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إعداد فهد بن ناصر  )فً كتابه شرح العقٌد الواسطٌة  - 2001توفى فً عام – العثٌمٌن دمحم بن صالح السلفي الوهابي يقول العالمة 

 :ما ٌلً  ( 657ص – دار الثرٌا – السلٌمان 
فهم ٌرون إقامة الحج .. أهل السنة رحمهم هللا ٌخالفون أهل البدع تماما ، فٌرون إقامة الحج مع األمٌر ، وإن كان من أفسق عباد هللا  " 

هذا إمام فاجر ال نقبل إمامته ، ألنهم ٌرون أن : مع األمراء وإن كانوا فساقا ، حتى وإن كانوا ٌشربون الخمر فً الحج ، ال ٌقولون 
طاعة ولى األمر واجبة ، وإن كان فاسقا ، بشرط أال ٌخرجه فسقه عن الكفر المباح الذي عندنا فٌه من هللا برهان ، فهذا ال طاعة له 
وٌجب أن ٌزال عن تولى أمور المسلمٌن ، لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ ، فإن الوالٌة ال تزول به ، بل هً ثابتة  والطاعة 

. لولى األمر واجبة فً غٌر معصٌة
. أن الكبٌرة تخرج من الملة:  خالفا للخوارج الذٌن ٌرون أن ال طاعة لإلمام واألمٌر إذا كان عاصٌا ،ألن من قاعدتهم 

" .. ال إمام إال المعصوم : الذٌن ٌقولون  (ٌقصد الشٌعة  ) وخالفا للرافضة 
 
ٌعلم القارئ الكرٌم أننً نقلت النص حرفٌا ، دون أي إضافة ، حتى الفاصالت التً هً بٌن الكلمات وضعتها كما هً موجودة فً الكتاب ل: ملحوظة  )

( .. لٌثق القارئ الكرٌم فً ذلك .. من مصادر أخرى فً هذا المقال  األمر على ما ذكرناهالمذكور ، حتى بداٌات السطور ونهاٌتها ، وٌنطبق 

 
 ٌبارك ما فعله وٌفعله القادة السٌاسٌون على مر التارٌخ اإلسالمً الذي قدموه لنا مزٌفا وٌرٌدون منا تصدٌقه ، ففً العالمة بن العثيمين

– الماضً البعٌد فعل معاوٌة أثناء حكمه الذي دام لعشرٌن عاما ما أشار إلٌه العالمة بن العثٌمٌن ، وتبعه كل الخلفاء األموٌون 
.. وكذلك الخلفاء العباسٌون ، وسار على دربهم الكثٌر من الحكام حتى ٌومنا هذا الذي نعٌشه – باستثناء عمر بن عبد العزٌز 

 
! لماذا تدعوه إلى الفجر والضالل علنا ؟:  إن منهجنا هو أن ننصح الحاكم سرا ، ونرد علٌه:  ٌمثل تٌارا ٌقول العالمة بن العثيمين

!   ضالله ؟ فجره ولماذا تدعونا إلى الصبر على
 

ٌعطى صكا على بٌاض لٌس للحاكم الفاسق من الحجم الصغٌر أو المتوسط ، بل أٌضا للحاكم الذي هو من أفسق العالمة بن العثيمين 
 .. (الحظ أسلوب التفضٌل الذي استخدمه العالمة الكبٌر  )عباد هللا 

 
، ورغم ذلك ٌصرح " فال رفث وال فسوق وال جدال فً الحج "  من سورة البقرة تقول 197ٌعلم أن اآلٌة رقم العالمة بن العثييمين 

ٌجب على – وهى بٌت هللا الحرام –  بأن الحاكم الذي ٌشرب الخمر فً أشرف بقعة للمسلمٌن 21زعٌم السلفٌٌن األكبر فً القرن الـ 
.. المسلمٌن طاعته 

 
 أٌضا إلى طاعة من نا ال ٌدٌر فقط ظهره إلى إقامة الحدود التً ٌتم انتهاكها فً أقدس أقداس المسلمٌن ، بل ٌدعوالعالمة بن العثيمين
..  ٌرتكب تلك الحدود 

