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 بيان الجهل والخبال في مقال حسم السجال
 "مختار طيباوي"رد على المسمى بـِ 

 "الحلقة األولى"
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، أما 
  بعد فإن الذب عن دين اهلل احلق أمر مشروع بل واجب دل على ذلك آيات وأحاديث

 .كثرية 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر ) :قال تعاىل َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُكنُتْم َخي ْ

 (.َوتُ ْؤِمُنوَن بِالّلهِ 
َهْوَن عَ ) :وقال تعاىل رْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ِن َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اْلَْ

 ( .اْلُمنَكرِ 
أصل األمر بوما بعث اهلل الرسل إال للقيام هبذا الواجب الذي يأيت على رأسه  

أصل أصول الضالل أال وهو الشرك وما اشتق النهي عن أصول اإلسالم أال وهو التوحيد و 
 .منه وهو االبتداع يف دين اهلل مث سائر املنكرات 
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبِِن )نكر فقال جل شأنه وقد لعن اهلل وذم الذين ال يتناهون عن امل

َكانُوْا الَ ( 87)ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َذِلَك ِبَا َعَصوا وََّكانُوْا يَ ْعَتُدوَن 
 (.يَ تَ َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ يَ ْفَعُلونَ 

يُن النَِّصيَحُة ثالثا، : " -صلى اهلل عليه وسلم -سول اهلل ر وقال  يُن النَِّصيَحُة الدِّ الدِّ
 .(1)"لِلَِّه َوِلِكَتابِِه َولَِرُسولِِه وألئمة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهمْ : ِلَمْن يا َرُسوَل اللَِّه؟ قال: قالوا

 :عن قيس بن أيب حازم قالو 
أيه  ا الن  اس : "فحم  د اهلل ع ج وج  ل وأث  ف علي  ه فق  ال، -رض  ي اهلل عن  ه -ق ام أب  و بك  ر 

ي   ا أيه   ا ال   ذين آمن   وا عل   يكم أنفس   كم ال يض   ركم م   ن ض   ل إذا )  :إنك   م تق   رهون ه   ذه ا ي   ة
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 -ص لى اهلل علي ه وس لم-وإنكم تضعوهنا يف غري موضعها، وإين مسعت رس ول اهلل  ،(اهتديتم 
 .(1)"اهلل بعقاب إذا رأى الناس املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم:" يقول

ُهَما-وعن الن ُّْعَمان بن َبِشرٍي   -َصلَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -قَاَل النَِّبُّ : قال -َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َها َمَثُل اْلُمْدِهِن يف ُحُدوِد اللَِّه َواْلَواقِ ِع ِفيَه ا َمثَ ُل قَ  ْوٍم اْس تَ َهُموا َس ِفيَنةا َفَص اَر بَ ْعُض ُهْم يف َأْس َفلِ "

ُ رُّوَن بِاْلَم  اِه َعلَ ى الَّ  ِذيَن يف أَْعاَلَه ا فَ تَ  َأذَّْوا  نَوَص اَر بَ ْعُض  ُهْم يف أَْعاَلَه ا َفَك  اَن الَّ ِذي يف َأْس  َفِلَها َُ
ُق  ُر َأْس  َفَل السَّ  ِفيَنِة فَ أَتَ ْوُه فَ َق  اُلوا َم  ا لَ  َك قَ  اَل تَ  َأذَّيْ ُتْم يب َواَل  َع  َل يَ ن ْ ََ  بُ  دَّ ِم ِم  ْن بِ ِه َفَأَخ  َذ َفْأسا  ا َف
  .( )"ُهمْ اْلَماِه فَِإْن َأَخُذوا َعَلى َيَدْيِه َأْْنَْوُه َوَْنَّْوا أَنْ ُفَسُهْم َوِإْن تَ رَُكوُه أَْهَلُكوُه َوأَْهَلُكوا أَنْ ُفسَ 

كذباا كان ه ذا ار رأ أو خ  أ   رحاا،ومن أصول أهل السنة بيان حال الرواة تعديالا وج
 .اجب باتفاق املسلمنيأو بدعة وحنو ذلك، وذلك و 

الب  ن أيب ح  ا ، " ار  رأ والتع  ديل"للبخ  اري و " الت  أري "وهل  م يف ذل  ك مؤلف  ات مث  ل 
له، رواية أيب العباس بن حمرز وروايات غريها عن ابن " معرفة الرجال"البن معني، و" التأري "و

أليب " نيالض   عفاه والك   ذابني وامل وك   "للبخ   اري، و" الض   عفاه"مع   ني، ويف ار   رأ خاص   ة مث   ل 
للح  اكم " الض  عفاه"لل  دارق ِن، و" الض  عفاه"للنس  ائي، و" الض  عفاه وامل وك  ني"زرع  ة ال  رازي، و

 . وغريها
وذل  ك  ،وم  ن أص  وهلم ال  رد عل  ى أه  ل األه  واه والب  دع وبي  ان أح  واهلم والتح  ذير م  نهم 

 .واجب باتفاق املسلمني
لعب  د اهلل ب  ن " ةالس  ن"للبخ  اري، و" خل  ق أفع  ال العب  اد: "وهل  م يف ذل  ك مؤلف  ات مث  ل

الب ن " اإلب انتني"لآلج ري، و" الش ريعة"للربهب اري، و" ش رأ الس نة"للخالل، و" السنة"أمحد، و
أليب القاس  م " احلَ  ة يف بي  ان ا َ  ة"لاللك  ائي، و" ش  رأ أص  ول اعتق  اد أه  ل الس  نة"ب   ة، و

 .األصفهاين، وغريها
 .ني وعامتهموكل ذلك من النصح الواجب هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلم

                                                 
يف الفنت " سننه"وابن ماجه يف ( 7  4)حديث " سننه"، وأبو داود يف (1/5" )مسنده"أخرجه اإلمام أمحد يف  - 1

 .، وأخرجه غريهم من األئمة(4005)حديث
، 127/ 4" ) مس     نده"، واإلم     ام أمح     د يف (1272)، يف الش     هادات ح     ديث "ص     حيحه"أخرج     ه البخ     اري يف  -  

 (.147، 148" )اإلحسان"، وابن حبان كما يف ( 118)حديث " الفنت"، وال مذي يف (124
 



   

 :يف بيان هذين األصلني -رمحه اهلل-قال شي  اإلسالم 
مثل نقلة احلديث الذين  :كان النصح واجبا يف املصاحل الدينية اْلاصة والعامة  وإذا" 

–والليث بن سعد  والثوريمالكا  :كما قال حيىي بن سعيد سألت  ،يغل ون أو يكذبون
وقال بعضهم  .بني أمره :فقالوا ؟أو ال حيفظعن الرجل يتهم يف احلديث  يواألوزاع -أظنه
سكت أنت  إذا كفقال ،وفالن كذا ،أن أقول فالن كذا ينه يثقل علإ :بن حنبل ألمحد

  !؟وسكت أنا فمىت يعرف اراهل الصحيح من السقيم

أو العبادات املخالفة  ،ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة
حىت قيل  ،ن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمنيإف ؛للكتاب والسنة

 :فقال ؟أو يتكلم يف أهل البدع إليكالرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب  :بن حنبل ألمحد
هو للمسلمني هذا  فإمناتكلم يف أهل البدع  وإذا ،هو لنفسه فإمناقام وصلى واعتكف  إذا

إذ ت هري  ؛يف سبيل اهلل دينهم من جنس ارهاد فبني أن نفع هذا عام للمسلمني يف ،أفضل
هؤاله وعدواهنم على ذلك واجب على الكفاية   ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغيسبيل اهلل

وكان فساده أعظم من  ،ولوال من يقيمه اهلل لدفع ضرر هؤاله لفسد الدين ،باتفاق املسلمني
تولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها من ن هؤاله إذا اسإف ؛فساد استياله العدو من أهل احلرب

 .(4)"وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداه ،الدين إال تبعا
ب ه كي د  وردّ  ،وهذان األصالن ارليالن اجملمع عليهما من أعظم م ا حف ظ اهلل ب ه دين ه

 .الكائدين ومكر املاكرين
ابة الك  رام كث  رية ج  داا م  ن الكت  اب والس  نة، وم  ن مواق  ف الص  ح  ة ه  ذين األص  لنيوأدل  

  .والتابعني هلم بإحسان ومن سار على هنَهم من علماه وأئمة اإلسالم
اهلل وجرأ الكافرين واملشركني واملنافقني واليهود والنصارى وال سيما أحبارهم  لقد ذمَّ و 

َباِر َوالرُّْهَباِن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثرياا مَِّن اأَلحْ ) :، قال تعاىلكلني بالدينأورهباهنم املت
 ( .لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلهِ 
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ويف األصناف املذكورة آيات كثرية يعرفها صغار طالب العلم وصغار حفظة القرآن 
وأخ ر هذه األصناف املنافقون الذين يلبسون لباس اإلسالم ليتمكنوا من ضربه من 

  . الداخل
فقد ذكرهم اهلل وبني خ ورهتم يف سورة البقرة يف عدد من ا يات ويف سورة آل 
عمران ويف سورة النساه ويف سورة املائدة ويف سورة النور ويف سورة لقمان ويف سورة احلديد، 
ويف سورة اجملادلة ، ويف سورة احلشر ، مث سورة املنافقني لشدة خ ورهتم على اإلسالم 

 .ة كفرهم وعداوهتم ومكايدهم لإلسالم وإفسادهم يف األرض واملسلمني ولشد
َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل تُ ْفِسُدوْا يف )قال تعاىل مبيناا حقيقة حاهلم وبيان إفسادهم وبعض صفاهتم 

َا حَنُْن ُمْصِلُحونَ   ( .اأَلْرِض قَاُلواْ ِإمنَّ
 يكتفون بذلك بل فهم مع كفرهم ونفاقهم ينفون عن أنفسهم اإلفساد يف األرض وال

َا حَنُْن ُمْصِلُحونَ ) :يدَّعون اإلصالأ بأقوى األساليب املؤكدة قال تعاىل ُمكذباا هلم َتكذيباا ( ِإمنَّ
 (.َأال ِإن َُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولَ ِكن الَّ َيْشُعُرونَ ) :مؤكداا بأقوى أساليب التأكيد

 ويسفهوهنم ويوومون الناس أن عريضة ي عنون هبا يف سادة املؤمنني ىوعندهم دعاو 
إُاهنم هو الصحيح واحلق وأنه خيتلف عن إُان أصحاب حممد الذين يصفوهنم بالسفه وأهنم 

