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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

الدفاع )للرد على كتاب أيب احلسن املصري املأريب الذي مساه بـِ ( هـ1221)شهر حمرم عام 
سيد قطب واإلخوان املسلمني اخلليط العجيب من : يعين بأهل االتباع ( )(عن أهل االتباع

ن البنا والغزايل والرتايب والغنوشي الصوفية والروافض واخلوارج وعلى رأس هذا اخلليط حس
الذين صدعوا بالدعوة إىل حرية األديان وأخوة األديان ووحدة األديان، وسيأتيك بيان هذا 

 .واضًحا يف هذا البحث
وكذلك يعين به سيد قطب الذي يقول بوحدة الوجود واحللول واجلرب وخلق القرآن، 

اإلسالم هو العقيدة الوحيدة اإلجيابية  وينكر رؤية اهلل، ويقول باالشرتاكية ويقول بأن
اإلنشائية اليت تصوغ من الشيوعية واملسيحية مزجًيا كاماًل حيقق أهدافهما، ويزيد عليهما 

 .بالتناسق واالعتدال
وميدح عقيدة النريفانا اهلندوكية، وميدح أهلها، ويذب عنهم، وعقيدهتم تشمل وحدة 

 .ذلك من العقائد الباطلةالوجود واحللول وعقيدة التناسخ إىل غري 
، «أطوار سيد قطب يف وحدة الوجود»وقد بينُت ذلك يف عدد من كتابايت ومنها 

( هـ1911)أي يف حدود عام ( م1391)ا من عام وبينُت أنه كان يقررها يف َنظمه ونثره بدءً 
 .الذي ألّفه يف أواخر حياته« الظالل»إىل أواخر حياته، كما قررها يف كتابه 

وطعنه يف اخلليفة الراشد ،عليه الصالةوالسالم سخريته بنيب اهلل موسى  :اهومن بالي
، ڤويف عدد كثري من الصحابة، وخاصة معاوية وعمرو بن العاص رضي اهلل عنه عثمان 

 .حيث وصفهما باخليانة والنفاق والغش وشراء الذمم، وغري ذلك من األوصاف الذميمة

                                       
لعـاملني، ودفًعـا لاكاذيـب الكـربيت الـيت تنسـب إىل القـرآن الكـر  وذلك نصيحة للمسـلمني وذبـاا عـن ديـن اهلل رب ا( 2)

وهــذه األكاذيــب اخرتعهــا أنــاس يــدافع .مــن خلفــه تنـــزيل مــن حكــيم  يــد يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال الــذي ال
 .عنهم أبو احلسن
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: ليغ الذين يبايعون على أربع طرق صوفيةوكذلك يدافع أبو احلسن عن مجاعة التب
اجلشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية، وكلها تشتمل على عقيدة وحدة الوجود واحللول 

 .والشركيات والبدع
ودافع عن أشخاص معروفني مثل عدنان عرعور والشاجيي وغريمها ممن يدورون يف فلك 

التمويهات والسفسطات واخليانات سيد قطب، يدافع هذا الرجل عن هذه األصناف ب
 !واإللزامات الفاجرة مناهضة ومراغمة ألهل السنة السلفيني، ويدعي مع هذه املخازي أنه سلفي

ويرمي من ينتقد هذه األصناف بأهنم ُشذاذ وغالة وخارجون عن منهج السلف، وقال 
إلنصاف، بل سقط قد اشتهر يف هذا الزمان بالغلو واإلسراف وجمانبة سبيل ا»يف ربيع بأنه 

ومع علمي بأن »: ، إىل أن قال«يف اإلجحاف واالعتساف وإن ا رت أنوف البغاة الغالة
، إىل «سيما املتعصبة وأهل اهلويت واإلفالس هذا أمر شبه مستغرب على كثري من الناس، ال

 (.221-2/222)، «الدفاع عن أهل االتباع»يطيقه مسلم، انظر  طعن شديد ال
ون ومجاعة التبليغ وقياداهتم وسيد قطب وأمثاهلم عند أيب احلسن من فاإلخوان املسلم

 .أهل االتباع
وأهل السنة الذين يصفهم هبذه األوصاف عنده من أهل االبتداع، بل ينسب إىل ربيع 
أقوااًل كفرية كربيت، يفرتيها وخيرتعها بطرقه القبيحة من اخليانات والبرت وتقليب احلقائق؛ 

 .اخرتاعها غري املسلمني فضاًل عن املسلمني األمور اليت خيجل من
الذي ترديت يف كثري من البدع -ومن عجائبه وسفسطاته أنه يستنكر وصف سيد قطب 

« الدفاع»يستنكر وصفه بالبدعة والضالل، انظر  -الكربيت اليت ذكرت بعضها للقارئ
(2/963.) 

 :رهويصف أهل السنة بأوصاف أشد من التبديع، ويقول للصحفي الذي حياو 
هم خمتلفون من قبل امللتقى مع إخواهنم، مث اختلفوا مع  ( )ومن مسيت من الغائبني»

أنفسهم، وذلك ألهنم ينحون حنو الغلو والتطرف، كتبديع الناس، وَسبِّهم، ولعنهم، والتشويه 

                                       
 .يعين السلفيني( 9)
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لصورة املخالف وإن كان أهديت منهم سبياًل وأقوم قيال، وعدم قبول أي حق من املخالف، 
، وهذا احنراف عن ( )طلق من املوافق بعجره وجبره، السيما إذا كان كبريًا فيهموالقبول امل

ومجهور السلفيني على اجلادة، وسارت قافلتهم حنو االعتدال .. االجتاه السلفي الصحيح
 .( )«والوسطية
إن التبديع باحلق وعلى منهج السلف الصاحل يُعترب غلًوا وتطرفًا يف منهج أيب : أقول
لطاعنني لكان هذا التبديع لغالة الصوفية وأهل وحدة الوجود واحللول، ولو كان احلسن ولو  

يف الكثري من الصحابة الكرام، وكثري من هؤالء الذين يبدعهم السلفيون واقعون يف الشركيات 
والبدع الكربيت والضالالت، فهل يوجد حرب على أهل السنة واحلق أشد من هذه احلرب 

 وهذه األراجيف؟ 
ا تعطياًل ألحكام الشريعة وحترميًا ملا أحله اهلل بل أوجبه من األمر باملعروف أليس هذ

 والنهي عن املنكر والتمييز بني احلق والباطل؟ 
، ألن هذا الفكر الذي شذُّوا به فكر انشطاري» :ويقول في ذمهم وتشويه منهجهم

تسديد ومقاربة،  منهج تكامل، فكر عدواين، وليس منهج ر ة وشفقة، أو ِفْكُر تآكٍل ال
وقد اسرتحنا (.. الدفاع عن أهل االتباع)وقد رددت على فكرهم املخالف لادلة يف جملدين 

حقيقة من فكر هذه الطائفة من وقت قد ، وحنن مشغولون بقضايا اجملتمع الذي نعيش فيه، 
أن يطغى  قضايا ومهية، أو نقيم الوالء والرباء على مسائل فرعية جزئية، وليس من املعقول ال

