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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة الطبعة الثانية
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا الكريم وعىل آله وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
أما بعد:
فهذا كتاب " النصيحة والبيان ملا عليه حزب اإلخوان يف أكناف دور القرآن " أقدمه
للقراء الكرام يف طبعته الثانية وقد أحدث هذا الكتاب جدالً واسع ًا يف أوساط
اإلخوان املسلمني  ,وكنت أرغب باإلضافة إليه  ,ولكن قدر اهلل ُ
وشغلنا يف هذه
األيام بجهاد الرافضة أحفاد بن سبأ اليهودي  ,جها ًدا بالسنان  ,بعد أن كنا
نجاهدهم قبل ذلك باللسان والبيان..
نسأل اهلل عز وجل النرص عليهم  ,وقد قاموا هذه األيام باإلعتداء عىل طالب العلم
 ,وقد واجههم طالب العلم ببسالة وشجاعة  ,نسأل اهلل عز وجل أن يكتب ألمواتنا
الشهادة  ,وألحيائنا النرص .
والكتاب فيه خري ونفع  ,نسال اهلل اإلخالص والتوفيق والقبول.
كتبه/
أبو حممد عبد احلميد بن حييى بن زيد احلجوري
 91حمرم  9449هـ
دار احلديث بدماج – صعده – اليمن.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني محدً ا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ,وأشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ,وأشكره عىل إنعامه ,وأشهد أن حممدً ا عبده
ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ,ومن اقتفى طريقهم وسار عىل
كثريا.
سريهم إىل يوم الدين ,وسلم
ً
تسليًم ً

أما بعد :فيقول اهلل عز وجل﴿ :و ْأمر بِاملَعر ِ
وف َوا ْن َه َع ِن املُنر َِر﴾[لقًمن,]91:
َ ُْ ُْ

الِب وال َّت ْقوى وال َتعاونُوا ع ََل ِ
األ ْث ِم َوال ُعدْ َو ِ
ان﴾[املائدة,]2:
َ
ويقولَ ﴿ :و َت َع َاونُوا َع ََل ِ ِّ َ َ َ َ َ

ون بِاملَعر ِ
اخل ْ ِ
ون إِ ََل َ
وف َو َين َْه ْو َن
ويقول جل وعالَ ﴿ :و ْل َتر ُْن ِمنْر ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ْي َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
َع ِن ا ُملنْر َِر َو ُأو َلئِ َ
با عن
ك ُه ُم ا ُمل ْفلِ ُح َ
ون﴾[آل عمران ,]904:ويقول اهلل عز وجل خم ً

الس َ ْ
ال ُم:-
كثري من رسله كوهنم جاءوا بالنصيحة ,قال اهلل عن نوح َ -ع َليه َّ

﴿ ُأب ِّل ُغرُم ِرس ِ
االت َر ِِّّب َو َأن َْص ُح َلر ُْم﴾[األعراف ,]22:وقال عن هودَ ﴿ :و َأنَا َلر ُْم
َ
ْ َ
ت َلرُم ولَرِن ال ُ ِ
ِ
ِ
ون
ي﴾[األعراف ,]26:وقال عن صالحَ ﴿ :ون ََص ْح ُ
ُت ُّب َ
نَاص ٌح َأم ٌ
ْ َ ْ
ِ ِ
ت َلر ُْم َف َر ْي َ
آسى َع ََل
ي﴾[األعراف ,]11:وقال عن شعيبَ ﴿ :ون ََص ْح ُ
النَّاصح َ
ف َ
ِ
ين﴾[ألعراف ,]14:وغري ذلك من األدلة الدالة عىل وجوب النصيحة,
َق ْو ٍم كَاف ِر َ

ومن أشهرها ما رواه اإلمام مسلم عن أيب رقية متيم بن أوس الداري أن النبي
َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم قال« :الدين النصيحة» ,قلنا :ملن يا رسول اهلل؟
قال« :هلل ,ولرسوله ,ولكتابه ,وألئمة املسلمني وعامتهم».
ولعظم شأهنا بايع عليها رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم من أول
يومّ ,
هلل َعنْ ُه -قال:
ِض ا ُ
دل عىل ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث جرير َ -ر َ
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هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم عىل إقام الصالة وإيتاء الزكاة
(بايعنا رسول اهلل َص َّىل ا ُ
ً
وامتثاال هلذه األدلة ونرصة هلذه الشلة من باب قول النبي
والنصح لكل مسلم»,
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :انرص أخاك ظا ًملا أو مظلو ًما» ,وأي ظلم بعد
َص َّىل ا ُ
الرشك باهلل أعظم من البدعة واالستحسان يف دين اهلل احلق الكامل الشامل
ً
وانتشاال للمخدوع املغرور ,وحجة
الدائم عزمت عىل كتابه هذه السطور بينًا
عىل املعاند املغمور.
فأقول وباهلل املستعان :إن فضل تعلم كتاب اهلل عز وجل وتعليمه غري
خاف وال منكور ,بل هو مشهور ,ويف غري ما كتاب ومصنف مذكور ,وكًم
سرتى يف صفحا هذه الرسالة نبذة عن ذلك ,وال ُيزهد يف تع ّلم القرآن
وتعليمه إال خمذول مبتور؛ ألنه كالم اهلل العظيم ,وحجة اهلل عز وجل عىل
خلقه أمجعني ,وكان السبب يف كتابة هذه النصيحة هو ما انترش يف بالد املسلمني
وخصوصا أرض اجلنتني بالد اليمن امليمون ما يسمى بدور القرآن الكريم,
ً
وهي دور حزبية وتكتيل وبدعة وتضليل وهضم ألهل احلق ورفع ألهل
مركزا
الباطل مع التهويل ,وكان قد ُأس َّس عندنا يف بالد حجور وادي عاهم
ً
من هذه املراكز ودار من هذه الدور ,سموه دار القرآن ,وفيه كثري من اإلجرام,
فكتبت هذه النصيحة سميتها «النصيحة والبيان لدعاة حزب اإلخوان يف
أكناف دور القرآن» ,فأسأل اهلل عز وجل أن جيعلها خالصة لوجهه الكريم,
وأن ينفع هبا اإلسالم واملسلمني.
وكتبه أبوحممد عبداحلميد بن حييى احلجوري الزعكري دار احلديث دماج
/99صفر9421/ه ضحى يوم اجلمعة
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قبل أن تقرأ الرسالة
جترد هلل عز وجل ولقبول احلق من أهله ,فإن قبول احلق عالمة التوفيق,
كيف ال وهو رجوع إىل كتاب اهلل وسنة رسوله َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم,

ِ
﴿ َ
احل ُّق ِم ْن َر ِّب َ
ين﴾[آل عمران ,]20:واحذر كل احلذر من
ك َفال َتر ُْن م َن ا ُمل ْم َ َِت َ
مرضني عظيمني ترصف العبد عن مرضا اهلل وحمبوباته وعن قبول احلق.

األول :العصبية للمذهب أو احلزب أو الشيخ أو الطائفة أو غري ذلك,
ورسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم قد حذر من العصبية اجلاهلية وأخب

أهنا منتنة.

الثاين :اجلهل املركب ,وهو أن تظن أنك تعلم وأنت ال تعلم ,فإنه الردى,
وكًم قيل:
قــــال محــــار احلكــــيم يو ًمــــا

لــو أنصــف الــدهر كنــت أركــب

فــــــإنني جاهــــــل بســــــي

وصــــاحبي جاهــــل مركــــب

فصاحب اجلهل البسي إذا ُعلم تعلم ,وإذا عرف احلق لزمه ,أما صاحب
اجلهل املركب فقد نفخه الشيطان فريد األحاديث واآليا

وأقوال السلف

بحجج أوهى من خي العنكبو  ,ولكن وهلل احلمد واملنة فإن له يف خلقه
ً
ً
وعدال.
وفضال ,ويضل من يشاء حكمة منه
شئون ,هيدي من يشاء رمحة منه
وما أحسن ما قاله ابن القيم يف «نونيته»:
ــر مــن ــوبني مــن يلبســهًم
و َت َع َّ

يلقــي الـــردى بمذمــة وهـــوان

ــوب مــن اجلهــل املركــب فوقــه

ـوب التعصــب بئســت الثوبــان
ـ ُ

وحتــل باإلنصــاف أفخــر حلــة

ز ْينــت هبــا األعطــاف والكتفــان

واجعل شعارك خشية الرمحن مـع

نصــح الرســول فحبــذا األمــران

النصيحة والبيان ملا عليه حزب اإلخوان

6
ومتســــكن بحبلــــه وبوحيــــة

وتــــوكلن حقيقــــة الــــتكالن

واحلــق منصــور ونتحــنن فــال

تعجـــب فهـــذه ســـنة الـــرمحن

وأبرشكم بانتشار الدعوة وذهاب البدع واندحارها بسبب دخول السنة,
وكًم قيل :إذا دخلت السنة من الباب خرجت البدعة من الطاقة ,ومصداق ما

اء َ
َان
احل ُّق َوز ََه َق ال َباطِ ُل إِ َّن ال َباطِ َل ك َ
قلنا قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و ُق ْل َج َ
ز َُهو ًقا﴾[اإلرساء ,]69:وحديث رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم الذي

جاء عن عرشة من الصحابة عند الشيخني وغريمها بألفاظ متقاربة «ال تزال
طائفة من أمتي عىل احلق ,ال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم حتى تقوم
الساعة» ,أي إىل قرب قيام الساعة حني يرسل اهلل عز وجل الريح التي هي ألني
من احلرير ,فال تدع أحدً ا يف قلبه مثقال ذرة من إيًمن إال قبضته ,كًم يف حديث
النواس وأيب هريرة رِض اهلل عنهًم يف «صحيح مسلم».
وقلت« :إىل قرب قيام الساعة» لقول رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله

َو َس َّل َم« :ال تقوم الساعة وعىل وجه األرض من يقول اهلل اهلل».
قال أبوجعفر اخلواص:
ذهبــت دولــة أصــحاب البــدع

ووهـــى حـــبلهم ـــم انقطـــع

وتــــداعى بانرصــــام مجعهــــم

مجــع أبلــيس الــذي كــان مجــع

هــل هلــم يــا قــوم يف بــدعتهم

مــــن فقيــــه أو إمــــام يتبــــع

مثــل ســفيان أخــي الثــور الــذي

علـــم النـــاس دقيقـــا الـــورع

أو ســليًمن أخــي التــيم الــذي

تــــرك النــــوم هلــــول املطلــــع

أو فتــى اإلســالم أعنــي أمحــد

ذاك لـــو قارعـــه القـــراء قـــرع

مل خيـــف ســـوطهم إذ خوفـــوا

ال وال ســـــيفهم حـــــني ملـــــع
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الفصل األول
الباب األول :فضل تعلم القرآن
القرآن هو كالم اهلل تعاىل املنزل عىل حممد َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم,
ويف تعلمه وتعليمه األجر العظيم واجلزاء من رب العاملني ملن صلحت نيته,

وكيف ال ,وفيه اهلداية والسداد واخلري والرشاد ,قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َ ِ
َاب ال
ك الرت ُ
ريب فِ ِيه ه ِ ِ
ي﴾[البقرة.]2:
دى ل ْل ُمتَّق َ
ُ ً
َْ َ
ِ
َاب َأ ْن َز ْلنَا ُه ُم َب َار ٌك﴾[األنعام,]12:
وهو الكتاب املبارك ,قال تعاىلَ ﴿ :و َه َذا كت ٌ

ِ ِ
دى
ين َآمنُوا ُه ً
وفيه الشفاء ملا يف الصدور ,قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُه َو ل َّلذ َ
ِ
ِ
اء﴾[فصلت ,]44:وفيه الرمحة ,قال تعاىلَ ﴿ :و ُننَز ُِّل ِم َن ال ُق ْر ِ
اء
آن َما ُه َو ش َف ٌ
َوش َف ٌ
ور ِ ِ ِ
ي﴾[اإلرساء.]62:
ْح ٌة ل ْل ُم ْؤمن َ
َ َ َْ
وهو املوعظة احلسنة ملن ألقى السمع وهو شهيد ,قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َُّيا
النَّاس َقدْ جاء ْترُم مو ِع َظ ٌة ِمن ربرُم و ِش َف ِ
الصدُ ور﴾[يونس ,]51:وهو
اء َملا ِِف ُّ
ْ َ ِّ ْ َ
َ َ ْ َْ
ُ
ٌ
الكتاب املصان عن التحريف والزيادة والنقص ,قال تعاىل﴿ :إِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا
ِّ
ون﴾[احلجر.]1:
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َحلافِ ُظ َ

ولرشفه أقسم اهلل به يف عدة مواضع ,قال تعاىل﴿ :ص َوال ُق ْر ِ
آن ذِي
[ص ,]9:وقال﴿ :ق َوال ُق ْر ِ
ِّ
آن املَ ِج ِيد﴾ ّ[ق ,]9:هذا غيظ من فيظ ,ذكرناه
الذك ِْر﴾ ّ

لإلشارة إىل فضله واحلث عىل احلرص عىل تعلمه وتعليمه والعمل به.
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وأما من السنة فقد قال رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن اهلل

َي ْر َف ُع َهب َذا الكتَاب َأ ْق َوا ًما َو َي َض ُع به َ
آخري َن» أخرجه مسلم من حديث عمر -
ِض اهللُ َعنْ ُه.-
َر َ
ِض اهللُ َعنْ ُه -قال :قال رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
وعن أنس بن مالك َ -ر َ

ني م ْن النَّاس»َ ,قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ,م ْن ُه ْم؟ َق َال:
َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن هلل َأ ْهل َ

اص ُت ُه» أخرجه ابن ماجه ,وهو يف «الصحيح
« ُه ْم َأ ْه ُل ال ُق ْرآن َأ ْه ُل اهلل َو َخ َّ
هلل.-
مح ُه ا ُ
املسند» لشيخنا مقبل َ -ر َ
ال ُمَ « :-م َث ُل ا َّلذي َي ْق َر ُأ ال ُق ْر َ
الس َ ْ
ب
آن َكاألُت ُْر َّجةَ ,ط ْع ُم َها َطي ٌ
وقال َ -ع َليه َّ
بَ ,وا َّلذي َال َي ْق َر ُأ ال ُق ْر َ
يح َهلَاَ ,و َم َث ُل
ب َو َال ر َ
آن كَالت َّْم َرةَ ,ط ْع ُم َها َطي ٌ
حي َها َطي ٌ
َور ُ

ال َفاجر ا َّلذي َي ْق َر ُأ ال ُق ْر َ
ب َو َط ْع ُم َها ُمرَ ,و َم َث ُل ال َفاجر
حي َها َطي ٌ
حيانَة ,ر ُ
الر ْ َ
آن ك ََم َثل َّ
ا َّلذي َال َي ْق َر ُأ ال ُق ْر َ
يح َهلَا» .متفق عليه من
حلنْ َظ َلةَ ,ط ْع ُم َها ُمر َو َال ر َ
آن ك ََم َثل ا َ
ِض اهللُ َعنْ ُه.-
حديث أيب موسى َ -ر َ
وقد أخب النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم أن اهلل عز وجل يستمع
يتغنى بالقرآن ,فقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :ما

للنبي حسن الصو
َأذ َن اهلل ل ٍ
جي َه ُر به».
َشء َما َأذ َن لنَب ٍّي َح َسن َّ
الص ْو َي َت َغنَّى بال ُق ْرآن َ ْ
َ ْ

وأخب النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم أن اخلريية يف تعلم القرآن
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن َأ ْف َض َلك ُْم َم ْن َت َع َّل َم ال ُق ْر َ
آن
وتعليمه ,فقال َص َّىل ا ُ
َو َع َّل َم ُه» أخرجه البخاري عن عثًمن.
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والغبطة بني الناس ال تكون لكثرة أمواهلم ووجهاهتم ,وإنًم تكون يف أخذ
القرآن والعمل به ,قال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :ال َح َسدَ إ َّال يف ا ْ نَت َْني,
َر ُج ٌل َع َّل َم ُه اهلل ال ُق ْر َ
آن َف ُه َو َي ْت ُلو ُه آنَا َء ال َّل ْيل َوآنَا َء الن ََّهارَ ,ف َسم َع ُه َج ٌار َل ُه َف َق َالَ :ل ْيتَني
وِت ُف َال ٌن َف َعم ْل ُت م ْث َل َما َي ْع َم ُلَ ,و َر ُج ٌل آتَا ُه اهلل َم ًاال َف ُه َو ُ ْهيل ُك ُه يف
ُأوت ُ
يت م ْث َل َما ُأ َ

وِت ُف َال ٌن َف َعم ْل ُت م ْث َل َما َي ْع َم ُل» متفق
حلقَ ,ف َق َال َر ُج ٌلَ :ل ْيتَني ُأوت ُ
يت م ْث َل َما ُأ َ
ا َ

ِض اهللُ َعنْ ُه.-
عليه من حديث ابن مسعود َ -ر َ
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قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِيِل َأ ْد ُعو إِ ََل اهلل َع ََل َب ِص َْيةٍ َأنَا َو َم ِن

ا َّت َب َعنِي﴾[يوسف ,]906:فطريق نبي اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم وطريق
أصحابه رِض اهلل عنهم هو الدعوة مع التعلم والتعليم.
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َ ِ ِ
اد ُْْل ْم بِا َّلتِي
ك بِاحلر َْمة َواملَ ْوع َظة َ َ َ َ
وقال تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ ََل َسبِ ِ َ ِّ

ِه َي َأ ْح َس ُن﴾[النحل ,]925:وهل الدعوة إىل سبيل اهلل عز وجل إال تعليم الكتاب
والسنة عىل فهم سلف األمة رِض اهلل عنهم أمجعني.

وقال النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :ف َواهلل َألَ ْن َ ْهيد َي اهلل ب َك َر ُج ًال

َواحدً ا َخ ْ ٌري َل َك م ْن َأ ْن َيك َ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله
مح ُر النَّ َعم» ,وقال َص َّىل ا ُ
ُون َل َك ُ ْ
َو َس َّل َمَ « :م ْن َد َعا إ َىل ُهدً ى ك َ
ص َذل َك
َان َل ُه م ْن األَ ْجر م ْث ُل ُأ ُجور َم ْن تَب َع ُه َال َينْ ُق ُ

هلل َعنْ ُه.-
ِض ا ُ
م ْن ُأ ُجوره ْم َش ْي ًئا» يف مسلم من حديث أيب هريرة َ -ر َ

وقال النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :خ ْ ُريك ُْم َم ْن َت َع َّل َم ال ُق ْر َ
آن
َو َع َّل َم ُه» ,وقد تقدم من حديث عثًمن ,فتعليم الكتاب والسنة من أعظم أبواب
اخلري ,بل قد فضلها بعضهم عىل اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل.
وعن عبداهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم:

« ُي َق ُال ل َصاحب ال ُق ْرآن :ا ْق َر ْأ َو ْارتَق َو َرت ْل ك ًََم ُكن َْت ت َُرت ُل يف الد ْن َياَ ,فإ َّن َمنْز َل َك
عنْدَ آخر آ َي ٍة َت ْق َر ُؤ َها» أخرجه أبوداود وهو يف «الصحيح املسند» لشيخنا
هلل.-
مح ُه ا ُ
الوادعي َ -ر َ
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ويدخل يف أجر تعلم القرآن وتعليمه الوالدان لقول النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
َو َع َىل آله َو َس َّل َم « :جيئ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه :هل
تعرفني ,أنا الذي كنت أسهر ليلك ,وأظمئ هواجرك ,وإن كل تاجر من وراء
جتارته ,وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر ,فيعطي امللك بيمينه واخللد بشًمله,
ويوضع عىل رأسه تاج الوقار ,ويكسى والداه حلتني ال تقوم هلم الدنيا وما
فيها ,فيقوالن :يا رب ,أنّى لنا هذا؟ فيقال :بتعليم ولدكًم القرآن ,وإن صاحب
القرآن يقال له يوم القيامة :اقرأ وارق يف الدرجا

ورتل كًم كنت ترتل يف

الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك» ,احلديث أخرجه احلاكم يف «املستدرك»
هلل.-
مح ُه ا ُ
وهو يف «السلسلة الصحيحة» للشيخ األلباين َ -ر َ
وألمهية هذا الكتاب كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يعلمونه األطفال
كًم يف حديث جندب «كنا نتعلم اإليًمن م نتعلم القرآن فنزداد به إيًمنًا».
وقال زياد بن لبيد كًم يف حديث عوف :كيف يرفع العلم وقد ع ّل ْمنا
القرآن أبناءنا ونساؤنا ...احلديث أخرجه أبوداود ,وهو يف «الصحيح املسند».
يتعلمونه ويعملون به ,وألمهيته اهتموا بتفسريه وبيان مراد اهلل عز وجل
منه غاية االهتًمم ,حتى إن النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم دعا البن عباس
بارعا فيه ,حتى
بقوله« :الله َّم َعل ْم ُه ال َّت ْأو َيل» ,وكان بعد ذلك
مفرسا للقرآنً ,
ً
ُسمي ترمجان القرآن.
وقال عبداهلل بن مسعودَ ( :و َل ْو َأ ْع َل ُم َأ َحدً ا ُه َو َأ ْع َل ُم بكتَاب اهلل مني َت ْب ُل ُغ ُه
اإلب ُل َل َرك ْب ُت إ َل ْيه).
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مح ُه اهللُ َت َع َاىل يف «تفسريه» ( :)51/9باب ما جاء يف فضل
قال القرطبي َر َ
تفسري القرآن وأهله ,قال علًمؤنا رمحة اهلل عليهم :وأما ما جاء يف فضل التفسري
عن الصحابة والتابعني ,فمن ذلك:
أن عيل بن أيب طالب رِض اهلل عنه ذكر جابر بن عبداهلل ووصفه بالعلم,
فقال له رجل :جعلت فداءك! تصف جابر بالعلم وأنت أنت! فقال :إنه كان

يعرف تفسري قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َف َر َض َع َل ْي َ
آن َل َرا ُّد َك إِ ََل
ك ال ُق ْر َ
مع ٍ
اد﴾[القصص.]65:
َ َ

وقال جماهد :أحب اخللق إىل اهلل تعاىل أعلمهم بًم أنزل.
وقال احلسن :واهلل ما أنزل اهلل آية إال أحب أن يعلم فيًم أنزلت ,وما يعني هبا.
وقال الشهبي :رحل مرسوق إىل البرصة يف تفسري آية ,فقيل له :إن الذي
يفرسها رحل إىل الشام ,فتجهز ورحل إىل الشام حتى علم تفسريها.
َي ُر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه ُم َه ِ
وقال عكرمة يف قوله عزوجلَ ﴿ :و َم ْن َ ْ
اج ًرا إِ ََل اهلل
مهاجرا إىل
َو َر ُسولِ ِه﴾[النساء ]900:طلبت اسم هذا الرجل الذي خرج من بيته
ً

اهلل ورسوله أربع عرشة سنة حتى وجدته.
وقال ابن عبدالب :هو ضمرة بن حبيب.
وقال ابن عباس :مكثت سنتني أريد أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني
تظاهرتا عىل رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,ما يمنعني إال مهابته,
فسألته فقال :هي حفصة وعائشة.

