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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 .وفقه اهلل وسدد خطاه املأريب أيب احلسن مصطفى بن إمساعيل/ فضيلة املكرم الشيخ
 

 .الســالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 : أما بعد

 :بأنه قد قدم يل بعض اإلخوة اليمنيني أوراقاً تضمنت بعض أقوالكمفأفيدكم 
 .منها ما يدور حول الصحابة  -1
 .ومنها ما فيه دفاع عن سيد قطب واملغراوي  -2

 .ومنها ما فيه جتريح وذم هلؤالء اإلخوة ولغريهم ممن يتكلم يف أهل البدع -3

صل، والسري ومنها ما تدعون إليه من تأصيل، ومن ذلك محل اجململ على املف -4
 .على منهج املوازنات

فعلقت عليها بتعليقات أبديت فيها ما أرى أنه حق، أرجو منكم تأملها مث اعتبارها 
 .نصيحة لكم

هذا وقد أرسلت لكم ببحث فيه بيان أطوار سيد قطب يف وحدة الوجود وآخر فيه 
)  املسمىمناقشة من بعض أهل العلم يناقش فيها بعض ما جاء يف كتاب املغراوي األخري

 .أرجو تأملها وحماولة االستفادة منها( أهل اإلفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن
مث إنَّ هديف من هذه األمور وغريها مما بذلته وأبذله مما تعلمه ويعلمه غريك حسم أسباب 

 .االختالف اليت تؤدي إىل االفرتاق املذموم والذي له عواقب وخيمة يف الدنيا واآلخرة
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ومن أقوى أسباب حسم االختالف مث األخوة واالئتالف الصرب واحللم واالحتساب 
 .والرجوع إىل احلق مث تبادل االحرتام من األطراف كلها

وفقنا اهلل وإياكم واملسلمني ملا حيب ويرضى  وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله 
 .وصحبه وسلم

 "أرجو المبادرة بموافاتي بما ترونه:" مالحظة
 
 
 
 
 
 
 
 

 :كتبــه
 ربيع بن هادي عمير المدخلي/أخوكم في اهلل 

 
 
 مكة المكرمة

 هـ14/1/1423
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 المسائل التي نوقش أبو الحسن فيها في مأرب

 

 :لما نوقش أبو الحسن في المسائل المأخوذة عليه وهي 
كمـــا يف طـــريم الفهـــم الصـــحيح قـــال نعـــم   الصـــحابة منغـــم   ائيـــةقولـــه يف  -1

مث ملا ذكر له سبب اهلزميـة يف أول املعركـة وهي اإلعجاب وأصر على كالمه 
بــالكةرة قــال صــدق اهلل، لكــن الغةائيــة موجــودة يف غــري حنــني مث ذكــر غــزوة 

َما َكـاَن اللَّـهل لَيَـَذَر الؤملـؤؤَمَننَي َعلَـى َمـا أَنـؤـتلمؤ َعَليؤـَه  أحد واستدل بقوله تعاىل 
ََبيــَث َمـَن الطَّي ــبَ  َحـىَّ مَيَيــَز ابؤ

وملــا ضــيق عليـه يف الكــالم قــال إن رأيــتم  ( )
 .( )أن هذا ال يليق جبناب الصحابة فأنا أتراجع

مدحه لسيد قطب ودفاعه عنه فقال الكالم اجململ حيمل على املفصل فأنا  -2
يل كــالم يف ســيد قطــب ولكــن ال زلــت أرى أن ســيد قطــب ال يــرى وحــدة 

 . ( )ع عن طيءالوجود وأيضاً ال زلت على كالمي فيه، ومل يرتاج

                                                 

األطهار من املنافقني اببةاء ومن  املقصود من هذه اآلية متييز املؤمنني من أصحاب رسول اهلل   (1)
 .الكفار

 .وليس يف الصحابة العظماء النبالء غةاء حاطاهم مث حاطاهم من ذلك  
على  -الواقع أنَّ أبا احلسن مل يرتاجع عن كلمة الغةائية وإمنا تراجع عن كلمة انزالق بعض الصحابة  (2)

 .من أطرطة اجللسة مبأرب وهذا أمر عظيم( 4)كما يف الشريم  -ضعف يف الرتاجع
 .أسال اهلل أن يوفقه للرتاجع إىل احلق يف هذه القضية وترك الدفاع عن ضالالت سيد قطب كلها    (3)
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 نوقش ملاذا ال تقبل أقوال العلماء يف سيد قطب واملغراوي ؟ -3

قال أنا ال أقلد أحدًا قلنا له إن هذا ليس بتقليد وإمنا هو من قبول قول 
 . ( )إخل ...  العامل

وقال ليس يف املسألة إمجاع وهذا ( )نوقش يف مسألة املفصل واجململ   -4
 .ه يف دفاعه عن املغراوي الكالم ردده كةرياً يف جلسته وقال

نوقش يف طدته على السلفيني ومل يرتاجع عن ما قاله فيهم يف كةري من  -5
 .أطرطته ولكنه يراوغ 

نوقش يف منهج املوازنة الذي طبقه يف جوابه عن سيد قطب واملغراوي  -6
 .وقال إن هذا ليس موازنة 

مـأرب هذه بعض النقاط اليت نوقش فيها أبو احلسـن مث بعـد مـا خرجنـا مـن 
هذا يف طـهر طـعبان تكلـم فينـا أبـو احلسـن فقـال هـذا فكـر جديـد قاهلـا لطلبتـه 
يف مأرب ومسعها منه مجاعة منهم فيصل املغريب الذي تركه وذهب إىل احلديـدة 

 .إىل الشيخ الوصايب 

                                                 

بول احلجة ترك التقليد ليس معناه رفع راية املعارضة للعلماء ولو كانت بأيديهم احلجج والرباهني فق  (1)
واجب على كل أحد وعلى رأسهم الصحابة وكبار أئمة العلم والدين وردُّ احلجج والرباهني الواضحة 

 .عناد ومكابرة ال تليقان باملسلم مطلقاً فضالً عمن ينتسب إىل املنهج السلفي
لفنت ولدى املشايخ احلجج والرباهني اليت تدين الرجلني فال جيوز خمالفتهم ألن ذلك يؤدي إىل ا 

 .والصراع بني السلفيني 
القول حبمل اجململ على املفصل يف ضالالت أهل الباطل يرده القرآن والسنة ومنهج السلف الصاحل يف   (2)

نقد أهل البدع والضالل، وهذه كتب اجلرح والتعديل وكتب العقائد مشحونة بذلك، فيقولون حى يف 
خارجي، على حسب بدعته وحى لو كان من احملدث من أهل البدع قدري أو مرجئ أو طيعي أو 

 .أهل السنة ووقع يف بدعة مةل القول خبلق القرآن أو التوقف، بدَّعوه
وانظر ترمجة يعقوب بن طيبة وغريه يف السري وغريها، وانظر ترمجة الكرابيسي واحلارث احملاسيب  

 .وأمةاهلم ممن كان حمدثاً ومن أهل السنة مث وقع يف طيء مما ذكر
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مث اتصــــل بعــــض النــــا  مــــن اإلمــــارات واملتصــــل امســــه عبــــدالرمحن عيشــــان 
ؤالء أصـحاب فتنـة وملـا رجـع حممـد اإلمـام بعبدالعزيز الربعي وسـأله عنـا فقـال هـ

إىل معـــرب بعـــد اجللســـة قـــال مـــا جلســـت  لســـاً إال ازددت بـــأيب احلســـن بصـــرية 
 .وارتفع يف نظري قاهلا لطلبته يف معرب وقال يف رمضان يف أيب احلسن أنه إمام

وتكلم أصـحاب أيب احلسـن فينـا وقـالوا حداديـة ومل ينكـروا علـى أيب احلسـن 
 .الدنيوية كالسيارة والةوب والطيب وغريها  إال بعض األمور

فلما رأينا الكذب والتلبيس والبهتان قـد حصـل دافعنـا عـن أنفسـنا وأخرجنـا 
األطــرطة لــيعلم النــا  وطلبــة العلــم مــاذا انتقــد علــى أيب احلســن هــذا باختصــار 

 .الذي حصل 
 .وهذه بعض االنتقادات على أيب احلسن 
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 :في الصحابة  أقوال أبي الحسن -1
 وصف أبي الحسن مياهم بالغ ائية -1

 :قال أبو احلسن يف طريم الفهم الصحيح لبعض أصول السلفية 
إمنا الدعوة إىل اهلل يف مةل هذه احلالة تسري على تأصيل وعلى احلذر من   الغةائية 

حـى   الغةائية ماذا جـرى منهـا يـوم حنـني انكشـف ( )الغةائية ماذا جرى منها يوم حنني.. 
الغةائيـــة طـــر عظـــيم . فـــال تـــأمن مـــن الغةائيـــة كةـــري مـــن الصـــاحلني الصـــادقني عـــن النـــيب 

الغةائيــة طــر عظــيم وسلــلم للشــيطان وحزبــه للولــود يف عقــر دار الــدعوة فــأمر الغةائيــة أمــر 
 .انتهى . مرفوض 

 . أبو الحسن يصف بعض الصحابة باألصا ر األراذل -2
بينمــا جيابــه الكفــار فــ ذا بــه  ذا كــان النــيب وهكــ: قــال يف طــريم حقيقــة الــدعوة  

ومذا بــه يدــدد مــن إخوانــه وأصــحابه الصــادقني  ( )يعــا املنــافقني وإذا بــه يهجــر العصــاة 
فعنـدما جـاء أسـامة بـن زيـد وقـد قتـل رجـاًل بعـد  على من خالف أصاًل من أصول السـةة
ا أسـامة أقتلتـه بعـد أن أميـا تشـديد ويقـول لـه يـ أن قال ال إله إال اهلل؟ طـدد عليـه النـيب 

قال ال إله إال اهلل؟ قال يا رسول اهلل ما قاهلـا إال تعـوذاً وأن هـذا الرجـل كـان إذا مـال علـى 

                                                 

بالضم  –الغةاء ( 3/343" )النهاية"نعوذ باهلل أتدري أيها الرجل ما هو الغةاء قال ابن األثري يف   (1)
ما جيئ فوق السيل مما حيمله من الزبد والوسخ وغريه، ومةل هذا يف لسان                 -واملد

 ".أرذل النا  وأسقطهم" وزاد يف معانيه ( 15/116)العرب
 ؟؟رسول  فهل يقال هذا يف أصحاب 
 . وأنت تعلم ماذا قال السلف فيمن انتقص أحداً من أصحاب حممد  

هذا التعبري غري الئق مث هو مل يهجر إال ثالثة من أصحابه حينما ختلفوا عن غزوة تبوك ومع ذلك فال   (2)
ينبغي أن نطلق عليهم لفا عصاة ألنه وصف يدل على ثبوت العاصي على معاصيه ومتاديه فيها وبرأ 

 .من ذلك   اهلل أصحاب حممد 
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جهة من املسلمني قتل من قتل وأنه قتل فالناً وفالناً وفالناً فيقول له أقتلتـه بعـدما قـال ال 
أسـامة تعـد  طققت عـن صـدره  إله إال اهلل؟ قال يا رسول اهلل ما قاهلا إال تعوذاً قال هال

واهلل يتــوىل الســرائر، وهــو أن مــن قــال   ( )، وهــو احلكــم بالظــاهرأصــاًل مــن أصــول الســةة
ـــه وحســـابه علـــى اهلل،  لمـــا تعـــد  أســـامة هـــ ا األصـــل كلمـــة التوحيـــد عصـــم دمـــه ومال

ينكـر عليـه ويشـدد حـى قـال أسـامة فتمنيـت أ  مل أكـن أسـلمت  فـ ذا النـيب  العظيم،
ألن اإلنســان إذا أســلم ف ســالمه جيــب مــا قبلــه، قلــت اســتغفر يل يــا رســول اهلل  إال يومئــذ،

 .قال كيف تصنع بال إله إال اهلل غداً 
هــذا أصــل مــن أصــول الســنة النظــر يف الظــاهر وعــدم ابــوض يف الضــمائر وعــدم التفــر   

الفراسة املشـؤمة يف ضـمائر النـا  ومقاصـدهم، والـدخول يف طـويتهم وسـرائرهم، وابـوض 
 ذلك جبهل وحبماقة وبقلة ورع تدخل يف داخل الرجل وتقول قال كالم كذا ماقصد إال  يف

 .كذا ما أراد إال كذا
بينما هو جييش اجليوش وجيهز اجليوش، ف ذا بـه يعـا املنـافقني  فانظر كيف كان النيب  
  ًــوؤاًل بََليغــا ــمؤ َوقلــلؤ هَللــمؤ يف أَنـؤفلَســَهمؤ قـَ مذا ىل أصــحابه الصــادقني و إذا بــه ينظــر إ َوَعظؤهل

يقـــــول هـــــذه الكلمـــــة القاســـــية، وإذا بـــــه إذا رأى رجـــــاًل ال يعـــــرف فضـــــل  تجـــــاولوا الحـــــد
 .الصادقني يقف يف وجهه

 دعوا يل أصحايب وقال لو أنفق "قال   ( )وملا تكلم غريه فلما تكلم خالد في الصحابة 

                                                 

هات الدليل الواضح أن هذا األصل كان مستقرًا عند الصحابة قبل قتل أسامة رضي اهلل عنه هلذا   (1)
الرجل ؟ هذا أواًل وثانياً ملا علم أسامة هذا األصل كان أطد النا  متسكًا به ولقد آىل على نفسه أن 

ا مل يشارك يف القتال يف اجلمل وصفني وأنت تعلم مذهب ال يقتل رجاًل يقول ال إله إال اهلل ومن هن
أهل السنة يف املتقاتلني يف هذه الفتنة وأهنم كلهم  تهدون ومل يقولوا فيهم خالفوا األصول أو غري 

 .مؤصلني
 -مهما كانت غاية قائلها ونيته –احلديث عن خالد سيف اهلل وإخوانه هبذا األسلوب وهذه العبارات   (2)

والصحابة   زمًا يف دين اهلل ومنهج السلف الصاحل املنبةق من كتاب اهلل وسنة رسوله مرفوضة ج
كلهم سابقهم والحقهم عظماء وأكابر وليس فيهم أصاغر وهل هذا األسلوب يا أبا احلسن يتفق مع 

