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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ،، وبعد:،هللا والصالة والسالم على رسول اهللا الحمد

  
بالســـعودية ســـابقاً كالمـــاً  اإلفتـــاءعضـــو  –اهللا وفقـــه  –فقـــد رأيـــت للشـــيخ الـــدكتور عبـــداهللا بـــن عبـــدالرحمن بـــن جبـــرين 

مستغرباً هو ما بين مسموع أو مقروء ومواقف غير شرعية ال يسع المسلم السكوت عنها ال سيما وقـد تضـرر بهـا كثيـر 
ولألسف قد تمسك بفتواه بعض التكفيريين واستعملوها في التلبيس على شبابنا كمثل مدحه ألسامة  ،اب السنةمن شب

بن الدن وطعنه في السلفيين الذين نجحوا وأبدعوا في كشف شبهات التكفيريين فأنقذ اهللا بسعيهم المشكور أمماً من 
  .الشباب الطيب وهللا الحمد والمنة

فقـد  ،لكنـت حطـب فتنـة أشـعلها الحزبيـون ثـم هـؤالء السـلفيونالفضل اهللا بهم فلوال اهللا ذو  أنا أحد من أنقذنيوبحق 
وكنت دمية بأيديهم كما هو حال كثير من الشباب لكن برحمة اهللا نجاني منهم ونجى كثيـراً  ،تالعبوا بي برهة من الزمن

وأخــذ الشــباب  ،زبيــة إلــى صــحوة ســلفيةمـن الشــباب الطيــب حتــى صــرنا نعــيش هــذه األيــام إفاقــة شـبابية مــن ســبات الح
  .يتحررون من قيود الحزبية المقيتة إلى رحابة السنة السلفية الوسيعة زرافات ووحداناً 

وهـذا كلــه بفضــل اهللا ثــم بفضــل  ،فـي أورقــة الجامعــات بــدأ ينتشــر بينهـا الــنهج الســلفي النبــوي التــدريس هيئــةوحتــى بـل 
الشيخ الفاضل عبداهللا الظفيري لمـا ألـف كتابـه "  دينالمجاه و الصابرينومن أولئك  ،صبر أهل السنة على بيان الحق

ملحوظــات وتنبيهــات علــى فتــوى فضــيلة الشــيخ عبــداهللا الجبــرين فــي دفاعــه عــن البنــا وقطــب وعبــدالرحمن عبــدالخالق 
ـــــــــه حـــــــــولهم ف ـــــــــن هـــــــــادي المـــــــــدخليونقـــــــــده لمـــــــــا كتب ـــــــــع ب ـــــــــرابط    وهـــــــــو علـــــــــى هـــــــــذا، "ضـــــــــيلة الشـــــــــيخ ربي ال

http://www.sahab.org/books/book.php?id=262 والـــذي جمـــع فيـــه بـــين الحجـــة واللطـــف  ،
فكافــأه علــى ذلــك بــأن أعــرض عنــه ولــم  –هــداه اهللا  –بــل إنــه قــد أرســل رده إلــى الشــيخ عبــداهللا بــن جبــرين  ،واألدب
ألقف حائراً متعجباً مـن بعـض  -القراء إخوتي –وإني  ،-هداه اهللا  –ابن جبرين وما كان هذا متوقعاً من الشيخ  ،يجبه

لكـن فـي المقابـل  –وهو مشكور عليهـا  -ومن ذلك فتواه الشديدة على الرافضة  ،تناقضات الشيخ عبداهللا بن جبرين
  إبانته !! -شاء اهللا نإ-أتيستكما تميعه الشديد مع حسن البنا واإلخوان المسلمين مع أنهم دعاة تقريب للرافضة  

، فقـد كنـا قبـل كثيرين  عند القبول لهولعل بعض هذه التناقضات وبعض مواقفه المستغربة وفتاويه المستنكرة أنزلت من 
وكنــا فــي  ،-رحمــه اهللا  –خ عبــدالعزيز بــن بــاز خمــس عشــرة ســنة نتحــدث أن الرجــل األول فــي العلــم هــو ســماحة الشــي

وكـان كالمـه  –هـداه اهللا  –أم شيخنا ابـن جبـرين  –رحمه اهللا  –العالمة ابن عثيمين  الرجل الثاني مختلفين أهو شيخنا
 ،أما اآلن فتقهقرت مرتبته واهتزت مكانته حتى عند العامة فضـًال عـن طـالب العلـم ،عند العامة وطالب العلم مسموعاً 

حفظـه اهللا  –هـد صـالح بـن فـوزان الفـوزان ورفع اهللا أقواماً ما حسبنا لهم حساباً وفي مقدم هؤالء الشيخ العالمـة المجا
  .-ورعاه 
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وكان لألهواء مجانباً وللحـق  ،وذلك ألنه ممن دافع عن السنة وأهلها وقمع البدعة وأهلها ولم تأخذه في اهللا لومة الئم
 فللـه –نحسـبه كـذلك واهللا حسـيبه  –ناصرًا لم يترك السنة ويضعف في القيام بها ألجل حزب بدعي وال لـرأس حركـي 

فلما ظهـر  ،فياهللا ما أشجعه لم يهيبه جمهور ولم يطمع في كثرة حضور ،دره كم نصر اهللا به من حق وقمع به من باطل
  .صدقه توافد الناس على دروسه وكتبه حتى بلغ حضور دروسه األسبوعية المئات

ب النصـح للشـيخ عبـداهللا بـن وإني ألهيـب بـاألخوة أن يوصـلوا هـذا الـرد إلـى العلمـاء فـي اإلفتـاء وغيـرهم ليقومـوا بواجـ
  .جبرين لعل اهللا أن يفتح لها قلبه ويشرح لها صدره فهو الهادي سبحانه

وقد احتوت هذه النصيحة على عدة مؤاخذات من أشنعها قوله : من جوز القـوانين الوضـعية مجتهـد لـم يكفـر " وقولـه 
  .إجماع العلماء كلهم أولهم وآخرهم وقد خالف في ذلك ،" لو استحل أحد الزنى وشرب الخمر لم يكفر " وهكذا

   ) فة للشيخ عبداهللا بن جبرين مرصوفةوقد أسميت هذا الرد ( رسالة نصح مكشو 
ومـا كـان ينبغـي مـنهم هـذا ألمـور   ،وكأني ببعض القراء القلة يصدون أنفسهم وغيرهم عـن هـذه النصـيحة تعصـباً وجمـوداً 

وكل يخطئ ويصيب والحـق  صلى اهللا عليه وسلمبعد رسولنا محمد ندعي العصمة ألحد كثيرة منها: أننا أهل السنة ال 
ولــيس معنــى الــرد تكفيــر المــردود عليــه كمــا يحــاول تــوهم ذلــك بعــض  ،يؤخــذ مــن كــل أحــد والخطــأ يــرد علــى كــل أحــد

زيــادة علــى  -وإنــي ألرجــو أن يــذهب الناصــحون  ،الســذج ليجعلــه عــذراً لــه فــي اإلعــراض عــن مطالعــة النصــيحة والــرد
ويعرضــوا علــى الشــيخ عبــداهللا بــن جبــرين مــا فــي هــذا الــرد ويســألوه عــن رأيــه المــدلل  -ن الســابقين الكثيــرين الناصــحي

  المستغربة.الفتاوى  هذه  ولماذا هو مصر على  ،لمبرهنوا
  –جزاهم اهللا عنا كل خير  –وأنبه القارئ أني قد استفدت في هذا الرد من عدة بحوث وكتب لجمع من المعاصرين 

            .ويثبتنا على الدين في الدنيا وعلى الصراط في اآلخرة ، أن يهدينا أجمعين لما فيه رضا رب العالمينأسأل اهللا
  

  د. عبدالرحمن بن عبداهللا البراهيم                                                     
  هـ١٤٢٨لعام شهر رجب                                                         

  صورة لسماحة المفتي -
 صورة ألعضاء لجنة اإلفتاء -

 هيئة كبار العلماءألعضاء صورة  -

 صورة لوزير الداخلية. -

 صورة لنائب وزير الداخلية. -

 صورة لوزير الشؤون اإلسالمية -

 صورة لوزير التربية والتعليم -

  الشورى مجلس لرئيسصورة  -
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  ؤاخذة موثقة ثم أرد عليها نصحاً لألمة :ستكون هذه النصيحة على صورة مؤاخذات أذكر الم
  المؤاخذة األولى / دفاعه المشين عن أسامة بن الدن:

عن أسامة بن الدن فالبـد مـن معرفـة لـبعض مفاسـد وأضـرار ابـن  –هداه اهللا  –ولمعرفة خطورة دفاع الشيخ ابن جبرين 
  وإليك كلمات مختصرات   ،الدن على دين المسلمين ودنياهم

وليســهل تصــورها أجعلهــا فــي نقــاط  وأعقبهــا  ،اء ليعلمــوا حقيقــة أســامة بــن الدن ودعوتــه وكــالم العلمــاء فيــهأقربهــا للقــر  
  ببعض التعقيبات :

  
سبتمبر فقال: إن هذه األحداث قد قسـمت العـالم  ١١وعامتنا ممن لم يوافق على تفجير  ااألولى/ تكفيره لعلمائن

عبر قنـاة  ) ٢٠٠١/  ١٠/  ٨( وفسطاط كفر أعاذنا اهللا وإياكم منه ا.هـ ( بتاريخ بأسره إلى فسطاطين فسطاط إيمان ال نفاق فيه 

  الجزيرة )
    .وكذا من لم يوافقه من العامة –وهم كل علمائنا فيما أعلم  –وهذا تكفير صريح لكل من لم يوافقه من العلماء 

  
ورجـا أن المفجـرين  ،لتفجيـر األول فـي العليـاوبالتحديـد  ا ،الثانية/ أنه أيد التفجيرات التـي حصـلت فـي بـالد السـعودية

واعتـــرف بأنـــه مـــن المحرضـــين لهـــم فقـــال: حرضـــنا األمـــة إلخـــراج هـــذا العـــدو المحتـــل الغاصـــب ألرض  ،مـــن الشـــهداء
فكــان مــنهم هــؤالء الشــباب خالــد الســعيد وعبــدالعزيز المعــثم وريــاض  ،الحــرمين فاســتجاب مــن اســتجاب مــن الشــباب

وأمـاطوا جـزءًا عظيمـاً مـن  ،جو اهللا سبحانه أن يتقبلهم شهداء وقد رفعوا رأس األمـة عاليـاً الهاجري ومصلح الشمراني نر 
الــذي لبســنا بســبب خــذالن وتواطــؤ الحكومــة الســعودية مــع الحكومــة األمريكيــة إلباحــة بــالد اهللا وإباحــة بــالد  العــار

فـنحن  ،سـولنا عليـه الصـالة والسـالمفـنحن ننظـر إلـى هـؤالء الشـباب كأبطـال عظـام ومجاهـدين اقتـدوا بر  ،الحرمين لهم
وأن يجعلهــم مــن الشــفعاء الــذين يشــفعون فــي  ،وأن يلهــم أهلهــم الصــبر ،حرضــنا وهــم اســتجابوا فنرجــوا اهللا أن يتقــبلهم

هــ أشـار إلـى ١٤٢٣كلمته التي ألقاها فـي شـهر ذي الحجـة عـام وفي  وأن يتقبلهم ويرحمهم ا.هـ  ،أهلهم ويشفعون فينا
والتكفيــر  .غيــر المنضــبطة قاتــل اهللا الحماســة ..هـــ فمــا نعيشــه مــن تفجيــرات هــي بتحــريض منــه وتأييــدإقرارهــا وتأييــدها ا

   .اراقهابغير حق فما ذنب النساء الالتي رملهّن واألطفال الذين يتمهم واألنفس التي أزهقها والدماء التي 
  

 –رحمـه اهللا  –مؤسسـها الملـك عبـدالعزيز  دولة التوحيد ( السعودية) منذ قياممن علم ال/ أنه قدح في أهل الثالثة 
وعـاب علـى العلمـاء الـذين يـدعون  ،كـرزاي العـرب والريـاض  –رحمـه اهللا  –حيث عد الملك عبدالعزيز  .إلى يومنا هذا

   .-رحمه اهللا  –ومن هؤالء الحكام الملك عبدالعزيز  ،الناس لوضع أيديهم بأيدي حكامهم
الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ سعد العتيق والشيخ سليمان بـن سـحمان  العلماء سماحة وإن من هؤالء العلماء 

، ثم جعل فتوى علمائنا مـن هيئـة  -رحمهم اهللا رحمة واسعة  –والشيخ ابن حميد والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين 
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أشـهر هـؤالء المفتـين ومـن  ،مداهنـة كبار العلماء في جواز االستعانة بالقوات األمريكيـة لـرد العـدو البـاغي صـدام فتـوى
فقـال: وأمـا علمـاء السـوء ووزراء  –رحمهمـا اهللا  –سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن صـالح العثيمـين 

فهـؤالء رجـال الدولـة الـذين يحرفـون  .البالط وأصحاب األقالم المأجورة وأشـباههم فكمـا قيـل: لكـل زمـن دولـة ورجـال
ويزعمـــون أن الحكـــام  .د الحـــرام فـــي البيـــت الحـــرام وال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللالحـــق ويشـــهدون بـــالزور حتـــى فـــي البلـــ

فهــؤالء قــد ضــلوا ســواء  ،يقولــون ذلــك مــن أجــل تثبيــت أركــان الدولــة .الخــائنين والة أمــر لنــا وال حــول وال قــوة إال بــاهللا
فـأمر  ،ين لألمـريكيينكمـا حصـل يـوم أن أبـاح الملـك بـالد الحـرم  –ثـم قـال  –السبيل فيجب هجـرهم والتحـذير مـنهم 

علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامة التـي خالفـت الـدين واسـتخفت بعقـول المسـلمين والمؤيـد لفعلـه الخـائن فـي تلـك 
واألمــة اليــوم إنمــا تعــاني مــا تعانيــه مــن مصــائب وخــوف وتهديــد مــن جــراء ذلــك القــرار المــدمر وتلــك  ،المصــيبة العظيمــة

  الفتوى المداهنة ا.هـ
وذلـك أنـه لمـا هجـم  ،علمائنا بجواز االستعانة بالقوات األمريكيـة فتـوى صـائبة أثبـت األيـام صـحتها وىعلمًا أن فت

وأظهـرت عـداوتها  ،علينا العدو الذي ال قبل لنا بمواجهته لما لديه من قـوة وناصـرته دول مجـاورة فكشـرت عـن أنيابهـا
علـى مـن هـو أشـد إفسـاداً منـه مقابـل شـيء مـن حطـام أن يسـتعينوا بكـافر  –جـزاهم اهللا خيـراً  –رأى حكامنـا وعلماؤنـا 

وحقاً رد اهللا  ،وإبقاء ما هو أهم وهو الدين والتوحيد واألمن في األعراض واألوطان ،الدنيا إلبقاء ما هو أكثر من الدنيا
ولـوال  ،لعـالمينفللـه الحمـد رب ا .أوطاننـا وأعراضـنا وأنفسـنا وحفظنا اهللا فـي ،الباغي وبقينا على إقامة توحيد اهللا ودينه

لكنـا علـى حالـة  ،فضل اهللا ورحمته ثم استعانتنا بهذا الكافر مقابل شيء من حطام الـدنيا الزائـل لـرد هـذا العـدو البـاغي
فبـاهللا علـيكم لـو تمكـن منـا حـزب  .، وال مـن جهـة األعـراض واألنفـس-الذي هو األهم  –ال تحمد ال من جهة الدين 

  خصاً عقيدتهم:البعث الكافر الذي يقول شاعرهم مل
  آمنت بالبعث رباً ال شريك له                  وبالعروبة ديناً ما له ثانِ                                   

أم أن كتــاب اهللا وســنة رســوله صــلى اهللا  ،لــو تمكــن هــذا الحــزب هــل تظنــون رايــة التوحيــد ترفــع، أو أن الســنة تنشــر
  عليه وسلم تحكم ؟

 –وكم كانت ستفسد ثم لـو قـدر أن علماءنـا أخطـأوا فـي فتـوى االسـتعانة  ،لمفرطة كم أفسدتقاتل اهللا الحماسة ا
فإنها مسألة اجتهادية ال يصح التشنيع من أجلهـا، فلمـاذا يشـنع ابـن  –وهذا تنزًال وإال واهللا فقد أصابوا فيها الحق كله 

  الدن الجاني فيها على العلماء أولياء اهللا ؟! 
  

فـــأظهر فيهـــا شـــيئاً مـــن تطاولـــه  –رحمـــه اهللا  –رســـالة إلـــى ســـماحة الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن بـــاز الرابعـــة / أنـــه كتـــب 
  وإليك طرفاً من الرسالة :  –عليه رحمة اهللا  –المصحوب بجهل في حق هذا اإلمام العالمة 

لتابعـة ) الـذي أصـدرته هيئـة النصـيحة واإلصـالح ا١١فـي البيـان رقـم ( –عليه من اهللا ما يسـتحق  –قال ابن الدن 
حتـى أدخلـتم ثالـث  ،البن الدن: وكأنكم لم تكتفوا بإباحة بالد الحرمين الشريفين لقوات االحـتالل اليهوديـة والصـليبية
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الحـرمين فـي المصـيبة بإضـفائكم الصــبغة الشـرعية علـى صـكوك االستسـالم التــي يوقعهـا الخونـة والجبنـاء مـن طواغيــت 
.. إن ..وطامة عامة لما فيه من التدليس على النـاس والتلبـيس علـى األمـة ،العرب مع اليهود إن هذا الكالم خطير كبير

 ،ويترتـب عليهـا مـن آثـار وأخطـار ،الفتاوى السابقة لو صـدرت عـن غيـركم لقيـل بتعمـد صـاحبها مـا تضـمنته مـن الباطـل
علمكـم ولكنها لمـا صـدرت مـنكم تعـين أن يكـون سـبب الخلـل فيهـا غيـر ذلـك مـن األسـباب التـي ال ترجـع إلـى نقـص 

ومـا يترتـب علـى مثـل هـذه الفتـاوى مـن آثـار ممـا يجعـل الفتـوى حينئـذ غيـر  ،ولكن لعدم إدراك حقيقـة الواقـع ،الشرعي
مســتوفاة الشــروط ومــن ثــم ال يصــح إطالقهــا ممــا يتحــتم علــى المفتــي عندئــذ أن يتوقــف عــن الفتــوى أو يحيلهــا إلــى 

  قيقة الواقع ا.هـ المختصين الجامعين بين العلم بالحكم الشرعي والعلم بح
): فقد سبق لنا في هيئة النصيحة واإلصالح أن وجهنا لكم رسـالة مفتوحـة فـي بياننـا رقـم ١٢وقال في البيان رقم (

ونبهناكم فيهـا علـى مجموعـة مـن الفتـاوى والمواقـف  ،وبواجبكم الشرعي تجاه الملة واألمة ،) وذكرناكم فيها باهللا١١(
... ولـذا فإننـا ننبـه ..مة والعاملين لإلسالم من العلماء والدعاة أضرارًا جسيمة عظيمـةوالتي ألحقت باأل ،الصادرة منكم

وندعوها إلى الرجوع في الفتوى إلـى أولئـك الـذين  ،األمة على خطورة مثل هذه الفتاوى الباطلة وغير مستوفية الشروط
هــا الشــيخ للخــروج مــن خنــدق هــؤالء .. كمــا نكــرر دعوتنــا لكــم أي..جمعــوا بــين العلــم الشــرعي واالطــالع علــى الواقــع

.. كمـا نعظكـم ..وروموا بكم في وجـه كـل مصـلح ،الحكام الذين سخروكم لخدمة أهوائهم وتترسوا بكم ضد كل داعية
ونـَُهْم ِبَغْيـِر ِعْلـٍم َأال لَِيْحِملُـوا َأْوزَاَرُهـْم َكاِملَـًة يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة َوِمـْن َأْوزَاِر الـَِّذيَن ُيِضـلُّ  بحال أولئك الذين قال اهللا فـيهم إنهـم 

. أيها الشيخ في ختام هذه الرسالة نقول لكم: إذا أنتم لم تسـتطيعوا أن تتحملـوا تبعـات الجهـر بـالحق َساَء َما َيِزُروَن 
فــال أقــل مــن أن تتنحــوا عــن المناصــب الرســمية التــي لــوثكم بهــا هــذا  ،ومناصــرة أهلــه ضــد هــؤالء الحكــام ،والصــدع بــه
    النظام ا.هـ

  
 –لكـن  ،ومع وجود هذه الطوام المهلكة عند ابن الدن إال أنه ال يزال هناك من هو مغتر به ويهتف وينادي باسـمه

    .وإنما العبرة ما يقرره العلماء ،ليس العبرة في تمييز المحق من المخطئ مهاتفات ونداءات الدهماء –وهللا الحمد 
  شاكاً متردداً  إن أراد اهللا به خيرًا: من ال يزال ويتيقنكالمهم ليطمئن أهل اإليمان لذا إليك طرفاً من  

  
اآلن محمــد المســعري وســعد الفقيــه وأشــباههما مــن ناشــري  أمــا مــا يقــوم بــه: ((  -رحمــه اهللا –قــال اإلمــام بــن بــاز 

 ،والواجب الحذر مـن نشـراتهم ،وفساد كبير ،وهم دعاة شر عظيم ،شك شر عظيم الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بال
والفـتن ؛ ألن اهللا أمـر  وعـدم التعـاون معهـم فـي أي شـيء يـدعو إلـى الفسـاد والشـر والباطـل ،وإتالفهـا ،عليهـا والقضـاء

ونشـر الـدعوات الباطلـة التـي تسـبب الفرقـة  ،ونشر الكـذب ،بالتعاون على البر والتقوى ال بالتعاون على الفساد والشر
 .واختالل األمن إلى غير ذلك
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ودعـاة الشـر والفرقـة يجـب  أو من المسعري أو من غيرهمـا مـن دعـاة الباطـل ،تصدر من الفقيههذه النشرات التي 
وإرشادهم للحق، وتحذيرهم من هذا الباطـل، وال يجـوز  ويجب نصيحتهم ،القضاء عليها وإتالفها وعدم االلتفات إليها

  .وأن يَدعوا هذا الباطل ويتركوه ،وأن يعودوا إلى رشدهم ،ويجب أن ينصحوا ،الشر ألحد أن يتعاون معهم في هذا
ــَدعوا هــذا الطريــق  وأن يتقــوا اهللا  ،الــوخيم ونصــيحتي للمســعري والفقيــه وابــن الدن وجميــع مــن يســلك ســبيلهم أن ي

واهللا سـبحانه وعـد عبـاده التـائبين  ،إلى اهللا مما سلف مـنهم وأن يتوبوا ،وأن يعودوا إلى رشدهم ،ويحذروا نقمته وغضبه
ُفِسـِهْم ال تـَْقَنطُـوا ِمـْن رَْحَمـِة  ُقْل يَـا ِعبَـاِدَي الـَِّذيَن َأْسـَرُفوا َعلَـى   كما قال سبحانه :  ،إليهم إلحسانوا ،بقبول توبتهم أَنـْ

             ْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعـَذاُب ثُـمَّ الرَبُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه مِ  الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم * َوأَنِيُبوا ِإَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفرُ 
 ))واآليـات فـي هـذا المعنـى كثيـرة  اْلُمْؤِمنُـوَن َلَعلَُّكـْم تـُْفِلُحـونَ  َوُتوبُوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا أَيـَُّهـا وقال سبحانه :  تـُْنَصُرونَ 

  ) ١٠٠-٩/٩٩تاوى ومقاالت اإلمام ابن باز (ف  ١٧ -٧ص  ٥٠مجلة البحوث اإلسالمية العدد (  أهـ
  
نسبة هذا الكالم لإلمام عبـدالعزيز بـن عبـداهللا  تكذيب  -كما سيأتي إثباته– الشيخ عبد اهللا بن جبرين عن تواتر/ تنبيه

  وهذا غريب للغاية  والرد عليها من أوجه : –رحمه اهللا  –بن باز 
وقـد طبعـا  فـي  .والثـاني: فتـاوى ومقـاالت الشـيخ ابـن بـاز .البحـوث/ أنه موثق من مصدرين موثوقين : األول: مجلـة ١

