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╝
احلمد هلل رب العاملني  ,وال عدوان إال عىل الظاملني  ,و صىل اهلل عىل نبينا حممد ﷺ و آله
وصحبه أمجعني  ,وبعد :
ذكرت فيه لقيا يونس بلحجر بياسني طايبي عىل وجه
فقد كنت كتبت منشورا عرب "تويرت"
ُ
اإللزام هلذه الزمرة املصعفقة بنفس ما تعيبه عىل من خيالفها  ,وكان من شأن ذلك املنشور ,
أن سعى بعض أذناب هذا الثائر  ,فأبلغه ما كتبت و ﴿ذَٰلِك ما ُكنَّا ن ْب ِغ ۚ﴾ الكهف.64 :
فانتفض طالب العلم املجد  ,الذي ال يعيقه عائق امللل ,وال يشغله شاغل عن العمل !نعم
العمل !ولكنه عمل فأر احلقول ينتفض ليفسد .
-1و أول ما نفتتح به هذا اجلواب  ,نقض ما يف عنوانه  ,حيث وسمني باملغمور !
حني قال (:ر ٌّد شبهة صعفوق مغمور)
ٍ
معان ليس واحدً ا منها مناس ًبا عىل وجه التامم لسياقه  ,و لعله
و املغمور يف لغة العرب هلا
كتاب
نحوي مغمور  ,أو له
كأنه قصد باملغمور الذي مل يشتهر  ,كمثل ما ُيقال  :فالن
ٌ
ٌّ
مغمور  ,أي مل يشتهر اشتهارا يرفع عنه اجلهالة يف وسط من ينتسب إليهم !
وعىل ذا  ,فإّن إن كنت ال أجرأ ُ عىل تكذيب مرجع املصعفقة يف شلف يف أمر ما تورعا ,فإّن
يف هذا ِّ
أكذ ُبه .وذلك أنه هو نفسه يعرفني  ,ولعّل ُأذ ِّك ُر حرضته بأنه زار غليزان يوما  ,وكان
برفقته األخ ميلود  ,فلام مها باالنرصا ف  ,وركبا السيارة  ,أقبلت ألسلم عىل األخ ميلود
بحكم معرفتي املسبقة به  ,فكان أن قال ميلود ليونس :هذا هو األخ العكرمي !
فاستبرش يونس  ,و هتلل وجهه  ,أو ذلك ما بدا يل  ,ثم قال يل  :الشاعر !
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فإن زعمت أن قصدك باملغمور اجلهالة يف الوسط الدعوي  ,أو األديب املحّل ! ال املغمور
عندك .فإ ِّّن أذ ِّكرك أن أصحابك املوبوئني ال يزالون يلوكون قول قائلهم " :ما ُع ِرف
العكرمي إال بلزهر" هذا مع ما كان من الشيخ مجعة قبل سنوات من وصفي بالشاعر
األديب ! و ثناءات الشيخ لزهر ال تزال مبثوثة  ,وآخرها يف شهر يناير املايض  ,و ليس
الغرض من هذا التكثر بثناءاهتم  ,ف ـ ـ ـ ﴿ :ربكُم أ ْعلم بِام ِيف ُن ُف ِ
وسك ُْم ۚ﴾اإلرسا ء.25:
ُ
َّ ُّ ْ
ِ
لست باملغمور عندك ال يف شخيص و ال يف اهتاممي و
املصعفق -أنني
و القصد -حرضة
ُ
شغّل  ,بكال االعتبارين  ,وغاية ما قصدت إليه  ,حتقري خلق اهلل ,و ُّ
بث الريبة يف كتابات من
ير ُّد عليكم بدعوى أنم مغمورون ال يعرفون بيء ! و هذا إفساد  ,وهو معنى ذكر فأر
احلقول يف العنوان.
ِ
املصعفق  ,بعد مقدمة استعان فيها باهلل !  ,بعدما كذب يف العنوان ( :فيظن القارئ
-2قال
معروف بسالمة املنهج ،ووضوح الراية
لكالمه أن " ياسني طيبي" عند هذا الصعفوق
ٌ
،ولذلك تعجب مستنكرا من هتويل شأنه،أو عىل األقل معروف لديه بوقوعه يف بعض
الزالت التي هي من مقتىض البرشية فال تستحق ذلك التهويل كله،وال تستدعي رميه بام
ليس أهال ً له ،أو لعله ـ وهو احتامل ضئيل ـ يعرفه بمخالفته ملنهج السلف،وتنكبه لطريق
احلق ،ولكن الصعفوق يرى ـ فضيلتُه ! ـ أن األمر هني ،وخ ْطب البدعة سهل ).ـها
كل هذا اإلفك  ,و النفوذ إىل مكنونات الضامئر يرسده هذا املصعفق رسدا  ,يستمرئه و هو
وبيل  ,و لكنَّه ال يدري  ,فمن أدراك أن القارئ يفهم من كالمي أن ياسني طيبي سليم
املنهج ؟ ! أستقرأت فهوم ِّ
كل م ْن قرأ منشوري !و لو كان قصدي كذلك  ,فام وجه إيراد
اإللزام أصال ؟ !