 .( )«فرع على أصل، أو تطغى جزئية على كلية
 (: 1 1ص)« عقيدة السلف»قال اإلمام أبو إسماعيل الصابوني في 

ُحبُّهم ألئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها  :وإحديت عالمات أهل السنة»
، وقد زيَّن اهلل وبغضهم ألئمة البدع الذين يدعون إىل النار، وَيُدلُّون أصحاهبم على دار البوار

                                       
، فــأي تشــويه !!ذا يكــون العــدل واإلنصــافهكــذا هبــذا اإلطــالق والعمــوم الشــامل لكــل الســلفيني يف الــيمن، وهكــ( 2)

 للسلفية والسلفيني يفوق هذا التشويه والتنفري؟
 .من حواره يف صحيفة الناس، ويقصد جبمهور السلفيني الذين وصفهم هبذه الصفات احلزب القطيب( 1ص)انظر ( 1)

 .من حواره يف صحيفة الناس( 6-1ص( )6)
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 .«۴سبحانه قلوَب أهل السنة ونوَّرها حبب علماء السنة فضاًل منه 
فحال أيب احلسن عكس حال أهل السنة، فهو حيب أهل الضالل والبدع، : أقول

ويدافع عنهم بالباطل، ويصفهم بأهل السنة وبعضهم بالسلفيني، وحيارب أهل السنة 
يصف بشيء منها أهل البدع؛ كوصفهم  قبيحة البصفات ويصفهم وأنصارها والذابني عنها 

 ...و..و..بالغلو والشذوذ و
ا منصًفا من يتواله، ويذب عنه بالباطل، ويفرض سلفيته على السلفيني فهل يـَُعدُّ سلفيا 

 ؟ فرًضا، ويريت أن نقد أيب احلسن وأمثاله وبيان أحواهلم غلًوا
يصف هبا أهل البدع والروافض  التريت كيف يصف السلفيني هبذه األوصاف القبيحة، و  أال

وسائر األحزاب العلمانية، وليس له أي مقاومة ضدهم، إمنا يقاوم وحيارب  السلفيني، ومنها  
، وإمنا هو دفاع ظامل عن أهل (الدفاع عن أهل االتباع)كتابه املليء بالكذب واخليانات والفجور 

 .دة األديانالضالل واالبتداع مبا فيهم أهل احللول ووحدة الوجود ووح
ومما يصف به السلفيني دعاة احلق ودعاة االجتماع الصحيح؛ االجتماع على الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصاحل يصفهم بأهنم أهل شذوذ وأهل فكر انشطاري، وهذه أوصافه 
وأوصاف سادته اإلخوان والقطبيني وأوصاف عصابته املاكرة مثل عدنان عرعور واملغراوي 

وغريهم من حسان ومن ورائهم أهل مجعية إحياء الرتاث وأهل مجعية الرب  واحلويين وحممد
الذين يبذلون األموال هلذه الطائفة الشاذة الالبسة لباس السلفية لتمزيق السلفيني وتشطريهم 

؛ ينسلون منها ( )يف كل مكان بنشاطاهتم وأصوهلم الفاسدة، فهذه أوصافهم وأعماهلم املخزية
، والواقع أكرب شاهد، واألدلة كثرية وقاطعة «رمتين بدائها وانسلت»، ويصفون هبا األبرياء

 .عربة هبم عند املنصفني، وأما األوغاد فال
فكل سلفي صادق يعلم أن هذه الصفات واألعمال املفسدة يف األرض إمنا هي صفات 

مزقني اإلخوان املسلمني والقطبيني، وهذه العصابة املكونة من أيب احلسن ومن ذكرنا من امل
 .املفرقني

                                       
 .ع أهل البدع واألهواءففكرهم انشطاري ضد أهل السنة وجتمعي م( 1)
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 :ومن منهج سيد قطب المدمِّر ومنهج تالميذه نشأت عدة فرق
منها ما يسمى باجلهاد، ومنها مجاعة القاعدة، ومنها السروريون، ومنها اجلهاديون يف 

 .اجلزائر والصومال وغريمها، ومجاعة  اس، والربقاوية
رًا وتعاونًا مع الروافض، بل كثري وقد أوسعوا األمة تفريًقا ومتزيًقا وتكفريًا وتفجريًا ودما

 .منهم أدوات بأيدي الروافض
وهذه املخازي كلها عند أيب احلسن توسط واعتدال، وإذا تظاهر باإلنكار على بعضهم 

 .ورّد عليهم فبأدب ولني دون بيان لاسباب احلقيقية واملنابع اخلطرية ملنهجهم وأفاعيلهم
 :ورده هذا مبني على أمرين

 .اإلخوان املسلمني والقطبيني باالستنكار هلذه األعمال تظاهر :األول
 .«فريق يُفجِّر وفريق يستنكر» :واألمر الثاني طّبق فيه القاعدة اإلخوانية القطبية

 .من هذين األمرين انطلق أبو احلسن وهبما تشجع على اإلنكار املغشوش
ي يفتخر فيه ويتباهى ونشره، يف الوقت الذ« التفجريات»وبلغين أنه تأمل من طبع كتابه 

، واحلق أنه دفاع عن أهل الضالل واالبتداع وافرتاء على «الدفاع عن أهل االتباع»بكتابه 
 .أهل احلق واالتباع

 .فهو كمن يسمي اخلمر بغري امسها، ويدافع عنها، ويسميها الشراب الروحي
ن عبد أخربنا حممد ب»(: 1613)حديث ( 3/912)« سننه»يف  ي ر ه اهللقال النسائ

مسعت : مسعت أَبَا َبْكِر بن َحْفٍص يقول: األعلى عن َخاِلٍد وهو ابن احلرث عن ُشْعَبَة قال
صلى اهلل عليه  عن النيب صلى اهلل عليه وسلَّم ابن حُمَرْيِيٍز حيدث عن َرُجٍل من َأْصَحاِب النيب

حديث صحيح وأورده ، «ْيِر اْسِمَهاَيْشَرُب نَاٌس من أُمَِّتي اْلَخْمَر ُيَسمُّونَ َها ِبغَ »: قال وسلَّم
 .وصححه وساق له شواهد( 39)رقم  «الصحيحة»األلباين يف 

ا، ويسمي أهل الضالالت واالبتداع أهل السنة، فهو فأبو احلسن يسمي االبتداع اتباعً 
 .(  فاعتبروا ي ا أولي األبصار)  يسميهم بغري امسهم، ويستميت يف الدفاع عنهم،

 !ناس أنه سلفي، وأنه على منهج السلف ومن  اتهكل هذا وهو يزعم لل
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 !ومع األسف أنَّ هناك من الناس من يشجعه ويّدعي له السلفية
فهل ُعرف يف تأريخ أهل السنة من يدافع عن مثل هذه األصناف ومبثل أساليبه املنكرة 

 !؟ اليت مّر بعضها
 .لولُيستغرب أن ينربي للدفاع عنهم صويف يقول بوحدة الوجود واحل ال
 . ُيستغرب من رافضي حمرتق أن يدافع عنهم وال
 .ُيستغرب أن ينربي واحد من غالة اإلخوان أو التبليغ فيدافع عنهم وال

