
 جزٌء ُمْقَتَطٌف من كتاب (تصحیُح خطأ تاریخي لبدایات دخول دعوة
 اإلخوان المسلمین إلى المملكة العربیة السعودیة)

 
 بقلم: صادق سلیم صادق

 
علیه تتلمذ غّدة ؛ أبو الفتاح عبد البنا: حسن أفراخ من عاصرُتهم             وممن
قرطاٍس في العصر؛ هذا في الضالل أهِل أحُد أشار كما ،( مصر ( 1            في

الشیخ اهللا، إلى الداعي "...َصِحَب فقال: غّدة؛ أبي شیخه ترجمة في             أعّده،
.( )
2  حسن البنا؛ وتأثر بطریقته "

المسلمین؛ اإلخوان جماعة في قیادیًا عضوًا الشیخ "كان أیضًا:           وقال
.( )
3  یسیر بسیر شیخها الشیخ حسن البنا...وهو من شیوخه المصریین "

غّدة: بأبي التعریف سیاق في ،( العقیل ( اهللا عبُد : السعوديُّ ؛ اإلخوانيُّ 4           وقال

في نشأ الذي غدة ؛ أبو الفتاح عبد الشیخ: الجلیل؛ العالم  هو             "...هذا
الرابع القرن في الدعوة بمجدد والتقى العلماء، على وتتلمذ العلم،            رحاب
غدة) (أبو تسمیة المرشد-وهذه الراشد؛ الناصح؛ األستاذ الهجري؛          عشر

.( 5 لإلمام الشهید حسن البنا-..." (

تخریج1 ،(259) ص و: ،(154) ص لفتاح، عبد الشیخ ومرویات بأسانید الفّتاح إمداد انظر: ()               
1419 سنة: األولى، الطبعة الریاض، الشافعي، اإلمام مكتبة نشر: رشید، آل اهللا عبد بن محمد                تلمیذه:

  ه- 1999م.
دار2 نشر: ممدوح، سعید محمود تألیف: ،(15) ص الفتاح، عبد الشیخ أخبار من الفّواح الشذا ()                

 البصائر، القاهرة، الطبعة األولى، سنة: 1430ه-2009م.
 () المصدر السابق، ص (19).3
أو4 اإلنكار إلى تبادر وال فانتظره وارتیاب؛ شك أيِّ جذور تقطع بأدلٍة الكتاب، هذا في ذلك أثبتُّ ()                  

 الِعتاب!
والدعوة الحركة أعالم (من وكتابه بها؟! ویتباهى بـ(إخوانیته)، یجاهر والرجل بعیدًا نذهب لنا                وما
(طبقات ُیسّمى بأن أحرى قلیلة-: تراجم من أخاله كان لو – األولى بطبعته المعاصرة)                اإلسالمیة

 اإلخوان المسلمین).
 () من أعالم الحركة والدعوة، لعبد اهللا العقیل، ص (489-الطبعة الثامنة).5



مدینة إلى ُمّدة-: بلده في مكوثه َبعد -( الُعّدة ( أعّد وقد غّدة؛ أبو 6             جاء

وهو فوافاها )؛ وفاض ( حقِده سیُل حاَض وقد المـِراض؛ بعقائده 7          الریاض؛

علومه؛ كدر من سمومه؛ ینفث كالصّل: إلیها ودبَّ والعقل؛ العقیدة            مشّوش
بترهاته یضّن ال عنه-: معهودٍة صفاقٍة -في سخیا وكان فهومه؛            وخبث
بأحبولة ضحایاه ویصطاد موافقًة، أو مجاراًة، منه: یلتمُس أحٍد           على
وخیاناته، تلبیساته، مستنقع في صرعى هیاكلهم؛ یغرق ثم          أراجیفه؛
المكدود؛ بقلمه دارهم؛ عقر في التوحید أهل من غلیله ویروي            وأكاذیبه،
المجهود! صدره بنّیات لیؤنس حقود-: من فیاله غیظًا- علیهم یتفقُّأ            وهو