  .حياته وراجعه وأقره
منهــاج  / أن أصــل هــذه الكلمــة محاضــرة ألقاهــا ســماحته وهــي موجــودة بصــوته أو متيســر إحضــارها لــدى تســجيالت٢

  .والوصل بحائل ،دماموسبيل المؤمنين بال ،ومعاذ بن جبل بمكة ،واألصالة واآلجري بجدة ،البينة بالرياضو  السنة
ب نسبته للشـيخ ابـن ب من كذّ / أن الشيخ العالمة صالحاً الفوزان أقر بصحتها ونسبتها لسماحة الشيخ ابن باز وكذّ ٣
  المرجع.باز
 fawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=7071http://www.al  

  
في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ  - رحمه اهللا -الوادعي  في لقاء مع عالمة اليمن الشيخ مقبل بن هاديو  
شؤم وبالء  ( أبرأ إلى اهللا من بن الدن فهو: ( -رحمه اهللا- قال الشيخ مقبل  11503 العدد : ١٩/١٢/١٩٩٨
  ).) اله شرــاألمة وأعم على

  : و في نفس اللقاء
فـي الـدول الغربيـة بمجـرد حـدوث انفجـار فـي أي مكـان  للمضـايقاتيتعرضـون السائل : المالحـظ أن المسـلمين  

   في العالم ؟
ويسـألون عمـا  وقد اتصل بي بعض األخوة من بريطانيا يشـكون التضـييق علـيهم، ،الشيخ مقبل : أعلم ذلك أجاب

والواقـع يشـهد أن  ،منه ومن أعماله منذ زمـن بعيـد فقلنا لهم تبرأنا ،البراءة من أسامة بن الدنإذا كان يجوز لهم إعالن 
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واهللا  ،بســبب الحركــات التــي تغــذيها حركــة اإلخــوان المفلســين أو غيــرهم المســلمين فــي دول الغــرب مضــيق علــيهم
  .المستعان

  
  

  وفي ختام الكالم على ابن الدن أنبه إلى ثالثة أمور :
ولم يفزعوا إلى التشكيك إال لمـا  ،بعض المتعاطفين مع أسامة ابن الدن يشككون في نسبة هذا الكالم إليه األول/ أن

وإال كــانوا مــن قبــل يهتفــون بــه  ،ضــيق علــيهم الخنــاق بــأن ظهــر لهــم ســوء عاقبــة نداءاتــه التــي أضــرت باألمــة اإلســالمية
    .ويقرون بنسبة هذا الكالم إليه

محاولــة فاشــلة ألن ألســامة ابــن الدن أتباعــاً وأنصــاراً يكتبــون فــي الشــبكات العنكبوتيــة  محاولــة التشــكيكفوعلــى كــٍل 
  .بصوتههذه األقوال مسجلة  وألن ، فلو كذب عليه لكانوا أسبق الناس بياناً لما كذب عليه ،وغيرها

  ران:ويدل لذلك أم ،وهذا صحيح لكنه قديم .الثاني/ يردد بعضهم أن بعض العلماء أثنى على ابن الدن
يعنــي قبــل أن يظهــر منهجــه اإلفســادي والعــدائي  ،/ أن هــذا الثنــاء كــان عقــب محاضــرة ألقاهــا ابــن الدن فــي القصــيم١

بـــدليل أن المحاضـــرة كانـــت فـــي الســـعودية إذ هـــو بعـــد عدائـــه لـــم يـــدخل بـــالد التوحيـــد (  ،لدولـــة التوحيـــد ولعلمـــائهم
  .-حرسها اهللا  –السعودية ) 

بل هم ينكرونها كمثل إرسال الفاكسات الثورية التكفيرية لوالة  ،مة لطريقة علماء السنة/ أن طريقة ابن الدن مصاد٢
  .لذا لم يصبر ابن الدن ورجع بالطعن على العلماء أنفسهم لمخالفتهم له كما تقدم .السعودية وهكذا

أسـامة ابـن الدن بـزعم  الثالث/ يحاول بعض المتعاطفين مـع أسـامة ابـن الدن أن ينفـروا النـاس مـن التحـذير والقـدح فـي
   .أنه مسلم

بـل التحـذير واجـب نصـحاً لألمـة  ،لكـن لـيس معنـى كونـه مسـلماً أال يحـذر منـه ،وإن مما ينبغـي أن يعـرف أننـا ال نكفـره
   .فكم هلك بسبب فكره من دول وشباب .وشبابها ؛ حتى ال يتبعوه على باطله وأفكاره التكفيرية اإلجرامية

   .لمسلمين بسبب عجلتهبل كم تسلط األعداء على ا
  إال بسبب أفكاره ؟  –كما يقال   –وهل امتألت السجون من شباب الصحوة 

    .وقى اهللا المسلمين  شره
 

  في الدفاع عن أسامة بن الدن وهما نقالن : –هداه اهللا  –بن جبرين  وبعد هذا إليك كالم الشيخ عبداهللا
  

  النقل األول
  !؟ أسامة بن الدن من المفسدين في األرض كما قال الشيخ ابن باز رحمه اهللا في فتواه هليقول السائل : 
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فأسـامة رجـل  ،هـا مسـلمواليقول المقالـة والشـيخ ابـن بـاز اليقـول هـذه ،ابـن بـاز لـم يقـل ذلـك وإنمـا قيلـت عليـه الشـيخ
وكونـه  ،األفغـان وفقـه اهللا ونصـره ونصـر بـه واليـزال قائمـا بالجهـاد بـالد جاهـد فـي سـبيل اهللا قـديماً وكـان لـه جهـود فـي

يصـير مـن  بهـذا فـال يقـال انـه ،حيث انه يكفر بعـض الـدول التـي يالحـظ عليهـا بعـض األشـياء ،اجتهاده يكّفر فهذا من
  .كالمفسدين في األرض أو نحو ذل

  
  في كالمه هذا عدة مؤاخذات وغرائب  :

اإلمام ابن باز وقد تقدم أنـه ثابـت عنـه فـي كتـابين وهـو موجـود  النقل عن األمر األول من غرائب هذا الكالم / تكذيب
ومما يزيد األمر غرابة أن عـدد مجلـة البحـوث الموجـود فيـه كـالم ابـن بـاز قـد راجعـه الشـيخ عبـداهللا بـن جبـرين  ،بصوته
  .ين وأقرهقبل سن

األمر الثاني/ قوله: ( وال يزال مجاهدًا ) هذا مع ما تقدم من تصريحاته في تكفير العلماء وإقراره التفجيرات في مدينـة 
  .العجائب من ابن جبرين واهللا هذا من الشيخ  ،الرياض ومع توريطه للمسلمين فيما ال تحمد عقباه
دية وغيرهـا مـن المسـائل المجتهـد فيهـا فأقـل أحـوال هـذه الفتيـا أن األمر الثالـث/ جعـل تكفيـر ابـن الدن للدولـة السـعو 

  .يكون مخطئاً فيكون له أجر واحد
  

فهل يقال لمن كفر دولة التوحيد السـعودية إنـه  ،بل وإني ال أكاد أصدقه،العجبواهللا إني ألعجب من كالمه هذا غاية 
الت تــورث تعجبــاً واســتغراباً إذ كيــف يخــرج هــذا كــل هــذه التســاؤ   ،ثــم هــل أســامة ابــن الدن مــن أهــل االجتهــاد ،مجتهــد

وعلى كل فهذا الكالم ال يقبل من الشـيخ عبـداهللا بـن جبـرين  ،الكالم من رجل منسوب ألهل العلم كالشيخ ابن جبرين
وهــم مــا بــين شــيوخ الشــيخ  ،وإليــك كــالم العلمــاء حقــاً والراســخين فــي العلــم صــدقاً فــي الدولــة الســعودية عــدالً  ،ألبتــه

  . أو ممن هم باعتراف الكل أكثر قياماً منه بالسنةعبداهللا
وهــم الشـــيخ العالمـــة حمـــود التـــويجري والشـــيخ العالمـــة عبـــدالعزيز بـــن بـــاز والشـــيخ العالمـــة األلبـــاني والشـــيخ العالمـــة 

    المحدث حماد األنصاري والشيخ العالمة ابن عثيمين والشيخ العالمة صالح الفوزان والشيخ العالمة مقبل الوادعي  
  

: إن الكاتب قد اقتصر على ذكر اليسير -رحمه اهللا  –قال الشيخ العالمة المجاهد حمود بن عبداهللا التويجري 
وهو السعي في توحيد الجزيرة العربية وإزالة ما كان بين أهلها من  –رحمه اهللا تعالى  –من مآثر الملك عبدالعزيز 

والشك أن هذه أعمال  ،حتى يسر اهللا ذلك له وأتمه على يديهالنزاع والقتال والنهب والسلب واألحقاد والثارات 
 .وقد أعرض الكاتب عن ذكر المآثر التي لها عالقة بالدين فلم يذكر منها شيئاً  ،جليلة ينبغي أن يشكر الساعي فيها

غير ذلك فمنها هدم القباب واألبنية التي كانت على بعض القبور في الحرمين الشريفين وفي  ،وهي مآثر هامة جداً 
وقطع األشجار التي قد افتتن بها بعض الجهال وإزالة ما كان يفعل عندها وعند  .من بالد الحجاز وما يليه من اليمن
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ومنها إزالة البدع التي كانت تفعل في الحرمين الشريفين وفي  ،بعض القبور واألحجار من الشرك ووسائل الشرك
   .غيرهما من البالد المجاورة لهما

ومنها بدعة  ،ا شرًا بدع الصوفية وما يكون منهم من التالعب بذكر اهللا تعالى واتخاذه هزوًا وسخريةومن أعظمه
ومنها تفرق المصلين في  ،االحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيدًا، ومنها بدعة االحتفال بالمآتم وإقامة الوالئم فيها

م إلى غير ذلك من البدع التي قد يسر اهللا إزالتها على كل أهل مذهب لهم إمام منه  ،صالة الجماعة على أربعة أئمة
   .رحمه اهللا تعالى –يد الملك عبدالعزيز 

ومما يسر اهللا تعالى على يديه أيضًا إزالة المنكرات الظاهرة والحث على المحافظة على الصلوات الخمس في 
جه المشروع إلى غير ذلك مما يسره جماعة وإبطال الضرائب التي كانت تؤخذ من الحجاج وإقامة الحدود على الو 

وله وألبنائه من األعمال الجليلة في الحرمين الشريفين خاصة وفي غيرهما من بالد  ،اهللا تعالى وأتمه على يديه
فرحم اهللا األموات منهم وسدد األحياء ووفقهم للعمل  .المملكة العربية عامة ما يشق إحصاؤه وال يتسع المقام لذكره

وحماهم من الفتن وحفظهم من كيد األعداء  ،ه، وجنبهم كل ما يسخط ويدعو إلى غضبه وأليم عقابهبما يحبه ويرضا
   –ثم قال  – .إنه ولي ذلك والقادر عليه ،من المشركين وأهل النفاق والشقاق ونصر بهم دينه وأعلى كلمته

أباطيله في جريدة الندوة  ، فهو ظاهر من جراءته على نشر-حفظه اهللا  –وأما إساءته األدب مع ولي األمر 
وعدم مباالته بما يسوء ولي األمر وجميع أهل السنة والجماعة من إظهار البدع والمجاهرة بنصرها والدفاع  ،وغيرها

 –كان يحذو حذو والده الملك عبدالعزيز   -وفقه اهللا تعالى –أما علم الكاتب أن ولي األمر  ،عنها بالشبه واألباطيل
   .ي المنع من إظهار البدع وقمع أهلها ومن يريد إظهارها في مملكتهف –رحمه اهللا تعالى 

االحتفال بالمولد النبوي ووالئم المآتم منع من  قد - رحمه اهللا تعالى –أما علم الكاتب أن الملك عبدالعزيز 
عن النبي وإنما فعل ذلك امتثاًال لما ثبت  ،وغيرها من المحدثات في اإلسالم من حين استولى على بالد الحجاز
ولم يبلغني عن أحد من علماء مكة وال من   .صلى اهللا عليه وسلم من التحذير من البدع على وجه العموم واألمر بردها

بل كانوا  ،بمنع االحتفال بالمولد النبوي والمآتم –رحمه اهللا تعالى  –كتابها أنه اعترض على أمر الملك عبدالعزيز 
ويعاملونهم بما يليق بهم من التوقير  ،مون العلماء والخطباء في زمانه غاية االحترامويحتر  ،يحترمون أمره غاية االحترام

   .واإلكرام
وعدم احترامهم ألكبر  ،وهذا بخالف ما كان عليه الكاتب وأشباه له من أهل بلده من عدم احترامهم لولي األمر

م لهؤالء دليل على عدم احترامهم لولي األمر وفي عدم احترامه ،العلماء في المملكة العربية ولخطباء المسجد الحرام
  ١الذي قد وثق بعلمهم وجعلهم في المناصب الدينية الهامة ا.هـ

  .قارن كالم الشيخ حمود التويجري بكالم الدعي أسامة بن الدن
  

                                                 
  . ١٩٥على الكاتب املفتون " ص كتاب " الرد  ١
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عروف : وهـذه الدولـة السـعودية دولـة إسـالمية والحمـد هللا تـأمر بـالم -رحمـه اهللا  –قال الشـيخ عبـدالعزيز ابـن بـاز 
  ٢وتنهى عن المنكر وتأمر بتحكيم الشرع وتحكمه بين المسلمين ا.هـ

وابنـــه عبـــدالعزيز  –رحمـــه اهللا  –وقـــال : آل ســـعود كـــذلك جـــزاهم اهللا خيـــراً نصـــروا هـــذه الـــدعوة كاإلمـــام محمـــد 
ثم عبـداهللا  ثم فيصل بن تركي –رحمة اهللا عليهم  –وحفيده سعود ثم حفيده عبداهللا بن سعود ثم تركي بن عبدالرحمن 

ثـم أبنـاؤه لهـم اليـد الطـولى فـي نصـرة هـذا الحـق جـزاهم اهللا  –رحمهم اهللا  –وسعود ثم من بعدهم عبدالعزيز حفيدهم 
   ،خيراً ساعدوا ونصروا

فالواجــب محبــتهم فــي اهللا والــدعاء لهــم بــالتوفيق ومحبــتهم فــي اهللا محبــة الشــيخ محمــد وأنصــاره مــن آل ســعود 
وكـذا  .داية والتوفيق ومناصحتهم والدعاء ألسالفهم بالخير والهدى والمغفرة والرحمـة وهكـذاوغيرهم والدعاء لهم باله

فـي  ،النـاس بحاجـة إلـى الـدعوة بحاجـة إلـى المسـاعدة والمناصـرة ،الحاضرون يدعى لهم بالتوفيق واإلعانـة مـع التوجيـه
يجــب أن يســاعد فــي طريــق الخيــر و  ،ويجــب االعتــراف بفضــله ،مــن فعــل الخيــر يجــب الــدعاء لــه ،حاجــة إلــى النصــيحة

   –ثم قال  –. .وطريق الحق سواء كانوا من آل سعود أو غيرهم
وأي دولـة تسـلم  ،مـن ذا الـذي يسـلم ،وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقـة واالخـتالف

ثم  -. .عثمان وعهد علي وبسبب تتبع النقائص تتبع العيوب ونشرها وقعت الفتن في عهد ،كل فيه نقص  ،من النقص
أي دولــة مــن حولنــا مــن جيراننــا  ،فالعــداء لهــذه الدولــة عــداء للحــق عــداء للتوحيــد أي دولــة تقــوم بالتوحيــد اآلن –قــال 

ويهدم القبور التي تعبد مـن دون اهللا ؟ مـن  ،من الذي يدعو للتوحيد اآلن ويحكم شرع اهللا ،مصر الشام العراق والشام
    .لتي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولةوأين هم؟ أين الدولة ا

ونسـأل اهللا أن يوفقهـا إلزالـة كـل  ،نسأل اهللا لنا ولها الهداية والتوفيق والصالح ونسأل اهللا أن يعينهـا علـى كـل خيـر
  ٣. ا.هـ.علينا أن ندعو لها بالتوفيق واإلعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال .شر وكل نقص

ؤرخين لهـذه الـدعوة يقـول إن التـاريخ اإلسـالمي بعـد عهـد الرسـالة والراشـدين لـم يشـهد وقال: مما جعـل بعـض المـ
 .إلتزاماً تاماً بأحكام اإلسالم كما شهدته الجزيرة العربية فـي ظـل الدولـة السـعودية التـي أيـدت هـذه الـدعوة ودفعـت بهـا

وبعدًا عن البدع والخرافـات  ،ورغدًا في العيش وال تزال هذه البالد والحمد هللا تنعم بثمرات هذه الدعوة أمناً واستقراراً 
والمملكــة العربيــة الســعودية حكامــاً وعلمــاء يهمهــم أمــر  .التــي أضــرت بكثيــر مــن الــبالد اإلســالمية حيــث انتشــرت فيهــا

    ٤ويحرصون على نشر اإلسالم في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البالد ا.هـ ،المسلمين في العالم كله
  

                                                 
  مسجل يف شريط بعنوان " أهداف احلمالت اإلعالمية ضد حكام وعلماء بالد احلرمني. أصدرته تسجيالت منهاج السنة بالرياض حي السويدي.  ٢
  املرجع السابق.  ٣
  ).١/٣٨٤جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ( ٤
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: وأخيــراً فــإني أســأل اهللا ســبحانه وتعــالى أن يــديم النعمــة  -رحمــه اهللا  –يخ محمــد ناصــر الــدين األلبــاني قــال الشــ
وأن يحفـــظ دولـــة التوحيـــد برعايـــة خـــادم الحـــرمين الملـــك فهـــد بـــن  ،علـــى أرض الجزيـــرة وعلـــى ســـائر بـــالد المســـلمين

   .وأن يطيل في عمره في طاعة وسداد أمر وتوفيق موصول ،عبدالعزيز
وهي بذلك إنمـا  ،ي ألشكر لمؤسسة الملك فيصل الخيرية على ما تبذله من خير وجهد وتكريم للعلم وللعلماءوإن

َواْجَعــْل ِلــي ِلَســاَن وهــو شــيء مــن معنــى قولــه ســبحانه  ،عليهــا –رحمــه اهللا  –تــؤدي شــيئاً مــن حــق الملــك فيصــل     
والســالم علــيكم  ، وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبهوالحمــد هللا أوًال وآخــراً وصــلى اهللا ِصــْدٍق ِفــي اْآلِخــرِينَ 

    ٥ورحمة اهللا وبركاته ا.هـ 
هـذه فريـة يبطلهـا واقـع هـؤالء الجماعـة بحيـث ال يمكـن أن  ،وقال في كالم له عن هذه الدولة: يا جماعة اتقـوا اهللا
اإليمان بال إله إال اهللا وأن محمـداً  ،مإنما هذا نابع من قلوبه ،يقال هؤالء في بالدهم يداهنون الساكنين خارج بالدهم

ألن هذا النقص طبيعة  ،والسير على منهاج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدون زيادة وال أقول دون نقص ،رسول اهللا
 ،من حيث العبـادة دون زيـادة ،لكن من حيث العقيدة دون زيادة ودون نقصان ،اإلنسان ال يستطيع اإلنسان أن ينهض

 ،لكن هذا نقص ال يخدش في عقيدته ،وهذا نقص ،مثًال بعضهم قد ال يقوم الليل والناس نيام ،ناك نقصانقد يكون ه
فهذه الكلمة حتى اليوم فيها اتهام للجماعة بما هـم بريئـون منـه كمـا يقـال( بـراءة الـذئب مـن دم  ،ال يخدش في إسالمه

      ٦ابن يعقوب ) ا.هـ
  

: مـن أواخـر الدولـة العباسـية إلـى زمـن قريـب  -رحمـه اهللا  –د األنصـاري قال الشيخ العالمة المحدث حماد محم
ولهــذا نعتقــد أن هــذه الدولــة الســعودية نشــرت العقيــدة  ،والــدول اإلســالمية علــى العقيــدة األشــعرية أو عقيــدة المعتزلــة

   ٧السلفية عقيدة السلف الصالح بعد مدة من االنقطاع والبعد عنها إال عند ثلة من الناس ا.هـ 
  ٨وقال: كل الدول اليوم أعداء للدعوة السلفية في هذه الدولة السعودية ا.هـ

وقــال فــي كتــاب " حيــاة الشــيخ محمــد بــن عبــداهللا المــدني " : وأمــا مــا ســواها مــن الــدول آنــذاك فأكثرهــا خرافــات 
ها في حياة مؤسسها الثـاني فوصلنا إلي ،فمن ثم آثرنا إليها االنضمام لنكون تحت راية اإلسالم ،عاتية وبدع كثيرة فاشية

أيـد اهللا دولتـه رغمـاً عـن أنـف أي  –الذي يهنئ المهاجرين بأحسن التهاني أال وهو جاللة الملـك عبـدالعزيز آل سـعود 
فوصلت إلى البالد المقدسـة الجماعـة الثانيـة  ،ثم توالت زمن المهاجرين من الصحراء الكبرى أفواجاً  ،-عدو وحسود 

ثــم جماعــة  ،ثــم الفــوج الثالــث مــع األخ إســماعيل األنصــاري وغيــره .بــن الطــاهر األنصــاري برئاســة األميــر محمــد علــي
   –ثم قال  – .الشيخ ناجي بن إبراهيم الهاشمي

                                                 
  هـ.١٤١٩رمحه اهللا الفائز جبائزة امللك فيصل عام  –كلمة العالمة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين   ٥
  ) ٢٩١/ ١شريط بعنوان " اقرتان العلم بالسيف " الوجه األول، رقم (  ٦
  .٤٩٥اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري ص ٧
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  ١٤

ثــم مــا زالــت أفــواج المهــاجرين يــردون مــن الصــحراء الكبــرى إلــى الحكومــة الســعودية مــن شــتى القبائــل المختلفــة 
وذلــك كلــه بســبب مــا أخبــرهم بــه الشــيخ محمــد عبــداهللا المــدني  ،جالــةهـــ إلــى كتابــة هــذه الع١٣٧٩منهاجــاً مــن ســنة 

المؤسس الثاني للهجرة من الصحراء بعد أبيه المحمود مع نشره للعقيدة السلفية الصرفة القحة في تلك الصحراء لمـا 
به كما أخبرهم  فقد صادفوا ما أخبرهم ،أخبرهم به من أنه لم يبق على البسيطة حكومة إسالمية إال الحكومة السعودية

ونرجو من اهللا أن تكون الحكومة هي المعنية بالحديث المعروف:" ال تزال طائفة مـن أمتـي ظـاهرين  .لم ينقص ولم يزد
     ٩على الحق ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم إلى يوم القيامة " ا.هـ

  
 -وهللا الحمــد  -بهــذه الحكومــة  : أمــا فيمــا يتعلــق-رحمــه اهللا  –قــال فضــيلة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين 
 ،والصــيام قــائم ،والقضــاة ال يحكمــون إال بالشــريعة اإلســالمية ،فــالبالد كمــا تعلمــون بــالد تحكــم بالشــريعة اإلســالمية

فهنـا البـد أن يمنـع الشـر أو  ،أو خشـي منـه فتنـة ،والدروس في المساجد قائمة إال من حصل منه مخالفة ،والحج قائم
   ،١٠ما هو من أسباب الشر

وال بـدع صـوفية أو  ،ثم إذا نظرنا والحمد هللا إلى بالدنا وإذا هي ليس هنـاك بنـاء علـى القبـور وال طـواف فـي القبـور
. كــل مجتمــع البــد أن يكــون فيــه شــيء مــن .قــد يكــون عنــد النــاس بــدع صــوفية أو مــا أشــبه ذلــك خفيــة ،غيرهــا ظــاهرة

يوجـد فـي  ،ملكة والبالد األخرى القريبـة منـا وجـدنا الفـرق العظـيمإذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد هللا هذه الم ،الفساد
والمطاعم تفـتح نهـار رمضـان يأكـل اإلنسـان ويشـرب  ،بعض البالد القريبة منا جرار الخمر علناً في بعض األسواق تباع

