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 املدخلي هادي بن ربيع

   
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبة ومن أتبع هداه

 :أما بعد
عن حدوث الفنت يف هذه األمة يف  فقد حدثنا رسول اهلل الصادق املصدوق  

بادروا باألعمال :" قال  عن النيب  أحاديث كثرية منها حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه
فتنًا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنًا وميسي كافراً أو ميسي مؤمنًا ويصبح كافراً يبيع 

 .111رواه مسلم يف اإلميان حديث " دينه بعرض من الدنيا 
من    لكثري من الناب بعد وفاته فيحتمل احلديث الكفر األكرب فقد حصلت ردة فعالً 

 .أسباهبا فتنة الدنيا 
وقد حصلت بعد هذا العهد ويف عهود كثرية ويف عصرنا هذا حصلت لبشر يعيشون يف 

 اجملتمعات اإلسالمية
 .فهذا صار شيوعياً وهذا صار علمانياً 

يف هذا كثري من العصاة وأهل البدع ومع هذا  وحيتمل احلديث الكفر األصغر وقد يقع
ال تزال طائفة " فقد حفظ اهلل الكثري من هذه األمة يف كل زمان ومكان وثبتها على احلق 

من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهلل وهم 
 .رواه الشيخان وغريهم ". على ذلك 

هذا العصر اليت أنشأت ملواجهة املنهج السلفي وأهله وهم كثر ومن الفنت العظيمة يف 
وقد رتبت على حلقات يف سلسلة طويلة يتبع بعضها بعضا ومنها فتنة عدنان عرعور مث 
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املغراوي مث أيب احلسن املصري املأريب وهي أخطر فتنة واجهت املنهج السلفي وأهله وأشدها 
قد حرصوا على التظاهر باملنهج السلفي ودعوة التباسًا على الناب ألهنم ملكرهم الشديد 

ذاك إىل أصول الطائفة املنصورة ، ودعوى هذا أنه على عقيدة السلف ، ودعوى اآلخر أنه 
 .هو ومن معه هم أهل السنة مث دعوهتم إىل التأصيل وما أدراك ما هذا التأصيل 

الكتاب والسنة  إنه القذف باألصول الفاسدة اهلدامة اليت هتدم أصول السنة وختالف
 .ومنهج السلف 

وقد تصدى أهل السنة واجلماعة حقًا ألهل هذه الفتنة املاكرة امللبسة فكشفوا عوارهم 
 .وبينوا زيف قواعدهم وأصوهلم وفساد منهجهم وأخالقهم 

وقد قمت مبجهود طيب يف مواجهة هذه الفتنة اخلطرية، فبينت ما استطعت من زيف 
درء فتنتهم اليت أسأل اهلل القوي العزيز أن يقطع دابرها ويريح منهجهم وأصوهلم وأخالقهم و 

السلفيني من ويالهتا وتفريقها لصفوفهم ذلك التفريق املاكر املتعمد الذي تديره واهلل أعلم 
جهات قد قتلها احلقد واحلسد على املنهج السلفي وأهله فنعوذ باهلل من شرورهم وندرأ به 

 .يف حنورهم إنه القوي العزيز 
هذا ومن األصول الفاسدة واملناهضة ملنهج السلف األصل الفاسد املسمى ظلمًا وزوراً   

وهو الذي سار عليه عدنان عرعور مث املغراوي مث أبو احلسن املأريب وهو " بالتثبت " 
أشدهم تلبيسًا ومكرًا وتطبيقًا هلذا األصل يف مواجهة علماء السنة وطالهبا وحلماية أهل 

ل وقد سبق أن هدمنا عددًا من أصوله الفاسدة اليت واجه هبا منهج أهل الباطل والضال
 .السنة وعلمائه وطالبه 

وأرى أن أسوق بعض النصوص يف وجوب قبول أخبار اآلحاد ويف املراد بالتثبت الذي 
شرعه اهلل وفهمه علماء األمة ليظهر للقاري مدى بعد هذه الفئة عن نصوص الكتاب 

 .نة وفقه وتطبيق علماء األمة وأصوهلموالسنة وأصول أهل الس
 :قال األمام البخاري رمحه اهلل يف صحيحه  -1

 كتاب أخبار اآلحاد
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باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والصوم والفرائض 
 .واألحكام 

ا قومهم إذا فلوال نفر منكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذرو : ) وقول اهلل تعاىل 
 ( .رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

فلو اقتتل رجالن ( وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا : ) ويسمى الرجل طائفة لقوله تعاىل 
 .دخال يف معىن اآلية 

 ( .إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا : ) وقوله تعاىل 
 " .حداً بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إىل السنة أمراءه وا وكيف بعث النيب 

 :مث ساق يف الباب عدداً من األحاديث منها 
 :قال  عن النيب  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر 

 "إن بالالً ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم " 
بينا الناب بقباء يف صالة الصبح إذ : قال  –اهلل عنهما  رضي -وحديث ابن عمر 
قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل  إن رسول اهلل : جاءهم آت ، فقال 

وساق حديث الرباء يف املوضوع " الكعبة ، وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة 
 . نفسه

 ( .6477-6427حديث )وانظر األحاديث اليت أوردها يف هذا الباب من 
يا أيها الذين آمنوا إن ) يف تفسري قول اهلل تعاىل  –رمحه اهلل  –قال العالمة القرطيب  -4

 ( .17/214( )جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
احد إذا كان عداًل ألنه إمنا أمر فيها يف هذه اآلية دليل على قبول خرب الو (: 1)الثانية

بالتثبت عند نقل خرب الفاسق ، ومن ثبت فسقه بطل قوله يف األخبار إمجاعًا ، ألن اخلرب 
 .أمانة والفسق قرينة يبطلها 

                                                 

 . أي من املسائل   (1)
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يأمر تعاىل :"من تفسريه (  6/257)وقال احلافظ ابن كثري يف تفسري هذه اآلية يف  -2
األمر كاذبًا أو –يف نفس  –، لئال حيكم بقوله فيكون  بالتثبت يف خرب الفاسق ليحتاط له

وقد هنى اهلل عن اتباع سبيل املفسدين ، ومن . خمطئاً ، فيكون احلاكم بقوله قد اقتفى وراءه 
 .هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية جمهول احلال

بت عند خرب الفاسق الحتمال فسقه يف نفس األمر ، وقبلها آخرون ألنا إمنا أمرنا بالتث
وهذا ليس حمقق الفسق ألنه جمهول احلال وقد قررنا هذه املسألة يف كتاب العلم من شرح 

 . البخاري ، وهلل احلمد واملنة 
يف ( 746-6/747)وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي يف كتابه أضواء البيان يف -2

 :تفسري هذه اآلية  بعد ذكر سبب نزوهلا 
 .عدم تصديق الفاسق يف خربه  وهي تدل على" 

 :وصرح تعاىل يف موضوع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق ، وذلك يف قوله 
وال خالف بني العلماء يف رد شهادة ( وال تقبلوا هلم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) 

 .الفاسق وعدم قبول خربه 
 :وقد دلت هذه اآلية من سورة احلجرات على أمرين 

أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق : منهما األول 
 .حق أو كذب فإنه جيب فيه التثبت 

 :هو ما استدل عليه هبا أهل األصول من قبول خرب العدل ألن قوله تعاىل : والثاين 
بنبإ إن  يدل بدليل خطابه ، أعىن مفهوم خمالفته أن اجلائي( إن جاءكم فاسق بنبإفتبينوا)

: وال التثبت على قراءة . فتبينوا : كان غري فاسق بل عدال ال يلزم التبني يف نبئه على قراءة 
 .فتثبتوا ، وهو كذلك 

