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 يِرْفأبو جهل اجِل

 واملكر الُكّبار

 !افسودان... إىل  افشقشانمن 

 العادني، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آله وصحبه أمجعني. احلؿد هلل رب  

 أما بعد:

اهلل ورشوله  ، وحمادةُ اربُ افؽُُُادؽرُُ: -كوع ضالهلم وحجؿه باختالف- اللِ الض   أهلِ  فؿن ظادةِ 

: ظن أشالففم اهلل، والتوايص بقـفم ظذ ذلك، كام قال تعاىل ظن دينِ  صذ اهلل ظؾقه وشؾم، والصد  

ٌءُُيَراُدُ) َُهَذاَُفَقْ تُِؽْمُإِن  واَُظَذُآِِلَ ُِمـُْفْمَُأِنُاْمُشواَُواْصِزُ ِخرَُُ*َواْكَطَؾَقُادَََْلُ ْٔ ِةُا َذاُِِفُادِْؾ  ِةَُماَُشِؿْعـَاُِِبَ

ُاْختََِلٌقُ  ٓ ُإِ َُهَذا َُبْقـِـَاُ*إِْن ُِمْن ُر ـْ ُافذِّ ، ففم يتواصون ظذ ثباهتم [8 - 6]ص:  ( أياتَأُأْكِزَلَُظَؾْقِه

َؿاَلُاحلؼقؼة، كام: ) احلق، وتبديلِ  فقه، وتزيقِف  دين اهلل تعاىل والتشؽقِك  ظذ مـؽرهم، وظذ حماربةِ 

ُ ُُموَشى َُأْؿُتْل َُذُروِِن ُُيظُْؾِْرَظْوُن َُأْن َُأْو ُِديـَُؽْم َل ُُيَبدِّ َُأْن َُأَخاُف ُإِِنِّ ُه َُرب  ُاْفَػَسادََُوْفَقْدُع َْرِض ْٕ ُا ُِِف  (ِفَر

 يًا وٓ َح ادِ بًا وٓ وَ عَ فام ترك ِص  وـذفكُصـعُؾرظونُهذهُإمة:ُأبوُجفل،، [66]غافر: 
ِ
 ّقًا من أحقاء

ق شبقإٓ وَ  ِب رَ العَ  ياُأهياُ» إلقه، وحّذر مـه، وافسى ظؾقه، ويؼول: الـبي  صذ اهلل ظؾقه وشؾم أو حَلِ

ُافَلتُوافعزى ُظبادة ُتسـوا ُأن ُيريد ُؾنكام ُديـؽم ُظن ُهذا ُيغّركؽم يتبعه حقث ذهب و «افـاسُٓ

 ورشول اهلل  صذ اهلل ظؾقه وشؾم يػّر مـه، وما يؾتػت رشول اهلل  صذ اهلل ظؾقه وشؾم إلقه.

 حتى يتبعوا الضالل يف كل  زمان ومؽان، ولن يرضوا ظن أهل السـة واحلِق  وهؽذا هم أهُل 

ُادَْاـِِرينَُمؾتفم، بل حتى يستلصؾوا صلفتفم، ) َُخْرُ َُواَّلل ُ ُاَّلل ُ َُوَيْؿُؽُر  [03]إكػال:  (َوَيْؿُؽُروَن

ُُكو) ُُمتِمُّ َُواَّلل ُ ُبَِلْؾَواِهِفْم ُاَّلل ِ ُُكوَر ُفُِقْطِػُئوا ُُيِريُدوَن ُاْفَؽاؾُِروَن ِرَه ـَ ُ َُوَفْو َُرُشوَفُهُُ*ِرِه َُأْرَشَل ُاف ِذي ُهَو

ـُونَُ ِرَهُاْدُْؼِ ـَ ِهَُوَفْوُ ؾِّ ـُ يِنُ ُفُِقْظِفَرُهَُظَذُافدِّ قِّ َدىَُوِديِنُاْْلَ  .[9، 8]الصف:  (بِاِْلُ

ؽره ورّشه وزاد م !يُِّرُِػُْأبوُجفلُالُِرصكا: يف ظَ  هِ ـِ ـَ إّول وَش  ى أبو جفلٍ طَ ظذ ُخ  ن يسرُ وإن م  