 التأصيل الذي تشيد به كةريا ؟
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ابقون السـابقون هلـم السـ" ما بلغ مـد أحـدهم والنصـيفه ( )أحدكم مةل أحد ذهباً كل يوم
 .فضل

ملـا رأى مـن أصـحابه مـن أصـحابه مـن يريـد  أما األصا ر األراذل تحت األقدام دائماً، 
أن يـــتكلم يف األوائـــل قـــال دعـــوا يل أصـــحايب وكلهـــم أصـــحابه ولكـــن أصـــحايب الصـــادقني 

 . دعوهم يل
 الكالم في أسامة بن ليد-3

أحــــد القــــادة األبطــــال  وابــــن حبــــه، أســــامة بــــن زيــــد حــــب رســــول اهلل :  ثانيااااا  
وفضــائله   Sمنهــا غــزوة الشــام يف آخــر حياتــه . يف بعــض الغــزاوات الشــجعان أمَّــره النــيب 

 .كةرية مشهورة 
( 1)قــال أبــو احلســن يف طــريم الفهــم الصــحيح لــبعض أصــول الســلفية طــريم رقــم 

 .هـ 1422/ ربيع ثا  / 3بتأريخ 
وهــو كلمــا مــال علــى جهــة مـــن أســامة بــن زيــد ملــا رأى رجــاًل يف غــزوة يف معركـــة، 

 .جهات املسلمني قتل فيها قتل فالناً وفالناً فاختبأ له، فلما عاله بالسيف 
 .قال ال إله إال اهلل 

 .  ومع ذلك مل ترده هذه الكلمة عن قتله فقتله 
 أمرت أن أحكم بالظاهر واهلل " ( )الصحابة الذين تربوا على النهج القائم على

                                                                                                                                                     

ا الظاهر وخناف أن يصدق على قد تقول ما قصدت وما أقصد كذا فنقول هذا األمر نكله إىل اهلل ولن
" إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتبني فيها يزل هبا يف النار أبعد مما بني املشرق واملغرب "  قائله قوله 

 .رواه البخاري ومسلم ويف البخاري ما بني املشرق  

 
 .هذه اللفظة ليست من احلديث   (1)

الصحابة قبل هذه احلادثة ولو كان األمر كما تقول  هات األدلة على أن هذا املنهج كان قائمًا عند  (2)
هذا األصل كان أطد   ملا خالف أسامة هذا األصل أو املنهج، ودليلي أنه ملا علَّمه رسول اهلل 

وأنا واهلل ال أقتل : " النا  متسكًا به وكان أسوة يف هذا الباب ملةل سعد بن أيب وقاص حيث قال 
 . 66يعين أسامة انظر صحيح مسلم كتاب اإلميان حديث "  مسلماً حى يقتله ذو البلَطني
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  . ( )"يتوىل السرائر
 . ( )أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهلل: قالوا 

 .   ( )فأخربوه ابرب ذهبوا إىل النيب  واهلل لنخربن بذلك رسول اهلل 
 . يا أسامة قتلته بعد أن قال ال إله إال اهلل . جاء أسامة بن زيد

 .ما قاهلا إالَّ تعوذاً . قال يا رسول اهلل ما قاهلا إالَّ تعوذاً 
 قت عن قلبه لتعرف أقاهلا تعوذاً أم ال ؟قال هال طق

 عند ذلك علم أسامة أنه قد جتاوز احلد
إالَّ . واهلل إن هــذه طــبهة ال يكــاد ينجــو منهــا إالَّ مــن عصــمه اهلل لــيس أســامة فقــم

 .من عصمه اهلل
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 
ال يةبت هذا احلديث هبذا اللفا قال العراقي ال أصل له وكذا املزي وغريه وأنكره ابن امللقن وقال   (1)

الزركشي ال يعرف هبذا اللفا وقال احلافا ابن كةري مل أقف له على سند وقال يف الآللئ غري ثابت 
: انظر . السخاوي ال وجود له يف كتب احلديث املشهورة وال األجزاء املنشورة هبذا اللفا وقال 

 . 61واملقاصد احلسنة ص ( 163-162ص)كشف ابفاء 
نعم معىن هذا اللفا موجود يف بعض األحاديث، كما أطار إىل ذلك السخاوي والعجلو ، ومع  

 . ذلك ال جيوز أن ينسب هذا احلديث هبذا اللفا إىل رسول اهلل 
 .هذه الدعوى حتتاد إىل إثبات والظاهر أنه ما قاله أحد ألسامة غري رسول اهلل   (2)
أفاد احلافا ابن حجر ما حاصله أن املخرب هو أسامة نفسه لكن ورد يف صحيح مسلم من حديث   (3)

ل فسأله فأخربه حى أخربه خرب الرجل كيف فدعاه فسأله فقا فجاء البشري إىل النيب : " جندب 
 .احلديث ومع هذا ال ينبغي أن يسند هذا إىل مجاعة من الصحابة كما هو سياق كالمك.. مل قتلته 



 11  

 
 
 
. أسامة علـى تجـاول المعـالم وال وابـت ما أقر الةبي ومع هذه الشبهة القوية  

كما هو حـال بعـض اجلهلـة الـذين نسـمع يف   والدخول في الضمائر( )ل وتجاول األصو 
 . هذا الزمان 

 . انتهى .... يقولون فالن هذا عليه مالحظات 
 )     ( وقال أبو الحسن في شريط رفع الحجاب رقم 

أسامة بن زيـد رأى رجـاًل يف صـفوف املشـركني كلمـا مـال علـى جهـة مـن املسـلمني 
وفالناً وفالناً مجاعة من املسلمني، فرتصد له أسامة، واقرتب منه،  قتل فيها حى قتل فالناً 

 .فلما عاله بالسيف 
هـ ا موعـع أو م ـال علمـي  –هـذه هنـا  –أطـهد أن ال إلـه إال اهلل : قال الرجل 
 . ( )للعواطف والقواعد

 :أسامة اجتهد وقال 
 ملاذا ما قال ال إله إال اهلل قبل اآلن ؟

  اهلل اإلسالم حقاً ليش ما قاهلا قبل اآلن ؟لو كان يريد بال إله إال
 .لو كان قلبه حيب هذا الدين لقاهلا، وأما وقد رأى بريق السيف 

                                                 

هذا كالم صعب جدًا ال أدري كيف سهل على أيب احلسن والصحابة ومنهم أسامة أجل وأكرب يف   (1)
الظاهر بعد أن بلغه نفوسنا من أن يقال فيهم مةل هذه العبارات وكان ينبغي أن تشيد بأسامة وبشدة متسكه ب

إنه كان متمسكاً بأصل االستحصاب أي استصحاب : وأن تلتمس له العذر مةل أن تقول  عن رسول اهلل 
حال هذا الرجل الذي قتله أسامة وأنه كافر حمارب هلل ورسوله إىل حني قال كلمة التوحيد، ويؤكد هذا األصل 

إىل حني رفع عليه السيف ورأى بريقه فكان هذا قرينة  لدى أسامة رضي اهلل عنه أنه أثخن يف املسلمني قتالً 
 .تؤكد األصل املذكور

 .حاطا أسامة رضي اهلل عنه أن حتمله العواطف على خمالفة القواعد   (2)
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 .إذا ما قاهلا إالَّ تعوذاً من السيف فيعصم 
 .املنافقون يقولوهنا متعوذين من السيف ويبطنون يف داخلهم الكفر 

ألرض ومــا رآه مــن خــرية لكــن مــا رآه أســامة مــن دمــاء املســلمني وهــي تســيل يف ا
الرجــال، ومحلــة القــرآن، وأهــل الغــرية علــى حرمــات اهلل وهــم قتلــى عــن ميينــه و الــه بســبب 

 .يف هذا املوضع  ( )كل هذا غلب على حتكيم القاعدة.  ( )هذا الرجل
 .فلما قال ال إله إالَّ اهلل هوى عليه بالسيف فقتله

أقتلتـه بعـدما :قـالوا  ( )قواعـدالصحابة ال ين تربـوا علـى األصـول تربـوا علـى ال
 ؟  قال ال مله مالَّ اهلل

 إحنا مسعنا الرجل يقول ال إله إال اهلل تقتله ؟ 
 .إال تعوذاً  اما قاهل: قال 
واهلل لنخربن بذلك رسول اهلل : قالوا 

 :  فقال ألسامة  يف ابرب النيب  ( ) 
 يا أسامة أ قتلته بعدما قال ال إله إال اهلل ؟

 .ا رسول اهلل لقد قتل فالناً وفالناً عدد له رجااًل ي: قال 
 أ قتلته بعدما قال ال إله إال اهلل ؟:  قال 
 .واهلل ما قاهلا إالَّ تعوذاً : قال 

 . في نفس أسامة ويقسم على ذلك باهلل ( )وشوف شوف العاطفة مستحكمة

                                                 

 .هذا الكالم هنا جيد وكان ينبغي أن تضيف إليه األصل الذي أطرتل إليه سلفاً مع القرائن    (1)
 .هذا كالم صعب   (2)
 .ان اهلل وأسامة ما ترىب مةل تربيتهم وهو حب رسول اهلل وابن حبه ومواله ويعيش يف كنفه سبح  (3)
 .هذا الكالم املنسوب إىل الصحابة وهتديدهم ألسامة حيتاد إىل إثبات   (4)
وال أحد من الصحابة وال العلماء مبةلها، وهذا عمر  هذه العبارة صعبة جدًا وما عنفه رسول اهلل   (5)

يف قتل عدد ممن يقول ال إله إال اهلل يف عدد من املناسبات ويصفهم بالنفاق،  رسول اهلل  يستأذن
وال يعد ذلك إال يف مناقبه، فأخشى أن يصول عليه بعض النا  هبذه القواعد اليت أخذَت هبا أسامة 

خري  فيقول إن عمر كان خيالف األصول، ونعوذ باهلل من فتح هذه األبواب على أصحاب رسول اهلل
 .أمة أخرجت للنا  ونعوذ باهلل من تأصيل يقود إىل مةل هذه الرزايا
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 تقسم وال. هذا أمر غييب ما جيوز لك أبدًا أن تقسم على طيء يف قلب الرجل 
 على طيء يف ضمري الرجل تقسم أنه كذا أو أن قلبه فيه كذا ؟

 عالَّم الغيوب أنت ؟
 أنت الذي تعلم السر وأخفى ؟

 أنت الذي تعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ؟
 أنت الذي تعلم ما تكنه النفو  ؟

 على ابلق تتأىل على اهلل ؟
 . ( )وحتلف أنه ما أراد إالَّ كذا

 . ما قاهلا إالَّ تعوذاً واهلل: قال 
 هال طققت عن قلبه أقاهلا متعوذاً أم ال ؟: قال 

فعند ذلك سقم يف يـدي أسـامة وعلـم أن حججـه كلهـا واهيـة وال تغـين عنـه طـيئاً 
 ..يف هذا املقام 

 .انتهى... ( )هذا مقال جلي ملن يسلك سبيل القواعد وملن سلك سبيل العواطف
 ي الصحابة   ائيةمجادلة أبي الحسن عن قوله ف-4

 .ومحاولته مثبات قوله وأنه ليس بطعن
 

بعد أن مت عرض كالم أيب  1الوجه  5قال أبو احلسن يف طريم اجللسة يف مأرب رقم 
 ".الغةائية يف الصحابة"احلسن املسجل يف طريم الفهم الصحيح حول مسألة 

لكن مسلمة و ، قويل الغةائية ليس معىن ذلك أن الصحابة غةائية معروف : فأجاب 
مل يكن إمياهنم  ، الفتح الذين اسلموا وخرجوا مع النيب  لةقيف أهنم كانوا يف بداية أمرهم 

فلما  قابلوا ثقيفاً انكشفوا ، كما حدث هلم بعد ومل يكن إمياهنم كمن آمن قبل الفتح 

                                                 

ليتك جتنبت هذا األسلوب ومةلت بغري هذا الصحايب اجلليل ممن تتحكم فيهم العواطف فتجرهم إىل   (2.1)
 . .خمالفة القواعد والعقائد والنصوص من أنصار الباطل ومن أفناء النا   
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حى ما بقي عند  ( )وملا انكشفوا مل يقف األمر عند ذلك بل انكشف بعض الصادقني
والنيب ، ابن عمه أو أبو سفيان ابن احلارث ابن عمه ، ال عمه العبا  وأبو احلارث النيب إ

ملا أمر العبا  ينادي بأعلى صوته وكان جهوري الصوت يقول يا أهل الشجرة يا من 
 ....بايع حتت الشجرة أهل بيعة الرضوان 

ان اهلل ليذر املؤمنني ما ك)) أنا أقول فيه غةائية وقد قال اهلل يف القرآن : قال أبواحلسن   
 ((( )على ما أنتم عليه حى مييز اببيث من الطيب

فيجب علينا أن ، يوجد يف الصفوف من فيه غةائية والغةائية تضر حى الصاحلني         
 ...حنذر من الغةائية 
أ  أقول الصف إذا كان فيه . موقفي من الصحابة واضح جلي ، ( )وليس هذا بطعن

 .غةائية 
 . ال يذكرون إال باجلميل : متدخل آخر . هل الغةائية مدح أو ذم : متدخل

 ايش معىن ال يذكرون إال باجلميل ؟ :قال أبو احلسن    
 . ما يذكرون إال خبري وسالمة الصدر :متدخل 

 .آتيك بدليل حصل يف زمن الصحابة ، أنت أطلب مين دليل :   قال أبو احلسن
 وهل هذا اللفا جائز ؟  .دليل تقول فيهم غةائية :متدخل 

أنا ، إال باجلميل  مأنت ليش تقول ما نذكره، اصرب بارك اهلل فيك :   قال أبو احلسن 
 . أقول لك هل حصل دليل على أن حيمل اجململ على املفصل 

 . أتيت لك وقلت هذا حدث يف الصحابة 

 
                                                 

(
1
 -حسب تصنيفك–لغةائية ألهنم انكشفوا أمام العدو، فالصحابة الصادقون إن كان وصفك إياهم با  (

 .انكشفوا معهم فبماذا تصفهم والعياذ باهلل، وواهلل إهنم مجيعاً لصادقون
(

2
على أنه كان يف الصحابة الذين حضروا معركة أحد أو غريها غةائية، إذ ، ال حجة يف هذه اآلية   (

