
 

 

 

 

 

 

 

 

  البيان بالدليل

ملا يف نصيحة الرفاعي والبوطي
 من الكذب الواضح 
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 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني          احلمد هللا رب العاملني  
 :  ، أما بعد هلم بإحسان إىل يوم الدين

،    ى نفسه يوسف بن السيد هاشم الرفاعي فقد اط لعت على ورقات كتبها من مس  
حممد سعيد رمضان / وقدم هلا الدكتور .  " نصيحة إلخواننا علماء جند : " بعنوان
، ومضمون هذه النصيحة هو احلث  على التخل ي عن التمس ك بكتاب اهللا وسن ة         البوطي

، بقوله     منها واألخذ بأقوال الفرق الضال ة اليت حذ رنا اهللا سبحانه وتعاىل  رسوله 
θ#)  {:  تعاىل ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )وقوله   )١ ،  :}  Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. 

(#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` àM≈ oΨÉi t6 ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∈∪ { )وقوله  )٢ ،

 βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6¡9$# s−§xtGsù öΝä3Î/ tã Ï&Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ¨  {:  تعاىل

Νä38¢¹uρ ÏµÎ/ öΝà6̄=yès9 tβθà)−Gs? ∩⊇∈⊂∪ { )النيب ، وحذ ر منها  )٣ بقوله   :}   فإنه من يعش
، متس كوا   ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي  منكم فسريى اختالف ا كثري ا

، وكل بدعة  ، فإن  كل  حمدثة بدعة مور، وإي اكم وحمدثات األ عليها بالنواجذ، وعض وا  هبا
،    كتاب السنة   :  أبو داود    :  أخرجه من حديث العرباض بن سارية        ()٤( }ضاللة   

، رقم   ) ١٦ (، باب    كتاب العلم :  والترمذي .  )٥ (،  ) ٤٦٠٧  (، رقم ) ٦ (باب  
،  ) ٤٢ (، رقم  ) ١ (، باب  كتاب املقدمة:  وابن ماجه.  ) ٥/٤٤ (،   ) ٢٦٨١ (

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ١٥٣:  نعام آية سورة األ) ٣(
، سنن ابن ماجه كتاب         )٤٦٠٧(، سنن أيب داود كتاب السنة          )٢٦٧٦(سنن الترمذي كتاب العلم           ) ٤(

 .  )٩٥(، سنن الدارمي كتاب املقدمة            )٤/١٢٧(، مسند أمحد       )٤٤(املقدمة   
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أخرجها النسائي من حديث    ()١( }وكل ضاللة يف النار  {:  ويف رواية )  ٣٠/ ١ (
،    ) ٢/٢٠٩ (،  ) ١٥٧٧ (، رقم  ) ٢٢ (كتاب العيدين باب :  جابر بن عبد اهللا يف

، وشر األمور   ، وخري اهلدي هدي حممد   إن  خري احلديث كتاب اهللا  { وبقوله  

،  كتاب اجلمعة :  أخرجه مسلم من حديث جابر     ()٢( }، وكل بدعة ضاللة     حمدثاهتا
،  ) ١٥٧٧ (وحنوه أخرجه النسائي برقم .  ) ٣/٣٩٢ (،  ) ٢٠٠٢ (، رقم  ) ١٣ (باب 
أخرجه     ( }؛ كتاب اهللا وسنيت  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا   {  وبقوله

 .  ) مالك يف املوطأ  :  هبذا اللفظ

، واألخذ مبا عليه بعض الفرق الضالة     إن الرفاعي والبوطي يدعوان إىل ترك ذلك كله   
وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كل ها يف    { ، اليت قال فيها النيب  املنحرفة

، ورد من طرق كثرية عن عدد من   هذا احلديث مشهور حمفوظ   ()٣( }النار إال واحدة 
، قال عنه شيخ اإلسالم يف  ، وصححه كثري من العلماء واعتنوا به رواية ودراية  الصحابة
:  ومن رواياته.  " احلديث صحيح مشهور يف السنن واملسانيد  : " ) ٣/٣٤٥ (الفتاوى 

كتاب :  وأبو داود .  ) ٥/٧٧٩ ) ( ١٧٠٦١ ( أخرجها أمحد برقم  رواية معاوية 
، وهذه الواحدة هي الفرقة املتمس كة       ) ٥/٧ (،   ) ٤٥٩٧ (، رقم  ) ١ (، باب  السنة

ها من قبورية وصوفية وجهمية ومعتزلة     ، خبالف غري   وأصحابهمبا كان عليه النيب  
 .  ، وهذا االفتراق هو الذي سب ب التناحر والشقاق بني األمة    وغريهم

،    والبوطي والرفاعي يريدان لألمة البقاء على هذا االفتراق حتت مظلة اسم اإلسالم 
 :  ولقد تذكرت بتآمرمها هذا على من متسك بالسنة وترك البدعة قول الشاعر 

                                                 
 .  )١٥٧٨(سنن النسائي كتاب صالة العيدين   ) ١(
، سنن ابن ماجه كتاب   )١٥٧٨(النسائي كتاب صالة العيدين ، سنن  )٨٦٧(صحيح مسلم كتاب اجلمعة  ) ٢(

 .  )٢٠٦(، سنن الدارمي كتاب املقدمة    )٣/٣١١(، مسند أمحد  )٤٥(املقدمة 
، سنن ابن ماجه كتاب           )٤٥٩٧(، سنن أيب داود كتاب السنة           )٢٦٤١(سنن الترمذي كتاب اإلميان         ) ٣(

 .  )٢٥١٨(ي كتاب السري   ، سنن الدارم )٤/١٠٢(، مسند أمحد   )٣٩٩٣(الفنت  
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ــنكرون ــنكرونوامل ــنكِر  وامل ــل ُم ــل فع ــل مــ نكر    لك ــل فع  لك
ــيدفع ُمعــوٌر عــن معــور  ــيدفع م عــور  عــن معــور بعًضــا ل ــ ا ل بعض

ــاهلم   ــتدى بفع ــرجالُ املُق ــَب ال ــاهلم ذََه ــتدى بفع ــرجال  امل ق ــ ب  ال ذ ه
ــهم ــزكِّ بعض ــٍف ُي ــُت يف ُخلْ ــهموبقي ــ زك  بعض ــ ف  ي ــت  يف خ ل وبقي

 واحلمد    -، مع أن املتمسكني بالسنة   ملاذا خص ا علماء جند بنصيحتهما هذه :  وأقول 
األغرار أن أهل جند  ؟ ما ذاك إال ليومها    كثريون يف أقطار األرض ويف خمتلف البالد -هللا 

 ! ، على قاعدة من يرى أن كل متمس ك باحلق فهو متطر ف   أهل شذوذ وخروج عن احلق  

،  ، وأما أعمى القلب فال حيلة فيه  ، فاحلق واضح يراه كل بصري ولكن هذا ال يضري
؛ كما قال   ، كحال أعمى البصر يف عدم رؤيته لضوء الشمس  فحاله يف عدم رؤية احلق

 :  الشاعر
ــع  ــب ومطل ــراها يف مغي ــواك ت ــع س ــب ومطل ــراها يف مغي ــواك ت س
بأهوائهــا ال تســتفيق  وال تعــي   بأهوائهــا ال تســتفيُق وال تعــي   

ـ ل للعـيون الـر مد  للشمس أعني         وقُـل للعـيون الـرُّمِد للشمس أعٌني          وق
وســـامح عــيون ا أطفــأ اهللا نورهــاوســـامح عــيوًنا أطفــأ اهللا نورهــا

 :  وقال اآلخر
ويـنكر  الفـم  طعـم  املـاء  من سقم          ويـنكُر الفـُم طعـَم املـاِء من سقم           قـد تنكر  العني  ضوء  الشمس من رمد قـد تنكُر العُني ضوَء الشمس من رمٍد

 فلماذا ال حيذ راهنا من البدع    -زعما  كما -وإذا كانا يغاران على األمة اإلسالمية 
؟ وخذ      ، وتقضي على وحدهتا وقو هتا  ، وتصد ها عن سبيل اهللا  واالحنرافات اليت تفر قها

؛ لتستدل به على مبلغ ما عنده من   مثال عن عجرفة هذا البوطي يف مقدمته لتلك النصيحة 
ا ألقلعتم عن ترديد تلك  وإذ  : (  خياطب علماء جند٢٠ -١٩، حيث قال يف صفحة  العلم

، وحتسبوهنا أمر ا هين ا وهي عند اهللا       ، وهي باطل من القول    الكلمة اليت تظن وهنا نصيحة  
إياكم والغلو يف حمبة رسول  :  ، أال وهي قولكم للحجيج يف كثري من املناسبات  عظيم
 )١( }ال ت طروين كما أطرت النصارى ابن مرمي  { ولو قلتم كما قال رسول اهللا .  اهللا
، رقم    ) ٤٨ (، باب   كتاب األنبياء  :  ، البخاري يف   أخرجه من حديث عمر        (
هذا كالمه      .  ) ، ولكان نصيحة غالية         لكان كالم ا مقبول ا       )  ٦/٥٨٣ (،    ) ٣٤٤٥ (

                                                 
، سنن الدارمي كتاب الرقاق    )١/٢٣(، مسند أمحد  )٣٢٦١(صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء   ) ١(

)٢٧٨٤(  . 
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، وعاب على أهل السنة    كره عندما ذ وقد خبل فيه أن يصلي على النيب ، بنصه 
،   )Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ { )١  {:  إنكارهم للغلو الذي أنكره اهللا بقوله تعاىل

 )٢( }، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو  وإياكم والغلو {:   بقولهوأنكره النيب 
:   والنسائي يف. ) ١/٥٧٤ (،  ) ١٨٥١ (برقم :  أمحد:  أخرجه من حديث ابن عباس (

:  ماجه يفوابن  .  ) ٣/٢٩٦ (،  ) ٣٠٥٧ (، رقم  ) ٢١٧ (، باب  كتاب املناسك
مث ما الفرق بني الغلو   .  ) ٣/٤٧٦ (،   ) ٣٠٢٩ (، رقم   ) ٦٣ (، باب  كتاب املناسك

؛    ، إال عند البوطي ؟ إن معنامها واحد   يف حقهواإلطراء الذي هنى عنه رسول اهللا  
 .  ، محله عليه احلقد والبغضاء ألهل احلق  اختراع ا من عنده

 ما يعابون به سوى هذه الكلمة اليت زعمها باطل ا   واحلمد هللا أنه مل جيد على أهل احلق    
 .  وهي حق 

ينقسم إىل   )  نصيحة (يوسف الرفاعي يف أوراقه اليت مساها    / هذا وإن ما ذكره املدعو   
 :  قسمني