مـن حـين مـا ينـزل بل يوجد البغاياً علناً حتـى حـدثني بعـض النـاس الـذين يـأتون إلـى بعـض الـبالد للسـياحة  ،على ما يريد
  يقول: ماذا تختار أفتى أم فتاة ؟  –والعياذ باهللا  -من المطار يجد عنده فتيات وفتيان 

ســبحان اهللا اإلنســان يجــب أن ينظــر إلــى واقــع حكومتــه وواقــع بــالده وال يــذهب ينشــر المســاوي التــي قــد يكــون 
ايـة تامـة وال كـأن الحكومـة عنـدها شـيء مـن ثـم يعمـى عـن المصـالح والمنـافع عم ،الحاكم فيهـا معـذورًا لسـبب أو غيـره

ــوَّاِميَن ِللَّــِه ُشــَهَداَء بِاْلِقْســِط َوال  هــذا لــيس مــن العــدل يقــول اهللا عــز وجــل  ،الخيــر إطالقــاً  يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا ُكونُــوا قـَ
  ١١ا.هـ لتـَّْقَوىَيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب لِ 

  
: ندعو جميع شباب المسلمين وخصوصاً في هذه البالد أن يرجعوا عـن -حفظه اهللا  –قال الشيخ صالح الفوزان 

فيما كـان  –وهللا الحمد  -وأن ينضموا إلى جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المتمثلة في زماننا هذا   ،الخطأ
فـنحن  ،كلهـم نشـأوا علـى التوحيـد، وسـاروا علـى الجـادة الصـحيحة  ،وقادتها وعامتهـاعليه أهل هذه البالد من علمائها 

                                                 
  . ٦٤٦ضمن اجملموع يف ترمجته ص ٩

م يسببون شراً.  فبهذا يعلم أن منع  ١٠ م دعاة، بل لكو   بعض الدعاة ليس لكو
  مسجل يف شريط بعنوان " أهداف احلمالت اإلعالمية ضد حكام وعلماء بالد احلرمني. ١١



 

  ١٥

علــى بينــة مــن أمرنــا ننصــح شــبابنا أن يســيروا علــى هــذه الــدعوة وعلــى هــذه الجماعــة وعلــى هــذه األمــة التــي تســير علــى 
ن هــذا يســلب هــذه وال تلتفــت إلــى الفــرق وإلــى الجماعــات وإلــى الحزبيــات وإلــى المخالفــات ؛ أل ،المــنهج الصــحيح
كمـا هـو حاصـل اآلن التعـادي بـين الشـباب اآلن وبـين كثيـر مـن   ،ويفرق بين قلوبنا ،ويشتت جماعتنا ،النعمة عن بالدنا

 ،هذا إنما نشأ من النظر إلى هذه الجماعات واالغترار بها وترويج أفكارهـا ،المنتسبين إلى الدعوة في هذه البالد اآلن
   .ي بين شبابنا وبين بعض طلبة العلم مناهذا هو الذي سبب هذا التعاد

أما لو أنهم شـكروا نعمـة اهللا علـيهم وتمسـكوا بمـا أعطـاهم اهللا مـن البصـيرة والـدعوة إلـى اهللا عـز وجـل التـي قادهـا 
 ،ونجحـت ،علـى بينـة وعلـى بصـيرة –رحمـه اهللا  –وأقامها في هذه البالد المجدد شيخ اإلسالم محمد بـن عبالوهـاب 

دولة قائمـة  ،اآلن لها أكثر من مائتي سنة وهي ناجحة لم يختلف فيها أحد وتسير على الطريق الصحيح اآلن كم لها ؟
األعـداء اآلن يعترفـون بـأن هـذه  ،دعـوة ناجحـة الشـك فـي ذلـك حتـى اعتـرف األعـداء فـي ذلـك ،على الكتـاب والسـنة

فلمـاذا  .كـل يعـرف هـذا  ،لسـالمة مـن األفكـارأرقـى أنـواع األمـن فـي العـالم واالسـتقرار وا –وهللا الحمـد  –البالد تعيش 
  ١٢. ا.هـ .نتبدل هذه النعمة ونتطلع إلى أفكار اآلخرين التي ما نفعت في بالدها

  
قـد كنـت  ،.. أما بعـد.: الحمد هللا رب العالمين -رحمه اهللا  –قال محدث اليمن العالمة مقبل بن هادي الوادعي 

وإن كنــت مريضــاً فــإنني  ،ثــم بعــد ذلــك قــوي العــزم ،الــذي ســأتكلم فيــهمتــردداً مــن زمــان فــي الكــالم فــي هــذا الموضــوع 
   –ثم قال  –أخشى أن أموت ولم أبرئ ذمتي في هذا 

كنت باليمن عند الباب نحو أربعـة حـراس، ومـع   ،أعجبت عند أن نقلت إلى مكة –حفظكم اهللا تعالى  –بعد هذا 
وأخـرج إلـى  ،فنـدق دار األزهـر بمكـة بعـض الليـالي ال يـأتيني نـوم وأنـا فـي ،هذا فلسنا آمنـين فـي بيتنـا ال لـيًال وال نهـاراً 

وأذهـب  ،الحرم نصف الليل وحدي أشعر بنعمة وراحة ولذة ليس لها نظيـر! لـيس لهـا نظيـر! أخـرج وحـدي والحمـد هللا
امة فهذا األمن الذي ما شاهدته في بلد إن سـببه هـو االسـتق ،ثم رجعت إلى البيت ،وأطوف وأصلي وأبقى ما استطعت

وصـدق  ،ومن كثيـر مـن أهـل البلـد ،على كتاب اهللا وعلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من المسؤولين
ْنِجيـَل َوَمـا أُنْـِزَل ِإلَـْيِهْم ِمـْن  ربنا عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم في شأن أهل الكتاب    َوَلْو أَنـَُّهْم َأقَاُموا التـَّْورَاَة َواْألِ

ُهْم َسـاَء َمـا يـَْعَملُـرَبِّ  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصـَدٌة وََكِثيـٌر ِمـنـْ  ويقـول سـبحانه وتعـالى  ونَ ِهْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم ِمنـْ
أي فـي  َوقَـاُلوا  ويقول سـبحانه وتعـالى  ْرِض َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَ 

َأَوَلْم نَُمكِّْن َلُهـْم َحَرمـاً آِمنـاً ُيْجبَـى  فقال اهللا سبحانه وتعالى  ِإْن نـَتَِّبِع اْلُهَدى َمَعَك نـَُتَخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا شأن قريش 
َأَوَلْم يـََرْوا أَنـَّا َجَعْلنَـا َحَرمـاً آِمنـاً َويـَُتَخطـَُّف النَّـاُس ِمـْن َحـْوِلِهْم حانه وتعالى وقال سب ِإلَْيِه َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزقاً ِمْن َلُدنَّا

  ًورب العزة يقول في كتابه الكريم أيضا  ًَناُهْم َمـاًء غَـَدقا وصـدق ربنـا عـز وجـل  َوأَلـَِّو اْسـتَـَقاُموا َعلَـى الطَّرِيَقـِة َألَْسـَقيـْ
يَن َعَد اللَُّه الـَِّذيَن آَمنُـوا ِمـْنُكْم َوَعِملُـوا الصَّـاِلَحاِت لََيْسـَتْخِلَفنـَُّهْم ِفـي اْألَْرِض َكَمـا اْسـَتْخَلَف الـَّذِ وَ  الذي يقول في كتابه 
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  ١٦

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً  ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَُيَبدِّ ويقول  يـَْعُبُدونَِني ال ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيئا ِمْن قـَ
يـالِف قـُـَرْيشٍ  سبحانه وتعالى في كتابـه الكـريم  ـَتاِء َوالصَّـْيف ،ِإلِ ْليَـْعبُـُدوا َربَّ َهـَذا اْلبَـْيـتِ  ،ِإيالِفِهـْم رِْحلَـَة الشِّ الـَِّذري  ،فـَ

   َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ 
سببه االستقامة على كتاب اهللا وعلـى سـنة رسـول  ،نعمة عظيمة من اهللا ،مة من اهللا سبحانه وتعالىفاألمن نعمة عظي

مكـن اهللا لهـم  –وبحمـد اهللا  –. لمـا اسـتقامت هـذه الـبالد .فـاألمر أن االسـتقامة ،اهللا صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم
وأن  ،أن يعيذهم من جلساء السوء الذين يزينـون الباطـلو  ،مع أننا نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يرزقهم البطانة الصالحة

وحتـى لـو أتـوا مـن الكـالم مـا يخشـن علـيهم فإنـه كمـا يقـال: صـديقك مـن  ،يحرصوا على مجالسـة أهـل الخيـر والفضـل
   .وعدوك من صدَّقك ،ال من صّدقك ،َصَدقكَ 

مـدوا اهللا سـبحانه وتعـالى فـإن فيهـا فينبغي أن نحمـد اهللا سـبحانه وتعـالى كمـا أنـه يجـب علـى أهـل هـذا البلـد أن يح
ولكــن جــزى اهللا المســؤولين خيــراً فقــد رأيــت فــي  ،أناســاً ربمــا يكونــون شــهوانيين يطــالبون بأشــياء مــن اإلباحيــة وغيرهــا

طلــب منــه ترشــيح المــرأة فقــال ( أتريــدون أن يبقــى الرجــل هــو فــي بيتــه وهــي  –حفظــه اهللا تعــالى  –جريــدٍة األميــر نايفــاً 
فـإن  ،فيه ) وطلب منه االنتخابات  فقال ( رأيناها ليسـت ناجحـة فـي البلـدان المجـاورةا أمر ال تحاولوا تخرج؟ ال! هذ

جمعيـة  .وصدق ثم بعد ذلك أيضاً هي واردة من قبل أعداء اإلسـالم .الذي ينجح فيها هم أهل النفوذ وأهل األموال )
ومعنــاه يعنــي  ،ألنــه معنــاه: الحــدود وحشــية يــل لمــاذا؟حقــوق اإلنســان اســتقبلها كثيــر مــن النــاس علــى مــا فيهــا مــن األباط
    .تعطيل الكتاب والسنة وإدخال األنظمة من قبل أعداء اإلسالم

اسـتقبلتها بشـرط أن تكـون خاضـعة لإلسـالم وللكتـاب والسـنة هكـذا  –وفقها اهللا لكل خيـر  –الحكومة السعودية 
نعـم ! القتـل  َوَلُكـْم ِفـي اْلِقَصـاِص َحيَـاةٌ فـي كتابـه الكـريم  أيضاً إقامة الحدود وإقامة الحدود كما يقول ربنـا عـز وجـل

ثـم  ،وكذلك السرقة تضع سـيارتك عنـد المسـجد أو عنـد بـاب بيتـك وال يأتيهـا السـارق وال شـيء ،قليل في هذه البالد
هـو بسـبب فهـذا  ،بل ربما ينهبونها على الشخص وهـو فـي سـيارته ،بعد ذلك في بلدان أخرى تضعها وتخرج وال تراها

فهكـذا السـارق إذا  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحيَـاٌة وكما سمعتم قبل قول اهللا عز وجل  ،فجزاهم اهللا خيراً  ،إقامة الحدود
 ،والزاني إذا علم أنه سيجلد إذا كان بكراً أو يرمـى إذا كـان محصـناً خـف ذلـك ،علم أنها ستقطع يده يكف عن سرقته

   .خف ذلكلكنه ي ،ال أقول: إنه ال يوجد
حفظـه اهللا  –فقـد رأينـا فـي جريـدة أن الملـك فهـداً  ،من ذلك أيضـاً تمكـين هيئـة األمـر بـالمعروف والنهـي والمنكـر

وأنـتم المسـؤولون  ،ونحـن هيئـة ضـبط ،وقال لهم: أنـتم هيئـة أمـر بـالمعروف ،) سيارة٣٠٠أعطى للهيئة نحو ( –تعالى 
إنـه يجـب علـى كـل  ،في هذا إلى بلدهم وإلى أم وإلى دولتهمنعم! أحسنوا  ،فجزاهم اهللا خيراً  ،أمام اهللا سبحانه وتعالى

فـإن أعـداءها كثيـر مـن الـداخل  ،مسلم فـي جميـع األقطـار اإلسـالمية أن يتعـاون مـع هـذه الحكومـة ولـو بالكلمـة الطيبـة
 ،باركـة والحمـد هللاولكـن اهللا كبـتهم بتمكـين هـذه الدولـة الم ،ونعم! هناك شـهوانيون إبـاحيون مـن الـداخل .ومن الخارج

   .فيجب على كل مسلم أن يتعاون مع هذه الحكومة
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القصــاص أو غيــر ذلــك مــن الحــدود نعمــة مــن اهللا ســبحانه وتعــالى علــى المجتمــع، يعيبــون علينــا إذا أقمنــا حــداً مــن 
كمــا فــي   ،فهــي للفــرد كفــارة ،حــدود اهللا وهــم يســحقون الشــعوب ســحقاً! وهــذه الحــدود مصــلحتها للفــرد والمجتمــع

ـــن الصـــامت  ـــادة ب ـــه  –الصـــحيحين مـــن حـــديث عب وهـــي للمجتمـــع محافظـــة علـــى أمـــوالهم ودمـــائهم  –رضـــي اهللا عن
   .نعم! تخرج إلى الشاطئ أو إلى غيره أو إلى أي مكان ترى الرجل وامرأته ال يخشى على نفسه من أحد .وأعراضهم

وعجـز أهلهـا عـن  ،ن مكافحـة السـرقةهذه الحدود مصلحة لما عطلت في كثير من البالد اإلسالمية عجز أهلها ع
واهللا  ،والسـبب فـي هـذا هـو عـدم إقامـة الحـدود ،وعجز أهلها عن مكافحة المسكرات والمخـدرات ،مكافحة الجريمة

بنــاء المســاجد فــي الــبالد اإلســالمية وفــي غيرهــا إال أننــا ننصــحهم أنهــم إذا بنــوا  ،المســتعان. وبعــد هــذا أيضــاً : البنــاء
وهم إذا سلموه لحزبـي  ،فهم إذا سلموه لصوفي سيسبهم ويخطب الجمعة في سبهم ،هل السنةمسجدًا أن يسلموه أل
 – .فننصحهم أن يسلموا هذه المساجد ألهل السنة المحبين لهذه الحكومة وللقـائمين عليهـا ،أيضًا سيستغله للحزبية

   –ثم قال 
   .ن نفسي أرى أنه يلزمني براءة لذمتيبل م ،ولم يلزمني أحد بأن أقوله ،أنا أقول هذا لم يدفعني إليه أحد

أيضــاً اهتمــامهم بــأمر الحجــيج وتوســعة الحــرمين والرســول صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول:" مــن بنــى هللا  –ثــم قــال  –
وكـذلك  ،مسجدًا بنى اهللا له مثله في الجنة " اهتمامهم بأمر الحجيج والمحافظة على أمنهم التفتيش في أبـواب الحـرم

 –ونحـن فـي منـى  –فـي غايـة االهتمـام : الطـائرة  ،فجزاهم اهللا خيراً  ،حريق أتوا بخيام ال تؤثر فيها النارأيضاً لما كثر ال
فجزاهم اهللا خيراً على هذا االهتمام. وأنا أقول: إنك إذا قرأت فـي   ،تمشي على منى من أجل المحافظة على الحجيج

. وفـي مكـة وضـواحيها فـي الكـل نحـو .فـي الحـرم نحـوكتب المتقدمين وتواريخ مكة ترى ناب طاهر القرمطي قد قتل 
وفي بعـض  ،وفي بعض األحوال منع الحجيج العراقي ،وإنك تجد في بعض األعوام منع الحجيج المصري ،ثالثين ألفاً 

 ،محـافظون علـى العـدو والصـديق ،ولكن عند أن تمكنت الحكومة السـعودية بحمـد اهللا .األحوال منع الحجيج اليمني
   .فجزاهم اهللا خيراً  ،ثم ضيوفهم ،ضيوف الرحمنويعتبرونهم 

 ،وما يستطيع أحد من الحكومات كلها أن يعني يرجع ما يستطيع أحـدنا أن يقـوم بهـذا ،وإنهم ليشكرون على ذلك
والحمــد هللا  ،المسـؤولون أيضــاً مبثوثـون فجــزاهم اهللا خيـراً  ،قــائمون، العسـاكر مبثوثــون –فجــزاهم اهللا خيـراً  –لكـن هـم 
 ،ومـنهم مـن هـو البـس لباسـاً غيـر رسـمي مـن أجـل مالحظـة أحـوال النـاس والحمـد هللا ،ن هو البس لباساً رسـمياً منهم م

وقد نقلت شيئاً في كتابي ( اإللحاد الخمينـي فـي أرض الحـرمين  .هذه نعمة من اهللا سبحانه وتعالى على هؤالء الحكام
فقــد أرســل الحــاكم بــأمر اهللا العبيــدي البــاطني أرســل  ،م) نقلــت شــيئاً مــن هــذا أعنــي فــي قلقلــة أمــور الحجــيج فيمــا تقــد

وهو يقول:  ،وطعن الحجر بالدبوس، ثم بعد ذلك قام حول الحجر يقتل من عارضه ومن يريد أن يقبض عليه ،عبدًا له
    .ال محمد وال علي!! حتى قتله رجالن من أهل اليمن

فـإن اهللا عـز  ،مية أن يتعـاون مـع هـذه الحكومـةفكما تقدم قبل أنه يجب على كل مسلم فـي جميـع األقطـار اإلسـال
ثْـِم َواْلُعـْدَواِن  وجـل يقـول فـي كتابـه الكـريم  ويقـول النبـي صــلى اهللا  َوتـََعـاَونُوا َعلَـى اْلبِـرِّ َوالتـَّْقـَوى َوال تـََعـاَونُوا َعلَـى اْألِ
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ويقـول الرسـول  ،حديث أبـي موسـى عليه وعلى آله وسلم :" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " متفق عليه من
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم:" مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثـل الجسـد إذا اشـتكى منـه عضـو 

  تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر " 
لعلمــاء فهــم يجلــون ا ،بــذلك –رحمــه اهللا  –وقــد أوصــاهم والــدهم عبــدالعزيز  ،ومــن ذلــك أيضــاً تكــريمهم للعلمــاء

فينبغـي التمييـز  ،وربمـا يكفرونهـا ،ولكـن هنـاك علمـاء السـوء يتكلمـون فـي الحكومـة السـعودية ،ويقدرونهم غاية التقدير
فينبغــي أن يكــرم، ومــن كــان علــى العقائــد البدعيــة أو  ،بــين أهــل العلــم مــن كــان علــى عقيــدتهم أي علــى عقيــدة التوحيــد

ــا إخــوان  –هــؤالء الحزبيــون  ،الحزبيــة فينبغــي أال  ،أنفســهم للوثــوب علــى الدولــة متــى مــا تمكنــوا يهيئــونهــم شــر،  –ي
إن إكـرامهم  .اللهم إذا كان مـن بـاب التـأليف إذا علـم أنهـم سـيرجعون ،وأال يساعدوهم على باطلهم ،يمكنوا من شيء

لقـد  ،جـزاهم اهللا خيـراً ف ،ألهل العلم يعتبر منقبة لهم وإحساناً إلى دولتهم وإلـى والـدهم تنفيـذاً لوصـيته رحمـه اهللا تعـالى
وفيمــا نحتــاج  ،وقــاموا بــإذن اهللا تعــالى بكــل مهمــة تهمنــا فــي عالجنــا ،وأكرمونــا غايــة اإلكــرام ،اســتقبلونا غايــة االســتقبال

   ،فجزاهم اهللا عنا خيراً  ،إليه
سـأل اهللا ن ،ويـرزقهم البطانـة الصـالحة ،وأسأل اهللا أن يبارك لهم ويحفظ دولتهم وأن يمكن لهم وأن يصلحهم أيضاً 

يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ال تـَتَِّخــُذوا ِبطَانَــًة ِمــْن ُدوِنُكــْم ال يَــْأُلوَنُكْم  فــإن اهللا عــز وجــل يقــول  ،أن يــرزقهم البطانــة الصــالحة
 ،نسـأل اهللا أن يـرزقهم البطانـة الصـالحة َخَباًال َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاُء ِمْن َأفْـَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصـُدورُُهْم َأْكبَــرُ 

فإن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسـلم يقـول:" مثـل الجلـيس الصـالح والجلـيس السـوء   ،وأن يقيهم جلساء السوء
ونـافخ  ،وإما أن تجـد منـه ريحـاً طيبـة ،وإما أن تبتاع منه ،فحامل المسك إما أن يحذيك ،كحامل المسك ونافخ الكير

وإمــا أن تجــد منــه ريحــاً منتنــة " ولســنا بصــدد ذكــر اآليــات واألحاديــث فــي ضــرر جلســاء  ،يحــرق ثيابــك الكيــر إمــا أن
ولكـن ننصـحهم بـالحرص علـى الجلسـاء الصـالحين الـذين يريـدون لهـم الخيـر  ،وفي فضل الجلسـاء الصـالحين ،السوء

إنــي أحمــد اهللا فقــد فتحــوا صــدورهم و  .فــإن هــذه الــبالد تعتبــر معقــل المســلمين وملجــاً للمســلمين ،وللــبالد اإلســالمية
   .واهللا المستعان ،فنحمد اهللا سبحانه وتعالى ،لكثير من اآلتين من بلدان شتى

 –وإال  ،هـذا هـو الواجـب ،إننا كما قلنا: الحامل لنا على هذه الكلمة هو أنه نرى أنه واجـب علينـا أن نقـول الحـق
ولكـن أنـا  ،لسـت ممـن يغتـر بـاألقوال –بحمـد اهللا  –وأيضاً أنا  ولم يدفعني أحد إلى ذلك ، ،لم تدفعني مادة –فواهللا 

هـذا ونسـأل اهللا  .واهللا المسـتعان ،هـذا الـذي أتـأثر بـه ،جـزاهم اهللا خيـراً  ،رأيت أفعـاًال حميـدة مجيـدة ،أتأثر من األفعال
ت ؟ تراجعـت وقد كثر السؤال : هل أنت قـد تراجعـت عـن كالمـك علـى الحكومـا .أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى
    .أما ما عداها فال ،فجزاهم اهللا خيراً  ،عن كالمي عن الحكومة السعودية

  وفي الشريط نفسه بعض األسئلة طرحت على فضيلة الشيخ: 
يـا  ،: يا شيخ يوجد مقولة أنكم قدمتم لكتاب في تكفير الدولة للمقدسـي، وأنكـم ذكـرتم هـذا فـي المقدمـة لـه١س

  شيخ ما صحة هذا ؟
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خرجـت وأنـا ال أكفـر الحكومـة  ،وبعد سجني في المدينة وفي الريـاض ،فأنا إذ كنت بالمدينة ،كذب  الجواب: هذا
فإن الرسول صلى اهللا عليه وعلـى آلـه وسـلم يقـول:" مـن قـال ألخيـه ( يـا كـافر ) فقـد بـاء بهـا    كيف أكفرها؟  ،السعودية

  .نواهللا المستعا ،وهي دولة مسلمة ،أحدهما " فال يجوز لنا أن نكفرها
يـا شـيخ فـي المـدعو أبـو محمـد المقدسـي نبغـي  ،نريـد أن نعـرف رأيكـم ،: يا شيخ يوجد سؤال بارك اهللا فيكم٢س

  هل هو من أهل العلم ؟ ،رأيكم فيه
" إعـداد  –واهللا أعلـم  –وكتبه كثيرة األخطاء ذات مرة أرسل لنا بكتـاب لعلـه  ،الجواب: هذا الرجل يكتب كتابات

فأعطـاني أنظـره  ،وليس بالكتاب " الكواشف الجلية " فإنه كان ال يعترف بأنه له ،هو أو غيرهالفوارس بترك المدارس " 
 ،وبين ما فيـه مـن األخطـاء نصـحاً هللا سـبحانه وتعـالى ،فأعطيته لألخ الناقد البصير عبدالعزيز البرعي ،وأنا ما لدي وقت

هــذا رجــل جاهــل مكــابر، اتركــه وال ينبغــي أننــا  فقلــت لــه: ،فوصــلت إليــه فــإذا هــو يريــد أن يــرد علــى عبــدالعزيز البرعــي
ومـا  ،ولكـن النـاس مـن رأوا عنـده حماسـة ظنـوا أنـه مـن أهـل العلـم .واهللا المسـتعان ،ال ينبغـي أننـا نشـتغل بـه ،نشتغل بـه

