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

 
النص الثالث من النصوص اليت تدين أبا احلسن يف ثنائه على أهل الضالل بأهنم  -3

 :من أهل السنة وبإعطائهم صكوك براءة من البدع
خلروج من املشرتك هلل البعض من السلفيني يف امللتقى طالب حزب اإلصالح با: س"

 تطالبهم بذلك ؟
هذه وجهة نظر قدمية من السللفيني  يلروأ أأ يف حلزب اإلصلالح علولاء و علاة : "جل
واحلللزب يف ا ولللة للله صللب ة  ينيللة و أ   -علللى فللاله معهللم يف بعللض ا وانللب -مصللل ني 

ة يف كلللاأ سياسللليسا سياسلللة عصلللرية  ايولللا اعحلللزاب اعفلللرة ض وعلللل املسلللائل الدينيلللة  لللرو ي
اكنللللا نللللرة أأ بقللللاءهم فللللا ج املشللللرتك  -حسللللب علولللل –براجمهللللا حللللاله حللللزب اإلصللللالح 

أحسن  وأبقى لصلب تهم الدينيلة عللى ملا ايهلا ملن م،افلذام  لكلنهم يلروأ أأ  فلو م حقل  
 م مصاحل يف بقائهم ويف قوة شوكتهم  ىل غل  لللك  ولكلر أ ة أهنلا االفلام م،قتلة  وكلهلا 

  و مبلا حصلل ملا   ( )  اإلا لهب هلذا الشلخص رهلرم الفلوا  مرتبطة ببقاء شخص معني
وللد  ولكللن عنللدما نقللول  أ حللزب اإلصللالح للله صللب ة  ينيللةل   نعللر بللذلك أأ اعحللزاب : ُيح

اإننلا نلرة أأ أالرا  اعحلزاب اعفلرة مسللووأ  سلواء كلانوا .. اعفلرة لليهل  لا صللة باللدين 
هنللللم مسلللللووأ أبنللللاء مسلللللوني  و فلللللوا هللللذه يف احلللللزب ا شللللرتاك  أو البعثلللل  أو غ  للللا  ع

ولليهل يف قنللاعتهم أهنللم ُيللا بوأ .. اعحلزاب متللأولني رللانني أأ هلذه الللاام    يللال  الللدين 
الدين بذلك  نعم هناك يف برام  اعحزاب هذه ملا ينكلره اللدين  نكلا را صلرُيرا  لكلن    لو  

ا تكفلل  أل مسلللم مبهللر  أنلله ينتسللب  ىل حللزب اشللرتاك  أو غلل ه  فاصللة بعللد أأ تركللوا  أبللدر
اعقللوال ال اليللة يف الللرب عللز وجللل والللدين احلنيلل   وغلل  للللك  اإننللا   نطللل  اعحكللا  علللى 
اعشخاص مبوجب الالاتام  واعمساء واعلقاب  افر  بني احلكم العا  واحلكلم عللى املعلني  

                                                 
مللن أا احلسللن أأ الفللوا   بللني اإلفللواأ واعحللزاب العلوانيللة قللد افتفلل   ومللن يضللون عللو ة  للور هللذا اعللرتاه  -  

 ؟هذه الفوا  
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 لللو يف التكفلل   أ  واحلكللم علللى القللول واحلكللم علللى القائللل  وأهللل السللنة أبعللد النللاس عللن ال
 . ( ")كّفرهم بعض خمالفيهم

 
  :أقول

ا شللرتاكيني والبعثيللني  :موقفله مللن انللدماج ااعللة اإلفللواأ املسللوني يف هللذه اعحللزاب
 .ياأ منه اإلسال  واملنه  السلف  وأهله  والناصريني ايه متييع وتالعب

  ا سلللتنكا وملللوقفهم اعول يف  هلللو وحزبللله القطلللع اخللفللل  يعلللدوأ أنفسلللهم سللللفيني
وأمللا ا أ اقللد أقللروا اإلفللواأ   علللى اإلفللواأ املسلللوني أصللبظ وجهللة نظللر قدميللة ا ست سللاي

 .على هذا ا ندماج املخزل
أ يف حلللزب اإلصلللالح اإلفلللواي علولللاء و علللاة أوملللع لللللك يلللرة أبلللو احلسلللن وحزبللله  
رصللا  ملللن ويقفللوأ بامل  أل ومللن  صللالحهم أهنللم يقللروأ البللدع والضللال م الشللركية  مصللل ني

ومللا مللوقفهم مللن   ومللا مللوقفهم مللن هللد  القبللو  ببعيللد  ُيللا ب هللذه الضللال م مللن السلللفيني
 .ب ائبالصواية والروااض 
انلدماج اإلفلواأ املسللوني يف اعحلزاب الليت ض وعلل املسلائل الدينيلة  لرو ية  ولتوسيع

وأ أأ  فلو م حقلل  أ اإلفلواأ املسللوني يللر أ هللذه املسلائل توحيللد اهوعللى  أس   يف براجمهلا
 .شوكتهمقوة بقائهم ويف  يف م مصاحل 
اللليت اكتسللبها اإلسللال   مو  نللد ل مللا هلل  هللذه املصللاحل اإلسللالمية والقللوة يف شللوكته 

 .من ا ندماج يف هذه اعحزاب اليت اا ب اإلسال  و  تدفله يف براجمها
  هم ملن  حللا  وكفلرمملا اولله بلراجمهم ومبلا    لذه اعحلزاب عط  صك بلراءة يوأف ار 

  ايشللول هللذا احلكللم أاللرا هم سللال  بللأهنم مسلللووأ وأبنللاء مسلللونيضللف  عللليهم صللب ة اإليو 
ومنهلللا أهنلللم  فللللوا يف اعحلللزاب   املعلللالير وامللللا ام   ويتكلللر  علللليهم اينت لللل  لللمااعلللا مو 

 .همنوايا أارا هم ونوايامطلع على اهو   يال  الدين  رانني أأ هذه الاام   متأولني
اعفلذ بالظلاهر اللذل قامل  عليله اع للة ملن  :يسقط اعصل اإلسلالم  اعلى منههه

 .اإلسال 

                                                 

 .هموقعهو موجو  يف و   "الناس" اجع حوا  مع أا احلسن يف ص يفة  -  
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 :-صلى اه عليه وسلم-ومن للك قول  سول اه 
للِم َيَِتِصللوحوَأ ِ َلم َوَلَعلللم بَلِعَضللكحِم َأِأ َيكحللوَأ َأحِلَلل " َللا أَنَللا َبَشللرن َوِ نمكح تِللِه ِمللِن بَلِعللض  ِ َّنم َن ُِححهم

َا أَِقَطعح َلهح أَ ا ِقِطَعلةر  ِقِضَ  َلهح َعَلى ََنِِو َما َأمِسَعح َاَوِن َقَضِي ح َلهح ِمِن َح ِّ َأِفيِه َشِيئرا َااَل يَِأفحِذ اَِإَّنم
" صللللل ي ه"  ومسللللللم يف (9696)حلللللديث " صللللل ي ه"  أفرجللللله البخلللللا ل يف " ِملللللِن النملللللا ِ 
 (.3 6 )حديث 

 :-    اه عنه-وقول عور 
للا َكلللانحوا يلحِ،َفللذحوَأ بِلللاِلَوِحِ  يف َعِهلللِد َ سحللوِل اللملللِه َصللللمى اللمللهح َعَلِيلللِه َوَسللللمَم َوِ أم ِ أم أح  "  نَاسر

للررا أَ  َللا نَِأفحللذحكحِم اِ َأ مبَللا َرَهللَر لَنَللا ِمللِن أَِعَوللاِلكحِم َاَوللِن َأِرَهللَر لَنَللا َفيلِ ِمنمللاهح الِللَوِحَ  قَللِد انِلَقطَللَع َوِ َّنم
نَللا ِمللِن َسللرِيَرتِِه َشللِ ءن اللمللهح ُيحَاِسللبحهح يف َسللرِيَرتِِه َوَمللِن َأِرَهللَر لَنَللا سحللوءرا ضَِ نَِأَمِنللهح وَ  َوقَلرمبِلنَللاهح  ضَِ َولَللِيهَل  ِلَيلِ

ِقهح َوِ ِأ قَلللاَل ِ أم َسلللرِيَرَتهح َحَسلللَنةن    ( 196)حلللديث " صللل ي ه"  أفرجللله البخلللا ل يف " نحَصلللدِّ
 (.6371 )حديث " سننه"والبيهق  يف 

أ  وهلو احلكلم عللى النلاس  لأصلال عظيولار وغ  لا اأفذ املسلووأ من هذين النصلني 
 .مبا يظهر منهم

لكن لسواحة منه  أا احلسن ومنههه الواسع اعايظ اللذل يسلع أهلل السلنة واعملة  
 وغل هل وخيلال  أهلل السلنة يف هلذا اعصلل  يرة أأ له احل  أأ خيال  هلذه النصلوص  كلها

و  اللليت خيللال  ايهللا أهللل السللنة و أ كانلل  مللن اعصللول    أهنللا تصللبظ مسللائل عأ هللذه اعملل
 .الدمياغوجيةجزئية واجتها ية مبقاييسه 

   
 :النص الرابع -6
 ؟( )يشكوأ منك عنك توسع  ائرة أهل السنة: س "
ليس  السلفية ملكنا  وليهل معنا فتم خنتم به ملن أ  نا   فاله  ومن ض خنتم له : جل
شفا جره من النا   هل السلفية حكلرن علينلا؟ هلل َنلن َملن ميثلل السللفية  وملن ض  اهو على

السلفية السواد األعظم، أهل السنة هم السوواد يكن معنا اليهل بسلف ؟ هذا اهم ااسد  

                                                 

هذا الص ف  يد ك هو وأهل هذه الشكوة توسيع أا الفنت لدائرة السلفية لكل من هبم و بم من فصو   -  
 ؟وىلأ  يد ك هذا أهل السنة من باب أالسنة  
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  اكيل  خنلرج هل، ء ايعرلا ملن "علليكم بالسلوا  اععظلم: "  وكلاأ ابلن مسلعو  يقلولاألعظم
معنلا وَنصلر السلنة يف مد سلة أو مسلهد شليأ ملا  أو يف جامعلة  أهل السنة بلزعم أهنلم ليسلوا

أو طائفلللة؟ السللللفية هللل  قواعلللد وملللنه  قلللائم عللللى اتبلللاع الكتلللاب والسلللنة عللللى ملللنه  سلللل  
  اون كاأ كذلك اهلو سللف  علونلا بله أ  ض نعللم بله  عا انلا أ  صلا قنا  ُيضلر لنلا ( )اعمة

 قاء عللليهم  اللإلا قلنللا اللالألعبللا  وليسلل  شللأو ُيللذ  منللا  السلللفية مللنه  و  للة واسللعة علللى ا
للليهل بسللللف  ورلونلللاه يف لللللك اللن ن كلللذا نكلللوأ قلللد حكونللا ب للل  حكلللم اه و سلللولهل عأ 
حكلم اه و سلوله أنلله ملن أهللل السلنة اكيلل  يشلكوا ال لالة ممللن يوسلع مللا وسلعه اه و سللوله؟ 

وله  والعيللب  َّنللا يكللوأ العكللهل هللو الواقللع  وهللم أوىل بالللذ  عهنللم يضلليقوأ مللا وسللعه اه و سلل
عللللى ملللن وقلللع يف لللللك   عللللى ملللن وّسلللع ملللا وّسلللعه اه علللز وجلللل و سلللوله صللللى اه عليللله 