أتراّن خفيف العقل  ,ضعيف الرأي ,ألجعل اعتناق الد ِ
مستنكرا شني ًعا ! إذا
عاة إىل السنة
ً
هي الضاللة بعينها  ,والزيغ ذاته ونفسه .
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ولكن هو فهمك وعقلك  ,وتعال شي ًئا فشي ًئا أفرس لك الكالم و أقرش لك العصا  ,فعسى أن
ينفع التعليم أو اهلراوة .
فوجه اإليراد -يا هذا  -هو تشنيعكم عىل مشايخ اإلصالح بدعوى صلتهم باألخ ياسني  ,و
عىل هذا -يا هذا -ل ِزمكم أن حتكموا بحكمكم ذاك عىل كل من وقع فيام وقع فيه مشايخ
اإلصالح  ,وإن عذرتم أحدً ا عذرتم الباقني أو هو الظلم ,إذ أن من مسلامت الرشيعة
التسوية بني املتامثالت  ,و يف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ﴿ :و ُهو ُس ْبحان ُه
ات,فهو يسوي بني ا ْملتامثِال ِ
كام ين ِْكر التَّس ِوية بني ا ْمل ْختلِف ِ
ت ،كق ْول ِ ِه ُس ْبحان ُه وتعاىل:
ُ
ُ ُ ِّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
[سور ُة ا ْلقم ِر ، ]43 :وق ْولِ ِه﴿ :كد ْأ ِ
ب
﴿ ُك َّف ُارك ُْم خ ْ ٌري م ْن ُأ وَلك ُْم أ ْم لك ُْم براء ٌة يف ا ُّلز ُب ِر﴾ ُ
آل ِفرع ْون وا َّل ِذين ِم ْن ق ْبلِ ِهم﴾ ْاْلية [سور ُة ِ
ِ
آل ِع ْمران ، ]11 :وق ْول ِ ِه﴿ :لقدْ كان ِيف
ُ
ْ
ْ

ويل ْاأل ْلب ِ
قص ِص ِه ْم ِع ْرب ٌة ِألُ ِ
وسف) ]111 :ـها (منهاج السنة النبوية  .)89/3و هذا
[سور ُة ُي ُ
اب﴾ ُ
معنى ذكري مناقضة املعقول يف العنوان و هو يف غاية الوضوح.
ِ
املصعفق يورد االحتامالت عىل كالمي بعدما بينت حقيقة ما بلغني
-3بعد الذي صدر راح

عن األخ ياسني  ,وأنه عىل السنة  ,فقال َّ ( :
فهال عمل بقول الشاعر:
ُخ ْذ ما تراه ود ْع شيئا سمعت به  ///يف طلعة البدر ما يغنيك عن ُزح ِل)ـها
ِ
مصعف ُق أنني آثرت أن ال أعمل بقول َّ
نص حديث
الشاعر ها هنا  ,إذ
لتعلم يا
ُ
قرأت َّ
ِ
ِ ِ
ِ
اْلب ِ
اَّلل ر ْدغة ْ
ال حتَّى خي ُْرج
رسول اهلل ﷺ ,وفيه  ( :م ْن قال يف ُم ْؤم ٍن ما ل ْيس فيه  ،أ ْسكن ُه َّ ُ
ِِمَّا قال) صححه األلباّن (صحيح اجلامع  ،رقم .)6196و قرأت يف احلديث َّ
أن نبينا ﷺ
قال ( :الب ِّي ِنة عىل املدَّ عي  ،والي ِ
مني عىل املدَّ عى عليه ,ويف لفظ واليمنيُ عىل من أنكر)
صححه األلباّن(اإلرواء  , )2661وهذا ال ريب مقدم  ,بل ال وجه للمقابلة أصالً.
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ثم راح –شفاه اهلل -من أوهامه  ,ينقض ما غزل  ,و يلوك اللفظة ثم يأيت بنقيضها  ,و من
ذلك ِذ ْك ره شأن مصاحبة املشايخ لألخ ياسني  ,و أنه ليس هو العمدة يف وصفهم ملشايخ
ِ
املصعف ُق ( :وهو –يعني أمر مصاحبة ياسني-
اإلصالح بالتمييع و االحتواء  ,ثم قال
حسب قواعد السلف كاف إلدانة املرء  ،وال يشرتطون كثرة العدد يف مصاحبة أهل البدع
،فاملرء عىل دين خليله ولو كان واحدا ومن أخفى علينا بدعته مل ختف عنا ألفته )ـها
ِ
املصعفق  ,والشاهد الواحد حيسم القضية  ,فلامذا تريد تصوير
و مادام األمر كاف ًيا يا ُّأّيا
ٍ
حمض  ,وأنَّ ُه وألجل ذلك ألزمتك
جلامعة  ,وأنت تعلم أنه
املسألة أنا مصاحبة مجاعة
كذب ٌّ
ٌ
و مجاعتك بمقتىض ما حتكمون به عىل الناس  ,إ ْذ لو كانت لقيا منحرف مرة  ,يف وليمة أو
جامعة أو مسجد كافية بحسبك للحكم باملصاحبة  ,والتي يلزم منها التبديع  ,ألن املرء عىل
دين خليله  ,فإننا نحكم عليك بنفس هذا احلكم  ,إذ لقيت ياسني مرة  ,وهو ٍ
كاف حسب
قواعد سلفك ! يف إدانتك ,بل لعلك لقيت أنت بنفسك مجاعات ترتا من املتصوفة و
األشاعرة يف حمارض موريتانيا  ,وجالستهم بل أكاد أجزم أنك درست عىل بعضهم البد ,إذ
أشعري ال يعادي السلفيني !