نسـينا شـيئاً: وهـو مـا جـاء  .فهذا الرجـل لـيس مـن أهـل العلـم ،أكثر الذين يظنونهم من أهل العلم وليسوا من أهل العلم
أعلن وقال ( إنه جلـد أربـع مـن البريطـانيين ) وقـال ( سـنطبق  -حفظه اهللا تعالى –ي بعض الجرائد أن األمير سلمان  ف

! وأيضاً درهم علـى هـذا اإلقـدام فـي حـين إن كثيـراً مـن الحكومـات تخـاف مـن        وغضب من غضب ) هللا دره  ،شرع اهللا
 –جـزاهم اهللا خيـرًا  -ريدة الحياة  ويقولون: جريدة عالمية وهـؤالء ويقولون: إذاعة عالمية، وتخاف من ج ،إذاعة لندن

   .فأسأل اهللا أن يحفظهم وأن يحفظ بالدهم ،يقيمون شرع اهللا
فـي كـل  –بحمـد اهللا  –شيء آخر أيضاً نسيناه: وهو مسـألة المستشـفيات، فقـد رأينـا مـا يسـرنا فـي المستشـفيات 

ثــم بعــد  ،فيشــكرون علــى هــذا االهتمــام وجــزاهم اهللا خيــراً  ،لنســاءوربمــا يكــون مســجد للرجــال ومســجد ل ،دور مســجد
فقد بني فـي بالدنـا الـيمن مستشـفى كبيـر فـي صـعدة اسـمه ( مستشـفى  ،ذلك أيضاً: بناء المستشفيات في بلدان شتى

 ،. العــالج مجانــاً واألشــعات أيضــاً كــذلك.وهــو بحجــة ،. مــا أذكــر اســمه.وبنــي بعــده مستشــفى آخــر اســمه ،الســالم )
وبهــذا  ،واهللا يجــزيهم خيــراً علــى هــذا العمــل الجليــل الــذي يقومــون بــه واهللا المســتعان ،العمليــات فيشــكرون علــى هــذاو 

واهللا المســتعان  ،وإذا حصــل أخطــاء فــالمريض قــد يعــذر ،والحمــد هللا رب العــالمين، وال حــول وال قــوة إال بــاهللا ،ننتهــي
     ١٣ا.هـ

  
هل العلم كالم الشيخ عبداهللا بن جبرين في أن المكفر للدولة السعودية فهل يقبل عاقل منصف بعد هذه النقول عن أ

  .له اجتهاده  فضالً عن ابن الدن المكفر لهذه الدولة والذي هو من المفسدين كما ذكره اإلمام ابن باز إمام المتقين
  عن ابن جبرين فيما يتعلق بابن الدن : النقل الثاني

                                                 
  شريط بعنوان " مشاهدايت يف اململكة العربية السعودية ". ١٣



 

  ٢٠

 بــن الدن ؟ ي أســامة بــن الدن فنريــد مــنكم توضــيحا مــا الموقــف مــن أســامة: كثــر كــالم الشــباب فــ الســائل يقــول :

 
 

و أهـل  ةو ثـر األفراد ، من أوالد محمـد بـن الدن ، وكـانوا أهـل  .. كان من أفراد هذه البالد ، فردا من.الجواب : أسامة
 نة أو أكثر ، وحصـل لـهإنه عزم على أن يغزو للجهاد ، فتوجه إلى األفغان ، قبل عشرين س مال و أهل مقاوالت ، ثم

ينتقــدوا عليــه شــيئا فــي  فوائـد هنــاك وشــجعه الــذين يعرفونــه ، يعرفـون جهــاده وجهــوده ، ومــدحوه الخــاص والعـام ، ولــم
ــا ودولــة الكويــت اســتقدموا و  ١١ة ، التــي فــي ســنالقتــال األول ، ثــم لمــا حصــلت وقعــة فتنــة الخلــيج  حصــل أن دولتن

علـى أن هـذا ُكفـر و أنكـم قـد كفـرتم بـذلك ونحـو ذلـك ، فـأُنكر عليـه هـذا  رأاألمريكـان ، أنكـر ذلـك علـيهم وكأنـه تجـ
ال نكفـره  . نحن ال نكفـر مسـلما.تكفير الدولة ومن حولها ، هذا هو الذي أُنكر عليه ، وهو مجتهد التكفير الذي هو

. هـذا القـول .مسـلمينأنهـم يكفـرون ال ولكن نقول : أخطأ في هـذا التكفيـر وأن الـذين آووه ونصـروه يعتبـرون مثلـه فـي
  ا.هـ .الصواب فيه

  
كرر في هذا النقل عنه أن أسامة بن الدن مجتهد في تكفير دولة التوحيـد السـعودية ثـم مـن تناقضـه العجيـب أنـه جعـل 

" فمن كان  أنهم يكفرون المسلمين وأن الذين آووه ونصروه يعتبرون مثله فيابن الدن تكفيرياً للمسلمين لما قال : " 
للمسلمين فهو خارجي جلد ومبتدع هالك فكيف يجعله مجتهدًا ويعذره باجتهاد هذا من التناقض البـين الـذي  تكفيرياً 

   .بل ويقللون من منزلته ومكانته  ،يجعل كثيرين ال يثقون في كالم الشيخ عبداهللا بن جبرين
  
  

  عزيته أهاليهم :المؤاخذة الثانية / صالته على اإلرهابيين الخوارج عند قتل رجال األمن لهم وت
وهــذا يرفــع مــن معنويــاتهم  ،إن مــن أخطــر فعــال ابــن جبــرين هــي الصــالة علــى هــؤالء المفســدين وتعزيــة أهــاليهم فــيهم

بل إنه زار أهل خالد السـبيت وعـزاهم فـي ولـدهم المقتـول مـع الخـوارج وقـال: أرجـو أنـه شـهيد  ،ويزيدهم صالبة وثباتاً 
  .بالشهود بل لعله مسجل بالصوت وهذا كله مثبت .بسابقة جهاده بالشيشان

وفقـه الشـيخ عبـداهللا بـن جبـرين هـذا  ،أليسـت األعمـال بـالخواتيم ،باهللا عليكم بأي فقـه يـتكلم الشـيخ عبـداهللا الجبـرين
أرقـم جاريـة  بـن زيـدبعـت  فقلـت عائشـةامرأة أبي السـفر تقـول سـألت  مغاير لفقه الصحابة الكرام أخرج عبدالرزاق عن

 بـن زيـد أبلغـيما اشتريت أو بـئس مـا اشـترى  بئس عائشةمئة فقالت لها  بستمئة درهم وابتعتها منه إلى العطاء بثمان 
َفَمـْن َجـاَءُه  (أن يتوب قالت أفرأيت إن أخذت رأس مالي قالت ال بأس  إال رسول اهللا  مع جهادهأرقم أنه قد أبطل 

َلُه َما َسَلَف ) فلم  تَـَهى فـَ إنـه لسـابقة جهـاده يرجـى أن يكـون شـهيداً  –رضـي اهللا عنهـا  –تقـل عائشـة َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـْ
  .المسلمين وترويع اآلمنين الذي هو أشد عند رب العالمين قتلب فكيف ،بل ذكرت أن عمله للعينة يبطل جهاده
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  المؤاخذة الثالثة / تجويز الشيخ ابن جبرين الحكم بالقوانين الوضعية واستحالل الزنا :
ابن جبرين في شرحة على لمعة االعتقاد وهو مسجل فـي الشـريط السـادس عشـر مـن شـرح اللمعـة : متـى  سئل الشيخ

  يخرج على الحاكم الذي يرى منه الكفر البواح ؟ 
قـد أشـرنا فـي الليلـة الماضـية  –:" أمـا األمـور التـي قـد يـدخلها االجتهـاد  -ونص كالمـه مسـجل بصـوته  –قال الشيخ 

مثل هذه األحكام : الغالب عليها أنهـم يـرون  ،عليه كثير من الوالة مما يسمى حكماً بالقوانينوهي ما  –إلى نوع منها 
وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاء كلياً بحيث ال يحكمون منه بشيء ألنه اهللا قـال: ( ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل  ،فيها مصلحة

  .اهللا فأولئك هم الكافرون )
ولكننا نخطئهم في هـذا االجتهـاد الـذي هـو تغييـر شـيء مـن الشـرع  ،ل بكفرهمفمثل هؤالء إذا كان لهم وجهة فال نقو 

  فمثًال : ،ولو كان عن طريق االجتهاد
حد السرقة وحد القـذف وحـد شـرب  –للحدود  –أو إلغاؤهم  –وكذلك تركهم  ،إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين

  هذا ذنب كبير ! الخمر وإباحة الخمر وإعالن بيعها وما أشبه ذلك ال شك أن 
فيعتــذرون أن فــي بالدهــم مــن ليســوا بمســلمين وأن  ،ولكــن قــد يكــون لهــم مــثًال مــن األعــذار مــا يــرون أنهــم يعــذرون فيــه

  .وإذا كان لهم وجهة فاهللا حسيبهم .التشديد عليهم فيه تنفير
  ير ".. ال شك لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه كفاية وفيه الخير الكث.فعلى كل حال

  
إن تجويزه للحكم بالقوانين الوضعية باسم االجتهاد أمر كبار ثم األكبر واألطم تمثيله للمسائل االجتهادية بإباحـة الزنـا 

. ألــيس حرمــة هــذه األمــور معلومــاً مــن الــدين بالضــرورة وإن اســتحالل .وإباحــة الخمــر وهكــذا ،إذا كــان برضــا الطــرفين
  .إلجماعمعلوم من الدين بالضرورة كفر وردة با

  
لكتــاب ( رفــع الالئمـة عــن فتــوى اللجنــة الدائمــة ) وذكــر فيــه أن الشــيخ  –هــداه اهللا  –تنبيـه / قــدم الشــيخ ابــن جبــرين 

: " وإن من أخطر مـا وقـع مـنهم فـي هـذه ٦يجوز الحكم بغير ما أنزل اهللا فقال ص –سدده اهللا  –علي حسن الحلبي 
كقـول اهللا تعـالى ( َوَمـْن   ،اعتقاد جواز العمـل بهـا مـع مـا ورد فيـه مـن الوعيـدو  ،األزمنة إباحتهم للعمل بالقوانين الوضعية

  ا.هـاْلَكاِفُروَن)"َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم 
بـل  ،وهذا من الظلم واالعتداء فكالم الشيخ علي حسـن فـي بيـان حرمـة الحكـم بغيـر مـا أنـزل اهللا كثيـر يصـعب حصـره

ف أحــداً منســوباً إلــى العلــم يجــوز الحكــم بغيــر مــا أنــزل اهللا والحكــم بــالقوانين الوضــعية باســم االجتهــاد إال إنــي ال أعــر 
فسبحان اهللا كيف رمى غيره بما هم منه براء بـل وبمـا شـذ بـالقول بـه مـن  ،الشيخ عبداهللا بن جبرين فيما تقدم نقله عنه
  .عدم تكفير المستحل للزنا وشرب الخمر
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بعة / رميه الشيخ العالمة محمد أمان بن علي الجامي والشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي بأنهم المؤاخذة الرا
  .جامية وجواسيس وقدحه فيهم القدح الشاهر الظاهر

فيمن يسميهم جامية وفي الشيخ العالمة محمد أمان بن علي الجامي والشيخ العالمة ربيع بن سيئة للشيخ كلمات 
  عنه نقلين : هادي المدخلي وإليك 

  
صــوت  ) نشــر تســجيالت١٨٨٣شــريط مســجل لــه بــرقم ( فــي -عــن الجاميــة  النقــل األول/ مــا أجــاب بــه عنــدما ســئل

  الحق اإلسالمية:
   –أي لطائفة الجراحين  -لهؤالء  " فنحن نقول

   بــــــين مــــــن ينصــــــحون المســــــلمين ويوجهــــــونهم ويرشــــــدونهم، فــــــرق بيــــــنكم وبيــــــنهم أي قيــــــاس يحصــــــل بــــــين االثنــــــين
وال نفـع بـل صـار ضـررهم أكثـر مـن نفعهـم حيـث صـرفوا جمـاهير وأئمـة وجماعـات عـن  من لم يظهر منهم أية أثـروبين 
وأفسدوا ذات البـين التـي  الفساد،ونشروا السوء، ووشوا بهم، ونشروا األخيار،وأوقعوا في قلوبهم حقدا للعلماء، هؤالء

عليــهم ال أبـا ألبيكــم  أقلـوا ر فنحن نسائلهم ونقول لهم :لو يظهر لهم أث ذات البين هي الحالقة، أخبر النبي أن فساد
 متــى نفعــتم مثــل نفعهم؟متــى أثــرتم مثــل تــأثيرهم؟ أعمــالهم؟ متــى عملــتم مثــل .مــن اللــوم أو ســدوا المكــان الــذي ســدوا

ن أنــتم كالــذي اهللا تعــالى، مــا تعتقدون،ويــدعون إلــى ســوءكم وشــركم وضــرركم علــى إخــوانكم الــذين يعتقــدون مثــل ويحكــم
بفيلــق  متــى كنــتم حربــا لمــن حــاد أو كفــر متــى دســتم رأس العــدو قــال فــيهم أحــد العلمــاء: متــى كنــتم أهــال لكــل فضــيلة

وأهلهـا بهـم يـدفع  يقطع األثر تعيبون أشياخا كرما أعـزة جهابذة نور البصيرة والبصر فهم بركـات للـبالد وقنبـلة أو مدفع
  اهللا الباليا عن البشر.

  
  : كما في موقعه فقال  عن الجامية بن جبرين االشيخ  النقل الثاني /سئلو 

والذين يحسدون كل من ظهر وكـان لـه شـهرة فيـدخلوا ،خالفهم الجامية قوم يغلب عليهم أنهم من المتشددين على من
ويتتبعــون عثــراتهم  ويصــدق علــيهم الحســد فألجــل ذلــك صــاروا يتنقصــون كــل مــن بــرز مــن العلمــاء ويعيبــونهم ،علــيهم

اظهـر ذلـك وهـو محمـد أمـان الجـامي وقـد تـوفي وأمـره  ونسـبتهم إلـى أول مـن ،عثرات بعض فيمـا بيـنهم ويسكتون عن
ـــــــى اهللا تعـــــــالى ـــــــت .تســـــــميتهم هـــــــذا ســـــــبب ،إل ـــــــر شـــــــبكة االنترن ـــــــرابط الصـــــــوتي لجـــــــواب الشـــــــيخ عب   : وهـــــــذا ال

http://207.44.196.190/voice/ALGBREEN.ram  
  

  : بأجوبةهذا  عنوالجواب 
  األولى:أما اإلجابة 
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أثنــوا علــى العــالمين  قــدفــي طبقتــه، مــنهم شــيوخ الشــيخ ابــن جبــرين ومــنهم مــن هــم  نالــذيو فهــي أن العلمــاء األجــالء  
الجليلين الشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي وإليك نص كالمهم في محمـد أمـان ثـم 

  الشيخ ربيع المدخلي:
في حياة الشيخ محمد أمان  –رحمه اهللا  –ا كاإلمام عبدالعزيز بن باز أما الشيخ محمد أمان فقد زكاه علماؤن

بالعلم والفضل و حسن  لديَّ  معروفٌ  هـ عن الشيخ محمد أمان:٩/١/١٤١٨في  ٦٤ رقموبعد مماته فقال في كتابه 
فسيح جناته و  له و أسكنه العقيدة، و النشاط في الدعوة إلى اهللا سبحانه والتحذير من البدع و الخرافات غفر اهللا

  .ا.هـ أصلح ذريته وجمعنا و إياكم و إياه في دار كرامته إنه سميع قريب
: الشيخ محمد أمان كما عرفته: إن  هـ٣/٣/١٤١٨في كتابه المؤرخ  وقال الشيخ العالمة صالح الفوزان

و يستفاد منه، و الشيخ  منهم من يستفيد من علمه و لكن قليلٌ  ،المتعلمين و حملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون
روا علمهم و جهدهم في نفع المسلمين و محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخَّ 

توجيههم بالدعوة إلى اهللا على بصيرة من خالل تدريسه في الجامعة اإلسالمية وفي المسجد النبوي الشريف وفي 
دروس و المحاضرات في مختلف المناطق لة و تجواله في المملكة إللقاء اجوالته في األقطار اإلسالمية الخارجي

رهم من المبادئ ه شباب األمة إلى منهج السلف الصالح ويحذِّ يدعو إلى التوحيد و ينشر العقيدة الصحيحة ويوجِّ 
ديدة التي تتضمن الدعوات المضللة. و من لم يعرفه شخصيًا فليعرفه من خالل كتبه المفيدة و أشرطته العو الهدامة 

  .ا.هـفيض ما يحمله من علم غزير و نفع كثير 
وقــال الشــيخ العالمــة عبدالمحســن العبــاد : عرفــت الشــيخ محمــد أمــان بــن علــي الجــامي طالبــاً فــي معهــد الريــاض 

ه حســن عرفتــ .ثــم فــي المرحلــة الجامعيــة ،ثــم مدرســاً بالجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة فــي المرحلـة الثانويــة ،العلمـي
والتحـــذير مـــن البـــدع وذلـــك فـــي دروســـه  ،ولـــه عنايـــة فـــي بيـــان العقيـــدة علـــى مـــذهب الســـلف ،العقيـــدة ســـليم االتجـــاه
  غفر اهللا له ورحمه وأجزل له المثوبة ا.هـ   ،ومحاضراته وكتاباته

  
  أما الشيخ ربيع:

بيـع بـن هـادي والشـيخ محمـد عـن الشـيخ ر   -رحمـه اهللا-اإلمام العالمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز فقد سئل 
مـن  كالهمـاالفضـيلة الشـيخ محمـد أمـان الجـامي والشـيخ ربيـع بـن هـادي المـدخلي،   صـاحبيأمان فقـال: ((بخصـوص 

  [شريط األسئلة السويدية]." السنة، ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة أهل
 كتاباتـــــهنّـــــه مـــــن أهـــــل الســـــّنة، ومعـــــروف  : ((الشـــــيخ ربيـــــع مـــــن خيـــــرة أهـــــل الســـــّنة والجماعـــــة، ومعـــــروف أوقـــــال

 ].السنةتسجيالت منهاج -ومقاالته))[شريط بعنوان ثناء العلماء على الشيخ ربيع
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بدعـة العصـر  الموازنـاتفـي شـريط ( قـال:-رحمـه اهللا–العالمـة المحـدث محمـد ناصـر الـدين األلبـاني  الشيخوقال 
 العصرية :  البدعةلأللباني) بعد كالٍم له في هذه 

والـذين  ربيـع،حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضـر وبحـق هـو أخونـا الـدكتور  إن: أقولباختصار ((و 
وقلـت هـذا الكـالم لـه هاتفيـاً أكثـر مـن مـرة أنـه  دائمـاً وإن كنت أقول  ،يردون عليه ال يردون عليه بعلم أبدًا، والعلم معه

مـن حيـث العلـم فلـيس هنـاك مجـال  أمـاسواء كانوا معه أو عليـه،  من الناس للجمهورلو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع 
يـوازن فهـذا كـالم هزيـل جـداً ال  الأنـه  أمـاإال ما أشرت إليه آنفاً من شئ من الشدة فـي األسـلوب،  ،إطالقاً  الرجللنقد 

ال أن نـدعو اهللا لـه وهـذا ال سـبيل لنـا عليـه إ ،وإال رجـل مغـرض يـتعلم،يقوله إال أحد رجلين: إما رجل جاهل فينبغـي أن 
  الصراط)).  سواءأن يهديه 

  
 .-رحمه اهللا–العالمة محمد بن صالح بن عثيمين  الشيخأما 

ربيـع فأنـا ال أعلـم عنـه إال  للشيخعن الشيخ ربيع كما في (شريط األسئلة السويدية) فقال :" أما بالنسبة  سئل فقد 
  ".حديثصاحب سنة وصاحب  والرجلخيراً 

الشـيخ ربيـع فيهـا  محاضـرةشـريط سـّجل فـي عنيـزة بعـد  وهـوالكـرام"  إتحاففي شريط "  -تعالىرحمه اهللا - وقال
  بعنوان "االعتصام بالكتاب والسّنة"، 

هـذه المنطقـة حتـى يعلـم  يـزور أنالـدكتور ربيـع بـن هـادي المـدخلي  ألخينـااهللا سبحانه وتعالى أن يسـر  نحمد((إننا 
ولسـت أعنـي بالسـلفية أنهـا  ،جانـب السـلفية طريـــق السـلف علـىنـا اهللا وإيـاه أخانـا وفق أنمن يخفى عليه بعض األمور 

علــى طريــق الســلف فــي منهجــه والســيما فــي تحقيــق  أنــهالمســلمين لكنــي أريــد بالســلفية  مــنحــزب قــائم يضــاد لغيــره 
علــيهم الصــالة  اهللا بهــا رســله بعــثنعلــم جميعــاً أن التوحيـــد هــو أصــل البعثــة التــي  ونحــنومنابــذة مــن يضــاده،  التوحيــد

وبــاألخص إلــى بلــدنا عنيــزة الشــك أنــه ســيكون لــه أثــر  المنطقــةوالســالم.. زيــارة أخينــا الشــيخ ربيـــع بــن هــادي إلــى هــذه 
علـى مـا  ينـدمونأكثـر الـذين  ومـاالتهويل والتـرويج وإطـالق العنـان للسـان  بواسطةخافياً  كانويتبين لكثير من الناس ما  

  أنهم على صواب)).  تبين لهم إذا العلماء فيقالوا 
  أحد الحاضرين في الشريط نفسه : هاهنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع؟  قال ثم

إسحاق بن راهويـه  عنسئل اإلمام أحمد  وكما: ((الظاهر أن هذا السؤال ال حاجة إليه، -رحمه اهللا تعالى- فأجاب
تكلمت فـي أول كالمـي عـن الـذي  وأنا عني،فقال: مثلي يسأل عن إسحاق ! بل إسحاق يسأل  -رحمهم اهللا جميعاً -

ذكرته في نفسي حتى اآلن، ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنهـا مـا  ما، ومازال -وفقه اهللا-أعلمه عن الشيخ ربيع 
  مما يزيد اإلنسان محبة له ودعاء له)).  أنهبلغني الشك 
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ه لكتاب "منهج األنبياء في الدعوة إلى اهللا فيـه في تقديم -اهللا حفظه–العالمة صالح بن فوزان الفوزان  الشيخ قال
  ":والعقلالحكمة 
الكتـاب الـذي بـين أيـدينا  هـذا فـي المـدخليالذين بينوا ونصحوا فضـيلة الشـيخ الـدكتور: ربيـع بـن هـادي  هؤالء من

مــنهج  -وفقــه اهللا وجــزاه خيــراً  -بــين فقــدالحكمــة والعقــل ))  فيــهاألنبيــاء فــي الــدعوة إلــى اهللا  مــنهجوهــو بعنــوان: (( 
رسـوله وعـرض عليـه مـنهج الجماعـات المخالفـة ليتضـح الفـرق  وسـنةالرسل في الدعوة إلى اهللا كما جاء فـي كتـاب اهللا 

المختلفـة والمخالفـة لمـنهج الرسـل، ونـاقش تلـك المنـاهج مناقشـة علميـة منصـفة مـع  المنـاهجبين منهج الرسـل وتلـك 
علــى مــن عانــد  وحجـةالحــق،  يريــدوافيـاً بالمقصــود، كافيــاً لمـن  -والحمــد هللا-د، فجـاء كتـــابه باألمثلــة والشــواه التعزيـز
  اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه)). وصلىفنسأل اهللا أن يثيبه على عمله، وينفع به  ،وكابر
  

 فوجـدتالمـالكي: ((حسـن بـن فرحـان  الزيـدي الشـيعي في تقديمه لرد الشيخ ربيـع علـى الفوزان أيضاً  الشيخ وقال
الجزاء وأثابـه علـى مـا قـام  خيرالشيخ ربيع حفظه اهللا وافياً في موضوعه جيدًا في أسلوبه مفحماً للخصم فجزاه اهللا  رد

 )).وأهلهبه من نصرة الحق وقمع الباطل 
  
  :الجواب الثانيأما  

ض القرنــي وعــوض العمــر وعــائ بــين الــدعاة الحــزبيين مثــل ســلمان العــودة وســفر الحــوالي وناصــر قارنــةمالمــن جهــة 
المقارنة بين  ،كذباً وزورًا بالجامية  هموبين من يسمي ،ن لألمةالذين يدعي الشيخ عبداهللا بن جبرين بأنهم ناصحو القرني 

قـف علـى حقيقـة هـذه الفريقين فـي نصـرة دعـوة التوحيـد دعـوة علمائنـا ووالتنـا، دعـوة اإلمـام محمـد بـن عبـدالوهاب، لن
  .نها أظهر من أن يبرهن عليها وهي في ظهورها كظهور الفرق بين البعرة والبعير والثرى والثرياالدعوى والتي بطال

ويقال  ،أيها العقالء، هل يقال لمن يطعنون في دعوة التوحيد دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب بأنهم ناصحون
  لمن دافع عنها إنه ال أثر لهم وال نفع ؟!.

