أبو احلسن يدافع بالباطل والعدوان

عن اإلخوان( ) ودعاة حرية ووحدة األديان

كتبه
ربيــع بن هادي عمري املدخلي

( )1المراد  :اإلخوان المسلمون .
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املقدمة الثانية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
أما بعد َّ :
فإن أصل هذا البحث الذي ستقرؤه -بإذن اهلل -قد نشرته يف الثاين عشر من

شهر حمرم عام (7241ه ـ) للـر علـى اتـايب أحل احلسـن ا صـري ا ـذرحل الـذي ـاه ب ـ (الدفاع

عن أهل االتبع )( ) يعين بذهل االتبـا  :سـدد قبـو واواـوان ا سـلمل ا لـدج العندـو مـن
الصــوفدا والــروافا وا ـوارس وعلــى رأ هــذا ا ل ــدج ســن البغــا والا ـااغ وال ـ احل والاغوش ـ
الـذين صـدعوا بالــدعوة ري ريـا ا يـان وأاــوة ا يـان وو ـدة ا يــانا وسـدذتد بدـان هــذا
اضحا يف هذا البحث.
و ً
واــذل يعــين بــه ســدد قبــو الــذي يقــول بو ــدة الووــو واحللــول وا ـ وال ـ القــرآنا
ويغك ــر رؤي ــا اهللا ويقـ ــول باالش ـ ـ اادا ويقـ ــول ب ــذن اوسـ ــالم ه ــو العقدـ ــدة الو دـ ــدة او ابدـ ــا
ـامال مق ـ أهــدافهماا ويايــد علدهمــا
اونشــا دا ال ـ تصــوو مــن الشــدوعدا وا ســدحدا ما ًــا اـ ً
بالتغاس واالعتدال.
وميــدع عقدــدة الغافانــا اةغدوادــاا وميــدع أهلهــاا ويــذيب عــغهوا وعقدــد و تشــمل و ــدة
الووو واحللول وعقددة التغاسخ ري غا ذل من العقا د الباطلا.
وقــد بدغ ـ يف ذل ـ يف عــد مــن اتاب ــا ومغهــا «أط ـوار س ــدد قبــو يف و ــدة الوو ــو »ا
وبدغ يف أنه اان يقررها يف نَظمه ونثره بدءًا من عام (7391م) أي يف دو عام (7911ه ـ)
ري أواار داتها اما قررها يف اتابه «الظالل» الذي ألّفه يف أواار داته.
ومددن اه ددع  :ســتريته بغــو اهلل موســى علدــه الصالةوالســالم اوطعغــه يف ا لدفــا الراشــد
عثمــان رض ـ اهلل عغــه ويف عــد اثــا مــن الصــحاباا وااصــا معاويــا وعمــرو بــن العــا ﭭا
دث وصفهما با دانا والغفاق والاش وشراء الذموا وغا ذل من ا وصاف الذمدما.
( )2وذلك نصيحة للمسلمين وذبًّا عن دين هللا رب العالمين ،ودفعًّاا لكااذياا الرىاال التاس ساا
إلى القاآن الرايم الذي ال يأ يه الىاطل من بين يديه وال من خلفه ـزيل من حريم حمياد.وهاذ
األااذيا اختاعها أناس يدافع ع هم أبو الحسن.
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واــذل يــدافع أبــو احلســن عــن ماعــا التبلد ـ الــذين يبــايعون علــى أربــع طــرق صــوفدا:
ا شتدا والقا ريا والغقشبغديا والسهرور ياا والهـا تشـتمل علـى عقدـدة و ـدة الووـو واحللـول
والشرادات والبد .
و افــع عــن أشــتا معــروفل مثــل عــدنان عرعــور والشــا وغا ــا ــن يــدورون يف فل ـ
سـ ــدد قبـ ــوا يـ ــدافع هـ ــذا الروـ ــل عـ ــن هـ ــذه ا صـ ــغاف بالتمويهـ ــات والسفسـ ــبات وا دانـ ــات
واولاامات الفاورة مغاهضا ومراغما هل السغا السلفدلا ويدع مع هذه ا تازي أنه سلف !
ويرم من يغتقد هذه ا صـغاف بـذ و يفشـذاذ وغـالة واـاروون عـن مـغه ،السـل ا وقـال

يف ربدع بذنه «قد اشـتهر يف هـذا الامـان بـالالو واوسـراف و انبـا سـبدل اونصـافا بـل سـقج
يف اووحــاف واالعتســاف ورن اأــرت أنــوف الباــاة الاــالة»ا ري أن قــال« :ومــع علمـ بــذن
هذا أمر شـبه مسـتاريب علـى اثـا مـن الغـا ا ال سـدما ا تعصـبا وأهـل اةـوإل واوفـال »ا ري
طعن شديد ال يبدقه مسلوا انظر «الدفا عن أهل االتبا »ا (.)421-422/4
فــاواوان ا ســلمون وماعــا التبلد ـ وقدــا ا و وســدد قبــو وأمثــاةو عغــد أحل احلســن مــن
أهل االتبا .
وأهل السغا الذين يصفهو هبـذه ا وصـاف عغـده مـن أهـل االبتـدا ا بـل يغسـو ري ربدـع
أق ـو ًاال افري ــا ا ـ إلا يف يهــا وا عه ــا ببرق ــه القبدحــا م ــن ا دان ــات والب ـ وتقلد ــو احلق ــا
فضال عن ا سلمل.
ا مور ال انل من اا اعها غا ا سلمل ً
ومن عنا به وسفسباته أنه يستغكر وص سدد قبو -الذي تر إل يف اثـا مـن البـد
الكـ ـ إل الـ ـ ذا ــرت بعض ــها للق ــار  -يس ــتغكر وص ــفه بالبدع ــا والض ــاللا انظ ــر «ال ــدفا »
(.)963/4
ويص أهل السغا بذوصاف أشد من التبديعا ويقول للصحف الذي ماوره:
«ومــن د ـ مــن الاــا بل( ) هــو لتلفــون مــن قبــل ا لتقــى مــع را ـوا وا ااتلف ـوا مــع
وسـب،هوا ولعـغهوا والتشـويه
أنفسهوا وذل
و يغحون حنو الالو والتبرفا اتبـديع الغـا ا َ
ـبدال وأقـوم قـدالا وعـدم قبـول أي ـ مـن ا تـال ا
لصورة ا تال ورن اان أهـدإل مـغهو س ً
( )3يع س السلفيين.
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ـاا فــدهو( )ا وهــذا احن ـراف عــن
والقبــول ا بل ـ مــن ا واف ـ بعنــره واــرها الســدما رذا اــان ابـ ً
االجتــاه الســلف الصــحد  ..ومهــور الســلفدل علــى ا ــا ةا وســارت قــافلتهو حنــو االعتــدال
والوسبدا»( ).

أقددو  :رن التبــديع بــاحل وعلــى مــغه ،الســل الصــاط ييفعت ـ غلـ ًـوا وتبرفًــا يف مــغه ،أحل
احلسن ولو اان هـذا التبـديع لاـالة الصـوفدا وأهـل و ـدة الووـو واحللـولا ولـو اـان للبـاعغل
يف الكثا من الصحابا الكراما واثا من هؤالء الذين يبدعهو السلفدون واقعـون يف الشـرادات
والبــد الكـ إل والضــالالتا فهــل يووــد ــريب علــى أهــل الســغا واحلـ أشــد مــن هــذه احلــريب
وهذه ا راود ؟
ـدال كــام الش ـريعا وحرميـًـا ــا أ لــه اهلل بــل أووبــه مــن ا مــر بــا عروف
ألــده هــذا تعبـ ً
والغه عن ا غكر والتمددا بل احل والباطل؟
و قو اد مممدو وتيدو ن مدمم مو « :ن هـذا الفكـر الـذي شـ بذوا بـه فكـر انشـباريا
ف ْكـ يفـر تلاــل ال مــغه ،تكامــلا فكــر عــدواينا ولــده مــغه ،رأــا وشــفقاا أو تســديد ومقاربــاا
وقد ر ت على فكرهو ا تال لأل لا يف لدين (الـدفا عـن أهـل االتبـا ) ..وقـد اسـ غا
قدقا من فكر هذه البا فا من وق قدميا وحنن مشاولون بقضايا اجملتمع الذي نعدش فدها
ال قضايا و داا أو نقدو الوالء وال اء على مسـا ل فرعدـا وا دـاا ولـده مـن ا عقـول أن يباـى
فر على أصلا أو تباى وا دا على الدا»( ).

قع اإلمعم أاو إسمععيل الصعاون ا «عقيفة السلف» (ص:)1 1
«ور ـ ــدإل عالمـ ــات أهـ ــل السـ ــغا :يف ـ ـبهو مـ ــا السـ ــغا وعلما هـ ــا وأنصـ ــارها وأولدا هـ ــا
وباضهو ما البد الذين يدعون ري الغارا ويَ يفدلبون أصحاهبو علـى ار البـوارا وقـد زيَّـن اهلل
فضال مغه .»۴
ونورها حبو علماء السغا ً
قلويب أهل السغا َّ
سبحانه َ
( )4هرذا بهذا اإلطالق والعموم الشامل لرل السلفيين فس اليمن ،وهرذا يرون العدل واإلنصاف!!،
فأي شويه للسلفية والسلفيين يفوق هذا التشويه والت فيا؟
( ) انظا (ص ) من حوار فاس حاحيفة ال ااس ،ويقصاد بهمهاور السالفيين الاذين وحافهم بهاذ
الصفات الحزب القطىس.
( ) (ص  ) -من حوار فس ححيفة ال اس.
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أق ددو  :فحــال أحل احلســن عك ــه ــال أهــل الس ــغاا فهــو مــو أه ــل الضــالل والب ــد ا
وي ــدافع ع ــغهو بالباط ــلا ويص ــفهو بذه ــل الس ــغا وبعض ــهو بالس ــلفدلا وم ــاريب أه ــل الس ــغا
وأنصارها والذابل عغها ويصفهو بصفات قبدحا ال يص بشـ ء مغهـا أهـل البـد اوصـفهو
بالالو والشذوذ و..و..و...
فهل يـيف َع بد سلفدًّا مغصـ ًفا مـن يتـوالها ويـذيب عغـه بالباطـلا ويفـره سـلفدته علـى السـلفدل
غلوا ؟
ً
فرضاا ويرإل أن نقد أحل احلسن وأمثاله وبدان أ واةو ً

أال ترإل اد يص السلفدل هبذه ا وصاف القبدحاا وال يصـ هبـا أهـل البـد والـروافا
وســا ر ا ـاايب العلماندــاا ولــده لــه أي مقاومــا ضــدهوا راــا يقــاوم ومــاريب الســلفدلا ومغهــا
اتابه ا ل ء بالكذيب وا دانات والفنور (الدفا عن أهل االتبا )ا وراا هو فـا اـاع عـن أهـل
الضالل واالبتدا مبا فدهو أهل احللول وو دة الووو وو دة ا يان.
و ـا يصـ بــه السـلفدل عــاة احلـ و عـاة االوتمــا الصـحد االوتمــا علـى الكتــايب
والسغا ومغه ،السل الصاط يصفهو بذ و أهل شـذوذ وأهـل فكـر انشـباريا وهـذه أوصـافه
وأوصــاف ســا ته اوا ـوان والقببدــل وأوصــاف عصــابته ا ــاارة مثــل عــدنان عرعــور وا ا ـراوي
واحلــويين وحممــد ســان ومــن ورا هــو أهــل معدــا ر دــاء ال ـ او وأهــل معدــا ال ـ وغــاهو مــن
الذين يبذلون ا موال ةذه البا فا الشاذة الالبسـا لبـا السـلفدا لتمايـ السـلفدل وتشـباهو
يف ال مكان بغشاطا و وأصوةو الفاسدةا فهذه أوصافهو وأعماةو ا تايا

( )

يغسلون مغها

ويصــفون هبــا ا بريــاءا «رمتــين بــدا ها وانســل »ا والواقــع أا ـ شــاهدا وا لــا اثــاة وقاطعــا
عغد ا غصفلا وأما ا وغا فال ع ة هبو.
فكل سلف صا ق يعلو أن هذه الصفات وا عمال ا فسدة يف ا ره راا ه صفات
اواـوان ا ســلمل والقببدــلا وهــذه العصــابا ا كونــا مــن أحل احلســن ومــن ذارنــا مــن ا مـاقل
ا فرقل.
المفمر ومممج تهميذ نيأت عفة ارق:
ومن مممج سيف قطب ِّ
مغهــا مــا يســمى با هــا ا ومغهــا ماعــا القاعــدةا ومغهــا الســروريونا ومغهــا ا هــا يون يف
( ) ففراهم انشطاري ضد أهل الس ة و همعس مع أهل الىدع واألهواء.

ا اا ر والصومال وغا اا وماعا أا ا وال قاويا.
ـارا وتعاونًــا مــع الــروافاا بــل اثــا
ـاا وتفن ـ ًاا و مـ ً
وقــد أوســعوا ا مــا تفري ًقــا وتاي ًقــا وتكفـ ً
مغهو أ وات بذيدي الروافا.
وهذه ا تازي الها عغد أحل احلسن توسج واعتـدالا ورذا تظـاهر باونكـار علـى بعضـهو
ورّ علدهو فبذ يب ولل ون بدان لألسبايب احلقدقدا وا غابع ا باة غهنهو وأفاعدلهو.
ورد هذا مبم على أمر ن:
األو  :تظاهر اواوان ا سلمل والقببدل باالستغكار ةذه ا عمال.
واألمر الثعن طبّق اين القععفة اإلخوانية القطبية« :فري ييفف ،نر وفري يستغكر».
من هذين ا مرين انبل أبو احلسن وهبما تشنع على اونكار ا اشوش.

وبلاين أنه تذع من طبع اتابه «التفناات» ونشرها يف الوقـ الـذي يفتتـر فدـه ويتبـاهى
بكتابــه «الــدفا عــن أهــل االتبــا »ا واحلـ أنــه فــا عــن أهــل الضــالل واالبتــدا وافـ اء علــى
أهل احل واالتبا .
فهو امن يسم ا مر باا ا هاا ويدافع عغهاا ويسمدها الشرايب الرو .
قال الغسا رأه اهلل يف «سغغه» ( )974/3ديث (« :)1613أا نا حممد بـن عبـد
ا علـى عـن َاالـد وهــو ابـن احلـرو عـن يفشـ ْـعبَاَ قـال :عـ أَبَـا بَ ْكــر بـن َ ْفـل يقـول :عـ
ـحايب الغـو صـلى اهلل علدـه وسـلَّو عـن الغـو صـلى اهلل علدـه
ابن يفحمَ ْايا مدو عن َر يفول من أ ْ
َص َ
اس ِدم َمع»ا ـديث صـحد وأور ه
عس من أ َُّمتِ ال َ
س ُّمونَد َمع اِغَْي ِر ْ
وسلَّو قالْ َ « :ي َر ُ
ب نَ ٌ
ْخ ْم َر ُ َ

ا لباين يف «الصحدحا» رقو ( )39وصححه وساق له شواهد.

اتباعـاا ويسـم أهـل الضـالالت واالبتـدا أهـل السـغاا فهـو
فذبو احلسن يسم االبتـدا
ً

يسمدهو باا ا هوا ويستمد يف الدفا عغهوا ( اععتبروا دع أول األاصعر ) .
ال هذا وهو ياعو للغا أنه سلف ا وأنه على مغه ،السل ومن أاته!
ومع ا س َّ
أن هغاك من الغا من يشنعه وي ّدع له السلفدا!

فهل عيفرف يف تذريخ أهل السغا من يدافع عـن مثـل هـذه ا صـغاف ومبثـل أسـالدبه ا غكـرة

مر بعضها ؟!
ال ّ

ال ييفستاريب أن يغ ي للدفا عغهو صويف يقول بو دة الووو واحللول.
وال ييفستاريب من رافض حم ق أن يدافع عغهو.

وال ييفستاريب أن يغ ي وا د من غالة اواوان أو التبلد فددافع عغهو.

ـاا يف تتبــع أشــرط
أمــا شــتل يــدَّع الســلفدا يقــوم هبــذه ا عمــالا ويبــذل هــوًا ابـ ً
الكثاة ال أ عو فدهـا ري التمسـ بالكتـايب والسـغاا وأفغـد فدهـا البـد ا وأ ـذر مغهـاا ومغهـا
بــد ماعــا التبلد ـ و ــايب اوا ـوان ا ســلملا يتتبعهــا ش ـريبًا ش ـريبًا يســتترس مغهــا ببرقــه

ا ا غا العدميا الغظا( ) ما يقذفين به من الفواقر لددافع عن أهل الباطل والضاللا واف مـا
يف هــذه ا شــرطا مــن احلـ والســغا الســاطعا لدشــوهها وصــا بها ولدحــول بــل الغــا وبــل مــا
فدها من عوة ري التمس بالكتايب والسغا والعقا ـد وا غـاه ،الصـحدحا والتحـذير مـن البـد
ال ذر اهلل مغها يف اتابه و ذر مغها رسول اهلل صلى اهلل علده وسلَّو يف سغتها و ّذر مغها
الســل الصــاط وعلــى رأســهو الصــحابا ومــن اتــبعهو بإ ســانا اــل هــذه ا عمــال ا بــاة
يرتكبهــا لدــدافع عــن البــد الكـ إل وأهلهــا ويســمدهو بذهــل االتبــا ا ويصـ مــن ييفبدغهــا ومــذر
الغــا مــن شــرورها وعواقبهــا بــذقب ا وصــاف الـ يــذن شـرار أهــل البــد مغهــاا واــرس علــى
فاع ــا ع ــن ه ــؤالء وبب ــرق ال يس ــلكها ــل غ ــالة أه ــل الب ــد م ــن
الغ ــا مبنل ــدين ابـ ـاين ً
التمويهات وا دانات واولاامات الباطلاا فهذه ا عمال من أعنو عنا و هذا الامان!
وم ــع ه ــذه الاراب ــاا فالرو ــل ع يس ــل طري ـ أه ــل العل ــو أو ــل طري ـ أه ــل الباط ــل يف
ا اذ والر وسوق ما يراه من احلن ،أو الشبه أو نف ما أ يغهو به من البد والضالل.
بل سل طري ًقا غريبًا انفر بها وهو أنه يرإل أن ر سداق الكالم ا غتقد وبدانه من هذا
وتكفاا مـن اـالل رلااماتـه
أو ذاك أو ذار مغه ،هذه ا ماعات وعقدد ا أو تل يراه ورميا
ً
االمـا لشـتل معـل وبدغـ مـا فدـه مـن الضـالل فهـذا عغـده مـن تكفـا
الباطلا!ا فإذا سـق
ً
ا عل ولال غه ،السل وغلو مع أنَّ ع تصرع بالتكفا!!
لقد رأإل اواوان ا سلمون وماعـا التبلدـ اتابـا ا و عـوا مقـاال ا وفـدهو يفاتَّـايبا وةـو
( ) وذلك بىتا العىارات من سياقها وسىاقها ثم حميلها معان خطياة ال حتملها.

أقالما لكغهو ا رأوا احلقا الغاصعا واحلن ،الداماا ابتعدوا بذنفسهو عن مواوهـا احلقـا ا
وانل ـوا أن يتبــااوا تبــاا أحل احلســن ن ذل ـ عغــدهو ال ياــا مــن الواقــع شــدًاا فهــو علــى
نصو نفسه االغا حا الثكلى على مصـايب اواـوان
عال و أعقل وأنبل من أحل احلسن الذي َّ
ا سلمل وماعا التبلد وغاهو من أهل ا هواء.
زورا أين ا ّفرت فالنًا وفالنًـا
أنا ال أذار أين ا ّفرت
ً
شتصا معدغًاا لكن هذا الرول ي ّدع ً
بعدغــه مبنــر نقــل االمــه وبدــان مــا فدــها وهــذا العمــل عغــده لــال ــغه ،الســل ا يرافـ ذلـ
طعن و ويش.
ف ــذرإل أن أس ــوق ل ــه بع ــا الغم ــاذس م ــن تكف ــا بع ــا أ م ــا الس ــل ش ــتا معدغ ــل
ال يوود فدهو من الضـالل مثـل مـا عغـد سـدد قبـو والبغـا والاـااغ والـ احل امـا سـاإل القـار
يف هذا البحث:
 -1روى البخ ددعر اد د ت ددعب «العل ددو» ح ددف (  ،)1ومس ددلو اد د ال ددع ل
ـاغ
حدف (2
) بإســغا ا ري ســعدد بـن وبــا قـال :قلـ البــن َعبَّـا « :ر َّن نَـ ْوفًــا الْب َكـ َّ
يَـ ْاعيف يفو أ َّ
و ا َْضـر
وسـى َ
وسى علده الصـالة والسـالم َ
دل لـده هـو يفم َ
َن يفم َ
صـا َ
صـا َ
و بَـين ر ْس َـرا َ
يب َع يفد بو اللَّه».
علده َّ
الس َالما فقالَ :ا َذ َ
فه ــذا يف م ــذهو أحل احلس ــن غل ــو يف التكف ــا وص ــا ر ــن ع يض ــبج لس ــانه ري آا ــر
أوصافه ال يص هبا أهل السـغا ا ـدافعل عـن يـن اهلل احلـ ا لكـن العلمـاء ع يصـلوا ري مـا
وصل رلده أبو احلسن من ر راك ا غه ،الواسع العمد ا وع يصلوا ري ما وصل رلدـه أبـو احلسـن
مــن الاــاة واحلمــا هــل البــد وحماربــا مــن يغكــر بــدعهو فقــالوا  :هــذا الكــالم راــا قالــه ابــن
عبا مبالاا يف رنكار قوله( )ا ال أنه يعتقد أنه عدو اهلل قدقا.

وهغــاك عــد مــن الصــحابا مــغهو عمــر بــن ا بــايب ﭬ وصــفوا عــد ًا مــن أعدــان ا ســلمل
بالغفــاقا وع يصــفهو رســول اهلل علدــه الصــالة والســالم وال أ ــد مــن الصــحاباا وال أ ــد مــن
علم ــاء ا م ــا ب ــذ و غ ــالة يف التنـ ـري والتكف ــاا وع يث ــر عل ــدهو أ ــد عل ــى امت ــدا الت ــذريخ
اوس ــالم ا لك ــن م ــغه ،أحل احلس ــن يقتض ـ رم ــدهو ب ــالالو يف التكف ــا ال س ــدما وه ــو الرو ــل
( ) أي قول نوف الىرالس.

اةمــام القــا و بالعــدلا فــإذا ذهــو أبــو احلســن يعتــذر ةــؤالء بــذي عــذر فهــو عــذرنا مــع أنغــا ع
نيفص ــرع بتكف ــا أ ــدا فعلد ــه أن يت ــويب ري اهلل م ــن ال ــدفا ع ــن أه ــل الباط ــل هب ــذه الض ـ ـراوة
والشراسا الاريبا ا هلكا.
 قع اإلمعم البخعر ا «خلق أاعع العبعد»:« -24وقال عبد احلمدد :وهو اافر باهلل العظدو.
 -29وقال وادـع :أ ـدووا ( )12هـؤالء ا رو ـا ا همدـاا وا همدـا افـار وا ريسـ وهمـ
وعلمتو اد افروا قالوا يكفد ا عرفا وهذا افر وا رو دا يقولون اوميان قول بال فعـل وهـذا
بدعــاا فمــن قــال القــرآن للــوق فهــو اــافر مبــا أنــال علــى حممــد علدــه الصــالة والســالم يســتتايب
ورال ضرب عغقه.
 -22وقال وادع :على ا ريس لعغه اهلل يهو ي هو أو نصراينا قال له روـل :اـان أبـوه
أو وده يهو يًّا أو نصراندًّا قال وادع :علده وعلى أصحابه لعغـا اهللا القـرآن اـالم اهللا وضـريب
وادع ر دإل يديه على ا ارإل.
 -11وس ل وادع عن مثىن ا ااط فقال :اافر.
 -13وقــال عبــد اهلل بــن او  :لــو اــان غ علــى ا ثــىن ا اــاط ســبدل لغــاع لســانه مــن
قفاه واان وهمدًا.
-12و دوين أبو وعفر قال :دوغا أأد بن االد ا الل قـال :عـ يايـد بـن هـارون
وذار أبا بكر ا صو وا ريس فقال :ا واهلل زنديقان اافران بالرأن الغ الدم» اهـ.
فهؤالء ا ما الذين نقل عغهو اومام البتـاري هـذه ا كـام يف أهـل بـد معدغـل ييفعتـ

هؤالء ا ما يف مغه ،أحل احلسن من الاالة والشذاذ ومن ابار ا كفرين.
 -وقع شيخ اإلسهم اان تيمية ا «م مو ال تعوى» ( /

):

يب َاانَـ ْ
« َورذَا تَ َدبـََّر الْ َعاق يفل َو َو َد البََّوا َ يفالَّ َها يفالَّ َما َاانَ ْ البَّا َفـايف َري اللَّـه َوَر يفسـوله أَقْـ َـر َ
ف َوأ َْعظَـ َـو عغَايَـاً َور َذا َاانَـ ْ َعـ ْـن اللَّــه َو َعـ ْـن َر يفس ـوله أَبْـ َعـ َـد َاانَـ ْ َعْغـ يفه َمــا
بــالْ يفق ْرآن َو ْ
احلَــديث أ َْعـ َـر َ
(  )1اذا ،وال يىعد أن يرون من صاف ال ساخ أو الطابعين.

ت عْغـ َـدهيف آيَــا
ـل الْ يفقـ ْـرآن َو َغـ ْـاه بَـ ْـل يفرَّمبـَـا ذيفاـ َـر ْ
أَنْـذَإل َ ـ َّـل َجتـ َـد يف أَ َّمــا عيفلَ َمــاء َهـ يفـؤَالء َمـ ْـن َال مييفَد ،ـ يفـا بَـ ْ َ
ـون آيَـاً مـ ْـن
ـحاَ ْ
احلَــديث َويفرَّمبـَـا قَـ َ
فَـ َقـ َ
ـالَ :ال نيف َس ـل ،يفو صـ َّ
ـال :ل َق ْولــه علدــه الصــالة والســالم َا ـ َذا َوتَ يفكـ يف
و َوَما َعْ يَـْبـليف ْاغَا أَ ْاثَـ يفر.
اتَايب اللَّهَ .وقَ ْد بَـلَاَغَا م ْن َذل َ َع َنا يف
ـل َر يفوـل ييف َس َّـمى
َو َ َّدوَين :و َقا أَنَّهيف تَـ َوَّي َم ْد َر َسـاَ َم ْش َـهد ْ
ـا أَ َّمـا الْ يفمتَ َكل،م َ
احليف َس ْـل مب ْ
صـر بَـ ْع يف
الربْـ َعــا فَـ َق َـرأَ :ب ْســو اللَّـه الـَّـر ْأَن الـَّـر دو
ـه الـد،ين ا صـبهاين َشـْـد َخ ا يكـ فَـذ َْعبَْوهيف يفوـ ْـاءًا م ْـن َّ
ََشْ َ
صا .
دل لَهيف :أَل َالم مدو َ
(أ ل) َ َّل ق َ

ـل لَـ أ َّ َّ
احلَــديث َويَـ ْعــدليفو َن َعـ ْـن
ين يَعدبيفــو َن أ َْهـ َـل ْ
فَـتَذ ََّمـ ْـل َهــذه ْ
وم ـاَ الْ َعا لَـاَ لدَتَبَ ـ َّ َ
احليف يفك َ
َن الــذ َ
َم ْذ َهبه ْو َو َهلَا َزنَا قَا يفمغَاف يفقو َن ب َال َريْو(.)11

َأَـ َـد َعـ ْـن « ابْــن أَحل قتدلــا « أَنَّــهيف ذيفاـ َـر عْغـ َـدهيف أ َْهـ يفـل ْ
ـام أ ْ
احلَــديث مبَ َّك ـاَ
َوةَـ َذا لَ َّمــا بَـلَ ـ َ ْاو َمـ َ
ـول :زنْـدي زنْـدي زنْـدي َ .وَ َا َـل
ا وَـ ْوبَـهيف َويَـ يفق يف
فَـ َق َال :قَـ ْويفم َس ْوء .فَـ َق َام ْاو َم يفام أ ْ
َأَ يفد َ -ويفه َـو يَـْغـ يفف يف
ف َم ْاَااهيف».
بَـْدتَهيف .فَإنَّهيف َعَر َ
وقــد نقــل هــذا الكــالم عــن اومــام أأــد اــل مــن اةــروي يف «ذم الكــالم» بــرقو ()499ا
وابن عبد اةا ي يف «حبر الدم» برقو (.)7461

فمــا رأي أحل احلســن يف اومــام البتــاري ومــن نقــل عــغهو ويف اومــامل أأــد وابــن تدمدــا
أناسا بـالتعدل؟! رن أبـا احلسـن لدحـام
هل هو تكفايون غالة و االفوا مذهبه فدكفرون ً
عــن أنــا فــدهو مــن هــو أسـوأ مــن هــؤالء الــذين كــو علــدهو ا مــا هبــذه ا كــام العظدمــا
ال ال يبدقها الادورون على أهل الضالل.
 وقع اإلمعم اان اطة رحمن اهلل ا أهل البف وال ه :«هــو شــعويب وقبا ــل وصــغوف وطوا ـ أنــا أذاــر طرفًــا مــن أ ــا هو وشــدًا مــن صــفا و

ن ةــو اتبًــا قــد انتشــرت ومقــاالت قــد اهــرت( )1ا ال يعرفهــا الاـ ّـر مــن الغــا وال الغشــذ مــن
( )11نقل هذا ال ص فس «بياان لىايا الههمياة» ( ،)44/2ونقال نصوحًّاا أخاال عان ياا فاس
الههمية.
( )12وهذا واقع من ي تقادهم ربياع و ياا فلهام اتاا قاد انتشاات فاس مشاارق األرا وم اربهاا
وبين العاب والعهم فا تا بها اثيا واثيا من ال اس فأحىحوا يوالون ويعادون عليهاا وعلاى
مؤلفيها.
1

ا داو ختفى معاندها على أاثر مـن يقرؤهـا فلعـل احلـدو يقـع رلدـه الكتـايب لروـل مـن أهـل
هـذه ا قـاالت قـد ابتـدأ الكتـايب حبمـد اهلل والثغـاء علدـه واوطغـايب يف الصـالة علـى الغـو صــلى
اهلل علده وسلو أتبع ذل بدقد افره وافـ اا اعـه وش ّـره فـدظن احلـدو الـذي ال علـو لـه
وا عنم والامر من الغا أن الواضع لذل الكتايب عـاع مـن العلمـاء أو فقدـه مـن الفقهـاء
ولعله يعتقد يف هذه ا ما ما يراه فدها عبدة ا ووان ومن بارز اهلل وواي الشدبان.
امن رؤسع مو المتقفمين ا ال ه مممو :ال مو ان ص وان ال ّع .
وقــد قدــل لــه وهــو بالشــام :أيــن تريــد فقــال :أطلــو ربـًّـا أعبــدها فتقلــد مقالتــه طوا ـ مــن
يوما على ووه الش .
الضباللا وقد قال ابن شوذيب :ترك وهو الصالة أربعل ً

ومدن أتبععددن وأشديععن :بشـر ا ريسـ وا ــر ار وأبـو بكــر ا صـو وربـراهدو بـن ر اعدــل ابــن
علدــا وابــن أحل ؤا وبرغــوو وربالويــه وا رمــين ووعفــر احلـ ّذاء وشــعدو احلنــام و ســن العبــار
وســهل احلـرار وأبــو لقمــان الكــافر يف ماعــا سـواهو مــن الضــالل واــل العلمــاء يقولــون يف مــن
دغاهو أ و أ ما الكفر ورؤساء الضاللا».

يب عـن السـغّا والغصـرة ةـا
إلى أن قع رحمن اهلل « :ومـن ابثـا هو ومـن يظهـر يف االمـه الـ ّذ ّ
وقولـه أابـث القـول :ابـن يفا َّـاليب و سـل الغنــار وأبـو بكـر ا صـو وابـن علدـا(  )1أعاذنـا اهلل وريــااو

من مقالتهو وعافانا ورياك من شرور مذاهبهو»( .)1

ومثــل هــذا الكــالم ال متملــه أبــو احلســن َّن فدــه غلـ ًّـوا وشــذو ًذا ...ري آاــر الــتهو ال ـ
يقذف هبا هذا الرول السلفدل أهل احلديث وا غه ،السلف .
وقد تداول أهل السغا هـذه ا قـوال مـع ا ـ ام قا لدهـا وحمبـتهو ومـواال وا فـإذا اغـا نغقـل
أقوال أهل البد بغصوصها من اتبهو بدون أ كام فدثـور علدغـا أبـو احلسـن ا ـذرحل وـورة عارمـا
عدميا الغظا تفوق التبديع والبعون والتنديع والتشغدع فهل ييفسل،و ةؤالء ا ما؟

هــذا بعدــد وــدًّا نــه يتغــاو مــع طبعــه ومغهنــه الواســع ا فــد وغاتــه الشــديدة علــى أهــل
البد .
( )13يع س إبااهيم بن إسماعيل بن علية الههمس الضال.
( )14الشاح واإلبانة البن بطة ص ( .)3 2-34
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ولقد طلو علماء السوء من شـدخ اوسـالم أن يعتقـد نفـ ا هـا والتحدـا عـن ذات اهللا
وأن ال يقــول القــرآن ــرف وص ــوت قــا و بــاهللا ب ــل هــو معــىن نفس ـ قــا و بــذات اهللا وأن ــه
ال يشار رلده بإشارة سدا با صـابعا ويبلبـون مغـه أن ال يتعـره ا يـث الصـفات وآيا ـا
عغد العواما وأرسلوا بذل أماين.
فلما واء ا ماان هبذه ا بالو الباطلا رفـا تلبدـا مبـالبهوا ورّ علـدهو رًّا علمدًّـا قويًّـا
يبل احل ويد ا شبههو.
قال« :فذاـذا ا ـوايب وذهبـا فذطـاال الادبـاا روعـا وع يذتدـا بكـالم حمصـل رال طلـو
احلضورا فذغلظ ةو يف ا وايب وقل ةـو بصـوت رفدـع :يـا مبـدلل يـا مرتـدين عـن الشـريعا

( )1
ـااا قمـ وطلبـ فـت البـايب والعـو ري مكـاين .وقـد اتبـ
ث
ا
ـر
ا
آ
ا
االم
و
ا
يا زنا قا
ً
ً
هغا بعا ما يتعل هبذه احملغا ال طلبوها مين يف هذا الدوما وبدغ بعـا مـا فدهـا مـن تبـديل
الدينا واتبا غا سبدل ا ؤمغلا ا يف ذل من ا غفعا للمسلملا وذل مـن ووـوه اثـاة»ا
«الفتاوإل الك إل»ا (.)6/1

سر تل الوووه.
امعما سي عل األسف المصور أاو الحسن اعان تيمية الذ حكو على رجلين معيمين
اعلردة عن الير عة واتبف ل الف ن واعلزنفقة؟
ـدال ورنصــافًا
وورعــا وزهـ ًـدا وعـ ً
أقددو  :لقــد اــان علمــاء الســل مــن أقــوإل الغــا تقــوإل ً
و عوة ري اهلل باحلكما وا وعظا احلسغاا فإذا رأوا طادان أهل البـد وانتشـار ضـالةو واعـدا
بعـا الغــا هبــو َشــروا عــن ســاعد ا ــد يف قمــع أهــل الباطــل بــاحلن ،وال اهــلا مــع التحــذير
الشــديد مــغهوا ذبًــا عــن دــاه يــن اهلل احل ـ ا ل ـ ال يبمــه معا ــه عــاة الضــالل ا ــاهلل
الباغلا وقد يشتد بعضهو يف قمعهو وا كام علدهو.
ويعت ون ذل وها ًا يف سبدل اهللا بل ذل عغدهو أفضل من ا ها اما صـرع بـذل
بعا أ متهو الكبار.
(  )1ومعلوم أن شيخ اإلساالم رحماه هللا ال يُرفِّاا إال مان قاماع علياه الحهاة ،وعلاى هاذا الما ه
اثيا من العلماء ،وأنا أدين هللا بهذا الم ه .
12

يهو أ د حملاربتهو والبعن فدهو با ااذيو واالف اءات رال بعا غالة أهل البد ا
وع َّ
زورا وهبتانًــا لدــتمكن مــن ضــريب الســغا
لكــغهو ع يبلا ـوا يف هــذا مبل ـ مــن لــبه لبــا الســغا ً
وأهلها بسد السغا ا اعوما تببد ًقا للقاعدة الدهو يا «اضريب اوسالم بسد اوسالم».
ولقــد أره ـ أبــو احلســن هــذا الســد ونــال يصــول بــه و ــول علــى أهــل الســغا بذصــول
وأسالدو وطرق ع ختبر ببال عتاة أهل البد والسدما ا غه ،الواسـع ا فـد الـذي يسـع أهـل
الســغا مــن أمثالــه ويســع ا مــا الهــا ومــغهو عــاة أاــوة ا يــان و ريــا ا يــان وأهــل البــد
الشرادا وو دة الووو وو دة ا يان( .)1



(  )1ومع ال جعهعات هذا المصاي المأربس وأراجيفه لم يستطع ولان يساتطيع هاو وال المئاات
من أمثاله نفس ودفع هذ العظائم -التس أثىت اها عن قائليها بال قل األمين الموثق اياة التوثياق-
ممن ج د نفسه أو ُج ِّد للدفاع ع هم مصداقًّا لقول هللا عاالى ( :وقل جال اجحق لزجو الزجحق ل ج
إنَّ جحق جك نج اوق ) ولقولاه عاالى  ( :إنل جقننرلرجلنل ن جوحقلءامجاح نلوحجحلاجحق دل اجحقل ند ج
واومجاقومجحألشه د ) .
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االم السل يف أهل البد غا ا َعدَّغل
يف
قع اإلمعم البخعر ا «خلق أاعع العبعد»:
« - 1ــدوغا حممــد بــن عبــد اهلل بــن وعفــر الباــدا ي قــال :ع ـ أبــا زاريــا م ـ بــن
يوس الام قال :اغا عغد عبـد اهلل بـن ر ريـه فنـاءه روـل فقـال :يـا أبـا حممـد مـا تقـول يف
قوم يقولون القرآن للوق؟ فقال :أمن الدهو ؟ قـال :ال .قـال :فمـن الغصـارإل؟ قـال :ال .قـال:
فم ــن اجمل ــو ؟ ق ــال :ال .ق ــال :فم ــن؟ ق ــال :م ــن أه ــل التو د ــد .ق ــال :ل ــده ه ــؤالء م ــن أه ــل
التو دد هؤالء الانا قا مـن زعـو أن القـرآن للـوق فقـد زعـو أن اهلل للـوق بقـول

( اسدو

اهلل الرحمن الدرحيو ) فـاهلل ال يكـون للوقًـا والـرأن ال يكـون للوقًـا والـر دو ال يكـون للوقًـا
وهذا أصل الانا قا من قال هذا فعلده لعغا اهلل ال جتالسوهو وال تغااحوهو.
 - 6وقع وهب ان جر ر :ا همدا الانا قا راا يريدون أنه لده على العرش استوإل.
 - 1وحلف ز ف ان هعرون اعهلل الذ ال إلدن إال هدو :مـن قـال َّ
رن القـرآن للـوق فهـو
زندي ويستتايب فإن تايب ورال قتل.