أما شخص يدَّعي السلفية يقوم هبذه األعمال، ويبذل جمهوًدا كبريًا يف تتبع أشرطيت 
بدع، وأحذر منها، ومنها الكثرية اليت أدعو فيها إىل التمسك بالكتاب والسنة، وأفند فيها ال

بدع مجاعة التبليغ وحزب اإلخوان املسلمني، يتتبعها شريطًا شريطًا يستخرج منها بطرقه 
ما يقذفين به من الفواقر؛ ليدافع عن أهل الباطل والضالل، وخيفي ما  ( )اخلائنة العدمية النظري

ني الناس وبني ما يف هذه األشرطة من احلق والسنة الساطعة ليشوهها وصاحبها وليحول ب
فيها من دعوة إىل التمسك بالكتاب والسنة والعقائد واملناهج الصحيحة والتحذير من البدع 

يف سنته، وحّذر منها صلى اهلل عليه وسلَّم  اليت حذر اهلل منها يف كتابه وحذر منها رسول اهلل
خلطرية السلف الصاحل وعلى رأسهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، كل هذه األعمال ا

يرتكبها ليدافع عن البدع الكربيت وأهلها ويسميهم بأهل االتباع، ويصف من يُبينها وحيذر 
الناس من شرورها وعواقبها بأقبح األوصاف اليت يأنف شرار أهل البدع منها، وخيرج على 

يسلكها حىت غالة أهل البدع من  الناس مبجلدين كبريين دفاًعا عن هؤالء وبطرق ال
 !خليانات واإللزامات الباطلة، فهذه األعمال من أعجب عجائب هذا الزمانالتمويهات وا

ومع هذه الغرابة، فالرجل مل يسلك طريق أهل العلم أو حىت طريق أهل الباطل يف 
 .األخذ والرد وسوق ما يراه من احلجج أو الشبه أو نفي ما أدينهم به من البدع والضالل

أنه يريت أن جمرد سياق الكالم املنتقد وبيانه من هذا بل سلك طريًقا غريًبا انفرد به، وهو 
منهج هذه اجلماعات وعقيدهتا أو تلك يراه جرمية وتكفريًا من خالل إلزاماته ذكر أو ذاك أو 

                                       
 .حتتملها وذلك ببرت العبارات من سياقها وسباقها مث حتميلها معان خطرية ال( 3)
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، فإذا سقت كالًما لشخص معني وبينت ما فيه من الضالل فهذا عنده من تكفري !الباطلة
 !!تصرح بالتكفرياملعني وخمالف ملنهج السلف وغلو مع أنَّك مل 

لقد رأيت اإلخوان املسلمون ومجاعة التبليغ كتابايت، ومسعوا مقااليت، وفيهم ُكتَّاب، وهلم 
أقالم، لكنهم ملا رأوا احلقائق الناصعة واحلجج الدامغة ابتعدوا بأنفسهم عن مواجهة احلقائق، 

يًئا، فهم على يغري من الواقع ش العندهم وخجلوا أن يتباكوا تباكي أيب احلسن ألن ذلك 
عالهتم أعقل وأنبل من أيب احلسن الذي نصَّب نفسه كالنائحة الثكلى على مصاب اإلخوان 

 .املسلمني ومجاعة التبليغ وغريهم من أهل األهواء
أذكر أين كّفرت شخًصا معيًنا، لكن هذا الرجل يّدعي زورًا أين كّفرت فالنًا وفالنًا  أنا ال

ما فيه، وهذا العمل عنده خمالف ملنهج السلف، يرافق ذلك بعينه مبجرد نقل كالمه وبيان 
 .طعن وهتويش

فأريت أن أسوق له بعض النماذج من تكفري بعض أئمة السلف ألشخاص معينني 
يوجد فيهم من الضالل مثل ما عند سيد قطب والبنا والغزايل والرتايب كما سرييت القارئ  ال

 :يف هذا البحث
، ومسلم في الفضائل (  1)حديث « مالعل»روى البخاري في كتاب  -1
ِإنَّ نـَْوفًا اْلِبَكايلَّ »: قلت البن َعبَّاسٍ : بإسنادمها إىل سعيد بن جبري قال( 2   )حديث 

ِضِر  عليه الصالة والسالم يـَْزُعُم َأنَّ ُموَسى َصاِحَب َبيِن ِإْسرَائِيَل ليس هو ُموَسى َصاِحَب اخلَْ
 .«ُدوُّ اللَّهِ َكَذَب عَ : عليه السَّاَلم، فقال

فهذا يف مذهب أيب احلسن غلو يف التكفري وصادر ممن مل يضبط لسانه إىل آخر 
أوصافه اليت يصف هبا أهل السنة املدافعني عن دين اهلل احلق، لكن العلماء مل يصلوا إىل ما 

ن ومل يصلوا إىل ما وصل إليه أبو احلسوصل إليه أبو احلسن من إدراك املنهج الواسع العميق، 
هذا الكالم إمنا قاله ابن :  فقالوامن الغرية واحلماس ألهل البدع وحماربة من ينكر بدعهم 

 .أنه يعتقد أنه عدو اهلل حقيقة ، ال( )عباس مبالغة يف إنكار قوله

                                       
 .أي قول نوف البكايل( 3)
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وصفوا عدًدا من أعيان املسلمني ڤ وهناك عدد من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب 
أحد من  أحد من الصحابة، وال وال الصالة والسالمعليه بالنفاق، ومل يصفهم رسول اهلل 

علماء األمة بأهنم غالة يف التجريح والتكفري، ومل يثر عليهم أحد على امتداد التأريخ 
سيما وهو الرجل  اإلسالمي، لكن منهج أيب احلسن يقتضي رميهم بالغلو يف التكفري ال

ء بأي عذر فهو عذرنا مع أننا مل اهلمام القائم بالعدل، فإذا ذهب أبو احلسن يعتذر هلؤال
ُنصرح بتكفري أحد، فعليه أن يتوب إىل اهلل من الدفاع عن أهل الباطل هبذه الضراوة 

 .والشراسة الغريبة املهلكة
 : «خلق أفعال العباد»قال اإلمام البخاري في  - 
 .جهم كافر باهلل العظيم: وقال عبد احلميد -22»
ء املرجئة اجلهمية، واجلهمية كفار واملريسي جهمي هؤال (12)أحدثوا : وقال وكيع -29

فعل وهذا  وعلمتم كيف كفروا قالوا يكفيك املعرفة وهذا كفر واملرجئية يقولون اإلميان قول بال
يستتاب  عليه الصالة والسالمبدعة، فمن قال القرآن خملوق فهو كافر مبا أنزل على حممد 

 .ضربت عنقه وإال
كان أبوه : سي لعنه اهلل يهودي هو أو نصراين، قال له رجلعلى املري: وقال وكيع -22

عليه وعلى أصحابه لعنة اهلل، القرآن كالم اهلل، وضرب : ا قال وكيعا أو نصرانيا أو جده يهوديا 
 .وكيع إحديت يديه على األخريت

 .كافر: وسئل وكيع عن مثىن األمناطي فقال -11
ملثىن األمناطي سبيل لنـزعت لسانه من لو كان يل على ا: وقال عبد اهلل بن داود -13