ِفـي  هـ١٤٢٤/ ٢٤/٧دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب ِفي قناة اْلَمجد ِفي ل سلمان العودة في فمن ذلك قو 
بأنَّهـا تقليديـة  -رِحمـه اهللا- برنامج: "ساعة حوار" فيصف الدعوات السلفية ومنها دعوة اإلمام ُمَحمَّد بن عبـد الوهـاب

ــارات ال ــي عمرهــا أكثــر مــن مــائِتي ســنة، التي ــارات ِفــي فكرهــا، فقــال: "الــدعوة الوهابيــة يعِن ســلفية مــثًال ِفــي اْلِهنــد، التي
السلفية ِفي السودان، ِفي مصر، ِفي الشام، ِفي اْلَجزيرة العربية، ِفي اْلَمغرب العربِـي، َحتَّـى ِفـي العـاَلم الغربِـي، كثيـر مـن 

مــتُّ ِإَلــى هــذه التيــارات الســلفية ربَّمــا كــان مــن ثقافتهــا وفكرهــا التقليــدي أنَّهــا كانــت تنــأى بنفســها َحتَّــى عــن كــل مــا يَ 
  السياسة بصلة، فربَّما كانت يعِني تُفِرط ِفي البعد عن معايشة واقع الناس وحاِلهم". 
 -أي فــي التكفيــر  – رجعيــةمَ الْ : "وقــال الــدكتور الزراعــي محســن العــواجي فــي دعــوة اإلمــام محمــد بــن عبــدالوهاب

هـا جـذور ال يـزال لَ الَِّتي ا ادة جدًّ حَ ا تلك اآلراء الْ مدارسنا، خصوصً ِفي خية لبعض ما كان يدرس ِإَلى جذورنا التاريْ  ترجع
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ركــة اإلصـــالحية الوهابيـــة، حَ هــا عالقـــة بالْ لَ الَِّتـــي ذور ُجـــتلــك الْ  ،حمــل الســـالحجتمعنـــا وإن لَـــم تَ ِفــي مُ  فكريــة ِإلَـــى اآلن
ي هـو انب السلبِ جَ معه، لكن الْ  سلمينمُ رافات وهذه كل الْ خُ حاربة الشرك والْ مُ  :يجابِ انب اإليْ جَ ها، الْ ي لَ انب السلبِ جَ الْ 

  ه".ي منه اليوم هو امتداد لهذا األمر اللي يعتبر ما نعانِ  ،التعطش للتكفير والتعطش أيًضا لقتال من ُيكفَّرون
  .، ولم ينكر عليهوأقره بعده في نفس القاء سفر الحوالي وخرج

ه ال فــرق بــين الســنة والشــيعة والوهابيــة وقــال عــائض القرنــي لمــا زار رأس التصــوف فــي الحجــاز عبــداهللا فــدعق : "إنــ
  هـ١٥/١٠/١٤٢٧والصوفية " كما في جريدة عكاظ 

سميهم بالجامية كالشيخ العالمة ربيع بن هادي المدخلي قد ألـف مجلـداً كـامًال فـي الـرد علـى حسـن بـن من ي بينما
  .فرحان المالكي لما تكلم على دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب

  .بين هاتين الدعوتين أرأيت الفرق الكبير
  .راً يوبعباده بصفلم الظلم وإخفاء الحقائق ؟ أليس اهللا رقيباً 

  
  الجواب الثالث:

وهـذا  ،قد ربوا الشباب علـى فكـر الثـورة حتـى ظهـرت آثـار ذلـك علـيهموأمثالهما  الحواليأن سلمان العودة وسفراً 
العلمـــاء  وأمــا ،وجيههم وإرشــادهم للمســـلميننصــحهم وتـــالشــيخ عبـــداهللا بــن جبـــرين: ه ســـما الــذيالفكــر الثــوري هـــو 

عبـدالعزيز  هيئة كبار العلماء باإلجمـاع برئاسـة الشـيخ دعوتهم الثورية، ومن ذلك ما أصدرتهعليهم فقد أنكروا الربانيون 
  :فيهم وهذا نصه، وصورته –رحمه اهللا  –بن باز 
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  أخطائهما "  انظر كيف قالوا " حماية للمجتمع من
  سلمان وسفر إليك نصه مع السؤال : عنوللشيخ ابن عثيمين كالم 

  سـماع ذلـك؟!!دم : و أيضاً؛ يسمعون أشرطة سلمان بن فهـد العـودة، و سـفر الحـوالي!! هـل ننصـحهم بعـقال السائل

ذات، بعــض غيرهــا، و أشــرطتهم عليهــا مؤاخــ بــارك اهللا فيــك؛ الخيــر الــذي فــي أشــرطتهم موجــود فــي الشــيخ:فأجــاب 
  بين هذا و هذا!!" -أنا-لك  أشرطتهم؛ ما هي كلها، و ال أقدر أمّيز

   س: إذن تنصحنا بعدم سماع أشرطتهم؟ 
األلباني، أشرطة العلماء المعـروفين باالعتـدال،  ال؛ أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز، أشرطة الشيخ" الشيخ:

   و عدم الثورة الفكرية!!!"
فـي  -مـثالً -جهـاد  أنهـم يكّفـرون الحّكـام و يقولـون بأنـه -مـثالً -ن الخـالف فـي هـذه القضـية يـا شـيخ! و إن كـا س:

 فرعي؟! أم هو خالف في األصول يا شيخ؟!!  الجزائر، و يسمعون أشرطة سلمان و سفر الحوالي؛ فهل هذا الخالف

 
    دًا بذنب!"عقدي، ألن من أصول أهل السنة و الجماعة أن ال نكّفر أح ال!؛ هذا خالف" الشيخ:

  
مــع تميعــوا  رفــع مــن شــأنهموي الشــيخ عبــداهللا بــن جبــرينالجــواب الرابــع: قــد تميــع هــؤالء الحركيــون الــذين يــدافع عــنهم 

كما فعل سلمان العودة في زيارته لكبير الصوفية في جـدة عبـداهللا فـدعق، وكمـا فعـل  المبتدعة، وحاولوا التقرب منهم،
فــال فــرق عنــد القرنــي بــين  ،إنــه ال فــرق بــين الســنة والشــيعة :-مداهنــة لهــم–ك عــائض القرنــي بــل قــال حــين زيارتــه ذلــ

دعــاة التمســك بالســنة وتــرك أهــل الســنة وال فــرق عنــده بــين  ،أهــل الســنةالصــحابة كالرافضــة ومحبــي الصــحابة مكفــرة 
   .وبين دعاة التمسك بالبدعة وترك السنة كالشيعة والصوفية ،البدعة

  
 وهـذا لفـظ مجمـل فـإن التشـديد علـى ،بن جبرين الجامية متشـددين علـى مـن خـالفهمجعل الشيخ ا الخامس: الجواب

وقـد   ،المخالف يكون محمودًا إذا كان من أهـل البـدع أو مـن دعـاة السـوء أو ممـن يـدعو إلـى باطـل والنـاس يتـأثرون بـه
وقـول رسـول  ،لخـوارجكان صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام على هذا الهدي فما أكثر األحاديـث الشـديدة فـي ا

وأمـر أن  ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم :" لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد " وهكـذا ضـرب عمـر صـبيغ بـن عسـل بـالعراجين
بالجامية فهم متشددون  الشيخ عبداهللا بن جبرين سميهموهكذا السلفيون الذين ي ،ه الناسيسافر إلى اليمن وأن يهجر 

أما على أهـل التوحيـد والسـنة  ،صوفية كأهل السنة وعلى من يطعن في دعوة التوحيدعلى من يريد أن يجعل الشيعة وال
  .فهم ألين الناس بهم وأرأف

ولــو كــان الشــيخ عبــداهللا بــن جبــرين منصــفاً لوصــف هــؤالء الحــركيين بالتشــدد ألنهــم ثوريــون متشــددون علــى والة أمــر 
م متشـددون علـى السـلفيين حتـى إنهـم يلمـزونهم المسلمين فهـم مـع كـونهم متشـددين فهـم أيضـاً للشـرع مخـالفون وهـ
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وألجــل هــذا يصــدون النــاس عــنهم وعــن أقــوالهم  .يجهلــونهم فــي الفقــه المبتــدع المســمى بفقــه الواقــعبألقــاب الســوء، و 
  .وفتاواهم

  
وهـذا مـردود مـن  ،جعلـه أهـل السـنة السـلفيين المسـمين عنـده بالجاميـة حاسـدين لهـؤالء الحـركيين  الجواب السـادس:

  : جهات
  عليهم بهذا الحكم الخفي ؟!. أنه قدح في النيات فمن الذي أطلعه على نياتهم حتى حكمالجهة األولى: 

أمــا  ،الجهــة الثانيــة: أن أهــل الســنة الســلفيين تكلمــوا فــي هــؤالء الــدعاة الحــزبيين وبينــوا مــا يثبــت خطــأهم وضــاللهم
  .فيين ولألسفهذا على السل برهان ككالمهلمتكلم بال بينة وال الحاسد فهو ا

الحســـد يلـــزم منـــه رد كتـــب أئمـــة الســـنة فـــي الـــرد علـــى  بذريعـــةفـــي المخطئـــين  الناصـــحينكـــالم الجهـــة الثالثـــة: أن رد  
وككتـب أئمـة الـدعوة  ،كلهـا البـن تيميـةوهـذه   االسـتقامة ودرء تعـارض النقـل والعقـل ومنهـاج السـنة  المخالفين ككتاب

  ا يقول ابن جبرين ؟!! فهل بهذ ،النجدية في الرد على أهل الضاللة
   

  
  المؤاخذة الخامسة / دفاعه المستميت عن جماعة التبليغ / 

    ١٢٢٣٨سئل الشيخ ابن جبرين عن جماعة التبليغ كما في موقعه ورقم الفتوى 
هل هي على حق أم أنها على باطل؟ ويذكر أنها انشغلت بها مجالس كثير من الناس، ونترك لسماحة الشيخ األمـر فـي 

  ؟ ةاإلجاب
  الجواب :

كــان أصــل جماعــة التبليــغ فرقــة خرجــوا فــي الهنــد والباكســتان وعلــيهم مالحظــات؛ ألنهــم فعلــوا ذلــك ومعهــم جهــل، " 
فصار عليهم مالحظات؛ فألجل ذلك أنكر علـيهم المشـايخ، وحـذروا مـنهم، ولكـن الـذين يعملـون فـي هـذه الـبالد فـي 

الــذين يخرجــون بــبعض الفســقة، ويعلمــونهم الطاعــة، هــؤالء المملكــة ال نســميهم باســمهم. بــل نســميهم مــن الــدعاة؛ 
يسميهم بعض المشايخ جماعة التبليغ، وليسوا على منهج التبليغيين الـذين فـي الهنـد والسـند بـل إنهـم مـن الـدعاة إلـى 

أ بعضـهم اهللا تعالى ومن الذين نفع اهللا تعالى بهم، ونفع بدعوتهم فهم أهل خير؛ قرأوا في المعاهد، وفي المدارس، وقر 
في الجامعات، وتخرجوا منها، وعرفوا الحق، وعرفوا التوحيد، وعرفوا اإليمـان وشـروطه وأركانـه. فـالتزموا هـذه الطريقـة، 
وهي أنهم يأخذون بعض العصاة الذين عليهم آثار المعاصي، ويخرجون بهم خمسة أيـام، أو أسـبوعا، أو عشـرين يومـا، 

ون وقد تأثروا، وقد تابوا، وأصـلحوا أعمـالهم، وصـلحت أحـوالهم، وتـابوا إلـى أو شهرا، أو أشهرا، فيرجع أولئك المفرط
  اهللا تعالى. 
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خــرج معهــم بعــض طلبــة العلــم؛ فرقــت قلــوبهم، ولــم يــروا مــنهم إال خيــرا. فمــا رأوهــم مثــل التبليغيــين؛ الــذين فــي الهنــد 
ء حاشـا أن يكونـوا مـنهم، وأن يـدعوا أولئك يطوفون بـالقبور، وهـؤالء حاشـا أن يكونـوا، أولئـك يـدعون األمـوات، وهـؤال

األموات. أولئـك عقائـدهم فـي أسـماء اهللا وصـفاته ينكرونهـا؛ ينكـرون أن يكـون اهللا تعـالى علـى العـرش اسـتوى، وهـؤالء 
ــــــــيهم، والحمــــــــد هللا.  ــــــــب ف ــــــــيهم. ال عي ــــــــب ف ــــــــذلك، وهــــــــؤالء يصــــــــفون اهللا بصــــــــفات الكمــــــــال. وال عي ــــــــرون ب   يق

أن ننـافح ونكـافح عـنهم. والـذين قـالوا: إنهـم جهلـة لـم يختبـروهم، وإذا قـال فنقول: هؤالء يجب علينا أن نشـجعهم، و 
بعض المشايخ: إنهم على جهل نقول: اختبروهم، سلوهم؛ سلوهم عن أركان اإلسالم. يعرفـون أركـان اإلسـالم، وأركـان 

ا، أو يبيحـون الوضوء، وأركـان الصـالة، وكـذلك أيضـا صـفة العبـادات، وصـفة المحرمـات. سـلوهم هـل هـم يبيحـون الزنـ
الســرقة، أو يبيحــون القتــل، أو أنهــم يســبون، أو يقــذفون؟ اختبرنــاهم، ووجــدناهم نــزيهين، والحمــد هللا؛ فنســميهم أهــل 

  الدعوة، وال نقول إال خيرا فيهم. 
وأما أهل الهند ونحوهم؛ الذين هم أتباع محمد بن إلياس فألئك فيهم صـوفية، وفـيهم قبوريـون، وفـيهم مشـركون، ونبـرأ 

  ى اهللا منهم، ومن حالتهم. إل
وال ينكر على هؤالء كـونهم ال يبحثـون فـي المسـائل الخالفيـة؛ المسـائل التـي فيهـا خـالف يقولـون: مردهـا إلـى العلمـاء 
الذين لهم اإلفتاء، فال نخوض فيهـا. نعمـل بفضـائل األعمـال، نشـتغل بفضـائل األعمـال؛ التـي يحبهـا اهللا تعـالى فنـدعو 

قتها، وندعو إلى فضل التقدم إلى المسجد، وندعو إلى القرآن، ونـدعو إلـى دعـاء اهللا وذكـره، إلى فضل الصالة على و 
وندعو إلى النوافل؛ التي هي الصـلوات قبـل الفـرائض أو بعـدها، وصـالة الليـل والتهجـد، ونـدعو إلـى التوبـة. نـدعو إلـى 

مســـكرات، وســـماع األغـــاني، وســـماع التوبـــة مـــن األعمـــال الســـيئة. األعمـــال الســـيئة؛ كالـــدخان، وشـــرب الخمـــور، وال
المالهــي، ومــا أشــبهها، فهــذه هــي التــي يــدعون إليهــا. طهــر اهللا تعــالى بهــم بيوتــا كانــت مليئــة بــآالت المالهــي، أصــبحوا 
يقــرءون فيهــا القــرآن، ويقــرءون فيهــا العلــم، ويــذكرون اهللا تعــالى فيهــا، وكــذلك ألســنة كانــت منشــغلة بالســباب، والشــتم 

ا يــدعون اهللا تعــالى ويذكرونــه، ويدعونــه بأســمائه الحســنى، ويرغبــون إليــه، وتــابوا إلــى اهللا تعــالى مــن واللعــن أصــبحوا إنمــ
التفـــريط، واإلهمـــال؛ فـــال ينبغـــي لنـــا أن نســـبهم، وال أن نحـــذرهم، وال أن نحـــذر مـــنهم، ونحـــن نعـــرفهم أنهـــم أوالدنـــا، 

فال يقال: إنهـم جهلـة،  -والحمد هللا-قد عرفوا الحق وإخواننا، وتالميذنا، وقد قرأوا علينا، وقد قرأوا على المشايخ، و 
  وال يقال: إنهم مبتدعة، ومن قال: ذلك؛ فإنه جاهل بهم. 

والــذين تكلمــوا فــيهم مــن المشــايخ: إنمــا قصــدوا أولئــك الــذين فــي الهنــد ونحــوهم؛ فألئــك هــم المبتدعــة، وأمــا هــؤالء 
  "فحاشا، وكال أن يكونوا من المبتدعة.

  كالم أقول:وجواباً على هذا ال
  إن جماعة التبليغ جماعة ضالة مبتدعة وسأذكر أموراً ثالثة ليعرف هذا ويتيقن:

  .ال ينازع فيه الشيخ عبداهللا بن جبرين وهذا ،التبليغ الهنود والعجم األمر األول : ضالل جماعة 
  . بن جبرينوهذا ما ينازع فيه الشيخ عبداهللا ،األمر الثاني : ضالل جماعة التبليغ السعوديين والعرب
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  .األمر الثالث: فتاوى العلماء الموثوقين في التحذير منهم
  

  أما األمر األول / ضالل جماعة التبليغ الهنود والعجم :
   منها:أدلة  بأن تبليغي العجم ضالل له القولو 

ِتــي مــن أجلهــا وهــي الــدعوة الَّ  -العبــادة-أن هــذه الجماعــة ال َتهــتم بالــدعوة إَلــى توحيــد اإلَلهيــة  الــدليل األول /
َوَلَقــْد بـََعثْـنَــا ِفـي ُكــلِّ أُمَّــٍة رَُّسـوَالً◌ َأِن اْعبُــُدوا اللَّــَه َواْجَتِنبُــوا ﴿ُأرسـلت الرســل وأُنزلــت الكتـب وُخلــق الــثقالن، قـال تعــالى: 

. وهي وإن ذكـرت مـن ]٥٦الذاريات:﴾ [َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس ِإالََّ◌ لِيَـْعُبُدونِ ﴿. وقال: ]٣٦النحل:﴾ [الطَّاُغوتَ 
أصوِلها الكلمة الطيبة: "ال إله إال اهللا وُمحمد رسول اهللا" إال أنَّها من أبعد الناس عنها؛ وذلك أن التوحيد الذي يعتنـون 
به: هو توحيد الربوبية الذي أقر به كفار قريش ولَـْم يـدخلهم ِفـي اإلسـالم دون توحيـد األلوهيـة الـذي مـن أجلـه ُأرسـلت 

  .)١٤(الرسل
  :منهاأقتصر على ثالثة أدلة كثيرة،  -العبادة-على أن هذه الجماعة ال تعتِني بتوحيد اإللهية  دلةواأل
أن ِفي مركزهم الرئيس ِفي الهند والسودان قبورًا، وكذا ِبجوار مركزهم الرئيس ِفي رائي وند بالباكسـتان؛ ذكـر  -أ

  .)١٥(ن؛ الشيخ المعروف سعد الحصيهذا من خبرهم وعايشهم َثمان سنوات
؛ فهـذا يـدل داللـة واضـحة عية، ومع ذلك لـم يتبـرؤوا مـنهمبر المنتسبين إليها على عقائد شركية وبدأن أكا -ب

  على أن الجماعة ال تبالي بتوحيد العبادة.
قال األستاذ سيف الرحمن بن أحمـد الـدهلوي: إن أكـابر أهـل التبليـغ يرابطـون علـى القبـور، وينتظـرون الكشـف 

زخيــة وحيــاة األوليــاء حيــاة دنيويــة ال بر  ض الروحيــة مــن أهــل القبــور، ويقــرون ِبمســألة حيــاة النَِّبــي والكرامــات والفيــو 
  .)١٦(اهـ.مثلما يقر القبوريون بنفس المعَنى. 

شـهادات سـبعة أشـخاص مـع تـواقيعهم أن هـذه الجماعـة عنـدها   -رحمـه اهللا-وقد نقل الشـيخ حمـود التـوْيجري 
  .)١٧(كفريات وبدع 

الجماعـــة رأيـــت تفســـيرهم للكلمـــة الطيبـــة ِبَمـــا يتعلـــق بتوحيـــد الربوبيـــة دون  هـــذه جالســـت أفـــرادأنـــك إذا  -ج
  .-حماك اهللا-األلوهية؛ فجرب َتجد 

هـــذه الجماعـــة ال َتهـــتم بالتوحيـــد كـــاٍف ِفـــي إســـقاطهم عنـــد الموحـــدين الســـائرين علـــى طريقـــة النبيـــين  وإن كـــون
الـــدعوة إلَـــى إفـــراد اهللا ســـبحانه بالعبـــادة دون أحـــد ســـواه، فمـــن  والمرســـلين؛ ذلـــك ألن دعـــوة األنبيـــاء والمرســـلين هـــي

                                                 
 ).١٧)، وكتاب: وقفات مع مجاعة التبليغ (ص٢٢كتاب: مجاعة التبليغ ِيف شبه القارة اهلندية (ص)، ٢٠٥، ٨)، القول البليغ (ص٢٨، ٢٢) انظر كتاب: الصفات الستة عند مجاعة التبليغ(ص١٤(

؛ قال فيه الشيخ صاحل الفوزان: )، علًما أن الشيخ سعًدا اْحلصني ِممَّن زكاه أهل العلم٨١)، وانظر: كتاب الصفات الستة(ص١٢)، وانظر: القول البليغ (ص٧٨-٧٧) كتاب: حقيقة الدعوة (ص ١٥(

ا وخربة بأهدافها ومقاصدها، وذلك ِيف كتابه فضيلة أخينا العالمة الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني حفظه اهللا وزاده علًما نافًعا وعمًال صاِحلًا؛ فقد كشف زيف هذه اجلماعات عن ع لم ِ

 ).٤من مقدمة الكتاب (ص’.اتعاىل وما اختصت به جزيرة العرب وتقومي مناهج الدعوات اإلسالمية الوافدة إليها"  القيم الذي بني أيدينا بعنوان: "حقيقة الدعوة إَىل اهللا

 ).١٤ -١٢)، وانظر: القول البليغ (ص١٢) كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول اجلماعة التبليغية، بواسطة القول البليغ (ص٤٧) (ص١٦(

 ).٤٥٢ -٤٤٥قل أبو أسامة صاحب كتاب: مجاعة التبليغ شهادات  مجاعة، راجعها (ص)، وكذلك ن١٩٠ -١٨٧) القول البليغ (ص١٧(



 

  ٣٣

  خالفهم ِفي الدعوة فليس من أتباعهم الناجين.
الـدعوة الصـرْيحة  -كمـا سـيأِتي-أن هذه الجماعة أعدت ألتباعها من العجم كتاب: "تبليغي نصاب"، وفيه  -د

يقـرر علماؤنـا شـرك أكبـر ُمحـبط للعمـل وُمخـرج مـن ، وهذا كمـا صلى اهللا عليه وسلمإَلى طلب الشفاعة من رسول اهللا 
بأنَّهـا ليسـت مهملـة لـدعوة  أدينـت الملة، فبإعدادهم ِلهذا الكتاب والحث عليه، بل وتوزيعه، تكون جماعـة التبليـغ قـد

  التوحيد فحسب، بل هي داعية شرك، نسأل اهللا السالمة.
لفـة؛ فهـم يبـايعون العجـم ومـن يثقـون بِـه مـن العـرب علـى الدليل الثاني/ أن هذه الجماعة قد انغمست ِفـي البـدع المخت

  .)١٨(الطرق الصوفية المبتدعة األربعة: الجشتية، والنقشبندية، والقادرية، والسهروردية 
  كتابُهم المعد ألتباعهم من العجم: "تبليغي نصاب" فيه من البدع الكثيرة المهلكة منها:  ذلككو 
مـن حـج فلـم يزرنـي "بعـد الحـج؛ بـدليل:  ية بقصـد زيـارة قبـر الرسـول الحث على السفر إَلى المدينة النبو  -أ

  وهذا الفعل بدعة، والحديث موضوع. ،فقد جفان"
  بالدعاء اآلتي: "يا رسول اهللا، أسالك الشفاعة". الحث على التوجه لقبره  -ب
ليشـفع لنـا ويـدعو  : "جئناكما نتوسل بكما إلَـى رسـول اهللا -أِبي بكر وعمر-صفة السالم على العمرين  -ج
  لنا ربنا".
مــن  -ِفــي القــرن الســادس الهجــري-أخــرج يــده مــن قبــره ليــتمكن الشــيخ أحمــد الرفــاعي فيــه أن النَِّبــي  -د

تقبيلها على مرأى من تسعين ألف مسلم. فيا سبحان اهللا! إَلى هذه الدرجة التالعـب بعقـول النـاس واألصـحاب، ألـيس 
  من بينهم رجل رشيد؟!