، وعلماء جند وغريهم من أهل السنة واجلماعة سلف ا وخلف ا      حق  :  القسم األول
، ومن أعمى اهللا بصريته فإنه    ؛ لعمى بصريته   ، لكنه رآه باطل ا ونصح بتركه   قائلون به

tΒ  {:  ، واحلق باطل ا  يرى الباطل حق ا uρ ÏŠÌãƒ ª!$# …çµ tFt⊥ ÷FÏù n= sù y7Î= ôϑ s? …çµ s9 š∅ ÏΒ «!$# $ º↔ ø‹x© 4{ )٣( 
، فإبليس قال آلدم وحواء حينما أغرامها      وما كل من تظاهر بالنصيحة يكون ناصح ا ، 

yϑ$!  {:  باألكل من الشجرة اليت هنامها اهللا عنها كما قال اهللا تعاىل عنه  ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÎoΤÎ) $ yϑ ä3s9 

zÏϑ s9 šÏ⇔ÅÁ≈̈Ψ9$# ∩⊄⊇∪{ )وفرعون قال لقومه حينما حذرهم من اتباع موسى عليه    )٤ ،

                                                 
 .  ٧٧:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  )١/٢١٥(، مسند أمحد   )٣٠٢٩(، سنن ابن ماجه كتاب املناسك   )٣٠٥٧(سنن النسائي كتاب مناسك احلج  ) ٢(
 .  ٤١:  ة املائدة آية سور) ٣(
 .  ٢١:  سورة األعراف آية  ) ٤(
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%∃þ’ÎoΤÎ) ß  {:  ، قال السالم s{r& β r& tΑÏd‰t7ãƒ öΝà6oΨƒÏŠ ÷ρr& βr& tÎγ ôàãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$ |¡xø9$# ∩⊄∉∪{ )١( 
 ، أو ي خيل إليه أن عمله هذا إصالح               فأحيان ا يظهر العدو بصورة الناصح خداع ا ومكر ا               

}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθ ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ šχθßs Î= óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪ Iω r& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝ èδ 

tβρß‰Å¡øßϑ ø9$# Å3≈ s9uρ ω tβρáãè ô±o„ ∩⊇⊄∪{ )؛ ألهنم كما قال   فيجب احلذر  من أمثال هؤالء )٢
  )٣(الشاعر 

ــِب   ــبٍد ُنصــحه بلبي ــلُّ ُم ــا ك ــب   وم ــ بد  ن صــحه بلبي ــل  م ــا ك وم ـ ب  مبؤتيك  ن صح ه لُـبٍّ مبؤتيَك ُنصَحهومـا كـل  ذي    ومـا كـلُّ ذي      ل
،  ، ولتشجع أهل الباطل على باطلهم   ولو ت رك الرد  على املبطلني اللتبس احلق بالباطل  

، وملا قال أبو  واهللا تعاىل قد رد  يف كتابه على أهل الباطل يف مواضع كثرية من القرآن
:  قولوا {:   ألصحابه، قال النيب  لنا العز ى وال عز ى لكم:  سفيان يوم أ ح د للمسلمني

كتاب :  أخرجه البخاري من حديث الرباء بن عازب  ()٤( }اهللا موالنا وال موىل لكم 
 .  ) ٦/١٩٥ (،  ) ٣٠٣٩ (، رقم  ) ١٦٤ (، باب  اجلهاد

سلطتم  : ( قال:  ا وزور اوإليك  مناذج مما قاله الرفاعي يف نصيحته عن علماء جند كذب   
من املرتزقة الذين حتتضنوهنم من رمى بالضاللة والغواية اجلماعات واهليئات اإلسالمية   

، واآلمرة باملعروف والناهية عن   ، والناشطة إلعالء كلمة اهللا تعاىل  العاملة يف حقل الدعوة 
"  " الديوبندية"  " اعة ، واجلم " " اإلخوان املسلمني "  " و"  " التبليغ"  " ، كـ املنكر

اليت متث ل السواد     "  " الربيلوية"  " ، واجلماعة   اليت متثل علماء اهلند وباكستان وبنغالديش
، مستخدمني يف ذلك الكتب واألشرطة     األعظم من عام ة املسلمني يف تلك البالد  

،   رية جم ان ا، وقمتم بترمجة هذه الكتب إىل خمتلف اللغات وتوزيعها بوسائلكم الكث     وحنوها

                                                 
 .  ٢٦:  سورة غافر آية ) ١(
 .  ١٢ - ١١:  تانياآل سورة البقرة ) ٢(
 )  ٦٩:  ت (ظامل بن عمرو النحوي  :  أبو األسود الدؤيل) ٣(
  . )٤/٢٩٣(، مسند أمحد  )٣٨١٧(، كتاب املغازي   )٢٨٧٤(صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري   ) ٤(
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الذين معكم يف جملس  "  " واإلباضية"  " كما نشرمت كتاب ا فيه تكفري أهل أبو ظيب ود يب 
 .  التعاون

 .  ) . . . أما هجومكم على األزهر الشريف وعلمائه فقد تواتر عنكم كثري ا

إذا اختلف معكم أحد يف موضوع أو أمر فقهي  أو عقدي  أصدرمت كتب ا يف      : ( وقال
مسحتم للصغار وسفهاء األحالم   : ( وقال.  ) كذا قال ) ( مه وتبديعه أو تشريكه ذ

 رمحه اهللا  -، ومنهم حجة اإلسالم اإلمام الغزايل     مبهامجة السلف الصاحل األعالم هلذه األمة   
 بعد التهجم بشىت وسائل مطبوعاتكم على اإلمام أيب احلسن األشعري وأتباعه من  -

،    ) ، حيث وصفتموهم بالضال ني املضل ني  لمني منذ مئات السنني السواد األعظم من املس
ال جيوز اهتام املسلمني املوح دين الذين يصل ون معكم ويصومون ويزك ون        : ( وقال

، إن     ، لبيك ال شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك "  : " وحيج ون البيت ملبني مرددين
، كما تطفح  ال جيوز شرع ا اهتامهم بالشرك"  " ، ال شريك لك احلمد والنعمة لك وامللك  
، وكما جيأر خطيبكم يوم احلج األكرب من مسجد اخليف مبىن      به كتبكم ومنشوراتكم

، وكذلك يروع نظريه يف املسجد احلرام يوم عيد   صباح عيد احلجاج وكافة املسلمني 
)  -اكم اهللا   هد-، فانتهوا   الفطر هبذه التهجمات واالفتراءات أهل مكة واملعتمرين    

 .  انتهى

وكأن  الرفاعي هبذا ال يرى أن عبادة القبور ودعاء األموات وغريمها من أنواع    
، ال يراه كفر ا    ، الذي يصدر من كثري ممن يصومون ويصل ون ويزك ون وحيج ون     الشرك

ا  ، وإذ  ، وال يرى أن ذلك يبطل الصالة والزكاة والصيام واحلج وسائر األعمال    وال شرك ا
 حذر املسلمني من هذا    - وغريه من خطباء املسلمني  -حذ ر خطيب  املسجد احلرام    

، فما هذا    ، يراه الرفاعي تكفري ا هلم واهتام ا هلم بالشرك   الشرك والوقوع فيه نصيحة هلم  
 ! ؟  ، والعقل املطموس  الفهم املنكوس 

واستنكرمت تقليد واتباع  ، وأنكرمت  ، مث األشاعرة لقد كف رمت الصوفية : ( وقال أيض ا
 .  ) أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل :  املذاهب األربعة
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؟ وبأي كتاب أنكرنا اتباع املذاهب   بأي كتاب كف رنا هؤالء:  ونقول هلذا املفتري 
 .  )١(؟ لكن األمر كما قيل  األربعة

ــيله   ــذّاب حـ ــيس يف الكـ ــيله  ولـ ــذ اب حـ ــيس يف الكـ ولـ
ــيلـه   ــيـه قلـ ــتـي فـ ــيلـه  فحيلـ ــيـه قلـ ــتـي فـ فحيلـ

ــيمـن  ــيلـة فـ ــيمـنيل حـ ــيلـة فـ ــِنـمُّ يل حـ ــ ن ـم   َيـ  يـ
ــول ــا يق ــق م ــان خيل ــن ك ــولم ــا يق ــق م ــان خيل ــن ك م

متنعون دفن املسلم الذي ميوت خارج املدينة       : ( مث زاد يف الكذب واالفتراء فقال   
متنعون النساء من الوصول إىل   : ( ، وقال أيض ا ) املنو رة ومكة املكرمة من الدفن فيهما 

، ولو استطعتم ملنعتم    ، أسوة بالرجال   والسالم عليه املواجهة الشريفة أمام قرب النيب    
 .  ) النساء من الطواف مع حمارمهن بالبيت احلرام 

دأبتم على أن حتذفوا ما ال يعجبكم ويرضيكم من كتب التراث اإلسالمي    : ( وقال
، ويف هذا    ؛ ألن عامة املسلمني حيتاجون إليها   اليت ال تستطيعون منع دخوهلا اململكة  

 .  إىل آخر غ ثائه )  . . . ني من علماء السلف الصاحلاعتداء شرعي وقانوين على آراء املؤلف 

 من أشد الناس حمافظة على  - واحلمد هللا   -، فنحن  وال خيفى ما يف هذا من االفتراء 
 .  كتب السلف الصاحل ونشرها وإحيائها

إن ما حيصل  : (  قال- عامله اهللا على ما قاله مبا يستحق على افترائه وكذبه -وقال 
، كاليت يف اجلزائر    زر ومآس  تشو ه مسعة اإلسالم وتفتك باملسلمني خاص ة  من مذابح وجما

، ما هي إال مثرة خر جييكم وآرائكم وق ر اء كتبكم      ، أو حدثت يف احلرم املكي     ومصر
 .  ) ، اليت بنيت على التكفري والتشريك والتبديع وسوء الظن باملسلمني ومطبوعاتكم

 من أشد  الناس إنكار ا  - واحلمد هللا   -، فعلماء جند  لقد كذبت وافتريت :  وأقول له 
، وما زال يصدر منهم اإلنكار  والتحذير  من مثل هذه    للغلو وسفك الدماء بغري حق  

،   ، وانظر إىل القرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء يف هذا املوضوع       األعمال القبيحة
،    كتبهم املقر رة يف مراحل الدراسة، وانظر إىل  وقد نشرت يف خمتلف وسائل اإلعالم

                                                 
،  ) ٦٣٠٨ (، رقم   ) ٤ (، باب  كتاب الدعوات  :  البخاري :  كما يف احلديث املتفق عليه عن ابن مسعود        ) ١(

 .  ) ٩/٦٤ (،  ) ٦٨٩٠ (، رقم  ) ١ (، باب  كتاب التوبة:  ومسلم .  ) ١١/١٢٣ (
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وهؤالء الذين أشار إليهم هذا الكذ اب ممن يزاولون هذه القبائح ال ميت ون إىل علماء جند  
، وكتب علماء جند ومطبوعاهتم بريئة كل  الرباءة مما افتراه   ، ومل يتتلمذوا عليهم  بصلة

