
من أربع نصائح للشيخ عبد السلم ياسي   :  النصيحة الثالثة
.عليك بالتوبة من الدعوة إل الروج على ول المر وشق عصا الطاعة عليه

 إليك أيها الشيخ بعض من النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم بالكتاب والسنة ف طاعة
:ولة المور وعدم الروج عليهم والسمع والطاعة لم

 «بايعنا رسول ال صلى ال عليه وسلم علىعن عبادة بن الصامت رضي ال عنه قال: 
 السمع والطاعة ف العسر واليسر، والنشط والكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن ل ننازع

.1المر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالق أينما كنا، ل ناف ف ال لومة لئم»
 «على الرء السمعوعن عبد ال –رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال: 

.2والطاعة فيما أحب وكره، إل أن يؤمر بعصية، فإن أمر بعصية فل سع ول طاعة»
 «عليك بالسمع والطاعة فوعن أب هريرة قال، قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 

.3عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك»
 «إنا تكون بعدي أثرة وأموروعن عبد ال قال: قال لنا رسول ال صلى ال عليه وسلم 

 تنكرونا، قالوا: يا رسول ال كيف تأمر من أدرك منا ذلك، قال: «تؤذون الق الذي
.4عليكم، وتسألون ال الذي لكم»

 «عليك بالسمع والطاعة ف عسركقال المام النووي عن قوله صلى ال عليه وسلم: 
 «قال العلماء معناه تب طاعة ولة المور فيما يشق وتكرهه الديث. ويسرك... »

 النفوس وغيه ما ليس بعصية فإن كانت لعصية فل سع ول طاعة كما صرح به ف
 الحاديث الباقية فتحمل هذه الحاديث الطلقة لوجوب طاعة ولة المور على موافقة

 تلك الحاديث الصرحة بأنه ل سع ول طاعة ف العصية، والثرة الستئثار والختصاص
 بأمور الدنيا عليكم أي اسعوا وأطيعوا وإن اختص المراء بالدنيا ول يوصلكم حقكم ما

 اجتماع عندهم وهذه الحاديث ف الث على السمع والطاعة ف جيع الحوال وسببها
. اهـ.5كلمة السلمي فإن اللف سبب لفساد أحوالم ف دينهم ودنياهم»
 «وأن ل ننازع المرقال حافظ الغرب أبو عمر يوسف بن عبد الب –رحه ال تعال- 
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 فهؤلء ل ينازعون لنم أهله، وأما أهل الور والفسق والظلم، فليسوا له بأهل، أل ترى
  إ�ن�ي ج�اع�ل�ك� ل�لن�اس� إ�م�ام�ا ق�ال� و�م�ن�{إل قول ال عز وجل لبراهيم عليه السلم، قال: 

 ، ذهبتالائر. وإل منازعة الظال ]124[البقرة/ }ذ�ر�ي�ت�ي ق�ال� ل�ا ي�ن�ال� ع�ه�د�ي الظ�ال�م�ي� 
 طوائف من العتزلة وعامة الوارج وأما أهل الق وهم أهل السنة، فقالوا: هذا هو

 الختيار: أن يكون المام فاضل عدل مسنا، فإن ل يكن فالصب على طاعة الائرين من
 الئمة أول من الروج عليه، لن ف منازعته والروج عليه استبدال المن بالوف ولن
 ذلك يمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد ف الرض، ذلك أعظم من الصب
 على جوره وفسقه، والصول تشهد والعقل والدين أن أعظم الكروهي أولها بالترك،

 وكل إمام يقيم المعة والعيد، وياهد العدو ويقيم الدود على أهل العداء، وينصف
 الناس من مظالهم بعضهم لبعض تسكن له الدهاء وتأمن به السبل، فواجب طاعته ف كل

.6ما يأمر به من الصلح أو من الباح»
 قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه: هذه أيها الشيخ أحاديث صحيحه

 منتخبة من أصح الكتب عند السلمي، صحيح البخاري ث صحيح مسلم، وقد أمر الصادق
 «تركت فيكمالصدوق أمته باتباع كتاب ال تعال وسنته والتمسك بما، فقال عليه السلم 

.7أمرين لن تضلوا ما إن تسكتم بما كتاب ال وسنة رسوله»
 فمن اتذ كتاب ال تعال وسنة نبيه سبيل لعرفة الق واتباعه ف حله وترحاله، ومكرهه
 ومنشطه وسقمه فاز ونا، ومن حاد عنهما وزاغ عن هديهما واتبع هواه ومواجيذه، وأذواقه

 وآراءه الفجة الساقطة، ضل ضلل بعيدا وعض على يديه يوم الوقوف بي يدي ربه منل
 الكتاب، وأ�بعد عن الوض فل يسمع من الصادق الصدوق إل سحقا سحقا لنه بدل وغي

.ول يكتف بالمر العتيق
 وطاعة ولة المور باب عظيم ف الدين، والحاديث النبوية الت تدعو إل ذلك تترا،

 ولئتمنا العلم حظا وافرا ف كتبهم ورسائلهم لبيان كلم رسول ال صلى ال عليه وسلم
 وشرحه للمة ف حق ولة المور من طاعتهم ف العروف، وعدم الروج عليهم، ول شق

 عصا الطاعة وحرابتهم ودعوة عامة السلمي إل ذلك، كيف ل وبي أيديهم نصوص الوحيي
.الشريفي، ل ينفك عنها واحد من سلفهم الصال، الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم بإحسان