  فكأنما یقاتل النصارى أو الیهود !!
بالریاض، الشریعة كلیة في ودرَّس 1385للهجرة، عام المملكة إلى           جاء
بجامعة الدین، أصول كلیة في العلیا والدراسات للقضاء، العالي           والمعهد
الحدیث، قسم في سنوات؛ عشر لمدة اإلسالمیة، سعود بن محمد            اإلمام
الفترة في شارك وقد والدكتوراه، الماجستیر رسائل من كثیر على            وأشرف
اإلمام جامعة خطط وضع في 1408ه، عام: إلى 1385ه، عام: بین             ما
سنة ، (23) اإلمام جامعة في بقائه ومدة ومناهجها. سعود بن            محمد
التربیة؛ كلیة في بالریاض؛ سعود الملك جامعة في للعمل انتقل            وبعدها
رسائل على ومشرفًا العلیا، الدراسات في وعلومه؛ للحدیث          مدرسًا
1411ه. عام التدریس عن تقاعد ثم سنتین، لمدة والماجستیر؛           الدكتوراه،
وفي سعود، بن محمد اإلمام لجامعة العلمي المجلس في عضوًا            وكان

لغزو6 العّدة (إعداد هو: عنوانًا له رسمُت بكتاٍب األثیم؛ هذا مخازي تتبع في القدیم، في شرعُت كنت ()                  
الوثاق فیها علیه أحكم إذ زْید؛ أبي بكر العالمة ردوُد صدرْت لما تكعكعُت ثم غّدة )، أبي الفتاح                   عبد
عروس )؛ بعد عطر (ال الطروس: تلك عاینُت لما فقلت: والكْید؛ المكر من كالمه في ما وفضح                  والقْید؛

  فقد  َجَعلْتهُ  -بحمد اهللا-یتلّوى على مثل اإلبر؛ ال یقوى على الجلوس !!
لمذهبه7 وتعّصبه والصفات، واألسماء األلوهیة، توحیدي في العقدیة وانحرافاته لعواره، كشفًا تجد ()             

أبي البن الطحاویة )، العقیدة (شرح مقدمة على األلباني، العّالمة: كتبه الذي (التوضیح ) في:               الحنفي؛
واسمه المبتدع، هذا على أفرده الذي األلباني رد في وكذلك اإلسالمي، المكتب طبع الحنفي؛                العز
والتعقیب؛ بالرّد تناوله وكذلك واالفتراءات )، األباطیل من غّدة أبي كلمات في عّما النقاب               (كشف
َخْلق مسائلة في األخطاء على اإلخوان (تنبیه اسمه بكتاب التویجري، حمود الشیخ األثري:               العالمُة؛
ص(5 مقدمته، في یقول 1404ه-1984م]. سنة: الثانیة، الطبعة الریاض، اللواء، دار [نشر:             القرآن )،
في وأثرها القرآن خْلق (مسألة سّماها غّدة، أبي الفتاح عبد للشیخ رسالًة رأیُت فقد بعد: "...أّما :(                 
أقوال فیها بل مقبولة، غیر أقوال الرسالة هذه وفي والتعدیل) الجرح وكتب والمـُحّدثین الرواة                صفوف
على سنة؛ أربعین نحو من ووقفُت علیه . الردود من جملة زید أبو بكر و للشیخ الجهمیة ". أقوال                  من
واسم یناطح ! للحق ظّل بل الناصح؛ لُنصح ُیصِغ لم كعادته: لكنه الكالح؛ مذهبه لوجه فاضح؛                 كتاب

  ذلك التألیف: ( السیف الصقیل العبقري على أباطیل تلمیذ الكوثري )، طبع عام: 1390ه، في بیروت.