الباب الثاين :تعليم القرآن والسنة

95

وقال أياس بن معاوية :مثل الذين يقرءون القرآن وهم ال يعلمون
تفسريه ,كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ً
ليال وليس عندهم مصباح,
فتداخلتهم روعة وال يدرون ما يف الكتاب ,ومثل الذي يعرف التفسري كمثل
رجل جاءهم بمصباح فقرءوا ما يف الكتاب .اه
وهم أعظم وأرشف ما تشوقت إليه النفوس املستقيمة ,ذا

الفطر

السليمة ,وال يزهد فيه إال مبطل.
وإليك ما قال إمام ضالل اإلخوان املسلمني حسن البنا يف التزهد من
تعلم تفسري القرآن ,معرفة ناسخه ومنسوخه ,وعامه من خاصه ,ومطلقه من
مقيده ,وإسباب نزوله إىل غري لك من علومه.
قال حممود عبداحلليم يف كتابه «اإلخوان املسلمون أحداث صنفت
التاريخ» ( :)206/9سألته مرة أي تفسري تنصحني أن اقرأ؟ فقال :إن كنت
تريد نصيحتي فال داعي لقراءة التفاسري .اه
وهذا التزهيد يف قراءة التفاسري حتى يكون املسلم جاهل يف فهم القرآن,
وربًم فرسوا له القرآن عىل أذواقهم وأفكارهم ,واهلل املستعان.
وبعد سوق بعض األدلة عىل فضل القرآن ينبغي للمسلم احلرص كل
احلرص عىل حفظه أو حفظ ما تيرس منه ,وعىل تعليمه ألبناءنا وبناتنا ونسائنا
ونحرص كذلك عىل العمل به حتى يرفعنا اهلل عز وجل به.

النصيحة والبيان ملا عليه حزب اإلخوان

92

الباب الثالث :إثم من تعلم القرآن للدنيا
بعد أن عرفت فضل القرآن الكريم ينبغي أن تعلم أن تعلمه وتعليمه
والعمل به عبادة ,والعبادة يشرتط لقبوهلا رشوط ,ومنها:
ِ ِ
ِ
ِ
ين
 -9اإلخالص ,قال تعاىلَ ﴿ :و َما ُأم ُروا إِ َّال ل َي ْع ُبدُ وا اهلل ُ ُْملص َ
ي َل ُه الدِّ َ

ُحنَ َف َاء﴾[البينة ,]5:وقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إن ًََّم األَ ْع ًَم ُل بالن َّيا َوإن ًََّم
َت ه ْج َر ُت ُه إ َىل ُد ْن َيا ُيصي ُب َها َأ ْو إ َىل ا ْم َر َأ ٍة َينْك ُح َها َفه ْج َر ُت ُه
لكُل ا ْمر ٍئ َما ن ََوى َف َم ْن كَان ْ
ِض اهللُ َع ْن ُه -متفق عليه ,وعن
إ َىل َما َه َ
اج َر إ َل ْيه» من حديث عمر بن اخلطاب َ -ر َ
ِض اهللُ َعنْ ُه -قالَ :سم ْع ُت َر ُس َ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله
ول اهلل َص َّىل ا ُ
أيب هريرة َ -ر َ
َو َس َّل َم َي ُق ُ
ول« :إ َّن َأ َّو َل النَّاس ُي ْق ََض َي ْو َم الق َيا َمة َع َل ْيه َر ُج ٌل َت َع َّل َم الع ْل َم َو َع َّل َم ُه,
َو َق َر َأ ال ُق ْر َ
ِت به َف َع َّر َف ُه ن َع َم ُه َف َع َر َف َهاَ ,ق َالَ :ف ًَم َعم ْل َت ف َيها؟ َق َالَ :ت َع َّل ْم ُت
آنَ ,ف ُأ َ

يك ال ُق ْر َ
الع ْل َم َو َع َّل ْم ُت ُهَ ,و َق َر ْأ ُ ف َ
آنَ ,ق َال :ك ََذ ْب َتَ ,و َلكن ََّك َت َع َّل ْم َت الع ْل َم ل ُي َق َال
َعامل ٌَ ,و َق َر ْأ َ ال ُق ْر َ
ب َع َىل َو ْجهه
آن ل ُي َق َال ُه َو َقار ٌئَ ,ف َقدْ ق َيلَّ ُ ,م ُأم َر به َف ُسح َ
َحتَّى الق َي يف النَّار» .رواه مسلم.

هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم والسري عىل طريقته يف تعلمه
 -2املتابعة للنبي َص َّىل ا ُ
وتعليمه ,قال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :م ْن َعم َل َع َم ًال َل ْي َس َع َل ْيه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو
ني
خل َل َفاء ا َمل ْهدي َ
َرد» ,وقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :ف َع َل ْيك ُْم ب ُسنَّتي َو ُسنَّة ا ُ

هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله
هلل َع ْن ُه -قالَ :ق َال النَّبي َص َّىل ا ُ
ِض ا ُ
الراشد َ
َّ
ين» ,وعن جندب َ -ر َ
َو َس َّل َمَ « :م ْن َس َّم َع َس َّم َع اهلل به َو َم ْن ُي َرائي ُي َرائي اهلل به» متفق عليه ,وعن أنس
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم َأ َّن ُه َخ َر َج إ َل ْينَا َف َق َال« :إ َّن
هلل َعنْ ُهَ -ع ْن النَّبي َص َّىل ا ُ
ِض ا ُ
َ -ر َ

فيك ُْم َخ ْ ًريا م ْنك ُْم َ -ي ْعني َر ُس َ
ول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ -و َت ْق َر ُء َ
َاب
ون كت َ
ان َي ْق َر ُء َ
مح ُر َواألَ ْب َي ُض َوال َع َريب َوال َع َجميَ ,و َس َي ْأِت َز َم ٌ
ون فيه
اهلل َع َّز َو َج َّل فيك ُْم األَ ْ َ
ف ال َقدَ ُحَ ,ي َت َع َّج ُل َ
ال ُق ْر َ
وهنَا».
آن َي َت َث َّق ُفو َن ُه ك ًََم َي َت َث َّق ُ
ور ُه ْم َو َال َي َت َأ َّج ُل َ
ون ُأ ُج َ
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الباب الرابع :صاحب القرآن من عمل به ال من حفظه وخالفه
ملا كان فضل القرآن والعمل به عظيم فقد جعل اهلل عز وجل من أسباب
هلل
ِض ا ُ
عذاب القب عدم العمل بالقرآن ,والدليل عىل ذلك حديث سمرة َ -ر َ
َعنْ ُه ,-وفيهَ « :وإنَّا َأ َت ْينَا َع َىل َر ُج ٍل ُم ْض َطج ٍع َوإ َذا َ
آخ ُر َقائ ٌم َع َل ْيه ب َص ْخ َر ٍةَ ,وإ َذا
حل َج َر
ُه َو َ ْهيوي ب َّ
حل َج ُر َها ُهنَاَ ,ف َي ْت َب ُع ا َ
الص ْخ َرة ل َر ْأسه َف َي ْث َل ُغ َر ْأ َس ُهَ ,ف َيت ََهدْ َهدُ ا َ
َف َي ْأ ُخ ُذ ُه َف َال َي ْرج ُع إ َل ْيه َحتَّى َيص َّح َر ْأ ُس ُه ك ًََم ك َ
َانَّ ُ ,م َي ُعو ُد َع َل ْيه َف َي ْف َع ُل به م ْث َل َما
وىلَ ,ق َالُ :ق ْل ُت َهل ُ ًَمُ :س ْب َح َ
َف َع َل املَ َّر َة األُ َ
ان اهلل َما َه َذان؟! َق َال :هذا َّر ُج ٌل َع َّل َم ُه

اهلل ال ُق ْر َ
آن َفنَا َم َعنْ ُه بال َّل ْيل َو َمل ْ َي ْع َم ْل فيه بالن ََّهار ُي ْف َع ُل به إ َىل َي ْوم الق َيا َمة» احلديث
أخرجه البخاري رقم (.)9462

كثريا من املسلمني حيفظون
فينبغي للمسلم العلم بالقرآن ,ومن املعلوم أن ً
القرآن ,من صوفية قبورية ,وأصحاب حروز ومتائم ,وشيعة سبابة ألصحاب
النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,وحزبيني ,وغريهم من الفرق ,بل ربًم
حفظه املسترشقون الكفرة للطعن فيه ويف أهله ,فكل من مل يعمل بالقرآن فال
ينفعه ,بل يكون حجة عليه ,كًم قال النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم:
« َوال ُق ْر ُ
آن ُح َّج ٌة َل َك َأ ْو َع َل ْي َك» ,حجة لك إن عملت به ,وحجة عليك إن
ضيعته وخالفت ما فيه من األحكام.
وقال النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :ا ْق َر ُءوا ال ُق ْر َ
آن َفإ َّن ُه َي ْأِت َي ْو َم
وبني املراد من
الق َيا َمة َشفي ًعا ألَ ْص َحابه» أخرجه مسلم من حديث أيب أمامةّ ,
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم
هذا احلديث حديث النواس عند مسلم ,أن النبي َص َّىل ا ُ
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ين كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ور ُة
قالُ « :ي ْؤتَى بال ُق ْرآن َي ْو َم الق َيا َمة َو َأ ْهله ا َّلذ َ
ون بهَ ,ت ْقدُ ُم ُه ُس َ
َض َب َهل ُ ًَم َر ُس ُ
ال َب َق َرة َو ُآل ع ْم َر َ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم َ َال َ َة
ول اهلل َص َّىل ا ُ
ان» َو َ َ
ٍ
رش ٌق,
َأ ْم َثالَ ,ما نَسيت ُُه َّن َب ْعدُ َ ,ق َالَ « :ك َأ َّهن ُ ًَم َغ ًَم َمتَانَ ,أ ْو ُظ َّلتَان َس ْو َد َاوان َب ْين َُه ًَم َ ْ
اجان َع ْن َصاحبه ًَم».
َأ ْو َك َأ َّهن ُ ًَم ح ْز َقان م ْن َط ْ ٍري َص َو َّ
اف ُ َحت َّ
وقد قال أحد العلًمء( :محلة القرآن ال ةٌ ,
رجل اختذها بضاعة ينقلها من
ٌ
ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده,
مرص إىل مرص ,يطلب هبا ما عند الناس,
ٌ
ورجل علم ما فيه وحفظه
واستدار به عطف الوالة واستطال به عىل الناس,
وعمل به داع ًيا وعابدً ا ,وهو خري احلملة).
أقول :وما أبعد حفاظ أهل البدع من إخوان وصوفية وشيعة عن النوع
الثالث من هذا التقسيم! ,وبعد هذا فينبغي أن تعلم أخي املسلم أننا ال نزهد يف
تعليم هذا الكتاب العظيم ,وإنًم نحذر نا يقع فيه بعض املتز ّيني بزي أهل
القرآن وليسوا منه يف يشء ,حتى ال تنخدع وتنجرف خلفهم ,فتكون نن قال

ك ُن َفص ُل اآلي ِ
ِ
ون * َوات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َبأَ ا َّل ِذي
ات َو َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
اهلل تعاىل فيهمَ ﴿ :وك ََذل َ ِّ
َ
ِ
َان ِم َن الغ ِ
انس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ين * َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َِبا
ان َفر َ
الش ْي َط ُ
َاو َ
آ َت ْينَا ُه آ َياتنَا َف َ
ب إِ ْن َ ُْت ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْ َ
ض َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ال َر ْل ِ
َو َلرِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ ََل األَ ْر ِ
ََت ْك ُه
ث أ ْو ت ْ ُ

ِ
ين ك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
َي ْل َه ْ
ث َذلِ َ
ص ال َق َص َص َل َع َّل ُه ْم
ك َم َث ُل ال َق ْو ِم ا َّلذ َ
ِ
َي َت َفر َُّر َ
ين ُ ِّ
ون﴾[األعراف ,]912-914:وقال تعاىلَ ﴿ :م َث ُل ا َّلذ َ
ْح ُلوا الت َّْو َرا َة ُث َّم ََل ْ
احلَم ِر ََي ِم ُل َأس َفارا بِئْس م َث ُل ال َقو ِم ا َّل ِذين ك ََّذبوا بِ ِ
ِ
َ ِ
آيات اهلل َواهلل ال
َ ُ
ْ
َيم ُل َ
وها ك ََم َث ِل َ ْ
ْ
ْ ً َ َ
ِ
ِ
ي﴾[اجلمعة.]5:
َ ُّْيدي ال َق ْو َم ال َّظامل َ

وخصوصا دار القرآن بعاهم
ما عليه بعض دور احلزبية
ً
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ما عليه بعض دور احلزبية وخصوصًا دار القرآن بعاهم
يعد كتابة هذه املقدمة التي ذكرنا فيها ما يتعلق باستحباب حفظ القرآن
كثريا من دور القرآن -زعموا -فيها خمالفا كثرية
والعمل به ينبغي أن تعلم أن ً
لكتاب اهلل عز وجل ولسنة نبيه َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم.

وما سأذكره يف هذه األبواب القادمة ما هو إال قطرة من مطرة ,وقليل من
كثري ,الداعي إىل كتابتها النصيحة للمسلمني الغيورين عىل دينهم ,وفضيحة
با.
للملبسني احلق بالباطل ,الذين جيعلون من الزيوف ذه ًبا ,ومن التبن ت ً
يتقي اهلل عز وجل ,ويتبؤا عن كل ما
فعىل من يصل إليه هذا الكالم أن َ
خيالف الكتاب والسنة ,وال حيمله التعصب حلزبه أو رأيه أو قبيلته عن رد احلق
ونرص الباطل ,وإن يقدموا حمبوب اهلل عز وجل عىل كل حمبوب ,ويقدموا السنة

عىل كل غال ورخيص ,قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْتُم ُ ِ
ون اهلل َفا َّتبِ ُع ِ
َيبِ ْبر ُُم اهلل
ُت ُّب َ
وين ُ ْ
ْ
ِ
ِ
يم﴾[آل عمران.]49:
ور َرح ٌ
َو َيغْف ْر َلر ُْم ُذنُو َبر ُْم َواهلل َغ ُف ٌ
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متهيد
حملة خمتصرة عن نظامدار اإلخوان يف الثالثيات من هذا القرن
قال حممود عبداحلليم يف كتابه «اإلخوان املسلمون أحداث صنعت
التأريخ» ( )50/9ط/دار الدعوة :كانت هنالك أربعة أيام يف األسبوع ينتظم
فيها اإلخوان لسًمع دروس ,ال ة منها تلقى يف مسجد الدار ,والرابع حماَضة
عامة تصف هلا الكرايس والدكك يف فناء الدار ,ويدعى إليها اجلمهور.
فدرس يف التصوف يلقيه رجل كبري يف السن يدعى «حامد بك
عبدالرمحن» ,كان يرشح حكم بن عطاف السكندري ,ودرس يف تفسري القرآن
الكريم ,يلقيه حكيم اإلسالم األستاذ الشيخ طنطاوي جوهري ,وكان يفرس
القرآن بالعلوم احلديث ,وهو لون مل يكن مألو ًفا يف ذلك الوقت.
الدرس الثالث درس التكوين ,وهو درس ال تستطيع أن تسميه درس
تفسري ,وال درس تصوف ,وال درس تأريخ ,وال درس أخالق ,وال درس
سياسة ,وال درس أدب ,وإنًم هو جامع لذلك كله ,وجيمع إىل ذلك آفا ًقا
أخرى ليس من السهل اإلحاطة هبا؛ ألن كل هذه العلوم كانت تقدم إىل
السامعني نزوجة بذوب النفس ,وعصارة القلب ,ومهجة الفؤاد.
قادرا عىل قهر النفوس وصيغتها من جديد,
وهو ما جيعل مزيج هذه العلوم ً
وكان يلقي هذا الدرس املرشد العام ,ومع أن الدرسني مل يكن يواظب عليهًم سوى
سبعة أشخاص أو ًمنية ,فإن درس التكوين مل يكن يتخلف عنه أحد من اإلخوان.
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حملة موجزة حول إنشاء الثكنات احلزبية
ملا أسس حسن البنا حزب اإلخوان املسلمني ,بل قبل ذلك بدأ بتشكيل
اجلمعيا

والتكتال

املوالية له حتى يتسنى له بث سمومه بينهم ,وكذلك

طاعتهم له ,فبدأ بتأسيس مجعية األخالق واآلداب ,وبعدها مجعية منع املحرما .
وانتقل من دار إىل دار ,ومن مدرسة إىل أخرى حتى تسنى له يف ذي القعدة
9441ه مارس 9126م أن يشكل مع ستة من إخوانه وضع اللبنة األوىل حلزب
اإلخوان املسلمني ,م بعد ذلك بدأ بإنشاء الكشافة ,وكان يتم حتت ستارها
اللقاءا

الرسية والتدريبا

العسكرية ,واهلدف من هذه اللقاءا

الرسية هو

بث سمومة وأفكاره احلزبية والتكفريية والثورية بني أتباعه.
وعندنا يف اليمن كانت فرتة الثًمننيا

فرتة زاهرة لإلخوان املسلمني

أنشأوا فيها املعاهد ودور القرآن ,ونرشوها يف كل سهل وجبل ,وكل مدينة
وقرية ,نرشوا من خالهلا أفكارهم ومعتقداهتم وبثوا سمومهم بني الشباب إال
أن األخرية مل تكن بالشهرة كاملعاهد.
وكانت املعاهد العلمية عبارة عن ساتر يسرتون به كل حتركاهتم
وتكتيكهم ,فلًم طهر اهلل عز وجل البالد من هذه الثكنا

احلزبية التي خترج

منها كثري من التكفريين واحلزبيني ,ظهر َدور ُدور القرآن يصيدون هبا الشباب.
وملا كان من الطبيعي حب املسلمني لكتاب رهبم عز وجل بادر كثري من
الشباب لالنخراط يف هذه الدور ,وما هي إال سنوا عديدا وإذا بمكر هذه
الدور يظهر جل ًيا للعيان.
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دار القرآن يدعو طالبه إىل احلزبية والفرقة
اهلل عز وجل يدعو إىل االعتصام بالكتاب والسنة ونبذ احلزبية والنعرا

القبلية ,تالحظ ذلك يف آيا كثرية ,منها قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اهلل
ت اهلل َع َل ْير ُْم إِ ْذ ُكنْت ُْم َأ ْعدَ ًاء َف َأ َّل َ
ي ُق ُلوبِر ُْم
ََجِي ًعا َوال َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َ
ف َب ْ َ
َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِن ِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َو ُكنْت ُْم َع ََل َش َفا ُح ْف َر ٍة ِم َن الن ِ
َّار َف َأ ْن َق َذك ُْم ِمن َْها ك ََذلِ َ
ي اهلل
ك ُي َب ِّ ُ
ِ
ين
َلر ُْم آ َياتِ ِه َل َع َّلر ُْم َ َْتتَدُ َ
ون﴾[آل عمران ,]904:وقال تعاىلَ ﴿ :وال َترُونُوا كَا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
َات َو ُأو َل ِئ َ
يم﴾[آل
اء ُه ُم ال َب ِّين ُ
َت َف َّر ُقوا َو ْ
ك َُْل ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
اخ َت َل ُفوا م ْن َب ْعد َما َج َ
ِ
ِ
عمران ,]905:وقال تعاىل﴿ :وال َترُونُوا ِمن املُ ْ ِ ِ
ين َف َّر ُقوا ِدين َُه ْم
ْشك َ
ي * م َن ا َّلذ َ
َ
َ
ِ
َوكَانُوا ِش َي ًعا ك ُُّل ِحز ٍ
ين
ْب بِ ََم لَدَ ُّْيِ ْم َف ِر ُح َ
ون﴾[الروم ,]42-49:وقال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
َفر ُقوا ِدينَهم وكَانُوا ِشيعا لَس َ ِ
ِ
َش ٍء إِن َََّم َأ ْم ُر ُه ْم إِ ََل اهلل ُث َّم ُينَ ِّبئ ُُه ْم بِ ََم كَانُوا
ُ ْ َ
ًَ ْ
َّ
ت من ُْه ْم ِف َ ْ
ون﴾[األنعام.]951:
َي ْف َع ُل َ

و َع ْن َأيب ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن
ول اهلل َص َّىل ا ُ
اهلل َي ْر ََض َلك ُْم َ َال ً ا َو َيك َْر ُه َلك ُْم َ َال ً اَ ,ف َ ْري ََض َلك ُْم َأ ْن َت ْع ُبدُ و ُه َو َال ت ُْرشكُوا به

َش ْي ًئاَ ,و َأ ْن َت ْعتَص ُموا ب َح ْبل اهلل َمجي ًعا َو َال َت َف َّر ُقواَ ,و َيك َْر ُه َلك ُْم ق َيل َو َق َالَ ,و َك ْث َر َة
الس َؤالَ ,وإ َضا َعة املَال».
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم تفرق األبدان حث
بل ملا رأى رسول اهلل َص َّىل ا ُ
عىل االجتًمع ,فكيف بتفرق القلوب ,فعن َأيب َ ْع َل َب َة اخلُ َشني َق َال :ك َ
َّاس
َان الن ُ
إ َذا ن ََز َل َر ُس ُ
ول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم َمنْز ًال َت َف َّر ُقوا يف الش َعاب
َواألَ ْود َيةَ ,ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن َت َفر َقك ُْم يف َهذه
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الش َعاب َواألَ ْود َية إن ًََّم َذلك ُْم م ْن َّ
الش ْي َطان»َ ,ف َل ْم َينْز ْل َب ْعدَ َذل َك َمنْز ًال إ َّال ان َْض َّم
َب ْع ُض ُه ْم إ َىل َب ْع ٍ
ضَ ,حتَّى ُي َق َالَ :ل ْو ُبس َ َع َل ْيه ْم َ ْو ٌب َل َع َّم ُه ْم.
وهؤالء يدعون طالهبم وأتباعهم إىل احلزبية ,ومن حفظ القرآن أرسلوه
إىل جامعة اإليًمن احلزبية التي تعلم طالهبا تقديم احلزب عىل رشع اهلل تعاىل,
وتقديم قول الزنداين وحسن البنا عىل الكتاب والسنة ,وجعلوا والءهم
وبرائهم من أجل احلزبية ال من أجل الكتاب والسنة.
وقد زعم قائلهم إن احلزبية واجلًمعا اإلسالمية صًمم أمان ,وما هي إال
مثل املذاهب ,ومعى قد رضينا باملذاهب حتى نرَض باحلزبية ,فاهلل سبحانه

ِِ ِ
ِ
ِ
اء َقلِ ًيال َما
وتعاىل يقول﴿ :ا َّتبِ ُعوا َما ُأن ِْز َل إِ َل ْير ُْم م ْن َر ِّبر ُْم َوال َت َّتبِ ُعوا م ْن ُدونه َأ ْول َي َ
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه ﴾[احلرش ,]1:ومل
ت ََذك َُّر َ
ون﴾ [ألعراف ,]4:وقالَ ﴿ :و َما آتَاك ُُم َّ

يقل :اتبعوا احلزب الفالين وخذوا باملذهب الفالين ,فتجد أهنم يرفعون من
قدر أتباعهم ومن كان عىل شاكلتهم ومنهم ,فيسمون حسن البنا اإلمام
الشهيد ,وكذا سيد قطب والزنداين وعايض القرين ,وهيملون دعاة السنة ,وبل
وحيذرون منهم مع ما هلم من نفع للمسلمني ,من أمثال الشيخ األلباين والشيخ
الوادعي وابن باز والعثيمني وغريهم ,ويلمزوهنم بأهنم ال يفقهون الواقع.
وقد خطب عبداهلل صعرت أحد قادهتم مرة وأقسم باهلل العظيم أن
السلفيني جواسيس ألمريكا من داخل املساجد وباللحى.
فانظر وفقك اهلل إىل هذه اليمني الغموس وما ذلك إال ألن السلفيني
حيذرون نا هم عليه من الباطل ,والسلفيون يفعلون ذلك استجابة لقول اهلل

