم  واخراجهم من امللة، حرماهتم،ريكهم واستحالل تكفري باملسلمني وتبديعهم وتش

بالنار كأمنا هم أوصياء على اهلل فيما قدر وقضى أم نصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي ال 
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إمنا هو الرياء يف و  وقد أكد أن األمة من بعده لن تعبد مشسًا وال قمرًا وال وثناً، ينطق عن اهلوى؟
 وإمنا أعلن هبا هؤالء القوم مبا خيالفون به اجملتمع يف هيئاهتم،، )غالباً( وهو معصية خفية األعمال،

وطاقية خمرمة  وحسب أحدهم جلباب قصري ضيق، ومعامالهتم الشاذة، ويف مظاهرهم وتصرفاهتم،
ني دفتيه الشذوذ والفنت وكتاب يطوى ب وسروال طويل يظهر من حتت اجللباب مث سواك، ساخرة،

وقد  مث اطالق الشعر على القفا مشوشاً أو منسقاً يف حلقات هازلة تداعب غطاء الرأس. والتخلف.
عما حييط  شغلوا الناس هبذه التوافه الفرعية اليت ال بد فيها من اختالف وجهات النظر عقاًل وشرعاً،

 وحيسبون أهنم مهتدون. الولدان.خطار واألهوال اليت يشيب هلا باإلسالم من األ
 :الصحابة لم يكفروا الفرق الضالة 

ولو استطاعوا لقتلوه  والبدعة،وكيف حيكون على من خيالف مذهبهم بالكفر والشرك والردة 
وقد عاب الصحابة والتابعون على سلف هؤالء من اخلوارج وأشياعهم أهنم عمدوا إىل  شر قتلة،

 فطبقوها تعسفًا وتعصبًا وغاًل وتطرفًا على أهل ال إله إال اهلل اآليات اليت نزلت يف غري املسلمني،
أو جياروهم  قولوا بعد قوهلم،، ألهنم مل ي)كما نقله البخاري عن ابن عمر وغريه يف باب اخلوارج(

وقد زعموا أننا نعيش اليوم جاهلية أنكر من اجلاهلية األوىل )راجع أهل  على احنرافهم واجنرافهم،
 القبلة(.

ذا نقول هلؤالء )وهم أحفاد اخلوارج...بل هم أمعن يف الغل واجلهل والتطرف ومه ه
واستحلوا  ،أن أجدادكم أو أئمتكم السابقني قد كفروا عثمان وعليًا ومعاوية ومن معهم، واالحنراف(

فاستباحوا  فيها الدماء واألعراض  ،دماءهم وأمواهلم وجعلوا بالد املسلمني بالد حرب أي )كفر(
وطبقوا عموم اآليات اليت نزلت يف  وزعموا أن علياً ومعاوية أشركوا باهلل، كما تفعلون أنتم، ل،واألموا

وال يزالون يفعلون وقد قال هلم علي رضي اهلل  كما قدمنا، املشركني والكفار على هؤالء املسلمني،
ال أحد من وهكذا مل يكفرهم على الذي كفروه و  عنه ال نبدؤكم بقتال وال مننعكم مساجد اهلل،

والشرك والوثنية فكيف حتكمون أنتم على من مل يفعل شيئًا من ذلك بالكفر  ،نيالصحابة وال التابع
 ؟؟والردة والزندقة
 :القدرية والجبرية والمرجئة وغالة المعتزلة 

على تقدير اهلدى  -وال يقدر- الذين قالوا ان اهلل مل يقدر )القدرية( بل مل يكفر الصحابة
 بل قالوا ان اإلنسان خيلق عمل نفسه لنفسه بنفسه... هداية أو ضالالً. أحد،والضالل على 
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وأن  كرههم على ما هم عليه،أومل يكفر الصحابة الفرق اليت زعمت منهم أن اهلل أجرب اخللق و 
ما  يف خلقة اآلدمي، والطول والقصر، الكفر واإلميان والطاعة واملعصية يف الناس كالبياض والسواد،