 .سفهاه 
َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوْا أَنُ ْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاه َأال : )قال تعاىل
فدافع اهلل عن أوليائه املؤمنني حقاا وبني حقيقة ( . ه َولَ ِكن الَّ يَ ْعَلُمونَ ِإن َُّهْم ُهُم السَُّفَها

 .املنافقني وأهنم هم السفهاه  ىدعاو 
َفَكْيَف : )ومن أالعيبهم ومكرهم أُاهنم الفاجرة يف تجكية أنفسهم قال تعاىل فيهم 

ُهم مُِّصيَبٌة ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم مُثَّ   الَّ ِإْحَساناا َوتَ ْوِفيقاا َجآُؤوَك حَيِْلُفوَن بِالّلِه ِإْن أََرْدنَا إِ ِإَذا َأَصابَ ت ْ
ُهْم َوِعْظُهْم َوُقل هلَُّْم يف أَنُفِسِهْم قَ ْوالا  بَِليغاا  أُولَ ِئَك الَِّذيَن يَ ْعَلُم الّلُه َما يف قُ ُلوهِبِْم َفَأْعِرْض َعن ْ

وعالقتهم بالكافرين باإلحسان والتوفيق  ،  فيصفون خبثهم وخيانتهم[ 2-21: النساه سورة ]
 .ويقسمون باهلل على ذلك خيادعون بذلك املؤمنني 
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ِإَذا َجاهَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا ): وقال تعاىل فيهم يف سورة املنافقني وعالقتهم بالكافرين 
ُه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن  اَّتََُّذوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يَ ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَّ 

َانَ ُهْم ُجنَّةا َفَصدُّوا َعن َسِبيِل اللَِّه ِإن َُّهْم َساه َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   [.1: املنافقونسورة ] (أَُْ
ُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإن يَ ُقوُلوا َتْسَمعْ : )وقال تعاىل َِ لَِقْوهلِِْم َكأَن َُّهْم ُخُشٌب  َوِإَذا رَأَيْ تَ ُهْم تُ ْع

سورة ( ]مَُّسنََّدٌة حَيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَ َلُهُم اللَُّه َأَّنَّ يُ ْؤَفُكونَ 
 [.4: املنافقون 

 .ويوجد من هذه األصناف كثري، هلم أجسام تعَب، وألسنة َّتلب األمساع
قال رسول اهلل صلى اهلل : عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال  وعن عبد اهلل بن

ُهنَّ َكاَنْت ِفيِه :" عليه وسلم  أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفقاا َخاِلصاا َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمن ْ
َكَذَب َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر َوِإَذا َخاَصَم   َخْصَلٌة ِمْن الن َِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها ِإَذا اْؤُتَُِن َخاَن َوِإَذا َحدَّثَ 

َر  ََ  .(5)"َف
آيَُة اْلُمَناِفِق :" وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

 . (2)"َثاَلٌث ِإَذا َحدََّث َكَذَب َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف َوِإَذا اْؤُتَُِن َخانَ 
 .(8)(وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم الثآية املنافق ث)خر ويف حديث أيب هريرة من وجه آ

ُهْم َعَلى :" وعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما قال  ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي اْليَ ْوَم َشرٌّ ِمن ْ
 .(7) "َعْهِد النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكانُوا يَ ْوَمِئٍذ ُيِسرُّوَن َواْليَ ْوَم ََيَْهُرونَ 

 
فما أكثر من يوصف هبذه الصفات يف عصرنا هذا وقبله ولكنهم اليوم أشد وهم 
أصناف وِمن أخ رهم َمن يلبسون لباس السلفية ويف الوقت نفسه حياربون السلفية والسلفيني 

 . (4)أشد احلرب

                                                 
 (.57)، رقم "اإلُان"م يف ومسل( 4 )رقم ( عالمة املنافق)باب  "اإلُان"البخاري يف  همتفق عليه، أخرج - 5

 (.54)، رقم "اإلُان"ومسلم يف (   )رقم ( عالمة املنافق)باب  "اإلُان"البخاري يف  همتفق عليه، أخرج - 2

 (.54)رقم ( خصال املنافق)باب  "اإلُان"أخرجه مسلم يف كتاب  - 8

وأب  و داود (  811)رق  م ( ج فق  ال فالف هإذا ق ال عن  د ق  وم ش يئاا مث خ  ر )، ب  اب "الف  نت"أخرج ه البخ  اري يف كت اب  - 7
 (.18144)حديث  والبيهقي يف السنن الكربى( 410) حديث" همسند"يف ال يالسي 



 2 

ويدافعون عن أهل البدع بأساليب وشبه وتأصيالت يعَج عنها عتاة أهل البدع فهم 
دية ياإلخوان املسلمني وهم خليط من الصوفية القبورية ومن الروافض والج يدافعون عن 

سهم يدعون إىل وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان واألتباع و واْلوارج واألشعرية، ورؤ 
 .يعتجون هبم ويقدسوهنم

الهتم بل يجدادوا والها اوإذا بينت هلم هذه الضالالت مل يرتدعوا عن تقديسهم ومو  
 .م وحرباا وعداوة ملن ينصح لإلسالم واملسلمني ببيان حال شيوخهم الضالنيهل

ويدافعون عن مجاعة التبليغ الذين يبايعون على أربع طرق صوفية وهي النقشبندية 
 .ى الشركيات واحللول ووحدة الوجودية وكلها قائمة علتوالسهروردية والقادرية وارش
 : -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن ب ة 

ال تشاور أحداا من أهل البدع يف دينك، وال ترافقه يف سفرك، وإن أمكنك أن ال و "
 .تقاربه يف جوارك

ومن السنة جمانبة كل من اعتقد شيئاا مما ذكرناه وهَرانه واملقت له، وهَران من 
 .(10)"وااله ونصره وذّب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة

فيمن يذب عن أهل وحدة الوجود أو يثِن  -رمحه اهلل– وقال شي  اإلسالم ابن تيمية
 :عليهم أو يتأول هلم أو يعتذر هلم أو يكره الكالم فيهم

 ،عظم كتبهم أو ،أو أثف عليهم ،أو ذب عنهم ،إليهموَيب عقوبة كل من انتسب "
 أو أخذ يعتذر هلم بأن هذا الكالم ال ،أو كره الكالم فيهم ،أو عرف ِبساعدهتم ومعاونتهم
 إاليقوهلا  ال اليت ،نه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه املعاذيرإيدرى ما هو أو من قال 

فإن  ،ومل يعاون على القيام عليهم ،بل جتب عقوبة كل من عرف حاهلم ؛أو منافق ،جاهل
ألهنم أفسدوا العقول واألديان على خلق من املشاي   ؛القيام على هؤاله من أعظم الواجبات

  .ويصدون عن سبيل اهلل ،وهم يسعون يف األرض فسادا ،وك واألمراهواملل والعلماه
وي ك دينهم   ،فضررهم يف الدين أعظم من ضرر من يفسد على املسلمني دنياهم

هبم وال يستهني  ،ويبقون هلم دينهم ،وكالتتار الذين يأخذون منهم األموال ،كق اع ال ريق

                                                                                                                                            
 .وهؤاله ال نشك أن فيهم خصال املنافقني، ومع ذلك ال نكفرهم، مع أنه قد يكون فيهم من هو منافق خالص - 4

 .(04 ص" )الشرأ واإلبانة على أصول السنة والديانة" - 10
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وهم أشبه الناس بالقرام ة  ،وصفأعظم من أن ي وإضالهلمهلم فضال ،من مل يعرفهم
 .الباطنية

 من كان عامياا  إال ،وخيتارون انتصارهم على املسلمني ،وهلذا هم يريدون دولة التتار
  .حبقيقة أمرهم يكون عارفاا  من شيعهم وأتباعهم فإنه ال

كما َيعلون   ،(11)وَيعلوهنم على حق ،هم عليه وهلذا يقرون اليهود والنصارى على ما
للظن هبم  كان حمسناا  ومن ،وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر ،صنام على حقعباد األ

أحلق  وإال ،فإن مل يباينهم ويظهر هلم اإلنكار ،ف حاهلمرِّ عُ  -وادعى أنه مل يعرف حاهلم-
  .هبم وجعل منهم

كان   إنفإنه  ؛سهم وأئمتهمو فإنه من رؤ  ؛وأما من قال لكالمهم تأويل يوافق الشريعة
فهو أكفر من  وظاهراا  هلذا باطناا  ن كان معتقداا إو  ،يعرف كذب نفسه فيما قاله فإنه ذكياا 

ن عن تكفري النصارى بالتثليث كا  وجعل لكالمهم تأويالا  ،فمن مل يكفر هؤاله ،النصارى
 . (11)"واهلل أعلم .حتاد أبعدواال

وذلك يف " فضل اإلسالم"حال شرحه لكتاب  -رمحه اهلل-وسئل الشي  ابن باز 
دحهمشري َّل هبذا االسم عن من يثِن على أهل البدع ُو  هل يأخذ حكمهم؟: ط مس

نعم، ما فيه شك، من أثف عليهم ومدحهم هو داع هلم، يدعو هلم، هذا : "فأجاب
 ".من دعاهتم، نسأل اهلل العافية

وكالم هؤاله األئمة وما جرى جمراه من كالم السلف يهدمان منهَكم الفاسد 
يت تن لقون منها إىل الدفاع عن أهل البدع والذب عنهم والثناه عليهم وأصولكم الباطلة ال

 .وإىل حماربة أهل السنة ومنهَهم وأصوهلم
أنتم مع من : حنن ال ندافع عن هؤاله الذين ذكرهتم، فنقول هلم: قد يقول بعضهم

من ينتقد يدافعون عنهم قلباا وقالباا، وحتاربون السلفيني الذين ينتقدوهنم، مث أنتم حتاربون 
 . وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان، وُتَدون الدعاة إليها

                                                 
 . وأخوة األديان ووحدة األديان وأنصارهم  كما يفعل اليوم دعاة حرية األديان  - 11

وم ن يث ِن عل  يهم وي ذب ع  ن ض الالهتم م  ن أدعي اه العل  م ق د يلحق ون هب  م كم ا يفي  ده ك الم ش  ي  اإلس الم ب  ل ه و ن  ص 
 .عليه
 (.  1-1 1/1" )جمموع الفتاوى" - 11
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 :السلفية حلرب أهل السنة ومنهَهم أصول هؤاله الذين يلبسون لباسومن 
، يوومون الناس أهنم أهل ورع وإنصاف وهم هبذا األصل "نصحح وال ْنرأ" -1