 .حابة األطهار واملنافقني الفجار املقصود باآلية التمييز بني الص
(

3
 فما هو الطعن إذن ؟. إذا مل يكن الوصف بالغةائية طعنا عندكم   (
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املنافقني وقال  وتبع  ( )فهناك من الصحابة من خيار الصحابة من انزلق يف هذا الباب

مقالة املنافقني لكن مل يكن عن بغض الرسول اهلل عليه الصالة والسالم ومل يكن عن كيد 
وتربص به والرغبة يف إحلاق الضرر به وبأهله لكن هو تبع املنافقني يف ذلك واقرأ قصة 

 حديث اإلفك وطوف إيش الكالم

 . ل غةائية تقرؤها يف كتب التفسري هل من أهل العلم من قا:  متدخل 
( عائشة ) فقالت هلا  ( )قد قالت أم مسطح فيه تعس مسطح : قال أبو احلسن    

قالت فازداد ، فأخربهتا بابرب ، أتسبني رجال من املهاجرين فقالت أما تدري  ماذا يقول 
يف قوهلم  ( )أنا أقول يف هذا أنه تبع املنافقني، هذا موجود. مرضي فوق الذي أنا عليه 

 .هبذا طعن فيه وأنت تطلب مين دليال  وهو ليس
الصحابة الذين عرفوا بصحبتهم لرسول اهلل ، الصحابة ال يذكرون إال باجلميل : متدخل 

يذكرون باجلميل حى الذين تقاتلوا يف اجلمل وصفني معروف   ، وماتوا على ذلك ابري 
 . كالم أهل العلم 
الذي جيلس ويذكر ، ذكرون إال باجلميل يا أخانا حممد الصحابة ال ي:  قال أبو احلسن   

يف أخطاء الصحابة ويف زالهتم ويوغر الصدور عليهم هذا كالم يرد عليه هبذا ، أما الرجل 
                                                 

هذا وذاك ال يدالن على جواز وصف الصحابة أو أحدهم بالغةائية مث إن الصحايب قد يدعو على  (2.1)
 .م والرتضي عنهم واحرتامهم بل ليس هلم عندنا إال التأدب هل، ابنه وقد يسبه وقد يضربه وليس لنا ذلك 

وهذا أبو بكر يضرب ابنته عائشة ويسب ابنه عبد الرمحن فهل ألحد من هذه األمة أن يضرهبما ويسبهما 
واهلل ) وتذكر ملاذا هجرت عائشة رضى اهلل عنها ابن الزبري وأقسمت أن ال تكلمه أليس من أجل كلمة قاهلا 

حية نيب اهلل هارون عليه السالم أو برأسه وجيره إليه كما جاز وهل ألحد أن يأخذ بل( ألحجرن على عائشة 
 .ذلك لنيب اهلل موسى عليه الصالة والسالم 

ومن هذا املنطلق واإلدراك والوعي طدد ، هذه أمور جيب أن تكون معلومة واضحة لدى املسلمني 
لشديد فيمن يذكرها أو والطعن ا، السلف على احرتام الصحابة واإلمساك عن ذكر زالهتم وما جرى بينهم

 . يتنقص أحدا منهم
 .إهنم قد تابوا إىل اهلل وال جيوز تعيريهم بذنب قد تابوا منه      (3)
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الذي يطلب مين هل حدث أن هناك كالم  مل محل على مفصل فقلت نعم ، حدث 
 (  )أن هناك من تبع  املنافقني

اجململ واملفصل ويصري نقاش ثا  ، ايتين  نزالق ال جتيب يل حقاالالغةائية ، : متدخل 
 .بالغةائية ، وأن هذا طعن أو ليس بطعن 

قلت أن هناك يف معركة بدر يف معركة حنني مع ثقيف حصل يف :  قال أبو احلسن   
فأول ما (2)املسلمني مسلمة الفتح اجلدد الذين مل يةبت اإلسالم يف قلوهبم وهم جدد

انكشف معهم بعض الصادقني انكشف مسلمة ،  حصل طيء انكشفوا وملا انكشفوا
، األعراب بارك اهلل فيك هلم مواقف موجودة يف السرية ، كالم النيب  (3)الفتح األعراب

فيهم وكالم عمر بن ابطاب مع عيينة ابن حفص الفزاري ، يف الصحيح من حديث ابن 
، صحابيا أخطأ  أنا أستدل على أن. عبا ،القول إن الصحابة ال يذكرون إال باجلميل 

ما   يذكر الصحابة إال باجلميل طلبت مين دليال فأنا أستدل على أن ، تقول يل 
أما كلمت مةال انزلق كانت هذه الكلمة تروهنا . (4)الصحايب أخطأ يف الباب الفال  

 خمالفة حلق الصحابة فمعاذ اهلل 

                                                 

 .التأصيل خطأ والتمةيل خطأ ولو كان هذا التمةيل بغري الصحابة  (1)
 .وأهل األصول ال يضربون أمةلة من هذا النوع حلمل اجململ على املفصل  

إلسالم مل يةبت يف قلوهبم، مث إنه ال يعرف عن أحد من املفسرين أو احملدثني بل كيف علمت أن ا  (2)
بل قالوا يف تفسري قول اهلل ، إن سبب اهلزمية يف حنني هم مسلمة الفتح وال األعراب : ومن الصحابة من قال

ول أهل مكة ويف قول أيب بكر ويف ق،  اآلية  إن قائلها رجل .. (( ويوم حنني إذ أعجبتكم كةرتكم )) 
 .واملدينة،قالوا اآلن اجتمعنا على قتال الكفار

وهل الذين فاؤا فورا واجتلدوا مع املشركني . فهل يقال يف أيب بكر أو املهاجرين واألنصار إنه غةاء أو إهنم غةاء 
 . حى هزموهم يقال فيهم دون هذا الوصف

 .ابوليسوا بأعر ، قريش ومن معهم : مسلمة الفتح هم أهل مكة  (3)

إذا أخطأ الصحايب فال تأخذ خطأه واعتذر له وجبله، واعتقد فيه أنه  تهد له أجر اجتهاده كما هو    (4)
 احلق ومذهب أهل السنة يف أهل اجلمل وصفني، وال تذكرهم إال باجلميل
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  (2)، لكن هل قالوا مقالة املنافقني (1)من ذلك وأرجع عن انزلق
 .....أنت قلت أنا أخطأت وتبت إىل اهلل فال تعرتض :  متدخل 

، أنا قلت هذه الكلمة وأنا ما ظهر يل منها أن فيها نيل من الصحابة :قال أبو احلسن  
لكن أقول هل وقعوا يف ، لكن إذا كانت كلمة انزلق خطأ فأنا أتراجع عن كلمة انزلق 

 .متابعة املنافقني 
أم أن السبب ، ب اهلزمية هذا الذي تقوله وجود مسلمة الفتح هل سب: السؤال : متدخل 

فاإلعجاب بالكةرة هو السبب ال  ، ؟ .. (( إذ أعجبتكم كةرتكم )) الذي ذكره اهلل  
 .....كوهنم خليم 

 . أما تعرف أن املنافقني كانوا خيرجون يف بعض الغزوات مع الرسول: قال أبو احلسن 
 .وإمنا سبب اهلزمية هو اإلعجاب بالكةرة  سبب اهلزمية ليس ابلم: متدخل 

هذا صدق اهلل فيما .. (( إذ أعجبتكم كةرتكم )) أظن أن اهلزمية : قال أبو احلسن  
خنرد  من حنني إىل ما جرى يف غريها يعين نقول ، (3)لكن الغةائية أمةلة كةرية، يقول 

ع ظاهر اآلية أوىل بنص القرآن إن سبب اهلزمية هو إعجاب النا  بكةرهتم  والوقوف م
 .لكن حماولة حتميل أن هذا نيل من الصحابة فمواقفنا من الصحابة مشهورة .وأفضل 
 . التعبري هذا ال يصلح : متدخل 

 .    (4)يرتك إن طاء اهلل وأتراجع عنه: قال أبو احلسن بربودة ال توحي بالندم وابجل 

                                                 

 .وهي أوىل بالرجوع والندم"انزالق "أطد من كلمة " غةاء"كلمة   (1)
 .م قالوا مقالة املنافقنيال ينبغي اإلحلاح على أهن  (2)
 .ال جيوز التمادي يف وصفهم بالغةائية  (3)
، فقوله  هذا الرتاجع اهلزيل ال يكفي ألن فيه إمجاال  (4) حيتمل التعليق وحيتمل التحقيق، " إن طاء اهلل"ًً

الستقبال  بصيغة املضارع حيتمل أن الرتاجع وقع يف احلال، وحيتمل أن الرتاجع سيحصل يف ا" أتراجع" وقوله 
كما أن هذا الرتاجع فيه ضعف وخلو من الندم والشعور بالذنب وال يتناسب مع ضخامة الكلمة وكةرة تشبةه 

 هبا، واجلدال حبما  عنها، كما ال يتناسب مع عظمة وعلو منـزلة من قيلت فيهم وهم أصحاب حممد 
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والسالم، فالبد من الرتاجع القوي الواضح الذي أعظم البشر منـزلة عند اهلل واملؤمنني بعد األنبياء عليهم الصالة 
 .يشفي العليل والذي يتناسب مع عظم ابطأ وعظمة من انصب عليهم هذا ابطأ

هـ أي ما يزيد على أربعة أطهر من تاريخ اجللسة املعروفة يف 1422ومما حيزن أن أبا احلسن سئل بعد حج 
بت ورجعت عن هذا ابطأ، بل أجاب برمي من يعترب ومل يقل ت  فلم يعتذر"   ائية"مأرب عن إطالق كلمة 

منَّ  قيل:"  "تعز"قول أيب احلسن أن يف الصحابة غةائية سبًا بعدم الفهم، ونص السؤال املوجه إليه من طباب 
 جاء هذا السؤال ضمن أسئلة أخرى؛"أبا الحسن يقول أن الصحابة فيغم   ائية وأن حساناً انزلق

هؤالء ما يفغمون معةى سب الصحابة، ما يفغمون :"عتباره سبًا للصحابة قولهفكان من جوابه عما سلف وا
 ..."، ال تستعجلوا سريوا وأبشروا وأملوامعةى سب الصحابة وسيأتيكم الخبر اليقين

وما يدري أنه لو عرض أحد كلمة غةاء هذه على املسلمني عرهبم  وعجمهم  سنيهم ومبتدعهم العتربوها من 
 .أقبح السب وأطنعه

ترك اعتذار الرباء بن عازب عن الرسول والصحابة .."القول األمني" ويف الشريم األول من أطرطته اليت مساها 
، ولكنه خرد طباب ال واهلل ما وىل رسول اهلل :" أفررمت يوم حنني؟ فقال الرباء : إجابة عن سؤال هو 

ًا رماة ال يكاد يسقم هلم سهم، مجع أصحابه وأخفاؤهم حسرًا ليس عليهم سالح أو كةري سالح، فلقوا قوم
على  ورسول اهلل   هوازن وبين نصر فرطقوهم رطقًا ال يكادون خيطئون، فأقبلوا هناك إىل رسول اهلل 

 .احلديث..." بغلته البيضاء
فهذا إعتذار طريف يف غاية الشرف، طباب حسر وسارعوا إىل لقاء مجع كبري هوازن وبين نصر وهم رماة ال 

 ".فروا"م هلم سهم، فرطقوهم رطقاً ما يكادون خيطئون فأقبلوا على رسول اهلل ومل يقل يكاد يسق
اليت مينع من قصد الذم هبا هذا السياق املمتلئ احرتاماً وإكراماً هلم وذباً عن أعراضهم، " أخفاء" وجاءت كلمة 

 .مترداً لقول السائل أفرر " فأقبلوا على رسول اهلل:" وانظر إىل لطف وأدب قوله
، فبدل أن يعتذر عذرًا واضحًا مؤدبًا ، يأيت برواية .."طريم القول األمني"جاء أبو احلسن مرة أخرى كما يف 

باطلة لعلها من د  الروافض، ولعلها ال توجد يف دواوين السنة بل وال يف كتب املوضوعات أال وهي كلمة 
وي وتكلفا بذكر املشركني والنساء واألطفال اليت أوردها القاضي عياض وطرحها لغويًا وتابعه النو " جفاء"

 .ليصرفا الذم عن أصحاب حممد " جفاء"واملرتبصني ، يف تفسري  كلمة 
جاء أبو احلسن الذي حيارب التقليد بكالم النووي والقاضي عياض ليجعل منه حجة يهون هبا من فظاعة 

ا يف إمياهنم مةل الصحابة الكبار، نقول نعم إطالقه كلمة غةاء ، ويؤكد مرة أخرى أن يف حنني أناسًا مل يكونو 
والفضل، ولكن ليس فيهم غةاء، بل أدناهم إمياناً أفضل من الدنيا ومن عليها من رجال  هم يتفاوتون يف اإلميان

 .وجيوش، وأصفى من الذهب ابالص، وأ خ من اجلبال، وأفضل وأكمل من كبار التابعني، فضاًل عن غريهم
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سب، وما تصرفه هذا إال  " غةاء"المه السابق يف حالة هيجان على من يقول إن كلمة قال أبو احلسن يف ك 
كتصرف من يسب أبا رجل من خيار الرجال، فيعرتض عليه ابنه أو صديقه، قائاًل ملاذا تسب أيب أو صديقي؟ 

ن مل يكن سباً فيقبل عليه ويوسعه سبًا وضربًا وركاًل وإهانة، مث يلتفت إىل النا  فيقول رجعت عما قلته وإ
 ويستمر يف سب ذلك الصديق أو الولد املسكني وإهانته؛ فمن يعترب صاحب هذا األسلوب الغريب تائباً نادماً 

نقول لك يا أبا احلسن إذا كنت على باطل تذهب هنا وهناك، تلتمس من سبقك إىل هذا الباطل، فتجعل منه 
سلفيني ترده حبجة أنك ال تقلد؛ وهنا نقول لك إن قدوة لك يف باطلك، وإذا جاء احلق باألدلة من علماء  

مث تفسريها فما الداعي هلما إىل اجتالهبا ومها " جفاء"القاضي عياضاً والنووي قد أخطآ يف اجتالب كلمة 
يشرحان هذا الكتاب الصحيح، وأمامهما عذر الرباء الشريف، وإن قدما االعتذار عن الصحابة بذكر املشركني 