 .قفاه وكان جهمًيا
 مسعت يزيد بن هارون: حدثنا أ د بن خالد اخلالل قال: وحدثين أبو جعفر قال-12

 .اهـ« مها واهلل زنديقان كافران بالر ن حاليل الدم: وذكر أبا بكر األصم واملريسي فقال
هذه األحكام يف أهل بدع معينني يُعترب فهؤالء األئمة الذين نقل عنهم اإلمام البخاري 

                                       
 .يبعد أن يكون من تصرف النساخ أو الطابعني كذا، وال( 19)
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 .هؤالء األئمة يف منهج أيب احلسن من الغالة والشذاذ ومن كبار املكفرين
 (:  / )« مجموع الفتاوى»وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في  - 
اللَِّه َوَرُسولِِه أَقْـَرَب َكاَنْت َوِإَذا َتَدبَـَّر اْلَعاِقُل َوَجَد الطََّواِئَف ُكلََّها ُكلََّما َكاَنْت الطَّائَِفُة إىَل »

هُ  َما بِاْلُقْرآِن َواحلَِْديِث أَْعَرَف َوأَْعَظَم ِعَنايًَة َوِإَذا َكاَنْت َعْن اللَِّه َوَعْن َرُسولِِه أَبـَْعَد َكاَنْت َعنـْ
َا ذُِكَرْت ِعْنَدُه آيٌَة أَْنَأيت َحىتَّ جتََِد يف أَِئمَِّة ُعَلَماِء َهُؤاَلِء َمْن اَل مُيَيـُِّز بـَنْيَ اْلُقْرآ ِن َوَغرْيِِه َبْل ُرمبَّ

َا قَالَ : فـََقالَ  َكَذا َوَتُكوُن آيًَة ِمْن    عليه الصالة والسالملَِقْولِِه : اَل ُنَسلُِّم ِصحََّة احلَِْديِث َوُرمبَّ
ُلْغَنا َأْكثـَرُ . ِكَتاِب اللَّهِ   .َوَقْد بـََلَغَنا ِمْن َذِلَك َعَجاِئُب َوَما ملَْ يـَبـْ
َثيِن  ثَِقٌة أَنَُّه تـََوىلَّ َمْدَرَسَة َمْشَهِد احلَُْسنْيِ مبِْصِر بـَْعُض أَِئمَِّة اْلُمَتَكلِِّمنَي َرُجٌل ُيَسمَّى : َوَحدَّ

يِن األصبهاين َشْيَخ األيكي َفَأْعَطْوُه ُجْزًءا ِمْن الرَّبـَْعِة فـََقرَأَ   مِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْ َِن الرَِّحي: ََشَْس الدِّ
 .أَِلٌف اَلٌم ِميٌم َصادٌ : َحىتَّ ِقيَل لَهُ ( أملص)

َ َلك َأنَّ الَِّذيَن يَِعيُبوَن أَْهَل احلَِْديِث َويـَْعِدلُوَن َعنْ   فـََتَأمَّْل َهِذِه احلُُْكوَمَة اْلَعاِدَلَة لَِيَتبَـنيَّ
 . (11)َمْذَهِبِهْم َجَهَلٌة َزنَاِدَقٌة ُمَناِفُقوَن ِباَل َرْيبٍ 

َماَم َأْ ََد َعْن  َوهِلََذا َر ِعْنَدُه َأْهُل احلَِْديِث مبَكََّة كِ أَنَُّه ُذ » اْبِن َأيب قتيلة » َلمَّا بـََلَغ اإْلِ
َماُم َأْ َُد . قـَْوُم َسْوءٍ : فـََقالَ  َوَدَخَل . زِْنِديٌق زِْنِديٌق زِْنِديقٌ : َوُهَو يـَنـُْفُض ثـَْوبَُه َويـَُقولُ  -فـََقاَم اإْلِ
 .«ِإنَُّه َعَرَف َمْغزَاهُ فَ . بـَْيَتهُ 

، (299)برقم « ذم الكالم»وقد نقل هذا الكالم عن اإلمام أ د كل من اهلروي يف 
 (.1261)برقم « حبر الدم»وابن عبد اهلادي يف 

فما رأي أيب احلسن يف اإلمام البخاري ومن نقل عنهم ويف اإلمامني أ د وابن تيمية 
إن أبا احلسن ليحامي ! ذهبه فيكفرون أناًسا بالتعيني؟هل هم تكفرييون غالة ألهنم خالفوا م

عن أناس فيهم من هو أسوأ من هؤالء الذين حكم عليهم األئمة هبذه األحكام العظيمة 
 . يطيقها الغيورون على أهل الضالل اليت ال
 : في أهل البدع والضاللرحمه اهلل  وقال اإلمام ابن بطة - 

                                       
 .مية، ونقل نصوًصا أخريت عن غريه يف اجله(2/22)« بيان تلبيس اجلهمية»نقل هذا النص يف ( 11)
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أنا أذكر طرفًا من أمسائهم وشيًئا من صفاهتم؛  هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف»
النشأ من  يعرفها الغّر من الناس وال ، ال( 1)ألن هلم كتًبا قد انتشرت ومقاالت قد ظهرت

األحداث ختفى معانيها على أكثر من يقرؤها فلعل احلدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل 
صلى  ه واإلطناب يف الصالة على النيبهذه املقاالت قد ابتدأ الكتاب حبمد اهلل والثناء علي

علم له  مث أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اخرتاعه وشرّه فيظن احلدث الذي الاهلل عليه وسلم 
واألعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عامل من العلماء أو فقيه من الفقهاء 

 .ارز اهلل وواىل الشيطانولعله يعتقد يف هذه األمة ما يراه فيها عبدة األوثان ومن ب
 .الجهم بن صفوان الّضال: فمن رؤسائهم المتقدمين في الضالل منهم

أطلب رباا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من : أين تريد فقال: وقد قيل له وهو بالشام
 .ترك جهم الصالة أربعني يوًما على وجه الشك: الضُّالل، وقد قال ابن شوذب
املريسي واملردار وأبو بكر األصم وإبراهيم بن إمساعيل ابن  بشر :ومن أتباعه وأشياعه

علية وابن أيب دؤاد وبرغوث وربالويه واألرمين وجعفر احلّذاء وشعيب احلجام وحسن العطار 
وسهل احلرار وأبو لقمان الكافر يف مجاعة سواهم من الضالل وكل العلماء يقولون يف من 

 .«لةمسيناهم أهنم أئمة الكفر ورؤساء الضال
ومن خبثائهم ومن يظهر يف كالمه الّذّب عن السنّة والنصرة هلا » :رحمه اهلل إلى أن قال 
ب وحسني النجار وأبو بكر األصم وابن علية: وقوله أخبث القول أعاذنا اهلل وإياكم  ( 1)ابن ُكالَّ

 .( 1)«من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم
إىل آخر التهم اليت ... ا وشذوًذاسن ألنَّ فيه غلوا حيتمله أبو احل ومثل هذا الكالم ال

 .يقذف هبا هذا الرجل السلفيني أهل احلديث واملنهج السلفي
وقد تداول أهل السنة هذه األقوال مع احرتام قائليها وحمبتهم ومواالهتم، فإذا كنا ننقل 