سلم ومنهج السلف الصاحل القائم على  خمالفون لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
ن ألهل احلديث والسنة وأصوهلم يف اررأ والتعديل من و كتاب اهلل وسنة رسوله ومناهض

صة ْلامؤلفاهتم يف اررأ والتعديل وكتب اررأ ا شحنترخيهم إىل يومنا هذا والذين أفَر ت
 .ألهل البدع وغريهم من الكذابني واملتهمني ررأبا

أهل البدع وبيان عقائدهم من جهمية ومعتجلة  نقدوين أهل السنة يف ن لدواو ومناهض
وخوارج ومرجئة وصوفية وغريهم ينقدون وَيرحون طوائفهم وأعيان كثري منهم خاصة 

 .دعاهتم 
، وهو كذلك مناهض لكتاب اهلل وسنة "املنهج الواسع األفيح" :ومن أصوهلم -1

 .رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومنهج السلف الصاحل
من أهل األهواه وحكمه على  -صلى اهلل عليه وسلم-وخمالف لتحذير رسول اهلل  

 .ا دثات بأهنا شر األمور
َلُكْم ِشب ْراا ِبِشرْبٍ ":"  -صلى اهلل عليه وسلم-لقوله خمالف و   لََتتَِّبُعنَّ َسَنَن من قَ ب ْ

قُ ْلَنا يا َرُسوَل اللَِّه اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى قال  َوِذرَاعاا ِبِذرَاٍع حىت لو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموهُ 
 .( 1)"َفَمنْ 

تَ َرُقوا يف  إن":"  -صلى اهلل عليه وسلم-وخمالف لقول رسول اهلل   أَْهَل اْلِكَتابَ نْيِ اف ْ
ِملَّةا يعِن اأَلْهَواَه   ِديِنِهْم على ثِْنتَ نْيِ َوَسْبِعنَي ِملَّةا وان هذه األُمََّة َستَ ْفَ ُِق على َثاَلٍث َوَسْبِعنيَ 

 . (14).."َواِحَدةا وهي ارََْماَعةُ  إالُكلَُّها يف النَّاِر 
ومن  ،ق اهلالكة من حيث التأصيلرَ يستوعب هذه الفِ أي املنهج الواسع فهذا األصل 

 .حيث ت بيق هذه الفئة 
 .فَماعة اإلخوان املسلمني وهي تضم شر الفرق أهل سنة عندهم

 .جتمع طرقاا وفرقاا عندهم أهل سنةهي ومجاعة التبليغ و 

                                                 
 (.1224)ث ، ومسلم حدي(10 8)أخرجه البخاري حديث  -  1
 (.4548)حديث " سننه"، وأبو داود يف (4/101)أخرجه أمحد  - 14
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 .وسواد األمة سلفيون 
 .ودعاة وحدة األديان وأخوة وحرية األديان من أهل االتباع

ومن ي عن يف نِب اهلل موسى ويسخر منه وي عن يف الصحابة ومنهم عثمان رضي  
فَر  اهلل عنهم مجيعاا ويع ل صفات اهلل ويقول باحللول ووحدة الوجود ويكفر األمة من

 .نقده وإطالق البدعة عليه عندهم  تارخيها إىل ا ن إىل ضالالت كربى ال َيوز
عند أهل هذه األصول والسلف والصحابة  ألنبياهومن يذب عن السنة والتوحيد وا

غثاه وأراذل وأقجام وشواذ ومنهَهم متآكل وهم م صدون وغالة وخوارج ومقلدون غالة و 
 .مثال هذا الصنف إال من ألفالن إىل أوصاف أخرى ال تصدر 

ويضعون لذلك قاعدة أن ، صحابة بأهنم غثاه فال يعترب سباا وإذا وصف أحدهم ال
، وال يسلم منتقده وناصحه من ال عن إذا صدرت من سِن فال تعترب سباا  "غثاه"هذه اللفظة 

 .والشتم واالهتامات
يست بسب، فيا هلا ويجيد بعض رؤسائهم اش اط اإلمجاع على اعتبارها سباا، وإال فل

 .من مغال ات وسفس ات
 "ال يلجمِن"على الباطل أصل رد احلق واحلَج والرباهني والثباتلومن أصوهلم  - 

احلق، فمهما خالف أحدهم احلق ال يرجع عن هذه املخالفة  انة يدفعون هبالذي جعلوه جُ 
أهل البدع ومهما ساهت مواقفهم وأصوهلم ومهما دافعوا عن أنفسهم وعن ، مهما عظمت 

والضالل بالباطل ومهما طعنوا يف أهل السنة بالباطل والكذب ومهما يأت السلفي على أي 
 ."ال يلجمِن"( ارُنة)مسألة باألدلة والرباهني فال يقبلوهنا بل يردوهنا هبذه 

وهذا األصل صنو  "إذا حكمت حوكمت وإذا دعوت ُأجرت"ومن أصوهلم  -4
  . "نصحح وال ْنرأ"أصل 

أصوهلم محل اجململ على املفصل وهذا األصل وضعه بعض العتاة للدفاع  ومن -5
وأمثاله عن سيد ق ب يف الدرجة األوىل وتبناه أبو احلسن وحجبه للدفاع عن سيد ق ب 

إن كان قائلها من : واستمر عليه سنوات مث ملا أحدث الفتنة العاصفة على أهل السنة قال 
 .كما قال فيحمل اجململ على املفصل أهل السنة ومن طالهبم وأنصارهم أو  
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، وأقواهلم هي اه باألدلة وبأقوال مجاهري العلماه أنه ال يؤول إال كالم املعصومنوأتي
 . احلق

فلم يرتدعوا عن على أنه ال يؤول إال كالم املعصوم ، وحكى الشوكاين اإلمجاع 
 .ضحة َيعلوهنا جمملةهم ال ي بقون هذا األصل إال على أقواهلم املفصلة الواباطلهم، مث 

بل َيعلون كالم خصومهم الواضح يف احلق باطالا  ،وال ي بقونه على خصومهم  
 .وظلماا وغلواا 
َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم : )وكتاباهتم مليئة بالظلم، وال يرفعون رأساا بقول اهلل تعاىل 

ب و وهيهات أن يلتجموا هذه ا ية وغريها يف وج( ْقَوىَعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو أَق َْرُب لِلت َّ 
 . "ال يلجمِن"العدل ولو مع الكفار وهم ملتجمون بقاعدة 

 .أقواهلم ومؤلفاهتم وكل ما س رته هنا منلك عليه األدلة والرباهني من :أقول
وقد هدم السلفيون هذه األصول الباطلة باألدلة والرباهني، ومع ذلك ال تجال هذه 

 .ة الضالة متشبثة بأصوهلا الباطلةالفئ
وكلما انتهت فتنة من فتنتهم  واهنم،مثريوها وم ولوها ببغيهم وعد وهذه الفنت هم

 .ا أخرى على امتداد سنواتافتعلو 
وهذا  -رمحهما اهلل-قد خ  وا هلا قبيل وفاة الشيخني ابن باز واأللباين  وهي فنت 

وربط الشباب والدعوة السلفية  ،لماهالتخ يط اإلجرامي إلحداث الفنت وإسقاط الع
، وعندنا وثيقة أطلعنا عليها بعض من يهمهم أمر الدعوة السلفية أمر ثابت بأشخاصهم

وعندنا شهود على هذا الربط وواقعهم أكرب شاهد على هذا اإلسقاط وهذا الربط ومواقفهم 
 .ْلصوم الدعوة السلفية واضحة ووالآهتموتأصيالهتم وأعماهلم 
دهم ومكرهم أهنم يتباكون على الدعوة ويتباكون على العلماه الثالثة ابن ومن مكاي

 .باز واأللباين والعثيمني
مؤامرهتم  على هذا وهذا بكاه التماسيح فهم من أشد الناس فرحاا ِبوهتم، والدليل 

 .على الدعوة وعلمائها وشباهبا قبيل وفاة هؤاله األعالم
وقوف و بعدوان وإثارة عدنان عرعور للفتنة يف أوربا مث تنفيذهم هلذه املؤامرة الدنيئة  

 .انبهاحللِب وأيب احلسن واملغراوي إىل ج
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 .على أهل السنة ووقوف هذه العصابة إىل جانبه مث ببغي املغراوي وعصابته 
مث ببغي أيب احلسن وعدوانه ووقوف هذه العصابة إىل جانبه مث ببغي علي احللِب  

 .إىل جانبه وعدوانه ووقوف هذه العصابة 
 .ومناصحات من أهل السنة  صرب طويلويرافقه  هكل هذا يعقب

فما من واحد إال وصربت عليه سنوات أناصحه بالل ف رجاه لعودته إىل احلق 
ألن وراه األكمة ما  ؛هذا الصرب ال ويل واألمل العريض فلم ينَعوحرصاا على مجع الكلمة 

 .وراهها
 .ما سلف ذكره من َّت يطمن ذلك  
وقبل  ،الدعم املام من املؤسسات اليت تشاهبهم يف التخ يط واألهداف -منهاو  

 .ذلك وبعده اهلوى واالحنراف 
طيباوي وهذا الرجل كان قدُاا ممن ة من يسمى ِبختار ومن أذناب هذه العصاب
بواس ة أحد أصدقائه وهذا الصديق كان يصفه بالسلفية  يتظاهر بالسلفية ويتصل عليَّ 

 .قدمّنا له من املعروف والدعم املعنوي ما نست يعهففرحنا به و 
مث ملا ظهرت فتنة أيب احلسن ظهر على حقيقته فربز مسانداا أليب احلسن وفتنته  

 .فتَاهل السلفيون هذا املوقف منه لعله يتوب إىل رشده
وكتب عدة مقاالت يؤصل فيها على وقف إىل جانبه مث ملا جاهت فتنة علي احللِب  

ه السابق ذكرهم وتأصيلهم وي عن يفَّ ويف منهَي ظاهراا واهلدف فيما يبدو طريقة سادت
شم هذه احلركات جتواح ام ملنهج السلف وأهله ملا  اعنده أدَّن رضكان املنهج السلفي ولو  

 .هاهم هذا التأصيل ويبدو أن وراه األكمة ما وراشالظاملة وملا جت
ة ولو كان عنده شيه من اح ام احلق وقد رد عليه بعض الشباب السلفي ردوداا نافع

شره وفتنته عن السلفية  إن كان عنده شيه من الرشد، وكفّ  هرشداب إىل ثومنهج السلف ل
 .ولكن ال حياة ملن تنادي ،والسلفيني
نشره يف ما يسمى ، (ه 1 14)رم عام ا شهر المن  11ري  أوأخرياا كتب مقاالا بت 

