
 تنبيه المغرور إلى ما في مقال أبي الحسن ومنهجه من الضالل والشرور
 (الحلقة األولى)

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
هــو اليـي   حقًّـا الـي  ُ ريـا النتــني بـس السـلنتيس"مقال أليب احلسن مساه  على فقد اطلعت  

ــــــــع وح ب ــــــــه ــــــــ ُر  " كــــــــي الســــــــلنتيس"، واملنيــــــــور ا يــــــــب ب مــــــــا ُســــــــمى  ورا  بـــــــــ  "ربي ا ت
ُ  هـيا املقـال مـد ملـف بـالنتجلور واملغـي واملوالوـاُ وأمـوال (هـ2340/يوال/02) ، فوجـد

ال ور، وواضح أن هيا الرجي ُستعيب هيه األساليب وال خيجلي منغا، فيصدق عليه آخر 
 : احلدُث اآليت

ِّ َوإ ن  اْلِب   ُـَْغد   إ ََل امْلَن ب  َوإ ن  الر ج َي لََيْصد ق  َحـى  َُ  ـوَن  إ ن   " الصِّْدَق ُـَْغد   إ ََل اْلِب 
ُق ا َوإ ن  اْلَ ي َب ُـَْغد   إ ََل اْلنت جل ور  َوإ ن  اْلنت جل وَر ُـَْغـد   إ ََل الن ـار   دِّ لِبُ  ص  ْذ ََ لََي َوِإنَّ الرَُّجل

تَللل ْذ اب اَحتَّلللى ُْ لللبَّ ، ومســـلم حـــدُث (4203)، أخرجـــه البيـــار  حـــدُث "َب ِعنذلللَا اللَّلللِه ًَ
(0422.) 

أخيتـه  ،وح بـه ومـنغجلغموأفتتح مقايل هيا بتعُرف موج  ب يب احلسن املصر  امل ريب 
 . من تصرحياهتم وموامنتغم وتصرفاهتم وت صيالهتم

 :فأقول
ا مســاه بالصــلحم األمــر بتعيــس بعــر املرجعيــاُ فيمــ( هـــ2302)لقــد مــام ا عــام  -2

 .الي  تضمن إسقاط علماء السنب والتوحيد، وأدى إَل فني عظيمب
مـا عنـد ا بـابواُ وال مـاليل، : بعـد هـيا ارجـراء الباطـي بقولـه -بعـد مـدة-صرّح  -0

 .ُُرد بيلك إسقاط علماء السنب والتوحيد
ه لتيلـو أتبع ذلك بإسقاط العلماء فعـال  ا عـدة مناسـباُ، فعـي ذلـك هـو وح بـ -4

 .هلم الساحب ليقوموا ب عماهلم اليبيغب ب عمال البابواُ واملاليل



إعوـــا هم صـــ وة بـــراءة ألهـــي البــدت ال ـــِبى والضـــالالُ العظمـــى مـــن  -ومنغــا -3
 .بدعغم وضالالهتم، والدفات عنغم بقوة وكريافب، وهم عند أيب احلسن أهي االتبات

 . ، وهم عند أيب احلسن أهي االتباتإ ياء أصول كرياة ُقوم عليغا هيا الدفات -ومنغا
سـع األمـب كلغـا"ومن هيه األصول  ، "املـنغ  الواسـع األفـيح الـي  ُسـع أهـي السـنب ُو

ُ ــــدخي ا أهــــي الســــنب خاعــــب التبليــــل وارخــــوان املســــلمس وســــا ر الصــــوفيب، وحي ــــم  وهــــو 
 .للجلمغور األعظم والسواد األعظم ب هنم سلنتيون

والتوحيــد والــيابس عــن مــنغ  اهلل احلــ  بــ هنم  ــالة ُرمــأ أبــو احلســن أهــي الســنب  -5
ـــون، إَل آخـــر منظومتـــه الـــ  ُرمـــأ  ـــا أهـــي الســـنب  ـــاء وأصـــا ر وت نتُا ويـــياذ وأراذل و ري
ده وميجلده، وهيا من أبـر   والتوحيد، ومن هيه املنظومب أن أمواهلم أوَل بال  دمب، وح به ُُؤ

 .عالماُ أهي البدت
 .من ُوعن ا أهي السنبوأح ام السلف يدُدة جدا  على 

: وهو يدُد اللدد ا اخلصام، مع مدح  نتسه وكتاباته الظاملـب، فيصـدق عليـه مـول اهلل -4
ـــدل ) ـــَو أََل ـــاة  الـــدل ـَْيا َوُ ْيـــغ د  الل ـــَه َعَلـــى َمـــا ا  مـَْلب ـــه  َوه  ب ـــَك مـَْول ـــه  ا  احْلََي ْ  َمـــْن ُـ ْعجل  ـــَن الن ـــا َوم 

أَبـْوَـر  الرَِّجـال  إ ََل : "-صلى اهلل عليه وسـلم–، ومول رسول اهلل [023: سورة البقـرة]( اخلْ َصام  
ـــــم   ص  ـــــدل اخلَْ ، ومســـــلم ا (2277)حـــــدُث " صـــــحيحه"، أخرجـــــه البيـــــار  ا " الل ـــــه  اأْلََل

 (.0447)حدُث " صحيحه"
 .وهو إذا حّدث كيب وإذا ا تمن خان

ه مـن صـنتاُ املنـافقس، وهو من أهي الودر، فقد  در وم ـر بـاملنغ  السـلنتأ وأهلـه، وهـي
 . وعلى األمي من الننتاق العملأ

 :مقاومتغم للح  الواضح باليبه الساموب ال  مال ابن القيم ا مريلغا -ومنغا -2
 يــبغا   عدمــه علــى ُقــيم أن النــاْ مــن (2)كريــا ومي ــن إال احلــ  ُدركــه موجــود مــن فمــا"

 يــبه مــن أمــوى أ ــه تعلــم امنغــ طرفــا   لــك لــيكر ا يــانا ولــو .حلغــا عــن الســامع ُعجلــ  كريــاة

                                                 
 .كرياا  : كيا، والصواب  - 2



" خمتصــر الصــواع  املرســلب"، ا ظــر " وصــنتاته وكالمــه خلقــه علــى الــرب لعلــو الننتــاة املغميــب
(2/045.) 

 .مث ساق بعر اليبه الباطلب للمت لمس
معارضـــتغم لقواعـــد املـــرح والتعـــدُي باليـــبه واألباطيـــي، ووضـــعغم عـــددا  مـــن  -ومنغـــا -7

 .األصول هليه املعارضب
عتبــــارهم للضــــالالُ والبــــدت والــــدفات عــــن أهلغــــا مــــن املســــا ي االجتغادُــــب، ا -ومنغــــا -0

 .وعدهم أل نتسغم املنحرفب من اجملتغدُن
وهلــم أصـــول وموامــف وتصـــرفاُ أخـــرى،   أذكرهــا هنـــا، مــد فنـــدهتا أ ـــا وأهــي الســـنب فيمـــا 

 . سلف من ال من
ب علـى النـاْ أن فما هو اللقب النتيم الي  ُستحقه أبو احلسن؟ وما هأ املنـ لب الـ   ـ

سل ون مسال ه؟ دو ه ُو  ُضنتوها عليه؟ وما هأ األلقاب ال  ُستحقغا من ُُؤ
ــــد  هــــؤالء وامليــــدوعس  ــــم أن ُعيــــدوا النظــــر  ــــد وإخــــال  هلل ا   أرجــــو مــــن مُؤ

-صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-مـــوامنتغم، وأن ُنولقـــوا ا مـــوامنتغم مـــن كتـــاب اهلل وســـنب رســـوله 
اهــا، وأرجــو نــن عنــده مصــور أو تقصــا أن ُــدْر مــنغ  ومــنغ  الســلف الصــا  ال مــن  

تنتغمه ليقف املومف الصحيح حى ال حي م بوا علم، وال  السلف من مصادره األصيلب ُو
َواَل تـَْقـف  : )ُقف مع هيا الوـر  أو ذاة بوـا علـم، وليجلعـي  صـب عينيـه مـول اهلل تعـاَل

ــــْمَع َواْلبَ  ــــيل أ ولَا ــــَك َكــــاَن َعْنــــه  َمْســــا وال  َمــــا لَــــْيَ  لَــــَك ب ــــه  ع ْلــــْم إ ن  الس  ــــَؤاَد ك  ســــورة ]( َصــــَر َواْلنت 

ُـلَغـا الـ ي َُن آَمنـ وا ك و ـ وا مـَـو ام َس ب اْلق ْسـد  ي ـَغَداَء ل ل ـه  َولَـْو َعلَـى : )، وموله تعاَل[44:ارسراء َُـا َأ
 .[245: سورة النساء]( أَ ـْنت س   ْم َأو  اْلَوال َدُْن  َواأْلَمـَْرب سَ 



 
 بااْة مناقشة مقال أبي الحسن

 
 ."حقا  الي  ُريا النتني بس السلنتيس هو اليي  ربيع وح به" :احلسن مال أبو -2

 . ورومن أيد يغاداُ ال ،هيا ال الم من أفجلر النتجلور: أقول
ما حواه هيا املقال املُ ف ا  باألدلب املليب نت  به، ومد بي   فالوامع خبال  ما تنتوهتَ  
هــ إَل ومتنـا هـيا إ ـا 2327هــ إَل عـام 2324ن مريا  النتـني مـن عـام ي  تعارضه ب مقايل ال

ل مريـا للنتـني ا الـيمن، ، وخبصـو  أيب النتـني فإ ـه هـو أو هم أبو احلسن وح به املت كـي بدُنـه
فوجه له ربيع رسالتس تتضمن  صيحتس سُرتس ا أمور خواة جدا ، منغا طعنه ا الصحابب 

فبعضــغم عنــده  ريــاء، وبعضــغم أصــا ر، واألصــا ر دا مــا   ــت األمــدام،  مبيتلــف الوعنــاُ،
 .وذم ينيع ،منغا طعنه ا السلنتيس، وأهنم  رياء وأصا ر ،إَل خمالنتاُ ،وبعضغم كيا وكيا

فــــ   أن ُســــمع هلــــاتس النصــــيحتس، وأر ــــى وأ بــــد، وذهــــب ُنــــاد  صــــراحب بالنترمــــب، 
ُ  إَل مناميـب سـبعب أيـرطب واستمر ا الوعون حى بلوت أيرطته عيراُ األ يـرطب، اضـورر

استيرجت منغا حوايل عيُرن أصال  باطال ، عدا خمالنتاتـه األخـرى، وتومنتـت عـن متابعـب بقيـب 
 .األيرطب ال  ال ُعلم إال اهلل ماذا فيغا من النتجلور واألكاذُب وأموال ال ور

اليب ُ  ف مث مي  مبؤلنتاُ مألها بالنتجلور واخليا اُ والدفات عن أهي الضالل ب س
 .منغا كبار الدجاجلب