 
 فً ال ٌتحدث فقط باسمه ، بل ٌقول أن أهل السنة ٌوافقون على ما ٌدعى زورا وبهتانا ، كأنه ٌرٌد أن ٌورطهم معه العالمة العثيمين

.. ة ، ثم ٌصف من ٌخالفه بأنهم أهل البدع ذفتواه الشا
 

ما جهلنا ، والسمع والطاعة من لنا  هذا هو أمامنا ٌشرع لنا دٌننا الذي هو عصمة أمرنا ، فٌشرح : أيها المسلمون السنة في كل مكان
..  واجبات المسلم ، فاسمعوا له وأطٌعوا 

 



 إذا كان للخمر حد ، فللزنا حد أٌضا ، وأمامنا الفقٌه بن العثٌمٌن ال ٌرى فً شرب الحاكم للخمر : أيها المسلمون السنة في كل مكان
 .. فً أقدس أقداسنا حرجا ، فال حرج علٌكم فً الزنا أٌضا طبقا لما قال ، فلن ٌخرجكم من الملة ، ولكم أن تفعلوه فً البٌت الحرام 

 فاإلمام إن فعل ذلك فً البٌت الحرام لن ٌخرج من ،لن تخرجكم أفعالكم من الملة فال تخافوا إن زنٌتم أو سرقتم أو شربت الخمر ، 
الملة ، فلماذا تخرجون أنتم منها وٌبقى هو ؟ 

 
 أنتم ارتكبتم فاحشة كبرى وخطٌئة ال تغتفر عندما خرجتم على حكامكم فً لٌبٌا ومصر والٌمن :أيها المسلمون السنة في كل مكان 

هم لم ٌصلوا بعد إلى الزنا فً البٌت الحرام ، وحتى إن وصلوا إلٌها وفعلوها ، فالطاعة علٌكم لهم واجبة ، هكذا ٌقول .. وسورٌا 
!.. العالمة بن العثٌمٌن 

 
 إذا كان هللا قد نهى عن الجدال فً الحج ، وهو ال ٌعدو عن تنازع بالكلمات بٌن حق وباطل ، خسئت يا بن العثيمين وخسأ أمثالك ،

.. فكٌف تفتح الباب بفتاوٌك الضالة المضلة لكل ظالم كً ٌرفع من سقف ظلمه 
 

 هكذا فعل معاوٌة فً حرماتنا ، وهكذا فعل أقرباؤه من بعده ، والتضحٌة بالثوابت اإلسالمٌة خسئت يا بن العثيمين وخسأ أمثالك ،
الشجرة الملعونة فً القرآن  "  :وحذر المسلمٌن منهم ، وقال عنهم بأنهم (ص  )أهون عندكم من التضحٌة بهؤالء الذٌن سبّهم الرسول 

هذه المقاطع من أقوال الرسول جاءت فً كتب  .. "الفئة الباغٌة " : ، وسماهم   " فً صلب هذا وٌل ألمتً مما" : ، وقال عنهم " 
.. أهل السنة ، كمسند أحمد وغٌره ، وغٌرها ما هو أكبر منها فً كتب المذاهب األخرى 

 
 (دار الوطن للنشر  - 659ص  – 3المجلد  )شرح رٌاض الصالحٌن ، فً كتابه أٌضا  العثيمين السلفي الوهابي بنيوجه العالمة 

 :إلى المسلمٌن ، فٌقول ما ٌلً – وربما ٌوجه تحذٌرا – النصٌحة 
اسمع وأطع فً أي حال من األحوال ، حتى فً األثرة ، ٌعنى إذا أستأثر والة األمور على الشعب ، فعلٌهم أٌضا السمع والطاعة فً " 

. غٌر معصٌة هللا عز وجل 
فلو أن والة األمور سكنوا القصور الفخمة ، وركبوا السٌارات المرٌحة ، ولبسوا أحسن الثٌاب ، وتزوجوا وصار عندهم اإلماء ، 