 يف ذلك صنع وال يد.للمخلوق 
 .بل أنه ملا قتل أمامهم غسل وكفن وصلى عليه ودفن يف مقابر املسلمني

ن مرتكب الكبرية يف منزلة بني وإ ومل يكفر التابعون أحدًا من املعتزلة الذين قالوا خبلق القرآن،
يقدر على العباد وان اهلل ال خيلق وال  بل هو خالد يف النار، املنزلتني فال هو مسلم وال هو كافر،

بل هو  ، وأن القرآن ليس بكالم اهلل،وأن اهلل مل يتكلم بل العبد خيلقها ويقرتفها، الذنب أو املعصية،
 فليس اهلل كالم عندهم. خلق مما خلق اهلل،

وليس هلل يف األرض كتب هلل وال  ليس على العرش إله يعبد، ومل يكفروا اجلهمية الذين يقولون:
حىت قال  كما ينكرون صفات اهلل اليت جاءت يف القرآن، ينكرون املعراج هنائياً،و  لواح وال كالم،أ

ومع هذا عندما قتل زعيمهم )اجلهم  نا لنحكي قول اليهود وال حنكي قول اجلهمية،فيهم ابن امللك إ
 غسلوهم وكفنوهم وصلوا عليهم ودفنوهم يف مقابر املسلمني ،ابن صفوان( ووزيره )اجلعد بن درهم(

مع أن هؤالء وسابقوهم هم  جيروا عليهم حكم الردة وال الزندقة وال الكفر أو للشرك أو للوثنية،ومل 
 ن كان صحيحاً.إ أصول الفرق االثنتني والسبعني اليت جاءت يف احلديث املشهور.

وقد نقل ابن تيمية أن االمام أمحد بن حنبل مل يكفر أهل هذه الفرق بل صلى )أمحد( رضي 
بعض اجلمهية وبعض القدرية وأن أكرب ما توصف به كل تلك الفرق عند ابن تيمية اهلل عنه خلف 

)أهل القبلة كلهم  قرأ نصوص كالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيما سجلناه يف رسالةاهو الفسق )
 موحدون(.
 :معاملة الرسول صلى اهلل عليه وسلم لمخالفيه 

وسلم وهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه  والتابعني،فنضرب املثل بالصحابة  وملاذا نذهب بعيداً،
 يضرب يف هذا اجملال أعظم األمثال:

ال  ات  يف حياته بعض املسلمني أفرادًا أو مجاعات عن اإلسالم وبعضهم كان ارتداده مرّ  ارتد  
 مرة واحدة فما قتل أحداً منهم.

بوا م جرّ ليومهوا الناس أهنّ  ه،مث يرتدون عنه آخر  االسالم أول النهار،وكان بعض اليهود يعتنقون 
كتفى القرآن بتسجيل هذا التالعب فلم يقتلهم الرسول وا  الثبات عليه، ال يستحق   ه  و سالم فوجداإل

 .(ال ملن تبع دينكم(إوال تؤمنوا يرجعون * )قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا آخره لعلهم )قائاًل: 
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ومل  كتاب الوحي للرسول صلى اهلل عليه وسلم،وارتد رجل آخر عن االسالم بعد أن كان من  
ال ما  إ)ما يدري حممد  :عن أن يقول الكلمة املنكرة اليت رواها البخاري وغريه -مع ارتداده-  يتورع

 كتب له(.
مات على وعلى الرغم من ذلك كله تركه رسول احلرية: حرًا طليقًا وقبل الشفاعة فيه حىت 

 .تيب أحاديث البخاري(فراشه )انظر هداية الباري اىل تر 
مث خرجوا  -هد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعلى ع- وارتد اثنا عشر مسلمًا عن االسالم