 
 :من مقاله( 2 )مال أبو احلسن ا  -0
 :احلمد هلل وكنتى، وسالم على عباده اليُن اصونتى، أما بعد "

ـــي كتبـــه اليـــي  ربيـــع املـــدخلأ، بتـــاُر    -كالعـــادة  –( 0)فقـــد اطلعـــت  علـــى مقـــال هُ 
وَعْنـون لـه " نتيسكي السـل"هـ ردًّا على بعر اليباب امليرفس على منتدى 2340/يوال/25

احللقـب األوَل، وكـان رده هـيا " بيان من هم أسباب النتـني وأسسـغا ور وسـغا ومرياوهـا: "بقوله

                                                 
 
 .إن اهل ال واهليُان باملغي والباطي لنتأ كتاباتك - 



السبب األساْ وراء إثـارة اليـي  ربيـع املـدخلأ : "على مقال ألولاك اليباب، والي  بعنوان
ب مقـال هــ، ومـد سـب  هلـؤالء اليـبا2340/يـوال/2والي    يـر بتـاُر  " للنتني بس السلنتيس

املسؤول األبـر   (4)(ما/ َمن )ألهي ار صا  فقد : "م، بعنوان04/20/0222آخر بتاُر  
 ـالء  -جـ اهم اهلل خـاا –، ومـد أهغـر هـؤالء اليـباب "؟!عن تنترلق كلمب السلنتيس ا العـا 

ا هــــيُن املقــــالس أن الســــبب األكــــِب واألبــــر  ا ذلــــك هــــو اليــــي  املــــدخلأ، كمــــا أهغــــروا 
ال   مله على ذلك من إعجلابه اليدُد برأُـه، وحْربـه الضـروْ علـى مـن خيالنتـه ا األسباب 

مسـا ي االجتغــاد، و ْد علـى ذلــك إ رامـه ا الوــْو  ا الضـما ر والســرا ر، ورهـ  ا لســا ه ال 
ُعـر  الـورت واحلـر  علـى احلسـناُ إذا خ ولـف، واالسـتماتب ا خنـادق النتجلـور ا اخلصــومب 

ُ  عنـه  إَل  ا ذلك نا...  الُيكل فيه من َخَِب حال الرجي، وَجر ب اخلال  معه، ومد ذكر
فنسـ ل اهلل لنـا ولـه " الدفات عن أهـي االتبـات"ا ذلك من اخلالل واخلصال ما ُ نتأ ا كتايب 

 ."اهلداُب من الوواُب، والسالمب من الضاللب ومن العماُب، وح ْسن اخلامتب ا النغاُب
رجي ا هيا املقوع من أوصا  ذميمب لربيع إ ا هأ أوصافه ما تنتوه به هيا ال: أقول

 .وأوصا  ح به
 ".رمتين بدا غا وا سلت"

إ ــــا هــــو دفــــات عــــن أهــــي الضــــالل  "الــــدفات عــــن أهــــي االتبــــات"عــــن كتابــــه  هومــــا ذكــــر 
 وامع هيا ال تاب وما تضمنه مـن أكاذُـب وخيا ـاُ وإل امـاُ فـاجرة واالبتدات، ومد كينتت  

ــب ووحــدة األدُــانأبــو احل"ا كتــايب  م " ســن ُــدافع بالباطــي والعــدوان عــن ارخــوان ودعــاة حُر
 .ال  تدل على أ ه هو املستميت ا خنادق النتجلور وأموال ال ور تلك األمور

حــم مــن احليــاء ملــا ذكــره، ول ــن ال حيــاة صــحيحب وال  أدىن أيب النتــنيولــو كــان عنــد 
 .حياء، وإذا   تستح فاصنع ما يات

 ".على من خيالنته ا مسا ي االجتغادالضروْ وحْربه  : "موله
 .سي يت بوالن هيه املوالوب إن ياء اهلل

 ".و ْد على ذلك إ رامه ا الوْو  ا الضما ر والسرا ر : "موله

                                                 

، والوامع أن هيا املقال  ؟، وأبو احلسن ُتبجلح به، فغي هيا أسلوب عريب اخل...املسؤول (من، ما): ه يا ُقولون -4
 .هلم وإجحا  عند أهي ار صا 



هيا من أراجينته املعتادة، فليبس أمـوايل الـ  أبنيغـا علـى الوـو  ا الضـما ر والسـرا ر، 
 .و  الصارخب بالباطي والضاللواحل  أين ال أبين  قد  إال على النص

 ــالء ا هــيُن املقــالس أن  -جــ اهم اهلل خــاا –ومــد أهغــر هــؤالء اليــباب  : "ومولــه
الســبب األكــِب واألبــر  ا ذلــك هــو اليــي  املــدخلأ، كمــا أهغــروا األســباب الــ   ملــه علــى 

 ".ذلك من إعجلابه اليدُد برأُه
ع املغــول علــى رد  علــى هــؤالء هــيا مــن يــغاداُ الــ ور املتعمــدة، فقــد اطلــ: أقللول

املغلب العميان اجملغولس، ذل م الرد القا م على األدلب الواضحب املقرو ب بتواُر  إثـاراهتم للنتـني 
، وهـؤالء اليـباب الـيُن ميـدحغم هـم مـن (هــ2340)إَل ومتنا هـيا عـام ( هـ2324)من عام 

 .ورمثاره ومثار ح به، ال ُتورعون من اخليا اُ وال يب وأموال ال  
وإيادة أيب احلسن  يُن املقالس اللـيُن مامـا علـى ال ـيب واخليا ـاُ وملـب احلقـا   
ولب على هين أهنما من  سجله أو  س  احللـ،، أو علـى األمـي ُ و ـان  لي  مبستوربب منه، ُو
مـــد يـــاركا ا  ســـجلغما، وعلـــى كـــي حـــال فمـــا تضـــمنه املقـــاالن ُيـــبه أعمـــال أيب احلســـن ا 

ا ال ــيب واخليا ــاُ والظلــم وملــب ( أ  أهــي الضــالل واالبتــدات" )بــاتالــدفات عــن أهــي االت"
 .احلقا   حيو القية بالقية

 .فغم السماعون لل يب األكالون للسحت 
ف يف ال ُيـغد هلـم أبـو النتـني، فغـو وهـم علـى أحسـن أحـواهلم مـن جـن  اخلوابيـب  

 . اليُن ُستجلي ون اليغادة بال ور ملن على ميهبغم ا الضالل والنتجلور
 ".كما أهغروا األسباب ال   مله على ذلك من إعجلابه اليدُد برأُه: "وموله
قتــك الظاملــب، وال : أقللول ألــي  هــيا مــن ال ــيب ومــن الوــو  ا الضــما ر علــى طُر

ـــدفات عـــن أهـــي االتبـــات"ســـيما ا كتابـــك  الـــي  يـــحنته باخليا ـــاُ والوـــو  ا املقاصـــد " ال
 والسرا ر؟

 
وبَــَدل أن ُرعــو  اليــي  املــدخلأ، ُو ريــر مــن  اد  " (:2 )مــال أبــو احلســن ا  -4

نتنتع بنصح الناصحس و ْقد النامدُن له مبا ال ُبلل ع ْيـر معيـار  اآلخرة وهو ا هيا السن، ُو
ــه ا املــت لم والســاكت،  ــه ومـََلم  ْلم  أســلوبه مــع اآلخــُرنم هــاو ومــاو، وأَْ بَــَد وأَْرَعــَد، وطــام ح 



ّبط البعــرة والتمــرة، واحلبــي واحلي ــب، واحلاضــر والوا ــب، وكعادتــه ا ال ب  لــ   ــع ُو لنتلنتــب ذهــب   َمِّ
لامــأ خمالنتــه ب ــي َحجَلــر وَمــَدر، وليريبــت للنــاْ أ ــه احَلَمــي الودُــع، وأن  ــاه الــوح  املنتــ ْ 

متناسـي ا !! ال اسر، الوـادر املـاكر النتـاجر، املتحلـي مـن أصـول الدُا ـب، املنابـي ل ـي خ لـ   كـرم
 ". يه اليقاي ، وأن احل  أبل ، والباطي ملل أن احلقا   ال تريبت 

مـا ذكــره ا هــيا املقوــع مــن طعــون فـاجرة وأوصــا  ردُاــب هــو أحــ   ــا ، ومــا : أقللول 
، وبعضـه إن كنـت ملتـه فـ رى أ ـه حـ ، كوصـنتأ   سبه إيل  من األلنتاظ كريا منه مـد افـ اه علـأ 

ــــه بالوــــادر املــــاكر، النتــــاجر ا اخلصــــومب، فغــــيا مــــن أوضــــح أوصــــ افه ملــــن عنــــده أدىن إدراة ل
وإ صـــا  نـــن مـــرأ كتاباتـــه، واســـتمع إَل أيـــرطته أو بعضـــغا، ف ـــم فيغـــا مـــن الوعـــون النتـــاجرة 

 .واألموال الباطلب من جن  ما اف اه علأ  
مث هـــي حربـــك علـــى الســـلنتيس وأصـــولك النتاســـدة ودفاعـــك عـــن أهـــي الضـــالل علـــى  

اد، ومنغـا مقالـك هـيا، هـي كـي هـيه اختال  طرا قغم وخصوماتك القا مـب علـى اللـدد والعنـ
 الينا ع والنتظا ع من اركريار من  اد اآلخرة؟

إن األمـــر بـــاملعرو  والنغـــأ عـــن املن ـــر والـــيب عـــن احلـــ ، والـــرد علـــى أهـــي : وأقلللول
الباطــي ملــن أفضــي مــا ُتــ وده املســلم إَل اآلخــرة، وهــو جغــاد، وأفضــي مــن الضــرب بالســيو  

ل تب  غادهم ألهي الضـالل الـيُن فـيغم ال ريـا نـن عند سلف هيه األمب، اليُن امتألُ ا
 .هم خا نن تدافع عنغم

 
 (:0-2 )مال أبو احلسن ا  -3 
باتــت مبنــ ى عــن منغجليــب كبــار العلمــاء،  -فيمــا خالنتنــاه فيــه –وأن منغجليــب الرجــي " 

ومـ هم ا امللسـاُ اخلاصـب، وعلـى  تمسـح فـيغم ا الظـاهر، ُو اليُن ما فتف أن ُنـتحلغم، ُو
ُ ـــْدرة هـــيا الرجـــي بعـــد هـــيه الســـنس فســـاد مـــا هـــو عليـــه، وهـــو ُـــرى مـــن فل تـــاُ لســـا ه، أال 

ا عنه؟ ومـن ُ ريـين عليـه اليـوم ُؤلـف ا  ا؟ ومن ُناصره اليوم ُتيلى  د  ميدحغم اليوم ُلعنغم  د 
 سقواته وخمالنتاته بعد ذلك؟