 .   تنبئ  عن نفسها-  حبمد اهللا-، وهي منشورة ومتداولة   عليها هذا الكذ اب
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 بيان من هيئة كبار العلماء يف استنكار اإلرهاب والتخريب 
وإليك صورة من بيان هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف استنكار     

 :  ، ترد على ما افتراه هذا الكذ اب عليهم  اإلرهاب والتخريب

 بيان من هيئة كبار العلماء 

،    ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه     ة والسالم على رسول اهللا    ، والصال  احلمد هللا 
 :  أما بعد

،    فقد درس جملس هيئة كبار العلماء يف دورته التاسعة واألربعني املنعقدة بالطائف
، ما جيري يف كثري من البالد اإلسالمية وغريها من   هـ٢/٤/١٤١٩ابتداء من تاريخ 
، ونظر ا إىل خطورة     ، وختريب املنشآت   سفك الدماء، وما ينشأ عنه من التكفري والتفجري

، وإخافة      ، وإتالف أموال معصومة   ، وما يترت ب عليه من إزهاق أرواح بريئة هذا األمر
، فقد رأى اجمللس إصدار بيان يوض ح فيه حكم   ، وزعزعة ألمنهم واستقرارهم للناس
بس يف املفاهيم لدى من اشتبه عليه  ، وإزالة لل   ، وإبراء للذ مة   ، نصح ا هللا ولعباده ذلك

 :  ، فنقول وباهللا التوفيق األمر يف ذلك

، فكما أن التحليل والتحرمي     ، مرد ه إىل اهللا ورسوله   التكفري حكم شرعي:  أول ا
، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو     ، فكذلك التكفري واإلجياب إىل اهللا ورسوله

 .  ن امللة، يكون كفر ا أكرب خمرج ا ع  فعل

، مل جيز أن ن كف ر إال من دل  الكتاب    وملا كان مرد  حكم التكفري إىل اهللا ورسوله
؛ ملا يترت ب على  ، فال يكفي يف ذلك جمرد الشبهة والظن    والسنة على كفره داللة واضحة   

، مع أن ما يترتب عليها     ، وإذا كانت احلدود تدرأ بالشبهات   ذلك من األحكام اخلطرية
 من  ، ولذلك حذ ر النيب    ، فالتكفري أوىل أن يدرأ بالشبهات   مما يترت ب على التكفريأقل 
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،   كافريا :  أميا امرئ قال ألخيه  {:  ، فقال احلكم بالتكفري على شخص ليس بكافر 

 .  )١( }، وإال رجعت عليه   ، إن كان كما قال  فقد باء هبا أحدمها 

، وال     وقد يرد يف الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو االعتقاد كفر      
، وهذا احلكم كغريه من األحكام اليت ال  ؛ لوجود مانع مينع من كفره  يكفر من اتصف به

  - مثل ا  -، سببه القرابة   ، كما يف اإلرث  روطها وانتفاء موانعها تتم  إال بوجود أسباهبا وش
، وهكذا الكفر ي كر ه عليه املؤمن  فال يكفر   وقد ال يرث هبا لوجود مانع كاختالف الد ين

؛ لعدم    وقد ينطق املسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو حنومها فال يكفر هبا.  به
متفق عليه من   ()٢( }اللهم أنت عبدي وأنا ربك   {:  ، كما يف قصة الذي قال القصد

،   ) ٧٠٥٦ (، رقم  ، باب كتاب الفنت:  البخاري:  حديث عبادة بن الصامت
أخطأ   )  ٦/٤٣٢ (،   ) ٤٧٤٨ (، رقم  ) ٨ (، باب   كتاب اإلمارة:  ومسلم.  ) ٨/ ١٣ (

 .  من شدة الفرح

، ومنع   لتسر ع يف التكفري يترت ب عليه أمور خطرية من استحالل الدم واملال     وا
، فكيف يسوغ للمؤمن أن ي ق د م       ، وغريها مما يترت ب على الرد ة   ، وفسخ النكاح   التوارث

 ؟   عليه ألدىن شبهة

ل  ؛ ملا يترت ب  عليه من التمر د  عليهم ومح وإذا كان هذا يف والة األمور كان أشد 
، وهلذا منع النيب     ، وفساد العباد والبالد  ، وسفك الدماء  ، وإشاعة الفوضى  السالح عليهم

إال أن تروا كفر ا بواح ا     {:  صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم من منابذهتم فقال 

:  البخاري.  متفق عليه بنحوه من حديث أيب بكرة    ()٣( }رهان عندكم فيه من اهللا ب

                                                 
 اإلميان ، سنن الترمذي كتاب )٦٠(، صحيح مسلم كتاب اإلميان  )٥٧٥٣(صحيح البخاري كتاب األدب ) ١(

 .  )١٨٤٤(، موطأ مالك كتاب اجلامع  )٢/٤٤(، مسند أمحد  )٢٦٣٧(
 .  )٣/٢١٣(، أمحد  )٢٧٤٧(، مسلم التوبة   )٥٩٥٠(البخاري الدعوات   ) ٢(
 .  )٩٧٧(، مالك اجلهاد  )٦٦٤٧(البخاري الفنت  ) ٣(
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كتاب القسامة باب :  ومسلم.  ) ١/٢٠٨ (،  ) ٦٧ (، رقم  ) ٩ (كتاب العلم باب 
 .  ) ٦/١٦٩ (،  ) ٤٣٥٩ (، رقم  ) ٩ (

 .  أنه ال يكفي جمرد الظن واإلشاعة :  " " إال أن تروا  "  : " فأفاد قوله

، كالظلم وشرب اخلمر     أنه ال يكفي الفسوق ولو ك ب ر   :  " " ا كفر "  : " وأفاد قوله 
 .  ، واالستئثار احملر م ولعب القمار

، أي صريح    أنه ال يكفي الكفر الذي ليس ببواح  :  " " ب واح ا "  : " وأفاد قوله 
 .  ظاهر

، حبيث  أنه ال بد  من دليل صريح  :  " " عندكم فيه من اهللا برهان "  : " وأفاد قوله 
، وال غامض  ، فال يكفي الدليل ضعيف السند ، صريح الداللة  يكون صحيح الثبوت

 .  الداللة 

أنه ال عربة بقول أحد من العلماء مهما بلغت مرتلته يف      "  " من اهللا "  : " وأفاد قوله 
 .  ، إذا مل يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب اهللا أو سنة رسوله     العلم واألمانة

 .  تدل على خطورة األمروهذه القيود  

≅ }  ö؛ لقول اهللا   أن التسرع يف التكفري له خطره العظيم    :  ومجلة القول  è% $ yϑ ¯ΡÎ) 

tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ zøö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ 

Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )١(  . 

، وسلب   ما جنم عن هذا االعتقاد اخلاطئ من استباحة الدماء وانتهاك األعراض   :  ثاني ا
، فهذه األعمال     ، وختريب املنشآت  ، وتفجري املساكن واملركبات  موال اخلاص ة والعامة األ

،    ؛ ملا يف ذلك من هتك حلرمة األنفس املعصومة     وأمثاهلا حمر مة شرع ا بإمجاع املسلمني 
، وحياة الناس اآلمنني املطمئنني   ، وهتك حلرمات األمن واالستقرار   وهتك حلرمة األموال 

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية  ) ١(
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، وهتك للمصاحل العامة اليت ال غىن للناس      ، وغ دو هم ورواحهم     ومعايشهميف مساكنهم
 .  يف حياهتم عنها

، وشد د      ، وحر م انتهاكها  وقد حفظ اإلسالم للمسلمني أمواهلم وأعراضهم وأبداهنم  
إن     {:   أم ته فقال يف خطبة حجة الوداع   ، وكان من آخر ما بل غ به النيب      يف ذلك 

، يف     ، يف شهركم هذا دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  كحرمة يومكم هذا 
أخرجه مسلم      ()٢( }اشهد ، اللهم ف  ؟ أال هل بل غت { مث قال .  )١( }بلدكم هذا 

متفق )  ٧/٣٣٦ (،   ) ٦٤٨٧ (، رقم   ) ١٠ (، باب  كتاب الرب:  من حديث أيب هريرة 
 .  عليه

أخرجه     ()٣( }؛ دم ه وماله وعرض ه     كل  املسلم على املسلم حرام    { وقال 
،    ) ٦٥١٩ (، رقم  ) ١٥ (، باب  كتاب الرب:  ابر بن عبد اهللامسلم من حديث ج

،   ) ٢٤٤٧ (البخاري :  وهو بنحوه متفق عليه من حديث ابن عمر   .  ) ٧/٣٥٠ (
لم  ظلمات   ؛ فإن الظ اتقوا الظلم  {:  ، وقال عليه الصالة والسالم  )  ٦٥٢٠  (ومسلم

،  ) ٥ (كتاب باب :  أخرجه البخاري من حديث عبد اهللا بن عمرو    ()٤( }يوم القيامة 
 .  ) ٣٢٤/ ٦ (،   ) ٣١٦٦ (رقم 

، فقال سبحانه يف حق     وقد توع د اهللا سبحانه من قتل نفس ا معصومة بأشد  الوعيد 
tΒ  {:  املؤمن uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yètG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ £‰tãr&uρ 

                                                 
 .  )١/٢٣٠(، أمحد  )٢١٩٣(، الترمذي الفنت    )١٦٥٢(البخاري احلج  ) ١(
، سنن ابن ماجه كتاب املناسك    )٢٢١(، صحيح مسلم كتاب اإلميان   )١٦٥٢(صحيح البخاري كتاب احلج ) ٢(

 .  )١٨٥٠(، سنن الدارمي كتاب املناسك    )١/٦٢(، مسند أمحد  )٣٠٥٨(
، سنن أيب  )١٩٢٧(، سنن الترمذي كتاب الرب والصلة   )٢٥٦٤(صحيح مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب   ) ٣(

 .  )٢/٢٧٧(، مسند أمحد   )٣٩٣٣(، سنن ابن ماجه كتاب الفنت   )٤٨٨٢(داود كتاب األدب  
،   )٢٥٧٨(، صحيح مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب    )٢٣١٥(صحيح البخاري كتاب املظامل والغصب   ) ٤(

 .  )٢٥١٦(ب السري   ، سنن الدارمي كتا )٢/٩٢(، مسند أمحد  )٢٠٣٠(سنن الترمذي كتاب الرب والصلة    
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…çµs9 $¹/#x‹tã $VϑŠÏàtã ∩⊂∪ { )وقال سبحانه يف حق الكافر الذي له ذمة يف حكم قتل اخلطأ )١ ،  :