 ".وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور املذكورة آنفاً 
 : –رمحه اهلل  –وقال العالمة ابن قدامة  -5
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مسعاً فهو قول اجلمهور خالفاً ألكثر القدرية وبعض أهل الظاهر  فأما التعبد خبرب الواحد" 
 :ولنا دليالن قاطعان 

إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم على قبوله ، فقد اشتهر عنهم يف  –أحدمها  -1
 .." .وقائع ال تنحصر إن مل تتواتر آحادها حصل العلم مبجموعها

 .الراشدون  مث ذكر وقائع كثرية لعدد منهم على رأسهم اخللفاء
 (.466-1/471)انظر الروضة مع نزهة اخلاطر العاطر البن بدران 

أمراءه ورسله  ما تواتر من إنفاذ رسول اهلل –الدليل الثاين  -: مث قال  - 4   
 الةوقضاته وسعاته إىل األطراف لتبليغ األحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرس

مأمور بتبليغ  ومن املعلوم أنه كان جيب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداً والنيب 
 .الرسالة ومل يكن ليبلغها مبن ال يكتفى به 

فما ( 4)دليل ثالث أن اإلمجاع انعقد على وجوب قبول قول املفيت فيما خيرب به عن ظنه-2
 .خيرب به عن السماع الذي ال يشك فيه أوىل 

 .من املصدر السابق ذكره  ( 461-1/466 )انظر 
 :شروط قبول الرواية 

 : 42يف كتاب علوم احلديث ص  -رمحه اهلل  –قال احلافظ ابن الصالح 
أمجع مجاهري أئمة احلديث والفقه على أنه يشرتط فيمن حيتج بروايته أن يكون عدالً، " 

اًل ، ساملًا من أسباب الفسق ضابطًا ملا يرويه ، وتفصيله أن يكون مسلمًا ، بالغًا ، عاق
وخوارم املروءة ، متيقظاً غري مغفل ، حافظاً إن حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن حدث 

وان كان حيدث باملعىن اشرتط فيه مع ذلك أن يكون عاملاً مبا حييل املعاين ، واهلل . من كتابه 
  " .أعلم 

                                                 

وعدنان واملغراوي وفئتهم يردون فتاوى العلماء القائمة على األدلة والرباهني ويردون األخبار  وأبو احلسن   (4)
املقروءة من كتبهم واملسموعة من أشرطتهم بأصواهتم وال يلتزمون هبذه النصوص واألصول وكفى هبذا إفسادًا يف 

 .األرض وفتنة
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اوى وأحكام موقف أبي الحسن المأربي من أخبار أهل السنة وفت *
 :علمائهم في أهل األهواء والباطل 

من أشرطة أبي الحسن المسماة بالقول األمين بعد ( 1)وجه ( 3)في شريط   -أولا 
 :جدال في أمر المغراوي 

ثم في النهاية نفترض أننا اختلفنا في أمر الشيخ المغراوي وأن :"  قال أبو الحسن
في تصويبي إياه هل هذا معناه أن  الشيخ المغراوي مخطئ وأنا قلت مصيب وأخطأت

الدعوة تفترق ،وأنني لست سلفياا وأنني سروري وأنني حزبي ، وأنني كذا وكذا كما 
 .يقول الجهلة الذين يقولون مال يعرفون ، ويهرفون بما ل يعرفون

 (2)هب أني خالفت في شخص من األشخاص وأنا وأنت نقصد الدفاع عن السنة
فأنت جرحت وأنا مدحت وأنت مصيب في تجريحك وأنا مخطئ في هذه الحالة 

 .يقال فالن أخطأ في هذا
 .ولكن اسمعوا ما يقول الحدادية عندما جالسناهم 

 .ر أنت ملزم بأن تأخذ بكالم العلماء الكبا: يقولون قالوا 
 .ليس هناك دليل على أني ملزم بأن آخذ بكالمهم : قلت 
 .ل الكبار فقط ،هم الذين يقولون : قالوا 

 .أما أنت لست من العلماء الكبار 
وهل أنتم من الكبار عندما تعترضون علّي ، هل أنتم كبار أنتم عندما : قلت لهم 

 تجرحونني أنا خالفاا لتعديل الكبار أكبار أنتم ؟
 .ذي جهل أحكام الشريعة ، وجهل نصوص الشريعة فبهت ال

 "ثم ذكر كالماا عن الشيخ ربيع في تزكيته " واألشرطة موجودة فيها هذا الشيء 

                                                 

 .ال يدافع عن السنة يف خالفه مع السلفيني، وإمنا يدافع عن الباطل وأهلهاحلق أن أبا احلسن    (2)
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 :التعليــــــــق 
 .في هذا الكالم مبالغة في الفتراض 

إن املغراوي قد وقع يف احنرافات كثرية ختالف املنهج السلفي يف أساسيات منها : يقال 
للمجتمعات اإلسالمية واحلكم عليهم بالردة وأن األمة تتفق على الشرك وتتفق على  التكفري

 .الردة وتتفق على كذا وكذا اخل 
ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية " قوله يف شرح حديث اخلوارج وأهنم  -ومنها

 .إنه ينطبق على كثري من املبتدعة متام االنطباق : قال يف هذا احلديث " 
 .ولو وقف عند هذا احلد هلان األمر 

 :ولكن جاء بعده مبا يؤكد فساد منهجه حيث قال 
تشاهدهم كثريي الصالة ، كثريي احلج والعمرة ، كثريي البذل للمال ولكن ما عندهم " 

 .، وأكد ذلك بكالم طويل (2)"من اإلسالم شعرة واحدة 
الكالم باسم العقيدة السلفية نعم هم مبتدعة وعندهم بدع شركية وهكذا جيازف هبذا 

 .وغريها فهل أنت أقمت عليهم احلجة يف أمور توجب إخراجهم من اإلسالم 
 هل لك سلف صدق يف هذه اجملازفة ؟

وأنت " و املسلم من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فه: " يقول  الرسول 
تقول تشاهدهم كثريي الصالة كثريي احلج والعمرة كثريي البذل للمال ولكن مع هذا ما 

 .عندهم شعرة من اإلسالم 
 .واإلسالم يعترب هذا الظاهر فيحكم للمنافقني باإلسالم ويكل سرائرهم إىل اهلل

 أليس هذا األسلوب أسلوب تكفريي جاهل حمرتق ؟
ثرية سجلت يف ثالثة كتب يف بيان احنرافاته وأدانه العلماء هبا  يف وهلذا املغراوي طوام ك

، ومر على فتنته اليت يؤججها هو وأتباعه (5)شريطني إدانة قائمة على احلجج والرباهني

                                                 

 (154-151)العقيدة السلفية    (2)
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املصري املأريب إىل حني كالمه هذا  سنوات ومن أقوى املشجعني واملدافعني عنه أبو احلسن
وإىل اآلن ضاربًا بكالم العلماء وفتاواهم عرض احلائط، ويناقش يف ذلك فيقول ليس هناك 
دليل أين ملزم بأن آخذ بكالم العلماء وهذا على أحسن أحواله يدل على جهله املطبق 

واألصول، مث مع بأصول الشريعة ونصوصها ومنها ما أسلفناه يف هذه األوراق من النصوص 
هذا البالء يطلب من الناب االستخذاء  أمام عظمته فال يقبل نصيحة وال يرجع عن باطل 
بل عنده هو من األباطيل واألصول الفاسدة ما يوجب بغضه ووصفه باحلزبية، بل قليل يف 

 .حقه أن يوصف باحلزبية السرورية 
 .فلقد تضاءلت احلزبيات والسرورية أمام حزبيته وفتنته 

يريد الرجل أن يتخذ السلفية درعًا حصينًا فيفعل ما يريد من التأصيالت الباطلة ومن 
معارضات للعلماء ويقعد هلم باملرصاد هبذه املعارضات والتهويشات إلسقاط أحكامهم 