. وتنعموا فً الدنٌا أكبر تنعم ، والناس سواهم فً بؤس وشقاء وجوع ، فعلٌهم السمع والطاعة ، ألننا لنا شًء ، والوالة لهم شًء آخر 
، لكن ال نقول إذا استأثروا علٌنا  (ص  )فنحن علٌنا السمع والطاعة ، وعلى الوالة النصح لنا ، وأن ٌسٌروا بنا على هدى رسول هللا 

وهللا ال ٌمكن أن نسمع وهم فً : وكانت لهم القصور الفخمة ، والسٌارات المرٌحة ، والثٌاب الجمٌلة ، وما أشبه ذلك ، ال نقول 
" ..  قصورهم 

 
هو فتح السمع والطاعة فً بداٌة الجملة التً ال تزٌد عن سطر  :أنظروا معي إلى التناقض الفاحش في كلمات تلك الفقرة الصغيرة 

 .. " فً غٌر معصٌة هللا " ، ثم فعل غٌر ذلك فً نهاٌتها ، فقال " فً أي حال من األحوال : " ونصف ، فقال 
! ؟ (ص  )أن ٌسٌر بنا على هدى رسول هللا وكٌف له ! أال ٌكون عاصٌا ؟كٌف ٌمكن لمن فعل هذا الظلم 

 
هل :  ونحن نسأل العالمة الفقٌه الذي قضى كل عمره ٌتعلم الحالل والحرام وٌعلمه لنا لٌكون خٌرنا ،كأنه يتحدث إلى أمة من األغبياء 

!   من استأثر بثروة المسلمٌن ال ٌكون عاصٌا ؟
 

ألٌس هذا هو اإلسالم الذي أرسله هللا إلى عباده كً : نسأل بدورنا العالمة الفقٌه ونحن  للحاكم ،كأنه يطلب منا أن نكون عبيدا 
! ٌخرجهم من عبادة العباد إلى عبادته وحده ، ومن جور األدٌان إلى عدل اإلسالم ، ومن ضٌق الدنٌا إلى سعة الدنٌا واآلخرة ؟

 
 :  نسأل العالمة الفقٌهونحن، كأنه يريد منا أن نكون جنودا للحاكم الظالم 

 تهلك األمم التً كانت تقٌم الحدود على الضعفاء وتترك األقوٌاء ٌمرحون وٌعربدون ، وأنت تعرف الحدٌث النبوي فً ذلك جٌدا  ألم
 ! .. ؟

 من المرات التً قرأت فٌها آٌة اإلسراء التً تحدثت عن القرٌة التً فسق فٌها مترفوها فدمرها هللا على رؤوسهم تدمٌرا  عددكم هً
 !فهل فهمت ما حملت من القرآن أم أنك ُحّملت به فلم تدرك معانٌه ؟! ؟
 

.  د–بالتجول فً أرشٌفً عن فترة التسعٌنات بالقرن الماضى ، وجدت تصرٌحا من وزٌر األوقاف حٌنها كنت أجدد ذاكرتي منذ أيام 
 ٌصب فً نفس ما قاله العالمة العثٌمٌن ، كان مؤتمرا للمعسكر الصٌفً السادس لشباب 1997 ٌولٌو عام 15فً - دمحم على محجوب 



عبد الصبور مرزوق أمٌن المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة ، . جامعة اإلسكندرٌة ، وفى حضور صفوة من علماء الدٌن ، منهم د
 : فماذا قال وزٌر األوقاف ، لنقرأ النص كما نُشر بجرٌدة األهرام فً التارٌخ المذكور 

إن حاكم الدولة وحده بصفته ولى األمر هو صاحب الحق فً تقرٌر العقوبة والقصاص على من ارتكب جرما فً حق الدٌن والوطن " 
، وال ٌجوز ألي شخص مهما كان علمه ونفوذه أن ٌنازع الحاكم هذا الحق ، وإن أي خروج على ذلك ٌعد تجاوزا على اإلسالم ٌجوز 

" ..  للحاكم فٌه أن ٌوقع العقاب  
 

وزٌر األوقاف حٌنها عمن ٌحاكم الحاكم إذا كان الصغٌر قبل الكبٌر فً شعبه ٌعلم أنه قد نهب مع عصابته ثروة محجوب . لم يخبرنا د
 ..البالد ووضعوها فً بنوك أجنبٌة بالخارج 