-قال المام أحد بن حنبل –رحه ال تعال
 «... والنقياد إل من وله ال أمركم، ل تنع يدا من طاعته، ول ترج عليه

  ومرجا، ول ترج على السلطان، وتسمع وتطيع، ولفرجا®بسيفك حت يعل ال لك 
 تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مالف مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر
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.8هو ل معصية، فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن ترج عليه ول تنعه حقه»
-وقال أيضا –رحه ال تعال

 والسمع والطاعة للئمة وأمي الؤمني الب والفاجر، ومن ول اللفة، واجتمع«
 ومن... الناس عليه، ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حت صار خليفة، وسى أمي الؤمني

 خرج على إمام من أئمة السلمي، وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له باللفة بأي وجه
 كان، بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الارج عصا السلمي، وخالف الثار عن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم فإن مات الارج عليه مات ميتة جاهلية ول يل قتال السلطان، ول

.اهـ.»الروج عليه لحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غي السنة والطريق
-وقال المام ممد بن إساعيل البخاري –رحه ال تعال

 ثلث ل يغل عليهن: "وأن ل ننازع المر أهله لقول النب صلى ال عليه وسلم«... 
 إخلص العمل ل وطاعة ولة المر ولزوم جاعتهم، فإن دعوتم تيط: قلب امرئ مسلم

".أطيعوا ال والرسول وأول المر منكم: "من ورائهم ث أكد ف قوله
 وأن ل يرى السيف على أمته صلى ال عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت ل
 دعوة مستجابة ل أجعلها إل ف إمام لنه إذا صلح المام أمن البلد والعباد. قال ابن

.9البارك: يا معلم الي من يترئ على هذا غيك»
.وقال ابن أب زيد القيوان –رحه ال تعال

 «... والطاعة لئمة السلمي من ولة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصال
.10واقتفاء آثارهم والستغفار لم...»

 وقال أبو عبد ال ممود بن عبد ال الندلسي الشهي بابن أب زمني الالكي –رحه ال
-تعال

 «ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل ال ف الرض، وأنه من ل ير على نفسه
 ي�ا أ�يÃه�ا ال�ذ�ين� آÂم�نÁوا{سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلف السنة، وقال عز وجل

 . قال ممد: فالسمع والطاعة لولة المر}أ�ط�يعÁوا الل�ه� و�أ�ط�يعÁوا الر�سÁول� و�أ�ول�ي الÄأ�م�ر� م�ن�ك�م�
 أمر واجب ومهما قصروا ف ذاتم فلم يبلغوا الواجب عليهم، غي أنم يدعون إل الق،
 ويؤمرون به، ويدلون عليه، فعليهم ما حلوا وعلى رعاياهم ما حلوا من السمع والطاعة

.11»لم
-اعتقاد المام سحنون –رحه ال تعال
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 ف ترجة- حكى العال الناقد المام شس الدين ممد بن أحد الذهب –رحه ال تعال
 وعن يي بن عون: قال) 67ص  12ج (ف - صاحب الدونة –رحه ال تعال) سحنون(

 ها) يعن وكان قلقا فقال له سحنون- (دخلت مع سحنون على ابن القصار –وهو مريض: قال
 الوت والقدوم على ال، فقال له سحنون، ألست مصدقا بالرسل، والبعث،: هذا القلق؟ فقال له

 والساب والنة والنار، وأن أفضل هذه المة أبو بكر ث عمر، والقرآن كلم ال غي ملوق، وأن
.نه على العرش استوى، ول ترج على الئمة بالسيف وإن جارواأال يرى يوم القيامة، و

.12 أي وال فقال مت إذا شئت، مت إذا شئت»قال:
 «والصلةوقال المام أب عثمان إساعيل بن عبد الرحن الصابون –رحه ال تعال- 

 خلف المام الب والفاجر والهاد معهما ويرى أصحاب الديث المعة والعيدين وغيها
 من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، وإن

 كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لم بالصلح والتوفيق والصلح وبسط العدل ف
 الرعية، ول يرون الروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إل الور

.13واليف، ويرون قتال الفئة الباغية، حت ترجع إل طاعة المام العدل»
 أين ستجعل رأسك أيها الشيخ- عفر ال تعال له ولوالديه- قال علي بن صال الغرب

 من هذه النصوص الشرعية واعتقاد علماء السلف الصال من الئمة العلم ف ولة أمور
 السلمي، فهذا إجاع المة ف عدم الروج على السلطان لن فيه حقن للدماء وتسكي
 للدهاء، وقد نقل الجاع على ذلك عدد من العلماء، منهم الافظ ابن حجر –رحه ال

 ويرج من الجاع الدعاة على أبواب جهنم من الرافضة والعتزلة والوارج ومن على- تعال
 شاكلتهم وعلى آثارهم يقتدون من أهل البدعة والختلف، ومعلوم أن هذه المة ل تتمع

.على ضللة كما ثبت عن الصادق الصدوق
 «إن ال ل يمع أمت أو قال أمةعن ابن عمر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: 

.14ممد صلى ال عليه وسلم على ضللة، ويد ال مع الماعة ومن شذ شذ إل النار»
 وإن كنا نعلم علم اليقي با سطرته ف رسائلك بالتصريح وليس بالتلميح أنك ترد: قلت

 ردا كامل كل هذه النصوص الشرعية، وتضرب بكلم شراحها النظار من علماء السلف
 عرض الائط ول تلتفت إل كلمهم إل أننا ارتأينا أن نذكرك  بتلك النصوص الشرعية