 .وفتاواهم يف أمور أساسية يواىل عليها ويعادى عليها 
وا  أمامه  ومن جترأ منهم فليقل له مث ما على الناسإال أن يرفعوه على رؤوسهم وأن يستخذ

هذا خطأ لكنه خطأ اجملتهدين واألئمة الكبار ، أما لو جتاوز أحد هذا احلد وتعدى هذا 
السد فيا ويله مث ويله، فإنه يصبح من األقزام واألراذل وأهل اجلهل ومن املفسدين اهلدامني 

ا الوصف باحلدادية أو أعداء الدعوة السلفية ، وغريها من األوصاف اليت يصغر أمامه
 .البدعة

أما املغراوي عند أيب احلسن فمهما احنرف وقذف وظلم  وهتافت وسقط يف الباطل فإنه 
 .عمالق وجبل أشم ويف اخلري حبر خضم فال يضره بربكات أيب احلسن ذنب مهما عظم

                                                                                                                                                         

وكذلك عامل أحكام العلماء الكبار على عدنان عرعور حيث بلغ عددهم ثالثة عشر عاملًا وهكذا عندما    (5)
بنا والشيخ أمحد بن حيىي النجمي والشيخ حممد بن أدانه هو عدد من العلماء ، منهم الشيخ حممد عبد الوهاب ال

عبد الوهاب الوصايب وربيع بن هادي والشيخ زيد بن حممد املدخلي والشيخ حممد اإلمام وغريهم فلم يعبأ 
 .بأحكامهم ال هو وال أنصاره
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وهذا هو العدل واإلنصاف عنده وإن أسقط علماء املنهج السلفي وأحكامهم وحارب 
 .يني وأهاهنم السلف

 .وما على الناب إال أن يباركوا هذه األعمال التعسفية
 .وإن اعرتضوا عليه فسوف يبطش هبم بطش اجلبارين وسينزل هبم  العذاب املهني 

يريد أبو احلسن أن حيارب السلفيني بأقبح وأشد ألوان احلرب الكالمية وخيرجهم من 
 .السلفية ويصفهم باحلدادية 

ناب على أصوله الفاسدة ولكن ال يتحمل من أحد أن ينتقده بل وال ويريد أن حيزب ال
 .ينتقد أهل البدع والباطل بالطريقة السلفية 

 .   أما أن يقول أحد فيه أنه حزيب فيا ويله مث ويله 
هـ  1214اطلع أبو احلسن على خمالفات املغراوي يف بداية فتنة املغراوي يف تاريخ 

ه املناقشة حتايل ومكر من أيب لكن كان يف هذ (7)احلميد العريبواحنرافاته وناقشه هو وعبد 
احلسن اهلدف من ورائهما ختليص املغراوي من خمالفته للمنهج السلفي كان يف هذه املناقشة 
أسئلة توجه إىل املغراوي تفتح له األبواب للخروج من هذه املخالفات بالتأويالت الباطلة 

 .فيؤل كالمه الصريح الواضح الذي ال يقبل التأويل هبواه

خصوم املغراوي خمالفته هب املغراوي وأنصاره على هؤالء اخلصوم وهم أهل حق  وملا بني
وصدق هبوا عليهم بالطعن الشديد ورميهم بأهنم أصحاب فتنة ورماهم بعض أنصاره 

 .بالزندقة، فلم ينصف أبو احلسن وال حزبه هؤالء املظلومني  بكلمة واحدة إىل اآلن 

واملدينة والرياض واليمن واإلمارات ويف الشرق ويف حترك أنصار املغراوي بالفتنة يف مكة 
الغرب فلم خيطئهم أبو احلسن بكلمة واحدة حسب علمي ال يف شريط وال يف كتاب 

                                                 

كان عبد احلميد ناصحًا فأطلعين على هذه املناقشة وما تضمنته من مكر املغراوي وأيب احلسن فرفضتها     (7)
وطلبت منهم إعادة املناقشة على طريقة سلفية نظيفة فأعاد أبو احلسن لعبة املناقشة على طريقته املاكرة مث نشروها 

 .على عالهتا دون خجل
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وكذلك أصدقاؤه وأصدقاء املغراوي بل رموهم باحلدادية ورماهم أبو احلسن بأقبح السباب 
 . والشتائم كاألصاغر واألراذل واألقزام

فتنة املغراوي ومن أهم أسباب تطويلها تشجيع أيب احلسن للمغراوي وملا طال األمد على 
وأنصاره على نشر هذه الفنت وتشجيعه على التمادي يف باطله ضاق الشباب السلفي ذرعاً 
باملغراوي وأصحابه وفتنتهم فوجه أحدهم  أسئلة مأخوذة من أحد كتبه ومن عدد من 

أخر فأجاب العلماء بإدانته هبذه األقوال  أشرطته فيها تكفري واضح متكرر وفيها خمالفات
الباطلة هذا باإلضافة إىل سؤال وجه إىل الشيخ العالمة حممد بن عثيمني عن كالم باطل 
للمغراوي حول البيعة والطاعة فأجاب الشيخ حممد بأن هذا رجل ثوري فاحذروه فقال 

ى كالم املغراوي يف هذه املغراوي وأنصاره إن السائل قد برت الكالم فأعاد السائل مرة أخر 
القضية من أوله إىل آخره على الشيخ ابن عثيمني فأدان املغراوي مرة أخرى بأن كالمه 

معىن هذا أن املأمون الذي أطاعه اإلمام أمحد ووصى بطاعته وغريهم ليسوا : غلط، وقال
 . خبلفاء

أبو احلسن كل هذا الذي حصل من طول الوقت مث إجابات العلماء مبا يدين املغراوي و 
يعلم ذلك مث يراوغ ويطعن فيمن انتقد املغراوي ويرميهم بأهنم أصاغر وأراذل وقواطي 

 .صلصلة ويشيد بعظمة املغراوي ويصفه بأنه جبل أشم وأنه عمالق
مث ملا أحلحت عليه أن يقول كلمة حق يف املغراوي وأن ينصف خصومه وجه له نصيحة  

عدم اعتباره لفتاوى العلماء و أحكامهم يف املغراوي  باردة جمملة يتخللها مدح للمغراوي مع
 .ألنه سيد املوقف يف نظر نفسه وعند املغراوي وشيعته

كان أبو احلسن كما يقول الثقات ليس له أي منـزلة يف املغرب ال عند أصدقاء املغراوي 
قدوا املغراوي وال عند غريهم وللعلماء مكانتهم املرموقة هناك بل يف  العامل اإلسالمي فلما انت

سقطت منزلة العلماء عندهم ألهنم قالوا يف املغراوي كلمة حق ورفعوا من شأن أيب احلسن 
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حذر هؤالء من هذا املسلك وكنت أ( 6)وأمثاله ممن يداهن املغراوي ألسباب يعلمها اهلل
الذي يزيد الفتنة اشتعااًل ولو قالوا كلمة احلق النطفأت الفتنة متامًا أو انكشف حال 
املغراوي للناب ومن هؤالء من مل نسمع منه كلمة حق ومنهم من يقول كالماً ميتاً ال يزيد 

 .املغراوي وحزبه إال مضياً يف باطلهم 
وأيضاا : " الوجه األول من القول األمين( 3)ط قال أبو الحسن في الشري -ثانياا 

طلب أحد إخواننا أن ألخص الكالم أو موقفي من سيد قطب فخالصة ذلك أنني  
كنت من قبل ل أراه قائالا بوحدة الوجود وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي، 

نه كافر أو فأرى أنه قال بهذه المقالة الخبيثة ، ويجب أن يكون هذا معلوماا عني وأما أ
أنه في النار ، أو أنه مات على ذلك فهذا أمر ل أخوض فيه ،فلهذا ضوابط ليست 