الجماعة علـى كتـاب: "تبليغـي نصـاب"  فحٍث◌ُ ، )١٩(كعبة تذهب إَلى بعض الصالحين ِفي أماكنهمفيه أن ال -هـ
  جماعة داعية للبدع الموبقة. يجعلها

معرفة أحكام الشـرع -الدليل الثالث/ ال يهتم التبليغيون بالعلم، وليس عندهم ِفي مناهجهم العلم ِبمعناه الحق  
  .)٢٠( رطون ِفي شرط العبادة الثاني، وهو المتابعة لرسول اهللا والدراسة على العلماء، فهم مف -بأدلته

يــدعون؟! وهــل فاقــد الشــيء يعطيــه؟! ودعــوة األنبيــاء  شــيءإذا لــم يكــن عنــدهم علــم فــإلى أي  !فيــا ســبحان اهللا 
. ]١٠٨يوســف:[ .﴾ ...بَـَعِنــي﴿قُــْل َهــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإلَــى اللَّــِه َعَلــى َبِصــيَرٍة أَنَــا َوَمــِن اتـَّ دعــوة علــى علــم، قــال تعــالى: 

  .)٢١( -زيادة على ما سبق ذكره من البدع-باب العبادات  ِفيبدع كثيرة  ِفيفألجل عدم اهتمامهم بالعلم؛ وقعوا 
اهللا، وهـذا األصـل َمحمـود مطلـوب  إلَـىالدليل الرابـع/ مـن أصـول هـذه الجماعـة: الخـروج؛ وهـو السـفر للـدعوة 

اهللا، فأرسل أبا موسـى وعليًّـا ومعـاًذا وأبـا هريـرة  إَلىجماعات من الصحابة للدعوة  ؛ إذ أرسلموجود عند رسول اهللا 
يكــن يرســل إال العلمــاء،  لَــمْ  لكــن علــى غيــر طريقـة التبليغيــين، فــإن رســول اهللا  -رضــي اهللا عــنهم أجمعــين-وغيـرهم 

                                                 
 ). ٢٠٩، ١٣٧، ٩ -٧(ص البليغ ) ذكر هذا الشيخ سعد احلصني ِيف رسالته املتضمنة نصيحة لرئيس مجاعة التبليغ حالًيا. انظرها مذيلة ِيف آخر الكتاب، وانظر: القول ١٨(

 ).  ٢٠٠)، والقول البليغ (ص٦٥)، وكتاب: وقفات مع مجاعة التبليغ (ص٥٩ -٥١، ٤٠، ٢٥)، وكتاب: الصفات الستة (ص٨٢ اهللا تعاىل (ص) راجع كتاب: حقيقة الدعوة إَىل ١٩(

 ).١٩٩، ٢٩، ٢٢)، وقفات مع مجاعة التبليغ (ص٤٨) انظر: كتاب مجاعة التبليغ (ص٢٠(

 ).٦٣ -٦٠، ٣٥ -٣١) راجع كتاب الصفات الستة (ص٢١(



 

  ٣٤

المانع، وما كانـت هـذه صـورته فحكمـه زمانه وانتفاء  ِفياهللا مع وجود المقتضي والحاجة  إَلىفلم يرسل غيرهم للدعوة 
  الشريعة. ِفيبدعة 

ــىفــنخلص مــن هــذا: أن إرســال الجهــال للــدعوة  رواه  ِبمــااهللا مــن جملــة البــدع، وال يصــح ألحــد أن يســتدل  إَل
. فيقـول: هـذا يشـمل كـل مـن "بلغـوا عنِّـي ولـو آيـة قـال: "  البخاري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا 

، ومع ذلـك حالة سفر أو حضر؛ إذ يقال: خير من فهم هذا الكالم وعمل به من تلفظ به  ِفيآية واحدة  عرف ولو
يفعـل  َلمْ غير العلماء من الصحابة للدعوة، فلمَّا  حتَّىيفهم أنه شامل ِلما ذكرت؛ إذ لو كان فاِهًما ما ذكرت ألرسل  َلمْ 

إن الجهال من التبليغيـين وغيـرهم  ثُمَّ ، )٢٢(مطلق الحديث ِفياخل مع وجود الحاجة وانتفاء المانع؛ دل على أنه غير د
  إذا ذهبوا للدعوة ال يقتصرون على تالوة آية أو ذكر حديث.

 تنبيه: قد اعترض بعضهم على هذا بأن ضمام بن ثعلبة وغيره مـن الوفـود الـذين أسـلموا بـين يـدي رسـول اهللا 
كثيـر علـم، ومـا ذكـره هـذا المخـالف ال يعـارض مـا سـبق   مـن رسـول اهللا  يتلقـوا لَـمْ قومهم دعاة مـع كـوِنهم  إَلىذهبوا 

قومهم للـدعوة، ولَـم يكـن المقصـود مـن سـفرهم الـدعوة إلـى  إَلىيرسل هؤالء  َلمْ تقريره بل يؤكده؛ وذلك أن رسول اهللا 
اهللا ال أن يكـون  إلَـىدين اإلسالم، بل هم راجعـون إلـى بالدهـم وقـومهم، والبحـث جـاٍر فـيمن قصـد مـن السـفر الـدعوة 

  .تعرض له الدعوة تبًعا، واهللا الموفق ثُمَّ قصده أمًرا آخر 
ُمحمـد إليـاس بـن ُمحمـد  هـوو أن ُتحيط علًمـا ومعرفـة ِبمؤسـس هـذه الجماعـة:  -أيها القارئ-فائدة: من المهم 

، أخـذ البيعـة الصـوفية الكاندهلوي الديوبندي الحنفي مذهًبا، األشـعري الماتريـدي عقيـدة، الصـوفي طريقـة إْسماعيلبن 
جـددها بعـد مـوت الشـيخ رشـيد علـى يـد الشـيخ أحمـد السـهارنفوري الـذي  ثُـمَّ على يد الشيخ رشيد أحمـد الكنكـوهي 

  مبايعة غيره على النهج الصوفي المعروف. ِفيأجازه 
جشتية عنـد قبـر المراقبة ال وِفيالخلوة عند قبر الشيخ نور ُمحمد البدايوني،  ِفيوقد كان ُمحمد  إلياس َيجلس 

  )٢٣(قدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. اهـ.
وقال الشيخ سيف الرحمن عن ُمحمد إلياس: "هـو الحنفـي مـذهًبا والصـوفي مشـربًا، قليـل البضـاعة العلميـة غيـر 

المسـلك التصـوفي  وإلـى -الـدين الصـوفي إلَـىبـل -الـدين اإلسـالمي  إلَـىشهير فيها، لكن كان قوي الحمـاس للـدعوة 
  .)٢٤(.."اهـ..الطرقي

جزيرة العـرب الـزاعمين أن ُمحمـد إليـاس داعيـة  ِفيكالم هؤالء األجلة رد على أولئك التبليغيين الموجودين   وِفي
أي مـدى بلـغ التالعـب بعقـول النـاس، وإلـى أي حـد بلـغ  إلَـىتوحيد األلوهية ونبذ الشرك باهللا. فـانظر  إَلىسلفي يدعو 
  ذب!!التدليس والك
: هــل يوجــد ســلفي موحــد يقــر كتــاب: "تبليغــي نصــاب" المتضــمن للشــركيات والبــدع؟ وهــل يوجــد اإلْيمــانإخــوة 

                                                 
 اإلبانة الصوتية.خ ُحممد ناصر الدين األلباين ِيف بعض مسجالته الصوتية عن هذه اجلماعة كشريط: "القول البليغ ِيف ذم مجاعة التبليغ"، إصدار تسجيالت ) أفاده الشي٢٢(
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رسـالة   ِفـيسلفي يبايع على الطرق الصوفية وهكذا أتباعه من بعده كما أقـر بـذلك أميـر الجماعـة الحـالي إنعـام الحسـن 
لرأيـــت أتباعـــه فـــي الغالـــب دعـــاة  داعيـــة ســـلفيًّا كـــان محمـــد إليـــاس   لـــوو ؟ -حفظـــه اهللا-كتبهـــا للشـــيخ ســـعد الحصـــين 

م وِلِ◌◌ٍ  سلفيين، ثُم واْيم اهللا لو كان داعية سلفيًّا نابًذا للشرك لتطايرت األخبـار بـذلك مـن ناصـريه ومعاديـه فـأين هـي؟
  مترجموه ذلك عنه؟ يذكر َلمْ 

  أيها األلبَّاء: جماعة هذا مؤسسها فما الذي يرجى منها؟!
  

  ضالل جماعة التبليغ السعوديين والعرب :أما األمر الثاني / 
حــق التبليغيــين  ِفــيهــو  إنَّمــايتناقــل طائفــة كثيــرة مــن النــاس شــبهة ومــنهم الشــيخ ابــن جبــرين وهــي: أن مــا ســبق ذكــره  

جزيرة العرب والدول العربية أصـحاب العقيـدة السـلفية  ِفيالهند والباكستان، أما التبليغيون الموجودون  ِفيالموجودين 
  ينطبق عليهم هذا التحذير وهم على خير...إلخ، وهذه الشبهة تضمنت حقًّا وباطًال. فال 

أما كون هؤالء ليسوا كأولئك إذ هم على عقيدة سلفية صحيحة؛ فهـذا حـق فـيمن كـان كـذلك، لكـن لـيس معنَـى 
علـى عـدم إنكـار  َلهـموافـق الدعوة ليسوا على طريقة بدعية، وأيًضا المسـتمر مـنهم مـع هـؤالء التبليغيـين م ِفي أنَّهمهذا 

 ِفـيالشرك؛ ألن من أصوِلهم عدم إنكار المنكر أيًّا كان، بل وسيواِلي التبليغيين الهنود والباكستانيين المبتدعة الواقعين 
 ِبهـذامن جماعته فتراه يحضر اجتماعهم السنوي، ويخرج معهم للدعوة على هذه الطريقة الضالة، فهـم  ألنَّهمالشرك؛ 

الــرب الــرحيم مــن االنتســاب إليهــا؛  إلَــىم، وطريــق غيــر مســتقيم، واجــب علــيهم أجمعــين تركهــا والتوبــة علــى خطــر عظــي
  لكونِها ُمخالفة للشرع من أوجه: 

فالواجــب البــراءة مــنهم، والتحــذير مــن  -علــى أقــل األحــوال-أن هــؤالء التبليغيــين الهنــود ونحــوهم مبتدعــة  -١
  جزيرة العرب. ِفينهم، كما هو حال التبليغيين الموجودين سلوك طريقهم ال االنتساب إليهم والدفاع ع

أي: -داخــل الــبالد  ِفــيقــال الشــيخ حمــود التــويجري: "وأمــا قــول الســائل: هــل أنصــحه بــالخروج مــع التبليغيــين 
خارجهــا أم ال؟ فجوابــه أن أقــول: إنــي أنصــح الســائل وأنصــح غيــره مــن الــذين َيحرصــون علــى  ِفــيأو  -الــبالد الســعودية

التبليغيـين، وال يخرجــوا معهـم أبـًدا، وســواء   إلَـىديـنهم مــن أدنـاس الشـرك والغلــو والبـدع والخرافـات أالَّ ينضــموا  سـالمة
 ِفـيأهـل بدعـة وضـاللة وجهالـة  أنَّهـمالتبليغيـين  ِفـيخارجهـا؛ ألن أهـون مـا يقـال  ِفـيالـبالد السـعودية أو  ِفـيكان ذلك 
 -قـال ثُـمَّ -مجـانبتهم والبعـد عـنهم. ِفـيالذميمـة؛ فـال شـك أن السـالمة  الصفة ِبهذهسلوكهم، ومن كانوا  وِفيعقائدهم 

التحــذير مــنهم، وينهــون عــن ُمجالســتهم ومصــاحبتهم  ِفــيوقــد كــان الســلف الصــالح ُيحــذِّرون مــن أهــل البــدع، ويبــالغون 
  وسماع كالمهم، ويأمرون ِبمجانبتهم ومعاداِتهم وبغضهم وهجرهم.

وُيجـــانبون أهـــل البـــدع  "عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة": ِفـــيمن الصـــابوني بـــن عبـــد الـــرح إْســـماعيلقـــال الشـــيخ 
الــدين مــا لــيس منــه، وال  ِفــيوالضــالالت، ويعــادون أصــحاب األهــواء والجهــاالت، ويبغضــون أهــل البــدع الــذين أحــدثوا 

نـاظروَنهم، ويـرون صـون الـدين، وال ي ِفـيُيحبوَنهم وال يصحبوَنهم وال يسمعون كالمهـم، وال ُيجالسـوَنهم وال ُيجـادلوَنهم 
ــاطيلهم  ــآذاِنهــم عــن ســماع أب ــاآلذان ووقــرت الَِّت القلــوب؛ ضــرت وجــرت إليهــا الوســاوس والخطــرات  ِفــيي إذا مــرت ب

  الفاسدة" اهـ.



 

  ٣٦

الصــابوني: "واتفقــوا مــع ذلــك علــى القــول بقهــر أهــل البــدع وإذاللهــم وإخــزائهم وإبعــادهم  إْســماعيلقــال اإلمــام 
  .)٢٥(ِبمجانبتهم ومهاجرِتهم" انتهى. تعالىاهللا  إَلىومن مصاحبتهم ومعاشرِتهم، والتقرب وإقصائهم، والتباعد منهم 

اهللا، وقـد ثبـت  إلَـىالـدعوة  ِفـيأن هؤالء التبليغيين المنتسـبين للعقيـدة السـلفية متشـبهون بأولئـك المبتدعـة  -٢
وهـذا نـص عـام يشـمل  " م فهـو مـنهممـن تشـبه بقـو قـال: "  عند اإلمام أحمد وأبي داود عن ابن عمر أن رسول اهللا 

  . )٢٦(هم أشد وأضل؟ المبتدعة  ِبَمنعلى الفساق، فكيف  حتَّىالمبتدعة، وقد عممه طائفة من أهل العلم  حتَّى
جهـل، يسلموا من األمور األخرى البدعية والـدعوة بِ  مْ هم لَ ما عندهم من الشركيات إال أنَّ وإن سلموا مِ  همأنَّ  -٣

-اْلَمجـالس حكايـة القصـص ِفـيعنايـة بعلـم، بـل شـأنُهم هـم بصيرة أن كثيرا منهم جهال ليس لَ ومن المشاهد لكل ذي 
واألمثـال وهـذا مـن المشـهور المعـروف عـنهم فهـو غنِـي عـن البرهـان والتـدليل، وجهلهـم هـذا  -اهللا أعلـم بصـحتها الَِّتي

رسـول  إلَـىالضعيفة، بـل ونسـبة بعـض األقـوال البدع، وتناقل األحاديث  ِفيأمورًا مذمومة من الوقوع  َلهمبالشرع سبَّب 
  .)٢٧(بالمنكر وعدم اإلنكار عليهم سهمبجالسة أصحاب المنكرات حال تلمُ ، و ها من كالمه ا منهم أنَّ ظنًّ  اهللا 

اهللا، وقـد سـبق أن هـذا  إلَـىالهنـد وباكسـتان مـن الخـروج بالجهـال للـدعوة  تبليغيّـو وقعوا فيما وقع فيه أنَّهم -٤
  وأن فاقد الشيء ال يعطيه. من البدع،
تســموا باســم  أنَّهــمتقســيم المســلمين وجعلهــم أحزابًــا وشــيًعا، وذلــك  إَلــىســائرون علــى طريقــة تــؤدي  أنَّهــم -٥

جديــد ُمحــدث جعلهــم متميــزين بــه عــن بــاقي المســلمين الســائرين علــى طريقــة الســلف الماضــين، ومعلــوم كــم ِلهــذا مــن 
 ِفـيخصومة بينهم؛ فصاروا يسمون أصحاَبهم أحبابًـا ودروسـهم بيانًـا، ومـن المتقـرر تفريق المسلمين وإشعال ال ِفياألثر 

ِمــَن الَّــِذيَن  .َوَالَ◌ َتُكونُــوا ِمــَن اْلُمْشــرِِكينَ ﴿تفريــق المســلمين وجعلهــم أحزابًــا ُمحــرم، قــال تعــالى:  إلَــىالشــرع أن مــا أدى 
َواْعَتِصـُموا ِبَحْبــِل اللَّــِه ﴿.وقـال تعــالى: ]٣٢-٣١الــروم:﴾ [َدْيِهْم َفرُِحــونَ فـَرَّقُـوا ِديــنَـُهم وََكـانُوا ِشــيَـًعا ُكــّلّ◌ُ◌ ِحـْزٍب ِبَمــا لَـ

  .]١٠٣آل عمران:﴾ [َجِميًعا َوَالَ◌ تـََفرَُّقوا
 ِفـيالكتاب وال السنة ما يبيح تعدد الجماعات واألحزاب؛ بل  ِفي"ليس  قال الشيخ ُمحمد بن صالح العثيمين:

بــين خطــأ قــول القائــل: ال يُمكــن للــدعوة أن تقــوى وتنشــر إال إذا كانــت َتحــت  مَّ ثُــالكتــاب والســنة مــا يــذم ذلــك" اهـــ. 
  .)٢٨(حزب

  

                                                 
 ).٣٢-٣٠) القول البليغ (ص٢٥(

 ).٦٩تاب التشبه املنهي عنه (ص) وك٤/٢٣٨)وسبل السالم (٨/٢٠٦) ومن أولئك العلماء: القرطِيب والصنعاين والنووي إذ حرم الضرب بالصفاقتني؛ ألنه تشبه باملخنثني.راجع روضة الطالبني (٢٦(

 ).٢٧٥، ١٥ -١٣) القول البليغ (٢٧(

فضًال ال -).وراجع٢٠٤-٥/٢٠٢ضمن جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ( -رمحه اهللا-)، وانظر فتوى للشيخ عبد العزيز ابن باز ١٥٥،١٥٤) كتاب الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات (ص ٢٨(

 خرية ما كتب ِيف هذا الباب.  كتاب "حكم االنتماء" فإنه من   -أمًرا
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  أما األمر الثالث / فتاوى العلماء الموثوقين في التحذير منهم :
إن لعلمائنا فتاوى سلفية في هذه الجماعة البدعية فهم جمعوا في فتـواهم بـين معرفـة بـواقعهم وتنزيـل نصـوص الشـريعة 

  هؤالء العلماء : عليهم من
قال عن جماعة التبليغ لما سئل عنهم: "وأعرض لسموكم  :-رحمه اهللا-َسماحة الشيخ ُمحمد بن إبراهيم  -١ 

أن هــذه جمعيــة ال خيــر فيهــا، فإنَّهــا جمعيــة بدعــة وضــاللة. وبقــراءة الكتيبــات المرفقــة بخطــاِبهم وجــدناها تشــتمل علــى 
 -إن شـاء اهللا-ور والشرك، األمر الـذي ال يسـع السـكوت عنـه، ولـذا فسـنقوم عبادة القب إَلىالضالل والبدعة والدعوة 

يكشف ضـاللها ويـدفع باطلهـا. ونسـأل اهللا أن ينصـر دينـه ويعلـي كلمتـه. والسـالم علـيكم ورحمـة اهللا".  ِبمابالرد عليها 
  .)٢٩(اهـ.

إذ كـانوا لبســوا علـى الشــيخ  أن التبليغيـين أهـل تلبــيس ومكـر؛ -رحمــه اهللا-أفـاد الشــيخ حمـود التـويجري  تنبيـه:
أهـل بدعـة وضـاللة، وهـذه  بـأنَّهمحاُلهم وصفهم بعـد  َلهأخرج فتوى تؤيدهم لكن َلمَّا تبين  حتَّىمحمد بن إبراهيم أوال 

  . -رحمه اهللا-، وصدق الشيخ حمود وهو الصدوق )٣٠(ذلك سبيالً  إَلىحالهم مع أهل العلم ما استطاعوا 
بــرامجهم زيــارة خاصــة للعلمــاء  ِفــيأن عنــد التبليغيــين  )٣١(حمــد شــرقاوي، فــذكروقــد بــين هــذا بيانًــا واضــًحا مُ 

 وِبهـذافيما بعد،  َلهم، ويكون ناصًرا َلهميطمئن  حتَّىيظهرون أنفسهم أمام العاِلم بالسنة، وأنَّهم يأتمرون  بأمره إذا أمر 
  فتنبه. .ِبهمتدرك سر انطالء أمرهم على بعض العلماء وطلبة العلم غير العالمين 

"وجماعـة التبليـغ  إجابة سؤال حول جماعة التبليـغ: ِفيقال  -رحمه اهللا-َسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -٢
  عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة وإال عندهم تحمس. 