، ومن ال يريد إال الغنيمة، وال نعذرك يف هذا االسرتواح إىل التقليد البارد الباطل والنص والنساء واألطفال
 .أمامك

ونقول لك أن  كاًل من القاضي عياض والنووي يعطالن صفات اهلل يف طرحهما ملسلم على طريقة األطعرية، 
يف هذا التأويل ويقول أنا سبقت وهلما تأويالت يف العقيدة ختالف منهج السلف، فهل جيوز ملسلم أن يتبعهما 

 .إىل هذا الكالم، قد سبقين فالن وفالن، ال سيما وهو ممن حيارب التقليد ويدعو إىل التمسك باألدلة
 .أوردها سعد وسعد مدتمل          ما هك ا يا سعد تورد اإلبل

الذي يريد الشذوذ عن  إنَّ ( " 126ص" )الرد على اجلهمية"ورحم اهلل أبا سعيد الدارمي حيث قال يف كتابه 
احلق يتبع الشاذ من قول العلماء، ويتعلق بزالهتم، والذي يؤم احلق يف نفسه، يتبع املشهور من قول مجاعتهم، 

 ".وينقلب مع مجهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل هبما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه
وردًا على عبد اهلل  نًا مكانة أصحاب حممد عائذ بن عمر رضي اهلل عنه مبي"وتذكر قول الصحايب اجلليل 

وهل كانت " ، فقال هذا الصحايب اجلليل اجلس إمنا أنت من خنالة أصحاب حممد " بن زياد الذي قال له 
هذا من " قال النووي رمحه اهلل يف طرح  هذا الكالم الفخم  " هلم خنالة؟ إمنا كانت النخالة بعدهم ويف غريهم

وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، ف ن الصحابة رضي اهلل عنهم كلهم صفوة النا ، جزل الكالم وفصيحه 
طرح ". ، وفيمن بعدهم كانت النخالة..وسادات األمة، وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة ال خنالة فيهم،

؛ فانقل مةل هذا عن النووي ودع الكالم الذي تعلقت لدفع الشناعة عنك وهو (424ص/12)مسلم للنووي
 .ال يغين عنك طيئاً 

سب طنيع، والرجوع عنه جيب أن يكون بطريقة صرحية متواضعة ال على " غةاء " ونؤكد لك أنَّ كلمة 
األسلوب الذي تستعمله، والذي جيعل للنا  طريقًا إىل سب الصحابة والعلماء وأهل الفضل مبةل هذا 

يقول إنَّ يف الصحابة أو الصحابة غةاء األسلوب، والذي أخاف أن يكون بعض من يتعلق بك إذا مسع أحداً 
 .فال يعتربها سباً 
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عندما تابع مقالة أولئك ما حنن ال نقول على أن حسان كان على احلق : قال الربعي 
 . أحد منا يقول ثبت لكن التأدب 

 إيش نقول ؟، أيش نعرب ، أيش نقول ، نقول أخطأ : قال أبو احلسن 
 .أخطأ يف ذلك وتبع املنافقني يف مقالتهم إيش رأيك يف الكلمة دي 

 تبع املنافقني؟: قال مصطفى 
 .قال مةلهم  يعين املنافقني قالوا يف عائشة وهو: قال أبو احلسن 

 .تبع املنافقني أو اغرت هبم : قال مصطفى 
 .تبعهم على اغرتار . اغرت هبم وتبعهم : قال أبو احلسن 

 يعلم أهنم منافقون وتبعهم؟: قال مصطفى 
 .تبعهم عن اغرتار :  قال أبو احلسن 

 .االتباع عن علم يا أبا احلسن : قال مصطفى 
 .يعين كان مقلداً : قال أبو احلسن 

 (صدر صوت فيه ضحك    )
 .مستعدين للضحك يف الصحابة بارك اهلل فيكم : قال مصطفى 

 .طنشنة نعرفها من أخزم : .... قال أبو احلسن 
 .سيعرفها العلماء : قال مصطفى 

 .(1)إن طاء اهلل : قال أبو احلسن 
 مدح أبي الحسن لسيد قطب 2-

                                                                                                                                                     

 .ولبسم الكالم على مسألة الكالم يف الصحابة موضع آخر إن طاء اهلل  
 

فالواجب اإلجابة املطابقة للسؤال ألن احلكم خيتلف، ف ن ، السؤال هل تبعهم وهو يعلم أهنم منافقون   (1)
أهنم مسلمون بل ومن أصحاب حممد ، من تقليدهم وهو يعتقد فيهم متابعته للمنافقني وهو يعلم حاهلم أطد 

 . 
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 .ودفاعه عةه والتماس األع ار له 
 : رة مسجد طيخان يف عدن وقد سئل عن سيد قطبقال يف طريم حماض

الشيخ سيد قطب رمحه اهلل رجل مـن املسـلمني ، هـداه اهلل سـبحانه وتعـاىل علـى  " 
 .كرب سنه إىل اهلدى فاجته إىل اهلل عز وجل حبسب ما يرى 

له أقوال خالف فيها أهل السنة واجلماعة ، وله أقوال وافق فيها احلق ؛ لكنه لـيس 
ال عــامل فقــه وال عــامل بالتفســري وإن كــان قــد كتــب يف ظــالل القــرآن ،فــ ن بعــامل حــديث و 

 .الرجل رمحه اهلل أديب لغوي 
قواعد التفسري عنـد أهـل العلـم الـيت هـي مـأخوذة بـاألثر واألسـانيد مـا اطـتغل هبـا ، 
وال يكلـــف الرجـــل أن يشـــتغل بكـــل طـــيء ، وإمنـــا يكلـــف مـــن عمـــل يف عمـــل أن يـــدخل 

 .(1)اعتراعات ك يرة مةغا ما هو صواب ومةغا ما هو خطأ وهةاكالبيت من بابه ؛ 
 :من املسائل اليت ال أراها صواباً فيه أو عليه يف االنتقاد 

القول بأنه يرى احللول أو اإلحتاد ، أي بأنه يرى أن كل طيء اهلل فيه ، كقول  -1
 ن ذلك الرجل حاطاه م! أهل احللول و اإلحتاد الذين يقولون أن اهلل حل يف كل طيء 

 
 
 
 
 

                                                 

هذا تشكيك يف كل ما انتقده أهل السنة من ضالالت سيد قطب مةل طعنه يف عةمان ومعاوية وعمرو ( 1)
ابن العاص والصحابة من بين أمية وغريهم من سائر الصحابة ومةل طعنه يف نيب اهلل موسى وتعطيل 

، واعتبار القرآن ، والقول بأزلية الروح واالطرتاكية، وهتويشه على معجزات الرسول صفات اهلل عز وجل
 . إخل    ...ميداناً للموسيقى واملسرحيات 
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نعــم ، لــه كلمــات النــاظر فيهــا يفهمهــا بــذلك ، ومعــذور مــن مل يفهــم واقــع مصــر 
 . (1)وواقع هذه الكلمات عند أهلها يف هذا الفهم 

                                                 

سيد قطب قال باحللول ووحدة الوجود، وذلك صريح يف طعره ونةره ال حيتمل أي تأويل، فتأويل كالمه ( 1)
 .العباً، وهو يذكر ذلك بشكل موسع ومفصلالواضح الصريح يف ذلك، يسمى عند األصوليني ت

وعبارة أيب احلسن اليت نسبها إىل سيد قطب تفهم القارئ أن سيد قطب مل يقل إال هذه العبارة فقم واألمر  
ونسبة هذه اجلملة إىل أهل مصر مث تفسريها مبا ذكر خطأ يتضمن نفي وحدة الوجود عن . خبالف ذلك 

ة الوجود، وليس األمر كذلك بل هو أمر معلوم ثابت عن كةري من أهل مصر مجيعًا مبا فيهم أهل وحد
 .صوفيتهم من قبل ابن تيمية ويف عهده ومن بعده يف عهد ابن حجر  وطيوخه إىل يومنا هذا 

ويؤيده أنصار السنة وغريهم  أما " هذه هي الصوفية" وممن بنيَّ ذلك من املعاصرين عبد الرمحن الوكيل يف كتابه
" الشاطئ اجملهول" واضح يف عدد من كتبه وهو جيهر بذلك، حيث يقول يف قصيدته  سيد قطب فأمره

 :واليت منها هذه األبيات
 حننت ملرآه إىل الضفة األخرى..................إىل الشاطئ اجملهول والعامل الذي

 معامل لألزمان والكون تستقرى... ...........إىل حيث ال تدري إىل حيث ال ترى
 إىل حيث تنسى النا  والكون والدهرا!..........متيز حدوده  "ال حيث"إىل حيث 
 ومتزد يف احلس البداهة والفكرا....................والكل واحد" الجزء"وتشعر أّن 
 فاألزمان كاحللقة الكربى "اليوم"وال ..................." د"وليس هنا  "أمس"فليس هنا 
 .هنا الوحدة الكربى اليت احتجت سرا....................."أنا"وليس هنا  " ير"وليس هنا 

 (.123ص)ديوان سيد قطب
ويسهب يف الكالم ويتوسع فيه نظماً ونةراً وينسب هذه العقيدة إىل الصوفية، حيث يقول خالل تقريره للحلول 

لكوا إليها ولقد أخذ املتصوفة هبذه احلقيقة األساسية الكربى وهاموا هبا وفيها، وس:" ووحدة الوجود 
أنه رأى اهلل من وراء كل : إنه يرى اهلل يف كل طيء يف الوجود، وبعضهم قال: مسالك طى بعضهم قال

انظر تفسري سورة احلديد من ." إنه رأى اهلل فلم ير طيئاً غريه يف الوجود : طيء يف الوجود، وبعضهم قال
 (.3444-6/3446)الظالل

وهذه هي مدارد الطريق اليت :" ر وحدة الوجود ووحدة الفاعليةوقال يف تفسري سورة اإلخالص بعد أن قر 
ًَ اإلسالم يريد من النا  أن يسلكوا الطريق إىل هذه احلقيقة  حاوهلا املتصوفة، فجذبتهم إىل بعيد ذلك أنَّ
وهم يكابدون احلياة الواقعية بكل خصائصها ويزاولون احلياة البشرية وابالفة األرضية بكل مقوماهتا 

وال يريد طريقاً ...مع هذا أن ال حقيقة إال اهلل، وأنَّ ال وجود إال وجوده وأنَّ ال فاعلية إال فاعليته طاعرين
 (.  6/4443)تفسري الضالل."  غري هذا الطريق
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أهـــل مصـــر عنـــدهم يقولـــون كـــل طـــيء هـــو اهلل مـــا يعنـــون بـــذلك أن اهلل دخـــل يف 
نـــون أن كـــل يع! ،ال (1)العمـــود هـــذا ؛ واألرض هـــذه ؛ والشـــجرة هـــذه ؛ واملروحـــة هـــذه 

طـــيء ملـــك هلل وكـــل طـــيء خلـــق هلل ، مـــا يفهمـــون مـــن ذلـــك خلـــق القـــرآن و ال األطـــياء 
 .األخرى اليت عندنا 

الرجـل كمــا قلـت لكــم مل يتجـه للعلــم مـن أبوابــه ومل تـرتك لــه احلكومـة آنــذاك فرصــة 
فلـــه كلمـــات كـــل طـــيء هـــو اهلل ، فـــيفهم النـــاظر فيهـــا أنـــه يقـــول بـــاحللول و ! (2)لـــذلك 
  .اإلحتاد

                                                 

الذين يقولون باحللول ،ووحدة الوجود، أو باحللول فقم، أو بأن اهلل يف كل مكان، ال يستطيعون أن ( 1)
ذه احلقائق، ف ن  اهرهتم بذلك فضح هلم وكشف لعوارهم، فال ينبغي املنافحة عن جياهروا املسلمني هب

 . سيد قطب هبذا األسلوب   
                سيد قطب يقول بوحدة الوجود من طبابه ولعله من طفولته فقد صرح بذلك يف حدود ( 2)

ذكرها يف " الليالت "اها وله يف وحدة الوجود قصيدة ثالةة مس يف ديوانه الشعري،( م1634،1635)
" دافع عن عقيدة الةيرفانا في كتابه ( م1646)يف ديوانه، ويف حدود " الشاطئ اجملهول"طرحه لقصيدة 

ومدحغا ومدح أهلغا وهي عقيدة تتضمن القول بالحلول ( 222-222ص" )كتب وشخضيات 
ومهما افرتضنا للسندباد من  : "فقرات دفاعه قولهووحدة الوجود ووحدة األديان والقول بالتةاسخ ومن 

األعذار يف قسوة األوضاع االجتماعية واملظاهر البائسة اليت طاهدها يف اهلند، فقد كّنا نرجو أن يكون 
أوسع أفقا وأكةر عطفا وأعمق اتصاال بروح الشرق الكامنة وراء هذه املظاهر واألوضاع، والروح الصوفية 

  ".املتساحمة املشرقة بنور اإلميان
كسخرية زميله االجنليزي ( النريفانا) وهو يسخر بعقيدة  ":"حسني فوزي "إىل ذلك قائاًل عن  ويضيف

إهنا  ! فناء ( النريفانا)ووجه ابطأ هو اعتبار ! ما كنت أحسب أن دينا يعد بنعمة الفناء : الذي يقول 
فسه ذرة منسجمة مع كذلك يف نظر الغريب الذي يصارع الطبيعة وينعزل عنها، فأما اهلندي الذي حيس بن

وعلينا أن نفهم هذا . حياة وبقاء وخلودا الطبيعة، ويعدها أما رؤوما، فريى يف فنائه يف القوة العظمى
شعا أمام خفلنقف (ساد هانا تاجور) ونعطف عليه وال نراه بعني الغربيني، وهو يبدو يف أرفع صورة يف 

 . " !!هذا السمّو اإلهلي، ولو حلظات 
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ولـو كـان يعتقـد أن ! أكرب دليـل علـى عكـس ذلـك أنـه وقـف يف وجـه عبـد الناصـر 
فيه فلمـاذا حياربـه ؟ ملـاذا  -ومن مجلة هؤالء عبد الناصر حلَّ اهلل  -اهلل حلَّ يف كل طيء 