خري ما تلقى فيها ,
ٌّ
اجلميع يعرف أن حمارض موريتانيا ُ
والسلفيون فيهم نادرون  ,يعدون عىل األصابع.
فقل يل بربك أنحكم عليك بذلك احلكم اجلائر الظامل الذي ال صلة له حقيقة بمنهج السلف
 ,و نلحقك باملبتدعة  ,أو قل باالحتوائيني ؟ !كن صاد ًقا و ال تتلكأ  ,فالصدق منجاة.
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-4ثم قال ( :كام مل يلقن الصعفوق حقيقة النشاط ،واملشاركة املجردة ،وأنام ضمن مجعية
هلا وجهة غري السلفية توليها ُ ،يد ِّرسون فيها " ُط ْلبة " من والية عني الدفىل  ،ويتقاضون عىل
ذلك أجرا ،ويف األخري توزع اجلوائز عىل رشف اْلرفان املشوية ،ودام ذلك سنوات
معدودات من 2012إىل  2017نرصا ّن)ـها
عجب عجاب  ,مجعية ذات وجهة غري سلفية  ,وتدرس ال ُط ْلبة !
أواه أواه َّ ,
إن ذا يشء خطري ينبغي أن حيسم بالتبديع و التهميش !
سلفي ؟ ! أم أنا
ذات توجه
َّ
كف عنَّا عجيجك يا مريد املحارض  ,وهل املحارض املوريتانية ُ
ٍّ
تدرس الطلبة السلفيني ال "ال ُط ْلبة" ؟ !
دع هذا وه ُّلم نستذكر دورة الشيخ عبدالله البخاري يف اجلزائر التي قام عىل تنظيمها و
بل ْ
ترتيبها و حتضريها و تنسيقها الشيخ عبداملجيد مجعة  ,والتي كانت حتت غطاء مجعية غري
سلفية " ,مجعية الفرقان "  ,التي استضافت ز ْغ ُلول النَّجار  ,و ع ْبدال َّله املصلح اإلخوانيني !
ب ل و أقامت حمارضات هلم خمتلطة  ,كمثل ما تراه يف مقاعد اجلامعات عندنا  ,فام تقول إذا ؟
أتقول إن الشيخ عبداملجيد مجعة يتعاون مع اجلمعيات ذات الوجهة غري السلفية  ,وحتكم
عليه بنفس حكمك عىل مشايخ اإلصالح ؟ !
أيضا هذا  ,وعد بنا جلمعية عني الدفىل ذات الوجهة غري السلفية  ,أتنكرون عىل
دع ً
بل ْ
املشايخ مشاركتهم يف اْلري؟
فلم ال تنكرون عىل الشيخ نجيب جلواح حضور وليمة من تعرفون ,ومل ال تنكرون عىل
الثاّن من مجاعتكم و أظنه زرارقة ؟ الذي كان رفيق الشيخ عزالدين يف جملس مستغانم
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الذي لقي فيه عابدين قبل سنني ؟ أم َّ
أن التهمة ال تثبت إال عن طريق التصوير بالفيديو مع
تركيب األناشيد  ,ليقول الغر حني يرى تلك الوليمة  ,إن بني قومنا قد زاغوا ال حمالة !
متسه  ,فسلفيته حمفوظة  ,واهتامه باالحتواء باطل !
لم َّ
أما الذي نجى من إطار آلة التصوير ف ْ
إ ًذا  :يا قومنا من كان منكم مشاركًا يف نشاط مجعيات غري سلفية ِ ,
فليتق آالت التصوير  ,فإن
من دخل إطارها خرج من السلفية ,ودخل االحتواء !
لست –واهلل يشهد -أنكر عىل ٍ
أحد صنيعه ال مشايخ اإلصالح و ال الشيخ عبداملجيد
و
ُ
مجعة  ,إذ الشأن يف مثل هذا هو تقدير املصالح و املفاسد  ,وهو راجع إىل حكم املزاول هلذا
النشاط أو ذاك  ,إن كان ِمن تأهل للرتجيح بني مصلحة متحققة أو مرجوة وبني مفسدة
حاصلة أو متومهة  ,و لكني أعيب عىل من جعل هذا الصنيع منا ًطا للتبديع  ,و هو يعلم أنه ما
نقم من مشايخ اإلصالح إال أنم خالفوا أهواءه و عارضوا أذواقه !واهلل العاصم من داء
النفوس.
