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  بسم اهللا الرمحن الرحيم                               

  (تفنيد التفنيد)                       

  ،،،.. أما بعد.........يكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عل

موسى  بن حممد -أكادميياً  –والدكتور  -مهنة –فقد كتب الطيار 
أجرى معه مث  ،" القدوات الكبار بين التحطيم واالنبهارالشريف كتابًا بعنوان " 

يف اللقاء  فأظهر ول كتابه هذا،اإلعالمي فهد السنيدي لقاء يف قناة اجملد ح
يف درس مسجل  –بفضل اهللا  –شرعية كثرية قد رددت على كثري منها  خمالفات

 " مث فرغ  هذا الرد يف أوراق هي اليت يفمحمد الشر  حواروقفات مع بعنوان " 
عن قناة اجملد  ولن أتكلم هنا ،تناسب مقام الكتابة بني يديك مع مراجعة وتعديل

ا احلزبيةاليت   ا وبراجمها ،كشرت عن أنيا يف  ةالفجطريقتها  ويؤكد ذلك ،يف لقاءا
اركة بعض الفضالء فيها مث ال يغرّنك مش ،رؤوس احلزبيني يف لقاءات مستمرةمتكني 

  .فإن هؤالء الفضالء شاركوا مضطرين ختفيفاً للشر ،م واستكثار القناة

: الذي كان يدير احلوار املوظف يف قناة اجملد وكذا لن أتكلم عن اإلعالمي
وقد  !يف تلك القناة يعمل بأجرة اً موظفال يعدو عن كونه  وفه ،فهد السنيدي

وقد حاول  !!تكون األسئلة أمليت عليه كما هو احلال مع كثري من مرتزقة اإلعالم
املسكني الهثًا تفعيل اللقاء، كعادة اإلعالميني، فإن كثريًا منهم  ّمههم اإلثارة 

تقعرون يف كالمهم في قاء خلف املذياع وأمام الشاشات،باللضمان والشهرة 
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ويتشدقون بألفاظهم، ويتمايلون كالثماىل برؤوسهم مع كل مجلة وعبارة، جيارون يف 
م من مذيعي القنوات األجنبية،  لذا ال تعرف للواحد منهم شخصية، ذلك قدوا

، كما قال اهللا ففي كل لقاء ومع كل أحد ينتحل شخصية تناسب احلوار والربنامج
الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة ، بُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماالً ُقْل َهْل نـُنَ   عنهم:

َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعا نـْ    ً◌ الدُّ

 ،مع الطيار حممد بن موسى الشريفمقدمة الكتاب  يفالمي هنا وإمنا ك
للرجل  ميكن يت منها أنه وال ،ية الشنيعةوذلك أين ملا رددت عليه زالته العقد

كان املأمول من أمثاله أن يرتاجع عن ذلك الضالل، أو  ،ي املوتىالصاحل أن حيي
كما يفعل كثري من احلركيني لعلمهم   ،ويتجاهل األمرعلى أقل تقدير أن يستحي 

لكّن  ،–ورحم اهللا امرًء عرف قدر نفسه  –وبطالن ما رددوه  ،بعوار ما قالوه
حكيته  فأكد ما ،ضاللهلف أمثاله وأصر على االنتصار لباطله و الطيار خا الدكتور
بيان ها "عقدية ومنهجية يف وريقات ثبتها يف موقعه ومساضالالت  عنه من

شاكني يف سرًا أن كثريين كانوا وليس  ،"توضيحي ورد على عبدالعزيز الريس
 ح)  لوضو ن للولي أن يحيي الموتىيمك هإنمن قوله (  ليهإ صحة ما نسبته 

لكن ملا أخرج بيانه التوضيحي والذي أكد فيه ما نسبته إليه ما  ،هذه املقولة ضالل
الناس بالتحذير من والرجوع على الطيار الشريف باإلنكار وإىل  ،وسعهم إال اإلقرار

وبعد هذا أقف وقفات سريعة مع بيانه  .فاحلمد هللا أوًال وآخراً  ،الكبار مقاله
  :التوضيحي
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אא /أما هو فأقول له إين سأرفع شكواي  :الطيار يف بيانه لقا
م بني يدي قاض  وتظلمي إىل حمكمة الدنيا مطالبا بإثبات ما ذكره عين من مجلة 

  ا.هـ من قضاة الدنيا 

إين حبمد اهللا وتوفيقه ما تكلمت يف ردي عليه إال حبجة  :الجوابو 
دونكم الشريط املسجل أو وكل ما ذكرته عنه وثقته وأحلته إىل مصدره و  ،وبرهان

ولو فعل لرجعت عليه  ،لذا ما استطاع أن يرفع دعواه ،األوراق املكتوبة فطالعوها
ديده  .وأىن له ذلك وما ذكرت عنه إال ما به فاه أو كتب ،بلواه وقد مضى على 

  .اخلاوي شهور

مع أهل السنة السلفيني  أن كثريًا من أهل األهواء يفعلون مثل هذاومعلوم  
م من وقوعهم يف مثل هذه الزالتلردة فعل و  تصاصاً ام  اهلالكات استغراب أصحا

قناة العربية على اهلواء خرج أمام املاليني يف وايل ملا سفر احلالدكتور  متاماً كما فعل 
فهدد من أحرجه بأنه سريفع عليه دعوى ومرت سنون ومل يفعل لعلمه  ،مباشرة

وأضعف جندهم وأعز أنصاره ومحاة  ،د كيدهمبالنتيجة مسبقًا فاحلمد هللا الذي ر 
  .شرعه

  

Lאلكين أحذره أنين سأرفع شكواي  :قال الطيار يف بيانه  א
نون يوم ال ينفع مال وال ب ،أيضا إىل من سيقف العبيد بني يديه يف يوم عظيم
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 وعليه أن يثبت ذلك اليوم ما فاه به لسانه من ، إال من أتى اهللا بقلب سليم
مين به أنه لن يستطيع  ،م عظيمة   ا.هـ وأنا أعلم من حال نفسي وما ا

للرد  –إن شاء اهللا  –حيملين نه مل  وأمثاله أدكتور ليعلم ال  :الجوابو 
وتزودًا ليوم  ،من أجر جزيل العقدية وغريها إال رجاء ما عند اهللا عليه يف أخطائه

ويصوبه على سنة نبينا اخلليل،  ،ملي لوجهه الكرميأسأل اهللا أن خيلص ع ،الرحيل
  .فهو الرب اجلليل

ربه هو القلب السامل عند د أن القلب السليم الذي ينفع العبوليعلم هو وأمثاله  
وال حتصل السالمة من  ،من الشهوات والشبهات فكلما كان أسلم كان أنفع

 ،وقوعه ومن أعظم طاعة اهللا إنكار املنكر عند ،الشهوات والشبهات إال بطاعة اهللا
أعظم املنكرات يف فكيف إذا كان من املنكرات الشهوانية، هذا إذا كان منكرًا  

وهي املنكرات يف باب التوحيد واالعتقاد كادعاء أن األولياء حييون املوتى ليس هذا 
  .السنة لأله –كذباً وزوراً   –فحسب بل اجلرأة الشديدة يف نسبة هذا 

الشريط املسموع أو فيما بني يديك  وأخطاء أخرى كثرية موجودة موثقة يف
  .أوراق من 

ه أنني ال أستطيع أن أثبت ما ذكرت(  :التوضيحي ومن غريب ما سطره يف بيانه
لى القراء وكسب لعواطفهم أم تلبيس ع وال أدري هل هذا  ،) من أخطاء عنه
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أيها القراء  –ودونكم  ،وثقت وثّبت كل ما ذكرته عنه قد - حبمد اهللا– ؟ ألينماذا
                          .الشريط والكتاب فاحكموا –

  وما أحسن قول القائل:                                              

  فهل يعمى العاملون عن الّضياء!!     ليل  وهبين قلُت الّصبحُ                

  

 ،بعض السطحيني من القراء معهإن تعاطف و إىل أنه  النظروأريد أن ألفت 
وب العاطفي املغيب ال خيدعون مبثل هذا األسل كثريًا من القراء العقالء  فإن 

من عالم الغيوب  بأسلوبه هذا فأين هو دعوااخن الناس ر أنلو قدمث  ،للحقيقة
  يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ   :القائل لذي ال ختفى عليه خافيةا
  وا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ِفي أَنـُْفِسُكْم َفاْحَذُروُه َواْعَلمُ   :لئقاالو 

  

Lאإنه ال بد من التوضيح لعامة  :يف بيانه التوضيحي قال א
فليته ـ  ،الناس أن هذا الرجل مل يتصل يب ومل يسألين قبل أن يكيل يل التهم كيالً 

 ، حىت أبني له ما اشتبه عليهصنع كلمين وسألين اهداه اهللا تعاىل ـ  قبل أن صنع م
ذه التهم الشنيعة غري الصحيحة يف شريط أراد إذاعته ونشره  لكنه آثر أن يرميين 

  ا.هـيف الناس 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٦

  :أن يف كالمه هذا خطأين :والجواب

  .: المطالبة بالمناصحة قبل الرداألول الخطأ

رعي فأين الدليل الش ،الشرع بال دليل وال برهانعلى  واشرتاط هذا تقول 
بل هذا يرجع إىل قاعدة املصاحل واملفاسد إن اقتضت  ،هذا على اشرتاط مثل

والعلماء قرروا أن  ،املصلحة النصح قبل الرد نوصح وإال رد عليه عالنية بال نصح
   .عالنية كان عالنية فالبد  أن ينكراملنكر إذا  

انت ألن املعصية إذا كانت ظاهرة ك :-رمحه اهللا – قال اإلمام ابن تيمية
ومن أذنب عالنية فليتب  فليتب سراً  ذنب سراً أمن  :"ظاهرة كما يف األثر عقوبتها 
 من سرت مسلماً  :"ما يف احلديثوليس من السرت الذى حيبه اهللا تعاىل ك "عالنية 

إن اخلطيئة  :"ملنكر ظاهر وىف احلديث بل ذلك إذا سرت كان ذلك إقراراً  "سرته اهللا 
فإذا أعلنت  "فلم تنكر ضرت العامة ها وإذا أعلنت إذا خفيت مل تضر إال صاحب

  ،وهلذا مل يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة ،حبسب العدل املمكن أُعلنت عقوبتها
عقوبة  استحقوغريه ألنه ملا أعلن ذلك  البصريكما روى ذلك عن احلسن 

ولو ويكف الناس عنه وعن خمالطته،  لينزجر ؛املسلمني له وأدىن ذلك أن يذم عليه
ورمبا محل  ،مل يذم ويذكر مبا فيه من الفجور واملعصية أو البدعة الغرت به الناس

فإذا  ،ومعاصيبعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة وفجور 
قال احلسن  ،ذكر مبا فيه انكف وانكف غريه عن ذلك وعن صحبته وخمالطته

وقد روى  .حيذره الناس كيفيه  ذكروه مبا : أترغبون عن ذكر الفاجر؟ االبصري
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الفجور: اسم جامع لكل متجاهر مبعصية أو كالم قبيح يدل السامع له مرفوعا و 
   .على فجور قلب قائله

تكاً  وهلذا كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجوراً  أو  أو 
فإذا  ،له هجره نوع تعزيرخمالطة ملن هذا حاله حبيث ال يباىل بطعن الناس عليه فإن 

 ،السيئات ىإذ اهلجرة هي اهلجرة عل ؛هأسر هجر وإذا أسر  ،أعلن السيئات هجره
ى اهللا عنه كما قال تعاىل وقال   َوالرُّْجَز َفاْهُجرْ   وهجرة السيئات هجرة ما 

َذا َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن إِ  وقال   َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجِميالً  تعاىل 
َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَـْهَزُأ ِبَها َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي 

  َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثْـُلُهْم 

عن عمر بن اخلطاب أن ابنه عبد الرمحن ملا شرب اخلمر مبصر  وقد روي
وكان  ،عاص ليجلده احلد جلده احلد سراً إىل أمري مصر عمرو بن ال أخوهوذهب 

ومل يعتد ،فبعث عمر بن اخلطاب إىل عمرو ينكر عليه ذلك  ،الناس جيلدون عالنية
ومل ير  ،عمر بذلك اجللد حىت أرسل إىل ابنه فأقدمه املدينة فجلده احلد عالنية

  ١الوجوب سقط باحلد األول ا.هـ 

                                                 
  )٢٨٧-١٥/٢٨٦جمموع الفتاوى ( ١
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عليه  اإلنكارنكرات وجب اظهر الرجل امل إذاوأما :  -رمحه اهللا–وقال 
يعاقب عالنية مبا يردعه عن ذلك من هجر وغريه  أنيبق له غيبة ووجب عالنية ومل 

  ١ا.هـ
  
 -حفظكم اهللا-مىت : هذا نصه سؤاالً  -رمحه اهللا -الشيخ ابن باز ُسِئَل  و

  ؟.تكون علناً  تكون النصيحة سراً ومىت

ا ،يعمل الناصح مبا هو األصلح :اجلواب  ،َنَصَح سراً  سرًا أنفع إذا رأى أ
ا يف العلن أنفع فعل لكن إذا كان الذنب سرًا ال تكونو  النصيحة إال  إذا رأى أ

 ،بينه وبينه ينصحه ،إذا كان يعلم من أخيه ذنبًا سرًا ينصحه سرًا ال يفضحه ،سراً 
اخلمر ينكر  أما إذا كان الذنب معلنًا يراه الناس مثًال يف اجمللس قام واحد بشرب

أخي ال  ه أو قام واحد يدعوا إىل شرب اخلمر وهو حاضر أو إىل الربا يقول ياعلي
 أما ذنب تعلمه من أخيك تعلم أن أخاك يشرب اخلمر أو تعلم أنه ،جيوز هذا

أما إذا  ،. تنصحه.يتعاطى الربا تنصحه بينك وبينه سرًا تقول يا أخي بلغين كذا
إذا  ،كر أو شاهده الناس تنكر عليهاملنكر عالنية يف اجمللس وأنت تشاهد املن فعل

فإذا ُكنَّا يف جملس ظهر فيه شرب اخلمر تنكره إن  ،معناه أنك أقرَّيت الباطل َسكتَّ 
وكذلك ظهر فيه منكر آخر من الغيبة تقول يا إخواين ترى ما جتوز  ،استطعت

                                                 
 )٢٨/٢١٧يف الفتاوى ( ١
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 إذا كان عندك علم تنكرها ألن هذا منكر ،من املعاصي الظاهرة الغيبة أو ما أشبهه
   ١ .هـا هباب إظهار احلق والدعوة إلي ظاهر ال تسكت عليه من

 يتفرَّع اشرتاط بعضهم  :سؤال:ما نّصه -رمحه اهللا-  اإلمام األلباين وسئل
إىل املردود عليه حىت ينظر  أنه يف حالة الردود البد قبل أن ُيطبع الّرد إيصال نسخة

   .؟ويقول إن هذا من منهج السلف ،هافي

لكن إن تيّسر وكان يُرجى من هذا األسلوب  ،يس شرطـاً ل هذا :اجلواب
أن  :أما أوالً  ،بني الناس فهذا ال شك أنه أمر جّيد التقارب بدون تشهري القضية

 ،شرطًا عامًا فهذا ليس من احلكمة يف شيء إطالقاً  أن جنعله :وثانياً  ،جنعله شرطاً 
فمن عرفت منه أنه  ،كمعادن الذهب والفضَّة والناس كما تعلمون مجيعًا معادن

النصيحة فكتبت إليه دون أن ُتشّهر خبطئه  معنا على اخلط وعلى املنهج وأنه يتقّبل
وحىت ولو كان  ،لكن هذا ليس شرطاً  ،على األقل يف وجهة نظرك أنت فهذا جّيد

مث هل  ،!؟وعلى مراسلته ،!؟عنوانه من أين حتصل على ،شرطًا ليس أمرًا مستطاعاً 
.... هذا الشرط حتقيقه .ظنية متاماً  هذه أمور ،!؟أو ال يأتيكيأتيك اجلواب منه 

  ٢هـ.ا .صعب جداً ولذلك املسألة ال تُأخذ شرطاً 

  

                                                 
 ميالدي ٢٣/٦/١٩٩٣، بتاريخ ١٧-٢٤١جملة ( اإلصالح، العدد:  ١
  ٦٣٨وازنة يف النقد! / الوجه األول )، من سلسلة  اهلدى والنور، رقم شريـط ( امل ٢



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
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أن أسأله عَما ثبت عنه من كالمه المخالف مطالبته  :الثاني الخطأ
  .للشرع

صريح واضح ال  عليه رددت ظلم ألن كالمه الذيبة جور و وهذه مطال
 – مًال حلملناه على حالهولو كان حمت عن مراده حىت يسأل حيتمل معاين أخرى