 .حيذر منه ؟
ابـن  ت، وال ينبغي أن نقول اجتهاداتـه كاجتهـادا(1)فأقول ما ينبغي أن نزيد عليه 

، يف الفقـه ، يف األصـول (2)فرق يا إخوان عظيم بني عاملني يف العقيـدة حجر والنووي ، 
 .، يف احلديث ، يف أبواب العلم كلها وبني رجل ليس كذلك 

حسبنا أن نقول هو رجل قصد احلق فزلت قدمه يف مسائل ، جيب أن تعرف هذه 
يغـاىل يف احلكـم لـه املسائل وتلبنيَّ لشباب األمة من أجل أال يغرتوا هبا ، كما أنه جيـب أال 

 .أو عليه 
وأن الغلـو أضـر  (3)هذه دعوتنا اليت ندعو النا  إليها أن الغلو مرفوض يف دعوتنـا

 . يف دعوتنا من التفريم 

                                                                                                                                                     

يل ال يتسع املقام الستيفائه وعلى كل حال فهذه األقوال كلها نظملها ونةرلها قاهلا وهو حر وكالمه هنا طو  
طليق قبل وجود حكومة مجال عبد الناصر بسنني ، وليس يف خصومته جلمال ما يدفع عنه وحدة الوجود 

 .واحللول، ف ن صوفية وحدة الوجود واحللول حياربون أعداءهم بل حيارب بعضهم بغضاً 
فضاًل عمن انتقده ( أي جاروا عليه)هذا اهتام ملن انتقد سيد قطب يف وحدة الوجود بأهنم قد زادوا عليه ( 1)

 . .     يف ضالالته األخرى
يف هذا اإلطالق خطأ فالرجالن عليهما مآخذ يف العقيدة قوية وال سيما النووي وحنن معك أن سيد قطب (2)

ها والفقه وأصوله، وهو جاهل ضال يف  االت كةرية فال يقرن ال يقرن هبما ف هنما عاملان بالسنة وعلوم
 . مةله إال باجلهم بن صفوان وضالَّل الروافض والصوفية وغالة املعتزلة 

إن رميك بالغلو من يدين سيد قطب باحللول ووحدة الوجود، وتشبيههم بابوارد، وتنـزيل أحاديث ( 3)
ال سيما وأنت تعلم أنَّ فيهم من كبار علماء السنة يف هذا ابوارد على موقفهم، أمر عظيم ومنكر كبري، 

العصر مةل اإلمامني األلبا  وابن عةيمني وفيهم علماء آخرون وطالب علم نبالء، وال ندري ماذا تقصد 
أهي دعوة أهل السنة فهل ترى من أدان سيد قطب باحللول ووحدة الوجود قد " هذه دعوتنا"بقولك 

 . خالف دعوة أهل السنة
 .وظاهر أنك تعترب من يدافعون عن سيد قطب مَفر طني لكنهم خري من املفرَطني الذين ينتقدون سيد قطب
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املرجئة مفرطة وابـوارد عنـدهم إفـراط وغلـو، قـال رسـول اهلل عليـه الصـالة والسـالم 
 .ومل يقل ذلك يف املرجئة  يف ابوارد أقوااًل كةرية ، ووصفهم بأهنم كالب أهل النار

حـذر مـنهم النــيب ! ابـوارد أهـل عبـادة أهــل صـالة أهـل صــيام ، لكـنهم أهـل غلــو 
عليه الصالة والسـالم حتـذيراً طـديداً أطـد ممـا حـذر يف املرجئـة ممـا يـدلكم علـى أن اإلفـراط 

 .اطد من التفريم ، فيجب االعتدال ال ترفعه فوق قدره وال جتعله من الكافرين 
كمــا أمــرت والتــزم باهلــدى والصــواب ، ونســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يرمحــه   اسـتقم

 " .وأن يغفر له زلته 

ال أحب أن أتكلـم إال أن أرى بنفسـي ، إمـا أن أقـرأ كتابـاً أو : " وقال أبو احلسن 
 .          (1)"أن أمسع طريطاً أو أن ألتقي بالشخص املسئول عنه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 
سبحان اهلل هل إذا حتدث عامل أو علماء عن حال طخص جبرح أو بتعديل ال تقبل قوهلم أو حكمهم ( 1)

ه السلف الصاحل    أو فهم هل جاء هبذا األصل كتاب اهلل وسنة رسوله . إخل ...حى ترى بنفسك 
 .وساروا عليه يف رد األحكام واألقوال
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 ن على المغراويثةاء أبي الحس -3
 .ودفاعه عةه والسخرية بمن بين أخطاءه 

قــال أبــو احلســن يف طــريم اجلــواب املعــرب علــى أســئلة أهــل املغــرب وقــد ســئل عــن 
 :املغراوي 
ف ن األخ الكرمي الشيخ أبا سهل حممد بن عبدالرمحن املغراوي رجل  

ما أعرف يف مةل معروف بدعوته السلفية منذ عهد بعيد وكان الفضل هلل تعاىل مث له في
املوجودة اآلن يف بالد املغرب فقد أجرى اهلل على يديه خرياً   (1)هذه النهضة السلفية 

كةرياً وذلك فيما حنسبه واهلل حسيبه بصدقه وجترده يف الدعوة إىل اهلل سبحانه وجتريده  
 سيف الدعوة إىل اهلل والعلم والتعليم الذي طهره يف وجوه أهل الباطل ففتح اهلل له

واجته إىل هذه الدعوة املباركة ف نه هو أهل ألن يلسأل  (2)سبحانه وتعاىل قلوب الشباب
عين وعن من كان يف رتبيت وليس معىن ذلك إننا ندعي له العصمة يف كل طيء فهكذا 

طأن البشر خيطئون ويصيبون ويعلمون وجيهلون وكفى املرء نباًل أن تلعد معايبه والذي 
الشيخ حممد املغراوي حفظه اهلل اهلل وعافاه أعرف عنه ابري وال  أعرفه منذ عهد بعيد عن

                                                 

ال أدري هل يعرف أبو احلسن طيئًا عن دعوة الشيخ تقي الدين اهلاليل اليت قامت يف املغرب لعلها   (1)
قبل أن يولد املغراوي، واليت اعتربه هبا الشيخ عبد العزيز بن باز وغريه  دداً، وأن املغراوي لو استقام 

إال حسنة من حسناته، وهل يعلم أن للمغراوي مشاركني يف هذه النهضة أنبل منه وأصدق ما كان 
وأكةر جدية يف نشر املنهج السلفي، وأكةر وأعمق فهمًا منه هلذا النهج أو ال يعلم ذلك ؟ وعلى كل 

 .حال هذا الكالم حيتاد إىل زمام وال سيما عند من يعرف حال املغراوي  
ن حال طباب املغراوي فلقد ارتكبوا من األكاذيب والتشويه واإلساءات إىل أهل لقد عرف السلفيو   (2)

احلق السلفيني علماء وطالباً ما خيجل منه وحيجم عنه غالة احلزبية، وقد بلغك ذلك فأعد النظر فواهلل 
لو ارتكبوا ما ارتكبوه يف حق أهل البدع الكربى فضاًل عن أهل السنة املنافحني، ملا جاز لك 

 .كوت عن باطلهم فضال عن مدحهم وتأييدهم  الس
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وليس معىن ذلك أنين قد أحطت  (1)أعرف عنه ما خيالف اجلادة يف أمر الدعوة السلفية
بكل طيء عن الشيخ لكن ما قلت لكم أمر الشيخ طائع وذائع يف الساحة الدعوية 

 تعاىل بأنه على ابم الذي حنن والساحة العلمية وجهوده وموافقه تشهد إن طاء اهلل
نسلكه والذي عليه علماؤنا يف العلم والتعليم ونصرة الدليل والربهان واألثر ويف إحياء 
السنن وحماربة البدع، ويف احلفاظ على الدعوة السلفية وتعظيم طعائر اهلل عزوجل يف 

و غري ذلك حتكيم النصوص والرجوع إىل الدليل دون تقليد طخص أو طائفة أو مجاعة أ
نزكيه على اهلل  هذه املعامل البارزة يف الدعوة السلفية عهدناها عليه وعهدناها فيه وال

 .انتهى . عزوجل 
هـــ وقـــد 1421مجــادي ثـــا   14بتــاريخ ( 2)وقــال يف طــريم حقيقـــة الــدعوة رقـــم 

 :سئل عن املغراوي 
كةرياً ونفع اهلل   الشيخ املغراوي عامل من علماء املسلمني وأجرى اهلل على يديه خرياً 

به سبحانه وتعاىل يف بالده ويف غريها وعرفناه بالسنة منذل أن عرفنـا حنـن السـنة واحلـق كمـا 
قلــت ذلــك يف طــريم ســابق أن مةلــي ال يلســأل عــن املغــراوي إمنــا املغــراوي يلســأل عــين ألن 

مــن علمــاء  املغــراوي يــدعو إىل الســنة رُّمبــا قبــل أن ألتــزم أنــا بالكليــة فالشــيخ املغــراوي علــم
الدعوة السلفية ورجل له جهـود مباركـة وأجـرى اهلل علـى يديـه خـرياً كةـرياً لكـن مـا يلـزم مـن 

 .ذلك أنه معصوم وأنه ال خيطئ أبداً 

                                                 

لو كان هذا الكالم الذي صدر من أيب احلسن قبل ظهور مشاكل املغراوي وخمالفاته، لكان معذوراً   (1)
بعد أن علم خمالفات املغراوي للمنهج السلفي، وعناده : أما أن يقوله . يف بعض ما قاله يف اجلملة

= ومنهم ابن عةيمني ف نه ألمر مفظع ومذهل السيما وأن املقام مقام ومكابرته، وبعد أن أدانه العلماء 
نصح وأن أبا احلسن ال يقول مبنهج املوازنات وحى من يقول مبنهج املوازنات وكتب فيه ونافح عنه 
ف نه ال يرى جواز املدح يف مقام النصح ولعل أبا احلسن يتذكر جيدًا إجابة األلبا  على سؤاله عن 

 نات وأهله منهج املواز 
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أثــــار بعــــض طلبــــة العلــــم حولــــه بعــــض القضــــايا واجتمعــــت بــــه يف دولــــة اإلمــــارات 
ه بوجهــة نظــر وتكلمــت معــه يف هــذه املســائل الــيت بلغتــين مســموعة ومكتوبــة عنــه وأخربتــ

 .الشباب الذين يرون خطأه يف ذلك
 
بــان يل أن الرجــل جــزاه اهلل خــرياً كــان أحيانــاً يطلــق العبــارة بــدون حتريــر أو بــدون  

فــتفهم العبــارات مبعــىن هــو بعيــد كــل البلعــد عنــه وإذا كنــا  (1)ضــبم ملعــا  هــذه العبــارات
علـى ضـوء كالمـه اآلخـر  نسمع بعض الكالم مةاًل ألحد العلماء فنقول يفهم هذا الكالم

فما الذي جيعل املغراوي يزحزح وحيرم من هذه املزية أنه يفهم كالمـه هـذا مـع ضـوء كالمـه 
اآلخر الشيخ املغراوي له كالم كةري يصرح فيه بالبيــان بتخطئـة سـيد قطـب بتخطئـة الفكـر 

ان القطــيب وختطفــه الفكــر التكفــريي ويــرد علــى ابــوارد وأللفــت كتــب يف املغــرب حتــت عنــو 
ومع ذلك يأيت من ينسب له كالماً لـيس معتقـده وإن كانـت بعـض  (2)عمالء ال علمـاء 

                                                 

 :كان ينبغي أن تذكر هذه العبارات أو بعضها على األقل وسأذكر لك بعضها  (1)
 :تسجيالت أهل احلديث ( ا ) وجه ( 14)قال املغراوي يف تفسري سورة البقرة طريم  

وإذا كانت األمة تتواتر وتتواصى وتتفق على املعصية وتتفق على الشرك وتتفق على االحنراف وتتفق " 
لتربد وتتفق على االنسالخ من دين اهلل وتتفق على الردة وجتهل كل املخالفات، ماذا يقع هلا ؟ على ا

 " .ماذا تريدون ؟ 
ويكةر يف أطرطته من هذا اللون من الكالم ويكرر لفا الردة، والشرك، والعجول، وجيعل عجول 

 ".اهلية طراً من عجل بين إسرائيل ويردد ذكر األصنام واجل-كما يزعم -املسلمني 
هذا األسلوب الذي قد يفوق فيه القطبيني وإذا كان القطبيون وعلى رأسهم سيد قطب ينكرون أهنم  

يكفرون، وال يقيم العقالء إلنكارهم وزنًا ويأخذوهنم بالظاهر الذي هو أصل أصيل يف اإلسالم وله 
يما وأنت تنادي به براهينه فكان جيب عليك التمسك هبذا األصل ومؤاخذة املغراوي وغريه به الس

وقد أخذت به أسامة يف نظرك وهو صحايب جليل أخذته به أخذًا طديدًا مع أن واقعه ما بينته أنا 
رغم هذيانه الكةري بعبارات التكفري وسياقاته اليت هي نصوص .سلفاً، فلماذا ال تأخذ به املغراوي 

سلمني عمومًا وعلى السلفيني وظواهر يف هذا الباب يف وقت اطتدت فيه وطأة التكفرييني على امل
 .بالذات خصوصاً 

 ..وملاذا ختالف علماء السنة وهم سائرون على هذا األصل بناء على هذه النصوص والظواهر  
اهلدف األول هلذا الكتاب هم أئمة السنة ابن باز واأللبا  وابن عةيمني ولو عرف صاحبه حقيقة   (2)

 .منهج املغراوي ملا تعرض له  
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الكلمات قد يفهم منها هذا الفهم لكـن اإلنصـاف يف ذلـك أن ينظـر هلـذه الكلمـات مـع 
الرجــــل وجلهــــوده، ألننــــا ال نســــتطيع أبــــداً أن نطــــيح باجلبــــال ومنســــك  (1)غريهــــا وملكانــــة 

نطـــي  طي صلصـــة واحـــدة نركـــزه ويقـــع عاملـــاً وبعـــدين القـــواطي حـــق الصلصـــة وغريهـــا قـــو 
مش ميكن ال ميكن هذا يكون وال أنا وال غريي الـذي يسـتطيع  (2)بالجبل القائم األشم

                                                 