يُن تنترمــوا فرم ــا أ  ُبلوــك ُــا هــيا مــا حــال  با يتــك وجالو تــك ا ميــارق األر  وموار ــا الــ
وأح اب ــا، ُــنغ  بعضــغم حلــوم بعــر، مــع عظــيم مــا تبيلــه مــن جغــد حــى ال تنتــوح را حــتغم 

 !املنتنب، وحى ال ُنترح ب م اآلخرون، كما تظن وتيكر ذلك هلم؟
 أال ُ نتيك هيا ا إعادة النظر ا منغجلك القا م على الوالء والِباء ا مسا ي االجتغاد؟

حيح بدل أن تل   ا اخلصومب واملدال، وترمأ خمالنتك ب ـي سـأء أال حيملك هيا على التص
 ".ومبيح؟

 :أقول 
البعيــد عــن مــنغ  علمــاء الســنب الســابقس والالحقــس، بــي أ ــت ا ــارب أ ــت واهلل  -أ

 .اليْر ألصوهلم ومنغجلغم العظيم
وأ ــت وح بــك الظــا  الــيُن توعنــون ا علمــاء الســنب املعاصــُرن عال يــب، وا اخلنتـــاء 

 .له أكريرلع
و ــاربون مــنغ  الســلف الســابقس ب ســاليب م النتاســدة وت صــيالت م ال اســدة، وهــيا 

درة ما ترمون إليه  .ُدركه من ُعر  منغ  السلف ُو
 مث أ  ُسقد عد ان عرعور ثالثب عير عاملا م ألهنم ا تقدوا منغجله وأصوله النتاسدة؟

ي نــوا فســاد منغجلــه و لــوه ا أ  ُســقد املوــراو  مريــي هــيا العــدد مــن العلمــاءم ألهنــم ب
 ت نتا األمب؟

أ  تســقد أ ــت أكريــر مــن هــيا العــدد مــن العلمــاء ا الــيمن وا م ــب واملدُنــبم ألهنــم 
 أدا وة بالوعن ا الصحابب، وبّينوا فساد أصولك املدمرة؟ 

ـــــب واملســـــقوب  ـــــدا  ل ـــــي هـــــيه األعمـــــال امليُ  أ  ُقـــــف علـــــأ احللـــــ، إَل جـــــا ب م مُؤ
 ي السنب واحل ؟ملرت بيغا عند أه

 .أ ا ال ألعن أحدا  وال أستجلي  اللعن -ب
 .ومن أهغر يل ورخواين خاا  وسلنتيب فرحنا به وأثنينا عليه خاا ، أخيا  بظاهره



لســنا علــى فســاد، بــي أ ــت وح بــك الوــارمون ا النتســاد وارفســاد، وأ ــتم الــيُن   -جـــ
ــب ا قلبــتم علينــا، وحاربتمو ــا كنــتم تتظــاهرون باح امنــا ومناصــرتنا، مث ألجــي موــامع م ا لد يُو

 .بويا  وعدوا ا، وأ ت الي  تنت   علينا ما تسميه سقواُ
مـــن أدار هغـــره للســـلنتيب والســـلنتيس و ابـــيهم، وواَل أهـــي البـــدت ال ـــِبى، ودافـــع  -د

عــنغم، واخــ ت األصــول الباطلــب هلــيا الــدفات، عاملنــاه مبــا ُســتح ، وردد ــا أباطيلــه، كمــا هــو 
ح به الوادر اليُن ج نـدوا  اربـب املـنغ  السـلنتأ، وتيـتيت أهلـه ا يـى البقـات، حال امل ريب و 

 .ولي  لنا جالو ة
بي أ ت وح بك من املالو ة املتسلوس على علماء السنب حب ، وضـنتادت وموـد أمـام 

 .أهي البدت
أال تــرحم  نتســك مــن اال تقا يــب والتنامضــاُ الــ   (: "0 )مــال أبــو احلســن ا  -5
ا؟ فبينمــا تقــيم الــد يا وال تقعــدها علــى كلمــب ليــيعم إذا بــك تبتلــع لوــاه مــا ال تعــي  فيغــ

تمــي ا مي ا ــك؟ إ نــا واهلل  يــنت  عليــك، واــب لــك اخلامتــب احلســنب، و عيــي أ نتســنا وإُــاة ! حي 
ا  .من طول العمر وسوء العمي، وال ُظلم ربك أحد 

سـ ت عـن اآلخـُرن، بـي البـد وك  ه مـن ا رمـاُ ا أصـول اليـي  ربيـع أن ُـرد علـى أحـد ُو
أن ُوو  على خيع خصومه، وك هنا س ْبَحب ُُ د خر ها ُوم ا بعد ُوم، ف ي ُوم تظغـر أمسـاء 
جدُـــدة نـــن ُـــراهم اليـــي  املـــدخلأ أخبـــث أهـــي األر ، وألـــّد أعـــداء الســـلنتيب عـــِب التـــاُر ، 

ومــد كــان مــن اخل نــا ال خيلــو منــه مقــال أو جــواب هلــيا الرجــي، ....وأْكـيب، وأجغــي، وأضــر 
 ".!!مبي ُبالل ا مدحغم ملا كا وا على ياكلته، أو كان ُرجو خضوعغم لقوله

غاُ : أقلللول  غاُ الـــ  تيـــبه تيـــُو ـــالنتجلور ومـــول الـــ ور والتيـــُو هـــيا املقوـــع ملـــأء ب
 .الروافر واألح اب الضالب خليار هيه األمب

 .وس بس حب  من هم املنترمون امليتتون ألهي السنب فعال ، ال دعاوى 
فلقــد كــان الســلنتيون ا ميــارق األر  وموار ــا علــى ملــب رجــي واحــد ا عقا ــدهم 

 .ومناهجلغم



 -الــيُن تــدافع عــنغم بالباطــي-حـى هغــر ســادتك ارخــوان املســلمون وخاعـب التبليــل 
ـ   فيرعوا ا تنتُر  السـلنتيس ا كريـا مـن البلـدان، وخاصـب اململ ـب العربيـب السـعودُب، عـن طُر

قـا  التسـلي إَل املـدار  قـا  ومتُ  ْ واملامعـاُ واملييمـاُ، و ـا ذلـك، ف وسـعوا طـالب العلـم تنتُر
با، حى م موا يباب هيا البلد ير نـ ق، وكـيلك ُنتعلـون ا البلـدان األخـرى، ال  با  وختُر و ُ 
ه اخلوــا لعلمــاء املــنغ  الســلنتأ بــ هنم  ســيما أوربــا وأمُر ــا، هــيا مــع الوعــن اليــدُد والتيــُو

 .اخل...و نتاْ جواسي  وعلماء حير
مث جاــت أ ـــت وح بـــك املـــاكر الالبـــ  لبــاْ الســـلنتيب  ورا ، فيـــرعتم بعـــد مـــُو كبـــار 
العلماء ا متُ   بامأ السلنتيس ا كي م ـان، وأعلنـتم الوعـن ا العلمـاء، وسـعيتم جـادُن ا 

 .إبعاد اليباب عنغم، مع الربد ا  م ب يياص م معير امل جوُرن الوادُرن
أهــي الضــالل واالبتــدات، واضــعس األصــول النتاســدة الــ    ختوــر  وأعلنــتم الــدفات عــن

ــ  وارســقاط وللــدفات املســتميت عــن أهــي  ــ  والتمُ  ببــال  ــالة أهــي البــدتم لت كيــد هــيا التنتُر
 .الضالل واالبتدات

مث ليدة م ركم وخداع م تنسبون أعمال م الوحييب ومثارها املـدمرة إَل ربيـع، الـي  
ار وهيا التمُ   والت صيالُ الباطلب واحلرب على أهي السنب وعلمـا غم حيارب هيا امل ر ال  بّ 

  .والدفات عن أهي الضالل
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ُعـين بالسـلنتيب  –ذكر اليي  ربيع أن ر وْ خمالنتيه ُصبلون علـى السـلنتيب والسـلنتيس " 

اهـــ، ... يا ــاُ والوــدر بالُــا مصــحوبب باألكاذُــب واخل -والســلنتيس  نتســه وأتباعــه ومــنغجلغم
عليــه موبوعــب منيــورة، ومــا  -علــى ســبيي املريــال –وهــيه دعــوى منــه عاطلــب باطلــب، فــردود  

ـــا إُاهـــا بـــامل ء والصـــنتحب، أو مـــن يـــُرد، ف  قـــي  ُ  كلمـــب عنـــه إال مـــن كتـــاب لـــه، موثـّق  ذكـــر
ليــه مــن ال لمــب بلنتظغــا بــي بَلْحنغــا، وأذكــر اســم اليــُرد، والوْجــه الــي  فيــه ال لمــب، مث أرد ع

كـــالم   -ا كريـــا مـــن أحوالـــه –عــدة وجـــوه، بعضـــغا  اد عـــن عيــرة وجـــوه، أمـــا هـــو فـــال ُنقــي 



نتغم منه ييا ا ما، مث ُعنون ليلك عنوا  ا ُناد  علـى خمالنتـه بال  دمـب  خصمه، بي ُقرأه هو، ُو
 !!واملروق، مث ُرد على خصم ال وجود له، وعلى عقيدة ال ما ي  ا نن ُسميغم

ُ  ليلك ومـن  ظـر ا ردوده وردود كريـا " الدفات عـن أهـي االتبـات"أمريلب كرياة ا  ومد ذكر
رمتـين : أهنا أوَل بالوصف الي  ُرمأ  اه به، واألمر كمـا ميـي ىلرأ -آ ياة –من أتباعه 

 ."بدا غا وا سّلت
ـــــى الســـــلنتيب والســـــلنتيس مصـــــحوبب : أقلللللول ـــــه مـــــن حـــــر م عل ـــــه ا املـــــ ريب وح ب إن مـــــا ملت

اُ والودر ح ، ومد بّينت  ذلـك ا مؤلنتـايت باألدلـب والِباهـس، وليسـت باألكاذُب واخليا 
 .دعاوى باطلب كما ُنت   أبو احلسن

ُ  كلمب عنه إال من كتاب له، موثـّق ا إُاها بامل ء والصنتحب : "وموله  ".اخل...وما ذكر
ــيكر اســم اليــُرد والوجــه، : أقللول   عــم، هــو ُنقــي عــين كلمــاُ بــامل ء والصــنتحب، ُو

رد ع لأ  من وجوه، ل ن هيا النقي ل لمايت ما م على أيـد طـرق اخليا ـب والبـ م األمـور الـ  ُو
 .خيجلي منغا عتاة أهي الضالل

واهلد  من هيه اخليا اُ إبرا  أهـي الضـاللم مريـي ارخـوان املسـلمس وخاعـب التبليـل 
ب األدُان وأخوة األدُان  .ودعاة وحدة األدُان وحُر