؛ العقيـدة، وال ينبغـي االنضـمام إلـيهم إالَّ إنسـان عنـده علـم ينضـم إلـيهم ليـوجههم ِفـيقال: مـا عنـدهم بصـيرة  ثُمَّ 
  إيضاح الحق أما عامة الناس، ال.  ِفيوليكون معهم 

أشـياء، وأسـلم علـى أيـديهم أنـاس، وإالَّ مـا عنـدهم بصـيرة  ِفـي ِبهـموإال عندهم حماس وصبر، ونفع اهللا  قال: ثُمَّ 
عوة والـدرر لموثوقين كابن كثيـر وابـن تيميـة وابـن القـيم وابـن رجـب وأئمـة الـدأمر بتعلم العلم من كتب ا ثُمَّ العقيدة،  ِفي

ذكر أنه ليس عنـد جماعـة التبليـغ  ثُمَّ واإلخوان المسلمين.  َنهى عن االنضمام لجماعة التبليغ ثُمَّ السنية وفتح المجيد، 
  . )٣٢(دعوة للعقيدة لذا كثر أتباعهم 

ال يصــح التعصــب والتحــزب ِلجماعــة التبليــغ وال اإلخــوان المســلمين. وقــال: أمــا  إجابــة ســؤال آخــر: ِفــيوقــال 
  .)٣٣(الخير وتوجيههم للخير ونصيحتهم ال بأس إَلىنتساب إليهم، ال، ولكن زيارُتهم للصلح بينهم والدعوة اال

                                                 
 ). ١/٢٦٨) فتاوى ورسائل مساحة الشيخ ُحممد بن إبراهيم (٢٩(

 ).٢٨٨) القول البليغ (ص ٣٠(

 ). ٩٣-٩٢)ِيف كتابه الصفات الستة (ص ٣١(

رمحه - موع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز راجع شريط بعنوان فتوى حول مجاعة التبليغ واإلخوان املسلمني، وراجع كتاب جمَ ’ ٢٧/٣/١٤١٣) كانت اإلجابة بتاريخ ٣٢(

 ).٨/٣٣١( - اهللا

 هـ راجع شريط القول البليغ ِيف ذم مجاعة التبليغ.٦/١٢/١٤١٦) كانت هذه اإلجابة بتاريخ ٣٣(



 

  ٣٨

ي علــى ثــالث " ســتفترق أمِتــافتــراق األمــم: قولــه:  ِفــي  النَِّبــيأحســن اهللا إليــك، حــديث  :-رحمــه اهللا-وســئل 
مــا عنــدهم مــن شــركيات وبــدع، وجماعــة اإلخــوان  فهــل جماعــة التبليــغ علــى " النــار إال واحــدة ِفــي وســبعين فرقــة كلهــا

اْلمسلمين على ما عندهم من َتحزب وشق العصـا علـى والة األمـور وعـدم السـمع والطاعـة. هـل هـاتين الفـرقتين تـدخل 
  الفرق اْلهالكة؟  ِفي

عين، الثنتـين والسـب ِفـيالثنتين والسبعين، مـن خـالف عقيـدة أهـل السـنة دخـل  ِفيتدخل  :-غفر اهللا له -فأجاب
 :الناجيـة السـليمةو  فرقـة، ثـالث وسـبعون له،وا اتباعهم أي: أمة اإلجابة، أي: استجابوا له وأظهر  " أمِتي "المراد بقوله: 

  ، وفيهم المبتدع، أقسام. اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة: فيهم الكافر، وفيهم العاصي الَِّتي
  ن من ضمن الثتنين والسبعين؟ : هاتين الفرقتييعِني فقال السائل:

نعم، من ضمن الثنتين والسـبعين والمرجئـة وغيـرهم، المرجئـة والخـوارج بعـض أهـل العلـم يـرى الخـوارج فأجاب: 
  .)٣٤(اهـ.عموم الثنتين والسبعين. ِفيمن الكفار خارجين، لكن داخلين 

يعـد يـزكيهم وصـار  لَـمْ بعـد ذلـك  مَّ ثُـفتاوى قديمة فيها تزكيـة للجماعـة  -رحمه اهللا-الشيخ  لسماحة تنبيه:كانت
  العقيدة، وينصح طالب العلم خاصة بالخروج معهم لدعوِتهم وإصالحهم.  ِفيجهال  أنَّهمفتاويه ُيحذر منهم ويبين  ِفي

ســئل عــن خــروج  :-رحمــه اهللا-عبــد الــرزاق عفيفــي عضــو اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء الشــيخ الفقيــه األصــولي  -٣
  الناس بعظمة اهللا؟ جماعة التبليغ لتذكير 

 ِفـيمبتدعـة وُمحرِّفـون وأصـحاب طـرق قادريـة وغيـرهم، وخـروجهم لـيس  أنَّهمالواقع  :-رحمه اهللا-فقال الشيخ 
بـنجالديش،  ِفـيإليـاس شـيخهم  إلَـىالكتـاب والسـنة ولكـن يـدعون  إلَـىسبيل إلياس، هم ال يـدعون  ِفيسبيل اهللا لكنه 

ســبيل اهللا، ولــيس هــذا هــو خــروج جماعــة التبليــغ، وأنــا أعــرف  ِفــيفهــو جهــاد  اإلســالم إلَــىأمــا الخــروج بقصــد الــدعوة 
مصر وإسرائيل، وأمريكا، والسعودية. وكلهـم مرتبطـون  ِفيأي مكان كانوا هم  ِفيالتبليغ من زمان قدْيم، وهم المبتدعة 

  .)٣٥(اهـ.بشيخهم إلياس. 
كتابًــا خاصًّــا فــيهم، ولــه   -رحمــه اهللا-د ألــف قــ :-رحمــه اهللا-الشــيخ العالمــة حمــود بــن عبــد اهللا التــويجري  -٤

 فـإنَّهمفيهم فتوى عظيمة طبعت مع أول كتابه القول البليغ فلتراجع، وقد صدر هذه الفتوى بقوله: أما جماعة التبليـغ، 
هـم  وإنَّمـابإحسـان،  َلهـموأصـحابه والتـابعون  جماعة بدعـة وضـاللة، وليسـوا علـى األمـر الـذي كـان عليـه رسـول اهللا 

  لى بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة.ع
أي: الـــبالد -داخـــل الـــبالد  ِفـــياإلجابـــة عـــن قـــول الســـائل: هـــل أنصـــحه بـــالخروج مـــع التبليغيـــين  ِفـــيقـــال  ثُـــمَّ 
خارجهــا أم ال؟ فجوابــه أن أقــول: وأنصــح غيــره مــن الــذين يحرصــون علــى ســالمة ديــنهم مــن أدنــاس  ِفــيأو  -الســعودية

الـــبالد  ِفـــيالتبليغيـــين، وال يخرجـــوا معهـــم أبـــًدا، ســـواء كـــان ذلـــك  إَلـــىخرافـــات أالَّ ينضـــموا الشـــرك والغلـــو والبـــدع وال

                                                 
. وراجع شريط القول البليغ ِيف ذم مجاعة التبليغ، ومطوية" أقوال علماء السنة ِيف بسنتني أو أقل -رمحه اهللا-) ضمن دروسه ِيف شرح املنتقى ِيف الطائف، وهي ِيف شريط مسجل، وهي قبل وفاته ٣٤(

 مجاعة التبليغ". 

 ).١/١٧٤)  فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (٣٥(



 

  ٣٩

    .)٣٦(اهـ.. -وقد تقدم نقلها-خارجها... ِفيالسعودية أو 
وكالم الشيخ حمود هذا فيه صريح الرد على من قال إن الشـيخ حمـوًدا إنَّمـا قصـد التبليغيـين الـذين هـم فـي 

  الداخل. فتنبه. ِفيهم  يقصد الذين وَلمْ الخارج 
الـذي أعتقـده أن دعـوة  قـال: -رحمـه اهللا-الشيخ العالمة اْلُمحدث الفهامة: ُمحمـد ناصـر الـدين األلبـاِني  - ٥

ـ  ،صـلى اهللا عليـه وسـلمالتبليغ هي صوفية عصرية ال تقوم على كتاب اهللا وسنة رسـوله   أنَّهـمإن مـن عجِبـي قـال:  مَّ ُث
 يقـوم بـه أهـل العلـم كمـا كـان رسـول اهللا  إنَّمـاليسـوا أهـًال للتبليـغ، والتبليـغ  أنَّهـمَيخرجون للتبليـغ وهـم يعترفـون 

يفعـــل حينمـــا كـــان يرســـل الرســـل مـــن أصـــحابه مـــن أفاضـــل أصـــحابه مـــن علمـــائهم وفقهـــائهم ليعلمـــوا النـــاس الـــدين 
  .)٣٧(واإلسالم...اهـ.

جماعــة التبليـغ فيهـا خيـر وشــر،  :-رحمـه اهللا-قـال الشـيخ العالمـة المحـدث حمــاد بـن محمـد األنصـاري  - ٦
  .  )٣٨(العقيدة، أحناف متعصبون. اهـ ِفيريدية و ماتوهم مبتدعة 
يصلحون، وجماعـة  ِممَّاإن هؤالء الجماعة ال يريدون العلم وال يطلبونه، فبهذه الطريقة يفسدون أكثر  وقال:

    .)٣٩(اف متعصبة اهـالمذهب أحن وِفيجشتية،  ريديةو العقيدة مات ِفيهم التبليغ أعرفها جيًدا، 
ـــه الســـلف الصـــاِلح   ِبمـــاالســـلفية هـــي الســـنة والجماعـــة؛ ألن معنـــى الســـلفية التمســـك  وقـــال: ـــيكـــان علي  ِف

  الماضي، 
كل من كان على فكر ُمخالف ألهـل السـنة فلـيس مـنهم، فجماعـة اإلخـوان والتبليـغ ليسـوا مـن أهـل   قال: ثُمَّ 
  .)٤٠(على أفكار ُتخالفهم. اهـ. ألنَّهمالسنة، 
الشــيخ العالمــة صــالح بــن فــوزان الفــوزان عضــو هيئــة كبــار العلمــاء وعضــو اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة  - ٧
ــيقــد قــدم لكتــاب "جماعــة التبليــغ  :-حفظــه اهللا-واإلفتــاء شــبه القــارة الهنديــة عقائــدها تعريفهــا"، وقــدم لكتــاب  ِف

ـمَّ يخ سـعد الحصـين، اهللا تعالى ومـا اختصـت بـه جزيـرة العـرب" للشـ إَلى"حقيقة الدعوة  مقدمـة الكتـاب:  ِفـيقـال  ُث
أن يقضــوا عليهـا بــالقوة فلــم ينجحـوا، وحــاولوا أن يقاوموهــا  - أي: دعـوة التوحيــد–فقـد حــاول أعـداء هــذه الــدعوة 

  بالتشكيك والتضليل والشبهات ووصفها باألوصاف المنفرة، فما زادها إال تألًقا ووضوًحا، وقبوًال، وإقباًال. 
بالدنا باسـم الـدعوة علـى أيـدي جماعـات  إَلىما نعايشه اآلن من وفود أفكار غريبة مشبوهة ومن آخر ذلك 

تتسمى بأسماء ُمختلفة مثل: جماعة اإلخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحـد، وهـو 
َيختلـف عـن مقصـود مـن سـبقهم الواقع  أن مقصـود هـذه اْلَجماعـات ال  وِفيأن تزيح دعوة التوحيد وتحل َمحلها، 

، وإال لــو  - لكــن االخــتالف اخــتالف خطــط فقــط- مــن أعــداء هــذه الــدعوة المباركــة، كلهــم يريــدون القضــاء عليهــا 
                                                 

 ).٣٠،٧) (ص ٣٦(

 ) راجع شريط القول البليغ ِيف ذم مجاعة التبليغ.٣٧(

 ).٢/٤٨١لشيخ محاد بن ُحممد األنصاري () اْلَمجموع ِيف ترمجة العالمة اْلُمحدث ا٣٨(

 ). ٢/٥٨٧) املرجع السابق (٣٩(

 ).٧٦٣-٢/٧٦٢) املرجع السابق (٤٠(



 

  ٤٠

وفدت إلينا منها، وهي أحـوج مـا تكـون  الَِّتياهللا فلماذا تتعدى بالدها  إَلىكانت هذه اْلَجماعات حقًّا تريد الدعوة 
  الدعوة واإلصالح؟ إَلى

مسار معـوج، وتريـد التغريـر بشـباِبها،  إَلىها وتغزو بالد التوحيد تريد تغيير مسارها اإلصالحي الصحيح تتعدا
  وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم. 

ُـــمَّ  ـــأثروا بأفكارهـــا، وتنكـــروا ِلُمجـــتمعهم،  قـــال: ث ـــبعض شـــبابنا، فت وإذا كانـــت هـــذه اْلَجماعـــات قـــد غـــررت ب
ال  ِبمـا، وصـاروا يهرفـون ِبهـاطفأت الغيرة على العقيدة فـيهم، فتركـوا االهتمـام قاداِتهم وعلمائهم، وان ِفيوتشككوا 

رجـاال يغـارون لـدينهم ويـدافعون عـن عقيـدِتهم،  - وهللا اْلَحمـد- هـذه الـبالد  ِفييسمعون. فإن  ِبمايعرفون، وينعقون 
  .)٤١(ماس الكاذب. اهـ.ُنحورهم، وال ينخدعون باألسماء البراقة وال يتأثرون بالح ِفيويردون كيد األعداء 

الشيخ العالمة عبد اهللا بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعضو هيئـة   - ٨
  .)٤٢(َلما سئل عن مصاحبة جماعة التبليغ َنهى عن ذلك  كبار العلماء:

م وحذر منهم وبين كثيًرا مـن قد ذمه فضيلة الشيخ صالح األطرم عضو هيئة كبار العلماء وعضو اإلفتاء: - ٩ 
  .)٤٣(عوارهم 

إجابتــه عــن ســؤال حــول جماعــة التبليــغ واإلخــوان  ِفــيقــد بــين  فضــيلة الشــيخ عبــد اْلُمحســن العبــاد: - ١٠
  .)٤٤(جماعات ُمحدثة وأن عندهم خطأ وصوابًا لكن الخطأ أكبر فليحذرها اإلنسان...إلخ  أنَّهاالمسلمين 

  
  واإلخوان المسلمين : البناالمؤاخذة السادسة /دفاعه عن حسن 

وكــالم الشــيخ فــي هــذا كثيــر مــن ذلــك مــا كتبــه إلــى الشــيخ العالمــة أحمــد النجمــي ورد عليــه الشــيخ النجمــي فــي رســالة 
بعنوان "الجواب على من طلب مني عدم طبـع الكتـاب" وذكـر فيهـا ثنـاء ابـن جبـرين علـى البنـا بأنـه موحـد وأن اهللا نفـع 

  :ومنهاوغيره مشهورة أثنى فيها على حسن البنا  بل له فتوى ،بدعوته وهكذا..
 حسـن الشباب يبدعون الشيخ سيد قطب وينهون عن قراءة كتبه ويقولون أيضـا نفـس القـول عـن بعضيقول السائل : 

حتـى اآلن ، أرجـو اإلجابـة حتـى  طلبـة وهم ،البنا ويقولون عن بعض العلماء أنهم خوارج وحجتهم تبيين األخطاء للناس
   .يب لنا ولغيرنا حتى ال يعم هذا الشيءإزالة الر 
  : الجواب
   .. وبعد.هللا وحده الحمد

                                                 
 ).٤-٣) حقيقة الدعوة إَىل اهللا (ص ٤١(

 هـ راجع شريط القول البليغ ِيف ذم مجاعة التبليغ.٢٢/٦/١٤١٣) وكانت اإلجابة بتاريخ ٤٢(

 تبليغ.) راجع شريط القول البليغ ِيف ذم مجاعة ال٤٣(

 ) املصدر السابق.٤٤(



 

  ٤١

كـذلك  ولـيس للمسلمين لقول النبـي (صـلي اهللا عليـه وسـلم) : (مـن قـال ألخيـه يـا عـدو اهللا والتفسيق يجوز التبديع ال
 مـر برجـل وهـو يعمـل أن رجـال) :الحـديث وفي ،وفي الحديث : (أن من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما) ،حار عليه)

  إنـي غفـرت لـه وأحبطـت عملـك). ،يتـألي علـي أنـي ال أغفـر لفـالن الـذي فقال مـن ذا .ذنبا فقال واهللا ال يغفر اهللا لك

خلقـا   بـدعوتهما ىبهمـا وهـدهـل الـدعوة وقـد نصـر اهللا قطب وحسن البنا من علماء المسلمين ومن أ سيد أقول إن ثم
قطـب عنـدما قـرر عليـه القتـل وتلطـف  سـيد لك شفع الشيخ عبد العزيز بن باز فـيكثيرا ولهما جهود ال تنكر وألجل ذ

اهللا مـا يسـتحق ـ ولمـا قتـل كـل منهمـا أطلـق علـى كـل واحـد أنـه  مـن في الشفاعة فلم يقبل شفاعته الرئيس جمال ـ عليه
 لقـى العلمـاءبـذلك الخـاص والعـام ونشـر ذلـك فـي الصـحف والكتـب بـدون إنكـار ثـم ت وشـهد ،شـهيد ألنـه قتـل ظلمـا

 ،ذلـك كـالنووي والسـيوطي مثـل ونفع اهللا بهما ولم يطعن أحد فيهما منذ أكثر من عشرين عامـا وإذا وقـع لهـم ،كتبهما
وقـد قـرأت مـا كتبـه الشـيخ ربيـع المـدخلي فـي الـرد  ،كثيـر وأمثـالهم ،والخطـابي والقسـطالني ،وابن الجوزي وابن عطيـة
علـى  محامـل فرد عليه الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه اهللا ـ وكذلك ،يس بحقيقةالعناوين لما ل جعل على سيد قطب ورأيته

   الشيخ عبد الرحمن وجعل في كالمه أخطاء مضللة مع طول صحبته له من غير نكير
   .... ولكن عين السخط تبدي المساويا.الرضا عن كل عيب كليلة وعين 

 
  هـ١٤١٦/  ٨/ ١٧يخ بتار    وأماله : عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبرين قاله
  

بـه  إليك التعريفجماعة اإلخوان المسلمين و نا مؤسس وأعظم ما يرد هذه الفتوى المغالطة للحقيقة هو واقع حسن الب
  وشيئاً من عقيدته :

لجماعـة اإلخـوان المسـلمين التـي أنشـأها بمصـر وبالتحديـد  حسن بن أحمد بـن عبـد الـرحمن البنـا المرشـد األولفهو  
وفاته حتـى فـي عامـة  وقد كثر أتباع هذه الجماعة بعد٠واستمرت هذه الجماعة في النمو  هـ ١٣٤٧عام باإلسماعيلية 

وقـد صـار لهـا تـأثير علـى كثيـر مـن الشـباب المـتحمس .الدول العربية ال سيما في حياة مرشدها الثالث عمـر التلمسـاني
  يلاإلعالم للزركراجع .باسم اإلمام الشهيدواشتهر عند أصحابه  ،الثناء على حسن البنا موا قصائد منشودة فيظون
  

  وبعد هذا إليك مختصراً عن مخالفات في عقيدته وسلوكه ودعوته :
  
مـذكرات الـدعوة والداعيـة  قـال فـي ،كان يبايع على الطرق الصوفية البدعية وكفى بهذا ذماً وقدحا فيـه  .أنه صوفي -١

وقــال  هـــفــي كــل ليلــة ا.فــي مســجد التوبــة  الحضــرة : " وصــحبت اإلخــوان الحصــافية بــدمنهور، وواظبــت علــى٢٤ص 
   والتصوف ا.هـ كانت فترة استغراق في التعبد  ،…التصوف  أيام استغراق في عاطفة… : كانت أيام دمنهور ٢٨ص



 

  ٤٢

يقـول الشـيخ / أبـو الحسـن النـدوي فـي كتابـه : (  ،وقد استمر على ذلك حتى آخر حياتـه ولـم يتراجـع أو يحـدث توبـة
) : " الشــيخ حســن البنــا ونصــيب التربيــة الروحيــة فــي تكوينــه وفــي تكــوين ١٣٩ـــ١٣٨ي لإلســالم ص التفســير السياســ

وكـان قـد مـارس أشـغالها  ،في الطريقـة الحصـافية الشـاذلية -كما صرح بنفسه   -حركته الكبرى : إنه كان في أول أمره 
متمسكاً بهـذه األشـغال واألوراد إلـى آخـر وقد حّدثني كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي  ،وأذكارها وداوم عليها مدة
  .فإذا كان كذلك فكيف يمدح ويثنى عليهعهده وفي زحمة أعماله " 

في كثيـر  : كنا٣٠قال في مذكرة الدعوة والداعية ص .ويحتفل بالموالد ويردد فيها أبياتاً شركية يعظم المزاراتأنه  -٢
فكنـا ـ  ،األوليـاء األقـربين مـن دمنهـور رح رحلـة لزيـارة أحـدنقتـ ،مـن أيـام الجمـع التـي يتصـادف أن نقضـيها فـي دمنهـود

   منها:بدعية وشركية و  يردد أبياتاً يحيي الموالد ويتقدم لإلنشاد فيها و أحياناً ـ نزور دسوقي ا.هـ وكان 
  وسامح الكل فيما قد مضى وجرى        هذا الحبيب مع األحباب قد حضرا         

عبدالرحمن البنا فـي   حضوره الموالد أخوه كرذ  ، الصوفيةهللا عليه وسلم كما هي عادة يعني بالحبيب رسول اهللا صلى ا
  .٧٢-٧١رزق ص كتاب " حسن البنا بأقالم تالميذه ومعاصريه " لمؤلفه جابر

  :ثالثة أمور وذلك يتمثل في  مع الكفار بعقيدة الوالء والبراء أنه ضعيف في القيام -٣
المسـلمين أنهـم يـدعون ويتصـدرون الـدعوة  د قال: مما هو معلـوم عنـد جماعـة اإلخـوانأ / جعله النصارى إخواناً له فق

شـك تثيـر بعـض الخـوف والشـكوك عنـد إخواننـا المسـيحيين ا.هــ. راجـع   وهذا القضـية وال ،إلى الحكم بالقرآن الكريم
  .١٢٠مواقف في الدعوة والتربية " لعباس السيسي ص كتاب " حسن البنا
    .صارى أعداء اهللا إخواناً له ثم سماهم بالمسيحيين بغير ما سماهم اهللا بهأرأيتم كيف جعل الن

إن  قـال حسـن البنــا: " .وإنمــا ألجـل األرض وأن الـدين ال يعـادي أحـداً  ،اليهـود ليسـت دينيـة ب/ ذكـره أن عـداوتنا مـع
المســلمون أحــداث  "(اإلخــوان ألن القــرآن الكــريم حــض علــى مصــافاتهم ومصــادقتهم ،خصــومتنا لليهــود ليســت دينّيــة

  لمؤلفه محمود عبدالحليم ). ١/٤٠٩صنعت التاريخ 
ال َتِجُد قـَْوماً يـُْؤِمنُـوَن تعالى (كذب واهللا فإن القرآن لم يحث على مصادقتهم بل حث على عداوتهم وعدم حبهم قال و 

َناَءُهْم َأْو ِإْخـَوانـَُهْم َأْو َعِشـيَرتـَُهْم ُأولَئِـَك َكتَـَب ِفـي بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو كَ  انُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبـْ
يَماَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه ) يَـاُء بـَْعـٍض لَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخـُذوا اْليَـُهـوَد َوالنََّصـاَرى َأْولِيَـاَء بـَْعُضـُهْم َأْولِ يَا أَيـَُّها اوقال ( قـُُلوِبِهُم اْألِ

ُهْم ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن)    َوَمْن يـَتَـَولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
  

يقـول عبـدالرحمن البنـا شـقيق حسـن  ،ج/ أنه أفتى قومه وحزبه أن يعاونوا النصـارى الكفـار فـي بنـاء كنائسـهم الطاغوتيـة
م ) فـي الصـفحة األخيـرة ١٩٨٨/ ٢٠/٢األخيـر فـي جريـدة اليـوم عـدد (البنا في خطاب وجهه لصـالح حـافظ ونشـره 

خاصــة فــي مــدن  –يقــول فيــه : وأمــا حكايــة المســيحيين فقــد كــان موقــف اإلمــام حســن البنــا مــنهم أنــه إذا وقــف خطيبــاً 
وكـان المواطنـون  لَـى ِنَسـاِء اْلَعـاَلِميَن)يَا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصـَطَفاِك عَ  ◌ُ (بدأ بقول اهللا تعالى ( –الصعيد 



 

  ٤٣

وأراد مســـيحيو مدينـــة دمنهـــور ذات يـــوم أن يبنـــوا كنيســـة  .المســـيحيون يلتفـــون حولـــه ويخالونـــه يخطـــب لهـــم وحـــدهم
فاعترضهم اإلخوان المسلمون وحضر األستاذ المستشار ميالد تادرس مـن دمنهـور إلـى الشـيخ حسـن البنـا فـي القـاهرة 

مســك الشــيخ حســن البنــا بــالتليفون وأمــر اإلخــوان المســلمين فــي دمنهــور أن يقومــوا بالعمــل فــي بنــاء وأخبــره بــاألمر فأ
  )  ٣٦٠الكنيسة مع المواطنين المسيحيين ا.هـ ( بواسطة كتاب " محمد رشيد رضا  طود وإصالح " ص

  .بن جبرين على مدح من هو كهذا الشيخ عبداهللاني ألعجب كيف يصر فواهللا إ
   .التفويض ي عقيدةالبدع في هذا الباب وهاألسماء والصفات شر عقائد أهل عقيدته في  -٤

  قال البنا في أصوله العشرين :
اإلســــالم، وآيــــات الصــــفات، وأحاديثهــــا  األصــــل العاشــــر :معرفــــة اهللا تبــــارك وتعــــالى، وتوحيــــده وتنزيهــــه أســــمى عقائــــد

تأويل وال تعطيل، وال نتعرض لما جاء فيهـا مـن  جاءت، من غير الصحيحة، وما يلحق بذلك من التشابه، نؤمن بها كما
 ما وسع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه (والراسخون فـي العلـم يقولـون آمنـا بـه خالف بين العلماء، ويسعنا

نـادى حسـن البنـا علـى نفسـه بهـذا التأصـيل فـي أسـماء اهللا وصـفاته مـن كـل حـديث  .ربنا ). [آل عمـران] كل من عند
وقد قرر ابن تيمية في الدرر والحموية وابن القيم كما في الصواعق أن المفوضـة شـر أهـل  ،نه مفوض لمعانيهابأ وصرح

