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 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

  عرض ونقد-مجاعة األحباش 

  ةــاملقدم

َّ                                                                  َّإن الحمد هللا نحمده و نستعینه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

                                             اهللا فـال مـضل لـه ومـن یـضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن                       سیئات أعمالنا، من یهـده

M   6  5  4 .ً                                                     ًال إلــه إال اهللا وحــده ال شــریك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله
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     ... )١ (       أما بعد

المقصود منه الوقوف على هذه  ،فإن هذا البحث عن جماعة األحباش

  .لباطلالجماعة  ودراستها كیف رد علیهم العلماء  لمعرفة الحق من ا

ولم یقصد من هذا البحث االستقصاء لكل ما كتب عن األحباش أو كل 

، ما كتب األحباش عن أنفسهم والتفتیش عن أقوالهم وآرائهم وطرقهم بالتفصیل

بل الهدف هو إعطاء فكرة مركزة موجزة ، فإن هذا شيء یطول ولیس من غرضنا

 إطار تحلیل جماعة األحباش، وما یتعلق بها من عقائد مع عرضها فيعن 

  نقدي

  :، وأسباب اختيارهأهمية الموضوع

                                                              ال نكتب عن جماعة كانت وبادت أو هـي جـزء مـن التـراث كمـا یقـال الیـوم 

                      نهـم تغلغلـوا بـین أوسـاط                    بل أستطیع أن أقـول إ  ،            صلة بالماضي               بل هي موجودة مو

                                 
ُتــسن هــذه الخطبــة المــأثورة عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم والمــسماة بخطبــة الحاجــة بــین ) ١(

 ٣٢٥٧یــدي كــل خطبــة أو درس أو محاضــرة رواهــا اإلمــام أحمــد فــي مــسنده رقــم الحــدیث 

 والترمـــذي كتـــاب ٢١١٨فـــي خطبـــة الحاجـــة رقـــم الحـــدیث : وأبـــو داود كتـــاب النكـــاح، بـــاب

 وقـــد جمــع أحادیثهــا وتتبـــع ١١٠٥مــا جـــاء فــي خطبــة الحاجـــة رقــم الحــدیث : النكــاح، بــاب

خطبـة الحاجـة التـي كـان رسـول ((طرقها وأثبت صحتها الشیخ األلباني فـي رسـالته المـسماة 

  ).)اهللا یعلمها أصحابه
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                    ظهـروا بقـوة لغایـة فـي   ،                                                   المسلمین مدلسین علـیهم بـأنهم مـن أهـل الـسنة والجماعـة 

              واألحبــاش  التــي    ،                                                مــن یــستفید مـن عــودتهم لیــزاحم بهـم دعــوة اإلســالم الحـق    نفـس 

                                                              جــاءت بكتــب ومــصطلحات خاصــة فیهــا إشــكاالت وبعــد عــن المــنهج النبــوي أدى 

     ألـخ     ... .                                                              ذلك إلى أمور خطیرة مثل االستغاثة بغیر اهللا وتعطیل أسماء اهللا وصفاته

   .ُ                   ُ أهل السنة والجماعة                        معتقد اإلسالم الوسطى ومنهج                        فهذا ال شك أنه تفرق وبعد 

                                                            وجماعـــة األحبـــاش واعتقـــاداتهم لهـــا أثـــر ســـلبي واضـــح فـــي تربیـــة األجیـــال 

                                                                      المسلمة تربیة اإلذالل والعبودیة لغیر اهللا وتصدیق كل مـا هـو غیـر معقـول ولهـذا 

         وكیفیـة       الفكـري                                                          السبب وغیره كان البد من الكتابـة عـن آرائهـم وعقائـدهم وشـذوذهم 

   .                 اإلعانة والتوفیق                        تقویمه وتصحیحه  فنسأل اهللا

 تحاول الدراسة عرض فكر جماعة األحباش لما له من :مشكلة البحث

جماعة آثار سلبیة على الدعوة إلى اهللا لكشف زیفه من خالل عرضه ونقده؛ ف

المنهج مخالف لمنهج النبي صلى لدعوة إلى اهللا  واألحباش لها آثار سلبیة على ا

  !!!اهللا علیه وسلم 

   :أهداف البحث

الوقوف على جماعة األحباش وعقائدهم وتفنیده وذلك  :دف البحث إلىیه

  : بذكر ردود العلماء علیهم

  .                                                      التعریف بجماعة األحباش وعرض أبرز دعاتهم وأماكن انتشارهم - ١

  .                                     عرض عقائد األحباش وبیان فتاویهم الشاذة - ٢

  .                                                           توضیح وسائل األحباش في الدعوة وبیان مدى تأثیرهم في واقع األمة - ٣

                                                            واقف السیاسیة ومیـولهم المبنیـة علـى القواعـد الفكریـة وقـربهم مـن          إظهار الم - ٤

  .             المذهب الشیعي

   .                                     عرض ما سبق ذكره في ضوء التحلیل والنقد - ٥

  

 :حدود البحث

   .                                  دراسة جماعة األحباش في العصر الحاضر

  :؟تساؤالت البحث
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  : یحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

  ؟     إلسالمي                                 كیف نشأت جماعة األحباش في العالم ا - ١

  ؟                                              كیف تطورت جماعة االحباش  إلى ما صارت إلیه الیوم - ٢

  ؟                 من هم أبرز دعاتها - ٣

  ؟                                   ما معالم منهجها ووسائلهم و أسالیبهم - ٤

  ؟                    كیف رد علیهم العلماء - ٥

  

   :الدراسات السابقة

ً                                                                لم تتناول دراسة أو بحثا فیما حاولت أن أصل اهللا عرض المنهج الفكري 
 كانت هناك محاوالت بحثیة عامة لمناقشة لجماعة األحباش وتحلیله ونقده؛ ولكن

  :فكرهم كاآلتي

                                                               فرقــة األحبـــاش  نــشأتها عقائـــدها  آثارهــا مقدمـــة مــن الباحـــث ســعد بـــن علـــي  - ١

                                             الشهراني  رسالة دكتوراه وموضوعها في العقیدة

                                                       الحبشي شذوذ وأخطاؤه  تألیف عبدالرحمن محمد سعید دمشقیة  - ٢

                                       الرد على التعقیب الحثیث للشیخ األلباني  - ٣

 :نهج البحثم

         المـنهج ً                                                    ًبناء على ما سبق یتناول البحث عرض عقائد األحبـاش مـن خـالل

   .                                                  التاریخي والمنهج االستقرائي والمنهج التحلیلي النقدي

  

  :منهج الباحث

                                                                   األحادیث فإذا كان في الصحیحین أو أحدهما أكتفـي بـذلك وأمـا إذا كـان عنـد  - ١

       لباني                                               غیرهما فأخرجه وأنقل حكم الحدیث من كالم الشیخ األ

                                                    ال أعرف باألعالم الذین ذكروا في البحث لعدم الحاجة لذلك - ٢

  :خطة البحث
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 : المقدمة وتشتمل على:من خالل منهج البحث وأهدافه تنقسم الخطة إلى

أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره ومشكلة البحث وأهدافه وحدوده وتساؤالته 

  .حدود البحث والخطةومنهج الباحث ووفروضه والدراسات السابقة ومنهج البحث 

  

  :التمهید

 . تعریف بجماعة األحباش-أ 

 .أبرز دعاتهم-ب

   . أماكن انتشارهم- ج

    :المباحث

   أهم العقائد والفتاوى الشاذة والجذور العقدیة عند األحباش: المبحث األول

  :وفیه ثالث مطالب

   أهم العقائد عند األحباش  :المطلب األول

   الشاذة  فتاوى األحباش:المطلب الثاني

   الجذور العقائدة لهذه الطائفة :المطلب الثالث

  وسائلهم في الدعوة إلى مذهبهم  :المبحث الثاني

  :وفیه ثالث مطالب    مواقف األحباش السیاسیة: المبحث الثالث

   فرحة األحباش بتأسیس حزب البعث العربي اإلشتراكي :المطلب األول

   . والنصارىاألحباش :المطلب الثاني

  . األحباش والشیعة:لب الثالثالمط

  :وفیه خمس مطالبمن هذه الطائفة    مواقف علماء االمة :المبحث الرابع

   موقف الشیخ ابن باز رحمه اهللا من طائفة األحباش :المطلب األول

علماء بالمملكة العربیة  موقف اللجنة الدائمة لهئیة كبار ال:المطلب الثاني

  .السعودیة
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  الشیخ األلباني رحمه اهللا من طائفة االحباش  موقف :المطلب الثالث

   موقف الشیخ سعید شعبان من طائفة األحباش :المطلب الرابع

 موقف الشیخ األستاذ محمد السبیعي من طائفة :المطلب الخامس

  االحباش 

  -:فقد اشتملت على األتي  وأما الخاتمة

  نتائج البحث   - أ

 التوصیات   - ب

  قائمة المصادر والمراجع  

 ضوعات فهرست المو  

                   واهللا أسأل التوفيق والسداد

  

أه  

 را   ا   
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  التمهيد 
  

 .   اش-أ 

 .أز د - ب

   . أ امر-ج
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  التمهيد

   :             بجماعة األحباش        التعريف   - أ

                     في لبنان مستغلة مـا ً            ً ، ظهرت حدیثا                      تنسب إلى عبد اهللا الحبشي      طائفة    هي 

                                                                          خلفته الحروب األهلیة اللبنانیة مـن الجهـل والفقـر والـدعوة إلـى إحیـاء منـاهج أهـل 

            لمین وصـرفهم                                                             الكالم والصوفیة والباطنیة بهـدف إفـساد العقیـدة وتفكیـك وحـدة المـس

   .                  عن قضایاهم األساسیة

  

  :النشأة 

          ألحباش هذه ِ                                                      ِاشتهر األحباش في لبنان وخارجها بهذه التسمیة، ولم یرتض ا

  «    أو   »               أتبـــــاع الجمعیـــــة   «                                              التـــــسمیة فـــــي البدایـــــة، وكـــــانوا یفـــــضلون تـــــسمیتهم بــــــ 

                                                         ، ولكـن بعــد شـیوع هــذه التـسمیة فــي الـصحافة واإلعــالم قبلوهـا ولــم  »            المـشاریعیون 

  )      بیـــروت (                                    لقـــد تنقـــل الحبـــشي وارتحـــل حتـــى اســـتقر فـــي ً                     ًعـــد تـــشكل إزعاجـــا لهـــم؛ و ت

ًمــشتغال بالتــدریس، مركــزا علــى علــم الكــال ً                                  ً                                 م والتــصوف وبعــض المــسائل الفقهیــة، ً

                        نــزار حلبــي، وكنعــان دبوســي   :                                          فــالتف حولــه بعــض المغــرر بهــم والزمــوه مــن أمثــال

               أراد الحبـشي أن ً           ًطالبـا؛ حیـث   )    ١٥٠ (  م     ١٩٧٥            باعه فـي عـام                   وغیرهما حتى بلغ أت

                                                                    یكــون لـــه تواجـــد أكثـــر فعالیـــة علــى الـــصعید االجتمـــاعي والـــسیاسي فقـــام بمحاولـــة 

      فاتـــصل   )                               جمعیـــة المـــشاریع الخیریـــة اإلســـالمیة (         لیهـــا اســـم                   إحیـــاء جمعیـــة یطلـــق ع

                           هم وضـمهم تحـت لوائـه فحـصل لـه                                          بالمسؤولین في هذه الجمعیة محاولة منه لكـسب

                                                                 وحینما قرعت طبول الحرب فـي لبنـان، وحـدثت الحـرب األهلیـة اللبنانیـة فـي      ذلك؛ 

ــــاش هــــذه الفتــــرة لتغلغــــل فــــي  )   م    ١٩٨٢  –      ١٩٧٥ (              الفتــــرة مــــا بــــین                                      اســــتغل األحب

         الحبشي                                                              طبقات االجتماعیة لبث دعوتهم، والتفریق بین المسلمین كما صنع ذلك  ال

   . )١ (                      في موطنه السابق الحبشة

                                 
 .١/٤٢٧الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ص )  ١(
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  :)١(أبرز دعاتهم -ب

    :                     عبد اهللا الهرري الحبشي -  ١

ًهو عبد اهللا بن محمد الشیبي العبدري نسبا الهرري موطنا نسبة إلى مدینـة  ً                                                                  ً ً
                        إلــى بنــي شــیبة مــن القبائــل    بة                                              هــرر بالحبــشة، فیهــا ولــد لقبیلــة تــدعى الــشیباني نــس

    .        العربیة

                    حیث تعاون مـع حـاكم  ،                               م بعد أن أثار الفتن ضد المسلمین    ١٩٥٠        قدم عام 

                                                                  إندراجي صهر هیالسیالسي ضد الجمعیات اإلسالمیة لتحفیظ القرآن بمدینة هرر 

ُُ                                        ُُم فیمـا عــرف بفتنـة بــالد كلـب فــصدر الحكـم علــى     ١٩٤٠             هـــ  الموافــق     ١٣٦٧    سـنة 
ً                                               ًیم حــسن بالــسجن ثالثــا وعــشرین ســنة مــع النفــي حیــث قــضى                   مــدیر المدرســة إبــراه

ـــد اهللا الهـــرري مـــع  ـــه فـــي مقاطعـــة جـــوري بعـــد نفیـــه إلیهـــا وبـــسبب تعـــاون عب                                                                 نحب

ٕ                                                                       ٕهیالسیالسي تم تسلیم الدعاة والمشایخ إلیه واذاللهم حتى فر الكثیرون إلى مصر 
  -    . ) )  نة        شیخ الفت ( (   أو   )  )ّ      ّالفتان ( (                                 ولذلك أطلق علیه الناس هناك صفة  ،         والسعودیة

                                                                    منـذ أن أتــى لبنــان وهــو یعمــل علــى بـث األحقــاد والــضغائن ونــشر الفــتن كمــا فعــل 