ان اهلل مل يأخذ أئمة السلف وعلى رأسهم اإلمام أمحد هبذا األصل املزعوم يف حق إمساعيل بن سبح  (1)
علية، ويعقوب بن طيبة، وعلى بن اجلعد، والكرابيسي، واحملاسيب، وغريهم كةري ممن ال يساوي 

اطل وترى املغراوي طيئًا إىل جانب أحد منهم أترتك الظاهر وختالف العلماء مث تلزمهم هبذا األصل الب
 .أن هذا هو اإلنصاف؟، هل أئمة السنة املشار إليهم قد جانبوا اإلنصاف؟

أال ترى أنه من ابري والسالمة لك أن تسري على هنج أئمة السنة وأن تتجنب الشبهات واملتشاهبات   
لى حيمل اجململ على املفصل، واملبني واملطلق ع" من كالم بعض النا  وأن تبتعد عن قاعدة القطبية 

املقيد، والعام على اباص يف كالم غري املعصوم، ف ن هذه دعوة خطرية أطد من خطورة الدعوة إىل 
منهج املوازنات، وأنت من أعلم النا  بنقد أهل السنة ألهل البدع يف بدعهم وألهل السنة يف 

خطأ كائنًا من  أخطائهم وكتب اجلرح اباص والعام مليئة بذلك وكتب العقائد والتاريخ والفقه فابطأ 
 .كان قائله والبدعة بدعة كائناً من كان مبتدعها 

مث إن كالم سيد قطب واملغراوي الذي ألَديَنا به ليس من قبيل اجململ واملبهم بل هو من قبيل النص 
والظاهر واملبني ومبراجعة كتب األصول ملعرفة هذه األمور يتبني للقارئ أن هذه البحوث يف واد 

 .ر على هنجهم يف واد آخروالقطبية ومن سا
األصوليون يف وادي العلم والقطبيون يف وادي اجلهل واملغالطات، فاحذر مسايرهتم والزم غرز أهل  

 .السنة وسفينتهم 
نطي  " "  ال نستطيع أن نطي  بالجبال ونمسك بالقواطي: " ما هذه املبالغات يا أبا احلسن تقول   (2)

إىل غري ذلك من  "طعن في العمالقة نةاط  الصخور والجبالنتكلم ون"، "بالجبل القائم األشم
َ جهله باألصول  املبالغات يف رجل أنت تعرتف أنه ال حيرر الكلمات، وال يضبم العبارات، وقد بنيَّ

 . بالقواطي واألصاغر واألراذلالسلفية واحنرافاته من تبالغ يف إهانتهم وحتقريهم، فتصفهم 
ف ومنهجهم والسائر على جادهتم يف الذب عن هذا املنهج قواطي كيف يكون األعلم بأصول السل  

وأصاغر وأراذل، واملخالف جهاًل واملعاند واملتمادي يف الباطل جباًل وعمالقًا وال يستطيع أحد 
 .اإلطاحة به

 !!!!مث يا أبا احلسن من طلب منك اإلطاحة به ؟ ومن أراد منك اإلطاحة به؟
أخذ النا  بالنوايا؟ كم حرص وحيرص هؤالء على رجوع املغراوي هل صرح لك أحد بذلك؟ أو أنت ت 

إىل احلق، وكم صربوا على ظلمه وظلم أنصاره، فتأيت أنت بعد كل هذا و ذاك فرتفع املغراوي إىل 
 .مراتب كبار علماء األمة وحفاظها وعقالئها 
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أن يســقم فالنــاً أو يقيمــه إمنــا يســقطه حســناته أو ســيئاته مــا يقــيم النــا  إال احلســنة وال 
ا يتكلمــون يف رجــل هــذا يســقطهم إال الســيئة أمــا لوطــوش النــا  وتكلــم أهــل الغوغــاء ومهــ

الكالم ال يؤثر فيه ما يؤثر فيه حرمـات أثـر فيـه هـذا الزمـان ال يـؤثر فيـه بعـد ذلـك فـ ن اهلل 
حكــم عــدل ال يظلــم النــا  طــيئاً ولــو كانــت الرفعــة ولــو كــان الســقوط بكالمــي وبكــالم 

عـرف مةلي وغريي ما طاء اهلل كم من إنسان نتكلم فيه وكم مـن إنسـان حنبـه فاملسـألة ال أ
عن الشيخ املغراوي إال ابري نفع اهلل به ومع ذلك كلمته يف املسائل قلت له هذه عبارات 
خطـــأ تصـــحح هـــذه العبـــارة وعـــد  جـــزاه اهلل خـــرياً أن يلعيـــد النظـــر يف هـــذه العبـــارات وقـــد 
ألرسل إيل الشريم الذي فيه هذه اإلعادة وهذه النظرة لكن القصـور مـين إىل اآلن مل أمسـع 

نين مطمئن أ  ال أخاف على الرجل من جهة السلفية رجل ذهب إىل املغرب الشريم وأل
وجـــاء الشـــيخ مقبـــل إىل الـــيمن فـــأجرى اهلل علـــى أيـــديهما ابـــري الكةـــري نـــتكلم ونطعـــن يف 

األخطـاء تصـحيح ولـيس هنـاك أحـد فـوق النصـيحة  العمالقة ونةاط  الصـخور والجبـال
كـــان يف نيتـــه دغـــل ويف نيتـــه دخـــن لكـــن مـــا تصـــحيح األخطـــاء هبـــدم األطـــخاص إمـــا مـــن  

مبـا ينكـرون علـى الشـيخ وسيسـمعون جوابـاً . فسيلقي بنيته سيجد نيته لنفسه املهـم يأتوننـا
يقولون قال كذا وكذا سيسمعون جواباً مسعته منه بألذ  وما كان خطاًء فقد أقر بـأن هـذه 

                                                                                                                                                     

لعلم واإلطالع من أمةال أيب إن كلمة جبل مل يطلقها الدارقطين وغريه إال على أفذاذ احلفاظ الواسعي ا 
ومل يطلقها على كةري من احلفاظ الذين هم يف الةريا واملغراوي . عبيد القاسم بن سالم ومطني والبغوي 

 .بالنسبة هلم يف الةرى
إن مبالغاتك يف مدح املغراوي هنا يف غري حملها وتضره وال تنفعه بل أضرت به إذ محلته على التمادي يف باطله  

اره على نصرته بالباطل، وإن هذا املقام ليتطلب منك نصيحته وبيان خطئه بكل وضوح، ومحلت أنص
والسري مع علماء السنة يف محله على الرتاجع الواضح عن أخطائه اجلسيمة بدون أدىن مدح فضاًل عن 

 .املبالغات واإلطراء يف مدحه 
 ذلك، وهل املبالغة يف املديح ألهل ويتطلب منك نصرة أهل احلق ال إهانتهم وحتقريهم بل املبالغة يف =

الباطل واملبالغة يف إهانة أهل احلق من اإلنصاف ومن منهج السلف؟ أرجو التأمل العميق واحملاسبة 
 .للنفس 

وأعلم أن إخوانك وطيوخك من أهل السنة يفهمون جدًا ومييزون ويزنون األمور مبيزان الشرع فيجب  
 .إخل .. ييزهم أن تراعي فهمهم وحقهم ومشاعرهم ومت
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راوي وأنـا أخـاف الشيخ املغراوي فنسـتحي أن نـتكلم يف مةـل الشـيخ املغـ الكلمة تعدل أما
واهلل علـــى الشـــباب الصـــغار الـــذين يتكلمـــون فيـــه أن يبتلـــوا أو أن يصـــابوا بـــبالء يف طلـــب 

 . ( )العلم ورمبا تركوا الدعوة بكاملها
 قاعدة المجمل والمفصل عةد أبي الحسن-4

 ( .هـ الدريط ال اني1422لقاء مأرب شعبان )قال أبو الحسن في 

 ى املفسر، هذه القاعدة صحيحة أم ال ؟قاعدة أن الكالم اجململ حيمل عل
أخونا مصطفى ادعى اإلمجاع على ذلك، فأنا أطلب سند اإلمجاع أواًل، وأين هذا 

، أنا أجيب بعدة أمور يف هذا األمر، منها ما هو يف زمن الصحابة، (2)اإلمجاع ثانياً 
 .ومنها ما بعد زمن الصحابة من العلماء واألئمة

 :أما عن زمن الصحابة 
تكلم حسان بن ثابت يف عائشة أم املؤمنني، كما تكلم أهل اإلفك فرماه النا   فقد

ال، أليس : بالنفاق، كما جرى من الذين وقعوا يف ذلك فكانت عائشة تدافع عنه وتقول
 :هو القائل

 ف ن أيب ووالده وعرضي         لعرض حممد منكم وقاء
 موضع النزاع، ف ن فيه دفاعاً فاستدلت ببيت الشعر، وهو موضع آخر من كالمه وهو يف

، فاستدلت بأنه بريء  من النفاق هبذا البيت مع أنه بلسانه قال عن عرض رسول اهلل 
مقالة املنافقني، ووقع يف عرض عائشة، واهتمها كما اهتمها غريه عبد اهلل ابن أيب بن 

                                                 

إن كان هؤالء الشباب قد تكلموا فيه بباطل فبينه هلم وانصحهم وإن كانوا تكلموا فيه حبق فكيف  (1)
ختاف عليهم وختوفهم بل ابوف الشديد على الشباب الذين حاربوهم بالباطل ومنهم أنصار املغراوي 

 .وأنصارهم هم أحود النا  إىل التخويف والنصح 
وقد أمجع املسلمون أنه ال يؤول إال كالم (:)) 64-66ص" )الصوارم احلداد"  يف كتابهقال الشوكا   (2)

 ((.املعصوم
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 سلول وغريه، ولكن طفع له موضع آخر من كالمه، فحمل املوضع األول على ذلك
 .(1)املوضع، هذا وهو ليس يف كالم اهلل وال كالم رسوله 

 :املوضع الةا 
 "االستعانة يف الرد على البكري" وهو كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب

يقول طيخ اإلسالم ملا اهتمه خصمه بأنه نفى االستعانة فكأنه نفى الشفاعة ونفى أن 
سألة من املسائل، وهذا كفر، ورمى طيخ ينتفع برسول اهلل، بوجه من الوجوه، أو مب

 .اإلسالم بالكفر هبذا الشيء

ومعلوم أن حصول أبلغ، ف ذا كانت هذه األمور قد أثبتت :)) قال طيخ اإلسالم رمحه اهلل
فكيف ينفى عنها الصالحية لذلك ، واأللفاظ يف " ألنه ملا تكلم على األدلة الشفاعة"

يعين يتكلم يف اللفا الذي " نفي الصالحية غايتهذاهتا صرحية، واللفا الذي توهم فيه 
                                                 

 : قصة حسان ليس فيها حجة لكم وذلك من وجوه ( 1)
أهنا ال تدخل يف باب اجململ واملفصل بل يقال إنَّ رميه لعائشة رضي اهلل عنها هو املفصل وقد أخذه اهلل  -أوال 

 .به
اهلل تبارك وتعاىل قد وصف كالم من وقعوا يف عرض عائشة باإلفك، وتوعدهم بالعذاب العظيم إىل  أنَّ  –ثانياً 

 .آخر ما ذكره اهلل عنهم يف سورة النور، فهذا حجة عليك
 .أنَّ اهلل عاقبه بالعمى وذلك من العذاب الذي توعد اهلل به املنوه عنهم كما ذكرت  عائشة  –ثالةاً 

كرمه اهلل بالتوبة الصادقة ولوال ذلك هللك مع اهلالكني وملا دافعت عنه عائشة، وأكد ذلك أنه قد أ –رابعًا = 
ودعوته، فقالت يف طأنه ما قالت يف  عندها أنه صحايب جليل ومن أقوى املنافحني عن رسول اهلل 

منهم عائشة ولو أصر على رميه لعائشة رضي اهلل عنها، كيف سيعامله اهلل ورسوله واملؤمنون و . الذب عنه
 .رضي اهلل عنها فأين محل اجململ على املفصل؟

فظهر من هذه اللمحات أنَّ قضية حسان حجة عليك ال لك، وأن من خيطئ باملقال أو الفعال يقال له 
أخطأت، وال يقال حيمل اجململ على املفصل، وقد يعاقب على حسب خطورة وضرر مقالته، فقد يكون 

 .يكون تعزيراً، وقد يكون تكفرياً، وقد يكون تبديعاً  جلداً، وقد يكون قتالً ، وقد
لضاع دين اهلل وضاعت حقوق العباد، ودين اهلل  -إخل...محل اجململ على املفصل  –ولو أخذنا هبذا املنهج 

 .قائم على رعاية املصاحل ودرئ املفاسد
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أنت تنفي صالحية االنتقاع برسول اهلل أو :" أخذه عن طيخ اإلسالم ابن تيمية وقال
اللفا الذي توهم فيه نفي الصالحية غايته أن :" االستفادة منه بشيء من األطياء، قال 

 ".يكون حمتمالً لذلك 
ومعلوم أن مفسر كالم ))كالمي حمتمل لقويليعين غاية الكالم الذي استدل به من  

 !!!!هذا يف كالم اآلية واحلديث(( املتكلم ال يقضى على  مله 
يقضى على  مله و صرحيه يقدم على كنايته، ومى صدر لفا )) هذا يف كالم املتكلم،

صريح يف املعىن، ولفا  مل نقيض ذلك املعىن أو غري نقيضه، مل حيمل على نقيضه 
 ...((.ى يرتتب عليه الكفر أال من فرط اجلهل والظلم جزماً، ح

هذا كالم طيخ اإلسالم ابن تيمية إذا مل حيمل اجململ على املفصل، وينسب إىل الرجل 
 .(1)هذا من اجلهل والظلم: قول دون قول دون أن حيمل اجململ على املفصل يقول

                                                 

اقفهم وأحواهلم من روافض هل طيخ اإلسالم يريد هبذا الكالم وضع قاعدة لكالم أهل البدع ومو  ( 1) 
وجهمية ومعتزلة وقدرية ومرجئة وصوفية وأطعرية وماتريدية، وملن سيأيت بعدهم من أهل البدع  والتحزبات 

 !.السياسية؟
إن هذا الكالم رد فعل لعمل رجل أفاك متجن على طيخ اإلسالم ومكفر له، رغم أنه يقرر التوحيد ويرد الشرك 