والسـلف  ،وعلى إثر هذا جعلها مـن المتشـابه ،البدع في األسماء والصفات وأنهم أشد من المؤولة كاألشاعرة والمعتزلة
  .بهمجمعون على  أن أسماء اهللا وصفاته من المحكم ال المتشا

اهللا  إال ال يعلـم تأويلـه الذيالمتشابه  يوصفاته أو بعض ذلك ف اهللاإدخال أسماء  وأما ) : "١٣/٢٩٤قال ابن تيميَّة (
طوائــف مــن أصــحابنا  القــوليناســتأثر اهللا بعلــم تأويلــه كمــا يقــول كــل واحــد مــن  الــذيأن ذلــك هــو المتشــابه  اعتقــادأو 

 وقع فيها غيرهم فالكالم على هذا من وجهين  بدعلونه ونجوا من كثير مما يقو   فيوغيرهم فانهم وان أصابوا 
فنقـول أمـا الـدليل علـى ( بطـالن ( ذلـك فـإني مـا أعلـم عـن  معنـاههذا من المتشابه وأنـه ال يفهـم  إن( األول ( من قال 

  ال أحمد بن حنبل وال غيره أنه جعل ذلك من المتشابه األئمةأحد من سلف األمة وال من 
كالمــا ال يفهــم  ينــزلاهللا  إنال يفهــم وال قــالوا  الــذي األعجمــياء اهللا وصــفاته بمنزلــة الكــالم أســم وجعلــوا 

فـي أحاديـث الصـفات تمـر كمـا جـاءت ونهـوا عـن  قـالواصـحيحة  معانلها  كلماتأحد معناه وٕانما قالوا 
 مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه  التيوردوها وأبطلوها  الجهميةتأويالت 
الجهميــة ويقــرون النصــوص علــى مــا دلــت عليــه مــن  تــأويالتد واألئمــة قبلــه بينــة فــي أنهــم كــانوا يبطلــون أحمــ ونصــوص

كمــا يفهمــون ذلــك فــي ســائر نصــوص الوعــد والوعيــد والفضــائل وغيــر ذلــك   عليــهمعناهــا ويفهمــون منهــا بعــض مــا دلــت 
ولــه ( مــن غشــنا فلــيس منــا ( أحاديــث الصــفات تمــر كمــا جــاءت وفــى أحاديــث الوعيــد مثــل ق غيــروأحمــد قــد قــال فــي 

تحريفــه  يويســمالفضــائل ومقصــوده بــذلك أن الحــديث ال يحــرف كلمــه عــن مواضــعه كمــا يفعلــه مــن يحرفــه  وأحاديــث
  تأويال بالعرف المتأخر 



 

  ٤٤

أنهـم  )ب ( الـرد علـى الزنادقـة والجهميـةأحمـد فـي كتـا نـصهؤالء المتأخرين عند األئمـة تحريـف باطـل وكـذلك  فتأويل
علـى ذلـك المتشـابه وبـين معنـاه وتفسـيره بمـا يخـالف تأويـل الجهميـة وجـرى فـي  أحمدبه القرآن وتكلم تمسكوا بمتشا

عــن بيانــه  يســكتاألئمــة قبلــه فهــذا اتفــاق مــن األئمــة علــى أنهــم يعلمــون معنــى هــذا المتشــابه وأنــه ال  ســننذلــك علــى 
  " في أسماء اهللا وآياته لحاداوتفسيره بل يبين ويفسر باتفاق األئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو 

 ) : "وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيـان مـن خـارج بـل١/٢١٢وقال ابن القيِّم في الصواعق ( 
بيانهــا فيهــا وإن جــاءت الســنة بزيــادة فــي البيــان والتفصــيل فلــم تكــن آيــات الصــفات مجملــة (محتملــة) ال يفهــم المــراد 

وقـد تنـازع النـاس فـي المحكـم والمتشـابه تنازعـاً كثيـرًا. ولـم يعـرف  –ثم قال  –ات األحكام منها إال بالسنة بخالف آي
عــن أحــد مــن الصــحابة قــط أن المتشــابهات آيــات الصــفات بــل المنقــول عــنهم يــدل علــى خــالف ذلــك فكيــف تكــون 

وقـع بيـنهم النـزاع  آيات الصفات متشابهة عندهم وهم ال يتنازعون في شيء منها وآيات األحكـام هـي المحكمـة، وقـد
  ". المتأخرينبعض في بعضها. وإنما هذا قول 

  
  
وزيــارة القبــور أيــا كانــت ســنة  ):١٤ال يعــرف الشــرك لــذا جعلــه مــن جملــة الكبــائر فقــال فــي الوصــايا وصــية رقــم ( -٥

ات مـنهم عـن قـرب الحاجـ قضاءِ  هم لذلك وطلبَ أيا كانوا ونداءَ  بالمقبورين االستعانةَ  مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكنّ 
 ها وإضـاءتها والتمسـح بهـا والحلـف بغيـر اهللا ومـا يلحـق بـذلك مـن المبتـدعات،القبور وسترَ  أو بعد والنذر لهم وتشييدَ 

الوحيد الذي يـردده بعـض أصـحابه  كبائر تجب محاربتها وال نتأول لهذه األعمال سدًا للذريعة اهـ. علماً أن هذا النص
الوحيـد مـن رجـل يعـيش فـي أرض كثـر فيهـا الشـرك األكبـر إال أنـه  ومـع كونـه الـنص .توحيـدليثبت أن حسناً البنـا داعيـة 

  .بالشرك يدل على عدم معرفته
  
بل لما قام في المسجد الـذي  ،الشرك األكبر فليست له كلمات في الدعوة إلى التوحيد ونبذ .ليس داعية توحيد -٦

وحيد ونبذ الشرك الـذي يمـارس عنـد قبرهـا ليـل نهـار قـال عبـاس يدعو إلى الت لم –كما يقولون   –به قبر السيدة زينب 
بالسـيدة زينـب  ): كلمة األستاذ المرشد العالم في حفـل الهجـرة١/١٩٢كتابه (قافلة اإلخوان المسلمون( السيسي في

لصـة المناسبة أيها اإلخوة أنصـح لكـم نصـيحة مخ جاء في كلمات األستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي: "لهذه
قلـوبكم وتصـفوا سـرائركم عمـن نـال مـنكم أو أسـاء إلـيكم، فـواهللا إنـي لضـنين  أشدد عليكم في رعايتها وهي أن تطهروا

أضـــن بهـــذه  التـــي ال تعــرف إال معـــاني الحـــب فــي اهللا ولـــم تســـعد إال بمشــاعر األخـــوة الحقـــة الصــادقة، بهــذه القلـــوب
الـدين حـب وبغـض، ذلـك حـق مـن  مـن صـفائها خصـومة، إنالقلوب الطاهرة أن تلـوث بحقـد أو تشـوه ببغضـاء، وتنـال 
نقهر على كره مـن نحـب، إن اإليمـان حـب وبغـض، فـأحبوا  اإليمان أن نحب في اهللا ونبغض في اهللا، ولكن ما أشد أن

العاطفة تجتمعون وعلى هذه المشاعر وبهـا ترتبطـون، فـال تحرمـوا قلـوبكم نعمـة الحـب  ألنكم بالحب تسعدون، وبهذه



 

  ٤٥

لسـاعة آتيـة قريبـة نلقـى  وادخـروا حجـر الـبغض وثـورة الغضـب ،ريءر البـعور الحـب الطـاهعالى وال تحرموها شاهللا ت في
الداخل خصوم وهللا الحمد، وإن كـانوا فهـم غثـاء كغثـاء  فيها خصومنا، ولست أعني خصومنا في الداخل، فليس لنا في

تتجـه  د فعاطفة ملتهبـة ومعـاني الجهـاد ُمثُـٌل حيـة باقيـةساروا وإما غاروا، أما كلمة الجها السيل سيجرفهم الطوفان، فإما
  من كل مكان". ا.هـ إليها قلوب أبناء هذه األمة التي ظلمت واعتدى على حرياتها وحقوقها وأحيط بها

  
ومــنهم المرشــد الثالــث عمــر  ،األكبــر لــذا تــرى أصــحابه مــن المرشــدين لجماعــة اإلخــوان قــد تلطخــوا بــأدران الشــرك

شهيد المحراب عمر بن الخطاب ": قـال الـبعض إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  قال في كتابه " التلمساني الذي
 ،الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم لهم إذا جاؤوه حياً فقط، ولم أتبين سبب التقييد في اآلية عند االستغفار بحياة يستغفر

اآلخذ بالرأي القائل أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أميل إلى  . ولذا أراني.وليس في اآلية ما يدل على هذا التقييد
كرامــة  . فــال داعــي إذن للتشــدد فــي النكيــر علــى مــن يعتقــد فــي.لمــن جــاءه قاصــداً رحابــه الكــريم يســتغفر حيــاً وميتــاً 

ألنبيـاء وكرامـات األوليـاء مـن أدلـة معجـزات ا ،األولياء و اللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة و الـدعاء فيهـا عنـد الشـدائد
عليـه وسـلم سوريا مصطفى السباعي الذي قال عند قبر رسـول اهللا صـلى اهللا  ومنهم مرشد اإلخوان المسلمين في ،ا.هـ

  بالمدينة: لما زاره
    سقمي ...... أعتاب بابك أشكو البرح مـن.يا سيدي يا حبيـب اهللا جئـت إلـى

  أنم أغفـل ولم.... من شـدة السقـم لم .يا سيدي قد تمادى السقـم في جسدي
  )٥٦٣-٥٦٢ (مجلة ( حضارة اإلسالم) عدد خاص بمناسبة وفاة مصطفى السباعي رحمه اهللا ص:

   
حسـن البنـا ) يقـول  –الملهم الموهوب  وفي كتاب ( ،(الرافضة) ابة الصحابةبوسأنه من دعاة التقريب بين السنة  -٧

حسـن البنـا ) علـى توحيـد كلمـة المسـلمين أنـه كـان  مـن حرصـه ( : وبلـغ٧٨األستاذ عمر التلمساني المرشـد العـام صــ 
 اإلسالمية لعل اهللا يهديهم إلى اإلجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضـهم خاصـة يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق

استضــاف لهــذا الغــرض فضــيلة  وأن قرآننــا واحــد وديننــا واحــد ورســولنا صــلى اهللا عليــه وســلم واحــد وإلهنــا واحــد ولقــد
كما أنه من المعروف أن   .المركز العام فترة ليست بالقصيرة محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في الشيخ

إليـه أحـد  وحدث بينهما تفـاهم يشـير .م ١٩٤٨المرجع الشيعي آية اهللا الكاشاني أثناء الحج عام  اإلمام البنا قد قابل
المتعال الجبـري فـي كتابـه ( لمـاذا اغتيـل  م الشهيد األستاذ عبدشخصيات اإلخوان المسلمين اليوم وأحد تالمذة اإلما

عـن روبيـر جاكسـون قولـه: ولـو طـال عمـر هـذا الرجـل ( يقصـد حسـن  ) ينقـل٣٢صـ–االعتصام  – ١حسن البنا ) ( طـ
نـي علـى أن اإليرا يتحقق الكثير لهذه البالد خاصة لو اتفق حسن البنا وآية اهللا الكاشاني الـزعيم البنا ) لكان يمكن أن

ويبدو أنهما تفاهما ووصال إلى نقطة رئيسـية  ٤٨ يزيال الخالف بين الشيعة والسنة وقد التقى الرجالن في الحجاز عام
   .ا.هـ لوال أن عوجل حسن البنا باالغتيال



 

  ٤٦

وقـت فمـن التنـاقض الكبيـر أن يعـاديهم وفـي ال ،والغريب أن الشيخ عبـداهللا بـن جبـرين معـروف بعدائـه الشـديد للرافضـة
  .كحسن البنا وأمثالهنفسه يستميت في الدفاع عن دعاة التقريب مع الرافضة  

  
" وهـذه القاعـدة لـو  فيـه اختلفنـا مـابعضـنا بعضـا في " نتعـاون فيمـا اتفقنـا ويعـذرأنه ينطلق هـو وجماعتـه مـن قاعـدة  -٨

مـن مثـل  أمـا وأنهـا ،الفقهيـة التي يسوغ الخالف فيها كـأكثر المسـائل نطق به سلفي لحملت على اإلعذار في المسائل
القاعـدة  وهـذه ،طبقها مع سبابة الصحابة فإنها على عمومها ويدخل فيها ما ال يسـوغ الخـالف معهـم حسن البنا الذي

قاعـدة تهـدم مـا أقامـه السـلف وتبنـوه  فـال بـارك اهللا فـي ،تهدم معتقـد السـلف فـي التعامـل مـع المخـالف مـن أهـل البـدع
 اإلخوان المسلمين في مصر وغيرها قاعدة سارت جماعةوعلى هذه ال .ودعوا إليه

  
  

  : ، مع علمه بزالته العظيمة/ دفاعه الشديد عن سيد قطب الشيخ ابن جبرين ىعل المؤاخذة السابعة
ن سـيد قطـب مـن الجـامعين تقدم في فتواه السابقة دفاعـه عـن سـيد قطـب وهـذا الـدفاع يجعـل الحلـيم حيرانـاً أل

 علــى الصــفات مــن لكثيــر وتأويــل للمجتمعــات وتكفيــر الكــرام، والصــحابة لموســى  ديــة شــتى مــن ســبألخطــاء عق
 والخـوض اإليمـان لمسائل وإنكار اإلسالمية، الدولة قيام قبل اهللا سب ينكر من على وإنكاره والضالل، البدع أهل طريقة
 للصـحابة، سـبه ِفـي -اهللا رِحمـه - اكرشـ َمحمـود أوِلهـم مـن ومفكـًرا عاِلًمـا عشـرين من أكثر عليه الرد في توارد وقد فيها،

 المــورد" كتابــه ِفــي -اهللا رِحمــه - الــدويش اهللا عبــد الحــافظ الشــيخ عليــه رد ذلــك بعــد ثُــمَّ  ردود، ســيد وبــين بينــه وجــرت
   كتب. عدة ِفي يلالمدخ هادي بن ربيع الشيخ وكذا ،"الزالل

 ُمحمَّـد والشـيخ العثيمـين، صـالح بـن ُمحمَّـد يخناوشـ بـاز، بـن العزيـز عبـد شـيخنا سـماحة عليـه الرادين العلماء ومن
 ِفــي العلمــاء أقــوال" شــريط ِفــي بأصــواِتهم ذلــك تجــد كمــا ،الفــوزان صــالح وشــيخنا -اهللا رِحمهــم - األلبــاِني الــدين ناصــر

 والمذمـة"، البدعة أهل تزكية من األمة علماء "براءة بعنوان: السناِني عصام للشيخ نافًعا كتابًا وانظر ،"قطب سيد مؤلفات
 عليــه وعلــق وقــرأه كالمـه، علــى عووقَّــ العثيمــين صـالح بــن ُمحمَّــد الشــيخ قـرأه وقــد قطــب، ســيد علـى الــرد ِفــي خــاص وهـو
 عاِلًمـا يكـن لَـمْ  مـن إال لضـالالته العلمـاء بيـان بعـد قطـب سـيد عـن دفاعـه ِفـي عـذريُ  أحـًدا أظـن فـال الفـوزان، صالح الشيخ

  بكالمهم.
  عليه: الرادين صنيع وحسن فساده موقًنا لتكن السيئ كالمه من شيًئا وإليك

  .)٤٥(هـا المزاج. العصِبي المندفع للزعيم َنموذج إنه موسى لنأخذ : موسى ِفي قال -١
 والغـــش الكـــذب إلَـــى عمـــرو وزميلــه معاويـــة يـــركن وحـــين العــاص: بـــن وعمـــرو ســـفيان أبِــي بـــن معاويـــة ِفـــي قــال -٢

                                                 
 ).١٥٢) التصوير الفينِّ ِيف القرآن (ص٤٥(



 

  ٤٧

  .)٤٦(هـا األسفل. الدرك هذا إَلى يتدلى أن علي َيملك ال مم،الذ وشراء والرشوة والنفاق والخديعة
 إال إلـه بـال البشـرية إلَـى الـدين هـذا جـاء يـوم كهيئتـه الزمـان استدار لقد اإلسالمية: اْلُمجتمعات تكفير ِفي قال -٣

   اهللا. إال إله ال عن ونكصت األديان، جور وإلى العباد، عبادة إَلى البشرية ارتدت فقد اهللا،
 األلوهيـة، خصـائص العبـاد ِلهـؤالء فأعطـت اهللا إال إلـه ال عـن وارتـدت الجاهليـة إلَـى عـادت البشـرية أن إال :قال ثُمَّ 

 األرض مشـارق ِفـي المـآذن علـى يـرددون الـذين أولئـك فيهـا ِبمـا ِبجملتهـا البشـرية الوالء.. له وُتخلص اهللا، توحد تعد وَلمْ 
 عبـادة إلَـى ارتـدوا ألنَّهـم القيامـة؛ يـوم عـذابًا وأشد إْثًما أثقل وهؤالء واقع.. وال مدلول بال اهللا" إال إله "ال كلمات ومغارِبها
  .)٤٧(هـا اهللا! دين ِفي كانوا أن بعد ومن الهدى َلهم تبين ما بعد من العباد

 ونينفق طيبين، ألناس ويعجب أحيانًا ليرثى اإلنسان وإن الخمر: كشرب والمعاصي الكفر إنكار عدم ِفي قال -٤
 ويقـوم المسـلم اْلُمجتمـع حيـاة عليـه تقـوم الـذي األصـل بينمـا الفـروع، ِفي المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ِفي جهدهم
   مقطوع! المنكر عن والنهي بالمعروف األمر عليه

 يتخـذ إنَّمـا اهللا، فيـه يُعبـد وال اهللا، بسـلطان يعتـرف ال ُمجتمـع ِفـي الـدين سـب عـن النـاس تنهى أن غناء وما :قال ثُمَّ 
 ديـن ِفـي لـيس كالهمـا والمسـبوب والسـاب وموازينـه، وقيمـه وأوضـاعه، ونظامـه وقانونـه شـريعته لـه يْنزلـون دونـه، مـن أربابًا
  اهللا.

ــا وأعمــق وأوســع أكبــر األمــر إن :قــال ثُــمَّ   هــذه ِفــي إنــه واهتمــامهم.. وطــاقتهم جهــدهم الطيبــون هــؤالء فيــه ينفــق ِممَّ
 االعتـراف علـى ابتـداءً  تقـوم اهللا فحـدود اهللا، حـدود هـي كانـت ولـو ضـخمة، تكـن مهمـا فرعيـاتال تتبـع أمر ليس المرحلة
 واعتبـار للتشـريع، الوحيـد المصـدر هـي اهللا شـريعة اعتبـار ِفـي تتمثـل واقعـة حقيقـة يصـبح لَـمْ  فـإذا سواه، دون اهللا ِبحاكمية
 والمنكـر عبـث، الفـروع ِفـي ُمحاولـة وكـل ضـائع، روعالفـ ِفـي جهـد فكـل للسـلطة.. الوحيـد المصدر هي وقوامته اهللا ربوبية
  .)٤٨(هـا المنكرات. سائر من واْلُمحاولة بالجهد أحق األكبر

  
فهـل يقـال لـدعاة التوحيـد فـي مصـر توقفـوا  ،وهذا التأصيل من سيد قطب يعود على الدعوة إلـى اهللا بالهـدم واإلضـالل

إلى اليوم لم  ذاك يومومصر من  ،حاكم يحكم بما أنزل اهللا عن إنكار الشرك واإلنكار على من سخر بالدين حتى يأتي
  .يأتها حاكم يحكم بما أنزل اهللا

إن هذا التأصيل مـن سـيد قطـب يعـود علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بالتخطئـة فقـد كـان رسـولنا صـلى اهللا عليـه 
  .لها حاكم مسلم يحكم بما أنزل اهللاوسلم يدعو إلى التوحيد وإلى الصالة في مكة ولم تكن أرضاً إسالمية وليس 

وليته توقف عند هذا الحـد بـل  ،عاتهاأخطائه وشنفكيف يصر ابن جبرين على الدفاع عن سيد قطب مع أن هذه بعض 
  .زاد بأن طعن فيمن يردون عليه بعلم

                                                 
 ).٢٤٢) كتب وشخصيات (ص٤٦(
 ).٢/١٠٥٧) ِيف ظالل القرآن (٤٧(
 ).٩٥١، ٢/٩٥٠) ِيف ظالل القرآن (٤٨(



 

  ٤٨

  
  الخاتمة //

 كمـا أفتـى بـذلك عالنيـة   إن هناك مالحظات أخرى تركتها لالختصار كمثل فتواه بجـواز الكـذب ألجـل مصـلحة الـدعوة
فكـم أفتـى الشـباب بالـذهاب إلـى أفغانسـتان  ،وهذا المبدأ الذي يتبناه يفسر لك اختالف موقفه في كثير مـن المواقـف

والعــراق ســراً ويشــهد علــى ذلــك خلــق كثيــر مــن الشــباب ثــم بعــد ذلــك يحــرم الــذهاب إلــى العــراق وينكــر فتــواه وقــد 
الشـباب الـذين صـارحوه بفتـواه لهـم ه كثير من أعضاء لجنة المناصحة فقد أحرجأحسنت وزارة الداخلية لما جعلته من 

  .الفتوى الخاصة السرية بجواز الذهاب إلى العراق
  وإني في هذه الخاتمة أوجه نصيحتين :

: أن تناصــحوا الشــيخ وأن تراجعــوه وتخوفــوه بــاهللا وتبينــوا لــه أضــرار النصــيحة األولــى / ألهــل العلــم والشــباب الصــالح 
وأرجــو إذا تفهمــتم هــذه األخطــاء الشــنيعة أن  ،صــراره علــى مثــل هــذه المواقــف والفتــاوى المخالفــة لمــنهج أهــل الســنةإ

 بـل صـبروا حتـى بلـغ السـيل الزبـى وضـل كثيـر مـن الشـباب ،تعذروا من تكلم فيـه ورد عليـه ألنهـم لـم يتكلمـوا مـن فـراغ
  .فالحق أحب إلى كل صادق من كل أحد بسببها

  
  نية: للشيخ عبداهللا بن جبرين نفسه:النصيحة الثا

وقـد درسـت فـي حلقـات أئمـة السـنة  ،أيها الشيخ أرجو اهللا أن يختم لك بخير فإنك قـد قضـيت أكثـر مـن سـبعة عقـود
فتلقيت منهم العقيدة فلماذا اإلصرار على مخالفة مـا عليـه أهـل السـنة مـن الـدفاع عـن رؤوس الضـاللة   ،في هذا الزمان

لمـاذا اإلصـرار والتجلـد علـى الباطـل  .وعن الجماعات البدعيـة كـاإلخوان المسـلمين والتبليـغ كسيد قطب وحسن البنا
أال تعلـم بـأن اهللا رقيـب ؟  .وأوقفوك على أخطاء هؤالء األفراد من كتبهم ،وقد ناصحك خلق كثير منهم مشايخ فضالء

طائه الشنيعة الظـاهرة الباديـة لكـل أال تخشى اهللا في عاله ؟ومن العجيب إذا سئلت عن سيد قطب نافحت عنه مع أخ
وإذا طولبــت بــالتراجع لــم تــذكر برهانــاً وال دلــيًال علــى ذلــك وال  ،ثــم إذا ضــيق عليــك الخنــاق زعمــت أنــه تراجــع ،أحــد

أليس رد الحق بمثل هذا يسمى فـي الشـريعة ( هـوى ) وقـد ذم اهللا الهـوى كثيـراً فـي كتابـه وبـين أنـه  ،أحلت على مرجع
َعـْن َسـِبيِل  ا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفـًة ِفـي اْألَْرِض فَـاْحُكْم بـَـْيَن النَّـاِس بِـاْلَحقِّ َوال تـَتَّبِـِع اْلَهـَوى فـَُيِضـلَّكَ ( يَ  .سبب للضالل

  اللَِّه )
  .أسأل اهللا أن يهدينا ويهدي الشيخ عبداهللا بن جبرين لكل خير

 وآله وسلم. وصلى اهللا على نبينا محمد