          الجهمیـة  :                                                           في بالده من قبـل مـن نـشره لعقیدتـه الفاسـدة مـن شـرك وتـرویج لمـذاهب

ـــل صـــفات اهللا ـــرفض ،                فـــي تأوی ـــر والتـــصوف والباطنیـــة وال       وســـب  ،                                         واإلرجـــاء والجب

                    باإلضـــافة إلـــى فتـــاوى  ،    ر اهللا                                    واتهـــام أم المـــؤمنین عائـــشة بعـــصیان أمـــ ،       للـــصحابة

ــــرة مــــن المتبجحــــین -   .    شــــاذة ــــي تخــــریج مجموعــــات كبی ــــشي مــــؤخرا ف ً                                                      ً نجــــح الحب
ً                                                                    ًوالمتعصبین الذین الیرون مسلما إال من أعلـن اإلذعـان والخـضوع لعقیـدة شـیخهم 
                                                                   مـع مـا تتـضمنه مـن إرجـاء فـي اإلیمــان وجبـر فـي أفعـال اهللا وجهمیـة واعتـزال فــي 

ـــتعلم العقیـــدة الحبـــشیة                 فهـــم یطرقـــون بیـــو .       صـــفات اهللا                                            ت النـــاس ویلحـــون علـــیهم ب

   .                            زعون علیهم كتب شیخهم بالمجان   ویو

  

    ):                           رئیس جمعیة المشاریع الخیریة (                 نزار رشید الحلبي  -  ٢

                            م فــي أســرة بیروتیــة، تعــرف علــى     ١٩٥٢    –   هـــ     ١٣٧٢                 ولـد فــي بیــروت عــام 

                                                                   الحبشي منـذ صـغره، فتربـى علـى یدیـه وتخلـق بأخالقـه ودرس علیـه ثـم سـافر إلـى 

                                 
 ١/٤٢٩نفس المصدر السابق )  ١(
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ً                     ً، وعــاد إلـى بیـروت إمــا  ) م    ١٩٧٥ (                                      هـر وتخـرج مـن كلیــة الـشریعة والقـانون سـنة    األز
  ،  ) م    ١٩٨٣ (                          ، وتـــولى رئاســـة الجمعیـــة عـــام  )            بـــرج أبـــي حیـــدر (ً               ًوخطیبـــا فـــي مـــسجد 

                                   لقد كان بمثابة المحـرك لهـذه الفرقـة،    ).  م    ١٩٩٥ (                           واستمر على ذلك حتى قتل عام 

                    والــشتم كمــا كــان یفعــل ً                                                    ًوكــان لــسانه ســلیطا علــى العلمــاء والــدعاة بــالتكفیر والــسب 

                       كـل مـن ینتـسب إلـى الحركـة                                            شیخه حیـث كفـر ابـن تیمیـة ومحمـد بـن عبـدالوهاب و

   . )١ ( »                    الشیخ نزار واحد كألف  «   :                                 وكان الحبشي یظهر مكانته حیث یقول         السلفیة؛ 

                                                        كثیـر مـن الـنعم ال یعـرف قـدرها إال بعـد فقـدها، والـشیخ نـزار مــن   «   :      ویقـول

                                          قــات قویــة بجمیــع الطوائــف فــي لبنــان إال الــدعاة             كــان لنــزار عال       ؛ ولقــد  )٢ ( »      نعــم اهللا

    . ً                                          ًاإلسالمیین الذین یصمهم دائما بالتطرف واإلرهاب

  :            حسام قراقیره -  ٣

ً                                                          ًلقــد تربــى أیــضا منــذ صــغره علــى یــد عبــداهللا الحبــشي، ودرس علیــه بعــض 
  م     ١٩٨٣                                                              المتــون ثــم ذهــب إلــى ســوریا ونــال شــهادة فــي العلــوم الــشرعیة، وفــي عــام 

ًم عین مدیرا عاما     ١٩٨٩                           الدعوة في الجمعیة، وفي عام                      تولى رئاسة مكتب شئون  ً                 ً ً
   . ً                                     ًللجمعیة باإلضافة إلى كونه نائبا للرئیس

    .       المنهج                                                  ولم تكن شخصیته مثل نزار الحلبي إال أنه كان على نفس 

    :              عدنان طرابلسي  /  د -  ٤

                                         م، تعلم علـى یـد الحبـشي، ووصـل إلـى البرلمـان     ١٩٥٤                 ولد في بیروت عام 

ً                                            ًالیـــا نائـــب رئـــیس جمعیـــة المـــشاریع، ورئـــیس االتحـــاد         م، وهـــو ح    ١٩٩٢ً          ًنائبـــا عـــام 
                                                                الكـــشفي للبرلمـــانیین العـــرب، وهـــو علـــى خطـــى شـــیخه فـــي موقفـــه ضـــد العـــاملین 

ـــه   «   :                                                             لإلســـالم فـــي لبنـــان بـــالتكفیر والوصـــف باإلرهـــاب والتطـــرف، ومـــن ذلـــك قول

  . )٣ ( »   ...                            الجماعة اإلسالمیة تاریخها أسود

    :        طه تاجي -  ٥

                                 
 . وهي مجلة یصدرها األحباش) ٤٤، ص ٣٦عدد(مجلة منار الهدى : انظر) ١(

  ). ٣٦(الغالف الداخلي للعدد ) ٢(

  .هـ٧/١٢/١٩٩٢المسیرة، العدد بتاریخ ) ٣(
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ً                 ًكــان مرشــحا مــن قبــل   )       طــرابلس (   ال                              وهــو رئــیس جمعیــة األحبــاش فــي الــشم
                                                                   الجمعیة كنائب في البرلمان عن الشمال، ونال أكثر من سبعة عشر ألـف صـوت 

                ، فــي حــین لــم ینــل  )ِّ                     ِّزغرتــا، وبــشري، والكــورة (   :        فــي منطقــة  !                 مــن أصــوات النــصارى

ًغیــره مــن المرشــحین المــسلمین صــوتا واحــدا فــي هــذه المنــاطق، فــي حــین علقــت  ً                                                                 ً ً
                                              غیرهم من مناطق الطوائف الكافرة، وفي نفس الوقت                       صوره في مناطق األحباش و

     !!.              ما یدل ذلك؟    فعلى  .                                             لم یسمح بتعلیق صورة غیره من المرشحین السنیین

    :            أسامة السید -  ٦

        ویعــد مـــن   )       البقــاع (                                          شــاعر األحبــاش وخطیــبهم، ورئــیس فــرعهم فــي منطقــة 

ًأقبحهم لسانا وأجرأهم كذبا على علماء األمة ودعاتها ً                                                ً ً .   

                                            أبــرز رجــال هــذه الفرقــة؛ ولــسنا فــي معــرض عــرض لكــل            ق ذكــرهم هــم     ماســب

   .                                               دعاتهم؛ ولكننا نكتفي بعرض أبرزهم في هذه الدراسة

   :             أماكن االنتشار  - ج

                         ، كمــا ینتـشر أتبــاع الحبــشي  ،                                       ینتـشر األحبــاش فـي لبنــان بــصورة تثیـر الریبــة

       كمــا .                                                                        فـي أوروبــا وأمریكـا وقــد أثـاروا القالقــل فــي كنـدا واســترالیا والـسوید والــدانمارك

   .                                                                        أثاروا الفتن في لبنان بسبب فتوى شیخهم بتحویـل اتجـاه القبلـة إلـى جهـة الـشمال

                                                                       وقد بدأ انتشار أتباع هـذا المـذهب الـضال فـي منـاطق عـدة مـن العـالم حیثمـا وجـد 

   .                                       ثم بعض المضللین ممن یعجب بدعوة الحبشي ،                   لبنانیون في البدایة
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  املبحث األول

  شاذة أهم العقائد والفتاوى ال

  واجلذور العقدية عند األحباش  

  

 ث و:  

  . أ ا  اش:ا اول

 امذة:اش اوى ا .  

ا ا:ه ا ةور اا .   

  

  

  

  

  ب األول أهم العقائد عند األحباشالمطل

فعي في الفقه واالعتقاد  یزعم األحباش أنهم على مذهب اإلمام الشا  -١

  .ولكنهم في الحقیقة أبعد ما یكونون عن مذهب اإلمام الشافعي رحمه اهللا



       

 ١٤٦ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

  عرض ونقد-مجاعة األحباش 

یدافعون بقوة عن جواز دعاء األموات والتبرك بقبورهم ووضع مواضع  -٢

  .الجرح علیها لتطیب ووضع شيء من ترابها على الریق

ستغیثین هم لیقضوا حوائج المرویزعم شیخهم أن األولیاء یخرجون من قبو -٣

  .ثم یعودون الى قبورهم. بهم

 االستواء فیؤلونیؤول الحبشي صفات اهللا تعالى بال ضابط شرعي  -٤

  .باالستیالء كالمعتزلة والجهمیة

یزعم الحبشي أن جبریل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن الكریم ولیس اهللا  -٥

ٕ                         وانما هو عبارة عن كالم ، فالقرآن عنده لیس بكالم اهللا تعالى،تعالى
  .)١(یل جبر

األحباش في مسألة اإلیمان من المرجئة الجهمیة الذین یؤخرون العمل  -٦

ٕ                                                        عن اإلیمان ویبقى الرجل عندهم مؤمنا وان ترك الصالة وسائر  ً
ً                                                    تبعا لذلك یقللون من شأن التحاكم للقوانین الوضعیة -  .)٢(األركان

 ومن لم یحكم شرع اهللا في( (:المناقضة لحكم اهللا تعالى فیقول الحبشي

 ولكنه قال ،ً                                                   نفسه فال یؤدي شیئا من فرائض اهللا وال یجتنب من المحرمات

ً                      ویقال له أیضا مؤمن . ال إله إال اهللا فهذا مسلم مؤمن:ولو مرة في العمر
   ·)٣())مذنب

األحباش في القدر جبریة منحرفة یزعمون أن اهللا هو الذي أعان الكافر  -٧

   ·)٤(.أن یكفرعلى كفره وأنه لوال اهللا ما استطاع الكافر 

یحث األحباش الناس على التوجه إلى قبور األموات واالستغاثة بهم  -٨

 ألنهم في زعمهم یخرجون من قبورهم لقضاء ،وطلب قضاء الحوائج منهم

 كما یجیزون االستعاذة بغیر اهللا ،حوائج المستغیثین بهم ثم یعودون إلیها

                                 
  .٥٩١إظهار العقیدة السنیة ص : انظر)  ١(

 .٥١ وبغیة الطالب ص ٧الدلیل القویم ص : انظر)  ٢(

 .٥١ وبغیة الطالب ٩الدلیل القویم ص )  ٣(

 .٧١النهج السلیم ص )  ٤(



       

 ١٤٧ 
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 من النار لكان  ولو قال قائل أعوذ برسول اهللا.ویدعون للتبرك باألحجار

ً                  هذا مشروعا عندهم 
)١( .  

یرجح األحباش األحادیث الضعیفة والموضوعة بما یؤید مذهبهم بینما  -٩

 ·)٢(یحكمون بضعف الكثیر من األحادیث الصحیحة التي ال تؤید مذهبهم

یكثر الحبشي من سب الصحاب وخاصة معاویة بن أبي سفیان وأم  - ١٠

 ویطعن في خالد بن الولید .المؤمنین السیدة عائشة رضي اهللا عنهم

 ویقول إن الذین خرجوا على علي رضي اهللا عنه ماتوا میتة ،وغیره

 السیما الشیخین ،ِّ                                        ویكثر من التحذیر من تكفیر ساب الصحابة.جاهلیة

   )٣(.ً              إرضاء للروافض

یعتقد الحبشي أن اهللا له أن یثیب العاصي والكافر على كفره ویعاقب  - ١١

 وزعم أنه )٤ ( اقب الطفل وال یعد ذلك ظلماالمطیع على طاعته، بل یع

 واألعمال الصالحة لیست سببا للثواب )٥(یجوز عقال ولكن ال یجوز شرعا

 .)٦(كما أن األعمال الطالحة لیست سببا للعقاب

یعتقد الحبشي أن اهللا تعالى خلق الكون ال لحكمة وأرسل الرسل ال لحكمة  - ١٢

  ·.فهو مشركً                                    وأن من ربط فعال من أفعال اهللا بالحكمة 

ّ                                                                  كفر الحبشي العدید من العلماء فحكم على شیخ اإلسالم ابن تیمیة بأنه  - ١٣
كافر وجعل من أول الواجبات على المكلف أن یعتقد كفره ولذلك یحذر 

 كما یزعم أن ، وكذا اإلمام الذهبي فهو عنده خبیث،أشد التحذیر من كتبه

الشیخ محمد الشیخ محمد بن عبد الوهاب مجرم قاتل كافر ویرى أن 

                                 
 .٥٧ و صریح البیان ص ٨  وبغیة الطالب ص  ١٧٣الدلیل القویم ص: انظر)  ١(

 انظر كتاب المولد النبوي )  ٢(

  ١٨٢إظهار العقید السنیة ص ) ٣(

 ٢٨ ص ٢٣انظر مجلة  منار الهدى العدد )  ٤(

 ١٨٥ و٢/٩اتحاف السادة المتقین :  وانظر١٤القویم ص انظر الدلیل )  ٥(

 ١٣١الدلیل القویم : انظر)  ٦(
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 وكذلك الشیخ سید سابق فیزعم أنه مجوسي ،ناصر الدین األلباني كافر

أما ابن عربي صاحب مذهب وحدة الوجود ونظریة الحلول واالتحاد . كافر

 كما یدعو الحبشي .والذي شهد العلماء بكفره فیعتبره الحبشي شیخ اإلسالم

  .إلى الطریقة النقشبندیة والرفاعیة والصوفیة

ك یناقض المنهج الوسطي لإلسالم بصفة عامة ولعقیدة أهل السنة وكل ذل

 .ٕ                                                 والجماعة، التي ترفض إفضاء المسلمین واطالق التكفیر