ِ
ِ ِ
ي َسبِ ُ
تعاىلَ ﴿ :وك ََذلِ َ
ي﴾[األنعام.]55:
يل املُ ْج ِرم َ
ك ُن َف ِّص ُل اآليات َولت َْس َتبِ َ
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احلزبيون ال يوالون من أجل اهلل إمنا من أجل حزبهم
ُون بِاهلل واليو ِم ِ
قال اهلل تعاىل﴿ :ال َ ِ
ون َم ْن َحا َّد اهلل
اآلخ ِر ُي َوا ُّد َ
َتدُ َق ْو ًما ُي ْؤ ِمن َ
َ َْ
َب ِِف ُق ُل ِ
َاء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاَن ُ ْم َأ ْو َع ِش َْي َ َُت ْم ُأو َلئِ َ
وِبِ ُم
ك َكت َ
اء ُه ْم َأ ْو َأ ْبن َ
َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَانُوا آ َب َ
ِ
َّات َ َْت ِري ِمن َ ُْتتِها األََنار َخالِ ِد ِ
األيَم َن و َأيدَ هم بِروحٍ ِمنْه ويدْ ِخ ُلهم جن ٍ
ِ
ِض
ْ َ
َ
ُ ْ َ
َْ ُ
ُ َُ
َ َ َّ ُ ْ ُ
ين ف َيها َر َ
ِ
اهلل عنْهم ور ُضوا عنْه ُأو َلئِ َ ِ
ون﴾[املجادلة.]22:
ْب اهلل ُه ُم املُ ْفلِ ُح َ
ْب اهلل َأال إِ َّن حز َ
ك حز ُ
َ ُ
َ ُ ْ ََ

هذا حال املؤمنني حمبتهم هلل ,كًم قال رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله
ب املَ ْر َء َال ُحيب ُه إ َّال هلل» ,وأما حال احلزبيني
َو َس َّل َم كًم يف حديث أنسَ « :و َأ ْن ُحي َّ
فإهنم يوادون من كان يف حزهبم وعىل طريقهم ,وحيذرون نن خالفهم ولو
كانوا محلة الكتاب والسنة ودعاهتا دون خوف من اهلل عز وجل.
قال شيخ اإلسالم كًم يف «املجموع» ( :)924/20وليس ألحد أن
شخصا يدعو إىل طريقته ,ويوايل ويعادي عليها غري النبي َص َّىل
ينصب لألمة
ً
اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,وال ينصب هلم هلم كال ًما يوايل ويعادي عليه غري
كالم اهلل وكالم رسوله ,وما اجتمعت عليه األمة.
شخصا أو كال ًما يفرقون
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم
ً
به بني األمة ,يوالون به عىل ذلك الكالك أو تلك النسبة ويعادون .اه
قلت :وهذا هو حال أصحاب احلزبيا

واجلمعيا

ملن تأمله ,وال تغرت

بًم ينادونه من وحدة الصف ,فأي وحدة وهم خمالفون ألصل األصول وهو
الكتاب والسنة وطريف السلف يف فهمهًم.
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وما حصل منهم يوم أن خطب الشيخ حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل
ٍ
بخاف عىل كثري من الناس ,حتى كادوا يعتدوا عىل بعض طلبة العلم,
يف عاهم
وذلك ألنه أخب حفظه اهلل أن دعوة أهل السنة ال تدعو إىل حزبية وال إىل
ديمقراطية وال إىل انتخابا  ,وإنًم هي من الكتاب والسنة إىل الكتاب والسنة,

ِ
كًم قال تعاىل﴿ :و َأ َّن ه َذا ِ ِ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِر ُْم َع ْن
َ َ
ِصاطي ُم ْستَق ًيَم َفا َّتبِ ُعو ُه َوال َت َّتبِ ُعوا ُّ
َ
ون﴾[األنعام.]954:
َسبِيلِ ِه َذلِر ُْم َو َّصاك ُْم بِ ِه َل َع َّلر ُْم َت َّت ُق َ

وقد مضت االنتخابا

الرئاسية املاضية ورأينا كيف حتالف اإلخوان مع

هذه األحزاب يف ترشيخ فيصل بن شمالن االشرتاكي.
فتالحظ عدائهم الشديد مع املؤمتريني احلزبيني مثلهم؛ ألهنم ما استطاعوا
أن يصلوا إىل السلطة مع وجودهم ويوالون االشرتاكيني والبعثيني والنارصيني
بل والروافض؛ ألهنم قد ينرصوهنم للوصول إىل الكريس ,ولقد صدق اهلل عز
وِب ْم﴾[البقرة.]996:
اِب ْ
ت ُق ُل ُ ُ
وجل إذ يقول﴿ :ت ََش َ َ
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هذه الدار فيها تصوير ذوات األرواح
هلل
إن اهلل عز وجل حرم تصوير ذوا األرواح ,وقد ّبني رسول اهلل َص َّىل ا ُ
َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم إ م ذلك ,فقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :م ْن َص َّو َر
وح َو َل ْي َس بنَاف ٍخ» ,وقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
ور ًة كُل َ
ف َي ْو َم الق َيا َمة َأ ْن َينْ ُف َخ ف َيها الر َ
ُص َ

َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن َأ َشدَّ النَّاس َع َذا ًبا َي ْو َم الق َيا َمة املُ َصو ُر َ
ون» ,وعن أيب
جحيفة عند البخاريَ « :و َل َع َن املُ َصو َر».
و َع ْن ا ْبن َع َّب ٍ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ملََّا
ِض اهلل َعن ُْه ًَم َأ َّن النَّب َّي َص َّىل ا ُ
اس َر َ

يم َوإ ْس ًَمع َيل
َر َأى الص َو َر يف ال َب ْيت َمل ْ َيدْ ُخ ْل َحتَّى َأ َم َر َهبا َف ُمح َي ْتَ ,و َر َأى إ ْب َراه َ
الس َالم ب َأ ْيدهي ًَم األَ ْز َال ُمَ ,ف َق َالَ « :قا َت َل ُه ْم اهللَ ,واهلل إ ْن ْاس َت ْق َس ًَم باألَ ْز َالم َق ».
َع َل ْيه ًَم َّ
ب ُه َأ َّن َر ُس َ
ول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
ِض اهلل َعن ُْه ًَم َأ ْخ َ َ
و َع ْن َع ْبداهلل ْب َن ُع َم َر َر َ

ون َهذه الص َو َر ُي َع َّذ ُب َ
ين َي ْصنَ ُع َ
ون َي ْو َم الق َيا َمةُ ,ي َق ُال
َو َع َىل آله َو َس َّل َم َق َال« :إ َّن ا َّلذ َ

َهل ُ ْمَ :أ ْح ُيوا َما َخ َل ْقت ُْم».

رت ْ ن ُْم ُر َق ًة ف َيها
و َع ْن َعائ َش َة ُأم املُ ْؤمن َ
ب ْت ُهَ :أ َّهنَا ْاش َ َ
ِض اهلل َعن َْها َأ َّهنَا َأ ْخ َ َ
ني َر َ
آها َر ُس ُ
ول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم َقا َم َع َىل ال َباب َف َل ْم
ت ََصاو ُيرَ ,ف َل ًَّم َر َ
َيدْ ُخ ْل ُهَ ,ف َع َر ْف ُت يف َو ْجهه الك ََراه َي َةَ ,ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ُوب إ َىل اهلل َوإ َىل
ول اهللَ ,أت ُ

َر ُسوله َما َذا َأ ْذ َن ْب ُت؟ َف َق َال َر ُس ُ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :ما َب ُال َهذه
ول اهلل َص َّىل ا ُ
رت ْيت َُها َل َك ل َت ْق ُعدَ َع َل ْي َها َوت ََو َّسدَ َهاَ ,ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل َص َّىل
الن ْم ُر َقة؟ »ُ ,ق ْل ُتْ :اش َ َ
اب َهذه الص َور َي ْو َم الق َيا َمة ُي َع َّذ ُب َ
ونَ ,ف ُي َق ُال
اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن َأ ْص َح َ

َهل ُ ْمَ :أ ْح ُيوا َما َخ َل ْقت ُْم»َ ,و َق َال« :إ َّن ال َب ْي َت ا َّلذي فيه الص َو ُر َال تَدْ ُخ ُل ُه املَ َالئ َك ُة».
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و َع ْن َسعيد ْبن َأيب احلَ َسن َق َالَ :جا َء َر ُج ٌل إ َىل ا ْبن َع َّب ٍ
اس َف َق َال :إين َر ُج ٌل
ُأ َصو ُر َهذه الص َو َر َف َأ ْفتني ف َيهاَ ,ف َق َال َل ُه :ا ْد ُن منيَ ,فدَ نَا منْ ُهَّ ُ ,م َق َال :ا ْد ُن مني,
هلل
َفدَ نَا َحتَّى َو َض َع َيدَ ُه َع َىل َر ْأسهَ ,ق َالُ :أنَب ُئ َك ب ًَم َسم ْع ُت م ْن َر ُسول اهلل َص َّىل ا ُ

هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم َي ُق ُ
َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ ,سم ْع ُت َر ُس َ
ول:
ول اهلل َص َّىل ا ُ
ور ٍة َص َّو َر َها َن ْف ًسا َف ُت َعذ ُب ُه يف َج َهن ََّم»,
«كُل ُم َصو ٍر يف النَّارْ َ ,
جي َع ُل َل ُه بكُل ُص َ
اصن َْع َّ
الش َج َر َو َما َال َن ْف َس َل ُه».
و َق َال« :إ ْن ُكن َْت َال ُبدَّ َفاع ًال َف ْ
هلل« -حكم تصوير ذوا األرواح».
ومن أراد التوسع فلرياجع رسالة شيخنا َ -ر َمح ُه ا ُ
ومن قال :إن التحريم خاص بصنع األصنام فق  ,فهو مردود بحديث
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم أمرها أن هتتك القرام ,وكذلك
عائشة ,أن النبي َص َّىل ا ُ
مسحه للتصاوير من جدار الكعبة بخرقة.
واحلزبيون يعملون هذه اجلريمة وينرشون صور مرشحيهم يف كل مكان,
بل ويصورون من ينتسب إىل مدارسهم ,ويصورون األطفال وهم نحاف ,أو
جمتمعون عىل الطعام ,يتسولون هبم كًم سيأِت إن شاء اهلل.
أيضا أن احلزبيني يف كثري من املناطق ُيدخلون
واعلم وفقك اهلل ً
الفيديوها

برصه اهلل عز وجل باحلق,
إىل املساجد ,كًم ال خيفى هذا عىل من ّ

وكذلك ينقلون املحاَضا

والدروس يف جامعة اإليًمن إىل الفتيا

بواسطة

البث املبارش ,وتظهر صورة املدرس أمام التفيا  ,وربًم ُفت ّن به ,واهلل عز وجل

َات يغ ُْض ْضن ِمن َأبص ِ ِ
ِ ِ ِ
وج ُه َّن﴾[النور.]49:
َي َفظْ َن ُف ُر َ
َ ْ ْ َ
اره َّن َو َ ْ
يقولَ ﴿ :و ُق ْل ل ْل ُم ْؤمن َ
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وقد أخبين األخ عبداحلكيم األمريكي أهنم كانوا يدرسوهنم كتاب
«الدراري» بالفيديو ملحمد بن إسًمعيل العمراين ,مع أن التلفزيون حمرم
اقتناؤه؛ ألنه يبث الصور ,ورسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم يقولَ « :ال
ور ٌة».
تَدْ ُخ ُل املَ َالئ َك ُة َب ْيتًا فيه َك ْل ٌ
ب َو َال ُص َ
بل وأخبين األخ عبداحلكيم أن القاعا فيها صور الشهداء -زعموا -مثل
صورة عبداهلل عزام ,وصورة أمحد ياسني ,وهذا أمر ال يستطيعون إنكاره ,وكذلك
تلقني الفتيا

للقرآن يف جامعة اإليًمن مع شيخني وجه لوجه ,ويزعمون أن

هذين الشيخني إكفاء ال يبرصون ,فنقول هلم :من سوغ لكم هذا الفعل؟!!
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الشحاذة والتسول
من املعلوم عند القايص والداين أن املسألة حمرمة إال عىل طائفة استثناهم
الدليل ,ف َع ْن َس ُم َر َة ْبن ُجنْدَ ٍ
ب َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله

الر ُج ُل ُس ْل َطانًاَ ,أ ْو يف
الر ُج ُل َو ْج َه ُه ,إ َّال َأ ْن َي ْس َأ َل َّ
َو َس َّل َم« :إ ْن املَ ْس َأ َل َة كَد َيكُد َهبا َّ
يسى َه َذا َحد ٌ
يص َة ْبن
يح ,و َع ْن َقب َ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
َأ ْم ٍر َال ُبدَّ منْ ُه»َ ,ق َال َأ ُبو ع َ
محا َل ًة َف َأ َت ْي ُت َر ُس َ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم
ول اهلل َص َّىل ا ُ
ُخمَار ٍق اهل َاليل َق َالَ َ :حت َّم ْل ُت َ َ
الصدَ َق ُة َف َن ْأ ُم َر َل َك َهبا»َ ,ق َالَّ ُ :م َق َالَ « :يا
َأ ْس َأ ُل ُه ف َيهاَ ,ف َق َالَ « :أق ْم َحتَّى َت ْأت َينَا َّ
محا َل ًة َف َح َّل ْت َل ُه ا َمل ْس َأ َل ُة
يص ُة ,إ َّن ا َمل ْس َأ َل َة َال َحتل إ َّال ألَ َحد َ َال َ ٍةَ ,ر ُج ٍل َ َحت َّم َل َ َ
َقب َ

َاح ْت َما َل ُه َف َح َّل ْت َل ُه ا َمل ْس َأ َل ُة
اجت َ
َحتَّى ُيصي َب َها ُ َّم ُي ْمس ُكَ ,و َر ُج ٌل َأ َصا َب ْت ُه َجائ َح ٌة ْ
شَ ,أ ْو َق َال سدَ ا ًدا م ْن َع ْي ٍ
يب ق َوا ًما م ْن َع ْي ٍ
شَ ,و َر ُج ٌل َأ َصا َب ْت ُه َفا َق ٌة َحتَّى
َحتَّى ُيص َ
وم َ َال َ ٌة م ْن َذوي احل َجا م ْن َق ْومه َل َقدْ َأ َصا َب ْت ُف َالنًا َفا َق ٌة َف َح َّل ْت َل ُه ا َمل ْس َأ َل ُة َحتَّى
َي ُق َ
شَ ,أ ْو َق َال سدَ ا ًدا م ْن َع ْي ٍ
يب ق َوا ًما م ْن َع ْي ٍ
يص ُة
شَ ,ف ًَم س َو ُاه َّن م ْن ا َمل ْس َأ َلة َيا َقب َ
ُيص َ

ُس ْحتًا َي ْأ ُك ُل َها َصاح ُب َها ُس ْحتًا» .أخرجه مسلم

وهؤالء احلزبيون ومن عىل شاكلتهم جعلوا املساجد مسارح للتسول
وأكل أموال الناس بالباطل ,ويتكلمون حول فلسطني والشيشان ونكبا
املسلمني ,م يفرشون العًمئم ويدعون إىل التصدق زعموا ,وما هو إال
ألنفسهم ,تصدقوا للقدس واألقىص وربًم يكون مستوص ًفا أو ً
حمال جتار ًيا,
ويرتكون املسجد بعد بناء األعمدة أعوام ,يتسولون عليه ,مع أهنم أخذوا حق
بنائه من كثري من التجار.
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وعندهم صناديق (حصاال ) يف املحاال

التجارية والدكاكني

والصيدليا  ,جتمع فيها األموال باسم األيتام ,وباسم دور القرآن ,وباسم
جامعة اإليًمن ,وما هو إال التلصص.
فأقول باخل العريض كلمة حق تلقى اهلل هبا يوم القيامة :ال جيوز التعاون
معهم ,وال دفع األموال إليهم ,فإنه تعاون عىل اإل م والعدوان ,وقد قال اهلل عز

الِب وال َّت ْقوى وال َتعاونُوا ع ََل ِ
األ ْث ِم َوال ُعدْ َو ِ
ان َوا َّت ُقوا اهلل إِ َّن
َ
َ َ
وجلَ ﴿ :و َت َع َاونُوا َع ََل ِ ِّ َ َ َ
اهلل َش ِديدُ ِ
الع َق ِ
اب﴾[املائدة ,]2:واستيقظوا من سباتكم ,واعلموا أن احلزبية ال خري

هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم.
فيها ,بل علينا العودة إىل كتاب ربنا وسنة نبينا َص َّىل ا ُ
وانظر إىل هذه الشهادة التي ذكر حممود عبداحلليم وهو منهم ,صاحب
كتاب «اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التأريخ» ,مبينًا مصري هذه األموال
التي يأخذوهنا باسم املجاهدين واأليتام ,فقال يف كتابه اآلنف الذكر
( :)912/9أحب أن أنبه القارئ هبذه املناسبة إىل أن النقود التي كنا نجمعها
لفلسطني من املساجد واملقاهي والبارا مل يكن القصد من مجعها إعانة إخواننا
املجاهدين الفلسطينني هبا ,فهم كانوا من هذه الناحية يف غري حاجة إليها؛ ألن
أغنياء أهل فلسطني من التجار كانوا من وراء هؤالء املجاهدين  ...وإنًم كان
مجعنا هلذه التبعا

أسلو ًبا من أساليب التأ ري يف نفوس الناس هبذه القضية

 ...وأضيف اآلن إىل ذلك أن هذه املبالغ مل تكن ترسل إىل املجاهدين ,بل كانت
ترصف يف شئون الدعاية هلذه القضية .اه
فانظر إىل هذا الصنيع قبل نصف قرن! فكيف هبم اليوم وقد صاروا
متمرسني يف فن التزوير والكذب واخلداع.
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اإلخوان املسلمون وتقليد الكافرين
ما َح َّل اإلخوان املسلمون يف بلد من البلدان إال وانترش تقليد الكافرين يف
تلك املنطقة يف لباسهم وبعض معتقداهتم وغري ذلك.
كيف ال ومؤسسهم هو حسن البنا الصويف احلصايف الذي كان مستشاره
عارا عليهم عيل عشًموي قائد اجلناح
من النصارى واملاسونيني ,كًم سطر ذلك ً
العسكري لإلخوان املسلمني يف كتابه «التأريخ الرسي لإلخوان املسلمني».
فاإلخوان املسلمون يقلدون الكافرين ويلبسون البناطيل بدون أزر
عليها ,وهذا من التشبه الذي حذر منه رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم
الس َ ْ
ال ُم -لعبداهلل بن عمرو:
بقولهَ « :م ْن ت ََش َّب َه ب َق ْو ٍم َف ُه َو من ُْه ْم» ,وقوله َ -ع َليه َّ
«احرقها فإهنا من لباس الكفار» .أخرجه مسلم
وينرشون هذا الزي بني أتباعهم وطالهبم ,وشاهبوا الكافرين يف الدعوة إىل
الديمقراطية وسموها ديمقراطية إسالمية ,مع أن تعريفها هو (حكم الشعب
نفسه بنفسه) ,وهذا من املحاداة هلل عز وجل ,فاهلل يقول﴿ :إِ ِن ُ
احلر ُْم إِ َّال
هلل﴾[األنعام ,]51:وهؤالء حيكمون األكثرية مع أن اهلل يقولَ ﴿ :و َما َأ ْك َث ُر الن ِ
َّاس َو َل ْو

ِِ
ي﴾[يوسف ,]904:كذبوا واهلل ,ال جيوز أن تقول :كفر إسالمي.
َح َر ْص َت بِ ُم ْؤمن َ

وقلدوهم يف االنتخابا

وسموها شورى ,وإنًم هي املحاداة لدين

اإلسالم حيث ساووا فيها بني الرجل واملرأة ,والب والفاجر ,فاهلل اهلل احلذر
احلذر نا عليه هؤالء امللبسون.
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وقد بينت وهلل احلمد ما عليه الديمقراطية ووجه التقارب مع حزب
اإلخوان املسلمني ضمن كتاب «الديمقراطية واإلخوان املسلمون».
بل وقد ُوجد أن قادهتم يدعون إىل التقارب بني األديان ,كالقرضاوي
وحلق اللحى,

وأيضا قلدوهم يف لبس الكرفتا
والزنداين والرتايب,
ً
ورسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم يقولَ « :أ ْع ُفوا الل َحى» ,ويقول:
ني».
« َوف ُروا الل َحىَ ,خال ُفوا املجوس» ,ويف رواية« :خالفوا ا ُمل ْرشك َ
وأخبين األخ عبداهلل املقرئ العتمي أنه دخل دار القرآن بذمار يريد
كثريا من املدرسني وطالب الدار حالقني للحاهم ويلبسون
الدراسة ,فرأى ً
البنطلونا  ,وواهلل إن هؤالء املقلدين للكفار يف لباسهم ومعتقداهتم يدخلون
يف قول رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمُ « :د َعا ٌة َع َىل َأ ْب َواب َج َهن ََّم َم ْن
اهب ْم إ َل ْي َها َق َذ ُفو ُه ف َيها» ,يدعون الناس إىل اجلنة بأقواهلم وخيالفون بأفعاهلم,
َأ َج َ ُ
فإىل اهلل املشتكى.
أمرا جديدً ا بل هو متالزم مع ظهور
وتقليدهم للكفار يف لباسهم ليس ً
الدعوة اإلخوانية املشؤمة ,فمؤسسهم كًم تظهر صوره يف كتبهم ومنها هذا
الكتاب ايل ننقل منه يلبس البنطلون والكرفتة.
بل قد قال املدعو حممود عبداحلليم يف كتابه «اإلخوان املسلمون أحداث
صنعت التأريخ» ( :)960/9مشكلة املالبس بانتساب جوالة اإلخوان إىل
مجعية الكشافة األهلية ,صاروا ملزمني بلباسهم املُ َميزة املوحدة ,وهي املكونة
من قميص كاكي وبنطلون كاكي قصري ...

