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 أبو الحسن ينافح عن أهل األهواء
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

إىل املنافح عن أهل البدع والضالل بالطرق املاكرة ومؤصل األصول الكثرية الفاسدة 
اليت بلغت عشرين أصاًل أو تزيد واملدافع عنهم بكل وسيلة قذرة خيجلون منها 
واملهاجم للمنهج السلفي يف شخص علمائه وطالبه بكل وسيلة قذرة خيجل منها 

التلبيس يف حوايل مخسني شريطًا وعدد غالة أهل الباطل ومنها الكذب واخليانات و 
 .ال حنصيه من املقاالت 

هل هذا النشاط كله واملعارك العنيفة اليت تديرها على السلفيني ومنهجهم دعوة 
 .منك إىل سبيل اهلل 

أو هو صد عن سبيل اهلل ودين احلق الذي يتضمنه املنهج السلفي الذي يرفع رايته 
 .دهم هذه املعارك الفاجرة اهلوجاء حبق وجدارة السلفيون الذين تشن ض

أخربنا كم وقتًا بذلته يف التنقيب عن ضالالت سيد قطب والبنا والتلمساين 
واملودودي ورؤوس مجاعة التبليغ واألحزاب اليت تنافح عنها بأصولك الفاسدة 

 .لتبقيهم يف دائرة السنة عناداً لعلماء السنة واملنهج السلفي؟
مية يومًا من األيام إىل التنقيب عما يف كتاب الظالل من هل دفعتك الَغرية اإلسال

ضالالت إحلادية، كاحللول وحدة الوجود والقول بأزلية الروح والقول خبلق القرآن 
 .وتعطيل الصفات 

هل دفعتك الغرية اإلسالمية واحلماس لإلسالم يومًا من األيام على انتقاد ما يف 
ى طريقة اجلهمية وأصوهلم، وأصول أخرى التصوير الفين من تعطيل لصفات اهلل عل

 .اخرتعها هو تقوية لباطلهم وضالهلم؟
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هل دفعتك الغرية اإلسالمية يف يوم من األيام على مقام النبوة وعلى رسول اهلل 
الذي سخر منه سيد قطب أشد السخرية  -عليه الصالة والسالم –الكرمي موسى 

 .يف هذا الكتاب 
ىل الذب عن القرآن العظيم الذي جعل سيد قطب هل دفعتك الغرية اإلسالمية إ

نصوصه ميداناً واسعاً ألنواع اللعب واملالهي واملراقص كفنون السينما وفنون املسارح 
 .والتصوير 

يوماً من األيام فاستنكرت  هل دفعتك الغرية اإلسالمية على أصحاب رسول اهلل 
وعلى رأسهم  من طعون شديدة ألصحاب رسول اهلل " لعدالةا"ما يف كتاب 

الذي طعن يف خالفته ورماه بأنه قد  -رضي اهلل عنه-عثمان اخلليفة الراشد 
حتطمت أسس اإلسالم يف عهده وحتطمت روح اإلسالم يف عهده بل فضل منهج 

 .السبئيني على منهجه 
كتب "رية اإلسالمية يف يوم من األيام إىل استنكار ما ضمنه كتابه هل دفعتك الغ

من طعن شنيع يف الصحابيني اجلليلني معاوية بن أيب سفيان وعمرو " وشخصيات
حيث رمامها بالكذب والنفاق والغش والرشوة  -رضي اهلل عنهما-ابن العاص 

انتشلهم منها  وشراء الذمم، ورمي جيشهما بل وجيش علي بالردة إىل اهلوة اليت
 .اإلسالم؟

هل استنكرت يف يوم من األيام دعوته إىل االشرتاكية الغالية اليت ضمنها عددًا من  
 .كتبه؟

 .هل استنكرت شيئاً من ضالالت تضمنتها كتبه األخرى؟
 .عالم يدل هذا التجاهل املريب طول عمرَك هلذه الضالالت؟

