
 حقيقة المنهج الواسع عند أبي الحسن

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

الصادق املصدوق عن حدوث الفنت يف هذه األمة يف  فقد حدثنا رسول اهلل  -أما بعد
 . -رضي اهلل عنه-أحاديث كثرية منها حديث أيب هريرة 

د حصلت فعالً فنت كثرية وعظيمة كان هلا آثار عميقة يف إفساد كثري من املسلمني عقائدياً وق
 .ومنهجياً وكان هلا آثار يف متزيق مشل املسلمني وسفك دمائهم وهتك أعراضهم

لتتبعن سنن من كان قبلكم شربًا بشرب وذراعًا بذراع حىت لو "  بل حتقق فيهم قول النيب 
 " .موهم دخلوا جحر ضب لتبعت

وقد واجه أهل السنة واجلماعة هذه الفنت والضالالت وأهلها وبينوا مضاداهتا لكتاب اهلل 
وسنة رسوله وما عليه أصحابه الكرام وهكذا يهيء اهلل أهل السنة أو بعضهم ملواجهة الفنت 

 .وقول احلق فيها ويف أهلها 
ة واالشرتاكية والعلمانية والبعثية ويف عصرنا هذا ظهرت فنت كثرية يف بلدان املسلمني كالشيوعي

والدميقراطية وتوابعها ونشط الروافض واخلوارج أكثر بكثري وأظهروا ما كانوا خيفونه ويسترتون 
 .به 

 .وظهر القاديانية والبهائية 
فهيأ اهلل أهل السنة ووفقهم لدحض أباطيل هؤالء وكشف عوار أهلها نصحًا هلل ولكتابه 

 .ولرسوله وللمؤمنني 
ن الفنت اليت وجهت سهامها لنحور أهل السنة خاصًة أهل املنهج السلفي فتنة عبد الرمحن وم

عبد اخلالق وفتنة حممود احلداد وفتنة عدنان عرعور وفتنة حسن املالكي وفتنة أيب احلسن 
املصري املأريب وهي أشدها وأكثرها تلبيسًا ودعاوى عريضة ومن هذه الدعاوى العريضة 

لتأصيل وما أدراك ما هذا التأصيل إنه القذف باألصول الفاسدة اهلدامة اليت الباطلة دعاوى ا
هتدم أصول أهل السنة واجلماعة ومنهج السلف الصاحل وال سيما األصول اليت تواجه البدع 
والضالالت من هذا التأصيل الفاسد قوهلم ملنهج املوازنات صراحة أو من وراء جدر التلبيس 

 . 



 .وال جنرح أو ال هندم قاعدة نصحح  -ومنها
محل اجململ على املفصل واملطلق على املقيد والعام على اخلاص والناسخ على  -ومنها

املنسوخ وهذا األصل أخرتعه بعض الغالة يف سيد قطب ورفع لوائه بشده أبو احلسن املأريب 
 .ودافع به فعالً عن سيد قطب 

ونه ليخرج من مآزقه الشوهاء املظلمة مث غري جلده وصبغه صبغة جديدة كما هي عادته يف تل
 .بصورة وضاءة مجيلة 

قاعدة التثبت اليت ال يقصد هبا التثبت املشروع وإمنا يقصد هبا رد احلق وإسقاط أهله  -ومنها
من علماء السنة واملنهج السلفي فمهما كثر عددهم وتطابقت فتاواهم من غري توافق ومهما 

كفيل بإسقاطهم على كثرهتم وقوة حججهم وبراهينهم أقاموا من الرباهني فإن هذا األصل  
فأبو احلسن ال يؤمن بأخبار الثقات وفتاواهم مهما كثروا حىت يرى بعينه ويسمع بأذنه وهذا 
التثبت يشبه تثبت اليهود إذ قالوا لنيب اهلل موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهرة وما 

فمن أظلم : ) سالم ولقد قال تعاىل شاكل ذلك من تعنت أعداء الرسل عليهم الصالة وال
 ( .ممن كذب على اهلل وكّذب بالصدق إذ جاءه 

 .وحنن ال نكفر هؤالء اجلهلة مع ختلقهم هبذه األخالق الرديئة اليت جعلوها أصوالً 
وهم ال يريدون بذلك إال إسقاط أقوال " حنن ال نقلد وحنن أصحاب الدليل " قوهلم  -ومنها

 . فتاواهم على أهل الباطل والضاللعلماء السنة وأحكامهم و 
وهذا " وحنن نريد منهجًا واسعًا أفيح يسع أهل السنة ويسع األمة" قول أيب احلسن  -ومنها

املنهج الذي يريده أبو احلسن يستوعب كل تأصيالته وأباطيله وتلبيساته ومتويهاته ويستوعب 
 .طوائف الضالل ويطارد أهل السنة وحيارهبم أشد احلرب 

 .وجدت بينه وبني حسن املالكي تشاهبًا قويًا يف التأصيل والتلبيس وصفات أخر ولقد 
 :فهما يلتقيان 

 .التعامل الزائد وما هذه من صفات أهل العلم  -1
التظاهر باإلنصاف والدعوة إىل العدل ومها من أشد الناس ظلمًا وبعدًا عن اإلنصاف  -2

 .والعدل 
 .ن أشد الناس تقليداً يف األخطاء واألباطيلالتظاهر مبحاربة التقليد ومها م -3



الدفاع عن أهل الباطل حبماس وحماربة أهل احلق بأساليب ماكرة وعلى دعاوى التأصيل  -4
 .وعدم التقليد 

 .دعاوى التمسك باألدلة ومها من أشد الناس رداً لألدلة  -5
 .حماربة املتمسكني باحلق باسم الغلو يف فالن وفالن  -6
 . من ينتقد باطلهم بأهنم يتدخلون يف النيات الطعن يف -7
 .ادعاء السلفية للتمكن من ضرب السلفية وحماربة السلفيني  -8
القدرة على التلبيس يف عرض القضايا ومناقشاهتا ولعل أبا احلسن أكثر تلبيسًا وأقدر  -9

 ( .1)عليه من صاحبه
 .اإلقدام عليها  وينفرد املالكي ببعض األشياء لعل أبا احلسن ال جيرؤ على
 . - -وينفرد أبو احلسن باللهج بالتأصيل والتأصيل الباطل 

 .من تأصيالته ما سلف وهي خطرية جداً وقد بينا زيغها يف عدة مقاالت 
ما يسميه هو باملنهج الواسع األفيح وهو واسع وأفح فعاًل يتسع لكل األباطيل وجمال  -ومنها

 .اع عن أهل الضالل أفيح للتأصيل الباطل والتلبيس والدف
وسوف أسوق نص هذا األصل مث أتبعه تطبيق أيب احلسن العملي له ومناقشته وكشف 

 .تلبيساته 
هـ 1422ربيع الثاين عام  19قال أبو احلسن يف شريط أصول ومميزات الدعوة السلفية بتاريخ 

: 
 الم نبيه املوفق من يقرأ تراجم السلف يتخذ من طريقة السلف يف فهمهم لكالم اهلل وك

 .منهجاً واسعاً أفيح يسع األمة ويسع أهل السنة انتهى 
فهــم شــباب مــن أهــل الســنة بأنــه يريــد هبــذا املــنهج الواســع كــل الطوائــف مــن رافضــة وخــوارج 

اخل وعرض هذا األصل على أهل املدينة مع عـدة مآخـذ عليـه وطلبـوا منـه الرتاجـع ...وأحزاب 
تفســري غــري الصــريح منهــا علــى حســب مــا بــدا هلــم   عــن املآخــذ الصــرحية بــالكالم الصــريح و 

فتظــاهر بــالرتاجع عــن الصــريح بصــورة ال تشــفي وتــأول مــا طلــب منــه توضــيحه تــأويالً بــاطالً 
يكذبـه واقعـه ومنـه هــذا التأويـل الباطـل أمامـك وسأســرد لـك مـا يبـني بطــالن هـذا التأويـل كمــا 

 . سلف أن بينا بطالن تأويله ألصل التثبت وغريه 



 ( ب)بيان أهل املدينة يف البند الثاين الفقرة  جاء يف
منهجــاً  فيتخــذ مــن طريقــة الســلف يف فهمهــم لكــالم اهلل وكــالم نبيــه " مــا قالــه : " قــوهلم 

يســع : قــو  ( يعنــون أبــا احلســن ) فقــال " اخل...واســعاً أفــيح يســع األمــة ويســع أهــل الســنة 
 "اخل...األمة ويسع أهل السنة 
نهج السـلف يسـع يف كيفيـة التعامـل أهـل السـنة بيـنهم البـني ويسـعهم مـع املراد به عنـدي أن مـ

 .خمالفيهم بالضوابط الشرعية والًء وبراءً 
نتعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضــنا بعضــاً فيمــا ) وأمــا أن يفهــم مــن ذلــك العمــل بقاعــدة 

 ( . 2")عدة فأبرأ إىل اهلل من ذلك ويف كتيب وأشرطيت الرد على هذه القا(" اختلفنا فيه 
فهذا تأويل باطل يف غاية البطالن كما أسلفنا أعاله واألدلة والشواهد من كالمه كثـرية نسـوق 

 :منها ما تيسر لنا فمنها 
 الوجه الثاين ( 3)رقم " جلسة يف عدن "جاء يف شريط أليب احلسن مسي بـ  -أوالً 
نقلتم عن الشيخ مقبـل أهنـم اإلخوان املسلمون والتبليغ وكذلك مجاعة اجلهاد كما ذكرمت و : س

مــن أهــل الســنة واجلماعــة  اان يســأل الــبعض إذا كــانوا هــؤالء مــن اإلخــوان املســلمني والتبليــغ 
ومجاعة اجلهاد من أهل السـنة واجلماعـة   مـانوع اخلـالف ي ألـيس هـم فرقـة خارجـة مـن الفـرق 

خـروج الفرقـة عـن االثنتني وسـبعني فرقـة ي وإذا مل تكـن فرقـة هـي مـانوع الضـابط الـذي يضـبط 
أهــل الســنة واجلماعــةي وهــؤالء خالفونــا يف اختــاذهم األصــول العشــرين منهجــاً هلــم وخالفونــا يف 
مسألة الوالء والرباء واملهادنـات والتعاهـدات مـع األحـزاب بعضـها إن كانـت كـافرة بعضـها مـن 

ابه كل هذا أهل السنة من هذا القبيل وكذلك يف تربيتهم وحماربتهم ألهل السنة وأذيتهم وماش
الشيء أليس هذا خيرجهم عـن أهـل السـنة ي وإذا مـاأخرجهم  ألـيس املبتـدع يكـون خـارج عـن 
أهــل الســنة هــذه اإلستفســارات مجلــة الــيت تشــغل الشــباب فــاان إن شــاء اهلل موجــودين إخــوة 
وكذلك يديرون حلقات وكذلك أئمة املساجد إن شاء اهلل كلهم موجـودين هنـا وكـل أخ لديـه 

فلما يذهب الشيخ شـيخ مـن املشـايخ فـاألخ .  ألن الشيخ رمبا يقول قول( 3)تبعاً  من اإلخوة
الــذي مــثالً أنــا ممكــن أغــري رأي املوجــودين حــو   أقــول رأي هــذا الشــيخ فلــذلك نشــيت مجلــًة 
وتفصيالً يف هذه املسألة حىت إن شاء اهلل نستبني ونستبصر ونأخذ باحلق أينما وجد وبالذات 

 خ ابن عثيمني أو عن الشيخ ابن باز أو عن الشيخ األلباين يمامسعتموه عن الشي



 .هذا بالنسبة للمسألة األوىل  فإن شاء اهلل لكم الرد واجلواب 
احلمــــد هلل والصــــالة والســــالم علــــى رســــول اهلل وأشــــهد أن ال إلــــه إال اهلل وحــــده ال شــــريك لــــه 

ق بإذنــك إنــك هتــدي مــن وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله اللهــم اهــدنا ملــا اختلــف فيــه مــن احلــ
تشاء إىل صراط مستقيم   اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا مبا علمتنا واجعل علمنا حجـة لنـا ال 
حجة علينا اللهم اجعل أعمالنا كلها صاحلة لوجهك الكرمي خالصة وال جتعل فيهـا ألي أحـد 

 . شيئاً 
جــرد ملعرفــة احلــق والبحــث معشــر اإلخــوان يف اهلل وصــييت لكــم تقــوى اهلل عــز وجــل والت: وبعــد 