قوما ببادا يقولون :رنه للوق فقال :ويل من قال
 - 3وقدل حل بكر بن عداش :رن ً
هذا؟ على من قال القرآن للوق لعغا اهللا وهو اافر زندي وال جتالسوهو.
 - 3وقع الثور  :من قال القرآن للوق فهو اافر.
 - 79وقددع حمددعد اددن ددف :القــرآن اــالم اهلل نــال بــه و ا دــل مــا ــا لون(  )1رال أنــه
لده يف السماء رله.
 - 77وقع اان مقعتل :سمعت اان المبعرك قو  :من قـال ( إنم أنع اهلل ال إلدن إال
(  )1ع د شيخ اإلسالم ابن يمياة فاس «بياان لىايا الههمياة» ( )43/2هاذا اللفاب بهاذ الصاي ة،
ونقله فس ( ) 3/2بلفب «ما يحاولون» ،ونقل ابن القيم عددًّا من هذ ال صوص عن الىخاري،
وم ها هذا ال ص بلفب «ما يحاولون» ،انظاا «الصاواعق الماسالة» ( ،)13 /4ومعلاوم أن
ابن يمية وابن القيم ما ألفا هذين الرتابين إال ًّ
ردا على األشاعاة ،فما رأي أباس الحسان فيهماا؟
ومعلااوم أنهمااا وإن اشااتدا علااى األشاااعاة فإنهمااا ال يرفاااانهم ،فعلااى م ا ه أبااس الحساان همااا
مت اقضان إلى آخا الطعون التس وجههاا للسالفيين المعاحااين ،ثام إناه مان المعلاوم ع اد أهال
السا ة أن األشاااعاة خيااا ماان اإلخااوان المساالمين الااذين يتولااون الاااواف والخااوار و ااالة
الصوفية ،بي ما األشاعاة يحاربون هذ األح اف من أهل الضالل.
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أنع ) للوق فهو اافر ال يغبا تلوق أن يقول ذل » اهـ.
دوال مددن
إلددى أن قددع رحمددن اهلل  -1 « :وقددع سددعيف اددن عددعمر :ال مميددة أشددر قد ً

اليمود والمصعرى قف اجتمعت اليمود والمصعرى وأهل األد عن أن اهلل تبدعرك وتعدعلى علدى
العرش وقعلوا هو ليس على العرش ش ء».
وقع رحمن اهلل  - « :وقع عل (  :)1مع (  )1الذ ن قعلوا إن هلل ول ًفا أ ر مدن
الد ددذ ن قد ددعلوا إن اهلل ال د ددتكلو وقد ددع  :احد ددذر مد ددن المر س د د وأصد ددحعان ا د د ن هممد ددو
() 2
إلمع.
جممع الو ثبت ل أن ا السمعء ً
ست لب الزنفقة وأنع لمت أستعمهو ً
و عن إسمععيل ان أا أو س سميمو نعدقة العراق وقيل لدن :سدمعت أحد ًفا قدو :

القدددرخن مخلد ددوق؟ اقد ددع  :هد دداالء الزنعدقد ددة واهلل لقدددف اد ددررت إلد ددى الد دديمن حد ددين سد ددمعت
العبعس

()47

كلو امذا ابغفاد ار ًارا من هذا الكهم.

وقع عل ان الحسن :سمعت اان مصعب قو  :رت ال ممية اد ييدر مو د
مدن تدعب اهلل قدولمو إن ال مددة ت مدى وقدع اهلل َّ ( :
إن هددذا لر قمدع مدع لددن مدن ن دعد ) امددن
قع  :إنمع تم ف اقف ر وقع  ( :أ لمع دا و وظلمع ) امن قع  :إنمع ال تفوم اقف ر

دعء ييدر
وقع  ( :ال مقطوعة وال ممموعة ) امدن قدع  :إنمدع تمقطد اقدف در وقدع  ( :عط ً

م ذوم ) امن قع  :إنمع تمقط اقف ر.

وقع  :أالغوا ال ممية أنمو عر وأن نسعءهو طوالق».
وقال رحمن اهلل « :وقع أاو الوليف :من قع القرخن مخلوق امو عار ومن لو عقدف

قلبن على أن القرخن ليس امخلوق امو خعرج من اإلسهم».
قع أاو عبف اهلل :نظرت ا

هم اليمود والمصعرى والم دوس امدع رأ دت أ دل اد

(  )1يع س علس بن عاحم.
(  )1فس األحل ( :إن).
(  )2فس «بيان لىيا الههمية» «أبو جاد الزندقة».
( )21اااذا  .والصااواب " حااين ساامعع أبااا العىاااس" والمااااد بااه المااأمون العىاسااس الااذي دعااا إلااى
القول بخلق القاآن .
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رهو مممو وإن ألست مل من ال ك رهو إال من ال عرف رهو»( ) اهـ.
روى مسددلو اد تددعب اإل مددعن  ) (1ا سددمعد إلددى َ ْحيَددى اْد ِن َد ْع َمد َدر أنَّددن قددع  « :أَاَددع
ِ( )
الرحم ِن إِنَّنُ قَ ْف ظَمر قِبدلَمَع نَعس د ْقرءو َن الْ ُقرخ َن و دتَد َق َّ رو َن ال ِ
ْو َومَ َ َر ِم ْن َشدأْنِ ِم ْو
ل
ْع
َع ْبف
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ٌ َُ
َ
ْ َ ُ
َ
َوأَنَّد ُمد ْدو َد ْزعُ ُمددو َن أَ ْن َال قَد َف َر َوأ َّ
َن ْاأل َْمد َدر أُنُد ٌ
دت أُولَُِد َ
دف قَددع َ اَدِ مَا لَِقيد َ
دأ اَدأَ ْخبِ ْرُه ْو أَنِّد اَد ِر ءٌ
َن ِأل ِ ِ ِ
ِ
ِم ْمدمو وأَنَّدمو ادرخء ِممِّ والَّ ِذ حلِ ُ ِ
ُح ٍف مَ َهبًدع
َْ
َحفه ْو مثْ َل أ ُ
ف اِن َع ْب ُف اللَّن اْ ُن عُ َم َر لَ ْو أ َّ َ
َ
ُ ْ َ ُ ْ َُ ُ
ِ
ْخطَّ ِ
دعب قَدع َ
دل اللَّدنُ ِم ْمدنُ َحتَّدى ُد ْداِم َن اِعلْ َقد َف ِر .ثُ َّدو قَدع َ َح َّدفثَمِ أَاِد عُ َم ُدر اْ ُدن ال َ
اَأَنْد َ َقنُ َمع قَب َ
ِ
ِ
صدلَّى اللَّدنُ َعلَْي ِدن َو َسدلَّو مَ َ ٍ ِ
دل َش ِدف ُف
اَد ْيدمَ َمع نَ ْح ُن ع ْم َف َر ُسدوِ اللَّدن َ
ات َد ْدوم إ ْم طَلَد َ َعلَْيدمَدع َر ُج ٌ
َ
ِ
عض الثدِّيَ ِ
اَديَ ِ
عب َش ِف ُف َس َو ِاد َّ
س
الي َع ِر َال ُد َرى َعلَْي ِن أَثَد ُر َّ
الس َ ِر َوَال َد ْع ِراُنُ ممَّع أ َ
َح ٌف َحتَّى َجلَ َ
ِ
َسمَ َف ُرْ بَتَد ْي ِن إِلَى ُرْ بَتَد ْي ِن َوَو َ د َ َ َّ ْي ِدن َعلَدى اَ ِخ َذ ْ ِدن َوقَدع َ
صلَّى اللَّنُ َعلَْين َو َسلَّ َو اَأ ْ
إِلَى المَّبِ ِّ َ
َع ُم َح َّم ُف أَ ْخبِ ْرنِ َع ْن ِْ
اإل ْس َهِم »..ساق احلديث ا عروف يف اوسالم واوميان واو سان.
وقد ددع اإلمد ددعم الهلكد ددع ا د د «شد ددرق اعتقد ددعد أصد ددو أهد ددل السد ددمة وال مععد ددة »

( :) 2 - 2 /

«سيعق مع رو من المأثور ا

ر القفر ة وقتلمو

ومن رأى استتعاتمو ومن لو ر
رو عن اان عبعس أن هم القفر ة ر.
ورو عددن ااددن عمددر أنددن لعددممو وتبددرأ مددممو وال ددو علددى ااددن عمددر أن تبددرأ مددن

المسلمين.

وعن عل أنن قع لمدن أنكدر القدفر ادأقر ادن واهلل لدو قلدت ييدر هدذا ل درات الدذ
اين عيمعك.
وعن اان عبعس واان عمر معمع .
( )22نقاال شاايخ اإلسااالم اباان يميااة عااددًّا ماان هااذ ال صااوص عاان الىخاااري ،انظااا «بيااان لىاايا
الههميااة» ( ،)44-43/2ونقاال نصوحًّااا أخااال ع ااه وعاان يااا فااس هااذا الىاااب اا اهااا
اختصارًّا.
( )23يع س عىد هللا بن عما رضس هللا ع هما .
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 ومن التعاعين:عمر ان عبف العز ز ونعا ان معلأ عن معلأ ال قين :ستتعاون ا ن تدعاوا وإال قتلدوا

.

ورو عمن :ون وا من د عر المسلمين.
وعن رجعء ان حيوة وعبعدة ان نس أنمو أاتوا اقتلمو.
 ومن ال قمعء:عددن معلددأ اددن أنددس واألو اعد وعبيددف اهلل اددن الحسددن العمبددر سددتتعاون اد ن تددعاوا
وإال قتلوا.
وعن سعيف ان جبير :القفر ة مود.
وعن اليعب  :القفر ة نصعرى.
وعن نعا مولى اان عمر :القفر ة قتلون.
وحكى المزن عن اليعاع  :أنن َّ رهو .
وعن إاراهيو ان طممعن :القفر ة عر.
وعن أحمف ان حمبل مثل قو معلأ وأا ثور» اهد.
نعاعدع
وا سمعد الهلكع إلدى عبدف العز دز ادن عبدف اهلل ادن أاد سدلمة قدع « :سدمعت ً

مولى اان عمر قو ألمير عن على المف مة :أصلحأ اهلل ا رب أعمعقمو عم القفر ة
»

(

).

وقع رحمن اهلل(/1

 « :)1ال ممية عر وأن الراا ة را وا اإلسهم والخوارج

مراق» اهد.

وقع شيخ اإلسهم اان تيميدة رحمدن اهلل اد م مدو ال تدعوى ( « :) /اأم يدعء

طوا ف ال ه إمع م للون مفاهمون وإمع نعدقدة ممدعاقون ال كدعد خلدو أحدف
(/4( )24

).
1

مممو عن هذ ن».
وقــال رحمددن اهلل يف ( )231/74مــن اجملمــو « :هددذا م د العلددو اددأن ثيد ًدرا مددن

المبتفعددة ممددعاقون الم ددعق األ بددر وأول ـ افــار يف الــدرك ا ســفل مــن الغــار فمــا
أاثر ما يوود يف الرافضا وا همدا وحنوهو زنا قا مغـافقون بـل أصـل هـذه البـد هـو
من ا غافقل الانا قا ن يكون أصل زندقته عن الصاب ل وا شـرال فهـؤالء افـار يف
الباطن ومن علو اله فهو اافر يف الظاهر أيضا».
وقع -أ ً دع -رحمدن اهلل اد «ال تدعوى الكبدرى» ( /

 )1اد ايدعن أن التحليدل

افعددة...« :ومــن ع تســعه الســغا ــل تعــداها ري البدعــا مــرق( ) مــن الــدينا ومــن أطل ـ

للغ ــا م ــا ع يبلق ــه ة ــو رس ــول اهلل ﷺ م ــع وو ــو ا قتضـ ـ لءط ــالقا فق ــد و ــاء بشـ ـريعا
( )
متبعا للرسولا فلدغظر امرء أين يضع قدمه».
يكن
وع
واندا
ً

وذاـر رحمدن اهلل يف (« :)763/9أن هــذه احلدـل أول مــا اهـر اوفتــاء هبـا يف أوااــر
عصــر التــابعلا أنكــر ذل ـ علمــاء ذل ـ الامــانا مثــل أيــويب الســتتداينا وأــا بــن
زي ــدا ومالـ ـ ب ــن أن ــها وس ــفدان ب ــن عددغ ــاا وياي ــد ب ــن ه ــارونا وعب ــد ال ــرأن ب ــن
مهدي».
وذار علماء آارين مغهو ا وزاع ا ري أن قال:

«ومعلــوم أن ه ـؤالء وأمثــاةو هــو س ـرس اوســالما ومصــابد اةــدإلا وأعــالم الــدينا
وهو اانوا أعلو أهل وقتهوا وأعلو ن بعدهو بالسغا ا اضدا وأفقه يف الـدينا وأور يف
ا غبـ ا وقــد اــانوا اتلفــون يف مســا ل الفقــها ويقولــون باوتهــا الـرأي وال يغكــرون علــى
من سل هذه السبدل فلما اشتد نكاهو على أهل الرأي الذين استحلوا به احلدـل علـو
أ ــو علم ـوا أن هــذه بدعــا حمدوــاا ويف االمهــو الالت علــى ذل ـ مثــل وصــفهو مــن
(  - )2 (،)2ماذا سيقول أبو الحسن فس هذ األحرام؟
( )2
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ا ــان يفـ ـ ب ــذل بذن ــه يقل ــو اوس ــالم اهـ ـرا ل ــببنا ويـ ـ ك اوس ــالم أرق م ــن الث ــويب
السابريا ويغقا اوسالم عروة عروة ري أمثال هذه الكلمات».
فعلــى مــذهو احملــام عــن أهــل احللــول وو ــدة الووــو وو ــدة ا يــان وأتبــاعهو والاــالة
فدهو يكون هؤالء ا ما غالة يف التكفاا وفتحوا على الغا بايب التكفا.
وأاسا على أهل العقا د ال ذارناهاا فكد سـدكون
وذل أن أبا احلسن يتقبع غاة
ً
موقفه ن أطل هذه العبـارات علـى فقهـاء أهـل الـرأي يف زمـا و؟ا فلدـ أبـا احلسـن يفووـد يف
ذل العصر ل يؤل اتبًا يف الدفا عن أهل االتبا ورعالن الغكا على عاة التكفا.
ام ددع رأ أاد د الحس ددن وأنص ددعر -ال ددذ ن رم ددون الس ددل ية ا ددعلغلو -اد د البخ ددعر
والهلكع واان تيمية وا األ مة الذ ن نُِقل عممو هذ األحكعم؟

فهل هو غالة وشذاذ وأهل أهواء َّ و االفوا ا غه ،الواسع ا فد الذي يسع اواوان
ا سلمل ومن انضوإل ح رايتهو من البوا الضالاا ويسع ماعا التبلد وطرقهـا الصـوفدا
مدعا؟!
الاالدا ويسع ا َّما ً
و قددرر شدديخ اإلسددهم ااددن تيميددة رحمددن اهلل أصددلين عظيمددين ال طيقممددع أاددو الحسددن

ومقفسين من أهل البف الكبرى.
قع رحمن اهلل ا «م مو ال تعوى»/1 ( ،

-

) عن هذ ن األصلين:

«أحفهمع :أن العلو واوميان واةدإل فدما وـاء بـه الرسـولا وأن اـالف ذلـ افـر علـى
اوطالقا فغف الصفات افرا والتكذيو بذن اهلل يرإل يف اآلارةا أو أنه علـى العـرشا أو أن
القرآن االمـها أو أنـه الـو موسـىا أو أنـه اختـذ ربـراهدو الـدال افـرا واـذل مـا اـان يف معـىن
ذل ا وهذا معىن االم أ ما السغا وأهل احلديث.
و«األصل الثعن » :أن التكفا العام االوعدد العام و القول بإطالقه وعمومه

(

)

(  )2هرذا يقول شيخ اإلسالم« :إن الترفيا العام االوعياد العاام يهاا القاول بإطالقاه وعموماه»،
ودون هااذا الرااالم ال يطيقااه أبااو الحساان ،فهااو ال يهيااز حتااى إطااالق التىااديع علااى أهاال الىاادع
الرىااال! ،فااإذا اااان ظاايم اإلخااوان المساالمين يضاام الاااواف والخااوار و ااالة الصااوفية
فااال يهااوأ أن يااذاا هااذا فااس م ههااه ،وإذا اااان اإلخااوان المساالمون يتحاالفون مااع الشاايوعيين
والىعثيااين وال احااايين فيااا ويلااك إن ذاااات هااذا ،وإذا دعااا قاااد هم إلااى أخااوة األديااان وحايااة
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وأما احلكو على ا عـل بذنـه اـافرا أو مشـهو لـه بالغـار :فهـذا يقـ علـى الـدلدل ا عـلا
فإن احلكو يق على وبوت شروطها وانتفاء موانعه».
أقو :
لقـد ص ّـرع شـدخ اوسـالم هغــا أن رطـالق الكفـر علـى ا عـل ال بــد فدـه مـن وبـوت شــروطه
وانتفـاء موانعـها وهــذا ا ـذهو معــروف عغـه يعدـده ويبديــه رأـه اهلل ا لكغــه ال يشـ ذلـ يف
التكفا علـى ووـه العمـوما ومـن يتتبـع اـالم أ مـا اوسـالم ـده مواف ًقـا لكـالم شـدخ اوسـالما
فهــو يبلقــون الكفــر علــى ا همدــاا وعلــى مــن يقــول القــرآن للــوقا وعلــى مــن يغكــر علــو اهلل
واستواءه على عرشه .
لكن اومام ا هبذ أبو احلسن ال يـوافقهو علـى هـذاا بـل ال يـوافقهو علـى مـا ونـه نـه
ــام أــى أهــل البــد الك ـ إل مبــا يف ذل ـ عقدــدة احللــول وو ــدة الووــو ا فــال ــوز عغــده أن
تقول يف من يبعن يف الصحاباا ويعبـل صـفات اهللا ويقـول بـاحللول وو ـدة الووـو وأزلدـا الـروع
ويقـول للـ القـرآن وباالشـ ااداا وميـدع الغافانـا عقدــدة اةغـدوكا وميـدع أهلهــاا وييفك ،فـر ا مـا مــن
فنــر تذراه ــاا ال ــوز يف ش ــرعا أحل احلســن أن تبل ـ لف ــو البدعــا والض ــالل علــى م ــن ه ــذا
اله.
رلده

(

ولقــد اغـ آمــل يف أحل احلســن ــل اتبـ أصــل هــذا البحــث ونشـرته يف تذراــه ا شــار
) أن يروع ري احل الواض ا بل واالستسالم هلل ريب العا ل.

لكــن ذالن ــه ع يس ــتفد ــا يف ه ــذا البح ــث م ــن ا ل ــا وال اه ــلا اعا ت ــه وأمثال ــه م ــن
ا عاندين.
وأىب رال أن يك ــون يف الباط ــل م ــن الس ــا رين ا عان ــدينا ف ــذهو ي ــر علـ ـ َّ مبق ــال م ــأله
بالكذيب والسفسبات ورنكار البدهداتا استمر ري يومغـا هـذا يف احلـريب والبعـون الظا ـا
والشها ة هل الضالل بذ و من أهل السغا وأن السوا ا عظو سلفدون!
األديان فذاات ذلك ،فمن يهياك من ضا أبس الحسان وبطشاه؟ ،ومان يحمياك مان أحراماه
بأنك رفياي ال فس الترفيا؟
(  )2ولقد لقس هذا الىحث ًّ
قىوال لدل طالب الحق ال اححين والمتمسرين بالرتااب والسا ة وما ه
السلف الصالحين والذابين عن الدين القويم.
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وه ـذا يشــمل اــل الفــرقا فدعبــدهو هــذه ا و ــا متحــديًا للســلفدل الســابقل والال قــل
و غهنهو ا ملا بل هو مارهبو ويشوههو ويصفهو بذوصاف أهل ا هواء وأشد من ذل .
ومـا يـدري أن شـها ته ال تقبـل يف بصـلا وحنوهـا عغـد أـاة هـذا الـدين واحلكـام العــا لل
ذل نه رول فدـه مـن ا ااذيـو واالحنـراف عـن مـغه ،احلـ والصـدقا وقـد بدغـ ذلـ أنـا
وغاي( ) يف عد من ا قـاالتا والكتـو أمثـال الشـدخ أأـد الغنمـ والشـدخ عبـد اهلل بـن

عبــد الــر دو البتــاري والشــدخ أبــو عمــر العتدــو وعلمــاء السـغَّا يف الــدمن وأ انــه عــد مــن أهــل
السغا يف ا ديغا ووداان ومصر وا اا ر وغاهـا فشـها اته وتااداتـه ال يقبلهـا ويفـرع هبـا رال أهـل
ا هواء والضالل.
وم ــن ال ــو ه ــذا الرو ــل و ازفات ــه أن ــه يرمـ ـ الس ــلفدل ب ــالالو ــو يغتق ــدون اواـ ـوان
ونصحا للمسلمل.
ا سلمل وغاهو من أهل البد وا هواء ذبًا عن الدين
ً
والواق ــع أن ــه ه ــو ا ــغامه يف الال ــو يف اواـ ـوان ا س ــلمل وغ ــاهوا فه ــو يـ ـرفعهو ف ــوق
مغــازةوا ومــاريب مــن يبــل فســا مغــاهنهو وأصــوةو ويرمدــه بــالالوا ويضــع ا صــول الفاســدة
هو وأمثاله حلمايتهو و واوها من يغتقدهو من أهل السغا.
مثل:
« -7ا غه ،الواسع ا فد »ا الذي يسع أهل السغا ويسع ا ما الها.
 -4ومثل أصـل« :ال يلـامين»ا و«مـا يقغعـين»ا يقـول هـذا لـر ا لـا وال اهـل الواضـحا
وضــوع الشــمه عغــا ًا مغــه ومكــابرةا وقــد تابعــه يف هــذه ا صــول أنــا ــن ال اــالق ةــوا
وذل من ا لا الواضحا على فسا فبرهو وفسا مغهنهو وبعدهو عن السل ومـغهنهو
يف قبول احل والتاامه ونصرته ورعالنه والذيب عغه.
 -9و«نصــح وال ــدم»ا وهــو ال يصــح شــدًا مــن ضــالالت أهــل البــد بــل مــاريب
مــن يغتقــدها ويبــل الصــحد مــن الباطــل مغهــاا ويالــو يف هــذه احلــريبا فاتكــو ا ااذيــو
وا دانــات والظلــو ةــدم مــن يبــل الضــالل امــا س ـ إل يف هــذا البحــثا وامــا بدغــا ذل ـ يف
ر و نا السابقا علده اـ«التغكدل مبا يف اس أحل احلسن من ا باطدل» وغاه من ا قـاالت الـ
(  )2وسأأيد بيانًّا لهذ األنواع التس ذاا ها.
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تشـ ــف ص ـ ــدور الغاصـ ــحل الص ـ ــا قلا فدص ـ ــدق علـ ــى ه ـ ــذا الرو ـ ــل وأمثالـ ــه «رمت ـ ــين ب ـ ــدا ها
وانسل ».
 -2ومثــل «أــل اجملمــل علــى ا فصــل»ا الــذي نقــل البقــاع أق ـوال اثــا مــن العلمــاء علــى
ضــا-ا وعمــل أ مــا ا ــرع والتعــديل يــدل علــى
رببالــها ونقــل الشــوااين اومــا علــى رببالــه -أي ً
االفــها وهــذه اتــو ا ــرع متــوفرة بذيــدي الغــا تــدم أــاة البــد وأهلهــا بــاا ا هــذا ا ــغه،
الباطل.
 -1ومثــل مــغه ،ا وازنــات الــذي يســتتدمه أبــو احلســن ببــرق مــاارة اــالل ذبــه الباطــل
عن أهل ا هواءا هو ال يستتدم شدًا من هذه ا صول وغاها يف ربه هل السغا .

فــإن اــان يــرإل أن هــذه ا صــول ـ وعــدل فلمــاذا ال تووــد يف ربــه البويلــا العريضــا
هل السغا فإن العدل يف اوسالم واوو على ال أ د ولكل أ د.

وأخيد ًدرا :فــإن هــذه ا عمــال العدواندــا اضــبرتين ري نشــر هــذا البحــث مــرة أاــرإل مضــد ًفا
ـؤمال أن تايــد أهــل احلـ ا بصـرين بصــاة وتــوقو الغــا مل
رلدــه هــذه ا قدمــا وبعــا التعقبــات مـ ً
مغهو والاافلل ا تدوعل.
وقــد مدــات هــذه التعقبــات بــذن وضــع اــل تعقــو بــل قوســل للداللــا علــى رضــافتها
وأ دتها.
واهلل أس ــذل أن ياي ــدنا وا ــل أه ــل الس ــغا الص ــا قل وباتًــا وبص ــاة و بًــا للحـ ـ وذوًا ع ــن
مدعــا ري احلـ واةــدإل وأن يقشــع عــغهو غدــوم الضــالل
داضــه وأن يذاــذ بغواصـ ا ســلمل ً
والر إلا رن رحل لسمدع الدعاء.
اتو
ربدع بن ها ي عما ا دال
يف الثامن عشر من شهر شوال عام 7299هـ
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املقدمــة األوىل
اسو اهلل الرحمن الرحيو
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله صحبه وسلو أما بعد :
َّ
فإن من أش ،د الغا لالفا هل السغا ومـن أشـد ا غـافحل وال َّـذابل عـن أهـل البـد والضـالل
ومــن أشــد وألــد اصــوم أهــل الســغا الســلفدل بالكــذيب والفنــور وا دانــات وب ـ الكــالم أبــو
احلسن ا ذرحل :
 -7فقــد أاــذ مبــغه ،أهــل الضــالل ا تــالفل ومــا الصــحابا والتــابعل وأ مــا اةــدإل
واحلديث بـذن أابـار اآل ـا الـ تلقتهـا ا مـا بـالقبول تفدـد العلـو الدقدـين امـا نقـل
ذل عغهو فحول العلماء ومغهو ابن ام وابن تدمدا وابن القدو .
فــذهو هــذا ا شــاغو ري مــذاهو ا عتالــا وا ـوارس والــروافا ري أن أابــار اآل ــا تفدــد
الظن .
وذهو يشدد هذا ا ذهو ا بتد الباطل :
 -7با راوغات والتلبدسات والب وا دانات .
 -4وحبشــد الشــبه الكثــاة لغصــرة الباطــل وأهلــه واــذالن احل ـ وأهلــه اوع يس ـ نــا
وا دة لغصرة ا ـذهو احلـ الـذي قـام علـى نصـو الكتـايب والسـغا ورمـا سـل
هذه ا ما .
 -9و شد هو و ابه عد اً من علماء السغا ا عروفل بالقول بذن أابار اآل ـا ا تلقـاة
بــالقبول تفدــد العلــو ومــغهو العالمــا ا لبــاين ا الــذي أل ـ ونــاار ونــاف عــن أابــار
اآل ا ومذهبـه فدـه معـروف عغـد أهـل العلـو وطالبـه ومشـهور ـل عغـد اصـومه ا
وذهــو يتعل ـ بش ـ ء مــن االمــه ال يرضــى أن يكــون مــذهباً لــه أبــداً وتعل ـ بكــالم
العالمــا ابــن بــاز بعــد أن اــان هــو وأصــحابه يف نقلهــو لكالمــه ا وض ـ وا فصــل
بذ لتــه وبراهدغــه علــى أن أابــار اآل ــا تفدــد العلــو وعــدوا مــغهو الشــدخ عبــد احملســن
العبا فكذهبو تصرمه بالقول بذن أابار اآل ا تفدد العلو.
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واــو ل ــه يف ربــه ا وي م ــن أااذيــو وادان ــات ومكــابرات وماالب ــات وتذص ــدالت
فاســدة انــل مغهــا أرذل الغــا وال يســتح أبــو احلســن وأنصــاره وال انلــون مــن هــذه
ا تازي ال متقر أهلها الدهو والغصارإل .
رن مــن عنا ــو هــذا الروــل أنــه مــن أشــد الغــا تغاقض ـاً ولالفــا لــدعواه وأص ـوله ال ـ
أصلها للفنت والشاو .
فمن تغاقضه أنه ال سغوات يدافع عـن سـدد قبـو لدغفـ عغـه القـول بو ـدة الووـو
ويبعن فدمن يغسو رلده القول بو دة الووو ويرمدهو بالالو ويغـال علـدهو ا ا يـث يف
ا وارس ومغها أ و شر ا ل وا لدقا ور و االيب الغار ...اخل .
وهو اوابا من أعالم السغا مغهو الشدخ ا لباين والشدخ حممد بن صاط العثدمل والشـدخ
صاط الفوزان والشدخ حممد أمان وغاهو.
ويف ولسته يف مذريب مع الشدخ حممد اومام والشـدخ ال عـ وآاـرين ار الغقـاش يف هـذه
ا سذلا فغاف أبو احلسن عن سدد قبو بشدة قال" :لو تبـل غ أن سـدد قبـو يقـول
بو ــدة الوو ــو لكفرت ــه"ا أوقـ ـ عل ــى حب ــث غ باس ــو "أطـ ـوار س ــدد قب ــو يف و ــدة
الووو "ا (بدغ يف هذه ا طوار من شعر سدد قبـو ونثـره علـى امتـدا ـواغ عشـرين سـغا
مــن مؤلفاتــه ومغهــا "يف اــالل القــرآن" ) فلــو يســعه رال االع ـ اف بــذن ســدد قبــو يقــول
بو دة الووو ا لكغه هل وو بوعده و فعته عغـ يته ري تكفا سـدد قبـو بو ـدة الووـو
؟
ا وايب  :لقد ا و ا عن ذل ا ( عا مرة أاـرإل يف ر ه الباطـل علـى حبثـ هـذا
فغفــى عــن ســدد قبــو القــول بو ــدة الووــو فــغقا ذل ـ االع ـ اف الــذي أرغمتــه علدــه
ا لا وال اهل) فقال :ولكين ال أافره وال أقول رنه يف الغار .
أما قواعده مثل قاعـدة " أـل اجملمـل علـى ا فصـل " وقاعـدة " نصـح وال ـدم " و "ال
يلامين"()99ا وغاها من ا صول ( ال وضـع حلمايـا أهـل الضـالل ومقاومـا أهـل السـغا
رذا قــاموا بواوــو بدــان احلـ و ــا الباطــل فغاقضــها مغاقضــا شــغدعا ال نظــا ةــا يف اــل
( ( )7اا
أهله).