 .(1")وسلم
 : أقول
أنلللا أجلللز  أنلللك لسللل  سللللفيار  ومنههلللك وأصلللولك وحربلللك الفلللاجرة عللللى أهلللل  - 

كلل هلذه شلواهد وا ل ة أنلك لسل  سللفيار  الال    لطوائ  الضالل خلانعةومساملتك ا  السنة
 .اه  بريئة منك  تت دث بامسها  و  تلص  ترهاتك وأحكامك الباطلة كا

السللللفية السلللوا  اععظلللم  أهلللل السلللنة هلللم السلللوا  اععظلللم  وكلللاأ ابلللن  : "قوللللك -1
 ".عليكم بالسوا  اععظم: "مسعو  يقول
 
 

  :أقول

                                                 

وهللل السللوا  اععظللم متوسللكوأ كللذه القواعللد وبللاملنه  القللائم علللى الكتللاب والسللنة وعلللى مللنه  سللل  اعمللة يف  -  
سللو ة ]( َسللتحِكَتبح َشللَهاَ تلحهحِم َويحِسللأَلحوأَ )    شللها ة أا احلسللن تقتضلل  هللذا!!ئر شلل،وأ حيللا م؟عقائللدهم وعبللا ا م وسللا

 .[6 :الزفره

 .  وموجو  يف موقعه"لقاء ص يفة البالغ مع أا احلسن "جزء من  - 2



 5 

هللللذا القللللول ينطللللول علللللى خمالفللللة صللللرُية للنصللللوص النبويللللة  ويصللللا   مللللا عليلللله أئوللللة 
  من اإلميلاأ مبلا  لّل  عليله النصلوص النبويلة ملن تعيلني طائفلة واحلدة بأهنلا عللى احلل   اإلسال

 .وأهنا متثل القلة وال ربة
تَلَرقحللوا يف ِ يللِنِهِم َعلَللى : "-صلللى اه عليلله وسلللم-يقللول  سللول اه  ِ أم أَِهللَل اِلِكتَللابَلنِيِ االِ

َة َستَلِفرَتِ ح َعَلى َثاَلث  َوَسِبِعنَي ِملمةر يَلِعِر اِعَِهَواَء كحلَُّها يف النملاِ  اِعحمم  ثِِنتَلنِيِ َوَسِبِعنَي ِملمةر َوِ أم َهِذهِ 
للَوا ن َوَللاَ ة ِكِللِم تِِلللَك اِعَِهللَواءح َكَوللا يلَ  َتَهللاَ ة ِ  م َواِحللَدةر َوِهللَ  ا ََِواَعللةح َوِ نمللهح َسللَيِخرحجح يف أحمملليِت أَقلِ

 ". بلَِقى ِمِنهح ِعِر ن َوَ  َمِفِصلن ِ  م َ َفَلهح اِلَكِلبح ِبَصاِحِبِه َ  يلَ 
  وحللللديث الِفلللَر  طلللر   (9636 )حلللديث ( 36 /12" )مسلللنده"أفرجللله أ لللد يف 

 .كث ة يرتق  كا  ىل   جة الص ة
  تلزال طائفلة ملن أمليت رلاهرين عللى احلل    يضلرهم ملن  : "-صلى اه عليه وسلم-ويقول 

  ومسللم حلديث (3967)  أفرجله البخلا ل حلديث "هلم كلذلكفذ م حىت يأيت أمر اه و 
( 617.) 

  يللللزال ا وهللللو  اععظللللم والسللللوا  : -صلللللى اه عليلللله وسلللللم- الللللم يقللللل  سللللول اه
 .اععظم على احل 

 ".راهرين على احل  من أميت   تزال طائفة: "و َّنا قال  
أ اأ احللديثاعليه هذ واقهاء وأئوتهم مبا  لّ من حمدثني وقد  اأ أهل السنة وا واعة 

 .وما يف معنا ا
 .  الضالل ي،يد هذا  ويبطل  عاواكرَ وواقع أهل السنة وواقع اِ 

  حهللة لللك ايله  اقللد قاللله يف  -  لل  اه عنله-وقلول الصلل اا ا ليللل ابلن مسللعو  
  وبعللد -صللى اه عليله وسللم- و سللوله -علّز وجلل- عهلد الصل ابة الكلرا  الللذين  كلاهم اه

ه عللللى الوثنيلللة والضلللالل عللللى أيلللديهم  اكلللانوا هلللم وتالميلللذهم ملللن التلللابعني  لللم أأ قضلللى ا
 .بإحساأ هم السوا  اععظم حقيقة وواقعار 
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  اال تلحَلبِّهل على الناس  وفاصة -    اه عنه-اال حهة لك يف قول ابن مسعو   
  ني الصلد  والكلذبا بني احلل  والباطلل وبلواإأ  م عقو ر و   اكار مييزوأ كأهل السنة حقار 

 .وبني ا ستد ل الص يظ وبني اري  النصوص
أهللللل السللللنة والتوحيللللد   هو لأ اللللأبو احلسللللن خيللللال  اعحا يللللث النبويللللة  ومللللا يعتقللللد

 . أ السلفية ه  السوا  اععظم  وبدوأ مبا ة :وخيال  الواقع بقوله الذل يكر ه
ومدا سللهم ومنللاهههم  انسللأله  لا كللاأ السللوا  اععظللم سلللفيني  اسللم لنللا علوللاءهم

وحكللامهم وقضللا م الللذين ُيكوللوأ بشللريعة اإلسللال  ويقيوللوأ حللدو  اه كوللا هللو احلللال يف 
 ؟ عهد ابن مسعو  والقروأ املفضلة وكوا هو احلال يف بال  احلرمني وحكامها

أأ يحثبِّللل  حكامهلللا عللللى احلللل  وا لللدة  وأأ  نلللبهم بطانلللام  -نسلللأل اه علللّز وجللللّ 
 .السوء

شر ألوه املقابر املعبلو ة نت  الوالا تسلفيني ة أفرة  لا كاأ السوا  اععظموأسأله مر 
  ولللو كللانوا هللم السللوا  ؟كللدمها -صلللى اه عليلله وسلللم-اللال يهللدموهنا كوللا أمللر  سللول اه 

 .اععظم ملا وجدم هذه القبو  املعبو ة
 .ولملا بق     سيوا وأهل الباطل قلة ونز  يس  كوا تق ولو وجد ش ء منها

وأسألك ملالا تنتشر املنكرام والنساء املتاجام والبنوك الربويام والصل   وااللالم 
 ؟ الفاسدام واملواقع الشيطانية والشبكام  لا كاأ السلفيوأ هم السوا  اععظم

 .لقد شوه  السلفية والسلفيني بأساليبك ال وغائية اليت    ما   ا و  فطا 
 ".أو طائفة : "ذا وكذا   ىل قولكواستنكا ك حصر السنة يف ك -1

الللللذل حصللللر احللللل  يف طائفللللة   -صلللللى اه عليلللله وسلللللم-ايلللله مصللللا مة لرسللللول اه 
صللى -ومصا مة عئوة اإلسال  الذين حصلروا السلنة واحلل  يف طائفلة   ميانلار بقلول  سلول اه 

وبتوسلللك   وبنلللاء عللللى الواقلللع اللللذل يشلللهد ببعلللد الِفلللَر  علللن السلللنة واحلللل   -اه عليللله وسللللم
 .  طائفة معينة وحيدة كذا احل   ادع االا اام واملصا مام الوا  ة

قاء علليهم  الإلا قلنلا السلفية منه  و  ة واسلعة عللى العبلا  وليسل  شل: "قولك -3
للليهل بسلللف  ورلونللاه يف للللك اللن ن كللذا نكللوأ قللد حكونللا ب لل  حكللم اه و سللولهل  اللالأ
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نة اكيللل  يشلللكوا ال لللالة مملللن يوسلللع ملللا وسلللعه اه عأ حكلللم اه و سلللوله أنللله ملللن أهلللل السللل
 ".العكهل هو الواقع  وهم أوىل بالذ  عهنم يضيقوأ ما وسعه اه و سوله؟  و سوله

 .نعم السلفية   ة واسعة ملن التزمها واحرتمها واحرت  علواءها: أقول
 .[69:سو ة اصل ]  (اَمِن َعِوَل َصاحلِرا اَِلنَلِفِسِه َوَمِن َأَساَء اَلَعَليلِهَ ): قال تعاىل

اون أسلاء مبخالفتله  لذا امللنه   اقلد جلن عللى نفسله  وأبعلد نفسله عنله  الال يللومن 
  .   نفسه  ومن الضالل البعيد ار ه على هذا املنه  احل 

ليسلل  ملكللك تللدفل ايهللا مللن تشللاء اتهعلهللا سللاحة لكللل مللن هللّب و ب  السلللفيةو 
 .من أهل الضالل

ال لول عهنللم   يسلل وأ علللى منههللك الباطللل املخللال  مث ترملل  أهللل السللنة واحللل  بلل 
للنصللوص وملللنه  السللل  مللن السللابقني والالحقللني  وتللرة أهنللم أوىل بالللذ  مللن اِللَر  الضللالل 
عّبا  القبو  و عاة حرية اع ياأ وأفلوة اع يلاأ  ىل رفلر الضلال م الليت يلحَفضِّلل امللأ ا أهَلهلا 

 .على أهل السنة والتوحيد
احلكم ب   ملا أنلزل اه أأ تللبهل أهلل الباطلل والضلالل لبلاس  نِ لباطل ومِ أبطل ا نِ ومِ 

 .كوا تشاءلعبة تلعب كا  التقوة ووعل السلفية 
    لا تنكلر  لا وأصلبظ فصلوار للدو ار عهلهلا   السللفية وما خيرج السللفيوأ أحلدار ملن

 .وفال  منههها أو أصو ا  وهذا هو عني العدل  وو ع اعمو  يف نصاكا
 :النص اخلامهل -5
كلللل احلركلللام اإلسلللالمية عللللى السلللاحة يف نظلللر التيلللا  الوهلللاا خمالفلللة ومبتدعلللة : س"

وما قلة  ملا هلذه الر يلة الليت اولوهنلا علللى ا فلرين؟ ومللا لا تلروأ يف أنفسلكم لوحلدكم سللفينة 
 نوح؟

ل هم أعد -وهابية: الذين تسووهنم أنتم –هذه ارية بال مرية  بل  أ أهل السنة : جل
الطوائلل  يف احلحكللم علللى املخللال   و  ُيكوللوأ علللى معللني بكفللر  أو بدعللة  أو اسللو   أو 
عصللياأ     بعللد اسللتيفائه شللروك هللذا احلكللم  وانتفللاء ايللع املوانللع املانعللة مللن  طللال  هللذا 
احلكم عليه  الو يّل  شرك واحد  أو وحجد مانع واحدل ض ُيكولوا عللى الفاعلل أو القائلل  

للا أفطللأ يف حكللم صللد  و أ حكوللوا ع
ر
لللى الفعللل أو القللول مبللا يليلل  شللرعرا  ولللو ار للنا أأ عامل
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للا مللا اللأين هللذا مللن حكللم الطوائلل  اعفللرة بكفللر أهللل : منلله  أو طالللب صلل   أطللل  حكور
السللللنة  وأهنللللم أكللللهل مللللن الكللللالب واخلنللللا ير  أو احلكللللم بضللللال م  وابتللللداعهم  وعوللللالتهم  