  

  

 فتاوى الحبشي الشاذة :المطلب الثاني

 :ن الفتاوى الشاذة ومن ذلك ما یليوللحبشي العدید م

مرأة بجواز التحایل في الدین وأن النظر واالختالط والمصافحة للیقول   -١

رة متبرجة ولو بغیر األجنبیة حالل الشيء فیه بل للمرأة أن تخرج متعط

  .رضا زوجها

 . یبیح بیع الصبي وشراؤه -٢

كما یجیز للناس ترك زكاة العملة الورقیة بدعوى انها العالقة لها بالزكاة إذ  -٣

ً                                                                هي واجبة في الذهب والفضة كما یجیز أكل الربا ویجیز الصالة متلبسا 
  )١(.بالنجاسة

  

 

  آثار األحباش في الخارج :الثالثالمطلب 

 أثار األحباش في أمریكا وكندا فتنة تغییر القبلة حتى صارت لهم مساجد 

 درجة وصاروا یتوجهون إلى عكس قبلة المسلمین ٩٠خاصة حیث حرفوا القبلة 

 وفي لبنان ،حیث یعتقدون أن األرض نصف كرویة على شكل نصف البرتقالة

                                 
 .٩٩بغیة الطالب ص )  ١(
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 كما اشتهر عنهم ،اصة بهم بعد انتهاء جماعة المسجدیصلون في جماعات خ

ٕ                                                                       ضرب أئمة المساجد والتطاول علیهم والقاء الدروس في مساجدهم لنشر أفكارهم 
ٍ                       كل هذا بمد وعون من ، ویعملون على إثارة الشغب في المساجد.ً          رغما عنهم ٍ

  .أعداء المسلمین بما یقدمون لهم من دعم ومؤازرة

  

   العقائديةالجذور :المطلب الرابع

  

 :مما سبق یتبین أن الجذور الفكریة والعقائدیة لألحباش تتلخص في اآلتي

 -   

  . المرجئة والجهمیة في قضایا اإلیمان -١

  الطرق الصوفیة المنحرفة مثل الرفاعیة والنقشیندیة  -٢

  .عقیدة الجفر الباطنیة -٣

 مجموعة من األفكار والمناهج المنحرفة التي تجتمع على هدف الكید  -٤

 وال یستبعد أن یكون الحبشي وأتباعه مدسوسین .سالم وتمزیق المسلمینلإل

من قبل بعض القوى الخارجیة إلحداث البلبلة والفرقة بین المسلمین كما 

  .فعل عبد القادر الصوفي ثم المرابطي في أسبانیا وبریطانیا وغیرها

 

 

  املبحث الثاني

  وسائله يف الدعوة إىل مذهبهم

  "مة وأصبحت مدراسهم تفوق سعة المدراس الحكومیة لهم مدراس ضخ -١

  .وصارت حافالتهم تمأل المدن -٢
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  الرواتب المغریة لمن ینضم إلیهم ویعمل معهم  -٣

  أصبح لهم إذاعة في لبنان تبث أفكارهم وتدعو إلى مذهبهم  -٤

استغلت سوء األوضاع االقتصادیة وما خلفته الحروب األهلیة اللبنانیة من  -٥

ٕ                                               إلى مبادئها الهدامة واحیاء الكثیر من األفكار فقر وجهل في الدعوة
والمعتقدات الباطلة التي عفى علیها الدهر مثل خلق القرآن والخالف 

المعروف في قضایا الصفات الذي تصدى لها علماء أهل السنة والجماعة 

  .في الماضي والحاضر

وهي مجلة شهریة تتابع أخبارهم ومناشطهم ) منار الهدى(إنشاء مجلة  -٦

  . ائدهموعق

تتولى طباعة كتبهم ونشرها ) المشاریع للطباعة والنشر والتوزیع(إنشاء دار  -٧

 . في لبنان وخارجها

تبث في لبنان وخارجها ) إذاعة صوت اإلیمان(إنشاء إذاعة أسموها  -٨

 . خاصة في أوربا وأمریكا

إنشاء موقع ضخم ومتطور على اإلنترنت وبعدة لغات عالمیة ینشرون فیه  -٩

 . اتهم وردودهم على منتقدیهمبدعهم وخراف
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  املبحث الثالث

  مواقف األحباش السياسية

  

  : مطالبوفیه ثالث

باش بتأسیس حزب  فرحة األح:المطلب األول

  اإلشتراكي البعث العربي 

   االحباش والنصارى :المطلب الثاني

   األحباش والشیعة :المطلب الثالث
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  عرض ونقد-مجاعة األحباش 

  املبحث الثالث

  لسياسيةمواقف األحباش ا

  

اذا علمت أن األحباش لعبة سیاسیة یقف وراءها من ال یریدون للصحوة 

االسالمیة خیرا فال تعجب حین ترى العالقات الحمیمة مع غیر المسلمین، 

یحتفلون بعید جیش الغزاة الذي هرب من الجوالن وزحف نحو لبنان، یلقبونه 

  !!! بالجیش الفاتح البطل حامي حمى العرب

یبا  فلقد كانت أول نشأة األحباش على ید قوات الصاعقة ولیس ذلك غر

ثم . السوریة ومخابراتها، وكانوا یتلقون التدریبات والدورات العسكریة عندهم

انطلقوا یهینون األئمة في المساجد ویضربون المصلین ویتجسسون علیهم لصالح 

   .أعداء المسلمین حتى كره الناس الصالة في المساجد بل كرهوا الدین

     :                                                      ولندع الوثائق المأخوذة من كتبهم ومجلتهم وأشرطتهم تتكلم

انه ما " قال عدنان طرابلسي النائب عن األحباش في البرلمان اللبناني 

تسنى لنا ولم یكن لیتسنى أن نصل الى ما وصلنا الیه لوال دور الشقیقة سوریا 

حتى وصل وعلى رأسها سیادة الرئیس حافظ األسد الذي أعطى الكثیر الكثیر 

ووصف بعض . )١(" الى لبناننا الى ما قد وصل الیه من االمن واالستقرار 

أصحاب الفكر الجامد المتطرف " المسلمین المعارضین للنظام السوري بأنهم 

الذین كانوا یتخذون من المساجد أوكارا لالنطالق منها الى العملیات االجرامیة 

   )٢( "التي كانت تطال قوات الجیش العربي السوري

نحن أمام خیارین ال ثالث " وفي مقابلة مع جریدة النهار یقول نزار الحلبي 

الخیار العربي المتمثل بسوریا اآلسد والخیار االسرائیلي ولیس لنا اال : لهما

                                 
 ٣٢ ص ٦انظر مجلة منار الهدى العدد )  ١(

 ٦٤ ص ٨نفس المصدر السابق العدد )  ٢(
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وأرباب السیاسة یعرفون أن هذا تسویق تجاري ال حقیقة له )١(" الخیار العربي 

 . عند المحك

ال یخفى دور الشقیقة سوریا التي ناضلت " و قال عدنان الطرابلسي 

وكافحت ونافحت وقدمت قوافل االبطال ودفعت بفلذات كبدها فانطلقوا كاآلساد 

وبذلك استقل . وانقضوا كالنسور لئال یكون لبنان لقمة سائغة في فم الصهیونیة

  . )٢(“ القرار اللبناني الذي أضحى قرارا عربیا ینبع من صمیم المصلحة العربیة 

أصحاب الفكر الجامد المتطرف الذین كانوا یتخذون من المساجد » وقال 

أوكارا لالنطالق منها الى العملیات االجرامیة التي كانت تطال قوات الجیش 

  )٣(العربي السوري 

) نزار حلبي(فقد وجه زعیمهم . وما أعذب ألسنتهم تجاه غیر المسلمین

یحثه فیها على الثبات على )  الهراويالیاس(رسالة الى رئیس الجمهوریة اللبنانیة 

جاء : الخط البعثي العروبي الذي یبحث عن أمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة

   :في الرسالة

تحیة وبعد ان رعایتكم . فخامة رئیس البالد االستاذ الیاس الهراوي المحترم

ا أكسب لبنان منعة وقوة وشوكة لم یكن لینعم بها ویعرف به)) للخط العربي((

كما وأن مواقفكم الجریئة التي سطرها لكم الشعب . معنى االستقالل لوالكم

اللبناني بالعمل على تثبیت هویة لبنان العربیة والتنسیق الكامل مع الشقیقة سوریا 

  . عشتم وعاش لبنان. جعل للبنان مكانته سددكم اهللا

لبالد ولن یتحول فخامة رئیس ا« ) حسام قراقیرة(وقال خلیفته بعد موته 

ولن یقبل الوطنیون ... االستاذ الیاس الهراوي عن تمسكه بأرضه وشعبه وعروبته

الشرفاء وعلى رأسهم سیاجة الرئیس حافظ األسد وفخامة رئیس الجمهوریة 

   .)٤(»اللبنانیة االستاذ الیاس الهراوي بطمس ملف الجریمة

                                 
 م ١٩٩٢ أیار ٢٣جریدة النهار  بتاریخ : انظر)  ١(

 ٣٦ ص ١٤منار الهدى العدد : انظر)  ٢(

 ٦٤ ص ٨نفس المصدر السابق العدد )  ٣(

 ٥ ص ٣٨نفس المصدر السابق العدد)  ٤(
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ئیس ال یخفى ما أنجزه ر« وقال عدنان الطرابلسي عن الیاس الهراوي 

وأنه . ٕ                                                                   الجمهوریة بشجاعة وجرأة واقدام وتحمل بصدره الكثیر من القریب والبعید

  . )١(كان صاحب قرار وطني عروبي 

  

   فرحة األحباش بتأسيس:المطلب األول

   حزب البعث العربي االشتراكي

وأبرق نزار حلبي الى الرئیس حاظ األسد بمناسبة تأسیس حزب البعث 

سیادة الرئیس حافظ األسد السالم علیكم : "  التالیةالعربي االشتراكي الرسالة

وبعد فاننا نغتنم حلول الذكرى السابعة واألربعین لتأسیس . ورحمة اهللا وبركاته

حزب البعث العربي االشتراكي لنرفع لكم مشاعر الود والمحبة واالمتنان ونتقدم 

 رفعة لهذه األمة الیكم بتمنیاتنا الصادقة أن ییسر اهللا لكم تحقیق ما تأملونه من

   .التي عانت األمرین جراء االحتالل الصهیوني

لقد التزمتم یا سیادة الرئیس قضایا األمة صمود ونضاال وعطاء 

فنسأل اهللا العلي القدیر أن یقویكم ویمدكم بأسباب . واعتبرتموها مسئولیة وأمانة

سط الذي یأمرنا القوة والمنعة والسؤدد وأن یلهمنا الثبات على درب االعتدال والتو

  . به دیننا الحنیف

. سیادة الرئیس المناضل حافظ األسد حفظه اهللا«وقال عدنان طرابلسي 

یطیب لي في الذكرى السابعة واألربعین . السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

لتأسیس حزب البعث العربي االشتراكي أن أبعث لسیادتكم وعبركم الى كل 

إن السیر في ظل رایتكم الخفاقة هو الخیار . ..)))مناضلي ورفاق الحزب(((

   )٢( "الذي حفظ لبنان وطنا عربي الجذور والهویة واالنتماء

                                 
 ١٧ص ٣٧نفس المصدر السابق العدد )  ١(

 ٦ ص ١٩نفس المصدر السابق العدد )  ٢(
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ان سوریا هي الحصن المنیع الذي تتكسر عنده "وقال نزار حلبي 

   )١("لقد استطاع الرئیس األسد بحكمته ان یعید البسمة الى ربوع لبنان، الصهیونیة

سیس حزب البعث یرسل األحباش رسائل تهنئة وهكذا دائما في مناسبة تأ

  .بمناسبة تأسیسه أعزة على المؤمنین أذلة على الكافرین

  

   األحباش والنصارى:المطلب الثاني

  :                                    شهادات تزكية نصرانية لجمعية المشاريع

أتمنى لجمعیة المشاریع الخیریة االسالمیة « قال میشال سماحة لهم 

 )٢(«الحوار والتفاعل مع كل شبابنا اللبنانيالمزید من التقدم على طریق تعزیز 

نائب رئیس مجلس النواب ) ایلي فرزلي(وفي مهرجان حبشي وحفل ألقى فیه 

ان جمعیة المشاریع الخیریة االسالمیة بما تحمله من " اللبناني الكلمة التالیة 

وكل ما .. مبادىء وما تقوم به من نشاطات وانجازات هي بحق اسم على مسمى

شائعات سقط أمام عظمة هذه الجمعیة التي تربطنا بأركانها عالقات دار من 

 وزار ،)٣(”والتي هي رمز من رموز العمل الوطني المشرف في لبنان، صداقة

قائد منطقة شمال لبنان العسكریة الى مقر جمعیة (العماد فادي أبو شقرا 

« المشاریع »المشاریع وشكرهم على احتفالهم بالذكرى الخمسین لالستقالل ومقدرا

 وألقى ،)٤(والمواقف الوطنیة التي كان لجمعیة المشاریع شرف المحافظة علیها

كلمة في حفل االفطار الرمضاني الذي أقامه األحباش له ) أندریه حداد(المطران 

وقد دعوا . أشاد فیها بالدور المعتدل لألحباش وأكد صوابیة طروحاتهم» ولغیره 

  . على حد تعبیر مجلتهم) األب جوزف قزي(الى حفالتهم الرمضانیة أیضا 

                                يفخر بتشجيع النصارى وانتخابهم 

                                 
 ٦ ص ٢٠نفس المصدر السابق العدد )  ١(

 ٤١ ص ١٧نفس المصدر السابق العدد )  ٢(

 ٥٧ ص ٢٤نفس المصدر السابق العدد )  ٣(

 ١٧/٥٢نفس المصدر السابق العدد )  ٤(
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l والمراقب لسیر الجمعیة یالحظ انفتاحها الواضح «قال عدنان طرابلسي