هذا لر احل القا و على احلن ،وال اهل فسرإل هذا يف أتباعها فهذا من أهو أصوةو لرفا احل و ريب
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روبه الظا ا ا ودما على ربدع وعلى أهل السغاا ومغهو الشدخ أأد بن مـ الغنمـ )ا
والشدخ عبدد ا ابري والشدخ صاط السحدم والشدخ حممد بن ها ي ا ـدال ومشـايخ
الدمن مدعاً وعلى رأسهو الشدخ حممد بن عبد الوهـايب الوصـاحل ا بـل ع يكتـ مبغاقضـا
قواع ــده ف ــذهو يس ــو علم ــاء ال ــدمن الس ــلفدل س ــباً ش ــغدعاً يص ــفهو بالاث ــاء وا قـ ـاام وال
يصلحون يف نظره ل لرعايا احلما وهذا هو اةدم فما سبو هذا التغاقا ؟ .
ا وايب  :نه وضع أصـوله للشـاو والفـنت وحلمايـا نفسـه وأتباعـه وأايـا أهـل البـد فـإذا
انتقد أهل السـغا أهـل البـد والباطـل اسـدد قبـو وأمثالـه وانتقـدوه هـو شـهر يف ووـوههو
أهل السغا ذهب قواعـده أ راس الريـاع العاصـفا ومصـداق هـذا
هذه القواعد ورذا ااصو َ
اــل مــا ســنله يف أشــرطته واــل اتبــه ومقاالتــها فإ ــا الهــا – ســو اطالع ـ  -قا مــا
علــى نقــدا أصـوله ومغهــا هــذا الكتــايب " الــدفا عــن أهــل اوتبــا " الــذي ع يكتـ فدــه
بــغقا أصـوله وهــدمها بــل أضــاف ري ذلـ أااذيــو وادانــات وتلفدقــات تغاســو تديغــه
وأاالق ـ ــها (أال يص ـ ــدق علد ـ ــه ق ـ ــول الغ ـ ــو -ص ـ ــلى اهلل علدـ ـ ــه وس ـ ــلو " : -آي ـ ــا ا غ ـ ــاف
والو"....؟).
ومــن عنا بــه أنــه ال يســتبدع االنفكــاك عــن الــدفا عــن ســدد قبــو وأمثالــه ومــن ذلـ مــا
تراه يف هذا البحث فـاقرأه واقـرأ مغاقشـ لـه لدظهـر لـ مـا يتمتـع بـه هـذا الروـل مـن الـ
وتدين .
أمــا عــذري يف عــدم التص ـري بتكفــا ســدد قبــو بو ــدة الووــو فهــو واهلل التــور لقدــام
اال تمــاالت ومغهــا ا تم ــال توبتــه ا فمــوقف مث ــل موق ـ العلمــاء ال ــذين أ انــوه بو ــدة
الووو وع يصر وا بتكفاه وعلى رأسهو من ذارناهو سلفاً .
وما أان أبا احلسن رال أنه يرمدهو با نب والتغاقا ولكغه نب عن التصري بذل .
وهـذه احلــريب يـديرها أبــو احلســن حـ شــعار وسـتار أهــل الســغا وباسـو العــدل واونصــاف
ا ت الما بل المات ومقاالت خترس من أفواههو رن يقولون رال اذباً .
والدــوم حنــن مــع أحل احلســن يف أااذيــو وادانــات شــغدعا يرتكبهــا فاعـاً عــن أهــل الضــالل
وح عغوان اتابه الذي اه اذباً وزوراً بـ ( الدفا عن أهل االتبا )()!!( )97
( ( )7وهو يقع يف لدين قام على الظلو واالف اءات الك إل).
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وم ــن ه ــو أه ــل اوتب ــا عغ ــده ؟ ر ــو اواـ ـوان ا س ــلمون ا ل ــدج العند ــو م ــن ال ــروافا
وا ـوارس وغـالة الصـوفدا وعلـى رأسـهو القدــا ات اواواندـا فهـو عغـده أهـل االتبـا ا ومــن
يبل ضالةو فهو غال وااع ري آار ا ااذيو واال امات الفاورة والبعون الظا ا .
واــل هــذه ا فاعدــل الشــغدعا ا تايــا  -يف مـوازين أحل احلســن -شــرف وعــدل و ــريب علــى
الظلو افهااو بعا اداناته ومراوغاته وقلبه للحقا :
( من أكاذيب أبي احلسن وشغبه وإلزاماته السوفسطائية )
 قال يف اتابه ا سمى زوراً بـ ( الدفا عن أهل االتبا ) (: )291-296/4" فصل يف موق الشدخ ربدع من تكفا الشدخ سن البغا والاااغ وا و و ي
ومعلوم أن هؤالء القـا ة وغـاهو مـن قـا ة ا ماعـات اقـد بـل اثـا مـن أهـل السـغا أابـاءهو
واحنرافا و العقديا أو الدعويا ( )7الكن ا امهو بكلمات تـؤ ي( )4ري تكفـاهو اأو وصـفهو
مبا يدل على الغفاق والاندقا فهذا ا ال أعلمه عن أ د من العلماء الكبار .
وعلى ال ال  :فاحل أعـا علدغـا مـن اـل أ ـد اوالباطـل مـر و علـى صـا به اا غـاً مـن اـان
اوالعــدل واوــو اوالظلــو ـرام اورن وب ـ أن أ ــداً مــغهو اــذل -وأروــو أال يكــون ذل ـ
اذل  -فذبرأ ري اهلل مـن اـل قـول اأو فعـل اأو اعتقـا اـال مـا علدـه أهـل السـغا وا ماعـا
االذين أاذوا عقدد و مـن الكتـايب ا سـتبل اوالسـغا الثابتـا ا شـهورة اواومـا ا تـدقن اومـن

( ) ( مددن هددو هدداالء الكثيددر مددن أهددل السددمة ؟ ومددع ه د مال ددعتمو؟ ومددع ه د انحرااددعت البمَّددع ومددن معددن ومددع ه د

أخطعؤهو العقف ة والفعو ة ؟ ال تسمح ن دس أاد الحسدن ابيدعن ملدأ ! (ومدع هدذا الكدهم إال مدن مكدر وتلبيسدن

ومن مر الرمعد ا العيون ،والوا ق أنن عدفهو مدن عظمدعء أهدل السدمة و سدتميت اد الدذب عدممو و سدتميت اد

حرب من بيّن هلمو وافعمو).
( ) ليس همعك اتمعمعت وإنمع همعك نقل صعدق موثق ،وقدف أدان العلمدعء أقدوالمو عمدفمع عر دت علديمو ،وهدذ
سوُؤك قطععً ،ولو علمت أحكعم العلمعء الكبعر لرا تمع .
اإلدانعت تَ ُ
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أاذتــه مـن اـالم أهــل

اغـ ال أعـرف الـه مــن هـؤالء وغـاهو اوا تنـ ري معرفـا ذلـ
العلو والعدل اورال فال أ ري(. )9
وعلــى اــل ـال  :فهــذه بعــا نصــو عــن الشــدخ ربدــع يف ا ــذاورين آن ًفــاامــع بدــان الغقــد
العلم ا فدها من ازفات(: )2
ففـ شـريج  (( :التغظدمــات وا ماعــات )) ( /7يب) اقــال الشــدخ ربدــع  (( :أنــا قلـ  :لــو
أ د من راواين ـا لين اد هدذا الكدهم اقلـ  :واهلل مـا اـذيب الـروافا اوال الباطغدـا علـى

اهلل مثل هذا الرول -يعين سن البغا -ما اف وا على اهلل مثل هذا االف اء )) اهـ
ومعلــوم أن م ـ ْن َا ـذيب الــروافا واف ـ ا هو علــى اهلل مــا هــو افــر ص ـري افــإذا اــان هــذا ون
اذيب واف اء البغا  -سو تعبا الشدخ ربدع وطريقته يف احلكو علـى اصـومه -فمـاذا عسـى
أن يكون كو الشدخ سن البغا عغده ؟ !!
فإذا قال أ د  :هذا الزم قول الشدخ ربدع اوالزم ا ذهو لده مبذهو" .
 -أقددو  :أتــدري مــاذا فعــل أبــو احلســن ههغــا ؟! لقــد ارتكــو ادانــا اـ إل ال تصــدر رال مــن

خيعنة برى

أمثاله من أهل ا هانا وا اي -والعداذ باهلل تعاي -وتل ا دانا أنَّه ـذف اـالم البغَّـا الـذي
بغدـ يف علدــه قــوغ  " :واهلل مــا اــذيب الــروافا اوال الباطغدــا علــى اهلل مثــل هــذا الروــل مــا افـ وا
رأــهعلــى اهلل مثــل هــذا االف ـ اء "ا و ــذف نقــد ا ــا الشــدخ عبــد العايــا بــن بــاز
اهلل -مف ـ عــام ا ملكــا العربدــا الســعو يا ور ــده هد ــا ابــار العلمــاء ور ارة البحــوو العلمدــا
واوفتاء قولا البغا .

وايعنمع

وهااو االم سن البغَّا ونقد ا ا الشدخ عبد العايا بن باز رأه اهلل:
 قال ا رشد العام لءاوان ا سلمل سن البغَّا يف ر دإل ا غاسبات اواواندا :" ولدس راا اواوان مووها ضد أي عقددة من العقا د أو ين من ا يان أو طا فا من
البوا ـ ـ ا رذ أن الشـ ــعور الـ ــذي يهـ ــدمن علـ ــى نفـ ــو القـ ــا مل هبـ ــا أن القواعـ ــد ا ساسـ ــدا

ليست حر ة

( )1ا هذا المقط تمو معت ودععوى عرف اطهنمع مدن عدرف حدع أاد الحسدن ودعدعوا العر دة وتمو معتدن
وهذا العمل ممن إنمع هو خط رجعة ومن اعب الممعورات السيعسية .

( ) ( ليس عمف أ نقف علم  ،واعقف اليد ء ال عطيدن ،والبعطدل ال قدعوم الحدق ،ولديس عمدف رايد وهلل الحمدف
أ م ع اة ،وإنمع ه نقو موثقة ال معر ايمع إال أمثع هذا األعمى الم ع ف ).
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من أا

الحسن

اإلخوان ف

أ عقيفة أو
د ن من

األد عن..الخ

للرســاالت مدعــا قــد أصــبح مهــد ة اآلن باوحلا يــا ا وعلــى الروــال ا ــؤمغل هبــذه ا يــان
أن يتكـ ــاتفوا ويووه ـ ـوا وهـ ــو هو ري رنقـ ــاذ اونسـ ــاندا مـ ــن هـ ــذا ا بـ ــرا وال يكـ ــره اوا ـ ـوان
ا سلمون ا وانو الغ ـاالء يف الـبال العربدـا واوسـالمداا وال يضـمرون ةـو يفسـوءاًا ـل الدهـو
()94
ا واطغل ع يكن بدغغا وبدغهو رال العال البدبا)
وقبلهــا يف عــام  7326ااتبــو أمــام غــا أمريكدــا بريباندــا بشــذن قضــدا فلســبل ا فقــال :
" والغا دــا ال ـ ســذحدو عغهــا نقبــا بســدبا مــن الووهــا الديغدــا ا ن هــذه الغقبــا قــد ال
تكون مفهوما يف العاع الارحل ا وةذا فإين أ و أن أوضحها بااتصار.
اد ددأقرر أن خصد ددومتمع لليمد ددود ليسد ددت د ميد ددة ا ن الق ــرآن الك ــرمي ــا عل ــى مص ــافا و

ومصــا قتهو ا واوســالم شـريعا رنســاندا قبــل أن يكــون شـريعا قومدــاا وقــد أوــىن علــدهو ووعــل
بدغغ ــا وبد ــغهو اتفاق ــا { َوال يفجتَــا ليفوا أ َْه ـ َـل الْكتَــايب رال ب ــالَّ ه ـ َ أَ ْ َس ـ يفـن}ا و دغم ــا أرا الق ــرآن
الكــرمي أن يتغــاول مســذلا الدهــو تغاوةــا مــن الووهــا االقتصــا يا والقانوندــاا فقــال تعــاي وهــو
َّ
صـد،ه ْو َعـ ْـن
ين َهــا يفوا َ َّرْمغَــا َعلَـ ْـده ْو طَد،بَــات أيف لَّـ ْ َةـيف ْـو َوب َ
أصــدق القــا لل { :فَــبظيفْلو مـ ْـن الــذ َ
َاــذه ْو ال،ربَــا َوقَ ـ ْد نـيف يفه ـوا َعْغــهيف َوأَ ْالهـ ْـو أ َْمـ َـو َال الغَّــا بالْبَاطــل } وحنــن ــل
ـاا َوأ ْ
َســبدل اللَّــه َاثـ ً
نعــاره بكــل قــوة اةنــرة الدهو يــاا نعارضــها ــا تغبــوي علــى ابــر سداس ـ ا و قغــا أن
تكون فلسبل عربدا " اهـ (.)99
(أقددو  :رن القــرآن الكــرمي قــد بـ ّـل افــر الدهــو وادانــا و وتكــذيبهو وقــتلهو لألنبدــاء

وريقا هو للحرويب وحريفهو لغصو اتاهبو (التـوراة) وتكـذيبهو لرسـول اهلل –صـلى اهلل علدـه
وســلو-ا وتكــذيبهو لكتــايب اهلل العظــدوا وبـ ّـل مكايــدهو لءســالم وا ســلمل وشــدة عــداو و
للمؤمغل ونقضهو للعهو وريذاءهو لغو اهلل -صلى اهلل علده وسلو.-
ومــن ذلـ قــول اهلل تعــاي  ( :أفكلمــا وــاءاو رســول مبــا ال ــوإل أنفســكو اســتك
ففريق ـاً اــذبتو وفريق ـاً تقتلــون وقــالوا قلوبغــا غل ـ بــل لعــغهو اهلل بكفــرهو فقلــدالً مــا يؤمغــون)ا
[سورة البقرة (.])33-31

( )1قعالة اإلخوان للسيس (. ) 11/1

( ) انظر ( اإلخوان المسلمون أحفاث صمعت التعر خ  ) 12- 2 /1لمحمود عبف الحليو .
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خص ددومة اإلخ ددوان
لليمد د د ددود ليسد د د ددت

د مي د ددة و عم د ددن أن
القرخن حض علدى

مص د د د د د د د د د د د د د د ددعاعتمو

ومصعدقتمو

وقــال تعــاي فــدهو ( :فبمــا نقضــهو مدثــاقهو لعغــاهو ووعلغــا قلــوهبو قاســدا مرفــون الكلــو عــن
مواضعه ونسوا ظاً ا ذاروا به وال تاال تبلع على اا غا مغهو رال قلدالً مغهو فـاع عـغهو
واصف رن اهلل مو احملسغل)[.ا ا دة (.])79
وقولــه تعــاي( :لعــن الــذين افــروا مــن بــين رسـرا دل علــى لســان او وعدســى ابــن مــرمي ذلـ مبــا
عصوا واانوا يعتدون اانوا ال يتغاهون عن مغكر فعلـوه لبـ ه مـا اـانوا يفعلـون تـرإل اثـااً مـغهو
يتول ــون ال ــذين اف ــروا لبـ ـ ه م ــا ق ــدم ة ــو أنفس ــهو أن س ــتج اهلل عل ــدهو ويف الع ــذايب ه ــو
االدون)[.ا ا دة (.])13-13
واو من اآليات القرآندا يف بدان واقعهو وأ ـواةو ا تايـاا فهـل هـذا الـه عغـد سـن البغـا مـن
الثغ ــاء عل ــى الده ــو واحل ــا عل ــى مص ــافا و...اخل؟ وه ــل ه ــذا م ــن الص ــدق أو م ــن أا ــذيب
عا وول؟
الكذيب على اهلل َ
وهــل ا صــوما بــل رســول اهلل -صــلى اهلل علدــه وســلو -وأمتــه وبــل الدهــو لدسـ يغدــا عغــد
البغا اـذل ؟ا وهـل موقـ القـرآن والرسـول -صـلى اهلل علدـه وسـلو -وأمتـه مـن الدهـو موقـ
سداس ؟ا وهل هذه الدعاوإل من الصدق أو من أاذيب الكذيب؟
وهل رنكار مثل هذا ا غكر وتكذيو قا له من الظلو والباطل أيها العقالء الشرفاء؟
فتوى وموقف إمام من أئمة السنة من كالم البنا
التي كتمها أبو احلسن
وس ل ا ا الشدخ عبد العايـا بـن بـاز مفـ عـام ا ملكـا العربدـا السـعو يا ور ـده هد ـا ابـار
العلماء ور ارة البحوو العلمدا واوفتاء عن هذا الكالم :
مـا كــو الشــر فــدمن يقـول  :رن اصــومتغا مــع الدهــو لدسـ يغدـاا وقــد ــث القــرآن علــى
مصافا و ومصا قتهو ا ووعل بدغغا وبدغهو اتفاقا فقال { :وال يفجتَـا ليفوا أ َْهـل الْكتَـايب رال بـالَّ
َ
َ
هـ َ أَ ْ َسـ يفـن}ا واوســالم ش ـريعا رنســاندا قبــل أن يكــون ش ـريعا قومدــاا و دغمــا أرا القــرآن أن
َّ
ين َهـا يفوا ...
يتغاول قضدا الدهو تغاوةا من ووها اقتصا يا وسداسدا فقال { :فَبظيفْلو م ْن الـذ َ
ري ايا اآليا } .
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ما كو الشر يف هذه ا قولا يا شدتغا ؟
فذوايب ا ا الشدخ بقوله :
" هذه مقالا باطلا ابدثاا الدهو مـن أعـدإل الغـا للمـؤمغل ا هـو مـن أشـر الغـا ا بـل هـو
ين
أشد الغا عداوة للمؤمغل مع الكفـارا امـا قـال تعـاغ { :لَتَن َـد َّن أ َ
َش َّـد الغَّـا َع َـد َاوًة للَّـذ َ
َّ
ين أَ ْش ـ ـ َـريفاوا} ا ف ـ ــالدهو والووغد ـ ــون ه ـ ــو أش ـ ــد الغ ـ ــا ع ـ ــداوة للم ـ ــؤمغل .
َآمغيفـ ـ ـوا الْدَـ يفه ـ ــوَ َوال ـ ــذ َ
وهذه ا قالا مقالا ااط اا اا اا قبدحاا مغكرة  . . .والدعوة ري اهلل باحلسىن لدس ااصا
بالدهو وال بااهو ا بل الدعوة ري اهلل مع الدهو ومع الـووغدل ومـع الشـدوعدل ومـع غـاهو ا
َّ
ْم ــا َوالْ َم ْوعظَــا ْ
يق ــول اهلل و ــل وع ــال{ا ْ يف ر َي َس ــبدل َرب،ـ ـ َ ب ْ
احلك َ
احلَ َس ــغَا َو َو ــا ْةيف ْو ب ــال هـ ـ َ
أَ ْ ســن} ا هــذا عــام للكفــار ولاــا الكفــار قــال تعــاي { :وال يفجتَــا ليفوا أ َْهــل الْكتَــايب رال بــالَّ
َ
َ يف
َ
ه َ أَ ْ َس يفن}ا لده ااصا هبو ا ولكن من بايب التغبده على أ و ورن اـانوا يهـو ا أو نصـارإل
فإ و ا لون بال هـ أ سـن ا ن هـذا أقـريب ري اـوةو يف اوسـالم وري قبـوةو احلـ ا
رال رذا الموا { . . .رال من الو} ا الظاع له ما يستح من ا ااء.
فاحلاصل  :أن الدعوة بال ه أ سـن عامـا مدـع الكفـار و مدـع ا سـلمل ا الـدعوة بـال
ه أ سن لدس ااصا بالدهو وال بالغصارإل وال بااهو .
فهذا الكالم الذي نقلته عن هذا الشتلا هذا غلج .
نسذل اهلل للنمدع اةدايا " (. )92
 واذل س ل الشدخ السؤال التاغ :هل يكفر مـن يـدال اغـا ه الغصـارإلا ومـ مهو ا ويقـول ةـو  :يـا ا ـا البابـاا ويـا قداسـا
الباباا ويقول ةو  :يا صـا و السـدا ة حلااـام الدهـو ا ويقـول رنـه لـده بدغغـا وبـل الدهـو أيـا
عــداوة يغدــاا بــل القــرآن ــث علــى ــبهو ومصــافا و ا أنب ونــا عــن ذلـ وـاااو اهلل اـااً ؟
فذوــايب-رأــه اهلل ( : -هــذا وهــل ابــاا فــال ـوز هــذا الكــالم ا لكغــه ال يكــون ر ة عــن
اوسالم عغدما يسلو علده أو يدال علدـه راـا معصـدا .أمـا رذا قـال  :لـده بـل اوسـالم وبـل
َش ـ َّـد الغَّــا َع ـ َـد َاوًة
الدهــو ش ـ ء ا فه ــذا افــر ور ةا واهلل س ــبحانه وتع ــاي يق ــول { :لتَنـ َـد َّن أ َ
( )1نقهً عن شر ط مس ل اتعر خ

1 1 / /هد للييخ عبف العز ز ان اع وقدف نقلتدن اد

تدعا " العواصدو

ممع ا تب سيف قطب من القواصو " وسقط عل َّ ا الير ط خخر همن وهو التصر ح اك در مدن قدو امدذ
المقولة البمع ية .
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ين أَ ْش ـَريفاوا} ا فبدغغــا وبدــغهو عــداوة عظدمــاا فمــن يقــول  :رن الــدين
ين َآمغيفـوا الْدَـ يفهــوَ َوالــذ َ
للــذ َ
وا د وال بدغغا وبدغهو عـداوة ا فهـذا واهـل مراـو ا وضـال مضـل اـافرا فالـذي بدغغـا وبدـغهو
العداوةا والدهو من أافر الغا وأضلهو وأابثهو وأشدهو عداوة للمسلمل)(.)91
 أقو  :فهذا االم سن البغَّا وهذا نقـد الشـدخ ابـن بـاز لـه و كمـه علـى هـذه الضـالالتال صدرت من سن البغَّا مع تعلدقات اثاة علده قد تصل ري سبع صحا تقريباً .
لقــد ــذف أبــو احلســن هــذا الكــالم الَّــه  .فلمــاذا يفعــل هــذه ا فاعدــل و ــاذا يرتكــو هــذه
ا دانات ؟!!
من يهن يسهل اةوان علده ما رع مبد ريالم
فكالم سن البغَّا اذيب على اهلل تعاي بال ش اما اذبه ال الروافا وال غاهو.
(دعوة البنا إىل وحدة اإلنسانية ووحدة األديان والرد عليه)
وهــو انبــالق مــن اع افــه هــو وأعدــان اواـوان ا ســلمل بالــدعوة ري و ــدة ا يــان امــا َّ
أاــد
ذل يف رسالته " حنو الغور " ضمن " موعـا رسـا ل سـن البغـا "  732دـث قـال " :
َّ
رن اوســالم الــذي قـ َّـد الو ــدة اونســاندا( )96العامــا يف قولــه تعــاي  ( :ددع أ ُّمددع المددعس إنَّددع
خلقمع و من م ٍر وأنثى وجعلمع و شعواعً وقبع ل لتععراوا ) " اهـ .
 أقو  :رن اان البغَّا يريد بالو دة اونساندا َّأن أصل الغَّا مدعـاً وا ـد أبـوهو آ م وأ بمهـو
واء فهذا االم وحنن معه ري هغا فقج .
ورن اان يريد َّ
أن هذا الغَّل القرآين فدـه تقـديه ونسـاندا اةغـدوك عبـا البقـر والقـرو والفـروس

اوالبـ ــوذيل عيفبَّـ ــا ا ووـ ــان اواجملـ ــو عيفبَّـ ــا الغ ـ ـاان والدهـ ــو ا اضـ ــويب علـ ــدهو حمـ ــريف ا يـ ــان
والغصارإل الضالل عيفبَّا ا سد والصلبان فغ أ ري اهلل تعاي من هذا القول ونقـول  :تعـاي اهلل
عما يغسبه رلده البغَّا .
وتغ َّـاه َّ
( )1نقه عن م لة الفعوة ،العفد رقو (  ،) 1 2وتعر خ (  1ص ر  1 1ه د).وانظدر ( العواصدو ص
).

( ) ( ليس ا اآل ة تقف س لإلنسعنية ،وإنمع هو إخبعر عن واق ).
31

-

ح د ددذف أاد د د

الحسد د د د د د د د د د ددن
لكهمد د د د د د د د د د د

خيعنة ممن

 -ث د ددو ق د ددع –حس د ددن البم د ددع َّ " : -قـ ـ َّـد الو ـ ــدة الديغدـ ــا العامـ ــا اـ ــذل فقضـ ــى عل ـ ــى

التعصو( )91وفره على أبغا ه اوميان با يان السماويا مدعاً يف قولـه تعـاي  ( :قولدوا خممدع
اعهلل ومع أُنز إليمع ومع أُنز إلى إاراهيو وإسمععيل وإسحعق و عقوب واألسبعط ومع أوت

موسددى وعيسددى ومددع أوتد المبيددون مددن رامددو ال ن ددرق اددين أحددف مددممو ونحددن لددن مسددلمون
،ا ن خمموا امثل مع خممتو ان اقف اهتفوا وإن تولَّْوا ا نَّمع هو ا شدقعق اسديك يكمو اهلل
وهو السمي العليو ،صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة ) " اهـ .

 -أقو  :نعو أمرنا اهلل تعاي أن نؤمن بالرسل ومـا أنـال علـدهو مـن اتـو اوع يذمرنـا باوميـان

احملرفــا القا مــا علــى الكفــر والشــرك اوال الغصـرايغا احملرفــا اــذل القا مــا علــى الكفــر
بالدهو يــا َّ
والشرك ا َّ
وقرر يف اتابه أ َّ ـو َّ
افـار أعـداء اهلل والقـرآن ملدـي ببدـان
وراا فره اهلل علدغا عداو و َّ
افــرهو وضــالةو وعــداو و للمســلملا فــذين ه ـ الو ــدة الديغدــا الــين يغســبها البغَّــا لءســالم
؟؟!
َّ
واش ــى علــى أحل احلس ــن أن يك ــون علــى م ــغه ،البغَّــا
رن هــذا ــن التحري ـ ل ـد،ين اهلل تع ــاي يف
واواوان ا سلمل .

 ثد َّدو قددع  َّ " :قـ َّـد بعــد ذل ـ الو ــدة الديغدــا ا اصــا يف غــا صــل وال عــدوان فقــالتبارك وتعاي َّ ( :راا ا ؤمغون راوة فذصلحوا بل أاويكو واتَّقوا اهلل لعلَّكو تيفرأون ) " اهـ.
 -أق ددو  :فه ــذه ا ا ـ َّـوة للم ــؤمغل وه ــذه الو ــدة ـ ـ

ــو عل ــى ا س ــلمل أن يؤمغ ـوا هب ــا

ويعملـوا لتحقدقهــا  .وأن ييفوالـوا وأن ييفعــا وا علدهــا قــال اهلل تعــاي  ( :ددع أ مددع الددذ ن ءاممددوا ال
تتخددذوا اليمددود والمَّصددعرى أوليددعء اع ددمو أوليددعء اعددض ومددن تددولَّمو مددمكو ا نَّددن مددممو )..
اآليا.
وقال تعاي  ( :قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وال أنتو عابدون ما أعبد وال أنا عابد
ما عبد وال أنتو عابدون ما أعبد لكو يغكو وغ ين ) .
وق ـ ــال تع ـ ــاي  ( :ال جت ـ ــد قوم ـ ــا يؤمغ ـ ــون ب ـ ــاهلل والد ـ ــوم اآلا ـ ــر ي ـ ــوآ َّون م ـ ــن ـ ــا اهلل ورس ـ ـوله
ولو اـانوا ءابـاءهو أو أبغـاءهو أو راـوا و أو عشـا و أول ـ اتـو يف قلـوهبو اوميـان وأيـدهو
( )1التمسأ اعإلسهم واالعتزا ان والوالء والبراء علين ليس تعصبعً مع سمين أعفاء اإلسهم وُقلِّفهو اين البمَّع
وأمثعلن .
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بـروع مغـه ويـدالهو وغــات جتـري مـن حتهــا ا ـار االـدين فدهـا رضـ اهلل عـغهو ورضـوا عغــه
ايب اهلل أال رن ايب اهلل هو ا فلحون ) .
أول
فــا ؤمغون أولد ــاء اهلل و اب ــه ا فلح ــون والكف ــار أولد ــاء الش ــدبان و اب ــه ا اس ــرون فكد ـ
يكــون ــايب اهلل أولد ــاء حلــايب الش ــداطل ؟!!! واد ـ يغتظمــون م ــع ــايب الش ــدبان يف
و دة يغدا ؟!!!
( ثددو أقددو  :لقــد وق ـ أبــو احلســن علــى فتــوإل العالمــا ابــن بــاز واطلــع علــى هــذه

ا قوال العريقا يف الباطل والضالل ال تفـوه هبـا سـن البغـا ونسـبها ري القـرآن اـالم اهلل
الــذي (ال يذتدــه الباطــل مــن بــل يديــه وال مــن الفــه تغ ـايل مــن كــدو أدــد) ووقـ علــى
انتقــا ي ةــذه ا باطدــلا فمــاذا صــغع أبــو احلســن جتــاه هــذه ا مــور ا بــاة؟ فهــل أاذتــه
الاــاة اوســالمدا والعقدــدة الســلفدا الـ يـ ّدعدها والعــدل واونصــاف اللــذين يـ ّدعدهما؟ هــل
أله ش ء مـن ذلـ علـى اسـتغكار مقـاالت سـن البغـا الـ يغكرهـا ويرفضـها اـل مسـلو
صا ق؟
وهل أله ش ء من ذل على نصرة القرآن والذيب عغه؟
وهل وهل؟ ال ش ء من ذل .
فعالم يدل مثل هذا ا وق أو ا واق ؟
على ا با سقب اما يقال.
لقــد ألتــه غبرســته وعغــا ه ومكابرتــه علــى التمــا ي يف ربــه الظا ــا وسفســباته الباطلــا
ا ذلوفــا علــى الــر علــى هــذا البحــث الــذي نشـرته يف شــهر حمــرم مــن عــام (7241ه ـ) فهــو
يرغ ـ يف ر ه وياب ــد ويقل ــو فد ــه ا م ــور اعا تــها ه ــو ري الد ــوم مس ــتمر يف رب ــه عل ــى
السلفدل وااصا ربدعا وي ّدع لغفسه السلفداا بل ي ّدعدها للسوا ا عظو.
ويشهد لءاوان ا سلمل بذ و من أهل السغا.
واواـوان ا ســلمون امــا عرفـ لــده بدــغهو وبــل الدهــو عــداوة يغدــا ( امــا قــرر ذلـ
البغا ويغشره اواوان ا سلمون على مدإل عقو من السغل).
وهــذا ســن البغــا يصــرع -امــا مـ ّـر ب ـ  -بــذن راــا اوا ـوان لدس ـ مووهــا ضــد أي
عقدــدة مــن العقا ــد أو يــن مــن ا يـان أو طا فــا مــن البوا ـ ...اخل (انظــر  )41مــن
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هذا البحثا واتايب "قافلا اواوان ا سلمل" للسدسـ ()977/7ا وهـذا واقـع اواـوان
ا ســلملا فحــراتهو ع تووــه ضــد أي عقدــدة وال ضــد أي يــن مــن ا يــان وال ضــد أي
طا ف ــا رال طا ف ــا وا ــدة فح ــراتهو مووه ــا ض ــدها أال وهـ ـ البا ف ــا الس ــلفدا وعقد ــد ا
ومغهنها مغذ قام عوة اواوان ا سلمل ري الدوما فه تتحرك بشل الوسا ل يف ال
مكــانا تشــوه الــدعوة الســلفدا وتشــوه علماءهــاا وتــاق صــفوفهاا وتفســد اث ـااً واث ـااً مــن
شباهبا ا غرارا وما أبو احلسن وأمثاله رال من أ وات اواوان وااذس تـذيب عـغهو بذصـول
فاســدة وأســالدو ملتويــا مــاارة ومغهــا رم ـ الســلفدل بــالالو والظلــو وح ـ ســتار الســلفدا
على القاعدة ا عروفا "اضريب اوسالم بسـد اوسـالم"ا هـذه الغمـاذس أشـد علـى الـدعوة
السلفدا من اواوان الواضحل وآوارها أعم وأعم .
ومــن قواعــدهو الفاســدة" :ا ــغه ،الواســع ا فــد "ا و "نصــح وال ــدم"ا و "ال يلامغــا"ا
ومغهــا رم ـ مــن يغتقــد اوا ـوان وفــروعهو بــذ و المــا وغــالة وطعــون ال حصــى (ا ـ ت
الما -بل المات -خترس من أفـواههو رن يقولـون رال اـذباً)ا والـدلدل الواضـ االشـمه
أن السلفدل مـاربون الالـو وأهلـه أشـد احلـريبا وهـذه مؤلفـات السـلفدل ومقـاال و تشـهد
بذل ).
َّ
َّ
دعوة الغزايل إىل أخوة األديان وإىل الوحدة مع اليهود والنصارى
يقــول حممــد الا ـااغ  ( :والواقــع أن ا ســلمل -اذصــحايب ا ثــل -تباــى علــدهو طدبــا القلــو
وصفاء البوياا فدغشدون السالما ومسغون الظـن ا يفـاو هو مـا لـده يف احلسـبان فدعلمـون
أ و مهما أ بوا مكروهل .
ومن يقول اهلل ةو َ { :هاأَنْـتيف ْو أ ْيفوالء يفحبونَـ يفه ْو َوال يفمبونَ يفك ْو َوتيفـ ْؤمغيفو َن بالْكتَايب يفال،ه َورذَا يفلقـويفا ْو
ضوا َع ْلد يفك ْو ا َنَامل م ْن الاَْدو} ومع ذلـ التـذريخ السـاب ا فإنغـا ـو
قَاليفوا َآمغَّا َورذَا َا ْلوا َع ب
أن اد أيديغا وأن نفت آذانغا وقلوبغا ري اـل عـوة تـؤاا بـل ا يـان وتقـريب بدغهـا ا وتغتـا
من قلويب أتباعها أسبايب الشقاق .
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رنغا نقبـل مـر بل علـى اـل و ـدة تووـه قـوإل ا تـديغل ري البغـاء ال اةـدم ا وتـذارهو بغسـبهو
السماوي الكرمي وتصرفهو ري تكريه ا هـو حملاربـا اوحلـا والفسـا وابتكـار أفضـل الوسـا ل
()93
لر البشر ري ا رة الو ( )93بعد ما اا وا يفلتون مغها ري ا بد )
 أقددو  :ع يســتفد الا ـااغ مــن توودــه اهلل للمســلمل يف اتابــه احلكــدو اوع يستحضــرآيات الوالء وال اء الـ جتعـل مـن يتـوي الدهـو والغصـارإل فإنـه مـغهو اولـو يف أقـل مـن
الصورة ال يدعو رلدها الاااغ وأصار مغها .
( وطدبتــه هــو وأمثالــه راــا ه ـ حنــو أهــل هــذه ا يــان والــروافا أمــا الســلفدون فلــده ةــو
عغده رال الكراهدا والتشويه ).
مل عا القرآن والسغا أو الصحابا أو علماء اوسالم -عداذا باهلل -ري هذه ا اوة بل
أهل الديانات اوري هذه الو دة ال ال قدوة للاااغ فدها غا ا اسوندا ا لحدة ؟
خه ِ
لأ ال ُّو ابي واص ر * * * ونقر مع شُت أن تمقر
() 2

ايع يراة اإلسهم ؟!
( فما هو موق أحل احلسن من هذا الضالل العريا؟ موقفه هو حماربا مـن يغتقـده ويسـتغكره
).
(رأي سيد قطب يف حرية االعتقاد وحكم العالمة ابن عثيمني
عليه)

 و قددو س ديِّف قطددب َّ " :رن ريــا االعتقــا  :ه ـ أول قــوق اونســان ال ـ يثب ـ لــه هبــا

وص ـ اونســان  .فالــذي يســلو رنســانا ريــا االعتقــا راــا يســلبه رنســاندته ابتــداء  ...ومــع

( )1بفو أن الغزال رى أن الرجو إلى اليمود ة والمصرانية المحراتين رجو إلى دا رة الوح .
( ) تعب " من همع نعلو " (ص . )1 2
( ) انظر " العواصو ممع ا

تب سيف قطب من القواصو " ( ص
3

-

).

ريا االعتقا ريـا الـدعوة للعقدـدة ( )27اوا مـن مـن ا ذإل والفتغـاا ورال فهـ
ال مدلول ةا يف واقع احلداة .
واوســالم وهــو أرقــى تصــور للووــو وللحدــاة وأقــوم مــغه ،للمنتمــع اونســاين بــال م ـراء  -هــو
الذي يغا ي بذن { ال راراه يف الدين } وهو الذي يبل صحابه قبـل سـواهو أ ـو غوعـون
مـن راـراه الغــا علــى هــذا الــدين ا فكدـ با ــذاهو والـغظو ا رضــدا القاصــرة ا تعســفا وهـ
()24
تفره فرضا بسلبان الدولا وال يسم ن االفها باحلداة ؟ " اهـ.
ريـا باالسـو

وهذه فتوى للشيخ حممد بن صاحل العثيمني -رمحه اهلل -فـيمن

جييز حرية االعتقاد والتدين مبا شاء من األديان :
 ُسُِل ا يلة الييخ  :نسمع ونقرأ الما ( ريا الفكر) وهتعلدقكو على ذل ؟

عوة ري ريا االعتقا ا فما

 اأجعب اقولن  ( :تعلدقغا على ذل أن الذي دا أن يكون اونسان ر االعتقا ا يعتقدما شاء من ا يان فإنه اافرا ن ال من اعتقد أن أ دا يسوو له أن يتدين باا ين حممد
صلى اهلل علده وسلو ا فإنه اافر باهلل عا وول ا يستتايب ا فإن تايب ورال ووو قتله .
وا يان لدس أفكاراا ولكغها و من اهلل عا ووـل ا يغالـه علـى رسـله ا يسـا عبـا ه علدـه
اوهــذه الكلم ــا -أع ــين الم ــا فك ــر -ال ـ يقص ــد هب ــا ال ــدين ا ــو أن ح ــذف م ــن ق ـوامده
الكتو اوسالمداا ا تؤ ي ري هذا ا عىن الفاسد  . . .واالصا ا ـوايب  :أن مـن اعتقـد
أنه وز د أن يتدين مبا شاءا وأنه ر فدمـا يتـدين بـه فإنـه اـافر بـاهلل عـا ووـل ا ن اهلل
ِ
اآلخرةِ ِمن الْ َخ ِ
تعاي يقول  { :ومن دبتَ ِغ يَيدر اإلسهم ِد مًع اَدلَن د ْقبل ِم ْمنُ و ُهو اِ
عس ِر َن
َ ْ
ْ ُ ََ َ َ
َ َ ْ َْ ْ َ

( )1الظعهر أن سيفا رى أنن ال معن أن فعو ا ظل دولتن ل أصحعب الدف عنعت إلدى أد دعنمو اكدل حر دة امدع
ا ملأ دعوة المسلمين أن سمو إلى هذ الف عنعت الت عط سيف ألهلمع حر ة الدفعوة إلدى د عندعتمو  ،امعدوم

اعهلل من هذا الموس التحرر .

( ) ا ظه القرخن " (1/1

).
3

} ( )29ويقول َّ { :
إن ِّ
الف ن عمدف اهلل اإلسدهم }ا فـال ـوز

ـد أن يعتقـد أن يغـا سـوإل

اوســالم وــا اا ــوز لءنســان أن يتعبــد بــه ا بــل رذا اعتقــد هــذاا فقــد صــرع أهــل العلــو بذنــه
()22
اافر افرا لروا عن ا لا " اهـ.
 ويقــول أيض ـاً  ( :وال بيفـ َّد لءســالم أن مكــو ا نــه العقدــدة الو دــدة او ابدــا اونشــا دا ال ـتصوو من ا سدحدا والشدوعدا معا ما ا اامال يتضـمن أهـدافهما مدعـا ويايـد علدهمـا التـوازن
()21
والتغاس واالعتدال ) اهـ.
 -أقو  :وهذا الكالم لده ببعدد عن القول بو دة ا يان .