قال اإلمام  ،العقيدة كما هو مثبت يف ردي عليه حالة سوء يف  –لألسف هي و 
ا  الواحدةوالكلمة  :ابن القيم ا أحدمها أعظم الباطل ويريد  يقوهلا اثنان يريد 

يه ويناظر اآلخر حمض احلق واالعتبار بطريقة القائل وسريته ومذهبه وما يدعو إل
  ١ا.هـ عليه

  .فعلى هذا اللفظ احملتمل من أي رجل حيمل على حالته وسريته

אאאL :أنا متعجب جدًا من جرأة هذا الرجل على اهللا قوله، 
ا غريحيث إنه يقسم به كثرياً على  فيقسم  ، صحيحةأمور أعلم من نفسي يقيناً أ

ذا وأنا أعلم من نفسي كذا وك  أن يفَّ  يقسمو  ،أين أردت كذا وكذا وأنا مل أرد هذا
 - كما سيظهر يف ثنايا تفنيد ما قاله   -.. .وهكذا ،ما أقسم عليه أين ليس يفَّ 

ومرد   ،وادعاء معرفة األمور على حقيقتها ،وتأَل عليه ،وهذه األميان جرأة على اهللا
أن وليس هذا من ش ،كثري مما زعم معرفته على وجه القطع إمنا هو لعالم الغيوب

م الورع والتثبت ،طلبة العلم مث بعد  ،والسؤال املتكرر ،والتبصر والتبيني ،إمنا شأ

                                                 
  )٣/٥٢١مدارج السالكني ( ١
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ذلك إن أرادوا إصدار حكم وإبرام أمر أوكلوا علم ذلك الذي أرادوا إبرامه وإصداره 
وهذا كله مل أره يف  ،هذا بعد مزيد تبصر وتبني ،إىل عالم الغيوب بقوهلم واهللا أعلم

  هـا.  .اهللا رد هذا الرجل هداه

ويل وعويل ال ينفعن إ والجواب: وهو ركام  تحقيق الشيئا عند  ههذا 
  كما قال الشاعر:و  ، من الدعاوى اخلاوية من أي إثبات أو بينة

ا أدعياء  والدعاوى إن مل يقيموا عليها   بينات أصحا

وإليك البيان على أن كالمه هذا ركام من الدعاوى اخلاوية من أي إثبات 
  :نةأو بي

ه ، وال أدل على ذلك ه ووثقتُ ه إليه قد أثبتُ أن كل ما نسبتُ  البينة األولى/
ما بني أيديكم من أوراق فطالعوها ، أو الشريط املسجل فامسعوه ، وإين ألناشده 
والقراء األفاضل أن يوقفوين على شيء نسبته إليه بال إثبات وال ثوثيق . وال أظن 

  بعد اإلثبات والتوثيق . إال فسي أال أردألين قد عودت ن –إن شاء اهللا  –

ه إليه أنه يعلم من نفسه تُ نسبجعل دليله على بطالن ما  لثانية/البينة ا
  .خالف ذلك
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وهذا خطأ شنيع وتعليل عليل ، وذلك أن كثرياً من الضالني ال يعرفون من 
الَِّذيَن .  ْعَماالً ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن أَ  ضالًال كما قال تعاىل  مأنفسه

َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً  نـْ       َضلَّ َسْعيُـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

فهل يصح أن يكون هذا دليًال على صالحهم ؟! فكم من النصارى 
القائلني أن هللا ولداً ال يعرفون من أنفسهم ضالًال ، وكم من الرافضة املكفرين أليب 

ال يعرفون من أنفسهم ضالًال ، وكم من الصوفية  –رضي اهللا عنهما  –كر وعمر ب
أصحاب االحتفال باملوالد البدعية ال يعرفون من أنفسهم ضالًال ، وكم من 
اإلخوان املسلمني أصحاب العقائد الضالة والثورة على احلكام ال يعرفون من 

  أنفسهم ضالًال . . وهكذا 

وعلى  ، يعرفون من أنفسهم ضالًال فهم مستقيمونفهل يقال : إذا كانوا ال
  وللهدى مقتفون ؟ ،الصراط سائرون

َمن له معرفة بالشرع ، فإن العربة بواقع عن هذا ما ال يقوله عاقل فضًال 
حاله يف ميزان الشرع ال مبا يظنه من نفسه ، وإن هّول وعّول وصاح بأنه مظلوم 

  مكلوم.   
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عن نفسه يف فعل فعله واعتقاد اعتقده  صادقال م إخبار الرجلوإمنا يقدّ 
فإن مرجع هذا إىل  ال يف صحة هذا الفعل أو االعتقاد،هل فعله واعتقده أم ال ؟ 

  أدلة الشرع وما عليه السلف الذي هم حكم بني العباد يف الشرعيات .

وهو  ،ومثل هؤالء حممد بن موسى الشريف فهو يظن نفسه من أهل السنة
وإال هل ، وينقلها عن أئمتهم كالرازي، ويصر على ذلكرة يقرر عقيدة األشاع

  يقول أحد من أهل السنة أنه ميكن للويل إحياء املوتى ؟!

يقول : إمنا أقسم أنه أراد كذا وكذا ، وأنه مل يرد ذلك  البينة الثالثة/  
ذا أين تدخلت يف نيته ، وينبغي أن يعلم أنه قد حصل مبالغة شديدة من  فيزعم 

ن فيه اعتدال ال ، واألمر البد أن يكو يف التهويل من التدخل يف النياتنا أهل عصر 
زمان الن على أن الظاهر والباطن متال، وذلك أن الشرع واحلس يدإفراط وال تفريط

ل اهللا ، كما يف الصحيحني عن النعمان بن بشري أن رسو ويؤثر بعضها يف بعض
ا صلحت صلح اجلسد كله إن يف اجلسد مضغة إذ صلى اهللا عليه وسلم قال: "

  " ا فسدت فسد اجلسد كله إال وهي القلبوإذ

، واملتكلم تالزمني غري منفكني فهو يدل عليهفإذا كان الظاهر والباطن م
الم له أثر مصيب باإلضافة إىل السابق والالحق من الكيف الباطن بداللة الظاهر 

     ن كالمهم :ذا سلفنا وإليك طرفاً م، وقد أدرك هبالغ يف معرفة الباطن
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 فاجلهمية ذلك عرف ذاإ :  -رمحه اهللا  –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 يكونوا ومل ،اآلخرة يف يرى ال اهللا نأ ظهرواأو  ،خملوق نهأو  القرآن مسألة ظهرواأ

 وال العامل داخل ال نهأو  ،العرش فوق اهللا نأ نكارإ وعلمائهم املؤمنني لعامة يظهرون
 يعلم كما والتوسم باالستدالل منهم هذا يعلمون لماءالع كان مناإو  ،خارجه
َلَعَرفْـتَـُهْم ِبِسيَماُهْم   تعاىل قال ،القول حلن يف املنافقون َناَكُهْم فـَ َوَلْو َنَشاُء َألَرَيـْ

   َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل 
 نالقرآ الدين ئمةأ عظمأ من هو الذي ماماإل زيد بن محاد قال كما وهذا

 سليمان يضاأ وقال ،لهإ السماء يف ليس نأ الإ حياولون ما جربيل به نزل اهللا كالم
 نأ حياولون مناإ :فقال – اجلهمية هؤالء وذكر - زيد بن محاد مسعت :حرب بن

 املريسي بشر كلمت :الواسطي العوام بن عباد وقال . شيء السماء يف ليس يقولوا
 . شيء السماء يف ليس يقولوا نأ ينتهي كالمهم آخر فرأيت ،بشر صحابأو 

 جهم صحابأ من شرأ هواءاأل صحابأ يف ليس :مهدي بن الرمحن عبد وقال
 . يوارثوا وال يناكحوا ال نأ واهللا رىأ ،شيء السماء يف ليس يقولوا نأ على يدورون
 ليس اهللا نأو  ،شيء السماء يف ليس يقولوا نأ يريدون جهم صحابأ :يضاً أ وقال
  ١ا.هـ قتلوا الإو  تابوا نإف يستتابوا نأ رىأ العرش على

 ظهرتهأ ما يردون كانوا ئمةواأل السلف كالم يف كثري هذا ومثلوقال: 
 من عظمأ هو مما اجلهمية تبطنه ما ويذكرون القرآن وخلق الرؤية نفي من اجلهمية

                                                 
 ) .٣/٥٢٢بيان تلبيس الجھمية ( ١
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 تعطيل ذلك نأو  ،قوهلم منتهى هذا وجيعلون ،العرش على ليس اهللا نأ ذلك
   ١ا.هـ للخالق وجحود للصانع

وبعد هذا النقل يتبني أن السلف تكلموا يف إرادة اإلنسان وقصده ، وليس 
 –حبمد اهللا  –هذا مطلقًا ، لكن فيما يدل عليه صنيعه وكالمه ، وهذا ما فعلته 

القدوات الكبار بين ـ " مع حممد بن موسى الشريف ، فقد عنون لقاءه وكتابه ب
السلفيني الرادين على أهل البدع الذين مساهم ذا " ، فأراد  التحطيم واالنبهار

يف قناة  أجراه بالقدوات ، ومّثل حبسن البنا وسيد قطب كما يف كتابه واللقاء الذي
أنه يريد عدم الرد على أهل البدع ، وأنه يريد  د، وإن كان مل يصرح يف كتابهاجمل

 متثيله حبسن البنا ، إال أن صنيعه يدل على ذلك منباحملطمني للقدوات بالسلفيني
ذا  وسيد قطب ، وتقريراته اليت مت نقلها والرد عليها، مث ما استطاع إال وصرح 

رضي اهللا عنه  –وأبداه يف اللقاء ، ومثل باإلمام األلباين فصدق عثمان بن عفان 
اهللا على صفحات وجهه وفلتات  اسريرة إال أبداهعبد : ما أسر فيما روي عنه –

  لسانه .

م ال جيدونه خيرج ظروا فيما قلت إنه يريد كذا وكذاقراء أن ينوأدعو ال ، فإ
دونكم الشريط ف، ّل عليه صنيعه يف الكتاب واللقاء، وما درائن عليهعما دلت الق

  املسجل وما بني أيديكم من الرد عليه .

                                                 
  ) .٣/٥٣٠بيان تلبيس الجھمية ( ١
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أنه يصرح  –هداه اهللا  –ومن عجيب صنيع حممد بن موسى الشريف 
  مبا صرح به قال: مل أقصد . بقول ، مث إذا رددت عليه 

وهذا تالعب ومتويه غري خاف وال مقبول، ومن ذلك أنه قدح يف العلماء 
م يأخذون مرتبات من الدولة  ، مث إذا بينت أن - هنقلكما سيأيت   –الرمسيني أل

رمحهما اهللا  –هذا قدح يف اإلمام عبدالعزيز بن باز واإلمام حممد بن صاحل العثيمني 
قال: إن و  خاف انقالب الناس عليه ،–حفظه اهللا  –احل الفوزان والعالمة ص –

  من يقول هذا يقدح يف النيات واإلرادات وهذا ما ال أقصده ... اخل .

ذا ، صريح ، وكل من قرأه أو مسعه فهم هكالمه   وهذا تالعب ألن
 .واألصل أن اللفظ يدل على ما يف نفس املتلفظ وإال ما فائدة التخاطب بالكالم

  هذا .كالمه كا كان صرحياً أصرح يف الداللة  وإذ

  

אא / إىل ما زعمه تفنيدًا ملا ذكرت عنه وواقع  فيها أنتقل
ويل وعويل ودعاوى بال دليل ا ال خترج عن  واحداً فقط، وإليك مثاًال  ،تفنيداته أ

ال ينفع   إضاعة للوقت فيما فإن استقصاء الرد على تفنيداته املزعومةعلى ذلك وإال 
   :تفنيد ما قاله عبد العزيز الريس : فقال

مين هذا الرجل بالبدعة وبضعف العقيدة مرارًا يف شريطه :أوالً   ،قد ا
وأحب أن أبني للناس أين أعتقد اعتقاد  ،إن هذه شنشنة نعرفها من أخزم :وأقول له
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عقيدة أهل السنة واجلماعة على طريقة أهل احلديث، وقد درست كثريا من كتب ال
ذه العقيدة منذ صدر شبايب ،على مشايخ معتربين وأنفر  ،واقتنعت اقتناعا تاما 

إذ  ،فال أجد حاجة للدفع عن نفسي الوقوع يف البدع ،بطبعي من البدع كلها
ومل يأت الرجل بشيء يف  ،األصل يف املسلم الرباءة منها حىت يثبت وقوعه فيها

 ا.هـ.عم هداه اهللادعواه يصلح أن يتهمين به بالبدع كما ز 

تفنيد ما ذكرته ونسبته إليه موثقاً أين البينة والدليل من كالمه على  / والجواب 
  .أو كتابة ثابتة عليه قوالً  من مصادره من بدع كربى

إنه درس العقيدة الصحيحة عقيدة أهل  :لنفرض أن الرجل صادق يف قولهو  
عليه من زالت   أثبتُّ بسبب ما   ،احلديث على أهلها مع أين يف شك من ذلك

همها حق الفهم أو فهمها لكن مل يف ،إال أن يكون درسها ،يف باب االعتقاد كبرية
م أصحاب البدع بعض  لكنه خالط   .فأضلوه أو قرأ هلم فتأثر 

س على أهل فهل معىن كون الرجل در  ،أنه صادق يف دعواه مث لو سلمنا
م أ ال يفوه به من يفهم لوازم ما هذا  .نه ال ميكن أن يضلالسنة وتبىن عقيد

بل أدلة  ،لى هذافإن الشرع والواقع يردانه ؛ أما الشرع فال يوجد ما يدل ع ،يقول
رتىب على عقيدة أهل السنة السلفيني فيختم له يفإن الرجل قد  ،الشرع على خالفه

رضي -بن مسعودأمل يرو لنا عبداهللا  ،دعتبسوء فيكفر بعد إسالمه فضًال عن أن يب
فإن الرَُّجَل لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن -عنه اهللا

نَـَها إال ِذرَاٌع فـََيْسِبُق عليه اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل  َنُه َوبـَيـْ ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر حىت ما َيُكوُن بـَيـْ
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نَـَها ِبَعَمِل َأْهِل  اْجلَنَِّة فـََيْدُخُل اْجلَنََّة َوِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَملُ  َنُه َوبـَيـْ اْجلَنَِّة حىت ما َيُكوُن بـَيـْ
 متفق عليه، " إال ِذرَاٌع فـََيْسِبُق عليه اْلِكَتاُب فَـيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر فـََيْدُخُل النَّارَ 

ُلوَب بىن ِإنَّ قُـ  أنه قال: اللَِّه و بن اْلَعاِص عن َرُسوِل اللَِّه بن َعْمرِ  َعْبدُ  يرو أمل
َكَقْلٍب َواِحٍد ُيَصرِّفُُه َحْيُث َيَشاُء " رواه َأَصاِبِع الرمحن  آَدَم ُكلََّها بني ِإْصبَـَعْنيِ من 

 –جيش علي بن أيب طالب  عن الصحابة فانشقوا  اخلوارج معأمل يكن  ،مسلم
  . –رضي اهللا عنه 

  فضلوا -يثاً قدميًا وحد -ا الواقع فما أكثر الذين كانوا مع أهل السنة أمّ 
 ،ام أمحدكعمرو بن عبيد يف عصر التابعني وحسني الكرابيسي يف عصر اإلم

ومن املعاصرين  ،يف عصر اإلمام عبدالرمحن بن حسن وعثمان بن منصور التميمي
 مث نكص على عقبيه وأحلد ،القصيمي الذي ألف كتبًا يف نصرة التوحيد والسنة

  .ارتد وأبعد عن دين اإلسالمو 

صراره على أن كرامات األنبياء جتوز إتفنيداته املدعاة ومن عجائب 
يف وخالصة ما قلته  لألولياء إال القرآن وزعمه أن هذه عقيدة أهل السنة فقال:

السالم ـ سلطان العلماء ـ يف ذكر شيء من كراماته ترمجة اإلمام عز الدين بن عبد
 جاز أن يكون  جاز أن يكون معجزة لنيب اكل م  :أن أهل السنة يقولون مقَعدين

فمهما بلغت معجزات األنبياء من العظم جاز أن يكون لألولياء كرامة  ،كرامة لويل
فعيسى عليه الصالة والسالم  ـ على سبيل املثال ـ كان من معجزاته إحياء  ،مثلها

فجاز على هذا القول أن يكون لويل هذه الكرامة وهي إحياء  ،املوتى بإذن اهللا
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كذا يف سائر معجزات األنبياء العظام إال القرآن ألنه كالم اهللا وه ،املوتى بإذن اهللا
إن شيخ اإلسالم ابن  :وقلت ،تعاىل وقد أخرب أنه ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثله

وأنكر أن ترقى   ،نازع يف هذه القاعدة يف كتاب النبوات - رمحه اهللا - تيمية
إن ختوف  :وقلت ،ن اللبسكرامات األولياء إىل رتبة معجزات األنبياء خوفًا م

وليس من  ،ألن املعجزة تكون مقرونة بالتحدي ،شيخ اإلسالم ليس يف مكانه
فجاء هذا الرجل ـ  ،هذا خالصة ما قلته ،شرط الكرامة أن تكون مقرونة بالتحدي

 ،إن الويل حييي املوتى :وادعى علَي أين أقول ،هداه اهللا ـ  وانتزع القول من طرفيه
وكونه بإذن اهللا  ،وإمنا أردت اجلواز العقلي ، صحيح ومل أردهوهذا اإلطالق غري

فظهر إذاً أن هذه مسألة خالفية بني أهل العلم وليس فيه ما ذهب إليه هذا  ،تعاىل
ام باجلهل وأين ال  ،وأين صويف ،وأن عقيديت باطلة ،الرجل من غمز بالضالل وا

 ،رة مبنهج أهل السنةأعرف كالم السلف، وانه اشتبه علي مذهب جهم واألشاع
كل ما جاز أن   :العزيز ثبتًا ببعض من قال بقاعدةوإليك يا عبد ،إىل آخر ما قاله

لت جدًا وجازفت يكون معجزة لنيب جاز أن يكون كرامة لويل حىت تعلم أنك عج
  ا.هـطويًال هداك اهللا.