}  βÎ)uρ šχ%Ÿ2 ÏΒ ¤Θöθs% öΝà6oΨ÷t/ ΟßγoΨ÷t/uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×πtƒÏ‰sù îπyϑ̄=|¡•Β #’n<Î) Ï&Î#÷δr& ãƒÌøtrBuρ 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ( { )٢(  ،
؟ فإن  ، فكيف إذا ق ت ل عمد ا  أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارةفإذا كان الكافر الذي له

من قتل  {:   أنه قال، وقد صح  عن رسول اهللا  ، واإلمث يكون أكرب اجلرمية تكون أعظم

كتاب اإلميان :  يث متيم الداريأخرجه مسلم من حد  ()٣( }معاهد ا مل ي ر ح  رائحة اجلنة 
  . ) ١/٢٢٥ (،  ) ١٩٤ (، رقم  ) ٢٣ (باب 

إن  اجمللس إذ يبي ن حكم  تكفري الناس بغري برهان من كتاب اهللا وسنة        :  ثالث ا
، فإنه يعلن للعال م أن     ؛ ملا يترتب عليه من شرور وآثام  وخطورة إطالق ذلك    رسوله

، وأن ما جيري يف بعض البلدان من سفك للدماء   اطئاإلسالم بريء من هذا املعتقد اخل
، هو     ، وختريب للمنشآت ، وتفجري للمساكن واملركبات واملرافق العامة واخلاصة  الربيئة

، وهكذا كل  مسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر بريء    ، واإلسالم بريء منه عمل إجرامي
، فهو حيمل إمثه     ة ، وعقيدة ضال ، وإمنا هو تصرف من صاحب فكر منحرف  منه

،    ، وال على املسلمني املهتدين هبدي اإلسالم ، فال حيتسب عمله على اإلسالم وجرمه 
وإمنا هو حمض إفساد وإجرام    .  ، املستمسكني حببل اهللا املتني  املعتصمني بالكتاب والسنة

ة  ، وهلذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة  بتحرميه حمذرة من مصاحب تأباه الشريعة والفطرة
sŒÎ)uρ 4’̄<uθs? 4tëy™ ’Îû ÇÚö‘F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $yγŠÏù y7Î=ôγãƒuρ y#  {:  ، قال اهللا تعاىل أهله ö̂ysø9$# Ÿ≅ó¡̈Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω 
=Ïtä† yŠ$|¡xø9$# ∩⊄⊃∈∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ã&s! È,̈?$# ©!$# çµø?x‹s{r& äο̈“Ïèø9$# ÉΟøOM}$$Î/ 4 …çµç7ó¡yssù æΛ©yγy_ 4 }§ø⁄Î6s9uρ ßŠ$yγÏϑø9$# ∩⊄⊃∉∪ { )٤( .  

، والتعاون      ، والتناصح   والواجب على مجيع املسلمني يف كل  مكان التواصي باحلق   
،    ، باحلكمة واملوعظة احلسنة     نكر، والنهي عن امل  ، واألمر باملعروف  على الرب والتقوى

                                                 
 .  ٩٣:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  )٢/١٨٦(، أمحد  )٢٦٨٦(، ابن ماجه الديات   )٤٧٥٠(، النسائي القسامة   )٢٩٩٥(البخاري اجلزية  ) ٣(
 .  ٢٠٦ - ٢٠٥:  تانياآل سورة البقرة ) ٤(
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θ#)  {:  ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل واجلدال باليت هي أحسن  çΡuρ$ yès?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( 
Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yès? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪ { )وقال   )١ ،

tβθãΖÏΒ  {:  سبحانه ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ âß∆ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç tã 

Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θn= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨β Î) 

©!$# î“ƒÍ•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪ { )وقال     )٢ ،  }  ÎóÇyè ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθs?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )٣(  . 

هللا ولكتابه  : ( ؟ قال ملن يا رسول اهللا :  قيل)  الدين النصيحة { وقال النيب 

:  متفق عليه من حديث النعمان بن بشري  ()٤( }ولرسوله وألئمة املسلمني وعام تهم  
:  ومسلم .  ) ١٠/٥٣٨ (،  ) ٦٠١١ (، رقم  ) ٢٧ (، باب   كتاب األدب:  البخاري

، وقال عليه الصالة    ) ٨/٣٥٦ (،  ) ٦٥٢٩ (، رقم  ) ١٧ (، باب  كتاب الرب
، إذا اشتكى منه     مثل املؤمنني يف تواد هم وترامحهم وتعاطفهم مثل  اجلسد   {:  والسالم 

أخرجه من حديث العرباض بن       ()٥( }ضو  تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلم ى     ع
، وأخرجه أيض ا النسائي من حديث جابر بن      ، والترمذي وابن ماجه  أبو داود  :  سارية
 .  ، واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية  )  تعليق ا٤، وقد تقدم خترجيه ص  عبد اهللا

،    ئه احلسىن وصفاته العال أن يكف  البأس عن مجيع املسلمني    ونسأل اهللا سبحانه بأمسا
وأن يوف ق مجيع  والة أمور املسلمني إىل ما فيه صالح العباد والبالد وقمع الفساد       

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٧١ : سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ٣  - ١: اتياآل سورة العصر ) ٣(
، سنن النسائي كتاب         )١٩٢٦(، سنن الترمذي كتاب الرب والصلة           )٥٥(صحيح مسلم كتاب اإلميان         ) ٤(

، سنن الدارمي كتاب     )٤/١٠٢(، مسند أمحد   )٤٩٤٤(، سنن أيب داود كتاب األدب    )٤١٩٧(البيعة   
 .  )٢٧٥٤(الرقاق 

، مسند أمحد   )٢٥٨٦(، صحيح مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب    )٥٦٦٥(دب  صحيح البخاري كتاب األ ) ٥(
)٤/٢٧٠(  . 
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، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيع ا يف        ، وأن ينصر  هبم دين ه ويعلي  هبم كلمته    واملفسدين
وصلى اهللا على نبينا حممد    .  ويل ذلك والقادر عليه ، إن ه   ، وأن ينصر هبم احلق   كل مكان

 .  وآله وصحبه 
 هيئة كبار العلماء
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 القسم األول أهم  ما عابه الرفاعي على علماء جند مع الرد  عليه
؛ ألن الرد  على الباطل وبيان   وأنا أ بي ن أهم  ما عابه الرفاعي على علماء جند مع الرد  عليه

 #$!øŒÎ)uρ x‹s{r& ª  {:  ، قال تعاىل ، وأوجبه اهللا على علماء األمة تاب والسنة؛ جاء به الك احلق

t,≈sVŠÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# …çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s? { )فأقول )١ ،  : 

 مما عابه الرفاعي على علماء جند إنكارهم البدع

كل بدعة    { استدالهلم على إنكار البدع بقول النيب    :  ـ عاب على علماء جند ١
،    كتاب األقضية:  أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنها    ()٢( }ضاللة 
كتاب  :  وذكره البخاري معلق ا .  ) ٦/٢٤٢ (،  ) ٤٤٦٨ (، رقم  ) ٨ (باب 

من "  " وأصله متفق عليه عنها بلفظ .  ) ١٣/٣٨٧ ) ( ٢٠ (، باب  االعتصام
 .  ) ٤٤٦٧ (، ومسلم  ) ٢٦٩٧ (البخاري :  " . " . . أحدث 

 لألمة وحمافظة  ، نصيحة  ماذا عليهم إذا استدلوا بقول نبيهم وأنكروا البدع والضالالت   :  وأقول 
 )٣( }من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا فهو رد   {:   يقولوالنيب  ! ؟ على الدين

وأبو    .  ) ١/٦١٢ (،   ) ٢٠٣٠ (برقم :  أمحد :  أخرجه من حديث ابن عباس   (
:  والترمذي .  ) ٣/٣٦٢ (،  ) ٣٢٣٦ (، رقم  ) ٨٢ (، باب  كتاب اجلنائز:  داود 

كتاب :  والنسائي.  ) ٢/١٣٦ (،   ) ٣٢٠ (، رقم  ) ١٢١ (، باب  كتاب الصالة
،    ، فالبدع تضل األمة ) ٢/٤٠٠ (،  ) ٢٠٤٢ (، رقم  ) ١٠٤ (، باب  اجلنائز

 .  ، وال يليق بالعلماء الناصحني أن يسكتوا عنها ويتساهلوا فيها وتغري معامل الدين

 

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة آل عمران آية  ) ١(
، سنن ابن ماجه كتاب           )٤٦٠٧(، سنن أيب داود كتاب السنة              )٢٦٧٧(سنن الترمذي كتاب العلم            ) ٢(

  . )٢٠٦(، سنن الدارمي كتاب املقدمة            )٤/١٢٧(، مسند أمحد       )٤٢(املقدمة   
، سنن ابن ماجه كتاب املقدمة      )٤٦٠٦(، سنن أيب داود كتاب السنة     )١٧١٨(صحيح مسلم كتاب األقضية     ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦،  ٦/١٨٠(، مسند أمحد  )١٤(
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  الرفاعي على علماء جند منع النساء من زيارة القبور مما عابه
 .  منع النساء من زيارة القبور:  ـ مما عابه على علماء جند٢

ت خذين عليها لعن اهللا زوارات  القبور وامل {:   بقولههذا أمر  قد منعه النيب  :  وأقول 

،    كتاب اجلامع:  مالك يف املوطأ:  أخرجه  :  أثر ابن عمر  ()١( }املساجد والس رج  
،  ) ١٤٢ (، باب  كتاب اجلنائز:  وابن أيب شيبة يف مصنفه)  ٩٤٨ (رقم 

   لعن النيب  ، وإذا   )٢( }زائرات القبور  {:  ويف رواية )  ٣/٢٩ (،  ) ١١٧٩٢ (
،   ، وأنه كبرية من كبائر الذنوب  ، فإن هذا يدل  على حترميه واملنع منه   على شيء

،   ونصيحة لنساء األمة؛ عمل ا بسنة النيب  فماذا إذا أنكره علماء جند ومنعوه
،    وإذا كان هناك من يرى جواز زيارة النساء للقبور ! ؟  وإبعاد ا هلن عن موجب اللعنة 

 .   وال يلتفت إليهمردود بسنة الرسول  فرأيه هذا 

 مما عابه الرفاعي على علماء جند منع الناس من الغلو عند احلجرة النبوية 
 .  منع الناس من الغلو عند احلجرة النبوية :  ـ ومما عابه على علماء جند٣

 وقرب ، واالقتصار عند قرب النيب   ؛ فإن منع الغلو بالقبور هذا املنع هو احلق   :  وأقول 
 عند مروره بالقبور أو زيارته ، كالذي كان يفعله النيب  غريه على السالم املشروع 

 عند قدومهم من    ، وكالذي كان يفعله الصحابة رضي اهللا عنهم مع قرب النيب    هلا
 وغريه من الصحابة رضي اهللا عنهم من االقتصار ، كما كان يفعله ابن عمر  سفر