عـن احلــق هلل ال لغــريه واالجتهــاد فيمـا يرضــي ربنــا ســبحانه وتعــاىل عنـا وصــييت لكــم وأنــتم أئمــة 
مساجد وإخـوة لكـم ولغـريكم يف الـدعوة أن تستبصـروا يف الـدعوة إىل اهلل عـز وجـل وأن تكثـروا 

عيـة قبـل أن يـدعو من االجتهاد يف طلب العلـم حـىت تكونـوا مفـاتيح خـري مغـاليق شـر ألن الدا
 إىل اهلل جيب أن يكون بصرياً 

قل هذه سبيلي أدعـو إىل اهلل علـى بصـرية أنـا ومـن اتبعـا وسـبحان اهلل ومـا أنـا مـن املشـركني ) 
()4. ) 

وأمــا عــن األســئلة الــيت تكــرم األخ يف إلقائهــا فهــي يف احلقيقــة أســئلة قــد ســبق اجلــواب عليهــا 
 ( 6)ني يف مثل ذلك إزالة اللبس لكن لعل البعض فهم خطأ فيتع(5)بتوسع 

مع مجاعة اإلخوان املسلمني هنـا يف الـيمن لـيس خالفـاً بـني ( 7)قلت لكم من قبل إن خالفنا
من إثنني والسبعني فرقة إمنا هو خالف داخل دائرة الفرقة الناجية ( 8)فرقة ناجية وفرقة هالكة
فظــه اهلل كمــا نقلــت كالمــه ح( 11)وهــذا بعينــه كــالم الشــيخ مقبــل( 9)وأهــل الســنة واجلماعــة

وإن كانــت هنــاك خالفــات كثــرية يف طريقــة الــدعوة ( 11)لكــم الــذي تكلمــت معــه يف صــنعاء
يف األرض إال أن هـذه خالفـات ال ( 12)إىل اهلل عز وجل ويف طريقة إقامة اخلالفـة اإلسـالمية

بينــوا أصــول تســتطيع أن تعــدها مــن الفــرق اهلالكــة فأصــول الفــرق اهلالكــة قــد بينهــا العلمــاء قــد 
اجلهميــة والقدريــة واملعتزلــة واخلــوارج واملرجئــة والشــيعة والــروافض والنواصــب وغــري ذلــك قــد بينــوا 
هذا كله فمـن خـالفا مـثالً يف قضـية االنتخابـات فـأي فرقـة أذهـب بـه إليهـا هـل أمسيـه جهميـاً 

بأصــول  هــل أمسيــه رافضــياً هــل أمسيــه مــن اخلــوارج مــا أســتطيع أن أصــنع ذلــك إمنــا هــو يقــر لــك
أهــل الســنة واجلماعــة ويقــول أنــا مقــر أن هــذا شــيء هــو خطــأ وخمــالف يف الــدين لكــن هــو مــن 



باب ترك الواجب ملا هو أوجب منه أو أخف الضررين   حقاً أنه أخطأ يف استعماله القاعـدة 
وخمطـيء وال يسـلم لـه أنـه وضـع القاعـدة يف موضـعها الصـحيح لكـن مـع خطئـه هـذا هـل التـزم 

 ( .13)الفرق اهلالكة أصالً من أصول
يـدعوا إىل قـرب ويناجيـه ويسـتغيث بـه فهـذا أمـر آخـر لـيس ( 14)اجلواب ال أما من كان صوفياً 

هكــذا علمــاؤهم ولــيس هكــذا دعــاهتم إهنــم يعتقــدون عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة يف توحيــد 
إذا  و ( 15)الربوبيــــة ويف توحيــــد األلوهيــــة ويف توحيــــد األمســــاء والصــــفات   هــــم يعتقــــدون هــــذا

كلمــت واحــداً مــنهم جييبــك مبــا اســتفاده مــن كتــب أهــل الســنة واجلماعــة ويعظــم علمــاء أهــل 
 .السنة واجلماعة ويقدرهم حنن ال نوافقه يف دعواه االنتماء إىل احلزبية

وال إىل مسألة االنتخابات وال إىل غري ذلك من األمور اليت شاع وذاع اخلالف بيننـا وبيـنهم   
در قدر هذا اخلـالف ونعـرف يف أنفسـنا أن هـذا اخلـالف مل يصـل إىل لكن مع خالفنا هذا نق

درجــة الفــرق اهلالكــة فــالفرق اهلالكــة هــي الــيت هلــا أصــول بينهــا أهــل العلــم   فــإن قلــت   إن 
هؤالء يرون االنتخابات قلت لك هذه املسألة أخطـأوا فيهـا واسـتدلوا علـى ذلـك بـبعض أقـوال 

قال هـذا رجـل مـن أهـل السـنة أو قـال ( 16)السنة سواءً  لعلماء السنة أو بأقوال لبعض علماء
رجل من إخوان املسلمني أو قـال رجـل مـن غـريهم فالصـواب علـى خالفـه لكـن هـذا املخـالف 

مــأجوراً وإمــا أن يكــون متعصــباً صــاحب هــوى خيشــى ( 17)أحــد أمــرين إمــا أن يكــون جمتهــداً 
ائــرة الســنة واجلماعــة ال بــد أن عليــه مــن اإلمث حــدود هــذا األمــر لــيس اإلمث الــذي خيرجــه مــن د

تعرفـوا أن اخلالفـات بيننــا وبـني النــاس علـى أقســام هنـاك خالفــات مكفـرة كــاخلالف بيننـا وبــني 
الكفـــار واملشـــركني أو بيننـــا وبـــني املرتـــدين وهنـــاك خالفـــات مبدعـــة وهـــو مـــن يعتنـــق أصـــالً مـــن 

ت معاصـــي هنـــاك خالفـــا( 18)أصـــول أهـــل البـــدع كالتشـــيع والتصـــوف والتمشـــعر وغـــري ذلـــك
وشهوات ومفسقات ليس من بـاب البـدع كبـائر الـذنوب ليسـت مـن بـاب البـدع وال مـن بـاب 
الكفــر هنــاك خالفــات يف داخــل دائــرة أهــل الســنة واجلماعــة وتنقســم إىل أقســام أيضــاً داخــل 
دائـرة أهـل الســنة واجلماعـة قــد يكـون الرجــل سـنياً فاسـقاً وهــو مـا يــدعي مـا يكــون سـا فاســق 

كون الرجل سنياً عنده بدعة وهنا يكرب األمر على البعض كيف سا عنده يكون عاصي قد ي
يف القـرب إذا حفــر القـرب قبــل ( 19)بدعـةي ضــربت أمثلـة إلخــوانكم كالرجـل الــذي يـؤذن الفجــر

أن ينـــزل امليــت يقــول أنــا أؤذن   هــذه بدعــة لكــن ويــن نــروح هبــذا الرجــل أيــن مــاذا أمسيــه أيــ  



 القرب أو نسميه من الروافض إ  ي يسب ما سـب الصـحابة   أمسيه جهمي   هذا ألنه يؤذن يف
هو حيب الصحابة ويذكر حماسنهم وفضائلهم ويكره من يذكر مثالبهم وعيـوهبم وإذا سـألته يف 
األمساء والصفات أجاب باإلثبات والتنـزيه وإذا سألته يف باب الوعـد والوعيـد قـال بـأن اإلميـان 

بــاب مــن أبــواب العقائــد بينهــا الرجــل ويــتكلم فيهــا أهــل يزيــد ويــنقص وإذا ســألته يف بــاب أي 
إذاً هــذا الرجــل أيــن تــذهب بــه إمــا أن تقولــوا مــا يكــون ســنياً أبــداً عنــده ( 21)الســنة واجلماعــة

وإذا قلـتم سـنة طلبنـا الـدليل فمـا يف معنـا دليـل وأمـا ( 21)بدعة فقولوا إن األذان يف القرب سـنة
يكــون فاسـقاً قــد يكـون مبتــدعاً لكـن بدعــة يف األذكــار أن تسـلموا بــأن السـا قــد كمـا أنــه قـد 

يف املعــامالت بدعــة يف العــادات بدعــة ليســت يف بــاب العقائــد ( 23)يف العبــادات( 22)بدعــة
هذا يكون جواباً على شق من السؤال  اي  هي الضابط إلخراج الرجل من دائرة أهـل السـنة 

ول أهـل الفــرق اهلالكـة ال بــد أن تفهمــوا واجلماعـة إىل الفــرق املهلكـة   أن يلتــزم أصـالً مــن أصــ
مــن ( 24)هــذا ال بــد مــن هــذه القضــايا تتضــح لكــم هــذا كــالم علمــاؤكم هــذا كــالم مشــاخيكم

أين أتيتم أنتم بأن الذي خيالفنـا يف مسـألة يكـون مبتـدعاً خارجـاً مـن أهـل السـنة واجلماعـة قـد 
ين أقــول إنــه مبتــدع هــذه أســلم لــك أنــه يــأي ببدعــة يســمى مبتــدعاً يف هــذه البدعــة لكــن مــع أ

البدعـة إال أين لــو سـئلت عنــه هــل هـو مــن أهــل السـنة أو مــن الفـرق اهلالكــة قلــت بـل هــو مــن 
 .أهل السنة معلوم هذا 

وكالمــي كلــه يف هــذه ( 25)خالفنــا أيضــاً مــع مجاعــة جلهــاد وخالفنــا أيضــاً مــع مجاعــة التبليــغ
على يعا ما فيهم وما قدموه مـن أجـل  البلدة اليت حنن فيها ألن احلقيقة أن االخوان املسلمني

الدعوة إىل اهلل عز وجل رحم اهلل أمواتنا وأمواهتم وأموات مجيـع املسـلمني وأسـأل اهلل أن ينـزهلم 
لكــن هنــا أمــر هــو مــنهج ( 26)منــازل الشــهداء ويــرفعهم عنــده ســبحانه وتعــاىل يف منــازل عاليــة

واملنــاهج الغثائيــة لألفــراد غثائيــة فــيحكم االخــوان املســلمني يقــوم علــى الغثائيــة اجلمــع واللفلفــة 
 . على كل بلد مبا تستحق وليحكم على كل فرد مبا يستحق أما أن نعمم احلكم ال 

فــيهم صــوفية نعــم   فــيهم شــيعة نعــم فــيهم أنــاس يعــا ســلفيون يريــدون أن يغــريوا ويريــدون أن 
عــم فــيهم خمطئـــون ينكــروا املنكــر وبــدون أن يصــلحوا الصــفوف يف داخــل االخــوان املســلمني ن

فــيهم مصــيبون فــيهم وفــيهم كــل هــذا موجــود فتعمــيم احلكــم ال يصــح   حيكــم علــى كــل بلــد 
وقولـه   ولـو سـألتم الشـيخ ( 27)حسب منهجها وحيكم على كل فرد حسـب معتقـده وعملـه



لــو ســألتم أبــا احلســن ألجــاب هبــذا اجلــواب لــو ( 28)مقــبالً حفظــه اهلل   أجــاب هبــذا اجلــواب
( 29)ن الدعاة الذين تثقون أنتم فيهم وتتلقون عنهم الدعوة أجابوا هبذا اجلـوابسألتم كثرياً م

فمن أين لكم أنتم أن من خالفنا يف هذه القضايا أخرجناه من دائرة أهـل السـنة واجلماعـة إىل 
دائرة الفـرق اهلالكـة الـذين هـم ليسـوا مـن أهـل النجـاة إمنـا هـم مـن أهـل اهلـالك معـ  ذلـك أننـا 

ال نســوأ أعمــاهلم وحبــت أصــواتنا ( 31)  لكــن نريــد أن حنــّد حــداً هلــذا الغلــو نســوأ أعمــاهلم
وحنن ننادي بعكس ذلك وحنن ننادي بأن هذه أخطـاء ونـرد علـى الشـبهات ونـرد علـى األدلـة 
الــــــيت توضــــــع يف غــــــري موضــــــعها والقواعــــــد الــــــيت ظلمــــــت ووضــــــعت يف غــــــري موضــــــعها حبــــــت 

اعتقــاداً جازمـــاً أننــا ننــاق  إخوانــا لنـــا يف يف ذلــك لكــن مــع أننـــا كــذلك نعتقــد ( 31)أصــواتنا
هذا بصفة عامة أما إذا كان هناك فرد صويف ( 32)العقيدة وان اختلفنا معهم يف هذه املسائل