  ، واكتشارَ فلِ الَ  ؾبةَ غَ  يف السـوات إخرة، مـتفزًا:
ِ
العدواكقة  احلؿؾةِ  الػرقة، وصدةَ  ، وكثرةَ إهواء

 ل  كلمريؽا وروشقا، كُ  :الؽافرةِ  إىل الدولِ  ؽومات، والركونِ عتؿدًا ظذ بعض احلُ مُ ظذ السـة وأهؾفا، 
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مؾصؼًا هبم هتؿة: « افوهابقة»، ومن يـبزهم هو وحزبه بـ: والتوحقدِ  ظذ أهل السـةِ  ذلك لؾحؿلِ 

وقد شبق ذلك مـه الؽذب وآفساء، والزيف بال امساء، والغؾو يف التؽػر! باإلرهاب والعدوان، 

يف مؼاضع مرئقة ُكرشت حمادة اهلل ورشوله صذ اهلل ظؾقه وشؾم بني فضائح الرصيح، وقبائح التؾؿقح، 

ت بعضفا يف كتايب ـقه رصيح الرشك باهلل تعاىل، واإلحداث يف دين اهلل، كام بقظز وشائل التواصل، ف

فقه حؼقؼة الػري! كام بنّي شؼقم حاله، ورد  وبقـُت  [1]« إطفارُافعوارُوافردُظذُمؽشوفُافستار»

ن ـَ َش  أبوُجفلُالػريسؾك ، فَ ومسؿوعٍ  مجوٌع من أهل السـة والتوحقد ما بني مطبوعٍ  :ظذ أقواله

ظادات من كان قبؾه من ادرشكني، كام قال صقخ اإلشالم حمؿد بن ظبدالوهاب يف مسائل الاهؾقة يف 

ُُؽؾبواُباْلجةُؾزظواُإػُافشؽوىُإػُادؾوك،ُـامُؿافوا:»أهل الؽػر واإلحلاد أهنم:  َأَتَذُرُُموَشىُ) إذا

َْرضَُِوَؿوُْ ْٕ لتؿرير  فاشتعان باحلؽومات حتت طالل ادممترات «..[167]إظراف:  (َمُهُفُِقْػِسُدواُِِفُا

ُافشقشان»باضؾه، والتؾبقس ظذ الرظاة والرظقة، وكان أوهلا وأصفرها  ادشفور، وهو واهلل « مممتر

مممترُافشقشانُ..ُ»خيرج إٓ من كػثاته، ومؽقدة من قبقح مؽقداته، كام بّقـت ذلك يف مؼايل:  ٌر ملشح

 .[6]« والامظةوادتاجرةُبؿسؿى:ُأهلُافسـةُ

الوضلة ظذ أهل السـة هـاك! واهلل حسب  من بعد ذلك ادممتر فغادر تؾك البالد، واصتدت

 ادممـني وكعم الوكقل.

ُالػريثم ركض  ُجفل ُفؾؼواتُ»إىل مرص مشاركًا يف  أبو ُوافعؼين ُافرابعة ُافتثؼقػقة افـدوة

والتؾبقس، وكػثات إبؾقس، وما غادرها إٓ م بام فقه ادؽر ، بحضور رئقس الدولة، وتؽؾ  [0] «ادسؾحة

 .يف وقائع ظدة وطفرت ظالمات حماربة السـة والتوحقد

افتصوفُ» حتت ظـوان:كان ، والذي بؿرص الدويل الصويف ادممتروكذلك صـع يف حضوره يف 

ُفإل ُاصقل وبرظاية من وزارة إوقاف ادرصية،  والذي حرضه صقخ إزهر، [4] «صَلحمـفج

ومشقخة الطرق الصوفقة، والرابطة العادقة خلرجيي إزهر، وممشسة ضابة لؾدراشات اإلشالمقة 

 بلبو طبي.
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! بالسودان والذي كان افتػاـري، وصارك يف ادممتر الل إىل السودانِ الض   رحاَل  وكذلك صد  

ُإشبابُواْلؾو»بعـوان:  ..ُ شني، وحارب ادَ  بني، وادؽرِ الل ادُ م بالض  تؽؾ  و [5]« لأزماتُافعامل

بنلغاء مادة التوحقد يف  ر البقانُ دُ ْص أهؾه إٓ ويَ  التوحقد وتعؾقؿه، وما وضع ظصا السحال يف دويرةِ 

 بعض مراحل التعؾقم يف السودان! 