اإلخوان املسلمون وتقليد الرافرين

44

وملا كان اإلخوان قد تعودوا عىل أداء الصالة يف أوقاهتا مهًم كان الظروف
فإهنم كانوا يؤدون الصالة وهم يف هذه اهليئة حني حيني وقت الصالة ...
فانطلقت أفواه واسعة تسلقهم بألسنة حداد ,وكانت هذه أفواه طائفتني,
طائفة دفعتها الغرية عىل احلاقدين امللتمسني للباء العنت .اه
فهذه شهادة من رجل يمجد ما هم عليه ,ويا ترى ما عذرهم أمام اهلل عز
وجل يف صالهتم ولباسهم هلذه املالبس الضيقة التي كشفت العورة ,وفيها
تقليد الكافرين.
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رسوخ اجلهل يف مدرسي هذه الدار
كًم هو املعلوم نن برصه اهلل باحلق والسنة وطريقة السلف أن دعوة
اإلخوان املسلمني مبنية عىل جهل من أول يوم ,فمؤسسها حسن البنا القبوري
احلصايف الذي كان حيرض املوالد املبتدعة ويتلفظ فيها بالرشك ,كًم يف كتاب
«حسن البنا بأقالم تالميذه».
وكان يقول يف املولد هذه األبيا :
هذا احلبيب مع األحباب قد حرض

وسامح الكل فيًم قد مَض وجرى

لقــد أدار عــىل العشــاق رتــه

رص ًفا يكا ُد سناها يـذهب البرصـا

يا سعد كرر لنا ذكر احلبيـب فقـد

بلبلــت أســًمعنا يــامطرب الفقــرا

وما لركب احلمى مالـت معاطفـه

ال شك أن حبيب القوم قد حرضا

هلل
فاحلبيب الذي حرض عىل زعمه وسامح وغفر الذنوب هو النبي َص َّىل ا ُ
َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,سبحان اهلل! كيف أرشكوا مع اهلل غريه يف صفة مغفرة
الذنوب التي هي من خصائصه سبحانه وتعاىل ,فانظر وفقك اهلل عز وجل إىل
هذا االعتقاد الفاسد الذي ال ينطيل إال عىل مغفيل الصوفية!.
وكذلك سيد قطب تكفريي ,ويقول باحللول ,ويزعم أن القرآن خملوق,
ِض اهللُ َعن ُْه ًَم ,-بل ويف األنبياء قبلهم كموسى
ويطعن يف عثًمن ومعاوية َ -ر َ
وإبراهيم عليهًم السالم ,وينكر الصفا  ,وكان ال يصيل اجلمعة كًم شهد عليه
عيل العشًموي صاحبه اخلاص.
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هلل
مح ُه ا ُ
وكذلك الزنداين صيديل فاشل ,كًم قال بذلك شيخنا الوادعي َر َ
والشيخ الفوزان َحف َظ ُه اهلل ,وجل كالمه حول الفلك ونظرياته ,وقرر يف كتابه

«التوحيد» توحي د الربوبية الذي أقر به املرشكون ,قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َلئِ ْن َسالت َُه ْم
من خَ َل َق السَمو ِ
ات َواألَ ْر َض َو َسخَّ َر َّ
ُون * اهلل
الش ْم َس َوال َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن اهلل َف َأنَّى ُي ْؤ َفر َ
َّ َ َ
َ ْ
اد ِه وي ْق ِدر َله إِ َّن اهلل بِر ُِّل َ ٍ ِ
يبس ُط الرز َْق َمل ِن ي َش ِ ِ ِ
يم * َو َلئِ ْن َسالت َُه ْم َم ْن
اء م ْن ع َب َ َ ُ ُ
َشء َعل ٌ
ِّ
َْ ُ
ْ َ ُ
ْ
ِ
ِ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه األَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِ ََتا َل َي ُقو ُل َّن اهلل ُق ِل َ
احل ْمدُ هلل َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم
َنز ََّل م َن َّ
الس ََمء َم ً
ون﴾[العنكبو  ,]24-29:ومل يتطرق إىل توحيد األلوهية الذي من أجله
ال َي ْع ِق ُل َ

نزلت الكتب ,ورشعت الرشائع ,ورشع اجلهاد ,مع أن القبور تعبد من دون اهلل
يف كثري من البالد اليمنية ,ينذرون خلضري وللهادي والبن علوان.
وكثري من الناس يذبحون هلا ,وكثري منهم يذبحون اهلجر ,وكثري يأتون
السحرة واملشعوذين ,ويعلقون احلروز والتًمئم ,ومع ذلك ال جيدون من
اإلخوان املسلمني أي نكري.
فإذا كان هذا حال زعًمئهم فًم بالك بأتباعهم ,وهذه الدار مدرسيها يف
جهل سحيق ,بل واهلل الذي بإذنه تقوم السموا
الردة ,إن أنكروا ذلك ذكر

أين وجد

أحدهم ينكر

اسمه واسم بلده ,ينكر الردة مع أن اهلل يقول:

ِ
ف َي ْأ ِِت اهلل بِ َق ْو ٍم َُيِ ُّب ُه ْم َو َُيِ ُّبو َن ُه َأ ِذ َّل ٍة
ين َآمنُوا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْر ُْم َع ْن ِدين ِ ِه َف َس ْو َ
﴿ َيا َأ ُّ َُّيا ا َّلذ َ
ع ََل املُ ْؤ ِمنِي َأ ِعز ٍَّة ع ََل الرَافِ ِرين ُُي ِ
ون ِِف َسبِ ِ
يل اهلل َوال َ َ
ون َل ْو َم َة الئِ ٍم َذلِ َ
ك
َيا ُف َ
اهدُ َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾[املائدة ,]54:والرسول َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
اء َواهلل َواس ٌع َعل ٌ
َف ْض ُل اهلل ُي ْؤتيه َم ْن َي َش ُ

َو َع َىل آله َو َس َّل َم يقولَ « :م ْن َبدَّ َل دينَ ُه َفا ْق ُت ُلو ُه» ,وقد قال اإلمام البخاري يف
«صحيحه» :كتاب استتابة املرتدين ,وكذلك كتب الفقه مليئة بأحكام املرتدين.
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فانظر إىل اجلهل كيف يزري بصاحبه ,وإن حفظ أحدهم القرآن فإنه ال
يعرف حمكمه من متشاهبه ,وال ناسخه من منسوخه ,وال عامه من خاصه ,وال
أسباب النزول ,وغري ذلك من علوم القرآن.
وأيضا فهم فقراء من علم السنة وأحاديث النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله
ً
َو َس َّل َم ,فاجلاهل حقه أن يتعلم وال ُيعلم ,وأن يتتلمذ ال يدرس ,وأن يسأل ال
يفتي ,وأن يسمع وال خيطب ,ورحم اهلل امرئ عرف قدر نفسه.
وأقول هلم كًم قال القائل:
ف ـدع عنــك الكتابــة لســت منهــا

ولــو ســود وجهــك باملــداد

وكًم قال اآلخر:
أوردهــا ســعد وســعد مشــتمل

مــا هكــذا يــا ســعد تــورد اإلبــل

وأنصحكم يا أصحاب دار القرآن بطلب العلم الرشعي يف مراكز أهل
السنة واجلًمعة ,علم كتاب اهلل وسنة رسوله َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,وأن
ترتكوا احلزبية إن أردتم نرص اإلسالم ,وإال فًم تفعلونه فيه هدم لإلسالم,
شعرتم أم مل تشعروا ,فالبدع ليست من اإلسالم ,بل ما ضعف اإلسالم إال بعد
انتشار البدع.
وال تغرت بشهادة جامعة اإليًمن فإهنا خالية من العلم الرشعي علم
كتاب اهلل وسنة رسوله َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,وإن وجد َ أحدهم
يتكلم وحياَض فجل كالمه حول الشمس ابتة واألرض تدور ,والنجم الفالين
انفجر ,الكون متدد ,إىل غري ذلك من الرتاها .

االختالط بي الرجال والنساء
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االختالط بني الرجال والنساء
هذه الفتنة عمت وطمت بسبب البعد عن تعلم الكتاب والسنة ,وبسبب
دعاة الباطل من علًمنيني وشيوعيني وحزبيني ومن كان عىل شاكلتهم,
َض
ورسوله اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم يقولَ « :ما ت ََرك ُ
ْت َب ْعدي ف ْتنَ ًة َأ َ َّ
َع َىل الر َجال م ْن الن َساء» ,وقالَ « :فا َّت ُقوا الد ْن َيا َوا َّت ُقوا الن َسا َء َفإ َّن َأ َّو َل ف ْتنَة َبني
َت يف الن َساء» ,ويقول« :إ َّياك ُْم َوالد ُخ َ
ول َع َىل الن َساء»َ ,ف َق َال َر ُج ٌل
رسائ َيل كَان ْ
إَْ
حل ْم ُو املَ ْو ُ ».
م ْن األَن َْصارَ :يا َر ُسو َل اهللَ ,أ َف َر َأ ْي َت احلَ ْم َو؟ َق َال« :ا َ
وأصحاب حزب اإلصالح هلم القس األكب يف هذه الفتنة العظيمة ,فهم
يدعون إىل خروج املرأة يف االنتخابا  ,وكذلك يدعون إىل أن تكون مسئولة
وحاكمة ,كًم رصحت وسائلهم بذلك ,مثل «صحيفة الصحوة» (الغفلة).
وقد أ خبين األخ عبداحلكيم األمريكي أن املقرئني الذين تقرأ عليهم
النساء يف جامعة اإليًمن رجال ,أحدهم أعمى واآلخر كبري السن ,وهذا األمر
ليس بجديد منهم ,فقد قيل:
إذا كان رب البيت بالدف ضـار ًبا

فشيمة أهل البيت كلهـم الـرقص

فسيد قطب ,قطب ضالهلم كان خيتل بالنساء الساعا الطويلة ,بل ليلة
من بعد العشاء إىل أن برق الفجر وهو مع زينب الغزالية اإلخوانية التائبة من
حزب مرص ,الفتاة يف غرفتها بدون أنيس وال جليس غري هذا اإلمام املفتون.
نقل ذلك عنه عيل العشًموي يف كتابه «التاريخ الرسي لإلخوان املسلمني».

النصيحة والبيان ملا عليه حزب اإلخوان

46

وكان يف أمريكا يتابع هذه األماكن ويسمر يف الكنائس ,كًم قال عن نفسه
حتت عنوان «ليلة محراء يف كنيسة» ,قال :كنت ليلة يف إحدى الكنائس ببلدة
عضوا يف عدة
عضوا يف نادهيا ,كًم كنت
جرييل ,بوالية كولورادو ,فقد كنت
ً
ً
ٍ
نواد كنيسية يف كل جهة عشت فيها.
م ذكر أنه بعد أن انتهى من اخلدمة الدينية يف الكنيسة واشرتك يف الرتتيل
فتية وفتيا

من األعضاء ,وأدى اآلخرون الصالة دلفنا من باب جانبي إىل

ساحة الرقص املالصقة لقاعة الصالة ,وأخذ كل فتى بيد فتاة وبدأ الرقص عىل
أنغام «اجلراموفون» وسالت الساحة باألقدام والسيقان الفاتنة ,والتفت األذرع
باخلوارص ,والتقت الشفاة والصدور ...وكان اجلو كله غرا ًما .اه من كتاب
«أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب» ص (.)990
فانظر إىل هذا اخلبيث كيف حيرض إىل أماكن الفساد والرشك واخلالعة م
ُجيعل إما ًما للمسلمني!!.
ويقول كًم يف نفس املصدر ص ( :)994وتقول يل نرضة يف مستشفى:
عرصا .اه
لست أطلب فتى أحالمي إال ذراعني قويتني يعرصين هبًم ً
فتالحظ أنه يتابع عىل عمد هذه األشياء ويسأل عنها ,وهذا يدل عىل
خبث الطوية ,فاللهم َسل ْم َسل ْم.

حرِبم لدعاة السنة
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حربهم لدعاة السنة
ً
ملا دخل احلزبيون إىل بيت ندار من بني داود أرسلنا إليهم ً
فاضال من
أخا
جياح يسمعهم شي ًئا من كالم اهلل وكالم رسوله َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم,
علمت أهنم طردوا هذا احلزيب من تلك البالد,
فمنعه بعض دعاة احلزبيني ,وقد
ُ
فلله احلمد واملنة.
وكذلك أنزلنا أحد األخوة يف اجلحاشة فمنعه خطيبهم بحجة أنه يريد أن
ينبه عىل موضوع مهم ,فكان موضوعه حول مجع جلود األضاحي للجمعية ,فيا
قاتلهم اهلل قد أصبحوا عثرة يف طريق الفقراء ,إن ذهبوا إىل املساجد وجدوا
اإلصالحيني قد سبقوهم ,ويف املصليا ويف الدكاكني ,فال حول وال قوة إال باهلل.
وأرسلنا خطي ًبا للعيد إىل مزرعة ,فراوغ خطيبهم ووعد أن خيطب طالب
العلم السني ,فًم فوجئ هذا السلفي إال واإلصالحي قد صعد إىل اخلطبة بدون
خجل من خلف الوعد.
وكذلك أرسلنا ً
أخا إىل اجلحاشة خلطبة اجلمعة ,فجاء أمحد القاِض مدير
دار القرآن بعاهم بعد أن ركب معي يف السيارة ,وأخبته أن معهم خطي ًبا ,فأراد
هذا احلزيب أن خيطب ,لوال أن األخ حسن عليوة بارك اهلل فيه قام وخطب.
وكذلك ملا حرض العالمة املحدث حييى بن عيل احلجوري يف «جامع
السنة» بسوق الزعاكرة ,جعل أحد قاداهتم وهو عبداهلادي السعيدي يقاطع
الشيخ يريد أن يشوش عىل املستمعني ,لكن اهلل كبته ,فله احلمد واملنة.
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واإلصالحيون تعاونوا مع االشرتاكيني والبعثيني والنارصيني ,بل ومع
الرافضة يف حرب حسني بدر الدين احلو ي لعنه اهلل ,ضد الدولة ,لكن ليسوا
بمستعدين أن يتعاونوا مع السني من أجل نرش كتاب اهلل وسنة رسول اهلل َص َّىل
اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم عىل فهم السلف ,بل لو استطاعوا ألبادوا أهل السنة
قبل غريهم؛ ألن أهل السنة ب ّينوا عوارهم وشنارهم ,وكشفوا غطاءهم ,لكن
نسأل اهلل أن ال يمكنهم.

مرتبة اإلخوان املسلمي بعاهم
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مكتبة اإلخوان املسلمني بعاهم
تقدم التنويه بجهل اإلخوان املسلمني وبعدهم عن العلم الرشعي ,وكل
إناء بًم فيه ينضح ,فتجد مكاتبهم وتسجيالهتم مليئة بكتب احلزبيني
وأرشطتهم ,يكتبون عىل باهبا كتب دينية.
وإذا دخلت جتد كتب وأرشطة عمرو خالد ,هذا الذي يسكن بني ظهراين
الكفار يف بريطانيا ,والذي يقول( :إبليس ما كفرش) ,ويقول( :إن النبي َص َّىل
اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم هيزر مع الستا ) ,أي النساء وذلك حينًم ذكر حديث
رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :ما رأيت ناقصا عقل ودين أذهب
للب الرجل احلازم منكن» ,ويقول قاتله اهلل( :إن املسلمني مل يفهموا حرية
التعبري بصورة واضحة ,وذلك يف معرض كالمه حول السخرية بالرسول َص َّىل
اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم.
فانظر وفقك اهلل ,كيف يتهم النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم بمداعبة
النساء ,فًم أقل حياءهم وأكثر جهلهم.
وكذلك رسائل فتحي يكن والقرضاوي والصاوي ,وكذلك أرشطة
ورسائل عائض القرين والزنداين وعيل القرين وصعرت ,بينًم ال جتد رشي ًطا وكتا ًبا
ألئمة الدعوة السلفية ,كالوادعي واأللباين ونحوهم ,إال ما كان من قبيل
الصدفة ومل يتعرض لبدعتهم ,والنادر ال حكم له.
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خيانة مدرسي الدار لطالبهم
ِض اهللُ َعنْ ُهَ -أ َّن النَّب َّي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم
َع ْن َمتي ٍم الدَّ اري َ -ر َ
يح ُة»ُ ,ق ْلنَا :ملَ ْن؟ َق َال« :هللَ ,ولكتَابهَ ,ول َر ُسولهَ ,وألَئ َّمة
َق َال« :الدي ُن النَّص َ
ني َو َعا َّمته ْم».
املُ ْسلم َ
ِض اهللُ َعنْ ُهَ -ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله
َع ْن َأيب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ

َو َس َّل َم« :ا ُمل ْست ََش ُار ُم ْؤ َمت َ ٌن»َ ,ق َال الرتمذيَ :ه َذا َحد ٌ
يث َح َس ٌن.

لكن أصحاب هذه الدار ومن عىل شاكلتهم ال ينصحون لطالهبم وال
ألتباعهم ,ما إن حيفظ الطالب بعض القرآن إال وحثوه عىل االلتحاق بجامعة
اإليًمن احلزبية ,فيذهب ويقيض فيها السنة تلو السنة ويأمل منه جمتمعه وأبوه أن
كبريا يدعو إىل الديمقراطية واالنتخابا
خيرج عاملًا ,فيخرج حزب ًيا ً

وخروج

النساء فيها ,ويمجد ما عليه الكفار من لباس وأفكار.
وما علمنا ألصحاب هذا الدار أهنم حيثون طالهبم عىل االلتحاق بمعاهد
أهل الفقه واأل ر أهل السنة واجلًمعة ,بل أخبين أخ من اجلحاشة أنه أراد أن
يدرس عندهم فأبوا إال أن حيلف باهلل أنه يصو
تعاىل لقبلوه.

هلم ,فلو كان تعليمهم هلل

الرسية ِف أكناف دور القرآن
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السرية يف أكناف دور القرآن
هلل
ِض ا ُ
أخرجه ابن أيب عاصم يف «السنة» ( )9904عن ابن عمر َ -ر َ
َعن ُْه ًَم -قال :قال رجل :يا رسول اهلل أوصني ,قال« :اعبد اهلل وال ترشك به
شي ًئا ,وأمر الصالة ,وآ

الزكاة ,وصم رمضان ,وحج البيت ,واعتمر,

مح ُه
واسمع وأطع ,وعليك بالعالنية ,وإياك والرس» ,قال العالمة األلباين َ -ر َ
هلل :-إسناده حسن.
ا ُ
وأخرج ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( )526-521/94من طريق زيد بن
ناسا جيتمعون يف بيت فاطمة,
أسلم ,عن أبيه قال :بلغ عمر بن اخلطاب أن ً
فأتاها فقال :يا بنت رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,ما كان أحد من
اخللق أحب إلينا من أبيك ,وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك  ,وأيم اهلل ما
ذاك بًمنعي إن اجتمع هؤالء النفر عندك ,إن أمرهتم أن حيرق عليهم البيت.
قال :فلًم خرج عمر جاءوها فقالت :تعلمون أن عمر قد جاءين وقد
حلف باهلل لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت ,وأيم اهلل ليمضني ملا حلف عليه ,
فانرصفوا راشدين ,فروا رأيكم وال ترجعوا إيل ,فانرصفوا عنها فلم يرجعوا
إليها حتى بايعوا أليب بكر ,وهذا أ ر صحيح.
مح ُه اهللُ َت َع َاىل( :إذا رأيت قو ًما يتناجون يف دينهم
قال عمر بن عبدالعزيز َر َ
دون العامة ,فاعلم أهنم عىل تأسيس ضاللة) ,أخرجه أمحد يف «الزهد».
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أقول :رمحك اهلل يا عمر ,كيف لو خرجت يف هذه األيام التي عمت فيها
الفتن وطمت ,ماذا عساك تعب وتقول ,حيث وكثري من اجلًمعا

ديدهنم

الرسية يف دعواهتم ,مثل اإلخوانية والرسورية ,ومن تفرع عنهم.
والناظر يف هذين األ رين بعني اإلنصاف يرى شؤم االجتًمعا

الرسية

وَضرها عىل املجتمع ,ولذلك أنكرها هذان اخلليفتان الراشدان.
وهذه الرسية تبدأ بدعوة إىل جملس بعد العرص أو بعد العشاء يف املنزل
الفالين ,ويف قرية أو مدينة ,وعىل كل شخص أن يأِت بمفرده من طريق غري
مألوف ,ويرجع من أخرى حتى ال يلفت الناس إليه.
ويف األسبوع الثاين يغريون املكان إىل مكان آخر ,وهلم جرا ,ومن بدأ
معهم ألول وهلة يرى أهنا جمالس عادية ,وهي يف احلقيقة ترويض عىل تعلم
الرسية ,وكذلك تقع الرتشيحا يف هذه الفرتة ألفراد اجلًمعة.
يف بداية هذه املجالس يقرأ عليك س آيا من أول «سورة عم» أو أحد
السور الصغرية ,م ييل ذلك حديث أو حكمة ,م ييل ذلك يف الغالب قراءة يف
كتاب «ماذا يعني انتًمئي لإلسالم» لفتحي يكن.
وظاهر هذه الطريقة هو ظاهر أصحاب مسجد الرضار ,قال اهلل يف

شأهنم ﴿ :ملَ ْس ِ
ون
جدٌ ُأ ِّس َس َع ََل ال َّت ْق َوى ِم ْن َأ َّو ِل َي ْو ٍم َأ َح ُّق َأ ْن َت ُقو َم فِ ِيه فِ ِيه ِر َج ٌال َُيِ ُّب َ
ِ
ين* َأ َف َم ْن َأ َّس َس ُبنْ َيا َن ُه َع ََل َت ْق َوى ِم َن اهلل َو ِر ْض َو ٍ
ان َخ ْ ٌْي
ب املُ َّط ِّه ِر َ
َأ ْن َي َت َط َّه ُروا َواهلل َُي ُّ
َأم من َأسس بنْيا َنه ع ََل َش َفا جر ٍ
ار َف ْاَن َ َار بِ ِه ِِف ن ِ
ف َه ٍ
َار َج َهن ََّم َواهلل الَ َ ُّْي ِدي ال َق ْو َم
ْ َ ْ َّ َ ُ َ ُ َ
ُ ُ
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ِ
ِ
ي * ال َيز َُال ُبنْ َي ُاَن ُ ُم الَّ ِذي َبن َْوا ِري َب ًة ِِف ُق ُل ِ
يم
ال َّظامل َ
وِب ْم َواهلل َعل ٌ
وِبِ ْم إِ اال َأ ْن َت َق َّط َع ُق ُل ُ ُ
ِ
يم﴾ [التوبة.]990-906:
َحر ٌ

م لتعلم أهنم قد ينظموا رحلة من صنعاء إىل مأرب أو إىل عدن ,أو غري
ذلك من أجل إلقاء كلمة أو خاطرة ,أو أفكار عىل أفراد الرحلة ,وهذا ما كان
حيصل لنا ونحن يف اجلامعة ,ومن ذلك اليوم وأنا يف وجل من هذه اللقاءا
تبني احلق أهنم عىل غري الطريق.
الرسية حتى َ
م بعد ذلك وبعد أن يرتوض الشاب عىل الرسية يبثون فيه سموم التكفري
واخلروج عىل والة أمر املسلمني ,والطاعة املطلقة لقادة احلزب حتى يصل
األمر بالشاب إىل بيعة رسية ألمري جمهول ,وقد يكون معلو ًما للجًمعة ,أما
األمري العام فهو جمهول.
قال أمحد بن حممد الشحي يف «حوار هادئ مع إخواين» ص ( :)49أما
مساوئ التنظيم الرسي فاهلل املستعان ,إذ هو الذي جر علينا الويال  ,وجعل
الفجوة تتسع بني احلكام وبني الدعاة املصلحني ,نا أتاح الفرصة للمخرفني
من العلًمنيني وغريهم أن يتقربوا إىل الفئة احلاكمة ليصلوا إىل مآرهبم
ومقاصدهم .اه
وهذه كلمة من جمرب.
م لتعلم نا تقدم أن هذه الدور ما هي إال خاليا يتم فيها جتنيد الشباب
إىل صفوف حزب اإلخوان «اإلصالح».
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واخلروج عىل والة املسلمني فهي حمرمة بالنص واأل ر عن الصحابة
والتابعني ,والوسائل هلا أحكام املقاصد.
ومن ذهب إىل أن االجتًمعا

الرسية يف هذا الزمن مرشعة ً
عمال برسية

هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم يف بدأ الدعوة ,قيل له :هذا احتجاج فاسد,
النبي َص َّىل ا ُ
مجيع علًمء السنة عىل إنكاره ,واملجتمعا