ُ
ِّ
 سيد قطب يؤمن بفكرة العاملية أو األخوة اإلنسانية فيقول :" واجملتمع اةغـدوا بـدوره يكـا يكـون تمعـا مقفـال اـاجملتمع الدهـو ي ا ن تقسـدو ال دـا
للببقــات يف هــذا اجملتمــع وعاةــا اــل طبقــا عــن ا اــرإل ع ـاال اــامالا حبدــث ال ميكــن اوتدــاز
الفواصل احلديديا بـل هـذه الببقـات  . . .ال يسـم لاـا اةغـو أن يعتغقـوا الديانـا اةغدوادـا
()26
وال يسم بفكرة ا اوة العا داا ال دي لقدام تمع عا مفتوع للنمدع " اهـ.
 أق ــول  :وهك ــذا ي ــرإل أا ـ نق ــل يف اجملتم ــع اةغ ــدوا أن ــه تم ــع مقف ــل وا ــذل اجملتم ــعالدهو ي اواذنه يشنعهما على االنفتاع ونشـر يانتهمـا يف العـاع انبالقـا مـن ريـا ا يـان!
.
واذل يذاذ على اةغدوادا أ ا ال تسم بفكرة ا اـوة العا دـا الـ يـدعو رلدهـا سـدد قبـو
ا ومعلــوم أن ســدد قبــو ــن يقــول بو ــدة الووــو ا وقــد أ انــه علمــاء بــذل وعلــى رأســهو
ا لبــاين وابــن عثدمــل وقــد افــع عــن عقدــدة الغد ـرفانا اةغدوادــا وعــن أهلهــا وهـ تشــتمل علــى
وشتصدات " .
و دة الووو وو دة ا يان وعقددة التغاسخ يف اتابه " اتو

( )1خ عمران

.

( ) "م مو اتعوى الييخ اان عثيمين " ( /

( ) انظر "معر ة اإلسهم والرأسمعلية" (ص . ) 1
( ) انظر " نحو م تم إسهم " ص

).

رقو

 . 1وانظر العواصو ( ص
3

).

( فمــا هــو موق ـ أحل احلســن الــذي وق ـ علــى هــذا الضــالل الــذي يتــدين بــه ســدد
قبــو؟ ووق ـ ه ــو وغ ــاه م ــن أتب ــا س ــدد قب ــو والبغ ــا عل ــى ا ق ــاالت الض ــالا الكث ــاةا فل ــو
يستغكروهاا بل يغكرون أشد اونكار على من يغتقدها نصحاً لءسالم وا سلمل ورعـذاراً ري
اهلل واروواً وهروباً من ورميا الكتمان ال قال اهلل يف أهلها ( رن الذين يكتمون ما أنالغا مـن
البدغــات واةــدإل مــن بعــد مــا بدغــاه للغــا أول ـ يلعــغهو اهلل ويلعــغهو الالعغــون رال الــذين تــابوا
وأصلحوا وبدغوا فذول أتويب علدهو وأنا التوايب الر دو).
فالــذي يقــوم بواوــو رنكــار ا باطدــل وا غكـرات ا هلكــا مــاريب أشــد أنـوا احلــرويب وأشرســها
ويرفعـون فاعـل وقا ـل هـذه ا غكـرات ري القمـو العالدـا ويــدعون لـه أنـه رمـام هـدإلا فدـا ةـا مــن
ااروا (وال مد ا كر السدي رال بذهله) رال أن يتوبوا ري اهلل من الكتمان وحماربا أهل الغصـ
والبدان للح ).
(دندنة التلمساني حول أخوة األديان وعالقته بالبابا شنودة
زعيم األقباط)

 وقع عمر التلمسعن :" و ا ام الرأي احلر لآلارين ولده من احلريا أن أ ول بل الغا وبل آرا هو "

()21

 -و قو التلمسعن ا تصر ح لن :

" اواوان ماعا عا دا للمسلو وغا ا سلو والعالقا بدين وبل ا يب شغو ة زعدو ا قبـا يف
مغتهى ال بو " انظر ( الصحوة اوسالمدا رؤيا نقديا من الداال . ) 749
(قول الغنوشي :جيب احرتام إرادة الشعوب ولو طالبت باإلحلاد
والشيوعية)

( " )1الطر ددق إلددى ال مععددة األم " (ص
(ص

).

 . )1وانظددر " العواصددو ممددع ا د

3

تددب سدديف قطددب مددن القواصددو "

 وقع الغموش :" رنَّـ ـه ــو طـ ــرع اوسـ ــالم مثـ ــل غ ــاه و ـ ـو ا ـ ـ ام ررا ة الش ــعويب ولـ ــو طالب ـ ـ باوحلـ ــا
والشدوعدا ) !! (.)23
( فمن أي مغه ،استمد الاغوش هذه ا قالا غا ا اسوندا؟ ).
دعوة زعيم اإلخوان املسلمني يف السودان حسن الرتابي إىل
وحدة األديان :

وقــد عــا الــداتور ال ـ احل ري ضــرورة احلفــاا علــى الــديانات ورذاــاء روع الــدين يف اجملتمعــات
ام ددع دداد إل ددى تحقي ددق توح ددف األد ددعن موض ــحا أن ق ــوة ال ــدين ة ــا أو ــر فاع ــل يف احلك ــو.

وطال ــو ال ــداتور الـ ـ احل بض ــرورة ت ــوفا الع ــدل يف احلد ــاة بإزال ــا الفـ ـوارق الببقد ــا ب ــل الغ ــا .
وعــول الــداتور ال ـ احل اث ـاا علــى علمــاء الــدين ا ســدح واوســالم و عــاهو ري ور فاعــل
ومتعــااو مــن أوــل رنقــاذ البشـريا وررســاء عــا و الســالم وتــوفا البمذندغــا ا مؤاــداً بــذن العــاع
احلــاغ يتن ــه حن ــو التو ــد ال ــديين مبتتل ـ أش ــكاله ا وه ـ رس ــالا يغبا ـ أ اؤه ــا عل ــى الوو ــه
ا امـل ا وأوضـ الــداتور الـ احل أن هـذا ا ــؤتر ميكـن أن يلعـو ورا فــاعال ومـؤورا يف تو دــد
ا فكار ومن التو دد على أسا رنساين بل الديانات اافا من أول رسعا البشـريا ( )23ا
هـ.
( ب ــل عق ــد ه ــذا ال ـ ـ احل و ــالو م ــؤترات ي ــدعو فده ــا ري و ــدة ا ي ــان ويش ــاراه اوا ـ ـوان
ا سلمون من ال ا قبار.
أقددو  :وانظــر رلدــه يــدعو ري حقدـ و ــدة ا يــانا وادـ يعــول علــى علمــاء الــدين

ا سـدح وعلمـاء الـدين اوسـالم ا و علـى رأسـهو الـروافا وصـوفدا احللـول وو ـدة الووـو ا
( )1الطر ق إلى ال مععة األم " (ص
( ) انظر صحي ة السودان الحف

)1
 ،العفد

2

 1اتعر خ (

3

/ /

 1م) .

ومــا رأيغــا مــن اواـوان ا ســلمل أي اســتغكار ةــذه الــدعوة ا ومــا رأيغــا اــذل مــن أحل احلســن
وأمثاله أي استغكار ةذه الدعوة اواوانداا فعالم يدل هذا عغد مغاصري أحل احلسن؟ ).
ومن هغا فإذا رأي عالقا طوا اواوان ا سلمل هغا وهغاك با اايب العلماندـا و اوةـا
معها يف حالفات ووالءات.
ورذا رأيـ ولـا الســو ان اواواندـا تــدعو ري و ـدة ا يـان ( )19وري قدــام احلـايب اوبراهدمـ
ا كون من أ عداء اوسالم ومن الدهو والغصارإل.
ورذا رأيـ تكــرمي ولــا اواـوان يف الســو ان للغصــارإل وتعددــغهو يف أعلــى ا غاصــو مــع تشــددد
اغا سهو وفت اوذاعا ةو يذيعون مغها يانتهو الباطلا.
فــال تســتاريب افــإن اــل هــذا أو ذاك راــا هــو تببدـ عملـ ةــذا ا ــغه ،الــذي قــام علدــه تغظــدو
اواوان من أول يـوم اوأاـده سـدد قبـو يف اتاباتـه اوسـار علدـه اواـوان يف اـل مكـان فـإذا
حــدووا عــن الــوالء والـ اء فإاــا هــو مــن ذر الرمــا يف العدــون ومــن التشــبع مبــا ع يعبــوه االبــه
ووحل زور.
( وأقو  :لقـد رأإل أبـو احلسـن هـذا الضـالل فكذنـه ذبـايب طـار علـى أنفـه واسـتمر يف

ربها واذل فعل اواوان وأ عداء السلفدا مغهو ).

( )1انظددر صددحي ة السددودان الحددف

 ،العددفد

2

وا حة إلى وحفة األد عن ).وانظر ( العواصو ) (ص

 1اتددعر خ (
-

4

).

/ /

 1م ) (ص

وايمددع دعددوة

ً
(من مضامني الشريط الذي شوهه أبو احلسن خيانة منه وانتقاما
لسادته اإلخوان املسلمني)

ويف ش ـريج " أو ــر الكت ــايب والس ــغا " وا ــان فد ــه مش ــاراا م ــن الش ــدخ عب ــد اهلل ب ــن وـ ـ ين
ورقرار ا قلته يف هذه ا لسا وهذا ملتل حملتوياته :

أوالً -ذاــرت مــغه ،الــوالء وال ـ اء عغــد الســل واد ـ ضــدع أتبــا اوا ـوان هــذا ا ــغه،
واد يتولون أهل البد ويدافعون عغهو يف مؤلفات .

ثعني دعً -وذاــرت والء اوا ـوان ا ســلمل وأتبــاعهو للــروافا ووقــوفهو ري وانــو ا مدــين

ـرت ق ــول
مؤي ــدين وورت ــه وق ــوفهو ا ــان س ــغوات يف احل ــريب ري وان ــو ال ــروافا ا وذا ـ يف
بعضهو يف مدع وورة ا مدين َّ " :
رن ا صباع الذي أضاءه اومام ا مدين قد أنار قلوبغا ا
وأن فكـر ا مدــين ســدحل مشــاال ا مــا اوسـالمدا ا بــل ســدحل مشــاال العــاع أمــع " .
واانوا يشهدون للتمدين أنه من أهل السغَّا (!) وذاـرت العالقـا القويـا بـل ولـا اواـوان
يف السو ان بقدا ة سن ال احل وادـ أنشـذت ريـران وامعـا يف السـو ان لءاـوان وادـ
انتشــر الــرفا يف رفريقدــا ال ـ اانـ ولــا اوا ـوان يف الســو ان مع ـ اً ةــا ري أفريقدــا  .بــل
اد اان اواوان وسراً يف العاع النتشار الرفا .
يؤيد االم تصرمات زعماء اواوان ا سلمل مبواقفهو من الروافا اومن ذل ما يذ
:
(الدكتور عز الدين يبني العالقة املتينة بني الروافض واإلخوان
املسلمني واعتزازه جبهود البنا يف هذا اجملال)

ألَّـ الــداتور ع ـبا ال ـد،ين رب ـراهدو اتاب ـاً يف بدــان موق ـ اوا ـوان ا ســلمل ومــن شــاهبهو مــن

الــروافا َّــاه ( موقددف علمددعء المسددلمين مددن اليدديعة والثددورة االسددهمية ) وســوف أنقــل
للقراء بعا ما قاله زعماء اواوان ا سلمل من هذا الكتايب :
ّ
41

عا الد،ين :
 قال ّ / -7ويف العصر احلديث اان ماعا التقريو بل ا ذاهو اوسالمدا الـ شـارك فدهـا اومـام
الشهدد سن البغَّا وشدخ ا زهر وا روع ا على لءفتاء وقتها اومام ا ا عبد اجملدد سلدو
واومام مصبفى عبد الرازق والشدخ حممو شلتوت .
السـغَّا ا فـ إل
يقـول ا ســتاذ ســاع البهغســاوي -أ ــد مفكــري اواـوان ا ســلمل -يف اتابــه ( يف
تكونـ ماعــا التقريــو بــل ا ــذاهو اوســالمدا والـ ســاهو فدهــا
علدهــا)  (( :11مغــذ أن َّ
اومــام البغَّــا واومــام القمـ والتعـاون قــا و بــل اواـوان ا ســلمل والشــدعا اوقــد أ َّإل ذلـ ري
زيارة اومام نـوايب صـفوي سـغا  7312للقـاهرة )) ويقـول يف نفـه الصـفحا  (( :وال غـرو يف
ذل فمغاه ،ا ماعتل تيفؤ،ي ري هذا التعاون )) .
ويف اتابــه ( ا لهــو ا وهــويب  -ســن البغــا ) يقــول ا ســتاذ عمــر التلمســاين ا رشــد العــام
 (( : 13وبل مـن رصـه ( سـن البغَّـا) علـى تو دـد المـا ا سـلمل أنَّـه اـان يرمـ ري مـؤتر
لعل اهلل يهديهو ري اوما على أمر مول بدغهو وبـل تكفـا بعضـهو
مع الفرق اوسالمدا َّ
اااصـا و َّ
أن قرآنغــا وا ـد و يغغــا وا ــد ورسـولغا صــلى اهلل علدـه وســلو وا ــد ورةغـا وا ــد ولقــد
استضاف ةذا الاره فضدلا الشدخ حممد القم أ د ابار علماء الشدعا وزعما هو يف ا راـا
العام ف ة لدس بالقصـاة .امـا أنـه مـن ا عـروف َّ
أن اومـام البغَّـا قـد قابـل ا روـع الشـدع آيـا
اهلل الكاش ــاين أوغ ــاء احل ــ ،ع ــام  7323و ــدو بدغهم ــا تف ــاهو يش ــا رلد ــه أ ــد شتصـ ـدات
اواـوان ا ســلمل الدــوم وأ ــد تالمــذة اومــام الشــهدد ا ســتاذ عبــد ا تعــال ا ـ ي يف اتابــه (
ــاذا اغتدــل ســن البغــا )( -7االعتصــام )94 -يغقــل عــن روبــا وااســون قولــه  (( :ولــو
طال عمـر هـذا الروـل (يقصـد سـن البغـا) لكـان ميكـن أن يتحقـ الكثـا ةـذه الـبال ااصـا
لــو اتف ـ ســن البغــا وآيــا اهلل الكاشــاين الــاعدو اوي ـراين علــى أن ي ـايال ا ــالف بــل الشــدعا
والسـغا اوقـد التقـى الـروالن يف احلنـاز عــام  23ويبـدو أ مـا تفا ـا ووصـال ري نقبـا ر دســدا
لوال أن عوول سن البغا باالغتدال )) .
ويعل ـ ا ســتاذ ا ـ ي قــا ال  (( :لقــد صــدق روبــا وشــو حباســته السداســدا وهــد اومــام يف
الضــتو يف هــذا اجملــال ــا
التقريــو بــل ا ــذاهو اوســالمدا فمــا لــه لــو أ رك عــن قــريب وره َّ
يتَّسع لذاره ا قام )) .
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(قيام البنا بعمل جاد للتقريب بني املذاهب وعلى رأسها مذهب
الروافض)

ويف اتاب ــه ا ا ــا (ذاري ــات ال م ــذارات)  -7ار االعتص ــام  7331يق ــول ا س ــتاذ عم ــر
التلمساين  423و (( :419ويف ا ربعدغات على ما أذار اان السـدد القمـ -وهـو شـدع
17
ا ــذهو -يغــال ضــدفا علــى اواـوان يف ا راــا العــام ووقتهــا اــان اومــام الشــهدد يعمــل وــا اً
على التقريو بـل ا ـذاهو ا ـل ال يتتـذ أعـداء اوسـالم الفرقـا بـل ا ـذاهو مغفـذا يعملـون
مــن االلــه علــى تاي ـ الو ــدة اوســالمدا اوســذلغاه يوم ـاً عــن مــدإل ا ــالف بــل أهــل الســغا
والشدعا افغهانا عن الداول يف مثل هذه ا سـا ل الشـا كا الـ ال يلدـ با سـلمل أن يشـالوا
أنفســهو هبــا وا ســلمون علــى مــا نــرإل مــن تغابــذ يعمــل أعــداء اوســالم علــى رشــعال نــاره اقلغــا
لفضدلته  :حنن ال نسذل عن هذا للتعصو أو توسعا ةوة ا الف بل ا سلمل ولكغغا نسذل
للعلو ا َّن ما بل السغا والشدعا مذاور يف مؤلفات ال صر ةا ولده لديغا من سعا الوق
ما ميكغغا من البحث يف تل ا راوع .
أن أهــل الســغا والشــدعا مســلمون جتمعهــو المــا ال رلــه رالَّ
فقــال رضـوان اهلل علدــه  " :اعلمـوا َّ
اهلل و َّ
أن حممــداً رســول اهلل وهــذا أصــل العقدــدة اوالســغا والشــدعا فدــه س ـواء وعلــى التقــاء اأمــا
ا الف بدغهما فهو يف أمور من ا مكن التقريو فدها بدغهما )) ( ) 71-79/

الس د د د د د د د د ددمة

والي د د د د دديعة

عمد ددف البمد ددع
س ددواء ا د د

العقي د د د د د ددفة

وه ددذا مد ددن
التلب د د د د دديس

(الروافض يف صفوف اإلخوان املسلمني)
 -4قــال  /عـ ّـا ال ـد،ين  " :قــام اومــام الشــهدد ســن البغَّــا اهــد ضــتو علــى هــذا البري ـ .
يؤاــد ذل ـ مــا يرويــه الــداتور رســح موســى احلســدين يف اتابــه (اوا ـوان ا ســلمون  ..ا ـ إل
( ( )1هدذا مددن يلددو اإلخددوان المسددلمين ا نددن ال ددو أن قددع ألحددف اأنددن شددميف وإنمددع رجددى لددن اليددمعدة ،واهلل
أعلو احع البمع ومصير ).
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اليف ف

احلراـات اوسـالمدا احلديثـا) مـن َّ
أن بعـا البـاليب الشـدعا الـذين اـانوا يدرسـون يف مصـر قــد
انضــموا ري ماعــا اوا ـوان  .ومــن ا عــروف َّ
أن صــفوف اوا ـوان ا ســلمل يف الع ـراق اان ـ
تضو الكثا من الشدعا اومامدا اووين عشريا وعغـدما زار نـوايب صـفوي سـوريا وقابـل الـداتور
مص ــبفى الس ــباع ا راق ــو الع ــام لءاـ ـوان ا س ــلمل اش ــتكى رلد ــه ا ا ــا َّ
أن بع ــا ش ــبايب
الشدعا يغضمون ري احلراات العلماندا والقومدا فصعد نوايب ري أ ـد ا غـابر وقـال أمـام شـد
م ــن الش ــبان الش ــدعا والسـ ــغا  (( :م ــن أرا أن يك ــون وعفري ـ ـاً قدقد ــا فلدغض ــو ري ص ــفوف
اواوان ا سلمل )) .) 76-71 / (.
(الغزايل يرى أن اخلالف بني السنة والشيعة كاخلالف بني املذاهب
األربعة وأنهم يتفقون مع أهل السنة يف األصول اجلامعة وبيان
زيف هذا الكالم)

 -9ويغقــل عـبا الـد،ين عــن الاـااغ قولــه عــن ا ــالف بــل الســغا والشــدعا  .. (( :فـ َّ
ـإن الفـريقل
يقدمــان صــلتهما باوســالم علــى اوميــان بكتــايب اهلل وســغا رس ـوله ويتفقــان اتفاقــا مبلقــا علــى
ا صول ا امعا يف هذا الدين( )14فإذا اشتنرت اآلراء بعد ذل فإن مـذاهو ا سـلمل الهـا
سـواء يف أن للمنتهــد أوــره رن أابـذ أم أصــايب )) يواصــل قـا ال  ((:وعغــدما نــدال ــال
الفق ــه ا ق ــارن ونع ــدش الش ــقا ال ـ م ــدوها ا ــالف الفقهـ ـ ب ــل رأي ورأي أو ب ــل تص ــحد
ـديث وتضــعدفه أـد أن ا ــدإل بـل الشــدعا والسـغا اا ــدإل بـل ا ــذهو الفقهـ حل غدفــا
وا ــذهو الفقه ـ ال ـ أو الشــافع ( . .)19حنــن نــرإل ا مدــع س ـواء يف نشــدان احلقدقــا ورن
ااتلف ا سالدو )).) 44 -47/ (.
( ( )1هددذا الكددهم مددن أ عظددو اإلاددأ والمغعلطددعت ،ومددن لددن أدنددى معراددة علددو أن الراا ددة أعظددو ال ددرق مخعل ددة
ألصو الف ن ،وال سيمع التوحيف الذ هو أصل األصو  ،وأشف ال رق ذاعً على اهلل ورسولن وتحر عً لكتعب اهلل

ورداً لسمة رسو اهلل الصحيحة ،ال والمتواترة ).

( ) ( هددذا مددن الكددذب ،اد ن اقددن الددروااض قددع و اد الغعلددب علددى األحعد د المو ددوعة ،ومممددع أحعد د

واج

المتعددة ،ثددو مددعما ددف القددعرت إما قددرأ تددب العقع ددف علكددعا و تددب الت سددير ت سددير القم د وت سددير العيعش د

وييرهمع؟ إنن سي ف من الك ر والزنفقة والتحر ف اليمي لكتعب اهلل مع وق مع عمف اليمود والمصعرى من = =
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(شهادة املودودي للثورة الرافضية بأنهم مجاعة إسالمية ويدعو

املسلمني إىل تأييد هذه الثورة والتعاون مع أهلها)

 -2وقــال /عــا الــدين :أمــا موقـ ا ماعــا اوســالمدا يف بااســتان فقــد تثــل يف فتــوإل
العالم ــا أحل ا عل ــى ا ــو و ي ال ـ نش ــرت يف ل ــا ال ــدعوة -الق ــاهرة – ع ــد 93
أغســبه ( آيب)  7313ر اً علــى س ـؤال ووهتــه رلدــه اجمللــا ــول الثــورة اوســالمدا
يف ري ـران أوــايب العــاع اجملتهــد الــذي أمع ـ احلراــا اوســالمدا أنــه وا ــد مــن أبــرز
روا هــا يف هــذا القــرن ((ووــورة ا مدــين وــورة رســالمدا والقــا مون علدهــا هــو ماعــا
رســالمدا وشــبايب تلق ـوا ال بدــا يف احلراــات اوســالمدا وعلــى مدــع ا ســلمل عامــا
واحلرا ـ ـ ــات اوس ـ ـ ــالمدا ااص ـ ـ ــا أن تؤي ـ ـ ــد ه ـ ـ ــذه الث ـ ـ ــورة وتتع ـ ـ ــاون معه ـ ـ ــا يف مد ـ ـ ــع
اجملاالت))(.)12
رذن هــذا هــو ا وق ـ الشــرع مــن الثــورة اوســالمدا امــا يبر ــه ا ــو و ي ولــده مــا يبر ــه
وعاا السالطل السعو يل وغاهو مـن آراء لالفـا لفتـوإل اجملتهـد الكبـا فـذيهو أوي باالتبـا
أيها ا سلمون اهد ورا ـد رسـالم عظـدو اـا و و ي أم مـن يقـدمون البدعـا والـوالء لفهـد بـن
عبدالعايا( ( )11رمام ا سلمل واا م احلرمل الشريفل !!!) .)23 / (.

إش د د ددعدة ع د د ددز

ال د د د د د د د د د د د د د ددف ن

اإلخد د د د د د د ددوان

ا ت د د د د د د د د د د د د ددوى
الم د د د د ددودود

وطعمد د ددن ا د د د

علمددعء السددمة

ا المملكة
العقع ف الخبيثة والغلو اليمي ا أ مة أهل البيدت والتك يدر ألصدحعب محمدف -صدلى اهلل عليدن وسدلو -وتك يدر

أهددل السددمة ايددفة ،و ددو لمددو مددن األصددو الخبيثددة التد ك ددرون امددع أصددحعب محمددف -صددلى اهلل عليددن وسددلو-

واألمة اعفهو ،إن هذ األقوا ال عجرة من عمعء اإلخوان لتف على عظدو خيدعنتمو لإلسدهم والمسدلمين وعلدى
ييمو ليبعب األمة المخفو امدو ،وتدرى الغزالد درى هدذا الك در والزنفقدة وال سديمع تك يدر الصدحعاة والقدذف

لزوجددعت الرسددو -صددلى اهلل عليددن وسددلو -وتحر ددف تددعب اهلل وال سدديمع خ ددعت التوحيددف ددرى ملددأ الغزالد مددن
االجتمعد الذ

اجر صعحبن ،ابعفاً وسحقعً لمذ الفعوة القع مة على هذا الغش والتميي ).

( ( )1وعلى هذا األسعس والمممج تععون اإلخوان المسلمون م الروااض حتى ا نير دعدوتمو الملحدفة اد
ل أقطعر الععلو ).

( ( )2ومن هذ المظرة الخبيثة ال عجرة مظرون إلى الدفعوة السدل ية وعلمع مدع ايسدعون إلدى إسدقعط هدذ الدفعوة
وإسقعط علمع مع وإاطع ايعتمو اليرعية للحع و المسلو على تعب اهلل وسمة رسولن صلى اهلل علين وسلو ).
4

(إشادة عز الدين مرة أخرى بالثورة الرافضية وإجيابه على
امللتزمني من املسلمني إىل الوقوف إىل جانبها)

 وقــال /عــا الــدين :ووــاء يف لــا ( الــدعوة ) ا هــاورة الـ يصــدرها اواـوان يف الغمســاالع ـ ــد  / 14رو ـ ــو 7294ه ـ ـ ـ م ـ ــايو /أي ـ ــار  ((: 49 7334ويف الع ـ ــاع الد ـ ــوم الدقظ ـ ــا
اوسالمدا ال اان من آوارهـا الثـورة( )16اوسـالمدا يف ريـران الـ اسـتباع ورغـو عثرا ـا . .
تقوه أا االم ا طوريات عراقا وأشدها عتواً وعداء لءسالم وا سلمل )) .
أن ّ
هــذا موقـ الــدعوة ــول رســالمدا الثــورة أمــا العقبــات فلدسـ أاثــر مــن العقبــات الـ مــاول
االستعمار أن يضعها يف طريـ الثـورة( )11للتـذوا علـى مسـا ا اوواوـو ا سـلمل ا لتـامل أن
يعوه ــا ويببلوهـ ــا بق ــدر اس ــتباعتهو اه ــذا ه ــو موق ـ ـ ال ــدعوة ال ــذي يؤاـ ــده ا سـ ــتاذ عمـ ــر
التلمساين يف ديث له مع ( مسلو مدديا ) الذي نشرته لا ( الكر سغ ) اوسالمدا الـ
تص ــدر يف اغ ــدا ) ( ) 7332/74 /76وق ــال فد ــه ب ــاحلرف الوا ــد ((:ال أع ــرف أ ــدا م ــن
اواوان ا سلمل يف العاع يهاوو ريران )) ) 19-23/ ( .
 وقــال  /عــا الــدين :ويف اتــايب ( احلراــا االســالمدا والتحــديث ) يغقــل ا ســتاذ الاغوشـ 47 /عن اومام قوله (( :رنغا نريد أن حنكو باوسالم اما نال على حممد صـلى اهلل علدـه
وسلو ال فرق بل السغا والشدعا ن ا ذاهو ع تكن مووـو ة يف عهـد رسـول اهلل صـلى اهلل
علده وسلو ) ( .) 19 -

(عز الدين ميدح تعاون وتوحد اإلخوان مع الروافض ويهاجم
الكتب التي تنتقد الروافض واخلميني)

( ( )1الثورة الراا ية من خثعر اليقظة اإلسهمية و عم امذ اليقظة حر ة اإلخوان المسلمين ).

( ) ( ومن جعء امذ الثورة يير االستعمعر ومن سعنفهع يير اإلخوان المسلمين واالستعمعر؟ ).
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 -وقال  /عا الدين :وبعد فـإن تـاريخ احلراـا اوسـالمدا ا عاصـرة وا متـد علـى مـدإل القـرن

ا اــا ع يعــرف رال اواــاء والتعــاون وروع التو دــد( )13فلمــاذا تغتشــر بدغغــا الدــوم اتــو الفتغــا
واالنقس ــام ب ــدءاً م ــن ات ــايب ا ااذي ــو  (( :موق ـ ا مد ــين م ــن الش ــدعا والتش ــدع )) وم ــروراً
بكتايب ( السرايب ) و ل اتايب ا ضالدل (وواء ور اجملو () 17 / ( ))13
(يشيد عز الدين مبوقف قادة اإلخوان وأمثاهلم من الروافض
وثورتهم)

 وقـ ــال /عـ ــا الـ ــدين " :وبعـ ــد فـ ــإذا اـ ــان هـ ــذا رأي البغـ ــا وشـ ــلتوت وأبـ ــو زهـ ــرة والا ـ ـااغوالتلمســاين وفتح ـ يكــن وأنــور ا غــدإل وعبــدا لكــرمي زيــدان والشــكعا واــالف والبهغس ـاوي
وس ــعدد ــوإل ووايف وا عظم ـ وا ــو و ي ( ام ــا س ـ إل ) و س ــن أي ــويب ومش ــايخ ا زه ــر
وغاهو من أعالم ا سلمل وقا و فماذا تعين هذه ا صـوات الاريبـا الـ نسـمعها مـن وقـ
آلار تدعو للتكفا ورشعال نار الفتغا وسكو مايد من ا رارة يف احللوق ومايد مـن احلقـد يف
الصــدور  . .م ـاذا يريــد رســل الباضــاء والوقدعــا مــن أوراقهــو وحماض ـرا و غــا أن يتســع احلري ـ
فدما سد ا ستك ين معل فوق رقابغا(. ) 91 -92 / ( . ")69
(ذهــاب قــادة احلركــام اإلســالمية إىل يــريل اخلمينــي للصــالة

عنده)

( ( -) ( ،)1هددذ شددمعدة واحددف مددن بددعر اإلخددوان علددى بددعر اإلخددوان والعهقددة الراسددخة واألخددوة ال ددعجرة اددين
اإلخوان المسلمين والروااض وملأ التوحف الذ

األعمى الذ

علدى أصدو اإلسدهم و طمدس مععلمدن ،وانظدر إلدى هدذا

ق

رى المعروف ممكراً والممكر معرواعً شأن الممعاقين ).

( ) ( رس ددل البغ ددعء والوقيع ددة م ددن ددبغض أص ددحعب محم ددف –ص ددلى اهلل علي ددن وس ددلو -و ك ددرونمو و بغ ددون
المسلمين حقعً و ك رونمو ،وأنت واحف من الفععة إلى د ممو القع و على الكذب والتحر ف ).
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 وقال الداتور زيد العدل يف اتابه ا مدين والووه اآلار يف ضوء الكتايب والسغا(  " : ) 736 :واـ ــو اغ ـ ـ أتـ ــىن علـ ــى قـ ــا ة احلراـ ــات اوسـ ــالمدا الك ـ ـرام الـ ــذين قـ ــاموا
ويقوم ــون باي ــارة ري ـران وعاص ــمتها طه ـران م ـراراً أن يس ــذلوا ع ــن ه ــذا ا وض ــو وي ــذاروا الق ــا ة
اويـراندل بــه ولدــتهو عغــدما يكونــون يف طهـران يســذلون عــن مســند هــل الســغا بالصــالة فدــه
بدالً من الذهايب ري ضري ا مدين للصالة عغده "(.)67

أقددو :هــذه بعــا أقـوال زعمــاء اواـوان ا ســلمل وشــها ا و للــروافا وعقدــد و ومــذهبهو
اما رأي وع نستوف أقواةو افما رأي أحل احلسن يف هذه ا قوال والشها ات ؟
وما رأيه فدمن يغتقدهو ؟
الــذي تعو نــاه مــن أحل احلســن الاضــو والثــورة علــى مــن يغتقــد اوا ـوان ا ســلمل أو مك ـ
أقواةو اويعت ه اا اً غالداً يفمكفرا .
فهل سدبقى على هذا ا ذهو أو سد اوع عغه( )64؟
( أقددو  :لقــد وقـ أبــو احلســن علــى هــذه ا قــاالت وا واقـ الضــالا فلــو يســتغكرهاا
بل اندفع بعد وقوفه علدها ري ريب من يغتقدها والشها ات لءاـوان بـذ و مـن أهـل السـغاا
فمن أي مغه ،يغبل هذا الرول؟ ).
(وقوف اإلخوان يف أزمة اخلليج إىل جانب صدام وحزب البعث)

( ( )1هذا حع قعدة اإلخوان المسلمين ت عهلون أاععيل الدروااض اأهدل السدمة اد إ دران وأاغعنسدتعن والعدراق
واليعم إلى وممع هذا ،و قفسون الخميم الذ

ك ر أصحعب محمف –صلى اهلل علين وسلو -و لعدممو ،و غلدو

ا أ مة أهل البيت ايراعمو اوق درجعت األنبيعء ،و عتقف ايمو مع خ ل ممن اليمود والمصعرى اأن ألهل البيت

سلطة تكو مية على ل مرة من مرات الكون ).

( ) ( ال ا داد أاو ال تن شراً وتمعد عً اد أاعطيلدن ومكعاراتدن وأ عم بدن ،امدو ا دف اد اعدض مقعالتدن أن اإلخدوان
المسلمين وجمععة التبليغ من أهل السمة مرايمعً ألهل السمة وعلى رأسمو األلبعن واان ادع  ،و دفَّع أن السدواد
األعظو سدل يون اد الوقدت الدذ

حدعرب ايدن أهدل السدمة أشدرس أندوا الحدرب ،ومد دل هدذا دف مدن أدعيدعء

السمة من معاح عمن و فع لن وألمثعلن أنمو من أهل السمة.

لقف هزلت حتى افا من هزالمع *** ُ ههع ،وحتى سعممع ل م لس! ).
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ثورة أا

الحسن
المأرا

على من
متقف

اإلخوان

ثعلث دعً -وذاــرت يف –ش ـريج أوــر الكتــايب والســغا -موق ـ اوا ـوان يف أزمــا ا لــد ،مــن غــاو

صدام للكوي و شده ا غو حلريب ا ملكـا العربدـا السـعو يا وادـ أيـدوه ضـد ول ا لـد،
وشــهدوا هــا ه بذنــه وهــا رســالم وأنــه امــل لـواء اوســالم وأنــه عبــد اهلل ا ــؤمن ا وعقــدوا
مؤتراً لتذيدده وأرسلوا وفداً ويران مرضونه للوقوف ري وانو صـدام وأو ـوا الغـا أن صـداماً
قد حول من -يعين -ملحد ري رمام مسلو اهد يشبه صالع الدين .
رااععً -واد أصب اثا من شبايب ا سـلمل لعبـا يف أيـديهو ا أمـه ضـد صـدام والدـوم
معه .
(موقف اإلخوان من إمارة كنر ومقتل أمريها السلفي)
خعمسدعً -وذاــرت فدــه مــوقفهو مــن رمــارة اغــر الســلفدا وقتــل أماهــا اجملاهــد الســلف مدــل
الرأن على يد ودش كما يار وأنصاره .
وأن الشــبايب أو أاثــرهو وقفـوا مــع الفنــار ا ـرافدل القتلــا ضــد الســلفدل نتدنــا لتالعــو
اوا ـ ـوان ا سـ ــلمل بعقـ ــول الشـ ــبايب ورفسـ ــا هو لعقـ ــوةو ومغـ ــاهنهو وأ ـ ــو رذا ـ ــراهو
اواوان حراوا ورذا اسكتوهو سكتوا .
(والء اإلخوان للروافض والصوفية والنصارى)
سعدس د دعً -ذا ــرت موق ـ ـ اوا ـ ـوان ووالءهـ ــو لل ــروافا والصـ ــوفدا ومـ ــوقفهو م ــن الدهـ ــو
والغصــارإل وأ ــو يقولــون عــن الغصــارإل ر َّ ــو راـوا و وعــن الدهــو لــده بدــغهو وبــل الدهــو
وال غاهو عداوة يغدا .
وأن اواوان ا سلمل يدعون ري أاوة ا يان و ريا ا يان .
بل عقدوا مؤترات لو دة ا يان اما صل حلكوما ال احل آنذاك يف السو ان وبتنشدع
اوا ـوان ا ســلمل ومغظمــا و العا دــا ةــذه ا ــؤترات ا وهــذه أمــور معروفــا مشــهورة عــن
اواوان ا سلمل تتناوز د التواتر .
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سعاععً -بدان سلوك اواوان مسال سداسدا يت أ مغها اوسالم .
ثعمم دعً -بدــان ب،هــو علــى اــالم علمــاء ا ــغه ،الســلف والتهــوين مغــه وأنــه ال يصــل ةــذا

العصر َّ اوشا ة مبغه ،زعما هو احسن البغَّا وال احل وفـالن وفـالن ا نـه يصـل يف هـذا
العصر نه اوس باالش اادا وغاها (!) .
اعتمدت علدهـا يف نقـد البغَّـا واواـوان
تعسععً -ذارت يف هذا الشريج بعا ا صا ر ال
يف

ا سلمل مثل :
 -7اتايب " قافلا اواوان ا سلمل " لعبا السدس .
 -4واتايب " اواوان ا سلمون أ داو صغع التاريخ " لعبد احللدو حممو .
 -9واتايب " وار مع الشدعا " لعبد ا تعال ا ي .

