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�	�א�א����ن�� !احلزبيون والقطبيون: ����
بل إنهم يفوقون املرجئة القدامى يف اخلبث واملكر والدهاء، حيث إنهم يرون أن االنشغال              

ت فيمـا ال    بالعقيدة السلفية تعلما وتعليما ودعوة هو سبب يف تفريق املسلمني، وأنه ضياع للوق            
 من كل مسلم أن يشهد بلسانه أن ال إلـه إال اهللا وأن              -يف هذه املرحلة  -ينفع، وأنه يكفينا اآلن     

حممدا رسول اهللا، وإن وقع ما وقع منه من أقوال وأفعال شركية أو بدعية، قد تنقض بعضها هذه                  
 .الشهادة

مدلوهلا بأعماِلهم  خالفني لِ الناطقني ِبهذه الكلمة بألسنتهم امل    -مث يقومون بتكتيل املسلمني     
 .، وهذا حبجة االحتاد ملواجهة أعداء اإلسالم من الشيوعيني والكافرين-وعقائدهم

وهكذا يستهينون بأمهية العقيدة بل وبأمهية العمل الصاحل املوافق للسـنة، حيـث إـم               
لسفاسـف  يعتقدون أن االنشغال بتحري السنن العملية، ودعوة الناس إليها هو من االنشـغال با             
 .)١(!والقشور، وال أدري ما هو اللباب عندهم إذا كان التوحيد والسنة همـا من القشور؟

واإلميان مـا هو إال اعتقاد وعمل صاحل وإقرار باللسان؛ فبإمهال هؤالء لالعتقاد والعمل             
ر الصاحل، واكتفاؤهم من متبوعيهم بإقرار اللسان فحسب، قد وقعوا فيما وقعت فيه فرقة من شرا              

 . الكرامية، اليت ادعت أن اإلميان هو إقرار باللسان فحسب: فرق املرجئة أال وهي
وقد كان حزب اإلخوان املنحرف هو مفرخة هؤالء املرجئة اجلدد، وكان هو املناصـر              
لشىت فرق أهل البدع، واملتتبع لتارخيهم من خالل كتبهم الناطقة بألسنتهم يوقن صدق ما قلـت،   

العملي ملؤسس حزم حسن البنا، مثال واضح وبرهان جلي على هـذا املنـهج       وقد كان املنهج    
 . اإلرجائي املشني
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 !.وكيف حييا اللب بدون القشر؟) ١(



ة وقناعام متباينة، فهذا سين، وهذا      هل من آثاره احلسنة مجعه بني أقوام عقائدهم خمتلف        «
إىل آخر ما يقال، ويزعم     .. شيعي، وهذا صويف، وهذا جهمي، وهذا معتزيل عقالين، وهذا وهذا         

أنهم كلهم أخوة ألنهم يقولون ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، وإن كان عندهم ما يناقض هـذا                   
 القول؟ 

 .»... بدعة املولد وحماضرته فيها؟هل من آثاره احلسنة إحياؤه للبدع ومنها
هل من آثاره احلسنة حماضرته يف مشهد السيدة زينب مبناسبة حفل اهلجرة، ومل             «: مث قال 

يذكر عن الشرك حرفًا واحدا يف حماضرته، بل كان يوصي ويؤكد أن يطهر احلاضرون أنفسـهم                
 وقلوبهم من احلقد والضغينة؟ 

األقباط يف تنظيمه وجعلهم من أنصار دعوته؟ وهل        هل من آثاره احلسنة إدخال النصارى       
 فعل ذلك أحد من الدعاة إىل اهللا؟ 

هل من آثاره احلسنة إقامته حفالً حملمد عثمان املرغين املعروف عنه القول بوحدة الوجود،              
إنا معشر اإلخوان مدينون للسادة املرغنية بدين املـودة اخلالصـة،           : وثناؤه، وقوله يف هذا احلفل    

 اهـ . »...فاوة البالغةواحل
�CD!E� :    على قاعدة أخبث من قاعدة املرجئـة         ! أرأيتم هذا اإلرجاء احلزيب املشني؟ إنه مبين

ال يضر مع اإلميان معصية؛ مع اختالف مشارِبهم يف تعريـف           : األوائل، فإن املرجئة األوائل قالوا    
 هل هو إقرار اللسان فقط؟ أم تصديق بالقلب وحده؟: هذا اإلميان