املسلمة بحمد اهلل ليست جمتمعة

جاهلية .راجع «األمر بلزوم مجاعة املسلمني» لبجس (.)66-64
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ِ
ِ
قال اهلل تعاىل﴿ :ملَ ْس ِ
وم
جدٌ ُأ ِّس َس َع ََل ال َّت ْق َوى م ْن َأ َّول َي ْو ٍم َأ َح ُّق َأ ْن َت ُق َ

فِ ِيه﴾[التوبة.]906:

فينبغي للعبد املسلم إذا أراد التفقه يف دين اهلل عز وجل أن يقدم عىل
بيو

ُأسست عىل طاعة اهلل ومرضاته من أول يومُ ,أسست لنرص السنة ال

لنرص البدعةُ ,أسست لنرصة أولياء اهلل عز وجل ال خلذالهنمُ ,أسست إلرساء
أسس التوحيد والتبء من البدع والرشكيا وأهلها.
فهل ستجد هذه السًم

يف مساجد احلزبية التي ُأسست من أجل تفريق

املؤمنني وإرصا ًدا ملن كان حر ًبا عىل املتقني املتمسكني بالكتاب والسنة ,وكذا
نرشا للبدع وإذكائها بني الناس.
ً
ويف هذه العجالة سنناقش بعض األمور التي ُتفعل يف دار القرآن بعاهم
ويف كثري من دور القرآن:
 -1الذكر اجلماعي يف الصباح واملساء

يعملون هذا الذكر يف هذه الدار وغريها من الدور ,وهو مقرر قديم عىل
فرقة اإلخوان ,فقد قال حممود عبداحلليم يف املرجع السابق ( :)921/9فإذا
طلعت الشمس يف قرأ اجلميع بصو خافت «الوضيفة».
ورغب اهلل تعاىل يف ذكره بقولهَ ﴿ :فا ْذك ُُر ِ
وين َأ ْذك ُْرك ُْم﴾[البقرة ,]952:وقال

ِ
ِ
َ
ون
ي ُتُ ْ ُس َ
ِْب﴾[العنكبو  ,]45:وقال تعاىلَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ان اهلل ح َ
تعاىلَ ﴿ :و َلذك ُْر اهلل أك َ ُ
ِ
ون﴾[الروم.]91:
ي ت ُْصبِ ُح َ
َوح َ
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ورغب رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم فيه وحث عليه بقوله:

َاها عنْدَ َمليكك ُْمَ ,و َأ ْر َفع َها يف َد َر َجاتك ُْمَ ,و َخ ْ ٌري
« َأ َال ُأنَب ُئك ُْم ب َخ ْري َأ ْع ًَملك ُْمَ ,و َأ ْزك َ
َلك ُْم م ْن إ ْن َفاق َّ
الذ َهب َوال َورقَ ,و َخ ْ ٌري َلك ُْم م ْن َأ ْن َت ْل َق ْوا عَدُ َّوك ُْم َفت َْرض ُبوا

َأ ْعنَا َق ُه ْم َو َي ْرض ُبوا َأ ْعنَا َقك ُْم»َ ,قا ُلواَ :ب َىلَ ,ق َال« :ذك ُْر اهلل َت َع َاىل» ,أخرجه أبوداود
هلل َعنْ ُه -عند أيب داود.
ِض ا ُ
من حديث أيب الدرداء َ -ر َ
وقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :ق َال اهلل َت َع َاىلَ :أنَا عنْدَ َظن َع ْبدي
يبَ ,و َأنَا َم َع ُه إ َذا َذك ََرينَ ,فإ ْن َذك ََرين يف َن ْفسه َذك َْر ُت ُه يف َن ْفسَ ,وإ ْن َذك ََرين يف َم َ ٍ
إل
َذك َْر ُت ُه يف َم َ ٍ
إل َخ ْ ٍري من ُْه ْم» متفق عليه.

إىل غري ذلك من األدلة املرغبة عىل ذكر اهلل عز وجل وطاعته ,لكن ينبغي
للمسلم أن جيعل عبادته عىل وفق هدي رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله
َو َس َّل َم ,وال يستحسن يف ذلك شي ًئا ,فالذي قال األحاديث املتقدمة هو الذي

قالَ « :م ْن َأ ْحدَ َ
ث يف َأ ْمرنَا َه َذا َما َل ْي َس فيه َف ُه َو َرد» ,ويف رواية ملسلمَ « :م ْن
َعم َل َع َم ًال َل ْي َس َع َل ْيه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َرد» ,متفق عليه من حديث عائشة.
والذي قالَ ﴿ :فا ْذك ُُر ِ
وين َأ ْذك ُْرك ُْم﴾[البقرة ,]952:هو الذي قالَ ﴿ :و َما آتَاك ُُم
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما ََنَاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا﴾[احلرش.]1:
َّ

فهل يا ترى أصحاب هذه الدار عىل هذه الطريقة؟!
اجلواب :ال؛ ألهنم يسريون عىل طريقة أهل التصوف يف الذكر اجلًمعي
بصو

واحد ,وهذا األمر ليس بمستغرب منهم ,ونن سار عىل طريقتهم,

ألمور منها:
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هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,فأهل
 -9اجلهل بدين اهلل عز وجل وبسنة نبيه َص َّىل ا ُ
البدع واحلزبيا هم من أجهل املسلمني بالكتاب والسنة لبعدهم عن تعلمها.
 -2مؤسس هذه الفرقة صويف حصايف ,فال ضري أن يتبع يف هذه وغريها.
قال صاحب كتاب «البدع واملحد ا

وما ال أصل له» ص (:)425

واالجتًمع عىل الذكر بصو مجاعي ال أصل له يف الرشع .اه
أذكارا
وقال ص ( :)421كان لرسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم
ً
وأدعية يذكر اهلل هبا ويدعوه يف الصباح واملساء ,يف نفسه وسمعها منه أصحابه,
صباحا ومسا ًء ,كل منهم يف نفسه منفر ًدا
وتعلموها وذكروا اهلل ودعوه هبا
ً
اقتدا ًء برسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم.
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم وال عن أصحابه رِض اهلل
ومل ينقل عنه َص َّىل ا ُ
عنهم أهنم كانوا يقولون تلك األذكار واألدعية جمتمعني ,يقرؤوهنا ويقرؤها
بعضهم ,ويستمع اآلخرون.
فيبغي للمسلم أن هيتدي هبدي الرسول َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم
وأصحابه رِض اهلل عنهم يف ذكره ودعائه وكيفية ذلك وسائر ما رشعه َع َليه
الس َ ْ
الص َ ْ
ال ُم ,فإن اخلري يف اتباعه ,والرش كل الرش يف خمالفته واالجتًمع
َ
ال ُة َو َّ
لذلك واختاذه طريقة وعادة من البدع املحد ة .اه
وهذه األوراد التي يعملوهنا مستقاة من طريقة شيخهم الصويف ,وكًم
قيل:
ً
دلــيال
ومــن جعــل الغــراب لــه

يمــر بـــه عــىل جيـــف الكـــالم
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وهلم أوراد كثرية مبتدعة ذكرها من عايشها وعشقها ,وهو حممود
مقسًم هذه األذكار:
عبداحلليم فقال يف املرجع السابق ()911-910/9
ً
 -9ورد املعرفة ,وذكر نحو عرش آيا .
 -2ورد الوفاء ,وهو كسابقه يف العد.
 -4ورد التفكر.
 -4ورد املراقبة.
 -5ورد اإلخالص.
 -2ورد اإليًمن.
يذكر حتت كل ورد عرش آيا مل ترد عليها أدلة ال من كتاب وال من سنة,
ِض اهللُ َعنْ ُه -ماذا
وإنًم هي الطريقة احلصافية ,فليت شعري لو رآهم عمر َ -ر َ
عساه يصنع هلم ,فقد كان يرضب أصحابه عىل ركعتني بعد العرص مع أن
املسألة اجتهادية.
 -2مما يعلمونهم يف هذه الدار حفظ وصايا حسن البنا

حسن البنا ليس نب ًيا من األنبياء ,وال عاملًا من العلًمء حتى يرغب يف حفظ
أو االستفادة من يشء من كتبه؛ ألن الرجل قبوري جاهل صويف حصايف ,فمن
كان هذا حاله ينبغي هجر كتبه وفكره ,ال حفظه وبثه بني الناس.
لكن أصحاب دور القرآن عىل غري هذه الطريقة ,وملا كان القوم نتلؤن
باجلهل واحلزبية نضحوا هبذه ,وصدق من قال( :كل إناء بًم فيه ينضح) ,فهم
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يقررون عىل طالهبم حفظ وصايا حسن البنا لرتسخهم يف اجلهل أكثر نا هم
ً
وبدال عن اجلهل البسي الذي يرتفع عن صاحبه بالعلم يصبح لدهيم
فيه,
اجلهل املركب الذي جيعل اجلاهل يظن أنه من أهل العلم وليس كذلك.
فننصحكم يا أصحاب هذه الدار وغريها إن أردتم رفع اجلهل عن أبناء
املسلمني أن ترتكوا البدعة ً
أوال ,م تنهلون من علم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل
َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم من عند أهله ومحلته وور ته الطائفة املنصورة
والفرقة الناجية ,أهل احلديث واأل ر واألخذين بطريقة السابقني األولني من
املهاجرين واألنصار.
م تقررون عىل طالبكم ما ينفعهم ,مثل كتاب «صحيح البخاري» ,و
«صحيح مسلم» وأقل منه «عمدة األحكام» ,و «اللؤلؤ واملرجان» ,و «رياض
الصاحللني» ,و «األربعني النووية» ً
بدال عن حفظ هذه الوصايا البطالة.
أخي املسلم ,قد تشاهد كلًم

ظاهرها الرمحة ,لكن كن عىل حذر منهم

فإهنم يدسون السم يف العسل.
قال الشيخ أمحد بن حييى النجمي يف «املورد العذب الزالل» ص
( :)915-914جعل البنا األصول العرشين قاعدة ألصحابه ,ينطلقون منها,
وهي فيها حق مسلم به ,وفيها باطل مقطوع لبطالنه ,وفيها يشء فيه نظر,
والذي يالحظ عليه أكثر هو إلزامه ألتباعه هبذه األصول ,وكأنه حرص الدين
فيها ,وقد أنكر عليه علًمء الرشيعة.
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وقال ...:إلزام البنا بأصوله العرشين والتزام أتباعه هبا يصري املندوب
فيها واج ًبا ,والواجب ركنًا ,وإن عناية أصحابه هبذه األصول يفوق كل
األحكام التي مل تذكر فيها ,لذلك فإهنم يقرأوهنا وحيفظوهنا أكثر من غريها,

َ
ُش ُعوا َُْل ْم ِم َن الدِّ ِ
ين َما ََل ْ َي ْأ َذ ْن بِ ِه
ُشك ُ
َاء َ َ
ويعتنون برشحها ...قال تعاىل﴿ :أ ْم َُْل ْم ُ َ

اهلل﴾[الشورى .]29:اه
 -3تعليم األناشيد:

ملا كان الوقت الذي يقضيه الشباب يف الدار طويل ,وذلك لعدم شغله
بطاعة اهلل ,فإهنم يعلمون الشباب األناشيد التي شاهبوا فيها الرومان
وأصحاب الكنيسة من النصارى ,وشاهبوا كذلك فيها الفسقة من املغنني
واملغنيا واملبتدعة الصوفية.
يتقي اهلل يف نفسه ,وأن ال يرتكب املحرما
فينبغي للمسلم أن
َ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم يقولَ « :م ْن ت ََش َّب َه ب َق ْو ٍم
واملحد ا  ,فرسول اهلل َص َّىل ا ُ
َف ُه َو من ُْه ْم».
ِ
َان ص ُ ِ
َاء
الَت ْم عنْدَ ال َب ْيت إِ َّال ُمر ً
ويقول اهلل عز وجل عن الكافرينَ ﴿ :و َما ك َ َ ُ
َوت َْص ِد َي ًة﴾[األنفال ,]45:أي صفري وتصفيق وغناء ,وقال تعاىلَ ﴿ :أ َف ِم ْن َه َذا

احل ِد ِ
َ
ون﴾[النجم,]29-51:
ُون * َو َأ ْنت ُْم َس ِامدُ َ
ُون َوال َت ْبر َ
ون * َوت َْض َحر َ
يث َت ْع َج ُب َ

فالغناء هو من فعل الكافرين ومن شاهبهم من اجلاهلني.
وهذه األناشيد التي ننكرها عليهم أنكرها مجاهري العلًمء وحذروا منها
غاية التحذير ,ونن أنكرها من املتأخرين اإلمام ابن باز والعثيمني واأللباين
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والفوزان وشيخنا الوادعي وبكر بن عبداهلل أبوزيد وعبدالعزيز آل الشيخ
وأمحد بن حييى النجمي وربيع املدخيل وغريهم من علًمء املسلمني البارزين
كالشيخ حييى بن عيل احلجوري والشيخ حممد اإلمام والشيخ عبدالعزيز
البعي والشيخ حممد بن عبدالوهاب الوصايب.
قال الشيخ صالح بن حممد األطرم كًم يف «البيان املفيد عن حكم التمثيل
واألناشيد» ( ) 19يف ذكر بعض ما عليه األناشيد التي يسموهنا إسالمية زعموا:
 -9التلخيص الغنائي املطرب بنغًم

وبنرا

مناسبة لرضب العود

واملوسيقى معها .قلت :أما اآلن فهي بالدف وغريه.
 -2الصو اجلًمعي بتحلني.
 -4استخدام األصوا الناعمة يف هذه األناشيد إلطراب السامعني.
 -4اختاذه عادة ,واالستمرار عليها ,واملطالبة بإفرادة بالعناية.
 -5املبالغة بالرغبة فيها ,حتى أدى األمر إىل دخول أرشطة ُأنشد فيها أول
سورة الفجر .قلت :ويف هذه األيام قد أنشدوا بسورة يوسف.
 -2اختاذه أسلو ًبا من أساليب الدعوة.
 -1اختاذ األناشيد شعارا الوطن أو فكرة ,نا أدى أن يكون لكل جمتمع
أناشيد خاصة.
 -6اختاذه للتأ ري عىل السامعني أكثر من استعًمل القرآن واحلديث.
 -1األناشيد املتضمنة حلًمس مل يبن عىل أسس سليمة.
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قلت :وزد عىل ذلك أهنم اآلن خيرجوهنا بنفس أحلان أغاين املاجنني,
واملنشدون مردان وأصحاب أصواب نسائية ناعمة ,فال يشك مستقيم يف حتريم
هذا النوع من األناشيد.
قال الشيخ ابن عثيمني كًم يف «البدع وما ال أصل له» :اإلنشاد اإلسالمي
إنشاد مبتدع ,يشبه ما ابتدعه الصوفية ,وهلذا ينبغي العدول عنه إىل مواعظ
الكتاب والسنة .اه
وقال الشيخ أمحد النجمي يف «املورد العذب الزالل» ص (:)912
اإلكثار من األناشيد ليل هنار وتغنيهم هلا ,وأنا ال أحرم سًمع الشعر فقد سمعه
رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,ولكن هؤالء يذهبون يف هذه
األناشيد مذهب الصوفية يف غنائهم الذي يثري الوجد عىل ما يزعمون .اه
وقد أخبين األخ أبواليًمن عدنان بن حسني املصقري احلدائي أنه مكث
عندهم يف دار القرآن بذمار ,وكانوا يشغلون ليلهم باألناشيد ,وحيفظون قرآن
عىل حفظهم نصف ساعة ,م يرجعون ينشدون.
ويف هذه األربع السنوا

حفظ إىل جزء تبارك ,وهذا يدل عىل أن الدور

ما هي إال مصيدة ليس املراد منها تعليم القرآن ,وإال لقدموه عىل غريه.
وكان الشيخ عبدالرمحن الديلمي يدرس عندهم القرآن ,فلًم رأى أن
الطالب ال حيفظون هناهم عن األناشيد فلم ينتهوا ,فرتكهم وانتقل يدرس
وحيفظ يف مسجد اإلمام األلباين يف ذمار.
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وقال األخ عدنان يف هذه الشهاد التي يلقى اهلل عز وجل هبا :إهنم كانوا
يصلون داخل الدار مع أن املسافة بينهم وبني مسجد الشيخ عبداهلل بن عثًمن
الذماري قريبة ,ولكنهم حيجرون عىل أصحاهبم أن خيالطوا أهل السنة خو ًفا
عليهم من التفلت ,وكانوا يوم اجلمعة يذهبون هبم إىل مسجد بعيد لإلخوان
املسلمني ليصلوا فيه.
قصة :واعلم وفقك اهلل عز وجل لطاعته ,أهنم يلزمون أفرادهم وشباهبم
بالطاعة العمياء ,فإذا ما خالف تعرض للطرد واإلهانة.
ومن أمثلة ذلك ما حصل لبعض األخوة يف الدار بعاهم ,بعد دراسة ملدة
وبني له
سنتني ,ناقشه األخ السلفي أبوسليًمن عيل بن عيل غضبان يف اجلًمعةّ ,
ما هم عليه ,م أعطاه كتاب «املورد العذب الزالل» عىل أن يقرأ فيه ,م حذره
بأهنم سيأخذونه عليه ,أي احلزبيني.
ً
وفعال أخذوا منه الكتاب وطردوه من الدار بحجة أنه خيالف األوامر,
وهذه قصة من قصص كثرية ,حصلت لكثري من الشباب.
فهم يريدون من املنتمي إليهم أن يطيعهم طاعة مطلقة يف حق أو باطل,
بينًم الطاعة عند أهل السنة واجلًمعة هلل عز وجل بالعمل بالكتاب والسنة وطاعة
أولياء أمر املسلمني من العلًمء واألمراء ,وفيًم ال معصية فيه ,فإن أفتى العامل بغري
هلل َع َل ْيه
الدليل رد عليه قوله ,وكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهلل َص َّىل ا ُ
َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,فعاصم األحول قال لقتادة :الفقهاء يتكلم بعضهم يف بعض,
فقال قتادة له :يا أحول ,إن الرجل إذا ابتدع تُكلم فيه حتى حيذره الناس.
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أما احلزبيون فإن كالم قادهتم مقدم عىل الكتاب والسنة ,واهلل املستعان.
 -4رحالت وخميمات سنوية وأسبوعية:

قد يظن اجلاهل للوهلة األوىل أن هذه اخلرجا والطلعا هي من باب
الرتفيه عىل النفس زعموا ,ومن باب التعرف عىل املناطق املرتامية وغري ذلك نا
يصوروه ملن خيرج معهم يف رحالهتم.
وهذا يدل عىل اجلهل الساحق الذي يتمتع به هؤالء السذج األغًمر
اجلهال ,وإال فإنه من املعلوم أهنا ال هتدر أوقا وأموال إال لَشء من املقاصد.
فاإلخوان املسلمون هبذه الطلعا

واخلروجا

والتنظيًم

استعملوه

من أجل التحكم فيمن خيرجون معهم ,فيقولون هلم :هذا اخلروج من أجل
النزهة والرتفيه ,د بعد ذلك يبثون فيهم سموم احلزبية ,وحياَضوهنم وحيثوهنم
عىل التمسك واالستقامة ,لكن ليس عىل دين اهلل عز وجل وهدي حممد َص َّىل
اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,ولكن عىل دين حسن البنا احلصايف القبوري الضال,
وعىل طريقة سيد قطب التكفريي املنحرف.
وكذلك ربًم يقومون ببعض التدريبا ليتعودوا عىل الصب واالحتًمل وتعويد
النفس عىل حتمل أشق الظروف ,كًم ذكر ذلك حممود عبداحلليم (.)965/9
يعدون الشباب ويبثون فيهم روح احلًمس ,ويصورون هلم كفر
احلكوما  ,والبد من السعي إلقامة حكومة إسالمية راشدة ,وما هو واهلل إال
تعلم اإلفتئا واخلروج عىل احلكام املسلمني ,هذا أحد مقاصد هذه اخلرجا .
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واملقصد اآلخر هو رصف الشباب الذين فيهم خري عن العلًمء الربانيني
علًمء السنة واجلًمعة ,وشغل أوقاهتم بًم يبعدهم عن تعلم الكتاب والسنة؛ ألن
علم الكتاب والسنة أمنة من الضالل واالنحراف ,فمن عرفه مترد عىل الباطل
كثريا من علًمءنا يقولون:
مح ُه ا ُ
وأهل الباطل ,قال الزهري َ -ر َ
هلل( :-أدركت ً
التمسك بالسنة نجاة ,وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين ,وبضياع العلم
ضياع ذلك كله).
وهذه الرحال
اجتًمعا

التي يقومون هبا ليست وليدة احلني ,بل قد جر

كثرية يف زمن حسن البنا بني القيادا

اإلخوانية حتى توصلوا إىل

األمر هبا واحلث عليها زاعمني أهنا تنمي روح اجلهاد ,ولدى منتسبي احلزب
والتنظيم وكان لباسهم يف ذلك الوقت قميص كاكي وبنطلون كاكي طويل ,كًم
ذكر ذلك حممود عبداحلليم (.)916/9
وهلم عدة تقسيًم  ,سواء كانوا يف نطاق القرية أو املنطقة أو املحافظة,
ولكل جمموعة أمري يقوم عليها.
األول نظام الكتائب:

عضوا ,يلتقون ليلة كل أسبوع ,حيث يقضون
ويضم هذا النظام أربعني
ً
الليل يف العبادة وتالوة القرآن الكريم وتفسريه ,ويقراءون بعض األوراد
واألدعية .
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9االنتقادا العلمية ملنهج اخلرجا والطلعا واملخيًم واملراكز الصيفية ص( )91حاشية.
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ومن شعارا

هذا النظام «كل وأنت شبعان ,ونم وأنت مستيقظ»,

ومعنى هذا الشعار الطاعة التامة وااللتزام الكامل بالنظام املقرر ,فقد يكون
إلزام نفسك باألكل وأنت شبعان أ قل عىل نفسك من إلزامك باالمتناع عن
األكل وأنت جائع ,وكذلك نومك وأنت مستيقظ أصعب من استيقاظك
وأنت نائم .انتهى من «اإلخوان أحداث صنعت التأريخ» (.)921/9
فإين هذه اإللزما

من طريقة النبي األعظم َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله

َو َس َّل َم ,الذي يقول« :ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق» ,والذي نزل عليه
﴿ال ُي َر ِّل ُ
ف اهلل َن ْف ًسا إِ َّال ُو ْس َع َها﴾[البقرة ,]262:ولكن املراد من إلزامهم بنص

قوهلم هو تعويدهم عىل الطاعة التامة ,الطاعة العمياء ,وال يريدون أن يسمعوا
من اتباعهم ,ال حتى ولو كان يف سبيل خمالفة الكتاب والسنة.
وهلذا النظام ً
أعًمال كثرية خمالفة للمنهج احلق ,تركناها خشية اإلطالة.
قلت :هذا يف ظاهرهم ,وإال فهذه التنظيًم

إنًم يراد هبا مترين الشباب

عىل الطاعة العمياء للقادة وأمراء اجلًمعة ,وكذا بث السموم احلزبية واألفكار
املخالفة للكتاب والسنة.
وما أشبه هذا الصنيع بصنيع املنافقني عندما أسسوا مسجد الرضار ,قال