وال حكم  ومنهم احلارث بن سويد األنصاري فما أهدر الرسول دم أحد منهم، من املدينة إىل مكة،
وهو يف  نًا فلن يقبل منه،)ومن يبتغ غري اإلسالم دي)واكتفى القرآن بقوله فيهم:  بقتل مرتد فيهم،

 .(اآلخرة من اخلاسرين(
، فما أهدر ىل احلبشة واعتنق النصرانية هناكوارتد عبيد اهلل بن جحش بعد اسالمه وهجرته إ

 وال أوعز إىل أحد بقتله. وال طالب النجاشي بتسليمه إليه، النيب صلى اهلل عليه وسلم دمه،
هل أدع  :شكامها أبومها إىل الرسول قائاًل: يا رسول اهللف واعتنق النصرانية كذلك ولدان شابان،

ية القرآنية: ، وإمنا أمسعه اآلأو دعين أقتلهما ،اقتلهما ولداي يدخالن النار؟ومل يقل له الرسول مثاًل:
 .قد تبني الرشد من الغي(( ،))ال إكراه يف الدين

وجتريح أهل القبلة؟ وهم فهل بعد هذا يتعظ أولئك الذين يفرتون على اهلل الكذب بتكفري 
 !!ن أخطأواإو  سالماً ويقيناً،إثبت وأسلم عقيدة و  أصدقاء امياناً،
 السفاهة وشغل األمة عن األخطار: 

سلطاناً ن هؤالء النفر من خلق اهلل مل يرتكوا )أ وأهل الفضل، ن مما يتأمل له املسلمون العقالء،إ
 ،وصبوا على رأسه مزقوا دينه ومسعتهسابقاً أو الحقاً اال وال ملكاً( وال رئيساً 

أشاعوا من و  )ولياً هلل( اال وصموه بكل نقيصة،حقداً وضالً وزوراً، ومل يرتكوا من عذاب احلميم،
وقد حكموا على كل من مل يكن منهم وعلى من مل  سابقًا أو معاصراً،سواء كان  حوله كل مثلبة،

وبال عقل وال  علم وال هدى وال كتاب منري،يقل بقوهلم من غريهم بالكفر والشرك وبالنار بال 
 بل جملرد أنه ليس منهم حىت اعدموا تاريخ املسلمني.  وبال حياء وال تورع وال احتياط. منطق،

العجب أن يشغلوا الناس هبذه التوافه )والفروعيات اخلالفية اليت ستبقى إىل يوم وأعجب 
ليصرفوا األمة اإلسالمية عن  ها منذ قرون مضت،القيامة( واليت فرغ علماء املسلمني من تقرير أحكام

 وعن خماطر التمزق والتفرق، خطارها الكربى وعما تعانيه من كوارث احلروب الداخلية و اخلارجية،أ
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 والبطالة والتسول والديون، ومشاكل الصهيونية واالستعمار وفواجع الغالء واالقتصاد والتمويل،
وفضائح ما يسمى بالفنون احلديثة وخباصة الرقص بأنواعه ومآسي األخالق املهدورة واملتدهورة 

وفاشية ووجودية ونازية  باحية وعلمانية وإحلاد،داعر مع ما تثبته هذه الفنون من إوالتمثيل ال
مث من مث من التدهور اإلنساين الرهيب مبا تقدمه وسائل اإلعالم واإلعالن يف السينما  ،وماسونية

قد عمى هؤالء عن و  عة والفيديو والكاسيت والصحف واجملالت املختلفة،واملسرح والتليفزيون واإلذا
بالء االسكان والفقر واملرض واألمية الثقافية والدينية والسلوكية باإلضافة إىل خبائث املخدرات 

وخراب  واتساع فساد الرشاوى واالحتيال، واخلمور واالحنالل الفاضح يف الكباريهات وعلب الليل،
 وجيره من ويالت،واالختالط املأساوي املرير يف اجلامعات واملدارس وما جره  األمانة،وضياع  الذمم،