، كما أمرهم   ، فهم بذلك مت بعون للسنة ذا هو احلق والسنة  ؛ فه )٣(على السالم عليه 

                                                 
، سنن ابن ماجه كتاب ما جاء     )٣٢٣٦(، سنن أيب داود كتاب اجلنائز    )٢٠٤٣(سنن النسائي كتاب اجلنائز  ) ١(

 .  )١/٢٨٧(، مسند أمحد  )١٥٧٤(يف اجلنائز 
، سنن أيب داود كتاب         )٢٠٤٣(، سنن النسائي كتاب اجلنائز           )٣٢٠(سنن الترمذي كتاب الصالة          ) ٢(

 .  )١/٢٨٧(، مسند أمحد       )٣٢٣٦(اجلنائز   
، باب     كتاب املناسك :  وأبو داود .  ) ٣/٣٦٥ (،  ) ٨٧٩٠ (برقم  :  أمحد :  أخرجه من حديث أيب هريرة    ) ٣(

 .  ) ٢/٣٦٦ (،  ) ٢٠٤٢ (قم ، ر ) ١٠٠ (
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، فقد  ، واحلمد هللا  ، وال ي عابون به ، وهذا مما حيمد عليه علماء جند  اهللا بذلك
كتاب :  يف املوطأ :  أخرجه مرسل ا مالك    ()١( }ال جتعلوا قربي عيد ا  {  قال

،   كتاب اجلنائز:  وأخرجه بنحوه ابن أيب شيبة يف املصنف   )  ٢٦١ ( رقم ، الصالة 
:  وعبد الرزاق يف املصنف .  ) ٣٢ / ٣ (،  ) ١١٨١٨ (، رقم  ) ١٤٦ (باب 

وروي مرفوع ا من حديث أيب  .  ) ٤٠٦ / ١ (،  ) ١٥٨٧ (، رقم  كتاب الصالة
اللهم ال جتعل  {:  ، وقال ) ٤٤٠:  رقم (، أخرجه البزار يف كشف األستار    سعيد

 ١٠وقد تقدم خترجيه ص .  أخرجه البخاري من حديث عمر    ()٢( }قربي وثن ا ي عبد 

رت النصارى ابن ال تطروين كما أط {:  ، وقال عليه الصالة والسالم ) تعليق ا

يف   :  أخرجه مرسل ا مالك    ()٣( }عبد اهللا ورسوله  :  ، فقولوا  ، إمنا أنا عبد  مرمي
:  وأخرجه بنحوه ابن أيب شيبة يف املصنف    )  ٢٦١ (، رقم  كتاب الصالة :  املوطأ 

وعبد الرزاق يف    .  ) ٣/٣٢ (،  ) ١١٨١٨ (، رقم  ) ١٤٦ (، باب  كتاب اجلنائز
وروي مرفوع ا من  .  ) ١/٤٠٦ (،  ) ١٥٨٧ (، رقم  ة كتاب الصال:  املصنف

وهو  ، وقال  ) ٤٤٠:  رقم (، أخرجه البزار يف كشف األستار    حديث أيب سعيد
 )٤( }اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  {:  يف سياق املوت

حيذ ر ما )  ٤/٤٠ (،  ) ٢٢٤٠ (، رقم  ) ٣١ (، باب  كتاب اجلنائز:  أخرجه مسلم (
 .   غري أنه خ ش ي أن ي ت خذ  مسجد ا، ولوال ذلك أل برز قرب ه  صنعوا

                                                 
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ١(
 .  )٢/٢٤٦(أمحد ) ٢(
، سنن الدارمي كتاب الرقاق      )١/٢٣(، مسند أمحد    )٣٢٦١(صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء     ) ٣(

)٢٧٨٤(  . 
، أبو داود  )٢٠٤٧(لنسائي اجلنائز ، ا )٥٣٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٤٢٦(البخاري الصالة  ) ٤(

 .  )٢/٢٤٦(، أمحد  )٣٢٢٧(اجلنائز 
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؛ ألهنم يريدون الغلو  يف القرب واختاذه      والرفاعي وأمثاله ال يرضيهم االقتصار  على السنة 
 .  ، وغري ذلك من البدع  ء عندهعيد ا وحمل ا للدعا

 مما عابه الرفاعي على علماء جند منع الغلو يف األموات عند زيارة قبورهم 
، واالقتصار على السالم    منع الغلو يف األموات عند زيارة قبورهم :  ـ ومما عابه عليهم٤

ستعداد ، وتذك ر  اآلخرة بزيارهتم واال  ، كما هي الزيارة املشروعة    عليهم والدعاء هلم  
 .  هلا

، ال ما يفعله املشركون حوهلم من الشرك باهللا       هذا هو السنة يف زيارة القبور   :  وأقول 
 .  والغلو فيها

، وهنى    ، حيذ ر ما صنعوا ؛ الختاذهم القبور مساجد   اليهود والنصارى وقد لعن النيب 
صيصها والكتابة ، ومنع من البناء عليها وعن جت عن الصالة عند القبور والدعاء عندها

؛ ألن ذلك يصي رها أوثان ا تعبد من دون     ، كل ذلك من أجل منع الغلو فيها عليها
 .  ، كما حصل يف األمم السابقة ويف متأخري هذه األمة ملا غلوا يف القبور   اهللا

 مما عابه الرفاعي على علماء جند منع البناء على القبور 
 لعلي بن أيب  ، عمل ا بقول النيب   القبورمنع البناء على:   ومما عابه عليهم- ٥

أخرجه مسلم من حديث     ()١( }ال تدع قرب ا م شر ف ا إال سو يته  {  طالب
وهو بنحوه   .  ) ٣/١٧ (،   ) ١١٨٨ (، رقم   ) ٣ (، باب  كتاب املساجد:  جندب

إن من كان قبلكم كانوا    { ، وقوله    )  الصحابةمتفق عليه من حديث مجاعة من
، فإين  ، أال فال تتخذوا القبور مساجد يت خذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد

                                                 
، سنن النسائي كتاب            )١٠٤٩(، سنن الترمذي كتاب اجلنائز             )٩٦٩(صحيح مسلم كتاب اجلنائز           ) ١(

 .  )١/٩٦(، مسند أمحد      )٣٢١٨(، سنن أيب داود كتاب اجلنائز             )٢٠٣١(اجلنائز   
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ديث أيب مسعود   أخرجه هبذا اللفظ مسلم من ح    ()١( }أهناكم عن ذلك 
وذلك  )  ٢/٣٤٤ (،  ) ٩٠٦ (، رقم   ) ١٧ (، باب  كتاب الصالة :  األنصاري

 ولو كره املشركون     ، فهم منعوه عمل ا بسنة نبيهم   ألن هذا من وسائل الشرك 
،    يف القبور، فعلماء جند وغريهم يت بعون هدي الرسول   واملبتدعة واملخرفون 

 .  وخيالفون املبتدعة واملشركني 

 مما عابه الرفاعي على علماء 
 جند منع كتاب دالئل اخلريات وأمثاله من الكتب الضالة من دخول اململكة 

وأمثاله من الكتب الضالة من "  " دالئل اخلريات"  " منع كتاب:   ومما عابه عليهم- ٦
 .  ، والغلو يف حق  النيب   ؛ ملا فيه من الشركيات  دخول اململكة  

   ، وذلك حلماية عقائد املسلمني من الغلو الذي حذ ر منه     لواجب هذا هو ا  :  وأقول 
اللهم صل  على حممد وعلى آل   :  قولوا  {:  ، فقال  كيف نصلي عليهوقد عل منا 

كتاب :  أبو داود  :  أخرجه من حديث العرباض بن سارية     ()٢( }.  . . حممد
،    كتاب العلم:  والترمذي.  ) ٥/١٢ (،   ) ٤٦٠٧ (، رقم  ) ٦ (، باب  السنة
، باب   كتاب املقدمة :  وابن ماجه .  ) ٥/٤٤ (،  ) ٢٦٨١ (، رقم  ) ١٦ (باب 

، فلسنا حباجة إىل صالة مبتدعة     إىل آخر احلديث   )  ٣٠/ ١ (،  ) ٤٢ (، رقم  ) ١ (
،  ، وإمنا نصلي عليه كما أمرنا وعل منا  ه أو غري"  " دالئل اخلريات"  " يف كتاب

 .  ، وما عداه فهو الشر واالبتداع   ، ويف ذلك اخلري واالتباع   صلوات اهللا وسالمه عليه 

                                                 
، موطأ مالك كتاب اجلامع  )٦/٢٧٤(، مسند أمحد  )٥٣٢(ع الصالة صحيح مسلم كتاب املساجد ومواض) ١(

)١٦٥٠(  . 
، أبو داود      )١٢٩٤(، النسائي السهو  )٤٠٧(، مسلم الصالة   )٣١٨٩(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٢(

، مالك النداء للصالة      )٥/٤٢٤(، أمحد  )٩٠٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٩٧٩(الصالة 
)٣٩٧( .  
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  مما عابه الرفاعي على علماء جند منع االحتفال مبناسبة مولد النيب 
 .  منع االحتفال مبناسبة مولد النيب :   ومما عابه عليهم- ٧

 وال أحد من أصحابه والتابعني هلم  ؛ ألنه بدعة مل يفعله   منعهم هلذا االحتفال :  وأقول 
،    عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي  { ، وقد قال  بإحسان

، فإن كل حمدثة   ، وإياكم وحمدثات األمور عض وا عليها بالنواجذ   ، و متس كوا هبا
،   وذلك يف أثر سؤال أيب مالك األشجعي ألبيه  ()١( }، وكل بدعة ضاللة   بدعة
، رقم   ) ١٧٨ (، باب  كتاب الصالة :  الترمذي:  أخرجه  .  ، حمدث أي بين:  فقال

، رقم    ) ٣٢ (ب ، با كتاب التطبيق:  والنسائي.  ) ٢/٢٥٢ (،  ) ٤٠٢ (
،   ) ١٤٥ (، باب  كتاب إقامة الصالة :  وابن ماجه .  ) ١/٥٤٩ (،   ) ١٠٧٩ (

، فمن   ويدخل يف ذلك بدعة االحتفال مبناسبة املولد   .  ) ٨٠/ ٢ (،   ) ٢١٤١ (رقم 
، وحنن وغرينا من أهل السنة يف كافة األقطار ننكره وحنذر منه ومن     فعله فهو مبتدع 
حتفال بأعياد املوالد من إحداث الشيعة العبيديني ومن قل دهم  واال.  غريه من البدع

 وال  مل يفعله النيب ، واالحتفال مبناسبة مولد النيب  من املتصوفة والقبورية
 .  صحابته وال القرون املفضلة 

 مما عابه الرفاعي على علماء جند تركهم للقنوت يف صالة الفجر إال يف حال النوازل 
 .  ، إال يف حال النوازل  تركهم للقنوت يف صالة الفجر  :  عليهم ومما عابه - ٨

، وال يقول به مجهور علماء   ؛ ألنه ال دليل عليه يف غري هذه احلال  منعهم له :  وأقول 
.  )٢(إنه حمدث  :  ، وملا سئل عنه بعض الصحابة قال  ، والواجب اتباع الدليل   األمة

β  {:  واهللا تعاىل يقول.  ا وشر األمور حمدثاهتوخري اهلدي هدي حممد   Î*sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? 