حسم السَال حول مذهب الشي  ربيع يف ) ت عنوان حت( كل السلفينيِبنتديات  ) زوراا 
 .(الجالر 
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 نأعماهلم وأصوهلم ودفاعهم ع سلفاا إىلوهؤاله الرجال هم العصابة الذين أ نا  
حرهبم الغامشة على من ينتقد و أصحاب وحدة الوجود ووحدة األديان وأخوة وحرية األديان 

 .هذه الضالالت وغريها من الضالالت
منهج يقوم على  ،عند هذا املختارالضالل، الذي ينتقد هؤاله بيع ر فمنهج الشي   

وشيوخه ورجاله الذين  املختاروالذي ُثل منهج السلف هذا  ،ارهل وخيالف منهج السلف
بل يرون املعروف منكراا ولو كان ذبّاا عن التوحيد والسنة  ،ال يعرفون معروفاا وال ينكرون منكراا 

  .ورداا للضالالت الكربى
وأخوة وحرية األديان وحدة األديان مثل الدفاع عن أهل  معروفاا  يرون أنكر املنكراتو 

 ةشارحاألمور عندهم  وهذه ،م مجيعاا بقوانني األمم املتحدةاألديان والدعوة إىل إلجام األم
 .ثل وس ية اإلسالمُتلرسالة اإلسالم و 

وفية واْلوارج هم علماه من غالة الرفض وغالة الص أخواهتاومن يؤيد وحدة األديان و   
يئاا هلذا ال يباوي الذي ال يرى هذه املوبقات َّتالف نهلا من تجكية، فه ويا ،اإلسالم والثقات
، وأهنم  ويرى أن من ينكر هذه املنكرات وما دوهنا خمالفاا ملنهج السلف ،املنهج السلفي

َمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَ ْعَمى ِإن ََّها اَل تَ عْ ) :وال يسعنا إال أن نقول اخل،...كذابون ومقلدون 
 (.اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ 

ؤيديهم وأنصارهم والذابني مأنت من  :قلنا له ،فإذا قال أنا لست معهم يف كل شيه
 .عنهم فأنت منهم وحتارب من ينكر أباطيلهم، فماذا بعد احلق إال الضالل

 .(َهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ يَ ْفَعُلونَ َكانُواْ الَ يَ تَ َنا: )ذكر قول اهلل تعاىل تو  
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداه لِّلِه َوَلْو : )وتذكر قول اهلل تعاىل 

 .ا ية... ( َعَلى أَنُفِسُكْم 
تلك النصوص اليت تغرس . اهذا إن كان عندك ذاكرة تسعفك هبذين النصني وغريوم 

يف نفس املؤمن الصادق خشية اهلل وتقواه ومراقبته وتغرس يف نفسه اح ام اإلسالم وعقائده 
ويذب  إليها ى اإلسالم وعقائده ومناهَه فيدعوه وتغرس يف نفسه الغرية علاهَوأصوله ومن

 .ه عنها بكل ما يست يع وال خيشى يف اهلل لومة الئم وال يغريه مال وال جا
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وتغرس يف نفسه بغض الكفر والنفاق والبدع واملعاصي، فينكرها أشد اإلنكار، وحيذر 
 .منها كما هو شأن األنبياه واألتقياه، ال األدعياه

حس  م السِّ  َال ح  ول م  ذهب الشِّ  ي  ) :بع  د العن  وان الس  الف ال  ذكرخمت  ار ق  ال  -أوالا 
 .ورث اْلبال وهو ال حيسم السَال عند الرجال بل ي ،(ربيع يف الرِّجال

 ...عدالسالم على من ال نِّب بعده، وباحلمد هلل وحده، و الصالة و ": قال بعده
أحكام العلماه يف الرجال قدُا وحديثا، و مل نسمع عنهم أهنم بدَّعوا  لقد اختلفت

ما سنبحثه بتفصيل يف أو امتحنوا بعضهم البعض كما فعل الشي  ربيع،فهذا  بعضهم البعض،
يم األدلة على ب الن مذهب الشي  ربيع النَّقدي يف الرجال، و أنه سوه فهم  ونُقل، هذا املقا

  ."ملنهج أهل السنة كبري
 : أقول
أحكام العلماه يف الرجال قدُا وحديثا، و مل نسمع عنهم  لقد اختلفت : "قولك

 ".أو امتحنوا بعضهم البعض كما فعل الشي  ربيع أهنم بدَّعوا بعضهم البعض،
 :أقول
اختالف أهل السنة مع أيب احلسن املصري املأريب وعدنان عرعور وعلي حسن  -1

 .احللِب ومن دار يف فلكهم ليس جمرد اختالف يف رجال
 .بل هو اختالف يف املناهج ويف األصول

 .ويف دفاعهم عن ضالالت وبدع كربى وعن أهلها
 .هاويف فنت عاصفة تثريها هذه العصابة بغياا وعدواناا على السنة وأهل

 .وال يوجد اختالف بني السلف الصاحل يف مثل هذه الدواهي وال امات
 .فدع عنك التلبيس واملغال ات

كان السلف الصاحل على ِعلم صحيح بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه  -1
هلم  ما يعرفه وسلم وكان عندهم من اإلخالص هلل والعبادة والجهد والورع والغرية على دين اهلل

 .الفضلأهل 
وكانوا على منهج واحد، وكانوا إذا بدع أحدهم شخصاا ال يهب آخرون ملعارضته  

إخوانه يف تبديع هذا املبتدع مائة يف  ؤيدهبل كان يف غالب األوقات ي ،وتكذيبه وال عن فيه
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من العلماه املعروفني بالتقوى والورع لشبهة من النادر قد خيالفه أحد إخوانه املائة، ويف أندر 
 .له، بينما باقي ارماعة سوى هذا ال َيد منهم الناقد إال التأييد واملوقف الصحيح رضتع

لم ْندهم اختلفوا يف جهم بن صفوان ومن سار على منهَه من ارهمية وال يف ف 
وقبل ذلك مل خيتلفوا يف معبد ارهِن ومن  ،املعتجلةمن عمرو بن عبيد ومن سار على هنَه 

هد اإلمام أمحد ملا تلكأ بعض العلماه يف الصدع بالقول أن القرآن  تبعه من القدرية، ويف ع
كالم اهلل والرد على من قال القرآن خملوق هَرهم اإلمام أمحد مع أهنم من أبرز أهل السنة 

مل  ينرب أحد لإلمام أمحد حياربه  هم باْلوف من ب ش السل ان وس وتهواحلديث ومع اعتذار 
 .ناهضة ملنهج السلف ومنهم اإلمام أمحدصل األصول املؤ وي ،ويؤلب عليه
مل  ،كفرهمبل   ،ف اإلمام أمحد الرد على ارهمية، ونقدهم فيه النقد الشديدوملا ألّ  

 .د وال مجاعة يستنكرون على اإلمام أمحد تأليف هذا الكتاب وشدة اررأ فيه فر ينرب 
 "حح وال ْنرأنص": ومل يقم أحد بتأصيل األصول للدفاع عن ارهمية واملعتجلة مثل

بل كل أهل السنة تلقوا هذا الكتاب  ،ولو كان ارهمية هم احلكام ،"املنهج الواسع األفيح"و
 .بكل اح ام
على  ضالنق"وكتاب  "الرد على ارهمية" :وملا أَلَّف اإلمام عثمان بن سعيد كتابيه 

ل عون الشديدة تلقاه وتناول يف الكتابني ارهمية وأتباعهم بالنقد والتكفري وا ،"بشر املريسي
جعج منه إال الكوثري وأمثاله من  أهل السنة بال حيب وبصدور رحبة إىل يومنا هذا ومل ين

 . ، كما تفعل هذه العصابة ا نسابقيه والحقيه ممن يعظم أهل البدع ويدافع عنهم
وتاله اْلالل بكتاب  ،"السنة"ف عبد اهلل بن اإلمام أمحد كتابه وكذلك ملا ألّ 

اإلبانتني " ِ وابن ب ة ب "الشريعة"وا جرى بكتاب  ،"شرأ كتاب السنة" ِ والربهباري ب ،"ةالسن"
، والصابوين بكتاب "شرأ أصول اعتقاد أهل السنة"والاللكائي بكتاب  ،"الكربى والصغرى

ف يف بيان عقائد ومناهج أهل وغريهم وغريهم ممن ألّ  ،"عقيدة السلف أصحاب احلديث"
ومناهج أهل الضالل وفيها مئات النصوص عن علماه السنة يف ال عن السنة وبيان عقائد 

 . على أهل البدع على اختالف عقائدهم ومناهَهم
مل يهب أفراد وال مجاعات الستنكار هذه ملا أّلف هؤاله العلماه هذه الكتب،  

 .راحلوإخوانه ِب املؤلفات ورمي مؤلفيها بالغلو والشدة مع أهنم أشد على أهل البدع من ربيع
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وملا بدَّع اإلمام أمحد مثل احلارث ا اسِب والكرابيسي ويعقوب بن شيبة، وهم كانوا 
لفظي بالقرآن خملوق، وبعضهم توقف، فلم : من أبرز أهل السنة واحلديث؛ ألن بعضهم قال

القرآن كالم اهلل، فلم يهب ملعارضة : يقل القرآن خملوق، وال غري خملوق، مع أهنم يقولون
محد مثل احللِب وعرعور واملأريب ومن دار يف فلكهم؛ ألن علماه زماهنم وطالب العلم  اإلمام أ

كانوا حي مون السنة وأهلها، ويبغضون البدع وأهلها؛ وألهنم أهل صدق وأمانة وأخالق 
 .إسالمية
فال َيوز لك يا خمتار أو يا حمتار أن حتيد عن منهج السلف ِبا خيالف واقعهم وال  

مث َّترج هبا على الشاذة، مر عن ساعد ارد يف البحث عن احلاالت النادرة َيوز لك أن تش
الناس رافعاا عقريتك بأن هذا هو منهج السلف كما فعلت يف هذا املقال الظامل املظلم الذي 

، ربيع الذي يسري على منهج السلفما تجعم أنه منهج تدافع فيه عن أهل الباطل وتشوه 
 . يده أهل السنة الشرفاه وعلماؤهم الكرباه وأ ،يؤيده واقعه وواقع كتبه

 
 
 

 زالت أهل العلمأقوال العلماء في من يتتبع الشواذ من 
م ن مح ل ش اذ العلم اه مح ل ش را » : إبراهيم بن أده م ، ق ال نقل اْلالل بإسناده إىل 

 . (15)« كبريا
ق ال  ،"إن أخذت برخصة كل ع امل اجتم ع في ك الش ر كل ه : " قال سليمان التيمي و 