ِ
املصعفق –برصه اهلل بحقيقة نفسه( : -وهكذا من لقي من مشاخينا أحد
-5ثم يقول
املبتدعة يف الوظيفة أو جاءه مسرتشدا فيكيلونه بمكيال مصاحبة أهل البدع وجمالستهم حتى
أضحكوا عليهم املوافق واملخالف واجلاد واهلازل يف نسبة الشيخ فركوس ـ حفظه اهلل ـ إىل
جمالسة الصوفية!ألنه جاءه عدة فالحي وسأله)ـها
ِ
الظن
بأي سبيل  ,وما كان مني إال أن طالبته بإحسان
ِّ
يريد املصعفق هبذا تربئة مشاخيه ِّ
بمشايخ اإلصالح  ,و االعتذار هلم مثلام يعتذر ملشاخيه  ,ولكن كان عىل النقيض  ,شأن فأر
احلقول  ,ال يصول و ال جيول إال ليفسد املحصول  ,ويناقض املعقول  ,و يصادم املنقول .
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ولذا نقول له  :هل الثناء عىل احلاج عيسى القطبي وغريه من متطلبات الوظيفة ,فإن قلت :
لقد ذمه يف موطن آخر بعدُ  ,قيل :و أين بيانه يف ذلك ؟  ,فإن قلت  :ال يلزمه كتابة ٍ
بيان ,
قيل  :ها هو الشيخ عبداْلالق ذم عابدين يف جملس مسجل قبل الفتنة بثامنية شهور  ,و رغم
قادحا من قوادح السلفية ملن سبقت منه
هذا جعلتهم عدم حتريره بيانًا يذ ُّم يف عابدين ,
ً
لعابدين تزكية و ثناء .
عىل أنكم ال تعلمون  ,بل بىل واهلل تعلمون ! فإن الثناء عىل عابدين كام هو ثابت عن الشيخ
عبداْلالق مايض فهو ثابت عن الشيخ فركوس قديام  ,فلام تطالبون هذا ببيان  ,وال تطالبون
اْلخر ؟ أليس هذا من مناقضة املعقول ؟ !
ِ
املصعفق رضب مثال فقال ( :مثلهم كمثل أحد ُّ
الشطار جياهر بمتابعة ورؤية الغواّن
ثم أراد
يف الطرقات ومداخل املؤسسات فال ُيفسق وحيمل فعله عىل أنه تأمل يف خلق اهلل! ،بينام
آخر تقي نقي ركب احلافلة يوما حلاجة اشتدت به ومل جيد وسيلة أخرى ،فوافق اكتظاظا
باحلافلة فلصق قميصه بثوب امرأة متربجة خلفه وهو مو ِّليها ظهره فأخرج أحدهم ُمص ِّورته
وأخذ صورة له ليعلق عليها  :انظروا إىل هذا الفاسق العربيد يلتصق بامرأة لشهوة مقصودة
،وفتنة ظاهرة ،وقس عىل هذا ما مل ُيقل)ـها
عجيب أمر إخواننا املصعفقة  ,بل مشاخيهم  ,ما باهلم و الغواّن  ,والفواجر و الدياثة ؟ !
فهذا جيعل ما يزعمه مصاحبة للمبتدعة كمن يربض يف أغوار السكك و األزقة  ,لريصد
ِ
املصعفق عىل نفسه تشبيهه بالفاسق  ,و آخر ينسب إليه أنه ش َّبه مشايخ
مائلة ُِم ِيلة  ,وقد حتم
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اإلصالح باملرأة اْلائنة  ,وطلبتهم املدافعني عنهم بالز ْو ِج الديوث ؟ ! فكان أن تكلم
ٌ
وثالث يبهت أحد مشايخ اإلصالح بأن له خليلة !
فأفحش .
إن األمر – إخواّن -ليس اعتبا ًطا  ,إذ هو قصد غري رشيف أبدً ا  ,فيه تعمد تشويه صورة
املصلحني  ,فمرة يتهمونم بالفسق و العربدة  ,وأخرى يشبهونم بأهلها  ,ومرة جيعلونم
متاجرين بالدعوة متأكلني هبا  ,ليصوروا و يطبعوا يف أذهان املريدين الغافلني أن مشايخ
زورا  ,واهلل
اإلصالح قو ٌم مههم جيوهبم وقبلتهم خليالهتم ! هكذا يلقون الكالم هبتانا و ً
حسيبهم وهو يتوىل الصاحلني.
أما ذكره شأن الصور و التصوير  ,فال واهلل ما هي بأخالق الصاحلني  ,والذي علمناه أن
مريديكم هم من أوغل و ولغ يف هذه اجلريرة الدنيئة  ,حتى نزل هبم احلال إىل تصوير
املشايخ وهم عند باب العالمة ربيع ! فأي الفريقني أحق بالتشنيع يا رقيع ؟ !
ثم زاد يف غيه فقال ( :وبني ما يراه من ِخذالن املنهج األفيح املطاطي ملا يروا ذلك الدكتور
البذيء اللسان يضاحك محزة عواد وغريه من املخالفني بالقاعات أو األروقة)ـها
وجوابه كالمه هذا من نفس قوله قبل أسطر حني يقول ( :وهكذا من لقي من مشاخينا أحد
املبتدعة يف الوظيفة أو جاءه مسرتشدا فيكيلونه بمكيال مصاحبة أهل البدع وجمالستهم)
انتهى من رد املصعفق يونس عىل املصعفق بلحجر !