ال «: أما هؤالء املرجئة األحداث من احلزبيني فإن قاعدم اليت ساروا عليها عمليا هـي             
: ، ومن املعلوم أن البدعة أخبث من املعصية العملية، لكن عنـد احلـزبيني             »يضر مع اإلميان بدعة   

ملنابر البدعة ال تؤثر يف اإلميان، ما دام هذا املبتدع خيرج معهم يف املظاهرات، أو يصيح من فوق ا                 
بالتشهري بوالة األمور من العلماء واألمراء، فهو مؤمن صادق يف إميانه، بل هو عندهم يف مرتبـة                 

 . أعلى من مرتبة العلماء الربانيني
واإلرجاء عند هذا الشباب اجلاهل املخدوع ليس هو اإلرجاء املعروف عند أهل العلم إمنا              

ولقـد   لتشهري باحلكام وعدم التكفري هلم؛    السكوت عن اخلوص يف السياسة أو عدم ا       : هو عندهم 
بلغ احلال ذا الشباب إىل صورة مزرية وصلت إىل أم أصبحوا يكتبون على األوجـه اخللفيـة                 

حكَّـام مصـر    : عبارات سياسية ثورية فارغة، مثل قول أحدهم      : ألبواب املراحيض يف املساجد   



 مىت السكوت عـن أمريكـا       إىل… قطر هي العدو األول للعرب    … والسعودية عمالء ألمريكا  
 إىل آخر هذه النعرات اخلارجية الثورية؛ فهم بذلك قد          )١(... مبارك فرعون مصر  ! ... وإسرائيل؟

 .مجعوا بني اخلروج واإلرجاء
ومن ينكر عليهم مثل هذه األفعال اهلمجية يتهمونه مباشرة باإلرجاء؛ فصـارت كلمـة              

 فهم وال إدراك ملعناها، وإىل اهللا املشتكى؛ ولقد         اإلرجاء كلمة تلوكها ألسنة هؤالء األحداث بال      
عصرنا هذا انطبق عليـه هـذا       «:  حينما قال  -رمحه اهللا –صدق الشيخ العالمة محاد األنصاري      

، وهذا احلـديث ينطبـق علـى        »إمنا أخاف عليكم أحداث األسنان سفهاء األحالم      «احلديث  
  اهـ.)٢(»اخلوارج، واخلوارج سفهاء األحالم غري العقالء

 من هؤالء املخالفني الذين يتزيـون بـزي السـلفيني، وال تغتـر              -رمحك اهللا -فاحذر  
بصياغاِتهم العلمية، وأساليبهم البالغية وبح أصواِتهم من فوق املنابر، إظهـارا للغـرية واحلميـة       

فـة  املصطنعة للسنة، وإنما هي محية ِلما هم عليه من ابتداع وإحداث، ولن تكون هذه الغرية الزائ        
                 أشد من غرية اخلوارج األوائل؛ وال يهولنك طلب بعضهم املباهلة ليظهر نفسه أنه علـى احلـق

وددت أني مجعين وابن األمة أرطأة بن       «: الذي قال ) شبيب بن برصاء  (املبني، فشأن هؤالء شأن     
 : فرد عليه أرطأة قائالً. »سهية يوم قتال فأشفي غيظي

 رةإن تلقين ال ترى غريي بناظ
 

 )٣(تنس السالح وتعرف جبهة األسد
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واحلمد هللا أم وضعوا مثل هذه العبارات الفجة يف مكاا الالئق ا، أال وهو املراحيض؛ وهذا إن دلَّ علـى                     )١(
اب، وعدم تعظيمهم ملثل هذا الكالم املتهافت، إذ أنه من البديهي أم            شيء فإمنا يدل على فراغ علمي واسع عند هؤالء الشب         

وإمنا املسألة مسألة كبت نفسـي وجهـل          …لو كانوا يعظمون مثل هذا الكالم ما كانوا ليكتبونه على أبواب املراحيض           
 .بالسبيل القومي، نسأل اهللا هلم اهلداية

عبـد األول بـن محـاد    : تأليف ولده األخ ) ٢/٥٦١ (-اهللارمحه  –اموع يف ترمجة الشيخ محاد األنصاري        )٢(
 .-حفظه اهللا–األنصاري 
 ).٣٤ -١٣(، األغاين )٢٠٩(دالئل اإلعجاز ص)٣(