من يعذرين من رجل يتبىن عقيدة جهم وأتباعه األشاعرة يف  والجواب:
وينسب هذا  وليس هذا فحسب بل ويكذب على أهل السنة ،اماتباب الكر 

د عليه بل كابر وأصر بل اشتط وزاد يف ضالله بأن مل يرجع ملا رُ  ،إليهمالباطل 
  .وللباطل انتصر
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  مساوي لو مجعن على الغواين         ملا أمهرن إال بالطالق     

عه األشاعرة عقيدة جهم وأتبا على من استند يف نسبتهننظر ل وبعد هذا 
استند على أقوال األشاعرة أنفسهم كالرازي  لقد ؟يف هذا الباب إىل أهل السنة

 " بيان تلبيس الجهمية" وهو كتاب  الذي أفرد ابن تيمية جملدات يف الرد عليهم
ومنهم النووي شارح صحيح  ،ومن هؤالء إمام احلرمني والرملي والتفتازاين والعيين

فكم أصل للتأويل األشعري البدعي يف  ،ة األشاعرةمسلم ومعلوم أنه على طريق
وقد أفرد الشيخ الفاضل مشهور حسن كتابًا كامًال يف  ،شرحه على صحيح مسلم

ما وقع لإلمام النووي في شرح  الردود والتعقيبات على"  تعقب أخطائه ومساه
  " مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمات

قال بذلك اإلمام الرازي يف تفسريه  :الشريفمحمد بن موسى قال 
   ٣٠-٨/٢٩:مفاتيح الغيب

وقال به أيضا اإلمام الرملي يف ((غاية البيان شرح زبد ابن  -
  .١٥-١/١٤رسالن)):

وقال بذلك اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم يف باب الرب  -
  .اوالصلة، وذكر أن الكرامة جتوز خبوارق العادات على اختالف أنواعه

  .وقال به إمام احلرمني يف اإلرشاد -
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حنا حنو قول شيخ اإلسالم ابن  ٧/٣٨٣وابن حجر يف فتح الباري  -
  .تيمية رمحهما اهللا تعاىل

أي بأن كل ما جاز أن يكون معجزة لنيب جاز أن يكون  -وقال بذلك -
  ٧/٢٨٣:كرامة لويل العيين يف عمدة القاري

  ٢٠٦- ٢/٢٠٣:يف علم الكالم وقال به التفتازاين يف شرح املقاصد -

  ا.هـ ١٥٤-١٥٢وقال به النيسابوري  يف الغنية يف أصول الدين:  -

املبتدعة جيعل عقيدة األشاعرة فكيف  !!جهله وأضلهما أ والجواب:
  .عقيدة السلف أهل السنة

ال مث يصيح وينوح ويتظلم عندما يرد على ضالله، أيظن هذا املفتون أنه  
ا بأرواحهم فضًال عما دون ذلكوي ،لعقيدة السلف حراس   ؟فدو

ا وعجائزنا تستنكر م ،سنةالتوحيد و اليف دولة  وليعلم أنه ،فلريفق بنفسه
  .علمنا قول فضًال عن علمائنا وطالب ي

فهذه يا عبد العزيز مجلة من أقوال أهل السنة ممن قالوا   :الدكتور ثم قال
ذا أن األمر ف يه خالف وليس فيه هذا جبواز خرق العادة بكل وجه، ويظهر 

امي  بضعف العقيدة والضالل إىل آخر ما فهت به  ،التهويل الذي صنعته با
  ا.هـ .هداك اهللا دون مزيد تبصر وال روية
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عقيدة أهل  عقيدة األشاعرة  ال يزال مصرًا على جعلأنه  والجواب:
  !!!السنة

ت هلا رأيكنت عازماً على مناقشة كل ما ذكر يف أوراقه لكن لشدة هزاقد  و 
    . ، ومستغنياً بالتمثيل عن التفصيلاالكتفاء مبا تقدم ذكره من طوامها

وألفت النظر إىل أن بعضهم ظن أن الشيخ العالمة حممد بن صاحل 
ل إن الويل ميكن أن سبق حممد بن موسى الشريف بالقو  –رمحه اهللا  –العثيمني 

 العثيمني يف شرح الشيخ حممد بن صاحلذكر  ما معتمدًا على حييي املوتى ،
كما يف قصة الرجل الذي مات   الواسطية : فأجيب بأنه وقع ألتباع الرسول 

   ١محاره يف أثناء الطريق، فدعا اهللا تعاىل أن حيييه، فأحياه اهللا تعاىل ا.هـ

أن يزعم  –رمحه اهللا  –وهذا خطأ ظاهر وحاشا اإلمام حممد بن عثيمني 
ن هذا اعتقاد أهل البدع ال اعتقاد السلف، أنه ميكن للويل أن حييي املوتى، أل

والشيخ حممد بن عثيمني من أئمة السلفية يف هذا العصر، وذلك أن كالم الشيخ 
ابن عثيمني صريح يف أنه دعا اهللا تعاىل فاستجاب اهللا دعاءه بأن أحىي سبحانه 

  امليت . وفرق كبري بينهما !!  احلمار احلمار، ال أن الرجل أحىي 

  

                                                 
٢/٣٠٢( ١. (  
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 من أهل السنة أن أحد إخواننا الفضالء من - إخواين القراء - شروإين ألب
لى ثالمثائة صفحة على كتاب كتب ردًا مطوًال يزيد عقد  أهل السنة  علمطالب 

 عجل اهللا " ت الكبار بين التحطيم واالنبهارالقدوا" حممد بن موسى الشريف
  .بإخراجه

 ا حيسنه وهويتكلم يف ختصصه وماخلتام أنصح الطيار أن  قبلوإين 
يدع الكالم يف علوم الشريعة وعقيدة أهل السنة ألهلها حىت يدرسها الطريان، و 

زيادة على مهلكة  داعيًا لبدع حقًا وخيلص نفسه من كل شائبة وإال سيكون رأساً 
  .ما تقدم

ْر  كما قال تعاىل   ،هذه ذكرى أرجو أن يقبلها إن كان ممن خيشى َفذَكِّ
ُر َمْن َيْخَشى ىِإْن نـََفَعِت الذِّْكرَ    ،إال البالغ وإن مل يقبلها فليس عليّ   َسَيذَّكَّ
ْر ِإنََّما َأْنَت ُمذَكِّرٌ  وقال  ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالُغ   كما قال تعاىل   َلْستَ  َفذَكِّ
   َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطرٍ 

W ال مانع عندي بل أنا راغب يف أن نتحاكم وإياه عند من شاء 
من علمائنا علماء أهل السنة كمعايل الشيخ صاحل الفوزان ومعايل الشيخ 

أسأل اهللا بكرمه أن يتقبل عبداحملسن العباد. وال إخاله جيرؤ لعلمه بالنتيجة مسبقاً، 
وأن يهدي حممد بن موسى الشريف  ،الرد فإنه مما ادخره يف يوم احلاقة والقارعة هذا

  .ملا فيه رضاه سبحانه
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  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                   
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  مقدمة الكتاب                                 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم                       

  أما بعد: 

أجرت قناة اجملد قبل أكثر من شهر لقاًء يف برنامج "ساعة حوار" مع فقد 
عنوان اللقاء: القدوات الكبار بني الدكتور الطيار حممد بن موسى الشريف، وكان 

ذا العنوانالتحطيم واالنبهار، وأصل اللقاء    .وأكثره مأخوذ من كتيب له 

وقد طُرح يف احلوار ما ال جيوز السكوت عنه من منكرات ختالف معتقد 
  .- معتقد أهل السنة –احلق 

ليس على عقيدة سنية  -هداه اهللا–والدكتور حممد بن موسى الشريف 
أن حييي  هكنعقدية، من ذلك ادعاؤه أن الويل مي بل صاحب ضالالت صافية،

حماضرة  يف إجابة على أسئلة -كما هو موجود يف موقعه "التاريخ"–املوتى، يقول 
   له عن العز بن عبدالسالم:

  : كيف منيز بني الكرامات احلقيقية والكرامات املزعومة؟  السائليقول 

نة واجلماعة يثبتون الكرامة باختصار أهل الس فقال في الجواب:
بشرائطها الشرعية، والقول املشهور عند أهل السنة: كل ما جاز أن يكون معجزة 
لنيب، جاز أن يقع كرامة لويل". على هذا اإلطالق يعين: األنبياء كانوا حييون 
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املوتى، جيوز للويل أن تكون له كرامة إحياء املوتى، األنبياء كانوا يفعلون كذا، جيوز 
ويل أن يفعل كذا كرامة. "شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ومن َلفَّ َلفَُّه لل

ونسج نسيجه يف مسألة الكرامة قال: "ال، ال تصل كرامة الويل إىل معجزة النيب" 
قال: هذا يوقع يف اخللط والوهم؛ ألن معجزة النيب هي آية نبوته وهي برهان على 

رجة أن تكون يف درجة معجزة ال تصلح أن ترقى إىل د النبوة، والكرامة كرامة للويل
لكن الوقائع التارخيية املشهورة الثابتة قد ترد على هذا القول، وتوافق القول النيب، 
  . ١انتهى كالمه .األول

هو أن   -بزعم حممد بن موسى الشريف -عند أهل السنة القول األولف 
ميكن  ، وأنه كمااألمرينال فرق بني ككرامة النيب، وأنه   ميكن أن تكون كرامة الويل

وهو  ،قول غالة الصوفية هذاحييي النيب املوتى، كذلك قد حييي الويل املوتى، و  أن
  خلطاً وجهًال مبعتقد أهل السنة. على أن عند الرجل يدل

  .املشهور عند أهل السنة" أن هذا القول هو": بل زاد على ذلك بزعمه

فقد " النبواتباس ابن تيمية يف كتابه "أبو الع شيخ اإلسالم أما اإلمامو 
 ترى األشاعرة بن صفوان وهو قول األشاعرة، لذا ذكر أن هذا قول أتباع جهم

وهو منت عند  –" الجوهرة"أن كرامة الويل تصل إىل كرامة النيب كما يف  يقررون
  . معجزة النيبالويل و  كرامةبني  وأنه ال فرق  ،وشرحها –األشاعرة 

                                                 
  وقد نقلته يف الشريط بصوته فلرياجع . ١
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  هذا أوًال. ال يعرف معتقد أهل السنة -اهللاهداه –فالدكتور 

  ثانياً. ينسب قول أتباع جهم إىل أهل السنةمث 

يقرر ما يقرره و  القول املشهور عند أهل السنة، جيعلهوثالثة الدواهي أن 
من كالمه، ولو  بنصه نقلتهغالة الصوفية من أن الويل بإمكانه أن حييي املوتى، كما 

وسى الشريف إال هذا لكفى حىت يُعرف قدره يف بن ممن معتقد حممد  يكنمل 
  .معتقد أهل السنة واجلماعة السلفينيمعرفة 

قد يف تقريره ملعت خللطه الكبريمزيد بيان وتوضيح  -إن شاء اهللا –وسيأيت 
أتى بكالم هلم خيالف معتقد ملا عن بعض رؤوس أهل البدع  أهل السنة، بل ودفاعه

  .من ذلك اهللاب وأيده ودّعمه، نعوذصحيحًاَ◌  أهل السنة وجعله كالماً 
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W 

אאא 

  

Wא من طرق أهل البدع يف تقرير باطلهم سلوك سبيل   א
: يف أوائل الرد على الزنادقة واجلهمية  اإلمام أمحد ، قالترك التفصيلاإلمجال و 
 يف خمتلفون فهم الفتنة عقال وأطلقوا البدعة ألوية عقدوا الذين اجلاهلني وتأويل
 ويف اهللا ويف اهللا على يقولون الكتاب مفارقة على جممعون للكتاب خمالفون الكتاب
 مبا الناس جهال وخيدعون الكالم من باملتشابه يتكلمون علم بغري اهللا كتاب
   ا.هـ املضلني فنت من باهللا فنعوذ عليهم يشبهون

 ذا اللفظ اجململ مطلهبا وايمرر ل ،عرف املراد منهال ي جممالً  اً نصفيوردون  
     .معىن باطالً يريد به املبتدع  ، وصحيح مبعىن يفهمه  والسين

 يف أمحد اإلمام قال كما  : - رمحه اهللا - اإلمام أبو العباس ابن تيمية  الق
 على متفقون للكتاب خمالفون الكتاب يف خمالفون هم:  فقال البدع ألهل وصفه
 مبا الناس جهال على ويلبسون الكالم من باملتشابه يتكلمون الكتاب أهل خمالفة

ا اليت املعاين عرفت املتشابه، فإذا من به يتكلمون  العبارات هذه بأمثال يقصدو
 الباطل وينفي والسنة الكتاب أثبته الذي احلق يثبت حبيث والسنة كتاببال ووزنت
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 من األهواء أهل سلكه ما خبالف احلق هو ذلك كان والسنة الكتاب نفاه الذي
 التفصيل بيان غري من واملسائل الوسائل يف وإثباتا نفيا األلفاظ ذه التكلم

  ١لشبهة ا.هـا مثارات من وهذا املستقيم الصراط هو الذي والتقسيم

 ،والباطل احلق حيتمل الذي املتشابه اجململ باللفظ أيضا : فتكلموا وقال
م الناس أومهوا حق أيضا هو ما به قصدوا وإن ،باطل هو ما به قصدوا ولكن  مل أ

 من باملتشابه يتكلمون اهللا رمحه أمحد قال كما باطل هو ما نفي إال به يقصدوا
  ٢ا.هـ عليهم يشبهون امب الناس جهال ويومهون ،الكالم

 وجهان له الذي هو الكالم من باملتشابه يتكلمون فقوله: ابن القيم  اإلمام قال
 وجهان له الذي املغشوش النقد الزغل أهل ينفق كما الناس جهال به خيدعون
 من طوائف بذلك ضل قد كم اهللا إال إله فال الناس من يعرفه مل من به خيدعون

  ٣اهللا ا.هـ إال حيصيهم ال آدم بين

 - " القدوات الكبار بين التحطيم واالنبهارإىل عنوان احلوار " ومن نظر 
" القدوات الكباروله "ما معىن قأنه لفظ جممل، ف وجد –أيضًا  وهو عنوان كتيبه

من أهل السنة أو من سواَءً◌ كان وة أن كل رجل له أتباع يعترب قد هل معناه:
  ؟فال حيّطم غريهم

                                                 
   )١/١٢٧الفتاوى الكربى ( ١
  )١/٣١٦بيان تلبيس اجلهمية (  ٢
  . )٣/٩٢٩الصواعق املرسلة ( ٣



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٠

 كتيبه ويف لقائه يدل على هذا األمر، أما تنظريه سواء إن تطبيقه العملي يف
  .أهل السنة يريد بالقدوات الكبار فيدل على أنه، ئهلقايف كتيبه أو يف 

الرجل يريد بالقدوات الكبار أناسًا من أهل البدع وأضاف إليهم أناسًا من و     
كما - قصدأهل السنة من باب ذر الرماد يف العيون، سواًء كان بقصد  أو بغري 

  .-سرتاه إن شاء اهللا 

 يريد أهو تردد يف مراد الدكتور "م واالنبهاربين التحطيقوله " مث من تأمل
حتطيمًا للقدوات الكبار فال يصح  هيعترب و الرد على أهل البدع  ذم بذم التحطيم

   ! -لقائهكما يؤكد ذلك صنيعه يف كتيبه ويف -فعله 

يوهم ذلك  كما  -ذا أخطأ فال ُحيَطَّم نة إأم أنه يريد أن الرجل من أهل الس
  ؟-بتنظريه

يف ملة أنه يستعمل األلفاظ اجملوسبب هذا التناقض بني التنظري والتطبيق: 
  .عند التطبيقحىت ميرر الباطل الذي يريد التنظري، 

قد ردوا على أهل البدع ومل  مأ وأما من نظر يف هدي أئمة السنة، وجد
ذه األلفاظ املزخرف ة باسم حتطيم الكبار، فاإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل يغرتوا 

وكذلك اإلمام أمحد  ،١ وجّهلهرد على احلارث احملاسيب وضلله  -رمحه اهللا  -السنة 
مع أن  ،ردوا على احلسن بن صاحل بن حيي -رمحهما اهللا  - واإلمام سفيان الثوري

                                                 
 ) .٢٣٤-١/٢٣٣طبقات احلنابلة ( ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣١

 ،ى سالطني اجلورالرجل ما كانت عنده إال بدعة واحدة وهو أنه يرى السيف عل
ومل يكن يرى الصالة خلفهم ال صالة اجلمعة وال صالة اجلماعة،و مل خيرج على 
 السلطان، ومع ذلك بّدعه وضلله مجع من أئمة السنة كاإلمام سفيان الثوري وغريه

ذيبانظر كالم الن ، ب ترمجة احلسن بن التهذي ووي وغريه من أئمة السنة يف 
  . ١يف طبقات احلنابلة  م أمحدكالم اإلما  صاحل بن حي، و

رتددوا ألجل هذه مل يو هابوا الكالم يف هؤالء الرجال مل يهؤالء األئمة ف
  العبارات املزخرفة كتحطيم الكبار!