  .(12)"هذا إمجاع ال أعلم فيه خالفاا : أبو عمر ابن عبد الرب 
 . (18)"رج من اإلسالممن أخذ بنوادر العلماه خ: " وقال األوزاعي 

                                                 
 (.1/110)أليب بكر اْلالل " األمر باملعروف والنهي عن املنكر" - 15
س   ري أع   الم "، و (18 /  2)الب   ن ح   جم  "اإلحك   ام"، و (41/ 1)الب   ن عب   د ال   رب  "ج   امع بي   ان العل   م وفض   له" - 12

هتذيب "، و(151/ 1)للذهِب  "تذكرة احلفاظ"، و (1 /  )أليب نعيم  "ية األولياهحل"، و(147/ 2)للذهِب  "النباله
 . (175/ ) "إعالم املوقعني"، و (11/  11) "الكمال
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فق  ال  ،رآين أيب وأن  ا أنش  د الش  عر" :ب  ارك أخ  ربين املعتم  ر ب  ن س  ليمان ق  الاملوع  ن اب  ن 
 ،وكان ابن سريين ينش د ،يا أبت كان احلسن ينشد :فقلت له ،يا بِن ال تنشد الشعر :م

وبش  ر م  ا يف اب  ن س  ريين اجتم  ع في  ك  ،إن أخ  ذت بش  ر م  ا يف احلس  ن ،أي ب  ِن :فق  ال م
 .  (17)"الشر كله

ل  و أن رج  ال عم  ل بق  ول أه  ل الكوف  ة يف النبي  ذ، وأه  ل املدين  ة يف ": وق  ال اإلم  ام أمح  د
 .  (14)"وأهل مكة يف املتعة كان فاسقاا( يعِن الغناه)السماع 

 ،دخلت على املعتضد: "قي بإسناد صحيح عن إمساعيل القاضي أنه قالوروى البيه
وما احتج به كل منهم  ،وكان قد مجع له الرخص من زلل العلماه ،كتابا نظرت فيه  فدفع إمَّ 
مل تصح هذه  :فقال ،يا أمري املؤمنني مصنف هذا الكتاب زنديق :فقلت له ،لنفسه

ومن أباأ  ،لكن من أباأ املسكر مل يبح املتعةو  ،األحاديث على ما رويت :قلت ،األحاديث
مث أخذ هبا  ،ومن مجع زلل العلماه ،وما من عامل إال وله زلة ،املتعة مل يبح الغناه واملسكر

 .(10)"فأمر املعتضد فأحرق ذلك الكتاب ،ذهب دينه
ق دمن أقاويلهم تجنبالرخص وأخذ  هختلف فيه العلماما اتبع تومن  : "ابن الصالأوقال 

 . (11)"كاد  أو
ف  إذا ص  ار املكل  ف يف ك  ل مس  ألة عن  ت ل  ه يتب  ع رخ  ص امل  ذاهب : " وق  ال الش  اطِب 

وك  ل ق  ول واف  ق في  ه ه  واه فق  د خل  ع ربق  ة التق  وى وُت  ادى يف متابع  ة اهل  وى ونق  ض م  ا أبرم  ه 
 . (11)"الشارع وأخر ما قدمه

                                                                                                                                            
ري  أت   "و، (170/ 1)لل   ذهِب  "ت   ذكرة احلف   اظ"، و (111/  10)(  10808) رق   م  "س   نن البيهق   ي الك   ربى" - 18

 .(454ص)للشوكاين  "شاد الفحولإر "، و (115/  8)، (4/441)للذهِب  "اإلسالم
 .(4/124)للشاطِب  "املوافقات" - 17
إرش  اد الفح  ول إىل "، و( 102ص ) ،( 181) أليب بك  ر ب  ن اْل  الل رق  م  "األم  ر ب  املعروف والنه  ي ع  ن املنك  ر" - 14

 (.178/   1) "عون املعبود"، و( 121ص )للشوكاين  "حتقيق احلق من علم األصول
 (.10/111" )السنن الكربى" - 10
   (.1/148" )إغاثة اللهفان"ونقله عنه ابن القيم يف ( 1/500" )فتاوى ابن الصالأ"" - 11
 . (78  – 72 /  1)للشاطِب  "املوافقات" - 11
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إم  ا  عل ى أن الش  واذ ال  يت تتبعه  ا ه  ذا الرج  ل وس  ردها خ  الل مقال  ه ال يص  ح تعلق  ه هب  ا،
ألهنا ال تثبت عن من نسبت إليهم، أو أنه أساه فهمها، فخ رج م ن ارمي ع فف ي حن ني، 

 .هذا باإلضافة إىل ما يلحقه من اللوم يف تتبعه للشواذ
ن من منهج القرآن والسنة ومنهج السلف الصاحل وجوب بيان احلق ورد إ: أقول  - 
َأَخَذ الّلُه  َوِإذْ : )هبذا البيان قال تعاىلأخذ اهلل على عباده امليثاق أن يقوموا قد الباطل، و 

وفرض عليهم األمر باملعروف والنهي ( ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب لَتُبَ ي ِّنُ نَُّه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُمونَهُ 
عن املنكر وقد تقدمت ا يات يف ذلك، فإذا قام ربيع هبذا الواجب وشَعه علماه السنة 

ملعارضة هذا احلق وذهب يؤلب الرعاع على من يقوم هبذا عرعور عدنان  حبق هب أمثال
 .الواجب، ويؤصل األصول لرد احلق والذب عن الباطل وأهله

ال عن يف نِب اهلل موسى وال عن يف الصحابة الكرام والقول : وهذا الباطل منه 
نتها كتب سيد إىل آخر الضالالت اليت تضم... بوحدة الوجود واحللول وتع يل الصفات وو
، ( أضواه إسالمية على عقيدة سيد ق ب وفكره)ق ب وبينتها يف عدد من كتِب مثل كتاب 

العواصم مما يف  )و( م اعن سيد ق ب يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)وكتاب 
 (.كتب سيد ق ب من القواصم

يد ق ب على عقيدة س أضواه إسالمية)بدأ عدنان بالفنت والشغب منذ صدر كتاب 
فوعدين  ،وطلبت منه حبضور بعض اإلخوة االعتذار عن هذه الفتنة اليت أثارها ،(وفكره

ما   ضدفاجأ إال بن مث مل فيعدهم به،باالعتذار ومكث ُاطل، وي لب منه غريي االعتذار 
 .كنَّا ننتظره منه

من املؤلفات يشيد فيها بسيد ق ب ويقرنه بشي   اا وذلك أنه أصدر عدد -1
 .يف بيان التوحيد ويشيد بأصول سيد ق ب ومنهَه  عبد الوهابابن تيمية وابن  اإلسالم

 . مثله قضايا املنهج يشيد بسيد ق ب ويدعي أنه ما أحد بنّي  -1
 .أكثر جداا من النقول يف كتبه عن سيد ق ب وهو يع ف بذلك  - 
 .يشيد ِبؤلفات سيد ق ب -4
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ب بالتكفري وحىت أنه يكفر بارجيئة، ه سيد ق الذي مأل( يف ظالل القرآن): ومنها 
، وغري ذلك من وفيه تع يل صفات اهلل وفيه القول باحللول ووحدة الوجود وعقيدة اررب

 .الضالالت
ومن مجاعم عدنان أنه رد  ،وفيه ق عاا ضالالت( خصائص التصور اإلسالمي) :ومنها

 .فيه على ال وائف وهذا من كيس عدنان
 . فيه املنهجبنّي  سيد ق ب عي عدنان أنويدّ ( وينملاذا أعدم)كتاب   :ومنها 
 ال بية على صنع املتفَرات، وفيه مؤامرة على نسف القناطر هذا الكتاب ويف 
 .وبعض املؤسسات وفيه ال بية على االغتياالت املصرية

وهذا منه يف  ، فيه املنهج الصحيحوعدنان يشيد هبذا الكتاب وأن سيد ق ب بنّي  
 .غاية املكر 
الذي ُيكفر فيه اجملتمعات اإلسالمية ال من أجل ( معامل يف ال ريق)نها كتاب وم

 .احلكام حق التشريععلى زعمه فساد عقائدها ولكن من أجل أهنا أع ت 
ومعظم اجملتمعات ال يريدون التشريعات الغربية اليت  يتبناها كثري من احلكام ألهنا  

 .ة ترهقهم بالضرائب وكثري من التشريعات الباطل
وإشادة عدنان بسيد ق ب وكتبه ومنهَه وأنه ما أحد وضح املنهج مثله غش 

بسيد ق ب ومنهَه الضال الذي ة ماكرة منه لربط الشباب السلفي للشباب السلفي وحماول
 .دمر كثرياا من الشباب ومأل أدمغتهم بالتكفري واإلرهاب والتفَري 

، حيث (التيه واملخرج)من  (78ص)انظر  ،ويف كتاباته طعن شديد يف السلفيني
 : قال

 !!وما أدراك ما أهل زماننا... وأما أهل زماننا "
سيماهم -ورِبا يكون بعضهم من املشاي  والدعاة واملتدينني -ف ى معظم املسلمني 

العبوس، وُخُلُقهم التكرب واالحتقار، وشيمتهم الفظاظة وسوه اْللق، وخليقتهم التعنُّت وسوه 
 .الظن

أو ناقشه ! أو راجعه يف حكم! أو ألقى دعابة يف حلقته! ابتسم يف درسهويا ويل من 
 !!.وكأن ديننا دين العبوس والتكرب على اْللق! يف فتوى وعلم
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ولقد شهدت بعض اجملالس اليت ي رد منها الشاب الل يف، جملرد مراجعة أبداها، أو 
 ".ابتسامة أظهرها، أو فكاهة ألقاها

 .ب واملقصود به السلفيون وعلماؤهموهذا التشويه من أكذب الكذ
 .وكم له من ال وام

 
 :كلمة عن العداوة ":  (1ص)يف  قال خمتار -ثانيا  

إىل نف س  نتم نيقد ال يفهم كثري من الناس أسباب العداوة بني العلماه وطلبة العل م امل
أن أكثره  ا االجت  اه،وال أث  ر ه  ذه الع  داوات يف س  وق التجكي  ات با اب  اة، و التَرحي  ات الباطل  ة،و 

 .نبع من العداوة سلبا أو إَيابا
التَ   ريح قب   ل التع   ديل هل   ا س   ببان : و احلقيق   ة ه   ذه الع   داوة ال   يت يس   ُقط هب   ا عن   د أه   ل العل   م