 
من ٌقف فً وجه الحاكم إذا قرر أن ٌضع البالد بما فٌها من بشر وحجر وشجر على طبق من ذهب وٌقدمها محجوب . لم يخربنا د

.. هدٌة إلى ابنه فً برنامج للتورٌث وضع بدقة متناهٌة ، كما فعل معاوٌة ، سٌدهم وإمامهم األكبر 
 

 عن تزوٌر االنتخابات التً ٌقوم بها الحاكم فً كل المستوٌات ، حتى الصغٌر منها فً الشركات والمصانع محجوب. لم يخبرنا د
.. والمحلٌات والجامعات 

 
 ماذا نفعل إزاء شرطة الحاكم التً تقتل من تشاء وتعذب من تشاء وتنتهك عرض من تشاء ، البد أنها نفس محجوب. لم يخبرنا د

الشرطة التً قدمت تقارٌر أمنٌة عنه وعن أمثاله إلى الحاكم ، وأحٌانا بالصوت والصورة ، لٌضمن عندها الحاكم أن وزٌر أوقافه 
 ..وأمثاله من عبٌد السلطان وخدمه سٌكونون كالحبة التً تدور فً مسبحته 

 
خرج علٌنا رئٌس الدولة دمحم مرسى بإعالن سماه اإلعالن الدستوري ، وأعطى فٌه الحق لنفسه بأنه غٌر قابل  نوفمبر الماضي 22في 

..   للطعن أمام الجهات القضائٌة ، وهو ما ٌعد استمرارا لما قاله ابن العثٌمٌن ووزٌر أوقاف مبارك األسبق 
 

 إلجبار المسلمٌن على السمع والطاعة لمن ال فتحولت خطبهم إلى صراخ عقدوا الصفقات مع حكامنا الظلمة ، ال عجب إذن أن هؤالء
.. سمع له وال طاعة

 
بذلوا من الجهد الوفٌر فً فك الطوق عن الطاغٌة الفاسد المخلوع ، فذهبوا إلى قصره لٌتفاوضوا معه فً سبٌل بقائه هم ال عجب إذن أن

! حتى نهاٌة فترته ، كأن الشعب مجموعة من الحمٌر ستصدق أن الطاغٌة الفاسد سٌترك القصر بهدوء فً نهاٌة فترته 
 

 فً فكر هؤالء العلماء ، ففٌها المحاسبة الدقٌقة لتحركات الحاكم ، وفٌها العزل أو المحاكمة إذا ال عجب إذن أن تكون الديمقراطية كفرا
بمباركة تجاوز سلطاته ، وال ٌوجد فٌها السمع والطاعة لكل من هب ودب من أصحاب العاهات الذهنٌة الذٌن حكمونا على مر التارٌخ 

 ..من أمثال بن العثٌمٌن 
 

" توٌتر " فً تغرٌدة على موقعه اإللكترونً فً  مارس الماضي صرح العالمة السلفي الوهابي عبد الرحمن ناصر البراك 9في 
بتصرٌح ٌدعم أركان دولة العبٌد وتناقلت وسائل اإلعالم هذا التصرٌح الخطٌر ، وقبل أن نقدم هذا التصرٌح للقارئ الكرٌم نود أن 

نذكر أن العالمة المذكور هو عضو اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربٌة السعودٌة ، وهو بذلك زامل العالمة ابن العثٌمٌن فً نفس 
.. لنقرأ .. فماذا قال البراك ؟ .. اللجنة  

اعتماد نظام االنتخاب الختٌار المرشح للرئاسة أو عضوٌة مجلس من المجالس القٌادٌة أمر محرم ودخٌل على المسلمٌن من قبل " 
االنتخاب نظام فاسد لم ٌبن عند الذٌن ٌأخذون به  ...اختٌار اإلمام هو من شأن أهل الحل والعقد وأهل الشوكة ال عامة الناس.. الكفار 