ثم وجه النداء الى » وما تلقاه من تشجیع وقبول لدى األوساط االسالمیة

كانون - ١٢ر الدیا()١(! النصارى للتعاون مع الجمعیة لما فیه مصلحة لبنان

كیف تصنفون عالقة جمعیتكم مع الطوائف المسیحیة؟ « وسئل ). ١٩٩٦الثاني

ال ننسى أن نذكر أنه كان للجمعیة مشاركة فعالة وكبیرة في االنتخابات : فأجاب

الفرعیة التي جرت في الشمال وبیروت وفاز في نهایة مطافها كل من النائبین 

ن واضحا للجمیع قوة مشاركة وكا) نصارى(كریم الرسي ونصري المعلوف 

الجمعیة وال سیما في بیروت حیث أعلن البعض عن تأییدهم لنصري المعلوف 

ولكنهم لم یفعلوا شیئا في حین أننا أعطیناه حوالي ستة آالف وثمانمئة صوت 

من أصل تسعة آالف صوت على الرغم أننا قررنا المشاركة في هذه االنتخابات 

كما أذكر أنني فتحت هنا مكتبا في االشرفیة . قبل یومین من موعدها فقط

لخدمة أهل المنطقة وألكون قریبا منهم وألسهم اسهاما عملیا ) منطقة نصرانیة(

في ترسیخ صیغة التعایش الحسن، وقد كان لهذه الخطوة صدى ایجابیا في 

  . )٢(»األوساط المسیحیة

ار األحباش الى استرالیا فص) من لبنان(وانتقلت عدوى التملق والمنافقة 

بول (فقد فازوا بدعم . یقیمون العالقات الطیبة مع وجهاء وسیاسیي استرالیا

وصار نصارى أسترالیا یحضرون حفالت موالد األحباش منهم نائب ) كیتین

ومرشح حزب « جان غوري»ورئیس بلدیة كانتربري ، ورد فرین) الكمبا(منطقة 

بول ”) بانكستاون(ر في منطقة  ومرشح األحرا"طوني ستیوارت"في الكمبا العمال 

   )٣(. وبدأت فرق األناشید والتواشیح باللغتین العربیة واالنجلیزیة"باریت

  

  االحباش والشيعة :المطلب الثالث

                                 
 م ١٩٩٦ كانون ١٢جریدة الدیار )  ١(

 ١٣ ص ٤٠مجلة المنار العدد )  ٢(

 ٦٥ ص ٢٣نفس المصدر السابق العدد )  ٣(
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وترأس عدنان طرابلسي وفدا من األحباش في زیارة للزعیم الشیعي نبیه « 

لمسلمون على بري زعموا أنها للتعبیر عن مشاعر المحبة والتقدیر التي یكنها ا

 وعبارة علیه السالم مع المهادنة )١(»اختالف فئاتهم لالمام الحسین علیه السالم

" والتزلف والتقیة تكشف میال شیعیا عند هؤالء قال اإلمام النووي رحمه اهللا 

، ألنه شعار أهل تنـزیهراهة والصحیح الذي علیه األكثرون أنه مكروه ك

   )٢())البدع

آخر في أسترالیا دعا الیه األحباش مجموعة من وفي حفل افطاري حبشي 

الناس أبرزهم ممثل المجلس الشیعي األعلى وممثل حركة أمل وامام جماعة 

التبلیغ ومصالهم ابراهیم معرباني وتكلم الشیخ كمال وهبي ممثل المجلس 

االسالمي الشیعي األعلى عن مفهوم الوحدة وأهمیتها في مواجهة المؤامرات 

وهكذا . )٣(لجمعیة في لبنان وخارجه وبمواقفها الوطنیة المعتدلة وأشاد بموقف ا

صار الروافض أكثر اعتداال من أبناء المسلمین السنة وعلمائهم الذین یتلقون 

  . االهانات تلو االهانات من األحباش

وحتى موت شیخهم نزار قد ربطوه بمناسبة اختفاء الشیخ الشیعي موسى 

ن یكون اغتیال نزار حلبي في الیوم نفسه الذي الصدر، وزعموا أن اهللا شاء أ

فالحلبي : موسى الصدر» االمام«صادف ذكرى العام السابع عشر على اختفاء 

والصدر كالهما ضحیتان لكبر حجمهما وعظم تأثیرهما وألبعادهما في الحدث 

 وقد صرحوا .انتهى كالم مجلتهم)٤(» الوطني والقومي واالسالمي إقلیمیا ودولیا

ة المنار بأن جمعیة األحباش في كندا شاركت في الذكرى الثامنة عشرة في مجل

لتغییب االمام موسى الصدر وذلك في المركز االسالمي في مدینة مونتلایر بكندا 

  )٥(. مع ممثلین عن حركة أمل

                                 
 ٧ ص ٣٣نفس المصدر السابق العدد )  ١(

 ١/٣٣رد المحتار البن عابدین )  ٢(

 ٦٤ ص ١٨منار الهدى العدد )  ٣(

 ٥٠ ص ٣٦بق العدد نفس المصدر السا)  ٤(

 ٧١ ص ٤٧نفس المصدر السابق العدد )  ٥(
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وال تزال بینهم وبین الباطنیین اتصاالت دوریة دائمة وخاصة سفیر ایران 

قبال التعزیة حضره سفیر ایران ورئیس حركة أمل وفي حفل است. )١(في لبنان 

 أي - وقد وقتوها « وسفیر لیبیا قال منافقهم علیم اللسان محمود عبد العال 

 في یوم ذكرى غیاب القائد السید موسى الصدر، كأنهم أرادوا -حادثة االغتیال 

غنا ولكن خسئوا فإن هم أرادوا تبلی. لقد قضینا على قضیتین كبیرتین: أن یقولوا

الرسالة فان الرسالة أدركها بكل معانیها القائد العربي الرمز األمین السید الرئیس 

حافظ األسد وأدركها بكل معانیها فخامة الرئیس الیاس الهرواي وأدركها بكل 

معانیها دولة رئیس مجلس النواب السید نبیه بري وأدركها جمیع الوطنیین 

ثم قام . »ضاء على العروبة وعلى الوطنیةالشرفاء، لقد أرادوا بهذه الجریمة الق

رئیس حركة أمل الشیعیة نبیه بري وألقى كلمة یظهر الندم والحزن على موت 

اختفاء االمام موسى : المرة األولى:  آب٣١مرتان في « أخیه نزار حلبي قائال 

الصدر والمرة الثانیة مصیبتنا نحن في فقدان القائد الشیخ نزار، أقولها من كل 

 من باب التعبیر عن الشعور الحقیقي الذي أشعره شخصیا وتشعره حركة قلبي

أمل، كنت أنتظر نهار الخمیس رؤیة وجهه الصبوح وعندما وصلت الى مكان 

االحتفال ولم ألمحه لم أتوجس أبدا أن ید الغدر ممكن أن تمتد لهكذا قائد جمع 

لمشاریع علما وعمال بین االسالم وبین العروبة وبین الوطنیة تماما هي مبادىء ا

هذه الید التي امتدت الى أشرف وأنبل وأروع خط نلحظه في هذه اآلونة . وقوال

هذه الضربة الموجعة لم توجه : أیها االخوة. »هو االسالمي الخط العربي الوطني

علینا أن . وجهت الى سوریا األسد. وجهت الى الوطنیین. فقط الى المشاریع

وتأكدوا أنه . خطاه أن نقتدي بمسیرته لنكمل الطریقنقتدي بتعالیمه أن نقتدي ب

  )٢(.»سیعیش لیس فقط في قلبنا وانما في عقلنا ونهجنا

وما سبق ذكره یوضح خطورة جماعة اإلحباش السیاسیة بتقاربهم الفاضح 

ً                                                                    مع الشیعة وخطرهم الواضح؛ لمحاربة أهل السنة جریا وراء التوسع الشیعي 
  .الظاهر في العالم

                                 
 ٦ ص ٤٥نفس المصدر السابق العدد )  ١(

 ٧ ص ٤٥نفس المصدر السابق العدد )  ٢(
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  املبحث الرابع
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  مواقف علماء االمة من هذه الطائفة

  

  :وفیه خمس مطالب

   موقف الشیخ ابن باز رحمه اهللا من طائفة األحباش :المطلب األول

ة كبار العلماء بالمملكة ئیدائمة له موقف اللجنة ال:المطلب الثاني

  السعودیة العربیة 

  ه اهللا من طائفة االحباش  موقف الشیخ األلباني رحم:المطلب الثالث

   موقف الشیخ سعید شعبان من طائفة األحباش :المطلب الرابع

 موقف الشیخ األستاذ محمد السبیعي من طائفة :المطلب الخامس

  االحباش 
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  املبحث الرابع

  موقف علماء االمة من هذه الطائفة

  

  موقف الشيخ ابن باز رحمه اهللا من األحباش: المطلب األول

 الشیخ بن باز من الجالیة اإلسالمیة اللبنانیة بأسترالیا عن حكم لقد سؤل

من عبد العزیز بن باز إلى : "الشریعة اإلسالمیة في طائفة األحباش فأجاب

  -:المستفتى سالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد/ حضرة 

 ٢١٢فأشیر إلى استفتائك المقید بإدارة البحوث العلمیة واالفتاء برقم 

 هجریة الذي تسأل فیه عن الطائفة المنتسبة لرئیسهم ٢٥/١/١٤٠٦ وتاریخ

  .الحبشي

وأفیدك أن هذه الطائفة معروفة لدینا فهي طائفة ضالة ورئیسهم المدعو 

ٕ                                                                    عبد اهللا الحبشي معروف بانحرافه وضالله فالواجب مقاطعتهم وانكار عقیدتهم 
یقولون وال شك أن الباطلة وتحذیر الناس منهم ومن االستماع لهم أو قبول ما 

 { :من أنكر أن اهللا في السماء فهو جهمي ضال كافر مكذب لقول اهللا تعالى

   أ أ منتم من في السماء 
                          ََ ِ ِ ِ
َ ََّ ْ ُْ وما جاء في معناها من اآلیات واألحادیث الصحیحة }  ْ

  )١(.عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

  

  اإلفتاءالدائمة للبحوث العلمية و اللجنة موقف: المطلب الثاني

  :بالمملكة العربية السعودية

 فقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء أسئلة واستفسارات 

 والشخص الذي تنتمي إلیه المدعو عبد اهللا الحبشي، )جماعة األحباش(حول 

 ، ولها جمعیات نشطة في بعض دول أوربا وأمریكا واسترالیا،القاطنة في لبنان

                                 
 ٩/٣١٥مجموع فتاوى العالمة ابن باز  )  ١(
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ة لذلك ما نشرته هذه الجماعة من كتب ومقاالت، توضح فیها فاستعرضت اللجن

  .اعتقادها وأفكارها ودعوتها

ثبت : أوال: وبعد االطالع والتأمل فإن اللجنة تبین لعموم المسلمین ما یلي

في الصحیحین من حدیث ابن مسعود رضي اهللا عنه، أن النبي صلى اهللا علیه 

، وله )١(» لونهم، ثم الذین یلونهم خیر الناس قرني، ثم الذین ی« : وسلم قال

أوصیكم بتقوى اهللا تعالى والسمع « : ألفاظ أخر، وقال علیه الصالة والسالم

ٕ                                                                         والطاعة، وان تأمر علیكم عبد، وانه من یعش منكم بعدي فسیرى اختالفا كثیرا،  ٕ
ٕ                                                                           فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین، عضو ا علیها بالنواجذ، وایاكم 

: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال»  ت األمور، فإن كل بدعة ضاللة ومحدثا

ٕ                                              وان من أهم الخصال التي امتازت بها تلك القرون . حدیث حسن صحیح

تحكیم الكتاب والسنة في جمیع : المفضلة، وحازت بها الخیریة على جمیع الناس

وحیین األمور، وتقدیمهما على قول كل أحد كائنا من كان، وفهم نصوص ال

الشریفین حسب القواعد الشرعیة واللغة العربیة،وأخذ الشریعة كلها بعمومها 

وكلیاتها، وآحادها وجزئیاتها، ورد النصوص المتشابهات إلى النصوص 

المحكمات، ولهذا استقاموا على الشریعة وعملوا بها، وعضوا علیها بالنواجذ، ولم 

ة أو نقص في الدین وهم یزیدوا فیها ولم ینقصوا، وكیف یحدث منهم زیاد

ثم خلفت من بعدهم : مستمسكون بالنص المعصوم من الخطأ والزلل؟ ثانیا

خلوف كثرت فیهم البدع والمحدثات، وأعجب كل ذي رأي برأیه، وهجرت 

النصوص الشرعیة، وأولت وحرفت لتوافق األهواء والمشارب، فشاقوا بذلك 

ِ                 ومن یشاقق { : هللا سبحانه یقولالرسول األمین، واتبعوا غیر سبیل المؤمنین، وا ِ َ ُ ْ َ َ
 الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى 

        
                                                                                                      َّ

َ َ ََ ََ ُ َ
ِ ِ ِ ِِّ ُ َْ َِ ْ ْْ ِْ ِ َِ َُ َُ َْ َّ َ ُ َ ََ َّ ْ َ َّ

  ونصله جهنم وساءت مصیرا 
   

                                  ً َ
ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َ ََ َّ َ ْ ومن فضل اهللا عز وجل على هذه األمة أنه }  ُ

اء الراسخین من یقوم في وجه كل بدعة تشوه یقیض في كل عصر من العلم

جمال الدین، وتعكر صفوه، وتزاحم السنة أو تقضي علیها، وهذا تحقیق لوعد اهللا 

     إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون { : بحفظ دینه وشرعه في قوله سبحانه
           

                                           َ ُُ ِْ
َ َُ َ َّ ََِّٕ َ ْ

ِّ َ َ ْ ََّ ِ

                                 
 ومسلم في صحیحه ٢٥٠٩أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الشهادات رقم الحدیث )  ١(