 .بصرية، و خرب أحوال أهل العلم و مقاالهتم ( 1)واضحان ملن رزقه له
ب ه، فه ذا جال ب نقد مذهب الكبري  حبق أو بباطل   يف قومه أو أتباعه نقدا يب  ل مذه: األول

لع  داوة ش  ديدة ال تنض  بط بض  ابط، وال حد،وق  د ش  اهدنا مثله  ا يف حي  اة ش  ي  اإلس  الم اب  ن 
تيمي  ة، و الش  ي  حمم  د عب  د الوه  اب،و الش  ي  األلب  اين، وق  بلهم الع  داوة لإلم  ام أمحد،وع  داوة 

 ."بعض املالكية املصريني للشافعي
 

اه وطالب العلم يف سببني لقد حصر هذا الرجل أسباب العداوة بني العلم :أقول  
 :أموراا مهمة، منها وأسقط هبذين السببني

جهاد أهل احلق يف نصرة دين اهلل وت هريه من أقذار األهواه اليت ينسبها إليه  -1
 .واهأهل األه

 .وهذا ارهاد أثار عداوة وبغي عدنان واملأريب وأمثاهلما على أهل السنة
أهل للتجكيات وجدير هبا ألن أعماله تجكيه  تجكيات علماه املنهج السلفي ملن هو -1

وهذه التجكيات أثارت حقد وعداوة عدنان واملأريب واحللِب للشي  ربيع  قبل تجكيات العلماه،
 .يف الدرجة األوىل وإلخوانه السلفيني

                                                 
 .ملن رزقه اهلل بصرية: كذا، وقصده  -  1
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يريد هذا الرجل الذي استوىل اهلوى واحلقد على عقله أن يسقط تجكيات علماه و  
، وتجكيات كبار هم ابن باز واأللباين وابن عثيمني للشي  ربيع وإخوانهالسنة وأئمتها وعلى رأس

 .ولو بلغوا يف تعاملهم عنان السماه العلماه ال تسقط بتهويشات أهل األهواه احلاقدين،
بسبب ما  جرأ علماه السنة لعدنان عرعور وأيب احلسن واملغراوي وأمثاهلم - 

  .اوة وبغض هذه العصابة ألهل السنةعندهم من الضالل، وهذا أيضاا مما ضاعف عد
أهل الباطل والفنت والشغب على هذا ا تار أن يضحك على الناس فيشبه ويريد 

أمحد بن حنبل والشافعي وابن تيمية وابن عبد الوهاب واأللباين كأهل السنة بأئمة اإلسالم  
بدع الكربى وهذا من أكذب األقيسة وأفسدها، فقياس من حيارب أهل السنة ويدافع عن ال

أئمة هؤاله اربال من على  الظاملة قياس هؤالهوأهلها ويؤصل األصول الباطلة هلذه احلرب 
السنة الذين جاهدوا وناضلوا وواجهوا األهوال لرفع راية السنة وتنكيس أعالم ورايات البدع 

 جهالا وأهلها وقمعها وقمعهم هذا من ارمع بني املتباينات أو املتضادات وكفى بصاحبه 
 .سفس ة ومغال ات و 

ولو كان عند هذا الرجل أدَّن حد من العدل واإلنصاف ألدان هؤاله األقجام 
 نوا أباطيلهم وضالالهتم ولكن هيهاتنصر أصحاب احلق الذين بيّ لاملتأكلني بدينهم و 

  ( .إنك ال جتِن من الشوك العنب: )ويف املثل هيهات،
أئمة اررأ أئمة اإلسالم و ملة يف منصب لقد َنصَّب هذا ال فيلي نفسه اراهلة الظا

والتعديل ليسقط جهاد أهل السنة ويسقط علماههم وتجكياهتم، وهيهات هيهات فنقيق 
إن  :قالوا) :ال يسقط اربال وال يهجها، ويصدق عليه املثل ا يت وطنني الذباب الضفادع

أطري، فقالت بعوضة نامت على شَرة فلما أصبحت قالت للشَرة استمسكي إين أريد أن 
 (.هلا الشَرة أنا مل أشعر بك حني وقعت علّي فكيف أشعر ب ريانك

 . هذا مثل يضرب به للتافهني حينما يريدون أن يصولوا على الرجال األقوياه الشرفاه
 (:1-1ص)قال خمتار يف  -ثالثاا 
 ((:114/5() )ا صول) قال الرازي   رمحه اهلل   يف "

إذا أختار مذهبا فلو أن غريه أب ل ذلك املذهب عليه فإن ه يش ق وأيضا فإن الرجل العظيم )) 
 ((.عليه غاية املشقة، ويصري ذلك سببا للعداوة الشديدة 
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فعداوة الش ي  ربي ع للش ي  أيب احلس ن امل أريب، و للش ي  أيب احل ارث احلل ِب، و ك ذلك للش ي  
،ذل ك أهن م رفض وا (14)هي من هذا باب -أحسن اهلل إليهم مجيعا -املغراوي، و لعدنان عرور 

 .جترحياته الباطلة أو الجائدة عن احلد لبعض الدعاة و أهل العلم
ب ادر باملمانع ة و النق د فع داوة الش ي  ربي ع  (15)وعداوته لبعضهم هلا حالة خاصة عنده، ألهن م

 .هلم أعظم
 ك    ل رج    ل ي    دعو يف بل    ده إىل اتّب    اع ال    دليل ،و يناب    ذ املذهبي    ة الباطل    ة يف أص    حابه: الث    اين

ومجاعت ه بانتق  اد ش يوم ارماع  ة يلق ى ع  داوة عظيم  ة، حبي ث يبغض  ه املنتم ون إىل مجاعت  ه أكث  ر 
 ".من بغضهم للَهمية و الرافضة، ورِبا الكفار

  
 

 
هد بكالم الرازي ليوهم الناس أن العداوة بظلم وبغي إمنا هي من ربيع ستشا :أقول
 :حيث قال
 كذلك، وللشي  أيب احلارث احللِب، و فعداوة الشي  ربيع للشي  أيب احلسن املأريب"

 ، ذلك أهنم(12)هي من هذا باب -أحسن اهلل إليهم مجيعا-لعدنان عرور للشي  املغراوي، و 

 .أهل العلمو الجائدة عن احلد لبعض الدعاة و رفضوا جترحياته الباطلة أ
لشي  ربيع بادر باملمانعة و النقد فعداوة ا (18)لبعضهم هلا حالة خاصة عنده، ألهنم وعداوته

 ".مأعظ هلم

هم و  سابقاا، ظاملاا معادياا ملن مساهم اا الشي  ربيعهذا الغاوي هكذا يصور : أقول
 .الذين رفضوا جترحياته الباطلة أو الجائدة عن احلد ،األبرياه األتقياه عنده أهل احلق

 .يضرب لنا األمثلة هلذه التَرحيات الباطلة أو الجائدة عن احلد  ملو  

                                                 
 .من هذا الباب :كذا، يريد  - 14

 .هكذا - 15
 .من هذا الباب: كذا، يريد  - 12
 ! هكذا - 18
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أع ي منوذجاا موججاا عن ظلم وبغي عدنان عرعور واملغراوي وأيب احلسن أما أنا فس
واحللِب، األمور اليت تدل على بغيهم وعداوهتم وعدواهنم وزيف سلفيتهم وضالل منهَهم 

 .وبعدهم عن املنهج السلفي الشريف
وأن ربيعاا وإخوانه إمنا جرحوهم حبق وعدل، هذا مع العلم أن ربيعاا وإخوانه طال 

ارهم على مدى سنوات فيئة هؤاله ورجوعهم إىل جادة احلق والصواب، لكن مع انتظ
 .األسف كانوا ال يجدادون على مر األيام والسنني إال ُتادياا يف الباطل وُترداا على احلق وأهله

 وفتنة مشجعه الحلبي نموذج موجز عن عدنان عرعور وفتنته
ي وأهل  ه، ولتمَي  د س  يد ق   ب ج  اهت ث  ورة ع  دنان عرع  ور عل  ى امل  نهج الس  لف -أوالا 

ومل دأ منهَ ه  -صلى اهلل عليه وس لم-ال اعن يف نِب اهلل موسى وال اعن يف أصحاب حممد 
ومؤلفات  ه التكفريي  ة واملتض  منة لالش   اكية واحلل  ول ووح  دة الوج  ود وتع ي  ل ص  فات اهلل والق  ول 

غ  ري الق  رآن إىل  -ص  لى اهلل علي  ه وس لم-بأزلي ة ال  روأ والدندن  ة ح ول إنك  ار معَ  جات الرس ول 
 .ضالالت أخرى

 .وإىل جانب هذا يؤصل أصوالا حلماية أهل البدع ولضرب أصول أهل السنة
 .وإليكم بعض هذه األصول مع إب ال العالمة ابن عثيمني هلا 

 :قال السائل البن عثيمني
 ". أْنرّ  وال نصحح: " البدع أهل أخ اه يف قيل ما  1

 .احلق عاند من ْنرّأ بل غلط هذا: -اهلل حفظه- الشي  فأجاب
 ". عليه ُحِكمَ  َحَكمَ  من"  -1

 .مداهنة قواعد هذه: اهلل حفظه - فأجاب
 ". بعيد من وال قريب من ال بالعمل للنية عالقة ال"  - 

 (.بالنيات األعمال إمنا) : النِب لقول كذب، هذا: -اهلل هحفظ- فأجاب
 الثب وت ق عية بأدلة اررأ يثبت أن وغريهم البدع أهل جرأ يف الناس بعض يش ط"  -4
." 