المقالة كذا ويحذر منها وأما : متيسرة لي اآلن فعلى أثر ذلك يكفيني أن أقول 
ول إنه مات كافراا أو مات وهو في النار أو مات مصراا فما نستطيع أن نق (1)الشخص

على ذلك ، فمن مات مصراا على ذلك فاهلل أعلم، فمن مات مصراا على ذلك عالماا 
انتفت عنه الشروط وكذلك تثبت في حقه شروط التكفير وزالت عنه موانع التكفير 

 .يكون كافراا هذا من حيث العموم
وشروط ليست متيسرة لي اآلن من أجل  أما من حيث المعين فلذلك ضوابط

 (4)"أنأتكلم فيها أيضاا 
 :  التعليـــق 

                                                 

يدل على خطورة هذه الفئة وخطورة هذا املنهج الذي تسري عليه يف التعامل مع األحداث والتعامل مع    (6)
 .العلماء

 .أي وأما الشخص فال يذم بل يبقى معظماً مكرما مهما تراكمت بدعه الكربى   (1)

كان أبو احلسن قد قال يف جلسة مأرب يف منزله بعد جدال طويل وإلزام من يقول إن سيد قطب قال بوحدة     (4)
، فهذا قوله "لو ظهر يل أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود لكفرته :" الوجود بالتكفري وإحلاحه يف هذا اإللزام 

 !!.اآلن فعالم يدل هذا؟، مث من الذي كفره ومن طلب منك تكفريه واحلكم عليه بأنه يف النار؟
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انظر إىل هذا التثبت العجيب تكلم علماء السنة يف سيد قطب وكتب بعضهم فيه كتباً 
رسول عديدة أدانوا فيها سيد قطب بالقول بوحدة الوجود واحللول وأدانه بعضهم بالطعن يف 

وتعطيل صفات  من أويل العزم أال وهو نيب اهلل موسى وبالطعن يف أصحاب رسول اهلل 
اهلل إىل ضالالت كربى وقع فيها سيد قطب وظل أبو احلسن بعد هذه الكتابات واملقاالت 

ه وذلك حبصر يدافع عن سيد قطب سنني عددا بأسلوب غريب سلكه عدنان عرعور مع
 .اخلصومة حول سيد قطب يف وحدة الوجود كأنه مل يكن عنده إال هذه الضاللة فقط 

 وكان من أوائل من انتقد سيد قطب يف وحدة الوجود
لعله قبل مخس  -رمحه اهلل  –حممد ناصر الدين األلباين /العالمة احملدث الشيخ  -1

 ..ية مع اعرتاض عبد اهلل عزام الباطلوعشرين سنة ونشر بعد مدة يف جملة اجملتمع األخوان
انتقد سيد قطب يف ضاللته اليت ضمنها   –رمحه اهلل  -مث الشيخ عبد اهلل الدويش -2

كتابه الشهري يف التفسري يف ظالل القرآن يف إحدى و مثانني ومائة مسألة منها القول بوحدة 
ورد الزالل على أخطاء هـ يف كتابه امل1271الوجود واحللول،  وانتشر هذا النقد من عام 

 .الظالل 

مث الشيخ ربيع بن هادي املدخلي غفر اهلل له انتقده يف عدد من الكتب من أوهلا  -3
هـ ، ويف عدد 1212أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب وفكره  الذي طبع ونشر عام 

 . من كتب سيد قطب يف أمور كثرية منها احللول ووحدة الوجود والقول باجلرب 

 .حممد بن عثيمني رمحه اهلل يف بعض أشرطته/ مث الشيخ  -4

 . مث الشيخ إمساعيل األنصاري رمحه اهلل  -5

 يف بعض أشرطته –رمحه اهلل  –حممد أمان /مث الشيخ  -6
 .مث الشيخ صاحل الفوزان  -7

 .مث ال أعلم سلفياً يدافع عن سيد قطب ال يف وحدة وجود وال يف غريها
اً من القطبيني ال ينكرون أن سيد قطب قال هبا لكنهم يتأولون له مث إنا نعرف أن كثري  

أما أبو احلسن و عدنان عرعور فينكران أن يكون سيد قطب قال هبا ويسلكان مسلكاً 
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عجيبًا يف الدفاع عن سيد قطب وهو الرتكيز على نفي وحدة الوجود عنه وكأنه ليس عنده 
 .من الضالالت إال هي 

ال بعد انكشاف أمره يف وحدة الوجود وغريها لدى السلفيني جيادلون ويطيلون اجلد
وغريهم ومها يعلمان أن الدفاع عن سيد قطب وأمثاله مما يؤدي إىل تفريق مشل السلفيني 

 .وإثارة الفنت بينهم ، مث يتقصدان ذلك 
الشاهد أن أبا احلسن ظل سنوات يدافع عن سيد قطب وينفي عنه القول بوحدة الوجود 

اد علماء السنة الكبار وعلى رأسهم الشيخ األلباين والشيخ حممد صاحل العثميني ويرد انتق
وغريهم وينـزل عليهم أحاديث اخلوارج ألنه ال يصدق العلماء وال يثق هبم من قريب وال من 
بعيد، وإن نقلوا كالم سيد قطب بنصه وفصه وباجلزء والصحيفة مع أن كتابيت عن سيد 

هـ يف سيد  1217هـ وبدأت معه يف النقاش من عام 1212 قطب كانت قد بدأت من عام
قطب واإلخوان املسلمني وظل سادرًا يف عناده يرمي من أدان سيد قطب بوحدة الوجود 
بالغلو وينزل عليهم األحاديث الواردة يف اخلوارج الغالة ويثري الفنت بني الشباب هبذا اجلدال 

 .سيد قطب حبرارة  هـ وهو يدافع عن 1244إىل شهر شعبان من سنة 
لو أين قلت جزمًا ويقينًا بأن سيد قطب مل خيطئ وأنه يصيب يف : ويقول خالل جداله 

أو كما  (17)مقاالته وكتبه وأحواله فهل أكون قائاًل مبنهج املوازنات إذا كان ابن باز ميدحه
 .إىل هذه الدرجة ميعن يف اجلدال (11)وذكر الشيخ األلباين وأنه ميدحهقال 

قطب يف وحدة الوجود وسقت فأرسلت له نسخة من مقال كتبته حتت عنوان أطوار سيد 
فيه تصرحيات سيد قطب بوحدة الوجود يف شعره ونثره مبا يف ذلك مدحه لعقيدة النريفانا 
اهلندوكية البوذية اليت تتضمن القول بوحدة الوجود ووحدة األديان والقول بتناسخ األرواح 

                                                 

 .وهذا من تقّوله على الشيخ ابن باز الذي ال يعرف عنه إال الطعن فيه   (17)

وهذا من تقّوله على الشيخ األلباين فهو من أوائل من أدان سيد قطب بالقول بوحدة الوجود وأيضاً باجلهل    (11)
 .بأصول الشريعة وفروعها وباالحنراف عنها
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ومن  هـ1244ووزعت هذه النسخة على عدد من الشباب اليمين يف موسم احلج من عام 
 .ضمنهم بعض أصدقائه 

فاقتنع من كان منهم يشك يف قول سيد قطب بوحدة الوجود فلما أدرك ذلك وشعر أنه 
لو متادى يف عناده لسقط عند أصدق أصدقائه اضطر إىل إدانة سيد قطب بوحدة الوجود 

 :هبذا األسلوب من باب
 . إذا مل يكن إال األسنة مركب        فما حيلة املضطر إال ركوهبا

وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي فأرى أنه قال : " وادعى هذه الدعوى وهي قوله
، مث قال كالمًا معناه فماذا يف هذا شيء جهلته مث علمته وهذا هتاون منه "هبذه املقالة 