لإلخوان عاما مراقبًا وانُتخب اإلسالمي، العالم لرابطة التأسیسي          المجلس
ومن 1976م، عام: إلى م، 1972 عام: من مرتین؛ سوریة في             المسلمین

.( 8 عام: 1986م، إلى عام: 1990م (

الدین، أصول بكلیة العقیدة، قسم في العلیا؛ الدراسات في طالبًا كنُت             ولما
باقي مع یضمنا كان المنهجیة؛ السنة في سعود؛ ابن محمد اإلمام             بجامعة
القسم هو الحدیث، قسم وكان واحد، مبنى الشرعیة، والتخصصات           األقسام
التدریس قاعة من یخرج الحانق، الرجل هذا أرى فكنُت لقسمنا؛            المقابل
شیخه أذهان بزباالت وعقولهم؛ الطلبة أفكار تسمیم محاوًال          مزهوًا؛
علیهم؛ والحط بالسلفیین، تعریض درسه؛ ویتخلل الكوثري )، )         الجهمي
المسّمى الهزیل كتابه من الخاصة، نسخته طالبه أحد أعار إنه            حتى
األلباني، العّالمة: على الرد في ،( )

وافتراءات ) أباطیل كشف في 9          (كلمات

من غدة أبي كلمات في عما النقاب (كشف سّماه مؤلف في فضحه              الذي
الصفحة في یده بخط كتب قد غدة، أبا فرأیُت واالفتراءات )؛            األباطیل
التي العجاف؛ الهزیلة أوراقه من غرضه مبینا الغالف؛ تلي التي            األولى

شدائد8 على العلماء صبر من (صفحات والده: كتاب مقدمة في غدة أبي سلمان ابنه كتبه ما انظر: ()                  
اإلسالمیة، البشائر ودار بحلب، اإلسالمیة المطبوعات مكتب نشر: ،(20-19) ص والتحصیل )،             العلم
اهللا لعبد والدعوة، الحركة أعالم من وكتاب: 1433ه-2012م، سنة: العاشرة، الطبعة لبنان،              بیروت،

 العقیل، ص (486-الطبعة الثامنة).
شحنها9 التي الرسالة هذه عن - :(45) ص السنة )، أهل (براءة كتابه في زید، أبو بكر الشیخ قال ()                   

قائم واحد دلیل فیه لیس قیل: (كلمات ). رسالته في هذا منه بدا قیل: "فإن وتلبیسًا-: مراوغًة،                  مؤلفها؛
 بوضوح وجالء یفید هذا. ولیس فیه حرف واحد یفید التبري من هذه المشارب.

على هذه فحّرر عمله؛ یعمل أن كاد الذي (التوضیح ) بعد وإنما ابتداء، تحصل لم دفاعیة؛ الرسالة                  وهذه
في ومسمع؛ مرأى على السنة، أهل ومباهتة القاري، نفس ومخاتلة الشخصي، والدفاع التضّني،               سبیل
له أوُّ یخذل أوجه ؛ ال َحمَّ بأسلوٍب وجهها؛ على مكّبة وأدلة ساخطة، ونفس عابسة، بعین               ورقاٍت
وكیف خطابه. لحن في عرفه المرتاب؛ لغة مارس ومن اإلغارة . عن اإلثارة لصد له؛ أوَّ وآخُره                 آخَره،

 یصافُح أهل السنة، َمْن یداه مشغولتان بحمل المبتدعة؟!
الّنذر توالي التاریخ: مدى على ُعرف قد فإنه األقطار؛ وكافة القطر هذا عن البأس یكف أن اهللا                   فعسى
أهله، انشطار تورث الواحد: البلد في والفكریة العقدیة والتموجات االتجاهات تعدد وأن              الطائفیة،
أشّد النواقض؛ هذه ویأبى واالنقسام، الفرقة، یقبل ال واحد؛ اإلسالم دین وأن وضعفهم،               وصراعهم،
حمایة في له وطوبى الضالل، نوابت ویقمع الفتن، أظافیر یقلم أن یده، اهللا بسط من على فیجب                   اإلباء.