 إن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان . 
يف داخل اليمن ويف داخل كل بلد ( 33)هناك فرد يعا صويف يف نفسه هذا له حكم مستقل

لى الغثائية واللفلفة فهذا له حكم مسـتقل  ألن املنهج قائم ع( 34)وإن كان هناك فرد شيعي
حبت أصواتنا وحنن نتكلم يف هذا الشيء ولنا مخسـة أيـام مـن يـوم جئنـا إىل عـدن وحنـن نـتكلم 
يف هــذه القضــايا وكنــت أتصــور أن هــذه اجللســة ســتكون أو هــذه اجللســة ســتكون يف مســائل 

إلشـكال فأنـا أمسـع لـه أخرى ما قـد تكلمنـا فيـه مـن قبـل فـإن كـان عنـد واحـد مـنكم نـوع مـن ا
 : وهبدوء أمسع له هبدوء تفضل يف املسألة اليت أنا تكلمت حوهلا 

الصــوفية هــل حيكــم علــى مــنهجهم أو يعــا معتقــدهم باإلمجــال أو التفصــيل   فــإذا كــان يعــا 
حيكــم علــى مــنهجهم باإلمجــال وكــذلك يعــا االخــوان املســلمني مــثلهم يعــا املنهــاج مســتقل 

هم وعلــى قواعــد األصــول العشــرين فهــل حيكــم يعــا يعــا علــى االخــوان وهــو يعــا بنــاء مــنهج
 املسلمني يعا باإلمجال أو بالتفصيل ي

أما القيـاس علـى الصـوفية فالفـارق واضـح إن كنـت تعـا بالصـوفية العبـاد الـذين مل يتدنسـوا ومل 
وجــود يتلطخــوا بــالطواف حــول القبــور ونــذور األمــوات والــذبح هلــم فهــذا أمــر آخــر مــا أظــن امل

 .عندنا يف هذا الزمان 
وإن كان املقصـود بالصـوفية هـؤالء الـذين يطوفـون حـول القبـور فـالفرق واضـح جـداً بـني مـنهج 

( . 35)اإلخــــوان املســــلمني الــــذي غالــــب يعــــا وغالــــب دعــــاة الــــيمن ســــينكرون هــــذا الشــــيء



يف اإلخـــــوان املســـــلمون يف مصـــــر ليســـــوا كـــــاإلخوان املســـــلمني يف الـــــيمن اإلخـــــوان املســـــلمون 
باكســتان وكــذا وكــذا ليســوا كــاإلخوان املســلمني يف الســعودية أرض اجلزيــرة نفعهــا اهلل ســبحانه 
ـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــــــاب رمحـــــــــــــــــــــــه اهلل  ـــــــــــــــــــــــدعوة الشـــــــــــــــــــــــيخ حممـــــــــــــــــــــــد ب  .وتعـــــــــــــــــــــــاىل ب
واســتفاد النــاس كثـــرياً علــى اخــتالف مشـــارهبم واخــتالف يعــا منـــاهجهم واخــتالف وجهـــات 

وحيــد عصــمت كثــرياً مــن اجلماعــات الــذين نظــرهم اســتفادوا مــن دعــوة التوحيــد فهــذه دعــوة الت
اســتفادوا مــن دعــوة الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب مــن اخلــروج مــن دائــرة أهــل الســنة إىل دائــرة 
الفــرق الضــالة اهلالكــة الثنتــني والســبعني فرقــة الــيت بينهــا النــيب عليــه الصــالة والســالم يف حــديث 

 .الفرق   فهذه من ناحية 
ن تقـــول أنـــت هـــم علـــى مـــنهج حســـن البنـــا يف كـــل مـــا يقـــول اإلخـــوان املســـلمون ال تســـتطيع أ

  وال علــى مــنهج التلمســاين رمحــه اهلل وال علــى مــنهج ســعيد حــوى  -رمحــه اهلل -حســن البنــا 
منهج غثائي يأخذون من كالم الشيخ حسن من كـالم الشـيخ حسـن . رمحه اهلل منهج غثائي 

 ( .36)اطلمن كالم الشيخ سعيد ومن كالم فالن وفالن منه احلق والب
اان مـثالً الشـيخ عمـر التلمسـاين رمحـه . فالصواب يف ذلك أن حيكم على كـل رجـل بعقيدتـه 

اهلل   يــتكلم يف كتابــه شــهيد امــراب عمــر بــن اخلطــاب   بــأن الطــواف حــول القبــور والــذهاب 
 .إىل األموات ما فيه شيء ليس فيه شرك وال وثنية وال إحلاد وال كذا 

 يقـــر هـــذا الكـــالم ي( 37)م الشـــيخ الزنـــداين جـــزاه اهلل خـــرياً هـــل هـــوأســـألكم مـــثالً لـــو ســـألت
هل يقر أن الطواف حول القبور والنداء حوهلا ما فيه شيء ي أو ينكر هذا الشـيءي ينكـره لـو 

له كالم يف باب األمسـاء ( 38)سألتم مثاًل عن أيب غدة عبد الفتاح أبو غدة   تلميذ الكوثري
وهولــه نصــيب يف ذلــك لــه . وفيــه حنفيــة جلــده وفيــه وفيــه  والصــفات شــيخه فيــه جتهــم ومتشــعر

 .نصيب 
لو سألتم الشيخ الزنداين وإال الشيخ الديلمي جزاهم اهلل خرياً   هل مها يقران ما يقولـه فحـرام 

مبـا أن التلمسـاين يقـول كـذا   إذاً يلزمـك يـا زنـداين يلزمـك يـا ديلمـي : أن نظلم الناس ونقـول 
ال   : أنــا أبــرأ إىل اهلل مــن هــذا القــول تقــول لــه : قــول هبــذا القــول يــا فــالن أن ت( 39)ويلزمــك

 .أنت تقوله 
 .لكن جيب على كل عامل يعا يرى مقالًة يف دعوٍة ينتسب إليها خمالفة 



 ( :2)قال أبو احلسن يف شريط رفع احلجاب وجه : ثانياً 
ن نــتكلم بــه بــاحلق وأن أمانــة يف أعناقنــا جيــب أ. فبــاب اجلــرح والتعــديل يــا أخــوان بــاب أمانــة"

نقولــه يف موضــعه وأن نقولــه يف أهلــه وأن ننصــف النــاس عنــدما نــتكلم فــيهم وال مينــع أننـــا إذا 
 (. 41)شهدنا هلم حبق أن نبني أننا ال نوافقهم يف اخلطأ الذي أخطأوا فيه 

 :مث قال أبو احلسن يف الشريط نفسه  -2
يلزم مـن ذلـك أننـا نعـاديكم يف مـوقفكم ااخـر حنن لسنا معكم يف كذا وال : وال مينع إذا قلنا 

الــذي نصــرمت فيــه اإلســالم واملســلمني ومــن ذلــك بــارك اهلل فــيكم عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة 
اجلهــاد مــع أمــراء اجلــور واجلهــاد مــع كــل أمــري بــراً كــان أو فــاجراً األمــري وإن كــان فــاجراً إال أن 

د عـن حيـاض اإلسـالم فنجاهـد معهـم وإن  اجلهاد تعود مصلحته لألمة ودفاع عن العقيدة وذو 
كان هذا األمري الفاجر سينال مقاماً عالياً من وراء هذا النصر وسينال مكانـة عاليـة يف النـاس 
وسيجا يعا جاهاً عريضـاً يف اخللـق لكـن ال ننظـر هلـذا الشـيء هـذه املفسـدة ال نلتفـت إليهـا 

نســان قــال أنــا مــا أنصــر إال مــن كــان ولــو أن اإل.بقــدر مــا ننظــر إىل الــدفاع عــن ديــار اإلســالم 
 .حمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامقون يف الغالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

والداعيــة املوفــق والعــامل اخلبــري يف دعــوة أهــل الســنة واجلماعــة هــو الــذي يوجــه :" مث قــال  -3
 ( .41")الناس كال من مقامه الذي هو فيه ليسد الثغرة لنصرة الدعوة من حيث هو

لنا مراراً لن نستطيع وحدنا أن نقـيم الـدين وال العلمـاء وحـدهم كما ق:" قوله يف الشريط  -4
 (. 42")أن يقيموا الدعوة

قل يا أيها الناس إين : )) ومن األدلة على سعة أفقه وسعة منهجه استشهاده بقوله تعاىل -5
الدعوة للجميع ولن تقوم هبا طائفة وال بد أن تكون عندكم :"  وقوله((رسول اهلل إليكم مجيعاً 

 (.43")اق واسعةآف
 :ومن األدلة على سعة منهجه وسعة آفاقه قوله يف الشريط نفسه  -6
ال بد من العلماء ال بـد مـن العـوام وال بـد مـن التجـار وال بـد مـن الفقـراء وال بـد مـن األحـرار "

قل يا أيها الناس إين رسـول اهلل إلـيكم " وال بد من العبيد وال بد من الراعي وال بد من الرعية 
الــدعوة للجميــع ولــن تقــوم هبــا طائفــة ال بــد أن تكــون عنــدكم آفــاق واســعة أتظنــون أن " عــاً مجي

دعـــوة أهـــل الســـنة مـــا هـــي إال حلقـــات علـــم يف املســـاجد أو أن دعـــوة أهـــل الســـنة مـــا هـــي إال 



حماضرات ستقام الليلة حماضرة للشيخ الفالين فيجتمع الناس فوق املسجد وحتت املسجد هذا 
نة أمــا دعــوة أهــل الســنة الــيت حتملــت علــى عاتقهــا كيــف تزكــي نفــوس جــزء مــن عمــل أهــل الســ

النـــاس كيـــف تصـــحح عقائـــد النـــاس كيـــف تـــأمر بـــاملعروف وتنهـــى عـــن املنكـــر تعلـــم الفضـــيلة 
وحتــارب الرذيلــة كيــف تفعــل هــذا أو ذاك هــذه اجلهــود العظيمــة مــا يقــوم هبــا فــرد وال يقــوم هبــا 

 اهلل املــرأة يف بيتهــا تنفــع اإلســالم واملســلمني مــن النــاس ال بــد أن نوجــه النــاس إىل( 44)طائفــة
الشـــيبة يف باديتـــه والرجـــل يف حاضـــرته كـــل خيـــدم هـــذه الـــدعوة ويقـــوم حبملـــه الـــذي كلفـــه اهلل 

 . سبحانه وتعاىل به 
وهكذا دعوة النيب عليه الصـالة والسـالم وقـد كـان يـذهب إىل صـبيان أهـل الذمـة يـدعوهم إىل 

ر ميوت ويلفظ أنفاسه يدعوه إىل اهلل عـز وجـل كـل هـذه مـن اهلل ويذهب إىل الرجل وهو حيتض
أجل جناة رقاب الناس من عذاب اهلل سبحانه وتعاىل فإخواين إفهموا دعوة أهل السـنة بـالفهم 

اجللي من أجل أن يفتح اهلل سبحانه وتعاىل على اخلري الكثري ألن الرجـل ( 45)الواسع والفهم
أو كان فيها يعا هناك ما يغرب عليهـا كلمـا (46)دوشةأو الداعية كلما كانت الصورة أمامه خم

أنفـــق وقتـــاً وعمـــراً وجهـــداً وطاقـــة يف غـــري موضـــعها وال تـــأي بثمرهتـــا وكلمـــا كـــان مستبصـــراً يف 
واهلل يرزقنـــا وإيـــاكم ( . 47)الطريــق كلمـــا قطـــع الطريـــق بأســهل مـــا يكـــون أو بأســـرع مــا يكـــون

 .البصرية يف الدين 
ى جمـراه مـن األصـول الفاسـدة الـيت جتمـع بـني األحـزاب والطوائـف هذا األصل الفاسـد ومـا جـر 
هـذه األصـول واألعمـال تصـادم ( حتسـبهم مجيعـاً وقلـوهبم شـىت ) مجعاً صورياً ادعاء ال حقيقة 
 .آيات قرآنية وأحاديث نبوية 

إنًّ الــذين فرقــوا ديــنهم وكــانوا شــيعاً لســت مــنهم يف ((: أمــا اايــات القرآنيــة فمثــل قولــه تعــاىل
 .  فهذه تربئة من اهلل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ((شيء 

وال تكونوا من املشـركني مـن الـذين فرقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعاً كـل حـزب مبـا :)) ومثل قوله تعاىل
 ((.لديهم فرحون