وهتوين من الفتنة اليت أوجدها وهتوين ملعارضته للعلماء وإسقاط فتاواهم وكتاباهتم يف سيد 
 ..قطب 

سأله من الذي منعك هذه املدة الطويلة وكبلك بالقيود واألثقال وحال بينك وبني فن
القراءة واالطالع على هذا الكالم لسيد قطب املتضمن للقول باحللول ووحدة الوجود وعلى 

 . .ضالالته األخرى
وبأي وجه شرعي تدافع عن سيد قطب وتنفي عنه القول باحللول ووحدة الوجود وترمي 

الغلو وتشغل الشباب بالقيل والقال، وبأي وجه شرعي ترفض أقوال علماء السنة العلماء ب
 .وتعاندهم وهم ينقلون لك ولغريك كالم سيد قطب حبروفه ويناقشونه باألدلة الشرعية

قالوا إنك ذهبت إلى ( :" 2)وجه ( 6)قال أبو الحسن في شريط رقم  -ثالثاا  
ونقلت عنه أنه أنكرها، ولم تذكر موقفك فالن وذكرت له أخطاء يتعلق بها الشباب، 

منه، قال الرجل الذي ينكر ل نستطيع أن نحمله شيئاا إل إذا ثبت عليه على وجه 
 .صحيح

والرجل قديم العهد به وليس بيني وبينه عالقة، ول يلزمني أن أتكلم فيمن ل أعرفه 
 .العهد بهفأنا قديم ..معرفة جيدة ، ول لي به عالقة ل يلزمني أن أتكلم 



 16 

وكذلك أيضاا ما أعرف ماذا جد له في هذه األمور التي أنكرها وهل تثبت عليه أو 
 .لم تثبت، هذا أمر يعلمه اهلل عز وجل

وعلى كل حال أكثر إخواننا هنالك في اإلمارات الذين يعرفونه يذمونه فأنا ناقل 
اقد ألني ل أتكلم ولست بناقد، أنا أنقل ذم اإلخوان الذين يعرفونه، أما أنا فلست بن

إل بكالم أعرفه، هذا بفضل اهلل عز وجل طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه، وكذا ل 
أقلد أحداا في باب الجرح والتعديل إذا كنت على خالف هذا ، وهذا الكالم ذكره 

أنا ل أستحل التقليد في الجرح :" ابن حجر في النكت ونقله عن الحاكم قال
 ".والتعديل
 :التعليـق

أقول أكثر السلفيني يف اإلمارات خيربونه عن شخص فال يقبل خربهم وإذا كان أكثر 
السلفيني هم املخربين فال شك أهنم قد جتاوزوا عدد التواتر ومع ذلكم فلم يقبل أخبارهم ومل 

 .ينب عليها حكماً 
أهنم أكثر فهو يقر بأهنم يعرفونه و " أنا أنقل ذم اإلخوان الذين يعرفونه :"وانظر إىل قوله 

اإلخوان مث بعد هذا كله ال يدري هل تثبت أخبارهم أو مل تثبت فهو ال يصدقهم وال يثبت 
 .أخبارهم 

 .فهل هذا منهج سلفي إسالمي أو هو سفسطة 
 .فأنا ناقل ولست بناقد أنا أنقل ذم اإلخوان الذين يعرفونه: مث انظر إليه يقول 
 "م أعرفه ألين ال أتكلم إال بكال: مث انظر إىل قوله 

كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل "أليس نقل الكالم كالماً، أال تعرف احلديث : فنسأل 
، فإذا كنت "من حدث حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني:"وأال تسمع " ما مسع

 .تشك يف صحة ما قيل فيه فلماذا تنقله، أقول هذا على منطقه
 .وجل بطريقيت ومنهجي الذي أسري عليه  هذا من فضل اهلل عز: مث انظر إليه يقول 
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وبئس هذا املنهج واحلمد هلل الذي أنطقك بالشهادة على نفسك بأنه : فيقال لك 
منهجك ال منهج السلف الصاحل فإن منهجك هذا هدام ال يقوم به دين وال دنيا السيما 

 .إذا كنت ترد به األخبار املتواترة  
ءهم الكبار وال يقبل أخبارهم وجرحهم يف أهل وإذا كان هو ال يصدق السلفيني وعلما

 (14)البدع والضالل فكيف جيب علينا تصديقه وقبول تظاهره بالرجوع يف حق سيد قطب
أن يعامل هذا الرجل وهو ال يزال على مذهبه الذي يرد به أخبار األئمة الثقات ، جيب 

، وكيف تصدقه يف تراجعه عن أمر نعرف  "لست باخلب وال اخلب خيدعين:" بتلك احلكمة
 .كذبه يف تراجعه عنها وعندنا األدلة على هذا الكذب والتلبيس

إخل، فهو ليس بصادق يف ذلك فإنه يقلد التقليد املذموم فيما .."ال أقلد:" وانظر إىل قوله 
ضد النصوص والقوا عد السلفية ومبا يبعد املسافة بينه وبني احلاكم، مث يوافق هواه ولو كان 

هل احلاكم وأئمة احلديث يسريون على طريقته  يف رفض أقوال العلماء ؟ كال، فهم يقبلون  
كالم األئمة يف اجلرح أو التعديل ويبنون عليه أحكامهم، مث هات لنا جمموعات خالف فيها 

علماء ووقف هلم باملرصاد خيالفهم ويرد أقواهلم كما فعل أبو احلاكم أو غريه عددًا من ال
 .احلسن

وإن مل تكن أعمالك هذا فتنة وخمالفة ألصول السلف وشغبًا على العلماء وجتريئاً 
للشباب على رفض فتاواهم وسعيًا ماكرًا يف إسقاطهم فال يوجد فتنة وال شغب وال خمالفة 

 .ألصول السلف
 باحلدادية مع تالشي شغب احلدادية على العلماء جتاه شغبه ومع كل هذا يرمي السلفيني

 .وبالياه
واحلقيقة أن الرجل يتالعب وليس قصده التثبت الشرعي قصده احملاماة بالباطل وإثارة  

 . الفنت والشغب يف أوساط السلفيني وإسقاط علمائهم 

                                                 

 .وكذلك تراجعه يف قضايا أخرى منها التثبت الذي يكتب فيه وقد رأيت زيف تأويله   (14)
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ينة قد أحسنوا الظن هبذا وهبذه املناسبة أحب أن أنبه القراء الكرام إىل أن إخواننا يف املد
الرجل فكرموه واهلل مبا ال يستحقه وبعد مناقشات ودية يف بعض بالياه اليت بلغتهم ومن 
منطلق حسن الظن به طلبوا منه الرتاجع الصريح فيما هو صريح عندهم يف الباطل وطلبوا 

ا ولبس منه توضيح ما فيه احتمال أو احتماالت من بالياه يف نظرهم فغشهم يف بيانه هل
 .عليهم فيها

 :ومن تلك الباليا قوله الذي يتباهى به ويراه من مزاياه
أنا ل أقبل الجرح في الشخص حتى أقف عليه بنفسي من المتكلم فيه إما من " 

 ".نطقه أو كتابه
 :فقد جاء في بيان أهل المدينة وفقهم اهلل قولهم  
 يه بنفسهمسألة عدم قبول الجرح في الشخص حتى يقف عل –ثالثاا "

بالنسبة لمسألة عدم قبول الجرح في الشخص حتى ( يعنون أبا الحسن : )قال 
أقف عليه بنفسي فهذا في حالة المعروف عندي ، ولم يأت الثقة المخالف فيه بدليل 

وأما الرجل الذي ل أعرفه  أما إن أتى بدليل على قوله رجعت عن قولي لقولهعلى قوله 
 .وله، ونقلته عنه ألدلة قبول خبر العدل وتكلم فيه عدل عندي قبلت ق