رات صرحية فقال هذا الكالم من باب فرض مامل يقع أنه قد وقع لدفع والضالل بأساليب واضحة وعبا
ظلم معني من طخص جاهل ظامل ، وليس معىن كالمه وضع احلبل على  الغارب ألهل األهواء أن 
يتكلموا باجملمالت واملتشاهبات، بل وباأللفاظ واملقاالت املسهبة يف تقرير الباطل، ف ذا نوقشوا يف هذه 

 .دة فزعوا إىل اجململ واملفصل والصريح والكنايةالتصرفات الفاس
طيخ اإلسالم ال يريد هبذا الكالم التأصيل وإمنا على الوجه الذي ذكرنا،ولو علم أنَّ بعض النا  سيتعلق 

خالل كالمه يف رده على بعض النا  الذين يتعلقون  -رمحه اهلل-بكالمه هذا ملا قاله، انظر إىل قوله 
فرب قاعدة لو علم صاحبها ما )): -رمحه اهلل-ننصرون باطلهم وحيلهم، قال ببعض قواعد األئمة في

 (.215ص")بيان بطالن التحليل(("تفضي إليه مل يقلها
وحنن نقول لو علم طيخ اإلسالم ما يفضي إليه كالمه هذا مل يقله، ولو فرضنا أنه يراه قاعدة، ف منا  مراده 

 .وتقييد املطلق يف نفس السياقاجململ الذي يرافقه البيان يف نفس السياق 
 :واألدلة على ذلك كةرية
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حياته اليت كلها جهاد ونقد ألهل األهواء وأهل األخطاء، ولو كان يعتقد مضمون هذا الكالم العارض ملا -1
 .أفىن حياته يف رد األباطيل الصرحية واجململة اليت زخرت بدحضها ونقدها كتبه الكةرية اليت متأل مكتبة

إنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للنيب صلى اهلل عليه ( "614-2/646:)ري يف كتاب االستغاثة قال البك-2
وسلم فالعبارة اليت توهم نفيها إذا صدرت منه، علم املراد هبا للدليل على عصمته وصحة تبليغه وعدم 

 "تناقض أقواله وأفعاله وغريه ليس كذلك
صدور عبارة مومهة، وقد تقدم أن اجلواب عبارة ظاهرة يف معناها هذا مبين على :" فأجابه طيخ اإلسالم بقوله

وأيضًا فغير الرسول مذا عبر بعبارة موهمة بل نص ال حيتمل معنيني، فضال عن كوهنا توهم غري ما أريد هبا، 
 وأيضا ف ذا كان الوهم لسوء فهم املستمع ال مقرونة بما يزيل اإليغام، كان ه ا سائغا باتفاق أهل اإلسالم،

 " . لتفريم املتكلم مل يكن على املتكلم بذلك بأ 
فانظر كيف علق اجلواز على كون اللفا املوهم مقرونًا مبا يزيل اإليهام ومضمونه، أنه إذا مل يقرن مبا يزيل 

 .اإليهام ف نه غري جائز ملا فيه من التلبيس
وقد يكون اللفا (: )) 2/522" )االستغاثة" قال طيخ اإلسالم خالل ردوده على البكري يف كتابه  -3

: هل يصلى عليه عند الذبح؟فيقال ال يصلى عليه، أو يقال: مطلقا لتقييده بسؤال السائل مةل أن يقال
ال يستغاث به، لكن إن كان املستمع يفهم من هذه : هل يستغاث به بعد موته أو يف مغيبه؟، فيقال

لم يجز مطالق ه ه عىن أنه ليس أهال لذلك العبارة أنه ال يسأل يف حياته طيئا، وال يستشفع به مب
وهو يعلم أن المستمع يفغم مةغا معةى فاسدا لم يكن ، العبارة مذا عةى بغا المتكلم معةى صحيحا

إال حيث جيوز التعريض  له أن يطلقغا لما فيه من التلبيس مذ المقصود من الكالم البيان دون التلبيس
هبا معىن صحيحا و ( كذا ولعله عىن ) وكىن ن مطلقا أطلقهاخاصة وليس هذا موضع تعريض، ولو قدر أ

 ((.املستمع فهم منها الكفر مل يكفر املتكلم بذلك ال سيما إذا مل يعلم أن املستمع يفهم املعىن الفاسد
ي أقول ونفي الكفر عن هذا املتكلم ال يعين أنه جيوز له إطالق اللفا املوهم، ألنه من التلبيس املنايف للبيان الذ

 .يقصد من الكالم، وقد اطرتط طيخ اإلسالم واحلمد هلل صحة املعىن
وسبق طيخ اإلسالم أئمة اإلسالم يف رد الضالالت واألخطاء، ومنهم الليث بن سعد والشافعي وأمحد  -4

والبخاري وغريهم من أئمة اإلسالم، وجرحوا اجملروحني يف ضالهلم وأخطائهم وكتب اجلرح والتعديل وكتب 
 .باص كةرية معروفة،ولو كانت هذه القاعدة طرعية ملا وجدت طيئاً من هذا النقد واجلرحاجلرح ا

 .واإلمجال واإلطالق هو سالح أهل األهواء ومنهجهم والبيان والتفصيل والتصريح هو سبيل أهل السنة واحلق
 :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل 

 إمجال واإلطالق دون بيانوعليك بالتفصيل والتبــني فالــ               
 قد أفسدا هذا الوجود وخبطا  الــ             أذهـان واألراء كل زمان
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 :دليل ثالث
 الشيخ األلبا  وهو يرد على أصحاب السقاف

 .طيخ اإلسالم ابن تيمية له قول بفناء النار: اقالو 
لكنه له أقوال أخرى، تفسر وتةبت عدم فناء النار، فلماذا ال : فقال الشيخ األلبا  

 .(1)حتملون هذا على ذاك، رداً على أصحاب السقاف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

واألدهى من هذا أن كالم بعض أهل الباطل واضح صريح يف الباطل، مث جتد من يدخله يف باب اإلمجال 
جعوا إىل احلق وينصروا احلق ويتعلق يف نصرة رأيه بأوهى ابيوط واحلبال، فعلى هؤالء أن يتوبوا إىل اهلل وير 

يا أيها الذين آمنوا   : ويقولوا به ويشهدوا به ألهله ويردوا الباطل، ويشهدوا به على أهله، قال تعاىل 
 .  اآلية كونوا قوامني بالقسم طهداء هلل ولو على أنفسكم والوالدين واألقربني 

ومنهم طيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه         ابن لكن األلبا  ينتقد أهل الباطل وأهل السنة وأئمتهم،  ( 1)
القيم ، والشيخ محود التوجيري والشيخ إمساعيل األنصاري وغريهم ، ولو كان مسلمًا هبذه القاعدة ملا 

 .رأيت له نقداً وجرحاً 
ملي على أال يرى القارئ أنَّ يف هذا املسلك نصرة ألهل الباطل وخمالفة لتأصيل السلف ومنهجهم  القويل والع

امتداد تأرخيهم، وأنَّ هذا األصل طر من أصل املوازنات بني احلسنات والسيئات، إذ هذا يذكر املساوئ 
وأما ذاك فيمنع من ذكر املساوئ بالكلية، ويتضمن إدانة السلف يف نقدهم وجرحهم وتعديلهم اليت 

 .اكتضت بكتبها املكتبات
    .ى املخاطر والشرور اليت سترتتب على سلوكهم هذا املسلك ابطريفعلى هؤالء أن يتوبوا إىل اهلل وأن يدركوا مد
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 مغاجمة أبي الحسن للسلفيين-5
 والسخرية بغم وتزهيده في الجرح والتعديل

أمـــا الطـــاعنون يفَّ أو يف غـــريي فهـــي بســـبب : ... قـــال يف طـــريم حقيقـــة الـــدعوة 
 الغو ـاء وال الببغـاوات وال األقـزامذنوبنا وأعمالنا إذا أصلحنا ما بيننا وبني اهلل مـا ضـرنا 

إذا صـدقنا مـا بيننـا  األقـزام وال األراذل األصـا رإذا أصلحنا ما بيننـا وبـني اهلل مـا يضـرنا 
 .وبني اهلل 

 :هـ1422ربيع ثان16وقال يف طريم أصول ومميزات الدعوة السلفية بتاريخ 
املوفق من يقرأ تراجم السـلف فيتخـذ مـن طريقـة السـلف يف فهمهـم لكـالم اهلل وكـالم نبيـه 

  منهجاً واسعاً أفيحاً يسع األمة ويسع أهل السنة أما الذين ال يفهمون من السلفية إال
ترات، والــذين ال يفهمــون إال أن فالنــاً دخــل الســلفية وفالنــاً  ــرد الــردود وابالفــات واملهــا

خـــرد، والـــذين ال يفهمـــون مـــن الســـلفية إال ابصـــومة مـــع إخـــواهنم، فريبـــون  موعـــة اليـــوم 
ق املنــابر غــداً هــؤالء فــو وخيتلفــون معهــا غــداً، وميــدحون أطخاصــاً اليــوم ويــذموهنم غــداً مــن 

 .ية حقيقة أخطؤوا  الطريق يف فهم الدعوة السلف
وأنـه  ( )وترى قروناً ترتفع وترى رؤوساً قرهنا هنـا وهنـاك وكـل مـنهم يظـن أنـه طـيخ اإلسـالم

مفتاح للخري مغالقاً للشر وقد يكـون مفتونـاً هبـواه وقـد يكـون مفتونـاً بنفسـه، وقـد يلعجـب 

                                                 

لقد بالغت يف الطعن يف هؤالء الفتية الذين آمنوا برهبم وهداهم اهلل للمنهج السلفي، فما حيق لك أن   (1)
 :هتينهم وتبالغ يف ذمهم والطعن فيهم مث ال خيلوا أمرهم من واحد مما يأيت 

 .تقدوك حبق فينبغي أن تشكرهم وجيب أن ترجع إىل احلق إما أن يكونوا ان -1    
إما أن تتنسم مرتبة الفضل فتصرب وتعفو عنهم : وإما أن يكونوا طعنوا فيك بباطل فأنت بني أمرين -2  

تبة واهلل يعطيك جزاء الصابرين، وإما تؤثر مر  َوَلَمنؤ َصبَـَر َوَغَفَر َإنَّ َذَلَك َلَمنؤ َعزؤَم األلملور َ  وتصفح 
 العدل فتبني طعنهم لك وترد عليهم باملةل فقم ،وال تتجاوز ذلك، ف ن التجاوز ظلم قال تعاىل 

رلهل َعَلى اللَّه  َلَح فََأجؤ  . َوَجزَاءل َسي َئٍة َسي َئٌة َمةـؤللَها َفَمنؤ َعَفا َوَأصؤ
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مبجموعــة مـــن األعـــاجم الــذين كـــانوا نصـــارى بـــاألمس أو يهــود مث اليـــوم أصـــبحوا أئمـــة يف 
عــديل أصــبح مـــنهم أبــو زرعــة الـــرازي وابــن معــني وأصــبح مـــنهم حيــ  بــن ســـعيد اجلــرح والت

القطـــان وطــــعبة بـــن احلجــــاد وهــــاهم ال يعرفـــون مــــن اإلســــالم إال هـــذا األمــــر ويفــــرح ذاك 
 .املسكني أن هؤالء جيلسون حوله يقولون الشيخ فالن الشيخ فالن 

وملكانــة : ويطريــه وهــو يــدافع عــن املغــراوي (: 2)وقــال فــي شــريط حقيقــة الــدعوة رقــم 
الرجــل وجلهــوده ألننــا ال نســتطيع أبــداً أن نطــيح باجلبــال ومنســك القــواطي حــق الصلصــة 
وغريهــا قــوطي صلصــة واحـــد نركــزه ويقــع عاملـــاً وبعــدين نطــيح باجلبـــل القــائم األطــم مـــش 

 .ممكن ال ميكن هذا يكون 
 (:1)وقال يف طريم الفهم الصحيح رقم 
 ( )أصـول أهــل الســنة وال يكــون هنــاك تصــنيفمـا يكــون يعــين هنــاك تصــنيف بغــري 

باحلال الذي يوجد عند بعض من ينتسب إىل العلم وهو جاهل ال يعرف وال يشم رائحـة 
                                                                                                                                                     

ك جداً ومعذرة يا أبا احلسن ف نا مل نعرف خطأهم من كالمك هذا وأن أسلوبك هذا يضر ب
ينفعك، ويضر بالدعوة السلفية وإ  لك لناصح، وغفر اهلل لنا ولك وأخذ بأيدينا ونواصينا مجيعاً  وال

 . إىل احلق وجعلنا مجيعاً من أنصاره والذابني عنه إن ربنا لسميع الدعاء 
يه معذرة يا أبا احلسن ف ن كالمك يف السلفيني فيه تعميم وغموض ومبالغة يف الطعن سلكت ف  (1)

 .مسلك عبدالرمحن عبدابالق والشاجيي وأمةاهلما
وإن من العدل واإلنصاف أن تذكر كالم خصمك وتبني ما عنده من ظلم وباطل باألدلة الواضحة  

على طريقة أهل السنة واجلماعة، فليس أمام السامع والقارئ اآلن ال نصوص وال ظواهر وال  مالت 
، وال مصادر ملا تقول فال تؤاخذ القراء إن اعتقدوا أن هذه من كالم هذا الكةري من النا  املتهمني

وأهنم بعيدون كل البعد عن . اهتامات ألنا  مسلمني أبرياء حرم اهلل دماءهم وأعراضهم أطد احلرمة 
ما تصفهم به وأن كالمك بعيد جدًا عن أصول أهل السنة واجلماعة، وقد يكون فهمهم أن فالناً 

نة وخرد منها جزء من معلوماهتم ، ومنها فهمهم للعقيدة واألحكام ومعرفة حزيب وأن فالناً دخل الس
وبصرية بسبيل املهتدين وسبيل اجملرمني، ومعرفة بأصل أهل السنة يف الوالء والرباء، ومعرفة مبنهج أهل 
السنة يف التعامل مع أهل األهواء والتحذير منهم والرد على أباطيلهم وأن هذا من اجلهاد عند أئمة 
السنة وأنت تعلم أنه كان يف عهد األئمة ك مساعيل بن علية وأمحد بن حنبل وغريهم من ينكر الكالم 
يف أهل البدع وينكر اجلرح والتعديل ويعدون ذلك من الغيبة، فال يةين ذلك األئمة عن املضي يف 