تشــيع والتحــزب  ففــي هــاتني اايتــني بيــان أن تفريــق الــدين مــن صــفات املشــركني وذم شــديد لل
وهذا خبالف هذه القواعد السياسـية الفاسـدة الـيت تقـر التفـرق والتحـزب بـل بعـض النـاس يـرى 

 .أن تعدد األحزاب ظاهرة صحية



فــــإن تنــــازعتم يف شــــيء فــــردوه إىل اهلل :)) وينــــاقض هــــذا املــــنهج الواســــع أيضــــاً قــــول اهلل تعــــاىل
 ((.وأحســـــــــــن تـــــــــــأويالوالرســـــــــــول إن كنـــــــــــتم تؤمنـــــــــــون بـــــــــــاهلل واليـــــــــــوم ااخـــــــــــر ذلـــــــــــك خـــــــــــري 

 
  جاءتنا شهادة هذا نصها وعليها توقيعات الشهود -ثالثاً 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً 

هـ ويف 1416نشهد حنن املوقعون يف آخر الورقة أن أبا احلسن املصري زارنا إىل عدن يف عام 
ن املسلمني ومجاعة التبليغ يف دائرة أهل السنة شهر شوال من هذا العام وقال إنَّ اإلخوا

 .واجلماعة  وكان يقول ذلك يف اماضرات العامة واجملالس اخلاصة
 :املوقعون هم

 .علي احلذيفي وهو من طلبة أيب احلسن املصري ومن الذين رافقوه يف تلك الرحلة -1
 نزار سليمان النهدي  -2
 حسني بن عبد اهلل الناخيب-3
 أمحد بن حسني العطاش خمتار بن -4
 أبو حذيفة فؤاد بن على مبارك -5
عصام غازي معتوق الصايغ مسعت هذا الكالم يف دماج يف جلسة عامة يف مسجد  -6

 م 95الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل عام 
 صاحل سامل عبيد -7
 خالد بن علي بن أمحد اخلضر -8
 (48)جالل بن عبد اهلل البازل  -9
قال أبو احلسن يف شريط رفع احلجاب يف الفرق ببني دعوة أهل السنة ودعوة أهل  -رابعاً 

ولو قال إنسان أنا ما أنصر إال من كان حمقًا فامقون يف الغالب قلة :" السنة واألحزاب 
والداعية املوفق والعامل اخلبري يف دعوة أهل السنة واجلماعة هو الذي يوجه الناس كال من 

ه ليسد الثغرة لنصرة الدعوة من حيث هو كما قلنا مراراً لن نستطيع وحدنا مقامه الذي هو في



أن نقيم الدين وال العلماء وحدهم أن يقيموا الدعوة ال بد من العلماء وال بد من الدعاة   
 ((.قل يا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعاً )) وال بد من الداعية 

ال بد أن تكون عندكم آفاق واسعة  أتظنون أن دعوة الدعوة للجميع ولن تقوم هبا طائفة و 
 (.49")أهل السنة واجلماعة ما هي إال حلقات علم يف املساجد

من أشرطة القول املبني وبعد كالم مفرتى على ( 4)قال أبو احلسن يف الشريط رقم  -رابعاً 
 .السلفيني وفيه تشويه شديد هلم ال يصدر إال من خصم لدود للسلفية وأهلها

 [(.51)]ما يف الرياض كلها سلفي إال فالن : يسأل آخر فيقول : قال  مث
 [( .51)]ما يف جامعة اإلمام حممد ابن سعود إال ثالثة من السلفيني : ويقول آخر 

سبحان اهلل بينما تراه يقلد يف مسائل يرتك فيها األدلة الواضحة تراه يف جهة أخرى يرخي 
 [( .52)]العنان 
يسرف يف باب اجلرح   ويأي على بالد هي السلفية يف هذا الزمان وهي  تراه يف جهة. نعم 

 .أصل السلفية يف هذا الزمان مثل بالد جند واحلجاز 
 :وآخر يقول 

 !!ما يوجد من علماء السلفية يف احلجاز إال أناس على عّد األصابع   سبحان اهلل
جاز وال يف غريه من هو على هيئة إن كان يعا أناساً على هيئة ابن تيمية فال أعلم ال يف احل

اليوم الذي . ابن تيمية بل ال أعلم اليوم من هو على قدر ابن باز وعلى مكانته يف العلم 
وإن كان يعا ألنه يعّد نفسه من أهل العلم الكبار وإن كان يعا على شاكلته يف . حنن فيه 

لى مقياسه   فإنه ما بلغ من العلماء إذا كان على شاكلته وع[( 53)]احلجاز ألوف مؤلفة
وحيسن إتياهنا من . رتبة طالب العلم الفاهم أو الفهم أو اليقظة أو الذي حيسن إتيان األمور 

 . هنا أو من هناك 
احلمد هلل يف أرض احلجاز ويف أرض جند ويف كثري من بالد املسلمني كثري من أهل العلم 

ال تظنوا . يكم حنن خنالفه يف السلفية األفاضل وليس كل من خالفناه يف مسألة بارك اهلل ف
أن اخلالف مع رجل يعا عامل من العلماء مل يعرف مثاًل ما عند األخوان املسلمني من 
األخطاء هل خنرجه من السلفية هبذا وهو ال يتكلم إال بأصول السلفية وبالدعوة السلفية   

 .إال أنه جيهل بعض املسائل يف بعض األشخاص أو يف األفراد 



 :ــــامتة خ
لقد جاء أبو احلسن وما أدراك ما أبو احلسن فاجته بعلم اجلرح والتعديل إىل غايات أخرى 
منها الذب عن أهل البدع وحماربة أهل السنة فشرع يهرف ويهذي مبا يسميه بالتأصيل وما 

 .أدراك ما هذا التأصيل إنه ماربة أهل احلق ومحاية أهل األباطيل 
لظالم مبنهج املوازنات وتارة يصول جهارًا باجململ واملفصل وهو أخطر فهو تارة يتسلل يف ا

من منهج املوازنات   وذلك جبعل املساوئ حسنات أو جبعل الفواقر من الضالالت من 
األخطاء اهلينات وأخرى هبذا املنهج الواسع إىل غري ذلك من مفاسد التأصيالت وكاسد 

 على أهل السنة و أصوهلم العظيمة الوساوس واخلياالت وجلب بقوه هبذه الفنت
فهذا املنهج وما جرى جمراه من القواعد الفاسدة اليت يشيد هبا أبو احلسن ويسميها تأصيالً 

 .تنايف هذه اايات واألصول
 .ويعترب تأصيله الذي يشيد به استئصاالً هلذه األدلة والرباهني واألصول

 : ليغ أقوال العلماء يف اإلخوان املسلمني ومجاعة التب
من أهل السنة مع ما  –اإلخوان املسلمني والتبليغ  -إن اعتبار أيب احلسن هاتني اجلماعتني 

عرفتا به من البدع والضالالت ملن أشد املخالفات ألهل السنة ومنهجهم وأصوهلم ولقد 
القول البليغ يف "ألفت يف بيان ضالهلم مؤلفات كثرية منها كتاب الشيخ محود التوجيري 

للشيخ تقي الدين اهلال  وغريمها من املؤلفات كما " السراج املنري"  وكتاب "التبيلغمجاعة 
 :صدرت فيهم فتاوي منها

عن مجاعة التبليغ  -رمحه اهلل تعاىل  -سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 
هل تنصحا نسمع يا مساحة الشيخ عن مجاعة التبليغ وما تقوم به من دعوة  ف:فقال السائل

 باالخنراط يف هذه اجلماعة  أرجو توجيهي ونصحي  وأعظم اهلل مثوبتكمي
  لكن (( بلغوا عا ولو آية )) كل من دعا إىل اهلل فهو مبلغ :)) فأجاب الشيخ بقوله

مجاعة التبليغ املعروفة اهلندية عندهم خرافات  عندهم بعض البدع والشركيات  فال جيوز 
ألن .أما إذا خرج يتابعهم  ال.ن عنده علم خيرج لينكر عليهم ويعلمماخلروج معهم  إال إنسا

عندهم خرافات وعندهم غلط  عندهم نقص يف العلم  لكن إذا كان مجاعة تبليغ غريهم 
أو إنسان عنده علم وبصرية خيرج معهم .أهل بصرية وأهل علم خيرج معهم للدعوة إىل اهلل



عليمهم حىت يرتكوا املذهب الباطل  ويعتنقوا مذهب للتبصري واإلنكار والتوجيه إىل اخلري وت
فليستفد مجاعة التبليغ ومن يتعاطف معهم من هذه الفتوى ]أهـ((.أهل السنة واجلماعة

 [املبنيةعلىواقعهم وعقائدهم ومناهجهم ومؤلفات أئمتهم الذين يقلدوهنم
وقد ( التبليغ فتوى مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز على مجاعة)فرغت من شريط بعنوان ]

صدرت هذه الفتوى يف الطائف قبل حوا  سنتني من وفاة الشيخ وفيها دحض لتلبيسات 
 [ .مجاعة التبليغ بكالم قدمي صدر من الشيخ قبل أن يظهر له حقيقة حاهلم ومنهجهم 

 :-رمحه اهلل تعاىل  -سئل مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز  -ومنها
ستفرتق أميت : )) قوله: النيب صلى اهلل عليه وسلم يف افرتاق األمم أحسن اهلل إليك  حديث

 ((.على ثالث وسبعني فرقة إال واحدة 
 .فهل مجاعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع

ومجاعة األخوان املسلمني على ما عندهم من حتزب وشق العصا على والة األمور وعدم 
 ي...خلهل هاتني الفرقتني تد.السمع والطاعة

 :-غفر اهلل تعاىل له وتغمده بواسع رمحته  -فأجاب 
تدخل يف الثنتـني والسبعني  من خالف عقيدة أهل السنة دخل يف الثنتني والسبعني  املراد 

: استجابوا له وأظهروا اتباعهم له  ثالث وسبعني فرقة: أمة اإلجابة  أي: أي( أميت ) بقوله 
قامت على دينه  واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم الناجية السليمة اليت اتبعته واست
 .العاصي وفيهم املبتدع أقسام

 هاتني الفرقتني من ضمن الثنتني والسبعنيي: يعا: فقال السائل
نعم  من ضمن الثنتني والسبعني واملرجئة وغريهم  املرجئة واخلوارج بعض أهل العلم :فأجاب

 .داخلني يف عموم الثنتني والسبعني يرى اخلوارج من الكفار خارجني  لكن
رمحه -ضمن دروسه يف شرح املنتقى يف الطائف وهي يف شريط مسّجل وهي قبل وفاته ] 
 .بسنتني أو أقل  -اهلل
 : -رمحه اهلل -سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -ومنها



هبا قبور خرجت مع مجاعة التبليغ للهند وباكستان  وكنا جنتمع ونصلي يف مساجد يوجد 
ومسعت أن الصالة يف املسجد الذي يوجد فيه قرب باطلة  فما رأيكم يف صالي  وهل 

 أعيدهاي وما حكم اخلروج معهم هلذه األماكني
 :اجلواب

فإن مجاعة التبليغ ليس عندهم بصرية يف مسائل العقيدة فال :بسم اهلل واحلمد هلل  أما بعد
ة بالعقيدة الصحيحة اليت عليها أهل السّنة جيوز اخلروج معهم إال ملن لديه علم وبصري 

واجلماعة حىت يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على اخلري ألهنم نشيطون يف عملهم لكنهم 
حيتاجون إىل املزيد من العلم وإىل من يبصرهم من علماء التوحيد والسنَّة  رزق اهلل اجلميع 

د اليت فيها القبور فال تصـح والواجـب الفقه يف الدين والثبات عليه  أما الصالة يف املساج
لعن اهلل اليهود : )) -صلى اهلل عليه وسلم  -عليـك إعـادة مـا صليـت فيها لقول النيب 
 -صلى اهلل عليه وسلم -وقوله .متفق على صحته(( والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

يهم مساجد  أال فال تتخذوا أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحل:)) 
 .أخرجه مسلم يف صحيحه(( القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك 

واألحاديث يف هذا الباب كثرية وباهلل التوفيق  وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 [هـ 2/11/1414فتوى بتاريخ .] وسلم
 : -رمحه اهلل تعاىل -سئل الشيخ األلباين  -ومنها