ُــــبم ليــــِب هم ا صــــورة املظلــــومس، وليــــِب  ربيعــــا  ا صــــورة ُنتعــــي هــــيه اخليا ــــاُ املي  
 .الظاملس، مع أن ربيعا  ُنقي كالم من ُنتقده ب ي أما ب وصدق

اخل، بــدون ..فبمجلـرد هــيا النقــي األمـس لضــالالُ هــؤالء املــيكورة مـن وحــدة األدُــان 
ســـرد ارل امـــاُ النتـــاجرة  عتِبهـــا ح ــم أو ت نتـــا ُعتـــِب هـــيا النقـــي اجملـــرد ت نتـــاا ، ُو الباطلـــب، ُو

 .ردودا  علميب منصنتب
ب ال  خيجلي منغا حى اليغود تباهى  يه األعمال امليُ   .ُو

تبــاهى ب تابــه الــي  مســاه  ورا    ، وهــو ا احلقيقــب والوامــع "بالــدفات عــن أهــي االتبــات"ُو
 .دفات عن أهي الضالل واالبتدات، ولي  بس أهي السنب حب  ا من ُدافع عنغم أ    ات



أبــو احلســن ُــدافع : "د بّينــت  كريــاا  مــن أكاذُبــه وخيا اتــه ا كتــايب الــي  مسيتــه حبــ ومــ
ب ووحدة األدُان  ".بالباطي والعدوان عن ارخوان ودعاة حُر

ومد  ير هيا ال تاب الـي  ُبـس بيا ـا  يـافيا  خيا ـاُ وفجلـور أيب احلسـن وضـالالته، 
بــس ضــالالُ ســادته ارخــوان املســلمس وضــالل منــاهجل غم، الــ  أومعــتغم ا القــول بوحــدة ُو

ــب األدُــان، وأومعــتغم ا احتــواء الــروافر واخلــوارو ودعــاة وحــدة  األدُــان وأخــوة األدُــان وحُر
 .الوجود من الصوفيب ا تنظيمغم

 :بّينت  هيه األمور
 ".العواصم نا ا كتب سيد موب من القواصم"ا كتايب  -أوال   
 .السالف اليكر" فع بالباطي والعدوانأبو احلسن ُدا"ا كتايب  -وثا يا   
 .وا عدد من أيرط  ال  تسلد عليغا أبو النتني باخليا اُ والب  
 .فلم ُرفع ارخوان املسلمون رأسا  بالدفات عن أ نتسغم وعن مادهتم 
ـــدفات القـــا م علـــى اخليا ـــاُ   وا ـــِبى أبـــو احلســـن للـــدفات املســـتميت عـــنغم، ذل ـــم ال

 . يا الدفات املي  والنتجلور، ومع ذلك ُتبجلح 
ولو كان عنده ذرة من الير  واملروءة ألعلن توبته مـن هـيه امليـا   املغل ـب، بـي ألحـرق  

 . كتابه، وتوارى خجلال  منه، ول ن ال حياء، وال حياة ملن تناد 
نتغـم منـه   -ا كريا من أحواله –أما هو فال ُنقي  : "وموله   كالم خصمه، بي ُقـرأه هـو، ُو

عنون ليلك عنوا  ا ُناد  علـى خمالنتـه بال  دمـب واملـروق، مث ُـرد علـى خصـم ال ييا ا ما، مث ُ
 !!وجود له، وعلى عقيدة ال ما ي  ا نن ُسميغم

ُ  ليلك أمريلب كرياة ا  ومـن  ظـر ا ردوده وردود كريـا " الدفات عـن أهـي االتبـات"ومد ذكر
رمتـين : ، واألمر كمـا ميـيأهنا أوَل بالوصف الي  ُرمأ  اه به ىلرأ -آ ياة –من أتباعه 

 ."بدا غا وا سّلت
 : أقول  

 .إن هيا ال الم ال ُصدر إال من فاجر أثيم -أ  



ومـــد مـــرأ مؤلنتـــايت ا  قـــد ســـيد موـــب والوـــ ايل وارخـــوان املســـلمس عـــدد مـــن النتاحصــــس 
ه أبو احلسن، فعجل وا، وكان هيا التتبع الدمي  سببا  ا توبتغم  وجغدوا ليجلدوا مريي ما ُنتُ 

 . َل اهلل نا كان ميليه عليغم الييوان وأهي الضالل من االهتاماُ الباطلبإ
واألمريلب ال  ذكرهَتا ا الدفات عن أهي الضالل الـيُن تصـنتغم  ورا  ب هـي االتبـات مـد بّينـت  

ـب "أمهغا ا كتايب الي  مسيته  أبـو احلسـن ُـدافع بالباطـي والعـدوان عـن ارخـوان ودعـاة حُر
 ".ووحدة األدُان

ويم أهي البدت واألهواء، وبّينـت   بّينت  فيه بيا ا  ُينتأ صدور أهي السنب والتوحيد، ُو
فيه خيا اتك وب ة وكتما ـك لل ـالم الـي  ُـدُن أهـي الباطـي الـيُن تـدافع عـنغم، ومـنغم 

ب األدُان، وال يب واخليا ب جما بان لإلميان  .دعاة وحدة األدُان وأخوة األدُان وحُر
كـالم خصـمه، بـي ُقـرأه هـو،   -ا كريـا مـن أحوالـه –و فـال ُنقـي أمـا هـ : "موله -ب

نتغــم منــه يــيا ا مــا، مث ُعنــون لــيلك عنوا  ــا ُنــاد  علــى خمالنتــه بال  دمــب واملــروق، مث ُــرد علــى  ُو
 ".!!خصم ال وجود له، وعلى عقيدة ال ما ي  ا نن ُسميغم

 العصــر هــيا ا رأُــت   ومــا ،النتجلــور وأفجلــر الباطــي أبوــي ملــن ال ــالم هــيا إن: أقللول
 .االف اءاُ ا واملبالوب احلقا   ملب ا الرجي هيا ُلح  البدت أهي من أحدا  

 والــ ايب والوــ ايل والبنــا موــب ســيد مريــي مــن الضــالل أهــي ا وأيــرط  كتابــايت فغــيه
 م، فليــ تينذكــرهت   مــن و ــا ،التبليــل وخاعــب والصــوفيب والــروافر املســلمس وارخــوان واملــودود 

 ثبــــُو ثابتـــب  ـــا وهــــأ أيـــيا  أو يـــيع إَل غا ســـبت أمــــوال أو بقـــول الصـــادمون اءاألمنـــ
 .املبال

  .ولي تين الصادمون بييع أو أييا  تقّولت  عليغم، وهم ال وجود هلم
  .بال  دمب الضالل من بلل مغما ضال على مين ح ما   وهاُ

ل ـِبى الـ  علـى أهـي البـدت ا بـال نتر األح ـام أجتنـب أين  نتسـأ عـن أعرفـه الـي  بي
 أمحــد مبلــه بــي ،تيميــب ابــن ارســالم يــي  مــنغم ، بــال نترعلــى ما ليغــا  املعتــِبون العلمــاء حي ــم

 .، رحم اهلل املميعوالعرييمس با  ابن وبعدهم و اهم، معس وابن حنبي بنا
 :السياق هيا ا موله العجلا ب وأعجلب الورا ب أ رب ومن  

 ."!!دة ال ما ي  ا نن ُسميغممث ُرد على خصم ال وجود له، وعلى عقي "



 :-اهلل رمحه- القيم ابن ارمام مول عليغا ُصدق ،بلغاء وسنتسوب م ابرة فغيه
 يـبغا   عدمه على ُقيم أن الناْ من (3)كريا ومي ن إال احل  ُدركه موجود من فما"
 يــبه مــن أمــوى أ ــه تعلــم منغــا طرفــا   لــك لــيكر ا يــانا ولــو .حلغــا عــن الســامع ُعجلــ  كريــاة

" خمتصــر الصــواع  املرســلب"، ا ظــر " وصــنتاته وكالمــه خلقــه علــى الــرب لعلــو الننتــاة غميــبامل
(2/045.) 

 نتـنيال أبـو -رمحـه اهلل- القـيم ابـن مـنغجلغم علـى ت لـم الـيُن الـنمد هـيا ومـن: أقلول
 .الوضوح  اُب ا هو الي ، املوجود احل  جحد ا ُنتومغم مد الي 

ــد   ُ  بــ هنم ومنغجلغــا الســنب ُنتتقــدون الــيُن الضــالل ألهــي املــ ورة بيــغاداته علــيغم ُو
 مسـلم علـى يـغادته قبـيت   حالـه هـيا مـن فغـي ،أجلغم من احل  أهي ، وحياربالسنب أهي من
 .، أو يغادته لضال مبوي؟، كال وألف كال، ا دُن اهلل احل  وعند من حي م احل كافر أو

أهنا أوَل بالوصـف  ىلرأ -اةآ ي –ومن  ظر ا ردوده وردود كريا من أتباعه  : "موله -جـ
 ."رمتين بدا غا وا سّلت: الي  ُرمأ  اه به، واألمر كما ميي

إن ربيعا  لي  له أتبات، وإ ـا معـه علـى احلـ  ومـنغ  السـلف إخـوان ا اهلل مـن : أقول
أهي العلم، وهم ال ُرمون أحدا  نن ُردون عليه بال  دمب، ولو مال بوحـدة الوجـود، أو دعـا 

 .ألدُان وأخوة األدُان، أو دافع عن أهلغا، ومن املدافعس عنغم أبو احلسنإَل وحدة ا
وا ظر إليه هنا إَل كالمه الركيك الي  حي م فيـه علـى أمـوال ربيـع وإخوا ـه ب هنـا أوَل  ـيا  

ه واالفــ اء علــى ربيــع  ــيه االفــ اءاُ،  الوصــف، أ  ال  دمــب واملــروق، فغــو ُبــالل ا التيــُو
 . أن أموال ربيع وإخوا ه أوَل  يه ال  دمب وهيا املروقمث ُنول  منغا إَل

 .وإذا كان ا أموالنا   دمب ومروق كما ُ عم، فال ُستبعد أن حي م علينا بيلك
 .ومع ذلك ُّدعأ أ ه من أهي العدل الرادُن للظلم

ــب األدُــان باخليا ــاُ  ومــن عدلــه ورده للظلــم الــدفات عــن دعــاة وحــدة األدُــان وأخــوة وحُر
 .تمانوال 
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ومــن عدلــه الــي  ال ُلحــ  فيــه حربــه للســلنتيس ورميــه هلــم بــ هنم  ريــاء وأراذل وأمــ ام و ــالة  
غاُ وأراجيف ال ُلح  فيغا  .ويياذ وتيُو

وأمواله وأموال ح به مغما بلوت من ال ـيب والنتجلـور واخليا ـاُ فإهنـا تصـبح حقـا  بِبكـاُ 
نب، واحلمـــي الودُـــع أمـــام أهـــي وت ُيـــد هـــيا ارمـــام اهلمـــام واألســـد الضـــر ام علـــى أهـــي الســـ