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
:  ت (، أليب احلسن ابن القصار علي بن أمحد  هذا البيت هو آخر قصيدة يف املكي واملدين من سور القرآن) ٢(

 .  ) ١/٢٨ (أوردها السيوطي يف اإلتقان )  ٦١١
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¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈∪ { )ويف الفرائض عند النوازل       ، والسنة القنوت يف صالة الوتر            )١ ،    ،
  .  واملرجع يف هذا إىل األحاديث الصحيحة            كما كان يفعل النيب       

  )٢(، كما قال الشاعر  ومن خالفها من أصحاب املذاهب فال عربة خبالفه 
ــنَّظِر    ــن ال ــظٌّ م ــالف له ح ــن ظر    إال خ ــن ال ــظ  م ــالف له ح إال خ لـيس كـل  خـالف  جـاء معترب الـيس كـلُّ خـالٍف جـاء معتًرباوو

  )٣(وقال آخر 
قـال الصـحابة لـيـس خلـف فيه         قـال الصـحابة لـيـس خلـف فيه         
ــيه   ــني رأي فق ــوص وب ــني النص ــيه  ب ــني رأي فق ــوص وب ــني النص ب
ــيه  ــول فق ــني ق ــني الرســول وب ــيه ب ــول فق ــني ق ــني الرســول وب ب
ــبيه   ــيم والتش ــن التجس ــذًرا م ــبيه  ح ــيم والتش ــن التجس ــذر ا م ح
ــتمويه    ــيل وال ــرقة التعط ــن ف ــتمويه   م ــيل وال ــرقة التعط ــن ف م

 
 
 
 

العلــم قـال اهللا قــال رسـوله        العلــم قـال اهللا قــال رسـوله        
مـا العـلم  ن صـب ك  للخالف سفاهة         مـا العـلُم َنصـُبَك للخالف سفاهةً        

ــة كــال وال نصــب اكــال وال نصــب ا ــة خلــالف جهال خلــالف جهال
ــًدا    ــوص تعمُّ ــال وال ردُّ النص ـ د ا   ك ــوص تعمـ ــال وال رد  النص ك
حاشـا النصـوص  من الذي ر ميت بهحاشـا النصـوَص من الذي ُرميت به

 
 :  وقال اإلمام ابن القيم يف النونية

قـال الصـحابة هـم أولـو العرفان         قـال الصـحابة هـم أولـو العرفان         
ــالن   ــني رأي ف ــني النصــوص وب ــالن  ب ــني رأي ف ــني النصــوص وب ب

ــال رســـوله   ــال اهللا ق ـــم ق ــال رســـوله العل ــال اهللا ق ـــم ق العل
مـا العـلم نصـبك للخالف سفاهةمـا العـلم نصـبك للخالف سفاهة

 جند منعهم من إحياء اآلثار املنسوبة للنيب والصحابة مما عابه الرفاعي على علماء 
 .   أو ألحد أصحابه منعهم من إحياء اآلثار املنسوبة للنيب  :   ومما عابه عليهم- ٩

،    ، من التربك هبا ؛ من أجل سد  الطرق املفضية إىل الشرك    هذا املنع متعي ن :  وأقول 
، فلم يكونوا مهتمني هبذه    معها وأصحابه وهذا هو عمل النيب    .  واالعتقاد فيها

، وال إىل غار   بعد البعثة يذهب إىل غار حراء، فلم يكن  اآلثار وال يذهبون إليها

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ١(
  ٣٠إيقاظ مهم أويل األبصار للشيخ صاحل بن حممد الف ال ين ص    :  انظر هذه األبيات يف  ) ٢(
 )  ٤٢ (انظر األثر يف كتاب البدع والنهي عنها البن وض اح   ) ٣(
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، وال كان   ، وال إىل املكان الذي ولد فيه من مكة     ، وال إىل موضع غزوة بدر    ثور
 قطع الشجرة اليت وقعت حتتها بيعة   ، بل إن عمر     يفعل ذلك أحد من أصحابه   

 )١(، فقطعها خشية الغلو هبا  ، ملا رأى بعض الناس يذهبون إليها  ضوان عام احلديبية الر
اجعل لنا ذات  أنواط          { حديثي العهد بالكفر للنيب      وملا قال بعض الصحابة 

 والذي نفسي بيده         -قلتم   ! ، إهنا السنن       اهللا أكرب   :  قال  )٢( كما هلم ذات  أنواط        
≅   {:   كما قالت بنو إسرائيل ملوسى     - yè ô_ $# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈ s9 Î) $ yϑ x. óΟ ßγ s9 ×π yγ Ï9# u 4 { )٣({ 
)  ٣٢٩ / ٦ ) ( ٤٥٨٥ (، رقم  ) ٢٧ (، باب   كتاب اجلهاد :  ا يف حديث أنس  كم (

، وإىل كل        ، وإىل النجاشي      ، وإىل قيصر       كتب إىل كسرى     أن نيب اهللا      :  ولفظه  
  . " " ) ، يدعوهم إىل اهللا تعاىل       جب ار 

 كما حصل لقوم  ، ، وعبادة غري اهللا سبحانه وتعاىل فالتربك باآلثار وإحياؤها وسيلة إىل الشرك
 وهذا ما  ، حىت آل هبم األمر إىل عبادهتا من دون اهللا    نوح ملا غلوا بآثار الصاحلني

، وإذا عمل على إحيائها وتتبعها أد ى هذا إىل   أنكره علماء جند وغريهم من أهل السنة
، وما هلك من هلك من  ، ولو كان ذلك حبجة أهنا آثار أنبياء أو أناس صاحلني  الشرك
م إال بتتب ع آثار أنبيائهم يف األرض والغلو فيها وترك اتباع آثارهم الشرعية من أقواهلم   األم

 .  ، وهذا ما يريده شياطني اإلنس واجلن  وأفعاهلم

 مما عابه الرفاعي على علماء جند منع كتابة بردة البوصريي على اجلدران 
 .  انمنع كتابة بردة البوصريي على اجلدر :  ـ ومما عابه عليهم١٠

؛ ملا فيها ويف أمثاهلا من الغلو  والشركيات اليت ال ختفى  هذا املنع هو الصواب:  وأقول 
 ما يل من ألوذ به سواك عند حلول    ، مثل قوله يف حق النيب    على ذي بصرية

                                                 
،  كتاب الفنت :  والترمذي .  ) ٧/٣١٧ (،  ) ٢٢٢٤٢ (برقم  :  أمحد:  أخرجه من حديث أيب واقد الليثي   ) ١(

 )  ٤/٤٧٥ (،  ) ٢١٨٥ (، رقم  ) ١٨ (باب 

 .  شجرة يتربكون هبا كما يفعله املشركون )٢(
 .  ١٣٨:  سورة األعراف آية  ) ٣(
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 وإن ما كتبه القلم يف إن الدنيا واآلخرة من جود النيب   :  ، وقوله  احلادث العمم
إىل غري ذلك من الكفريات والشركيات اليت   ! ض علم النيب اللوح احملفوظ هو بع

، ليس من هدي  ، ال سيما يف املساجد والكتابة على اجلدران.  جر ه إليها الغلو 
، فما بالك إذا اشتملت على   ، ولو خلت من الشرك ألهنا تشغل املصلني     اإلسالم
؟  الصريح ودعوة إليه ؟ وهل كتابتها على اجلدران وحنوها إال إعالن للشرك  الشرك

 .  ، وإتالف املكتوب منها   ، ومنع تداوهلا  فالواجب منع كتابتها وأمثاهلا

 مما عابه الرفاعي على علماء جند فصل النساء عن الرجال يف املساجد 
فصل النساء عن الرجال يف املسجد احلرام واملسجد النبوي ويف    :  ـ ومما عابه عليهم١١

 .  غريمها من املساجد

  حيث كانت النساء تقف يف عهده  ؛ عمل ا بسنة النيب  هذا املنع واجب  :  ول وأق
،   ، وألجل صيانتهن وصيانة الرجال من الفتنة واالفتتان هبا   خلف صفوف الرجال   

؟ هل يريد الرفاعي اختالط النساء بالرجال وانتشار  فماذا على علماء جند يف ذلك
أمل يكفه ما وصلت إليه أكثر اجملتمعات      ! ؟   أو ماذا يريد ! ؟  الفتنة وشيوع الفاحشة 
 ! ؟  من احندار وانسالخ

 مما عابه الرفاعي على علماء جند تركهم املذهب احلنبلي 
؛  ، وينكرون اتباع املذاهب األربعة   إن علماء جند يتركون املذهب احلنبلي     :  ـ قال١٢

 .  اد عاء للسلفية

، وإمنا يعملون مبا قام عليه      املذهب احلنبلي؛ ألهنم مل يتركوا  هذا كذب عليهم :  وأقول 
، وهذا ما أوصى    ، وال يقل دون تقليد ا أعمى الدليل منه ومن غريه من املذاهب األربعة

، وات باع   كما هو معلوم من كالمهم- رمحهم اهللا -به األئمة األربعة وغريهم 
، كما نسب  سلفيةاملذهب احلنبلي أو غريه من املذاهب األربعة ال يتعارض مع ال

، وعلماء جند    بل هو عني السلفية  .  الرفاعي إىل علماء جند أهنم يرونه خمالف ا للسلفية  
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، فهم   ، ويفتون ويقضون به فيما مل خيالف الدليل  حنابلة ي در سون املذهب احلنبلي
،     فهو سلفي، وكل من اتبع الدليل واتبع سنة الرسول   مسلمون حنابلة سلفي ون

؟   من هم :   عن الفرقة الناجية ، وملا سئل النيب   ان حنبليا أو غري حنبلي  سواء ك
 .  )١( }هم من كان على ما أنا عليه وأصحايب    {:  قال

 ما استنكره الرفاعي من تعليقات الشيخ ابن باز على كتاب فتح الباري 
 رمحه -ما استنكره الرفاعي من تعليقات الشيخ ابن باز  :  عجائبـ وكذلك من ال١٣

 .  " " فتح الباري"  : "  على كتاب-اهللا 

، ويبي نون احلق  للناس  فما زال العلماء يعل قون على الكتب.  . هذا ال نكارة فيه:  وأقول 
ك كتاب  ، فليس هنا أو يف غريه "  " فتح الباري"  " ، سواء كان اخلطأ يف   من اخلطأ