  ٢٥٣٣ة رقم الحدیثكتاب فضائل الصحاب
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 في الصحاح والسنن وقول النبي صلى اهللا علیه وسلم في الحدیث الثابت}

ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهللا، ال یضرها من  « :والمسانید وغیرها

 وله ألفاظ ،»خذلهم أو خالفهم حتى یأتي أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس 

ظهرت في الربع األخیر من القرن الرابع عشر الهجري جماعة : ثالثا. أخرى

 من الحبشة إلى الشام بضاللته، وتنقل بین یتزعمها عبد اهللا الحبشي الذي نزح

 وأخذ یدعو الناس على طریقته، ویكثر ،دیاره حتى استقر به المقام في لبنان

أتباعه وینشر أفكاره التي هي أخالط من اعتقادات الجهمیة والمعتزلة والقبوریة 

 ویتعصب لها ویناظر من أجلها، ویطبع الكتب والصحف الداعیة ،والصوفیة

والناظر فیما كتبته ونشرته هذه الطائفة یتبین له بجالء أنهم خارجون في . إلیها

باطلة فمن اعتقاداتهم ال) أهل السنة والجماعة(اعتقادهم عن جماعة المسلمین 

  :على سبیل المثال ال الحصر

 ومعلوم أن عقیدة .أنهم في مسألة اإلیمان على مذهب أهل اإلرجاء  المذموم -١

ا الصحابة والتابعون ومن سار على هدیهم إلى المسلمین التي كان علیه

یومنا هذا أن اإلیمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فال بد أن 

ٕ                                                               یكون مع التصدیق موافقة وانقیاد وخضوع للشرع المطهر، واال فال صحة 
وقد تكاثرت النقول عن السلف الصالح في تقریر هذه . لذلك اإلیمان المدعى

وكان اإلجماع من : ومن ذلك قول اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالىالعقیدة، 

اإلیمان قول وعمل : الصحابة والتابعین ومن بعدهم، ومن أدركناهم یقولون

  .ونیة، ال یجزئ واحد من الثالث إال باآلخر

یجوزون االستغاثة  واالستعاذة  واالستعانة  باألموات ودعائهم من دون اهللا  -٢

ٕ                                                   كبر بنص القرآن والسنة واجماع المسلمین، وهذا الشرك تعالى، وهذا شرك أ
هو دین المشركین األولین من كفار قریش وغیرهم، كما قال اهللا سبحانه 

                                 ویعبدون من دون الله ما ال یضرهم وال ینفعهم ویقولون هؤالء { : عنهم
                                                         ِ ِ َِ َ َُ َُ ُ َْ َُ ُ ََ َ ُ َ ُ ََ َ َْ ُ ْْ ُ ُُّ َ
َّ ِ ْ

ِ                           شفعاؤنا عند الله  َِّ َ ْ َ ُ َ َ        فاعبد الله مخلصا له الدین { : وعالوقال جل } ُ
    

                             َ ِّ ُ َ َُ ً
ِ ِْ ُ

َّ ْ ََ    أ ال }  { َ
                    لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه أ ولیاء ما نعبدهم إال لیقربونا إلى 

                 
  
                                    َ                                       َ ُِ َِ َُ ُ ُ ََِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ

ْ ُ ُْ ُ َ َْ َ َْ ُِ ِ َّ َ ُ
َّ َّ
َ ْ ِّ

     الله زلفى إن الله یحكم بینهم في ما هم فیه یخ
    

          
                                                   ْ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ُُْ َ َ ْ ُْ ُ

َّ ََّّ ِ َ ْ     تلفون إن الله ال یهدي من هو ُ
  
                                     َ ُ ْ َ
ِ ِ
ْ َ ََ َّ َّ ِ َ ُ َ

ٌ                كاذب كفار  َّ َ ٌَ              قل من ینجیكم من ظلمات البر والبحر { : وقال سبحانه}  ِ
                                            ِ ْ ََ َ ُْ ْ َُ ِّ ِ ِ
َ َُ ْ ْْ ُ ِّ ْ ُ

َ                        َ                                                                    تدعونه تضرعا وخفیة لئن أ نجانا من هذه لنكونن من الشاكرین  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َ َُ َ َ ًَ ْ َْ َ ً َ ُ ُْ ُْ َ ُّ َ  قل الله }  { َْ
           ُ
َّ ِ ُ
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                 نجیكم منها ومن كل كرب ثم أ نتم تشركون ُ  ی
 

    
              َ                          َ ُ ْ َ ُ ُِ ُ ُْ َ ْْ َُّْ ٍ

ْ
ِّ ْ ِ َ

ِ ِّ َّ َ     وأ ن { : وقال جل وعال} َ َ
    المساجد لله فال تدعوا مع الله أ حدا 

     
               َ                             ً ََ ُ

ِ ِ َِّ َّ
َ َ ََْ َ َ ِ َ           ذلكم الله ربكم له { : وقال سبحانه}  ْ

 
                   ُ َُ َْ َُ ُُّ َّ

ُ
ِ

     الملك والذین تدعون من دونه ما یملك
     

        
                                      ُ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َُ ُ
ِ ُ ْ َ ََْ َّ

َ ُ ْ ٍ                   ون من قطمیر ْ ِ ِ ِْ ْ َ                    إن تدعوهم ال }  { َ ْ ُ ُْ َْ ِ

                 یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ویوم القیامة یكفرون بشرككم وال 
                                                                                                  َ َْ َ َْ ُ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ
ْ ِ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ َ ََ ْ ُْ َ َ ُُ

ٍ                          ینبئك مثل خبیر  ِ َ ُ َْ ِ » الدعاء هو العبادة « : وقال النبي صلى اهللا علیه وسلم}  َُُِّ

ل السنن بإسناد صحیح واآلیات واألحادیث في هذا المعنى كثیرة، أخرجه أه

وهي تدل على أن المشركین األولین یعلمون أن اهللا هو الخالق الرازق النافع 

ٕ                                                                          الضار، وانما عبدوا آلهتهم لیشفعوا لهم عند اهللا، ویقربوهم لدیه زلفى؛ فكفرهم 
حتى تكون العبادة هللا سبحانه بذلك، وحكم بكفرهم وشركهم، وأمر نبیه بقتالهم 

      وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كله لله { : وحده كما قال سبحانه
                                                                   ِ ِ ِ َِّ ُّ
ُ َ َُ ُ ُُ َ َِّ َ ٌَ َْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ  {

وقد صنف العلماء في ذلك كتبا كثیرة، وأوضحوا فیها حقیقة اإلسالم الذي 

قائدهم بعث اهللا به رسله، وأنزل به كتبه، وبینوا فیها دین أهل الجاهلیة وع

شیخ إإلسالم : وأعمالهم المخالفة لشرع اهللا، ومن أحسن من كتب في ذلك

قاعدة : (ابن تیمیة رحمه اهللا تعالى، في كتبه الكثیرة، ومن أخصرها كتابه

 . أن القرآن عندهم لیس كالم اهللا حقیقة - ٣). جلیلة في التوسل والوسیلة

 تعالى یتكلم متى شاء، ٕ                                                ومعلوم بنص القرآن والسنة واجماع المسلمین، أن اهللا

كیف شاء، على الوجه الالئق بجالله سبحانه، وأن القرآن الكریم كالم اهللا 

  وان أ حد من المشركین { : تعالى حقیقة، حروفه ومعانیه، كما قال اهللا تعالى
                            َ    َ َ
ِ ِِ ْ ُ ْ ٌ َ ْ َِٕ

  استجارك فأ جره حتى یسمع كالم الله 
             

                            َ         ِ َّ
َ َ َ َ َ ْ َْ َ ََّ ُ ْ

ِ َ َ َ ََّ      وكل{ : وقال سبحانه}َ    م الله موسى َ
 

             َ ُ ُ
َّ

َ
 تكلیما 

          ً
ِ ْ ْ                                         وتمت كلمت ربك صدقا وعدال { : وقال جل وعال}  َ َْ َ ًَ ِ َِ ِّ َ ُ َ َ ْ َّ : وقال سبحانه}  َ

                  وقد كان فریق منهم یسمعون كالم الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم { 
    
          

                                                                            ْ ُُْ َْ َُ َُ َ َ ُ َ ُ ََ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ُ َ َِّ َُّ َّ

َ َ َ ََ َُ ْ ٌ ِ ْ
َ            یعلمون  ُ َ ْ              ریدون أ ن یبدلوا كالم الله قل لن تتبعونا ُ  ی{ : وقال جل جالله}  َ

                                          َ      َ ُ ََِّ ْ َْ ُْ ُ ِ َّ
َ َ َ ِّ َُِ َ ُ

      كذلكم قال الله من قبل 
  
 
 

                          ُ ََْ َْ
ِ ِ
ُ
َّ

ْ ُ وتواتر عن . واآلیات في هذا المعنى كثیرة معلومة}  ََ

السلف الصالح إثبات هذه العقیدة، كما نطقت بذلك نصوص القرآن والسنة 

  .وهللا الحمد والمنة

وص الواردة في القرآن والسنة، في صفات اهللا جل یرون وجوب تأویل النص -٣

وعال، وهذا خالف ما أجمع علیه المسلمون، من لدن الصحابة والتابعین 

ومن سار على نهجهم، إلى یومنا هذا، فإنهم یعتقدون بوجوب اإلیمان بما 
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دلت علیه نصوص أسماء اهللا وصفاته من المعاني من غیر تحریف وال 

  تعطیل وال

مثیل، بل یؤمنون بأن اهللا سبحانه لیس كمثله شيء وهو السمیع تكییف وال ت -٤

البصیر، فال ینفون عنه ما وصف به نفسه، وال یحرفون الكلم عن مواضعه، 

وال یلحدون في أسمائه وآیاته، وال یكیفون وال یمثلون صفاته بصفات خلقه؛ 

: هللا تعالىألنه ال سمي له، وال كفو له، وال ند له، قال اإلمام الشافعي رحمه ا

آمنت باهللا وبما جاء عن اهللا على مراد اهللا، وآمنت برسول اهللا وبما جاء (

: وقال اإلمام أحمد رحمه اهللا تعالى). عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا

نؤمن بها ونصدق وال نرد شیئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى اهللا علیه (

لى اهللا علیه وسلم وال نصف وسلم حق وصدق، وال نرد على رسول اهللا ص

  ).اهللا بأكثر مما وصف به نفسه

 وعقیدة المسلمین .نفي علو اهللا سبحانه على خلقه : ومن عقائدهم الباطلة -٥

التي دلت علیها آیات القرآن القطعیة، واألحادیث النبویة، والفطرة السویة، 

، أن اهللا جل جالله، عال على خلقه، مستو على عرشه: والعقول الصریحة

َ                    ثم استوى على { : قال اهللا تعالى. ال یخفى علي شيء من أمور عباده َ ََ ْ َُّ
ِ          العرش  ْ َ  إلیه یصعد الكلم { : في سبعة مواضع في كتابه، وقال جل شأنه}  ْ

                           ُ
ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َِْ

        الطیب والعمل الصالح یرفعه 
                                  ُ َ ُ ُُ ََ ْ
ِ َّ ُ َ ْ َ  وهو العلي العظیم { : وقال جل وعال}  َِّّ

  
                         ُ

ِ ِ
َ َْ ُّْ َ َُ  {

َ                              سبح اسم ربك األعلى { :  وعزوقال جل ْ َ ْ َ ِّ َِّ َ ْ ِ     ولله یسجد { : وقال جل جالله}  َ
   

           ُ ُ َْ
ِ َِّ

َ
   ما في السماوات وما في األرض من دابة والمالئكة وهم ال یستكبرون 

                     
                                                                       َ ُ ْ

ِ ْ َ ََ ْ َ ُ َْ َ َ َُ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َّ َ ِ َْ َّْ }  {

                     یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون 
   

                                          َ َ َُ ْ ْ ُ ََ َ ْْ ُ َ ََُ ْ َ َُ
ِ ِ ْ

ِ َّ . غیرها من اآلیات الكریماتو}  َ

وثبت عن النبي صلى اهللا علیه وسلم من األحادیث الصحاح الشيء الكثیر، 

قصة المعراج المتواترة، وتجاوز النبي صلى اهللا علیه وسلم السموات : ومنها

سماء سماء، حتى انتهى إلى ربه تعالى، فقربه وأدناه، وفرض علیه الصلوات 

بین موسى علیه السالم وبین ربه تبارك خمسین صالة، فلم یزل یتردد 

 فیسأله كم فرض علیه؟ فیخبره ،وتعالى، ینزل من عند ربه إلى عند موسى

. ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف، فیصعد إلى ربه فیسأله التخفیف :فیقول

قال : ومنها ما في الصحیحین من حدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه قال

لما خلق اهللا الخلق كتب في كتاب فهو « : رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم
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 وثبت في الصحیحین من ،» إن رحمتي تغلب غضبي : عنده فوق العرش

حدیث أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه، أن النبي صلى اهللا علیه وسلم 

 وفي صحیح ابن خزیمة ،» أال تأمنوني وأنا أمین من في السماء « : قال

العرش فوق الماء، « :  علیه وسلم قالوسنن أبي داود أن النبي صلى اهللا

 وفي صحیح مسلم وغیره في ،» واهللا فوق العرش، وهو یعلم ما أنتم علیه 

في : قالت" أین اهللا؟"« : قصة الجاریة، أن النبي صلى اهللا علیه وسلم لها

 .» أعتقها فإنها مؤمنة : "أنت رسول اهللا، قال: قالت" من أنا؟: "السماء، قال

الصحابة والتابعون وتابعوهم : قیدة النقیة درج المسلمونوعلى هذه الع

ولعظم هذه المسألة وكثرة دالئلها التي . بإحسان إلى یومنا هذا والحمد هللا

تزید على ألف دلیل أفردها أهل العلم بالتصنیف، كالحافظ أبي عبد اهللا 

: ، والحافظ ابن القیم في كتابه)العلو للعلي الغفار: (الذهبي في كتابه

 ). اجتماع الجیوش اإلسالمیة(

أنهم یتكلمون في بعض أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم بما ال یلیق  -٦