على أهل سبيل محاية الدين جبرح من يستحق التجريح وتعديل من يستحق التعديل ويعتربون الرد 
البدع جهادًا بل هو أفضل عندهم من الضرب بالسيوف نعم للجرح والتعديل أهله وطروطه لكن 
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العلم كةري مـن النـا  دخلـوا الـدعوة السـلفية مـا يفهمـون عـن الـدعوة السـلفية إال أن فالنـاً 
 .حزيب وفالناً دخل السنة وفالناً خرد منها هذا غري صحيح 

 :يف نفس الشريم وقال 
فـــرتى الواحـــد حيـــب الواحـــد مـــنهم طاملـــا أنـــه يـــتكلم يف األطـــخاص وإن كـــان لـــيس 
عنده طيء من الورع وليس عنده من التقى وال حيافا على الصلوات املهم طاملا أنه عنده 
يعين قدرة على كذا وأنه يتكلم يف فالن وأنه حيـذر مـن فـالن فهـو مـا طـاء اهلل أسـد السـنة 

نـه صـخرة وأنـه كـذا ويـأتون باأللقـاب الـيت وضـعت يف غـري موضـعها نسـأل وسلفي جلد وأ
 .اهلل السالمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

البدع الواضحة مةل الرفض والتجهم واإلرجاء والتكفري والتحزب الواضح الذي تكلم فيه العلماء 
عملهم وتكلموا يف أهله، فال مانع أن حيذر طالب العلم من طرهم، وليس من أصل السلف وال من 

 . طن الغارة على طالب العلم الذين حيذرون من هذه األصناف 
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 طعن وتةقص أبي الحسن -6
 للديخ العالمة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه اهلل

 :قال أبو احلسن يف طريم الفهم الصحيح لبعض أصول السلفية 
لم يف األطـخاص وإن كـان لـيس عنـده طـيء مــن فـرتى الواحـد مـنهم طاملـا أنـه يـتك

الـورع ولــيس عنــده طــيء مــن التلقــى وال حيــافا علـى الصــلوات، املهــم طاملــا أنــه عنــده يعــين 
قــدرة علــى كــذا أو أنــه يــتكلم يف فــالن وأنــه حيــذر مــن فــالن فهــو مــا طــاء اهلل أســد الســنة 

 .موضعها انتهى  وسلفي جلد وأنه صخرة وأنه كذا ويأتون باأللقاب اليت وضعت يف غري
 :قال مفرغ كالم أبي الحسن من الدريط 

ومعــروف لــدى طلبــة العلــم يف الــيمن أن هــذه األلقــاب أطلقهــا الشــيخ علــى بعــض 
 .طلبة العلم وله كالم يتعرض فيه للشيخ مقبل كةرياً راجع ما تقدم وما سيأيت 

تكلم فيـه ألن ورمبا تتكلم يف رجـل صـاحل وأنـت تـ( : 3)وقال يف طريم رفع احلجاب رقم 
الةقة عندك أخربك هبذا والةقة أخربه  هول أو مرتوك هبذا، وعند التدقيق ترى أنك لست 

 .( )على طيء فيما تتكلم به 
                                                 

يَا  : أخربك الةقة بنبأ كفاك ذلك طرعاً وال يلزم الةبت إال يف حال إخبار الفاسق كما قال تعاىل  إذا  (1)
نة واجلماعة يف تلقي األخبار وهذا منهج أهل الس أَيُـَّها الََّذيَن آَمنلوا َإنؤ َجاءَكلمؤ فَاَسٌق بََنَبٍأ فـََتبَـيَـّنلوا 

وقبوهلا أو ردها وينبغي احلذر من السري وراء من يهول بالقواعد الباطلة على أهل السنة ومنهجهم 
 .ولعلك من أعلم النا  هبم وبقواعدهم فاحذر من تقليدهم
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 التزهيد في الردود والطعن في أهل الردود -2
 :قال يف طريم أصول ومميزات الدعوة السلفية  
دود وابالفـات واملهـاترات والـذين ال أما الذين ال يفهمون مـن السـلفية إال  ـرد الـر 

يفهمـــون إال أن فالنـــاً دخـــل الســـلفية وفالنـــاً خـــرد، والـــذين ال يفهمـــون مـــن الســـلفية إال 
ابصــومة مــع إخــواهنم، فريبــون  موعــة اليــوم وخيتلفــون معهــا غــداً هــؤالء حقيقــة أخطــؤوا 

 .الطريق يف فهم الدعوة السلفية 
ـــاً ترتفـــع وتـــرى قرونـــاً جيـــر  قرهنـــا هنـــا وهنـــاك وكـــل مـــنهم يظـــن أنـــه طـــيخ وتـــرى قرون

اإلسالم وأنه مفتاح للخري مغالقاً للشر وقد يكون مفتونـاً هبـواه وقـد يكـون مفتونـاً بنفسـه، 
وقد يلعجب مبجموعة من األعاجم الذين كانوا نصارى باألمس أو يهـود مث اليـوم أصـبحوا 

ني وأصــبح مــنهم حيــ  بــن أئمــة يف اجلــرح والتعــديل أصــبح مــنهم أبــو زرعــة الــرازي وابــن معــ
سعيد القطان وطعبة بن احلجاد وهاهم ال يعرفون من اإلسـالم إال هـذا األمـر ويفـرح ذاك 

 .( )املسكني أن هؤالء جيلسون حوله يقولون الشيخ فالن الشيخ     فالن 

                                                 

نا  ويلمسونه إن معاجلة األمور هبذه األساليب تضر بالدعوة وأهلها وينشأ عنها من الفنت ما يدركه ال  (1)
 .وما ال يعلمه إال اهلل دع عنك ما جيره من  اتة ابصوم 

 .وإ  أرى أن يف هذا الكالم وما سبقه مبالغات جيب االبتعاد عنها  
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وهــذا الــذي نالحظــه يف كةــري مــن الــذين أيضــاً : وقــال يف طــريم الفهــم الصــحيح 
ترات وابالفات والقيل والقال اهتموا أهل البدع ليسوا عن فهم منهم مههم يف الدعوة املها

 .ولكن تقليداً ألهل العلم 
والعلم هذا علمان علم بالنص الشرعي ..  ( 5) وقال يف طريم رفع احلجاب رقم 

وعلــم بــالواقع الــذي أنــت تــتكلم فيــه وقــد يكــون الرجــل عاملــاً حقــاً بــالنص الشــرعي لكنــه 
حيســـن الرجـــل يف انتزاعـــه للـــنص الشـــرعي لكنـــه      ال حيســـن يف  جاهـــل يف تطبيقـــه وقـــد

وضـــعه املوضـــع الصـــحيح وقـــد حيســـن الرجـــل يف هـــذا وذاك يف أنـــه انتـــزع الـــنص الشـــرعي 
ووضعه يف موضعه لكن يف هذا املوضع خاصة مل يلصب ألن مل يدرك الواقع الـذي يـتكلم 

ين ممــن ينتســب إىل صـــفوف فيــه مــن مجيــع جوانبــه وهــذا حــال كةـــري مــن املتجــرئني املتهــور 
السلفية يف باب اجلرح والتعديل ف نـه يهجـم جبهلـه يف مسـائل ال يـدري مـا أمامـه وال وراءه 
وال مــا ميينــه وال  الــه ومــع ذلــك يقــول ملــاذا عمــل كــذا وملــاذا ال يعمــل كــذا هــو جلهلــه ويف 

 .( )الظلمات اليت يعيش فيها ما يدري ملاذا فعل هذا الشيء 
وإيـاك أن تظـن أن دعوتنـا أن نـرد علـى  ( 4) يف رفع احلجاب رقم قال أبو احلسن 

اجلماعات وأما قلوبنا فينشأ فيها من النفاق ومن الريـاء وهـي أمـراض القلـوب مـا ينشـأ وال 
نبـــايل بـــذلك إيـــاك أن تظـــن أن دعوتنـــا كـــذلك دعوتنـــا قبـــل كـــل طـــيء حتقيـــق العبوديـــة هلل 

ى أهـــل البـــدع بـــاب مـــن أبوابـــه املباركـــة عزوجـــل يف أنفســـنا هـــذا اجلانـــب جانـــب الـــردود علـــ
 الرجل يغلق أبواب ابري ويغلق نوافذ ابري عن قلبه فال يدخل يف قلبه إال 

 
                                                 

 .أخاف أن يكون هذا الكالم منتزعاً من منهج فقه الواقع، وأخاف أن يكون فيه مبالغات   (1)
 .ألسلوب يف أهل البدع فضاًل عن السلفيني وأظن أنك أنت وغريك ال تقبلون مةل هذا ا 
، وإذا تكلمت أنت !وسبحان اهلل هل عجز املنهج السلفي عن تقومي وهتذيب هؤالء السلفيني الكةر؟ 

 عن السلفيني يف اليمن هبذه اللهجة، وتكلم غريك فيهم يف البلدان األخرى مبةلها فقد ال يبقى لنا أحد
َوقللؤ  الكف مطلوب طرعًا والقول باليت هي أحسن أمجل أرجو أن ال يكون األمر كما ذكرت و 

نَـهلمؤ َإنَّ الشَّيؤطَاَن َكاَن َلإَلنؤَساَن َعدلوّ  َسنل َإنَّ الشَّيؤطَاَن يـَنـؤزَغل بـَيـؤ  ًا ملَبينًا لََعَباَدي يـَقلوللوا الَّيَت َهَي َأحؤ
 .نسأل اهلل لنا ولكم التوفيق والسداد [ 53: اإلسراء ]
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من هذه النافذة ال يدخل يف قلبه طيء من دين اهلل إال مـن هـذه النافـذة فقـم هـذا حمـروم 
 . ( )يا إخوان

د مـــنهم طاملـــا أنـــه فـــرتى الواحـــ: وقـــال يف الفهـــم الصـــحيح لـــبعض أصـــول الســـلفية 
يتكلم يف األطخاص وإن كان ليس عنده طيء من الورع وليس عنده طيء من التلقى وال 
حيــافا علــى الصــلوات، املهــم طاملــا أنــه عنــده يعــين قــدرة علــى كــذا أو أنــه يــتكلم يف فــالن 
وأنه حيذر من فالن فهو ماطاء اهلل أسد السنة وسـلفي جلـد وأنـه صـخرة وأنـه كـذا ويـأتون 

 .اب اليت وضعت يف غري موضعها باأللق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

كتفيت بقولك الرد على أهل البدع باب من أبوابه املباركة، وليتك مل تذكر ما بعده ف نه يؤيد لو ا  -ا  (1)
ما يقوله أهل البدع يف أهل السنة ويصد النا  عن االستفادة من كتب الردود اآلمرة باملعروف والناهية 

 .عن املنكر والداحضة للباطل والذابة عن السنة ومنهج السلف الصاحل وأهله
 .ن هؤالء الذين هذا حاهلم ال ورع وال طيء من التقى وال حيافظون على الصلوات؟م -ب 
إخل ؟ فهذا األسلوب يضر بالدعوة السلفية .. ومن هذا يصف هذا الصنف من النا  بأنه أسد السنة  

 .وأخشى أن يكون هذا من حصائد األلسن املتوعد عليها 
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 أبو الحسن يريد مةغجاً جديداً يدخل فيه جميع الطوائف  -2
 . من تبليغ ومخوان وقطبيين ومغراويين وعرعوريين 

ربيــع ثـــا   16قــال أبــو احلســن يف طـــريم أصــول ومميــزات الــدعوة الســـلفية بتــاريخ 
 .هـ 1422

السلف يتخذ من طريقة السلف يف فهمهم لكالم اهلل وكالم املوفق من يقرأ تراجم 
 .انتهى  ( )منهجاً واسعاً أفيحاً يسع األمة ويسع أهل السنة نبيه 

 قال مفرغ كالم أبي الحسن من الدريط 
ولـــــذلك هـــــو ســـــاٍع يف حتقيـــــق وجـــــود هـــــذا املـــــنهج فقـــــد أدخـــــل اإلخـــــوان والتبليـــــغ 

 .السنة واجلمعيات واملغراويني والعرعورين يف أهل 
وقــد ســئل عــن بعــض احلــزبيني وأطــرطتهم كــأيب : وقــال يف طــريم اجلــواب املعــرب 

 .إسحاق وحممد بن حسان وغريمها 

                                                 

املنهج الواسع املنهج اإلسالمي الذي يهتم بالقضايا كلها إن كان أبو احلسن يريد هبذا : وأقول أنا  (1)
عقائديًا وسياسيًا وأحكامًا ومعامالت وعالقة الفرد بالفرد وباألسرة وباجملتمع ومعاجلة املشاكل اليت 
تتصل بالنا  يف عقائدهم ومناهجهم فحبذا، وإن كان يريد أنَّ منهج السلفيني مةل منهج اإلخوان 

رد وغالة الصوفية وغريهم من أهل الضالل، فالقول به والدعوة إليه يف غاية يسع الروافض وابوا
 .ابطورة

 .وأرجو أنَّ أبا احلسن ال يريد ذلك  
هذا ما يسر اهلل يل تعليقه عل هذه األوراق، ونسأل اهلل لنا وله التوفيق والسداد يف األقوال واألفعال واألحوال، 

 .ى نبينا حممد وعلى آله وسلمإن ربنا لسميع الدعاء، وصلى اهلل عل
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الظــاهر أن األطــرطة الوعظيــة البعيــدة عــن املســائل ابالفيــة هــذه ال بــأ  هبــا : قــال 
ين ينتفــع هبــا وإذا كــان جيــوز لنــا أن حنــدث عــن بــين إســرائيل وال حــرد فكيــف ب خواننــا الــذ

 .بيننا وبينهم طيء من ابالف سواًء كان يسرياً أو كةرياً 
هـذه دعـوة متشـي يف كـل اجتـاه مـا هـي دعـوة علـم : وقال يف طـريم حقيقـة الـدعوة 

نقـــرأ ونـــدر  وحنفـــا وبعـــد ذلـــك تنشـــأ أمـــراض مهمـــا كانـــت هـــذه األمـــراض ال ينظـــر وال 
 . يلتفت إىل عالجها أبداً هذه دعوة حتافا على مكاسبها 