ـن شـاء أن يتذاـد مـن صـحا مـا أنسـبه ري البغـا واواـوان ا سـلمل وأنتقـدهو فدـه وذلـ
ا اتمه هذا ا ا ن أبو احلسن وهـذا الكـالم الـذي صـته يسـتارق سـبع صـحا تقريبـاً
ااتب مغه أبو احلسن الكالم اآل ( " : )69البغا يق أمام ا رغغدا ...اخل.
ـرت رلدـه مـن قـول أ ـد
ومن يغكر ضالل ا رغغدـا وأ ـو يقولـون بو ـدة الووـو ومغـه مـا أش يف
أ متهو يف أ د قصا ده ا لد ا بالضالل :
و مت عين وجود القفس ا أ

* * * سبح الكون تسبيحعً إلجهل

اعلعرش وال رش واأل وان أجمعمع * * * الكل ا سعت مستملأ اعل
* * * ا نمع هو من مم وإا عل

و ل ا ل سمع للكون مرت ععً
وفــاتين ذاــر هــذه ا بدــات يف هــذا الشـريج وال يضــر ذلـ فا ــذهو ا ــرغين مشــهور وأهلــه
يعدون با اليل يف السو ان واتبهو مببوعا ومغشورة .
ومع ال ذل يهوش أبو احلسن ويهول وع ييفش ْر ري نقـدهو وال نقـد البغَّـا أ ش رشـارة عغـد
ابفه ةذه ا سبر .
( ( )1انظر (ص

) ).

حطم ددو عل ددى

علم د د د د د د د د د د د د ددعء
الم د د د د د د د د د د ددممج
الس د د د د د د د د د ددل

وممم مو
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المذ ور
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عمد د د د د د د د د د د د د

وخط د د د د د د ددن
لد د د د د د د د ددبعض
هم

صـ
ععشددراً -ذاــرت اببــا ســن البغــاء أمــام اللنغــا ا مريكدــا ا وربدــا الـ شــكل لتق ،

احلقا يف ا الف بل الدهو ي والفلسبدغدل .
ـرت ا صــدر الــذي نـَ َق ْلـ يف عغــه اببــا ســن البغَّــا أالَ وهــو اتــايب "
ـرت تاراهــا وذاـ يف
وذاـ يف
أ داو صغع التاريخ " وذارت أن هذا الكالم يف ( . )279-293
وذاــرت تــاريخ هــذه القصــا وا ببــا وأنــه اــان ســغا 7326م وقــد أافــى ذل ـ الــه أبــو
احلسن ا صري ( ادانا ومكراً وتابدا على مصا و البغا واواوان ا سلمل).
حعد عير -تعلد على اببا البغا وبدان ما تغبوي علده من الباطل .

ث ددعن عي ددر -ذا ــرت أن ماع ــا اوا ـوان ا س ــلمل تض ــو يف تغظدمه ــا ع ــد اً م ــن الف ــرق

اــالروافا وا ـوارس والصــوفدا وهــذا ا مــر يع ف ـون بــه ويعتــاون بــه ويذارونــه يف مؤلفــا و
والواقع يؤاد ذل .
(توحيد اإلخوان للفرق الضالة ومهندس ذلك هو حسن البنا)
وهذا ما صرع به عبد ا تعـال ا ـ ي يف اتابـه " ـوار مـع الشـدعا " دـث قـال ( )79
 " :واـان اومــام ســن البغَّــا اثـااً مــا يغصـ راوانــه قــا الً  " :ا  ،ــو نفسـ وأ ســن الظـ َّـن
بذاد " واثااً ما رَّ يف رو الثالواء قول اومام أأـد  -يف مسـا ل ا ـالف الفقهـ
واالعتقــا ي ": -لــو اــان يف ر ــدإل مســا ل االاــتالف ووــه وا ــد ميكــن أالَّ يكفــر بــه
رنسان وتسع وتسعون ووهاً حتمل الكفـر ـا كمغـا بـالكفر اولبقـى بـايب الغبصـ بـالرف
والل،ــل مفتو ـاً " وةــذا اان ـ ور اوا ـوان ا ســلمل ومرااــاهو مفتو ــا لكــل أصــحايب
الكل يعمل لءسالم ا ضـدَّع واحلريـا ا سـلوبا مـن ا سـلمل :
ا ذاهو وما َّ
يسمى بالفرق ا ب
السين وغاهو من علماء اةغد وبااستان وريـران والعـراق والشـام وَشـال
اوباض والايدي و ،
وأواســج أفريقدــا اوشــعارهو  :نتعــاون فدمــا اتفقغــا علدــه ويعــذر بعضــغا بعض ـاً فدمــا ااتلفغــا
فده(. )62

( ( ) ( – )1ثو ال نصح اراق وال اغير مع ترى).
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ومن َّ فقد اانـ مواضـع ا ـالف ال تيفثـار حبـال فكـل أ مـر علـى مشـاعر أادـه ويف
ا تَّفـ علدــه مــن التكــالد وا عتقــدات والتصــورات اوســالمدا مــا يســم للنمدــع بــالكثا
من اللقاءات والتعاون يف اثا من اجملاالت .
َّ
رن نعمــا اوســالم ال ـ يــغعو هبــا اــلل مــن أهــل الس ـغَّا والشــدعا وا ـوارس أو اوباضــدا ه ـ

ر دإل سغات الصحابا وارة من ارات وها هو اأفلدسـوا هبـذا وـديرين بـذن نـدعوا ةـو
أمعل بالرأا وا افرة  ".اهـ.

دعوة زعماء اإلخوان إىل وحدة األديان وحتالفهم مع العلمانيني
واالشرتاكيني

وأقول اآلن وقد قل  :ر َّ و يدالون الغصارإل يف تغظدمهو بل يـدعون ري و ـدة ا يـان
اما مر ب واما فعلوا ذل يف السو ان .
ويتحالفون مع العلماندل واالش اادل .
بــل ح ــالفوا مــع الش ــدوعدل والباطغدــا والعلم ــاندل يف ـرهبو ض ــد كومــا طالب ــان ورض ـوا
بـالااو ا مريكـ ورســقا كومـا طالبـان علــى يـدي أمريكـا والــروافا وهـو اآلن أعضــاء
يف كوما أفاانستان يف ال اةدمغا ا مريكدا .

ً
من حمتويام الشريط الذي حاربه أبو احلسن دفاعا عن خمازي
اإلخوان املسلمني ويالالتهم الكربى

ثعلد عيددر -ذاــرت طعــن اواـوان يف العلمــاء وفتــاواهو يف ا ــداو بــذ و ال يفقهــون
الواقــع ويــدعون أ ــو هــو الــذين يعرفــون الواقــع واقــع الــدول ا ويتبــااون علــى أهــل البــد
وا ـرافدل رذا نال ـ هبــو نازلــا فــإذا نال ـ نكبــا بالســلفدل قــالوا مــا نعــرف الواقــع احا وــا
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رسقا رمارة اغر السلفدا وقتل الشدخ مدل الرأن وتشريد السلفدل وتقتدلهو على أيدي
ا ـرافدل بقدــا ة كمتدــار اواـواين ا ومــن يعـ ف مــغهو بــالواقع يعتـ هــذا الباـ والظلــو
ا سو اوتها اً ا وبعضهو يدعو ري التثب ويعت من يغكر هذا اوورام أشـد المـاً مـن
اجملرمل القتلا .
وق أبو احلسن على هذه احملتويات ةذا الشريج فحذفها ادانا ومكراً .
وذهو يدافع عن البغا وغاه بتمويهاته وأااذيبه اغاً مغه أنه سدسقج احل وأهله (!) .
هبذه ا سالدو ال بلا ايا ا سا واالحنبا وا كر الدينء وما يدري أن اهلل ميكر به
اما قال تعاي ( ومكروا مكراً ومكرنع مكراً وهو ال يعرون ) .

وامـا قـال تعـاي ( سمسدتفرجمو مدن حيد ال علمدون وأملد لمدو إن يدف متددين ) .
واحل قوي ا ماً والعاقبـا هلـه امـا قـال تعـاي  ( :تلدأ الدفاراآلخرة ن علمدع للدذ ن ال
ر فون علواً ا األرض وال اسعداً والععقبة للمتقين ) .
وادد الشدبان ضعد اما قال تعاي ( إن يف الييطعن عن عي عً ) .
ولقد تبل ضع ادد أحل احلسـن مهمـا انـتفش وانـتفخ فإنـه أااذيـو وأباطدـل و ايتـه زبـد

يذهو وفاء ( اأمع الزاف ايذهب ج عء وأمع مع ام المدعس ايمكد اد

األرض )

.
لكن هذا ال يغبل على السلفدل الغبهاء .
وحنن نعرف أنّه ييفراوو وييفغاور و َّ
فإذا قال  :أنا وأنا وعغدي وعغدي !!.....
فغقول له ، :د موقف مغهو و ،د موقف ن يغتقدهو من العلماء .
(وأقول :لقد وق أبو احلسن على هذا الكـالم مبـا فدـه تعلدقـ هـذاا فدفعـه الالـو يف اواـوان
واحلمدـ ــا ةـ ــو ري التمـ ــا ي واالس ــتمرار يف الشـ ــها ة ةـ ــو بـ ــذ و م ــن أهـ ــل السـ ــغاا و فعـ ــه ري
االسـتمرار يف ــريب الســلفدا وأهلهــا وال ســدما ربدــعا فمــا رأي مــن يشــهد لــه بالســلفدا ومــام
وماريب من يغتقد أااذيبه وأباطدله وسفسباته؟).
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(موقف أبي احلسن من يالل املرغنية ومنه وحدة الوجود
ودفاعه بالباطل عن حسن البنا الذي ميجد هذه الفرقة)

 قال أبو احلسن يف "الدفا عن أهل االتبا " (: )291/4" انظــر مــا وــاء يف شـريج " أوــر الكتــايب والســغا (يب) " افقــد قــال  (( :البغــا يقـ أمــام
ا رغغدــا اويقــول  :رنغــا مــديغون ةــؤالء ا رغغد ـا االبا فــا ا رغغدــا اتــدرون مــن ه ـ ؟ الفكــر
ا رغين يقوم علـى احللـول وو ـدة الووـو اويقـول رمـامهو ويف اتـبهو ا ببوعـا ايتاغـون هبـا
اوير و ــا امســلمل ةــا أ ــا ه ـ قمــا اوســالم ايقــول ــد زعمــاء ا رغغدــا اومــا أاثــر
قصــا دهو الكفريــا االـ فدهــا و ــدة الووــو اوأن ا ولدــاء يعلمــون الادــو اويتصــرفون يف
الكــون ايقـ أمــام هــذا ا ــرغين ابعــد أن عــرف افــره ورحلــا ه وزندقتــه يقــول حنــن مــديغون
للبا فا ا رغغدا اورن عوتغا قام على اواهل ا رغغدا ))( )61ا هـ.
فهــا هــو يصــرع بــذن الشــدخ ســن البغــا ميــدع الكفــار اويثــين علــدهو اويظهــر امتغانــه بــدعو و
الكفريــا علدــه امــع علمــه بكفــرهو اورحلــا هو اوزنــدقتهو اامــا قــد صــرع بــذل الشــدخ ربدــع
افهل يكون هذا مسلماً عغده ؟ !! وهل أبقى هذا الرول عتذر عغه باباً مفتو اً ؟!
ورذا تغاقا الشدخ -تارااً أصوله وقغاعته عن البغـا -فلـو يكفـره اأال يكـون هبـذا قـد فـت علـى
الغا بايب الفتغا والالو ؟!! (( ومن سن سغا سد ا فعلده وزرها اووزر من عمل هبا ري يوم
القداما )) !!".
 التعلد على هذا الكالم :َّ -أوالً  :أنا مضبر لغقل موق سن البغَّا واالمه عن ا رغدغدا .

( ( )1هذا هو المقط الذ اختط ن أاو الحسن من هم على البمع والمريميدة ،اعصدهً ادين هدذا المقطد وادين
أصددلن الددذ اُمد عليددن والح ددج التد اسددتمفت إليمددع ومت ددعههً ددل مددع ت ددممن هددذا اليددر ط مددن ايددعن حددع البمددع
واإلخوان المسلمين ،وهذا مممج سير علين أاو الحسن ،امع هو رأ األممعء اليراعء؟ ).
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(احتفال البناء واإلخوان برئيس املرغنية وما حوته خطبة البنا يف
هذه املناسبة من حفاوة ومودة وإشادة( ))

قال عبا السدس  :اإلخوان ُكرمون السيف الميريم الزعيو السودان

يف مساء أول شعبان ا بارك  7961هـ ا وافـ  3يوندـو 7323م ا تفـل ا راـا العـام لءاـوان
وووــه الــدعوة
ا ســلمل بالقــاهرة بايــارة الســدد  :حممــد عثمــان ا اغــين مبغاســبا تشـريفه القــاهرة َّ
ري و ا ما عبد الكرمي ا بـاحل وتكلَّـو يف احلفـل ا سـتاذ ا رشـد العـام يفمر  ،بـاً فقـال َّ " :
رن
ار اوا ـوان لتســعد أا ـ الســعا ة وتــذنه أعظــو اويغــا رذ تســتقبل هــذه القلــويب البــاهرة
والغفــو الكرميــا أعــالم ا هــا وأببــال العروبــا وأقبــايب قــا ة الســالم أتقــدم ري ا ــا الــاعدو
الس ــو اين الك ــرمي الس ــدد حمم ــد عثم ــان ا اغ ــين وري ضـ ـرات ال ــذين أو ــابوا ال ــدعوة ب ــذوال
الشــكر وأعظمــه ارذ تفض ــلوا بإوابــا ع ــوة اوا ـوان ا تواض ــعا ولــده م ــن ا ســتبا أن نيفع ـ ،
للسـ ـد،د حمم ــد عثم ــان ا اغ ــين وـ ـااه اهلل اـ ـااً ع ــن مق ــدار الابب ــا والس ــعا ة الـ ـ تـ ـأليف قل ــويب
اوا ـوان رذ اــان ا تــه عغــد وعــده ةــو فنعــل فلهــو هــذا علــى تواضــعه َّأول فــل يف دــو
الس ـا ة لعـ َّـل الكثــا ال يعلمــون أنغــا حنــن اوا ـوان َم ـديغون
الــدعوة رلدــه ولعـ َّـل الكثــاين اأيبهــا َّ
للسا ة ا اغغدا بـدين ا ـو ة ا الصـا واحلفـاوة البالاـا الـ غمرونـا هبـا مـن قبـل ومـن بعـد المـا
َّ
ذهو مبعووونا ري السو ان ..ال ..ولكغه ين قدمي مغذ نشذت الدعوة باو اعدلدا فقـد اـان
أول أنص ــارها واجملاه ــدون ل اداه ــا اوا ـوان ا تمد ــا ا اغغد ــا وق ــد ض ــرت يف س ــغا 7391م
فالً لءسراء وا عراس يف زاويا والوة السـدد عثمـان ا اغـين الكبـا باو اعدلدـا وهـ ال تـاال
قا ما وال زل أذار أاانا هغاك فالقلو ا تم والتذيدد ا تم يسا مع الدعوة مغـذ فنرهـا
او ا ا السدد عثمان ا اغين الكبا وواروه السدد حممـد عثمـان هـو أول مـن أـل هـذا اللـواء
وبشــر بــه فهــذا تــاريخ قــدمي نتحــدو عغــه أيهــا الســا ة لغعـ لفــر الدو ــا الكرميــا الســدد حممــد
عثم ــان عم ــا يكغ ــه اوا ـوان لس ــما ته م ــن ــو وم ــو ة وتق ــدير ة ــذا ا مد ــل ال ــذي أس ــدوه
للدعوة يف فنر تاراها "

()61

اهـ

( ( )1ل هذا لو حرك سع معً من أا الحسن ال أخذتن الحمية ال عهلية للبمع واإلخوان الم لسين ).
(

) قعالة اإلخوان المسلمون للسيس (.) 2 - 2 /1

تذمل اد ووع هذا ا دع واوطـراء للبريقـا ا اغغدـا وزعدمهـا وقـد عرفـ َ سـلفاً أن
 أقول َّ :عغد هذه البا فا عقددة احللول وو دة الووـو واعتقـا أن ا ولدـاء يعلمـون الادـو ويتصـرفون
يف الكــون وا عــاء بعــا عــا و للربوبدــا وةــو قصــا د يف ذلـ و واويــن وأذاــر لكــو أبداتـاً مــن
قصددة طويلا قاةا أ د زعما هو وهو احلسن ا اغين دث يقول :
(عريي بعض القضايا لبعض زعماء املرغنية التي فيها دعوى
الربوبية وكل ذلك مل يهز وجدان أبي احلسن ومل مينع غريته
ومحاسه للبنا وسادته اإلخوان)

و مت عين وجود القفس ا أ ٍ * * * سبِّح الكون تسبيحعً إلجهل
ٍ
أ اعل
اعلعرش وال رش واأل وان أجمعُمع * * * ال ُك ُّل ا
سعة مستملَ ٌ
و ُّل ا ٍل سمع للكون مرت ععً * * * ا نمع هو من ممِّ وإا عل
أن الكــون يسـب ،وواللــه وتعظدمــه و َّ
فهـذا ا ــرغين الضــال يــدَّع أنـَّـه هــو اهلل يف ا زل و َّ
أن اـ بـل
فضل يوود يف الكون َّ
فإاا هو من مغ،ه ورفضاله !!!
فهذا أطاى من فرعـون ففرعـون يـدَّع أنَّـه رلـه مصـر (!) وهـذا الضـال ا لحـد يـدَّع أنَّـه هـو
اهلل  !! ...تعاي اهلل عما يقول الظا ون علواً ابااً .
وأضد اآلن ري ما ور يف الشريج هذه ا بدات من اتايب (العقو الفا قا الدريا يف
بث قصا اوسراء بسدد ولد عدنان) ا تذلد  :ا سمى اعفر الصا ق أل حممد عثمان
ا اغين ( :)39:
مقام فوق الفوق يف رس العال وما ش ته يف الكون اان هبم
وأمري على ال ا ال نافـذ وال الورإل من أمر رحل رعد
بكل أراه اهلل يف ال بقـعا
فل ا غصو ا على و كم ماض
ويف اللوع مثبوت فذتقن عبار
ور مكتويب على ساق عرشه

ولو اهرت يوماً يفحا فكـرة
لف ااطري من عاع الادو ملا
وميغعها عقل مغاما ويقـظـا
تراو ين نفس بإاهار بعضـها
تدق على ا فهام معىن وصورة
فلله يف أمري شؤون عندـبا
عاياة وص ال حد لكثـرة
ـا
ا وسع رق البرو
لقل االماً لده يفهو لدقـا
ولو اان هذا العصر ياال قابالً
وواهر لفو ال تبا ببتسـا
ولكغين أاف أمـوراً اثدـرة
غاناً وتوفدقاً هل مــو ة
ولكغين أروو بكتمان ســره
حلات أهل الصحو والسكرملا
أىب اهلل أن أ ك غواما سره
لسبر أهل العصر أل صحدفا
ولو يذذن الرأن رفشاء بعضها
لعا هغـاك البحر ماء عذوبا
ولو أ ا ل على حبر مالـ
لعا هغاك القصر االً رمددة
ولو أ ا ل على قصر شامخ
لعا قضدو البان ياهو لضرة
ولو أ ا ل على غصن بانا
ولو أ ا ل على الرمل واحلصى لكان تغاودين بذفص الما
فاعن ــو ة ــذا التذل ــه والس ــدبرة عل ــى الك ــون ! واعن ــو ة ــذه ا ااذي ــو وال ــدعاوإل
العريضا واوحلا الواسع !
أال يـذار هــذا ا اهــل أن اهلل تعـاي قــال لرسـوله -صـلى اهلل علدــه وســلو ( :-لـده لـ مــن
ا مر ش ء )
أما وق هذا ا اهل الضال على قول ا ضر وسى علدهما السالم ا رأيا طااً يذاذ مبغقـاره
من البحر " :واهلل ما علم وما علم يف وغو علو اهلل رال اما أاذ هذا البا ر مبغقاره من
البحر" ؟! [البتاري /اتايب التفساا ديث.]2146:
أما ع بقول اهلل تعاي ( :فـال تااـوا أنفسـكو) ؟! أمـا ـع باحلكمـا الـ قـال صـا بها( :مـن
قال أنا عاع فهو واهل)؟! وهل ا عى نو من ا نبداء أن علمه هبذا احلنو العظدو؟! وأن لـه
هذه التذواات؟!
وقال أيضاً يف ( :)63:
رلدهو أمأل الكا وأيفعل
صفوف السالكل وراء باحل

أنا مدااهبو أعب وأال
رذا ما واء ال ا ل فدضاً
وفدض فا ا رار ومل
مدا ي لده حصره طرو
وما يف اللوع من اج وشكل
رأي العرش والكرس مدعاً
اتر لا وذا من فضل فضل
مدع عواع الدندا أراهـا
أقدم من أشا والقول قولـ
بال اهلل يف كم وطوع
على صتر لعا الصتر رمل
ولو أين رذا ألقد سري
على مد مشا يغب وميـل
ولو أين رذا ألقد سري
على حبر ال من ري تفـل
ولو أين رذا ألقد سري
على نار الورإل مخدت لفـعل
ولو أين رذا ألقد سري
عباين رفعـا من قبل قبلـ
مريدي ال خت اهلل سو
وافعل ما تشا أعج وال
مريدي ال خت اشريب وغين
فــانظر ري هــذا ا فــاك ا تذلــه الــذي (يتفــوه هبــذه الــدعاوإل الكفريــا الك ـ إل) والــذي يبــد
ريديه انتهاك رمات اهلل فدشربون ا مر ويفعلون ما يشاءون ا ألدس هذه ربا دا؟!
فما رأي أهل السغَّا والتو دد يف أحل احلسن ( الـذي وقـ علـى هـذه العظـا وا فلـو يغكرهـا
عمـن يـدعو
عمن ميـدع وييفبـري أهـل هـذه البريقـا ؟!! بـل وييفـدافع حبمـا َّ
تراه) ييفدافع حبما َّ
ري و دة ا يان ؟
 وانداً  :قول أحل احلسن  " :فها هو يصرع بذن الشدخ سن البغا ميدع الكفار ا ويثينعلدهو ." ..
( أقول  :رذا اان البغَّا قد قال بذن اصـومتغا للدهـو لدسـ يغدـاا وا عـى بـذن القـرآن قـد
ـا علــى مصــافاة الدهــو ومصــا قتهو ووعــل بدغغــا وبدــغهو اتفاق ـاًا وا عــى أن اوســالم
ـ ّ
ق ّد الو دة الديغداا أي بل اوسالم والدهو يا والغصراندا.
ألده هذا من البغا مد اً للدهو ا وا هى من ذل أنـه يغسـو هـذا الثغـاء ري القـرآن
فمــا رأي أحل احلســن يف الدهــو ألدس ـوا افــاراًا فــإذا اــان علــى طريقــا البغــا واوا ـوان يف أن
عــو و لدس ـ مووهــا ري أي عقدــدة مــن العقا ــد وال ري أي يــن مــن ا يــان وال ضــد

أي طا فــا ولــو اان ـ ا رغغدــا فلــدكن شــناعاً يف رعــالن هــذا ا ــغه ،ولدســتمر يف مســا ا
أهل الضالل والدفا عغهو.
ورن اان يرإل أن الدهو افارا فلماذا يقول عن ربدـع" :فهـا هـو يصـرع بـذن الشـدخ سـن
البغا ميدع الكفار"ا يقول هذا ددناً وتذلدباً على ربدعا وما يغقو هو وأمثاله على ربدع رال
نقده للباطل وصدعه باحل على طريقا الكتايب والسغا وطريقا السل الصاط ).
وأوــىن علــى ا اغغدــا و ــاةو وعقدــد و هــو مــا ذارتــه فمــن ا لــوم أنــا أو ســن البغَّــا يف
مداان اوسالم ؟
وا وايب َّ :
أن ا لوم َّراا هو سن البغَّا ومن يدافع عغه.
لكــن يف مد ـاان أحل احلســن َّ
الضــالل اومــع هــذا
أن اللَّــوم َّراــا هــو علــى مــن يغتقــد الباطــل و َّ
يدَّع أنَّه و العدل ومرم الظلو !! ( فاعت وا يا أوغ ا بصار ) .

(موقف أبي احلسن من نقدي لكتاب العدالة االجتماعية لسيد

قطب واحتفاء اإلخوان املسلمني بهذا الكتاب وما فيه من الطعن
يف الصحابة وما فيه من االشرتاكية وغريهما من الباليا)

وقع أاو الحسن ا "الفاع " ( /

-

):

" ويف شـريج  (( :احلــث علــى االوتمــا واال ــتالف )) (يب) اقــال  (( :ةــذا ــا قـرأه البغــا –
يعين اتـايب (( معـاع يف البريـ ))!! ( )63قـرأه عـرف مـا فدـه مـن الـرفا اومـا فدـه مـن طعـن
يف أصحايب رسول اهلل صلى اهلل علده وسلو اوما فده من االش اادا قال االماً معغاه :
بــذن هــذه بضــاعتغا ار ت رلدغــا اهــذه عوتغــا امــا اســتغكره اوا ـوان ا ســلمون ابــل ر ب ـوا بــه
وفر ـوا بــه ا ــاذا .؟!! الش ـ ء مــن معدنــه ال يســتاريب ن عقــوةو حمــل الــرفا اوباــا
أصحايب رسول اهلل علده الصالة والسـالم ورال لـو اـانوا مسـلمل صـا قل لكـانوا أول مـن
هاوو هذا الكتايب االذي ممل االش اادا ا دمرة اويشتمل على الرفا( )63وغاه ))...اهـ.
 قال أبو احلسن  " :وسدذ بعد قلدل نل االمه يف أن الشـدخ سـن البغـا مـن الـروافاالباطغدا(!! )19

( )1الحف عن (العفالة االجتمععية ا اإلسهم) ال عن ( مععلو ا الطر ق ) وال أدر مع هو سبب الق ز من
(العفالددة االجتمععيددة) إلددى ( المعددعلو ) ؟!! ال اُد َّدف مددن سد ٍ
دبب  .قددف كددون القصددف صددرف المددعس عددن معراددة مددع اد
تعب العفالة من قو سيف قطب اعالشترا ية ومن طعمن ا أصحعب رسو اهلل صلى اهلل علين وسلَّو ويير ملأ
من ال ه وإن عن تعب ( المعدعلو ) مطدو علدى شدرور وتك يدر لأمدة  .ومدع قلتدن ايمدع تعلَّدق اكتدعب العفالدة

االجتمععيددة وإع ددعب اإلخددوان المسددلمين اددن حد ٌق وصددف ٌق انظددر تددعب "اليددميف (!) سديِّف قطددب" ليوسددف العظددو

،وانظر تعب "سيِّف قطب األد ب المَّعقف" لصهق الخعلف ص (

-

).

وروجوا لن ا الععلو وحعراوا من متقف  .ووالؤهو للروااض معروف .
وقف نير اإلخوان المسلمون هذا الكتعب َّ
اأ ن احتراممو للصحعاة وهذا حعلمو ؟!!

( ) ( أقو  :األسبعب ثيرة الت جعلتم أي ب لف ن اهلل ولحملتن من الصحعاة وييدرهو ،مممدع مدع م رتدن خن دعً،
امل ي ب أا الحسن هلل؟ ه ،ثو ه ،واألدلة واليواهف على ملأ ثيدرة وقعطعدة ،مممدع ييرتدن الملتمبدة علدى
أهل ال ه  ،وأنع أسألن أ ممع أشف هم هذا أو همن ا الصدحعاة ،ومممدع رميدن لمدو ادأنمو يثدعء تلدأ الكلمدة

القذرة ،الت ال حتملمع الروااض وال اإلخوان المسلمون على مع ايمو من الغثع ية ).

( ( )1أقو  :لو أجف هذا الكهم الذ قع أاو الحسن" :وسيأت اعف قليل" ،امعما قع ا هذا الرجل؟ ).

فهــذا االمــه يف الشــدخ ســن البغــا -رأــه اهلل -وعلـى العقــالء أن يــدراوا قدقتــهاورن تغــاقا
الشدخ ربدع يف االمه !!!".
 -التعليق :

مر ب
( أقو  -7 :قد ّ

عوة قا ة اواوان ا سلمل ري أاوة ا يان وو دة ا يان.

ـا القـرآن علـى مصـافا و
ومر ب قول البغا :رن اصومتغا مـع الدهـو لدسـ يغدـا ا وقـد ّ
ّ
ومصــا قتهوا ووعــل بدغغــا وبدــغهو اتفاق ـاًا ومـ ّـر االمــه عــن الو ــدة الديغدــاا ومد ــه للبريقــا
ا رغغدــاا وقــد عرف ـ مــاذا تغبــوي علدــه هــذه البريقــا مــن شــرادات وضــالالت و عــوإل ابــار
زعما هو للربوبدا.
ويع ــرف الغ ــا موق ـ البغ ــا واوا ـوان ا س ــلمل م ــن ال ــروافا والعالق ــا احلمدم ــا بد ــغهو وب ــل
الروافاا ومعروف ما عغد الـروافا مـن تكفـا للصـحابا وعلـى رأسـهو ا لفـاء الراشـدون أبـو
بكر وعمر وعثمان –رض اهلل عغهو -وطعغهو يف زووات الرسول -صـلى اهلل علدـه وسـلو-
وحريفهو للقرآنا رمـ الصـحابا هبـذا التحريـ ا ومـا عغـدهو مـن غلـو يف أ مـتهو ووصـفهو
بصفات الربوبدا وما عغدهو من أصول يكفرون هبا أهل السغاا ويعرف الغا وقوف اواـوان
يف ا ــل مك ــان ري وان ــو ال ــروافا يف ا ــداو وتلم ــدعهو ة ــوا ب ــل ر ا ــال ال ــروافا يف
تغظدمهو وقوةو :أصولغا وأصوةو وا دةا وقوةو عن الروافا :ر و راوانغاا بـل يقولـون :رن
الغصارإل راوانغا.
وعرف الغا تر دو البغا بكتايب " العدالا االوتماعدا" الذي وإل من البالء على اوسـالم
ما ال متمله ل فسـاق ا سـلمل وغـالة أهـل البـد مـن الباليـا الـ أشـرنا رلدهـاا فمـاذا يقـال
يف قوم هذا واقعهو؟ا وقد قـال رسـول اهلل -صـلى اهلل علدـه وسـلو" :-ا رواع وغـو غـدة مـا
تعــارف مغهــا ا تلـ ومــا تغــاار مغهــا ااتلـ "ا وقــد قــال بعــا أ مــا الســل " :مــن طعــن يف
صحاحل وا د فهو زنـدي "ا وتـداول أهـل السـغا هـذا القـولا بـل قـال اومـام أأـد فـدمن طعـن
يف أهــل احلــديث :رنــه زنــدي زنــدي ا وتداولــه العلمــاء ومــغهو ابــن تدمدــا وابــن القــدو -ر ــو اهلل
ا مدع.-
فعلى أحل احلسن أن يشن الاارة على هؤالء ويرمدهو بالتكفا.
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وعرف الغا طعن سدد قبو يف ا لدفا الراشد عثمان والصحابا من بين أمدا وطعغه فدهو
بذ و اختذوا اوسالم ر اءا وطعغه يف معاويا وعمرو ومن يف عهد ا وغلوه يف عل رض اهلل
عغها وقوله بو دة الووو وأزلدا الروع وتعبدل صفات اهلل ورنكار رؤيا اهلل.
قال سدد قبو يف اتابه[ :اتو وشتصدات]

[:]429 – 424

"رن معاويا وزمدله عمراً ع يالبا علداً ما أعرف مغه بداا ل الغفو ا وأا مغه
بالتصرف الغافع يف الظرف ا غاسو .ولكن ما طلدقان يف استتدام ال سالعا وهو
مقدد بذاالقه يف ااتدار وسا ل الصرا  .و ل يران معاويا وزمدله ري الكذيب والاش
وا ديعا والغفاق والرشوة وشراء الذمو ال ميل على أن يتدي ري هذا الدرك ا سفل .فال
عنو يغنحان ويفشلا ورنه لفشل أشرف من ال أاع.
على أن غلبا معاويا على عل ا اان سبايب أا من الرولل :عنت يلبة جيل
على جيل ،وعصر على عصر ،وات ع على ات ع  .عن مف الروق اإلسهم الععل قف
أخذ محسر .وارتف الكثيرون من العرب إلى الممحفر الذ راعمو ممن اإلسهما بدغما
بق عل يف القما ال يتبع هذا االحنسارا وال يرضى بذن رفه التدار .من هغا اان هاميتها
وه هاميا أشرف من ال انتصار.
وهغا نصل ري ا ال ظا الرابعا .رذ نرإل ا ؤل يهش لروع الغفعدا يف السداساا
ويشدد بذصحاهباا وال يع ف باا الغناع العمل ا ولو على أشالء ا ثل العلدا وا االق".
واصل االمه ري أن قال:
روع اوسالم ال ع تتمكن بعد من
"لقد اان انتصار معاويا هو أا ااروا
الغفو ( .)17ولو قد قدر لعل أن يغتصر لكان انتصاره فوزاً لروع اوسالم احلقدقدا :الروع
ا لقدا العا لا ا فعا ال ال تستتدم ا سلحا القذرة يف الغضال .ولكن ا اام هذه الروع
و ا ميا علدها نص قرن ااملا وقد قضى علدها فلو تقو ةا قا ما بعد – رال سغوات على
يد عمر بن عبد العايا – انبفذ ذل السراسا وبقد الشكلدات الظاهريا من روع
( ( )1واهلل لقف تمكن اإلسهم من ن وس أصحعب محمف وأتبععمو ،ولقف ق وا هو أن سدمو علدى الدردة ،ومكدن
اهلل لإلسهم ا األرض ميعرقمع ومغعرامع ،والخهف اين عل ومععو دة ومدن معممدع لدو مدز إ مدعنمو ،ولدو تمط د

روحن إال ا نظر سيف قطب وأمثعلدن ،هدذا الكدهم لدن لدو مدز قلدوب وميدععر اإلخدوان المسدلمين الدذ ن دفاا

عددممو أاددو= = الحسددن ،و رم د مددن متقددفهو احددق وعددف وصددفق اددأنمو يددهة ،اددل لددو مددز قلددب أا د الحسددن
وميععر وإال لمع اعل هذ األاععيل).
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اوسالم احلقدقداا لقد تكون رقعا اوسالم قد امتدت على يدي معاويا ومن واء بعده.
ولكن روع اوسالم قد تقلص ا وهام ا بل انبفذت.
فذن يهش رنسان ةاميا الروع اوسالمدا احلقدقدا يف مهدهاا وانبفاء شعلتها بقدام
ذل ا ل العضوه… فتل غلبا نفسدا والقدا ال ش فدها.
على أنغا لسغا يف اوا يوماً من ا يام أن ندعو الغا ري ابا معاويا .فه واء
من طبا ع الغا عاما .راا حنن يف اوا ن ندعوهو ري ابا عل ا فه ال حتاس ري
ارتفا نفس هد الكثاين أن يغالوه.
ورذا ا تاس ودل ن يدعى ري ابا معاوياا فلن يكون هذا ا دل احلاضر على
ووه العموم .فروع "مكدافدل " ال سدبرت على معاويا قبل مكدافدل بقرون()14ا ه ال
تسدبر على أهل هذا ا دلا وهو أا هبا من أن يدعوهو أ د رلدها! ا روع "الغفعدا"
ال تظلل ا فرا وا ماعات وا مو واحلكومات!.
وبعد فلس شدعداً قرر هذا الذي أقول .راا أنا أنظر ري ا سذلا من وانبها
الرو وا لق ا ولن متاس اونسان أن يكون شدعداً لدغتصر للتل الفاضل ا فع عن
"الوصولدا" اةاببا ا تدنداا ولدغتصر لعل على معاويا وعمرو .راا ذل انتصار لل فع
والغظافا واالستقاما".
يريد الرول بعد هذه البعون ال انل مغها بل ومرمها اثا من الشدعا أن يتتلل
من ما التشدع ولكن من م م أصحايب حممد  مكو بالرفا ا بدث على من انتقل
وا داً من أصحايب حممد  فكد وهو مكو على الكثا من أصحايب حممد 
والتابعل بذ و قد ارتدوا ري ا غحدر الذي انتشلهو مغه اوسالم.
ً
حكم السلف على من ينتقص أصحاب رسول اهلل  أو واحدا
منهم :

( ( )1مععو ددة ا د نظددر سدديف قطددب تسدديطر عليددن الددروق الميكعايليددة قبددل ميكددعايل اقددرون ،ورميددن األمددة جميع دعً
اعلميكعايلية ،وقف احت ى اإلخوان المسلمون امذا الكتعب الذ حدو هدذا المدفم وييدر و حتدو علدى الدفاع
عن الميراعنع الف عنة الممفو ية ،و مفق أهلمع ،وم هذا ادعإلخوان المسدلمون ميدرونن ،امدع هدو رأ أاد الحسدن

ا هذا المفم الذ

فاا عن أهلن ولو صحح لمو شيُعً؟ ).
3

قال أبو زرعا الرازي :
" رذا رأي الرول يغتقل أ داً من أصحايب رسول اهلل  فاعلو أنه زندي ا
وذل أن الرسول  عغدنا ا والقرآن ا وراا أ إل رلدغا هذا القرآن والسغن أصحايب
رسول اهلل ا وراا يريدون أن ر وا شهو نا لدببلوا الكتايب والسغاا وا رع هبو أويا
وهو زنا قا " .
وقال اومام أأد بن غبل:
".