-6ثم يقول ( :وأما قول الصعفوق" :أحببت أن أ ْذكر وأذكر بني جلدتنا الذين يتكلمون
بألسنتنا"  .فهو يعني بذلك أبناء واليته ،الذين نبذوه بعدما رأوا تلونه ،واضطرابه ،ومل
يرتكوه ِ
يورد عليهم)ـها
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أما هذه  ,فال أدري من افرتاها عليه  ,ولعل الفرية جاءته من ثقة حدثه هبا  ,ولذا أقول :
لست أقصد ببني جلدتنا أبناء واليتي  ,فدع التخرص فإن مرتعه وخيم  ,وإّن قصدت هبا
كل من انتسب ملنهجنا وادعى طريقنا ِمن يصيح بالليل و النهار  ,نحن عىل منهج السلف
األخيار  ,دعوته دعوة ذكرى ﴿ َّلع َّل ُه يتذك َُّر أ ْو خيْشى ﴾ ( )44طه.
َٰ
و زعمك أنم نبذوّن  ,فإّن ُم ْعلِ ُمك اْلرب قبل أن يغمرك زيف الرواة فيمنع عنك اهلواء
السليم !
ِ
مصعفق أنني أول ما انترشت طعونات لزهر يف العالمة ربيع  ,نب ْذ ُت إىل قومي عىل
اعلم يا
سواء  ,و لق ْي ُت من عاديت لقياهم  ,وأعلنت هلم أن مع ِ
اج ُل ُهم باملقاطعة  ,وسابقهم باملفاصلة
ُ
 ,وما قصدت من ذلك تعال ًيا عليهم  ,وال انتفاخا بالقوة لدّيم  ,ولكني قصدت كفايتهم
وعلمت
املؤنة  ,إذ كان غالبهم ِمن يضعف عن املواجهة و املصارحة ,فضال عن املناصحة ,
ُ
أن موقفي ال حمالة ينتهي بتحذير مشاخيهم مني  ,وفيهم الضعيف و املريض  ,و من له حاجة
أمر عليهم ال أبدأهم بالسالم ,
و من ليس حيسم أمره بنفسه  ,فأرحتهم و اسرتحت  ,و كنت ُّ
عّل  ,فإن ألقى أحدهم السالم رددهتا  ,وإن قطعها عني  ,كنت معه
وال أبادرهم به  ,وال إثم َّ
اهلذيل :
من أول صباح و هيئتي تصدق قول
ِّ
وجتلدي

َّ
للشامتني أرّيم *** أّن لريب الدهر ال أتضعضع

ِ
فتب واستغفر  ,وال تكن كمن
فهذا هو ُّ
احلق و اهلل  ,ال ما قال لك صاحبك  ,فإن عرفت ْ
قال " :حسبي أّن نقلت عمن أثق فيه" فليس ذلك حسبك يوم القيامة و قد علمت كذب
الناقل  ,و هذا الذي سلف من معارضة املنقول !
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-7ثم يقول – جنبه اهلل اهلوى" ( : -بل اعتنق ياسني طايبي باألحضان !" واحلمد هلل أن
اهلل سلم  ،ومل يلحق التاء بالكلمة األخرية من اجلملة املوالية  ،وهي قوله  " :اعتناق اْلل
خليله " ،فتكون جامعة بني الصوت والصورة ـ سلمني اهلل وكل سلفي من اهلوى ـ  ،فال
أدري كيف مجع بني "اعتنق" و"باألحضان" ؟! مع اختالف املوضعني ،واالستعاملني
فاعتنق تستعمل يف احل رب وعانق يف املودة كام ذكره ابن فارس ـ رمحه اهلل ـ يف معجم مقاييس
اللغة)ـها
هبني غلطت يف استعامل االعتناق للمودة  ,فام الضري ؟
أم هو التشنيع ألجل أن ُيقال  ,انظروا ملدعي الشعر و اللغة  ,ال حيسن يتكلم  ,وها قد
فضحه شيخنا اللغوي األملعي !  .هبه قيل  ,فام يكون ؟ أيجعلك سلف ًيا و جيعلني هذا اْلطأ
احتوائ ًيا ؟
بىل لعله عندكم يكون  ,وبمثل هذا و قريب منه ازدريتم مشايخ اإلصالح و استصغرمتوهم
 ,بل و حذرتم منهم و طعنتموهم  ,بالوهم و تصيري احلبة ُقب ًة  ,ولكن لتعلم يا لغوي ولكي
ال حتسب كل بيضاء شحمة أو أن كل سوداء فحمة ! فهاك فائدة.