 ودواوين األعمال  ذلك إىل مشاكل املواصالت وجيوب اجملتمع ومعايب املصانع واملشايف،
كل ذلك عندهم هني مباح أو هو تافه  اخلاصة والعامة وغريها اضافة إىل التسيب والال مباالة،

 أو عدم محل زجاجات زيت الصندل،  جرمية ترك السواك أو عدم لبس الطواقي املخرمة،بالقياس إىل
أو عدم ترك شعر القفا يستدير  أو ارتداء املالبس )اهلندية( أو اجلالبيب السلفية القصار الضيقة،

 على غطاء الرأس أو الشرب واقفاً أو البول كذلك واقفاً فهذه كوارث عندهم.
  افه المؤسفةطائفة أخرى من التو: 

مث تزلزل األرض زلزاهلا حول حكم أولوية التزام املرأة للحجاب الكاشف عن الوجه واليدين أو 
النقاب الذي تبدو فيه املرأة كالشبح املسخوط!!مث تقوم عليها واحلديث الضروري إليها وهل جيوز هلا 

وكسب املعاش وهل جيوز الذهاب إىل املساجد وتلقي الدروس الدينية وهل يباح خروجها لألسواق 
وهل من  وهل جيوز أن تزور أهلها أو هل جيوز هلم أن يزوروها، عن أن تضحك،هلا أن تتكلم فضاًل 

حقها أن تفتح الشباك أو متشي يف الشارع حتمل ولدها إىل املستشفى أو حتمل حقيبتها إىل السوق 
 وهل جيوز للمرأة أن تتحلى بالذهب.
، أو زيارة ىل الذاكرين من الصوفية الراشدينأو اجللوس إ احلليق،مث هل تصح الصالة خلف 

إىل  وهل حديث الذبابة صحيح وما جزاء تاركه، أو أولياء اهلل الصاحلني، مشاهد أهل البيت النبوي،
بل على االستغالق  ، واخلمول واخلمود،تدل إال على اجلموداليت ال  غري هذه الغموم واألفكار،

نفصام العجيب عن الواقع وويالته واجلهلوات الفاضح يف أمور ميكن عالجها واحلمق األكرب واال
واملعاملة اإلسالمية الكرمية مع التدرج باحلكمة وبعد  الكلمة الطيبة،و  باحلكمة واالرشاد املهذب،

 النظر.
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واالستعمار بأنواعه  والتبشري، مث ال تسمع هلم صوتًا ضد توحش االستشراق واالستغراب،
للتشكيالت  وكل األمساء األجنبية ية واملاسونية بأمسائها اجلديدة كالليونيز والروتاري،والصهيون

بن  على واحد منهم واشرتى كتابًا الاملشبوهة اليت تستقطب كبار الناس غفلة أو جهاًل واذا فتح اهلل
ن علماء السلف حزم أو الشوكاين أو ابن القيم أو ابن تيمية أو الصنعاين فهم ال يؤمنون بغري هؤالء م
متجهمًا عبوساً  أو اخللف إال من كان من علماء البنوك واملؤسسات احملدثني فهو يتأبط كتابه هذا،

فقد استبد به احلقد  متكرباً زائغ البصر كالباحث عن قاتل أبيه، جمعد اجلبني، قمطريراً، مقطب الوجه،
وعامل  يزعم أنه أمام الثقلني،وقد أكل قلبه الغل منهم فهو  على الناس كأهنم كلهم عدو له،

 وال علم ألحد من أئمة السلف واخللف سواه مهما غال قدره، مبا حيمل من هذه الكتب، اخلافقني،
أو ما   وإال لسيده وأمريه الرابض على فوهات آبار الذهب األسود، وال فتوى إال له، وارتفع ذكره،