" رذا رأي روالً يذار أ داً من أصحايب رسول اهلل  بسوء فا مه على اوسالم

وقال اومام م بن معل رأه اهلل تعاي :
"تلدد اذايبا اان يشتو عثمانا وال من يشتو عثمان أو طلحا أو أ داً من
أصحايب الغو  والا ال يكتو عغها وعلده لعغا اهلل وا ال كا والغا أمعل"(. )19
فما هو رأي أحل احلسن يف هؤالء ا ما الذين االفوا أصوله وااصا ا غه ،الواسع
ا فد ؟ا هل سامدهو بالالو؟ا ال نستبعدا واد ي اوع عن مغهنه وهو أبو احلسنا وما
أ راك من هو أبو احلسن؟ رنه امل لواء الدفا عن أهل الضالل والفنت ).

 -2حملة تتعلق مبويوع هذا الشريط الذي أزعج أبا احلسن
قل فده:
وــاء اوا ـوان ا ســلمون ري ا ملكــا العربدــا الســعو يا مــن بلــدان شــل غ ـااة يغشــرون فكــرهو
الباط ــل لدا ا ـ ـوا أبغاءه ــا ع ــن عقد ــد و وم ــغهنهو اوب ــذلوا وه ــو اً عظدم ــا بب ــرق ش ــل يف
ا ــدار وا امعــات وا تدمــات والــر الت وبغشــر الكتــو بكثافــا مثــل اتــو ا ــو و ي والبغَّــا
وســدد قبــو والا ـااغ واتــو أأــد الراشــد والغــدوي والبغبــاوي وحممــد قبــو وحممــد ســرور
وسعدد وإل وفتح يكن مع أالت التشويه لعلماء ا غه ،السلف ومـغهنهو والتهـوين مـن
اتبهو وفتاواهو ومعارضا و عغـدما تيفلـو هبـو ا ـداو بـالوقوف ري وانـو أعـدا هو وتذلدـو
(" )1التعر خ" ليحيى ان معين (ص

 /ترجمة رقو 2
4

).

أهل البد علدهو على مستوإل العـاع فاسـتولوا علـى عقـول معظـو شـبايب ا ملكـا مراـو و يف
ا داو ويسترو و للوقوف يف وانو ا عـداء ببـرق مـاارة ضـد يف َّكـام هـذه الـبال وضـد
علما ها وعقدد ا وأمغها .
فرأإل بعا أهل العلو من السـلفدل أنـه ـو التصـدي ةـذا التدـار الاا ـ وةـذه الفتغـا
العظدمــا فبــذلوا مــا اســتباعوا يف هــذا الســبدل واغ ـ وا ــداً مــغهو فكتب ـ عــد اً مــن الكتــو
وتكلم يف حماضرات اثاة يفس ،نل والبها ترفع لواء السغا وتذيب عغها وعن أهلهـا وتـد ا
الباطل باحلن ،وال اهل ونفع اهلل هبذه ا هو ا باراا .
وق ـ ــد ب ـ ــذل اواـ ـ ـوان ا س ـ ــلمون والقببد ـ ــون وه ـ ــو اً قاومته ـ ــا الك ـ ــن با عم ـ ــال السـ ـ ـريا
واوشاعات ا شوها على طريقا ا اايب الضالا ولكغهو ع ييفؤلفوا يف ذل الكتو.
(حرب أبي احلسن ملن يدعو إىل السلفية فيما يزيد على مائة
ً
وعشرين شريطا مألها باألكاذيب واالفرتاءام يف الوقت الذي
يستميت فيه للدفاع عن اإلخوان املفلسني)

فـ ـ ز حم ــامدهو الف ــذ (!)  :أب ــو احلس ــن ا ص ــري ف ــذعلن احل ــريب عل ــى الس ــلفدل باس ــو حمارب ــا
احلدا يا وحماربا الالو والظلو فقذف يف السا ا مبا يايد على ما ا وعشرين شريباً وبعـد مـن
ا قــاالت أنشــذ ةــا موقعـاً وألَّـ هــذا الكتــايب الــذي ــاه ب ـ " الــدفا عــن أهــل االتبــا " يعــين
اواوان ا سلمل .
وع يـ يف
ـذل وهــداً يف ااـ ا ا ااذيــو الـ ال ــرؤ عتــاة اواـوان علــى التفكــا فدهــا فضـالً
ـذل وهــداً يف ب ـ الكــالم وااتبــاف بعــا ا مــل لتشــويه اتــو وأشــرط
عــن ا هــر هبــا وع يـ يف
الداعد ـ ــا ري التمس ـ ـ بالكت ـ ــايب والس ـ ــغا واقتف ـ ــاء أو ـ ــر الس ـ ــل الص ـ ــاط و ع ـ ــوة الش ـ ــبايب ري
االوتمـا واال ـتالف ونبـذ أســبايب ا ـالف ومغهـا هــذا الشـريج الـذي هنــو علدـه واقتبـع مغــه
المات لدشوهه وييفغف،ر مغه ومن صا به اما فعل بسا ر ا شرطا ا َّغوه عغها .
فهذا الشريج تضمن معاين عظدما من الدعوة ري االعتصـام بالكتـايب والسـغا واال ـتالف
علدها ونبذ ا الفات وأسباهبا .
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يف الغهايا يفس ل سؤاالً عن أنا ( يعين اواـوان ا سـلمل ) يعتـ ون البغَّـا وا ـو و ي
الوهـايب فذوبـ
وال احل والغدوي وسدد قبـو يف مصـاف شـدخ اوسـالم ابـن تدمدـا وابـن عبـد َّ
ـذاوريْن وبــل البغَّــا وا ــو و ي وســدد
روابــا طدبــا تيفبـ  ،يف
ـل الفــروق العظدمــا بــل شـ َ
ـدت ْ اوســالم ا ـ َ
قبو وبدَّغ يف أن سلوك هذه البرق من احلدل وا كا د راا هو من أول االستدالء على عقـول
الشبايب وبدَّغ يف شد اً من أ وال اواوان وزعما هو .
ونشـذ عــن هـذا السـؤال واووابــا عغـه سـؤال آاــر عـن ســدد قبــو ااصـا فبدَّـْغـ يف عقددتــه
ووهلــه مبعــىن ( ال رلــه رال اهلل ) اوطعغــه يف الصــحابا وترادــاه علــى ا لدفــا الراشــد عثمــان بــن
عفان -رض اهلل عغه -وتراداه على بين أمدا وااصا الصحابا مغهو وتفضدل مغه ،أصحايب
اب ــن س ــبذ عل ــى م ــغه ،عثم ــان وتكف ــاه حلك ــام ب ــين أمد ــا وب ــين العب ــا اوس ــكوته ا بب ـ ع ــن
الــروافا والباطغدــا والقرامبــا والعبدــديل كومــات وماعــات وأف ـرا ابــل مــدع وــورة القرامبــا
واعت ها من الثورات اوسالمدا (!!) .
(موقف أبي احلسن من مكايد سادته اإلخوان املسلمني للدعوة
السلفية وأهلها وسائر يالالم اإلخوان وسيد قطب)

وق أبو احلسن على هذه الفظا ع والضالالت وأنـوا ا كـر والكدـد ةـذه الـبال والبعـن
ومـ ـ ْدع الس ــب دل
يف الص ــحابا الكـ ـرام -رضـ ـوان اهلل عل ــدهو -وتكف ــا ب ــين أمد ــا وب ــين العب ــا َ
والقرامبــا والســكوت عــن الــروافا والباطغدــا يف َوالً وماعــات وعقا ــد ومغــاه ،ا ف ـراو عــن اــل
ذل روغان الثعلو ااتب مقبعاً من آار الشريج لديف ز البغَّا يف صـورة ا ظلـوم وربدعـاً يف
سل علده أبو احلسن سد اورهايب رما أن
صورة الظاع ا كف،ر (!) فإن أىب ربدع عن التكفا َّ
يف
تيفكف،ر ورال فذن متغاقا (!!) .
أسذل أبا احلسن َّ :
رن عغوان هذا الفصل للدفا عن البغَّا وسدد قبو وا و و ي والاااغ
و يف
فلماذا َّرب َ عن الدفا عغهو والسـؤال وا ـوايب تـدور ر ا ـا علـدهو اوالسـؤال الثـاين ا تعلـ
بسد،د قبو َّراا هو ناشي عن السؤال ا َّول واووابا عغه.

فلماذا تراـ َ الـدفا يف هـذا ا وضـع عـن هـؤالء مدعـاً وذهبـ تتبـااى علـى سـن البغَّـا
فقج ؟ رن وراء ا اما ما وراءها .

) مددن "الددفاع "  " :ويف شـريج (( :لقــاء يف مغــال أحل معــاذ

 -وقددع أاددو الحسددن ( /

)) (أ) اقال  (( :البغا عا الاااغ عا ري أاوة الدهو والغصارإل انتلاى ونق صـفاً وا ـداً
يف ووه اوحلا )) اهـ .
فإذا اان الرول مقتغعاً مبا يقول فلماذا ال يصرع بكفره ؟ وقد سب أن قـال -امـا يف
شريج (( :لقاء مع فضدلته حبا ل )) (أ)  (( :ما فدش أافر من الدعوة ري و دة ا يـان ))
ا هـ  .فإما أن يصرع الرول مبا يعتقده من تكفاه اورال فهو متغاقا( )12اأوال يدري مـا اـرس
مـن ماغــه !!! أم أن الـدعوة ري و ــدة ا يـان مــن ا مــور ا فدـا الـ حتـاس ري رقامــا نــا
؟!! ورذا اان ا مر اذل فلمـاذا تصـفها بقولـ (( :مـا فـدش أافـر مـن الـدعوة ري و ـدة
ا يان()))11؟!!" .
أقــول  :يظهــر أن أبــا احلســن راه عمــن يــدعو ري و ــدة ا يــان وأنــه ال يراهــا اف ـراً ا
ولـذا يـدافع عــن عا ـا ويعتـ هو مـن أهــل االتبـا ويشـن ا راودـ واورهـايب علــى مـن يغتقــد
مــن يــدعو ري و ــدة ا يــان ( وال دــا ــل ــر عــره هــذا الضــاللا ومــاريب مــن يعرضــه
فعلى ماذا يغبوي هذا الرول؟ وما هو رأي من يدع له السلفدا ويغاف عغه؟ ).
(كالم حق يف بيان حال اإلخوان وزعمائهم يستنكره أبو احلسن،
فعالم يدل هذا أيها العقالء املنصفون؟)

قال أبو احلسن يف "الدفا عن أهل االتبا " (:)293-293/4
( )1انظر (ص )وايمع ايعن تمعق ن .

( ) هذا قولن علمعء اإلسهم حقعً ومممو شيخ اإلسهم اان تيمية وأنت قف اعترات اأن سيف قطب قو اوحفة

الوجود اعف أن مت تفاعمع عمن وتعف اتك ير إن ثبت ملأ عمن وأنع مع وعفت اتك ير اأ ال ر قين شدر وأولدى

اعلتمعقض القع و على الكذب وال ور .

( أقو  :ثو ععد أاو الحسن إلى ن

القو اوحفة الوجود عن سيف قطب ،اعع ب لمذا الرجل وتهعبن ).

" ويف ش ـريج  (( :الغقــد مــغه ،ش ـرع )) (/4يب) ذاــر مكانــا احلــافو ابــن نــر اوادمتــه
للسغا ا قال  (( :هل يقرن هذا بسدد قبـو اوال بدنـ سـدد قبـو ريـش عغـده؟! مـا ـوز
رذا ذاــر ســدد قبــو اوال البغــا اوا ــو و ي اأن يــذار ابــن نــر اال ــوز اســدد قبــو والبغــا
اوا ــو و ي رذا ذيفاــروا يــذار ا مدــين أاــوهو ويــذار الــروافا را ـوا و االــذين شــهدوا ةــو
اوزاوا يغهو اوقالوا  :أصولغا وأصوةو وا دة افإذا قالوا  :اد تقر و هبؤالء ؟ نقول  :هـو
اع فـوا اهــو شــهدوا علــى أنفســهو أن الــروافا راـوا و اهــاه وأنــه يــغهو اأصــوةو وأصــوةو
ــو
وا ــدة افــبمن نقــر و ؟ نقــر و بــابن نــر اوال بــا مدين وأمثالــه هــه ؟ نقــر و هبــؤالء
رض ـ ـوا اوه ـ ــذه ش ـ ــها ا و بذنفس ـ ــهو واتاب ـ ــا و()16ا( ) ....ال ـ ــوز أب ـ ــداً رذا ذا ـ ــر البغ ـ ــا اأو
ا ــو و ي أو ســدد قبــو اأو وا ــد مــن اوا ـوان ا ســلمل أن يــذار ابــن نــر والغــووي أبــداً
اوه ــذه م ــن ا االب ــات ام ــا ف ــدش أي نس ــبا ب ــل االوغ ــل أب ــداً ذوال را ـوان ال ــروافا اوياا ــون
ال ــرفا اوالغ ــووي م ــاريب ال ــرفا اال ــروافا ي ــغهو البع ــن يف أص ــحايب رس ــول اهلل اوه ــؤالء
يااــو و االبعــن يف زووــات رســول اهلل اتكفــا أصــحايب رســول اهلل ارمــدهو بالغفــاق ارمــدهو
بالر ة االاضو االلعن اله مغصو على أصحايب رسول اهلل اواواـوان ا سـلمون يقولـون :
أصولغا وأصـوةو وا ـدةاوأنـا أصـدقهو أن أصـوةو وا ـدة اوأ ـو روافـا  ...وهـؤالء يـدافعون
ع ــن ا ش ــعرياا وي ــدافعون ع ــن القبوري ــاا وي ــدافعون ع ــن ال ــرفاا وي ــدافعون ع ــن ا ــل الب ــد ا
ويقولون:
الروافا راوانـاا عرفـ ا  ...البغـاا وا ـو و يا سـدد قبـوا حممـد قبـوا رذا ذاـروا يقولـوا:
ابن نـرا قولـوا ا مدـين ا ا مدـينا رفسـغناينا وشـريعا مـداريا وأمثـاةو مـن راـوا وا وهـو
يع فــون هبــوا اآلن هــو را ـوا و يف الســو انا ويرســلون ا ــغ ري طه ـران يفشــف يفوالّ ال؟ ومــن
زمان زمان هو والروافا راوان)) اه ـ .فهـذا كمـه علـى البغـا وا ـو و ي اوحممـد قبـو ابـل
علــى اــل وا ــد مــن اواـوان ا ســلمل ا لقولــه :ال ــوز أبــداً رذا ذاــر البغــا اأو ا ــو و ي اأو
س ــدد قب ــو اأو وا ــد م ــن اواـ ـوان ا س ــلمل . . .ذوال راـ ـوان ال ــروافا  )) . .ولقول ــه :
((وأ و روافا )) اهـ" .

( )1ستأتيأ تعاعتمو وشمعداتمو للروااض .

أقــول  :هــذه ا راودـ ا اويــا ا الدــا ــل مــن أضــع ا لــا مــن هــذا احملــام ا هــول
الظلــوم ا ــدافع با هــل والباطــل ال تاــين عــن اوا ـوان ا ســلمل شــد اً ال ســدما وهــو يقولــون
بذاوة ا يان و ريا ا يان وأاوة الغصارإل وأاوة الروافا وراوع ما تقدما ( فهل اسـتبا
أبو الفنت أن ير على نقدي الثاب وبوت ا بال القا و على احلنـ ،الداماـا والغقـول ا ووقـاا
هل استبا أن ير ل بذضع احلن،؟ اال اال ) .
هــل يصـ أن يقــرن هــؤالء باحلــافو ابــن نــر وهــو يكفــر أهــل و ــدة الووــو ويكفــر مــن
يقول بالروعا ال يقول هبا الروافا وأفىن داته يف ادما السغا .
(مل يستأ أبو احلسن من سخرية سيد قطب بكليم اهلل موسى وال

من طعنه يف الصحابة وال من قوله بوحدة الوجود واحللول ،فعالم
يدل هذا أيها املنافحون عن أبي احلسن ؟)

قال أبو احلسن يف ( )229/4من "الدفا عن أهل االتبا " :
" ويف شريج (( :لقاء مـع السـلفدل الفلسـبدغدل )) (/4أ)اقـال (( :وـاء سـدد قبـو
الرافض االذي يسو أصحايب حممـد اوأهـا و اوسـو موسـى اوقـال بـاحللول وو ـدة الووـو
او داتــه الهــا ختــبج وتــذرو ااــرس مــن وامــا مــن وامــات الضــالل اري وامــا أاــرإل اومــن
ضــالل ري ضــالل اومــن شــدوعدا ري شــكوك وأوهــام اري اري اري اري رفــا اري اشـ اادا
ري اري اري اأا ــذ مب ــغه ،ا ــو و ي اا ــاف أن يق ــول باومام ــا فديفكشـ ـ أم ــره افق ــال :
احلاامدــا نــه رذا ســو الصــحابا اونــا إل باومامــا انفضــح ا مــور اوانكش ـ للغــا
افذبدةا باحلاامدا اوغال اوغال اوغال اوغال فدها  )). . . .اهـ .
(فرية كربى اخرتعها أبو احلسن يف الدفاع عن املودودي وسيد
قطب)

قل ـ فه ــذا االمــه يف ا ــو و ي اوهــو ال عل ــى رمدــه بالباطغد ــا()11ا وأن ســدداً ــ ،مغهن ــه
سددا ع يقـل باومامـا اامـا قـال ا ـو و ي اوأبـدةا سـدد باحلاامدـا تعمدـا
يف ذل ارال أن ً
ـوعاا للوقــوف علــى الــه اامــا هــو م ـرا الشــدخ ربدــع !!! وال ش ـ أن هــذا رم ـ
مــره اوتـ ً
للمو و ي وسدد بالاندقا والباطغدا اوهذا افر ر !!!
(هذا الرجل يغضب بشدة ألهل الضالل ،وال يغضب لدين اهلل
فعالم يدل هذا ؟)

فالرول مسكل ال يريد نقد سد،د قبو( )13وال ر كايا االمه (!) فمنر كايـا االمـه
ييفعت رم له بالكفر والاندقا (!) .
وذاــر تــذوره بــا و و ي يف بــايب اومامــا واســتبداله لءمامــا باحلاامدــا ييفعتـ يف كمـاً علدــه وعلــى
ا و و ي بالكفر والاندقا.
هكذا يفعل هذا احملام البار ون مغاقشا ولو على طريقا أهـل الضـالل ا أيـن هـو رمدـ
للمو و ي بالاندقا ؟ رن هذا ن رف هذا الرول احمل ف للكذيب ورم ا برياء بالبوا .
عمـن
تضمن االسـتهانا بالعقدـدة وال ،
ـذيب َّ
وهذا عغد أحل احلسن من العدل واونصاف ولو َّ
يق ــول بو ــدة الوو ــو اول ــو تض ـ َّـمن االس ــتهانا مبكان ــا ن ــو اهلل موس ــى ص ـلَّى اهلل علد ــه وس ـلَّو
ومبكانا الصحابا رضوان اهلل علدهو .
اــل ذلـ ال يهــو أبــا احلســن صــا و الــدفا عــن أهــل االتبــا فكـ َّ
ـذن ا نبدــاء والصــحابا
ـو علـدهو ال ـوز ـل ـر ذاـره فضـالً عـن الـدفا
لدسوا مـن أهـل االتبـا ؟!! والظلـو ا غص ب
عغهو (!!) .

( ( )1أقو  :متى وأ ن رميت المودود اعلبعطمية ،وأ ن دليلن؟ إنن االاتراء ،امل قدول الصدعدق اد المدودود :

إنن قع اعإلمعمة رم لن اعلزنفقدة؟ ،وهدل همد دف علدى ملدأ أ مدع العقدهء المبمدعء؟  ،ألديس قدو أاد الحسدن

هذا من البمتعن وقو الزور؟ ،وإما لو تستح اعصم مع شُت ).

( ) ( ال وال نقف اإلخوان المسلمين ،ا ن ملأ قض م

عن ).

وهــذا ا ــغه ،عغــد أحل احلســن عــل الغــا يستصــارون فتغــا اواـوان ا ســلمل والقببدــل
وقد تضاءل -واهلل -فتغتهو أمام فتغا أحل احلسن(. )13
(دفاعه عن زعيم اخلرافيني والقبوريني حكمتيار الذي دمر كنر
السلفية)

قال أبو احلسن يف "الدفا عن أهل االتبا " (: )229/4
"ويف شـريج  (( :ولسـا يف البـا )) (يب) اقـال  :يف كمتدـار وماعتـه  (( :مـا عغــدهو
تو دد وال عقددة )) اهـ فهل هؤالء مسلمون ؟!!
والشــدخ ربد ــع رذا اــان واوق ـاً ــا يقول ــه يف هــؤالء الق ــا ة وغــاهو فلم ــاذا ال يصــرع بكف ــرهو
ال
سبما تقتضده أصـوله وقواعـده السـابقا او سـو انتفااـه وَشواـه بذنفـه قـا الً  :أنـا
أا ــاف م ــن اوره ــايب الفك ــري ال ــداتاتوري ؟! ف ــإن ع يص ــرع ب ــذل فإم ــا أن ي او ــع ع ــن
قواعــده الســابقا اورمــا أن يكــون متغاقض ـاً اأو أنــه اف ـ أمـ ًـرا مريب ـاً اواهلل عــا ووــل يقــول :
(واعلموا أن اهلل يعلو ما يف أنفسكو فا ذروه ) البقرة  )491(:اواهلل ا ستعان" .
 -التعليق :

ييفــدافع أب ــو احلس ــن ص ــا و الع ــدل واونص ــاف واحمل ــاريب للظل ــو (!) ع ــن كمتد ــار قا ــد
ا ـرافدل وا تبــاا علــى هــدم القبــور ا عبــو ة الـ هــدمها الســلفدون يف " يفاغــر" َّن كمتدــار
()39
يعت هــا مــن رمــوز ــد الشــعو ا فاــاين (!) فمــا اــان مــن كمتدــار رالَّ أن يف ـ ّـر ودش ـاً
( ( )1وم ملأ ف المعس من فاا و حدعم عمدن و عتبدر وأمثعلدن مدن أهدل السدمة ،اكدو هدو البدون شعسد ادين
هاالء واين السلف الصعلح ومن سعر على نم مدو اد قمد هدذا الصدمف مدن المدعس وتبف عدن وتحدذ ر المدعس مدن

شر ).

( ( )1واليعب األاغعن من أشف المعس إيراقع ا البف والخرااعت والير يعت ! و عنوا أ عم ال معد األاغعن ال
سمحون ألحف أن فعو إلى التوحيف و حذر من اليرك والبف ! و عنوا ُامون أهل التوحيف وإن قدفموا أمدوالمو

ومم مدو لل مددعد !ولقددف جددعء األسددتعم راشددف الرحيلد -رحمددن اهلل -اكميددعت بيددرة مددن تددب التوحيددف ارا ددوهع!

المددع ددُس مددن قبددولمو لمددع مهددب امددع إلددى اليدديخ جميددل الددرحمن -رحمددن اهلل -وجييددن الموحددف ن ا رحددوا امددع

وتقبلوهع اصفور رحبة) .
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ارافدـ ـاً وم ــن اواـ ـوان ا س ــلمل ة ــدم رم ــارة " يفاغ ــر " -الـ ـ قامـ ـ عل ــى التو د ــد والسـ ـغَّا-
وتش ـريد أهلهــا وقتــل مدــل الــرأن الســلف الصــا ق اجملاهــد -رأــه اهلل -اوارتب ـا كمتدــار
بالروافا وبذمريكا معروف ومع ذلـ يرمـ مدـل الـرأن الغ ـايه -رأـه اهلل -بالعمالـا مريكـا
(!!)  .واــل هــذه ا عمــال الـ صــدرت مــن كمتدــار ال ــوز ذارهــا َّن ذلـ ييفثــا غضــو
أحل احلسن قا د البا فا ا غصورة يف هذا العصر ورافع رايا العدالا واحملاريب للظلو (!!!) .
واــل هــذه ا راتــو العالدــا ع مصــل علدهــا وهــو نــا و َّ
وراــا ناةــا ب ـ "البلبندــا" و"السفســبا" و
"اوره ــايب الفك ــري" فله ــذا ال ــوز ــد أن ييفث ــا غض ــبه فدغتق ــد اواـ ـوان ا س ــلمل ال ــذين
أ الهو يف وواره وح أايته سواء مغهو ا داء وا موات .
وعغــد هــذا اومــام العــا ل (!) ال ــوز الــدفا عــن ا ــغه ،الســلف وأهلــه ولــو يفســفك مــاؤهو
وهد،م يارهو وانتهك أعراضهو (!) اما فعل كمتدار بذهل " يفاغر " .
يف
(متويهام وأراجيف ألبي احلسن وإبطاهلا)
 -قال أبو احلسن يف ( )227/4من "الدفا " :

" ( تمبيددن )  :لــو أن الشــدخ ربدعـاً وبـ علــى طريقــا وا ــدة اوأبــرز أ لتــه اوووقهــا اأو أ ــال
القار على نـل اـالم لالفدـه اوذاـر ا صـا ر الـ نقـل مغهـا اونـاقش هـذه ا قـاالت بقواعـد
ســلفدا اووو ـ االمــه بالغقــل عــن علمــاء الســغا التَّبعــه طــاليب العلــو افـ َّ
ـإن احل ـ َّ عغــدهو أع ـبا
()37
ج عش ـواء ايف أره
علــدهو
ج َاـ ْـب َ
مــن اــل أ ــد فــر اً اــان أو ماعــا الكــن الروــل َاــبَ َ
رو ـالً ا أارهــا ووــازف وهــول اونقــا مــا قــد اــان
حل ْْ ْْ ا ايف لدلــا المــاء اوراوو اوقــدم ْ
َ
أبرم اوما علده قد عول !!! فسقب الثقا يف االمه وال ول وال قوة رال باهلل ".
 التعلي ددق  :ا ــل ه ــذا م ــن تويه ــات وسفس ــبات ه ــذا الرو ــل ورالَّ فذن ــا وابـ ـ -وهللاحلمــد -علــى مــغه ،وا ــد واوه ـ يف بــه أهــل الضــالل ومــغهو اوا ـوان ا ســلمون انبالق ـاً مــن
اتــايب اهلل تعــاي وسـغَّا رسـوله صــلى اهلل علدــه وسـلَّو ومــغه ،الســل الصــاط  .واتابــا مووَّقــا
( )1قصف اطهب العلو همع ن سدن الثدع رة علدى الحدق الم عدلدة اعلبعطدل والعمدعد و قصدف أمثعلدن مدن أهدل األهدواء
المععنف ن.
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توودقاً قدقاً ومؤيَّدة من العلمـاء الكبـار اوأراودفـ با ااذيـو والتمويهـات ال حـ ب
ج مـن قـدر
احل  ،وأهله شد اً .
(واــل ا غصــفل الــذين م مــون احل ـ وأهلــه وم مــون ا ــغه ،الســلف قــد تلق ـوا االم ـ القــا و
علــى احلنــ ،وال اهــل بــالقبول واال ـ اما أمــا أهــل العغــا والسفســبا فلــو و ــتهو بكــل آيــا
فــإ و ال يقبلو ــاا وال يســلمون هبــاا فــالبالء راــا ه ـو فــدهو ال يف ا لــا ال ـ يســتك ون عغهــا
ويعاندو ا ).
(فتوى اللجنة الدائمة فيمن يدعو إىل وحدة األديان بأن هذه
الدعوة صرحية يف الكفر والردة(..) 2اخل)

 أصــدرت اللنغــا الدا مــا للبحــوو العلمدــا واوفتــاء بر اســا ا ــا ا ف ـ العــام الشــدخ عبــدالعايا بن عبد اهلل بن باز-رأه اهلل -فتوإل يف ببالن عوإل و دة ا يان بدَّغ ببال ـا مـن
عشرة أووه نذار مغها ا ووه الثالوا اآلتدا :
 -أوالً  :أن من أصول االعتقا يف اوسالما ا علومـا مـن الـدين بالضـرورة اوالـ أمـع علدهـا

ا سلمون  :أنه ال يوود على ووه ا ره ين سوإل ين اوسـالما وأنـه ااتـا ا يـانا
وناسخ مدع ما قبلـه مـن ا يـان وا لـل والشـرا عا فلـو يبـ َ علـى ووـه ا ره يـن ييفتعبـد اهلل
به سوإل اوسالما قال اهلل تعاي( :ومن يبتـ غـا اوسـالم يغـا فلـن يقبـل مغـه وهـو يف اآلاـرة
مــن ا اس ـرين) {آل عم ـران .}31 :واوســالم بعــد بعثــا حممــد صــلى اهلل علدــه وســلو هــو مــا
واء به ون ما سواه من ا يان.
 ثعنيًددع  :ومــن أصــول االعتقــا يف اوســالم أن اتــايب اهلل تعــاي ( :القــرآن الكــرمي) هــو آاــراتو اهلل ناوالً وعه ًـدا بـريب العـا لا وأنـه ناسـخ لكـل اتـايب أنـال مـن قبـل مـن التـوراة والابـور
واوأدــل وغاهــاا ومهــدمن علدهــاا فلــو يبـ اتــايب مغــال ييفتعبــد اهلل بــه ســوإل( :القــرآن الكــرمي)
( ) ( هذ ال تعوى وييرهع ممع ف ن اإلخوان لو تكبح جمعق وتمور هذا المحعم الذ عف ن سن أسفاً هصوراً
علددى السددل ية وأهلمددع ،و مثددل اد الوقددت ن سددن حمعمددة السددهم اعلمسددبة لإلخددوان وأمثددعلمو ،و مددف ن سددن للددفاع
عممو ،و رى أن ل ملأ من العف ورد الظلو اعع بوا ).
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قال اهلل تعاي  ( :وأنالغا رلد الكتايب بـاحل مصـدقا ـا بـل يديـه مـن الكتـايب ومهدمغـا علدـه
فا كو بدغهو مبا أنال اهلل وال تتبع أهواءهو عما واءك من احل ) {ا ا دة.}23 :
 -ثعممًع  :رن الدعوة ري ( و دة ا يان ) رن صدرت من مسـلو فهـ تعتـ ر ة صـرما عـن

يــن اوســالم ــا تصــبدم مــع أصــول االعتقــا ف ضــى بــالكفر بــاهلل -عــا ووــل-ا وتببــل
صــدق القــرآن ونســته مدــع مــا قبلــه مــن الكتــو اوتببــل نســخ اوســالم مدــع مــا قبلــه مــن
قبعـا امدـع أ لـا التشـريع
الشرا ع وا يان وبغـاء علـى ذلـ فهـ فكـرة مرفوضـا ش ً
ـرعا حمرمـا ً
يف اوسالم من قرآن وسغا ورما ) اهـ .رقو الفتوإل  73294بتاريخ 7273/7/41هـ.
 أقول  :لقد عرف القار الكرمي موق اواوان ا سلمل من و دة ا يان وأاوة ا يانو ريا ا يان من نصو مقاال و الثابتا ا ووَّقا بذقالم اواوان ا سلمل أنفسهو.
وعــرف حمامــاة أحل احلســن عــغهو ورمدــه مــن يغقــل االمهــو ويغتقــدهو بــالظلو والالــو والتكفــا
مبنر الغقل .
ولقد وص نفسه بذوصاف عظدما تيفبهـر القـار (!) وص َّـرع ب َّ
ـذن العـدل واوـو والظلـو ـرام
وأشار ري أنَّه ال يقبل رالَّ االم أهل العلو والعدل .
صرع العلماء بكفر من يدعو ري و دة ا يان  ..رخل .
وقد َّ
فهل يقبل اآلن أبو احله فتوإل اللنغا الدا ما وعلى رأسها العالما ابن باز-رأه اهلل -؟
وهل يقبل فتوإل العالما حممد بـن عثدمـل -رأـه اهلل -؟ أو سـافا فتـاواهو ؟ ويعتـ هو مـن
الظلما الاالة اما كو على ربدع بذنَّه غال وااع ومتغاقا  ..ري آار طعونه.

(حكم من يدافع عن البدع والضالالم)
وأاااً فما كو من يدافع عن أهل البد ااصا رذا اانوا مـن هـذا الغـو الـذين يـدافع عـغهو
أبو احلسنا بل ميندهو ويعت هو أهل سغا؟!
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ا ـ ـوايب  :لق ــد ح ــدو ش ــدخ اوس ــالم -رأ ــه اهلل -ع ــن أه ــل و ــدة الوو ــو وب ــل ض ــالةو
وابرهو قال :
" و ــو عقوبــا اــل مــن انتســو رلــدهوا أو ذيب عــغهوا أو أوــىن علــدهوا أو عظــو اتــبهوا أو
عــرف مبســاعد و ومعــاونتهوا أو اــره الكــالم فــدهوا أو أاــذ يعتــذر ةــو بــذن هــذا الكــالم ال
يدرإل ما هوا أو :مـن قـال :رنـه صـغ هـذا الكتـايبا وأمثـال هـذه ا عـاذيرا الـ ال يقوةـا رال
واهـلا أو مغـاف ا بـل جتـو عقوبــا اـل مـن عـرف ـاةوا وع يعــاون علـى القدـام علـدهوا فــإن
القدام على هؤالء من أعظو الواوبات و أفسدوا العقول وا يان علـى الـ مـن ا شـايخ
والعلم ـ ــاءا وا ل ـ ــوك وا مـ ـ ـراءا وه ـ ــو يس ـ ــعون يف ا ره فس ـ ــا ًاا ويص ـ ــدون ع ـ ــن س ـ ــبدل اهلل.
فضــررهو يف الــدين أعظــو مــن ضــرر مــن يفســد علــى ا ســلمل ندــاهوا وي ـ ك يــغهو اقبــا
البري ـ ا واالتتــار الــذين يذاــذون مــغهو ا م ـوال ويبقــون ةــو يــغهوا وال يســتهل هبــو مــن ع

يع ــرفهوا فض ــالةو ورض ــالةو أعظ ــو م ــن أن يوص ـ ا وه ــو أش ــبه الغ ــا بالقرامب ــا
الباطغدا " ا هـ ( الفتاوإل.)794/4

(وق ــال احل ــافو اب ــن اث ــا -رأ ــه اهلل -يف "ااتص ــار عل ــوم احل ــديث" ( )997-999/7م ــع
"الباعــث احلثدــث"" :وهــذا البتــاري قــد اـ ّـرس لعم ـران بــن بــان ا ــارو مــا ع عبــد الــرأن بــن
ملنو قاتل عل ا وهذا من أا الدعوة ري البدعا! واهلل أعلو".
أق ددو  :را ــا أا ــرس ل ــه البت ــاري ــديثاً وا ــداًا ق ــال احل ــافو اب ــن ن ــر يف "ه ــدي الس ــاري"
( " :)212وهــذا احلــديث راــا أاروــه البتــاري يف ا تابعــاتا فللحــديث عغــده طــرق غــا هــذه
عن عمر -رض اهلل عغه -وغاه".
والشاهد من االم ابن اثا أنه اعت مدع عمـران بـن بـان البـن ملنـو مـن أاـ الـدعوة ري
البدعاا وه بدعا ا وارس.
وس ـ ل الشــدخ ابــن بــاز –رأــه اهلل تعــاي -ــال شــر ه لكتــايب "فضــل اوســالم" وذل ـ يف
مسنل هبذا االسو عن من يثين على أهل البد وميد هو :هل يذاذ كمهو؟ فذوايب:
شريج ّ

( نعــوا مــا فدــه ش ـ
نسذل اهلل العافدا! ).