وائلل   وهلل، ء اعاللرا  الللذين حكونللا عللليهم مبللا و   يف اخل  مث أيللن هللذه الط...  ( )وفيللانتهم
الس،ال؟ مَسُّلوا لنلا احللاكم بلذلك وا كلو  عليله حلىت يعلره النلاس صلد  هلذه ا  علاءام ملن  

 !!كذكا
 أ ااعة اإلفواأ املسلوني  وااعة التبليغ اليت نعراهلا ااعلام ملن أهلل السلنة : ألِسنا نقول

ا هم  اللليح كم عليللله مبلللا يسلللت  ؟ ألسلللنا َنكلللم عللللى وا واعلللة  وملللن فلللال  لللللك ملللن أالللر 
الصواية بأهنا ارقة محَصنمفة عند أئوة السنة بأهنا من ار  السنة باملعن العا   و َّنا تلحِنَكر أاعا م 
أو أاعللال بعضلللهم املخالفلللة لللللدين  و  ُيحِكلللم عللللى املعلللني    بلللالقيو  السلللابقة؟ ألِسلللنا نلللتكلم 

اضلللال علللن  –اليلللة   وأ الطعلللن يف  سلللال  أحلللد اللللدعاة  ىل لللللك عللللى  لللر  العلوانيلللة والليا 
؟ بل من هو ا شرتاك  أو البعثل  اللذل كفمرنلاه بعينله  و أ كنلا نفنِّلد املقلا م وَنلذم  -اعتباع
 منها؟

وأما أننا نلرة أنفسلنا كسلفينة نلوحل اهلو ملن القلول املائلل علن الصلواب أيضرلا  عننلا نفلر  بلني 
ليللله  وبلللني اعالللرا  اللللذين ينتولللوأ  ىل هلللذا امللللنه   اولللنه  السلللنة ملللنه  امللللنه  اللللذل نلللدعوا  

  وعنلله  اللاع العلوللاء  واعمللة   (1)معصللو   عنلله املللنه  اإلسللالم  قبللل أأ يدفللله الللدفيل
وتولع علللى  لاللة  أمللا َنلن اللأارا  غل  معصللومني  نصليب وخنطللو  ونعللم وكهللل  و   للو  

مللن كللاأ منللا اهللو النللاج  جزمرللا  و   اهللو : ا علللى احللل  واخلِللل تقليللدنا  ولسللنا ميزانرللا ومعيللا ر 
بللل   نقطللع عنفسللنا بالنهللاة   َّنللا نرجللوا للو سللن مللن املسلللوني  وخنللاه !! ا الللك بللال تللر  

عللللى املسللل ء ملللنهم  ونعللللم أأ أهلللل السلللنة اِلللَر ن متعلللد ة  اولللنهههم معصلللو   وأالللرا هم غللل  
اللليهم ملللن شلللر أو جهلللل أو رللللم اهلللو يف غللل هم معصلللومني  واحلللل    يفلللوم  الللاعهم  وملللا 

 .(3")أكثر  وما عند غ هم من ف   أو علم  أو عدل  أو اضلل اهو ايهم أكثر

                                                 
كللللالب انظللللر  اوللللع معراللللة أا احلسللللن بللللأأ هللللذه الطوائلللل  اكللللم علللللى السلللللفيني بللللالكفر  وأهنللللم أكللللهل مللللن ال -  

  يصفهم بظلم و  غلو و  ببدعة  بل والسوا  اععظم عنده سلفيوأ و اخل  ُيكم  م بأهنم من أهل السنة  ..واخلنا ير
 .  ويرة أنه سلف   ومن أهل العدل..و..ويرم  أهل السنة السلفيني بأهنم غالة وراملوأ و

 .سبيل اه وب يار عليه وعلى أهله أن  وأمثالك الدفالء الذين شوهوا هذا املنه  وأهله صدار عن - 1
 .  وهو موجو  يف موقعه" العربية واليونية: لقاء مع أا احلسن حول اعو اع الراهنة على الساحتني"جزء من  - 3
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هللل  ا ُحرواهلللا ملللن كالملللك وملللن موقعلللك هلللالللليت نقلتح  وسلللةهلللذه النصلللوص اخل: أقوووول

لطوائل   بلالزو  شلها ام الناس أشد ومن واخليانام اعكاليب صاحب بأنك تدينك وغ ها
  اإلسلللال  عللللى وفطو تللله منههلللك اسلللا  وليعرالللوا  املخلللا ل ههلللذ ا ويلللع اليعلللره لضلللالل ا

 .وترهاتك بتلبيساتك املخدوعني وفاصة
 :أقولثم 

 أ السلائل سللألك عللن احلركلام اإلسللالمية  وأأ الوهللابيني عللى  عولله يللروأ هللذه  -  
 .احلركام خمالفة ومبتدعة وما قة

ِنللللَ  سلللللفيار صللللا قار شللللهاعار   نعللللم  َنللللن نللللرة أأ هللللذه الِفللللَر  خمالفللللة : لقللللل َ ولللللو كح
ومبتدعللةل عهنللا فرجلل  عللن املللنه  احللل   وأأ واقعهللم يشللهد بللذلك  ولبَلّينللَ  للللك باع لللة  
وأأ هنللاك ارقللة ناجيللة مللن بللني ثللالث وسللبعني ارقللة  كوللا يف احلللديث  وأأ هنللاك طائفللة علللى 

هللللذا الوصلللل     علللللى  احللللل  رللللاهرين   يضللللرهم مللللن فللللذ م و  مللللن فللللالفهم  و  ينطبلللل 
السللفيني الللذين تلرميهم اِللَر  الضلالل بللأهنم وهابيلة  ض تصللرح كلذا عنللك عللى مللنه  سياسلل  

 .متالعب  ولسَ  على منه  السل 
 أ علوللاء املللنه  السلللف  السللابقني والالحقللني ملعيللا  وميللزاأ علللى احللل  واخلَِللل   قللال 

  وقللال [63 :سللو ة البقللرة]..( ا لَِتكحونحللوا شحللَهَداَء َعلَللى النمللاسِ وََكللَذِلَك َجَعِلنَللاكحِم أحممللةر َوَسللطر : )تعللاىل
  أفرجلللله البخللللا ل "أَنِلللللتحِم شحللللَهَداءح اللمللللِه يف اِعَِ  ِ : "...-صلللللى اه عليلللله وسلللللم- سللللول اه 
 (.666)  ومسلم حديث (396 )حديث 

 (:6-2/ " ) عال  املوقعني"يف  -  ه اه–قال اإلما  ابن القيم 
وأتباعللله ملللن   كانللل  اللللدعوة  ىل اه والتبليلللغ علللن  سلللوله شلللعا  حزبللله املفل لللني  امللللو  "
قلل هلذه سلبيل  أ علو  ىل اه عللى بصل ة أنلا وملن اتبعلر وسلب اأ ) :كوا قال تعلاىل   العاملني

فارله وملا جلاء بله وتبليلغ معانيله  لوكلاأ التبليلغ عنله ملن علني تبليلغ أ  (اه وما أنلا ملن املشلركني
والقلللا ة   أحلللد ا حفلللاث احللللديث وجهابذتللله :ولللاء ملللن أمتللله من صلللرين يف قسلللونيكلللاأ العل

و لوا   عاقللهمالذين حفظوا على اعئوة معاقد اللدين و   أئوة اعنا  و وامل اإلسال هم  الذين
 سللبق  للله مللن اه احلسللن تلللك املناهلللَ  نِ   َمللحللىت و َ   ه ومناهلللهمللن الت يلل  والتكللدير مللوا  َ 
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كلللا عبلللا  اه يفهروهنلللا  شلللربح يَ  وو  وا ايهلللا عينلللار   ها ا  اء ت يللل ار بِ شحلللس ض تَ صلللااية ملللن اع نلللا
الذين قال ايهم اإلما  أ د بن حنبل يف فطبتله املشلهو ة يف كتابله يف اللر  عللى  موه  تفه ا

احلوللد ه الللذل جعللل يف كللل  مللاأ اللرتة مللن الرسللل بقايللا مللن أهللل العلللم  :الزنا قللة وا هويللة
  بكتلللاب اه تعللاىل امللللوتى وأَ يحللُيحِ   ويصللاوأ ملللنهم علللى اعلة   ىل ا للدة لم يللدعوأ مللن  للل

وكللم مللن  للال تائلله قلللد   أحيللوهقللد اكللم مللن قتيللل إلبللليهل   العوللى ويبصللروأ بنللو  اه أهلللَ 
 ينفلوأ علن كتلاب اه اريل َ   أثرهم على الناس وما أقبظ أثر الناس عليهم نَ سَ اوا أحِ   هوِ دَ هَ 

  نلاأ الفتنلةوأطلقلوا عِ   اللذين عقلدوا ألويلة البدعلة  ا اهلني وتأويلَ   املبطلني لَ وانت ا  ال الني
يقولللوأ علللى اه   جموعللوأ علللى مفا قللة الكتللاب  خمللالفوأ للكتللاب  اهللم خمتلفللوأ يف الكتللاب

للعوأ جح دَ وخَيِلل  يتكلوللوأ باملتشللابه مللن الكللال   ويف اه ويف كتللاب اه ب لل  علللم ال النللاس مبللا هم
  ".انعول باه من اتنة املضلني  وأ عليهمشبهيح 

 
تأمل كال  اإلمامني أ د وابن القيم  وقا أ بينه وبني كلال  أا الفلنت اللذل يفلر  ايله 

 .بني املنه  السلف  وأهله
 

 ( :7 -6ص" ) عال  املوقعني"وقال ابن القيم يف 
 زلة العظوى لفقهاء اإلسال  لاصل املن"
وا صُّلاللذين فح   يا على أقوا م بلني اعنلا تِ ومن  ا م الفح    القسم الثاي اقهاء اإلسال 

زلة النهلللو  يف لاهلللم يف اع   مبنللل لوا بضلللبط قواعلللد احللللالل واحللللرا نحلللوعح   باسلللتنباك اعحكلللا 
وحاجة النلاس  لليهم أعظلم ملن حلاجتهم  ىل الطعلا    كم يهتدل احل اأ يف الظلواء  السواء
يلا ) :قلال تعلاىل  طاعلة اعمهلام وا بلاء بلنص الكتلاب وطاعتهم أار  عليهم ملن  والشراب

أيها الذين رمنوا أطيعوا اه وأطيعوا الرسول وأول اعملر ملنكم الإأ تنلا عتم يف شل ء الر وه  ىل 
قلال عبلد اه بلن   (اه والرسول  أ كنلتم ت،منلوأ بلاه واليلو  ا فلر لللك فل  وأحسلن تلأويال

وأبلو العاليلة وعطلاء بلن أا  البصلرل بن عبد اه واحلسلنح  رح عباس يف  حدة الروايتني عنه وجاب
وهو  حلدة اللروايتني   أولو اعمر هم العلواء : باح والض اك وجماهد يف  حدة الروايتني عنه
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وقلللال أبلللو هريلللرة وابلللن عبلللاس يف الروايلللة اعفلللرة و يلللد بلللن أسللللم والسلللدل   علللن اإلملللا  أ لللد
 ".دنية عن أ وهو الرواية الثا  هم اعمراء :ومقاتل

 
كللم يهتللدل   زلة النهللو  يف السللواءلاهللم يف اع   مبنلل : "انظللر  ىل قللول هللذا اإلمللا 