  .من أسرع الناس نصحاً ونصرة لدين حممد  بل كانوا 

بل إن أئمة اإلسالم يرون أن العامل السين السلفي إذا أخطأ يف مسألة ال  
م يرون الرد  ،الف فيهايسوغ اخل ولو كان عاملاً جليًال رأساً من رؤوس على قوله فإ

  : -رمحه اهللا  -إلمام أبو العباس السنة، كما قرر ذلك ا

 أن إما اإلنكار فإن بصحيح ليس فيها إنكار ال اخلالف مسائل وقوهلم
 إمجاعا أو سنة خيالف القول كان فإذا األول أما العمل أو باحلكم القول إىل يتوجه
 من عند ضعفه بيان مبعىن ينكر فإنه كذلك يكن مل وإن وفاقا إنكاره وجب قدميا
 خالف على كان فإذا العمل وأما والفقهاء السلف عامة وهم واحد املصيب يقول
 حديث من ذكرناه كما اإلنكار درجات حبسب أيضا إنكاره وجب إمجاع أو سنة

                                                 
١/٥٨( ١. (  



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٢

 قد كان وإن سنة خالف إذا حلاكما حكم ينقض وكما فيه املختلف النبيذ شارب
   العلماء بعض اتبع

ينكر  مساغ فيها ولالجتهاد إمجاع وال سنة املسألة يف يكن مل إذا وأما 
 يعتقد القائل أن جهة من اللبس هذا دخل وإمنا مقلدا أو جمتهدا ا عمل من على
  ١ا.هـ الناس من طوائف ذلك اعتقد كما االجتهاد مسائل هي اخلالف مسائل أن

وابن مفلح يف "اآلداب  ٢وكذلك تلميذه ابن القيم يف "أعالم املوقعني" 
وقد أورد اإلمام ابن عبدالرب يف كتابه " جامع بيان العلم وابن عبدالرب    ٣الشرعية"

حتت باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن  ٤وفضله " آثارًا يف ذلك
ذكر بعض ما خطّأ فيه االختالف خطأ وصواب يلزم طالب احلجة عنده ، و 

  . بعضهم بعضاً وأنكره بعضهم على بعض عند اختالفهم ا.هـ

 ،: إياكم وحتطيم الكبارقط وال أئمة السنة من أتباعهم السلف لفلم يق
ا على كثري من العامة الذين ال يعمثل و  رفون هذه العبارات املزخرفة اليت يـَُلبَّس 

م لكتاب اهللا متحقيقة املراد منها بعون وما أكثر اآليات اآلمرة باألمر ، أل
 اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعونَ  ُأمَّةٌ  ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ   باملعروف والنهي عن املنكر كما قال تعاىل

                                                 
  . ١٤٥بيان الدليل يف بطالن التحليل ص  ١
٢٩٩/ ٣(  ٢( . 
١٩١/ ١( ٣ ( .  
٢/٩١٣( ٤( . 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٣

َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ   ُكْنُتمْ  وقال   اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  ْخرَِجتْ أُ  ُأمَّةٍ  َخيـْرَ   بِاللَّهِ  َوتـُْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتـَنـْ
  وقال  َبِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بـَْعضٍ  َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنون 

َهْونَ   َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َويُِطيُعونَ  الزََّكاةَ  يـُْؤُتونَ وَ  الصَّالةَ  َويُِقيُمونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ
 ِفي َمكَّنَّاُهمْ  ِإنْ  الَِّذينَ  وقال   َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهُ  َسيَـْرَحُمُهمُ  ُأولَِئكَ 
 َوِللَّهِ  َكرِ اْلُمنْ  َعنِ  َونـََهْوا بِاْلَمْعُروفِ  َوَأَمُروا الزََّكاةَ  َوآتـَُوا الصَّالةَ  َأَقاُموا اْألَْرضِ 
 اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّالةَ  َأِقمِ  بـَُنيَّ  يَا  وقال  اْألُُمورِ  َعاِقَبةُ 

  .   اْألُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبرْ 

  

Wאא   ن ليه، وكل مجلس الناس إكل من جلس إىل الناس
 كتاب كما قال أبو بكر بن عياش كما يف تلخيص  أتباعاً أذانًا و جيد تكلم 

 من فقال الناس إليهم وجيلس جيلسون أقواما باملسجد إن له قيل ملا :١االستغاثة
م ذكرهم ويبقى ميوتون السنة أهل ولكن إليه جلس للناس جلس  بعض أحيوا أل

ْعَنا َلَك ِذْكَركَ   تعاىل قوله من نصيب هلم فكان الرسول به جاء ما  أهل و  َورَفـَ
م ذكرهم وميوت ميوتون البدعة  فكان اهللا فبرتهم الرسول به جاء ما بعض شانوا أل
  ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْألَبـْتَـرُ   تعاىل قوله من نصيب هلم 

                                                 
١/١٧٥( ١(  



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٤

 زياد بن كميل يا قال علي بن أيب طالب: ،١كما روى أخرج ابن عساكر
 ثالثة الناس لك أقول ما عين احفظ للعلم ، أوعاها وخريها أوعية القلوب هذه إن
 ريح كل مع مييلون ناعق كل أتباع رعاع ومهج جناة سبيل على ومتعلم رباين عامل
  ٢وثيق . ركن إىل يلجؤوا ومل العلم بنور يستضيئوا مل

وإمنا العربة   الكتابة،اإللقاء و حسن الكالم وال ليست العربة بكثرة ف  
سلف هذه  وما كان عليه  وسنة رسولهاهللا كتاب لحيث موافقته من  بالكالم

ه مقبول وسعيه مشكور، وإن كان على خالف األمة، إن كان احلال كذلك فكالم
  كثر أتباعه.و  أثنوا عليه،وإن مدحه الناس و  ،مردود على صاحبهفإنه  ذلك

  

א אא  א نه أ من كو : كثري من الناس يترب
وجدته  صنيعه إىل تنظر  إذا ، و ٣قطبيًا أو سرورياً  إخوانيًا أو أشعريًا أو معتزليًا أو

ول باجلرب يف أفعال ال يثبت من الصفات إال سبعًا ويق كمن،  أنه أشعرييدل على 

                                                 
 ) .٥٠/٢٥١( دمشق مدينة تاريخ ١
 لكميل عليه اهللا رضي طالب أيب بن علي ) وقال٢/١١٢قال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ( ٢
 عندهم . لشهرته االسناد عن يستغين العلم أهل عند مشهور حديث وهو النخعي زياد بن
وقد فصلت يف حال السرورية والقطبية يف درس مسجل بعنوان ( كشف اللثام عند هدم الرتايب ملسلمات  ٣

دية خصوصاً يف درس مسجل بعنوان ( اإلسالم ) وتكلمت عن اإلخوان املسلمني عموماً وعنهم يف السعو 
  على خطا حسن البنا )



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٥

ال  قولهفأتربأ من األشاعرة، لست أشعرياً بل  :قولييف باب اإلميان مث  باإلرجاء اهللا
  .وحالهبواقعه ن العربة يقبل، أل

كثري من احلركيني يسريون على طريقة اإلخوان املسلمني حذو القذة مثله  و 
سليمة؛ ألنه نشأ يف بيئة أهلها على عقيدة  يف التوحيد مبالقذة، إال أن عقيد

دعوة إىل اهللا على خالف منهج يف الجتد منهاجهم  ، لكنيف التوحيد سلفية
 أو السرورينياملسلمني أوالقطبيني أو اإلخوان على طريقة  م، بل جتدهالسلف
   .الصوفية التبليغيني

املقولة، من هذه  تربؤوا، ونأو سروري ونأو قطبي ونإخواني م: إنك قلتفإذا 
باالسم وهو يسري  يتربأ من كونه إخوانياً  الذي الرجلأن  من هذه النسبة، واعلموا و

وال يقوم وانيني باالسم هو أشد ممن ينتسب إىل اإلخومنهجه  هلافععلى طريقتهم بأ
لكونه يسري على طريقتهم، ال  عليه ما على اإلخوانيني من الذمبطريقتهم بالفعل، ف

عن اإلخوان املسلمني أو عن القطبيني أو فيها له أقواًال يدافع أن سيما إذا علمت 
حممد بن موسى  يف كالم الدكتور - إن شاء اهللا- عن السروريني، كما سرتى هذا

  .الشريف 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٦

W 

אאאW 

 

אWא  َحممد بن  دكتور احملطمون للقدوات يف نظر ال نم
؟ إذا قرأت كتيبه وجدته يف املقدمة ويف مواضع -هدانا اهللا وإياه-موسى الشريف 

م السلفيني، وإذا رأيت لقاءه الذي من كتيبه يلمح تلميحًا كالتصريح أن ه يريد 
 ؟السلفيني، وضرب مثاًال على هؤالء ي يف قناة اجملد تراه صرّح بأنه يعين أجر 

  .باإلمام األلباين رمحه اهللا

  

Wאأن ميثل موسى الشريف  بن حممدالدكتور ملا أراد  א
هل يا ترى مّثل باإلمام فن، معاصريو ماضني ذكر أناسًا يف نظره الكبار لقدوات ل
أو مّثل بأئمة العصر الثالثة اإلمام عبدالعزيز بن  ؟مد بن عبدالوهاب رمحه اهللاحم

 ناصر الدين األلباين؟ عبداهللا بن باز واإلمام حممد بن صاحل العثيمني واإلمام حممد
ومن  بل الثالثة قد ناهلم شيء كثري من هؤالء احلركيني األئمة مع أن هؤالء

   مّثل خبمس شخصيات: قدل ،سهمرؤو 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٧

فهما اإلمامان السلفيان اإلمام أبو العباس  :أما الشخصية األولى والثانية
مث ملا أراد أن ميّثل  ،- رمحه اهللا - وتلميذه اإلمام ابن القيم - رمحه اهللا -ابن تيمية 

م  لميذه باجلهمي املعاصر زاهد الكوثري وبتمثل ، -بزعمه–بالذين حيطمو
غدة، يوهم بعدم ذكر أمسائهم أن السلفيني هم الذين  اآلخر عبدالفتاح أبو اجلهمي
يريد باحملطمني للكبار السلفيني، فلما  -كما تقدم   -ا هؤالء األئمة؛ ألنه حطمو 

اهد الكوثري وبكلمات ابن القيم أتى بكلمات لز اإلمام ذكر اإلمام ابن تيمية و 
ء، يوهم القارئ الذي ال يدري عن إىل الكتب من غري ذكر لألمسا لتلميذه وعزا

على اإلمامني ابن تيمية وابن  - بزعمه – ؤلفي هذه الكتب أن السلفيني اعتدوام
  .- رمحهما اهللا -القيم 

  

العامل ابن حجر رمحه اهللا، ونقل كالم  وهو :الشخصية الثالثة ذكر ثم
وف بعدائه زاهد الكوثري يف ابن حجر من غري عزو إليه، ونقل كالم الشاجيي املعر 

، فيما ينقله عن بعضهم يف الطعن على ابن حجر رمحه اهللا، السلفيني ألهل السنة
الحظ عمن ينقل! إما عن جهمي كزاهد الكوثري أو عن عدو ألهل السنة  
كالشاجيي، مث ملا تكلم على احلافظ ابن حجر وأراد أن يربأه وقع هو يف نقده 

  افظ ابن حجر من أهل السنة .وأخرج احل

: "ما هذا  " القدوات الكبار بين التحطيم واالنبهاركتابه "  يف يقول
 اآلن هوفوهل ابن حجر يف حجر حمجور عن أهل السنة حىت ُخيرج من مجهورهم" 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٨

ملن ينتمي رمحه "و  ر من مجهور أهل السنة، مث قال ابن حجعلى من خيرج  ينكر
  ألهل السنة، أعوذ باهللا من هذا الضالل"  اهللا، إن مل ينتم

الطيار الشريف يقرر أن ابن حجر من أهل السنة، لكن جلهله تناقض ف
أما إن أردنا احلديث عن أهل السنة  وأخرج ابن حجر من أهل السنة فقال: "

واجلماعة يف مقابل فرق الضالل كالرافضة والنصريية وأمثاهلم، فإن ابن حجر علم 
ي والعاصم من االجنرار من أعالم أهل السنة واجلماعة ورمز من رموزهم واهللا اهلاد

  ١إىل الفنت العظام" إىل آخر كالمه

أن ألهل السنة إطالقني: إطالق جتاه الرافضة، وهذا يدخل فيه  فهو يقرر
وإطالق خاص وهو على َمن  األشاعرة واملعتزلة وكل طائفة بدعية وكل رجل مبتدع، 

عتزلة من كان على ما عليه السلف وهذا ال يدخل فيه األشاعرة وال غريهم كامل
و"جمموع  ٢اإلمام أبو العباس ابن تيمية يف "منهاج السنة" باب أوىل وقد ذكر هذا

                                                 
  .٧٥ص ١

من كتايب (تأكيد املسلمات السلفية يف نقـض الفتـوى اجلماعيـة يف أن األشـاعرة مـن الفرقـة غـري املرضـية  ٢
شــاع يف هــذا الــزمن عنــد كثــريين إدخــال األشــاعرة يف أهــل الســنة معتمــدين يف هــذا علــى كــالم البــن تيميــة  ) :

م أهل احلديث فعلـى وهو أن  ألهل السنة اطالقني إطالقاً عاماً وهو ما يقابل الرافضة وإطالقاً خاصاً واملراد 
اإلطــالق األول تكــون األشــاعرة مــن أهــل الســنة وإذا أرادوا تعليــل إدخــال األشــاعرة يف أهــل الســنة قــالوا : هــم 

  أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة وقد وقع هؤالء يف خطئني :
األول / يف فهم كالم ابن تيميـة فإنـه ملـا ذكـره أراد يف اسـتعمال عامـة النـاس ال يف اسـتعمال الشـرع وكـالم 
العامة الينبين عليـه شـرع وإمنـا  يـذكره مـن بـاب اإلخبـار بـبغض النـاس للرافضـة مث علـى فهـم هـؤالء لكـالم ابـن 

  تيمية تكون املعتزلة من أهل السنة !!