مــن أوــىن علــدهو ومــد هو هــو ا ةــوا يــدعو ةــوا هــذا مــن عــا وا

فمــا رأي أحل احلســن وأمثالــه( )39ــن تغبب ـ علــدهو هــذه ا كــام الصــا رة مــن ه ـؤالء ا مــا
ا عــالم هــل ســدقبلو ا فدتوبــون ري اهلل مــن هــذا ا ــغه ،الضــال الــذي يســاون علدــه والــذي يــرمدهو
يف ه ــوة الب ــد والض ــالل؟ وه ــل س ــدعلغون ر ان ــتهو ه ــل الب ــد ال ــذين م ــامون ع ــغهو با باطد ــل
وا صــول الفاســدةا أو ســدعاندون ويســتمرون يف أبــاطدلهو وحمامــا و عــن أهــل ا ه ـواء والضــالل
فدلحقون هبو فدكونون مغهو ومن الدعاة ري بدعهو وضالال و؟
ورنا لتوبتهو الصا قا ورووعهو ري احل ومغه ،السل الصاط غتظرون).

وكان الفراغ منه يف الثاني عشر من شهر حمرم عام  221هـ

وثمعء عليمو أاو الحسن ثو عفنعن عرعور).
(( )1وأشف هاالء داعععً عن أهل البف الكبرى ً

ملحق وهو من اإليافام التي نوهنا عنها يف املقدمة
قال أبو احلسن يف اتابه"الدفا عن أهل االتبا " (:)963-961/4
"وقــال يف ش ـريج  " :احلــث علــى االوتمــا واال ــتالف " ووــه ( أ )  7279هـ ـ " : .
اواوان ا سـلمون ا أنـا أقـول  :ر ـو معـوا شـر البـد ا ال شـ ا وال أزال أصـر علـى هـذا ا
وم ــا از ت ب ــذل رال يقدغ ـ ـاً ا ف ــإن تغظ ــدمهو ق ــام عل ــى أه ــل الب ــد والض ــالل م ــن لتل ـ ـ
االجتاهات وا شاريب " اهـ.
فم ــع االم ــه ه ــذا ال ــه ا وم ــع م ــا س ــب يقول ب ــدون روي ــا وال ان ــل وال مب ــاالة بال ــذين
يعرفون احلقدقا( " : )32حنن ما نكف،ر الدعاةا ل ا زنا من تبديعهو"!! ( فمال هؤالء القوم
ال يكـا ون يفقهــون ـديثا)!! أال يــدرك هـؤالء ا تبــا ا قلـدة قدقــا الروـل ( أم علــى قلــويب
أقفاةا ) ؟!!
وتذمــل أن االمــه هــذا اــان يف ســغا  7279ه ـ ا ومــع أنــه يف " الغصــر العايــا " ا ببــو
سغا  7271ه ـ ييفغكـر أن يكـون قـد كـو علـدهو حبكـو وا ـد مـن أ كـام الضـالل أو البدعـا
أو ا ــروق مــن الســغا  . . .اخل !!! فمــن الــذي سدصــدق هــذه التغاقضــاتاوتغبل علدــه هــذه
ا راوغات؟!!".
أق ددو  :أوالً -االمـ ـ ه ــذا يف اواـ ـوان ا س ــلمل ـ ـ ا أل ــده يف تغظ ــدمهو رواف ــا

عغدهو من الالو يف أهل البد لدروـا أ ـو يعتقـدون فـدهو أ ـو ةـو سـلبا تكويغدـا علـى اـل
ذرة من ذرات الكون.
ويفض ــلو و عل ــى ا نبد ــاءا ويكف ــرون أص ــحايب حمم ــد -ص ــلى اهلل علد ــه وس ــلو -رال
عد اً قلدالً مغهو.
ومرف ــون الق ــرآن الك ــرمي حريف ـاً ال يلحقه ــو فد ــه الده ــو والغص ــارإلا ويرتكب ــون الش ــرك
ا ا ا فددعون ويستادثون بذ ما أهل البد يف الشدة والرااءا ويذحبون ةـوا ويغـذرون ةـوا
ضموا ري عقا دهو عقا د ا همدا وا عتالا والقدريا.
ويبوفون بقبورهو ويسندون ةاا وقد ّ

( )1أ افون مبعالة اأا الحسدن ألندن هدو ال دذ الدذ

عدرف الحقدع ق ،والواقد أندن قدف أعمدع المدوى اده ميدز

الحق من البعطل ،وأهدل البعطدل أحدب إليدن وأقدرب إليدن ،ولمدذا هدو سدتميت اد الدفاع عدممو ،و درى أن أعمعلدن

اليميعة عف وإنصعف.

واوا ـوان ا ســلمون يوالــون الــروافاا ويقــول أ مــتهو :رن أص ـولغا وأصــوةو وا ــدةا
ويقفون ري وانبهو يف الفنت وا داو بصفا مستمرة.
ويف تغظدمهو صوفدا بل ما قام أصل تغظدمهو رال علدهو.
وفــدهو القبوريــون الاــالة مــن لتل ـ طوا ـ التصــوفا وعغــدهو مــن البــد الك ـ إل
اتعبدل صفات اهلل والقول بعقددة احللول وو دة الووو والشـرادات الكـ إل اـدعاء غـا اهلل
يف الشدا د والذب والغذر والبواف بالقبور وغا ذل من الضالالت.
ويف تغظدمهو الغصارإل وافاهو هذا ضالالً.
ويف تغظ ــدمهو ا ـ ـوارسا وف ــدهو م ــن الب ــد الكـ ـ إل الكث ــاا ومغه ــا تكف ــا اث ــا م ــن
الصــحابا وعلــى رأســهو عثمــان وعل ـ -رض ـ اهلل عغهمــا-ا وقــد ضــموا ري عقا ــدهو عقا ــد
القدريا وا عتالا.
ويتح ــال اواـ ـوان ا س ــلمون م ــع الش ــدوعدل والعلم ــاندل هغ ــا وهغ ــاك يف اث ــا م ــن
ا غاســباتا فمــع اــل هــذه ا تــازي ا ووــو ة يف تغظــدمهو تــرإل أبــا احلســن يســتمد يف الــذيب
عغهو وماريب من يغتقدهو ويبل واقعهو نصحاً لءسالم وا سلمل.
ألدس أعماله هذه من أا الاش وا دانا لءسالم وا سلمل؟
ألدس من أشد أنوا الفنور يف ا صوما بالباطل؟
يرإل الرول الكالم احل مغكراً والماًا ويـرإل أن فدـه تغاقضـاً يصـدر مـين بـدون رويـا وال مبـاالة
بالذين يعرفون احلقدقاا يعين نفسه ا اهلا وا رعبا ذات اورهايب الفكري.
فلغغظر ري معرفته باحلقدقا.
أوالً -ال أعــرف عــن نفسـ بعــد معـرف بــاواوان ا ســلمل ومــا تضــمه مــن البوا ـ
الضـالا رال أين أبـدعهوا وال أعــرف أين يف يـوم مـن ا يــام قـد أنكـرت تبــديع ةـوا فلدـذت أبــو
احلســن بــالغل الواض ـ مــن أق ـواغ أين ال أبــدعهو وأ ـ ز مــن تب ــديعهوا و ون ذل ـ ا ــر
القتا .
ثعنيعً -هذا نل االم يف اتايب "الغصر العايا"
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"أمــا أهــل البــد فــذرإل مــن ـ اوســالم وا ســلمل أن أنتقــدهو نصــدحا هلل ولكتابــه ولرس ـوله
و مــا ا ســلمل وعــامتهو ا ولــن أبــاغ بإروــاف ا ــروفل ورشــاعات الظــا ل الادــورين علــى
الباطل والبد وأهلها(.)31
أمــا ا ماعــات فمــن تــوفرت فدــه شــرو التبــديع فــال مــانع مــن تبــديعهو ا فا ماعــا الـ تبــايع
علــى أربــع طــرق صــوفدا ضــالا فدهــا احللــول وو ــدة الووــو والالــو يف ا ولدــاء ا وفدهــا اوروــاء
وغــا ذلـ مــن البــد أبــدعها وقــد بــدعها غــاي ــن يقتــدإل هبــو االشــدخ تقـ الــدين اةــالغ
اوالشــدخ أ ــو التــو ري( )36واث ــا مــن أه ــل الســغا ق ـاً ال ا عــاءاًا وا ماع ــا ال ـ تض ــو يف
صــفوفها الــروافا وا ـوارس وغــالة الصــوفدا بــل والغصــارإل وفدهــا مــن يــدعو ري و ــدة ا يــان
وأاوة الغصارإل وغا ذل من الباليا والرزايا فقد بدعتها وهذا مقتضى مغه ،السل .
ولن نباغ رن شاء اهلل با راود الباطلا ا واورهايب الفكري الداتاتوري.
وأما ا ماعات وه ا اايب فما أذار أنين بدعتهو ين انتظر الما العلمـاء فـدهو( )31فـإن
اغ ـ أطلق ـ علــدهو لفــو البدعــا فلدــذاره غ عبــدالرأنا ورال فعلــى الغــبالء أن يضــدفوه ري
قاموسه ا عروف
وأمــا أين أطلق ـ علــى ا ماعــات المــات الكفــر ورمدــتهو بالاندقــا واوحلــا وا ــروس .فلدــذار
مواضــع ذل ـ مــن اتــو ا فــإن عنــا عــن ذل ـ ورال فه ـ مــن مصــغعه الفدــاه فلتض ـ ري
قاموسه الواسع" .
أال يرإل القار أن أبا احلسن يكذيب ويف ي عل َّ هذا التغاقا؟ فلماذا ع يذار نل االمـ
هذا؟
أال يــرإل القــار ادانتــه ورافــاءه لكالمـ هــذا تلبدسـاً وتويهـاً لدقغــع الغــا بــذ ّن ربدعـاً يتغــاقا
يف قضدا اواوان ا سلملا فتارة يبدعهو وتارة يغكر أن يكون كو علدهو حبكو وا د مـن
( )1قلت هذا الكدهم رداً علدى عبدف الدرحمن عبدف الخدعلق الدذ
والتأصيل البعطل للذب عن أهل ال ه

قلدف أادو الحسدن اد الدفاع عدن أهدل البعطدل

علتبليغ واإلخوان المسلمين ولحرب أهل السمة ،ثدو ط ّدور أادو الحسدن

هذا المممج و اد علين أصوالً وت عنيع شف فاً وطو ن س ا هذ األاعطيل.
( ) ا ملأ الوقت ،وأقو اآلن :والعهمتعن اان اع واأللبعن وعلمعء الحف
( ) ثو قع العلمعء ايمو لمة الحق ،اصفعت ان.

والسمة ا الممف واع ستعن.

أ كــام الضــاللا وهــذا مــن اذبــه الكبّــارا فمــل قلـ  :رين ع أ كــو علــى اواـوان ا ســلمل
حبكو وا د من أ كام الضالل وا روق من السغا؟ وأين قيفلتيفه ؟
فكتاحل "الغصر العايا" وغاه لده فده رال تبديعهو العا ل بغاءاً على واقعهو رذ يضو تغظدمهو
الــروافا وا ـوارس وغــالة الصــوفدا بــل والغصــارإلا ويف تغظــدمهو مــن يــدعو ري أاــوة ا يــان
وو دة ا يان.
وب ّدع ماعا التبلد مبا فدها من الضالل اما ترإل االم الذي نقلته من "الغصر العايا".
وأبو احلسن يبدي ويعدد أ كامه على اواوان ا سلمل وماعا التبلد بذ و من أهل السغاا
وماريب من يغتقدهو أو يبدعهوا وهو يعلو والغا يعلمـون أن اومـامل ابـن بـاز وا لبـاين قـد
أاروو ا من أهل السغا وا ماعاا واعت هو ابن باز االل يف االوغتل والسبعل فرقاا وقـال
ا لباين عن اواوان ا سلمل :ر و لدسوا من أهل السغاا بل هو أعداء السغا أو حنو هذا.
وأضــد اآلن ـن ب ـ ّدعهو وطعــن فــدهو وأاــروهو مــن أهــل الســغا  :الشــدخ الفــوزان
والش ــدخ اب ــن عثدم ــل والش ــدخ ص ــاط اللحد ــدان والش ــدخ الا ــديان والش ــدخ ص ــاط آل الش ــدخا
واالمه فدهو شديد وداً ومغه  " :فإن من أبرز مظاهر الدعوة عغـدهو التكـتو وا فـاء والتلـون
والتقريب ري من يظغـون أنـه سـدغفعهو وعـدم راهـار قدقـا أمـرهوا يعـين أ ـو باطغدـا بغـو مـن
أنواعها".
والشدخ أأد حممد شاار دث وصفهو بذ و اوارس فقال  " :اوارس اا وارس القدماء
الذين اانوا يقتلون أصحايب رسول اهلل ويَ َدعيفون من اع ف على نفسه بالكفر " انظر "مهرة
مقاالت العالما أأد شاار" (. )219/7
وقال فدهو  " :قلبوا الدعوة اوسالمدا ري عوة رورامدا هداما يغف علدها الشدوعدون والدهو
مع نعلو ملأ علو اليقين " انظر ( تقرير عن شؤون التعلدو والقضاء ا قدم ري ا ل عبد
العايا رأه اهلل سغا 7323م ) للعالما أأد شاار رأه اهلل .

والشــدخ حممــد امــد الفقـ والشــدخ أـا ا نصــاري والشــدخ أأــد بــن مـ الغنمـ
والشدخ مقبل بن هـا ي الـوا ع والشـدخ زيـد بـن هـا ي ا ـدال والشـدخ حممـد أمـان ا ـام
()33
ر و اهلل أموا و و فو أ داءهو. -
ه ــؤالء العلم ــاء ه ــو أع ــالم ا َّم ــا وم ــن ش ــهداء اهلل عل ــى الغ ــا وع يتكلمـ ـوا يف ه ــذه
فعا أيها الغاص لغفسه و يغه على أ كامهو بالغواوذ .و عغـ
ا ماعا رال بعلو و نا َّ
معارضا اةم ،والرعا أهل اوف والتلبده وا دا .
والثاً -اغ اعا يف الص على من ي ّدع السـلفدا اعبـد الـرأن عبـد ا ـال الـذي
ص ت علده اوغ عشرة سـغاا وصـ ت علـى أهـل ر دـاء الـ او ـواغ عشـرين سـغاا وعـدنان
عرعور ص ت علده سغواتا وا اراوي ص ت علده سغواتا واذحل احلسن ص ت علده ـواغ
سبع سغواتا وعل سن احللو ومن معه ص ت علـدهو ـواغ عشـر سـغواتا هـذا أحل يف
الص وعدم التسر بالتبديع ن ي ّدع السلفدا.

رابعاً -واذل القببدون ص ت علدهو سغوات دث اانوا وال ياالون يتظاهرون بذ و
سلفدونا واان العلماء يذاذون هبذا الظاهر فال يبدعو وا واغ سـا راً علـى ابـى العلمـاءا
فلمـ ــا اهـ ــرت أق ـ ـواةو واهـ ــر مـ ــغهنهو ا غحـ ــرف تصـ ــدي لغقـ ــدهو وبدـ ــان مـ ــا عغـ ــدهو مـ ــن
ا تالفاتا واالل هـذا التصـدي وـاءين حممـو احلـدا وعبـد اللبدـ باَشدـلا وطلبـا مـين أن
أبــد رؤوســهو اســفر وســلمان العــو ة وغا ــاا فذبد ـ مــن حقدـ مبلــبهوا وقل ـ ةــو :هــذا
للعلماءا زيدوين من ا ال ظات علدهو وأنا أنقدها وأرسلها للعلماء لدكـون احلكـو مـغهوا أمـا
والعلم ــاء ال ياال ــون مس ــغون الظ ــن هب ــوا فل ــن أس ــبقهو ري احلك ــو عل ــدهو ن ذل ـ سدض ــر
بالــدعوة الســلفدا ا وأنــا لــن أســعى فدمــا يضــر بالــدعوة الســلفدا وأهلهــاا واســتمر عبــد اللبدـ
باَشدــل يف ا ــدال مع ـ ـواغ ســاعتل ونص ـ وأنــا أرفــا طلبــه أايــا للــدعوة الســلفدا مــن
ا ضرار.
( )1انظدر "إرشدعد أولد األلبدعب إلددى حكدو تعدفد الممدعهج الفعو دة واألحدزاب"  /لعبدف اهلل ادن محمدف ادن حسددين

صددغير الم م د و" تمبيددن الممي د الغب د وتددذ ير السددل
إسحعق هير ان عيسى السطع

الددذ

امددع خلددت إليددن حددع أا د الحسددن المددأرا " ألا د

ال زا ر  .اممع بيمعن لأ أقوا هاالء العلمعء اعلت صيل ومصعدرهع.
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فكغـ ـ أ كـ ـ ه ــذا ا وقـ ـ رذا سـ ـ ل ع ــن ه ــؤالء القببد ــل أو طيفل ــو م ــين تب ــديعهو ــل
اشتدت فتغتهو واهرت أ واةو وعرف العلماء واقعهـوا فوصـفهو اومـام ابـن بـاز بـذ و عـاة
الباطل وأهل الصدد يف ا اء العكرا أمع هد ا ابار العلماء على أنه و على هؤالء سـفر
وسـ ـ ــلمان ومـ ـ ــن معهمـ ـ ــا يف الفـ ـ ــنت أن يتوب ـ ـ ـوا ري اهللا ورال فدنـ ـ ــو أن ميغع ـ ـ ـوا مـ ـ ــن الـ ـ ــدرو
واحملاضرات حصدغاً للغا من ضررهوا فذبوا رال العغـا ا ـل سـنغهو بغـاء علـى هـذا القـرار
مــن هد ــا ابــار العلمــاءا وأ ا ــو العالمــا ا لبــاين بــذ و ا ـوارس عص ـريا وأ ــو يدنــدنون ــول
التكفا بالـذنويبا فبعـد هـذه ا واقـ واو انـات ص ّـر أنـا وغـاي مـن السـلفدل بتبـديعهوا
فــذين هــو التغــاقا؟ ا ـوايب :ال شـ ء رال عغــد هــذا ا اهـل ا لــبها فذنــا ع أتوقـ يف تبــديع
اواوان ا سلمل وماعا التبلد مغذ عرف اةو و قدقا تغظدمهوا وقـد أاـروهو اومامـان
اب ــن ب ــاز وا لب ــاين ع ــن ماع ــا أه ــل الس ــغاا وأحلق ــوهو ه ــو والتبلدـ ـ ب ــالفرق اةالك ــا االوغت ــل
والسبعل فرقاا وقالوا أاااً يف القببدا ما كدته عغهو سلفاً.
فبهــذا وذاك يتبــل وهــل أحل احلســن حبقدقــا التغــاقاا وتظهــر تلبدســاته الـ يغتصــر هبــا
هـل الضــاللا ومــاريب هبــا أهــل الســغاا لالفـاً بكــل وقا ــا لعقدــدة أهــل الســغا ومــغهنهو يف

أهل البد لالفا مغه ال نظا ةاا ال ذل يايده ااياً وهالااً رن ع يتو ري اهلل.
اامسـاً -بالغســبا ــا ياعمــه أبــو احلســن مــن التغــاقا أقــول :رن اثـااً مــن العلمــاء قــد
يكون دهو يف ا سذلا الوا دة قوالن ويف أهل البد قوالنا فما رأي أحل احلسن يف هؤالء
العلمــاء؟ا التغ ــاقا رم ــا يك ــون ع ــن نس ــدان واهلل قــد جت ــاوز ع ــن الغاس ـ وا تب ــي (ربغ ــا ال
تؤااذنا رن نسدغا أو أابذنـا)ا و ـا قرأهـا أصـحايب رسـول اهلل -صـلى اهلل علدـه وسـلو-ا قـال
اهلل :قد فعل .
ورما عن تاا يف اوتها العاع فله فدما أصايب فده أوران وفدما أابـذ فدـه أوـر وا ـدا فهـذا
وول.-
كو اهلل ّ -
عا ّ
وقد يكون التغاقا عن تالعو وهوإل اما يفعله أبو احلسن وأهل ا هواء.
واحل أن أبا احلسن يفتعل لربدع وأمثاله التغاقاا يهول علدها ويظهر للغا أنه من أعظـو
القبا والشغا عا هذا يف تعامله مع أهل السغاا أما أهل الضالل فإنه ال يع ف بضـالةو بـل
ياضــو ويثــور علــى مــن ييفبــل ــاةوا يــدالهو يف مغهنــه الواســع ا فــد ا ويبب ـ علــدهو
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أصله "أل اجململ على ا فصل"ا ومـاريب أشـد احلـريب مـن اـال مغهنـه فدبـل ضـالل أهـل
الضالل حذيراً للمسلمل ونصحاً ةو.
وأا ـ ـااً فالتغ ــاقا القب ــد را ــا ه ــو ض ــاريب أطغاب ــه يف أعم ــاق نف ــه أحل احلس ــن ويف

مغهنه.
فهو ي ّدع السلفداا وهو ماريب السلفدل يف غا هوا ة.
وي ـ ّدع الس ــلفدا وه ــو يت ــوي أه ــل الب ــد الك ـ إلا ويؤص ــل ا ص ــول الباطل ــا ا ض ــا ة ص ــول
السل لدتمكن من ر اـاةو يف أهـل السـغا اـا غه ،الواسـع ا فـد الـذي أ اـل فدـه اواـوان
ا سـلمل وماعــا التبلدـ يف أهــل الســغا لالفـاً يف ذلـ ا ــغه ،الســلف وقواعــده ولالفـاً مــا
الس ــغا الس ــابقل والال ق ــل ولالفـ ـاً لعلم ــاء ه ــذا الام ــان يف مش ــارق ا ره وماارهب ــا ال ــذين
أارووا هاتل البا فتل من أهل السغا وا ماعـا :الفرقـا الغاودـاا وعلـى رأسـهو اومامـان ابـن
باز وا لباينا وقد ذارنا غا ا من العلماء فدما سل ا انظر ( .)39
بل أ ال يف السلفدا ا ماعات القببدا بل والسوا ا عظوا فذي ضـالل هـذا الـذي وقـع فدـه
هــذا الروــل؟ وأي تغــاقا أفحــش وأقــب مــن هــذا التغــاقا ا تــاي الــذي فض ـ اهلل بــه هــذا
الرول وأمثاله من أقواةو وأعماةو ومواقفهو من أهل السغا؟
سا ساً -انظر ري استشها ه بقول اهلل تعـاي (فمـال هـؤالء القـوم ال يكـا ون يفقهـون
ديثا)ا وهذه اآليا يف ا غافقلا يبعن هبا يف السلفدلا وهذا على مغهنه تكفا ةو.
وانظر ري قوله" :أال يـدرك هـؤالء ا تبـا ا قلـدة قدقـا الروـل (أم علـى قلـويب أقفاةـا)"ا
تذادداً لرم السلفدل بالغفاق.
ويسم من يؤيد ربدعاً من العلماء ا والء ومن طاليب العلو الغبهاء أتباعاً مقلدين المـاً
مغــه وبادـاًا والواقــع أ ــو ال يقلــدون ربدعـاً وال غــاه وراــا يتبعــون احلـ الواضـ القــا و علــى
ا ل ــا وال اه ــلا والواق ــع أن أعم ــال أحل احلس ــن وأراودف ــه را ــا ه ـ ــريب ض ــرو عل ــى
ا غه ،السلف وأصوله وأهلـها والواقـع أنـه هـو الـذي يقلـد اواـوان ا سـلمل وعبـد الـرأن
عبــد ا ــال وعــدنان عرعــور يف ا صــول الفاســدةا ولــه مــع ا سـ مقلــدون مــن أســت
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الغا يف التقلدد يف ا باطدل وا صول الفاسـدة وحماربـا أهـل السـغاا وقـد عـرف السـلفدون
قدقا أحل احلسن و قدقا أتباعها هذا ري وانو أااذيبه واداناته ا تكررة.
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أبو احلسن يدافع عن قيادام األحزاب كلها وال يستثني
وقــال أبــو احلســن يف "الــدفا " (" :)963/4وقــد قــال يف ش ـريج  " :ولســا مــع الشــدخ
ربدــع يف مكــا ا كرمــا"(أ) ":اآلن قدــا ات ا ـاايب هــذه الـ يف العــاعامع ا سـ يعــين أهــل
وهلاوأهــل هوإلاأهــل اراهدــا للح ـ ا ــريب للحـ ايعين مــا يريــد يعــرف احل الــو اــان وهلــه
عل ـ ــى الفب ـ ــرة ميك ـ ــن يهت ـ ــديالكن وه ـ ــل وهوإلايص ـ ــده ع ـ ــن البح ـ ــث ع ـ ــن احلـ ـ ـ اوالتعرف
علده ."...اهـ.
فهل قا ل هذا حم ز من تبديعهواوهو يصفهو هبذه ا وصاف؟!!".
دال يف ا اايب الشدوعدون والبعثدون والغاصريون والروافا وا ـوارس
أقو  :معلوم أنه يَ يف

وأ ـاايب الغصــارإل والدهــو ا فهــذا احملــام الســلف العظــدو مــرم رطــالق ا هــل واةــوإل والتبــديع
على ا اايب مبا فدها من ذارناا وهـذا عغـده قمـا العـدل والشـفقا والرأـاا ووصـ ا ـاايب
باةوإل وا هل يف شرعا أحل احلسـن الـو وباـ ا ويسـتغت ،مغـه هـذا الادـور احملـام أن وصـفهو
با هل واةوإل تبديعا والتبديع يف مغهنه الواسع رام ورورام.
ونس ـ ه ــذا ال ــور أن يف الق ــرآن والس ــغا وم ــغه ،الس ــل تكف ــا م ــن يس ــتح التكف ــاا
وتبديع من يستح التبديع ووصفه با هل واةوإل.
وا لا اثاة واثاة يعرفها ـل طـاليب العلـو الصـاار فضـالً عـن أهـل العلـوا ولكـن هـذا
احملــام عــن ا ـاايب الــذين قــال اهلل فــدهو( :وال تكونـوا مــن ا شــرال مــن الــذين فرقـوا يــغهو
واــانوا شــدعاً اــل ــايب مبــا لــديهو فر ــون)ا نس ـ هــذا ونس ـ ق ــول الغــو -صــلى اهلل علد ــه

وســلو -يف ا ـوارس" :ر ــو شــر ا ل ـ وا لدقــا"ا وقــال فــدهو" :ميرقــون مــن الــدين امــا ميــرق
السهو من الرمدا".
ل ف ْرقَ ـاً
وقــال -صــلى اهلل علدــه وســلو" :-اف ق ـ الْدَـ يفهــويف علــى ر ْ ـ َـدإل أَو اوْـغَتَ ـ ْـل َو َسـ ْـبع َ
ل ف ْرقَاً".
َوتَـ ْف َ يفق أم على وَالَو َو َسْبع َ
(فاعت وا يا أوغ ا بصار)ا فكو ةذا ا هوس من الفواقر والبوام.

وقال يف( )963-963/4من "الدفا ":
"وقـ ـ ــد ص ـ ـ ــرع بتب ـ ـ ــديع وض ـ ـ ــالل س ـ ـ ــدد قبـ ـ ــو()33افق ـ ـ ــد ق ـ ـ ــال يف ش ـ ـ ـريج ":نص ـ ـ ــا
تربويـ ــا"(أ)":مسـ ــبون القـ ــرآن ةواوهـ ــو علدهوابـ ــارك اهلل فد اا بتـ ــد الضـ ــال السـ ــدما سـ ــدد
قبواقامـ علدــه احلنــااوأىب أن يروــع ....اه ـ  .فكدـ اــدعغا بقولــه  )39(. . . . " :ــل
ا زنا من تبديعهو ـ أي الدعاة ـ " ؟!! واد نقبل مغه قوله" :أنا ما أاف،ره نه واهلا أو
ال تمال أنه روع قبل موته"؟!!
وقال يف شريج ":وقفات يف ا غه/4("،أ) ":هل أنتو وقَّـ ْفتو سدد قبو عغد دهاووضعتموه
يف ا كان ا غاسو له؟ السل الصاط يقولـون:مـن سـو صـحابداً فهـو رافضـ احنن مـا نقـول
يف س ـ ـ ـ ــدد قب ـ ـ ـ ــو :قول ـ ـ ـ ـوا :رافض ـ ـ ـ ـ اما أ ـ ـ ـ ـ او امـ ـ ـ ــا تس ـ ـ ـ ــتبدعون الك ـ ـ ـ ــن قول ـ ـ ـ ـوا:مبت ـ ـ ـ ــد ا
قولوا:شدع "....أهـ
وســب أن قــال يف ا ماعــات " :صــوفدا ا وارافدــا ا وقبوريــا ا وروافــا ا وباطغدــا ا وســوبر
مارا ـ الباط ــل وش ــراا الب ــد  ". . .رخل ا وق ــال يف س ــدد قب ــو " :أيه ــا الش ــتام ص ــحايب
رســول اهلل ا أيهــا الرافضـ البــاطين" ا وغــا ذلـ ــا ســب مــن أقـوال شــغدعا ا فهــل ييفووـ بعــد
هذا بكالم هذا الرول عغدما يقول "  . . . .حتى احتر نع من تبف عمو " اهـ" .

أقددو  :هــذا الكــالم يــاع ،أبــا احلســن نــه اــال مغهنــه وأصـوله وتعصــبه وغلــوه يف
الــذيب عــن أهــل الضــالل ويهــول علدــها لكغــه يعنــا عــن نفدــه و فعــه عــن اوا ـوان ا ســلمل
وماعا التبلد والصوفدا والروافا.
ومعلــوم عغــد أهــل الســغا أنــه يووــد يف الــروافا والصــوفدا باطغدــاا ورن ش ـ فقــل:
زنا قا.

( )1ا د مددممج أهددل السددمة وا د اليددر عة اإلسددهمية أن سدديف قطددب مددن رؤوس أهددل البددف الكبددرى وا د افعددن
ر عت ،وا مممج أا الحسن والقطبيين واإلخوان المسلمين عتبر سيف قطب إمعم هفى ،و ب أن ُحعرب
اعأل عم ب واإلشعععت من ُبين حكو اهلل اين.

( ) أعتقف أنن حذف همع همعً بين ذان وتحر ن.

استم إلى شيخ اإلسهم اان تيمية –رحمن اهلل -وهو قو ا م مو ال تدعوى
( /

)" :جاأم يعء طوا ف ال ه إمع م للون مفاهمون وإمع نعدقة ممعاقون ال كعد

خلو أحف مممو عن هذ ن".
ويقول -رأه اهلل -يف ( )231/74من "اجملمو "" :هذا مد العلدو ادأن ثيدرا مدن المبتفعدة
ممددعاقون الم ددعق األ بددر وأول ـ افــار يف الــدرك ا ســفل مــن الغــار فمــا أاثــر مــا يووــد يف
الرافضــا وا همدــا وحنــوهو زنا قــا مغــافقون بــل أصــل هــذه البــد هــو مــن ا غــافقل الانا قــا ــن
يكون أصل زندقته عن الصاب ل وا شـرال فهـؤالء افـار يف البـاطن ومـن علـو الـه فهـو اـافر
يف الظاهر أيضا".
قــال أب ــو احلس ــن " :وقــد ص ــرع بتب ــديع وضــالل س ــدد قب ــوا فقــد ق ــال يف ش ـريج ":نص ــا
تربويـ ــا"(أ)":مسـ ــبون القـ ــرآن ةواوهـ ــو علدهوابـ ــارك اهلل فد اا بتـ ــد الضـ ــال السـ ــدما سـ ــدد
قبواقامـ ـ علد ــه احلن ــااوأىب أن يرو ــع ....اه ـ ـ  .فكدـ ـ ا ــدعغا بقول ــه  . . . . " :ــل
ا زنا من تبديعهو  -أي الدعاة " -؟!! واد نقبل مغه قوله" :أنا ما أاف،ره نـه واهـلا
أو ال تمال أنه روع قبل موته"؟!!"(.)37
أق ددو  :أنــا لس ـ با عص ــوما ولكــين ال أعــرف عــن نفس ـ أين قــد صــل مــين ه ــذه

التغاقضات ال ي ّدعدها أبو احلسن يف نقدي لءاوان ا سلمل وسدد قبوا وعلى فـره أين
قد وقع يف التغاقا الـذي ي ّدعدـه فـال يضـاين ذلـ يف مدـاان أهـل العـدل واونصـاف وال يف
مـوازين الســل الصــاط ومـواقفهو مــن العلمــاء الــذين قــد يكــون ــدهو يف ا ســذلا قــوالن أو
أق ـوالا ورذا اــان لــه يف الروــل قــوالن فإمــا أن يذاــذوا بقولــه ا اــا ويعدونــه راوع ـاً عــن قولــه
ا ولا ورما أن يروحوا أ د ا قوال.
فلءمام الشافع مذهبان قدمي ووديد.
ولءمــام أأــد يف اثــا مــن ا ســا ل قــوالن أو أقـوال ا ويووــد مثــل ذلـ عغــد اثــا مــن العلمــاء
والفقهاء.

( )1أقو  :إن هذا الكهم اين خفا وتل يق وجمل امواقف علمعء السلف المعصحين.

والب ــن مع ــل يف رو ــال اث ــا ق ــوالن عل ــى س ــو اوته ــا ها وه ــذا مع ــروف عغ ــد أه ــل العل ــو
وطالبها ويظهر با قارنا بل روايات أصحابه عغه –رأه اهلل ورأهو.-
قـال احلــافو الـذهو يف اتابــه "ذاــر مـن يعتمــد قولـه يف ا ــرع والتعــديل" ( -)714
وهــو يتحــدو عــن ااــتالف أقـوال رمــام ا ــرع والتعــديل مـ بــن معــل" : -ســذله عــن الروــال
عب ــا ال ــدوريا وعثم ــان ال ــدارم ا وأب ــو ــا ا وطا ف ــاا وأو ــايب ا ــل وا ــد م ــغهو حبس ــو
اوتها ها ومن ااتلفـ آراؤه وعباراتـه يف بعـا الروـالا امـا ااتلفـ اوتهـا ات الفقهـاء
اجملتهدينا وصارت ةو يف ا سذلا أقوال".
فــذبو احلســن هلــه وتعصــبه وبادــه يعتـ مــثالً قـولل يف ســدد قبــو هــذا رن صـ ّ نقلــه
وســلو مــن ا دانــا وا ــدا يعتـ هــذين القـولل اــداعاً وتغاقضـاَ يســقج صــا بها ونقــول :مــل
أسقج العلمـاء الروـال الصـا قل الـذابل عـن يـن اهلل :عقا ـده ومغاهنـه رذا ووـدوا ـدهو
يف قضدا أو شتل قولل؟
ال يوود هذا عغد أهل السـغا واحلـ ا وقـد يووـد هـذا عغـد الـروافا وا عتالـا وغـاهو مـن أهـل
الضاللا فلعل أبا احلسن يستق هذه ا باطدل وا راود من معدغهو.
قوله " :فكد اـدعغا بقولـه  . . . . " :ـل ا زنـا مـن تبـديعهو  -أي الـدعاة -
" ؟!! واد ـ ـ نقب ــل مغـ ــه قولـ ــه" :أنـ ــا مـ ــا أا ،ف ــره نـ ــه واهـ ــلا أو ال تم ــال أنـ ــه روـ ــع قبـ ــل
موته"؟!!".
أقو " :رمتين بدا ها وانسل "ا فا دا شدمت ا فذنا ال أقصد بالدعاة هغـا اواـوان
ا سلمل والتبلد ا فإن هاتل البـا فتل ع أتـر يف تبـديعهماا فحملـ لكالمـ هـذا علدهمـا
من اداع وحريف .
والدعاة الذين اغ أ ز من تبديعهو ورعاً وتثبتاً وانتظـاراً حلكـو العلمـاء هـو الـدعاة
ال ــذين ا ــان اـ ــاهرهو الس ــلفداا وق ــد سـ ــل ر ي قريب ـ ـاً علـ ــى هـ ــذه ال ــدعوإل الباطلـ ــاا انظـ ــر
( .)37

وقولددن " :وقــال يف ش ـريج ":وقفــات يف ا ــغه/4("،أ) ":هــل أنــتو وقَّـ ْفــتو ســدد قبــو

عغد دهاووضعتموه يف ا كان ا غاسو له؟ السل الصـاط يقولـون:مـن سـو صـحابداً فهـو
رافض ـ ـ احنن م ــا نق ــول يف س ــدد قب ــو :قول ـ ـوا :رافض ـ ـ ا م ــا أ ـ ـ او ام ــا تس ــتبدعون الك ــن
قولوا:مبتد اقولوا:شدع "....اهـ"(.)34
فه ــذا ييفعـ ـ ّد عغ ــد أحل احلس ــن م ــن ا غكـ ـراتا وال ييفع ــد طع ــن س ــدد قب ــو يف الص ــحابا
وتكفاه لبعضهو وتكفاه لألما وقوله باحللول وو دة الووـو وحريفـه لكتـايب اهلل يف اثـا مـن
ا واضع ري آار ضالالته ال يراه من ا غكرات.
ورذا كد ـ ق ــول الس ــل ف ــدمن يس ــو ص ــحابداً وا ــداً بذن ــه رافض ـ ا فه ــذه ورمي ــا عظدم ــا
عغـده ن الصــحابا عغــده غثـاءا ولــو اــان مـ مهو ـا هــاس ومــاس غدظـاً وغضــباً لســدد قبــو
الــذي يبعــن فــدهو ويكفــر بعضــهوا ويرم ـ بعضــهو بالغفــاقا فــاعرفوا أبــا احلســن وبعــده عــن
أاــالق الســل ومــغهنهو الصــاط وأ كــامهو علــى أهــل الضــاللا فهــو ال يقبــل أن يقــال يف
سدد قبو" :شدع ".