وطلاعتهم   وحاجلة النلاس  لليهم أعظلم ملن حلاجتهم  ىل الطعلا  والشلراب  احل اأ يف الظلواء
 ".اخل ...أار  عليهم من طاعة اعمهام وا باء بنص الكتاب

 :هوقا أ بينه وبني قول هذا التائ
مللن كللاأ منللا اهللو النللاج  جزمرللا  و   اهللو : ولسللنا ميزانرللا ومعيللا را علللى احللل  واخلِللل " 

 ".!!ا الك بال تر  
 .أما هو وأمثاله  اليهل ميزانار و  معيا ار على احل ل عهنم على الباطل والضالل

 ".ونعلم أأ أهل السنة ِاَر ن متعد ة : "ومن تالعبه قوله الباطل
يم املخال  للنصوص النبوية وملا عليه أهل احلل  ملن أئولة اإلسلال  ملن هذا القول اعث

 .أأ أهل احل  طائفة واحدة
  :هأسأل مث
 عليللله اه صللللى- اه  سلللول بينهولللا  رّ اَلللل هلللل ؟ وأهلللله السللللف  امللللنه  بلللني  رّ اَلللل ملللن

 ؟اإلسال  أئوة من بعدهم من أو والتابعوأ الص ابة أو -وسلم
 اللليت الطائفللة ذهكلل الثقللة ليسللقطوا لالضللالل أهللل    وأهللله ه املللن هللذا بللني  فللرِّ يح  مللا 

 اللذل امللنه  هلو واحلل   احلل  عللى تزال   أهنا – وسلم عليه اه صلى- اه  سول  ا شهد
 . ليها أشرمح  اليت لل اية وبني أهله بينه التفري  الضالل أهل يريد

 عليله اه صللى- اه  سلول ل خيلا التفري  كذا احلسن أبا أأ املنص  العاقل يرة أ 
 الطائفللة هللذه بللأأ اإلسللال  أئوللة مللن عظلليم عللد  شللهد كوللا  الطائفللة  للذه وشللها ته -وسلللم
 .احلديث أهله  

 .والسنة احلديث بأهل الثقة  سقاك تريدوأ وأمثالك اأن 
 .هأهلو  احل  يف وشكوك متاهام يف الناس وتدفلوأ 
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 بكلل  ليله النلاس ويلدعوأ احلل  عللى أهنلم وأيعلول اللذين احل  أهلمث  للك اه ويأىب 
   .أا احلسن وحزبه حال هو كوا وجز   وليسوا يف  يبهم يرت  وأ ثقة

 
الأين هلذا ملن حكلم الطوائلل  اعفلرة بكفلر أهلل السلنة  وأهنلم أكللهل  : "قوللك -1 

 ".اخل...من الكالب واخلنا ير  أو احلكم بضال م  وابتداعهم  وعوالتهم  وفيانتهم  
 : ولأق 
أبللللو احلسللللن يعلللللم كللللذا الطعللللن والتكفلللل  الظللللاض مللللن الللللذين يصللللفوأ السلللللفيني كللللذه  

اعوصللاه اخلبيثللة  ويعلنللوأ للللك  ومللع للللك يتهللرب ويتالعللب مللن مواجهللة هللذه الطوائلل   
اخل  ..ومنهم التكف يوأ واخلوا ج واعحباش وعّبا  القبو  و علاة وحلدة اع يلاأ وحريلة اع يلاأ

مبا يست قوأ نص ار للوسلوني  والذيرار  لم  مضالل  يتهرب من مواجهتهوغ هم من أهل ال
 . من  ال م وبيانار لل   املبني  على طريقة السل  الناص ني من السابقني والالحقني

واللذل   تسللوظ للله نفسلله ومنههلله بللاحلكم علليهم مبللا يسللت قوأ  َّنللا هللو أبللو احلسللن 
هل يشللهد  للذه الطوائلل  بللأهنم مللن أهللل السللنة ا بللاأ وللاه هللذه الطوائلل   بللل هللو علللى العكلل

  .[6 :سو ة الزفره] (َستحِكَتبح َشَهاَ تلحهحِم َويحِسأَلحوأَ )وأأ السوا  اععظم سلفيوأ  
مث أيللن هللذه الطوائلل   وهلل، ء اعاللرا  الللذين حكونللا عللليهم مبللا و   يف  : "قولللك -3

لنلاس صلد  هلذه ا  علاءام ملن  الس،ال؟ مَسُّلوا لنلا احللاكم بلذلك وا كلو  عليله حلىت يعلره ا
 ".!!كذكا

كل السلفيني ُيكووأ على أهل الضالل مبا يست قوأ  وعلى  أسهم العلواء : أقول
 .الكبا   الو مسوهم لك يظهر للناس أنك أن  الكذاب

 أ ااعللة اإلفللواأ املسلللوني  وااعللة التبليللغ اللليت نعراهللا : ألِسللنا نقللول : "قولللك-6
واعة  ومن فال  للك من أالرا هم  اليح كم عليله مبلا يسلت  ؟ ااعام من أهل السنة وا 

ألسنا َنكم على الصواية بأهنا ارقة محَصنمفة عند أئوة السنة بأهنا من الر  السلنة بلاملعن العلا   
و َّنللللا تلحِنَكللللر أاعللللا م أو أاعللللال بعضللللهم املخالفللللة للللللدين  و  ُيحِكللللم علللللى املعللللني    بللللالقيو  

 ".السابقة؟
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هو الذل ُيكلم لخفلواأ املسللوني وااعلة التبليلغ بلأهنم ملن وحده احلسن أبو  :أقول
مراغولللللار وخمالفللللار لكبلللللا  أهللللل السلللللنة الللللذين ُيكولللللوأ بللللاحل   و  يتالعبلللللوأ يف   أهللللل السللللنة

وبعللللض أاللللرا هم ُيكللللم عليلللله مبللللا   أحكللللامهم مثللللل أا احلسللللن ايهعلللللوأ أصلللللهم أهللللل سللللنة
 .يست  

ليه مبا يسلت    عهنلم هلم أهلل احلل  عنلده  ايلا مث يتوعد من خيالفهم بأنه سي كم ع
 . ا من مها ل

على الصواية اليت تتهاو  عشرام الطر  يف العاض الذين ُيكووأ  وخيال  أهل السنة  
وملللن   بلللأهنم أهلللل  لللاللل عأ يف عقائلللدهم ومنلللاهههم احلللللول ووحلللدة الوجلللو  والشلللركيام

والاهاميلللة وغ هلللا  وهلللم ميثللللوأ السلللوا    يلللة والقا  وس طلللرقهم التيهانيلللة واملرغنيلللة والشلللاللية 
نهل الطلللر  الصلللواية يف تلللاععظلللم يف مصلللر والسلللو اأ و ول امل لللرب العلللرا و ول  اريقيلللا  و  

اعملوال  ايهلاول  مصر قرابة ألفني قا معبو   و ا صنا ي  نذو     و  تنهل أأ يفبال  الشا 
اللللذين   يلللة يف ا نلللد وباكسلللتاأ وبلللنهال ي و  تلللنهل الطلللر  البل و  الطائللللة لزعولللاء الصلللواية 

و  تللللنهل الطللللر  النقشللللبندية  للللللك اإلسللللال  املظلللللو   ميثلللللوأ  للللانني يف املائللللة مللللن املسلللللوني
والسهرو  ية والقا  ية وا شتية اليت تنتشر أيضار يف ا ند وباكستاأ وبنهال ي   وهذه الطر  

والبنايلام عللى ليهلا  حلىت ولاو م القبلاب الضالة ه  اليت تنشر عبا ة القبو  وتشيد املبلاي ع
املوتى  ويعتقدوأ يف اعولياء أهنم يعلووأ بيست يثوأ هم و   اعلوه يف العاض اإلسالم القبو  

 ال يللللب ويتصللللراوأ يف الكللللوأ   ىل غلللل  للللللك مللللن الضللللال م ومنهللللا حما بللللة التوحيللللد وأهللللله
 .والطعوأ الشنيعة ايهم

من أهل السنة كذا اعسللوب اخللائن امللاكر ال لا     يعد أبو احلسن هذه الِفرَ الوالا  
  الي كم  لم رلولار وب يلار ومشلاقة سدل الستا  على هذه املخا ل الكاةيباملنه  السلف   و 

 لل   وأهله بأهنم من أهل السنة  بل السوا  اععظم عنده سلفيوأ؟
علن يف  سلال  أحلد ألِسنا نتكلم على  ر  العلوانية واللياالية   وأ الط : "قولك -5

؟ بل من هلو ا شلرتاك  أو البعثل  اللذل كفمرنلاه بعينله  -اضال عن اعتباع – ىل للك  الدعاة
 ".و أ كنا نفنِّد املقا م وَنذم  منها؟
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  ويتلبهظ أنله هلو وملن عللى انظر  ليه كي  يت دث عن العلوانيني والليااليني: أقول
بللللاعهم  وض يللللنهل البعثيللللني وا شللللرتاكيني  ايعطلللل  ض يطعنللللوا يف  سللللال   عللللا م و  أتطريقتلللله 

  ولعلللله   و  ُيكلللم علللليهم حلللىت بالبدعلللةا ويلللع صلللك بلللراءة ملللن الكفلللر أل أهنلللم مسللللووأ
 .يدفلهم يف السوا  اععظم  وهذا السوا  اععظم عنده سلفيوأ

الليااليلللني وا شلللرتاكيني والبعثيلللني  العلولللانيني و وهكلللذا   يطعلللن يف  سلللال  أحلللد ملللن 
  عا م   يطعن يف  سال  أحد منهم لشدة و عه  أما السلفيوأ اال يست قوأ شيئار من حىت

احرتامه وعطفه  الذا تراه يكيل  م التهم والطعوأ القاتللة  وض يتلو ع ملن حكوله عللى أقلوا م 
  واحلكم علليهم بلأهنم أوىل باللذ   وهلذا طعلن شلديد يف  سلالمهم  قة واملرو بأهنا أوىل بالزند

 .له من الطعوأ ايهم اليت يدش  سالمهم وكم
ويريللللد السلللللفيوأ أأ يللللروا م،لفللللام أا احلسللللن اللللليت انللللد ايهللللا مقللللا م أهللللل البللللدع 

 .وا شرتاكيني ومقا م الليااليني والبعثيني والعلوانيني
 .نريد أأ نراها بش    اليعهل بإبرا ها

 
 كلمة موجزة عن األحزاب المناوئة لإلسالم ومبادئها

 
 :عن الليبرالية لمحة
 :اقالوا  (69  -65  ص) "املوسوعة امليسرة"أص اب  عراهالقد 

ملذهب  أمسلال ينلا ل باحلريلة املطلقلة يف امليلدانني ا قتصلا ل والسياسلل   : الليبراليوة
ي،كللد هللذا املللذهب علللى القبللول بأاكللا  ال لل  : افلل  امليللداأ السياسلل  وعلللى النطللا  الفللر ل

 .عا  ة مع املذهب بشرك املعاملة باملثلولو كان  متحىت وأاعاله 
 .ويف  طا ها الفلسف  تعتود الفلسفة النفعية والعقالنية لت قي  أهدااها 
هلل  النظللا  السياسلل  املبللر علللى أسللاس اصللل الللدين عللن الدولللة  : وعلللى النطللا  ا وللاع  