لفظة االعتناق التي أقام عليها رأس املصعفقة مأمتًا وعويال  ,هل هي عىل ما قال للحرب
قوالً واحدً ا ال مناص عنه ؟ لن نلج يف سفاسف األمور  ,واالنتفاخ الفارغ و لننقل
للمنصفني ما يقول أبو منصور حممد بن أمحد األزهري (ت  370هجري) يف كتابه العظيم
يست ْعمل ِيف ْ
احل ْرب ،و ِمنْه قول
(هتذيب اللغة  , ) 168/1قال  " :فأما االعتناق فأكْثر ما ْ
ُزه ْري........///........................:إِذا ما ضاربوا اعتنقا
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احل ْرب بِم ْعنى التعانقٌّ ،
وقد جيوز االعتناق ِيف غري ْ
وكل ِيف كل جائِز".ـها

وكل يف ٍّ
أسمعت أّيا املنصف ٌّ ,
كل جائز !
ويل أن أقف معه ها هنا  ,و ذلك أنه أراد التشنيع عّل أنني أجهل ما أقول  ,وغاية ما فعل أنه
سبق إىل ذهنه أن االعتناق يكون يف احلرب  ,فوقع عىل كلمة االعتناق يف كلِ ِمي  ,فظن نفسه
فت
أحرز السبق و جاء بكنز ثمني ,و كان حاله أشبه بم ْن ُعنِي يف املثل
العامي "بقرة وشا ْ
ّْ
رومي" ِ ,
فعمد إىل جواله أو جهازه أو قل كتابه  ,لينظر فيه رشط االعتناق  ,فصادفه بحسب
ّْ
ما هواه  ,فرقمه رقم احلانق احلقود  ,فزل من حيث ظن أنه ثبت  ,و وقع عىل استِ ِه فكرس
عمود ِفق ِره  .هذا والذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم هو التجرد و التحري  ,و عدم
التصيد و التفتيش  ,ألن القصد إن كان هلل والدار اْلخرة عقل دوافع النفس و هواها عن
معاقرة ما يردّيا يوم القيامة .كام أنه عىل من تصدى لتخطئة الناس يف ما ُيشاع عنه أنه من
حمققيه أن يكون حمققا فيه بحق ,وإال كان صعفو ًقا  ,و أن ال حيسب لغة العرب ضيقة ضيق
عطنه  ,و ال متحجرة حتجر فكره  ,إذ يلزمه االستقراء و التتبع قبل أن يبث أو يشنع .
ف ما ل ْيس لك بِ ِه ِع ْل ٌم ۚ إِ َّن
وليتذكر قبل أن يتكلم قول الباري جل يف عاله  ﴿ :وال ت ْق ُ
وَلِك كان عنْ ُه م ْس ُئ ً
وال ﴾ ( )36اإلرسا ء.
الس ْمع وا ْلبرص وا ْل ُفؤاد ك ُُّل ُأ َٰ
َّ
و أكثر ما يكون هذا الطيش إنام يكون فيمن عمد إىل كتاب له ال يلوي عىل غريه  ,فيكون
بذلك أشبه بمن قيل فيه :
يظن الغمر أن الكتب هتدى  ... ...أخا فهم إلدراك العلوم
وما يدرى اجلهول بأن فيها  ... ...غوامض حريت عقل الفهيم
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و أحب أن أذكره أيضا بقول ربنا  ﴿:وال تعج ْل بِا ْل ُقر ِ
آن ِمن ق ْب ِل أن ُي ْ
ىض إِل ْيك و ْح ُي ُه ۚ
ق
ْ
ُّ
ْ
َٰ
و ُقل َّر ِّب ِز ْد ِّن ِع ْل ًام ﴾( )114طه.

 -7ثم يقول متهكام ( :باألحضان !" هل يعني معناها املقرر يف معاجم اللغة ؟! أم هو س ْبق
لسان ناتج عن ألحان وأغان ترسبت إليه إحدى كلامهتا؟! ـ عافاّن اهلل ِما ابتىل به
الصعفوق)ـها .
مها  ,ثم كان ماذا
أما قويل باألحضان  ,فهو عىل ما درج من االستعامل اليوم  ,و قد أكون وا ً
ِ
املصعفق  ,ما قد سبق
أحطت باللغة  ,و غاية ما جياب به عن هتويل
,فلست مدع ًيا يوما أنني
ُ
بيانه يف مسألة االعتناق املنهجية !التي خترج صاحبها من السلفية !
أما ِذك ُْرك األحلان و األغاّن  ,والترسيب  ,فهي كلامت أنتم ْ
أخ ُرب هبا و أعلم  ,و هل أكون
أعلم منكم هبا؟ وأنتم من تكلم عن الفاسق املرتبص بالغواّن  ,السامع لألغاّن  ,و أنت من
ٍ
معان ! و كام قيل يف املثل :
طرب لألحلان  ,وفرق بني االعتناق و االحتضان  ,وما إليها من
(س ْال بلحجر و ال تسال طبيب !)  ,و هذا الذي سلف من إفساد فأر احلقول.
أما دندنتك حول املرجعية  ,و تواضعك البارد املكشوف فدعه ليوم تبىل فيه الرسائر !
فلست أنت من يملك
ولست أعتب عليك براءتك من أن تكون مرج ًعا ملصعفقة شلف ْ ,
احلل و العقد ل ُين ِّصب هذا و يضع هذا عند املصعفقة  ,ولكني عنيت الذي إذا سئل عن
ِ
بمصعفقهم من مصعفقهم !