  اإلسالم والمسلمین...".
شرح كتاب مقدمة في غّدة، أبي على الرد في األلباني، العالمة كتبه ما بـ( التوضیح )                والمقصود

  الطحاویة، البن أبي العز الحنفي، طبع المكتب اإلسالمي.



وزهیر األلباني، الرد: بهذا (المقصود واإلرجاف: الباطَل         أكرَعها
  الشاویش، ومن یلوذ بهما ).

الترحیب؛ وبالِغ الرجل، هذا یلقاها التي الحفاوة من جدًا أعجُب            وكنت
 وكیف كان یصول ویجول؛ كأّن ما علیه رقیب؛ ویمارس الهدم والتخریب.
على وحّثه تأنیب؛ أشّد وأّنبه بالتوبة، باز ابن شیخـنا علیه ألحَّ أْن وكان               
یجیب، وال یسمع ال لكنه األكاذیب؛ السلف على المفتري أستاذه من             التبري
عن ه شرَّ یكف أن اَهللا شیُخنا فدعا وتقطیب؛ أنفٍة بكل متابعته على              وأصّر

 المسلمین، وأمثاله من المفسدین.
(براءة أبوزید بكر الشیخ لكتاب تقدیمه في اهللا- كالمه-رحمه نص            وهاك
فقد بعد : "...أما اهللا-: رحمه – قال األمة) علماء في الوقیعة من السنة               أهل
في الوقیعة من السنة أهل (براءة بعنوان كتبتم التي الرسالة على             اطلعت
ما بنقل الكوثري؛ زاهد محمد اآلثم: المجرم؛ فیها وفضحتم األمة)            علماء
ذلك به فاه ما آخر ...إلى العلم؛ ألهل والقذف؛ والشتم، السّب، من              كتبه

  األفاك األثیم -علیه من اهللا ما یستحق-  .
به، غدة أبو الفتاح عبد الشیخ: تلمیذه تعّلق اهللا- أثابكم أوضحتم-             كما
العلم أهل أعراض في المذكور شیخه باستطالة وتبجحه له،           ووالءه
بالتبريء نصحناه أن سیق وقد واللمز. الهمز في له ومشاركته            والتقى،
ذلك، في علیه وألححنا منه، صدر ما على له موافقته عدم وإعالن              منه،
اهللا وكفى الحق، إلى للرجوع اهللا هداه - له مواالته على أصر              ولكنه

.( )
10  المسلمین شّره وأمثاله- "

تالمیذ من خیري-وهو أحمد أّن أستاذه؛ بُعرى استمساكه على األدلة            ومن
وقال غدة)؛ (أبا منهم فعدَّ (الكوثري)؛ طالب من طائفًة سمَّى            الكوثري-
واشتغل باألزهر، العلم یطلب كان غدة؛ أبو عبدالفتاح "...الشیخ به: فا معر           
یسأل بمصر؛ مرة من أكثر رأیُته حلب، بلدته في بالتدریس تخرجه             بعد
نفسه؛ نسب أن به؛ تعلقه شدة من وبلغ عنه . ویكتب ویستملیه،             األستاذ،
تالمذته من وهو الكوثري . الحنفي، غدة، أبو عبدالفتاح الشیخ: فهو:            إلیه

.( 11 بعد هجرته" (

10،(3) ص األمة، علماء في الوقیعة من السنة أهل براءة لكتاب: باز بن العزیز عبد الشیخ مقدمة ()                  
 بقلم: د. بكر أبوزید، طبع على نفقة بعض المحسنین، الطبعة الثانیة، سنة: 1408ه- 1987م.