لنظللا  الاملللاي وعلللى أسللاس التعد يللة اعيديولوجيللة  والتنظيويللة احلزبيللة والنقابيللة  مللن فللالل ا
حريللة  التشللريعية والتنفيذيللة والقضللائية لل فللاث عليهللا  ويف كفللل: الللدميقراط  بسلللطاته الللثالث
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اعاللرا  مبللا يف للللك حريللة املعتقللد     أأ الليااليللني يف ال الللب يتصللراوأ  للد احلريللة   تبللاك 
 .ستعورةواستعبا  للشعوب امل اللياالية با ستعوا   وما يتضون للك من است الل

تأفلللذ منبعهلللا ملللن املد سلللة الطبيعيلللة  الللليت ت،كلللد عللللى أنللله يوجلللد نظلللا  : والليااليلللة ا قتصلللا ية
طبيعلل  يت قلل  بواسللطة مبللا  ام اإلنسللاأ ا قتصللا ل  الللذل ينوللو بشللكل طبيعلل  َنللو تلبيللة 
أقصى احتياجاتله بأقلل ملا ميكلن ملن النفقلام  عللى أأ اقيل  احلريلة ا قتصلا ية ُيقل  النظلا  

بيعلل   ويف للللك تللدعو الليااليللة ا قتصللا ية  ىل عللد  تللدفل الدولللة يف النظللا  ا قتصللا ل الط
ر   مسيلللث وملللالتوس و يكلللا  و وجلللوأ   ىل أ ىن حلللد ممكلللن  وملللن أشلللهر ملللن نلللا ة بالليااليلللة

  .ستيو ام مل

 :اخالصة هذا املذهب
 .الأنه مذهب  أمس

والسياسللل   الللال يللل،من با قتصلللا  يللل،من باحلريلللة املطلقلللة يف امليلللدانني ا قتصلللا ل  -أ
اإلسالم   اهو يبيظ الربا والقوا   وكل ما يتعا   مع ا قتصا  اإلسالم  املقر  يف الكتاب 
والسنة  وما قر ه اقهاء اعمة  وهذه احلرية املطلقة يف  طا ها الفلسلف  تعتولد الفلسلفة النفعيلة 

اإلسللال  و  شلليئار منللهل عأ أهلهللا    والعقالنيللة لت قيلل  أهللدااها  و  تعتوللد يف هللذا امليللداأ
مللللا عنللللدهم اخل  اللللأهوأ ...ل عأ منبللللع عقيللللد م مللللن املد سللللة الطبيعيللللةعالقللللة  للللم باإلسللللال 
 .ال اية تا  الوسيلة: املذهب امليكاايل 

ويف امليداأ ا جتواع  سياستها مبنية على اصل الدين عن الدوللة  أل أهنلم    -ب
 .عاته يف أل جمالاكوية اه وتشريُحي،منوأ 

ملن أشلهر أئولة هلذه الن للة و ،من بالدميقراطيلة وحريلة املعتقلد أل حريلة التلدين يو  -جل
هللل، ء أئولللتهم  الللال   ر   مسيلللث وملللالتوس و يكلللا  و وجلللوأ سلللتيو ام مللللامل رقلللة يف الكفلللر 

و  باخللفلاء الراشلدين و  بأئولة  -صللى اه عليله وسللم-عالقة  م باإلسلال  و  برسلول اه 
 .اإلسال 

ومع كل هذا يرة القا ئ أأ أبا احلسن يتو ع عن الطعلن يف  سلالمهم  بلل يتلو ع علن 
 .الطعن يف  سال   عا م
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 :نموذج عن دين حزب البعث"
 اليت   يفرقوأ ايها بني املسللم واليهلو ل والنصلراي( القومية)هم   يعتزوأ    بالعروبة  -أو ر 

والشلليوع   و  يللدفلوأ املسلللوني مللن غلل  العللرب يف حسللاكمل بللل يقللدموأ اليهللو ل العللرا 
 .والنصراي العرا والشيوع  العرا على املسلم من غ  العرب

 : ايقول شاعرهم 
 وس وا جبثواي على  ين برهم     ب أمة هبوي عيدار  عل العرِ 

 سهالر بعده جبهنم سال  على كفر يوحِّد بيننا       وأهالر و 
 :ويقول شاعر رفر

 رمن  بالبعث  بار   شريك له     وبالعروبة  ينار ماله ثاي
وي،منللوأ بالدميقراطيللة اللليت تنللاهض اإلسللال  يف نظاملله السياسلل  ونظاملله ا جتوللاع   وحللل  

 .حمله يف عد  من بلداأ اإلسال   ااحلكم والتشريع  ا   ه  ب العاملني يف  ين ه، ء
ي،منوأ با شرتاكية املا كسية املناهضة لالقتصا  اإلسالم  بإل اء  كلن ملن أ كلاأ اإلسلال  أ  و 

 .وهو الزكاة  و ب عندهم ومن العدل تأميم الثروام بعد كب  ومصا  ة احلريام
وهللاك أيهللا القللا ئ املسلللم  سللتو هم ومبللا ئ حللزكم اعساسللية منقللو ر مللن موقللع حللزب البعللث 

 :مع تعليقام عليها موجزة العرا ا شرتاك 
  .وحدة اعمة العربية وحريتها: املبدأ اعول: "قالوا

يف توجيلله  ( )العلرب أمللة واحللدة  للا حقهللا الطبيعلل  يف أأ ايللا يف  ولللة واحللدة وأأ تكللوأ حللرة
 : و ذا اإأ حزب البعث العرا ا شرتاك  يعتا.. مقد ا ا

تهزأ و  ميكن عل قطر من اعقطا  العربية أأ الوطن العرا وحدة سياسية اقتصا ية   ت - 
 . يستكول شروك حياته منعز ر عن ا فر

تزول ايعهلا  (1)اعمة العربية وحدة ثقااية  وايع الفوا   القائوة بني أبنائها عر ية  ائفة -1
 . بيقظة الوجداأ العرا

 . ( )توجيه مقد اتهالوطن العرا للعرب   و م وحدهم ح  التصره بش،ونه وثرواته و  -3

                                                 
 .والعرب أمة واحدة   ار  بني مسلم ويهو ل ونصراي وشيوع  أل   قيو  عليها من اإلسال  -  
 .والناصريني البعث حزبومنها اإلسال  يف عقيدة  - 1
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  .شخصية اعمة العربية: املبدأ الثاي

  وتتسلللم حصلللب احليويلللة واإلبلللداع  (1)اعملللة العربيلللة يلللتص مبزايلللا متهليلللة يف هنضلللا ا املتعاقبلللة
وقابليلة التهللد  وا نبعللاث  ويتناسلب انبعاثهللا  ومللار ملع َّنللو حريللة الفلر  ومللدة ا نسللها  بللني 

 : و ذا اإأ حزب البعث العرا ا شرتاك  يعتا..  (3)تطو ه وبني املصل ة القومية
 . حرية الكال  وا جتواع وا عتقا  والفن مقدسة   ميكن عل سلطة أأ تنتقصها - 
حسلب العولل اللذل يقوملوأ بله  - (6)بعلد ملن هم ارصلار متكاائلة -قيوة املواطنني تقد   -1

 .  أل اعتبا  رفريف سبيل تقد  اعمة العربية وا  ها ها  وأ النظر  ىل
  سالة اعمة العربية : املبدأ الثالث

وترمل   (5)اعمة العربيلة لام  سلالة فاللدة تظهلر بأشلكال متهلد ة متكامللة يف مراحلل التلا يأ
و لذا ..  ىل وديد القيم اإلنسانية وحفز التقد  البشرل وتنوية ا نسها  والتعاوأ بلني اعملم 

 : يعتا أأ اإأ حزب البعث العرا ا شرتاك 

                                                                                                                                            
وحىت اإلسال     و  أأ يتدفل يف ش،وأ اعمة العربية يف  ين هذا احلزب وأمثاله من اعحزاب القومية ا شرتاكية  -  

 .العلوانية
  اللإأ جللاملوه أو جللاملوا اللر  بللني العهللو  ا اهليللة واإلسللال   ولعلهللم   يقصللدوأ اإلسللال  اإنلله عنللدهم  جعيللة   - 1

صللى اه -  عأ اإلسلال  وحل  أوحلاه اه  ىل حمولد  -صللى اه عليله وسللم-للك عأ منشأه عروبة حمود  أهله اإَّنا
 .-عليه وسلم

 .انتبه  عتزا هم بالقومية العربية اليت يدينوأ كا بدل اإلسال   ويفخر كا قيا ا م وشعرا هم كوا تقد  - 3
 .ذل يراع عندهم هو العول خلدمة احلزب ومبا ئه َّنا يعطوأ الفرص ععضاء حزكم  والعول ال - 6
مللا هلل  هللذه اعشللكال املتهللد ة املتكاملللة؟ ومللا هلل  هللذه القلليم؟  اقبللل اإلسللال  كللاأ العللرب أهللل جهللل و للالل  - 5

وشلرك  يعبللدوأ اعحهللا  واعشلها   وأهللل اقللر مللدقع   ايقتلل أحللدهم ولللده فشللية الفقلر  ويللأكلوأ ا يلل   واو للى 
ا  يقتل بعضهم بعضا  ويسع بعضهم بعضا  ويستعبدهم الفرس واعحباش والروماأ  الوا بعث اه و هية   حدو   

باإلسال  اأنعشهم به وأنقذهم من كل تلك املخلا ل واملهاللك  وانتشللهم و اعهلم ملن  -صلى  اه عليه وسلم- سوله 
ينهم اإلسلال  عللى كلل اع يلاأ  ومكملنهم حضيضها  اأعلى اه شأهنم على اعمم كلها  وص هم أمة واحدة  وأرهر  

اه يف اع    اكانوا سا ة الدنيا وقا  ا وأساتذ ا  وانتشر العدل واعماأ على أيديهم يف شىت بقاع اع    اوألوها 
 عد ر بعد أأ امتألم رلوار وجو ار  اوالا قّد  ميشليل عفلل  واحلكوملام الليت قامل  عللى مبا ئله؟ ملا قلّدم     الظللم

أهللالر : واإلحلللا  وانتهللاب ثللروام اعمللة والكبلل  والقتللل والللدما  وتضللييع أ ا لليهم وممتلكللا م  و ىل جانللب هللذا يقولللوأ
 .وسهالر جبهنم
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ا سلتعوا  وكلل مللا ميل   ليله عوللل  جرامل  يكاا لله العلرب جبويلع الوسللائل املوكنلة وهللم  - 
يسللللعوأ  للللون  مكانللللا م املا يللللة واملعنويللللة  ىل مسللللاعدة ايللللع الشللللعوب املنا لللللة يف سللللبيل 

 . حريتها
اإلنسلانية جموللوع متضلامن يف مصللل ته  مشلرتك يف قيولله وحضلا ته  اللالعرب يت لذوأ مللن  -1
معهللا علللى   للا   ( )حلضللا ة العامليللة وي للذوهنا وميللدوأ يللد اإلفللاء  ىل اعمللم اعفللرة ويتعللاونوأا

 .نظم عا لة تضون  ويع الشعوب الرااهية والسال   والسوو يف اخلل  والروح
 

 سياسة احلزب الدافلية
 
ذيللللة   والسلللللطة التنفيتعللللد ل (1) ميقراطلللل هللللو نظللللا   ا وهو يللللة اليونيللللةنظللللا  احلكللللم يف  - 

 . أما  السلطة التشريعية اليت ينتخبها الشعب مباشرة مسئولة
 
اللليت وهو يللة اليونيللة و هلل  الرابطللة الوحيللدة القائوللة يف ا والدينيللة القوميللة الوطنيللة و الرابطللة  -1