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٣٩

اإلطالق عند العامة، ال مبا دل عليه الكتاب والسنة  ذاالفتاوى" وذكر أن املراد 
: املسلمون يف العراق طائفتان: كمثل أن يقال  وما سار عليه سلف هذه األمة،

 عامةاملعتزلة وغريهم، هذا استعمال  ضمن أهل السنة:أهل سنة وشيعة، وتذكر من 
  .ال استعمال الكتاب والسنة على فهم سلف هذه األمة الناس

يقول: إن أردنا احلديث عن أهل السنة واجلماعة يف مقابل فرق  فهو
الضالل كالرافضة والنصريية وأمثاهلم، فإن ابن حجر علم من أعالمهم، إىل آخره، 

ر ليس من أهل السنة باملعىن اخلاص الذي يقابل أهل معىن هذا أن ابن حج

                                                                                                                      
لهم إدخـال الرافضـة يف أهـل السـنة قيمـا وافقـوا فيـه أهـل السـنة. وبعـد هـذا إليـك الثاين /أنه يلـزم علـى تعلـي

 بــني الطوائــفهنــا أن املشــهورين مـن  فاملقصـود) : ٤/١٥٥نصـوص اإلمــام ابـن تيميــة الــيت توضـح مــراده قــال (
ن العامة إ حىت الرافضة بالبدعة الطوائفالعامة بالبدعة ليسوا منتحلني للسلف بل أشهر  واجلماعةأهل السنة 

ــم  ال خمالفــة  أكثــرتعــرف مــن شــعائر البــدع إال الــرفض والســىن يف اصــطالحهم مــن ال يكــون رافضــيا وذلــك أل
ـــة وملعـــاين القـــرآن وأكثـــر قـــدحا يف ســـلف األمـــة وأئمتهـــا  ـــالألحاديـــث النبوي يف مجهـــور األمـــة مـــن مجيـــع  وطعن

أهـل  فلفـظ ) :٢/٢٢١هـ وقال يف املنهـاج(ا. السلف كانوا أشهر بالبدعة متابعةكانوا أبعد عن   فلما الطوائف
يــراد بــه أهــل  وقــد الرافضــة إال الطوائــفيف ذلــك مجيــع  فيــدخل الثالثــة اخللفــاءالســنة يــراد بــه مــن أثبــت خالفــة 

يثبـت الصـفات هللا تعـاىل ويقــول إن القـرآن غـري خملــوق وإن اهللا  مــناحلـديث والسـنة احملضـة فــال يـدخل فيـه إال 
الرافضـي يعـىن  وهـذا.وغـري ذلـك مـن األصـول املعروفـة عنـد أهـل احلـديث والسـنة  درالقـيرى يف اآلخرة ويثبت 

وهــو اصــطالح العامــة كـل مــن لــيس برافضــي قـالوا هــو مــن أهــل  األولاملصـنف جعــل أهــل الســنة باإلصـطالح 
ال يقوهلا إال بعضهم مع حتريفه هلا فكان يف نقلـه مـن الكـذب واإلضـطراب  مقاالتالسنة مث أخذ ينقل عنهم 

   ا.هـ عرف أن مراده بأهل السنة السنة العامة وإذاعلى ذوي األلباب  خيفىما ال 
  )١/٥٣( -رمحه اهللا -وانظر شرح الواسطية لشيخنا حممد بن عثيمني 

  
  



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٠

الذي حطم  نْ مَ  على هذافمن أهل البدع،  فالزم قوله أن ابن حجر  البدعة،
ا؟  نْ مَ و  !الكبار؟   !الذي قدح فيمن اعتىن بشرح السنة وبيا

الشهيد إىل آخر  حسن البنا، ومساه اإلمام  فهو :الشخصية الرابعة أما
البنا عرف ، حىت يوغريها من خمالفات حسن البنا يف العقيدة شيئاً  وسأذكركالمه، 

وأنه يأيت  ،خيالف تطبيقهرف أن تنظري حممد بن موسى الشريف عوي ،على حقيقته
ا خالفوعند التطبيق ي ،باأللفاظ اجململة   .تنظريه ريد 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤١

                                    W  

אאW 

 

אL א  بذلك كما أقررجل صويف، بايع على الطرق الصوفية،   أنه 
، وقد يظن ظان أن حسن البنا تراجع عن التصوف، كما أشار هلذا على نفسه 

حسن البنا أنفسهم وأول من يرد هذا أتباع  ،حممد بن موسى الشريف يف كتيبه
" يقول: التفسير السياسي لإلسالميف كتابه "وي أبو احلسن الندومناصروه، ف

ويف تكوين حركته الكربى إنه كان يف أول أمره  "ونصيب الرتبية الروحية يف تكوينه
وكان قد مارس أشغاهلا  ،الطريقة احلصافية الشاذلية على -كما صرّح بنفسه–

 وأذكارها وداوم عليها مدة، وقد حدثين كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقي
ذه األشغال واألوراد إىل آخر عهده، ويف زمحة أعماله، وكان إعجابه  متمسكًا 

اه والده" إىل ومواظبته على وردها املعروف بالوظيفة الرزيقية صباحاً ومساًء تبعاً الجت
  ١.آخر كالمه

  

                                                 
  . ١٣٨ص ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٢

אLويلقي القصائد الشركية حيضر املوالد النبوية أنه كان א، 
يف  "وأذكر أنه كان من عادتنا أن خنرج يف ذكرى مولد الرسول  يقول يف مذكراته

املوكب بعد احلضرة كل ليلة، من أول ربيع األول إىل الثاين عشر منه، وحنن يف 
املوكب وحنن ننشد القصائد املعتادة يف سرور كامل وفرح تام" إىل آخر كالمه. بل  

  :اين شركيوشطره الث كان يردد يف املوالد النبوية بيتاً شطره األول بدعي

  وسامح الكل فيما قد مضى وجرى  هذا احلبيب مع األحباب قد حضرا 

َوَمْن أنه ال يغفر الذنوب وال يسامح الكل إال اهللا، كما قال تعاىل  ومعلوم      
عنه أخوه عبدالرمحن البنا كما يف كتاب  نقل هذا،   يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَّهُ 

  .ملؤلفه جابر رزق  ١"قالم تالميذه ومعاصريهحسن البنا بأ"

  

אLالوالء والرباء بعقيدة القيامضعيف  حسن البناأن  א، 
ومن دين، من أجل رض ال األ من أجل أن عداءه مع اليهود عداء وذلك أنه قرر
"إن خصومتنا لليهود ليست دينية؛ ألن القرآن الكرمي حض على : ذلك قوله

                                                 
  . ٧١ص  ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٣

م ومص اإلخوان نقله حممود عبداحلليم يف كتاب "تهم" إىل آخر كالمه، ادقمصافا
  .  ١"المسلمون أحداث صنعت التاريخ

ال تعاىل  هذا من قول اهللاأين ف ،من الكذب العظيم على كتاب اهللا وهذا
وَلُه َوَلْو َكانُوا َتِجُد قـَْومًا يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرسُ 

يَماَن  َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشيَرتـَُهْم ُأولَِئَك َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهُم اْألِ آبَاَءُهْم َأْو َأبـْ
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُدْ  ِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـْ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأولَِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ،  اللَُّه َعنـْ
ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـ  : أين قوله تعاىلو 

ُهْم ِإنَّ اللََّه ال  يـَْهِدي اْلَقْوَم بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
  ؟الظَّاِلِمينَ 

النصارى إخواناً أنه جعل  ومن ضعف قيام حسن البنا بعقيدة الوالء والرباء
كالمه: "عند إخواننا املسيحيني " يريد بذلك يف ضمن   هقولومن ذلك  ،له

" حسن البنا مواقف في الدعوة والتربيةالنصارى، كما ترى ذلك يف كتاب "
  . ٢لعباس السيسي

  

                                                 
١/٤٠٩( ١(  
 . ١٢٠ص ٢



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٤

אאL كان يدعو لرافضة، فقد  متيع حسن البنا ومداهنته ل
ذكريات "يف كتابه  فضة، يقول تلميذه عمر التلمساينالرابني أهل السنة و  ريبللتق

وهو شيعي  السيد القمي: "ويف األربعينيات على ما أذكر، كان  ال مذكرات"
املذهب" يعين رافضي "ينزل ضيفًا على اإلخوان يف املركز العام، ووقتها كان اإلمام 
الشهيد يعمل جادًا على التقريب بني املذاهب حىت ال يتخذ أعداء اإلسالم الفرقة 

ن خالله على متزيق الوحدة اإلسالمية، وسألناه يوماً بني املذاهب منفذًا يعملون م
عن مدى اخلالف بني أهل السنة والشيعة، فنهانا عن الدخول يف مثل هذه 
ا، واملسلمون على ما  املسائل الشائكة اليت ال تليق باملسلمني أن يشغلوا أنفسهم 

ن ال نسأل نرى من تنابذ يعمل أعداء اإلسالم على إشعال ناره، قلنا لفضيلته: حن
عن هذا للتعصب أو توسعة هلوة اخلالف بني املسلمني، ولكننا نسأل للعلم؛ ألن 
ما بني السنة والشيعة مذكور يف مؤلفات ال حصر هلا وليس لدينا من سعة الوقت 
ما ميكننا من البحث يف تلك املراجع، فقال رضوان اهللا عليه: اعلموا أن أهل 

لمة ال إله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا وهذا السنة" والشيعة مسلمون جتمعهم ك
أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء، أما اخلالف بينهما فهو يف 

  ١أمور من املمكن التقريب فيها بينهما" انتهى كالمه

جنتمع مع الرافضة ميكننا أن  هأن أن يقول عاقل فضًال عن عامل: هل يصح
 كتاب  ف بينهم كما يفة كلهم إال تسعة أو ستة على خالالذين يكفرون الصحاب

  ؟ " للكليينالكافي"
                                                 

٢٥٠ ١ .  



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٥

   ؟بالزىن الذين يرمون عائشة أميكننا أن جنتمع مع الرافضة 

 يف كتاب اهللا الطاغوت إذا ذكر قولونالذين يأميكننا أن جنتمع مع الرافضة 
   ؟  فاملراد به الفاروق عمر 

يف أوليائهم وأئمتهم حىت زعموا ين غلو الذأميكننا أن جنتمع مع الرافضة 
م يعلم    يتصرفون يف الكون؟ون الغيب و أ

ومع ذلك كله يقول حسن البنا: إن اخلالف بني السنة والشيعة، يف أمور 
تان عظيم.   من املمكن التقريب فيها بينهما!! سبحانك هذا 

  



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٦

W 

אאWא 

  

أن ينقل كالمًا يدلل به على  ملا أراد الدكتور حممد بن موسى الشريف
ام  سالمة عقيدة حسن البنا، قال: "هذا الرجل قد وجهت إليه سهام مغرضة، وا

حممد  مث قال  ،مع ما سبق نقله عنه قوله " بغري حق " تأمل ،يف عقيدته بغري حق"
عقيدة حسن البنا: "كيف ال وهو القائل العقيدة  حسن الشريف مستدًال على

إذا قال رجل: العقيدة أساس العمل، صارت عقيدته هل له عجبًا  أساس العمل"
الرافضة يقولون: العقيدة أساس العمل، لكن ماذا يريدون بالعقيدة. فإن صحيحة؟ 

أراد قال العقيدة أساس العمل  اومثل هذا يقال يف حسن البنا الصويف فهو إذ
: "وهو القائل -تكملة ملا مضى - ١الشريف يقول ،عقيدة الصوفية ألنه صويف

وحنن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم  : "حسن البناأيضاً" يعين 
هذه املعاين إىل اهللا تبارك وتعاىل أسلم وأوىل باإلتباع حسماً ملادة التأويل والتعطيل" 

   ا.هـ

ة تدعبحسن البنا يف تقرير عقيدة التفويض امل عننقله الشريف هذا الكالم 
ومن البدهيات  ،يف هذا الباب وهي شر عقائد أهل البدع يف أمساء اهللا وصفاته،

                                                 
  . ٧٦كتاب القدوات الكبار ص ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٧

أهل السنة يثبتون ألمساء اهللا وصفاته معاٍن وكيفيات  أنأهل السنة،  لطالب علم
إن الكيفية لمفوضة، ويقولون ا يف لغة العرب، خالفًا لويقولون املعاين معلومة كم

جمهولة، كما ثبت عند البيهقي والاللكائي وغريمها عن اإلمام مالك أنه قال: 
   أي يف لغة العرب "والكيف جمهول". "االستواء معلوم"

يقولون: ال نعلم معىن أمساء اهللا وصفاته، وقد رد عليهم أئمة ا املفوضة فأم
كتابه "درء تعارض العقل السنة، منهم اإلمام أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا يف  

اإلمام ابن القيم رمحه اهللا كما يف "الصواعق و  ،والنقل" ويف "الفتوى احلموية"
املرسلة"، بل ذكر اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا واإلمام ابن القيم أن "عقيدة املفوضة 

األشاعرة،  عقيدة أفسد منفهي وأفسدها" يف أمساء اهللا وصفاته هي شر العقائد 
م متبعون  .لةواملعتز  قال ابن تيمية : فتبني أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أ

  ١للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد ا.هـ

إىل أئمة  كذباً   هذه العقيدة الضالة تنسبيزداد هذا الفساد فسادًا إذا و 
  كما فعل حسن البنا.السنة،  

هذا  وسى الشريف ذكر حممد بن مأن ي والعجائب مجةالعجائب من و 
لو مل يكن عند حسن البنا إال و الكالم يف سياق الثناء على عقيدة حسن البنا، 

حممد  جلهل ، لكنهعه وتبديليضللكفى به حجة وسببًا لت ا االحنراف يف املعتقدهذ

                                                 
 )١/٢٠٥درء تعارض العقل والنقل ( ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٨

التبس عليه عقيدة أهل السنة من عقيدة غريهم، بن موسى الطيار وعدم معرفته ل
  .البدع لسنة بقول أهل قول أهل ا

وملا أراد الدكتور حممد بن موسى الشريف إثبات أن حسنًا البنا صاحب 
: وآيات الصفات وأحاديثها -يعين البنا– وقد قال أيضاً عقيدة سنية قال: 

ا كما جاءت من غري تأويل وال  الصحيحة وما يليق بذلك من املتشابه، نؤمن 
  تعطيل". 

ذا    .األمساء والصفات من املتشابهأن يزعم: البنا  النقل يثبت أنفهو 

  الصاحل. وهذا أمر حمدث خالف عقيدة السلف

املتشابه  يفوصفاته أو بعض ذلك  اهللاوأما إدخال أمساء  :قال ابن تيمية
بعلم  اهللاستأثر  و اعتقاد أن ذلك هو املتشابه الذيأ ،اهللا إالال يعلم تأويله  الذي

م وان ف من أصحابنا وغريهم فإقولني طوائكما يقول كل واحد من التأويله،  
كثري مما يقولونه وجنوا من بدع وقع فيها غريهم فالكالم على هذا من   يفأصابوا 
 :وجهني

فنقول أما الدليل  ،هذا من املتشابه وأنه ال يفهم معناه إن/ من قال األول 
وال من األئمة ال أمحد  ،بطالن  ذلك فإين ما أعلم عن أحد من سلف األمة على
هذه اآلية ونفى أن يعلم  يفالداخل  حنبل وال غريه أنه جعل ذلك من املتشابهبن 

ال يفهم وال قالوا  الذي األعجميأحد معناه وجعلوا أمساء اهللا وصفاته مبنزلة الكالم 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٤٩

وإمنا قالوا كلمات هلا معان صحيحة قالوا  ،ال يفهم أحد معناه اهللا ينزل كالماً  إن
وا عن تأويالت اجلهمية وردوها وأبطلوها أحاديث الصفات متر كما جا يف ءت و
ا تعطيل النصوص عما دلت عليه اليت  يفونصوص أمحد واألئمة قبله بينة  ،مضمو

م كانوا يبطلون تأويالت اجلهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها  أ
سائر نصوص الوعد  يفيفهمون ذلك كما   ،يفهمون منها بعض ما دلت عليهو 
غري أحاديث الصفات متر كما  وأمحد قد قال يف ،لوعيد والفضائل وغري ذلكوا

وأحاديث  غشنا فليس منا " من :"جاءت وىف أحاديث الوعيد مثل قوله 
ومقصوده بذلك أن احلديث ال حيرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من  ،الفضائل

أخرين عند األئمة فتأويل هؤالء املتمى حتريفه تأويال بالعرف املتأخر، حيرفه ويس
م  " الرد على الزنادقة والجهمية"كتاب   يفحتريف باطل وكذلك نص أمحد  أ

متسكوا مبتشابه القرآن وتكلم أمحد على ذلك املتشابه وبني معناه وتفسريه مبا 
فهذا اتفاق من . ذلك على سنن األئمة قبله  يفوجرى  ،خيالف تأويل اجلهمية

م يعلمون معىن ه وأنه ال يسكت عن بيانه وتفسريه بل  ،ذا املتشابهاألئمة على أ
 اهللاأمساء  يفيبني ويفسر باتفاق األئمة من غري حتريف له عن مواضعه أو احلاد 

  ١وآياته ا.هـ

وليس يف آيات الصفات وأحاديثها جممل حيتاج إىل بيان  :وقال ابن القيِّم 
ا فيها وإن جاءت السنة بزيادة يف البي، من خارج  فلم تكن  ،ان والتفصيلبل بيا

آيات الصفات جمملة (حمتملة) ال يفهم املراد منها إال بالسنة خبالف آيات 
                                                 

  )١٣/٢٩٥اوى (جمموع الفت ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٠

وقد تنازع الناس يف احملكم واملتشابه تنازعًا كثرياً. ومل يعرف  –مث قال  –األحكام 
ات آيات الصفات بل املنقول عنهم يدل  عن أحد من الصحابة قط أن املتشا

ة عندهم وهم ال يتنازعون على خالف ذلك فكيف ت كون آيات الصفات متشا
يف شيء منها وآيات األحكام هي احملكمة، وقد وقع بينهم النزاع يف بعضها. وإمنا 

