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 اإلهانة 
 السادة السلفيين بالعمالة   ه على خائن األمانة ورمي 

 بأننا نرفض المساومة وال نخشى التهديد   وفيه: إعالم كل عربيد 

 

 .  كان اهلل تعالى له................  أبي عبد اهلل محمد بن عبد الحميد : من

 كان اهلل لنا وله، ونفع به. أمين...............................  أخيه  :إلى 

 : بعدأما سالم عليكم، 

به   المبارك ال يحزنك ما قد رميت  ويعرقل    ،وال يقصر عزمك  ،سوءمن  أخي 

 باطيل. ويضعف همتك تلك التهاويل والعراقيل واأل -المبارك- سعيك 

النصح  التعليم ومقتضي  بواجب  أولاو  ،قم  الرسل   وا صرب كما صرب  من  العزم 

وعند نزال أهل األهواء    ، وإن عظم الخطب فنلت شهادة يف ميدان العلم  ،تقي  وكل  

 وما أدراك ما هي!   ،فهي هي ، والجهل

اجتماع »  و   «الصواعق المرسلة»  للمجاهد القدوة اإلمام صاحب«  الزاد»  سل 

  ، وهو يتكلم عن مراتب الجهاد  «زاده»   يف صدر الجزء الثالث من«  الجيوش اإلسالمية

 . رفعها وأرقاها وأعالهايخربك عن أ

يجبك   «، الجامع»  يف كتابه  -رحمه اهلل تعالى –عبد الرب    بل سل حافظ المغرب ابن   

 وأيهما أرفع. ،عن مرتبة مداد أهل العلم ودم الشهداء 
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أقول:   المقدمة،  هذه  أهلهإ  ،نعموبعد  وحرمة  العلم  مقام  على  المتجرئ   ، ن 

 هين. م   ،الخائن لألمانة العلمية  ، بدل للحقائقالم  

كيف تدعي نشر   بلمن األمم هذه أخالق أفرادها؟!    -  جماعة-  كيف تسمو أمة

 الدين وهذه خصالها؟!  

لهو مطلب عزيز، وركن ركين، ينطلق من    -أواًل -  وأعني به مع النفس  إن الصدق

انطالقة  ،  اخصوًص   -زعموا -  من يعملون لنصرة الدينع  فضاًل   اخالله المسلم عمومً 

 النفس نبيل.  عبد تقي نقي كريم  

-ال لجماعته وحزبه -  يف بيان الحق لهم، والدعوة إليه  -ا ثانيً -  مع الناس  ه بصدق  ثم

ويحدق هبم من بوار، أو تنزل عليهم من مكاره    ،وتحذيرهم مما يحيط هبم من أخطار 

 لهو من تمام الصدق.   ،ومصائب ونوازل مدلهمات

يتم له   ،وذلك بتعظيمه لألمر والنهي  -وعال وتقدس جل  -   صدقه مع مواله  ا:ثالث  

وص  ،  أمره ق   د  ص  تكلم  ما  قفإذا  نصحه   ،دِّ بأثر  نصح سر  ما  مقام    ،وإذا  له  ويتحقق 

 الربانية. 

الكذب،  العاطفي،   أما  والخطاب  والتدليس،  والخديعة،  والغش،  والمكر، 

الدهماء الغوغاء، واالستكثار هبم   ،واستجاشة عواطف  بالتفاف  ثم إظهار    ،والفرح 

محاواًل  مصنوعة  مزعومة  الحق  قوة  أهل  والخلط   ،إرهاب  الجهل  عين  هو  فهذا 

الفقهاء-  إذ هذا األمر   ؛وبرهان على خفة يف العقل  ،والخبط  يزيد أهل الحق    -كما فقه 

 ا به وصالبة عليه.استمساكً 
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به: العمل  ينبغى  كان  الذي  الصحيح  األدلة   والسبيل  ت    ،هو  الحجج  دفع إذ 

بالرباهين  ،بالحجج  وترد  تقرع  تقتلع    ، والرباهين  الناصعات  الواضحات  والبينات 

 الشبه الساقطات الواهيات.  