ِِ
ِ ِ
ِ
ي َوإِ ْر َصا َدًا ملَ ِ ْن
ي املُ ْؤمن َ
ِض ًارا َو ُك ْف ًرا َو َت ْف ِري ًقا َب ْ َ
اهلل تعاىلَ ﴿ :وا َّلذ َ
ين َّاَّت َُذوا َم ْسجدً ا َ
َح َار َب اهلل َو َر ُسو َل ُه ِم ْن َق ْب ُل َو َل َي ْحلِ ُف َّن إِ ْن َأ َر ْدنَا إِ اال ُ
احل ْسنَى َواهلل َي ْش َهدُ إِ ََّن ُ ْم
َلر ِ
ون﴾[التوبة.]901:
َاذ ُب َ
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فهذه الدور ُأنشئت جلر الشباب ومن يأتيها إىل ال ُفرقة التي حذر اهلل منها,
وكذلك يسخرون أعضاء هذه الدور ملحاربة دعوة اهلل عز وجل ,دعوة أهل
السنة واجلًمعة ,وحر ًبا ألولياء اهلل عز وجل ,ونخشى واهلل أن يقعون يف مقت
اهلل وغضبه القائل« :من عادى يل ول ًيا فقد آذنته باملحاربة».
وتكون هذه املراكز إرصا ًدا أي مأوى يأوي إليه كل من حارب الدعوة
السلفية احلقة من أبناء هذا احلزب ,الذين جعلوا من أفكار حسن البنا وسيد قطب
ومنهجا يعملون به ,ومع ذلك يظهرون
دينًا يدينون به وطريقة يسريون عليها,
ً
للناس أهنم أصحاب الطريقة القويمة التي ستحقق للناس احلكومة اإلسالمية.
هلل -يف «جامع العلوم واحلكم»
مح ُه ا ُ
وما أحسن ما قاله ابن رجب َ -ر َ
( :)550/2ومن أعظم خصال النفاق العميل أن يعمل اإلنسان ً
عمال ويظهر
أنه قصد به اخلري ,وإنًم عمله ليتوصل به إىل غرض له يسء ,فيتم له ذلك
ويتوصل هبذه اخلديعة إىل غرضه ويفرح بمكره وخداعه ومحد الناس له عىل ما
أظهره وتصل به إىل غرضه السء الذي أبطنه.
وهذا قد أخب اهلل يف القرآن عن املنافقني واليهود ,فأخب عن املنافقني

ِِ
ِ ِ
ِ
ين َّ َ
ي َوإِ ْر َصا َدًا َمل ِ ْن
ي املُ ْؤمن َ
ِض ًارا َو ُك ْف ًرا َو َت ْف ِري ًقا َب ْ َ
بقولهَ ﴿ :وا َّلذ َ
اَّت ُذوا َم ْسجدً ا َ
َح َار َب اهلل َو َر ُسو َل ُه ِم ْن َق ْب ُل َو َل َي ْحلِ ُف َّن إِ ْن َأ َر ْدنَا إِ اال ُ
احل ْسنَى َواهلل َي ْش َهدُ إِ ََّن ُ ْم

َلر ِ
ون﴾[التوبة.]901:
َاذ ُب َ

ِ
ون بِ ََم َأت َْوا َو َُيِ ُّب َ
ين َي ْف َر ُح َ
وأنزل يف اليهود ﴿ال َ ُْت َس َب َّن ا َّلذ َ
ون َأ ْن ُ ْ
َي َمدُ وا بِ ََم ََل ْ
ِ
َي ْف َع ُلوا َفال َ ُْت َس َبن َُّه ْم بِ َم َفاز ٍَة ِم َن ال َع َذ ِ
يم﴾[آل عمران .]966:اه
اب َو َُْل ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
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ونعود إىل جدوهلم يف هذا التقسيم ,قلنا :إهنم يفعلون هذا التقسيم وهذه
االجتًمعا

ً
أوال لتعود الشباب عىل الطاعة العمياء ,م كذلك لتحسيسهم

بظلم أولياء األمور وحتث عىل اخلروج عليهم.
الثالث :يوقعون الشباب يف البيعة ألمري يف احلرض ,وهذه بيعة مبتدعة كًم سرتى.
الرابع :هذا التخصيص للعبادة يف ليلة أو يوم مل يرد به نص ,فهو حمدث,
وكل حمدث بدعة كًم يف حديث العرباض.
التقسيم اآلخر تقسيمهم إىل أسر:

ً
مسؤال
وكل أرسة تظم عرشة أفراد ,ولكل أرسة نائب يرأسها يكون
عنها ,أما قيادة الفرع ,وكل أربع أرس تكون عشرية يرأسها نائب األرسة األوىل,
وكل س عشائر تكون ره ًطا.
وكل أرسة تعقد اجتًمعاهتا يف منازل أعضائها بالتناوب ملناقشة بعض
األمور مع تقديم كل عضو كش ًفا عن نشاطه وعمله وماله .اه من كتاب «الفكر
الرتبوي وتطبيقاته لدى مجاعة اإلخوان املسلمني ً
نقال عن االنتقادا العلمية»
ص (.)96-91
فانظر وفقك اهلل عز وجل إىل هذه التقسيًم املبتدعة التي ما أنزل اهلل هبا
من سلطان ,فال تغرت أهيا املسكني بًم يظهرون من تعليم للقرآن ,فًم هو إال
ترويض للخروج واإلجرام.
ولو الحظ املنصف لوجد أن مجيع اجتًمعتهم طعن يف احلكام وخوض يف
السياسة الكذابة ,أفال تشغلون أوقاتكم بطاعة ربكم والسري عىل هدي نبيكم,
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هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله
والصب عىل حكامكم ,وإن ظلموا كًم قال رسول اهلل َص َّىل ا ُ
حل ْوض».
رت ْو َن َب ْعدي َأ َ َر ًةَ ,ف ْ
بوا َحتَّى َت ْل َق ْوين َع َىل ا َ
اص ُ
َو َس َّل َم« :إ َّنك ُْم َس َ َ
وكل ما ذكر وما يذكر ال يستطيعون إنكاره ,إال من باب املكابرة ورد
احلق والكذب والتلبيس ,وإال فهو مسطر عليهم يف غري ما كتاب.
وقد أخبين األخ أبوأسامة عادل السياغي وفقه اهلل مع جتربة تقارب سبع
سنوا مع اإلخوان ,أهنم أكثر ما ُحيزبون به الشباب ويكتلوهنم به هي طريقة
الرحال

واخلرجا

واملخيًم  ,ونا ُجيذب يف هذه الرحال

السباحة

واأللعاب ,سواء كرة القدم أو غريها ,وكذلك يرددون األناشيد.
ويركزون يف رحالهتم عىل املناطق السياحية اجلذابة ,ويكون الشخص
كثريا يف انتظار رحال
هبذه الطريقة قد أحبهم وأصبح يرتدد عليهم ً
ويف هذه الفرتة تلقى عليه الشبها

أخرى,

ويدعى إىل أفكار القوم ,فمن سلم منهم

خريا.
بعد ذلك فقد أراد اهلل به ً
أيضا هو حتفيزهم باجلوائز املالية وغريها ملن رؤا
ونا يكسبون به الشباب ً
فيه النبوغ ,ويزهدوهنم عن تعلم القرآن والسنة برتديد األناشيد واإلكثار منها.
 -5تكوين فرقة متثيل:

هذه الفرقة ليست يف عاهم فق  ,وليست خمتصة بمعهد دون آخر ,وبدار
دون أخرى ,بل هو ديدن اإلخوان املسلمني يف جامعاهتم ومساجدهم وأنديتهم,
وهو ركن من أركان حزهبم ,يبثون فيه سمومهم ويدعون فيه إىل طريقتهم بعد
تزيينها وتنميقها  ,ويعبون هبا عًم يتجيش به قلوهبم وحتمله أفكارهم.
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وكذلك هم هبذه التمثيليا

جيذبون الشباب إليهم ,وجيعلوهنم يتعلقون

هبم ,ومتيض األيام والليايل بني حف وسمر ,وفيها هذه التًم يل املبتدعة.
وأصل التمثيل مأخوذ من زنادقة اليونان وأصحاب الكنيسة ,وانترش يف
بالد املسلمني يف العقود األخرية من القرن الرابع عرش بداية يف املدارس
النظامية واملعاهد.
وأول من أحد ه يف بالد املسلمني بوصفه احلايل هو النرصاين مارون
النقاش اللبناين ,فعمل أول متثيلية عام (9640م).
فانظر وفقك اهلل عز وجل ,من سلف اإلخوان املسلمني يف التمثيل؟ إهنم
الزنادقة والنصارى ,والتمثيل حمرم بقول النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم:
« َأ َشد النَّاس َع َذا ًبا َي ْو َم الق َيا َمة َر ُج ٌل َق َت َل ُه نَبيَ ,أ ْو َقت ََل نَب ًّياَ ,وإ َما ُم َض َال َل ٍةَ ,و ُنَث ٌل
ني» ,أخرجه أمحد من حديث عبداهلل بن مسعود ,وهو يف «الصحيح
م ْن املُ َمثل َ
هلل.-
مح ُه ا ُ
املسند» لشيخنا الوادعي َ -ر َ
وقد بلغت اجلرؤة بالفرق التمثيلية لإلخوان املسلمني أهنم يمثلون األنبياء
والصاحلني واملالئكة ,بل أعظم من ذلك يمثلون اهلل تعاىل وتقدس عن فعلهم,
وهم بذلك يقعون يف التشبيه ,وإسحاق بن راهويه يقول( :من شبه اهلل بخلقه

ِ
ِ ِِ
يع
السم ُ
َش ٌء َو ُه َو َّ
كفر) ,واهلل عز وجل يقول قبل ذلكَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
ال َب ِص ُْي﴾[الشورى.]99:

هلل َت َع َاىل,
مح ُه ا ُ
وقد أفتى علًمء العرص بتحريم التمثيل ,كشيخنا الوادعي َر َ
وكذلك شيخنا حييى بن عيل احلجوري ,والشيخ الفوزان ,وكذلك الشيخ ابن
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باز ,والشيخ األلباين ,والشيخ العثيمني ,والشيخ بكر أبوزيد ,واللجنة الدائمة,
وغريهم كثري.
قال الشيخ بكر أبوزيد يف كتابه «التمثيل» ص ( :)49-40التمثيل بنوعيه
الديني والرتفيهي ردة فعل لدى املنهزمني من املسلمني ملحاكاة ما لدى األمم
الكافرة من أساطري ومهية منسوجة ,هيرع إليها الناس .اه
هلل :-ألزموا بعض أبناءنا بالتمثيليا  ,فنهيناهم
مح ُه ا ُ
وقال اإلمام الوادعي َ -ر َ
وقلنا :إن التمثيليا

تقرب من الكذب إن مل تكن كذا ,ونحن نعتقد حتريمها,

وليست من أسلوب الدعوة .اه من «املخرج من الفتنة» ص (.)901-902
جائزا ,ألنه:
مح ُه اهللُ َت َع َاىل :التمثيل ال أراه ً
وقال الشيخ الفوزان َر َ
ً
أوال :فيها إهلاء للحاَضين.
ان ًيا :وهو أخطر ,أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة كأيب جهل وفرعون
وغريهم ,ويتكلم بكالم الكفر.
ال ًثا :هذه الطريقة يف الدعوة ليست من هديه َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َوآله َو َس َّل َم.
راب ًعا :هذه التمثيليا

ما عرفت إال من قبل أعداء اإلسالم .اه بترصف

من «األجوبة املفيدة» ص ( ,)51-50وراجع «البيان املفيد عن حكم التًم يل
واألناشيد» جتد توارد فتاوى العلًمء عىل حتريمه.
وح ّرم التمثيل مع ما تقدم ملا فيه من:
ُ
ً -9
أوال ألنه بدعة حمد ة يف الدين ,حيث وهم جيعلونه من وسائل الدعوة.
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 -2الكذب سواء كان ح ًقا أو ً
ٍ
جلنَّة َمل ْن ت ََر َك امل َرا َء َوإ ْن ك َ
َان ُحم ًّقاَ ,وب َب ْي ٍت يف َو َس
يم ب َب ْيت يف َر َبض ا َ
قالَ « :أنَا َزع ٌ
ٍ
جلنَّة َمل ْن ت ََر َك الكَذ َب َوإ ْن ك َ
جلنَّة َمل ْن َح َّس َن ُخ ُل َق ُه».
َان َماز ًحاَ ,وب َب ْيت يف َأ ْع َىل ا َ
ا َ
 -4املحاكاة ,وذلك ألن التمثيل حيكي قصةحقيقية ,واملحاكاة منهي عنها
هلل َعن َْها -أهنا قالتَ :ح ْس ُب َك م ْن َصف َّي َة ك ََذا َوك ََذا,
ِض ا ُ
كًم يف حديث عائشة َ -ر َ

َت ْعني َقص َري ًةَ ,ف َق َالَ « :ل َقدْ ُق ْلت كَل َم ًة َل ْو ُمز َج ْت ب ًَمء ال َب ْحر ملَ َز َج ْت ُه»َ ,قا َل ْت:
َو َح َك ْي ُت َل ُه إن َْسانًا َف َق َالَ « :ما ُأحب َأين َح َك ْي ُت إن َْسانًا َو َأ َّن يل ك ََذا َوك ََذا».
واملراد بقوهلا« :حكيت له إنسانًا» أي قلدته يف حركاته ,فهي غيبة فعلية,
وهي كالغيبة القولية يف التحريم.
 -4التشبه ,فهم يتشبهون بالكفار ,ورسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله
َو َس َّل َم يقولَ « :م ْن ت ََش َّب َه ب َق ْو ٍم َف ُه َو من ُْه ْم» ,وقد يتشبهون بالنساء وباحليوانا
وغري ذلك ,بل وتشبهوا بالشيطان ,كًم حصل يف معهد الدرب بني سعيد.
 -5فعل ذلك يف املساجد ,وهذا واهلل من أبطل الباطل أن جتعل املساجد
ومقرا للتمثيليا  ,بل قد حصل
التي بنيت لذكر اهلل عز وجل وعبادته مرس ًحا
ً
يف طور الباحة أهنم أغلقوا املسجد عن املسلمني يف صالة العرص من أجل
املرسحيا النسائية ,فاهلل املستعان.
 -2متثيلهم هلل عز وجل ,وخيشى عىل من فعل ذلك من الكفر والزندقة كًم تقدم.
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 -1وقوعهم يف الرشك باهلل حيث يقوم بعض املمثلني بالسجود لصنم ,أو
زعًم منهم أهنم يوضحون للناس
الطواف حول قب ,أو لعن أخيه املسلمً ,
هذه األعًمل.
 -6الغيبة لألحياء واألموا .
 -1اليمني الغموس عندما حيلف املمثل.
 -90تغيري خلق اهلل عز وجل بلبس لباس املرأة ,أو تركيب حلية ,أو شعر,
أو غري ذلك.
 -99االنتساب إىل غري األب احلقيقي ,والتسمية بغري االسم احلقيقي.
 -92االستهزاء بالدين وأهله من الصاحلني.
 -94تضييع أوقاهتم وأوقا املسلمني.
قلت :وكل فقرة من هذه الفقرا

كفيلة بتحريم التمثيل ,فكيف

بمجموعها .اه راجع «خطر األندية البدعية» لألخ خالد الغرباين (.)46-41
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كتب ينصح بقرأتها
ملن أراد التعرف عَل هذه الفرقة الضالة ،وهي فرقة اإلخوان املسلمي
هلل ,-و «حتفة املجيب»,
مح ُه ا ُ
« -9املخرج من الفتنة» لشيخنا الوادعي َ -ر َ
وكثري من كتبه وأرشطته.
« -2املورد العذب الزالل» للشيخ النجمي.
« -4الصبح الشارق لضالال

عبداملجيد الزنداين يف توحيد اخلالق»

للشيخ حييى بن عيل احلجوري ,وسًمع أرشطته.
 -4كتب وردود الشيخ ربيع املدخيل ,مثل «العواصم نا يف كتب سيد
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله
قطب من القواصم»« ,طعن سيد قطب يف صحابة النبي َص َّىل ا ُ
َو َس َّل َم»« ,املحجة البيضاء» ,و«احلد الفاصل بني احلق والباطل» وغريها.
« -5القطبية هي الفتنة فاعرفوها».
« -2الطريق إىل اجلًمعة األم».
« -1رد اجلواب عىل من طلب مني عدم طبع الكتاب» للنجمي.
وغريها من الكتب التي ُألفت يف التحذير من البدع وأهلها يف هذا
العرص؛ ألن اإلخوان املسلمني يف هذه اآلونة يعتبون أم الدعوا املبتدعة من
رسورية وقطبية وخوارج وغريهم.
واحلمد هلل رب العاملني
دار احلديث دماج 9421/2/92ه
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نصيحة وحتذير ألصحاب اجلهل والتغرير
بعد سوق كل ما تقدم أنصح املسلمني أن يتقوا اهلل يف أنفسهم ,وأن

ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْوال َن َف َر ِم ْن
َان املُ ْؤ ِمن َ
يتفقهوا يف دين اهلل عز وجل القائلَ ﴿ :و َما ك َ
ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا ِِف الدِّ ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم لَ َع َّل ُه ْم

ِ
ِ
ين ال
ين َي ْع َل ُم َ
َي َذ ُر َ
ون َوا َّلذ َ
ون﴾[التوبة ,]922:والقائلُ ﴿ :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّلذ َ
َْ
َي ْع َل ُمو َن﴾[الزمر ,]1:والقائلَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِين ِع ْل ًَم﴾[طـه.]994:

ولقول رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :م ْن ُير ْد اهلل به َخ ْ ًريا

هلل َعنْ ُه.-
ِض ا ُ
ُي َفق ْه ُه يف الدين» ,متفق عليه من حديث معاوية َ -ر َ

فإن مل يتيرس هلم الرحلة لطلب العلم والتفقه يف دين اهلل احلق فعليهم أن
يرجعوا إىل أهل العلم الناصحني ,الذين أمر اهلل بسؤاهلم والعودة إليهم عند
املعضال

واملشكال

ِّ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم ال
اس َألوا َأ ْه َل
بقولهَ ﴿ :ف ْ

ون﴾[النحل.]44:
َت ْع َل ُم َ
اخلو ِ
ِ
ف َأ َذا ُعوا بِ ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه إِ ََل
اء ُه ْم َأ ْم ٌر م َن األَ ْم ِن َأ ِو َ ْ
ولقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َج َ
ِ
ِ
ِ
الرس ِ
ول َوإِ ََل ُأ ِ
ين َي ْستَنْبِ ُطو َن ُه ِمن ُْه ْم﴾[النساء ,]64:واملراد
وِل األَ ْم ِر من ُْه ْم َل َعل َم ُه ا َّلذ َ
َّ ُ

بأويل األمر يف اآلية أهل العلم ,إذ مل يكن عمر يومئذ أمري للمسلمني ,كًم نص
عىل ذلك ابن كثري يف «تفسريه» عند هذه اآلية.
فأهل العلم يعرفون الفتن وهي مقبلة ,فيحذرون الناس منها ,وحيثوهنم
عىل السنة واالعتصام ,كًم قال احلسن( :أهل العلم يعرفون الفتنة إذا أقبلت,
بينًم أهل اجلهل ال يعرفوهنا إال إذا أدبر ).
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والذين ُيسألون هم العلًمء الناصحون الربانيون ,ال كل من ادعى العلم,
كمرعي صاحب احلديدة الزنديق الذي يعلم كتب السحر والشعوذة والصوفية
والتصوف ,أو كعبداملجيد الزنداين املتأ ر بعلًمء الفلك من فالسفة يوانيني
وغريهم من الكفرة امللحدين ,وكذلك نن سار عىل سريهم واقتفى أ رهم,
فإهنم ليسوا بأمناء عىل دين اهلل احلق وإن ادعوا ذلك ,ولكن نقول هلم:
مــن تــزي بغــري مــا هــو فيــه

فضـــحته شـــواهد االمتحـــان

وإذا أحبوا أن يتفقهوا عىل األرشطة والكتب فعليهم بالبخاري ومسلم و
«زاد املعاد» و «نيل األوطار» و «سبل السالم» ,وكتب العالمة الوادعي واأللباين
وابن باز والعثيمني ,وكمشا خينا الكرام احلجوري والوصايب والبعي واإلمام,
ومن سار عىل طريقتهم يف األخذ بالكتاب والسنة عىل فهم سلف األمة.
والبعد كل البعد عن أرشطة وكتب احلزبيني ,ككتب فتحي يكن ,وكتب
سيد قطب ,وكتب املنجد ,وكتب القرين ,ومن كان عىل شاكلتهم من احلًمسيني.
وأنصحهم بالبعد عن أهل البدع ,قال تعاىل﴿ :وإِ َذا ر َأي َ ِ
ين َ ُ
َي ُ
ون
وض َ
ت ا َّلذ َ
َ َ ْ
وضوا ِِف ح ِد ٍ
يث غ ْ ِ
ِِف آ َياتِنَا َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َحتَّى َ ُ
َي ُ
َْي ِه﴾[األنعام.]26:
َ

ين
وكًم قال رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َذا َر َأ ْيت ُْم ا َّلذ َ
َيتَّب ُع َ
وه ْم».
اح َذ ُر ُ
ين َس ًَّم ُه ْم اهلل َف ْ
ون َما ت ََشا َب َه منْ ُه َف ُأو َلئ َك ا َّلذ َ
وهجر أهل البدع مقصود يف ديننا اإلسالمي ملا له من األمهية يف متييز
املحقني من املبطلني ,والسلفيني من املبتدعة املخالفني.
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واهلجر هو منهج السلف رضوان اهلل عليهم ,فقد هجر رسول اهلل َص َّىل
اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم كعب بن مالك ملا خشى عليه النفاق ,وهجر
الصحاب ُة ومن بعدهم من املصحلني املخالفني للحق والدين.
قال شيخ اإلسالم كًم يف «جمموع الفتاوى» ( :)204/6اهلجر عىل وجه
التأديب ,وهو هجر من أظهر املنكرا

حتى يتوب منها ,كًم هجر رسول اهلل

هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم واملسلمون الثال ة الذين خلفوا ,حتى أنزل اهلل
َص َّىل ا ُ
توبتهم حني ظهر منهم ترك اجلهاد املتعني عليهم بغري عذر ,ومل هيجر من أظهر
اخلري وإن كان مناف ًقا ,فإن اهلجر بمنزلة التعزير .اه
مح ُه اهللُ َت َع َاىل يف «رشح السنة» ( )221-224/9باختصار :قد
وقال البغوي َر َ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم عن افرتاق هذه األمة وظهور األهواء
أخب النبي َص َّىل ا ُ
والبدع فيهم ,وحكم بالنجاة ملن اتبع سنته وسنة أصحابه رِض اهلل عنهم.
فعىل املرء املسلم إذا رأى ً
رجال يتعاطى شي ًئا من األهواء والبدع معتقدً ا,
أو يتهاون بَشء من السنن أنه هيجره ويتبأ منه ,ويرتكه ح ًيا وميتًا ,فال يسلم
عليه إذا لقيه ,وال جييبه إذا ابتدأ ,إىل أن يرتك بدعته ويراجع احلق.
والنهي عن اهلجران فوق ال ة فيًم يقع بني الرجلني من التقصري يف
حقوق الصحبة والعرشة ,دون ما كان ذلك يف حق الدينَّ ,
فإن هجر أهل
األهواء والبدع دائمة إىل أن يتوبوا .اه
وقال عبدالرمحن بن أيب الزناد كًم يف «اإلبانة» ( :)542/2أدركنا أهل
الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل اجلدل والتنقيب بالرأي أشد العيب,
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وينهونا عن لقائهم وجمالستهم ,وحذرونا من جمالسهم أشد التحذير ,وخيبونا
أهنم عىل ضالل وحتريف لكتاب اهلل وسنن رسوله صىل اهلل عليه وسلم .اه
وقال الفضيل بن عياض كًم يف «حلية األولياء» ( :)904/6وعالمة
النفاق أن يقوم الرجل ويعتمد مع صاحب بدعة ,وأدركت خيار الناس كلهم
أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة .اه
وقال اإلمام أمحد كًم يف «اإلبانة» ( :)412/2الذي كنا نسمع وأدركنا
عليه من أدركنا من أهل العلم أهنم يكرهون اجللوس والكالم مع أهل الزيغ,
وإنًم األمر بالتسليم واالنتهاء إىل ما كان يف كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ,ال يف اجللوس مع أهل البدع والزيغ لرتد عليهم ,فإهنم يلبسون
عليك دينك ,وهم ال يرجعون .اه
وقال اإلمام ابن بطة يف «الرشح واإلبانة» :وال تشاور أحدً ا من أهل البدع
يف دينك ,وال ترافقه يف سفرك ,وإن أمكنك أن ال تقربه يف جوارك .اه
وقال اإلمام أبوعبداهلل حممد بن عبداهلل بن أيب زمنني يف «أصول السنة»
ص ( :)214ومل يزل أهل السنة يعيبون أهل األهواء املضلة ,وينهون عن
جمالستهم ,وخيوفون فتنتهم ,وجيبون بخالفهم ,وال يرون ذلك غيبة هلم وال
طعنًا عليهم .اه
يف نقوال