الكوثري)،11 (مقاالت مقدمة في مطبوع ,(91-90) ص خیري، أحمد تلمیذه بقلم الكوثري، اإلمام ()              
سنة: القاهرة، للطباعة، النموذجیة التوفیق دار طبع: القاهرة، للتراث، األزهریة المكتبة             نشر:

 1414ه-1994م.



ما ضالله؛ على وإصراره منواله، على ونسجه بأذیاله، تلّعقه دالئل            ومن
أنهاه، الذي الحدیث )، مصطلح في رسائل (ثالث على تعلیقاته في            تراه
كان إذ یسیرة؛ بمدة وفاته قبل أي 1416ه، عام: صفر، 13             بتاریخ:

 هالكه یوم األحد، في التاسع من شواِل عاِم: 1417ه.
شیُخه بها واشتهر ُعرف التي العلمیة؛ الخیانة تهمَة نافیًا فیها؛            یقول
واألمانة، بالتحقیق؛ العلم أهل یعرفه الكوثري؛ "...والشیخ         الكوثري:
واعتنى أخرج فیما بالخیانة، أحد یصفه ولم التراث، خدمة في            واإلتقان
وخدمته عمله كان بل الكاثرة، بالكثرة وهي المخطوطة ؛ الكتب من            به
زهرة أبي اإلمام قول وناهیك العلم، ألهل إعجاب موضَع           للمخطوطات؛
في عرفته ألقاه؛ أن قبل سنین الكوثري-: الشیخ أي: - عرفته (ولقد              فیه:
المخطوطات، على تعلیقاته في وعرفته الحق، نور فیها ُیشِرُق التي            كتاباته
إعجابي بقدر المخطوط؛ من عجبي -واهللا- كان وما نشرها. على قام             التي

.( 12  بتعلیق من عّلق علیها...)..." (

فكم بصادق! فلیس اهللا وأیم الصلعاء؛ والكذبة الّدهواء، الداهیة إنها            تاهللا
یعكس باله فما الصواعق؛ بالردود علیه وتوالوا راشق، العلماء من            رشقه
الیماني، العصر لذهبيِّ (التنكیل ) كتاب عنه أغاب الحقائق؟! ویبدل           القضیة
الزارق عبد ومحمد البیطار، كبهجت السلفیین: العلماء من غیره           وردود

 حمزة؛ في آخرین؟!
عن نتحدث ولن السلفیین، العلماء هؤالء إلى ُغّدة أبي شیَخ نحاكم لن              إننا
في تجد أن فحسُبك وفْجره؛ وتطاوله، غیِّه، مواقع عن الكشف في             جهودهم

جز.  طّي ما رسموُه: سیوفًا تهتز؛ تقطع ما عنده من الباطل والرِّ
فقد الخاویة؛ بشجرتها ویستظلُّ شیخه، خیانات إلى یركن غّدة أبو كان             وإن
وجهَه الحقیقِة؛ شمُس أحرقْت حتى أوراقها؛ اهللا- -بحمد علماؤنا           أسقط
الضربات تلك وطأة من فؤاَده داخَل ما یقمع ولن به! الذ من              ووجه
مفتونه عن نقوالت؛ من كتبه أحشاء في وینشره ینثره ما            الموجعات؛

 الكوثري؛  مراغمة منه ألهل السنة والتوحید؛ وعنادًا؛ ومغاضبةً !

شركة12 نشر: غدة، أبو الفتاح عبد بها: اعتنى ص(6-5)، الحدیث، مصطلح علم في رسائل ثالث ()                
  دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، سنة: 1417ه-1997م.