هل جيوز لطالب العلم أو غريه أن خيرج معهم بدعوى الدعوة إىل : يف مجاعة التبليغ ما رأيكم
 اهللي

مجاعة التبليغ ال تقوم على منهج كتاب اهلل وسنَّة رسوله عليه السالم وما كان عليه : فأجاب
وإذا كان األمر كذلك؛ فال جيوز اخلروج معهم؛ ألنه ينايف منهجنا يف تبليغنا .سلفنا الصاحل

 .نهج السلف الصاحلمل
ففي سبيل الدعوة إىل اهلل خيرج العاملم  أما الذين خيرجون معهم فهؤالء واجبهم أن يلزموا 
بالدهم وأن يتدارسوا العلم يف مساجدهم  حىت يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم يف 

 .الدعوة إىل اهلل



دارهم  إىل تعلم وما دام األمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤالء يف عقر 
 .الكتاب والسنَّة ودعوة الناس إليها

ال يعنون بالدعوة إىل الكتاب والسنَّة كمبدأ عام؛ بل إهنم  -أي مجاعة التبليغ  -وهم 
 .يعتربون هذه الدعوة مفرقة  ولذلك فهم أشبه ما يكونون جبماعة اإلخوان املسلمني

ولكون هذا جمرد كالم  فهم ال عقيدة فهم يقولون إن دعوهتم قائمة على الكتاب والسنَّة  
ذلك ألن دعوهتم .جتمعهم  فهذا ماتريدي  وهذا أشعري  وهذا صويف  وهذا ال مذهب له

كّتل مّجع مّث ثّقف  واحلقيقة أنه ال ثقافة عندهم  فقد مّر عليهم أكثر من : قائمة على مبدأ
مّجع  حىت يكون التجميع  ثّقف مثّ : وأما حنن فنقول.نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عامل

 .على أساس مبدأ ال خالف فيه
فدعوة مجاعة التبليغ صوفّية عصريّة  تدعو إىل األخالق  أما إصالح عقائد اجملتمع؛ فهم ال 

 .يفرق -بزعمهم -حيركون ساكناً؛ ألن هذا 
وقد جرت بني األخ سعد احلصني وبني رئيس مجاعة التبليغ يف اهلند أو يف باكستان 

ت  تبنّي منها أهّنم يقرون التوسل واالستغاثة وأشياء كثرية من هذا القبيل  ويطلبون مراسال
من أفرادهم أن يبايعوا على أربع طرق  منها الطريقة النقشبنديّة  فكل تبليغي ينبغي أن يبايع 

 .على هذا األساس
اهلل  بل أن هذه اجلماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثري من الناس إىل : وقد يسأل سائل

ورمبا أسلم على أيديهم أناس من غري املسلمني  أفليس هذا كافيًا يف جواز اخلروج معهم 
 واملشاركة فيما يدعون إليهي

 !!.إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثريًا ونعرفها من الصوفّية : فنقول
فمثاًل يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة وال يعرف شيئًا من السّنة  بل ويأكل اموال الناس 

 ...!  ومع ذلك فكثري من الفساق يتوبون على يديه...بالباطل 
ن ننظر إىل الصميم  إىل ماذا فكل مجاعة تدعو إىل خري البد أن يكون هلم تبع ولكن حن
وعقيدة السلف  -عليه السالم -يدعوني هل يدعون إىل اتباع كتاب اهلل وحديث الرسول 

 !.الصاحل  وعدم التعصب للمذاهب  واتباع السنَّة حيثما كانت ومع من كانتي



فجماعة التبيلغ ليس هلم منهج علمي  وإمنا منهجهم حسب املكان الذي يوجدون فيه  فهم 
 .تلونون بكل لوني
 ([ 38)ص ( 73)تراجع الفتاوى اإلماراتية لأللباين س ] 

 .وغريها من الفتاوى الشرعية يف هاتني اجلماعتني الضالتني 
ليس صوابًا أن يقال إن األخوان املسلمني هم : )وقال العالمة األلباين يف اإلخوان املسلمني 

 –م مشهور ومعروف عن الشيخ األلباين وهذا الكال( . من أهل السنة ألهنم حياربون السنة
 .-رمحه اهلل 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال أستبعد أن هناك روابط خفية بينهما وجة خفية حتكم هذا الرتابط واحلركات وحتدد أعماهلا ومتوهلا وإال فكيف ( 1
 . التفاق يف التأصيل واحلركة والتوقيت يتم هذا ا

أن عذره هذا وبيانه ملا يزعم أنه مراده فيه مغالطة وتوضيح ذلك أن مفهوم أهل السنة عنده خيتلف عن مفهوم ( 2) 
 .أهل السنة يف اليمن وغريها ويف تعامله مع أهل األهواء خيتلف تعامله عن تعامل السلفيني يف اليمن وغريها 

لمون ومجاعة التبليغ يدخلون يف مفهومه يف أهل السنة وعند السلفيني وعلى رأسهم العلماء هاتني فاإلخوان املس
اجلماعتني ليستا من أهل السنة بل مها من الفرق الضالة لكثرة ما عندهم من البدع الكبرية ومنها ما هو من الشركيات 

 .الالت أخرى ومنها ما هو من احللول ووحدة الوجود ومنها تعطيل الصفات إىل ض
وقد جادلا شخصياً يف اإلخوان املسلمني والقطبيني يف مناسبتني فوجدت مفهومه خمالف ملفهوم السلف يف السابق 

والالحق وما يزيد على مر السنني إال تدهوراً ويف احلقيقة أن الرجل حيارب املنهج السلفي ولكن بأسلوب ماكر فهو من 
لى الدعوة السلفية ويعا بالنفس الغريب املنهج السلفي وبالدعوة السلفية دعوته سنوات كما يقول جيد نفساً غريباً ع

  وهذه القاعدة " قاعدة نصحح وال هندم"  و" محل اجململ على املفصل"اخللفية املائعة القائمة على األصول الفاسدة 
إلخوان املسلمني وال عند مجاعة التبليغ بطريقة ماكرة إىل األصول الفاسدة اليت ال توجد عند ا" منهج املوازنات"نفسها و

 . ومن األدلة على ما قلته هذه الشهادات السلفية 
ال يبعد أنه حشدت له هذه األصناف عمداً لقصد التلبيس عليهم ولقصد متييعهم وزحزحتهم عن احلق واملوقف ( 3)

غفلة السلفيني عنه وحسن ظنهم به  السلفي الصحيح وتكتلهم وحتزيبهم حوله وحول منهجه الفاسد ومت له ما يريد يف
  ولكن اهلل تدارك كثرياً منهم برمحته فأنقذهم من هذه الفتنة وبصرهم باحلق فعاد إىل جادته وخاب سعي أيب احلسن 

 .ومكره 
يقولون من " يف اخلوارج  بل يصدق عليها قول الرسول " كلمة حق أريد هبا باطل"هذه املقدمة يصدق عليها ( 4)

 ".لربية قول خري ا
ألن الباطل ال يروج إال مبثل هذه الزخرفة ولبس احلق بالباطل وهات أي مضلل ال يتظاهر بتقوى اهلل واإلخالص ولكن 

 .التطبيق العملي بل والقو  يبني حقيقة هؤالء امللبسني 



لة املوجهة أليب احلسن ال ندري على ماذا ينطوي هذا التوسع   وهذا من األدلة على أن هناك تدبرياً لتكثيف األسئ( 5)
 .وتكريس اإلجابة على منط ما يف هذا الشريط للمقاصد اليت أشرنا إليها سلفاً 

كيف يزال اللبس بالتلبيس أال يصدق عليك قول القائل وداوين باليت كانت هي الداء   أنت سائر على منهج ( 6)
 .خيالف منهج أهل السنة واجلماعة تبدي الكالم وتعيده وتكرره 

هكذا يفعل حسن املالكي يتظاهر باملظهر السلفي وأنه واحد من السلفيني وقلبه وفكره ومنطقه مع غريهم وضد  (7)
 .السلفيني 

ويظهر من هذه املغالطات أنك متسرت بالسلفية فإن كنت سلفياً فأين أنت من موازين أهل السنة الصحيحة أهل ( 8)
لة ولو مل يكن من ضالهلم إال والؤهم للروافض واخلوارج واملعتزلة واملرجئة السنة يعتربون اإلخوان املفلسني من الفرق الضا

وضمهم حتت لوائهم وإال عداوهتم وحرهبم ألهل السنة لكفاهم ذلك بدعة وبعداً عن أهل السنة فكيف وبدعهم قد 
 أعيت الكتاب مالحقة ونقداً واستنكاراً 

 .ك وبني اإلخوان ليس خالفاً مؤثراً وال يفسد للود قضيةنعم يا أبا احلسن بالنسبة ملنهجك أنت   فاخلالف بين
ومن هنا نلمس منك تدفق عواطف الرمحة واللطف وامبة واالحرتام هلم وألمثاهلم وتتأجج روحك بنريان الغضب واحلقد 

 .والعداوة والتحقري والسب ألهل السنة 
 .وكل إناء مبا فيه ينضح

 ا ختفى على الناس تعلمومهما تكن عند إمريء من خليقة وإن خاهل
 . هذا على منهجك أنت ( 9)
 .برأه اهلل مما تقول وسيأي كالمه ( 11)
 .ال ميكن أن نقبل هذا النقل عن الشيخ مقبل ألن املعروف عنه حربه هلم وحرهبم له وعداوهتم له  -( 11)

يهم منهج جامعتهم ونوعيات وال سيما وهو يصرح بتبديع الزنداين ومثقفي االخوان ويطعن فيهم أشد الطعن ويكف
املدرسني والدعاة منهم   وأنت تعلم كل هذا   مث تلبس على الناس مبثل هذه األساليب وقد قام ببيان ذلك الشيخ 

وحتدث عن مناهج هذه اجلامعة وخمالفاهتا الكثرية " البيان إليضاح ما عليه جامعة اإلميان" حممد اإلمام يف كتابه 
اجلامعة ال ترتبط مبنهج ( : " 71ص)مجلة ما بينه موقفهم من العقائد السلفية فقال يف للشريعة اإلسالمية ومن 

 " .السلف
 : إن اجلامعة ال تتب  منهج السلف الصاحل   فاخلري كل اخلري باتباعهم واقتفاء آثارهم   ولقد أحسن من قال 

 وكل خري يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف
إلميان مرتبطة مبنهج السلف وهي ال ترتبط به يف التعليم   وال يف الرتبية   وال يف السياسة   وال وكيف تكون جامعة ا

يف االقتصاد   وال يف املعاملة مع أهل البدع والتحزب   وال عند حدوث الفنت   وال يف املواالة واملعاداة   وال يف حقوق 
 !األخوة ي

 
وهذا أمر . ّدعون السلفية   لكنها دعوة ال مضمون هلا   وشعار ال يراد التزامه الغالب أن القائمني على اجلامعة ي: نعم 

فال تتحقق السلفية والسنية يف أحد حىت يفارق أهل البدع والتحزب قلباً وقالباً ويلتزم مبا كان عليه . جيب التنبه له 
بل القائمون على . خالقاً   معاملًة وسياسًة السلف الصاحل ظاهراً وباطناً   عقيدًة ومنهجاً   قوالً وعماًل  عبادًة وأ

اجلامعة حياولون إقناع طالهبم أن عقيدة السلف سبب للفرقة بني املسلمني   كما تقدم ذكر هذا عنهم يف هذه الرسالة 



 . 
حة وذكر يف هذا الفصل أن علماء السنة يف اليمن يبدعون جامعة اإلميان   وذكر حممد اإلمام يف هذا الفصل نقد مسا"

الشيخ ابن باز لإلخوان املسلمني وإمهاهلم للدعوة إىل العقيدة الصحيحة وأهنم ال حياربون الشرك والتعلق باألموات 
ليس صواباً أن يقال إن اإلخوان "أنه قال  -رمحه اهلل -واالستغاثة بأهل القبور وما أشبه ذلك وذكر عن الشيخ األلباين 

وهذا الكالم شاع وذاع عن الشيخ األلباين ( . 73-71البيان ص" )اربون السنة املسلمني هم من أهل السنة   ألهنم حي
فأزعج ذلك أبا احلسن فركض إىل الشام شاداً رحاله إىل الشيخ األلباين ألغراض سيئة من ضمنها تغيري حكمه هذا 