كثرية عن أهل العلم وإمجاعهم عىل هجر أهل البدع الداعني

إليها املحاربني للسنة وأهلها ,وقد ألف يف ذلك غري واحد ,من أحسنها «إمجاع
أهل العلم عىل هجر أهل البدع واألهواء» للظفريي.
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وعليه األئمة املعارصون ,كالوادعي واأللباين والباز والعثيمني والشيخ
ربيع والنجمي وغريهم من أئمة الفقه واأل ر ,ومن سار عىل سريهم ,كالشيخ
العالمة احلجوري ,والشيخ العالمة حممد بن عبدالوهاب الوصايب ,والشيخ
اإلمام وغريهم.
واهلجر أخي املسلم يكون ألصحاب البدع املعتقدين والداعني إليها ,أما
وشوهت صورة الدعوة
العوام اجلهال فإهنم ال هيجرون؛ ألنه قد لبس عليهم ّ
عندهم ,فهؤالء ُيصب عليهم و ُيناصحون و ُيدعون باحلكمة واملوعظة احلسنة,

احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
ِ ِ
قال تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِ ََل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
اد ُْْل ْم بِا َّلتِي ِه َي
ك بِاحلر َْمة َواملَ ْوع َظة َ َ َ َ
َأ ْح َس ُن﴾[النحل.]925:

هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم عىل الكفار يف بدأ
وكًم صب رسول اهلل َص َّىل ا ُ
دعوته ,فكان بعضهم يأِت إىل رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم وقد
شوهت صورته عنده ,كأيب ذر وضًمم األزدي وغريهم ,فإذا سمع من رسول
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم صار اإلسالم أحب يشء إليه ,ورسول اهلل
اهلل َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم كذلك.
َص َّىل ا ُ
وعىل هذه الفتوى من املتأخرين شيخنا الوادعي وشيخنا احلجوري وكذا
الشيخ ربيع.
وأعجبني أبيا

مح ُه اهللُ َت َع َاىل يف «نونيته» ص
لشيخ األسالم ابن القيم َر َ

( )960صور فيها حال من يقرأ يف كتب املبتدعة م ال يستطيع الفكاك منها,
هلل:-
مح ُه ا ُ
قال َ -ر َ
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يــا مــن يظــن بأننــا خفنــا عليـــ

ـهم كتبهم تنبيـك عـن ذا الشـان

فانظر ترى لكن نـرى لـك تركهـا

ـذرا عليــك مصــائد الشــيطان
حـ ً

فشــــباكها واهلل مل يعلــــق هبــــا

مــن ذي جنــاح قــارص الطــريان

إال رأيت الطـري يف قفـص الـردي

يبكــي لــه نــوح عــىل األغصــان

ويظـــل خيـــب طال ًبـــا خلالصـــه

فيضـــيق عنـــه فرجـــ ُة العيـــدان
ٍ
عــال مــن األفنــان
ـــمرا يف

وأتى إىل تلـك املزابـل يبتغـي الــ

ـــفضال كاحلرشــا والديــدان

يــا قــوم واهلل العظــيم نصــيحة

مــن مشــفق وأخ لكــم معــوان

جربــت هــذا كلــه ووقعــت يف

تلــك الشــباك وكنــت ذا طــريان

حتـــى أتـــاح يل األلـــه بفضـــله

مــن لــيس جتزيــه يــدي ولســاين

خــب أتــى مــن أرض حــران فيــا

أهـ ً
ـال بمــن قــد جــاء مــن حــران

فـــاهلل جيزيـــه بـــًم هـــو أهلـــه

مــن جنــة املــأوى مــع الرضــوان

والذنب ذنب الطري خىل أطيب الثــ

هلل :-يا قوم واهلل العظيم ما محلنا عىل هذه الكتابة إال
مح ُه ا ُ
وكًم قال َ -ر َ
نصحا لكم من البدع وأهلها ,فإن البدعة بريد الكفر ,وال يقبل اهلل توبة
ً
صاحب بدعة حتى يدع بدعته.
أنا فنصيحتي ألهل اجلهل والتغرير أين أوصيهم بًم أوىص اهلل به ,حيث

ِ
ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِر ُْم َوإِ َّياك ُْم َأ ِن ا َّت ُقوا
ين ُأوتُوا الرت َ
قالَ ﴿ :و َل َقدْ َو َّص ْينَا ا َّلذ َ

اهلل﴾[النساء ,]949:فتقوى اهلل عز وجل ملك كل يشء فإهنا حتجز العبد عن
ُي َع ْل َل ُه
املعايص وجتنبه الفتن واملحن ,قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َيت َِّق اهلل َ ْ
َْ
ُم َر ًجا﴾[الطالق.]2:
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وأوصيهم بطلب العلم النافع ,حتى يعرفوا ما هم عليه من الضالل

ُون
فيدعوه ويتوبوا نا هم فيه ,قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وتُو ُبوا إِ ََل اهلل ََجِي ًعا َأ ُّ َُّيا املُ ْؤ ِمن َ
ون﴾[النور.]49:
َل َع َّلر ُْم ُت ْفلِ ُح َ

واهلل عز وجل حيب التوابني وحيب املتطهرين ,وليست بنقيصة إن تبت
وسحبوا منك وضائفهم ,أو تكلموا فيك ,وإنًم النقيصة يف االستمرار عىل
البدعة والدخول يف قول رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :من دعى
إىل ضاللة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة».
ونتواىص بالزهد يف الدنيا ,قال النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن
لكُل ُأ َّم ٍة ف ْتنَ ًة َوف ْتنَ ُة ُأ َّمتي ا َمل ُال» ,وقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمَ « :ما ذ ْئ َبان
الرشف لدينه».
َجائ َعان ُأ ْرس َال يف َغنَ ٍم ب َأ ْف َسدَ َهلَا م ْن ح ْرص املَ ْرء َع َىل املَال َو َّ َ
زل من َّ
فًم َّ
حرصا عىل الدنيا واملال واملناصب
زل يف كثري من األحيان إال
ً
واألُهبا  ,واحلمد هلل ً
وظاهرا وباطنًا.
وآخرا
أوال
ً
ً
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من عالمات أهل السنة
نيزان أهل السنة واجلًمعة السلفيني أتباع األ ر كثرية جدً ا ,نذكر منها عىل
سبيل املثال ال احلرص:
 -9العناية باألدلة من كتاب اهلل وسنة رسوله َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله
َو َس َّل َم والعمل هبا.
وتعليًم وخطابة ,والتحذير من الرشك
 -2العناية بالتوحيد دراسة
ً
والسحرة واملشعوذين والكهان والعرافني ,والتحذير من الغلو يف الصاحلني,
والطواف حول القبور والذبح لغري اهلل عز وجل وغريها من املسألة املخالفة
للتوحيد الذي ُأرسلت به الرسل ,وأنزلت به الكتب.
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم
 -4عنايتهم بعلم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل َص َّىل ا ُ
ً
وعمال به وغري ذلك من شؤن العلم ,قال وكيع كًم يف «ذم
وتعليًم
حف ًظا وتدوينًا
ً
الكالم وأهله» ص ( ( :)441من طلب احلديث كًم جاء فهو صاحب سنة).
وقال البهباري يف «رشح السنة» ص ( :)902واعلم رمحك اهلل ,أن
العلم ليس بكثرة الرواية والكتب ,إنًم العامل من اتبع العلم والسنن وإن كان
قليل العلم والكتب ,ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان
كثري العلم والكتب .اه
 -4حتري العمل بالسنة يف لباسهم ومعتقداهتم وعباداهتم ,فهم يسبلون
األزر والقمص إىل نصف الساق ,فإن طال ففوق الكعبني ,وال حيلقون اللحى,
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وال يقرصوهنا ,وال يلبسون البناطيل إال من اغرت ببعض الفتاوى التي ليس
عليها دليل ,أو من قدم الوضيفة واملعاش عىل السنة ,وهؤالء ال عبة هبم.
هلل -يف «رشح السنة» ( :)906ومن
مح ُه ا ُ
قال احلسن بن عيل البهباري َ -ر َ
عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة ,وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب
سنة وصاحب مجاعة ,وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن حيفظ ,وهو نن أوىص به
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم .اه
َص َّىل ا ُ
 -5اجلد يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ً
عمال بقوله اهلل تعاىل:

ون بِاملَعر ِ
اخل ْ ِ
ون إِ ََل َ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن املُنْر َِر َو ُأو َلئِ َ
ك
﴿ َو ْل َتر ُْن ِمنْر ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ْي َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ون﴾[آل عمران.]904:
ُه ُم املُ ْفلِ ُح َ

فهم يغريون املنكر باألقسام الثال ة ,باليد يف بيوهتم وأبناءهم وما ليس فيه
فتنة ,وباللسان وذلك التحذير من الديمقرطيا

واالنتخابا

واحلزبيا

والزنا واللواط ورشب اخلمور وهلم جرا ,وبالقلب فيًم ال يستطاع فيه التغيري
باليد أو باللسان ,وهم يف ذلك عاملون بحديث أيب سعيد يف مسلمَ « :م ْن َر َأى
منْك ُْم ُمنْك ًَرا َف ْل ُي َغ ْري ُه ب َيدهَ ,فإ ْن َمل ْ َي ْستَط ْع َفبل َسانهَ ,فإ ْن َمل ْ َي ْستَط ْع َفب َق ْلبه َو َذل َك

ف اإل َيًمن».
َأ ْض َع ُ

وهم يف تغيريهم للمنكر حيرصون كل احلرص عىل عدم حصول مفسدة
يف ذلك ,قال بعضهم:
ومــــن يغــــري منكــــر بــــأنكرا

كغاســل احلــيض ببــول أغــبا
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واملنكر إن أمكن تغيريه بضده ,وهو اخلري غري بًم هو أخف منه ,فهذان
مرشوعان ,وإن غري بمثله فال فائدة يف تغيريه ,وهو موطن اجتهاد ,وإن غري
بأنكر منه فهو حمرم.
 -2التحاكم يف كل صغرية وكبرية إىل كتاب اهلل عز وجل وإىل سنة رسوله

َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َمً ,
عمال بقول اهلل تعاىلَ ﴿ :فال َو َر ِّب َ
ُون َحتَّى
ك ال ُي ْؤ ِمن َ
َير ُِّم َ
ت َو ُي َس ِّل ُموا
وك فِ َيَم َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم ال َُيِدُ وا ِِف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا َِّمَّا َق َض ْي َ
َُ
ت َْسلِ ًيَم﴾[النساء.]25:
هذه أخذهتا مع زيادا

مني من درس شيخنا أيب عبدالرمحن احلجوري,

ليلة األحد 9421/2/94ه.
 -1حتذيرهم من احلزبيا

والتفرقا

واجلمعيا

ومجيع ما خيالف

الدين ,قال أبوبكر بن عياش عند الاللكائي ( )54عند أن سأل من السني,
قال( :الذي إذا ذكر األهواء مل يتعصب لَشء منها).
 -6حتذيرهم من مشاهبة الكافرين يف أقواهلم وأفعاهلم ومعتقداهتم ,سواء
كان يف اللباس أو الديقرطيا

واالنتخابا  ,أو كذلك يف مواالهتم وحمبة ما

هم عليه.
 -1اتفاقهم سواء كانوا يف املرشق أو املغرب ,قال أبو القسام األصبهاين
يف «املحجة» ( :)222/2أهل احلديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة
وطريق النقل ,فأوردهتم االتفاق واالئتالف.
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 -90ومنها حمبتهم ألئمة السنة ,كأمحد واألوزاعي ومالك وشيخ اإلسالم
والشوكاين والباز والعثيمني وشيخنا مقبل واأللباين رمحهم اهلل ,ومن سار عىل
سريهم يف فهم الكتاب والسنة ,ومنها بغضهم ألهل البدع كجهم ومعبد
اجلهني وبرش الريس والرافضة واخلوارج والصوفية واإلخوان املسلمني
والرسورية ومجاعة التبليغ.
قال أبوعثًمن الصابوين يف «عقيدة السلف أهل احلديث» (:)919
وإحدى عالما

أهل السنة حبهم ألئمة السنة وعلًمئها وأنصارها وأوليائها,

وبغضهم ألئمة البدع الذين يدعون إىل النار ويدلون أصحاهبم عىل دار البوار,
وقد زين اهلل قلوب أهل السنة ونورها بحب علًمء السنة ً
فضال منه عز وجل .اه
ومنها أحياء منهج اجلرح والتعديل ,جرح املبطلني من حزبيني وغريهم,
وتعديل أهل احلق حتى يؤخذ منهم.
 -99عدم خروجهم عىل حكام املسلمني ,وإنكارهم للخروج عليهم
سوا ًء كان اخلروج بالثورا أو االنقالبا أو غري ذلك من أنواع اخلروج ,قال

ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
وِل األَ ْم ِر
اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َُّيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا َأطي ُعوا اهلل َو َأطي ُعوا َّ
ِمنْر ُْم﴾[النساء.]51:

قيل لسهيل التسرتي :متى يعلم الرجل أنه عىل السنة واجلًمعة؟ قال :إذا
عرف من نفسه عرش خصال ,وذكر منها :ال خيرج عىل هذه األمة بالسيف.
أخرجه الاللكائي (.)444
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هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم من
وحجتهم يف ذلك ما روى عن رسول اهلل َص َّىل ا ُ
ني َوإ َما َم ُه ْم» ,ويطاعون ما مل
اع َة ا ُمل ْسلم َ
مج َ
حديث حذيفة عند الشيخنيَ « :ت ْل َز ُم َ َ
هلل َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إن ًََّم ال َّطا َع ُة يف ا َمل ْع ُروف».
يأمروا بمعصية ,قال َص َّىل ا ُ
وقد أخرجه ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( )544/92بسند صحيح عن
سويد بن غفلة قال :قال يل عمر :يا أبا أمية ,إين ال أدري لعيل أن ال ألقاك بعد
عامي هذا ,فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبَش جمدع ,إن َضبك فاصب,
أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة ودمي دون
وإن حرمك فاصب ,وإن أراد ً
ديني ,فال تفارق اجلًمعة.
 -92أهل السنة ينكرون تصوير ذوا

األرواح ويرونه حمر ًما لألدلة

الواردة عن رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم يف ذلك ,وحيرمون التلفاز
ملا فيه من الفساد والتصوير والغناء وغري ذلك.
 -94ومن عالماهتم نرش العلم يف املساجد بيو

اهلل عز وجل التي قال

اهلل عنهاِِ ﴿ :ف بي ٍ
وت َأ ِذ َن اهلل َأ ْن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه فِ َيها بِال ُغدُ ِّو
ُُ
اآلص ِ
ال﴾[النور.]42:
َو َ

ورسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم كان يعلم يف املسجد ,والسلف
هلل َعنْ ُه( :-املساجد جمالس األنبياء ,وحرز من
ِض ا ُ
كذلك ,قال عيل َ -ر َ
الشيطان)« ,اجلامع ألخالق الراوي» (.)9969
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وقال عكرمة بن عًمر :سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز يقول :أما بعد,
فأمر أهل العلم أن ينرشوا العلم يف مساجدهم ,فإن السنة كانت قد ُأميتت .اه
«املحدث الفاصل» (« ,)209اجلامع ألخالق الراوي» (.)9964
 -94نبذهم للتقليد ,سواء كان للمشايخ أو غريهم ,ويأخذون كل يشء بدليله.
وخالصة القول إهنم يتميزون بالدخول يف الدين كافة ,كًم أمرهم اهلل عز

وجل﴿ :يا َأُّيا ا َّل ِذين آمنُوا اد ُخ ُلوا ِِف الس ْل ِم كَا َّف ًة وال َت َّتبِعوا ُخ ُطو ِ
الش ْي َط ِ
ات َّ
ان إِ َّن ُه
َ
ُ
َ
ْ
ِّ
َ َ
َ ُّ َ
ي﴾ [البقرة ,]206:وقد توسعت يف ذلك واهلل احلمد واملنة يف
َلر ُْم َعدُ ٌّو ُمبِ ٌ

كتاب «الوسائل اجللية لنرص الدعوة السلفية» يرس اهلل إمتامه.
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من عالمات أهل البدع
أخي املسلم ,قد يقول قائل :أكثرتم الكالم يف أهل البدع ,ونحن نراهم
يصلون ويصومون ,وبعضهم لديه حلية و وبه قصري ,وخيطب عىل العصا وغري
ذلك من عالما املسلمني وسًمهتم؟!
مح ُه اهللُ َت َع َاىل :ليست
نقول وباهلل التوفيق :البدعة كًم قال الشيخ مقبل َر َ
قرنًا يركب عىل الرؤوس.
ولكن املبتدع له عالما ومن أشهرها:
 -1الطعن يف أهل احلديث أهل السنة العاملني به والداعني إليه.

هلل :-عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األ ر .اه
مح ُه ا ُ
قال أبوحاتم الرازي َ -ر َ
مح ُه اهللُ َت َع َاىل :ليس يف الدنيا مبتدع إىل وهو
وقال أمحد بن سنان القطان َر َ
يبغض أهل احلديث ,فإذا ابتدع الرجل نزعت حالوة احلديث من قلبه .اه
هلل :-من خالف هؤالء ,يعني أهل احلديث
مح ُه ا ُ
وقال قتيبة بن سعيد َ -ر َ
فاعلم أنه مبتدع .اه
البدع عىل أهلها بادية

هلل :-وعالما
مح ُه ا ُ
قال أبوعثًمن الصابوين َ -ر َ
ظاهرة ,وأظهر آياهتم وعالماهتم شدة معاداهتم حلملة أخبار النبي َص َّىل اهللُ
َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم واحتقارهم هلم واستخفافهم هبم .اه من «مل الدر املنثور»
جلًمل احلار ي ص (.)62-65
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ورحم اهلل هؤالء األئمة الذين يتكلمون بنور السنة واحلديث ,فكيف لو
عايشوا ما عليه اإلخوان املسلمون من بغض للسلفيني أهل احلديث ,حيذرون
هلل َت َع َاىل عىل سعة علمه وخدمته للدين القويم.
مح ُه ا ُ
من الشيخ األلباين َر َ
حيذرون ويزهدون يف دروس ومعهد شيخنا مقبل بن هادي الوادعي,
خصوصا شيخنا حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل تعاىل وسدده,
وكذا طالبه
ً
ال لسبب يذكر إال أهنم يدعون الناس إىل العمل بقال اهلل وقال رسوله َص َّىل اهللُ
َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,عىل فهم أيب بكر وعمر وعثًمن وعيل والصحابة
والتابعني ,وحيذرون من مشاهبة الكافرين من الديمقراطية واالنتخابا
واالختالط ولباس البناطيل وحلق اللحى.
وكذلك حيذرون من البنوك الربوية ,وإن سموها بأسًمء إسالمية,
حيذرون من الشحاتة ,حيذرون من التفرق والتمزق ,وحيذرون من كل ما
خالف الكتاب والسنة ,فعادوهم وهجروهم وزهدوا فيهم وأهتموهم بالتشدد
وبالتطرف وغريها من األلقاب ,ونخشى عليهم واهلل من مثل قول اهلل تعاىل:

ُون * ال َت ْعت َِذ ُروا َقدْ َك َف ْرت ُْم َب ْعدَ
﴿ ُق ْل َأبِاهلل َوآ َياتِ ِه َو َر ُسولِ ِه ُكنْت ُْم ت َْست َْه ِزئ َ
إِ َيَمنِر ُْم﴾[التوبة.]22-25:

هلل َت َع َاىل,
مح ُه ا ُ
فأظهر عالماهتم عندنا يف اليمن هو الطعن يف شيخنا مقبل َر َ
وخليفته احلجوري ,وكذا يف الدار وخرجييها ,وبقية الدور السلفية يف اليمن.
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 -2مشابهة الكافرين

هذه عالمة من عالما أهل البدع ,وأخص منهم اإلخوان املسلمني فهم
يقلدون الكافرين يف لباس البناطيل ,وهذا مالحظ عليهم ,ال جتد منطقة انترش
فيها اإلخوان املسلمون إال وصاحب انتشارهم انتشار البناطيل.
ويقلدوهنم يف حلق اللحى أو تقصريها ,وكالمها حمرم ألحاديث منها
قول رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :اعفوا اللحى وجزوا
الشوارب» ,ويف رواية« :وفروا اللحى».
ويشاهبوهنم يف كثري من املعتقدا

مثل الدعوة إىل الديمقراطية,

ويشاهبوهنم يف االنتخابا  ,يشاهبوهنم يف مجع املال من حالل أو من حرام
وغريذلك.
قال اإلمام أمحد كًم يف «اآلدا
أرد

الرشعية» البن مفلح ( :)241/9إذا

أن تعلم حمل اإلسالم من أهل الزمان ,فال تنظر إىل زحامهم يف أبواب

اجلوامع ,وال ضجيجهم يف املوقف بلبيك ,ولكن انظر إىل مواطأهتم أعداء
الرشيعة .اه
 -3تسميهم بغري السنة

يقولون :هذا شيعي ,هذا صويف ,هذا تبليغي ,هذا إخواين ,هذا رسوري.
قال الشيخ ابن عثيمني كًم يف «رشح اللمعة» ( :)929إهنم يتصفون بغري
اإلسالم والسنة بًم حيد ونه من البدع القولية والفعلية والعقدية .اه
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 -4التعصب آلرائهم وآراء مشاخيهم

ال يرجعون إىل احلق ولو تبني هلم ,وذلك بسبب أن اهلوى قد جرى يف
عروقهم ,قال رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم يف وصف أهل األهواء:
ب ل َصاحبه» ,وقال َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
« َ َجت َارى هب ْم ت ْل َك األَ ْه َوا ُء ك ًََم َيت ََج َارى ال َك ْل ُ
َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إن اهلل احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة».
هلل َعنْ ُه -كًم يف «الرشح واإلبانة» ( :)924اهلوى يصد
ِض ا ُ
وقال عيل َ -ر َ
عن احلق ,وقال ابن سريين ( :)949ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة .اه
 -5كثرة خمالفتهم للكتاب والسنة