  وتكللااظ سللائر العصللبيام الللوطن واعمللةتكفلل ا نسللها  بللني املللواطنني وانصللها هم يف بوتقللة 
 .(3)لعرقيةاملذهبية والطائفية وا

 
 . نظا    مركزل يونيةال وهو يةنظا  اإل ا ة يف ا  -3
 
وجعلها حقيقة حية يف احليلاة  ( )(حكم الشعب)يعول احلزب على تعويم الروح الشعبية  -6

الفر ية  ويسعى  ىل و ع  ستو  للدولة يكفل للوواطنني العرب املساواة املطلقلة أملا  القلانوأ 

                                                 
أل أهنلم ي،منللوأ بللأفوة اع يللاأ  ويريللدوأ   للا  نظللم عا لللة  أمللا اإلسللال   يللن اه اهللم وسلليدهم ميشلليل عفللل     -  

 .لنظم الشيوعية واليهو ية والنصرانيةي،منوأ به ومستعدوأ أأ يقبلوا ا
أيلن اإلسللال  ونظاملله وقللد جربلل  أنظوللة حللزب البعللث يف شللكل  ول وللاو وا حللدو  أعللىت الللدكتاتو يام مللع حركللا  - 1

 .لخسال  من بني اع ياأ
 .وعلى  أسها اإلسال  احل  اهم يكاا ونه جبد - 3
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  ا  لم  وافتيللا  ممثلليهم افتيلا ار صللا قار ويهيلو  لم بللذلك حيلاة حللرة  والتعبل  مبللء احلريللة علن
 . وكرمية يف  طا  الدستو  والقانوأ

 
يو للع مبلللء احلريللة تشللريع موحللد للدولللة العربيللة منسللهم مللع  وح العصللر احلا للر وعلللى  -5

 . (1) وء وا ب اعمة العربية يف ما يها
 
 ."ة سلطة أفرة وه  تتوتع ُحصانة مطلقةالسلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أي -9
 

  ( )إشادة حزب البعث االشتراكي ببعض زعماء الشيوعية
 نزعة الت ر  والنضال ووع سو ية وانلزويال - : "قال ممثلو حزب البعث يف  سالتهم

ووع بني سلو ية وانللزويال قواسلم ار يلة ونضلالية مشلرتكة كثل ة علا تا خيهولا السياسل   وبقلد 
ّكل السيد الرئيهل بشا  اعسد اليو  عنواأ احلركة القوميلة املت لر ة القلا  ة عللى التفاعلل ما يش

مللع الت يلل ام الفكريللة والعلويللة ومواكبللة احلداثللة يف الللوطن العللرا  اللإأ الللرئيهل هوغللو شللاايز 
ت ر ية حفيد الثو ة البوليفا ية والقائد الكب  على مستوة أمريكا الالتينية  يعّد عنواأ احلركة ال

يف أمريكلللا الالتينيلللة  ولللللك  هلللة ا نطلللال  ملللن  (6)وملللا متثلللله ملللن وديلللد للوشلللروع اليسلللا ل

                                                                                                                                            
ه  والشللعا  عنللد كللل اعحللزاب العلوانيللة اللليت قاملل  علللى يريللدوأ حكللم الشللعب بالشللعب   ُحكللم اه  وهللذا املللن -  

مبللا ئ وشللعا ام و للعها  للم مالحللدة اليهللو  والنصللا ة  للو اإلسللال  و ل ل أهللله وعلللى  أسللهم العللرب  والواقللع أأ 
الشللعوب اللليت خيللدعوهنا كللذه الشللعا ام   نصلليب  للم منهللا    الللذل واخلللوه وا للوع  واحلكللم والثللروام  َّنللا هلل   للذه 

 .اعحزاب
أل مبلء احلرية من اإلسال   وينسهم هذا التشريع مع  وح العصر احلا ر على  وء التهلا ب العصلرية ا شلرتاكية  -1

الشيوعية وغ ها    اإلسال  اإنه قد مضى وانقضى  اهو   ميثلل    الرجعيلة عنلد اللدميقراطيني ا شلرتاكيني التقلدميني  
 .لذين يعتزوأ بالعهو  ا اهلية قبل اإلسال واحلقيقة أأ ه، ء هم الرجعيوأ ا

 
 (.33)من كال  طويل  انظر  سالة البعث  العد   - 3
 .حزب البعث يدعو  ىل التهديد وهو يعر التهديد من هذا النوع اليسا ل - 6
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لألملللم والشلللعوب َنللو مقاوملللة ا حلللتالل وا يونللة  وبنلللاء العداللللة  ( )الللرتاث الثقلللايف واحلضللا ل
 .والسال 

هو ية وقد أجرة السيد الرئيهل بشا  اعسد مباحثام مثورة مع الرئيهل هوغو شاايز  ئيهل ا
 6-3انلللزويال البوليفا يللة  فللالل  يا تلله الناج للة للهوهو يللة العربيللة السللو ية يف الفللرتة مللا بللني 

 .1776أيلول 
 
والرئيهل شاايز قائد كب  على مسلتوة أمريكلا الالتينيلة والعلاض  تسلتند سياسلته  ىل اكلر " -1

تسللت قه الشللعوب لبنللاء سياسلل  عويلل  يعتللا اقيلل  السللال  واعمللن يف العللاض مللدفالر حقيقيللار 
ويقلّد  حفيلد الثلو ة البوليفا يلة َّنولجلار  اقيلار يف العالقلام . مستقبلها و اية اسلتقرا ها وتطو هلا

الدوليللة  اقللد أفللذم السياسللة اخلا جيللة الفنلللزويلية من للى رفللر منللذ وصللوله لل كللم  وقيللا ة 
علدة ومتنوعلة  ثو ته اليت حققها بسال  وحرية و لون  طلا   سلتو ل  ملن فلالل  صلالحام 

سياسلللية واقتصلللا ية واجتواعيلللة  انعكسللل    ابلللار عللللى الشلللعب الفنللللزويل   وأحلللدث  تبلللد ر 
حقيقيار يف اعو اع يف انلزويال  ومن فالل السع   ىل عاض ميكلن ملن فاللله مواجهلة ا يونلة 

ليلللة الللليت ولللليهل فاايلللار أّأ أمريكلللا الالتينيلللة باتللل   عبلللار أساسللليار عللللى السلللاحة الدو . اعمريكيلللة
 1 مس  فريطتها ثو ة هوغو شاايز ا جتواعية وا قتصا ية والسياسية  منذ تولّيه السلطة يف 

 .(1)" 666 شباك 
 

 
 
 الحزب االشتراكي الفنوزويلي الموّحد -3

                                                 

ئيهل الشليوع   لا  عا  ىل اللرتاث الثقلايف واحلضلا ل لألملم والشلعوب اإَّنلا يريلد هلذا النلوع اللذل قلا  بله وجلد ه اللر  - 
 .هوغو شاايز املبّهل لدة حزب البعث ا شرتاك 

 
انظر  ىل هذا التوهيد لشاايز الشيوع  واإلشا ة بفكره الشيوع  وسياسته الشيوعية وأهنلا َّنلولج  ا  يف العالقلام  - 1

 .الدولية
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يعّد احلزب ا شرتاك  الفنلزويل  املوّحد الو يلث الشلرع  حللزب احلركلة ا وهو يلة اخلامسلة الليت 
  وه  امتدا  لل ركة السرية الليت أنشلأها اللرئيهل هوغلو شلاايز و ملال ه  662 تأسس  عا  

وعرالل  باسللم احلركللة الثو يللة  وقللد أسللهل  666 العسللكريوأ بعللد فللروجهم مللن السللهن عللا  
عللا  علللى و  ة ا للر  سلليووأ بوليفللا  وكانلل  مسلل،ولة 177شللاايز هللذه احلركللة مبناسللبة مللرو  

شللاايز ملللن السلللهن  حيلللث أجلللرة العديلللد ملللن  عللن ا نقلللالب العسلللكرل اللللذل قلللا ه اللللرئيهل
منللذ أ بعينللام القللرأ  ( )اللقللاءام والتقللى الشلليوع  القللدي لللويهل ميكيلينللا  وهللو منا للل نقللاا

وأجللرة معلله اتفاقللار لتأسلليهل حللزب ا وهو يللة اخلامسللة اللليت تعللر تللا يأ ا للر  بوليفللا  . املا لل 
 .والتوجه خلل  اهو ية جديدة تعيد احلياة لفنلزويال

. وقللد  اعلل  حركللة ا وهو يللة اخلامسللة منللذ  عالهنللا شللعا  اإلصللالح ا جتوللاع  وا قتصللا ل
ومتيز هذا احلزب بأنه . ويصفها املراقبوأ بأهنا حزب لو توجهام يسا ية  و أ ض يعلنها راهرار 

وّوللع مكللّوأ ملللن فللليط ملللن السياسلليني والعسللكريني  اسلللتفا  منلله شلللاايز يف تكللوين قاعدتللله 
للوصللول  ىل  ئاسللة ا وهو يللة  وأهللم حللدث سللّهلته حركللة ا وهو يللة اخلامسللة أهنللا ا نتخابيللة 

احلزبني اللذين رلال مهيونلني عللى السلاحة السياسلية الفنللزويلية   666 أقص  يف انتخابام 
وقلللد أصلللبظ هوغلللو شلللاايز . و لللا احلركلللة الدميقراطيلللة ا جتواعيلللة واحللللزب اللللدميقراط  املسلللي  

وقللللد  للللّو  حركللللة .  ئيسللللار لفنلللللزويال منللللذ للللللك التللللا يأ( اخلامسللللة حركللللة ا وهو يللللة) علللليم 
ا وهو يللة اخلامسللة عللد ار مللن اليسللا يني الرا يكللاليني وبعللض القللوميني وعناصللر مللن مناصللرل 

-وولرل فلفهلا الاه  كثل ة  وعهلا ا سلتياء اللذل علّم انللزويال . ا واه العسكرل املتشلّد 
كوا االف  احلركة يف الوقل  نفسله % .27ها نسبة الفقراء بعد ما واو م اي -الدولة ال نية

مع بعلض اعحلزاب الفنللزويلية الصل  ة لتقطلع الطريل  أملا  اعحلزاب التقليديلة الليت كانل  تعلّد 
 .أكا منااهل  ا

الفنللزويل  املوّحلد  ويف  (1)أعلن الرئيهل شلاايز التوهيلد لقيلا  احللزب ا شلرتاك  1779يف عا 
زب مللل،متره وانتخلللب هيئاتللله  والللا  اللللرئيهل هوغلللو شلللاايز برئاسلللة احللللزب عقلللد احلللل 1772علللا  

 ".لفنلزويل  املوّحدا ا شرتاك 
                                                 

  شا ة كذا الشيوع  النضال  اعال  يدل هذا؟ -  
2
زب البعللث ا شللرتاك  تعللره هللل يللدينوأ باإلسللال  الللذل شللهد  للم بلله أبللو ومللن  سللتو  ومبللا ئ حلل. أل الشلليوع  - 

 .احلسن أو هم يدينوأ بدين رفر



 22 

 
انظر كي  يشيدوأ بالشليوعيني والشليوعية  و  يشليدوأ باإلسلال  و  برسلول  :أقول

اإلسال  و  بالص ابة الكرا  وعلى  أسهم أبو بكر وعور وعثواأ وعلل  و  بعلولاء اإلسلال  
 .املصل ني االد ين  ويشيدوأ بتهديد شاايز الشيوع و  ب