فحصل بأساليبه املاكرة على على اإلخوان املسلمني   وتغيري رأيه يف أخبار ااحاد   وتغيري رأيه يف منهج املوازنات 
بعض ما يريد ال كله من الشيخ األلباين فعل هذا أبو احلسن خدمة ألهل البدع والضالل وعلى رأسهم اإلخوان 

 . املسلمون 
ملاذا مل تبني لنا هذه اخلالفات الكثرية وملاذا تتعمد دائماً اإلمجال وهو من أساليب مكرة السياسية وأساليب  -ب= 

يسوا ينادون بالدميقراطية الكافرة ويعتربوهنا من اإلسالم بل القرضاوي يعتربها روح اإلسالم أمل تتضمن هذه أهل البدع أل
 .الدميقراطية واالنتخابات املنبثقة عنها الكثري والكثري من املفاسد

جور املتعمد يف أليس من طريق الوصول إىل اخلالفة الثورات واالنقالبات والتفجري والتدمري واإلعالم الكاذب والف
 .اخلصومات ورمي السلفيني باجلواسيس والعمالء وحتقريهم وتشويههم 

وأصحابه أم تضعهم على السبل اليت على   هل هذه املوبقات تضعهم على الصراط املستقيم الذي كان عليه الرسول 
 .كل سبيل منها شيطان وكم يضم تنظيم اإلخوان من السبل 

اليت قد يعجز عنها االخوان املسلمون أنه سئل عن االخوان املسلمني والتبليغ فما كان من مغالطات أيب احلسن  -جـ 
منه إال التالعب املاكر والتهرب عن اإلجابة الشرعية اليت ميليها دين اهلل احلق يف بيان واقع أهل الضالل ملاذا مل تبني 

ق املخالفة ملا عليه رسول اهلل وأصحابه أليست عقائد االخوان والتبليغ ومناهجهم بصفة عامة وتبني دخوهلم يف الفر 
هاتني اجلماعتني تفتح مصاريع أبواهبا لدخول الفرق يف تنضيماهتا فال يفرقون بني أشعري وال صويف وال معتز  وال 

خارجي ونقول يف االخوان وال رافضي بل االخوان يف اليمن نفسها فيهم األشعري والصويف والزيدي وليس عندهم أي 
من دخول الرافضي واخلارجي اهنم خاضعون للتنظيم العام الذي وضع الحتواء هذه األصناف فما هذه  مانع

 . املغالطات 
اخلالفات بينهم وبني أهل السنة كثرية كلها عقدية ومنهجية وليست حمصورة يف طريقة الدعوة وطريقة إقامة ( 12)

ألصول العشرين اليت يعتقدها االخوان املسلمون يف اليمن اخلالفة كما يف سؤال السائل عن أمور منها السؤال عن ا
 .واحتفوا هبا أكثر من غريهم يف البلدان اإلسالمية وغريها 

وقد توىل شرحها إخواين من خرجيي اجلامعة اإلسالمية وهو من أفضل االخوان وأكثرهم إدعاء للسلفية وكذلك مسألة 
ولو كان رافضياً أو زيدياً أو خارجياً أو من املعتزلة أو من غالة الصوفية  الوالء والرباء   فهم يتولون من ارتضى تنظيمهم

 .أو األشعرية ويعادون السلفيني وحياربوهنم أشد احلرب 
 .ولو حصل خالف بني سلفي ومبتدع من هؤالء لنصروا هذا املبتدع وحاربوا خصمه السلفي =

 ق إقامة اخلالفة ي مث ماذا حتمل خالفاهتم الكثرية يف طريق الدعوة ويف طري
إهنا حتمل يف طياهتا بدعاً قد يكون بعضها كفرياً كالدمقراطية اليت تضم من املفاسد والشرور ما يطوح هبم بعيداً عن 

 .أهل السنة واجلماعة 



 وكاإلنتخابات وما فيها من املخالفات والظلم واألكاذيب ما جيعلهم من أشد الناس خمالفة هلدي رسول اهلل = 
 .خللفاء الراشدين املهديني وهدي ا

وهذه األمور كلها ال ميكن أن يبقوا معها يف دائرة أهل السنة واجلماعة عند من حيرتم منهج أهل السنة واجلماعة وينصفه 
 .وينصف أهله 

 .وهؤالء خالفونا يف اختاذهم األصول العشرين منهجاً هلم -1: " هذا وقد ورد يف كالم السائل قوله 
 . مسألة الوالء والرباء وخالفونا يف -2
 .واملهادنات والتعاهدات مع األحزاب بعضها إن كانت كافرة  -3
 وكذلك يف تربيتهم وحماربتهم ألهل السنة وأذيتهم وما شابه كل هذا الشيء أليس هذا خيرجهم عن أهل السنة ي -4

يست قائمة على منهج أهل السنة ال وهي إجابة سياسية خلفية إخوانية وليست سلفية ول: إجابة أيب احلسن تقول 
 .وأصوهلم 

 .فما يف األصول العشرين من الضالل املتعمد خيرجهم عن أهل السنة مبقتضى منهج أهل السنة وأصوهلم 
وهم قد اختذوها منهجاً وأفضلهم قد شرحها والزنداين يتوالها ويشيد هبا وخمالفتهم يف أصل الوالء والرباء خيرجهم عن 

 .أهل السنة 
 . ميقراطية الكافرة املنافية للشريعة اإلسالمية خترجهم عن أهل السنة والد
أصل الروافض "إذا كنت ترى أنه ال خيرج عن دائرة أهل السنة إال من التزم أصالً من األصول اليت ذكرهتا ( 13)

 .اخل ...واخلوارج 
هي تزيد على ستني طريقة كلهم ال تستطيع فما قولك يف القائلني باحللول ووحدة الوجود وما قولك يف الطرق الصوفية و 

 .اخل ...أن تسميهم خوارج أو جهمية 
اخل وهو يؤمن بنظرية دارون أو يؤمن باالشرتاكية أو يؤمن بالفكر ...وما قولك فيمن ال تستطيع أن تسميه جهمياً 
 .العلماين وهو يصلي ويعرتف بالعقائد اإلسالمية 

ع كثرية لو وجدت يف عصر السلف لرمبا حكموا عليهم بأحكام أشد من أين التأصيل الذي تدعيه لقد وجدت بد 
الذي ال يغريه  أحكامهم على أهل البدع اليت عاصروها   ولكن الفقيه هو الذي يضع نصب عينيه ميزان الرسول 

وال تتبعوا إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ) بل ميزان اهلل " من كان على ما أنا عليه وأصحايب " زمان وال مكان 
 ( .السبل فتفرق بكم عن سبيله 

لتتبعن سنن من كان "  فكم هي السبل اليت ختالف صراط اهلل املستقيم قد اتبعها اإلخوان املسلمون وتذكر قوله 
 " . قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه 

ة من الفرق اليت بينها السلف على حد قولك ي  كيف خترج هذا الصويف من أهل السنة وهو مل يدخل يف فرق( 14)
 .كيف تعجز عن إدخال اإلخوان يف الفرق وتدخل هذا الصويف 

يا أبا احلسن ختفي ضالالت اإلخوان بل تدفن بعضها وتسلك مسالكهم يف عد ضالالهتم يف األخطاء االجتهادية أال 
 . ل االجتهادية تدري أهنم عّدوا قتل مجيل الرمحن وقتل وتشريد شعبه من املسائ

إن عقيدهتم يف األمساء والصفات وغريها جمرد معرفة فال والء وال براء عليها وال دعوة إليها وال محاس هلا وال ( 15)
اهتمام هبا بل هي عندهم أقل شأناً من التمثيليات واألناشيد والذي يقول بسلفيتهم بناء على هذه املعرفة إمنا يسري 

اإلميان عندهم هو معرفة اهلل فيكون إبليس وفرعون وهامان وأمثاهلم مؤمنون يف ميزان هؤالء  على عقيدة اجلهمية يف أن



 .اجلهمية ويصري املفلسون من اإلخوان املسلمني سلفيني هبذا امليزان اجلهمي والسياسي املتالعب 
ااخرين الذين بأيديهم انظر كيف يعتذر هلم   فهل تعلقهم بفتاوى بعض العلماء وعدم التفاهتم إىل أقوال ( 16)

احلجج والرباهني يعترب عذراً عند اهلل أال يدل عملهم هذا على أهنم من أهل األهواء أال ترى أهنم خمالفون ألمر اهلل فإن 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيموك فيما شجر بينهم )تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول أال تراهم خمالفني لقول اهلل 

 .وأنت كذلك ( . وا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً مث ال جيد
كم يرتكبون من املخالفات لدين اهلل يف سبيل االنتخابات من التحالفات مع األحزاب العلمانية والشيوعية والبدعية 

 . وما يتبع هذا التحالف من هدم الوالء والرباء 
اسم اإلسالم واملسلمني يبددوهنا يف الرشاوي وغريها ملن يصوت هلم كم يبددون من األموال ويسلبوهنا من املسلمني ب

 .بالكذب والفجور
 كم من األموال تضيع ومن األنفس تزهق ودماء تراق وأخالق تضيع ي

 .كل هذا وغريه يتجاهله أبو احلسن ويضيعه ألجل إخوانه اإلخوان املسلمني 
 .لوا وينسب إليهم ما هم منه برءاء أما السلفيون فيحصي عليهم أنفاسهم ويقوهلم مامل يقو 

 .هل بلغ أحد من اإلخوان املسلمني مرتبة االجتهاد إن هذا وذاك هو عني أسلوب االخوان املسلمني( 17)
كثري من اإلخوان من هؤالء الصوفية   وغري الصويف منهم ال ينكر هذا التصوف ويوا  أهله ويهون من شأنه ( 18)

م به ويسمون شرك القبور شرك بدائياً ويقولون للسلفيني أنتم حتاربون شرك القبور وحنن وينكر علي السلفيني االهتما
حنارب شرك القصور   وما قصة موقفهم من هدم القبور ببعيدة عن األذهان وكيف هونوا من شأهنا وأهنا ليست من 

ب على السلفيني   وسلم األصول   وعلى كل حال فمن يدعي السلفية منهم شر على السلفية من صوفيتهم فهو حر 
للروافض والقبوريني بل وسلم للدعاة إىل وحدة األديان وما قصة مشاركة الزنداين وإخوانه يف مؤمترات وحدة األديان 

وتسميته إياها حبوار األديان تلبيساً ومتويهاً وما صداقته للرتايب الداعي إىل مؤمترات وحدة األديان وما صداقته للقرضاوي 
 . عن األذهان إال عن ذهن أيب احلسن وأشكاله فأي سلفية سنية عند من هذا حاهلم  أيضاً بعيدة

اإلخوان والتبليغ عندهم فواقر من البدع وجيعل خالفاهتم داخل دائرة السنة مث يبالغ يف : انطر هلذا التلبيس ( 19)
راء هذا التالعب بعقول الناس من التلبيس فيضرب مثااًل هلذا اخلالف برجل يؤذن يف القرب إذا حفر القرب   فهل و 

 .تالعب 
هذا النوع قد يوجد يف اإلخوان   ولكن هذه العقائد اليت ذكرهتا تكون عنده جمرد نظرية وجمرد معرفة ولكنها ( 21)

أفكار ال قيمة هلا عنده فال حيب أهلها وال يواليهم بل خياصمهم ويعاديهم ويتوىل من انتظم يف سلك اإلخوان مهما 
يدته ومهما حارب أهل السنة وعقيدهتم فمثل هذا ال يكون إال مبتدعاً يف ميزان أهل السنة بل من شر أهل فسدت عق

 .البدع وأشدهم غدراً وخيانة للمنهج السلفي وأهله 
اختيار هذا املثال فيه من املكر والتالعب ما خيجل منه أهل البدع أنفسهم فهل بدع من ذكرت من هذا النوع ي ( 21)

تدافع عنهم من املخالفات الكثرية والبدع الكبرية ما ينايف أصول أهل السنة واجلماعة وينايف حاكمية اهلل وينايف عند من 
من مقتضيات العقيدة الشيء الكثري وعندهم من كتمان احلق وخذالنه وخذالن أهله ومن مناصرة الباطل وإظهاره 

 .والذب عن أهله ما جيعلهم يف مصاف شر أهل البدع 
هل إذا كان الرجل يرقص ويزمر ويطبل يف ذكره ال يكون مبتدعاً عندك وهل إذا دعا غري اهلل يف عبادته ( 22 23)