،    وأسوق خرب ا إىل الرفاعي وغريه    معصوم من اخلطأ إال كتاب اهللا وسنة رسوله    
قد يس ر اهللا إكماهلا إىل آخر    "  " فتح الباري"  " وهو أن حاشية الشيخ ابن باز على 

، وستظهر قريب ا إن شاء اهللا  الكتاب على يد بعض املشايخ من تالمذة الشيخ ابن باز 
 .  كاملة

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ١(
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 ثاين يف الردود على الرفاعي فيما س م ي بالنصيحة القسم ال
، واجلواب عنه     ، فهو كذب وهبتان   وأما القسم الثاين مما يتضمنه ما س م ي بالنصيحة 

y7oΨ≈ys  {:  أن نقول كما قال سبحانه وتعاىل  ö6 ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∉∪ { )وذلك   .  )١
 :  مثل قوله

 مما عابه الرفاعي على علماء جند أهنم يكف رون املسلمني ويت هموهنم بالشرك

 .  ـ إن علماء جند يكف رون املسلمني ويت هموهنم بالشرك ١

 يوز عون الكتب اليت فيها التحذير سبب هذا االهتام لعلماء جند عند الرفاعي ألهنم  :  وأقول 
، ويرى الرفاعي أن إرسال علماء جند للدعاة إمنا هو لإلرهاب       من الشرك والكفر 
 .  ، عامله اهللا مبا يستحق ، كذا قال الرفاعي والتدمري والتكفري

، كمن   ؛ ألن علماء جند ال يكفرون إال من دل الكتاب والسنة على تكفريه         وهذا كذب 
،    ، وهذا مما ال خالف فيه بني العلماء   أو يستغيث باألموات والغائبنييدعو غري اهللا

، فهذا من النصيحة    وأما توزيعهم للكتب اليت فيها التحذير من الشرك والكفر والبدع  
، وال يعين هذا أهنم يكفرون من مل يقم الدليل      للمسلمني وتبصريهم بدين اهللا 

ومن  .  بيه والتحذير واحملافظة على العقيدة، وإمنا هو من باب التن الصحيح على كفره
، والدعوة إىل   أجل هذه املهمة يرسلون الدعاة إىل اهللا لتعليم الناس أمور دينهم  

 ومل يرسلوهم إلثارة الفتنة كما -، وترك البدع واحملدثات    ، والعمل بالسنة اإلسالم
  الرسول ، فقد كان  وهلم يف ذلك قدوة  -، والبوطي يف مقدمته    زعم الرفاعي

،   ، كما أرسل معاذ ا إىل اليمن وغريه من الدعاة إىل األقطار                     يرسل الدعاة إىل اهللا        
  .  فلهم به أسوة      )٢( يكاتب امللوك والرؤساء          وكان 

                                                 
 .  ١٦:  سورة النور آية ) ١(
،   ) ١٢ (، باب  كتاب الطهارة :  أخرجه مسلم .  . . السالم عليكم دار قوم :  كما جاء يف حديث أيب هريرة ) ٢(

 )  ٢/١٣١ (،  ) ٥٨٣ (رقم 
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، وي حد ثون الرعب باسم الدعوة     ، ويقتلون األبرياء  وأما املخر بون الذين يرو عون الناس  
، وعلماء    لماء جند وال بغريهم من علماء السنة، فهؤالء ال صلة هلم بع   إىل اإلسالم

، ومل     ، وإمنا ألصقهم الرفاعي بعلماء جند من أجل التشويه والكذب      جند ب ر ءاء  منهم
 للدعوة إىل اهللا إال من تثق بعلمه ودينه     - وهللا احلمد  -ترسل احلكومة السعودية  

م متمي زون بالعلم ، ودعاهت  لدى كل منصف- وهللا احلمد   -، وهذا معروف    وأمانته
 .  وصحة العقيدة واإلخالص يف الدعوة   

 مما عابه الرفاعي على علماء جند
  أهنم مينعون التدريس يف احلرمني إال من يوافق مذهبهم 

إن علماء جند مينعون التدريس يف احلرمني إال      :   ومن الكذب الصريح قول الرفاعي  - ٢
 .  من يوافق مذهبهم

 ويف غريمها من  - وهللا احلمد   -، فالتدريس يف احلرمني    الواضح هذا من الكذب   :  وأقول 
، ومل مينع من التدريس إال من ليس   ، ال يزال قائم ا على خري ما يرام مساجد اململكة 

، فمثل هذا   ، أو خمر ف ا يف عقيدته   معه مؤهل علمي ومن كان مبتدع ا معروف ا بذلك 
، وكان   ، وتالفي ا لنشر البدع واخلرافات   ؛ محاية  لعقيدة املسلمني  منعه حق  وواجب  

، كما هو معروف يف كتب  السلف مينعون دعاة السوء من نشر دعوهتم وشرهم
 .  التاريخ والسري

 من كذب الرفاعي على علماء جند أهنم مينعون من زيارة القبور 
 .  إن علماء جند مينعون من زيارة القبور  :  ـ ومن كذبه قوله ٣

، ولكنهم مينعون الزيارة     ؛ ألهنم ال مينعون الزيارة الشرعية    واضح  وهذا كذب :  وأقول 
 ومنع ، كما منعها النيب  البدعية والشركية اليت فيها دعاء األموات واالستغاثة هبم

 ما نقول إذا زرنا القبور من السالم على    ، وعل منا   غريها من الشرك ووسائله
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 لنا ولألستاذ الرفاعي والدكتور البوطي  هذا ونسأل اهللا)١(األموات والدعاء هلم 
:  ، وأن جيعلنا مجيع ا من العاملني بقوله تعاىل           وسائر املسلمني اهلداية للحق وقبوله           

}  β Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 
y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈∪ { )؛   زيارة شرعية   :  ، فزيارة القبور على قسمني       )٢

  . ، وهذه جيب منع ها     وزيارة شركية وبدعية     .  وهذه سنة   

 د تغيري اسم املدينة من املدينة املنو رة إىل املدينة النبوية مما عابه الرفاعي على علماء جن
 .  ، من املدينة املنو رة إىل املدينة النبوية  إهنم غي روا اسم املدينة :   وأما قول الرفاعي- ٤

 :  فاجلواب عنه

، ال باملنورة وال   أن اسم املدينة جاء يف الكتاب والسنة جمرد ا من أي وصف  :  أول ا
$  {:  ، كما قال تعاىل ةبالنبوي tΒ tβ%Ÿ2 È≅ ÷δL{ Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ôtΒ uρ Οçλm; öθ ym { )اآلية   )٣    ،

انظر مواضع بعض األحاديث   ()٤( }املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون   { وقال النيب 
  . ) ٣٢٢ /  ٨ " ( " املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي "  " الواردة يف ذلك يف 

 هاجر إليها  ؛ ألن النيب   أن وصفها بالنبوية أشرف  وأوىل من وصفها باملنورة   :  وثاني ا
، ومساها   ، ومدينة الرسول  سموهنا دار اهلجرة ، وهلذا كان العلماء ي   وسكن فيها

 وليس فيها تسميتها  )٥(، كما هو معروف يف كتب السنة  ، وطابة  طيبة النيب
، ال جمال فيه للنقد إال عند صاحب    ، واألمر يف هذا سهل وواسع      باملدينة املنو رة

 .  اهلوى

                                                 
 )  ٥/١٥٥ (،  ) ٣٣٣٩ (، رقم  ) ٨٨ (، باب  كتاب احلج:  أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة    ) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٢٠:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  )١/١٨٥(، أمحد  )١٣٦٣(مسلم احلج ) ٤(
، رقم     ) ٤ (، باب  كتاب احلدود :  وأبو داود )  . ) ٨/٣٤٤ (،  ) ٢٥٩٨٨ (برقم  :  أمحد:  أخرجه) ٥(

) ٤/٣٥١ (،  ) ٤٣٧٥  ( 
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 ألرض مما عابه الرفاعي على ح ك ام اململكة قتل املفسدين يف ا
؛ عمل ا   يعيب الرفاعي على ح ك ام اململكة قتل املفسدين يف األرض بترويج املخد رات - ٥

$  {:  بقوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜt“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™u‘ uρ tβ öθyè ó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù β r& 

(#þθè=−Gs)ãƒ { )يعين اآلية املذكورة -وطوعتموها  : ( ، حيث قال الرفاعي يف نصيحته  )١ - 
.  . . ، ولو بقطعة حشيش أو قات لضرب أعناق األغرار من الغرباء واملستضعفني

أقيلوا  { قال رسول اهللا :  قالتكأنكم تناسيتم ما جاء عن عائشة رضي اهللا عنها 

كتاب  :  ) ٧/٢٢٨ (سبل السالم :  انظر  ()٢( }ذوي اهليئات عثراهتم إال يف احلدود 

 tΒ Ÿ≅tFs% $G¡øtΡ ÎötóÎ/ C§øtΡ  {:  ونسيتم قوله تعاىل:  ، إىل أن قال ) ، باب التعزير احلدود

÷ρr& 7Š$|¡sù ’Îû ÇÚö‘F{$# { )انتهى كالمه.  اآلية )٣ .  

ρ÷  {:  ألنه قال سبحانه   ! ؟  فانظر كيف يستدل مبا هو خمالف ملا يقوله          r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ ومل يقتل يف اململكة        ! ؟  ، وم ن أعظم فساد ا ممن يرو ج املخدرات              )٤( } #$
 وإمنا يقتل املرو ج  - كما قال الرفاعي كذب ا وهبتان ا - قطعة حشيش أو قات   من عنده 
، وعمل ا باآليات القرآنية  لم من الفساد واإلفساد ؛ محاية للمجتمع املس  للمخدرات

، مع أهنم   كما يستنكر الرفاعي إقامة احلد على السحرة بقتلهم  .  واألحاديث النبوية
 .  إمنا قتلوا لكفرهم وإفسادهم وتطهري األرض من شرهم

ون    فكيف يتأسف الرفاعي على قتل هؤالء املفسدين اجملرمني الذين يدم رون الشعوب وخير ب
 ؟   البالد

                                                 
 .  ٣٣:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  )٦/١٨١(، أمحد  )٤٣٧٥(أبو داود احلدود  ) ٢(
 .  ٣٢:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٣٢:  سورة املائدة آية ) ٤(
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، فكل دول العامل حىت الدول    بل مل يقتصر احلكم بقتلهم على اململكة العربية السعودية
 .  ؛ دفع ا لشر هم وإفسادهم الكافرة تقتل املرو جني للمخدرات 

، وال يشفق على الشعوب اليت يفتك هبا  فالرفاعي يشفق على هؤالء اجملرمني املفسدين
أقيلوا ذوي اهليئات   {:  ويستدل الرفاعي لقوله هذا حبديث،  هؤالء فساد ا ودمار ا