ومن ذلك تصریحهم بتفسیق معاویة رضي اهللا عنه، وهم بذلك یشابهون 

 والواجب على المسلمین اإلمساك عما شجر بین - قبحهم اهللا- الرافضة 

 مع اعتقاد فضلهم، ومزیة الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین، وحفظ ألسنتهم

صحبتهم لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى اهللا 

ال تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا « : علیه وسلم أنه قال

{ : رواه البخاري ومسلم ویقول جل وعال»  ما بلغ مد أحدهم وال نصیفه 

 والذین جاءوا من بعدهم
    

      
 
                      ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ُ َ

َّ
   یقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان َ

                
    

                                                             ِ َ
ِ ِ ِِْ َ َ َ َُ َُ ََ َ َ

ِ ِ َِّ
َ َْ َْ ُْ َّ َ

 وال تجعل في قلوبنا غال للذین آمنوا ربنا إنك رءوف رحیم 
     
                 

                                                            ٌ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌَ ُ ََ َِّ َِ ُ َ َّْ َ َ

َّ � ُُ ْ َ وهذا االعتقاد }  ََ

السلیم نحو أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم هو اعتقاد أهل السنة 

والجماعة على مر القرون، قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي رحمه اهللا تعالى 

ونحب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : (في بیان عقیدة أهل السنة والجماعة

علیه وسلم، وال نفرط في حب أحد منهم، وال نتبرأ من أحد منهم، ونبغض 

ٕ            دین وایمان من یبغضهم، وبغیر الخیر یذكرهم، وال نذكرهم إال بخیر، وحبهم 
ومما یؤخذ على هذه : رابعا). ٕ                                واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغیان

الجماعة ظاهرة الشذوذ في فتاویها، ومصادمتها للنصوص الشرعیة من قرآن 
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إباحتهم القمار مع الكفار لسلب أموالهم، وتجویزهم : أو سنة، ومن أمثلة ذلك

لى فتنة، وتجویزهم سرقة زروعهم، وحیواناتهم، بشرط أن ال تؤدي السرقة إ

تعاطي الربا مع الكفار، وجواز تعامل المحتاج بأوراق الیانصیب المحرمة، 

تجویزهم النظر إلى المرأة األجنبیة في : ومن مخالفاتهم الصریحة أیضا

المرآة، أو على الشاشة ولو بشهوة، وأن استدامة النظر إلى المرأة األجنبیة 

ن بدن المرأة التي ال تحل له لیس لیس حراما  وأن نظر الرجل إلى شيء م

بحرام  وأن خروج المرأة متزینة متعطرة مع عدم قصدها استمالة الرجال إلیها 

ٕ                                                                       لیس بحرام  واباحة االختالط بین الرجال والنساء  إلى غیرها من تلك الفتاوى 
الشاذة الخرقاء، التي فیها مناقضة للشریعة، وعد ما هو من كبائر الذنوب 

نسأل اهللا العافیة من أسباب سخطه . ائزات المباحاتمن األمور الج

ومن أسالیبهم الوقحة للتنفیر من علماء األمة الراسخین، : خامسا. وعقوبته

سبهم وتقلیلهم والحط من -واإلقبال على كتبهم، واالعتماد على نقولهم 

اإلمام المجدد شیخ اإلسالم : أقدارهم، بل وتكفیرهم، وعلى رأس هؤالء العلماء

 - رحمه اهللا تعالى-و العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیة أب

عبد اهللا الحبشي ألف كتابا خاصا في هذا اإلمام المصلح، : حتى إن المدعو

نسبه فیه إلى الضالل والغوایة، وقوله ما لم یقله، وافترى علیه، فاهللا حسیبه، 

 اإلمام المجدد، الشیخ ومن ذلك أیضا طعنهم في. وعند اهللا تجتمع الخصوم

 ودعوته اإلصالحیة التي قام بها - رحمه اهللا تعالى- محمد بن عبد الوهاب 

في قلب جزیرة العرب، فدعا الناس إلى توحید اهللا تعالى ونبذ اإلشراك به 

ٕ                                                                         سبحانه، والى تعظیم نصوص القرآن والسنة والعمل بها، واقامة السنن واماتة  ٕ ٕ
 من معالم الدین، وأمات به ما شاء من البدع البدع، فأحیا اهللا به ما اندرس

 في جمیع أقطار -بفضل اهللا ومنته- والمحدثات، وانتشرت آثار هذه الدعوة 

العالم اإلسالمي، وهدى اهللا بها كثیرا من الناس، فما كان من هذه الجماعة 

الضالة إال أن صوبوا سهامهم نحو هذه الدعوة السنیة ومن قام بها، فلفقوا 

 وروجوا الشبهات، وجحدوا ما فیها من الدعوة الصریحة إلى الكتاب األكاذیب

والسنة، فعلوا ذلك كله تنفیرا للناس من الحق، وقصدا للصد عن سواء 

وال شك أن بغض هذه الجماعة لهؤالء الصفوة . السبیل، عیاذا باهللا من ذلك

لحقد المباركة من علماء األمة دلیل على ما تنطوي علیه قلوبهم من الغل وا

على كل داع إلى توحید اهللا تعالى، والمتمسك بما كان علیه أهل القرون 
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. المفضلة من االعتقاد والعمل، وأنهم بمعزل عن حقیقة اإلسالم وجوهره

وبناء على ما سبق ذكره وغیره مما لم یذكر؛ فإن اللجنة تقرر ما : سادسا

  : یلي

أهل (لمین أن جماعة األحباش فرقة ضالة، خارجة عن جماعة المس -١

، وأن الواجب علیهم الرجوع إلى الحق الذي كان علیه )السنة والجماعة

الصحابة والتابعون في جمیع أبواب الدین في العمل واالعتقاد، وذلك 

  .خیر لهم وأبقى

ال یجوز االعتماد على فتوى هذه الجماعة؛ ألنهم یستبیحون التدین  -٢

، ویعتمدون األقوال بأقوال شاذة، بل ومخالفة لنصوص القرآن والسنة

البعیدة الفاسدة لبعض النصوص الشرعیة، وكل ذلكیطرح الثقة بفتاویهم 

  .واالعتماد علیها من عموم المسلمین

عدم الثقة بكالمهم على األحادیث النبویة، سواء من جهة األسانید، أو  -٣

 .من جهة المعاني

یجب على المسلمین في كل مكان الحذر والتحذیر من هذه الجماعة  -٤

الضالة، ومن الوقوع في حبائلها تحت أي اسم أو شعار، واحتساب 

واللجنة . النصح ألتباعها والمخدوعین بها، وبیان فساد أفكارها وعقائدها

إذ تقرر ذلك وتبینه للناس تسأل اهللا سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته 

العلى أن یجنب المسلمین الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن یهدي 

سلمین، وأن یصلح أحوالهم، وأن یرد كید الكائدین في نحورهم، ضال الم

 .وأن یكفي المسلمین شرورهم، إنه على كل شيء قدیر، وباإلجابة جدیر

  .وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
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  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: المطلب الثاني

   الرئیس         .. .نائب الرئیس..           .ضوع..           .عضو   

  .)١(اهللا بن بازعبدالعزیز بن عبد..  .عبد العزیز آل الشیخ   .. .صالح الفوزان     .. .بكر أبو زید   

وما سبق ذكره عرض لمواقف العلماء ودور اإلفتاء لتلك العقائد المنافیة 

  .للكتاب والسنة

  

  األلباني رحمه اهللا من جماعة األحباشموقف الشيخ : لمطلب الثالثا 

ّ                                                             قال الشیخ المحدث محمد ناصر الدین األلباني في إجابته على سؤال 
قبل أن أشرع في اإلجابة : "السائل أن األحباش یقولون أن اهللا بال مكان فأجاب

ً               ُ                                                            على هذا السؤال أ طمئن المسلمین جمیعا الحاضرین منهم والغائبین، الرجال منهم  ُ
بأن اهللا تبارك وتعالى منزه عن كل مكان، ذلك ألن المكان یقصد به ما والنساء، 

ولكن هذه الكلمة التي تلقى من أولئك الناس . كان عدما ثم خلقه اهللا عز وجل

المعروفون عند أهل العلم بأنهم یحیون سنة سیئة من علم الكالم ) أي االحباش(

  ".القائم على العقل

، بل إن هناك عالمان بالكتاب والسنة، ً                     ولیت كان العقل موحدا: "ثم قال

ولكن أحدهما یعتمد على فهم الكتاب والسنة على الفهم السلفي واآلخر یعتمد 

أي (على فهمه إیاهما ولیس على فهم السلف الصالح لهما، هؤالء الناس 

ّ                                                              من علماء الكالم المحدثین أو أولئك العلماء القدامى كلهم یحكمون ) األحباش
  ".یس على فهم السلف الصالح لهماعقولهم فقط ول

أن تلك الفرقة الحبشیة الذین یقولون هذه الكلمة یتبین لنا بهذه : "ثم قال

الكلمة الموجزة أنها كلمة حق أرید بها باطل، أي قولهم أن المكان مخلوق، وال 

�                                                                 یعقل أن یكون اهللا عز وجل حاال في مخلوق، هذا كالم صحیح لكنها كلمة حق 

  ".لأرید بها باط

                                 
 ١٢/٣٠٩فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء )  ١(
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أما ما هو الباطل الذي یراد بهذه الكلمة فهو أنهم یریدون أن "ثم قال 

َّ                                                                  یعطلوا اهللا عز وجل عن صفاته وعن أسمائه تبارك وتعالى المصرح بها في  ّ

القرآن وفي السنة الصحیحة، فنحن نقول معهم بأن اهللا عز وجل لیس في مكان، 

الرحمن على العرش {آن ولكن هل یقولون معنا كما قال اهللا عز وجل في القر

} إلیه یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعه{هل یقولون معنا ] ١[}استوى

  ]١٠فاطر [

  .ال: الجواب ولألسف: "قال

إذن تلك كلمة حق أرید بها باطل واآلن سیتضح لكم ولكل من قد تسرب 

  :إلیه أو إلیهن شيء من شبه أولئك األحباش فنقول

سه بهذه اآلیات وفي األحادیث الصحیحة أن هللا إن اهللا تعالى قد وصف نف

تبارك و تعالى صفة العلو فال جرم أن المصلي حینما یسجد یقول سبحان ربي 

  ".األعلى

إن هذه النصوص القاطعة الداللة على أن هللا تعالى صفة العلو "ثم قال 

مع قولهم إن اهللا لیس في ) أي األحباش(هل هم یقولون . على المخلوقات كلها

  ".كان أن اهللا على العرش استوى؟ ال یقولون بذلكم

  :ّ                                                      والسبب یعود إلى أمرین اثنین، واألمر كما یقال أحالهما مر"ثم قال 

إما أن یكون األمر هذا یعود إلى انحراف في الفكر والعقل بل إلى نقص 

ٕ                                                                     في العقل والفهم، واما أن یكون القصد هدم اإلسالم من أقوى جوانبه أال وهو 
  .ّ                                                المتعلقة باهللا تبارك وتعالى، وكما علمتم أحالهما مرالعقیدة 

 ال - وهنا یظهر جهل هؤالء أو كیدهم- نحن نقول بأنه ال تالزم "ثم قال 

ً                                                                   تالزم إطالقا بین صفة العلو هللا عز وجل على المخلوقات كلها وبین أن یكون 
ً                                                                  هو في مكان، ألن المكان حینما یطلق إنما یراد به شيء كان مسبوقا با ّ لعدم ثم ُ

  ".خلقه اهللا عز وجل

هؤالء لهم قولة من أبطل ما یقوله كافر ال أقول مسلم، أولئك "ثم قال 

الذین یقولون أن اهللا لیس في مكان كما تقول المعتزلة وكما یقول األحباش، 
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هؤالء ال یقولون إن اهللا عز وجل له صفة العلو على المخلوقات كلها ال یعلم 

  !!"هذه هي عقیدة األحباش: ماذا یقولون؟ یقولون. جلكیفیة ذلك إال اهللا عز و

  أهل السنة لیسوا شیوعیین

أرجوا من الذین تمكن األحباش من الوسوسة إلیهم أن یعرفوا حقیقة "

وسوستهم أال وهي جحد الخالق والمصیر إلى اإللحاد المطلق كما هو مذهب 

  . شيء إال المادةالشیوعیین والدهریین والزنادقة والمالحدة الذین یقولون ال

لیس فوق وال : (یقولون) أي األحباش(إسمعوا األن ماذا یصفون ربهم 

، )"تحت وال عن یمین وال عن یسار وال أمام وال خلف وال داخل العالم وال خارجه

ها نحن اتفقنا معهم أن المكان مخلوق وهو العالم، فاهللا لیس داخل العالم، : "قال

  "س خارج العالم؟لكن ما بالهم یقولون أیضا لی

هذا هو اإللحاد، وهذا هو الجحد المطلق، وزاد بعضهم في اإلغراق : "قال

ال متصال به : (والتعطیل وفي النفي فقالوا بعد أن قالوا ال داخل العالم وال خارجه

  ".، هذا هو الجحد، هذا هو الذي یقوله الدهریون جمیعا)وال منفصال عنه

خ اإلسالم ابن تیمیة مع خصمه أمام َ                              ثم ذكر القصة التي دارت بین شی