ن كبار العلماء بالغلو وعلى بل عالم يدل دفاعك املرير عنه ورمي من ينتقده م
 .-رمحهم اهلل–رأسهم األلباين والعثيمني والفوزان والدويش واألنصاري وحممد أمان 
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أهنم شر "يف اخلوارج وفيها  ترميهم بالغلو وتنـزِّ ل عليهم أحاديث رسول اهلل 
 " .سماءأهنم شر من حتت أدمي ال"و" اخللق واخلليقة

 .أين نشاطك اإلسالمي التأصيلي واهلجوم الشرس على من عنده هذه الدواهي؟
 .وأين نشاطك ضد اتباعه الذين أهلكوا احلرث والنسل ومألوا الدنيا فتناً؟

وأين نشاطك ضد رؤسائهم الذين يؤججون نريان الفنت ويهيجون الشباب للثورات 
وسفك الدماء األمور اليت جرَّت على املسلمني أنواعًا من الذل واهلوان وسلطت 

 .أمم الكفر لتتداعى عليهم كما تتداعى األكلة على قصعتها؟
الرتايب    وعبد أين نشاطك ضد حممد سرور والعبدة وأيب قتادة وأمين الظواهري و 

الرمحن عبد اخلالق وأمثاهلم من رؤوس أهل الفنت والشغب من تالميذ مدرسة سيد 
قطب وحاملي لوائها وتالميذ البنا واملودودي وإلياس اهلندي ورؤوس مدرسته 

 .التبليغية من العرب والعجم؟
يت عالم يدل هذا اخلمول والركود واالنطواء كانطواء احليات الرقط يف اجلحور ال

 .ترتبص وترتقب للنهش وبث السموم القاتلة؟
 بل عالم يدل دفاعك عنهم واعتبارهم من أهل السنة؟

 !.عالم يدل كل هذا عند العقالء؟
وعالم يدل هذا النشاط الواسع ضد السلفيني علماء وطالبًا باألباطيل واألكاذيب 

واء ليبيضوا أليس كل ذلك إلسقاطهم لتخلو الساحة له وللقطبيني وسائر أهل األه
 .ويصفروا ويقودوا شباب األمة إىل الضياع واملتاهات املهلكة 

ملاذا جعلت الشيخ ربيعًا أعظم أهدافك وجعلته حمورًا هلذه املعارك الشرسة اليت 
 !!.تديرها

األسباب واضحة جدًا ومنها أنه يدعو إىل التوحيد وحيارب الشرك والضالل ومنها 
 .هلكة اليت سبق ذكر بعضها تصديه لنقد ضالالت سيد قطب امل
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فهذا الذي أقض مضجع أيب احلسن وسادته القطبيني الذين ميولون هذه املعركة 
 .ويقبعون وراءها يف الظالم وأحيانا يف العراء ويف وضح النهار 

 .أيها احملامي عن أهل الضالل وعلى رأسهم سيد قطب 
 .سيد قطب تسب الصحابة الكرام بأقبح أنواع السب تأسياً بأستاذك 

 .فإذا انتقدك الناس وطلبوا منك التوبة تلج بالعناد والتالعب 
مث تذهب لتكيد من هو أظهر من نار على علم يف الذب عن الصحابة فرتميه بأنه 
يسب الصحابة وتذم بعض األنبياء فإذا طولبت بالرجوع ذهبت تفرتي على من 

جوراً وخيانًة بأنه يطعن يف يذب عن األنبياء وأمره يف ذلك ظاهر كالشمس فرتميه ف
 .األنبياء 

بل تتجاوز ذلك فجوراً إىل أمر مل يسبقك إليه ألد أعداء املنهج السلفي فرتميه بأنه 
 .يطعن يف جربيل بل يف رب العاملني 

أليس يف هذه املواقف والتصرفات واملكائد اخلبيثة ما يدل العقالء النبالء أنك 
ربيع ويف شخص إخوانه من العلماء  حتارب النهج السلفي يف شخص الشيخ

 .وطالب املنهج السلفي 
أليس يف كل هذه األمور أعظم داللة على أنك هبذه احلرب وهذا التشويه إمنا تريد 

 .االنتقام ألسيادك وشيوخك من أئمة الضالل 
إن للشيخ ربيع أسوة بعلماء السلف الذين كان يرميهم أهل الضالل بالبوائق الكبار 