طلبة و أئمة شلف  ,قال اسألوا عنهم يونس خيربكم
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 -8ثم يقول ( :فأقول ـ ابتداء ـ أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك اجللوس
واألكل عىل رشف موائد خراف مشوية كثرية ترتى ،ال تعد وال حتىص  ....إىل أن يقول  :مع
قيدين مهمني تُف ِّرق هبام بني التجارة مع اهلل الرابحة واملتاجرة بالدعوة السلفية الكاسدة ،
أوهلام  :من غري مسألة وال استرشا ف نفس ،
وس ْخط إن مل يعط)ـها
وثانيهام  :من غري رىض إن أعطي ُ
وأي رشف وأنت
هذه ثالثة األثايف يا ورع ! أتجعل اجللوس عىل اْلراف املشوية رش ًفا ُّ ,
تلتهم اللحم التهام السباع  ,ويدك ز ِمهة من الشحوم ! ثم ال يكون منها يشء من عرق
بحق املشايخ الرابضني  ,و العلامء
اجلبني  ,وتنكر ذلك عىل اْلخرين  ,و تبيحه لنفسك ِّ
الذين سميتهم بالربانيني !! فأين الزهد يا مؤمنني ؟
أما ضابطك الذي به فرقت بني املتأكلني و الرابحني  ,فهو القلوب و خواطرها  ,إذ هي
نفس  ,و رىض ٍ
ٍ
قلب  ,عىل أن القرائن هلا اعتبار  ,ولكنها
بنص كالمك ما بني استرشاف
اعتبارات ساندة ال ُمؤ ِّسس ٌة  ,و ال بدُّ للقرينة كي تكون معتربة أن تكون من جنس ما يف
قوله تعاىل  :قوله تعاىل  ﴿:وجاءوا عىل ق ِم ِ
يص ِه بِد ٍم ك ِذ ٍ
ب قال ب ْل س َّول ْت لك ُْم أنْ ُف ُسك ُْم أ ْم ًرا
ُ
ِ
اَّلل ا ْمل ُ ْستع ُ
ان عىل ما ت ِص ُفون ﴾ ( )18يوسف.فافهم هذا لعلك تربح .
فص ْ ٌرب مج ٌيل و َّ ُ
عىل أنني أعجبني –واهلل-نقلك لكالم اإلمام الشافعي رمحه اهلل حني يقول  " :م ْن تع َّلم
ال ُقرآن ،ع ُظم ْت ِقيم ُته ،ومن تك َّلم ِيف ِ
الف ْق ِه ،نام قدْ ُر ُه ،وم ْن كتب احل ِد ْيث ،ق ِوي ْت ُح َّج ُت ُه،
ْ
ْ ُ
ْ
ومن نظر ِيف ال ُّلغ ِة ،ر َّق طبعه ،ومن نظر ِيف ِ
احلس ِ
اب ،ج ُزل رأيُ ُه ،وم ْن مل ْ ي ُص ْن ن ْفس ُه ،ملْ ينْف ْع ُه
ْ
ُُْ
ْ
ِع ْل ُم ُه"ـها  ,بيد أنني تأملته و تفحصته وكررت ذلك  ,حتى عدت عىل نفيس باللوم  ,وعيني
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بالتقريع  ,إذ رشعت يف ر ْقم هذا الرد و الليل ُ
أليل ٍ
داج فاهتمتها لكللها ,ثم عاودت القراءة ,
فام وجدت اإلمام الشافعي ذكر َّ
أن من الرزق احلسن أكل اْلراف املشوية الكثرية التي ال
مجع من املشايخ الربانيني !
تعد وال حتىص  ,بني لفيف فيهم ٌ
-9ثم قال ( :أما جواب سؤالك املعضل  ،وشفاء ِع ِّيك القاتل:
فالذي أذكره من ذلك املجلس ،الذي أحسنا الظن بأصحابه يومها؛ ،إذ كان قطعا قبل
ظهور اْلالف وخروجه إىل الساحة ،ومل يكن عندي...إىل أن يقول :
أما ياسني طيبي فلم أستحرض ـ مع جماهديت لذاكريت الضعيفة ـ صورته يف ذلك املجلس أو
تلك الوليمة فضال عن تلك املعانقة احلميمية ـ كام يزعم الصعفوق الغائب ـ ،لكنني ال
أستبعد حضور ياسني طيبي ،واتصلت بأخ من احلضور لالستثبات منه ،فأخربّن بأنه كان
حارضا ،والذي أعلمه من نفيس أّن إذا التقيت باملشايخ بعد فرتة ،ومن يكون مرافقا هلم
فإّن أعانقه عناق احرتام وتقدير ،واهلل أعلم.....ثم يستمر يف هذرمته فيقول :
كام أزيد الصعفوق وليمة أخرى ،كانت ـ أيضا ـ عىل رشف خراف مشوية ،ال أذكر هل كانت
قبل تلك الوليمة أو بعدها ؟ ُأرجح أنا كانت بعدها ألّن فيها تعرفت عىل ياسني طيبي
،بحكم وجودي بجانبه فعرفني بنفسه وبعض أعامله يف املسجد وجلس قليال ثم حول
جملسه).ـها
ِ
املصعفق "أذكره" و كذلك قوله "تعرفت عىل ياسني طيبي"  ,فلنا
أوال  :احفظوا علينا  ,قول
عودة إليها  ,هذا وقد ذكر أو ُذ ِّكر و هو صاحب الذاكرة الضعيفة أن ياسني كان حارضا ,
نعم و هو صاحب الذاكرة الضعيفة تذكر كل تلك األسامء التي حرضت من املدية  ,من
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مصطفى بلغيث وأبو أسامة مصطفى بن وقليل وحممد غرناوطي  ,وكذلك يذكر عبد الغني
عوسات وعز الدين رمضاّن ورضا بوشامة ويذكر أنه كان ُجتاهه عباس ولد عمرو وبجانبه
ِ
املصعفق كل تلك األسامء  ,ويذكر كذلك وليمة وهران و من
األخ أمحد قريايت .نعم يذكر
حرضها وما أكلوا فيها و من كان بجانبه  ,حتى إذا جاء إىل ذكر وليمة بابا حسن القريبة
العهد  ,طارت ذاكرته مع اْلراف املشوية ! نعم إخويت إنا اْلراف املشوية  ,تذهب
بالعقول و تطيش باأللباب ! .