 :التعليق 
 :ليس واهلل األمر كما ذكر وبيان ذلك 

ورده لكالمهم القائم على األدلة (12)اعرتاضه على كبار أئمة السنة يف سيد قطب  -1
ومن هؤالء الشيخ .  تنزيله ألحاديث اخلوارج عليهموالرباهني ورميهم فوق ذلك بالغلو و 

األلباين والشيخ حممد بن صاحل العثيمني والشيخ إمساعيل األنصاري والشيخ حممد بن عبد 
الوهاب البنا والشيخ حممد أمان وأظن الشيخ عبد احملسن العباد والشيخ عبد اهلل الدويش وال 

وحدة الوجود يرتدد يف هذا وما أعتقد  أظن عاملًا سلفيًا اطلع على كالم سيد قطب يف

                                                 

 . وكذلك رده لفتاواهم وأحكامهم على عدنان عرعور واملغراوي   (12)
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طالب علم سلفي صادق يقف على كالم سيد قطب فيرتدد يف هذه القضية والظاهر أن 
السلفيني مجيعاً عنده غري ثقات وهلذا تراه يرد كالمهم مع أنه ال يعرف سيد قطب وقد مرت 

 .األمثلة الواضحة يف رده لكالم السلفيني وعلمائهم 
لرجل بالرتاجع يف قضية سيد قطب ال بناء على شهادة هؤالء األئمة ولقد تظاهر هذا ا

 :وقد صرح بذلك يف عدة مناسبات (12)العدول وإمنا على قاعدته هذه 
يث قال من أشرطته السبعة اليت مساها بالقول األمني ح( 1)وجه ( 2)يف الشريط رقم  -1

إذن الرجل لم يقل ما قال عن جهل وعن كونه عامياا ومن عوام المسلمين في :" 
 ".عندما قرأت أنا كالمهل هذا الكالم متى ظهر؟  ( 1)مصر
إل " من القول األمين ( 2)وجه ( 2)وكما صرح بذلك في قوله في الشريط رقم  -2

رأيت حتى في سورة اإلخالص له   أني اآلن عندما قرأت بعد ذلك كالمه في الظالل
 " الوجودكالم يصر بأنه يقول أيضاا بوحدة 

قال هذا الكالم وذاك بعد نضال طويل عن سيد قطب امتدَّ سنوات يرد فيها كالم 
هـ وهو  1244العلماء ويرميهم بالغلو وحىت يف اجللسة اليت متت معه يف مأرب يف عام 

 .جيادل عنه جدااًل طويالً وحبماب يستغرق هذا اجلدال ما يقرب من اثين عشرة صحيفة 
كالم العلماء الكبار العدول الثقات حىت قرأ كالم سيد قطب بنفسه   والشاهد أنه مل يقبل

. 
كالمي األخير الذي ذكرت فيه (:" 1)وجه ( 3)وكما صرح بقوله في شريط  -3

سيد قطب ما أتقرب به ل إلى الشيخ ربيع ول لغيره وإنما أتقرب به إلى اهلل عز وجل 

                                                 

 .وهي أنه ال يقبل الكالم يف الشخص إال إذا وقف بنفسه عليه   (12)

وما اعتذر لسيد قطب أحد مثل اعتذار أيب احلسن بأن سيد قطب إمنا قال بقول العامة يف مصر ، ويقول    (15)
ا ألحد من أولياء سيد حاشاه أن يقول بقول لصوفية وحدة الوجود ويفرض فرضيات يف الدفاع عنه مل أمسعه:"

 .قطب سواه
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عندما لم أقف على أدلة هذا القول (17)حتى رأيته و إل فأنا خالفت الشيخ ربيع وغيره 
فأنا بفضل اهلل سبحانه وتعالى ل يلزمني أن لما وقفت على ذلك قلت بهذا القول ، 

 ." آخذ بقول أحد ل أعرف له دليالا 
 :التعليـق 

أدلة أهل السنة مهما بلغت من الكثرة والقوة والوضوح ليست بأدلة عنده وهذا من إفكه 
وعناده وتالعبه و إال فالشيخ ربيع يسوق كالم سيد قطب حبروفه وينص على اجلزء 
والصحيفة وكذلك الشيخ عبد اهلل الدويش ويردان أباطيل سيد قطب باألدلة مث إن شهادة 

باين وابن عثيمني و غريمها ممن ذكرناهم شهادة مستمدة بعلم من صريح كالم العلماء األل
سيد قطب، مث ما هي األدلة اليت جعلتك تتظاهر بالرتاجع؟، فهل عاد سيد قطب إىل احلياة 
وقدم لك األدلة املقنعة أنه يقول بوحدة الوجود  واحللول فاقتنعت حينئذ بأدلته ، مث من 

 .العضال من فضل اهلل عليكالعجب أن ترى هذا الداء 
اسمعوا ما يقول الحدادية عندما :"قال أبو الحسن في نفس الشريط -رابعاا 

ليس هناك دليل على أني : جالسناهم، قالوا أنت ملزم بكالم العلماء الكبار قلت 
ملزم بأن آخذ بكالمهم قالوا ل الكبار فقط هم الذين يقولون أما أنت فلست من 

 " .العلماء الكبار
 :التعلـــيق 

 .أقول ملن عرف احلدادية وكراهتهم للعلماء ورفضهم لألخذ بأقواهلم -أ

أال ترى أن أبا احلسن أخطر من احلدادية وأسوأ مسلكًا وأن هؤالء الذين يرميهم 
باحلدادية من أبعد الناب عنها وأهنم حيرتمون العلماء وفتاواهم القائمة على احلجج والرباهني 

ليس هناك دليل على أين : ن أبا احلسن يرفض هذه الفتاوى ويراوغ بقولهومنهج السلف وأ
 .ملزم بأخذ كالمهم 

                                                 

انتبه فهذا اعرتاف منه أنه خيالف الشيخ ربيعًا وغريه وال شك أنه يعين العلماء املذكورين ومن ورائهم من    (17)
 .السلفيني
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 .أي عامل مسلم يقول برد احلق ورفض األدلة والرباهني ورفض نصرة احلق وأهله ؟
بنصرة الظامل كاملغراوي وتشجيعه بل وإطرائه أال يدل هذا على : أي مسلم يقول 

 .هم القائمة على األدلة والتثبت بل وبأهل املنهج السلفياالستخفاف بالعلماء وبفتاوا
لقد قرأ أبو احلسن ومسع بنفسه أباطيل املغراوي وخمالفته ملنهج السلف القائم على 

 .الكتاب والسنة مسع ذلك وقرأ قبل أن يسمع العلماء ويقرؤا عدا ابن عثيمني
 ما بعد احلق إال الضالل فما هو الدليل الذي يطلبه وما هو التثبت الذي يزعمه، واهلل

 .وسوء الفعال واملقال 
انظروا إىل التحقري والتصغري ملن يناقشه ويطلب منه موافقة العلماء والبعد عن شق العصا 

. 
وهذا يقوله أبو احلسن وقد كتب يف املغراوي ثالثة كتب يف بيان احنرافاته وشريطان من 

 وكذلك عامل أحكام العلماء الكبار على العلماء يف إدانته القاعدة على احلجج والرباهني
 عدنان عرعور

هنا أيضاا بعض المسائل (:"1)وجه ( 7)قال أبو الحسن في شريط  -خامساا  
سيد قطب مثالا كلمة الشيخ ما فيها / الشيخ : مما انتقد كلمة شيخ ، ليش تقول

 .موازنة ول تمييع ول بشيء 
إلخوان يقول أنك تقول بجواز حلق وكذلك أيضاا هنا مسألة أيضاا أخبرني أحد ا