وصالته أو زاد ركعة يف فريضة أو راتبة ال يكون مبتدعاً عندك ي إال إذا خالف أصالً من األصول اليت ذكرهتا فإذا مل 



أال ماأضر هذا . ئرة السنة فهو يف أمان وضمان أيب احلسن خيالف يف واحد منها يكون حراً طليقاً ال خيرج عن دا
 .التأصيل على اإلسالم وما أخطره 

 
 .حاشا مشايخ السنة واإلسالم من هذا الباطل واهلذيان ( 24)
 . هلل درك ما أوسع منهجك ولعله منبثق من دميقراطية خفية ( 25)

باحللول ووحدة الوجود والذين عندك يف اليمن هم منهم مبقتضى إن مجاعة التبليغ قد أداهنم العلماء بالشرك واخلرافات و 
" األرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف "  ومبقتضى قوله " املرأ مع من أحب " قوله 

 . ويف املثل إن الطيور على أشكاهلا تقع 
ذه املخالفة وهم يؤمنون بأصوهلم الستة ويدعون إليها ويوالوهنم إذا قالوا إهنم خيالفوهنم يف العقائد فكيف نقبل دعواهم هل

على ضاللتهم وينفرون من أهل السنة ويصدون الناس عنهم وعن دعوهتم ويعظمون شيوخهم وحياربون شيوخ السنة وال 
وى والشيطان يثقون هبم وال بفتاواهم فقد ضيعوا أوثق عرى اإلميان أال وهو احلب يف اهلل والبغض فيه فحبهم إذن لله

 .وبغضهم للهوى والشيطان وألهل الباطل
 .كل هذا وذاك خيرجهم عن دائرة أهل السنة ويسلكهم يف سلك الفرق اهلالكة رغم أنف أيب احلسن وأهل الباطل 

الرتحم على أهل البدع جائز عن أهل السنة وأنت تتكىء على هذا لكن تطبيقك هبذه احلرارة واملبالغة ينىبء عن ( 26)
فع غري سلفية   فأهل السنة الصادقون ال جتد عندهم هذه الروح وال هذه املبالغات اليت قد ال يقولوهنا يف كبار أهل دوا

 .السنة 
 .وكأنك هبذا ألسلوب احلار تنادي بأين لست من هؤالء السلفيني املتشددين أنا رجل واسع األفق وواسع املنهج 

 .وادخلكم يف دائرة أهل السنة رغم أنوفهم كيف ال وأنا أحارب السلفيني دفاعاً عنكم 
هذا تكليف مبا ال يطاق وال يصح نسبته إىل شرع اهلل ومنهج السلف ال سيما واألفراد راضون مبنهج اإلخوان ( 27)

 .الفاسد وعليه يوالون ويعادون وحياربون أهل السنة من أجله 
فعلوها بل فعلها أباؤهم ولكنهم هم راضون عنها وانظر كيف يلوم اهلل اليهود ويذمهم على أفعال وتعرفات مل ي

فاستحقوا بذلك اللوم والذم واللعن والعذاب وسبب هذه األحكام هو رضاهم فإن قلت هم مكرهون قلنا ال دليل وال 
 .قرينة على االكراه بل القرائن واألدلة واضحة قوية على رضاهم وتقريرهم واإلخوان املسلمون ليس هلم سللطة على أحد

 الشيخ مقبل ال جييب مبثل جوابك قطعاً ومعلوم شدته على اإلخوان وشدهتم عليه ( 28)
 .وملا طالب الزنداين بإنشاء جملس شيخات يف احلكومة اليمنية 

إن للمرأة بيعة خاصة هي بيعة النساء   وهي غري بيعة الرجال بيعة أخالقية بيعة إميانية   : " وقال خالل كالمه 
جهاد وقتال ووالية   إذاً ال غضاضة يف ذلك وال عيب يف هذا   ففي العامل غرينا من الدول فيها والرجال هلم بيعة 

 :جملسان   جملسان لتمثيل األمة 
التولية : التشريع   الثاين الرقابة  الثالث : جملس يسمى باجمللس النيايب   وهذا اجمللس النيايب له ثالثة حقوق احلق األول 

 .للحكام والعزل 
لس آخر هو جملس الشيوخ وهذا جملس الشيوخ له حقان وليس له احلق الثالث ليس له حق التولية والعزل بل له وجم

حق اإلبداء   إبداء الرأي يف التشريع والسياسة   وله حق إبداء الرأي يف مراقبة سلوك بعض احلكام واملسئولني ويسمى 
 .مبجلس الشيوخ وليس له حق العزل والتولية 



 " .ال يكون هذا اجمللس الثاين جملس الشيوخ جملس شيخات ملاذا ال يكون جملس املرأة اليمنية فلماذا 
 .نقداً قوياً وشنع عليه وساق األدلة على قوله وذكر سخرية بعض النساء منه  -رمحه اهلل -فانتقده الشيخ مقبل =
 

ة أن ننهض مبا أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل وأن واإلخوان املفلسون قواد شر وضالل   فيجب علينا أهل السن: " مث قال 
 .ما دامت الشبهات تتوارد علينا من علماء السوء ( وقل رب زدين علماً ) نتزود مجيعاً من العلم النافع   

تزوجوا الودود الولود فإين "  وباألمس أورد علينا مهزلة من املهازل   أال وهي الدعوة إىل حتديد النسل يقول الرسول 
  وأولئك يدعون إىل حتديد النسل   لكن هي مهزلة   املسئولون بعضهم متزوج بأربع نسوة " ثر بكم األمم مكا

ومشايخ القبائل بعضهم متزوج بأربعة نسوة   وبعض التجار متزوج بأربعة نسوة   وابن شاجع ال بارك اهلل فيه أظنه 
 .متزوج باثنيت عشرة امرأة   وعلماء السوء يدعون إىل هذا 

فكونوا على حذر من علماء السوء ومن دعاياهتم   ومن علماء السوء علماء اإلخوان املفلسني   ما جتد فيهم واحداً 
حتفة اجمليب " انظر يف كتابه . هذا بعض ما قاله الشيخ مقبل " وأغلبهم خمادعون  وقَّافاً عند كتاب اهلل وسنة رسوله 
 (.428-423ص" )على أسئلة احلاضر والغريب 

من هم هؤالء الكثري من الدعاة الذين جييبون جبوابك وحياربون من يبدع اإلخوان املسلمني والتبليغ   واحلكم ( 29)
على اإلخوان املسلمني وغريهم ليس ألمثالك إمنا هو للعلماء وقد حكموا بتبديعهم والطريقة اليت تدعو إليها يف 

ا هو سدود وحواجز دون أحكام اهلل على املخالفني يف حدود األحكام عليهم ال يستطيعها البشر فما تدعو إليه إمن
طاقات البشر   ما تدعو إليه تكليف مبا ال يطاق وخمالف ملنهج السلف الذين حيكمون على اجلهمية واملعتزلة واخلوارج 

أقل والروافض بدون هذه الشروط واليت يستحيل تطبيقها بل حيكمون على من وقف يف القرآن بأنه جهمي   وهو 
 . بكثري مما عند اإلخوان املسلمني والتبليغ فليس هذا األسلوب إال من احليل الواسعة لدفع أحكام اهلل على أهل الباطل 

انظر إليه كيف يرمي من يبدع اإلخوان والتبليغ بالغلو والذين بدعوهم هم سادة علماء السنة وخيار دعاهتم ( 31)
فعل مبن انتقد سيد قطب يف قوله بوحدة الوجود ونزل عليهم أحاديث  وهكذا -رمحه اهلل -وعلى رأسهم ابن باز 

 .اخلوارج 
هذا النداء احلار ضد أهل السنة وهو حرب عليهم وانتصار خلصومهم من أهل الضالل وليس نداء لنصرة أهل ( 31)

ونداء بأهنم قد ظلموا القواعد السنة وذباً عنهم وهذا النداء فيه اهتام ألهل السنة يف أهنم يضعون األدلة يف غري موضعها 
 .ووضعوها يف غري موضعها 

وقد بح صوته يف هذه احلرب اليت يؤججها ضد أهل السنة هبذه األساليب العدوانية الظاملة اليت يعجز عنها طغاة أهل 
 . البدع 
إخوانه يف املنهج والعقيدة  انظر إىل هذا اللني والرفق خبصوم السنة إنه يعتقد اعتقاداً جازماً أهنم إخوانه وهم حقاً ( 32)

 .وهو ال يناقشهم إال من باب ذر الرماد يف العيون 
وهو ال يقول مثل هذا يف حق أهل السنة ألهنم أعداؤه ومن هنا يصفهم بأهنم هدامون ومفسدون وأعداء الدعوة 

 . د أنواع األحقاد والبغضاءوخصومها وأصاغر وأراذل وقواطي وحداديون وبغاة إىل آخر قذائفه احلاقدة والقائمة على أش
الصويف والشيعي هلما حكم مستقل فما هو هذا احلكم املستقل ي ال ندري ألنه حيبهم وال يريد أن جيرح ( 33 34)

مشاعرهم ومشاعر اإلخوان املسلمني الذين يعتقد اعتقاداً جازماً أهنم إخوانه يف العقيدة أما السلفيون فليسوا بإخوانه يف 
 . أعداء ومفسدون وهدامون العقيدة ألهنم 



  إن إنكارهم ال يسمن وال يغا من ! هل إنكارهم هلذه األشياء على طريقة األنبياء وعلى طريقة أهل السنةي( 35)
واملعروف عنهم حماربة من ينكر = جوع وقد يكون إنكارهم من باب املداهنة للسلفيني ومن باب ذر الرماد يف العيون 

 .هم وتشويههم والدفاع عن رؤوس أهل البدع هذه الشركيات والطعن في
ومن أشدهم ادعاء للسلفية أصحاب مجعية احلكمة ومجعية اإلحسان أنشؤا جملتني حلرب أهل السنة بالكذب والبهتان 
مها جملة الفرقان وجملة املنتدى كم فيها من احلمالت الظاملة على الشيخ مقبل وتالميذه وعلى الشيخ ربيع وال سيما جملة 

فرقان اليت مل خيجل أهلها من الدفاع عن الرتايب داعية وحدة األديان وعن سيد قطب داعية وحدة الوجود وساب ال
بل وساب نيب اهلل موسى وداعية اإلشرتاكية والداعي إىل أصول أهل الضالل ومل خيجلوا من الدفاع  أصحاب حممد 

واإلخوان املسلمون عندكم وعلى رأسهم الزنداين أسوأ عن الشعراوي وأيب غدة والغزا  وعدد كبري من أهل الضالل 
حااًل من هؤالء ويكفي أهنم يتولون أهل البدع من روافض وصوفية وغريهم ويكفيهم بعض ما فيهم مما أخذه عليهم 

 . العلماء 
اربوا نعم يأخذون منهم الباطل ويقدسوهنم ويقدسون باطلهم وينشرون كتبهم ويوالون ويعادون من أجلهم وحي( 36)

وكتبه وفكره وانتقدت بلطف سعيد =أهل السنة إذا بينوا باطلهم ولقد زرت اليمن ورأيت تعصبهم املقيت لسعيد حوى 
حوى وهم يف مجع حاشد فاضطربوا وهاجوا هيجان اإلبل فما عندهم من العقيدة إال جمرد معرفة هزيلة وال قيمة هلذه 

 سلة املهمالت فال من أجلها يغضبون وال عليها يوالون وال من العقيدة عندهم فهي شيء هزيل عندهم قد وضعوه يف
أجلها يعادون الرافضي أخوهم إذا مدح هلم حسن البنا والصويف القبوري اهلالك مبجل عندهم إذا سلك يف حزبيتهم 

 .والسلفي الصادق عدو بغيض وعميل وجاسوس إذا خالفهم أو انتقد أحد رؤوسهم 
السنة ومن الفرقة الناجية وهم يتولون كل عدو إذا أعلن حربه على السلفية وكم هم فرحون فبأي ميزان يكونون من أهل 

 . بك اان يا أبا احلسن ألنك كفيتهم مؤونة حرب املنهج السلفي وأهله 
فيها   الزنداين يقدس البنا وسائر اإلخوان املسلمني وقادهتم وعلى رأسهم البنا وأصوله العشرين والتلمساين وكتبه مبا( 37)

كتاب شهيد امراب وهو الصديق احلميم للرتايب داعية وحدة األديان وقد شارك يف مؤمترات وحدة األديان وهو على 
رأس وفد إخواين من اليمن ومل ينتقدوا كلمة واحدة من هذا املؤمتر بل خرجوا ميدحونه ويشيدون به واخرتع له الزنداين 