 " .. ، بل هو دخٌل علٌهم من أعداء اإلسالم بسبب احتاللهم أرضهم واإلعجاب بطرائقهم  من المسلمٌن على نظر شرعً وال عقلً
 

  :بقوله  حرمة االنتخاب أسباب المذكورويشرح العالمة 
، كما أنه ٌرتكز على الدعاٌة وشراء  لهذا فهم ٌرضونه منا وٌدعوننا إلٌه وٌفرحون بموافقتنا لهم فٌه... اشتماله على التشبه بالكفار  "

 ".. األصوات والدعاوى الكاذبة 
"..  وبعد هذا كله ، قد ال ٌكون فرز األصوات نزٌها بل ٌكون للرشاوى والوعود فً هذا أثر كبٌر"ثم ٌضٌف 

  



دعا بالموت على علٌنا أن نذكر أن العالمة المذكور قد  ، الماضي ذاكرة القارئ الكريم بما صرح به العالمة البراك في العام ولتنشيط
ما عزمن علٌه هو منكر  :  " ٌلًكل امرأة تقود سٌارة ، وقال تعلٌقا على دعوة سٌدات سعودٌات إلى قٌادة السٌارات العام الماضً ما 

 ".. النساء المستغربات الساعٌات إلى تغرٌب هذه البالد"، ووصفهن بـ" ، وهن بذلك ٌصبحن مفاتٌح شر على هذه البالد
 

!  لم يذكر لنا العالمة البراك من يختار أهل الحل والعقد الذين يختارون اإلمام ؟
..  طبعا هم من أصحاب الوالئم والطاعات الذٌن ٌلتفون حول الحاكم فً جمٌع جلساته وٌلعقون الفضالت المتساقطة من مائدة طعامه 

أهل الحل والعقد وأصحاب الشوكة ،  )النظام الذي ٌأتً عن طرٌق حاشٌة الحاكم : أٌهما أكثر قربا لتحقٌق الرضا بٌن الناس ٌا عالمة 
أم النظام الذي ٌأتً عن طرٌق الناس أنفسهم ؟  (أي ضباطه 

ما هً أسانٌدك الشرعٌة فً تحرٌم نظام االنتخاب ٌا عالمة ؟ 
 ألف حاج ، لقد كان أكبر تجمع للمسلمٌن فً عهد النبً ، وحدث قبل ثالثة 120فً ٌوم الغدٌر مع  (ص  )هل تذكر موكب النبً 

حٌنها أمر النبً جمٌع الحجاج بمباٌعة علً بن أبى طالب ، ولهذا توقف الموكب عن السٌر لمدة ثالثة أٌام لٌتمكن .. أشهر من وفاته 
الكلمة األخٌرة تعلمتموها من إمامكم  )بأهل الحل والعقد والشوكة  (ص  )كان من السهل أن ٌكتفً النبً .. الجمٌع من إتمام المباٌعة 

، لكن النبً طلب من عامة الناس حٌنها أن ٌفعلوا ما فعله الخاصة ولهذا  (معاوٌة ، صاحب الشوكة التً قسمت ظهر المسلمٌن 
!  بٌننا وبٌنكم لٌتعرف المسلمون الحق من الباطل - التً لم تدمروها بعد - استغرق األمر ثالثة أٌام ، وأمهات الكتب 

 
لمزٌد من التفاصٌل عن ٌوم غدٌر خم ، تلك الحادثة العظٌمة التً ٌحرص الطغاة من حكامنا على عدم ذكرها فً الكتب التعلٌمٌة ومعاقبة كل إمام : ملحوظة  )

 من الصحابة وهى بذلك بال منافس بٌن المتواترات من األحادٌث ، لهذا وجب علٌنا أن ننوه إلى الحلقة الثالثة 110ٌتحدث عنها رغم تواتر الحادثة على لسان 
 .. (لكاتب المقال على مدونته " مواالة أهل البٌت النبوي بٌن الواجب واإلنكار " من دراسة من ثالثٌن حلقة بعنوان 