ثم يقول جمي ًبا عن اللغز ! ( :فاحلكم إذ ًا ـ يا مسكني ! ـ الذي أحكم به عىل نفيس كام حكم
مشاخينا عىل أوَلك القوم ،هو أّن لو كنت عاملا بحاله حينها وجالسته وضاحكته لكنت
مثله ،ولكن بم حتكم عىل مشايخ االحتواء الذين احتووه ووقروه وخدعونا به مع علمهم
بحاله؟!)ـها
فهب أن ياسني منحرف قوال واحدً ا  ,فام اعتذرت به
واجلواب عىل إيراده هو نفس كالمه ْ ,
لنفسك اعتذر به هلم  ,أو قل ل َّبس عليهم  ,وأخفى عنهم منهجه  .أو ال تعتذر هلم  ,وقل بأن
ياسني تاب و رجع  ,وقد كتب ورقات قبل سنوات  ,و ذهب هبا إىل الشيخ فركوس  ,وقبلها
الشيخ و اعتربها جمدي ًة  ,ثم رغب صاحبها يف نرشها استربا ًء للذمة  ,فنهاه الشيخ بدعوى
عدم اللزوم  ,فام بالكم يا قومنا  ,أال يكون للشيخ فركوس عندكم اعتبار كذلك ؟
هذا وباقي هرا ئه يف آخر كالمه  ,ال يستحق الرد عليه إذ مبناه و أساسه الطعن يف النوايا و
التطلع للمقاصد املوكولة هلل وحده  ,غري أنني ال بد من عود إىل ما حفظتموه من قوله :
(أذكر) و لقياه طايبي.
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إذ يف تعليق عىل منشوري يف "تويرت" قال من سمى نفسه بأيب عبدالله السلفي اجلزائري ,
نرشت( :الشيخ ال يتذكر هذا املوقف) فهل علمت اْلن
منافحا عن شيخة بعد أن بلغه ما
ُ
أّيا املعرتض أن شيخك يتذكر املوقف  ,و أنني حمق عندما قلت لك ( :فالشيخ يذكر ما
معرتضا عّل ( :أنا ما كتبت إال الواقع وهلل احلمد  ,وقلت-
أقول ج ِّيدً ا) و مثل ذلك قولك
ً
يعنيني -أن الشيخ يذكر ما قلته جيدا  .فهل شققت عىل قلبه أم أنه الرجم بالغيب ,وهذا
أصبح سمة بارزة لك ,و أنا سألته فقال أنه ال يذكر) هذا كالم هذا املعرتض  ,فلعله اْلن
يعلم أنني مل أرجم بالغيب  ,وال كذبت حني قلت أن يونس يذكر ما أقول  ,بل أكثر من ذلك
 ,حيث اعرتض هذا األخ –برصه اهلل -قائال( :ألن شيخنا ال يعرف طايبي وليس له معه
خمالطة)  ,و قد قرأت بنفسك أّيا املنافح أن شيخك قد قال ( :ألّن فيها تعرفت عىل ياسني
طيبي) ,و هذا الذي جرى منك يا أخي  ,هو من مصادمة املنقول  ,ولعلك تذكر اْلن أن
شيخك ما بني رجلني  ,إما كاذب فيام أجابك به  ,أو خملط ّيذي بام ال يدري  ,فال يعتمد
قوله البتة  ,ألنه ضعيف احلفظ كثري النيس  ,ولعلك أدركت أن شأن شيخكم بعد هذا
ليؤول  ,ألن يكون ٍ
مناقضا للمعقول مصاد ًما للمنقول .
بحق فأر حقول ,
ً
واحلمد هلل رب العاملني.
العكرمي  :ليلة األربعاء  18من ذي احلجة  1439هجري.
وأعدت النظر ليلة اْلميس  19من ذي احلجة  1439هجري.
ُ
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