(َّ )1
إن سيف قطب قف انتقف محمود محمف شع ر -الكعتب اإلسهم المعروف -نقفاً علميعً ،امع عن جدواب
سيف قطب إال التععل والعمعد والسخر ة امحمود شع ر ،الو فاعن ملأ المقف العلم إلى المفم والتوادة وإظمدعر
مم ددزلة مددن طعددن ادديمو مددن سددعدة أصددحعب محمددف -صددلى اهلل عليددن وسددلو ،-اددل اسددتمر ا د نيددر تعاددن العفالددة
االجتمععية الذ ت من طعمن ا الصحعاة إلى خخر حيعتن.

خيانة وبرت
قال أبو احلسن يف اتابه "الدفا عن أهل االتبا " (:)919-963/4
" ويف ش ـ ـريج ":أوـ ــر الكتـ ــايب والسـ ــغا" (يب) قـ ــال ":اوا ـ ـوان ا سـ ــلمون أابـ ــث أهـ ــل البـ ــد
عغــدنااوب مــن اتابا واو ــا ونــوه بــذقالمهو أن تغظــدمهو قــام علــى الرفااوعلــى ا ـوارسا
وعل ــى الباطغد ــااوعلى ا ــل ه ــذه ا ص ــغاف "...ري أن ق ــال":وأن ــا أق ــول :اواـ ـوان ا س ــلمون
أابث أهل البد " اهـ .
فـ ـ ـ ـ ــإذا علم ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـ ـ ـ ــالم الروـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذا فتذمـ ـ ـ ـ ــل االمـ ـ ـ ـ ــه  -مـ ـ ـ ـ ــرة أاـ ـ ـ ـ ــرإل – يف " الغصـ ـ ـ ـ ــر
العاي ــا"(  )33د ــث نق ــل ا ــالم ال ــداتور عب ــد ال ــرزاق الش ــا فد ــه ويف أتباع ــه ا فق ــد ق ــال
 .....":هذه اجملموعا ال اختـذت التنـري يغـاًاومْع مثالـو الصـاحلل مغهنـاً معوا شـر مـا
يف الفرق"اهـا فقال الشدخ ربدع معلقاً على ذل ا متبااداً على نفسه وعلى من سل مسلكه
 " :وهذا الكالم من أاذيب ما ع الغـا اوتكفـاا ن شـر مـا عغـد الفرقاقـد ال تمـع عغـد
أافر الكافرين " .اهـ .ورذا اان هذا فهمه للتكفا فهل ما سب عغـه لـده تكفـااً ؟!! فهـل
الشــدخ ربدــع بل ـ هــذا ا بل ـ مــن عــدم او راك والفهــو ــا اــرس مــن ماغــه؟!!وهــل مثــل هــذا
الرو ــل مت ــاس ري اس ــتماتا يف ال ــدفا عغ ــه بالباط ــل()39اوحك ــدو العاطف ــااولو أ إل ذلـ ـ ري
نس واء عظدو من عوتغااوفت بايب اةرس والفنتابفت بايب الالو يف التكفا؟!!".
أقو :

أوالً -رن صـ ـ ّ نق ــل أحل احلس ــن فإن ــه ال يس ــتبدع أن يغك ــر أن يف تغظ ــدو اواـ ـوان ا س ــلمل

روافــا وا ـوارس وصــوفداا ويف الــروافا وغــالة الصــوفدا باطغدــاا فهــل علــى مــن يقــول هــذا يف
تغظدو اواوان لوما أو أ ّن اللوم علدهو وعلى من يدافع عغهو مثل أحل احلسن؟

( )1ال أحف من العلمعء المبهء وال من طهب العلو المبمعء فاا عن راي اعلبعطل ،وإنمع أاو الحسن هو الدذ
ستميت ا الفاع عن أهل البعطل اعألاعطيل والكذب والخيعنعت.

وانداً -أتـدري مـاذا صـغع هـذا الروـل بكـالم الشـا الـذي نقلـه مـن اتـاحل "الغصـر العايـا"؟ ا
لقد ب ه وأافى مغه االماً فاوراً وااتب من االمه ما نقلته عغه.
قل ـ يف "الغصــر العايــا" (  " :)33ورنــين ســذذار أصــلل مــن الثالوــل أص ـالً ال ـ اا عهــا
الشا وشدته للبعن يف السلفدا احلقدقدا وأهلها" .
قلـ يف (  " :)33قــال " :ا صــل ا ول  :اـوارس مــع الــدعاة مرو ــا مــع احلكــام
رافضا مع ا ماعات قدريا مع الدهو والغصارإل والكفار" .
ــذف أبــو احلســن هــذا الكــالما وأبقــى الكــالم الــذي رأي ـ مــن اــالم الشــا ا وهــو
قوله...." :هذه اجملموعا ال اختذت التنري يغاًا ومْع مثالو الصاحلل مغهناًا معوا شر
ما يف الفرق ".
لقد ذف أبو احلسن أابر ما يف هذا الكالما وهو ما ذارته ل .
ومــع هــذه ا دانــا الدند ــا فقــد أافــى االم ـاً أس ـوأ مغــه ه ـو واض ـ يف رم ـ الســلفدل
الذين مارهبو بالاندقا.
دث قال الشا اما نقلته عغه يف "الغصر العايا" (  )37بعد االمه ا ول:
" ا صل الثالث :
(رطالق لفو الاندي على ا سلو الذي ااهره الصالع) .
"والان ــدي ال يبل ـ ـ يف لا ــا أه ــل العل ــو  -يف ا غل ــو -رال عل ــى الك ــافر ا ظه ـ ـر لءس ــالما
وبا صــو علــى الثغويــا القــا لل بــإةل ا ومــدع الغبــوة والرســالا ا والفــرق الباطغدــا الــذين
مملــون معــاين القــرآن علــى عقا ــدهو الووغدــاا وال ــوز رطالقــه يف وقتغــا رال علــى مــن يشــمله
هــؤالء ا باضــل لءســالم احملــاربل لــه مــع راهــارهو أ ــو مــن أهــل الســغا وا ماعــا  . . .وقــد
ذهو اثا من الفقهاء ري أن الاندي يقتل ون استتابا مبنر راهار افره نه مغاف اذايب
.". . .

التكفــاي القبــو وس ـااً مغــه علــى

يفعــل هــذا أبــو احلســن لبف ـاً ورفق ـاً بذادــه الشــا
مغهنه يف الكذيب وا دانات.
ولعلــه يفــرع هبــذا التكفــا والبعــن للســلفدل ووصــفهو بــذ و ا ـوارس ورافضــا ومرو ــا
وقدرياا وهو زنا قا مثل الثغويا القا لل بإةلا ومثـل مـن يـ ّدع الغبـوةا ومثـل الفـرق الباطغدـاا
ويرإل أنه ال وز رطالق الاندقا يف هذا الوق رال على من يشمله هـؤالء ا باضـل لءسـالما
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احملــاربل لــها مــع راهــارهو أ ــو أهــل الســغا وا ماعــاا يعــين الســلفدلا وعغــده أا ـااً ال ــوز
رطالق لفو الاندقا على الثغويا القا لل بـإةلا وال علـى فـرق الباطغدـا وال غاهـا مـن أصـغاف
ا ال ــدةا وهــذا اوف ـ والتكفــا الواض ـ للســلفدل ال ييفع ـ ّد عغــد أحل احلســن مغك ـراً وال الم ـاً
للس ــلفدل وال تكف ـ ـااًا ب ــل ه ــو ــا يش ــف غلدل ــها وأنك ــر ا غكـ ـرات وأال ــو الظل ــو أن ت ــذار
ض ــالالت أه ــل الض ــالل ــر ال ــذارا فه ــذا ال ــذي يادظ ــه وياعن ــه ويدفع ــه ري احل ــريب بك ــل
أسلحته اوورامداا وعلى رأسها الكذيب وا دانا.
واند ـاً -معــروف أن الشــا مــن غــالة القببدــا ا كف ـرينا وربدــع مــاريب التكفــاا ورذا
نقــل مــا تضــمه ماعــا اوا ـوان مــن فــرق ضــالا اــالروافا وا ـوارس وغــالة الصــوفدا فهــذا مغــه
رابار عن واقعهوا ورذا نقل عن بعا أعدا و القول باحللول وو دة الووو أو القـول بـذاوة
ا يان أو و دة ا يان فهو رابار عن واقعهو.
وما أنقله من ضالالت ماعا التبلد ا ومغها أ و يبايعون على أربع طرق صـوفدا فدهـا
احللول وو دة الووو فهو رابار عن واقعهو.
وعلماء السغا وعلى رأسهو ابن باز وا لباين والعثدمل والفوزان والاـديان وعبـدالرزاق
عفدف ـ وغــاهو يعلمــون هــذا الواقــع ا وال أعــرف أ ــداً مــغهو يكفــر هــاتل ا مــاعتلا وأمــا
التبــدبع فــإ و يبــدعو وا فذنــا أســا علــى مــغهنهو وأ ــذو ــذوهوا ومعلــوم عــين أين أش ـ
قدام احلنـا علـى مـن وقـع يف التكفـا فـال ييفكفـر عغـدي رال بعـد قدـام احلنـاا والقببدـون وعلـى
رأســهو ســدد قبــو ومــغهو الشــا  -وأاشــى أن يكــون أبــو احلســن مــغهو رال أنــه يســتتدم
التقدــاا ويســا علــى مــغه ،القببدــل -يف الواقــع فهــو تكفايــون ويســتتدمون التقدــا وال ســدما
ماعــا التوق ـ والتبــل ال ـ تــرىب وترعــر أبــو احلســن يف أ ضــا ا وعلــى مــغهنهوا وع يعلــن
ال اوع عن مذهبهوا وع يغتقدهو سو علم ري الدوم.
ومع هـذا فللقببدـل وأحل احلسـن ووـه آاـر هـو التمددـع جتـاه أهـل البـد وعلـى رأسـهو
اواـوان ا ســلمون وماعــا التبلدـ ا ومــن هغــا تــرإل أبــا احلســن يســتمد يف الــدفا عــن هــاتل
ا ماعتل.
وا لــا اثــاة علــى أن أبــا احلســن قبــو رال أنــه يســتتدم التقدــا ال ـ تــرىب علدهــا يف
أ ضان ماعا التوق والتبل.
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ومــن ا لــا أنــه ميــد هو ويــدافع عــغهو ويعتـ هو ســلفدل س ـواء ماعــا الكويـ أتبــا
عبدالرأن عبد ا ال أو ماعا احلكما وماعا او سان يف الدمن أو غا هؤالء.
فهؤالء القببدون الاالة عغده هو السلفدون.
ومن ا لا علـى قببدتـه قـده الشـديد علـى السـلفدل و ربـه ا لتهبـا علـدهو الـ مـأل
هبــا اث ـااً مــن أشــرطته ومؤلفاتــه ومغهــا اتابــه هــذا "الــدفا عــن أهــل االتبــا " ويف واراتــه مــع
الصحفدلا فهو يفوق أهل البد يف هذا احلقد ا سو ويف هذه احلريب الظا ا ا لد ا باالف اء
والبعون الظا ا يف السلفدل.
فالســلف الصــا ق أشــرف وأنبــل مــن أن يفعــل هــذه ا فاعدــل وال عيفشــر معشــارها يف
االستماتا يف الدفا عن أهل البد واحلريب على السلفدا وأهلها.
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أبو احلسن يستنكر جمرد ذكر ما عند اإلخوان املسلمني من
يالالم وما حواه تنظيمهم منها

قع أاو الحسن ا "الفاع عن أهل االتبع " ( /

-

):

" -72ويف ش ـ ـ ـ ـريج ":الغق ـ ـ ــد م ـ ـ ــغه ،ش ـ ـ ــرع " (/4يب) ق ـ ـ ــال .... ":والص ـ ـ ــحد أن هغ ـ ـ ــاك
ماعـ ـ ـ ــااوه اوا ـ ـ ـ ـوان ا سـ ـ ـ ــلملامع بـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـرفااوبل ا ـ ـ ـ ــروساوبل اوروـ ـ ـ ــاءاوبل
االعت ـ ـ ـاالاوبل االش ـ ـ ـ اادااوبل العلماند ـ ــااوبل ا ـ ــل ا ـ ــذاهو اةدامـ ـ ــااه فرق ـ ــا اوا ـ ـ ـوان
ا س ــلملاال م ــا اب ــر ببالـ ـ م ــن الض ــالل والب ــد جت ــده يف ه ــذا ا ع ــره الكباامع ــره

اواواناأمـا حنـن ـ رن شـاء اهلل ـ فعلـى مـغه ،السـل ،ومـا نك ،فـر الـدعاةاال نك ،فـر الـدعاةا ل
ا زنــا مــن تبــديعهوا وهــذا مــن أاــاذيبهواومن اصا صــهو الكــذيب واالف ـ اء والبه ـ "..
ذا ــر أن اوا ـوان يرمون ــه باورو ــاء وا روسافغف ــى ذلـ ـ عغ ــهاوطلو م ــن يفا ــرس ذل ـ ل ــه م ــن

اتبــها قــال " :وحنــن مســتعدون عــرس اــل شـ ء مــن هــذا ا عرهاالــذي قلـ لكوامــن هــذه

الشراا" اهـ
فتذمل هذه ا كفرات ال وصفهو هبا ا وهل ه من ا كفرات الظاهرة أم ا فدا ؟!! انظـر
الف ــرق ب ــل الم ــا ال ــداتور الش ــا ا وب ــل ق ــول ه ــذا اوم ــام ا هب ــذ !!  " :معـ ـوا ب ــل ا ــل
()32
ذر أن ته قداسا ربدعهو بذي شـ ء ا ولـو اـان معـ الـدلدل
ا
و
!!!
ا ذاهو اةداما "
ْ
يفاـ بذنــه يقــول  :أهــل
ا فــإن فعلـ فذنـ مثــل ابــن أحل قتدلــا الــذي قــال فدــه أأــد  -وقــد أ ْ
احلديث قوم سوء  -فقال أأد  :زندي ا زندي ا زندي ا وقام ا ونفا ووبه ا و ال بدتـه
!!!
رن هذا ا سـلويب أسـلويب اورهـايب الفكـري الـذي يسـتعمله أتباعـه ا ـاارون يف هـذا العصـر ا
ال يغبلـ رال علــى افــافدش البصــاة ا ضــعاف العاميــا ا واهلل ناصــر يغــه ا ولــو اــره الظــا ون
!!!".
( )1رى أاو الحسن أن مذاهب الروااض والخوارج ويهة الصواية الت مطو عليمع تمظيو اإلخوان المسلمين
ليست من المذاهب المفامة ،و رى أن اتحعد اإلخوان المسلمين مد االشدترا يين والبعثيدين والمعصدر ين وييدرهو

من العلمعنيين حم و مم هذ المذاهب من وص مع اعلمذاهب المفامة.
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أقو  :انظر ري هذا اورهاحل اد يرو عل َّ وعلى السلفدل هبـذا ا سـلويب الـذي
عـل ــر ذاـر مــا عغـد ســا ته اواـوان ا سـلمل مــن البـد والضــالالت ورميـا ال تاتفــر امــا
شحن اتابه هبذا ا سلويب اورهاحل ا الالا فهو يرغ ويابد يف ذبه عن اواوان ا سلمل.
فمــن يســتبدع أن يــذار شــد اً يف اوا ـوان ا ســلمل وهــو يف أايــا أو يف ع ـرين هــذا
ا سد اةصور على أهل السغا والتو ددا وأرنو أو نعاما أمام أهل البد .
أسد عل َّ ويف احلرويب نعاما فتتاء تغفر من صفا الصافر
اواـوان ا ســلمون مــا أروفـوا وال اــذبوا وال أرغـوا وال أزبــدوا عشــر أراودـ وأااذيــو
وادانــات أحل احلســنا ومــا أاــن أنــه ابــر ببــاةو هــذه ا عمــال اورهابدــا ا رعبــاا وأقــول :غ
وصر وا
احل أن أص،رع بتبديعهوا وأص،رع بذار ما عغدهو من الضالالت ا ونوه يف اتبهو ّ
به بذفواههوا وما واه تغظـدمهو مـن أصـغاف أهـل الضـاللا وأرإل أن هـذا العمـل مـن فـروه
الكفاي ــاتا و ــا ا ــان االم ـ يف اوا ـوان ا س ــلمل وماع ــا التبلد ـ ق ـاً واقع ـاً ال مري ــا فد ــها
وعنا أبو احلسن عن فعه عنااً لاياًا ذ ري التهويش والتهويل واولاامات الباطلاا واحلمد
هلل قد قرأ االم اثـا مـن أهـل العلـو والتقـوإل والـور ومـغهو ا لبـاينا وقـد أوـىن علـى اتابـا ا
وذا ــر أين أتكل ــو بعل ــوا وأن م ــن ــا لين را ــا ــا لين اه ــلا وم ــن أوا ــل م ــن ــع ه ــذا أب ــو
احلســنا وش ــهد ا لب ــاين لكتاب ــا بذ ــا علمد ــاا وم ــن أش ــدها علــى اوا ـوان ا س ــلمل ات ــاحل
"العواصــو ــا يف اتــو ســدد قبــو مــن القواصــو"ا وقــد انتقــدت يف هــذا الكتــايب عــد اً مــن
وصرع بذن اـل مـا
قدا ات اواوان ا سلملا وعلى رأسهو سن البغا فذيده الشدخ ا لباينا ّ
قلته يف سدد قبو .
وبلـ الشــدخ العالمــا ابــن بــاز بعــا اــالم ســن البغــا فك ّفــر قا ــل هــذا الكــالما انظــر
(  )99-43من هذا البحث.
وبل ابن عثدمل بعا االم سدد قبو يف ريـا االعتقـا فذوـايب بقولـه تعلدقـاً علـى
ذل ـ  " :رن الــذي دــا أن يكــون اونســان ــر االعتقــا ا يعتقــد مــا شــاء مــن ا يــان فإنــه
اافر"ا انظر (  )91-96من هذا البحث.

ـذر أن تــه
يقــول أبــو احلســن اــالل فاعــه عــن اواـوان ا ســلمل امــا تــرإل " :وا ـ ْ
قداســا ربــدعهو بــذي شـ ء ا ولـو اــان معـ الــدلدل ا فــإن فعلـ فذنـ مثــل ابــن أحل قتدلــا
يفا بذنه يقول  :أهل احلديث قوم سوء  -فقـال أأـد  :زنـدي ا
الذي قال فده أأد  -وقد أ ْ
زندي ا زندي ...اخل".
أقو  :رن السلفدل ال ييفقد،سون ا شتا

ولو اانوا أعلى من ربدع مبراتوا وتقديه

ا شتا أ داء وأمواتاً راا هو عغد من تدافع عغهوا وال أستبعد أن تقدسهو.
وال ــذين أي ــدوا ربدعـ ـاً علم ــاء أو ــالء م ــاربون الال ــو ــل يف ا نبد ــاء -عل ــدهو الص ــالة
والسالم-ا فكد ترمدهو بتقديه ربدع؟
وأقددو  :مــاذا ســدقول اومــام أأــد ومــن أيــده لــو وقفـوا علــى طعونـ الكثــاة الفــاورة

الماً وباداً يف أهل احلديث يف هذا العصر رغو أنف ؟
ومــاذا ســدقولون يف فاع ـ البويــل الع ـريا عــن اوا ـوان ا ســلمل وماعــا التبلد ـ
بكل وقا ا وفنور؟
مــاذا ســدقولون لــو وقفـوا علــى قولـ يف اثــا مــن الصــحابا :ر ــو غثــاء؟ ومعــىن الاثــاء
الابَد وا وسا وأرذل الغا وأسقبهو.
َّ
ييفبلــو مغـ التوبــا مــن هــذا اوفـ العظــدو فتتلــون يف أســالدب وتتلــونا تغتهـ
ري الق ــول ب ــذن الم ــا "غث ــاء" " :لدسـ ـ س ــباًا لدسـ ـ س ــباًا ولك ــن ا وي يف ـ ـ ا نبد ــاء
والصحابا أن ييفع بتعبا أ سـن"ا وهـذا جتـويا وطـالق هـذا اللفـو ا بدـث (أي الاثـاء) علـى
ا نبداء والصحابا.
ومـ ــاذا سـ ــدقولون لـ ــو ع ـ ـوك وأن ـ ـ تقـ ــول يف االـ ــد وأمثالـ ــه :ر ـ ــو أصـ ــاغر وأراذلا
وا صاغر ا راذل ح ا قدام ا ماً؟
ماذا سدقولون يف شغشغت و ندنت ول البعن يف أساما بن زيد؟
م ــاذا س ــدقولون يف تبااد ـ وش ــفقت عل ــى اب ــن ص ــدا ال ــدوالا ورمد ـ حل س ــعدد
ا دري -رض اهلل عغه -وراوانه من الصحابا بسوء الظنا فغعوذ باهلل.
فهذه نظرت ري أصحايب حممد -صلى اهلل علده وسلو.-

ال تـدافع عــن نــو اهلل موســى وال عــن أصـحايب حممــد -صــلى اهلل علدــه وســلو -وال
عن أهل السغاا بل تدافع عن سدد قبو الذي يبعن فدهو.
وتستمد يف الدفا بالكذيب وا دانات عن ضالالت اواوان ا سلملا فدا ةـا مـن
سلفدا عغدك ال ييفعرف ةا نظا يف التذريخ اوسالم .
فذن ف لذ يف هذه السلفدا ال هذه ا قاويل وا فاعدل بعا مظاهرها وآوارها.
أعتقد أن قلب لدتقبع غدظاً من كو اومام أأد على ابن أحل قتدلا بذنه زندي ا
ولذا تض قدما يف البعن يف السلفدل ويف الدفا عن أهل الضالالت واالبتـدا ا والبعـن يف
أهل السغا واالتبا ا مقلداً وسا راً على مغه ،أهل الضالل يف البعن فدهو وتشـويههوا فهغد ـاً
ل هذه الروع وهذا العدل واونصاف الذي ال ييفعرف له نظا يف التذريخ.
وهغد اً ل هذه ا تالفات وا ضا ات غه ،السل الصاط.
ول ــذا ع ير ع ـ ا ــالم اوم ــام أأ ــد يف اب ــن أحل قتدل ــاا وال ير ع ـ ا ــالم أ م ــا الس ــغا
الشديد يف أهل الضالل الذين ع يصل اثا مغهو ري ما وصـل رلدـه مـن تـدافع عـغهوا وهلل يف
القه ش ون.

اخلـامتة
أقددو  :رن أبــا احلســن قــد وغّــد نفســه ووغّــده مــن ياــدقون علدــه ا مـوال حملاربــا ا ــغه،

الســلف وأهلــها فهــو وــا ل يف تعبدــل الغقــد هــل الضــالل ووــا ل يف رببــال ا كــام علــدهوا
فهــو مــن أاـ رؤو ا عبلــا لغقــد أهــل البــد وبدــان أ ـواةو وبدــان ا كــام علــدهو نصــدحا
للمســلمل وحــذيراً ةــو مــن البــد والضــاللا ف ـ اه ال يســتغكر بــدعهو وقبــا حهوا وراــا يغكــر
ب ــالفنور وا دان ــات والتمويه ــات عل ــى م ــن يغص ـ لءس ــالم وا س ــلمل ويب ــل أ ـوال وأق ـوال
ا بتدعل.
فحالــه شــبده حبــال ا غــافقل الــذين قــال اهلل فــدهو( :وا غــافقون وا غافقــات بعضــهو مــن بعــا
يذمرون با غكر ويغهون عن ا عروف...اآليا).
عن أحل هريرة –رضـ اهلل عغـه -عـن الغـو -صـلى اهلل علدـه وسـلو -قـال" :آيـا ا غـاف وـالو:
رذا ـ ـ ّدو ا ــذيب ورذا وع ــد أالـ ـ ورذا أؤت ــن ا ــان" متفـ ـ علد ــها رواه البت ــاري يف ات ــايب
اومي ــان "ب ــايب عالم ــا ا غ ــاف " ــديث ()99ا ورواه أيضـ ـاً يف مواض ــع أا ــرا ورواه مس ــلو يف
اوميــان "بــايب بدــان اصــال ا غــاف "ا ــديث ( )13مــن طــرقا ويف بعــا طرقــه" :ورن صــام
وصلى وزعو أنه مسلو".
وعن عبد اهلل بن عمرو بـن العـا -رضـ اهلل عغـه -أن الغـو -صـلى اهلل علدـه وسـلو -قـال:
ص ـلَا مــن
ص ـلَا م ـْغـ يفه َّن اان ـ فدــه َا ْ
صــا َوَمـ ْـن اان ـ فدــه َا ْ
"أ َْربَــع مــن يفاـ َّـن فدــه اــان يفمغَاف ًقــا َاال ً
اصـ َـو فَ َنـ َـر"ا
الغ،ـ َفــاق ــل يَـ َـد َع َها رذا أؤتــن َاــا َن ورذا َ ــد َ
يب ورذا َع َ
اهـ َـد َغـ َـد َر ورذا َا َ
َّو َا ـ َذ َ
متفـ علدــها رواه البتــاري يف "اوميــان" يف البــايب الســاب ا ــديث ()92ا ومســلو يف اوميــان
يف البايب الساب ا ديث (.)13
فهــذا الروــل مــن أشــد الغــا اــذباً ومــن أشــدهو فنــوراً يف ا صــوماا ومــن أشــدهو ادانــا يف
الغقــلا ومــن أشــد الغــا غــدراً بــا غه ،الســلف وأهلــه ا وهــذه العالمــات علهــا العلمــاء مــن
الغفاق العمل ا وأنا أااف على هـذا الروـل مـن الغفـاق القلـوا وال أقبـع بـذل ا وافـاه اايـاً
ه ــذه الص ــفات الب ــارزة بق ــوة يف اص ــوماته ه ــل الس ــغاا ز عل ــى ذل ـ مواالت ــه ه ــل الب ــد
الك إل ومد ه ةو وذبه عغهو ببرق فاورة ال يلح فدهاا وما أاثرها.

ه وغــا
قــال أبــو او يف "اتــايب ا قضــدا"ا ــديث ( " :)9131ــدوغا أ ْ
َأَـ يفـد بــن يـيفـونيف َ
َّ
ـه
يفزَهْدـر وغا عيف َم َارةَ بن َغايَّاَ عن م بن َراشد قال َولَ ْسغَا ل َعْبـد اللـه بـن عيف َم َـر فَ َت َـر َس رلَْدـغَـا فَ َنلَ َ
فقال ع َر يفس َ
اعتيفهيف يفو َن َ د من يف يفـدو اللَّـه فَـ َقـ ْد َ
ول اللَّه  يقول من َ الَ ْ َش َف َ
ضـا َّ اللَّـهَ
اص َو يف بَاطل وهو يَـ ْعلَ يفمهيف ع يَـَاْل يف َس َتج اللَّـه ـل يَـْغـا َ عغـه َوَم ْـن قـال يف يفم ْـؤمن مـا
َوَم ْن َا َ
َس َكغَهيف اهلل َرْ َغاَ ا َْبَال ل َاْيفر َس َّا قال".
لده فده أ ْ
أاروه اومام أأد يف مسغده ( )19/4من هذا الووه.
وأاروـه أأــد ( )34/4مــن طريـ الغعمــان بــن الـابا عــن أيــويب بــن ســلمان روــل مــن
أهل صغعاءا م بن راشد وقا وأيويب بن سلمان فده وهالـا عـن ابـن عمـر عـن الغـو -صـلى
اهلل علده وسلو.-
وأبــو او ــديث ()9133ا وابــن ماوــه يف "ا كــام" ــديث ( )4949اال ــا
بإســغا ا ري مبــر الــوراقا وهــو صــدوق اثــا ا بــذا لكــن تابعــه عبــاء ا راســاين صــدوق
اب ـ ــي اث ـ ـااًا ويرس ـ ــل وي ـ ــدلها وروايت ـ ــه يف مس ـ ــتدرك احل ـ ــااو ()33/4ا وص ـ ــححه احل ـ ــااو
والذهوا ولعلهما صححاه بـالغظر ري مـو طرقـها واحلاصـل أن هـذا احلـديث صـحد لاـاه
مبنمو طرقها واهلل أعلو.
قال ا باحل :الر غا :الو ل الشديدا ويقال :ارتدو الرول رذا ارتبو يف الو ل .وواء يف
تفسا ر غا ا بال :أ ا عصارة أهل الغار.
 -7فــذبو احلســن يبب ـ ا ـد أص ـوله الفاســدة ومغهــا :مغهنــه الواســع ا فــد جتــاه ض ــالالت
اواوان ا سلمل وماعا التبلد ا فدشـهد ةـو بـذ و مـن أهـل السـغاا بـل يـذهو ري أبعـد مـن
ذل فدشهد للسوا ا عظو بذ و سلفدونا وهذا يشمل طوا الصوفدا وغاهو.
 -4أبو احلسـن بـدل أن مـاريب مغكـرات اواـوان ا سـلملا ومغهـا مـا ذارتـه يف هـذا البحـث
ومـ ــن ذل ـ ـ تشـ ــبثهو بالدميقراطدـ ــا ووالؤهـ ــو للـ ــروافا وحالفـ ــا و مـ ــع االش ـ ـ اادل والبعثدـ ــل
والغاص ـريل وغ ــاهو م ــن العلم ــاندل ــا ياي ــد ا م ــا وهغـ ـاً عل ــى وه ــنا وياي ــد أتب ــاعهو ض ــالالً
وضداعاً وهدماً للوالء وال اء ا صل ا صدل يف اوسالم.

وما ذارته يف عد مـن ا ؤلفـاتا ومـا ذاـره غـايا بـدل أن يغكـر هـذه ا غكـرات اـد مـاريب
من يغكرها باحلن ،وال اهلا ويرتكو هذا الرول ا دانات والبـ واتمـان احلـ واتمـان هـذه
احلن ،وعدم ا باالة بفتاوإل العلماء يف احلكو على هذه الضالالت وأهلها.
وري اآلن وبعد وـالو سـغوات ال يـاال أبـو احلسـن ا ـذرحل ميـدع اواـوان ا سـلمل وال
يـاال يبعــن بشــدة يف ربدــع الــذي بـ ّـل ضــالالت اواـوان يف هــذا البحــث ا ــووا ويف غــاه مــن
اتبــها ويــرإل أ ــو مــن أهــل الســغاا بــل يـ ّدع أن السـوا ا عظــو ســلفدونا بــل يتســع مغهنــه
لالش اادل والبعثدل والغاصريل فدصـفهو بـذ و مسـلمون وأبغـاء ا سـلمل ويلـل ةـو عريكتـها
وال هذا انبالق من أصوله الباطلا وعلى رأسها ا غه ،الواسع ا فد الذي يسـع أهـل السـغا
ويسع ا ما الهاا فما هو رأي من يغاف عغه عالندا ومن يتواله ويغاف عغه يف الظالم؟
 - 9وبدل أن يؤيد بدان هذا الباطـل ومـذر مغـها مـاريب مـن يبدغـها ويلامـه باولامـات الباطلـا
با كـ ــابرة و فـ ــن احلق ـ ــا علـ ــى البريقـ ــا السوفس ـ ــبا دا لدص ـ ـرف الغـ ــا ع ـ ــن اسـ ــتغكار ه ـ ــذه
الضالالت ولدووههو ري عداوة و ريب من يغكرها باحلن ،وال اهل.
 -2أبو احلسن اقد على السلفدل قـداً شـديداً ومتعصـو علـدهو تعصـباً أعمـىا ويقـذفهو
بص ــفات يس ــتحدل عل ــى نفس ــه أن يصـ ـ هب ــا أ م ــا الب ــد والض ــالل مهم ــا عظمـ ـ ب ــدعهو
وتراام .

 -1قــال اهلل تعــاي يف شــذن الدهــو  ( :لعــن الــذين افــروا مــن بــين رس ـرا دل علــى لســان او
وعدســى ابــن مــرمي ذلـ مبــا عصـوا واــانوا يعتــدونا اــانوا ال يتغــاهون عــن مغكــر فعلــوه لبـ ه مــا
اانوا يفعلون ).
فــألحل احلســن و ــن ال يغكــر هــذه ا غك ـرات وأشــباهها مــن اوا ـوان ا ســلمل وماعــا التبلد ـ
وغاهو ةو و ا نص علده هذه اآليا الكرميا.
وةــو ــو مــن قــول اهلل تعــاي يف ا غــافقل ( :وا غــافقون وا غافقــات بعضــهو مــن بعــا يــذمرون
با غكر ويغهون عن ا عروف ).
 -6لعــل يف هــذا البدــان مــا يــر عهوا ومملهــو علــى التوبــا الغصــوعا ومملهــو علــى الصــد
باحل ورنكار الضالالت بـاحلن ،وال اهـل اتباعـاً لسـبدل الصـحابا وسـا ر ا ـؤمغل الـذين قـال
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اهلل فدهو ( :اغتو اا أما أارو للغا تذمرون با عروف وتغهـون عـن ا غكـر وتؤمغـون بـاهلل
).
ولدتتلصـوا مــن مشــاهبا الدهــو وا غــافقل الــذين ــى اهلل ا ــؤمغل و ــذرهو عــن مشــاهبتهو امــا
يف اآليــا الســابقاا و ــذرهو رس ـول اهلل -صــلى اهلل علدــه وســلو -عــن هــذه ا شــاهبا ا هلكــا:
اعع اِ ِذ َرا ٍ حتى لدو َد َخلُدوا اد ُج ْحد ِر َ دب
"لَتَتَّبِعُ َّن َسمَ َن الَّ ِذ َن من قَد ْبلِ ُك ْو ِش ْبد ًرا اِ ِي ْب ٍر َوِم َر ً
وه ْو ".متف علده.
َالتَّدبَد ْعتُ ُم ُ
ويف روايا عغد البتـاري" " :حتدى لدو سدلكوا جحدر دب لسدلكتمو "ا وفدهمـا " :قُدلْمَدع دع
عرى؟ قع  :اَ َم ْن؟".
َر ُسو َ اللَّ ِن خلْيَد ُم َ
ود َوالم َ
َّص َ
فهــذه ا غكـرات ابــاة وابــاة

ــا تعلــن يف مــؤترات ابــاة وتغتشــر يف اتــو يــروس ةــا عــاة

على أبـوايب وهـغوا وهـذه فتغـا ال قـ وتال ـ ا مـا وشـباهبا ومدارسـها ووامعا ـاا فكدـ
تغام عدون ا ؤمغل الصا قل عغها ؟ ال سدما ويف ا ددان من ماريب من يغكرها من أمثـال أحل
احلسن ا ذرحل.
اللهو انصر يغ واعل المت .
اللهو أنقذ عوت وأاروها من هذه الاربا وهذه الفنت ال توس امـوس البحـر وأيقـو العدـون
الغا ما عغها.

اللهم إني أبرأ إليك من هذه الضالالت املدمرة ،وأبرأ إليك مما يصنعه هؤالء ،وما
يصنعه أبو احلسن ،فاغفر يل ذنوبي ،واغفر إلخواني اآلمرين باملعروف الصادعني
باحلق ،واكشف كرهبم وأزل غربتهم فقد تكالب عليهم أهل األهواء ودعاة الفنت،
إنك مسيع الدعاء.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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