تقد أحداً من اإلخوان املسلمني وال كتبهم الفاسدة بل يروج هلا وهكذا يفضح اهلل وال ين( حوار األديان )عنواناً جديداً 
أبا احلسن وأالعيبه وفكره يف الدفاع عن اإلخوان املسلمني ذلكم الدفاع الذي ال جييدونه فهو خادمهم وامامي القوي 

 . عنهم بطرقه املاكرة 
ئر تالميذ أيب غدة وأشياعه ويتوىل أبا غدة وتالميذه كل الزنداين يوا  أبا غدة والبوطي وسعيد حوى وسا( 38)

 .اإلخوان يف اليمن وغريها ويعادون األلباين من أجلهم 
وملا أشتد النزاع بني األلباين وأيب غدة كان اإلخوان املسلمون يف كل أحناء اململكة ويف جامعاهتا مع أيب غدة ضد 

نظري ومل ينصروا األلباين ال يف قضية األمساء والصفات وال غريها وهم األلباين وقاموا بنشر افرتاءاته بشكل منقطع ال
فدع عنك يا أبا احلسن هذه الدعاوى فإن كان . ينشرون كتب البوطي ويدافعون عنه وعنها فكيف باإلخوان يف اليمن

 . املنهج السلفي قد هان عليك فلن يهون على غريك 
 .ه واهلل ما أنصفت املنهج السلفي وال أهل( 39)

هذا التلمساين على ضالله يقدَّم عندهم على علماء السنة بل علماء السنة عندهم جواسيس واسأل الزنداين ومن 
ذكرت عن كتب سيد قطب وسعيد حوى وكتب التلمساين وسلهم ملاذا ينشروهنا وملاذا مل حيذروا منها وسلهم عن 



 ي الكتب اليت تنتقد سيد قطب ملاذا حياربوهنا وحياربون أهلها
 . وسلهم عن الكتب اليت تنتقد منهج اإلخوان يف اليمن ملاذا حياربوهنا 

نعم اجلرح والتعديل أمانة وأمانة يف أعناقنا لكنك مل تؤد األمانة ألن فاقد الشيء ال يعطيه وما تقول هذا الكالم ( 41)
أهل السنة بأن علماء السلفية الذين قاموا إال معارضة وتشويهاً ملن قام بأداء هذه األمانة فتوهم اجلهالء واحلاقدين على 

بواجب هذه األمانة ال يتكلمون باحلق وال يضعون األمور يف مواضعها وال يقولون اجلرح يف أهله   فاالخوان املسلمون 
 والتبليغ وسائر القطبيني والسروريني ليسوا أهالً للجرح ألهنم أهل جهاد وأهل سنة يف منهجك املعارض بقوة ملنهج أهل

 .السنة واجلماعة 
فعلى منطقك يكون أئمة اجلرح والتعديل من أمثال شعبة وحيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي وأمحد بن 
حنبل وحيىي بن معني والبخاري وأبو حامت وأبو زرعة وأمثال هؤالء األئمة الذين تصدوا جلرح أقوام فيهم من هو أفضل 

مني والقطبيني تصدوا جلرحهم بأشد من جرح السلفيني املعاصرين هلذه اجلماعات وهذا  من مجاعة التبليغ واالخوان املسل
كالم هؤالء األئمة مدون يف عشرات اجمللدات من كتب اجلرح والتعديل وكتب العقائد والتاريخ وأنت ممن يعرف هذا 

فأنت يف غاية العنف والشدة  ولكنك تكابر وتلبس وال تنصف السلفيني وال تقول باحلق وال تضع األمور يف مواضعها
على السلفني وأنت شديد الظلم هلم وال تقول احلق يف أهل البدع بل أنت تدافع عنهم بطرق ماكرة وتضع القواعد 

 . حلرب املنهج السلفي والسلفيني وللذب عنهم وال خيفى هذا على السلفيني الصادقني 
توجيه لسد الثغرة فاإلخوان املسلمون على مقام ونصرة يسدون أي أنَّ العامل املتبحر مثله يوجه كل الطوائف ب( 41)

الثغرات السياسية ولو دعوا إىل وحدة األديان من منطلقهم السياسي   ومجاعة التبليغ على مقام يسدون الثغرة الصوفية 
املسلمني حىت لو بايعوا على أربع طرق صوفية فيها احللول ووحدة الوجود والشرك   وإن كان كثري من اإلخوان 

وهكذا . يزامحوهنم يف ميدان التصوف ببالياه وضالالته السياسية والصوفية وقد تتسع آفاقه إىل ما ال يعلمه إال اهلل 
يتسع هذا التوجيه ليشمل طوائف أخرى يعرفها هذا العامل املتبحر الذي يتمتع بسعة اافاق فيشمل هبذه السعة كل 

 .ة اجلهاد كيف ال ودعوته أوسع من كل الدعوات أفاقاً األحزاب السياسية كحزب التحرير ومجاع
الدائرة أوسع فهو يوجه توجيهاً دعوياً وسياسياً ال جهادياً فقط : أنا أقصد نصرهتم عند احلاجة   فنقول : قد يقول 

 .فليدرك ذلك النبالء النبهاء 
كما يظن السياسيون أن السلفيني الرجل عامل خبري وسياسي كبري واسع اافاق وليس بضيق النطاق وال بدروي   

دراوي  حصروا أنفسهم يف حلقات العلم يف املساجد فقط فال سياسة وال جهاد وال سعة أفق قد ضاقت هبم 
 .اجلماعات ذرعاً ألهنم ليس هلم شغل إال سنة وبدعة وشرك كما يصفهم بذلك السياسيون 

تبليغ واإلخوان املسلمون واألحزاب السياسية على فهو إذن ينطلق من منهج واسع يسع أهل السنة ومنهم ال( 42)
منهجه وليس هؤالء فحسب بل يشرتك اجلهال يف نشر هذه الدعوة الواسعة   فالعلماء وحدهم من الطوائف كلها ال 

 .يكفون ويؤكد ذلك مراراً وتكراراً 
" ساع منهج اإلخوان وقاعدهتم فدعوته إذن أوسع من دعوة اإلخوان املسلمني   ومنهجه يتسع لألمة أكثر من ات( 43)

 .  وأكثر تساحماً وأوسع آفاقاً " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه 
قد يعتذر الرجل وهو واسع األفق واخليال يف التأويل والتالعب بالعواطف ال يلحقه يف ذلك عتاة السياسة الذين 

والتالعب بالعقول والعواطف   ولذا صرع بدعوته الواسعة كثري من هذه النوعيات  يتمتعون بقدرة هائلة على االلتواءات
. 



انظر إىل هذا الرجل الواسع األفق يف هذا اجلو امللبد بالضباب والغبار يريد أن جيند كل الطوائف من الروافض ( 44)
ناس من العوام والتجار والفقراء والرجال والزيدية واإلخوان والتبليغ وسائر الطوائف للدعوة ويريد أن جيند كل طبقات ال

والنساء والشيب والشباب وأهل البوادي فهذا يدعو جبهله وهذا يدعوا إىل ضالالته وذاك يدعو إىل حرب املنهج 
وليس من منهج ضيق كاملنهج السلفي الذي ال يتكلم أهله باحلق  –السلفي وأهله وهذا انطالق منه من منهج واسع 

 .لطوائف وال يضعون األمور يف مواضعها وال ينصفون هذه ا
 

وانظر إىل هذا الرجل كيف خيلط األمور ويلبس احلق بالباطل كيف تأمر الطوائف الضالة باملعروف وتنهى عن املنكر 
وهم حياربون املعروف من التوحيد والسنة ويدعون إىل املنكر من البدع والشركيات كيف يدعوا اجلهال أليس منهجك 

خمالفاً لعدد من أصول اإلسالم أليس يلغي الشروط العظيمة اليت وضعها اإلسالم لصالحية الدعاة أن هذا الواسع 
 .يكونوا دعاة

 .أليس خمالفاً ملا قرره علماء اإلسالم من شروط وصفات للدعاة إىل اهلل 
جلهل والضالل من حتارب السلفيني وترى أهنم يظلمون الناس وال يضعون األمور يف نصاهبا وتفسح اجملال ألهل ا

 .الطبقات والطوائف أليس هذا من الضالل والتضليل بل من الصد عن سبيل اهلل 
افهموا أيها اإلخوة هذا املنهج الواسع الذي جيعل دائرة السنة تستوعب كل الطوائف بربكات أيب احلسن العبقري ( 45)

 .ملفلسني بل هي أوسع من ذلك الواسع اافاق أليست هذه هي دعوة مجال الدين األفغاين واالخوان ا
هذا الكالم فيه التباس والغالب أنه يشعر بأن صورة السلفيني خمدوشة ألن فيهم ظلماً وبعداً عن اإلنصاف ملاذا ( 46)

 .ألهنم سائرون على منهج السلف يف نقد أهل البدع والضالل 
يع السياسي أن يطوي املسافات البعيدة أي عنده سعة أفق واستبصار يفوق استبصار االخوان املسلمني فيستط( 47)

 . بأسرع وقت لظهوره أمام كل قوم مبا يناسبهم من األساليب واألفكار 
وحنن لسنا على منهج أيب احلسن بل نقبل أخبار العدول على الطريقة اإلسالمية ولو كان املخرب واحداً عداًل  ( 48)

 . ملا قام دين وال دنيافكيف هبذا العدد الذي لو ردَّ على طريقة أيب احلسن 
أي أنَّ العامل املتبحر مثله يوجه كل الطوائف بتوجيهه لسد الثغرة فاإلخوان املسلمون على مقام ونصرة يسدون ( 49)

الثغرات السياسية ولو دعوا إىل وحدة األديان من منطلقهم السياسي  ومجاعة التبليغ على مقام يسدون الثغرة الصوفية 
أربع طرق صوفية فيها احللول ووحدة الوجود والشرك وإن كان كثري من اإلخوان املسلمني يزامحوهنم حىت لو بايعوا على 

وهكذا يتسع هذا .يف ميدان التصوف ببالياه وضالالته السياسية والصوفية وقد تتسع آفاقه إىل ما ال يعلمه إال اهلل
بسعة اافاق فيشمل هبذه السعة كل األحزاب  التوجيه ليشمل طوائف أخرى يعرفها هذا العلم املتبحر الذي يتمتع

 .السياسية كحزب التحرير ومجاعة اجلهاد كيف ال ودعوته أوسع من كل الدعوات أفاقاً 
الدائرة أوسع فهو يوجه توجيهاً دعوياً وسياسياً ال جهادياً فقط : أنا أقصد نصرهتم عند احلاجة  فنقول: قد يقول=

 .فليدرك ذلك النبالء النبهاء
جل عامل خبري وسياسي كبري واسع اافاق وليس بضيق النطاق وال بدروي  كما يظن السياسيون أن السلفيني الر 

دراوي  حصروا أنفسهم يف حلقات العلم يف املساجد فقط فال سياسة وال جهاد وال سعة أفق قد ضاقت هبم 
 . لسياسيوناجلماعات ذرعاً ألهنم ليس هلم شغل إال سنة وبدعة وشرك كما يصفهم بذلك ا

 . هذه أكاذيب فهات مصادرك املقبولة يف الشريعة اإلسالمية إلثبات هذه الدعوى ( 51 51)



هذا منهجكم احلقيقي وبرأ اهلل السلفية من ذلك فأنتم تقلدون يف الباطل املصادم لألدلة والرباهني وهذا أشنع ( 52)
ستم مبقلدين وال من أصحاب الدليل وإمنا أنتم متالعبون وأهل أنواع التقليد املذموم يف دين اهلل   بل يف احلقيقة أنكم ل

 .فنت 
سم لنا ألفاً فقط من هؤالء العلماء باحلجاز من أهل السنة ممن هم دون ابن تيمية وابن باز ونعفيك :أقول [ ( 53)]

مة خبالف ما ويسع األ= =فإن عجزت تبنّي أنك تقصد باملنهج الواسع الذي يسع أهل السنة   من تسمية األلوف 
وإمنا تريد به ما تعنيه قاعدة اإلخوان املسلمني نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما   فسرته ألهل املدينة 

 .اختلفنا فيه فيشمل ذلك كل الطوائف الصوفية واحلزبية وغريها  فضال عن اإلخوان املسلمني ومجاعة التبليغ