                                       
وهذا واقع من ينتقدهم ربيع وغريه فلهم كتب قد انتشرت يف مشارق األرض ومغارهبا وبني العرب والعجم فـاغرت ( 12)

 .هبا كثري وكثري من الناس فأصبحوا يوالون ويعادون عليها وعلى مؤلفيها
 .يعين إبراهيم بن إمساعيل بن علية اجلهمي الضال( 19)

 (.912-923)الشرح واإلبانة البن بطة ص ( 12)
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ملأريب ثورة عارمة أقوال أهل البدع بنصوصها من كتبهم بدون أحكام فيثور علينا أبو احلسن ا
 عدمية النظري تفوق التبديع والطعون والتجديع والتشنيع فهل ُيسلِّم هلؤالء األئمة؟ 

وغريته الشديدة على أهل  ا ألنه يتناىف مع طبعه ومنهجه الواسع األفيحهذا بعيد جدا 
 .البدع 

هلل، ولقد طلب علماء السوء من شيخ اإلسالم أن يعتقد نفي اجلهة والتحيز عن ذات ا
يقول القرآن حرف وصوت قائم باهلل، بل هو معىن نفسي قائم بذات اهلل، وأنه  وأن ال

يتعرض ألحاديث الصفات وآياهتا  يشار إليه بإشارة حسية باألصابع، ويطلبون منه أن ال ال
 .عند العوام، وأرسلوا بذلك أمريين

ا ا قويا ا علميا رّد عليهم ردا فلما جاء األمريان هبذه املطالب الباطلة رفض تلبية مطالبهم، و 
 .يبني احلق ويدحض شبههم

طلب  الغيبة، مث رجعا ومل يأتيا بكالم حمصل إال فأخذا اجلواب وذهبا فأطاال»: قال 
يا مبدلني يا مرتدين عن الشريعة : احلضور، فأغلظت هلم يف اجلواب وقلت هلم بصوت رفيع

وقد كتبت . بت فتح الباب والعود إىل مكاينا، مث قمت وطلا آخر كثريً ، وكالمً ( 1)يا زنادقة
هنا بعض ما يتعلق هبذه احملنة اليت طلبوها مين يف هذا اليوم، وبينت بعض ما فيها من تبديل 
، «الدين، واتباع غري سبيل املؤمنني، ملا يف ذلك من املنفعة للمسلمني، وذلك من وجوه كثرية

 (.1/6)، «الفتاويت الكربيت»
 .د تلك الوجوهمث سر  

فماذا سيفعل األسد الهصور أبو الحسن بابن تيمية الذي حكم على رجلين معينين 
 بالردة عن الشريعة وبتبديل الدين وبالزندقة؟ 

لقد كان علماء السلف من أقويت الناس تقويت وورًعا وزهًدا وعداًل وإنصافًا  :أقول
غيان أهل البدع وانتشار ضالهلم واخنداع ودعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة، فإذا رأوا ط

                                       
من قامـت عليـه احلجـة، وعلـى هـذا املـنهج كثـري مـن العلمـاء، وأنـا  ُيكفِّر إال الر ه اهلل ومعلوم أن شيخ اإلسالم ( 11)

 .أدين اهلل هبذا املنهج
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بعض الناس هبم َشروا عن ساعد اجلد يف قمع أهل الباطل باحلجج والرباهني، مع التحذير 
يطمس معامله دعاة الضالل اجلاهلني  الشديد منهم، ذبًا عن حياض دين اهلل احلق، لئال
 .الباغني، وقد يشتد بعضهم يف قمعهم واألحكام عليهم

لك جهاًدا يف سبيل اهلل، بل ذلك عندهم أفضل من اجلهاد كما صرح بذلك ويعتربون ذ
 .بعض أئمتهم الكبار

بعض غالة أهل البدع،  ومل يهبَّ أحد حملاربتهم والطعن فيهم باألكاذيب واالفرتاءات إال
لكنهم مل يبلغوا يف هذا مبلغ من لبس لباس السنة زورًا وهبتانًا ليتمكن من ضرب السنة 

 .«اضرب اإلسالم بسيف اإلسالم»يف السنة املزعوم، تطبيًقا للقاعدة اليهودية وأهلها بس
ولقد أرهف أبو احلسن هذا السيف ونزل يصول به وجيول على أهل السنة بأصول 
وأساليب وطرق مل ختطر ببال عتاة أهل البدع والسيما املنهج الواسع األفيح الذي يسع أهل 

ومنهم دعاة أخوة األديان وحرية األديان وأهل البدع  السنة من أمثاله ويسع األمة كلها؛
 . ( 1)الشركية ووحدة الوجود ووحدة األديان

   

                                       
املئات من أمثاله نفي ودفع هذه  ومع كل جعجعات هذا املصري املأريب وأراجيفه مل يستطع ولن يستطيع هو وال( 16)

ممن جند نفسه أو ُجنِّد للدفاع عنهم مصداقًا  -يت أثبتناها عن قائليها بالنقل األمني املوثق غاية التوثيقال-العظائم 
لننص  ر رس  لنا إن  ا : ) ولقولــه تعــاىل (  وق  ل ج  اح الح  ق وبه  ق الباط  ل إنَّ الباط  ل ك  ان بهوق  ا)  :لقــول اهلل تعــاىل

 ( . والذين حامنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد
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ننِي
َّ
ي
َ
ع
ُ
 كالم السلف يف أهل البدع غري امل

 : «خلق أفعال العباد»قال اإلمام البخاري في 
زكريا حيىي بن  مسعت أبا :حدثنا حممد بن عبد اهلل بن جعفر البغدادي قال - 1»

يا أبا حممد ما تقول يف  :كنا عند عبد اهلل بن إدريس فجاءه رجل فقال  :وسف الزمي قالي
 :قال .ال :قال ؟فمن النصاريت :قال .ال :قال ؟أمن اليهود :فقال ؟قوم يقولون القرآن خملوق

ليس هؤالء من أهل  :قال .من أهل التوحيد :فمن؟ قال :قال .ال :قال ؟فمن اجملوس
بسم )       نادقة من زعم أن القرآن خملوق فقد زعم أن اهلل خملوق بقولهؤالء الز ؛ التوحيد

ا يكون خملوقً  ا والرحيم اليكون خملوقً  ا والر ن اليكون خملوقً  فاهلل ال(  اهلل الرحمن الرحيم
 .تناكحوهم جتالسوهم وال وهذا أصل الزنادقة من قال هذا فعليه لعنة اهلل ال

 .ية الزنادقة إمنا يريدون أنه ليس على العرش استويتاجلهم: وقال وهب بن جرير - 6
القرآن خملوق فهو  نَّ إمن قال  :هو إله إال وحلف يزيد بن هارون باهلل الذي ال - 1

 .قتل زنديق ويستتاب فإن تاب وإال
ويلك من قال  :إنه خملوق فقال :ا ببغداد يقولونإن قومً  :وقيل أليب بكر بن عياش - 3
 .جتالسوهم وهو كافر زنديق وال، قرآن خملوق لعنة اهللعلى من قال ال ؟هذا