، ويعترب   فيعترب املفسدين يف األرض من ذوي اهليئات .  )١( }عثراهتم إال يف احلدود    
ي أو تناسى أهنم    ، ونس ترويج املخد رات من العثرات اليسرية اليت ي قال أصحاب ها

، وأن احلديث    ينطبق عليهم حد  احل رابة واإلفساد يف األرض املذكور يف اآلية الكرمية   
على أن التعزير  قد يصل .  " إال يف احلدود  " ؛ بدليل قوله  املذكور خاص  بالتعزير

؛ ألنه أصبح من املفسدين يف     إىل القتل إذا مل يرتدع املخالف عن خمالفته إال به  
 .  ، كما ذكر ذلك احملق قون من أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه  ألرضا

، فإهنا كلها ال ختلو من  مع العلم بأن هذا احلديث الذي استدل  به وإن جاء من عدة طرق   
سبل السالم شرح بلوغ    : " ، يف كتاب ؛ كما قال ذلك الصنعاين رمحه اهللا مقال
صرف عطف ه وشفقت ه إىل ضحايا هؤالء املفسدين الذين     وليت الرفاعي )٢( " املرام

، أو أصبحوا عالة على جمتمعاهتم   ، حىت أفضوا إىل املوت    فسدت عقول هم وأبدان هم 
، بدل ا من أن   بسبب هؤالء املفسدين املرو جني للمخد رات يف اجملتمعات البشرية 
، ولكن    دراتيعطف ويشفق على املفسدين يف األرض من السحرة ومروجي املخ 

، والباطل    ، فيجعل احلق  باطل ا محله على هذا احلقد  األسود الذي يقلب املوازين
 .  ، وال حول وال قوة إال باهللا   حق ا

                                                 
 .  )٦/١٨١(، أمحد  )٤٣٧٥(أبو داود احلدود  ) ١(
 ، باب التعزير   كتاب احلدود :  ) ٧/٢٢٨ (سبل السالم :  انظر ) ٢(
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 كذب البوطي يف مقدمته على معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي 
 :   كذب البوطي يف مقدمته على معايل الدكتور- ٦

إنه اتفق معه على تشكيل جلنة للتحاور يف    :  ، حيث قال  عبد احملسن التركيعبد اهللا بن
لكن مل يتم هذا   :   مث قال - بزعمه  -حل  الوضع السيئ الذي عليه علماء جند      

 .  التشكيل

، فأجاب حفظه    وقد سألت الدكتور عبد اهللا التركي عن صحة هذا الكالم الذي قاله عنه
 والعياذ باهللا  -، مادام الكالم    ، وليس مبستغرب  ري صحيحما ذكر غ : ( اهللا خبطه بأن

، واملتابعني ملن سلف    ضالل ا وافتراء  على اإلسالم وأهله السائرين على منهاج النبوة -
 يف رد هذه    - حفظه اهللا  -انتهى ما قاله الدكتور عبد اهللا التركي  )  من صاحلي األمة 

 .  الفرية

$  {:  وقد قال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) “ ÎtIøtƒ z> É‹s3ø9$# t Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ( y7 Í×¯≈s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ç/É‹≈x6ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )ولكن هؤالء ال يتحاشون الكذب  يف نصرة باطلهم  )١ ،  ،
، وحسبنا اهللا ونعم   ، وبئست الغاية وبئست الوسيلة ويرون أن الغاية ترب ر  الوسيلة    

 .  الوكيل

، وهو تنبيه   هذا ما أحببنا التنبيه عليه مما احتوت عليه نصيحة األستاذ الرفاعي :  وختام ا
، إىل الرجوع إىل       ، وندعو األستاذ الرفاعي وزميله البوطي  على سبيل االختصار

 .  ، واهللا يتوب على من تاب   فالرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل   ، احلق

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين  

                                                 
 .  ١٠٥:  سورة النحل آية  ) ١(
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 قائمة املصادر واملراجع 
 .  ) رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها يف الكتاب  : ( ملحوظة 

  القرآن الكرمي   - ١

  سنن أيب داود  - ٢

  سنن الترمذي - ٣

  سنن ابن ماجه  - ٤

  سنن النسائي - ٥

  صحيح مسلم - ٦

  موطأ مالك - ٧

  جمموع الفتاوى البن تيمية - ٨

  مسند اإلمام أمحد - ٩

  صحيح البخاري - ١٠

  هبجة اجملالس البن عبد الرب - ١١

  معجم األدباء لياقوت احلموي  - ١٢

 لصفدي  نكت اهلميان ل- ١٣

  طبقات الشافعية البن السبكي - ١٤

  غذاء األلباب للسفاريين - ١٥

  مصنف ابن أيب شيبة - ١٦

  مصنف عبد الرزاق  - ١٧

  كشف األستار للبزار - ١٨

  املكي واملدين من سور القرآن أليب احلسن ابن القصار علي بن أمحد    - ١٩

  اإلتقان للسيوطي - ٢٠
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 ر للشيخ صاحل بن حممد الفل اين  إيقاظ مهم أويل األبصا- ٢١

  األثر يف كتاب البدع والنهي عنها البن وضاح - ٢٢

  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي حملمد فؤاد عبد الباقي  - ٢٣

  سبل السالم للصنعاين- ٢٤
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 فهرس اآليات
 ٦..................................................أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون

 ٣٠........................منا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أنإ
 ٣٢......................إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبون
 ١٢.......................قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري

 ٥...........................ومقل ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء ق
 ٢٩..................ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا

 ٣٠.........................من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو
 ١٧...........................وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه
 ١٤....................... واهللا الوإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل
 ٦..............................وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون

 ٢..........................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
 ١٥...............................................................................والعصر

 ١٥...................واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن
 ٢.................... فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل

 ٢٤....................وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم
 ٥.........................................................وقامسهما إين لكما ملن الناصحني

 ٦..................وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخاف أن يبدل دينكم أو
 ٢....................وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك

 ٢٧..................... إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتانولوال
 ١٤...........................وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير

 ١٣.................ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه
 ٢٩، ٢٢.....................نكمياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر م

 ١٥.........................ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
 ٥.........................ياأيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا
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 فهرس األحاديث
 ١٣..............................................اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

 ٢٤...........هبا كما يفعلهاجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط  أي شجرة يتربكون 
 ١٩.....................................اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 ٣١، ٣٠............................................أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال يف احلدود
 ١١........................................إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان

 ١٣..........................................................أال هل بلغت ؟، اللهم فاشهد
 ١٥..................وله وألئمةالدين النصيحة  قيل ملن يا رسول اهللا ؟ قال  هللا ولكتابه ولرس

 ١١.............................................................اللهم أنت عبدي وأنا ربك
 ١٩...........................................................اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد
 ٢٩..........................................................املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون

 ٣.................إن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاهتا،
 ١٣.....إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا،

 ٢٠................كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فالإن من 
 ١١.....أميا امرئ قال ألخيه يا كافر، فقد باء هبا أحدمها، إن كان كما قال، وإال رجعت عليه

 ١٨.........................................................................زائرات القبور
 ٢٢.............عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا هبا، وعضوا

 ٢...........ريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدينفإنه من يعش منكم فس
 ٦............................................................قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم

 ٢١..............................................قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد
 ١٣........................................كل املسلم على املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه

 ١٧.......................................................................كل بدعة ضاللة
 ١٩....................................................................ال جتعلوا قربي عيدا

 ٢٠...........................................................ال تدع قربا مشرفا إال سويته
 ١٩، ٤.............................................كما أطرت النصارى ابن مرميال تطروين 

 ١٨...............................لعن اهللا زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج
 ١٥...................مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه
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٣٧ 

 ١٧....................................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
 ١٤.......................................................من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة

 ٢٦.................................................. وأصحايبهم من كان على ما أنا عليه
 ٥............................................وإياكم والغلو، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو

 ٣......................وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة
 ٣.....................................................................وكل ضاللة يف النار
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 الفهرس

 ٢.....................................................................................مقدمة

 ١٠.................................بيان من هيئة كبار العلماء يف استنكار اإلرهاب والتخريب

 ١٧............................القسم األول أهم  ما عابه الرفاعي على علماء جند مع الرد  عليه

 ١٧...........................................مما عابه الرفاعي على علماء جند إنكارهم البدع

 ١٨................................مما عابه الرفاعي على علماء جند منع النساء من زيارة القبور

 ١٨.....................مما عابه الرفاعي على علماء جند منع الناس من الغلو عند احلجرة النبوية

 ٢٠....................مما عابه الرفاعي على علماء جند منع الغلو يف األموات عند زيارة قبورهم

 ٢٠......................................مما عابه الرفاعي على علماء جند منع البناء على القبور

مما عابه الرفاعي على علماء  جند منع كتاب دالئل اخلريات وأمثاله من الكتب الضالة من دخول 
 ٢١................................................................................اململكة

 ٢٢........................مما عابه الرفاعي على علماء جند منع االحتفال مبناسبة مولد النيب 

 ٢٢..........مما عابه الرفاعي على علماء جند تركهم للقنوت يف صالة الفجر إال يف حال النوازل

 ٢٣..............مما عابه الرفاعي على علماء جند منعهم من إحياء اآلثار املنسوبة للنيب والصحابة

 ٢٤.....................لبوصريي على اجلدرانمما عابه الرفاعي على علماء جند منع كتابة بردة ا

 ٢٥........................مما عابه الرفاعي على علماء جند فصل النساء عن الرجال يف املساجد

 ٢٥....................................ذهب احلنبليمما عابه الرفاعي على علماء جند تركهم امل

 ٢٦......................ما استنكره الرفاعي من تعليقات الشيخ ابن باز على كتاب فتح الباري

 ٢٧..................................ي بالنصيحةالقسم الثاين يف الردود على الرفاعي فيما س م 

 ٢٧...................مما عابه الرفاعي على علماء جند أهنم يكف رون املسلمني ويت هموهنم بالشرك

 ٢٨......نعون التدريس يف احلرمني إال من يوافق مذهبهممما عابه الرفاعي على علماء جند  أهنم مي

 ٢٨.............................من كذب الرفاعي على علماء جند أهنم مينعون من زيارة القبور

 ٢٩.......... علماء جند تغيري اسم املدينة من املدينة املنو رة إىل املدينة النبويةمما عابه الرفاعي على

 ٣٠...............................مما عابه الرفاعي على ح ك ام اململكة قتل املفسدين يف األرض

 ٣٢.................كذب البوطي يف مقدمته على معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي



 البيان بالدليل ملا يف نصيحة الرفاعي والبوطي من الكذب الواضح 
 

٣٩ 

 ٣٣...................................................................قائمة املصادر واملراجع

 ٣٥...........................................................................فهرس اآليات

 ٣٦........................................................................فهرس األحاديث

 ٣٨.................................................................................الفهرس

 

 