 
، ولماذا تقوى اقتصادهم باالستٌراد والتصدٌر ! ؟" توٌتر " إذا استندت على مقولتك بالتشبه بغٌر المسلمٌن ، فلماذا تتشبه بهم باستخدام 

!  معهم ؟
هل سمعت ٌا براك عن واحد من أهل الحل والعقد وأصحاب الشوكة قد رفع صوته ٌوما محتجا على هدر المال وانتهاك حقوق 

! اإلنسان الذي ٌفعله الحاكم وحاشٌته؟
أال تشبه فتواك ٌا براك تلك الفتوى التً أصدرها أسالفك السلفٌون فً بداٌة القرن الماضً بعدم قبول الحج لكل من ٌأتً إلى األراضً 

! المقدسة فً الحجاز بالقطار ؟
 

لقد احتاج المسلمون عدة سنوات ليسخروا من هؤالء المتخلفين المتنطعين الذين أصدروا فتوى تحريم الحج لكل من يأتي األراضي 
لم نعد نحتاج تلك السنين لنحكم على فتواك يا براك وفتوى زمالئك ، فاألمر معكم تعدى مرحلة التطنع ودخل في .. المقدسة بالقطار 

.. حلف إستراتيجي مع الحكام الظلمة 
 

ِ أُْسَوةٌ  " :ما يلي  21آية رقم األحزاب  أن هللا تعالى قال في سورة ماوأمثالهوالبراك ليعلم ابن العثيمين  لَقَْد َكاَن لَكُْم ِفً َرسُوِل اَّلله
.. ٌقولوا الحق أن  علٌهم  ، فبدال من فتح الباب على مصراعٌه للحاكم الظالم وتشجٌع من لم ٌلحق به من الحكام ، كان " َحَسنَةٌ 

 
ِن اْفتََرى َعلَى اَّللهِ "  : ما يلي 144أن هللا تعالى قال في سورة األنعام آية رقم موا ليعل َ  فََمْن أَْظلَُم ِممه ٌِْر ِعْلٍم ِإنه اَّلله َكِذبًا ِلٌُِضله النهاَس ِبغَ

! ، فما بالنا بمن ضل الناس على علم ؟ " اْلقَْوَم الظهاِلِمٌنَ  اَل ٌَْهِدي
 

وأنتم بما صرحتم "  إن كنتم مؤمنٌن أتخشْونهم فاهلل أحق أن تخشْوه " : ما يلي 13أن هللا تعالى قال في سورة التوبة آية رقم موا ليعل
..  من أجل عرض زائل به ال تخشْون عصا الحاكم فقط ، بل ترجون جزرته 

 
سُولَ  ٌَا"  : ما يلي 59أن هللا تعالى قال في سورة النساء آية رقم موا ليعل َ َوأَِطٌعُوا الره َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنكُْم  أٌَُّيَها الهِذٌَن آَمنُوا أَِطٌعُوا اَّلله

ٍء فَُردُّيوهُ  ًْ سُوِل ِإْن كُْنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباَّللهِ  فَإِْن تَنَاَزْعتُْم ِفً َش ِ َوالره  " ..  َواْلٌَْوِم اآْلِخرِ  ِإلَى اَّلله
ٌْنَُهمْ  فَال: "   من نفس السورة ما ٌلً 65وٌقول تعالى فً آٌة رقم  ُموَك ِفٌَما َشَجَر بَ ثُمه ال ٌَِجدُوا ِفً أَْنفُِسِهْم  َوَربَِّك ال ٌُْؤِمنُوَن َحتهى ٌَُحّكِ

ُموا ٌَْت َوٌَُسلِّ ا قََض " ..   تَْسِلًٌما َحَرًجا ِممه
 

 به ، وعلٌنا بمقتضى اآلٌتٌن الكرٌمتٌن أن نرد هذا التنازع وهذا التشاجر إلى هللا والرسول ، م فٌما أفتٌتمونحن تنازعنا وتشاجرنا معك

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65


 ، والرسول الذي كان خلقه القرآن لو كان حٌا ألمرنا بمعصٌة من ٌنتهك حدود هللا وٌقتل م وتقولونوهللا العادل الحق ال ٌرضى بما قلت
.. المسلمٌن فً السجون وٌسرق أموالهم  