 .األهواء والضالل
 .و  ُ تف  يه املوادعب واملساملب، بي ُيهب ُنافح عنغم وُ توجغم بتيجلان السنب
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مث ذكر أ ه ُراف  تلك األكاذُب من خمالنتيـه ثنـاء علـى املـياهب الرافضـيب واخلارجيـب  " 
والصــوفيب الضــالب املنتســبب إَل املــياهب الســنيب اهـــ وأ ــا أ ــدى هــيا الرجــي الــي  ُصــف  ــاه 
باألكاذُب والنتجلور واخليا اُ أن ُ يت ب لمب واحدة من كت، وأيـرط  نـا ُـدل علـى ذلـك، 

 ".اخل؟...ميع من صاحب األكاذُب واخليا اُ وإال فليعر  امل
  :أقول

 .وتلبي  خيا بعين فيه  ال الم هيا  قلك ا إن -أوال  
 ر وْ إَل  ســبته وإ ــا ،وحــده احلســن أيب إَل والعمــي األســلوب هــيا أ ســب     ــاف 

 .احلسن أبو ومنغم ،األثيم احل ب هيا
 الســـبب" :مـــوهلم وهـــو أال ، الظـــا املقـــال عنـــوان علـــى معلقـــا   ملـــت أين ذلـــك وبيـــان  

 ".السلنتيس بس للنتني املدخلأ ربيع اليي  إثارة وراء األساْ
 .ما أكيب هيا العنوان، وما أكيب من اف اه :أمول": فقلت

مزقون في السلفيين من سنواُ طـوال ال ُ لـون وال ُنتـ ون،  ُْفرق رؤوس هؤالء ْو
رياون النتني خنتيب وهاهرة تلو النتني ا يى الب  . لدان، وال ُروى همؤهم من إثاراهتاُو

كي هيه البالُا ال  ُصبوهنا على السلنتيب والسلنتيس مصحوبب باألكاذُـب واخليا ـاُ 
 . والودر ا عدد من املؤلنتاُ وعدد من املنتدُاُ



ــــب والصــــوفيب الضــــالب املنتســــبب إَل  ــــاء علــــى املــــياهب الرافضــــيب واخلارجي ــــك ثن ُرافــــ  ذل
 ".املياهب السنيب

 .ُدعمه األدلب ح  مين ل الما وهيا
واخلارجيب  ُراف  ذلك ثناء على املياهب الرافضيب: "بقويل األوَل الدرجب ا مصد  مث

رســالب  علــى أثــى الــي  احللــ، علــأ، مصــد  " والصــوفيب الضــالب املنتســبب إَل املــياهب الســنيب
ـب األدُـان ومسـاواة األ دُـان و ـا ذلــك عمـان الـ  تتضـمن وحـدة األدُـان وأخـوة األدُـان وحُر

قـول احلـ  ا مـا  من الضـالالُ، ودافـع عنغـا هـو وح بـه دفاعـا  مـرا ، وطعنـوا ا مـن ُنتقـدها ُو
ـــى  ـــدُتضـــمنته، و ك   وبعـــر العلما يـــب مـــن و ـــاهم الصـــوفيب و ـــالة وخـــوارو روافـــر مـــنغا مُؤ

ب  .األمناء والوالة الريقاُ بالعلماء وصنتغمف ،الباطنيب النصُا
 ومنغـا ،الريما يـب املـياهب  نتـى التوـر  أ  الولـو عـن "الوسـويب" باسـم لهل مقا ا مث

دُــب والصــوفيب واخلــوارو الــروافر مــياهب  مقالــه ا كمــا العقا ــد باملــياهب ُقصــد وهــو ،والُ 
 .هيا

وهــيه الووا ــف مــن أيــد النــاْ  لــوا  ا العقا ــد واأليــيا ، خاصــب الــروافر الــيُن 
، وعنـــد الصـــوفيب  لـــو يـــدُد ا األيـــيا  ُرفعـــون األيـــيا  إَل درجـــب األلوهيـــب والربوبيـــب

 .والعقا د
واخلوارو والروافر من أيد الناْ تورفا  و لوا  وتعويا  لسنتك الـدماء، ومـع كـي هـيه 
رمـأ هـو وأبـو احلسـن وح  مـا أهـي السـنب  األ وات من الولو املغلك ُِب هم احلل، مـن الولـو، ُو

 .املعتدلس حب  ب هنم  الة
 

 ،الســنب أهــي مــن تعتــِبهمف املســلمس ارخــوان علــى ريــينت حللــ،ا علــأأ ــت مبــي  -ثا يــا  
ُتحــالنتون مــع اليــيوعيس والبعرييــس و  ،والنصــارى واخلــوارو والــروافر الصــوفيب مــن خلــيد وهــم

عقــــدون والناصــــُرس، يــــارة ،الســــودان ا هلــــم حصــــي كمــــا األدُــــان وحــــدة مــــؤمتراُ ُو  ا ُو
 .م ان كي من املسلمون ارخوان املؤمتراُ

 احللـول غـافي صـوفيب طـرق أربـع علـى ُبـاُعون الـيُن الصـوفيب التبليـل خاعب على ريينتو  
 أهــي مــن اب هنمــ املمــاعتس اتسووصــنتك هلـ ، فتعتِبهــا مـن أهــي الســنب،واليــرة الوجــود ووحـدة



 ابـنو  كـابن إبـراهيم  العلمـاء كبـار رأسـغم وعلى ،م ان كي ا للسلنتيس مرا مبإ ا هو  السنب
، الســــنب أهــــي مــــن وليســــوا البــــدت أهــــي مــــن ُــــروهنم الــــيُن ،واللحيــــدان  انوالنتــــو  واأللبــــاين بــــا 

يـــاركوهنم ا هـــيا احل ـــم العـــادل والقـــا م علـــى الســـنب مـــنغ  الســـلف : والســـلنتيون وراءهـــم ُو
 .الصا 

 ،سـلنتيون وأهنـم احلـ  أهـي األعظـم والسـواداألعظـم  املمغور ترى أ ك  ذلك على  دْ 
 أهــي مــن أحــد هــيا ُقــول غــيف ،واخلــوارو والصــوفيب الــروافر األعظــم الســواد هــياا  فيــدخي

 ؟؟هيا ُومنا إَل رخيغم ت فجلر من السنب
 مسـلمون أهنم ترىوالبعرييس ( الييوعيس)  واالي اكيس واللِباليس العلما يس أن ترىو 

 ارســالم علــيغم تولــ  بــي ،تســتريين وال ،أفــرادهمال و  ت نتــا خاعــاهتم تــرى وال ،ودعــاهتم هــم
 .مياهبغم حى ت نتر و  ،يروط أو ميود بدون

 .أيرطتك أحد ا وبعضغا ،مومعك ا او يرهتَ   ا حتَ صرّ  أ ت الر اُا هيه 
 
 
 
 

 :ُنكد  أ   يكَ ف   نْ وم   من النصو  ال  تنتوهَت  ا، أمول ما على أدل  وهيه
 :النع األول -2
عنــــــدكم فمــــــا النتــــــوارق الباميــــــب بيــــــن م وبــــــس  (5)مــــــا دامــــــت هــــــيه التحــــــوالُ: ْ "

 !.ارصالحيس؟، كنتم نيُ ن عنغم بتحرم اال تياباُ وأمور أخرى؟
اخلوــ  أن تنتغمــوا أن النتــارَق بيننــا وبــس ارخــوان املســلمس ا مســ لب اال تيابــاُ : جـــ

فقد، أل نا خمتلنتون مع ارخوان املسلمس مبي أن تدخي العمليب الدميقراطيب الـبالد، السـلنتيون 
ب حيـــث ال ا تيابــاُ وال دميقراطيـــب، فــاخلال  أكـــِب مــن جمـــرد وارخــوان خمتلنتـــون ا الســعودُ

                                                 
الصـــحنتيون وكريـــا مـــن النـــاْ، وخاصـــب الســـلنتيس ُـــدركون  ـــوالُ أيب احلســـن اخلوـــاة عـــن مـــنغ  الســـلف، تلـــك  - 5

ن ُتعامى ن ُستوربغؤالء ال ُستورب منغم هيا العمى، وإ ا ركغا من أعماهم اهلوى والتعصب، فالتحوالُ ال  ال ُد
تول ضرب بيـد  ،املظلوم العقالء إَل مومف جاد ُنصر فيه ععن اارافاُ هيا الرجي وح به نن ُيار إليغم بالبنان، ُو ُو

 .من حدُد على ُد الظلوم، وعلى رأْ املظلومس املنغ  السلنتأ وأصوله وأهله



مســ لب اال تيابــاُ، أمــا اال تيابــاُ فمســ لب اجتغادُــب كمــا ســب ، أ ــا ال أت لــم ا املســا ي 
االجتغادُب ال  مويل فيغا صواب حيتمي اخلو  ومول  ا  خو  حيتمي الصـواب، أمـول هنـاة 

، أمــا هــيه "إُــال "عضــغا ا مقابلــب مــع صــحينتب فــوارق بيننــا وبــس ارخــوان مــد ذكرهتــا أو ب
ــــت ُــــرون  املســــا ي فنتــــأ داخــــي مــــادة الســــلنتيس اخــــتال  فيغــــا مــــن مبــــي، الســــلنتيون ا ال ُو
اال تيابــاُ واــن كنــا ا الــيمن ال  ــرى  ــا، واليــوم أصــبح منــا مــن ُراهــا ومــن ال ُراهــا هــيه 

ومـــع وجـــود اخلالفـــاُ بيننـــا وبـــس طبيعـــب املســـا ي االجتغادُـــب الـــ  ال ُنبـــين عليغـــا والء وبـــراء، 
ارخوان املسلمس إال أ ين أراهـم مـن خلـب أهـي السـنب، وأتعـاون مـع أهـي االعتـدال مـنغم ومـن 
 ـاهم علـى الــِب والتقـوى ومـا حيقــ  املصـلحب العامـب، ولســت نـن إذا رضـأ عــن يـيع رفعــه 

غدر كي ما عنده من حسـناُ بـي  فوق مدره، وإذا اختلف معه أ  اختال  ُبيسه مدره، ُو
أ ظر للييع أو للجلماعب والوا نتب من خيع املغاُ، وهيا مسلك أهـي العلـم وار صـا ، 
ال أهــي التغــور واالعتســا ، وخــالا مــع ارخــوان ال ُســوّا هلمغــم أو ارعا ــب علــى ذلـــك، 

مـــد ) وتعــاوين مـــع أهـــي االعتـــدال مــنغم ال ُعـــين االذـــراط ا طـــُرقتغم حــيو القـــّية بالقـــّية، و
 .(4")(ل ي يأء مدر ا جعي اهلل
 