 .بصحيح ليس هذا: -اهلل حفظه- فأجاب
 أن كت اب يف أخ  اه على وقف أو خ أ شخص من يسمع من يف بعضهم يش ط"  -5



 1  

 فق د ه ذا خ الف م ن: وق ال األخ  اه، ه ذه يب ني أن وقب ل حيكم، أن قبل ينصح أو يستفصل
 ". املنافقني صفات من بصفة اتصف

 .غلط هذا: -اهلل حفظه- فأجاب
 جان  ب إىل حس  ناهتم ت  ذكر أن والتح  ذير النص  يحة عن  د واإلنص  اف الع  دل م  ن أن  ه"  -2

 ". سيئاهتم
 م ا ال رد مق ام يف: رج ل ي ا امس ع غل ط، ه ذا ال، ال، ال،: ل ك أق ول: -اهلل حفظه- فأجاب

 .رّدي َضُعف إذن عليه، رادّ  وأنا الرجل حماسن أذكر أين حيسن
 شيخنا؟ السنة أهل من نكا ولو حىت: السائل قال

 ه  ذا أمدح  ه، وأروأ أردّ  كي  ف الس  نة، أه  ل وغ  ري الس  نة أه  ل م  ن: -اهلل حفظ  ه- فأج  اب
 !!!معقول؟
 .(17)اهلل حفظه كالمه انتهى

 :ومن مثار هذه الثورة والتأصيل ما يأيت
 .السلفية أمر نسِب -1
 .ال وائف كلها وحدة ال تتَجأ -1

 : قال عدنان يف إحدى حماضراته
 .«% 1 ،%15 ،% 50 ،% 20 ،% 80 ،%40 نسِب أمر السلفية إن» 

 إال يعلمه  ا ال غيبي  ة أم  ور جله  ا أو وكله  ا النس  ب ه  ذه تع  رف كي  ف: أن  ا ربي  ع أق  ول
 .اهلل

 عدنان؟ تأصيل على سلفيا يكون ال ومجاعات أفرادا ضالهلا على كلها فَمن ِمن الفرق
 يف وال العقي   دة يف ليس   ت ميةاإلس   ال ارماع   ات ب   ني اْلالف   ات أن ع   دنان ي   رى هن   ا وم   ن
  .اإلسالم من ألخرجناهم ذلك رأينا ولو املنهج،
 .املنصورة ال ائفة من كلها الضالل فرق أن يرى أنه عدنان عَائب ومن
 ارماع ة ِبواص فات ملتجم ون أف راد أو بعينه ا مجاع ة ه ي املنص ورة ال ائف ة ه ل: " س ئل فقد

 وه ل اهلل؟ بش رع االلتجام أم ارماعة اتباع على حماسب أنا وهل وارماعات؟ الناس أوساط يف
                                                 

 .بصوته مسَل شريط من مفرّغ( 17)
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 ". اهلل؟ عند م شفيعا ذلك سيكون املنصورة ارماعة عليها تن بق مجاعة مع فعال كنت إذا
 للقاع دة أو لقاع ديت من ه، خرج ت أين ل و ووددت األس ئلة أهم من سؤال هذا» : فأجاب

 تك ون أن ال ائف ة هذه يف صلاأل ،" أجرت دعوت وإذا حوكمت حاكمت إذا: " قلناها اليت
 يكون   وا أن: أق   ول ال ب   ل معه   ا، يكون   وا أن مجيع   اا  املس   لمني عل   ى والواج   ب متَمع   ة، مجاع   ة
 ال ائف ة م ع يكون وا أن َي ب: أق ول ال كالم ي، أراج ع وأن ا معه ا، أق ول ال منه ا، ألهنم معها،

 (.14)« منها َّترجوا ال: أقول فيها، ولدوا ألهنم املنصورة،
 إح دى إىل اليه ود اف ق ت: ) حب ديث رأس ا يرفع ون ال الذين الغليظة البدع هلأ َياري فهو
 ث   الث إىل األم   ة ه   ذه وس   تف ق فرق   ة، وس   بعني اثنت   ني إىل النص   ارى واف ق   ت فرق   ة، وس   بعني
 (. واحدة إال النار يف كلها فرقة وسبعني
 م   ن الوج   ود ووح   دة واحلل   ول القب   ور وص  وفية واْل   وارج وال   روافض ارهمي   ة ح   ىت ع   دنان أي  ا
 !!املنصورة؟ ال ائفة
رج منه ا َّت حبيث ال  ورة ليدخل فيها كل الِفَرقوسع دائرة ال ائفة املنص قد عدنان أن ف ى

 .ت بيق املنهج الواسع األفيحأي فرقة، وهذا من 
فم   ا ك   ان م   ن علم   اه امل   نهج الس   لفي وط   الب العل   م إال التص   دي لث   ورة ع   دنان ومنهَ   ه 

ن ض  الالته وإب   ال أص  وله ومك  ره، فأس  ق هم ع  دنان وس  خر م  نهم، وتأص  يالته باإلدان  ة وبي  ا
إهن   م ش   عب اهلل املخت   ار ال   ذين ول   دوا م   ن دب   ر آدم، أي يش   بههم : وم   ن س   خرياته هب   م قول   ه
 .اخل، هذا باإلضافة إىل ال عن يف أخالقهم..إهنم ولدوا: باليهود، ويقول عنهم

دنان وأص  وله ومنهَ  ه فش  كل احلل  ِب جبه  ة معارض  ة أله  ل الس  نة يق  اومهم وحيم  ي ع  
الباطل بأس لوب م اكر ممي ع ال يلح ق في ه، ينص ر ب ه الباط ل والض الل، وخي ذل ب ه احل ق وأهل ه، 

 . بل حيارهبم به
 عن فتنة المغراوي ومشجعه الحلبيموجز نموذج 

وجاه املغراوي يهذي بالتكفري يف حماضراته ودروس ه يف التفس ري وغ ريه بأس لوب  -ثانياا 
 .التكفريال َيرؤ عليه غالة 

                                                 
  (. 1 رقم)  املنصورة ال ائفة شريط( 14)
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ورمى األمة ب أهنم عب اد أص نام وعب اد عَ ول ومن افقون ع ن بك رة أب يهم، وأُلِّف ت ثالث ة  
 . كتب موثقة يف بيان منهَه التكفريي األهوج الذي ال زمام له وال خ ام

ونصحه العلماه بالرجوع عن هذا املذهب التدمريي، فما ك ان من ه إال العن اد واملك ابرة 
 . كالشمسوإنكار احلقائق الواضحة  

مث الكر عل ى العلم اه ب ال عن واإلس قاط ورم ي م ن ينك ر منكرات ه م ن الس لفيني ب الردة 
 . والجندقة

يس  انده يف ه  ذا الظل  م والبغ  ي عل  ي حس  ن احلل  ِب وحجب  ه وع  دنان عرع  ور وأب  و احلس  ن 
 .املأريب

وه  ذا م  ن العَائ  ب، والعَ  ب األش  د م  ن احلل  ِب ال  ذي حي  ارب التكف  ري كي  ف ينص  ر 
 . كفرياا ال بد من وجود أسرار وراه الكواليسأشد الناس ت
 

 عن فتنة أبي الحسن ومشجعه الحلبيموجز نموذج 
جاهت ثورة أيب احلسن عل ى امل نهج الس لفي وأهل ه عل ى طريق ة ع دنان عرع ور،  -ثالثاا 

 . وتتضمن نفس أهداف عدنان
ك ربى، حرب على املنهج السلفي وأهله، ودفاع مس تميت ع ن س يد ق  ب وع ن أه ل الب دع ال

م  ع زي  ادة أص  ول هت  دم امل  نهج الس  لفي، وتلم  ع أه  ل الب  دع، وحتم  يهم، وت  ذب ع  نهم، وجتعله  م 
من أهل السنة م ع أهن م خل يط م ن مجاع ات تض م ال روافض واْل وارج وغ الة الص وفية م ن أه ل 

 .وحدة الوجود واحللول والشركيات
م غث  اه وأراذل يف الوق  ت ال  ذي يرم  ي في  ه أه  ل الس  نة ب  أهنم الغ  الة وأه  ل الش  ذوذ وأهن  

 اخل ..وأقجام بل وخوارج
 :ومن أصوله الكثرية

، ولكن   ه ال يس   ع "امل   نهج الواس   ع األف   يح ال   ذي يس   ع أه   ل الس   نة واألم   ة كله   ا" -1
 .السلفيني وعلماههم

، أي ال َي  وز م  س أه  ل الب  دع وال التح  ذير م  نهم؛ ألن ذل  ك "نص  حح وال هن  دم" -1
 .هدم 
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 .نة وللدفاع عن أهل البدعوله أصول أخرى ملعارضة أصول أهل الس
أب  و احلس  ن "وق  د ألّف  ُت يف بي  ان فس  اد منهَ  ه وأص  وله مؤلف  ات، وم  ن تل  ك املؤلف  ات 

 ".يدافع بالباطل والعدوان عن اإلخوان ودعاة حرية ووحدة األديان
فما هو موق ف احلل ِب م ن ه ذا امل نهج الباط ل اهل دام، وه ذه األص ول اهلدام ة واحل رب  

 ؟املدمرة على أهل السنة
إن   ه االس   تمرار يف مقاوم   ة أه   ل الس   نة ومعارض   اهتم وال   دفاع ع   ن أيب احلس   ن وع   دنان 

 . بأساليب ومراوغات وحيل ماكرة ينصر هبا الباطل وأهله وخيذل احلق وأهله
أال ي  دل ه  ذا عل   ى الرض  ا ع  نهم وع   ن من  اهَهم وبغ  يهم وع   دواهنم عل  ى أه  ل الس   نة 

 واحلق؟
 نه السابقةعن فتنة علي الحلبي بعد فت موجزنموذج 
وجاهت ثورة احللِب امتداداا لسلسلة ه ذه الث ورات عل ى امل نهج الس لفي، إض افة  -رابعاا 

 .إىل مساندته القوية للثورات السابقة
 : فأصدر شري اا مأله باهلذيان بالباطل، ومن أباطيله العَيبة قوله يف هذا الشريط

 .إن اررأ والتعديل ليس له أدلة من الكتاب والسنة
، ول     يس ك     ذلك، ش     حنه باألباطي     ل "م     نهج الس     لف الص     احل"لّ     ف كتاب     اا مس     اه مث أ 

والتمويهات، ال أستثِن إال م ا ابت جه م ن كالم ي وبع ض الك الم لغ ريي ليس خره لنص رة أباطيل ه، 
وص   درت ردود عل   ى م   ا ح   واه ه   ذا الكت   اب م   ن ع   دد م   ن الس   لفيني الص   ادقني الث   ابتني عل   ى 

 :وُتويهاته وتأصيالته الباطلة، ومنهااحلق، دمغوا يف ردودهم هذه أباطيله 
 .تالعبه باررأ املفسر وخمالفته فيه ملنهج السلف 
 .دعواه الباطلة أنه ال يبدع الشخص إال إذا   اإلمجاع على تبديعه: ومنها 
 .ومل ي اجع عن شيه من أصوله الباطلة واحنرافاته الواضحة 
 .يةويرمي السلفيني بالغلو مع غمج وملج وشتائم سوق 
 .ورد عليه أحد السلفيني بكتاب بنّي فيه جهل احللِب وُتويهاته فلم ي اجع 