  .١ا.هـ املتأخرين.هذا قول بعض 

  مقام الدفاع عن حسن البناويفحممد بن موسى الشريف الدكتور  مث يذكر 
  .فاع عنهلكان أحسن يف الدلو سكت ما يشني عقيدته و 

ة أمحد النجمي حفظه اهللا، وهو كالمه ينقل كالمًا للشيخ العالم  ويف ثنايا
من علماء السنة، وال يعزو هذا الكالم إليه وإمنا اكتفى بعزوه إىل كتابه، يقول 

جهاد الذي دعا إليه البنا إذا كان قد  الشيخ أمحد النجمي حفظه اهللا: "قلنا: أيُّ 
امللة"، فيقول هذا الطيار: "كيف لعاقل أن يصدق  أقر الشرك األكرب املخرج من

   ء عجيب".ا.هـأن البنا أقر الشرك األكرب، إن هذا لشي

أن يقع حسن البنا يف الشرك  ولكن العجيب حقًا هو استبعاده وتكذيبه
 ،هو القائل: "وسامح الكل فيما قد مضى وجرى"، فمع أن هذا حمفوظ من كالمه

ِإنـََّها  ! !ستبعدهي وحممد بن موسى ،بلسانه هجل يقولالر فأليس هذا بيتًا شركياً؟ 
   ي الصُُّدورِ ال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي فِ 

                                                 
 )١/٢١٢الصواعق املرسلة ( ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥١

  

  

                              W 

אאאא 

  

 الذي القدوة اخلامسة، ويا ترى من هذا دوةالقذكر  -بعد هذا  -مث 
قال يف  الكالم عنه ملا أرادو اعتدى عليها أناس وأرادوا حتطيمها؟ إنه سيد قطب، 
وذكر يف لقائه يف قناة اجملد  ١ثنايا كالمه: "قلما يسمح له الزمان بنظري يف عصرنا" 

أبدًا " فعلى هذا  ": "مل أر مثله من التفاسري قبله وال مثله أبداً ظالل القرآنعن "
يه، و"تفسري ابن "تفسري ابن جرير الطربي" ليس مثل تفسري سيد قطب، وال يساو 

اإلمام ابن أيب حامت" ال يساوى  تفسري سيد قطب، وكذا "تفسريكثري" ال يساوى 
  ! !تفسري سيد قطب، هكذا قال

وإن جمرد مقارنة تفاسري أهل العلم هذه بتفسري الظالل لسيد قطب فيه 
  ل الشاعر:كما قااص كبري هلا  انتق

                                                 
 . ٨٣ص ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٢

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا   أمل تر أن السيف ينقص قدره  

ا غري  ،العجب كانت من أعجبوإن  فضًال عن املفاضلة وهذه املقارنة      فإ
، فهو جيهل كثريًا من معتقد أهل السنة ؛ ألنه كما تقدموأمثاله الطيار مستغربة من

ا،  ، فلم ير إال هي، فإذااإلخوانية الكتب الفكريةواهللا أعلم نشأ بني  تكلم تكلم 
ستغرب أن خيرج ا، وإذا قرأ قرأها، فال يعرف إال هي، لذلك ال يوإذا نظر نظر 

  .منه مثل هذا الكالم

ك ما ، حىت تعرف بعد ذليف املعتقد سيد قطبأخطاء أذكر لك شيئاً من و         
  باختصار شديد. وذلك، ؟حتطيمهاو  بالقدوات مراد الدكتور الشريف



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٣

                                     W  

א  

  

אLالتصوير الفني في يقول سيد قطب يف كتابه " א
يقول: "لنأخذ موسى، إنه منوذج للزعيم  موسى عن كليم اهللا  ١"القرآن

وحني يعلم أن السامريَّ هو الذي فعل الفعلة ؛  املزاج" مث قال :ندفع العصيب امل
 يلتفت إليه مغضباً ويسأله مستنكراً حىت إذا علم سر العجل :

  قاَل فاْذَهْب فِإنَّ لَك في الَحياِة َأْن تقوَل ال ِمساَس وِإنَّ لَك َمْوِعدًا
اِكفًا لَُنحرِّقـَنَُّه ثُمَّ لَنَـْنِسَفنَُّه في َلْن ُتْخَلَفُه واْنظُْر ِإلى ِإلِهَك الذي َظْلَت عليِه ع

  .هكذا يف حنق ظاهر وحركة متوترة فلندعه سنوات أخرى ا.هـ  الَيمِّ َنْسفاً 

) وقوله إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاجتأمل قوله الكبار (
  )هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة فلندعه سنوات أخرى(

                                                 
  ١٥٢ص ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٤

، بل يف رسول من ؟، وليس أي رسول؟ن الرسلم هل يقال هذا يف رسول
سيد لو مل يكن من  -لذي ال إله إال هوا-واهللا  .أويل العزم، ويف كليم اهللا 

   إال هذا لكفى يف تضليله وتبديعه

قال ابن تيمية: وقال اإلمام إسحاق بن راهويه أحد األئمة األعالم: أمجع 
اهللا عليه وسلم أو دفع شيئاً  املسلمون على أن من سب اهللا ، أو سب رسوله صلى

مما أنزل اهللا عز وجل ، أو قتل نبيًا من أنبياء اهللا عز وجل ، أنه كافر بذلك وإن  
وحترير القول فيها: أن الساب إن كان  - مث قال  -كان مقرًا بكل ما أنزل اهللا 

مسلمًا فإنه يكفر ويقتل بغري خالف ، وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم ، وقد 
ممن حكى اإلمجاع على ذلك من األئمة مثل إسحاق بن راهويه وغريه ، وإن   تقدم

كان ذميًا  ، فإنه يقتل أيضًا يف مذهب مالك وأهل املدينة ، وسيأيت حكاية 
ألفاظهم، وهو مذهب أمحد وفقهاء احلديث وقد نص أمحد على ذلك يف مواضع 

    ١متعددة ا.هـ

سوله كفر ظاهرًا وباطنًا ، وقال: وذلك أن نقول: إن سب اهللا أو سب ر 
وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم ، أو كان مستحًال له أو كان ذاهًال عن 

اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني بأن اإلميان قول وعمل.  
-وقد قال اإلمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظلي  ، املعروف بابن راهويه 

: قد أمجع املسلمون أن من سب اهللا أو -ئمة يعدل بالشافعي وأمحد وهو أحد األ

                                                 
  ) .٢/١٥الصارم املسلول (  ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٥

سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو دفع شيئاً مما أنزل اهللا أو قتل نبياً من أنبياء 
  اهللا أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل اهللا . 

وهو أحد األئمة من أصحاب مالك ،  -وكذلك قال حممد بن سحنون 
: أمجع العلماء أن شامت النيب صلى اهللا عليه وسلم -منه قريب من هذه الطبقةوز 

املنتقص له كافر ، والوعيد جار عليه بعذاب اهللا ، وحكمه عند األمة القتل ، ومن 
شك يف كفره وعذابه كفر انتهى وقد نص على مثل هذا غري واحد من األئمة ، 

أعين أنت ومن  -يا ابن كذا وكذا  قال أمحد يف رواية عبداهللا يف رجل قال لرجل
هذا مرتد عن اإلسالم يضرب عنقه . وقال يف رواية عبداهللا وأيب طالب:  - خلقك 

من شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل ، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن اإلسالم 
، وال يشتم مسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فبني أن هذا مرتد، وان املسلم ال 

ر أن يشتم وهو مسلم . وكذلك نقل عن الشافعي أن سئل عمن هزل بشيء يتصو 
ُقْل أَبِاللَِّه  من آيات اهللا تعاىل أنه قال: هو كافر ، واستدل بقول اهللا تعاىل 

وكذلك  َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْستَـْهزُِئوَن . ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بـَْعَد ِإيَماِنكم  
صحابنا وغريهم: من سب اهللا كفر ، سواء كان مازحًا أو جادًا هلذه اآلية ، قال أ

   ١وهذا هو الصواب املقطوع به ا.هـ

قال اإلمام ابن تيمية: واحلكم يف سب سائر األنبياء كاحلكم يف سب و  
نبينا ، فمن سب نبيًا مسمى بامسه من األنبياء املعروفني كاملذكورين يف القرآن أو 

                                                 
  ) .٣/٩٥٥الصارم املسلول (  ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٦

نبوة، مثل أن يذكر حديثًا أن نبيًا فعل كذا أو قال كذا ، فيسب ذلك موصوفًا بال
القائل أو الفاعل ، مع العلم بأنه نيب ، وإن مل يعلم من هو ، أو يسب نوع األنبياء 
م واجب عمومًا ،  على اإلطالق ، فاحلكم يف هذا كما تقدم ؛ ألن اإلميان 

تابه ، وسبهم كفر وردة إن كان وواجب اإلميان خصوصًا مبن قصه اهللا علينا يف ك
  من مسلم ، وحماربة إن كان من ذمي . 

وقد تقدم يف األدلة املاضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظاً أو معىن ، وما 
أعلم أحداً فرق بينهما ، وإن كان أكثر كالم الفقهاء إمنا فيه ذكر من سب نبينا ، 

له والطاعة له مجلة وتفصيًال،  فإمنا ذلك ملسيس احلاجة إليه ، وأنه وجب التصديق
وال ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غريه ، كما أن حرمته أعظم من حرمة 
م كافر حمارب  غريه ، وإن شاركه سائر إخوانه من النبيني واملرسلني يف أن سا
حالل الدم . فأما إن سب نبيًا غري معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك إذا كان 

وته بالكتاب والسنة ؛ ألن هذا جحد لنبوته ، إن كان ممن جيهل أنه ممن علمت نب
نيب ، وأما إن كان ممن ال جيهل أنه نيب فإنه سب حمض وال يقبل قوله: إين مل أعلم 

   ١أنه نيب ا.هـ

  

                                                 
  ) .٣/١٠٤٨الصارم (  ١



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٧

אL صحابة رسول اهللا  א قوم اصطفاهم اهللا لصحبة ،
ومع ذلك مل يسلموا  بة حممد نبيه، وأحبهم فاصطفاهم من بني اخلالئق لصح

وهو يتكلم  ١" كتب وشخصيات، يقول كما يف كتابه "ولسانه من قلم سيد قطب
"وحني يركن معاوية وزميله  :يقول عن معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص 

عمرو إىل الكذب والغش واخلديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، ال ميلك علي أن 
   -عامله اهللا مبا يستحق –درك األسفل" إىل آخر كالمه يتدىل إىل هذا ال

وغشاش وخمادع ومنافق يف حممد بن موسى الشريف: إنك كذاب  يللو قو 
 إذا كان هذا السب فكيف !! رشوة وشراء للذمم، لغضب أشد الغضبوصاحب 
لقدوات الكبار الذين استطال عل القائل من اجيمث  ،صحابة رسول اهللا  يف حق
أخرج . دافع عمن يقدح يف صحابة رسول اهللا وأرادوا حتطيمه، أي أناس عليه

عن أيب توبة احلليب أنه قال : معاوية بن أيب  ٣وابن عساكر يف تارخيه ٢اخلطيب
سفيان سرت ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا كشف الرجل السرت اجرتأ 

ية بن أيب سفيان عن عكرمة أنه قال: معاو  ٤على ما وراءه . وأخرج ابن عساكر
مناه على ما فوقه .     مبنزلة حلقة الباب من حركه ا

  
                                                 

 . ٢٤٢ص ١
  )١/٢٠٩تارخيه ( ٢
 )٥٩/٢٠٩تاريخ دمشق ( ٣
 )٥٩/٢١٠تاريخ دمشق ( ٤



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٥٨

אLهو كما أن سيد قطب يكفِّر اجملتمعات اإلسالمية،   א
مسطور يف كتبه، يقول يف "الظالل": "لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا 

إىل عبادة العباد وإىل جور الدين إىل البشرية بال إله إال اهللا، فقد ارتدت البشرية 
األديان، ونكصت عن ال إله إال اهللا" مث قال: "إال أن البشرية عادت إىل اجلاهلية 
وارتدت عن ال إله إال اهللا، فأعطت هلؤالء العباد خصائص األلوهية، ومل تعد توحد 

يف اهللا وختلص له الوالء، البشرية جبملتها مبا فيها أولئك الذين يرددون على املآذن 
ا كلمات ال إله إال اهللا بال مدلول وال واقع، وهؤالء أثقل إمثاً  مشارق األرض ومغار
م ارتدوا إىل عبادة العباد من بعد ما تبني هلم اهلدى  وأشد عذابًا يوم القيامة؛ أل

صرحيًا يف تكفري سيد  أليس هذا ،١اهللا" إىل آخر كالمهومن بعد أن كانوا يف دين 
  ٢؟!!سالمية.قطب للمجتمعات اإل

  

אLאأنه ال يصح  :وهوفاسداً، يقرر سيد قطب أصًال  א
الذي  إنكار الكفر وال إنكار الشرك وال إنكار البدع وال املعاصي حىت يتغري احلاكم

   حيكم بغري ما أنزل اهللا .

   كار الشرك.: إن كالم سيد قطب كثري يف إنفإن قال قائل
                                                 

٢/١٠٥٧( ١( .  
ة فإن كان له كالم آخر يدل على عدم تكفريه للمجتمعات هذا كالم صريح يف تكفري اجملتمعات اإلسالمي ٢

  اإلسالمية فغاية ما يقال أن له قولني يف تكفري اجملتمعات اإلسالمية .
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" الظالله "كتابالذي ينكره يف   بالشرك دهمرا فيقال: إن سيد قطب بّني 
احلكم بغري ما أنزل اهللا، فحسب ال عموم الشرك، من ذبح لألولياء  وأنه يريد به
م ، وإمنا يريد به احلكم بغري ما أنزل اهللا، اوطواف على القبور تقربًا هلم واستغاثة 

 ويف مقدمه نيع بقية أحكام الديفالرجل قد أصيب بالفناء يف مسألة احلاكمية فض
، والدعاء وهو إفراده سبحانه بالعبادة كالذبح والنذريف ألوهيته، توحيد اهللا  ذلك

  إىل آخره، 

": "وإن اإلنسان لريثي أحياناً الظالليقول سيد قطب كما يف كتابه "
ويعجب ألناس طيبني ينفقون جهدهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

"بينما األصل اليت سيأيت بيانه هلا قال: روع اليت يريدها، الفروع" الحظ! ما هذه الف
تقوم عليه حياة اجملتمع املسلم ويقوم عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
مقطوع" مث قال: "وما غىن أن تنهى الناس عن سب الدين يف جمتمع ال يعرتف 

د فيه اهللا" قلت بسلطان اهللا" سب الدين من الفروع على تقرير سيد قطب "وال يُعب
فّسر ذلك بقوله "ينزلون له شريعته وقانونه  ،لكم عنده عبادة اهللا إفراده باحلاكمية

ونظامه وأوضاعه وقيمه وموازينه، والسَّاب واملسبوب كالمها ليسا يف دين اهللا" مث 
قال: "إن األمر أكرب وأوسع وأعمق مما ينفق فيه هؤالء الطيبون جهدهم وطاقتهم 

إنه يف هذه املرحلة ليس أمر تتبع الفرعيات" يعين اإلنكار على ساب واهتمامهم، 
الدين تتبع للفرعيات "ولو كانت هي حدود اهللا فحدود اهللا تقوم ابتداًء على 
االعرتاف حباكمية اهللا دون سواه" انظر! األصل عنده فقط هو احلكم مبا أنزل اهللا 

   :-مث قال  -"
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 اعتبار شريعة اهللا هي املصدر الوحيد فإذا مل يصبح حقيقة واقعة تتمثل يف
للتشريع، واعتبار ربوبية اهللا وقوامته هي املصدر الوحيد للسلطة، فكل جهد يف 
الفروع ضائع، وكل حماولة يف الفروع عبث، واملنكر األكرب أحق باجلهد واحملاولة من 

   ١سائر املنكرات" إىل آخر كالمه

يف  ره هذا، لكان املسلمونيف تقري -حاشا هللا  –لو أطعنا سيد قطب 
حاكم حيكم بغري ما أنزل اهللا إىل اليوم، ال ينكرون على من  هممنذ أن جاء مصر

يعبد غري اهللا بالذبح  والطواف حول القبور، إىل آخره، حىت يأيت حاكم حيكم مبا 
أنزل اهللا، فيموت ماليني من الناس على الشرك األكرب الذي أمجعت الرسل على 

الطيار حممد بن موسى الشريف، ويدافع عن سيد قطب   هذا يقوم عدإنكاره. مث ب
أحسن كتاب يف التفسري مل يكتب قبله مثله أبداً أبداً، كما  "الظالله "وجيعل كتاب

الدكتور ليس  مثل هذا نكن مِ لهذا غريب وعجيب و يف عبارته اليت سبق ذكرها، 
  .اً غريب