 :أقول
 ".أما اال تياباُ فمس لب اجتغادُب : "مولك -2
إهنـــا مســــ لب اجتغادُـــب، بــــي هـــأ مــــن : مســـ لب اال تيابــــاُ ال  ـــو  أن ُقــــال: أمـــول 

مســا ي الضــالل، وإحــدى ركــا   الدميقراطيــب ال ــافرة، ومــن اخــ ات اليغــود والنصــارى، ومــد ذّم 
ـبـْر ا : "متابعتغم أيد اليم، فقال -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  لََتت ب ع ن  َسـَنَن َمـْن مـَـبـَْل  ْم ي 

ِْبٍ َوذ رَاع ا ب ي رَاٍت َحى  َلْو َسَل  وا ج ْحَر َضبٍّ َلَسَلْ ت م وه  مـ ْلَنا َُا َرس وَل الل ه  اْليَـغ ـوَد َوالن   َصـاَرى ب ي 
، ومســـــــــــــلم ا (4354)حـــــــــــــدُث " صـــــــــــــحيحه"، أخرجـــــــــــــه البيـــــــــــــار  ا "؟مَـــــــــــــاَل َفَمـــــــــــــنْ 

 (.0440)حدُث "صحيحه"

                                                 
 .، وهو موجود على مومعه"لقاء صحينتب البالا مع أيب احلسن" ج ء من  - 4



أما بعد فإن خـا احلـدُث كتـاب اهلل وخـا اهلـدى : "-صلى اهلل عليه وسلم–ومال رسول اهلل 
حــدُث "صــحيحه"، أخرجــه مســلم ا " هــدى دمــد ويــر األمــور دــدثاهتا وكــي بدعــب ضــاللب

 (.4/422" )مسنده"، وأمحد ا (742)
ـــْن   : "ومــال ـــد َُن َوإ  ـ ـه  َمـــْن َُع ــْ  م  ـــن ب  اخْل َلنَتــاء  الر اي  ْم َفَســيَـَرى اْخت الَف ـــا َكري ــا ا فـََعلَـــْي  ْم ب س ــن ى  َوس 

ُ  األ م ور  فَإ ن  ك ي  ب ْدَعٍب َضالََلبْ  ي  َوإ ُ اك ْم َود َْدثَا َغا ب النـ َواج   ".اْلَمْغد َِّس َعضلوا َعَليـْ
صـــلى اهلل عليـــه –ْ ا ســـنب رســـول اهلل وأهـــي اال تيابـــاُ الدميقراطيـــب مـــن أ هـــد النـــا

 .وخلنتا ه الرايدُن -وسلم
ولال تيابـاُ منتاسـد ال  صـى، ومـد أ لِّنتــت ا ذلـك بعـر املؤلنتـاُ، واهلل ُنغـى عــن 
ن منغــا  النتســاد، وإن منغجلــك هــيا ا جعــي  الضــالالُ والبــدت مــن مســا ي االجتغــاد والتغــُو

ب من مسا ي االجتغادلينتتح الباب على مصراعيه ملعي  ضالالُ الروافر و   .اخلوارو والقبوُر
أمــا هــيه املســا ي فنتــأ داخــي مــادة الســلنتيس اخــتال  فيغــا مــن مبــي،  : "مولــك -0

ت ُرون اال تيابـاُ واـن كنـا ا الـيمن ال  ـرى  ـا، واليـوم أصـبح منـا مـن  السلنتيون ا ال ُو
 ".ُراها ومن ال ُراها

 .، نن هو على منغجلكأ ت الي  تراها ومن ُتابعك متابعب عمياء: أمول
 .أما السلنتيون فال ُ الون على مومنتغم ارسالمأ الريابت

 .فال ت لبِّ ، وال جتعي اال تياباُ الدميقراطيب من مسا ي االختال  السلنتيب  
ــــت املتح بــــب  -رمحــــه اهلل–ومــــد دمــــل العالمــــب األلبــــاين  خعيــــب إحيــــاء الــــ اث ا ال ُو

 اخلو  ا اال تياباُ الدميقراطيـب، ومـد  ادُ كريـاا  بالضالل من أجي    ا الي  أومعغا ا
 . على ما كا ت عليه ا عغد األلباين

 
ومـع وجــود اخلالفـاُ بيننـا وبــس ارخـوان املسـلمس إال أ ــين أراهـم مــن  : "ومولـك -4

 ".خلب أهي السنب
 .ال ت ال تلغ  بدعواة الباطلب ب ن ارخوان املسلمس من أهي السنب: أقول



نت ختالف السلنتيس وكبار علما غم ا ارخوان والتبليل والصوفيب و اهم، فال تنسـب فإذا ك 
خالفاتك إَل السـلنتيب، وال ختـالف املـنغ  ارسـالمأ احلـ   علـك مسـا ي الضـالل اجتغادُـبم 

 .ألن اجتغاداتك تصادم النصو  اليرعيب وتصادم منغ  السلف الصا 
نغم ومن  اهم على الِب والتقوى وما حيقـ  وأتعاون مع أهي االعتدال م: "مولك -3 

 ".املصلحب العامب
 .واندرمث والعاأ ت تتعاون مع أهي الضالل على الباطي و 

، فوضِّــح لنــا جمــاالُ هــيا وتــّدعأ تلبيســا  وم ــرا  أ ــك تتعــاون معغــم علــى الــِب والتقــوى  
 .ك معغم؟؟التعاون على الِب والتقوى، وما هأ املصا  العامب ال  حققتغا بتعاو 

تحـالنتون مـع األحـ اب الضـالب مـن ايـ اكيس  ،ف  اْ حيـاربون املـنغ  السـلنتأ وأهلـه ُو
؟، مــا كيــف ُ ــون التعــاون معغــم علــى الــِب والتقــوى،  وبعرييــس و اصــُرس وروافــر( يــيوعيس)

 .هيا إال من تلبيساتك وملبك احلقا  
ختلــف معــه ولســت نــن إذا رضــأ عــن يــيع رفعــه فــوق مــدره، وإذا ا: "ومولــك -5

غدر كي ما عنده من حسناُ  ".أ  اختال  ُبيسه مدره، ُو
متجلـد  نتسـك مبـا لـي  فيـك مـن عـدل وإ صـا ، وأ ـت مـن أيـد النـاْ هلمـا  : أقول

ا حـــرو م مـــن احلبـــاُ الصـــواة  وتبـــينألهـــي احلـــ  الســـلنتيس، وأيـــد النـــاْ خبســـا  حلقـــومغم، 
وحسـناهتم، وتسـقد علمــاءهم،  ال بـاة، وتن ـر مـا عنـدهم مـن حـ ، وهتـدر جغـادهمالقبـاب 

 .وأعلنت النترمب واالف اق عنغم
وترفـع كـي أصـنا  أهــي الضـالل فـوق أمـدارهم مناطحــب منـك ملـنغ  السـلف الصــا ،   

 .وهيا من أيد الظلم ويغاداُ ال ور
 .فال تقلب احلقا  ، وتب إَل اهلل من هيا املنغ  النتاسد

ا ســــك ب ــــي ســــغولب، ُو  و ــــك وإال فــــاعلم أن للحــــ  رجــــاال  ُــــدركون تالعبــــك ودس
و اة مبي ان ارسالم العادل ال مبواُ ن أهي الضالل، ومنغا منغ  املوا  ـاُ الـي  تنولـ  منـه 

 .وتنساه ا  ظراتك إَل أهي احل  واهلدى ،ا  ظراتك إَل أهي الباطي



وتد عأ أ ـك علـى مسـلك أهـي العلـم وار صـا ، وبـرأ اهلل أهـي العلـم وار صـا  مـن 
 .املا رة املظلمب ال  تسل غا، ف  ت ا واد وهم ا واداملسالك 

 
 :النع الرياين -0

إذا كــان أهــي الباطــي ُرفعــون عقــاهتم بالباطــي وهــم ملــب و ــ ر ....: "مــال أبــو احلســن 
ُســا ف يــف ُضــعف أهــي احلــ  وهــم املمغــور األعظــم والســواد األعظــم للــدعوة هــم الســواد 

لومـف  أصحاب حـ  واهلل لـو كـان الرجـي وحـده األعظم للدعوة كيف ُضعف أهي احل  وهم
وكيـــف وهـــؤالء األ صـــار وهـــيا  (2)، أو تننتـــرد ســـالنتته-عـــ  وجـــي-  ـــيا احلـــ  حـــى ُلقـــى اهلل

املمــــع العظــــيم ا كــــي م ــــان، ومــــع ذلــــك تــــرى النــــاْ ال ُست  ســــون بــــاحل  وال ُست  ســــون 
مسأ أكرير مـن ماـب بالِباهس، ُ ون على األمر بعر املسا ي ال  ت لمت عنغا لو يات أن أ

ا ي، أكريـر مـن  ع عن سلف األمب ل ان ذلـك سـغال  ميسـورا  علـى كـي مسـ لب مـن هـيه املسـ
واحد ف يف لو مرأُ بقيب ال تب، كيف لو ومنتـت علـى كـالم العلمـاء،  ما ب  ع من كتاب

ــل ســبيله ومــع ذلــك تــرى أ اســا  عنــدهم تــردد وعنــدهم  هــيا هــو احلــ  البــس األبلــ  الــي  ال تُ 
دهم ُعين خو  وعنـدهم  ظـرة والعيـاذ بـاهلل، ُنظـرون إَل األمـور وهـم ترتعـد مـنغم ضعف وعن

 (.7")...فرا صغم، ال، ال، ال، احل  أح  أن ُتبع، فماذا بعد احل  إال الضالل
  

 :أقول
 :ا كالمك هيا خبد واضوراب وخمالنتب للح  والوامع

 .ون عقاهتم بالباطيُرفعمع ذلك و  ،  ر ُساو فقد صّرحت ب ن أهي الباطي ملب  -أ

                                                 

ال  ،وهـيه ممـب يـاهقب جـدا  الصـادق األمـس الـوا،  -صلى اهلل عليه وسلم -هيه اململب ماهلا دمد  - 2
ُرمـى إليغـا كريـا مـن فضـالء املـؤمنس الصـادمس، فــال تتيـبع مبـا   تعـد، فاملتيـبع مبـا   ُعـد كالبـ  ثــويب 

قــال لــك-صــلى اهلل عليــه وســلم- ور، مــال ذلــك رســول اهلل  كمــا ا   ،"ادرجأفــلــي  هــيا عيــك ": ، ُو
 .املريي السا ر

 .أليب احلسن" احلدادُب"من يُرد  - 7



حــدود  ميلــؤون األر ، وبــاطلغم الهــم الســواد األعظــم و وهــيا خــال  الوامــع، ف هــي الباطــي  
وِّن من ضالهلم وباطلغم، وتيغد ل ريا منغم  عقاهتم بالباطي، وهم ُرفعون له فعال ، وأ ت هت 