 .من قال القرآن خملوق فهو كافر :وقال الثوري - 3
نه أ إال ( 1)القرآن كالم اهلل نزل به جربائيل ما جيادلون :وقال حماد بن بيد - 19

 .ليس يف السماء إله

                                       
( 2/39)هـذا اللفـهب هبـذه الصـيغة، ونقلـه يف ( 2/29)« بيـان تلبـيس اجلهميـة»عند شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف ( 11)

مـــا »، ونقـــل ابـــن القـــيم عـــدًدا مـــن هـــذه النصـــوص عـــن البخـــاري، ومنهـــا هـــذا الـــنص بلفـــهب «مـــا حيـــاولون»بلفـــهب 
رداا  القـيم مـا أّلفـا هـذين الكتـابني إال ، ومعلوم أن ابن تيمية وابـن(2/1931)« الصواعق املرسلة»، انظر «حياولون

يكفراهنم، فعلى منهج  على األشاعرة، فما رأي أيب احلسن فيهما؟ ومعلوم أهنما وإن اشتدا على األشاعرة فإهنما ال
أيب احلسن مها متناقضـان إىل آخـر الطعـون الـيت وجههـا للسـلفيني املعاصـرين، مث إنـه مـن املعلـوم عنـد أهـل السـنة أن 

ة خري من اإلخوان املسـلمني الـذين يتولـون الـروافض واخلـوارج وغـالة الصـوفية، بينمـا األشـاعرة حيـاربون هـذه األشاعر 
 .األصناف من أهل الضالل
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اهلل ال إله إال إنني أنا )  من قال :سمعت ابن المبارك يقول :وقال ابن مقاتل - 11
 .اهـ« ينبغي ملخلوق أن يقول ذلك خملوق فهو كافر ال (  أنا

من  الجهمية أشر قواًل : وقال سعيد بن عامر - 1»  :رحمه اهلل إلى أن قال 
اليهود والنصارى قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل األديان أن اهلل تبارك وتعالى على 

 .«العرش وقالوا هم ليس على العرش شيح
ا أكفر من الذين قالوا إن هلل ولدً  ( 1)ما : ( 1)وقال علي -  »  :رحمه اهلل وقال 

احذر من المريسي وأصحابه فإن كالمهم  :يتكلم وقال الذين قالوا إن اهلل ال
 .اا فلم يثبت لي أن في السماح إلهً الزندقة وأنا كلمت أستاذهم جهمً  (2 )يستجلب

 :ا يقولسمعت أحدً  :دقة العراق وقيل لهوكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم بنا
هؤالح الزنادقة واهلل لقد فررت إلى اليمن حين سمعت  :فقال ؟القرآن مخلوق

 .ا من هذا الكالميكلم بهذا ببغداد فرارً  (21)العباس
كفرت الجهمية في غير موضع : سمعت ابن مصعب يقول :وقال علي بن الحسن

فمن ( إنَّ هذا لربقنا ما له من نفاد ) :  اهلل من كتاب اهلل قولهم إن الجنة تفنى وقال
تدوم فقد كفر  إنها ال: فمن قال( أكلها دائم وظلها ) :  فقد كفر وقال دإنها تنف:  قال
عطاًح غير )  : إنها تنقطع فقد كفر وقال: فمن قال( ال مقطوعة وال ممنوعة ) : وقال

 .إنها تنقطع فقد كفر: فمن قال( مجذوذ 
 .«الجهمية أنهم كفار وأن نساحهم طوالقأبلغوا : وقال
من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يعقد : وقال أبو الوليد»:  رحمه اهللوقال 

 .«قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من اإلسالم

                                       
 .يعين علي بن عاصم( 13)

 (.إنَّ : ) يف األصل( 13)

 .«أبو جاد الزندقة« »بيان تلبيس اجلهمية»يف ( 29)

 . ملراد به املأمون العباسي الذي دعا إىل القول خبلق القرآن وا" حني مسعت أبا العباس" والصواب . كذا ( 21)
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نظرت في كالم اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في  : قال أبو عبد اهلل
 .اهـ (  )«يعرف كفرهم من ال يكفرهم إال جهل من الكفرهم منهم وإني ألست

أَبَا » : بإسناده إلى َيْحَيى ْبِن يَ ْعَمَر أنَّه قال(  )1روى مسلم في كتاب اإليمان 
نِِهْم الرَّْحَمِن ِإنَُّه َقْد َظَهَر ِقبَ َلَنا نَاٌس يَ ْقَرُحوَن اْلُقْرآَن َويَ تَ َقفَُّروَن اْلِعْلَم َوذََكَر ِمْن َشأْ  (  )َعْبدِ 

 َوأَن َُّهْم يَ ْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر َوَأنَّ اأْلَْمَر أُُنٌف قَاَل فَِإَذا َلِقيَت ُأولَِئَك فََأْخِبْرُهْم أَنِّي َبِريحٌ 
ُهْم َوأَن َُّهْم بُ َرآُح ِمنِّي َوالَِّذي َيْحِلُف ِبِه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َلْو َأنَّ أِلََحِدِهْم ِمْثَل ُأحُ  ٍد َذَهًبا ِمن ْ

ثَِني أَِبي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب قَاَل . فَأَنْ َفَقُه َما قَِبَل اللَُّه ِمْنُه َحتَّى يُ ْؤِمَن بِاْلَقَدرِ  ثُمَّ قَاَل َحدَّ
َنا رَُجٌل شَ  َنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم ِإْذ طََلَع َعَلي ْ ِديُد بَ ي ْ

 بَ َياِض الث َِّياِب َشِديُد َسَواِد الشََّعِر اَل يُ َرى َعَلْيِه أَثَ ُر السََّفِر َواَل يَ ْعرِفُُه ِمنَّا َأَحٌد َحتَّى َجَلسَ 
ْيِه َوقَاَل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَنَد رُْكَبتَ ْيِه ِإَلى رُْكَبتَ ْيِه َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َفِخذَ 

ْساَلمِ   .مث ساق احلديث املعروف يف اإلسالم واإلميان واإلحسان« ..يَا ُمَحمَُّد َأْخِبْرِني َعْن اإْلِ
« شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة »وقال اإلمام الاللكائي في 

( / 2 - 2  :) 
 سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم »

 من لم ير ومن رأى استتابتهم و 
  .روي عن ابن عباس أن كالم القدرية كفر

يجوب على ابن عمر أن يتبرأ من  وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم وال
  .المسلمين

وعن علي أنه قال لمن أنكر القدر فأقر به واهلل لو قلت غير هذا لضربت الذي 
 . فيه عيناك

                                       
-2/29)« بيــان تلبــيس اجلهميــة»نقــل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة عــدًدا مــن هــذه النصــوص عــن البخــاري، انظــر ( 22)

 .، ونقل نصوًصا أخريت عنه وعن غريه يف هذا الباب تركناها اختصارًا(22
 .ما رضي اهلل عنه يعين عبد اهلل بن عمر( 29)
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 .وعن ابن عباس وابن عمر معناه
  :ومن التابعين -

قتلوا  يستتابون فإن تابوا وإال :مالك الفقيه نعمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك ع
. 