 وبكلم أولئك العلماء للكتاب والسنة لعلها تيي فيك الفطرة وترك منك تلك الضغة للخي
 فتقبل كلمهم، وتقدر ال حق قدره، فتسمع وتطيع لنصوص الوحيي ول تنفلت هذه الرة
.عن صراط الذين أنعم ال تعال عليهم إل صراط الغضوب عليهم الذين قالوا سعنا وعصينا
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 رجال القومة«وإليك ما جاء عنك ف رد نصوص الطاعة لولة المور ف كتابك 
».13والصلح ص 

 هذا الوف من الفتنة واستبدال ظال بأظلم منه هو الذي ألم العلماء وشك«
 فاعليتهم ف تارينا، وكيف يكن خلع حاكم عاض قائم على السيف دون مقارعة ف

 اليدان، ورجح علماؤنا الصب على الداء العضال الذي نر ف جنب المة يفصلونه على
 وكانت القومات السلحة استثناء من هذه القاعدة،. النتفاضة الت ل يكن التنبؤ بنتائجها

.اهـ »بينما تكاثرت ثورات الفتاني من الضلل وخاطب الزعامات
 هكذا جاء ردك لقوال أهل العلم شراح الديث أحاديث طاعة ولة المور: قلت

 وعدم شق عصا الطاعة عليهم، فتجاوز فهمك الذي جعلت أسسه تريف التأويل، وعماده
 ذوقك ومواجيذك بل كل ما غرفته منذ سني من مستنقع الشيوعية الاوية لا كنت تابعا
 نشيطا، وداعيا متهدا للماوية، وقد اعترفت بذا ف جهات متفرقة وخصوصا ف كتابك

 وسنأت معك على ذكر فقرات من هذا الكتاب ف هذه النصيحة، ث أضفت". السلم غدا"
 فاجتمع عندك فكر الاو ومذلة. على ذاك الفكر النجس لاوسيتونغ نالة أذهان وزبالة الصوفية

 فقدمت نفسك ف كتبك. الصوفية باسم التربية، أي التنظيم الاوي والطاعة والنقياد الصوف
. ورسائلك أنك شيخ للعدل والحسان، وأنت غارق ف الور والفحشاء والبهتان

 إ³ن¹ الل¹́ه ́يأ·̧م̧ر ب³ال·́عدµل³ ́وال·إ³حµ́سان³ ́وإ³ي́تاء³ ذ³ي ال·ق�رµ́بى ́و́ينµ́هى ́عن³ ال·ف¶حµ́شاء³ {:قال عز وجل
.] 90/النحل [}́وال·̧منµك¶ر³ ́وال·́بغµي³ ́يع³ظ�ك�مµ ل¶́عل¹ك�مµ ́تذ¶ك¹̧رون¶ 

 فنحن ل نتعجب إن صدرت منك هذه التحريفات لنصوص الوحيي الشريفي، وأسبابه
 أنه ل شيخ لك من أهل السنة ف العلم الشرعي شيوخك رؤوس الكفر واللاد مثل

 أما قدوتك فأمثال. ماوسيتونغ، وأهل الرافة والضلل أمثال الدباغ وابن عرب واللج
 المين الوساوي الذي احترقت ف حبه حت غدت سيته النتنة الت تزكم النوف رائحتها
 نباسا لك تسي عليه ل تلتفت دونه يينا ول شال، وهو رفيق نس قد جن على كل من

.اقتدى به وسار تابعا له، ووقف على بابه يرجو منه خيا
:وما ينسب للمام الشافعي قوله

ونزع نفس ورد أمس**لقلع ضرس وضرب حبس- 
ودبغ جلد بغي شس**وقر برد وقود فرد- 
وصرف حب بأرض خـرس**وأكل ضب وصيد دب- 
وبيع دار بربح فلس**ونفخ نار وحل عار- 
وضرب ألف ببل قلس**وبيع خف وعدم إلف- 



يرجو نوال بباب نس** أهون من وقفة الر- 
 وما أسباب كل هذا إل انشغال قلبك عن ال تعال بالدنيا منذ شبابك، تدور بك: قلت

 رحاها كلما أجهدتا طحنتك واقتربت نايتك الؤلة با ألقى فيها الشيطان من مالفات لدين
-قال ابن قيم الوزية –رحه ال تعال. ال تعال
 فالقلب ل يلو قط من الفكر إما ف واجب آخرته ومصالها، وإما ف مصال دنياه«

 ومعاشه، وإما ف الوساوس والمان الباطلة والقدرات الفروضة، وقد تقدم أن النفس مثلها
 كمثل رحى تدور با يلقي فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به وإن ألقيت فيها زجاجا

 وحصى وبعرا دارت به، وال سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها وقد أقام لا
.ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به

 فاللك يلم با مرة والشيطان يلم با مرة، فالب الذي يلقيه اللك إيعاد بالي وتصديق
 بالوعد، والب الذي يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، والطحي على قدر الب،

 وصاحب الب الضر ل يتمكن من إلقائه إل إذا وجد الرحى فارغة من الب وقيمها قد
.15أهلها وأعرض عنها فحينئذ يبادر إل إلقاء ما معه فيها»

. الرد على تنصيب نفسك أميا ومرشدا عاما على الستضعفي من أتباعك
  لقد أجهدت نفسك أيها الشيخ ف تريف النصوص بالوسواس والمان الباطلة لترتي