الحاكم، ولما تبین للحاكم ضالل هؤالء العلماء الذین یقولون كما یقول أحباش 

  ".هؤالء قوم أضاعوا ربهم: "الیوم بأن اهللا لیس في مكان قال الحاكم

  .ثم ذكر شیخ اإلسالم أن أهل السنة والجماعة لیسوا معطلة وال مجسمة

یعبد ) أمثال الحبشي(م یعبد صنما والمعطل الحقیقة أن المجس: "وقال

  ".ً     عدما

صف لنا : إننا لو قلنا ألفصح رجل باللغة العربیة"ثم قال الشیخ األلباني 

المعدوم الذي ال وجود له، لما استطاع أن یصفه بأكثر مما یصف هوالء 

  !"معبودهم وربهم

َ        حاش هللا، فالمعدوم هو الذي لیس داخل العالم وال خارجه، فهل اهللا كذلك؟ 
  ".كان اهللا وال شيء معه
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یبقى هنا أن نقول لهؤالء األحباش وأمثالهم من المنحرفین عن عقیدة "

السلف الصالح أن اهللا عز وجل فوق العرش إستعال بنص القرآن الكریم وتفسیر 

  ".السلف الصلح

ّ                                                         والرسول صلى اهللا علیه وسلم  هو الذي سن لنا أن نسأل من نشك 
اهللا في "ّ                                     ، وبالتالي سن لنا الجواب أن یكون هو "أین اهللا"ه بإیمانه، أن نسأل

وذلك ما ثبت من حدیث الجاریة عند مسلم، والتي سألها رسول اهللا " السماء

أعتقها فإنها : "في السماء، فقال لسیدها: قالت.  أین اهللا:صلى اهللا علیه وسلم 

  )١(".مؤمنة

نسأل األحباش وأمثالهم ومن منطلق هذا الحدیث سن لنا أنه یجوز لنا أن 

نوجه السؤال إلى هؤالء األحباش أو غیرهم ممن هم . فستراهم حیارى" أین اهللا"

: ، ویجب أن یكون جوابهم كما قالت الجاریة"أین اهللا"على شاكلتهم في ضاللهم 

  .اهللا في السماء

ً                                                                    لكن لیس بمفهومهم في ظرفیة، ال وانما بالمفهوم الذي وضحه الحدیث أوال  ّ ٕ
أي أن اهللا في السماء، أي على السماء أي . ً                           ان علیه سلفنا الصالح ثانیاوما ك

  .على العرش ألن كل ما عالك فهو سماء

ً                                                                   فحینئذ تسد الطرق كلها أمام هؤالء األحباش الذین یظنون أوال أنه ال یجوز 
" اهللا في السماء: "أن یسأل المسلم أین اهللا، وثانیا یظنون أنه ال یجوز له أن یقول

أین " أن تبین لهم أن النبي صلى اهللا علیه وسلم هو الذي سن هذا السؤال بعد

وهو الذي شهد لتلك الجاریة باإلیمان حینما نطقت بلفظ القرآن أن اهللا في " اهللا

  ".السماء

كیف یقولون . إن هؤالء األحباش ینكرون الید ویقولون الید جارحة: "ثم قال

ؤالء من أجهل الناس إن لم یكونوا من أضل إن ه. إن الید التي ذكرها اهللا جارحة

الناس ذلك ألنهم یقیسون الغائب على الشاهد بل یقیسون غیب الغیوب وهو اهللا 

تبارك وتعالى على أنفسهم، هذا في منتهى الحماقة إن لم یكن في منتهى 

  ".الضالل

                                 
  ٥٣٧أخرجه مسلم في كتاب الصالة باب تحریم الكالم في الصالة رقم الحدیث )  ١(
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مادام أن هللا ذات الكمال كذلك یقال في سائر الصفات لقوله : "ثم قال

فهو سمیع وبصیر، صدق اهللا، } لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر{: تعالى

  ".لكن سمعه لیس كسمعنا، بصره لیس كبصرنا

قال . ً                            فیها اشتراك لفظي لیس حقیقیا) أي بهذه الصفات(إن في الغالب "

ً                                                  فجعلناه سمیعا بصیراووصف نفسه بأنه سمیع بصیر فقال{: تعالى عن بني آدم ً :

} وهو السمیع البصیر{إذا إذا كان اهللا عز وجل قال ، ف}وهو السمیع البصیر{

ً                                                                    ووصف آدم علیه الصالة والسالم بأنه جعله سمیعا بصیرا، فعلى طریقة هؤالء  ً
إما أن نقول أن اهللا لیس : األحباش وأمثالهم من المعطلة ال بد من أحد شیئین

ً                                    ألنه قال في آدم فجعلناه سمیعا بصیرا} وهو السمیع البصیر{كما قال  ، أو أن ً

ً                                                             هو كما وصف به نفسه لكن قوله في آدم فجعلناه سمیعا بصیرا لیس : نقول ً
كذلك، فال بد من تعطیل أحد الوصفین، إما ما كان متعلقا باهللا عز وجل وهذا 

ً                                                                        كفر، واما ما كان متعلقا بوصف اهللا آلدم علیه الصالة والسالم بأنه جعله سمیعا  ٕ
ٕ                            بصیرا، وانكار هذا أیضا كفر ً.  

ائرون ما بین كفر وكفر وذلك عاقبة من ال یتبع السلف الصالح، فهم د

ّ                                                      وكل خیر في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وهللا : ولذلك قیل
  )٢(.)١("الحمد والمنة

  قف الشيخ سعيد شعبان من األحباشمو: المطلب الرابع

ّ                                                          وقد رد الشیخ سعید شعبان حفظه اهللا أمیر حركة التوحید اإلسالمي 
السابق في لبنان على نائب جمعیة األحباش عدنان طرابلسي الذي كان یقول 

بأن األحباش یخالفون الحركات اإلسالمیة وأنهم لیسوا أصولیین ولیسوا إرهابیین 

  :فقال

                                 
موسوعة العالمة اإلمام المجدد محمد ناصر الدین األلباني جمع شادي بن محمد : انظر) ١(

٦/٢٩٦. 

ً أحكام بكفر هذه الجماعة بناءا على كالمهم، هو تكفیر عام لمنهج ما سبق ذكره من) ٢(

  .قریب كل القرب من االعتقاد الباطل للمبتدعة والرافضة

 .-واهللا أعلم–ٕوان كنا مع التوقف في التفكیر بصفة عامة وخاصة في حق المعین   
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التي نفت عن نفسها األصولیة واإلرهاب ) أي األحباش(إن هذه الفرقة "

 أصول، ولكل ركن من إنها بذلك قد تخلت عن روح اإلسالم، ألن لإلسالم

اإلسالم أصول، فللصالة وللحج أصول، ولكل ركن من أركان اإلسالم أصول، 

  ".ومن تخلى عن هذه األصول فقد تخلى عن روح اإلسالم

ً                                                     وكذلك من نفى عن نفسه اإلرهاب ألعداء اهللا یكون بذلك رادا : "ثم قال
استطعتم من قوة ومن وأعدوا لهم ما {لصریح القرآن، ألن اهللا سبحانه وتعالى قال 

، فقد سمى اهللا سبحانه وتعالى ]٨[}ّ                                   رباط الخیل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم

  ".المسلمین إرهابیین ألعداء اهللا وأعدائهم

ً                                                             ثم تابع قائال في رده على الحبشي مبینا للمسلمین فتاویه الضالة إن كل : "ً

عداوتهم هو أو رئیس حزب یغریك بالمسلمین وب) مثل الحبشي(عالم أو شیخ 

]. ١٠الحجرات [} فأصلحوا بین أخویكم{إنسان ظالم، ألن اهللا تعالى یقول 

إن كل حزب یقول لك . فرقوا بین أخویكم وعادوا بین أخویكم: والحبشي یقول

نحن على حق واألمة على باطل قل له أنت على باطل والقرآن هو الحق الذي 

  ].١٠الحجرات [} إنما المؤمنون إخوة{قال 

إن كل جمعیة تخرج بمفاهیم جدیدة للحیاة تخالف صریح القرآن : "الثم ق

  ".هي جمعیة دخیلة ال یجوز االنتساب إلیها وال االعتراف بوجودها بین المسلمین

ً                                                     باألمس سمعت على التلفاز إنسانا معمما یقول بأن الحكم : "ً          وقال أیضا ً
ً                               بغیر ما أنزل اهللا الیعد كفرا باهللا من إنسان أجرأ على اهللا وعلى باهللا علیكم، هل . ّ

ً                                                                  كتاب اهللا من شیخ معمم یقول بأن الحكم بغیر ما أنزل اهللا ال یعد كفرا؟؟ ّ ُ  

ومن لم یحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم {ألم یقل اهللا تعالى في القرآن 

ٌ                    أوصاف ثالثة هي أشنع . }فأولئك هم الفاسقون}{فأولئك هم الظالمون} {الكافرون
في حكام العرب الذین یحكمون بغیر ما أنزل اهللا وبحكام أوصاف ذكرها اهللا 

  .الكفر العالمي

ویأتي شیخ معمم ال أدري من أین اشترى عمامته ومن أین تقاضى ثمنها 

ّ                                                                   یكذب كالم اهللا بكل وقاحة، ویتحدث من أجل أن یتقرب إلى حكام العرب یرید 
هل أنت موفق َّ                                                       أن یخطب ودهم، أتخطب ود الظالمین وتترك حب رب العالمین؟ 
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إلى هذه الدرجة في اختیارك، تختار الظالمین أولیاء وتترك الولي العزیز العظیم 

ٕ                                                           من أجل أن تتقرب إلى كفار العرب والى حكام أمریكا واسرائیل؟ ٕ  

من هي الجمعیة التي تدعو بهذه الدعوة والتي تحمل على : "ثم قال

  ".ي العالمالمسلمین وتتهمهم في الوقت الذي تبرئ ساحة المجرمین ف

هذه الجمعیة أو أي حركة تبدل كالم اللـه تعالى إجعلها تحت قدمك :"إن

  . هي وشیخها

ّ                                                         فاألعز أن تجعل العزیز هو الذي ینطقك بالحق والتترك ضاال مضال 
  .یدعوك ألن تكفر بالمحكم من القرآن من أجل أن ترضي عنك الحكام یا ظالم

أن یكفروا ) أي بفرقة األحباش(إلى هذا الحد تبلغ الجرأة ببعض األحزاب 

  !"بالقرآن لیشتروا به ثمنا قلیال كبني إسرائیل؟

ٕ                                                                    إن أحبار الیهود هم الذین بدأوا هذه البدعة الضالة واذا بكثیر من هذه "
األمة یفتي فتاوى تلغي كتاب اهللا من أجل عرض من أعراض الدنیا ما أظن أن 

  .ً               مسلما یفعل هذا

  نیةالتغریر بالفتنة بدعوى صدق ال

إذا كانت : (قال الحبشي: ما حرم اهللا بالنیة) أي األحباش(ویبیحوا : ثم قال

، )النیة صالحة یجوز للمرأة أن تخرج متعطرة، إذا كانت بنیة أن تفرح نفسها

ً                                                                       وكذلك إذا قیاسا على هذا یجوز أن تزني المرأة بحجة أن تبسط نفسها، هكذا  ً
  .ً                              یصبح كل حرام بنیة صالحة جائزا

أیما امرأة "بحدیث ) أي الحبشي(تهي الشریعة، واستدل الشیخ وبذلك تن

  .الالم الم اإلرادة الم التعلیل: ، قال"خرجت متعطرة لیشم من ریحها فهي زانیة

أین تعلمت اللغة العربیة یا شیخ؟ من هم : ً                            ثم قال الشیخ سعید رادا علیه

ً                   ؟ إقرأ إذا قول اهللا أساتذتك؟ من هم الجهلة الذین لقنوك أن هذه الالم الم التعلیل
ً                                       فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا وحزنا{قال تعالى : تعالى لتفهم معنى الالم ً {

ً                                                                       هل كانت نیة فرعون وزوجته أن یربوا موسى لیكون لهم عدوا؟ أم أن العاقبة  ّ
إنها یاشیخ الضالل الم ! ً                                            التي انتهى إلیها فرعون أن موسى كان عدوا له؟

ً         إذا فهي .  یفوح منها وسیحدث أن یشم الناس من ریحهاخرجت والریح. العاقبة
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زانیة یاشیخ، وأنت سمحت للزانیة أن تخرج متعطرة، فاقرأ اللغة العربیة جیدا ألن 

المك لیست الم التعلیل، إنها الم العاقبة التي ستوصلك إلى جهنم العاقبة ما 

حریف قول أصررت على الفتوى بغیر ما أنزل اهللا وعلى تحریف كالم اهللا وت

  .”rرسول اهللا 

من هم أساتذتك الذین علموك؟ إنهم الذین علموك كیف تكره : "ثم قال له

المسلمین، وكیف تفتري علیهم، وكیف تثیر الشبهات حولهم من أجل أن یرضى 

ولن ترضى عنك الیهود وال النصارى {: عنك الیهود والنصارى، فقد قال تعالى

  .}حتى تتبع ملتهم

أي االنتخابات (كنتم تقولون في االنتخابات . بون الدنیاإنكم تح"ثم قال 

، أي أنكم تعتمدون على أصوات )لو أن النصارى اقترعوا لنجحنا): (اللبنانیة

النصارى وأنتم مرشحون باسم المسلمین، فأي تناقض هذا أن تترشحوا باسم 

المسلمین وتعتمدوا على أصوات النصارى؟؟ ال یاشیخ، النصارى یختارون 

ً                                                                   انیا والمسلمون یختارون مسلما، هذا هو األصل الذي یجب أن تنطلقوا منهنصر ً."  