الذين حطموا الكبار بزعم  نالذين ردوا على سيد قطب؟ ومرى يا تُ  نْ مَ مث 
؟ إن الذي رد على سيد قطب: اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن الشريفالدكتور 

باز، وأمر بتمزيق بعض كتبه، واإلمام حممد ناصر الدين األلباين، واإلمام حممد بن 
الشيخ الدكتور  مة الشيخ صاحل الفوزان، وقد مجع ذلكصاحل العثيمني، والعال

                                                 
٢/٩٥٠( ١( 
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"، وقّدم براءة علماء األمة من تزكية أهل البدع والمذمةيف كتابه " عصام السناين
  شيخ حممد بن صاحل العثيمني. راجعه الو له الشيخ صاحل الفوزان 

ملكبار والقدوات هؤالء العلماء الكبار ل باحملطمني ريدفهل ي من  أل
ن ، دو هيبة منهم إال األلباينصرح بأمسائهم مل ي املخطئني لسيد قطب؟، لكنه

اإلمام عبدالعزيز بن باز واإلمام حممد بن صاحل العثيمني ألن أتباعهم يف بالد 
ًا هلم، واكتفى ، وألن حكام بالد التوحيد من أشد الناس أنصار ونري التوحيد كث

  .!بلمزهم مبثل هذا اللمز
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  :مهمةوأختم الكالم على هذا الفصل بذكر بعض التنبيهات ال

אאW  ر الطيار حممد الشريف فرحًا بوريقات الشيخ طار الدكتو
اليت كتبها دفاعًا عن سيد قطب يف الرد على الشيخ  -  اهللا رمحه –بكر أبو زيد 

، وأتى بنصها كامًال، وردد هذا يف -اهللا  وفقه–العالمة ربيع بن هادي املدخلي 
  : ما يلي ذه األوراقتعلق الدكتور على اجلواب و  ،اللقاء

ة يف مدح رجل أو ذمه، واقع حاله بأن يعرض على كتاب اهللا العرب  /أوالً  
على  بفهم سلف هذه األمة، فاحلكم لكتاب اهللا وسنة رسوله  وسنة رسوله 
اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز واإلمام حممد قدر أن لو فاألمة، فهم سلف 

 ،-  وحاشاهم – ناصر الدين األلباين واإلمام حممد بن صاحل العثيمني رمحهم اهللا
، ملا قبل كالمهم؛ ألن احلق أخطائه العقديةبعد علمهم ب أثنوا على سيد قطب

م كأحق أن يُتبع،     بكر أبو زيد.الشيخ فكيف بثناء من دو

إن الذين ردوا على سيد قطب هم أجل علمًا من بكر أبو زيد  /ثانياً 
ن باز واإلمام حممد بن وأكرب سنًا ويعتربون مشايخ له، كأمثال اإلمام عبدالعزيز ب

ناصر الدين األلباين واإلمام حممد بن صاحل العثيمني فلماذا يطري الطيار فرحاً 
لو كان دافع الطيار يف اإلشادة بكلمة بكر فبكلمات بكر دون كلمات هؤالء؟ 

  .أبو زيد أن هذا كالم عامل لكان كالم هؤالء األعلم واألكثر أوىل
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يف كالمه إن سيد قطب عامل من علماء  بكر أبو زيد مل يقل /ثالثاً  
نه ال يقر الشيخ إ –كما يف األوراق   –السنة، ومل يقل إنه رجل سين، وإمنا قال 

أقر بكر أبو زيد يف  فقد وإال ،نقده لسيد قطب كل  ربيع بن هادي املدخلي يف
وهذا أيضًا من –، لذا عقديةأخطاًء  أن عنده ثنايا كالمه على سيد قطب

حممد بن موسى الشريف (الطيار) يف اللقاء بقناة اجملد عرّج على فإن  -العجائب
: "إنا ال نقره يف فقال على ختطئة سيد قطب مبينًا أنه ال يقرهالشيخ بكر أبو زيد 

  ؟.التعصب به أرأيتم إىل أي حد بلغ  كالمه، وال نوافقه يف نقده لسيد قطب"

Wא د، املدير للحوار: يقول اإلعالمي املوظف يف قناة اجمل א
ما أكثر ما و ، قال أناس يكفِّرون سيد قطب" إىل آخر ما "خرج :فهد السنيدي

أعلم عاملًا سلفيًا يكفر سيد قطب، ومن  ويشهد اهللا أين ال نسمع هذه الكلمة
: الشيخ ربيع بن هادي نافعة أشهر الرادِّين على سيد قطب وممن أّلف فيه كتباً 

أتكفِّر سيد قطب؟" قال: "معاذ اهللا، وإمنا أبدِّعه يف   وقد سألته بنفسي، املدخلي،
   -حفظه اهللا - كالمه السيئ الكثري" إىل آخر كالمه

 - وأمثاله كثريون-لكن هذا اإلعالمي املوظف يف قناة اجملد: فهد السنيدي 
ذه الكلمات ألجل صد الناس عن نقد سيد قطب، مث لنفرض أن عاملاً  يأتون 

والطعن يف أنبياء اهللا،  يد قطب ورأى كالمه يف إمهال التوحيد،جمتهداً قرأ كلمات س
بتكفري سيد قطب، أليس للعامل  وغري ذلك من الطوام العقدية املتقدمة، فحكم

إن  :يقالأن يصح فعليه أ اجملتهد حق أن يفعل ذلك إذا تبني له بأدلته وبراهينه،
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د على أدلته تكفريه بكذا، ور  قد دلل علىل: يكفِّر فالنًا فاحذروه، وإمنا يقافالنًا 
إن كان عندك رد، أما أن تصد الناس عن احلق مبثل هذه الكلمات اليت هي يف 

لشدة ما عند سيد قطب من طوام  لكان هلا وجهمث لو صحت  ،أصلها باطلة
  .عقدية

Wא مل هذا الدفاع املستميت عنوغريي كثرياً  أتساءل  א ، 
، معرفت واقع القو  إذا؟، لكن الشريف وأمثالهمن حممد بن موسى  سيد قطب

الدفاع عرفت سبب  ،اإلخواين زباحل ورموز أحد رؤوس قطب وعرفت أن سيد
هذا الرجل  منالسلفيني كثرة حتذير عرفت حينئذ باملقابل سبب  ، و املستميت عنه

  ومن فكره.

قبل أكثر من سنة لسلمان  هما قرأت، يف سيد قطب ومن الغلو الظاهر البني
تب سيد قطب، ومجيع ك  يذكر فيه أنه قرأ مجيع ما يف مقال –هداه اهللا  –لعودة ا

هو الذي  فهذا الغلوإمام هدى"، "إنه : كله يقول عن سيد  وبعد هذاالردود عليه، 
  ، يف الرد على سيد قطبليقفوا وقفتهم من السلفيني كثريين الدعا 

يم السري دعوة اإلخوان املسلمني فسيعرف التنظ كتب نظر يف منو 
كتاب علي اإلخواين السعودي املرتبط بالتنظيم اإلخواين املصري، ومن تلك الكتب  

أن  هكتاب" فقد ذكر يف  يم السري عند اإلخوان المسلمينالتنظعشماوي "
م كانوا  السعودية ارتضوا مناع القطان لاإلخوان املسلمني يف يكون رئيسًا هلم، وأ

قول علي عشماوي: "وكنت آخذ التقارير يرسلون التقارير إىل سيد قطب، وي
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بنفسي فأدخلها على سيد قطب، فيقرأ تقارير الشباب السعودي ويقول: إن 
القطبية  -لكون سيد قطب رأس حزب ، ف١لسعودي مهيأ لقبول دعوتنا"الشباب ا

استدعى هذا األمر أن يقوم الناصحون يف بيان أخطائه وتضليل من يدافع عنه  -
  .وعيوبه تدليساً على األمةويريد سرت أخطائه 

Wאא أنحممد بن موسى الشريف يف كتابه أن ينكر  حاول א 
جريات، وإليكم  نص كالم تفلطب صاحب أعمال إرهابية وخمططًا لسيد قيكون 

على نفسه بأنه قد خطط  ؟" وفيه إقرارهلماذا أعدمونيكتابه "، يف  سيد قطب
: فلم يكن ٢-حفظه اهللا  –سعد احلصني  العالمة لتفجري منشئات، يقول الشيخ

 - املفرتى عليه نشرها-من سبل العلم والتحقيق أن يردد الشيخ بكر يف رسالته 
إشاعة ال يعرف مصدرها من أنه طُلب من سيد أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار، 

ا كلمة تضارها "، أو حنو ذلك،  مث فقال: "إن إصبعًا أرفعه للشهادة، لن أكتب 
يخ سعد احلصني: "وخباصة إذا رويت هذه اإلشاعة يف معرض املطالبة يقول الش

بالتغاضي عن زالت من رويت عنه، وليس من عادة احملاكم العسكرية واألمنية 
طلب االعتذار من اعرتف بالتخطيط الغتيال رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء وعدد 

يف العاصمة، وإن من كبار املوظفني ونسف حمطة الكهرباء وعدد من املنشئات 
؟" يف الصفحة لماذا أعدمونيأمساه سيد رمحه اهللا دفاعًا عن النفس كما يف كتابه "

  اخلمسني إىل الصفحة الواحدة والستني"، 
                                                 

  . ٦٢التاريخ السري جلماعة اإلخوان املسلمني ص ١
  ٢٠كتاب "فكر سيد قطب بني رأيني" ص    ٢
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من أنه كان خيطط  إدانة لسيد قطب ففي كالم الشيخ سعد احلصني هذا،
عة اليت ال إسناد هلذه العمليات اإلرهابية، وأيضًا يف كالمه إنكار تلك املقولة الشائ

إن هذه األصبع اليت ًا وأنه قال: هلا، من أن سيد قطب رفض أن يكتب اعتذار 
ا اعتذاراً  ا  أرفعها بال إله إال اهللا ال أكتب    .-حفظه اهللا -، فبني كذ

Wא وكثرياً املالحظ أن كثريًا من عقالء اإلخوان املسلمني  א
م  يرددون كلمات سيد قطب على املنابر وال  مل يعودوايف هذا البلد من املتأثرين 

يف اجملامع العامة، وال يذكرون كالمه يف كتبهم، إال أهل الغلو منهم والذين ما 
هذا أن العلماء الناصحني  تركهماستطاعوا كتم حبهم له ألجل املصلحة، وسبب 

ر على سيد اإلنكا الناصحني قد قاموا بواجب والدعاة السائرين على طريق العلماء
استحوا أن يظهروا   وذاع، لما شاع هذا اإلنكار بني الناسفقطب وبيان ضالله، 

كلمات سيد قطب بني العامة، حىت ال خيرج من خيرج ويرد عليهم ويبني ضالل 
سيد قطب، لكن هذا (الطيار) حممد الشريف مل يبلغ به العقل مبلغًا يراعي فيه 

 ه على سيد قطب، وإصراره هذا يعدثناءاملصاحل واملفاسد، فأصر إال أن يظهر 
بالعقيدة  جهلهإصرارًا منه على كشف حال نفسه من جهة حتزبه ومن جهة 

  .غريته على دين اهللاضعف السلفية ومن جهة 
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Wא حممد بن موسى الشريف،  ملاذا مل يذكر أتساءل א
بني التحطيم  - بزعمه – من القدوات ؟اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا

واالنبهار؟ ملاذا ذكر حسن البنا وسيد قطب، ومل يذكر هذا اإلمام الكبري رمحه اهللا؟ 
كما فعل   ،مع أن كثريًا من رؤوس احلزبيني أظهروا قدحهم يف هذا اإلمام رمحه اهللا

"، وكذلك سلمان العودة يف قناة اجملد، وحمسن الوطنعوض القرين يف جريدة "
وقد مجعت هذا يف كتيب يل  ،يرة، وأقره سفر احلوايل وشكرهالعواجي يف قناة اجلز 

، وذكرت ١"قيادات الصحوة التغير والتلون، حقائق وأخطارخمتصر بعنوان "
يدافع عن هذا اإلمام؛  أن مرجع هذا الكالم، فكان املفرتض ال سيما يف قناة اجملد

عقيدته فيها ألنه مهتم بزعمه بالدفاع عن القدوات الكبار، لكن أىن له ذلك، و 
  . - رمحه اهللا - غبش وختالف عقيدة هذا اإلمام حممد بن عبدالوهاب

  

Wאא خطأ الذين يقولون: ال  :ويف لقائه ٢ردد يف كتابه א
جيب أن تذكر احلسنات يف مقام الرد، وذكر أن هذا خالف العدل، وخالف 

كالم الذهيب   طريقة السلف، وملا أراد أن يستشهد بكالم للسلف يف هذا ذكر
وغريه من املؤرخني والكاتبني يف السري وكتب اجلرح والتعديل، وقال: "انظر إليهم 
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 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
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يأتون حبسنات الرجل وبسيئاته" وقد ذكر علماؤنا أن هناك فرقًا بني مقام الرد 
ومقام الرتمجة، ففي مقام الرد ال جيب أن تذكر احلسنات، أما يف مقام الرتمجة 

ذكره اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، واإلمام حممد ف فتذكر حسناته وسيئاته،
ناصر الدين األلباين، واإلمام حممد بن صاحل العثيمني، رمحهم اهللا، أن إجياب ذكر 

  احلسنات يف الرد خطأ، بل ذكر اإلمام األلباين رمحه اهللا أنه من مجلة البدع، 

حول  ١باز يف "فتاواه" وإليكم نصًا لشيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن
، وأن عدم ذكرها يعد ظلماً هذه املسألة، ملا سأله سائل عن وجوب ذكر احلسنات 

"الواجب على أهل العلم إنكار البدع واملعاصي الظاهرة باألدلة  :قال رمحه اهللا
الشرعية وبالرتغيب والرتهيب واألسلوب احلسن، وال يلزم عند ذلك ذكر حسنات 

ا من دقيق علمه رمحه اهللا "ولكن مىت ذكرها اآلمر باملعروف املبتدع، ولكن" وهذ
والناهي عن املنكر ملن وقعت البدعة أو املنكر منه تذكريًا له بأعماله الطيبة وترغيباً 
له يف التوبة فذلك حسن" يعين جيوز ذكر احلسنات من باب املصلحة، وإال فإن 

  .األصل أال تذكر حسناته

  

א يف قناة اجملد  مد بن موسى الشريفحم : يطالبא
م يقولون إن األزهر أصبح ضعيفاً، وإن هيئة كبار  بوجود مرجعية علمية، ويقول: إ
العلماء يف السعودية أصبحت حملية، فهو يطالب مبرجعية علمية، ويقول: "لعدم 
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 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
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اجلواب على كالمه و وجود مرجعية علمية وقعت أحداث اجلزائر" إىل آخر كالمه، 
  :هنيوج من

رشح لنا عشرين من الدكتور الشريف أن ي أننا طلبنا يقال: لو ُقدِّر أوًال: 
رجًال لنجعلهم مرجعية علمية فقالوا مجيعًا بعدم جواز ما حيدث يف اجلزائر على 
أيدي هؤالء احلركيني لكن أصر احلركيون إال أن يفعلوا فعلتهم، كما أصروا يف 

عرض  االعزيز بن باز وابن عثيمني وغريمهأحداث مضت وضربوا بأقوال اإلمام عبد
يدها سلطة حىت متنع هؤالء احلائط، ماذا تستطيع املرجعية العلمية أن تفعل، هل ب

   بالقوة.