 على حق جعله ال تعال وأراده لغيك، إرادة كونية، ل مبدل لكلماته، وقد سبقك لذا
 الصنيع حفنات من الفسدين فما أفلحوا ول سعدوا بل أحدثوا فتنا، أشعلوا نارها فأحرقهم

.ليبها وكل من سار وراءهم سي النعام
  ق�ل³ الل¹̧همÎ ́مال³́ك ال·̧مل·ك³ ̧تؤµت³ي ال·̧مل·́ك ́منµ ́ت́شاءÍ ́و́تنµز³̧ع ال·̧مل·́ك{وف هذا قال عز وجل: 

Ïق¶د³ير Ðءµ́شي Ñ́ك ́عل¶ى ك�لÎ̧ر إ³نµب³́يد³́ك ال·́خي Í́ت́شاء µ́من Ò́و̧تذ³ل Í́ت́شاء µ́من Ó́و̧تع³ز Í́ت́شاء µنÎآل عمران/}م³م] 
26[.

 كما. ومن أجل هذه الشهوة الفية، شهوة اللك، تسلطت على رقاب عباد ال تعال
 وهي ألقاب منك". قائدا عظيما"، و"وليا مرشدا"فعلت مع أولئك الساكي الذين جعلوك 

.جاءت وإليك لن تعود
 :59ـ  58ص » النهاج النبوي « وهذا بعض ما جاء عنك ف كتابك 

 ـ المي الرشد العام النتخب ف مرحلة القومة ـ هو صاحب العزم، أي اتاذ 1« 
 القرار، بعد الشورة مع ملس الرشاد العام النتخب أيضا، ونفضل أن يتفظ بالمي واللس

 ويعطى كل منهم خاصة. ما دام كل من المي وأعضاء اللس ل يتعمدوا مالفة شرعية
).192-191 - الفوائد ص (15



 العذر إن أخطأ عن اجتهاد فالاكم إن اجتهد فأخطأ له أجره عند ال، وعند. الرشد العام
 نرجع إل كل هذا بالتفصيل إن شاء ال. الؤمني يعذر فإن تبي أن الطأ عمد ومالفة، عزل

.اهـ ». ف فصول عن نظام الدولة السلمية ل حقا 
 ، وسط"حاكما يعذر إن أخطأ"، بل "أميا مرشدا عاما"فمن نصبك أيها الشيخ : قلت

.سبحانك هذا بتان عظيم.  دولة قائمة بذاتا؟ لا ول أمر هو المي الفعلي
 ف¶́منµ أ¶ظ·ل¶̧م م³مÎن³ اف·́ت́رى ́عل¶ى الل¹ه³ ك¶ذ³ب×ا ل³̧يض³ل¹ النÎا́س ب³́غيµر³ ع³ل·مÐ إ³ن¹ الل¹́ه ل¶ا {: قال تعال

 . ]144/النعام [}́يهµد³ي ال·ق¶وµ́م الظ¹ال³م³́ي
 ل يوز شرعا أن ينصب أحد« أيضا  .» 58النهاج النبوي ص « و جاء عنك ف 

 ولن رسول ال صلى ال عليه. نفسه لنصب، لنه من تزكية النفس الت نينا عنها ف القرآن
 ل تسأل المارة فإنك إن أعطيتها من غي مسألة...يا عبد الرحن بن سرة: " وسلم قال

» .رواه الشيخان" أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 
 ومن الذي سلطك على: قال علي بن صال الغرب ـ غفر ال تعال له ولوالديه ـ

 على رقابم؟ ث تدلس عليهم" أميا ومرشدا عاما"رقاب أولئك الساكي فنصبت نفسك 
 وهو حق أريد به». ل يوز شرعا أن يرشح أحد نفسه«بنصوص الوحيي الشريفي بقولك 

 والتسلط على رقاب) المارة(الباطل، هذا الباطل ظاهره سد الطريق على منازعتك أنت 
 وحت تسد الطريق على. الغفلي، وباطنه الروج على ول المر ومنازعته أمره أي حكمه

 كل من سيحاجك بنصوص الكتاب والسنة ليمنعك من الروج على ول المر والسمع
 والطاعة له ف العروف، استعملت مرة أخرى معول الاوية ف هذه النصوص لتسقط عمادها
 على أصحابا، وتيف عوام السلمي وترهبهم بتحريف التأويل الذي أصبح سائلك الدموي،

.فلم يترك عرقا منك ولمفصل إل دخله
 ».90النهاج النبوي ص« فقلت ف

 قصم ظهر السلمي التمويه عليهم بأحاديث السمع والطاعة ولزوم الماعة يقدمها"
 أولوا المر العاضي البيي ومن يدمهم من علماء القصور أو من ديدان القراء علماء السوء

اهـ". على أنا الكلمة الول والخية وعلى أنم منا 
 ل يقصم ظهر السلمي أيها الشيخ وموه عليهم إل أهل الكذب والفتراء أصحاب: قلت

 الشهوات الفية والشبهات الردية الذين أشربت قلوبم حب الدنيا فوقفوا على قارعة الطرق
 يدعون الناس إل طاعتهم من دون ال تعال، والنقياد وراءهم كالدواب يسوقونم إل حظية

 الزار للكهم حت يققوا أمانيهم الزائفة، إذ يبقون هم يراقبون ذلك من بعيد ف معية
 سدنتهم الذين أعطوهم السكتة والطبة ونصبوهم أمراء الغدر والتل، والبغي والرابة على