ً                                      ثم قال منبها المنتسبین لجمعیة األحباش َ                   وان كنت في جمعیة : "ّ ٕ
ّ                                                          فدعتك ألن تكره المسلمین وتكفر بعضهم البعض فاقفل هذا الباب ) األحباش(

 تفرق بین على هؤالء وانسحب من هذه الجمعیة، وقل لعنة اهللا على جمعیة

  )١(".المسلمین

  

  

  

   موقف األستاذ محمد السبيعي من طائفة األحباش:المطلب الخامس

ً                                                             إن فرقة األحباش فرقة ضالة، تتخذ من لبنان مركزا رئیسیا لها، : قال ً َّ

في الحبشة ) هرر(َّ                                                      وتنتسب لمؤسسها الضال عبد اللـه الحبشي الهرري، من بالد 

                                 
ین م في مسجد محمد األم٢٧/١١/١٩٩٢هذا الرد جاء في خطبة الجمعة بتاریخ )  ١(

 بطرابلس 
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ُّ                              بأثیوبیا، والمذكور یشك في أ َ ُّ                                                 مره؛ إذ إن فتاویه وأعماله تدل على أنه دخیل على ُ َّ

َّ                                                                      اإلسالم؛ لتفریق الصف بین أهل السنة والجماعة، كما دس غیره ممن باعوا  ُ َّ ُ ِّ

  .... ُ                                                 دینهم وضمائرهم لتنفیذ مخططات الیهود ودعاة الباطل

ٕ                                                                 وان من األسالیب التي استعملها في بدایة أمره في لبنان لجذب الناس، 

ُّ                                            قص القصص والخرفات، وتأویل الرؤى واألحالم في : ار إلیهولفت األنظ َ
َ                                          ، فكان الكثیر من النساء والشباب والرعاع )العامة(المقاهي وأماكن التجمعات  ِّ

من الناس یتهافتون علیه، وعنده یجدون ما یروق لهم من الفتاوى الكاذبة 

  .... واألباطیل الزائفة

ني، وبناء المساجد والمدارس، وجمعیة األحباش تتظاهر بالتعلیم الدی

ُّ             لیبتزوا بها ) ّ             شعارات براقة(ومساعدة األیتام والفقراء، وغیر ذلك من أعمال البر، 

ِّ                                                                          أموال المسلمین المغفلین؛ لیفسدوا بها أبناء اإلسالم ویحاربوا الموحدین منهم، 

  : ومن أنشطة األحباش ما یلي

 تركیزهم على المساجد؛ لتكون مساجد ضرار ومرا                                            ٍ كز لهم باسم الصالة َ

  .ُ                                        والدین، ومن خاللها یفسدون عقائد المسلمین

  ،بث سمومهم وعقائدهم عبر وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئیة                                                                  ُّ َ
  .باسم المسلمین من أهل السنة؛

  طبع الكتب والمنشورات واألشرطة، وتوزیعها في المواسم والمناسبات في

  .خرىلبنان، وعبر مراكزهم في الدول األ

  تكوین فرق للغناء واألناشید الدینیة كما یزعمون، كاألناشید التي یتبجحون   
 

                                                                     َّ ٍ َ
ِ

ُ
اللـه تعالى لیس في السماء، ولیس له : ّ                                  بها على نفي العلو للـه تعالى، مثل

  .مكان، علیهم من اللـه تعالى ما یستحقون

  ،حرصهم على نشر الشرك باللـه تعالى، بانتشار أشعار المتصوفة                                                           ُ
ِّ                                                     صیري وابن الفارض، یصاحب ذلك أنغام موسیقیة على الدف كالبو ُّ

 وفي المساجد -  كما یزعمون -ِ                                          والمزامیر، مع أناشید العشق والغرم الدیني 

  .ً     أیضا
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 إن أكثر أتباعهم : یهتمون باألندیة الریاضیة والدعوة النسائیة لها، حتى قیل

َّ               هن ورغباتهن، من النساء؛ ألن فتاوى الحبشي وزمرته الفاسدة تناسب میول َّ

كالسفور واالختالط الماجن والغناء والرقص، وغیر ذلك، وهذا دأب أعداء 

َ                                                               اإلسالم، بالتركیز على النساء وافسادهن؛ ألن النساء إذا صلحن صلح  َّ ٕ
َ                                المجتمع، واذا فسدن فسد المجتمع ٕ.  

  بل إن الخوارخ خیر منهم، صحیح أن الخوارج [ُ                         األحباش یشبهون بالخوارج؛                                         ٌ
ً                                                                  المسلمین بتأویالتهم الباطلة، ولكنهم ما كانوا یوما من األیام موالون كفروا 

ألعداء اإلسالم من یهود ونصارى ونصیریین وكفرة ومرتدین، وكل هذا فعله 

فهم یكفرون علماء األمة وأئمتهم ودعاتهم، كاإلمام ابن ] األحباش المارقین

بن القیم، وابن جریر الطبري، وابن خزیمة، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة، وا

ٕ                                                                       كثیر، وامام الدعوة السلفیة محمد بن عبد الوهاب، وأحفاده وأتباعه، وكذلك 
ِّ                                                                  یكفرون أعالم األمة وعلمائها المعاصرین؛ وبالمقابل یمجدون أهل األهواء 

  ....وأصحاب البدع

ٌِّ                                                          وحتى ننفي كل شك في أن الحبشي الضال عمیل لألعداء منفذ  َ ُ ٌ ّ
 في عهد -الجمهوریة اللبنانیة الشیخ حسن خالد لمخططاتهم، فقد طلب مفتي 

 أن یمنع الحبشي من عودته إلى لبنان في إحدى - رئیس الحكومة رشید كرامي 

  أسفاره؛ لما یقوم به من دور مشبوه، وخطر على أهل السنة، فاستجاب رئیس 
                                                                    َ َ
ِ

ِ                                                                       الحكومة، ومنع الحبشي من دخول البالد، ولكن لم یمض سوى أسابیع قلیلة حتى  َّ
 وكذا - أمین الجمیل - َ                                                 مرت السفارة البریطانیة ببیروت رئیس الدولة آنذاك أ

ِ                                                                  رئیس الحكومة بضرورة دخول الحبشي للبنان، فرضخت الحكومة لألمر تحت  ّ ّ
َّ                                                                       وطأة الضغط البریطاني، وجزاء المفتي قتله على ید األحباش، بعد أن كفروه  ُ ُ

ُّ                                            وشنوا علیه حربا شعواء، فماذا یعني كل هذا؟ ً   )١(!.!!؟؟ُّ

  

  ةـــاخلامت

                                 
  ١٠٢تبصیر األذهان ببعض المذاهب واألدیان ص : انظر)  ١(
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في خاتمة هذا البحث بعد دراسة هذه الطائفة الضالة التي تتسمى 

 الفقهیة الشاذة وأرائهاباألحباش من حیث التأسیس والنشأة وأبرز دعاتها وعقائدها 

  :وما أحدثوه من فتن سواء داخل لبنان أو خارجه نستخلص أهم النتائج

الحبشي هو من أسس هذه الطائفة أن مؤسس هذه الطائفة عبداهللا الهرري  -١

  .الضالة

جمع هذا الرجل مسائل عدیدة من المتشابهات  النقلیة والعقلیة لكي یخدع  -٢

 العوام والجهلة من أنصاره  ولیظهر لهم أنه من علماء األمة 

 في عصر من أشد العصور التي مرت على في لبنان من نجاحما حالفهم  -٣

 یثیر العجب بل یتأكد للمرء أن لبنان من أزمات سیاسیة واقتصادیة ما

 .هؤالء مدعومون من جهات مشبوهة ال ترید لألمة خیر

 .لهم أراء في العقیدة قائمة على التجهم وانكار الصفات -٤

 .ال یهتمون بتوحید األولوهیة -٥

 .في اإلیمان مرجئة -٦

ودافعوا عن االحكام الوضعیة وعن الحكام .أجازوا التحاكم إلى غیر اهللا  -٧

 . الوضعیةباألحكاملكتاب والسنة الذین بدلوا ا

ال یترضون عن جمیع الصحابة  بل یسبون بعض الصحابة ویصفهم  -٨

 .بالفسقة والتمرد

 ً                                                                   یجیزون كثیرا من البدع في الدین ویقولون أنها داخلة في البدعة الحسنة -٩

 . وغیر ذلككالمولد النبوي
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  التوصيات

اربة هذه النبة الخبیثة وفي ختام هذا البحث البد من توصیات موجزة لمح

  :فمن ذلك

أن یهتم القائمون على التعلیم سواء في الجامعات أو في المدارس بغرس  -١

  .العقیدة الصحیحة في قلوب الطالب وتحذیرهم من دعاة الفتنة

أن یكثر العلماء والدعاة من التحذیر من هذه الطائفة التي تدعي أنها من  -٢

 . من ذلكأهل السنة والجماعة وهي أبعد ما تكون

أن تتعاون مراكز التوجیه والدعوة واإلرشاد في جمیع البلدان على التحذیر  -٣

 .من هذه الطائفة

عقد النداوات واإلجتماعات في الجامعات وكذلك في المراكز اإلسالمیة  -٤

 .ودعوة العلماء والدعاة للتحذیر وبیان كشف حقیقة األحباش

ام جمع هذه المادة التي وبعد هذا أقول الحمد اهللا على توفیقه على إتم

 .أسأل اهللا أن یكون فیها الهدى والعلم النافع

ٕ                             وان كان فیها خطأ أو زلل فاهللا  كان فیها صواب فبتوفیق من اهللا ٕ    وان

  .ورسوله بریئان منه والخطأ مني ومن الشیطان

  

  . وأتوب إليكأستغفركوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت 
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  املراجعاملصادر و

  القرآن الكریم  -١

  اتحاف السادة المتقین للزبیدي دار الفكر بدون ذكر التاریخ والطبعة  -٢

، لعبداهللا الحبشي الطبعة "إظهار العقیدة السنیة بشرح العقیدة الطحاویة -٣

 .م١٩٩٢ -  هجریة ١٤١٢األولى 

 .م١٩٩١ - هجریة ١٤١٢بغیة الطالب لعبداهللا الحبشي الطبعة الثانیة،  -٤

ذهان ببعض المذاهب واألدیان، تألیف محمد السبیعي، الطبعة تبصیر األ -٥

 . هـ١٤١٦الثانیة، 

 م١٩٩٦ كانون ١٢جریدة الدیار  -٦

 ،خطبة الحاجة التي كان النبي صلى اهللا علیه وسلم یعلمها أصحابه -٧

 سنة ، الطبعة الرابعة، دمشق، بیروت، المكتب اإلسالمي،لأللباني

 .هـ١٤٠٠

یخ عبد الرحمن دمشقیة، الطبعة الثانیة، شذوذه وأخطاؤه، الش: الحبشي -٨

 .دار الغرباء

 . هجریة١٣٩٧الدلیل القویم  لعبداهللا الحبشي الطبعة الثانیة  -٩

رد المحتار محمد امین الشهیر بابن عابدین د ار الفكر للطباعة والنشر  - ١٠

 والتوزیع

 ، وعادل السید، عزت عبید الدعاس: تحقیق،سنن أبي داود السجستاني - ١١

  هـ ١٣٩٣ سنة ، الطبعة األولى، حمص- دار الحدیث 

 محمد فؤاد عبد : تحقیق،صحیح مسلم صحیح اإلمام مسلم بن الحجاج - ١٢

 . هـ١٣٧٤ سنة ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،الباقي

 صریح البیان لعبداهللا الحبشي غیر مؤرخ  - ١٣

 دار اإلفتاء للبحوث ١فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ط  - ١٤

 لمیة واإلفتاءالع

 مجلة المسیرة،  - ١٥

 مجلة منار الهدى - ١٦

 ١مجموع فتاوى العالمة ابن باز جمع محمد بن سعد الشویعر ط   - ١٧

 الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء



       

 ١٨٢ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

  عرض ونقد-مجاعة األحباش 

هـ ١٤١٣ :)١( ط. شعیب األرناؤوط وجماعة: تحقیق:مسند اإلمام أحمد - ١٨

 . بیروت: مؤسسة الرسالة.هـ١٤٢٢ - 

المجدد محمد ناصر الدین األلباني جمع شادي موسوعة العالمة اإلمام  - ١٩

 بن محمد 

الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، المجلد  - ٢٠

، طبع دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر ١٤١٨األول، الطبعة الثالثة، 

 . السعودیة-والتوزیع، الریاض 

 المولد النبوي لعبداهللا الحبشي غیر مؤرخ  - ٢١

 السلیم لعبداهللا الحبشي غیر مؤرخالنهج  - ٢٢

  

    

  

 

  

  

  

  

  

  



       

 ١٨٣ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

  عرض ونقد-مجاعة األحباش 

  س ات

  

اع  ا  

  ١٣٥  المقدمة

  ١٤٠  التمهیـد

  ١٤٥  أهم العقائد والفتاوى الشاذة والجذور العقدیة عند األحباش : المبحث األول

  ١٤٦   أهم العقائد عند األحباش  :المطلب األول

  ١٤٨   فتاوى األحباش الشاذة :يالمطلب الثان

  ١٤٩   آثار األحباش في الخارج :المطلب الثالث

  ١٤٩   الجذور العقائدیة :الرابعالمطلب 

  ١٥٠  وسائلهم في الدعوة إلى مذهبهم : المبحث الثاني

  ١٥١    مواقف األحباش السیاسیة  : المبحث الثالث

  ١٥٤  بي اإلشتراكي  فرحة األحباش بتأسیس حزب البعث العر:المطلب األول

  ١٥٥  .  األحباش والنصارى:المطلب الثاني

  ١٥٧  . األحباش والشیعة:المطلب الثالث

  ١٦٠  مواقف علماء االمة من هذه الطائفة   : المبحث الرابع

  ١٦١   موقف الشیخ ابن باز رحمه اهللا من طائفة األحباش :المطلب األول

ة كبار العلماء بالمملكة  موقف اللجنة الدائمة لهیئ:المطلب الثاني

  .العربیة السعودیة

١٦١  

  ١٦٩   موقف الشیخ األلباني رحمه اهللا من طائفة االحباش :المطلب الثالث



       

 ١٨٤ 

 املجلد األول من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

  عرض ونقد-مجاعة األحباش 

 

اع  ا  

 موقف الشیخ األستاذ محمد السبیعي من طائفة :المطلب الخامس

  االحباش 

١٧٧  

 ١٧٩    الخاتمة  

  ١٨٠ التوصیات 

 ١٨١  ادر والمراجع قائمة المص  

  ١٨٤  فهرست الموضوعات  

  