 .ب هنم من أهي السنب، وتتييي أهنم أ صارة أُغا املغووْ
صــــدق علــــى وامعغــــم مــــول رســــول اهلل  هــــي احلــــ  ملــــب و ف  صــــلى اهلل عليــــه -ربــــاء، ُو

بــــا فوــــو  للوربــــاء: "-وســـلم بــــا وســــيعود كمــــا بــــدأ  ُر ، أخرجــــه مســــلم ا  "بــــدأ ارســــالم  ُر
 (.3/23" )مسنده"، وأمحد ا (235)حدُث " صحيحه"

ريـور ما أ تم ا سـواكم مـن األمـم إال كاليـعرة السـوداء ا ال : "-صلى اهلل عليه وسلم–وموله 
ــــير أو كاليــــعرة البيضــــاء ا الريــــور األســــود حــــدُث " صــــحيحه"البيــــار  ا ، أخرجــــه "األب

 (.002)حدُث " صحيحه"ا مسلم ، و (4437)
ُ )بإســـــناده إَل ُـــــو   بـــــن عبيـــــد أحـــــد األ مـــــب ( هــــــ327ُ ( )0)روى الالل ـــــا أ 

 :باألسا يد اآلتيب، فقال( هـ240
أخِب ا احلسس بن حيىي  : بن القاسم ماالد اهلل بن أمحد ودمد بن عبد اهلليأخِب ا عب" 

-أصـبح مـن إذا عـر  السـنب  :حـ م عـن ُـو   مـال ثنا علأ بن مسلم ثنا سعيد بن عامر ثنـا
با وأ رب منه من ُعرفغا -عرفغا   . ُر

أخِب ا أمحد بن عبيد أ با دمد بن احلسس ثنا أمحد بن  ها ثنا حيىي بن معس أ با أبو   
ـب وأ ـرب منـه  :مال ُو   بن عبيد :أسامب عن مغد  مال إن الـي  ُعـر  عليـه السـنب لوُر

 .من ُعرفغا
ـوأخِب ا دمد بن د  الوهاب ثنـا عبـد اهلل بـن عبـد همد بـن سـليمان ثنـا دمـد بـن محدُو

لي  يأء أ رب من السنب وأ رب منغا مـن  :مال ُو   بن عبيد :ثنا عبد اهلل بن ساب  مال
 ".ُعرفغا

، (هـــ242ُ )أُضــا  بإســناده إَل ارمــام ســنتيان الريــور  ( 22)أوروى ارمــام الالل ــا  
 :فقال

                                                 

 .(04، 00، 02)برمم  (2/43" )يرح أصول اعتقاد أهي السنب" - 0
  
 .(30)برمم  (2/22" )يرح أصول اعتقاد أهي السنب" - 



 كعـب بـن ُعقـوب أ بـا  ها بن أمحد ثنا احلسس بن دمد أ با عبيد بن محدأ خِب اأو " 
 السنب ب هي استوصوا :مال الريور  سنتيان عن املبارة ابن حدثين املبارة بنا صاحب ةعبد ثنا

  ". رباء فإهنم خاا
عر  ــا هـيان ارمامــان، مــن ذلـك العغــد الـي  عايــا فيـه، وكــيلك مــن فغـيه الوربــب يـ 

بعــدمها إَل عغــد الالل ــا أم ألهنــم مييــ ون بــس الســنب والبدعــب بعقــوهلم وأحاسيســغم املرهنتـــب، 
ف يــف بعغــد ا هــيا الــي   عــي  فيــه؟، وكــم هــأ النتــوارق واملســافاُ بــس عغــودهم وعغــد ا 

هنجلغــم، ف مــا مــن تن ــب طــُرقغم فإ ــه حيــ  أن  الــي  ال ُــدرة الوربــب فيــه إال مــن ســار علــى
 .السواد األعظم سلنتيون

 (:هـ330ُ ) -رمحه اهلل-(22)ومال يي  ارسالم أبو عريمان إمساعيي الصابوين 
مستضأء ب  وارهم،  اصـح رخـواين  ،(20)ع آلثارهمب  ت  م   -وجي ع ّ -وأ ا بنتضي اهلل  " 

ا أمــواهلم، و ال ُيــتولوا  ــيه ا ــدثاُ مــن ُتبعــوا  ــ منــارهم، وال  ــا رفعــواوأصــحايب أن ال ُ
، ولو جَ املناكا من املسا ي ال  ما بس املسلمس، و يالبدت ال  ايتغُر ف  ُْ رَ هغُر وا تيُر

ه وأصـابوه ب ـي و ب  ي  عوه ولَ ـمنغا على لسان واحد ا عصر أولاك األ مب هلجلروه، وبـدّ  ةواحد
فــإن  ،كريــرة أهــي البــدت، ووفــور عــددهم  -اهلل حنتظغــم-ن إخــواين ر  وـ ـ، وال َـُ (24)ســوء وم ــروه

ذلك مـن أمـاراُ وفور أهي الباطي، وملب عدد أهي احل  من عالماُ ام اب اليوم احل ، فإن 
إن مــــن عالمــــاُ : " مــــال -صــــلى اهلل عليــــه وســــلم-امــــ اب الســــاعب، إذ الرســــول املصــــونتى 

 .، واملغي هو البدعبوالعلم هو السنب. "  ا ا أن ُقي العلم ُو رير املغيالساعب وام
". إن ارميــان ليــ ر  إَل املدُنــب كمــا تــ ر  احليــب إَل جحرهــا : "-صــلى اهلل عليــه وســلم-ومــال 
 ".ال تقوم الساعب وا األر  أحد ُقول اهلل : "-صلى اهلل عليه وسلم-ومال 

وعمـي  ـا واسـتقام عليغـا، ودعـا  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-بسـنب رسـول اهلل اليوم ومن متسك  
من جرى على هـيه اململـب ا أوا ـي ارسـالم وامللـب، إذ  ر  جْ وأكرير من أَ  ،كان أجره أوفر  ،إليغا

                                                 

 .(225-223 " )اعتقاد أهي السنب وأصحاب احلدُث" - 22

 .ُعين السلف الصا  وأ متغم - 20

وا ، بــي ُعتــِبون مــا هــو دون ذلــك مــن هــيا ال ــالم نــا ال حيتملــه وال ُويقــه أبــو احلســن وح بــه، بــي ُعتِبو ــه  لــ - 24
 .السلنتيس املعاصُرن  لوا ، وحياربو ه وأهله حربا  يعواء، فليدرة هيا العقالء اليرفاء



: مخسس منغم؟ مـال: أجر مخسس فقييله : " مال -صلى اهلل عليه وسلم-الرسول املصونتى 
 ".ه عند فساد أمتهنتذلك ملن ُعمي بس -صلى اهلل عليه وسلم-إ ا مال و ". بي من م

 .النع ياهدان ألهي السنب الورباءا هيا : أقول
منغــا علــى لســان  ةواحــد ُْ رَ ولــو َجــ : " ــيُر هــيا ارمــام مــن أهــي البــدت، ومولــه -2 

 ".ه وأصابوه ب ي سوء وم روهو ب  ي  عوه ول َ واحد ا عصر أولاك األ مب هلجلروه، وبدّ 
  

فــإن  ،همكريــرة أهــي البــدت، ووفــور عــدد  -حنتظغــم اهلل-ن إخــواين ر  و ــوال َـُ  : "مولــه -0
، إَل آخـر كالمـه ..."وفور أهي الباطي، وملب عـدد أهـي احلـ  مـن عالمـاُ امـ اب اليـوم احلـ 

 .وأدلته
ؤصـي لـهم  عتقـده ُو وهيا وذاة نا ُ ع  أبا احلسن وأمريالهم ألهنمـا خيالنتـان مـا ُقولـه ُو

مـن  األمـور الـ  تومعـه ا مصـادماُ مـع أ مـب ارسـالم ومـنغجلغم ارسـالمأ احلـ ،  عـوذ بـاهلل
 .الضالل والعناد واهلوى

عـــن  ربـــب أهـــي احلـــ  والســـنب ا ( هــــ252ُ) -رمحـــه اهلل-وت لـــم ارمـــام ابـــن القـــيم  
سـوق علـى ذلـك األدلـب مـع فقغـه(47-3/20" )مـدارو السـال س" رمحــه -، وجعلغـا أ واعـا  ُو

 .-اهلل
 (.07-02 )، (04 )، (05 )، (20 )اخُ  منغا هيه املقاطع من 

 (: 20 )ا  -رمحه اهلل–مال 
ـْن ) :مـال اهلل تعـاَل ،(بـاب الوربـب") (:23)مال يي  ارسـالم" ـَن اْلق ـر ون  م  فـَلَـْواَل َكـاَن م 

نـْغ مْ  َنا م  َغْوَن َعن  اْلنَتَساد  ا  اأْلَْر   إ ال  مَل يال  ن  ْن َأْْنَيـْ   [.224: سورة هود]، (مـَْبل   ْم أ ول و بَق ي ٍب ُـَنـْ

 موفغم القـرآن ،ا هيا الباب ُدل على رسوخه ا العلم واملعرفب استيغاده  يه اآلُب  
-وهــم الـيُن أيــار إلـيغم النــ،  .فـإن الوربـاء ا العــا  هـم أهــي هـيه الصــنتب املـيكورة ا اآلُـب

با كما بدأ فوو  للورباء:"ا موله -صلى اهلل عليه وسلم با وسيعود  ُر  :ميي ،بدأ ارسالم  ُر
 ".ُصلحون إذا فسد الناْ ناليُ :مال ؟ومن الورباء ُا رسول اهلل

                                                 
 (.هـ372ُ )أبو إمساعيي عبد اهلل بن دمد األ صار  اهلرو   - 23



- اليُن  بوغم النـ،-ومن صنتاُ هؤالء الورباء  (: "05 )ا  -رمحه اهلل–ومال  
وإن كــان  ،وتــرة مــا أحــدثوه ،إذا ر ــب عنغــا النــاْ ،التمســك بالســنب -صــلى اهلل عليــه وســلم
ــد التوحيــد وإن أ  ــر ذلــك أكريــر النــاْ ،هـو املعــرو  عنــدهم  تســاب إَل أحــد وتــرة اال ،وجتُر

بي هؤالء الوربـاء منتسـبون إَل  موال طا ف ،وال ميهب ،وال طُرقب ،ال يي  ، ا اهلل ورسوله
وهــؤالء هــم القابضــون علــى  .وإَل رســوله باالتبــات ملــا جــاء بــه وحــده ،اهلل بالعبودُــب لــه وحــده

يـيوذ  هنم أهيَ فلوربتغم بس هيا اخلل  ُعدو ، هلم مْ ال    -بي كلغم-وأكرير الناْ  ،املمر حقا  
 ".ومنتارمب للسواد األعظم ،وبدعب