.عوام السلمي من الخلصي الغفلي



 ́وم³́ن النÎاس³ ́منµ{ هذا هو الذي قصم ظهر السلمي، وموه عليهم، فجاء فيه قوله تعال 
 Ð́مر³يد Ðط¶انµب³̧ع ك�ل¹ ́شيÎ́و́يت Ðر³ ع³ل·مµ̧ه) 3(̧ي́جاد³ل� ف³ي الل¹ه³ ب³́غيÒ̧ه ̧يض³لÎ́ت́ول¹ا̧ه ف¶أ¶ن µ̧ه ́منÎه³ أ¶نµك�ت³́ب ́عل¶ي 

. ]4، 3/الج [}́و́يهµد³يه³ إ³ل¶ى ́عذ¶اب³ السÎع³ي³
 عن عامر بن سعد بن أب وقاص قال كتب إل جابر بن سرة مع غلمي نافع أن أخبن

 بشيء سعته من رسول ال صلى ال عليه وسلم قال فكتب إل وسعته يقول إن بي يدي
.16الساعة كذابي فاحذروهم»

 قصم ظهر السلمي التمويه عليهم بأحاديث السمع والطاعة ولزوم« ث من تقصد بقولك
 إن ل تكن تقصد الصحابة الكرام ـ رضي ال تعال عنهم ـ لنم خي من.؟...»الماعة

.فهم نصوص الوحيي الشريفي، ومنها أحاديث الصادق الصدوق عليه السلم
 فهل تقصد أيها الشيخ الكادح إل ربك فملقيه، الصحاب الليل عبد ال بن عمر ـ

 رضي ال تعال عنه - الذي قال عنه نافع: « جاء عبد ال بن عمر إل عبد ال بن مطيع حي
 كان من أمر الرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لب عبد الرحن وسادة.

 فقال: إن ل آتيك لجلس، أتيت لحدثك حديثا، سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم
 يقول: (من خلع يدا لقي ال يوم القيامة و ل حجة له، ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات

 .17ميتة جاهلية »
 أم تقصد الصحاب الليل عبد الرحن بن صخر أب هريرة ـ رضي ال تعال عنه ـ

 فيما رواه عنه مسلم بسنده إل النب صلى ال عليه وسلم قال: « من خرج من الطاعة، وفارق
 الماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تت راية عمية، يغضب لعصبية، أو ينصر

18عصبية فقتل فقتله جاهلية ».

 ليس من أمت من خرج على أمت يضرب برها وفاجرها ول يتحاشى من« وف لفظ 
».مؤمنها، ول يوف لدي عهدها، فليس من ولست منه 

 أم تقصد الصحاب الليل عبد ال بن عباس ـ رضي ال تعال عنهما؟ الذي قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم (من رأى من أميه شيئا يكرهه فليصب عليه، فإنه ليس أحد

19من الناس يرج من السلطان شبا، فمات عليه إل مات ميتة جاهلية).

 أم تقصد أيها الكادح إل ربك فملقيه الصحاب الليل ـ عوف بن مالك ـ رضي ال
 تعال عنه؟ الذي روى عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قوله: قال ( خيار أئمتكم الذين

 تبونم ويبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونم
 ).Ç  1822 أخرجه مسلم ف المارة  (  16
 ).Ç  7111 أخرجه البخاري ف الفت ( 17
 ).28 ) والترمذي ف الدب ( 27 )، وأبو داود ف السنن ( Ç  1848 أخرجه المام مسلم ف المارة (18
).78) والترمذي ف الدب (27)، وأبو داود ف السنة (1848 )، ومسلم ف المارة(Ç 7053 أخرجه البخاري ف الفت(  19



 ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنوكم ). قلنا يا رسول ال ..أفل ننابذهم بالسيف عند ذلك،
 قال: ( ل؛ ما أقاموا فيكم الصلة أل من ول عليه وال فرآه يأت شيئا من معصية فليكره ما

20يأت من معصية ال؛ و ل ينعن يدا من طاعة ».

 قصم ظهر السلمي التمويه«أهؤلء الرجال من الصحابة أيها الشيخ الذين تقصد بقولك 
...»عليهم بأحاديث السمع والطاعة ولزوم الماعة

 أم تقصد غيهم من أئمة الكتاب والسنة الذين سبق أن نقلنا عن بعضهم ما جاء عنهم
 ف طاعة ولة المور ولزوم السمع والطاعة لم ف العروف وعدم الروج عليهم، أمثال الئمة

 أحد بن حنبل، وممد بن إساعيل البخاري، وابن أب زيد القيوان، وابن زمني، وسحنون
 وأب عثمان الصابون، وغيهم أمثال المام ممد بن إدريس الشافعي، والمام مالك. التنوخي

بن أنس، والمام أب حنيفة النعمان،
 وابن البارك، وابن مهدي وأب زرعة، وابن أب حات، وابن الدين، وأب جعفر الطحاوي

 والبباري، وابن عبد الب، وابن تيمية، وابن قيم، وابن عبد الادي، وابن كثي، وممد تقي
-.الدين اللل، واللبان، وابن باز، والعثيمي، والوادعي، والنجمي ـ رحهم ال تعال
 وإن شئت زدتك العشرات من هؤلء الرجال العلم، فهل هؤلء هم من تقصد

؟...».قصم ظهر السلمي التمويه عليهم بأحاديث السمع والطاعة ولزوم الماعة: «بقولك
 فهؤلء الرجال هم قدوتنا ف ديننا، من الصحابة الكرام ـرضي ال تعال عنهم إل من