اقل ل بربلك كيل  يسلتهيز اإلفلواأ املسللووأ الت لال  ملع هلذا احللزب واعحلزاب اعفلرة 
  تقلل عنله سللوءار  ويشلكلوأ مللع هلذه اعحللزاب جبهلة واحللدة للتعلاوأ علللى اللز  ل والفللنت   

اقللل أبللو الفللنت  وألفلل  أنظللا  مللن  ويقللر للللك اإلمللا  املللأ ا املصللرل أبللو احلسللن  و أ شللئ 
يشهدوأ له بالسلفية وُيا بوأ السلفيني من أجله   اهل أعوا م ومواقفهم تنطلل  ملن سللفية 

 مثل سلفية أا احلسن؟
 

 : نموذج عن الحزب االشتراكي
هللو حللزب  للال يلل،من با شللرتاكية العلويللة  وهلل  مللذهب اقتصللا ل وسياسلل   نللا ة بلله 

  وقد بن ما كهل نظريته هذه بناءار على قوانني ...شر امليال ل ما كهل يف القرأ التاسع ع
انظلللر املوسلللوعة "مساهلللا باحلتويلللة الللليت   قبلللل لألالللرا  مبعا  لللتها أو الوقلللوه يف سلللبيلها  

 (.692-1/696" )امليسرة يف اع ياأ واملذاهب واعحزاب املعاصرة
 .وم،سسها ما كهل اليهو ل املل د

 :نموذج عن الناصريين
 . اب حركة قومية يسا ية علوانيةهم أص

 .الفكر املا كس  املا ل أحد  وااد اكرها الذل تلبسه الثوب القوم  •
الناصرية أبعدم الدين من كل مبا ئها ومما سلا ا  وملن هنلا جلاء وصلفها بالعلوانيلة أو  •

 (.661/ " )املوسوعة امليسرة"الال ينية  انظر 
 

مظللاهر الللنظم الدميقراطيللة اللليت ميللا س ايهللا الشللعب  أحللد:  ميقراطيللة نيابيللة :الديمقراطيووة
  وايهلا -( ) اجلع الامللاأ-مظاهر السيا ة بواسطة جملهل منتخب من نلواب ملن الشلعب 

                                                                                                                                            
 
 (.666-1/669" )املوسوعة امليسرة"انظر  -  
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ُيلللتفل الشلللعب ُحللل  التلللدفل املباشلللر ملوا سلللة بعلللض مظلللاهر السللليا ة علللن طريللل  وسلللائل 
 :خمتلفة أ ها

ب بو لع مشلروع للقلانوأ جمولالر الشلع علد  ملن أالرا  بلأأ يقلو : ح  ا قرتاع الشعع - 
 .( )أو مفصالر  مث يناقشه االلهل النياا ويصوم عليه

بلأأ يعلر  القلانوأ بعلد  قلرا  الامللاأ لله عللى الشلعب ليقلول  : ح  ا ستفتاء الشعع -1
 .كلوته ايه

وهللو حلل  لعللد  مللن النللافبني ُيللد ه الدسللتو  لالعللرتا  يف : حلل  ا عللرتا  الشللعع -3
مللن صللدو ه  ويرتتللب علللى للللك عر لله علللى الشللعب يف اسللتفتاء عللا    فللالل مللدة معينللة

 .(1)اإأ واا  عليه نحفذ و   بطل  وبه تأفذ معظم الدسات  املعاصرة
و  شلللك يف أأ اللللنظم الدميقراطيلللة أحلللد صلللو  الشلللرك احلديثلللة يف الطاعلللة وا نقيلللا  أو يف 

التشلللريع املطلللل  ويف  وحقللله يف -سلللب انه وتعلللاىل -التشلللريع  حيلللث تل للل  سللليا ة اخللللال  
توجيلله اخلطللاب املتعللل  بأاعللال املكلفللني اقتضللاءر أو ييلل ار أو و للعار  ووعلهللا مللن حقللو  

مللا تعبللدوأ مللن  ونلله    أمسللاء مسيتووهللا أنللتم وربللا كم مللا : ) املخلللوقني  واه تعللاىل يقللول
دين القليم ولكلن أنزل اه كا من سللطاأ  أ احلكلم    ه أملر أ  تعبلدوا     يلاه لللك الل

" املوسلللللللوعة امليسلللللللرة"  ( أ احلكلللللللم    ه: )  ويقلللللللول تعلللللللاىل(أكثلللللللر النلللللللاس   يعلولللللللوأ
(1/ 799.) 

واحلللل  اللللذل   ميلللرتل ايللله مسللللم أأ احلكلللم ه وحلللده يف العقائلللد والعبلللا ام : أقوووول
اخل    شريك له يف شل ء ملن لللك  وهلذه املنلاه  الليت ...واملناه  والسياسة وا قتصا  

تنقهللللا اعحللللزاب وفاصللللة املوجللللو ة يف املشللللرتك وهلللل  علوانيللللة قللللد اصللللل  بللللني الللللدين يع
والدولللة  وأسللندم حلل  اعحكللا  والتشللريعام  ىل الشللعبل ميللا س الشللعب حاكويتلله اللليت 
أعطته الدميقراطية من فالل جمالسه النيابية ُحيث تستطيع هذه االالهل أأ الل ملا تشلاء 

 .وار  ما تشاء
                                                 

1
أ أي  لو كانوا  ا ني ُحاكوية اه العا لة الثابتة بكتاب اه العظليم وسلنة  سلوله الكلري أُيتلاجوأ  ىل قلانوأ جمولل   - 

 مستو   من اليهو  والنصا ة؟ومفصل و 

 لا قاموا با قرتاع الشعع وا ستفتاء الشعع إلقرا  هذا القانوأ أو عد   قرا ه اوا مص هم  لا ض يقروه؟ ُيتول أأ  - 1
 .بقانوأ أسوأ منه  مث   يعرجوأ على القررأ و  على السنة و  على اقه اعمة ا يئو 
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تقد أهله املخلصوأ املتوسكوأ به أأ ح  التشريع ه وحده  وليهل لألمة أما اإلسال  ايع
و  لعلوائهلا و  عارا هلا حلل  التشلريع والت للري والت ليلل يف شل ء  هللذا ملا يللدين بله كللل 

صلللى اه عليللله -مسلللم ثابلل  علللى  ينلله  وهللذا اللللذل  ّل عليلله كتللاب اه وسللنة  سللوله 
 .( ")-وسلم

 
 (:3ص)قال أبو احلسن يف  -2
ا فال  الشيأ املدفل  يف حكوه على شخص ما ويف جزئية ما من  " ولو سلونا أأ أحدر

كلال  لله  أيكللوأ كلذا ممللن يحثلر علللى هلذه ا زئيللة املختلل  يف احلكللم عليهلا؟ اضللالر علن بقيللة  
كلللال  هلللذا الرجلللل  اضلللالر علللن بقيلللة أصلللول هلللذا امللللذهب الباطلللل؟ اضلللالر علللن أصلللول بقيلللة 

و أ كللاأ الشلليأ  بيللع ! ؟ أهللذا كللال  مللن يعللره مللا خيللرج مللن  أسلله؟املللذاهب اعفللرة الضللالة
يعر بذلك غ ل اليذكر كالمه بنصه  وليوثقه بالطر  العلوية  مث  علل ل ل ه ارصلة النظلر يف 

هل يوااقه على ا امه أ     هكذا عرانا املنه  العلو  املنص   : هذا الكال  أيضرا  مث يقر 
وهلللو   يقللليم ملنههيتهلللا و نرلللا  !!( اعسلللتال)الية الللليت بل هلللا هلللذا و   اولللا اائلللدة   جلللة اعسلللت

اينسب  ىل الرجل كالمرا  وأ توثي  لله عنله  و أ وثمقلهل ابلدوأ اقله ملعنلاه  و أ اقهلهل ابلدوأ 
معراللة عسللباب قبوللله أو   ه  و أ  ّ هل ابللدوأ معراللة ملنزلللة هللذا الللر   وقللِد  هللذا اخلطللأ  و أ 

أهكللذا تكللوأ اعسللتالية اللليت !! يلل،ول  ليلله الللر  مللن مصللاحل ومفاسللد عللرهل ابللدوأ مراعللاة ملللا
يفافر هذا اعستال ببلوغ   جتها؟ انعول باه من ا وة الذل يحعو  ويحصلم  ويل،ول بلاملرء  ىل 

 ".ا نسالخ من الرتب السنية بعد بلوغها
  

 : أقول
ر كلا كفِّليح   ةكلا   بل يالفر يف أصلول ويف  لال م  أن    يالفر يف جزئيام -أ

  بللدوأ أحكللا   وأنلل  يطلل  مللن كالملل  كلوللام  علللى نقلهللاأ يللد السللل  الصللاحل  وأنللا   

                                                 

 .(66 -99 ص) "ة اإلسالمية من  ال م أا احلسن الدميقراطية واملنههيةبراءة الشريع"منتزع من كتاا  -  
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ويفلل  تلللك الطامللام  وملللا تللرة ابتعللا ل عللن اعحكللا  بللالتكف  تلللزمر بللالتكف   اهللل هللذه 
 اععوال فاله يف جزئية أيها املضلل؟

ا  يف التوسللك بالكتللاب نعللم الشلليأ  بيللع يعللره بعولل  مللا خيللرج مللن  أسلله  وجلل -ب 
 .والسنة  وجا  يف اتباع السل  يف نصرة احل  والذب عنه

وأنلل  علللى العكللهلل عنللك جمنللد للللدااع عللن الباطللل وعللن أهللله  اللأعوى اه قلبللك  
 .ارتة احل  باطالر والباطل حقار 

 .وترة املتوسكني باحل  جها ر    يفهووأ و  يعقلوأ
نلللوأ يف احلللل  وير ونللله  ويطعنلللوأ يف أهلللله وللللك أسلللاله كثلللر ملللن الللر  الضلللالل يطع

و  الصلل ابة الكللرا  و   -عللليهم الصللالة والسللال -ويشللوهوهنم  وض يسلللم مللن هللذا اعنبيللاء 
 .أئوة اإلسال 

ومن أصولك الباطلة املنه  الواسع اعايظ الذل تنطل  منه  ىل اللدااع علن ملن يطعلن 
اء  اللال يسللت رب منللك الطعللن يف  بيللع يف بعللض اعنبيللاء ويطعللن يف كثلل  مللن الصلل ابة اعصللفي

 .و فوانه مبا ض تسب   ليه
واللللذل أ يلللن اه بللله وملللن منههللل  أي أنقلللل كلللال  ملللن انتقلللده  وأعللللم ُحولللد اه حللل   

 .العلم ما ينطول عليه من الضالل  اأحبنيِّ هذا الضالل
ته  أملللا أي   أاقللله ملللا يف كلللال  ملللن انتقلللده  ىل رفلللر االللرتاءام أا احلسلللن وسفسلللطا 

اولللن التشلللويه اللللذل   يعهلللز عنللله أحلللد ملللن أهلللل الضلللالل  اللللذين ملللن أسلللالاهم يف التشلللويه 
أعداء اعنبياء الذين يرموأ الوح  املنلزل علليهم ملن  ب العلاملني بأنله سل ر وبأنله ملن أسلاط  

 . اعولني
  

 (:6-3ص)قال أبو احلسن يف  -6
[ َواِجَتِنبحلوا قَللِوَل اللزُّو ِ : ]وجللوالعهب بعلد أأ قلال ملا قلال لهلب يتللو قلول اه علز  " 
َوَمِن َيِكِسِب َفِطيَئةر َأِو ِ ِ رلا مثحم يَللِرِ  بِلِه بَرِيئرلا اَلَقلِد اِحَتَولَل بلحِهَتانرلا : ]وقوله سب انه{ 37:احل }