وة يف ابن تيمية الذي رفع راية التوحيد والسنة والذي زلزل أهل الضالل وإن له ألس
 .فرموه بالفواقر 

 .ومنها التجسيم وطعنه يف الرسول والصحابة الكرام 
وأسوة باإلمام حممد بن عبد الوهاب الذي رفع راية التوحيد والسنة فرموه بالفواقر 

 .الكبرية ومنها أنه يبغض الرسول ويدعي النبوة
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يب احلسن أسوة فيمن حارب أئمة السلف وابن تيمية وابن عبد الوهاب فنذكره وأل 
بعمر بن عبيد الذي كان يطعن يف أئمة السلف كاحلسن البصري ويونس بن عبيد 

 .بل يف بعض الصحابة كابن عمر 
ونذكره بالكرابيسي وابن أيب قتيلة وابن أيب دؤاد وغريهم ممن كان يطعن يف اإلمام 

 .ه أمحد وإخوان
ونذكره باألخنائي والسبكي والبكري واألنبجي وأمثاهلم من أعداء ابن تيمية الذين  

وأصحابه وهو  كانوا يكيلون االفرتاءات عليه ومنها أنه يطعن يف رسول اهلل 
ناس الذاب الصادق عن دين اهلل وعن رسول اهلل وأصحابه وما منهاج السنة عن ال

 .بغائب 
ونذكره خبصوم ابن عبد الوهاب الذين كانوا يكيلون عليه االفرتاءات وال يزالون 
ومنهم ابن فريوز وسليمان بن سحيم، واحلداد وابن عفالق ودحالن والنبهاين 

 .وغريهم
 .ومن هتمهم أنَّ ابن عبد الوهاب يبغض رسول اهلل واألولياء ويكفر املسلمني

 .يف حرب ربيع والسلفيني  إن هؤالء سلف أيب احلسن
غري أنه يفوقهم يف املكر واخلداع فهو حيارب السلفيني بسيف السلفية وحتت ستارها 
ويفوقهم يف الكذب وكثرة الثرثرة وتقليب األمور ومتجيد نفسه والتظاهر بالصالح 

 .والتقوى وله سلف آخرون يف الكيد والكذب يعرفهم من يدرس التاريخ 
رأيت أن مثل هذا ال : " يف البكري  -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

خياطب خطاب العلماء وإمنا يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق 
مبثله من السفهاء، إذا سلم من التكفري فإنه جلهله ليس له خربة باألدلة الشرعية 

 .ل أهل العلم الذين هم أئمة اإلسالم اليت تتلقى منها األحكام وال خربة بأقوا
بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة يف فقه وأصول وتصوف ومسائل كبار بال معرفة وال 
تعرف واهلل أعلم بسريرته، هل هو طالب رياسة بالباطل أو ضال يشبه احلايل 
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تلخيص كتاب " . بالعاطل أو اجتمع فيه األمران؟، وما هو من الظاملني ببعيد 
 .نشر مكتبة الغرباء ( 1/05)انة االستع

وكل ما قاله يف شأن البكري ينطبق على أيب احلسن املصري ويستحق ما قاله يف 
البكري من التأديب البليغ والنكال الوجيع واجلهل والسفه إال أن أبا احلسن أشد 

 .جهالً وسفهاً من البكري وأغرق يف أساليب الشغب والفتنة 
به يف الشغب والتأصيل وادعاء السلفية والتسرت هبا وأذكر أبا احلسن بزميل در 

وبالغرية واإلنصاف أال وهو حسن بن فرحان املالكي الذي افرتى على اإلمام حممد 
بن عبد الوهاب االفرتاءات الكثرية، ودافع عن أهل البدع والضالل بأساليب تشبه 

لبيساً ومكراً وأكثر أساليب أيب احلسن ولغاية مثل غايته إال أن أبا احلسن أشد منه ت
 .منه تأصياًل فاسداً وأشد منه شغباً ورغبة منه يف إشعال   الفنت 

 .نسأل اهلل أن يرد كيد اخلائنني ومكر املاكرين إن ربنا لسميع الدعاء 
 

 كتبه
 ربيع بن هادي عمري املدخلي

 هـ9/11/1241يف 