  .ونفوا من ديار المسلمين: وروي عنه
  .وعن رجاح بن حيوة وعبادة بن نسي أنهم أفتوا بقتلهم

 :ومن الفقهاح -
عن مالك بن أنس واألوباعي وعبيد اهلل بن الحسن العنبري يستتابون فإن تابوا 

 .قتلوا إالو 
  .القدرية يهود :وعن سعيد بن جبير

 .القدرية نصارى :وعن الشعبي
  .القدرية يقتلون :وعن نافع مولى ابن عمر

 .رهم أنه كفَّ  :عن الشافعي يوحكى المزن
 .القدرية كفار :وعن إبراهيم بن طهمان

 .اه  «وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك وأبي ثور
ا سمعت نافعً »: العزيز بن عبد اهلل بن أبي سلمة قالوبإسناد الاللكائي إلى عبد 

أصلحك اهلل اضرب أعناقهم يعني القدرية  :مولى ابن عمر يقول ألمير كان على المدينة
 »(  ). 

الجهمية كفار وأن الرافضة رفضوا اإلسالم والخوارج » (:   1/1)رحمه اهللوقال 
 . اه  «مراق

                                       
(22( )2/193.) 
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فأذكياء »(:   / )في مجموع الفتاوى  رحمه اهللوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يكاد خيلو أحد منهم عن  طوائف الضالل إما مضللون مداهنون وإما زنادقة منافقون ال

 .«هذين
هذا مع العلم بأن كثريًا من املبتدعة »: من المجموع(    / 1)في  رحمه اهللوقال 

أكثر ما يوجد في  وأولئك كفار في الدرك األسفل من النار فما منافقون النفاق األكرب
الرافضة والجهمية ونحوهم بنادقة منافقون بل أصل هذه البدع هو من المنافقين 
الزنادقة ممن يكون أصل بندقته عن الصابئين والمشركين فهؤالح كفار في الباطن ومن 

 .«علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا
يان أن التحليل في ب(   1/ )« الفتاوى الكبرى»في  رحمه اهلل -أيًضا-وقال 

من الدين، ومن أطلق  (  )ومن مل تسعه السنة حىت تعداها إىل البدعة مرق...» :بدعة
مع وجود املقتضي لإلطالق، فقد جاء بشريعة  ملسو هيلع هللا ىلصللناس ما مل يطلقه هلم رسول اهلل 

 .«ا للرسول، فلينظر امرء أين يضع قدمهومل يكن متبعً  (  )ثانية
الحيل أول ما ظهر اإلفتاح بها في أواخر  ذهأن ه» :(9/163)يف  رحمه اهللوذكر 

عصر التابعين، أنكر ذلك علماح ذلك الزمان، مثل أيوب السختياني، وحماد بن بيد، 
 .«ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي

 : وذكر علماء آخرين منهم األوزاعي، إىل أن قال
هم سرج اإلسالم، ومصابيح الهدى، وأعالم الدين، وهم ومعلوم أن هؤالح وأمثالهم »

كانوا أعلم أهل وقتهم، وأعلم ممن بعدهم بالسنة الماضية وأفقه في الدين، وأورع في 
ينكرون على من  المنطق، وقد كانوا يختلفون في مسائل الفقه، ويقولون باجتهاد الرأي وال

لذين استحلوا به الحيل علم أنهم سلك هذه السبيل فلما اشتد نكيرهم على أهل الرأي ا
علموا أن هذه بدعة محدثة، وفي كالمهم دالالت على ذلك مثل وصفهم من كان يفتي 

                                       
 ماذا سيقول أبو احلسن يف هذه األحكام؟ -( 21)،(21)

(26) 



 13 

بذلك بأنه يقلب اإلسالم ظهرا لبطن، ويترك اإلسالم أرق من الثوب السابري، وينقض 
 .«اإلسالم عروة عروة إلى أمثال هذه الكلمات
حدة الوجود ووحدة األديان وأتباعهم والغالة فعلى مذهب احملامي عن أهل احللول وو 

 .فيهم يكون هؤالء األئمة غالة يف التكفري، وفتحوا على الناس باب التكفري
وذلك أن أبا احلسن يتقطع غرية و اًسا على أهل العقائد اليت ذكرناها، فكيف سيكون 

با احلسن ُوِجد يف موقفه ممن أطلق هذه العبارات على فقهاء أهل الرأي يف زماهنم؟، فليت أ
 .ذلك العصر حىت يؤلف كتًبا يف الدفاع عن أهل االتباع وإعالن النكري على دعاة التكفري

في البخاري  -الذين يرمون السلفية بالغلو-وأنصاره  فما رأي أبي الحسن
 في األئمة الذين نُِقل عنهم هذه األحكام؟ابن تيمية و والاللكائي و 

م خالفوا املنهج الواسع األفيح الذي يسع اإلخوان فهل هم غالة وشذاذ وأهل أهوا ء ألهنَّ
املسلمني ومن انضويت حتت رايتهم من الطوائف الضالة، ويسع مجاعة التبليغ وطرقها الصوفية 

 !الغالية ويسع األمَّة مجيًعا؟
الحسن  يطيقهما أبو أصلين عظيمين ال رحمه اهللويقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .لبدع الكبرىومقدسيه من أهل ا
 : عن هذين األصلين(    -   / 1)، «مجموع الفتاوى»في  رحمه اهللقال 
أن العلم واإلميان واهلديت فيما جاء به الرسول، وأن خالف ذلك كفر على  :أحدهما»

اإلطالق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن اهلل يريت يف اآلخرة، أو أنه على العرش، أو أن 
كفر، وكذلك ما كان يف معىن  كلم موسى، أو أنه اختذ إبراهيم خليال  القرآن كالمه، أو أنه

 . ذلك، وهذا معىن كالم أئمة السنة وأهل احلديث
  (  )أن التكفري العام كالوعيد العام جيب القول بإطالقه وعمومه :«األصل الثاني»و

                                       
، ودون هـذا الكـالم «إن التكفـري العـام كالوعيـد العـام جيـب القـول بإطالقـه وعمومـه»: هكذا يقول شيخ اإلسالم( 21)

يم اإلخوان املسلمني فإذا كان تنظ،! جييز حىت إطالق التبديع على أهل البدع الكربيت يطيقه أبو احلسن، فهو ال ال
جيـوز أن يـذكر هـذا يف منهجـه، وإذا كـان اإلخـوان املسـلمون يتحـالفون  يضم الـروافض واخلـوارج وغـالة الصـوفية فـال

مــع الشــيوعيني والبعثيــني والناصــريني فيــا ويلــك إن ذكــرت هــذا، وإذا دعــا قــادهتم إىل أخــوة األديــان وحريــة األديــان 
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ل املعني، فهذا يقف على الدلي: وأما احلكم على املعني بأنه كافر، أو مشهود له بالنار
 .«فإن احلكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه

  :أقول
بد فيه من ثبوت شروطه  لقد صرّح شيخ اإلسالم هنا أن إطالق الكفر على املعني ال

يشرتط ذلك يف  ، لكنه ال ر ه اهللوانتفاء موانعه، وهذا املذهب معروف عنه يعيده ويبديه 
كالم أئمة اإلسالم جيده موافًقا لكالم شيخ اإلسالم،   التكفري على وجه العموم، ومن يتتبع