 فل نقدم مواجيذنا وأذواقنا على. تبعهم بإحسان، ل يتجاوز فهمنا للنصوص الشرعية فهمهم
.فهمهم السليم لنصوص الوحيي الشريفي

ـ ولبعض أهل العلم 
قال الصحابة ليس خلف فيه** قال ال قال رسوله- العلم

بي النصوص وبي رأي سفيه **ما العلم نصبك للخلف سفاهة- 
.بي الرسول وبي رأي فقيه** كل ول نصب اللف جهالة- 

 وبفهم من تفهم النصوص الشرعية الت ضربت. فمن قدوتك ف دينك، أيها الشيخ؟
 بعضها ببعض؟ ث قمت تقدح ف رواتا وشراحها بتجريح انسل من صدرك إل بنانك فسطرته

 بالذين يوهون« فلم تعزف عن فهم هؤلء الرجال فقط، بل زدت أن وصفتهم . ف رسائلك
».على السلمي بنصوص السنة يقصمون با ظهورهم 

 فمن أعطاك الوصاية على دين ال تعال لتعمل على تريف نصوصه بعول الاوية وفكر
 ).Ç 28 24: 6)، وأحد (77)، والترمذي ف الفت (Ç 1855 أخرجه مسلم ف المارة ( 20



 المين الساوي الذي لوثت برجسه أغلب كتبك، فإن ارتاحت نفسك للبغي والرابة
 والفتنة، وط�بع قلبك على ذلك فما عليك إل أن تلج هذا الباب الذي أغلقته نصوص الوحيي

 الشريفي وقام بفتحه أهل الفتنة والبغي كل با أشرب قلبه بخالفة شرع ال تعال ولكن
 بنصوص غي نصوص الكتاب والسنة وأقوال غي أقوال أهل العلم فخض ف البغي والرابة،

 وإشعال نار الفتنة الت ستحرقك وترق كل الوامل الذين أغمضوا أعينهم عن القيقة
 الشرعية واقتدوا بك كل حسب ما يصبو الوصول إليه معك وف سبيلك الذي سطرته لنفسك

 منذ عقود مضت، ولكن بدين ماوسيتونغ شيخك الول الذي احترقت ف حبه، وسية
 المين النجسة ورجس صنيعه الخزي، ودع عنك تريف النصوص الشرعية والتستر خلفها

 لرجاع اللفة على منهج النبوة، فهذه ليست لك ول لمثالك الذين أساؤوا لذا الدين،
 وضربوا بنصوصه عرض الائط، إنا هي لن صدقوا ما عاهدوا ال عليه، هي للطائفة النصورة

.الت جاءت الحاديث مستفيضة ف حقهم
 واعلم أيها الشيخ أن عاقبة صنيعك وخيمة، وأنك قريب للخروج من هذه الدنيا الفانية،

 وإن لك ناصح أمي عسى ال تعال أن يردك إل الق با أسرفت به على نفسك وغيك
 فهذه النصيحة حجة عليك،. بالشبهات، فتكون ف لقاءك بربك مسرورا تسعد به ول تشقى

 وسوف أحاجك با أمام ال تعال إن. يوم ل ينفع مال ول بنون إل من أتى ال بقلب سليم
 فل تغفل عن هذا فإن. ل تتب إليه ما اجترحته من النكرات ف حق هذا الدين والبرياء

.يقف الناس لرب العالييوم . خصمك ف ذلك اليوم
 الذي...» ل تسأل المارة! يا عبد الرحن بن سرة: «ث إن قوله صلى ال عليه وسلم

 قد اتبعت فيه مرة أخرى سبيل التحريف، والتدليس». الترشيح والقتراع«بوبت له ب 
 والتلبيس، فالديث ورد ف حق ولة المور الذين لم الق ليعطوا المارة لن رأوه أهل

 لذلك، إل أنك أخضعت النص لذوقك، ونصبت نفسك المي الذي ل ينازع المر كما سبق
 المي الرشد العام النتخب ف » : « 58النهاج النبوي الصفحة «نقله عنك بقولك ف 

 وجعلت أتباعك ومريديك الذين أعطوك السكتة...». مرحلة القومة هو صاحب العزم
 والطبة هم الرعية، فأسست إمارة على إمارة قائمة بول أمرها ونوابه وجنده ومؤسساته

.التابعة له
  وجاء عنك لتوطيد إمارة البغي والرابة لنفسك، ومكافأة من تلملموا حولك من كبار
 سدنتك على صنائعهم الخزية ف حق أولئك البرياء الذين يقودونم مثل النعام إل حظية

.إمارتك الزعومة
 « السمع والطاعة للمي ومن ينوب عنه مع الشورى الت تلزم المي إل مع اجتماع

21ملس الرشاد أو شبه إجاعه وهو إجاع وتصميم ثلثي العضاء »
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 وحت تتمكن بغي حق من رقاب هؤلء الريدين الساكي جعت مرة أخرى بي
.سوأة التدليس بنصوص الوحيي الشريفي لتعمية حقيقة دعوتك. سوأتي

.وسوأة تريف هذه النصوص بعول الاوية على سبيل ماوتسيتونغ
 ».98ـ97النهاج النبوي الصفحة « فقلت ف 

 وهذا بند مهم جدا، ومعن ذلك اللتزام بالصب ولو... البايعة على الثرة علينا،« 
 اعتقدت أن أول المر يعاملونك باليف، ويفضلون غيك عليك ويرقون من ل يستحق، إل