 
 ما 18، وٌقول فً سورة ق آٌة رقم  " َستُْكتَُب َشَهادَتُُهْم َوٌُْسأَلُونَ  " : ما يلي 19أن هللا تعالى قال في سورة الزخرف آية رقم وا ليعلم
ٌِْه َرِقٌٌب َعِتٌدٌ "  ٌلً   " ..  َما ٌَْلِفظُ ِمْن قَْوٍل ِإاله لَدَ

سوف ٌُسأل بن العثٌمٌن وأمثاله عن تلك الفتاوى التً تخدر الناس وتضلهم عن المطالبة بحقوقهم وتزٌد من ظلم الحكام الظلمة على 
.. شعوبهم

 
َ  " : ما يلي 27أن هللا تعالى قال في سورة األنفال آية رقم وا ليعلم سُوَل َوتَُخونُوا أََمانَاِتكُْم َوأَْنتُْم  ٌَا أٌَُّيَها الهِذٌَن آَمنُوا ال تَُخونُوا اَّلله َوالره

" ..  تَْعلَُمونَ 
 هللا والرسول ، ألن اآلٌات تنطق بغٌر ما ٌقول ، والرسول تركنا على المحجة ونٌخونالمضلة  بهذه الفتاوى الفاجرة الضالة مه

..  البٌضاء لٌلها كنهارها ، ال ٌزٌغ عنها إال زائغ أو هالك 
 

اْلَكِذَب َهذَا َحاَلٌل َوَهذَا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا  َواَل تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُكُمُ  " : ما يلي 116أن هللا تعالى قال في سورة النحل آية رقم وا ليعلم
ِ اْلَكِذَب الَ  َعلَى اَّللهِ   " .. ٌُْفِلُحوَن  اْلَكِذَب ِإنه الهِذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى اَّلله

ِ َكِذبًا فٌَُْسِحتَكُْم ِبعَذَاٍب ، َوقَْد َخاَب َمِن : "  ما ٌلً 61وٌقول هللا تعالى فً سورة طه أٌة رقم  ٌْلَكُْم اَل تَْفتَُروا َعلَى اَّلله قَاَل لَُهْم ُموَسى َو
  " .. اْفتََرى

ا َكانُوا ٌَْفتَُرونَ : "  ما ٌلً 13وٌقول تعالى فً سورة العنكبوت آٌة رقم   " .. َولٌََْحِملُنه أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَااًل َمَع أَثْقَاِلِهْم َولٌَُْسأَلُنه ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة َعمه
ِ اْلَكِذَب ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك هُُم الظهاِلُمونَ : "  ما ٌلً 94وٌقول تعالى فً سورة آل عمران أٌة رقم   " .. فََمِن اْفتََرى َعلَى اَّلله

ون ، فالصبر على الحاكم الظالم  هللا ، فاآلٌات تنطق بغٌر ما ٌدعونبهذه الفتاوى الفاجرة الضالة المضلة ٌخالفوأمثاله بن العثٌمٌن 
 ..ٌعتبر افتراًء صرٌحا على هللا المنتهك لحرمات هللا 

 
ا " : ما يلي 112أن هللا تعالى قال في سورة األنعام آية رقم وا ليعلم ٍ َعدُوًّ ًّ ْنِس َواْلِجّنِ ٌُوِحً بَْعُضُهْم  َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلكُّلِ نَِب َشٌَاِطٌَن اإْلِ

واألمر على هذا النحو ٌشٌر إلى أنكم توحون إلى " .. ٌَْفتَُروَن  اْلقَْوِل غُُروًرا َولَْو َشاَء َربُّيَك َما فَعَلُوهُ فَذَْرهُْم َوَما ِإلَى بَْعٍض ُزْخُرفَ 
 ..الحكام الفجرة الظلمة زخرف القول 

 
 رائف دمحم الوٌشى 

أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 
elwisheer@yahoo.com 

:وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مقاالت سابقة  لكاتب المقال على مدونته   
www.thowarmisr.com 
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