فهم يطلقون الكفر على اجلهمية، وعلى من يقول القرآن خملوق، وعلى من ينكر علو اهلل 
 . واستواءه على عرشه

يوافقهم على ما دونه؛ ألنه  يوافقهم على هذا، بل ال لكن اإلمام اجلهبذ أبو احلسن ال
جيوز عنده أن  مبا يف ذلك عقيدة احللول ووحدة الوجود، فالالبدع الكربيت حامي  ى أهل 

تقول يف من يطعن يف الصحابة، ويعطل صفات اهلل، ويقول باحللول ووحدة الوجود وأزلية الروح 
ويقول خبلق القرآن وباالشرتاكية، وميدح النريفانا عقيدة اهلندوك، وميدح أهلها، ويُكفِّر األمة من 

 شرعة أيب احلسن أن تطلق لفهب البدعة والضالل على من هذا جيوز يف ال فجر تأرخيها،
 .حاله

ولقد كنت آمل يف أيب احلسن حني كتبت أصل هذا البحث ونشرته يف تأرخيه املشار 
 .أن يرجع إىل احلق الواضح املبني واالستسالم هلل رب العاملني (  ) إليه

هني، كعادته وأمثاله من لكن خلذالنه مل يستفد مما يف هذا البحث من األدلة والربا
 .املعاندين

أن يكون يف الباطل من السادرين املعاندين، فذهب يرد عليَّ مبقال ماه  وأىب إال
بالكذب والسفسطات وإنكار البدهيات، مث استمر إىل يومنا هذا يف احلرب والطعون الظاملة 

                                                                                                              
احلســن وبطشـــه؟، ومــن حيميـــك مــن أحكامـــه بأنــك تكفـــريي غـــال يف فــذكرت ذلـــك، فمــن جيـــريك مــن غضـــب أيب 

 التكفري؟

ولقد لقي هذا البحث قبواًل لديت طالب احلق الناصحني واملتمسكني بالكتاب والسنة ومـنهج السـلف الصـاحلني ( 23)
 .والذابني عن الدين القو 
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 !والشهادة ألهل الضالل بأهنم من أهل السنة وأن السواد األعظم سلفيون
وهذا يشمل كل الفرق، فيعطيهم هذه األومسة متحديًا للسلفيني السابقني والالحقني 
 .وملنهجهم األمني، بل هو حيارهبم ويشوههم ويصفهم بأوصاف أهل األهواء وأشد من ذلك

تقبل يف بصلة وحنوها عند  اة هذا الدين واحلكام العادلني؛  وما يدري أن شهادته ال
األكاذيب واالحنراف عن منهج احلق والصدق، وقد بينت ذلك أنا ذلك ألنه رجٌل فيه من 

يف عدد من املقاالت، والكتب؛ أمثال الشيخ أ د النجمي والشيخ عبد اهلل بن  (  )وغريي
عبد الرحيم البخاري والشيخ أبو عمر العتييب وعلماء السنَّة يف اليمن وأدانه عدد من أهل 

أهل  يقبلها ويفرح هبا إال ئر وغريها فشهاداته وتزكياته الالسنة يف املدينة وجيزان ومصر واجلزا
 .األهواء والضالل

ومن ظلم هذا الرجل وجمازفاته أنه يرمي السلفيني بالغلو؛ ألهنم ينتقدون اإلخوان 
 .املسلمني وغريهم من أهل البدع واألهواء ذبًا عن الدين ونصًحا للمسلمني

خوان املسلمني وغريهم، فهو يرفعهم فوق والواقع أنه هو املنغمس يف الغلو يف اإل
منازهلم، وحيارب من يبني فساد مناهجهم وأصوهلم ويرميه بالغلو، ويضع األصول الفاسدة 

 .هو وأمثاله حلمايتهم وملواجهة من ينتقدهم من أهل السنة
 :مثل
 .، الذي يسع أهل السنة ويسع األمة كلها«املنهج الواسع األفيح» -1
، يقول هذا لرد األدلة والرباهني الواضحة «ما يقنعين»، و«يلزمين ال»: ومثل أصل -2

خالق هلم،  وضوح الشمس عناًدا منه ومكابرة، وقد تابعه يف هذه األصول أناس ممن ال
وذلك من األدلة الواضحة على فساد فطرهم وفساد منهجهم وبعدهم عن السلف ومنهجهم 

 .عنهيف قبول احلق والتزامه ونصرته وإعالنه والذب 
يصحح شيًئا من ضالالت أهل البدع؛ بل حيارب  ، وهو ال«هندم نصحح وال»و -9

من ينتقدها ويبني الصحيح من الباطل منها، ويغلو يف هذه احلرب، فريتكب األكاذيب 

                                       
 .وسأزيد بيانًا هلذه األنواع اليت ذكرهتا( 23)
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واخليانات والظلم هلدم من يبني الضالل كما سرتيت يف هذا البحث، وكما بينا ذلك يف 
وغريه من املقاالت اليت « ل مبا يف جلاج أيب احلسن من األباطيلالتنكي»ردودنا السابقة عليه كـ

رمتين بدائها »تشفي صدور الناصحني الصادقني، فيصدق على هذا الرجل وأمثاله 
 .«وانسلت
، الذي نقل البقاعي أقوال كثري من العلماء على « ل اجململ على املفصل»ومثل  -2

، وعمل أئمة اجلرح والتعديل يدل على -أيًضا- إبطاله، ونقل الشوكاين اإلمجاع على إبطاله
خالفه، وهذه كتب اجلرح متوفرة بأيدي الناس تدمغ  اة البدع وأهلها باخرتاع هذا املنهج 

 .الباطل
ومثل منهج املوازنات الذي يستخدمه أبو احلسن بطرق ماكرة خالل ذبه الباطل  -1

 . ول وغريها يف حربه ألهل السنةيستخدم شيًئا من هذه األص عن أهل األهواء، مث هو ال
توجد يف حربه الطويلة العريضة  فإن كان يريت أن هذه األصول حق وعدل فلماذا ال

 .ألهل السنة فإن العدل يف اإلسالم واجب على كل أحد ولكل أحد
فإن هذه األعمال العدوانية اضطرتين إىل نشر هذا البحث مرة أخريت مضيًفا  :وأخيًرا

وبعض التعقبات مؤماًل أن تزيد أهل احلق املبصرين بصرية وتوقهب النائمني إليه هذه املقدمة 
 .منهم والغافلني املخدوعني

وقد ميزت هذه التعقبات بأن وضعت كل تعقب بني قوسني للداللة على إضافتها 
 .وأمهيتها

واهلل أسأل أن يزيدنا وكل أهل السنة الصادقني ثباتًا وبصرية وحًبا للحق وذوًدا عن 
ه وأن يأخذ بنواصي املسلمني مجيًعا إىل احلق واهلديت وأن يقشع عنهم غيوم الضالل حياض

 .والرديت، إن ريب لسميع الدعاء
 

  كتب
 ربيع بن هادي عمري املدخلي
 هـ341 يف الثامن عشر من شهر شوال عام 
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