 فلكي ل يصبح. معن ذلك أن أول المر قد يطئون، فهم بشر. آخر ما تدث به الرء نفسه 
 نضرب با أوتادا ف نفس الؤمن الذي ل تستفزه الهواء. عقد المارة صورة تلعب با الرياح

 ويسن الظن قبل أن يتهم، ويغلب جانب الفتوة والبذل على جانب الشح والتنافس على الاه
.اهـ»والرئاسة

 قلت هذه إحدى السوأتي أيها الشيخ وهي التدليس بنصوص الوحيي الشريفي لتعمية
 فقبل صفحات كما سبق نقله عنك من منهاجك جئت تنسف أحاديث. حقيقة دعوتك

 السمع والطاعة بعول ذوقك الذي غلب عليه الفكر الاوي، وهذه السوأة الثانية، وتقدح ف
 ، وبعدها"هولوا با وقصموا با ظهور السلمي"رواة تلك الحاديث النبوية الصحيحة بأنم 

 مباشرة تعود لتأمر مريديك ومن تبعهم بسران إل السمع والطاعة إليك والمتثال إل
 يصبوا على الظلم والور أو العاملة باليف، وأن ل يفزعوا ول يغضبوا«أوامرك، بل وأن 

 أمي(أو ) مرشدهم العام (، وفعل فعليهم أن يصبوا على ما يرونه من »ول تستفزهم الهواء 
.الذي هو عبد السلم ياسي). القومة

!ولن تكتب ؟! فل أدري بأي مداد تكتب ؟
أتظن أيها الشيخ أن الناس سواء؟ كل، إنم ليسوا بسواء

 فال تعال قد أنعم على أهل الكتاب والسنة باتباع الوحي النل، ونبذ كل شرع مبدل،
 ونور قلوبم بكل ما ارتضاه سبحانه وتعال لم من منهج النبياء والرسل وعلم السلف

 الصال، فسبيلهم لعرفة الق هذه الجة البيضاء النقية، فمن حاد عنها كشفوه وفضحوا أمره
.وقاموا بتعريته للقاصي والدان، فل يعود من صنيعه إل مذموما مدحورا

. ]11/التغابن  [}́و́منµ ̧يؤµم³نµ ب³الل¹ه³ ́يهµد³ ق¶ل·́ب̧ه ́والل¹̧ه ب³ك�لÑ ́شيµءÐ ́عل³يمÏ{: قال جل وعز 
. فتنبه لذا ردك ال تعال للحق

 أما أهل البدع فقد جعل ال تعال على قلوبم غشاوة وف آذانم وقرا، فل يعلمون شيئا
 ول يفقهون لنم استبدلوا الي بالباطل، فساروا بذلك وراء كل ناعق استهوته الهواء الضلة



 فهو كلما.استدرجهم با حت غمسهم فيها، فل يسمع لم هسا فضل أن يسمع لم ركزا
 أشار إل سراب قاموا إليه يفضون لعلهم يدوه ماء ل يلتفتون يينا ول شال، فإذا جاؤوه

.وجدوا ال تعال عنده فوفاهم حسابم
 ك¶́س́رابÐ ب³ق³ي́عةÐ ́يحµ́س̧ب̧ه الظ¹مµآçن� ́ماءè ́حتÎى إ³ذ¶ا ́جاءç̧ه ل¶مµ ́يج³دµ̧ه ́شيµئæا ́و́و́ج́د{ : قال عز وجل

].39/النور [}الل¹́ه ع³نµ́د̧ه ف¶́وف¹ا̧ه ح³́سا́ب̧ه ́والل¹̧ه ́سر³ي̧ع ال·ح³́ساب³ 
 وهذا الزي والعار يلحق ذلك التÎ́بع الذي رغم ما يبدله من جهد ونصب ف الكذب
 والتÎجري على تدليس الباطل وهي شهوة جامة ل تفارقه مادام قد اتبع سبيل الفسدين ف

 الرض، فإن ال تعال يفضح أمره، ويكشف خيوط أوهامه الت بن عليها دعوته الاسرة، فل
. يتنبه حت يبدأ ينسف آخر كلمه أوله

.]41/العنكبوت[ }́وإ³ن¹ أ¶وµ́ه́ن ال·̧ب̧يوت³ ل¶́بيµ̧ت ال·́عنµك¶̧بوت³{: قال تعال
 فيكشف ال تعال سوأة ذلك الضال، ويدحض عز وجل باطله بلسانه وبنانه،: قلت 

. فيغدو أضحوكة يتفكه به كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 وهذا مسطر أيها الشيخ ف رسائلك وكتبك، فإنك تدخل على النصوص الشرعية
 بالتحريف والتبديل من جهة، ث تعود لنفس تلك النصوص لتستشهد با لك وهي حجة

.وهذا لن يتاج منا إل تطويل معك فأنت أحرى وأجدر أن تفهم ذلك. عليك
.إذا احتاج النهار إل دليل**ـ وليس يصح ف الذهان شيء

 »حكم العض والب« و » الترشيح والقتراع « ث قل ل أيها الشيخ وأنت تتكلم على 
 إل غي ذلك من تلك العناوين الت» على تسلط حكام السلمي على رقاب الستضعفي « و

.تول با حقا على الخلصي الغفلي
 فتبدأ بنفسك تنهاها عن! أليس هذا التشهي بكام السلمي وبول المر أنت به أول ؟