هناك فيكفر مثاًل من يقول أن األرض كروية أو به سيده فهو يفيت مبا أفىت  كان لعمالئه وعبيده هنا،
ويكفر من يقول حبل ، أهنا تدور حول الشمس )يف عصر مراكب الفضاء والصواريخ املوجهة(
أو بأن املطر ينزل من  ،التصوير الفوتوغرايف أو جبواز قصد زيارة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 السحاب ال من السماء.
فهو  ،مل يقل به سيدة وأمرية أو عميلة النفطي والبرتويل،على رأي و أمجع كل علماء املسلمنيفل

فماذا بعد كل هذا اهلراء احملزن املخزي  وفتنة يف األرض وفساد كبري، هنا رجس من عمل الشيطان،
 ؟وإىل أين يا سلفية البرتول والنفط والذهب األسود

 المسلمون واإلسالميون: 
هؤالء أخريًا بدعة حمزنة تضاعف متزيق صف أهل القبلة  ن مما تتفتت له األكباد أن يبتدعإمث 

ال إوتعصبوا جبنون للعروبة حىت كأن املسلم هو العريب ليس  بعد أن قسموهم إىل عرب وعجم،
ونشروها عمليًا يف ، )فإسالميون( أما هم عمومًا مسلمون، )ال إله إال اهلل( فأبتدعوا القول بأن أهل

 ة  ما أفىت به علماء البنوك ومشاهري دالديل بالد )البرتول( وال قوّ صحفهم وأحاديثهم وطبقوها على 
 إال باهلل.

 الفرق العلمي بين الكفر العملي واالعتقادي: 
يف فصول رسالة أهل القبلة حنب أن نوجه عناية األخوة القارئني الصاحلني إىل برغم ما حققناه 

 ال وألف ال، كأثر ملعصية أو خطيئة فإنهرك(  أنه عندما يذكر احلديث النبوي لفظ )الكفر أو الش
يعين قلد  ولكن يراد به علمياً وفقهياً وعقلياً ومجاعياً أن من عمل كذا أو قال كذا فقد أشرك أو كفر،
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ليس ه عصى أو خالف أو هتاون أو جتاوز املشركني والكفرة يف بعض أقواهلم أو بعض أعماهلم أي أن
يسميه العلماء بالكفر أو الشرك العملي ال كفر اإلميان أو شرك وهذا هو ما  حبسب واقع األمر، إال،

 باهلل. والعياذ   العقائد والتوحيد.
وإال فلم يبق على وجه  ومعلومًا مذاعًا على الناس، جيب أن يكون هذا مفهومًا عن يقني،

العبادات فإنه ال يكاد أن يبقى شيء مل يقلد فيه املسلمون غريهم إال العقائد و  األرض اآلن مسلم،
 سواء كان حسياً أو معنوياً،  يبق شيئاً إال خالطه،فإن الطوفان احلضاري املعاصر مل وبعض األخالق،

والتخلص من ذلك أمر مستحيل متامًا على العامل واجلاهل والسلفي واخللفي مجيعًا وقلنا اهلل نكارة 
 اجلهل بالعلم أو حقارة العلم باجلهل القبيح.

د احتملوا )والذين يرمون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فق) :يقول وصدق اهلل العظيم إذ
 .(هبتاناً وإمثاً مبيناً(

وحمبة يف رسولك واتباعه  اللهم إين استغفرك وأتوب إليك مما جرى به قلمي غريه على دينك،
لم أين أريد اللهم إنك تع كثري من خلق اهلل،من أهل اهلل الصاحلني وكشفاً للمحجوب من األمور عن  

فتقبل مين يا مسيع يا عليم واغفر يل يا غفور يا رحيم ما سبق يب قلمي أو  بكل ذلك وجهك الكرمي،
 انفعلت به.

ال أبغى و  ال أبغي من الناس جزاء وال شكوراً، اللهم إنك تعلم أنين مريض معتكف بداري،
 شيء قدير. لك بفضلك إنك على كلبقويل وعملي إال رضاك وحسن اخلامتة فيسر يل ذ
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