وأخريا يفض حه اهلل ِبدح ه لرس الة تض منت ال دعوة إىل وح دة األدي ان وأخ وة األدي ان ومؤاخ اة 
ودع وة ال دول كله ا إىل ت بي ق  ال ل ب،وموادة أهل األديان ومساواة األدي ان، وإس قاط جه اد 
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م   م املتح   دة، فه   ّب ي   دافع ع   ن نفس   ه وعنه   ا باألباطي   ل والتمويه   ات ُو   دأ وتنفي   ذ ق   وانني األ
وب    أن دع    اواهم عل    ى مض    امني ه    ذه الرس    الة كفري    ة  ،ويرم    ي م    ن انتق    دها ب    الغلو ،مض    امينها
 .وتكفريية 

ها فِ ْص   وو  ،هاحِ رْ ها ب   ل وَش   حِ دْ وَم   ه   ذه الرس   الة س   بقه حجب   ه إىل ال   دفاع ع   ن ق   د وك   ان 
 .ورميهم بأهنم غالة وخوارج  ،قدها نصحاا لإلسالم واملسلمنيوال عن فيمن ينت ،باملباركة

دحهم دأ كتاباهتم ،واحللِب يؤيدهم ُو  . حق وأن خمالفيهم على باطل  اويرى أهن ،ُو
 .هذه صورة مصغرة جداا من بوائق احللِب الظاهرة فضالا عن اْلفية 

 في ا ،تب ديع جمم لإن هذا ال: ومع ذلك يتساهل حجبه عن أسباب تبديع احللِب ويقول 
: احل  ج س  ورة ] (ِإن ََّه  ا اَل تَ ْعَم  ى اأْلَْبَص  اُر َوَلِك  ن تَ ْعَم  ى اْلُقلُ  وُب الَّ  يِت يف الصُّ  ُدورِ ) ل  ه م  ن عم  ى

42]. 
 احلق مشس والعيون نواظر      لكنها َّتفى على العميان

 
ل بعض  ذلك أهنم رفضوا جترحياته الباطلة أو الجائ دة ع ن احل د : "وقول ا تار عن حجبه

 .الدعاة و أهل العلم
وعداوته لبعضهم هلا حالة خاصة عنده، ألهنم بادر باملمانع ة و النق د فع داوة الش ي  ربي ع هل م 

 ."أعظم
مل يعني لنا بعض الدعاة وأهل العلم الذين صب عليهم ربيع هذه التَرحيات : أقول

 .الباطلة أو الجائدة عن احلد 
رب من ذكرهم ، والذين هب للدفاع الذين هتلعلم هؤاله الدعاة وأهل اله  وأنا أعنيِّ 

 :علي حسن احللِبيشَعهما و  ،عدنان عرعور وأبو احلسن :عنهم
سيد ق ب الذي سخر من نِب اهلل موسى مرات، وطعن يف عثمان والصحابة  -1

والتابعني يف عهده وعهد َعِلي وحكم على اريل يف عهد علي ومعاوية بالردة وقال باحللول 
وجود وتع يل صفات اهلل تعاىل ونادى باالش اكية الغالية، وكفر األمة اإلسالمية ووحدة ال

يات سرحتشتمل على املوسيقى واملالقرآن وزعم أن نصوص رخيها إىل عهده أمن فَر ت
 . ، ومعروف أن التمثيليات ال تقوم إال على الكذبتمثيليات إىل ضالالت أخرىالو 
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علماه املنهج السلفي واغتاظ من هذه املناقشات فناقشه ربيع مناقشات علمية أيدها 
هب للدفاع عن واغتاظ عدنان أشد منهم، ف ،أهل البدع وعلى رأسهم اإلخوان املسلمون
 .سيد ق ب وُتَيده وُتَيد منهَه ومؤلفاته

الذي طعن يف علماه  قمن هؤاله الدعاة عبد الرمحن عبد اْلالق اإلخواين ا    -1
إهنا سلفية : واع ال عن وشوههم وأسق هم وطعن يف سلفيتهم وقال املنهج السلفي أخبث أن

وي ريهم، وال سيما الذين يدرسون  تقليدية ال تساوي شيئاا وكان ُدأ ارماعات احلجبية
 .منهم يف الغرب

كتابة  عاماا  عشر تداد اثِنهذا وكنت أنا حبكم زماليت له أناصحه يف احنرافاته على ام 
ه فما كان منه إال التمادي يف باطله وبعد هذه املناصحات ال ويلة يف لقاهايت لومشافهة 

مجاعة واحدة ال مجاعات وصراط " ، أحدومايف كتابنيُتاديه يف الباطل ناقشت أباطيله وبعد 
 فرددتُ  ،بالباطل عليَّ  فردَّ  ،دعوته إىل تعدد احلجبيات احنرافاتهمن ألن  "واحد ال عشرات
 ،وأغاظ أهل البدع ،وأيَّد كتايّب هذين علماه السنة ،(لنصر العجيجا)مستيه  ثان باطله يف كتاب

 ّب م ارتباطهم جبمعية ال اث اليت ر احلسن واملغراوي حبك اوالظاهر أن منهم عدنان عرعور وأب
أقوى املمولني من عها و أفرادها وقادهتا عبد الرمحن عبد اْلالق، وهذه ارمعية وفر 

 .وأيب احلسن وأهل مركج األلباين وعلى رأسهم علي احللِبواملستخدمني لعدنان واملغراوي 
سلمان ردا موججاا  ومن هؤاله الدعاة حممد ق ب وسفر وسلمان فرد عليَّ  - 

سفر وحممد ق ب ألهنما يريان أن سكوهتما أفضل هلما من الرد بالباطل  ومؤدباا، ومل يرد عليَّ 
 .لي حسناحلسن وع وواملكابرة كما يفعل عدنان واملغراوي وأب

هم يبدؤون باحلروب والفنت والشغب يف مقابل صرب ربيع عليهم ومناصحته هؤاله بل 
 .ال ويلة هلم على امتداد سنني

ة هذه الجمرة لربيع والسلفيني السائرين على او أسباب عدبعض نبني حبق نضيف و وا ن 
 .لباطل والبدعمنهج السلف الصاحل يف مواجهة أهل ا

 .ة ذرعاا باملنهج السلفي وأهله والسيما مواجهة البدع وأهلهالقد ضاقت هذه الجمر  -1
 .البغي واحلقد واالستكبار على املنهج السلفي وأهله -1
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أهنم أهل م امع دنيوية وهلث قوي على مجع األموال وهم ال َيدون من حيقق  - 
م إليههلم رغباهتم اراحمة وم امعهم إال خصوم املنهج السلفي وأهله فاحنازوا 

ه السيما واملنهج لتصقوا هبم فَندهم هؤاله اْلصوم حلرب املنهج السلفي وأهلوا
املتأكلني بدينهم عباد الدينار والدرهم الذين يش ون بآيات اهلل مثناا  السلفي ال يقبل

 .قليالا 

 وأهله واألمراض األخرىقادهتم هذه امل امع الدنيوية والضيق باملنهج السلفي  -4
ملقاومة املنهج السلفي وإسقاط علمائه الذين ينتقدون أهل إىل وضع أصول فاجرة 

البدع ويبينون ضالالهتم وخ ر بدعهم ومن هذه األصول اليت حتقق أهدافهم 
( إذا حكمت حوكمت)و( املنهج الواسع األفيح)و( نصحح وال هندم أو ال ْنرأ)

 (.ال يقبل التبديع إال إذا أمجع العلماه عليه)و. وغريها

هم تإذا اتفق أهل السنة على تبديع شخص ما باحلَج والرباهني وخالفوقصدهم أنه  
 .هذه الجمرة أو واحد منهم ال يقبل هذا التبديع الذي خالف فيه هؤاله أو أحدهم

ألن أصوهلم والسيما املنهج الواسع األفيح يأب هذا التبديع، وشرعوا يف ت بيق هذه  
 .األصول وإسقاط العلماه وأصوهلم السلفية

عوا يف ت بيق هذه األصول الباطلة بكل جرأة ووقاحة مع دعاواهم العريضة أهنم  شر 
 .هم السلفيون حقا وأهنم أهل العدل واإلنصاف

عن سيد ق ب وعن مجاعة  عدنان واملأريب ومن هذا املن لق ومن هذه األصول دافع
حللِب ِبا فيهم الروافض، ويشَعهما علي ا اإلخوان املسلمني ارامعة لفرق الضالل

 .ويتعصب هلما
مجاعة التبليغ ارامعة لعدد من ال رق اليت تشتمل على  يضيف املأريب الدفاع عنو 

احللِب والباقون واعترب هاتني ال ائفتني من أهل السنة، و  ،وحدة الوجود والشرك والضالل
وصل هبم األمر إىل الدفاع عن أهل وحدة األديان يشَعونه، مث ُتادوا يف باطلهم حىت 

 اخل ...ومساواة األديان خوة األديان وحرية األديانوأ
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لشدة عداوة هذه الجمرة وفساد ف رها وما قام هبا من احلسد الشي اين والكرب  -5
الشي اين بدؤوا ربيعا وإخوانه باحلرب الظاملة ا اربة للحق وأهله واملدافعة عن 

هم سنوات لكل واحد من صرب ربيع ومناصحتهالضالل والباطل وأهلهما، مع 
فيها  احللِب يدعم ،والسيما احللِب الذي صرب عليه ربيع وإخوانه حوام عشر سنوات

هذه الجمرة ويرى أهنا زمرة سلفية مهما ارتكبوا من الكذب والفَور مهما ارتكبوا من 
 .الضالالت ومهما دافعوا عن أهل الباطل

 اررأ والتعديل وملا جاهت نوبته قام هبَوم كاسح على أصول املنهج السلفي يف 
وعلى ربيع ودبج مقاالت ظاملة فتح هلا وألنصاره موقعاا، ومه األول واألخري احلرب 
على ربيع وإخوانه والدفاع عن أباطيل علي حسن والدفاع عن رسالة تضمنت الدعوة 
إىل وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان ومساواة أهل األديان وموادة أهل 

 .والدعوة إىل إلجام الدول بقوانني األمم املتحدةط جهاد ال لب وإسقااألديان 

بل هذه الرسالة مدحها علي احللِب وبالغ يف مدحها وزعم أهنا شارحة لإلسالم 
 .وُتثل وس ية اإلسالم

ومل يقف عند هذا احلد بل مدأ من أيدها من الروافض واْلوارج والصوفية وادعى 
 .تأهنم علماه ثقا

عنها من أنصاره ومدأ هذا الدفاع القائم على الكذب والغش ومدأ من يدافع  
 . وُتَيد أضل الضالل

ال يباوي أهل السنة بأهنم يبغضون هذه  عرّي يُ مع هذه ال وام والفواقر املدمرة و 
الجمرة ونسي ظلمها وبغضها وعداوهتا ألهل احلق والسنة ووالهها ألهل البدع الكربى 

  .عنها وعنهم اوذهب

 
 كتبه
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