ســبحان اهلل، مــا أيــبه اليــوم بالبارحــب، ف يــد أهــي األهــواء اليــوم مــن ُرمــأ أهــي الســنب  
 .املتمس س  ا بالييوذ والبدعب من أمريال امل ريب وح به

  
 

 (:04 )ا  -رمحه اهلل–ومال 
بـب بـس ا ،وكيـف ال ت ـون فرمـب واحـدة مليلـب جـدا   " ذاُ أتبـات  ،ثنتـس وسـبعس فرمـب ُر
فـإن  نتـ   ؟وال ُقوم هلـا سـوق إال مبيالنتـب مـا جـاء بـه الرسـول ،ومناصب ووالُاُ ،ور اساُ

ومـــا هـــم عليـــه مـــن اليـــبغاُ والبـــدت الـــ  هـــأ منتغـــى  ،مـــا جـــاء بـــه ُضـــاد أهـــواءهم ولـــياهتم
 ".؟واليغواُ ال  هأ  اُاُ مقاصدهم وإراداهتم ،فضيلتغم وعملغم

افاُ بـس ارمـام ابـن القـيم وبـس املـ ريب الـي  ُيـغد ألهـي البـدت بـ هنم ف م هأ املسـ
يغد للسواد األعظم ب هنم من أهي السنب  .من أهي السنب، ُو

 (:07-02 )ا  -رمحه اهلل–ومال 
ا   وفغمـا   ،ا سـنب رسـوله وفقغا   ،الي  مد ر مه اهلل بصاة ا دُنه ،فإذا أراد املؤمن "

 ،وتن ــبغم عــن الصــراط املســتقيم ،فيــه مــن األهــواء والبــدت والضــالالُوأراه مــا النــاْ  ،كتابــه
فـــإذا أراد أن ُســـلك هـــيا  ،وأصـــحابه -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-الـــي  كـــان عليـــه رســـول اهلل 



 ،وإ را غــم بــه (25)وطعــنغم عليــه ،وأهــي البــدت فيــه ،الصــراط فليــوطن  نتســه علــى مــدح املغــال
- سـلنتغم مـن ال نتـار ُنتعلـون مـع متبوعـه وإمامـهكمـا كـان   مو ـيُرهم منـه ،وتننتا الناْ عنه

فغنالــــك تقــــوم  ،ومـــدح فيمــــا هــــم عليـــه ،ف مـــا إن دعــــاهم إَل ذلــــك .-صـــلى اهلل عليــــه وســــلم
بوون له الووا ي ،ميامتغم نصبون له احلبا ي ،ُو   .و لبون عليه خبيي كباهم ورجله ،ُو

ـــب ا دُنـــه لنتســـاد أدُـــاهنم  ـــب ا متســـ ه بالســـنب ،فغـــو  ُر  ، غم بالبـــدتلتمســـ ، ُر
ـــب ا اعتقـــاده ـــب ا صـــالته ،لنتســـاد عقا ـــدهم ، ُر قـــه. لســـوء صـــالهتم ، ُر ـــب ا طُر  ، ُر

ــــب ا  ســــبته مليالنتــــب     ،لضــــالل وفســــاد طــــرمغم ــــب ا معايــــرته هلــــم ،ســــبغم ُر ــــه  م ُر أل 
  .ُعايرهم على ما ال هتوى أ نتسغم

ــب ا أمــور د يــاه وآخرتــه   ،وال معينــا   دا  ال  ــد مــن العامــب مســاع ،وباململــب فغــو  ُر
دات إَل اهلل ورسـوله بـس دعـاة إَل األهـواء  ،صـاحب سـنب بـس أهـي بـدت ،فغو عا  بس جغال

 ".لدُغم من ر واملن ر معرو   اه عن املن ر بس موم املعرو    ،آمر باملعرو  ،والبدت
 (:2 ")كيف ال ربب ا وصف أهي الوربب"ومال ارمام ابن رجب ا 

با  : "-صلى اهلل عليه وسلم-ه ولمال األو اعأ ا م " با   بدأ ارسالم  ُر كما   وسيعود  ُر
أما إ ه ما ُيهب ارسالم ول ن ُيهب أهي السنب حى ما ُبقى ا البلد منغم إال :  "بدأ

 . رجي واحد
بب ووصف أهلغا مدح السنب ووصنتغا بالور  وهليا املعى ُوجد ا كالم السلف كرياا  

 -رمح م اهلل  -ترفقوا ! ُا أهي السنب : ُقول ألصحابه -رمحه اهلل  -بالقلب، ف ان احلسن 
 . فإ  م من أمي الناْ

 . لي  يأء أ رب من السنب وأ رب منغا من ُعرفغا: ومال ُو   بن عبيد
با وأ رب منه من ُعرفغا: ورو  عنه أ ه مال   .أصبح من إذا عر  السنب فعرفغا  ُر

 . استوصوا ب هي السنب فإهنم  رباء: وعن سنتيان الريور  مال
قب الن،: ؤالء األ مب بالسنبومراد ه ال  كان عليغا هو  -صلى اهلل عليه وسلم- طُر

                                                 
لتحمـي طعـنغم وإ را غـم اللغم اجعلنا نـن وطّـن  نتسـه علـى مـدح املغـال أهـي البـدت والضـالل، ونـن وطّـن  نتسـه  - 25

 .تنا على احل  حى  لقاةل  ُرت بغا امل ريب وح به، وثبِّ وتننتاهم و يُرهم وسا ر أساليبغم ا



 . وأصحابه الساملب من اليبغاُ واليغواُ
 . أهي السنب من عر  ما ُدخي ا بونه من حالل: وهليا كان النتضيي بن عيا  ُقول

صلى اهلل عليه - أكي احلالل من أعظم خصا ي السنب ال  كان عليغا الن،وذلك ألن 
 ".وأصحابه رضأ اهلل عنغم -وسلم

مـــدح  وهلـــيا املعـــى ُوجـــد ا كـــالم الســـلف كريـــاا   : "ا ظـــر إَل مـــول ارمـــام ابـــن رجـــب
 ".السنب ووصنتغا بالوربب ووصف أهلغا بالقلب

صــلى اهلل -ابقــب ألحادُــث النــ، فغــي   خــي بــ موال الســلف الصــاحلس الصــادمس املو
واملوابقب لوامع األمـب، أو   خـي بـ موال أيب احلسـن املعا ـد املعـار  كريـاا  ألمـواهلم  -عليه وسلم

 وأصوهلم ومنغجلغم؟؟
 

أُغــا البعيــد عــن املــنغ  الســلنتأ وأهلــه الســابقس والالحقــس الــيُن  صــّرحتَ لقــد  -ب
املمغور األعظم والسواد األعظم، وهيا من  ب ن أهي احل  همُدركون بعم   ربب احل  وأهله 

ــــك الباطلــــب وخمالنتاتــــك للعقــــي والوامــــع العــــُرر وملــــا أدركــــه وصــــرّح بــــه هــــؤالء األ مــــب  جما فات
 .الصادمون

اجملا فـاُ  املماها والسواد األعظم ا بلدان ارسالم و اها هم أهي الضالل، فدتْ ف   
 .وامل ابراُ

لت لــــف واررضـــــاء هلــــيه املمـــــاها والســـــواد وأ ــــت سياســـــأ بــــارت، جتغـــــد  نتســـــك ا ا
لتحتي عندهم م ا ب عظيمب، ولتتيي منغم ماعدة واسعب توصلك إَل سدة احل م،  ماألعظم

 .وهيه  اُب كي سياسأ
فالواُــــب عنــــدهم تــــِبر الوســــيلب، بــــي إن وســــا لك أســــوأ مــــن وســــا لغمم أل ــــك تتســــ  

 .بالسلنتيب، وتنسب أباطيلك ووسا لك إَل ارسالم
  لك خصـما   اربـه بضـراوة ويراسـب  ـا السـلنتيس، فغـم الـيُن تقـيم علـيغم ال  عر و 

 .الد يا وال تقعدها



وخاعـب التبليـل وسـا ر املسـلمون أما مـن تصـنتغم بـ هنم مـن أهـي السـنب، وهـم ارخـوان 
كيــف ختاصــمغم و الصــوفيب، فــال  ــرى لــك معغــم خصــومب وال إمامــب األدلــب والِباهــس ال ريــاة، 

 ؟ب ا منغجلك الواسع األفيحوهم من أهي السن
بــي تــرى أن املمغــور األعظــم والســواد األعظــم ســلنتيون، وإذا كا ــت هــيه منـــ لب هــيه 

 ؟الريابتس على السنب الووا ف والسواد األعظم فمن هم خصومك  ا السلنتيس
 .وترتعد فرا صغم... وما  در  من هم الناْ اليُن عندهم ضعف وخو  

أبو احلسن الي    ُ تف بالضـعف واخلـو   هوم أو هي هم السلنتيون اليُن  ار 
جتــــاه فــــرق الضــــالل، بــــي جتــــاو  ذلــــك إَل أبعــــد احلــــدود، أال وهــــو مــــنحغم  ..و..و واملداهنــــب

  ؟ص وة السنب والِباءة من البدت
ويـغيدا ، وأن عليـك كرامـا  كـاتبس ُعلمـون مـا  يبـا ب  واعلم أُغـا املتغـور أن عليـك ربـا  رم

ـْن مـَـْوٍل إ ال  َلَدُْـه  َرم يـْب َعت يـدْ )ول، تنتعي، ُو تبون ما تقـ قـول اهلل [27:سـورة ق] (َمـا ُـَْلنت ـم  م  ، ُو
 .[20:سورة ال خر ] (َست ْ َتب  َيَغاَدتـ غ ْم َوُ ْس َل ونَ : )-عّ  وجي-

وأرجــو أن ُ ــون ا هــيه اآلُــاُ مــا ُردعــك عــن هــيه اليــغاداُ الــ  ال خوــام هلــا وال  مــام 
 .همن مرامبب اهلل وتقوا

 ".ومع ذلك ترى الناْ ال ُست  سون باحل  وال ُست  سون بالِباهس : "مولك -4
وهــيا مــن أوضــح التنامضــاُ، فنتــأ ســياق واحــد تصــرح بــ ن املمغــور األعظــم : أقللول

أ  ومــع ) ومــع ذلــك: " والســواد األعظــم هــم أهــي احلــ ، مث تصــرح بعــد خوــواُ مليلــب فتقــول
 ".حل  وال ُست  سون بالِباهسترى الناْ ال ُست  سون با (هيه ال ريرة

املستوحيـس مـن احلـ  والِباهـس، النتـاُرن مـن  فغؤالء ال ُ و ـون إال مـن أهـي الضـالل
قــب إ ســان ُعــأ مــا ُقــول؟؟ ، فغــي ُــت لماحلــ  والنتــاُرن مــن الِباهــس خلقــه  للــه اف،  ــيه الوُر

 .يؤون
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