ُالػري ُجفل ابتسامته الباردة، سطاء بوالبُ  ّذِج ظذ الس   ساً ؾب  مُ  ،هُ مؽرُ  ، وزادَ هُ ظظم رش   ؾلبو

ظذ  رسيةٍ  وقد كشف مممتر السودان يف ترصيح بعض ادشاركني ظن لؼاءاٍت  ،ابطاهلَ  هِ ـِ ؽُ ومتْس 

 .[6]ؾقا يف الدول الؽافرة لدظم التصوف وتليقده ظُ  مستوياٍت 

 رْشٍ له، وكَ  واخلارج من تصحقٍح لؾتصوف، وتليقدٍ !!« افداخل»ويضاف إىل ذلك ما ُيرى يف 

بعض الؼـوات لتوحقد، وقواظد ادؾة، مع تسويق التشؽقك من ثوابت ا ضالٓته، ويؽتـػهلبعض 

ُيبُيس»و« الزيرة»و« افعربقة»اداكرة، التي تروج بني أبـاء ادسؾؿني كـ:  ُإم وروتاكاُ»و« جمؿوظة

 وأخواهتا! «إؿرأ»و« خؾقجقة

ُفِقُُ) واجتؿعوا، وظؼدوا ادممترات: فؽّل هذه الؿوع إكام جاءوا ُُمتِمُّ ُبَِلْؾَواِهِفْمَُواَّلل ُ ْطِػُئواُُكوَرُاَّلل ِ

ُاْفَؽاؾُِرونَُ ِرَه ـَ ُ َُوَفْو ُبِاَّلل ُِ)، وأقول إلخواين أهل التوحقد والسـة: [8]الصف:  (ُكوِرِه اْشَتِعقـُوا

ُِظَباِدهُِ ُِمْن َُيَشاُء َُمْن ُُيوِرُثَفا َْرَضَُّلِل ِ ْٕ ُا ُإِن  وا َُُواْصِزُ وأذكرهم  [168]إظراف:  (فِْؾُؿت ِؼغََُواْفَعاِؿَبُة

ُافـ اَسَُؿْدََُجَُعواَُفُؽْمَُؾاْخَشْوُهْمَُؾَزاَدُهْمُإِياَمًكاَُوَؿاُفواُبؼول اهلل تعاىل ووظده: ) ُمُافـ اُسُإِن  اف ِذيَنَُؿاَلَُِلُ

َبُعواُِرْضَواَنُاَّلل َُِواَّلل ُُُذوَُؾاْكَؼَؾُبواُبِـِْعَؿٍةُِمَنُاَّلل ُِوَُ*َُُحْسُبـَاُاَّلل َُُوكِْعَمُاْفَوـِقُلُ َؾْضٍلُمَلَُْيْؿَسْسُفْمُُشوٌءَُوات 

ـُْتْمُُمْمِمـَِغُُ*َؾْضٍلَُظظِقٍمُ ـُ اُؾوُهْمَُوَخاُؾوِنُإِْنُ ُفَُأْوفَِقاَءُهَُؾََلََُتَ ْقَطاُنُُُيَوِّ اَمَُذفُِؽُمُافش  ُزْكَكُُ*إِك  ََُيْ َٓ َو

ْمَُظَذاٌبُاف ِذيَنُُيَساِرُظوَنُِِفُاْفؽُُ ِخَرِةَُوَِلُ ْٔ ْمَُحظًّاُِِفُا َعَلَُِلُ ََُيْ  ٓ َُأ َُصْقًئاُُيِريُدُاَّلل ُ واُاَّلل َ ُْمَُفْنَُيُُضُّ ْػِرُإَِّن 

