
  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على 
  رسول اهللا

أَفَمن أَسس بنيانه {: يقول اهللا تبارك وتعاىل
 سأَس نم أَم ريخ انورِضو اللَّه نى مقْولَى تع
بنيانه علَى شفَا جرف هارٍ فَانهار بِه في نارِ 

منهج _نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهالتوبة[ }و :
١٠٩[.  

نسمع هنا وهناك يف كل مناسبة فتاوى وآراء 
وأفكار ومواقف عملية شاذة مسجة ال أصل هلا يف 

يصدر كثري منها عن منتسبني للعلم .. دين اإلسالم
الشرعي أو الدعوة إىل الدين أو اجلهاد، والبعض 

ر عن أناس ال عالقة هلم بالدين من اآلخر يصد
قريب أو بعيد ولكنهم مع ذلك يدسون أنوفهم 
للحديث يف أمور خطرية عظيمة ال أقول ال 
يفقهوا بل ال يفقهون كثري مما هو أهون منها 

وهو (وأسهل؛ ولذا يصدق فيهم وصف الرويبضة 
الذين ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه ) الرجل التافه

صدرون ألخطر املسائل يف آخر وسلم أم سيت
  .. الزمان

  .. فساد األصولوأهم أسباب ذلك وأعظمها؛ 

ففساد اعتقاد كثري من األفراد واجلماعات يف 
أبواب اإلميان وما يقابله من الكفر؛ أمثر عندهم 
وعند مقلدم فسادا مبا يتفرع عن ذلك من مواالة 
من حكموا بإسالمهم من أئمة الكفر وتوليهم 

م وباطلهم ونصرم بل ومشاركتهم يف كفريا
  .. حني مل يعد الباطل عندهم باطال لفساد أصوهلم

ومن مث فال تعجب إن رأيت من أصحاب  
اللحى الطويلة واألثواب القصرية من هم من أجناد 
الطواغيت وعساكرهم وأوتادهم وجواسيسهم 
ففساد األصول دون شك سبب لفساد هذه 

  .. الفروع

تعجب إن رأيت كثريا من املتسبني للجهاد  وال
يقفون يف بعض األوقات والظروف يف شق 
العلمانيني أو يف عدوة امللحدين وصف ارمني 

واجلنسيات املبتدعة؛ !! جيمع بينهم التراب الوطين
بدعاوى احملافظة على الوحدة الوطنية أو املصلحة 

!! شتركالوطنية أو بدعوى قتال ودحر العدو امل

ففساد أصوهلم دون شك سبب لفساد هذه 
  .. الفروع

وال تعجب إن رأيت كثريا من الدعاة 
يشاركون الطواغيت يف أخص خصائص كفرهم 

أعين سلطة التشريع املطلقة اليت متارس  ،العصري
وفقا لنصوص الدساتري األرضية والقوانني 

بل ويلبس أولئك الدعاة هذا الكفر .. الوضعية
ويلصقونه زورا بالشورى  اإلسالم البواح لباس
  .. وحكم اهللا

وما ذلك إال ألم قد أسسوا أصوهلم على 
على تقوى من  يؤسسوهاومل .. شفا جرف هار

  .. اهللا ورضوان

ففساد أصول أولئك املنتسبني إىل الدعوة هو 
  .. سبب احنرافام هذه

وال تعجب إن رأيت كثريا من املنتسبني إىل 
 ويشار إليهم بالبنان  م الناسالعلم ممن يقتدي

واص والعوام يعطون أئمة الكفر ويقلدهم اخل
وصناديد الشرك صفقة أيديهم ومثرة أفئدم 
فيبايعوم أئمة للمسلمني ويتولوم ويظاهروم 
على كل من عاداهم ولو كانوا من خواص 

ويصيرون العدو .. املوحدين وخالصة ااهدين
٣ ٢ ١ 



لمني وارم القاتل املفسد احملارب وليا ألمر املس
، ويف املقابل يصري املسلمنيحريصا على مصاحل 

خـوارج من  عندهم ااهدون املوحدون بغاة أو
كـالب النار، بل مفسـدين يف األرض حماربني 

  !!هللا ولرسوله

ففساد األصول نتيجة حتمية لفساد هذه 
  .. الفروع واحنرافها عن جادة احلق والصواب

ولذلك جيب السعي أوال ودائما يف تصحيح 
األصول، وتأسيس البنيان على تقوى من اهللا 
ورضوان؛ وقد تعلمنا من نبينا صلوات اهللا وسالمه 

  .. عليه البداءة باألهم فاألهم

التوحيد وعراه  إىلفليس قبل وفوق الدعوة 
 إبطالالوثقى والتحذير من الشرك والسعي يف 

ا كان صلى اهللا عليه فهكذ.. وهدم التنديد شيء
وسلم يدعو الناس، وبه كان يوصي رسله 

كافة بقاع األرض، وبه كان يستفتح  إىلومبعوثيه 
  .. ملوك األرض إىلرسائله وكتبه 

وعليه فال ينبغي أن خنوض مع الفرق املنحرفة 
نقاش حول  اجلماعات الضالة يف خالف أو أو

األصول؛ وحنن فساد بعض الفروع دون أن نربطه ب
نعلم أن هذا الفساد متفرع عن فساد أصوهلم يف 

فهم أبواب الشرك والتوحيد وعراه الوثقى أو 
  .. أبواب الكفر واإلميان أو غريها من األصول

بل ال نبدأ معهم إال يف أصوهلم املنحرفة عن 
أصول أهل السنة؛ فإن هم صححوا أصوهلم 
وأخلصوها هللا وأسسوها على تقوى من اهللا 
ورضوان؛ ساغ وسهل احلديث معهم يف تلك 
.. الفروع وكان يف ذلك مظنة تقوميها وتصحيحها

أما إن أصروا على أصوهلم املنحرفة وأسسهم 
وقواعدهم املتداعية؛ فال التقاء معهم وال أمل يف 

وال بد أن .. تقومي أخطائهم أو تصحيح احنرافام
د يأت اهللا بنيام الذي بنوا من القواعد ولو بع

  .. حني؛ فيخر عليهم السقف من فوقهم

} اللَّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس نأَفَم
 فرفَا جلَى شع هانينب سأَس نم أَم ريخ انورِضو

منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَاني _ هدهال ي اللَّهو
نيمالظَّال م١٠٩: التوبة[ }الْقَو[.  

  

  

  

  

 
 

 
  
  
  
  
  

  فساد الفروع
   نتيجة حتمية لفساد األصول 

  
  
  
  

  الشيخ
  عصــام طاهــر
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