اللحية ، والقوم في الحقيقة أصبحوا في هذا الحال كالغريق الذي يتعلق  بأي شيء 
 . متى أفتيت  بجواز حلق اللحية مطلقاا هاتوا لي دليالا على أني قلت هذا الخ

 :التعليق
ترد أخبار  فيقال من هذا الذي بنيت عليه هذا الطعن يف األبرياء، فأين التثبت هنا؟،

العلماء وأحكامهم وأخبار األعداد الكثرية من السلفيني وتقبل خرب هذا اجملهول أو العامي 
 .هبذه السهولة
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كما أخبرني : ) قال أبو الحسن ( 17-16ص( )1)وجه ( 1)الشريط -سادساا 
أخونا جالل وهو من القائمين بالدعوة إلى اهلل في عدن أنه التقى مع أحدهم وما 

أنا أسألك باهلل هل تعتقد أن أبا الحسن : ميه فيكفيه ما قد جاءه فقال له أحب أن أس
ل ، ل أعتقد ذلك وإذا كنت ل تعتقد ذلك :فقال  يسب أصحاب رسول اهلل 

 (16) " .لماذا تتكلم في ذلك
ن كما في شريط القول األمين في صد العدوان المبين  قال أبو الحس -سابعاا  
 (:2)الوجه ( 4)رقم
كما أن بعض هؤلء الجهلة كان في عرفات يدعوا اهلل بإغالق دار الحديث "

 بمأرب ويعّد هذا من مناقب الحكومة اليمنية ، أن أغلقت دار الحديث بمأرب
 :وهذا نستطيع أن أقول له 

 .أنت قرة عين ألمريكا 
 .ذي يحب إغالق هذه الدور أمريكا ومن جرى مجراها فإن ال

 .وأنت قرة عين لهم عندما تفعل هذا 
 .فهنيئاا لك بهذه المرتبة النتنة التي أنزلت نفسك فيها 

 :التعليـــق 
هل مسع هذا بنفسه على منهجه أو هو يقبل أخبار الكذابني أو اجملهولني مث يبين عليها 

 .ومه السلفيني هذا الطعن والذم الشنيع يف خص
( 2) حراسة الدعوة من أعدائها  الوجه: قال أبو الحسن في شريط  -ثامناا  

 :يسأل أحد اإلخوان يقول :الربع األول من بداية الشريط 
ما هو القول الصحيح في عائض القرني و الدويش و البريك ومحمد المختار 

 الشنقيطي ؟ 

                                                 

 .جالل هذا يطعن فيه السلفيون   (16)
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الشنقيطي ما أعرفهم أما عن عائض أنا أعرف القرني وأعرف البريك أما الدويش و 
 .القرني فال يخفى عليكم المراحل التي كان فيها من قبل 

األخير أنا سمعت أنا أخبروني الشباب أنهم رأوا له موقفاا في فتنة :ثم قال 
أفغانستان وما جرى فيها وأنه قال بقول كبار أهل العلم وبين أن هذه فتنة ول بد أن 

 .ا نرجع إلى أهل العلم فيه
 .إذاا أنت تراجعت عن قولك : فقالوا 

 .فقال تراجعت عن قولي وعن أي شيء يخالف ما عليه أهل العلم فأنا متراجع عنه
 .إذاا أنت كذا وأنت كذا : فقالوا 
 .تأتيني على البرنامج في الجزيرة مباشرة . قولوا ما تقولون : فقال 

 .أنا ما سمعته . اإلخوان الذين حكوا لي هذا 
الحقيقة لو وجهت له نصائح واقترب منه من إخوة سلفيين عقالء حلماء أرجو  فأنا

وكثير من هنالك من المشايخ الكبار يعني مثل . إن شاء اهلل أن ينتفع بهم كثيراا 
كذلك أيضاا أكثر من واحد من و  (11)الشيخ ابن عثيمين مات وهو يدافع عنه كثيراا 

في الرياض أعرفهم فهذا الذي أعرفه عنه وأرجو إن شاء اهلل أن يزداد هدىا (14)مشائخ
 .وتقاا وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين 

 :التعليـــق 
عة من السلفيني ينتقدون الشنقيطي ومنهم انظر إىل هذا األسلوب العجيب لقد مسع مجا

أحد شيوخ املدينة ومع ذلك يقول أنا ال أعرف الشنقيطي ويعلم موقف السلفيني من 
يعرف موقفهم من الدويش ومع ذلك خيالفهم ويربز عائضاً هبذه الصورة بناء على  –عائض 

 .أخبار جمهولني ومل يقف عليها بنفسه كما هو منهجه وطريقته 

                                                 

 أين مصادره يف أن الشيخ ابن عثيمني مات وهو يدافع عنه كثرياً    (11)

 .هل هؤالء املشايخ من السلفيني أو هم من مشاخيه القطبيني    (14)
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في معرض كالمه على كتاب ( 9ص( )3)قال أبو الحسن في شريط رقم  -تاسعاا 
وأنا أريد أن يوضع " " أهل اإلفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن " المغراوي 

خبيث : هل هذا الرجل بعد ذلك يقال : هذا الكتاب بين يدي أهل العلم ليقولوا 
ض ، هل هذا الرجل يقال أكذب من على وجه األر : هل هذا الرجل بعد ذلك يقال .

مراوغ ، هل هذا الرجل يقال فيه بعد ذلك هذه المقالت التي تقال : فيه بعد ذلك 
نعوذ باهلل أن نقول هذه الكلمات في .سبحانك هذا بهتان عظيم . في غالة الروافض 

 "مسلم ليس بعالم فضالا على أن يكون عالماا 
 :التعليــــق 

ن حيتج بكالمهم ، مث أين أنصاف خصوم املغراوي الذين أين مصادر العدول الثقات الذي
شهر هبم املغراوي وأنصاره ومسوهم بأشنع أنواع الشتائم ورما بعضهم بالزندقة ويف النهاية هم 

 . وشيوخهم أصاغر أراذل وأقزام واملغراوي جبل أشم وعمالق وصاحب دعوة عظيمة اخل
 (  :6)قال أبو الحسن شريط رقم -عاشراا  
سبحان اهلل  (47)هذا السراج يسمى بالظلمة : أخبرت أن بعض الجهلة يقول وقد " 

 الخ ...شيخ مقبالا طيب ، إذا كان ظلمة كلم ابن عثيمين وكلم المفتي وكلم ال
كذلك ( :" 3-2ص( )7)قال أبو الحسن في شريط رقم  -الحادي عشر 

إنهم يقولون أنك تفتي بجواز حلق : أيضاا هنا مسألة أيضاا أخبرني أحد اإلخوان يقول 
والقوم في الحقيقة أصبحوا من هذا الحال . اللحية ، إنك تفتي بجواز حلق اللحية 

 .ذي يتعلق بأي شيء الذي وقعوا فيه كالغريق ال
 .متى أفتيت بجواز حلق اللحية مطلقاا ؟ هاتوا لي دليالا على أني قلت هذا 

                                                 

هذا الكالم حول الشيخ فاحل احلريب وقد بىن على هذا الكالم الذي ال يعرف مصدره بىن عليه طعناً    (47)
 .وجتهيالً للشيخ فاحل ووعيداً للشيخ فاحل 
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أنا الذي أقوله في مسألة حلق اللحية أنه ل يجوز حلق اللحية إل للضرورة ، 
والمصلحة الشرعية ل تتحقق إل بذلك وتكون هذه المصلحة أنفع لإلسالم من حلق 

حية وهذه المسألة تماماا راجعة إلى المصالح والمفاسد والنظر اللحية أو من إبقاء الل
في المصالح  والنظر في المفاسد كما مر بنا في مسألة الختالط أنا جاءني بعض 
العسكر الذين هم في المعسكرات وهم من طلبة العلم والذين يدرسون بفضل اهلل 