ْمَُظَذاٌبَُأفِقٌمُُ*َظظِقٌمُ َُصْقًئاَُوَِلُ واُاَّلل َ ياَمِنَُفْنَُيُُضُّ ُواُاْفُؽْػَرُبِاْْلِ ُاف ِذيَنُاْصَسَ  - 170]آل ظؿران:  (إِن 

ـُْتْمُُمْمِمـِغَُ) [177 ـُ ُ َْظَؾْوَنُإِْن ْٕ َزُكواَُوَأْكُتُمُا ََُتْ َٓ َُو ََُتِـُوا َٓ ْؿُعُ) ، و[109]آل ظؿران:  (َو َشُقْفَزُمُاْلَ

ُبرَُ  وفؽنُهذآُُيؽونُبإماِنُوافدظاوى،ُوإكام: [45]الؼؿر:  (َوُيَوفُّوَنُافدُّ



4 

 

[1ُ تعاىل: اكتحال ادبطؾني، وتلويل الاهؾني،  بجفود الصادقني الذين يـػون ظن دين اهلل[

، وإحقاء جمالس العؾم، والـزول يف شاحات ؾم والعؿلوحتريف الغالني، ويؽون بالرجوع إىل الع

اإلظالم وبرامج التواصل آجتامظي بسالح العؾم، ودرع احلؽؿة، وٓمة التؼوى، وإطفار احلق من 

بني الـاس، بؽل وشقؾة كاكت، ولو برشالٍة قصرة من  لصدور، ودفائن السطور، وكرشهأجواف ا

 اهلاتف ادحؿول: يؽشف اهلل هبا صبفة، ويـؽل هبا ظدوًا، وتشػي صدور قوٍم مممـني.

إىل كرش السـة، وفتح باب قبول  -واخلؾقجقة ظامة، خاصة السعودية-وتعود الامعات  [2]

اإلقبال، وتعؾقؿفم التوحقد والسـة، وأخص الطالب من كل العامل، وإظاكتفم بادال، وترغقبفم يف 

من جامعات الدكقا: الامعة اإلشالمقة بادديـة الـبوية، وجامعة اإلمام حمؿد بن شعود، فالؼؾب حيزن 

! والطاقات البرشية العؾؿقة كقف كاكت بإمس، وكقف هي ا ظذ ماضقفامعرض حارضمهي ماظـد

–مـفم القوم العؾم واحلؽؿة وكرش اخلر، وبامذا ظاد الؽثر وبامذا ظاد إوائل إىل بؾداهنم من  القوم!

 بام حُيزن وٓ يرس من أشباب الػرقة والفل، واهلل ادستعان -إٓ من رحم اهلل

واكتفاز فرص قدوم الـاس إىل احلرمني الرشيػني، يف مواشم احلج والعؿرة والزيارة،  [3]

مؽة »ظذ هنج السؾف الصالح، يف كافة مساجد  وتؽثقف الدروس العؾؿقة يف تؼرير التوحقد والسـة

، وُيعد لذلك خقار أهل العؾم والعؼل، أهل الضبط والرباط، ومن حيسن «ادديـة الـبوية»و« ادؽرمة

التعؾقم والتلديب، وتؼرير ظؼقدة أهل السـة والامظة، بعقدًا ظن مواضن الـزاع، ومورثات الشك، 

 وأغالقط ادسائل.

ُباختصار:

ُؿؾبُ ُبافتوحقدُمؽة ُمؽة ُفـا ُؾلصؾحوا ُـؾُّه، ُافؼؾبُصؾحُالسد ُصؾح ُوإذا ُاْلشَلمي، افعامل

ُوافسـة،ُبافعؾمُوافعؼلُوافعدل،ُواْلؽؿةُوافؾغ،ُوشوفُيصؾحُافعاملُاْلشَلميُبنذنُاَّللُتعاػ.