: إن أحداث اجلزائر حصلت لعدم وجود مرجعية علمية، أما ثانيًا فقوله
واهللا هذا من الكذب والبهتان، سواء كان بقصد منه أو بغري قصد فإن أحداث 

جلزائر حصلت بسبب احلركيني هناك كعباس مدين وعلي بلحاج وأمثاهلم، وقد ا
ة مسعت شريطًا لعلي بلحاج يهيج الناس ويدعوهم للقتال ويقول: معنا أسلح

احلركيون هم الذين هيجوا الناس وفعلوا فعلتهم، فسبب وقوموا وافعلوا، إىل آخره، ف
برهان  ومن أرادد قطب وحمبته، أحداث اجلزائر احلركيون الذين تربوا على كتب سي

 ك الكتابيف ساندها حركيوا بالدنا، فليقرأ ذلعرف كاد أن يهذا أكثر، وأر 
رمضاين حفظه اهللا، فإين أوصي  ككتاب "مدارك النظر" للشيخ عبد املالالعظيم،

 إخواين مجيعًا أن يقرؤوا هذا الكتاب، فإن فيه من التأصيالت املنهجية املفيدة
  وفيه إثبات أن احلركيني هم املتسببون يف أحداث اجلزائر.، الشيء الكثري



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
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Wא ذكر املوظف اإلعالمي يف قناة اجملد: فهد  א
السنيدي أن من أسباب حتطيم الكبار: الرد على أهل البدع، وأقره على ذلك 

  وقد أشار هلذا يف كتابه. ،حممد بن موسى الشريف الدكتور

أمرنا بأن  عندمالبدع أمرنا اهللا به يف كتابه أن الرد على أهل اوالجواب:
َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن  ننهى عن املنكر يف قوله تعاىل  ُكْنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّه يف  حممد نبينا  وأمرنا به ،  ◌ِ بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
كما   ،ر املنكر هو دعوة للقيام بالرد على أهل البدعبإنكا  سنته فكل أمر منه 

يف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:" 
من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه 

بقتلهم وأمر  اخلوارجعندما حذر من  طبق ذلك النيب و وذلك أضعف اإلميان"،  
مع صبيغ، وفعل  ومنهم عمر من بعده ذلك اخللفاء الراشدون  وامتثل وقتاهلم،

مع القدرية وغريهم من أهل  ابن عباس وابن عمر و مع اخلوارج،  ذلك علي 
البدع، مث توارد على ذلك أئمة السنة يف كتبهم، وصاروا يذكرونه أصًال من أصول 

  السنة، 

ذه الشعرية العظيمة، مث يقره املرتاإلعالمي  فكيف يأيت هذا زق ويستهزئ 
أخطأ باسم الرد  : إن بعض الناسقوالأن يمنهما ان املفرتض وكطيار، الدكتور ال

إن ذه الشعرية ف يستهزئا ع، ورد على من ال يستحق الرد، ال أنعلى أهل البد 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٧١

هذا من اخلطأ العظيم، وعلى كٍل اجلاهل ال ُيستبعد منه شيء، فإن هذا 
يف اللقاء نفسه مل يعرف الفرق بني أمحد شاكر وال   -فهد السنيدي –مياإلعال

 وهذا يؤكد ما - احلوار كعادته إلثارة–حممود شاكر، أراد أن يشارك مع الطيار 
  .اإلثارة هو سبق ذكره أن الذي يهم اإلعالميني

  

Wא أن بعضهم  -وكذلك يف اللقاء-ذكر يف كتابه  א
ذه املقولة.يقول: إن هؤالء أخ   طر على األمة من اليهود والنصارى.ويستهزئ 

أن هذه  ملا جهلم عل ذا لو كانحممد بن موسى الشريف  أن والجواب:
م على أئمة السلف من قدمي، وشددوا على أهل البدع أشد من املقولة قاهلا  شد

يح عن علم أن أبا نعيم روى يف "حلية األولياء" بإسناد صحاليهود والنصارى، أما 
نصراين، وال آكل مع مبتدع"، الفضيل بن عياض أنه قال: "آكل مع اليهودي وال

اليهود  علم أن اإلمام أمحد كما يف "مناقب ابن اجلوزي" قال للمتوكل: "ولِّ أما 
والنصارى وال تولِّ أهل األهواء أهل البدع"، فأئمة السنة يشددون يف الدنيا على 

م على ال يهود والنصارى، وإن كانوا يرون املبتدعة خرياً من أهل البدع أشد من شد
أن املبتدعة يتكلمون باسم  واالسلف رألكن اليهود والنصارى يف أحكام اآلخرة، 

م فلذلك شددوا عليهم  أكثر من يف أحكام الدنيا اإلسالم وأن الناس يغرتون 
  .تشديدهم على اليهود والنصارى



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
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Wא يعين بذلك – أن هؤالء ١هيبكت  يفيذكر الدكتور  א
يف الدفاع عن الدين لردوا على العلمانيني واللرباليني،  لو كانوا صادقني -السلفيني

م غري صادقني.وعدم ردهم على العلمانيني والل   رباليني يدل على أ

للشيخ بكر أبو زيد وهو يف كشف هذه الفرية كلمة  أنقلبأن  والجواب:
الرد على كما يف كتابه "  قول الشيخ بكر أبو زيد، يالذي يرتضيه الشريف الشيخ

: "والرد على املخالف أصل من أصول أصل من أصول اإلسالم المخالف
دعي اإلسالم، وهلذا فإذا رأيت من رد على خمالف يف شذوذ فقهي أو قول ب

، وال ختذله بتلك املقولة املهينة: ملاذا ال يرد على فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه
يني؟ فالناس قدرات ومواهب، ورد الباطل واجب مهما كانت نسبته، وكل العلمان

  ملته" انتهى كالمه.  مسلم على ثغر من ثغور

ر أن رجًال تفرغ وختصص يف الرد على أهل البدع، وآخر يف فلو ُقدِّ◌ِ  فإنه
غري  ملن تفرغ للرد على أهل البدع: إنه يصح أن يقالالرد على العلمانيني، هل 

رجال  لزم من ذلك أن يكونلو كان كذلك ل ؟رد على العلمانيني ينه ملصادق أل
م ال يردون على  احلسبة الذين ينكرون املعاصي الشهوانية غري صادقني أل

-لألعمال اخلريية  اإلخوة الذين تفرغوا ويلزم من ذلك أن يكونالعلمانيني، 
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م ال يردون  –كإطعام املساكني  ، وهذا باطل، على العلمانينيليسوا صادقني أل
على أهل  هم املعروفون بالرد بل لو نظرت لوجدت أن الذين يردون على العلمانيني

، ١العلمانينيب املتأثرين ربيع رد على بعضالسلفي لشيخ السلفيون، فا همو البدع 
م عامة، وانظر إىل غري واحد من أهل السنة قاموا بواجب الرد على  وفند تأصيال

  ى هؤالء اللرباليني، هؤالء العلمانيني وعل

تركي  لربالينيأحد ا وقد مّن اهللا علّي بفضله وكرمه أن أخرجت ردًا على
"، وأخرجت ردًا على اللرباليني تركي الحمد في الميزاناحلمد يف شريط بعنوان "

بعنوان "نقض أصول اللربالية"، فها هم السلفيون قائمون بواجب الرد على أهل 
اللرباليني ، وعلى يد قطب ممن يعظمهم الدكتور الشريفع أمثال حسن البنا وسالبد 

املنسوبني فقد وقع طائفة منهم يف أحضان  اليومأمثال تركي احلمد، أما احلركيون 
قينان ارته جلدة قبل أسابيع ذهب إىل سلمان العودة يف زيف أو العلمانيني للرباليني

ير الشرق األوسط ويصف عبدالرمحن الراشد مدير حتر الغامدي وزاره يف بيته، 
م بالعلمانينيبالصديق،  ، أو اللرباليني فأتساءل اآلن من الذي متيع مع من يسمو

  .سلمان العودة وأمثالهيف  حممد بن موسى الشريف فأين نقدأليسوا هم؟ 

  

                                                 
ا العقلية والعلمية  ١ كتاب احلقوق والواجبات على الرجال والنساء يف اإلسالم، وكتاب طاقات املرأة وقدرا

 تتجلى يف شخصية "د.عزيزة املانع"
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Wאالتناقض الطيار حممد بن موسى الشريف  تناقض א
ار، وهو يف ثنايا كالمه نبز وغمز فقد أقام كتابه على عدم حتطيم الكب ،الشديد

مثله ما بعض العلماء الكبار، وال أقول إنه حطمهم؛ ألنه ليس أهًال لذلك، و 
  : إال كما قال القائل ومثلهم

  كناطح صخرة يوماً ليوهنها  فلم ُيِضرها وأوهى قرنه الوعل

يف وهذا موجود –" العراق وعلماء األمة الرسميونيقول كما يف حماضرة "        
: "وميكن القول إن طوائف األمة امللتزمة باإلسالم املتمسكة -"التاريخموقعه "

بأحكامه العظام قد اتفقت على أن الذي جيري يف العراق من اجلهاد أمر يرفع 
–الرؤوس ويسلي النفوس، ومل يشذ عنهم إال فئات من ها هنا وهناك كان منهم 

لرمسيون يف طول العامل اإلسالمي علماء األمة ا -وهذا هو موطن العجب واحلرية
وعرضه، الذين شغلوا مناصب اإلفتاء واإلمامة وإدارة املعاهد واجلامعات والكليات 

  الشرعية وغريها " 

يدخل يف كالمه هذا الشيخ العالمة صاحل الفوزان وغريهم من العلماء          
م ليسوا من أولئك املتمسكني  بأحكام اإلسالم الكبار، فهو يدخلهم مجيعًا يف أ

م مل يوافقوه على توجهه يف  ا، وإمنا هم من الشواذ؛ أل العظام وال من امللتزمني 
قضية العراق، ويقول يف كالمه: "فقد أطبق هؤالء إال قليًال على خذالن اجملاهدين، 

م على الوجه التايل" إىل آخر كالمه،  يف  وهذا قدحوقد تفاوتت مراتب خذال
  وحماولة لتحطيمهم. العلماء الكبار



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
٧٥

وهي موجودة يف املوقع –" العز بن عبدالسالمحماضرته " ومثل ذلك
: "وألسباب كثرية ضعفت مكانتهم يف األعصار األخرية" يعين فيها يقول -نفسه

ا لكم يف املرة املاضية أؤكد عليها أنه أصبح هلم  العلماء "ومع أن األسباب ذكر
تز" فهأرزاق يعين رواتب يف يد الدولة، ف مكانة علمائنا ذا الذي جعل مكانتهم 

م يأخذون راتباً من الدولة، فهو  يطعن يف دينهم، ويقول أيضاً ذا هؤالء مهتزة أل
يف احملاضرة نفسها: "العلماء يف هذا الزمان كثروا لكنهم ضعفاء ومرتاخون" إىل 

ما سطره خيالف فهو  " القدوات الكباركتاب "  هذا كالم َمْن ألف آخر كالمه،
  .هًال لتحطيمهمأ ليسلكنه و حيطم الكبار، حياول أن يف كتابه و 

  

  Wא א الطيار حممد بن موسى ُسِئل  א
اجلواب ودافع عنهم ورجع يف الطعن  يتعلق بالصوفية وغريهم، فمّيعسؤاًال الشريف 

  على السلفيني، وهذا موجود يف موقعه، 

النسبة ألهل احة اإلسالمية عدة مدارس بيقول السائل: "يوجد يف الس
وأهم هذه املدارس: الصوفية واإلخوان الكالم عن أهل السنة) ف( السنة حتديداً 

وبعض هذه  فية ومجاعة الدعوة والتبليغوالسل) املسلمنياإلخوان يعين بذلك (
ام بالكفر والشرك والبدع، لدرجة  املدارس بينها خالف كثري يصل إىل تبادل اال

ويريد إلغاء  القارئ العادي رمبا تضيع عليه احلقيقة فكل يدعي لنفسه الصوابأن 
   هذه املسألة؟ا.هـاآلخر إال من رحم اهللا، فما رأي فضيلة الشيخ يف 



 وسى الشريفالطيار محمد بن م وقفات مع
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فجعل السائل الصوفية، واإلخوان املسلمني، والتبليغ من أهل السنة، وهذا 
 - ملذكورين يف السؤال اما ال يقبله أهل السنة بل وقواعدهم وأدلتهم كلها خترج 

وهو مسجل  –من أهل السنة، لذلك قال شيخنا اإلمام ابن باز  - حاشا السلفيني
ثنتني والسبعني فرقة : إن مجاعة اإلخوان املسلمني والتبليغ من عموم ال-بصوته
عند السلفية أو عند  التبس عليه الصواب هل هواملسكني هذا السائل و  الضالة،

  الصوفية، 

ت عددًا من مدعي : "هذه البلوى عمّ بن موسى الشريففأجاب حممد 
 ، مث يواصل اجلوابيعرف إال القدح يف السلفيني ال -هداه اهللا–فالطيار السلفية" 

أن بكالمه هذا يقر  هويقول: "هذه البلوى عّمت عددًا من مدعي السلفية" فف
م كما سيأيت، ويقر أنالصوفية من أهل السنة، وال بد أن  التبليغيني  يستثين غال

  وان املسلمني من أهل السنة، واإلخ

: "أن هذه البلوى عّمت عددًا من مدعي مث يواصل اجلواب فيقول
ام بالتكفري م يسارعون بالتكفري أو اال والصوفية ال جيوز تعميم  ،السلفية، وهي أ

م بالتكفري"  م صحيح وأقول: احلكم بشأ ال يعممون بالتكفري لكن يعممون أ
: "وتكفري بعض أفرادهم إن كانوا مستحقني مث يواصل اجلواب فيقولديع، بالتب

العلماء شعري من هم للتكفري فإمنا مرده إىل العلماء املنصفني األثبات" وليت 
؟ إذا كان ابن باز وابن عثيمني ال يراهم املنصفون األثبات عند الدكتور الطيار

، وأنه قد ضعفت الرواتب نالذين يأخذو الرمسيني العلماء ب هممرجعية، ويصف
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عند  من العلماء األثباتنيا ضيعوا شيئًا من اآلخرة، فألجل الدو ، مكانتهم
  ؟الدكتور

، يقول السائل: "يكثر احلديث بني ثم سئل أيضًا سؤاًال بعد هذا
املسلمني عن الفرقة الناجية ويتوسع اخلالف على حنو ما مر يف السؤال السابق، 

ن املسلمني النجاة لنفسها وأن ما سواها يف النار؟ بناًء فهل يصح أن تثبت فرقة م
  يث نفسه؟" على أحاديث "تفرقت أميت"، مث ما رأي فضيلتكم يف احلد

 هذا خري من أنصحيح" فقوله احلديث صحيح،  قال فضيلته: "احلديث 
تناسوا األحاديث الذين  ثري من حركي زمانناإن احلديث ضعيف كما يفعل ك يقول

يت تدل على معناه، يقول: "لكن محله على مجاعة معينة هو اخلطأ، الكثرية ال
واجلماعات الدعوية يف الساحة ليست مجاعات عقدية، إمنا هي مجاعات غرضها 

  الدعوة" 

لكن هذه اجلماعات  ،صحيح أن غرض هذه اجلماعات الدعوة إىل اهللا
ليغ ال يرون إنكار ، وليست بدعًا جزئية، فاإلخوان املسلمون والتبكلية  تبّنت بدعاً 

الشرك الذي هو صرف عبادة لغري اهللا كالذبح والنذر إىل آخره، وال يرون الدعوة 
إىل التوحيد ؛ ألنه بزعمهم يفرق الصف وينفر الناس عنهم كما يقولون، فلو مل 

م مبتيكن    دعة، عندهم إال هذا لكفى يف كو
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 خطأ سبعنيال: "وإحلاقهم بالفرق الثالث و حممد بن موسى الشريفيقول 
 اإلمامإن اجلهل احملض، فهو اخلطأ الفاحش، و  فاحش وجهل حمض" بل إن كالمه

: حممد بن موسى الشريف يقول .عبدالعزيز بن باز خيالفه، وأئمة السنة ال يوافقونه
 املدارس من صوفية" هل الصوفية حركة دعوية أم "أنا أرى أن اخلري يف مجيع هذه

ا دينية عقدية؟     ؟كيف يناقض نفسهفنية عقدية، ديال شك أ

، أو أن له تأثرًا بالصوفية، ال اً الرجل صوفييكون أن  -واهللا أعلم-أخشى 
يقول: "من صوفية  لويل حييي املوتى" مثسيما إذا نظرت إىل جوابه السابق "ممكن ا

وسلفية وإخوان وتبليغ، لكن اخلري متفاوت يف تلك اجلماعات، ويف بعضها دخن 
  آخر كالمه.أفضل من بعض" إىل ودخل، وبعضها 

أن الرجل  كالمه السابق تبني لهإىل جوابه وتقريراته و  من نظراملقصود ف
 ال أعرف هذا مسلمات عقدية، وأحيطكم علمًا أين ليس ذا علم وأنه جيهل

، لكنين فيما سق ، وال مسعت له شريطاً قبل كتاباً   الدكتور الطيار، وال قرأت له
قاءه الذي أجري يف قناة اجملد، وبعد ذلك استدعاين فوجئت وفجعت ملا مسعت ل
بأمر اهللا يف الرد عليه يف ضالالته  -إن شاء اهللا-هذا أن أقوم مبا أظنه قيامًا 

أهل البدع من طوائف  أخرى وأخطائه العقدية اليت يوافق فيها تارة الصوفية وتارة
  .شىت، كما تقدم ذكره

احلسىن وصفاته العلى أن ينصر دينه أسأل اهللا الذي ال إله إال هو بأمسائه 
  وأن يعلي كلمته، وأن جيعلنا وإياكم من أنصار دينه،
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  وأن يهدي حممد بن موسى الشريف

  االسنيدي وغريمه اً وفهد

  للحق وأن جيعلنا

  وإياهم من

  أنصار دينه

  وجزاكم

  اهللا

  خرياً 

  الم العتيقاملشرف على موقع اإلس                                               

  عبدالعزيز بن ريس الريس                                         

  هـ ٢٩/٣/١٤٢٩        مراجعتهمتت                              