يسألوني في ذلك ، وقلت يأتون ويترددون على هذا المركز المبارك في أوقات كثيرة و 
 .لهم ل يجوز لكم أن تحلقوا اللحية 

فمن قائل إن لي أبوين كبيرين وليس معي حرفة وليس معي عمل ولي أسرة عددها  
كذا ول أستطيع أن احترف شيئاا وسأضّيع من أعول فهل لي أن أحلق لحيتي حتى 

 .ييسر اهلل لي عمالا آخر 
عمل فيقول ل أستطيع أن أذهب إلى عملي هذا عندما نقول له اخرج واذهب إلى 

 .ربما أذهب إلى عمل آخر يكون فيه أشياء أكثر من حلق اللحية 
فأقول له اتق اهلل ما استطعت إذا وصل األمر عندك إلى حد الضرورة فيجوز لك 
حلق لحيتك هذا كالم ل يخرج أبداا عن قواعد أهل العلم وأنصحه بعد أن أذكره باهلل 

در قدره اهلل عز وجل ولعل فيخبرني أنه حاول أكثر من مرة ل للحية بل وأن الرزق مق
ألمور أخرى يراها في عمله ، فعند ذلك أقول له تتقي اهلل ما استطعت ، وإذا كان 
هذا يضيع عليك أموراا أكبر فال بأس أن تحلق لحيتك لكن بشرط أن تسعى بحثاا 

 .جل للعمل اآلخر الذي ل يكون فيه معصية اهلل عز و 
ما في هذا خروج عن جادة أهل العلم إن شاء اهلل نأتيكم بكالم ألهل العلم في 
هذه المسألة بعينها وإن كانت اجتهادية تقرر مصلحة أو مفسدة تكلمنا في مسألة 
الختالط التي هي أخطر من هذا فتنة الختالط أكبر من فتنة حلق اللحية مسائل  
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ونحذر من هذا وننصح الناس الذين نراهم  كثيرة سنتكلم على ذلك ونذكر األدلة
 .على خالف ذلك في كثير من األحيان الحمد هلل موقفنا من هذا معروف 

لكن هكذا الغريق إذا كاد أن يغرق يمد يده إلى كل شيء حتى ولو إلى بشيء يغرق 
 .به 

 :التعليــــق 
ه مث يطعن فيمن خيالفه انظر إىل قوله أخربين أحد األخوان فيقبل كالمه ألنه وافق هوا -1

بناء على خرب هذا الواحد الذي لعله من الكاذبني اجملهولني وقد عرفت أنه يرد كالم العدد 
الكثري من العلماء والعدد الكثري من السلفيني خاصة إذا كان كالمهم فيمن خيالف كتاب 

 .اهلل وسنة رسوله ومنهج السلف الصاحل 
لعسكري ويصدقه وجييز له حلق اللحية بناء على وانظر إليه كيف يقبل كالم هذا ا -2

 قوله إن له أبوين وأسرة اخل 

 .كيف حيل شيئاً حرمه اهلل بناء على دعاوى تكون يف الغالب كاذبة 
وانظر إليه حيث يرى أن فتنة االختالط أكرب من فتنة حلق اللحية ومع ذلك جييز 

 .االختالط ويقول ملبساً وقد ذكرنا أقوال أهل العلم
 قد ذكرنا يف حبث سابق فساد فتواه يف جواز االختالطو 

وأنه أصر على القول املرجوح املخالف لكتاب اهلل والسنة ولفتاوى العلماء الراجحة اليت 
 رجعوا إليها يف النهاية

فالرجل يريد أن حيل ما حرمه اهلل حبجة الضرورة وال ضرورة ، وحبجة أن مصلحة اإلسالم 
أكرب يف حلق حلية رجل جاهل ضعيف ال يقدم وال يؤخر من  أكرب فأي مصلحة لإلسالم

 .أمر اإلسالم شيئاً 
ثم بعد ذلك الكالم على (:" 1)وجه ( 3)قال أبو الحسن في شريط  -الثاني عشر

 .الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه اهلل 
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ي الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي من جملة ما أخذ علي أيضاا قالوا إنن
 .أدافع عن المغراوي 

والحق أنني أدافع عنه بحق ل بباطل، الشيخ محمد المغراوي من علماء السنة نفع 
اهلل سبحانه وتعالى به كثيراا وأنا ل أبالي بمن يخالفني في ذلك ول يلزمني قوله كمال 
ألزمه بقولي ، من يقول إنه خبيث من يقول إنه أكذب من على األرض هذا الكالم كله 
ل أرفع به رأساا وأنا عندما أتكلم بفضل اهلل سبحانه وتعالى ل أتزلف ألحد بكالمي 

 ". ول أتقرب ألحد بكالمي وإنما أتلكم بشيء يقربني إلى اهلل عز وجل
 :التعليق

هل من دفاعك عنه حبق أن جتعله جباًل أشم وعمالقًا وجتعل ممن خالفه أقزاما وأصاغر  -1
آخر الشتائم اليت وجهها هلم، وهل ترى أن خمالفيه تباح أعراضهم  وأراذل وقواطي صلصة إىل

 .فتقول فيهم ما تشاء؟، وهل مبالغاتك وإطراؤك هلذا املغراوي من احلق الذي شرعه اإلسالم
ملاذا ختالف منهجك فتشهد للمغراوي هبذه الشهادة العظيمة اليت مل تر شيئًا من نفعه  -2

يه بنفسك، أختالف منهجك الذي ميزك اهلل به وتفضل به الذي تدعي له الكثرة ومل تقف عل
 .عليك من أجل املغراوي وأنت ال تبايل بأحد وما تتكلم إال لوجه اهلل انطالقاً من منهجك

إذا كان ملخالفك أدلة واضحة كالشمس على خمالفات املغراوي للمنهج السلفي فبأي  -3
علماء السنة قد أيدت خمالفي املغراوي وجه شرعي تقول ال يلزمين قوله؟، وإذا كانت كلمة 

 .بناء على هذه األدلة الواضحة فبأي وجه شرعي ختالفهم

هل من احلق أن حتارب خصوم املغراوي وحتقرهم هذا التحقري وقد رماهم املغراوي  -4
وشيعته بالفواقر فلم تنكر على املغراوي وشيعته هذه املنكرات الشنيعة هل هذا كله من 

 .احلق؟

 .ذا من التلبيس ومن جعل الباطل حقا واحلق باطالً أليس ه
ما هي مصادرك املوثقة على منهجك الذي تفضل اهلل به عليك واليت اعتمدت    -5

   . عليها يف نقل هذه الشتائم للمغراوي من خمالفيه
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واخلالصة يف األخري أن الرجل يرد أقوال العلماء وشهاداهتم وأحكامهم ويرد أخبار 
ا بلغ عددهم ويقبل هبواه أخبار أناب جمهولني أو كذابني فعالم تدل مثل هذه السلفيني مهم

 .   املواقف والتصرفات 
وإن أعماله هذه تنايف التثبت الذي شرعه اإلسالم، فإذا قال هؤالء عندي ثقات وال 

 :يلزمين التثبت من أخبارهم فيقال
 .هات أمساءهم وتعديل العلماء هلم ونفي اجلرح عنهم -1 
ملاذا ختتفي وراء التثبت لرتد أقوال العلماء الثقات بل من هم فوق هذه املرتبة  -4 

فرتد فتاواهم وأقواهلم، فلو كنت ذا منهج صحيح وقصد سليم ملاذا تفعل كل هذا ؟، وملاذا 
 .ترد أخبار السلفيني وإن كثرت أعدادهم؟

واملنهج السلفي  أليس كل من هذا وذاك يدالن على اعوجاج شديد واحنراف عن الفطرة
 .السديد، بل يدالن على مناوأة هلذا املنهج وأهله بالتأكيد