ظودة الؽتاب العؾؿي إىل قوته السابؼة، وجتديد كرش كتب التوحقد، ورشائل السـة، الؽبر  [4]

 لصغر، وفتح الباب اخلري هلا، وتوزيعفا ظذ ظامة الـاس وخاصتفم.مـفا وا
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مؼارظة الؼوة بؿثقؾتفا، فادممتر يصارظه مممتر، وآجتامع يؼرظه اجتامع مثؾه، وشوف  [5]

َُظَذُاْفَباضِِلَُؾَقْدَمُغُهَُؾنِذَُيذهب الزبد جػاء، وما يـػع الـاس يؿؽث يف إرض: ) قِّ اُُهَوَُبْلَُكْؼِذُفُبِاْْلَ

 .[18]إكبقاء:  (َزاِهٌقَُوَفُؽُمُاْفَوْيُلُِِم اَُتِصُػونَُ

واحلؿل كبر ظذ أهل العؾم وُماّلك إموال، يف دظم الدظوة السؾػقة السـقة الوشطقة احلؼة بؽل 

ما يستطقعون، ومؼابؾة إكعام اهلل تعاىل بالشؽر بالذب ظن التوحقد والسـة، وكرشمها بني العادني، 

 ط يف ذلك ادقدان، واهلل خيؾػفم بؽل خر يف ديـفم ودكقاهم، والعاقبة لؾؿتؼني.والربا

والػرار ظن حالؼة الدين، وحمؼؼة الػشل: فساد ذات البني، وكزغات الشقطان، والػرقة  [6]

، وما يـتج ظن ذلك من ضعف ببعض بالرد والسبص، والتعقر والتشفروآختالف، وآصتغال 

جفود، وكػرة الـاس، ومتؽني أهل الضالل من قؾوهبم وأوقاهتم وأمواهلم، الفود، وضقاع اد

دين، وتلديب ادشاكسني، وإرصاد تعكبر بنصالح ذات البني، وزجر ادواحلؿل ظذ كبار العؾامء 

 الطالب لألوىل، وإبعادهم ظن أشباب الـزاع.

التوايص باحلق، والتوايص بالصز، ودظم ادرابطني ادجاهدين بالؾسان والؼؾم، وتليقدهم،  [7]

وتذلقل الصعاب إلظدادهم وتػرغفم لذلك، والشحذ من مهتفم، وآشتـصار هبم ظذ إظداء، 

فؽم أبادت ردود أهل السـة من صبه أهل الضالل، وكم بددت هلم من مجع، وكشػت فساد ظؼائد 

والامعات  -ففي هي ادعـقة!–ضالة لؾـاس، وإكؿل وإكػع: أن تتبـى ادمشسات الديـقة الػرق ال

اإلشالمقة، والؿعقات الرشؿقة: الرد ظذ ادخالػني ظز قـوات اإلظالم، وشائل التواصل، 

والصحف القومقة، وكل ما اشتطاظوا من شبقل، فؾقس ادـاصب مؽاشب إن مل كـرص دين اهلل تعاىل 

 وكسخرها يف الذب ظن التوحقد والسـة. هبا،

هؽذا كـرص دين اهلل تعاىل، وتؽون كؾؿة اهلل هي العؾقا، والدين كؾه هلل، فنن مل كؽن كذلك فنن اهلل 

 شقذهب بـا يف غقاهب التاريخ ويليت اهلل بؼوم حيبفم وحيبوكه، يـرصون الدين، ويرفعون مـار

 الرشيعة، ثم ٓ يؽوكوا أمثالـا!
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يا معارش أهل السـة، ديـؽم ... ديـؽم، فقه ظزكم، وبه رشفؽم، وهو احلق ادبني، فنّما  فاهلل اهلل

حقاة بعزة الدين، ورشف آكتساب إلقه، والدفاع ظـه، وإٓ فباضن إرض خٌر لـا من طاهرها، 

 واهلل ادستعان.

 أكصارًا، الؾفم اكرص ديـك، وصن رشيعة كبقك حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم، وقّقض لدين اهلل

واجعؾـا بػضؾك وكرمك من أكصار ديـك، واشتعؿؾـا يف ضاظتك، وٓ تؽؾـا إىل أكػسـا ضرفة ظني، 

بك كحول، وبك كصول، وٓ حول وٓ قوة لـا إٓ بك، يا مالك يوم الدين، إّياك كعبد وإّياك كستعني، 

 واهلل أظؾم، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آله وصحبه أمجعني.

 تبهك

ُبدرُبنُظعُبنُضاميُافعتقبي

 هـ1408يوم آثـني ثالث أيام الترشيق ظام 

 الطائف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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