الحيلة  لذا أعيتهم  لما  الصادقين  بعض  والفضلأقروا أله  ،رأينا  العلم  ولم -  ل 

 وتركوا ما هم عليه من خطل.   -على رميهم بعمالة أو خيانة وايجرؤ

 وعليه أقول:  

انتشر الحمد   -لقد  كل  الحمد  تعالى  الحق  -وهلل  أهل  دعوهتم    ، مقال  وانتفضت 

األمة سلفً  تقودها علماء  أمورها   ا،وخلفً   ا المباركة وبزغ فجرها.    ،ملتفة حول والة 

لشعوهبم بدوي   ،ناصحة  سلفي،  كل  البهي  موكبها  إلى  وانضم  ركاها  يف  وسعى 

  (1)فما وقف يف وجهها مبتدع أو زائغ إال عصفت به  ، وحضري، عربي كان أو أعجمي

 
  « ألحد رؤوس الفكر التكفيري جاء ردي على ما ذكره»الجهاد واالجتهاد  كتاب   يف بياين على  (1)

»أقول يف الوقت الذي يدرك فيه    : « قال المسود »فقه الواقع   ( بعد ذكر طرف من32يف ص)

يوجد بين المسلمين من يقول ببدعية التنظيم، وأن االنضمام    ،كفار البشر هذه السنن وأهميتها 

إلى جماعة مسلمة عاملة هو بدعة وضاللة، وأن سنة السلف لم يكن فيها من الصور الحادثة  

وهؤالء هم األعلى صوًتا داخل المجتمعات  »:  قائاًل   « ثم تأسفمن التجمعات والتنظيمات 

 ـ. ها «اإلسالمية، وهم كعادهتم يضربون بسيف السلف، وبشعار ملك الحقيقة والدليل 

البتار، ويعتلون    -هدي-  ا؛ لكوهنم يضربون بسيف نعم، هم األعلى صوتً   قلت:  السلف 

الدليل القهار  ،عرش  الواحد  الحمد هلل  ما  -  فالحمد كل  المخالفوالفضل  به  ثم زاد    -شهد 

»إال أن وجود مثل هذه الفتاوى القائلة ببدعية التنظيم والتجمع    : تأسفه بل عال نشيجه يف قوله

 أو الذي يملكه الشعار، حتى إن  أحدثت هزة داخل الفرد الذي يسّيره الدليل، وعدم شرعيته،  
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 . وسعدت هبا الديار واألركان ،ففرحت هبا األيام  ،كما كان وألقته يف غيابات النسيان 

لقطب ال  -  الداعي إليه  -الذي تربأ من كل األحزاب-  واهلل تعالى متم نوره وناصر حزبه

  (ےھ ھ ھ ے   )  ولسان حال آحادهم  -س أو ابن عربي.. إلخاليإأو البنا أو  

  (.84اآلية)« طه» سورة

،  افهي كثيرة جدً   - دون غيرهم-  ن للدعاة السلفيين يالحزبيأما إبراز صور إرهاب  

 األمر الذي أغنى عن ذكرها هنا.   ؛ معروفة محفوظة

 هل تعلمون كيف كان المآل؟  والسؤال:

  وهو  واهلل المستعان وعليه التكالن.، واأليام حبلى ، هذا ما ستجيبكم عنه األيام

 والحمد هلل على كل حال.  ، سواء السبيل  إلى العاصم وهو الهادي والموفق    -سبحانه-

 وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 والحمد هلل رب العالمين 

 كتبه 

 أبو عبد الل 

 محمد بن عبد الحميد حسونة

 م 11/7/2003هـ الموافق:  11/5/1424يف:
 

 
بعض التيارات اإلسالمية بدأت تطرح نفسها على شكل جماعة وتنظيم، فيه بعض مقومات  

إلى تحليل نفسها،  أهنا تحت ضغط هذه األفكار اضطرت  البسيطة واألبجدية، إال  التنظيم 

 ...«. وتنازلت عن بعض المقومات حتى صارت تطرح نفسها على شكل تيار فكري ما 