- فلنحاكمه السلفیین، العلماء أولئك یرتضي ال ُغّدة، أبا أن یقنًا نعلم              ونحن
الذي الغماري ، أحمد الصدیقّیة: الطریقة شیخ الصوفي، شیخه إلى -             إذن

!!( 13  َنعـَـَته بقوله: "... العالمة، المحّدث، الناقد، الحافظ..." (

على الحط في حافًال؛ كتابًا أفرد بنظره-: الناقد- المحدث؛ العّالمة؛            هذا
تلبیس (بیان وسّماه: شأنه، من الرفع في أبوغّدة بالغ الذي            (الكوثري )،
(ا لكوثري )؛ على ردا قاله؛ مما فكان )؛ )

الكوثري ) زاهد محمد 14          المفتري

اهللا "...فقّبحك بالخرف: عنه اهللا رضي أنس بن مالك الصحابي اتهم             الذي
وأخبث لسانك! أفحش وما اهللا! من وخوفك حیاءك وأقّل أوقحك!            ما

 جنانك! وأجرأ قلمك على انتهاك حرمات اهللا ...".
؛ الكوثريَّ متعقبًا :-( طالبه ( أحد إلى أرسله مكتوب في - یقوُل 15           وَكَتَب

التوحید "...وكتاب خزیمة-: ابن األئمة: إلمام (التوحید )، كتاب في           طعنه
كتب أنفس من فهو المسند-: الكبیر المجلد تریُد كنَت إن - خزیمة              البن
وما خزیمة، البن ثبوته من شك في فإني الصغیر؛ ترید كنَت وإن              اإلسالم،
كذٌّاب؛ مبتدع؛ خبیث؛ فإنه الكوثري: اهللا وقّبح  قرأته؛ الكوثري           كتبه

 فاجر ...".
في یكون ما أقسى "فهذا المسائل: بعض في إّیاه متعقبًا عنه ویقول              
وثالمة الوجه، وصفاقة الدین، وقلة الحیاء، وقلة واإلجرام،          الوقاحة،
سید بشریعة والسخریة بالدین، واالستهزاء المروءة، وانخرام         العرض،
من المقالة هذه صاحب قلب فراغ على دلیل أكبر -واهللا- وهذا             المرسلین؛
برهان أوضح وهو اإلسالم، بدین لیتالعب ُبعث شیطان وأنه           اإلیمان،
اهللا صلى بالنبي للكفر استعداد على أنه من مرارًا: قلناه ما صدق              على

.( )
16 علیه وسلم؛ ورّد قوله؛ لو شافهه بخطأ أبي حنیفة "

المالمة؛ أشد الكوثري؛ یلوم العّالمة: المحّدث؛ الحافظ، سیده رأي           هذا
  ویهّشم رأسه وعظامه، ویحّل إبرامه ونظامه!

بها:13 اعتنى ص(11)، المكتوبة، الصلوات بعد فیه الیدین ورفع الدعاء استحباب في رسائل ثالث ()               
1417ه- سنة: األولى، الطبعة لبنان، بیروت، اإلسالمیة، البشائر مكتبة نشر: غّدة، أبو الفتاح              عبد

 1997م.
الثانیة،14 الطبعة الریاض، الصمیعي، دار نشر: األثري، الحمید عبد حسن علي تحقیق: ،(55) ص ()               

  سنة: 1417ه-1996م.
 () بتاریخ: 1376ه؛ مصورتها عندي.15
 () بیان تلبیس المفتري محمد زاهد الكوثري، ص (125-124).16



كل من للكوثرّي المتعصبین من اللجاج؛ بأصحاب المكاثرة تنفع           ولن
عا بالذهب والعاج!! الفجاج، ولو وضعوا على رأسه التاج؛ مرص 

وضع على ویعكفون األجیال، تعلیم إلیهم ُیْسَند كان من حقا هؤالء             فهل
بهذا المتعلقة األعمال؛ من وسواها لهم، الدراسیة والمقررات          المناهج،

  الرافد الحّساس؟!
قلُت ما قلُت وقد اإلسالم! أهل منه اهللا وأراح كشیخه، َفَهَلَك ّغّدة؛ أبو ا               َأمَّ

 فیه من الكالم، ولكن ما لجرح بمّیت إیالم!
 