.غيها، وتتقي ال تعال ف نفسك قبل غيك
 أ¶́تأ·̧م̧رون¶ النÎا́س ب³ال·ب³رê ́و́تنµ́سوµن¶ أ¶نµف�́سك�مµ ́وأ¶نµ̧تمµ ́تتµل�ون¶ ال·ك³́تا́ب أ¶ف¶ل¶ا ́تعµق³ل�ون¶{: قال عز وجل

. ]44/البقرة [}
:ورحم ال تعال أبا العتاهية حيث قال

إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها**يا واعظ الناس قد أصبحت متهما
للناس بادية ما إن يواريها**كملبس ثوب من عوري وعورته

ف كل نفس عماها عن مساويها** وأعظم الذنب بعد الشرك تعلمه
22منهم ول تبصر العيب الذي فيهاعرفانا بعيوب الناس تبصرها** 

:وقال منصور الفقيه
بالدين ل يفعلونا**  إن قوما يأمرونا  

.23لاني وإن هم  **  ل يكن يصرعونا

  الت24فمنذ تأسيسك لذه النحلة بعد مغادرتك الستشفى على إثر رسالة «الطوفان...»
 أرسلت با إل اللك السن بن ممد بن يوسف –رحهم ال تعال- ل تقم طيلة هذه السني
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 كلها ولو مرة واحدة بذلك القتراع  والترشيح للرياسة الت قضت مضجعك فمنذ أن جلست
 على كرسي هذه النحلة ل تتململ عنه ولو لظة واحدة، بل أحطته باللغام البشرية كلما

،æاقترب منه مريض يب التسلط على رقاب غيه انفجرت عليه ألغامك البشرية، ومزقته إربا 
 وغدى أشلء مثلما وقع لمد البشيي الذي ما إن بدأ يفكر ف منازعتك رئاسة نلتك حت

 ناله ما ناله منك، وهو الذي صال وجال بالسب والشتم والفتراء على السلفيي حيث ل
 يسلم من لسانه أحد، بل ل ̧تعرف نلتك وذاع صيتها إل عن طريق ممد البشيي، فلما بدأ

يسحب البساط من تتك ناله جزاء سنمار. وصدق فيه قول الشاعر:
وزارع الشر منكوس على الرأس**من يزرع الي يصد ما يسر به

 وهذا عي العض والب، والور والظلم، الذي ل تققه داخل نلتك ومموعتك
 الصغية، ومع هذا تقدح ف بن أمية وف العباسيي بل ف  كل حكام السلمي منذ علي بن

.أب طالب حت وصفت تاريخ السلمي وفتوحاتم بالنكسار التاريي 
 ]18/الاقة [}́يوµ́مئ³ذÐ ̧تعµ́ر̧ضون¶ ل¶ا ́تخµف¶ى م³نµك�مµ ́خاف³́يةì{: قال تعال

 ́و̧عر³̧ضوا ́عل¶ى ́ربếك ́صفíا ل¶ق¶دµ ج³ئ·̧ت̧مو́نا ك¶́ما ́خل¶ق·́ناك�مµ أ¶وÎل¶ ́مرÎةÐ ́بل·{: وقوله عز وجل
] }.48/الكهف [}́ز́عمµ̧تمµ أ¶ل¹نµ ́نجµ́عل¶ ل¶ك�مµ ́موµع³د×ا

 كما أنصحك بأن تبتعد عن تريض المل والرعاع عن ول أمرهم ممد بن السن بن
 وتب إل ال تعال من دعاوى الروج عليه،- وفقه ال تعال للخي وأعانه عليه- يوسف

 واحرص أن ل تلق ال تعال مالفا أمره. فتلك دعاوى جاهلية تت رايات عمية، تدعو لعصبة
 وأمر رسوله صلى ال عليه وسلم، وقد مرت بنا أقواله عليه السلم ف هذا الباب، ول تكن

 فتنة للمسلمي الذين ظنوا أن ما تدعوهم إليه هو الق النل، وهو مثل ما تدعوهم  إليه
 النصوص الشرعية، واعلم أن كل ما سطرته ف كتبك ورسائلك ببنانك، وصرحت به بلسانك

 فإن وال ناصح لك،. مالفا به منهج السلف الصال ستتحمل وزره ووزر كل من عمل به
 وهي حجة عليك، وإن سأحاجوك با يوم الوقوف بي يدي رب العالي، فانظر ما أنت

 ́يوµ́م ل¶ا ́ينµف¶̧ع ́مالì ́ول¶ا{:أتكون هذه النصيحة حجة لك أم حجتك عليك قال عز وجل . فاعله
 Ð́سل³يم Ðأ¶́تى الل¹́ه ب³ق¶ل·ب µ89، 88/الشعراء[}́ب̧نون¶ إ³ل¹ا ́من.[

].227/الشعراء [}́و́س́يعµل¶̧م ال¹ذ³ي́ن ظ¶ل¶̧موا أ¶يÎ ̧منµق¶ل¶بÐ ́ينµق¶ل³̧بون¶{ :وقال عز وجل

 أربع نصائح للشيخ عبد السلم ياسي بعد ارتائه فمن كتاب ) 115-93ص:(الصدر
..فباير التمر  كسي  20أحضان 



 أعانه- وسيلخينا الفاضل الداعية إل ال أب عبد الرحن علي بن صال الغرب الس
-ال

      نسأل ال عز وجل أن يعلها ف ميزان حسناته 