قال اإلمام أمحد كًم يف «اآلداب الرشعية» البن مفلح ( :)201/9هم
خمتلفون يف الكتاب ,خمالفون للكتاب ,متفقون عىل خمالفة الكتاب ,يتكلمون يف
املتشابه من الكالم ,ويلبسون عىل جهال الناس بًم يتكلمون به من املتشابه .اه
 -6الزهد يف علم كتاب اهلل عز وجل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

رسوخ أهل البدع يف اجلهل وإن حفظوا القرآن ,لكنهم زاهدون يف علم
الكتاب والسنة ,بل وجهال به ,جتدهم يركزون عىل مواضيع حمددة ,مثل
اإلعجاز العلمي وما إليه.
ويركزون عىل قراءة الصحف واملجال

واخلطابة هبًم ,بعيد عن األدلة

من قال اهلل وقال رسوله َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم ,بضاعتهم مزجاة ,فيها
احلديث الصحيح والضعيف واملوضوع ,ربًم أخذ أحدهم احلديث من أفواه
العامة أو حفظه ً
مثال من أمه وأبيه ,م يتكلم به يف بيو اهلل عز وجل.
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كثريا من
قال شيخ اإلسالم كًم يف «املجموع» ( :)445-444/1لكن ً
املتكلمني أو أكثرهم ال خبة هلم بًم دل عليه الكتاب والسنة وآ ار الصحابة
والتابعني هلم بإحسان ,بل ينرص مقاال يظنها دين اإلسالم ,بل إمجاع املسلمني,
وال يكونت قد قاهلا أحد من السلف ,بل الثابت عن السلف خمالف هلا .اه
وغالب أهل األهواء ال خبة هلم باحلديث وآ ار الصحابة والتابعني,
ولذلك إذا نقلوا املقوال

أو حكوها ً
قليال ما يذكرون أقوال أئمة السنة ,نا

يوهم القارئ أن أقوال املسلمني منحرصة فيًم نقلوه أو حكوه ,أو يتوهم أن
السلف أهل السنة ليس هلم قول .اه من «األهواء والفرق والبدع» ص (.)442
قال الشاطبي يف «االعتصام» ( :)422/9والوصف الثاين باملعنى الذي
أعطاه التقسيم ,وهو عدم رسوخهم يف العلم ,وكل من نفي الرسوخ فإن
اجلهل هو مائل ,ومن جهة اجلهل حصل له الزيغ .اه
 -7احلماس الفارغ

جتد اإلخوان املسلمني متحمسني ,وحيمسون الشباب بحًمس فارغ ,ال
يريدون به نرصة الدين ,وإنًم يريدون به لفت األنظار إليهم ,ومجع األموال,
فتارة حيمسوهنم بفلسطني ,وتارة بالشيشان ,وأخرى وأخرى.
وربًم أخرجوهم مظاهرا مشاهبة ألعداء اإلسالم ,فمن أين النرص لقوم

ِ
ين َآمنُوا ِمنْر ُْم َو َع ِم ُلوا
ختاذلوا عن الكتاب والسنة ,قال تعاىلَ ﴿ :و َعدَ اهلل ا َّلذ َ
ض كََم استَخْ َل َ ِ
ِ
الص َِ ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّرن ََّن َُْل ْم
ف ا َّلذ َ
َّ
احلات َل َي ْستَخْ ل َفن َُّه ْم ِِف األَ ْر ِ َ ْ

من عالمات أهل البدع
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ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْارت َََض َُْل ْم َو َل ُيبَدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا َي ْعبُدُ ونَنِي ال ُي ْ ِ
ُون ِِّب َش ْيئًا
ْشك َ
ك هم ال َف ِ
ِ
َو َم ْن َك َف َر َب ْعدَ َذلِ َ
ون﴾[النور.]55:
اس ُق َ
ك َفأُو َلئ َ ُ ُ

فكيف ينرصون وهم يف حرب مع الكتاب والسنة وألهل احلق.
 -8اخلروج على احلكَّام املسلمني ومنافستهم يف الكراسي

وهذه من أشهر عالماهتم وهم حماولتهم الوصول إىل السلطة بطريقة أو
بأخرى فهم خوارج من أول يوم.
ورحم اهلل أبا قالبة اجلرمي إذ يقول :ما ابتدع رجل بدعة إال رأى
السيف .أخرجه الدارمي ( )44/9وسنده صحيح.
وقال أيوب السختياين كًم يف «أصول السنة» لاللكائي :إن اخلوارج
اختلفوا يف االسم واجتمعوا عىل السيف .اه
مح ُه اهللُ َت َع َاىل أن أهل األهواء اختلفوا يف التسمية شيعي
ومعنى كالمه َر َ
خارجي مرجي إخواين رسوري ,واتفقوا عىل اخلروج عىل احلاكم املسلم.
 -9السرية

أهل البدع يتسرتون يف اجتًمعاهتم وتكتالهتم عن الناس ,وهذه من
عالماهتم املشهورة ,ورحم اهلل عمر بن عبدالعزيز إذ يقول( :إذا رأيت قو ًما
يتناجون يف دينهم دون العامة فاعلم أهنم عىل تأسيس ضاللة).
 -11تقلبهم يف األقوال

حيرمون اليوم شي ًئا وينكرونه ,وغدً ا حيلونه ويدعون إليه ,قال عامر بن
عبداهلل كًم يف «اإلبانة» ( :)949ما ابتدع رجل بدعة إال أتى غدً ا بًم ينكره اليوم .اه
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هلل َعنْ ُه -كًم يف «جامع بيان العلم وفضله»
ِض ا ُ
وقال حذيفة َ -ر َ
( :)914/2إن الضاللة كل الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر ,وتنكر ما كنت
تعرف ,وإياك والتلون يف دين اهلل ,إن دين اهلل واحد .اه
وقال ابن عون :إذا غلب اهلوى عىل القلب استحسن الرجل ما كان
يستقبحه .اه
مستورا حتى يرى قبيحه حسنًا .اه
وقال الفضيل :ال يزال العبد
ً
فًم أشبه اإلخوان املسلمون هبذه األوصاف املذكورة ,كانوا يكفرون
املنهج الديمقراطي واآلن يدافعون عنه ويدعون إليه ,بل ويسموهنا ديمقراطية
إسالمية ,ومن أراد التوسع يف عالماهتم فلرياجع كتاب «األهواء والفرق
والبدع وموقف السلف منها».
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أركان احلزبية
مح ُه اهللُ َت َع َاىل أركان احلزبية ال ة:
قال شيخنا مقبل َر َ
 -9الكذب.
 -2اخلداع.
 -4التلبيس.
قلت :ومن أعظم هذه األركان التي ما إن يقع اإلنسان يف بدعة إال
ويتقمص هبا الكذب ,فتجده يقول القول اليوم وينكره يف الغد ,فإىل اهلل
املشتكى من غربة الزمان.
ومن تلبيسهم دعواهم أهنم أهل احلق ,ومن التلبيس جعلهم البدعة سنة,
والسنة بدعة ,وإحلاقهم البدع بالعمل املرشوع ,ومن تلبيسهم قلب احلقائق
والتالعب باأللفاظ ,ومن تلبيسهم زعمهم أن بعض علًمء السنة عىل مذاهبهم.
فاإلخوان املسلمون يدعون أهنم هم أهل احلق ,ونقول هلم كًم قال القائل:
والـــدعاوى إن مل تكـــن عليهـــا

بينــــا أصــــحاهبا أدعيــــاء

فأفعالكم ختالف أقوالكم ,هل أهل احلق جيعلون التصوير والتمثيل
واألناشيد واالنتخابا من أصوهلم.
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ذكر بعض احلزبيني يف منطقة حجور كشر
قد أوجب اهلل عز وجل علينا النصيحة والبيان للناس حتى يكونوا عىل
دراية بسبيل أهل احلق فيتبعوه ,وسبيل أهل الباطل فيجتنبوه ,والذي جعلني
أعقد هذا الفصل يف هذه النصيحة ,مع أن احلزبيني منترشون يف كل البلدان
اليمنية ,وبل ومجيع الدول.
قلت :كان السبب يف ذلك أنه جرى اتصال بيني وبني أحد اإلخوة حول
مناصحة له من بعض األخطاء التي وقعت منه ,مثل االنتخابا  ,ووعد برتكها
وأنه يتوب منها ,وطعنه يف بعض أهل العلم ,وأقسم أن ذلك ما حدث منه,
ونحن واهلل نرجوا له اخلري ,وإال فإن اهلل ينرص دينه بًم شاء ,فقد قالَ ﴿ :وإِ ْن َتت ََو َّل ْوا
يس َتب ِد ْل َقوما َغْيكُم ُثم ال يرُونُوا َأم َثا َلرُم﴾[حممد ,]46:وقالَ ﴿ :فإِ ْن ي ْر ُفر ِِبا ه ُؤ ِ
الء
َ ْ َ َ
َْ ْ
ْ
ْ
ْ ً ْ َ ْ َّ َ
ِ
ين﴾[األنعام.]61:
َف َقدْ َو َّك ْلنَا ِ َِبا َق ْو ًما َل ْي ُسوا ِ َِبا بِرَاف ِر َ

ونا نصحناه فيه عدم جمالسة أهل البدع والريب أهل احلزبية الذين

حذرنا اهلل من جمالسهم بقوله﴿ :وإِ َذا ر َأي َ ِ
ين َ ُ
َي ُ
ون ِِف آ َياتِنَا َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم
وض َ
ت ا َّلذ َ
َ َ ْ
وضوا ِِف ح ِد ٍ
يث غ ْ ِ
ان َفال َت ْق ُعدْ َب ْعدَ ِّ
َحتَّى َ ُ
َْي ِه َوإِ َّما ُين ِْس َين ََّك َّ
َي ُ
الذك َْرى َم َع ال َق ْو ِم
الش ْي َط ُ
َ
ِ
ي﴾[األنعام ,]26:فأهل احلزبيا وأهل املعايص وأهل الرشكيا يعتبون
ال َّظامل َ

ظلمة ألنفسهم ,ونخشى عليهم واهلل من مثل قول رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
َو َع َىل آله َو َس َّل َم« :إ َّن اهلل َل ُي ْميل لل َّظامل َحتَّى إ َذا َأ َخ َذ ُه َمل ْ ُي ْفل ْت ُه».
فكان جواب األخ أمحد أن ليس يف بلدنا حزبيون ,وال أدري ما الذي محله عىل
هذه اإلجابة ,هل هو اجلهل بأهل البدع واحلزبيا ؟! أوضح اليد أمام ضوء الشمس.
فاهلل أسأل أن يوفق األخ أمحد لكل خري وأن هيديه إىل الطريق املستقيم,
والرصاط القويم ,وأن جينبنا ومجيع املسلمني الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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رؤس احلزبية يف ناحية كشر
 -9مبخو

زيد السعيدي ,إخواين بل رئيسهم يف الظاهر ,ويعتب من

أول من أدخل احلزبية إىل بالد حجور كرش بعد أن تلقاها يف البالد السعودية
عىل أيدي بعض املرصيني ,وأنشاء املعهد العلمي بالدرب ,والذي صدر منه
احلزبية إىل ٍ
كل من بني عمر واجلحاشة ,وكثري من مناطق الناحية ,فاهلل أسأل أن
هيديه للحق والصواب واخلري والرشاد.
 -2عبداهلادي السعيدي ,من مؤسس حزب اإلخوان يف الناحية ,وهو
رجل جاهل بدين اهلل عز وجل ,وله مواقف عدائية مشهورة للسنة وأهلها,
وليست له دعوة يف منطقته لكن له حضور ومشاركة يف عاهم وغريها.
ومـــن الـــبالء وللـــبالء عالمـــة

أن ال ُيرى لك عـن هـواك نـزوع

 -4محود زرعة السعيدي ,رجل أزاغه اهلل عز وجل عىل علم وتنطبق عليه
األبيا املنسوبة إىل عبداهلل بن املبارك يف إسًمعيل بن علية ملا ويل القضاء:
يـــا جاعـــل العلـــم لـــه باز ًيـــا

يصــــطاد أمــــوال املســــاكني

احتلـــــت للـــــدنيا ولـــــذاهتا

بحيلـــــة تـــــذهب بالـــــدين

فرصـــ جمنونًـــا هبـــا بعـــدما

كنــــــــت دوا ًء للمجــــــــانني

أيــــن رواياتــــك يف رسدهــــا

عــن ابــن عــون وابــن ســريين

أيـــن رواياتــــك فـــيًم مَضــــ

يف تــــرك أبــــواب الســــالطني

إن قلـــت أكرهـــت فـــًمذا كـــذا

زل محـــــار اجلهـــــل بـــــالطني
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ويلهث وراء الدنيا ,تارة مع الرسورية م مع اإلخوان ,م مع املؤمتر,
اللهم سلم.
ومن طوامة حضور املوالد ,وخروجه يف التلفاز يتبجح بذلك ,ورفع علم
وأيضا حزب من األحزاب ,ونرش
املؤمتر عىل بيته مع أنه فيه صورة اخليلً ,
جريدة الثورة عنه إجيابه لالنتخابا  ,بل قال :ليس فيها يشء يغضب الرب,

ِ
ف ِ
السنَ ُتر ُُم الر َِذ َب َه َذا َح ٌ
﴿ َوال َت ُقو ُلوا ملَ ِا ت َِص ُ
َتوا َع ََل اهلل
الل َو َه َذا َح َرا ٌم ل َت ْف َ ُ
ِ
ِ
ون﴾[النحل ,]992:دعا إىل السنة
ون َع ََل اهلل الر َِذ َب ال ُي ْفلِ ُح َ
َت َ
الرَذ َب إِ َّن ا َّلذ َ
ين َي ْف َ ُ

فرتة من الزمن مع علم وبصرية ,فصاده اإلخوان بسبب حرصه عىل الدنيا بعد
أن رفض طل ًبا من الشيخ مقبل بتأسيس دار حديث يف حجور ,وأقواله اآلن
بائرة ,فقد أيد جتنيد النساء ,كًم يف أحد خطب اجلمعة ,وهو من الداعني إىل
حتديد النسل يزعم أنه تنظيم للنسل ,هذه الفكرة اجلاهلية ,وحربه ألهل السنة
غري ٍ
خاف.
 -4عيل حازمي السعيدي ,رجل حزيب جمادل ,يظهر دوره أيام االنتخابا .
-5عبده حازمي السعيدي ,طالب يف جامعة العميان ,جاء مرة إىل بلدنا
وأظهر أنه عىل السنة وال ينتمي إىل حزبية ,ففضحه اهلل يف االنتخابا  ,وظهر
أمره بعد ذلك بالتحاقه بجامعة اإليًمن.
 -2عيل بن حييى قشابه القًميس ,شاب ذكي عرف السنة ,فهجرها وقالها
ألنه غري زكي ,أخذه اإلخوان فصار صيا ًدا هلم ,ونفخوه بتحضري رسالة
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املاجستري  ,وكًم قيل( :اخلارب اللص حيب اخلارب) ,ينطبق عليه قول
بعضهم:
خــــدعوها بقــــوهلم حســــناء

والغـــــواين يغـــــرهن الثنـــــاء

خريا له ورفعة عند اهلل وعند إخوانه.
فلو تاب من البدعة إىل السنة لكان ً
 -1خالد العمودي السعيدي ,أنا ال أعرفه شخص ًيا ,ولكن قرأ

له

قصيدة تدل عىل عداءه للسنة وأهلها ,را ًدا عىل قصيدة أيب زيد عيل بن حييى
الزعكري التي أسًمها «القصف امليداين لضالال

عبداملجيد الزنداين»

مطبوعة ضمن «حتفة املجيب» للشيخ الوادعي.
قال خالد يف مطلع قصيدته:
يــا فرقــة بالرشــ أضــحت آمــره

وبعــرض كــل املســلمني متــاجره

يريد هبا أهل السنة السلفيني بسبب إشهارهم ملنهج اجلرح والتعديل ,فرد
عليه أبومسلم أمحد بن حممد الزعكري بقصيدة قال فيها:
يــا فرقــة بــاخلري أضــحت آمــره

وبعــرض كــل املفلســني متــاجره

إىل أن قال فيها:
أفيابن حييى سل سـيفك وانطلـق

نحو التحـزب واقطعـن حنـاجره

ال لست تسفل حني هتجو شيخهم

بل أنت تعلـو يف الـدنيا واآلخـره

ال لست خترس حني هتجو حـزهبم

بل أنـت تـربح والزيـادة حـاَضه

إىل آخرها.
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 -6عيل فال

اجلحيَش ,حزيب حمرتق متعصب لإلصالح ,مع جهل

وعداوة للسنة وأهلها ,وحماربة لكل من نزل دعوة ,وهذا مشهور يف بلدة
اجلحاشة ,يدافع عن املبطلني كالزنديق عمرو خالد وغريه ,فكًم قيل:
(واخلارب اللص حيب اخلارب)( ,إن الطيور عىل أشكاهلا تقع).
 -1خالد براعم ,طالب يف جامعة اإليًمن ,مجع مع جهله حزبية وتعاملًا
ً
وطيشا فصار نقوتًا إال عند من كان من أَضابه.
 -90عبدالعزيز أبوهادي األفلحي ,تتلمذ عىل يد شيخنا الوادعي,
واستفاد يف اللغة وبعض الفنون ,فأزاغه اهلل عىل علم ,فمثله كًم قال اهلل تعاىل:

﴿كَم َث ِل ِ
احل ََم ِر َ َْي ِم ُل َأ ْس َف ًارا﴾[اجلمعة ,]5:وأصبح من فرقة حممد رسور زين
َ
العابدين ,اشرتوه بثمن بخس دارهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ,وينطبق

عليه قول الشاعر:
ملــــا امــــتىل أفقــــدنا نفعــــه

وتلــك مــن شــيمة بيــت اخلــال

نســـعى إليـــه إذا غـــدا فار ًغـــا

ومـــا بـــه نفـــع إذا مـــا امـــتىل

وجها لوجه ,فيا خزياه.
وبلغني عنه
مؤخرا أنه حياَض النساء ً
ً

()1

 -99حييى األسدي األفلحي ,رسوري حمرتق ,خترج من اجلامعة
اإلسالمية فاحتواه احلزبيون الرسوريون يف إب ,م حولوه إىل حجة ليدعو إىل
بدعتهم ,وما عبدالعزيز األفلحي إال سيئة من سيئاته.
 -92أمحد بن قاسم القاِض ,مدير دار القرآن الكريم بعاهم ,درس يف أهبا
واستقى احلزبية هنالك ,فخرج يقيئها يف حجور ,وظاهره خالف باطنه ,متلون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9علمت بذلك من رسالة خطية من األخ السلفي أمحد عبد معجر األفلحي.
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يلهث وراء الدنيا هل ًثا ينطبق عليه قول النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم:
َسَ ,وإ َذا ش َ
يك
يصة ,تَع َس َوا ْن َتك َ
«تَع َس َع ْبدُ الدينَارَ ,و َع ْبدُ الد ْر َهمَ ,و َع ْبدُ اخلَم َ
َف َال ا ْن َت َق َش».

علًم وسنة لكان ذا خري.
 -94عبداهلل عيل كالعي العمري ,لو رزق مع سكينته ً
 -94عايض بن أمحد صغري جلعة ,من بني عيش ,طلع إىل دماج فرجونا
خريه إلخراج أهله من ظلًم اجلهل إىل نور العلم ,فكان شؤ ًما عليهم ,انتقل
من دماج إىل حبيش م إىل مأرب -مركز أيب احلسن املرصي املفتون الذي فرق
السلفيني ,والذي مل يسلم منه حتى صحابة رسول اهلل َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله
َو َس َّل َم ,يسري عىل هنج سيد قطب وحسن البنا ,حذو القذة بالقذة.-
ففتن صاحبنا عايض به ,واآلن هو خلي بني الرسورية واإلخوان ,فعىل
قومه أن يقلوه حتى يتوب إىل اهلل عز وجل من البدعة ,أو يذوب كًم ذاب غريه.
 -95حممد عيل عجار ,مدير أوقاف حرض ,متعصب للحزبية إىل
النخاع ,حر ًبا عىل السنة والشيخ السلفي هادي يس ,فانتظروا وعد اهلل« ,إن
اهلل ليميل للظامل حتى إذا أخذه مل يفلته».
 -92حييى بن قاسم السعيدي.
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اخلامتة
بعد أن ذكرنا شي ًئا نا عليه اإلخوان املسلمون يف هذه الدار وغريها,
كتبت هذه الوريقا إال نصيحة ألهل حجور
أقول :إنني والذي نفس بيده ما
ُ
خاصة ,وألهل اليمن عامة ,وملن تصله هذه الرسالة ,وادعو املسلمني أن ال

يدافعوا عن املبطلني احلزبيني ومن عىل شاكلتهم ,قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وال ُ ََتادِ ْل َع ِن
ِ
ِ
ين َ ْ
َان َخ َّوانًا َأثِ ًيَم﴾[النساء.]901:
ب َم ْن ك َ
َيتَان َ
ُون َأ ْن ُف َس ُه ْم إِ َّن اهلل ال َُي ُّ
ا َّلذ َ

وما كتبتها إال وأنا أعلم قول الرسول َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َع َىل آله َو َس َّل َم:
خل َبال َحتَّى َخي ُْر َج نَّا َق َال» ,وما
« َو َم ْن َق َال يف ُم ْؤم ٍن َما َل ْي َس فيه َأ ْس َكنَ ُه اهلل َر ْد َغ َة ا َ
قلته فيهم قليل من كثري.
وإين ألرجو من اهلل أن يتقبل مني هذه الرسالة ,ومجيع ما أكتبه ,فًم قلت
نصحا هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتيهم ,خو ًفا من مثل
إال ح ًّقا
ً
حديث أيب سعيد قال :قال َر ُس ُ
ول اهلل َص َّىل اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :ال َي ْمنَ َع َّن َأ َحدَ ك ُْم
ول يف ح ٍّق إ َذا رآه َأو َشهدَ ه َأو سمعهَ :ق َال» ,و َق َال َأبوسع ٍ
َه ْي َب ُة النَّاس َأ ْن َي ُق َ
يد:
َ
ُ ْ َ َُ
َ ُ ْ
َ
ُ َ
أيضا قال :سمعت النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْيه
َود ْد ُ َأين َمل ْ َأ ْس َم ْع ُه ,وعن أيب سعيد ً
َو َع َىل آله َو َس َّل َم يقولَ « :م ْن َر َأى منْك ُْم ُمنْك ًَرا َف ْل ُي َغ ْري ُه ب َيدهَ ,فإ ْن َمل ْ َي ْستَط ْع
ف اإل َيًمن».
َفبل َسانهَ ,فإ ْن َمل ْ َي ْستَط ْع َفب َق ْلبه َو َذل َك َأ ْض َع ُ
وأشكر اهلل عز وجل ً
وظاهرا وباطنًا عىل توفيقه وإنعامه ,م
وآخرا,
أوال
ً
ً
أشكر لشيخنا اهلًمم أيب عبدالرمحن حييى بن عيل احلجوري حفظه اهلل ,وكذا
صغري ,فاهلل املسؤل أن خيتم
أشكر والدي ,وأقول :وقل ريب ارمحهًم كًم ربياين
ً
لنا وهلم باحلسنى ,إنه عىل ذلك قادر ,واحلمد هلل رب العاملني
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