 26 

وقول  سلول اه صللى اه عليله وعللى رلله وسللم عنلد أ لد وأا { 1  :النساء}[ َوِ ِ را محِبينرا
ومللن فاصللم يف باطللل وهللو يعلللمل ض يَلللَزِل يف سللخط اه حللىت ينلللزع  ومللن قللال يف  : "... او 

وغ  للك من أحا يلث " م،من ما ليهل ايهل ححِبهل يف   غة اخلبال حىت يأيت باملخرج مما قال
يف صللفام املنللااقني  اهللل   يوجللد ملل،من للله حرمللة     بيللع املللدفل  وألنابلله؟ أللليهل الللذين 

ائع والقبللائظ ملل،منني أيضرللا؟ هللل أنللتم   تللذكروأ هللذه اع لللة     لا    ترمللوهنم يللا هللذا بالفظلل
عليكم أحد  وكش  باطلكم وللو بلاحل   عنلدها تعرالوأ حرملة املل،من  وملا    لو  أأ يقلال 

أكثلر ملن نيسلني سلّبة وطعنلة  -أحيانرلا –ايه؟ أما كتاباتكم اليت اول الصف ة الواحلدة ايهلا 
كلللل هلللذا  لللو  لكلللم  عنللله جلللرح وتعلللديل  وأنلللتم أئوتللله يف هلللذا    ( )ملللن الزندقلللة اولللا  وهنلللا

 ".!!والعهب أأ جرحكم ليهل مبنيسا على ا جتها  يف نظركم  اكأنه وِح ن يوحى!! العصر
 أ استشلللها ل بلللا يتني امللللذكو تني واحللللديث النبلللول حللل   وأنلللا عللللى طريقلللة : أقوووول  

ى أهلل البلدع واعهلواء  واعحا يلث الليت السل  يف ا ستشها  با يام النا لة يف املشركني عل
 .ايها عالمام املنااقني  ولكنك وهل منه  السل  أو تتهاهله اتباعار  واك

وأنلل  وحزبللك ياصللووأ يف الباطللل  وتقولللوأ يف امللل،منني مللا للليهل الليهم  وهللذا أمللر  
 .وا ظ ملووس لكل لل عقل واقه ومنه  ص يظ

بأهنم ألناب  بيع من أقبظ اخلصومة بالباطلل  و ميك لعلواء املنه  السلف  وأنصا ه  
 . ومن أفبث الرم  للو،منني مبا ليهل ايهم

ولللو كنللَ  سلللفيار عوقفتللك هللذه ا يللام واحلللديث عنللد حللدك  ولرجعلل  عللن رلوللك  
 .وب يك وطعونك الظاملة يف أهل احل 

والقبلائظ؟   وهام لنا م،منار بريئار ثابتار على احلل  وبعيلدار علن الضلالل  مينلاه بالفظلائع 
 أليهل قولك هذا من  م  امل،منني مبا ليهل ايهم؟؟ 

وأنلللا ض أكفلللر ملللن أنتقللللدهم  و َّنلللا أ يلللد   عهلللم عللللن رلوهلللم وقلللو م بلللالزو   لعلهللللم 
 .يذّكروأ ويتوبوأ

                                                 
 .هذا من أكاليب هذا الطّعاأ بالظلم والعدواأ  اليأتنا بالصف ام لوام اخلوسينام من الطعن والرم  بالزندقة -  
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ولسنا على الباطلل كولا تفلرتل علينلا  وأنل  وأمثاللك مملن ي،يلدوأ الضلال م الكلاة 
مليئللللة  -ومنهللللا مقالللللك هللللذا الللللذل أناقشلللله- تكم واعباطيللللل  وتسللللووأ احللللل  بللللاطالر  ومقللللا

 . باعباطيل
 (: 6ص)قال أبو الفنت يف  -7 
مث وص  خمالفيه باكتساب ا ثا  العظيوة  وتفري  السللفيني  وأهنلم يقلذاوأ بلذلك  "

اعبريللللاء احلريصللللني علللللى اللللع الكلوللللة بكللللل مسللللتطاع  والللللداعني لألمللللة ايعرللللا  ىل ا عتصللللا  
 اخل.....اه أهلهوا   ّ ل ا بني للت زب والتفر  والذين بالكتاب والسنة  وا

 .هذا الكال  ح  عند من ُيرت  احل  :أقول 
أللليهل الللذب عللن أهللل وحللدة الوجللو  والللدااع عللن أهللل وحللدة اع يللاأ وحريللة اع يللاأ 
وأفللللوة اع يللللاأ وعظللللائم أفللللرة  وو للللع اعصللللول الباطلللللة والطعللللن يف السلللللفيني و ملللليهم 

والشذول  وأهنم ألناب لفالأ  أل يف الباطل  وا د يف متلزيقهم وتفلريقهم   بال ثائية وال لو
وا سلللللتواتة يف حلللللركم عللللللى امتلللللدا  سلللللنوام بامل،لفلللللام واعشلللللرطة الكثللللل ة واملقلللللا م يف 
الشلللبكامل اعملللر اللللذل ض يل قهلللم ايللله غلللالة أهلللل البلللدع  أليسللل  هلللذه اعملللو  با ثلللا  

 .هواءالعظيوة؟  بلى     عند غالة أهل اع
 أ ض تتلللابعر عللللى قلللول سأسلللقطك وأحسلللقط االنرلللا : االلللذل يقلللول ملخالفللله : "وقولللله

 ".واالنرا
 ّأ هللذا ملللن أكللذب الكللذب  يللر  ه أهللل الفهللو   مث يهولللوأ  عللويت ا للا ة  :أقووول

املسللللتورة يف م،لفللللايت و  وسلللل  وحما للللرايت  ىل ا عتصللللا  بالكتللللاب والسللللنة وا بتعللللا  عللللن 
عوللل  اللدائب يف التلألي  بللني أهلل السللنة واحلل    أ ملن   للد هلذا ملللن التفلر  والفرقلة  و 

 .أرلم الظاملني ومن أشد امللبسني
اههروا االنرا  واههروا ملن ض يههلره  وهكلذا  أو اههلروا ملن : والذل يقول : "وقوله

 ".اخل..ض يبدعه  أو من توق  يف تبديعه
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ملللر هلللذا  اإنللله ملللن ملللنه   هلللذا أيضلللار ملللن اإلالللك وقلللول اللللزو   مث للللو صلللد : أقوووول
السل   وألكرك أنك عللى  لاللك وب يلك أنل  اللذل بلدأتر بلا هر  وملن ينكلر عليلك 

 .هل  بيع هو الكعبة؟  مث تابعك حزبك: هذا ا هراأ تقول له
و أ فللدنك امل للراول هلللو الللذل بلللدأي بللا هر  وأملللر مللن يتبعللله يف مكللة ملللن أهللل امل لللرب 

 .سلفيني  وأثا وا الفنت العوياء يف بال  احلرمني وغ هاكهرل  واعالر ههروي وههروا ال
 اون هو الذل بدأ با هر الذل تتباكى منه؟

 .أ  يرة العاقل أنكم تست قوأ ا هر الشرع  العا ل
وملللع هلللذا ض يبلللدأكم بللله  بيلللع  انتظلللا ار منللله لعلللو تكم  ىل ا لللا ة وا سلللتقامة عللللى امللللنه   

 .اعس   ومتا يتم يف الفنت الص يظ  ولكنكم ض تفعلوا للك مع
 إجماع السلف على هجر أهل البدع

بعلللد أأ سلللا  ( 116-119/ " )شلللرح السلللنة"يف  -  للله اه– قلللال اإلملللا  الب لللول
 :-    اه عنه–ك حديث كعب ابن مال

صلللى اه –وايلله  ليللل علللى أأ ههللراأ أهللل البللدع علللى التأبيللد   وكللاأ  سللول اه " 
وأص ابه النفا  حلني يلفلوا علن اخللروج معله  الأمر كهلراهنم فاه على كعب  -عليه وسلم

بللراء م   وقللد مضلل   -صلللى اه عليلله وسلللم- ىل أأ أنللزل اه تللوبتهم   وعللره  سللول اه 
الصللل ابة والتلللابعوأ وأتبلللاعهم   وعلولللاء السلللنة عللللى هلللذا جموعلللني متفقلللني عللللى معلللا اة أهلللل 

 " .البدعة   ومهاجر م
عقيلللللدة السلللللل  وأصللللل اب "عثولللللاأ الصلللللابوي يف كتابللللله  قلللللال شللللليأ اإلسلللللال  أبلللللوو 
 :يص  أهل السنة واحلديث (72 -76 ص" )احلديث
ويقتدوأ بالسل  الصلاحلني ملن أئولة اللدين وعلولاء املسللوني  ويتوسلكوأ مبلا كلانوا "

 .به متوسكني من الدين املتني واحل  املبني 
و  ُيبللللللوهنم و   ويب ضللللللوأ أهللللللل البللللللدع الللللللذين أحللللللدثوا يف الللللللدين مللللللا للللللليهل منلللللله  

يصلللل بوهنم  و  يسللللوعوأ كالمهللللم و   السللللوهنم  و   للللا لوهنم يف الللللدين و  ينللللارروهنم   
ويَروأ صوأ رلاهنم عن مساع أباطيلهم اليت  لا مرم بلا لاأ وقلرم يف القللوب َ لرمم وَجلرمم 
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َوِ َلا  َأَيِلَ  : )   ليها من الوساوس واخلطرام الفاسدة ما جرمم   وايه أنزل اه عز وجلل قولله
 92: سو ة اعنعلا    ا يلة ]( و حوا يف َحِديث  َغِ ِِه المِذيَن خَيحو حوَأ يف ريَاتَِنا َاَأِعِرِ  َعنلِهحِم َحىتم خَيح 

]. " 
 "اعتقللللا  أهللللل السللللنة وأصلللل اب احلللللديث"يف أوافللللر  سللللالته يف  -  لللله اه–وقللللال 

 (: 6  ص)
يف هذا ا زء كانل  معتقلد اليعهم  ض خيلال  ايهلا بعضلهم  اهَ تلُّ بَ ثلِ وهذه ا ول اليت أَ "

واتفقللوا مللع للللك علللى وض يثبلل  عللن أحللد مللنهم مللا يضللا ها    بللل أاعللوا عليهللا كلهللا  بعضللار 
  والتباعلللللد ملللللنهم وملللللن و قصلللللائهم و بعلللللا همالقللللول بقهلللللر أهلللللل البلللللدع  و ل  لللللم و فلللللزائهم 

 ".هانبتهم ومهاجر ممصاحبتهم ومعاشر م  والتقرب  ىل اه عز وجل مب
وكللال  أاللرا  السللل  وأئوللتهم يف ههللر أهللل البللدع والت للذير مللنهم كثلل   وفاصللة يف  

 .كتب العقائد
اأهللل البللدع والضللالل  للد هللذا املللنه  الللذل أاللع عليلله السللل  الصللاحل  ومللن أشللد 
 ا لللا بني  لللذا امللللنه  أبلللو احلسلللن وحزبلللهل عأ السلللل  يف وا   وهلللم يف وا  سللل ي  يف البعلللد

 .عنهم
         

 كتبه
  بيع بن ها ل عو  املدفل        

 هل631 /  /          


