
  



  

  

  

  



َى عبِد الَحّيِ یوسف ُّ َعل د   الرَّ
  للعالمة المحدّث: مساعد بن بشیر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بسم هللا الرحمن الرحیم

  د:أما بع، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أجمعین ،لحمد  رب العالمینا

ھم ن قال فیمَ  ،ورؤوسھا ،وھیئاتھم المسماة بالعلمیة ،ومجامعھ ،العجایب وبلد العجایب السودانف
  فٱنتظر الساعة ) رواه البخاري.  :د األمر إلى غیر أھلھسِّ ( إذا وُ  :علیھ وسلمنبینا صلى هللا 

ان سبح ،للجرح والتعدیل اصار إمامً  :وبوق اإلنقاذ ،أحد اإلخوانیة والسروریة ؛عبد الحي یوسف
  !سبحان هللا وبحمده !هللا

  ؟!ماذا قدَّم للدعوة واإلسالم

لمة لكنھ قال ك ،وغیر ذلك ،نفي األسماء والصفاتوالغالة في  ،أحد المتعصبین ؛قال الكوثري 
َص فیھ األزھر؛ حق وتحدث عن بعضھم بأنھم  ،نھم علماء أكل عیش: إفیھا تشخیص عجیب شخَّ

ن قامة بل مِ  ،ن یُشاُر إلیھمممّ  ؛ن الكبارصار مِ : شاء هللا عبدالحي ما ؛! وھكذا دوالیكال عقل لھم
ووجد كومھ  ،الذي قام من نومھ :الفن ( مثل سوداني أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وأحمد أھل

  أنقل لكم أیھا الناس من أھل الفن.  !الحركة ھي التي تؤھلك ،لھم بال تعب وال جھد)

أكبر  ن ھوفلما تكلم فیمَ  ،وممن یُعول علیھ في معرفة الناس ،ھذا العقیلي أحد العباقرة والجھابذة
ن علي بن المدیني لما سئل ع :قال یحیى القطانكما  ،وأعظم وأفضل وأكمل منھ حیة الوادي

  .یلوموني في حبھ

نھم : وذكر من روى عفوجد التعنیف من الحافظ الذھبي ؛فأساء األدب ،ولذا لما تكلم فیھ العقیلي 
  .تاب منھاووقعت ھفوة منھ رحمھ هللا ثم  ،ومن روى عنھ مثل البخاري وغیره ،ابن المدیني

وانقطع الخطاب، ولماتت اآلثار، ، لغلقنا الباب :لو تركناه :ل الذھبيفقا ؛وأراد العقیلي إسقاطھ 
ناك في وإنما تبع ؟!أتدري فیمن تتكلم ؟، ولخرج الدجال . أفما لك عقل یا عقیليواستولت الزنادقة

ّف ما قیل فیھم ،لنذبَّ عنھم ؛ذكر ھذا النمط ِ ، كأنك ال تدري أن كل واحد من ھؤالء أوثق ولنزی
  .عتدال في نقد الرجالیزان االم ،بطبقاتمنك 

 ،أتحدث نفسك بأنك عالم ؟فھل أنت یا عبد الحي تذكر أو تُنسب إلى ھؤالء العباقرة والجھابذة
المتشبع بما لم  ؟أما تستحي ؟!وخاصة مذھب البلد ،ن مذاھب المسلمینا مِ وأنت ال تعرف مذھبً 

الترمذي ولم یعرفھ؟ ما ضرَّ ل اإلمام ، ھل سمعت أن ابن حزم جھّ ثوبي زوریُعط كالبس 
! ؟وجھالة الحال والعینما لكم وللعدالة  :الترمذي یا دكتور! وأنا أسألك وكل اإلخوانیة والسروریة

ال یمانعون من إمامة الكافر  :كلھم من البنا إلى اإلنقاذ؛ اا وبھتانً الحركة اإلسالمیة المسماة زورً 
ال یحق لھ الطعن في ف :فمن كانت ھذه صفاتھم !احاكم لھوحتى القوانین الكافرة والت ،والمرأة

ن یكتب مَ  ،ن باب التخلیط والتلبیسإال مِ  ،ألنھ ال شأن لھ والتعامل بأحكامھ ؛األخرین باسم اإلسالم
ستُسأل عن كتابك ھذا  ،ال أھلیة لھ ،خرینال ینبغي لھ التعرض لآل :ا مثل حوار مع شابكتابً 

لھا األباطیل، الروافض  ونسبتَ  دَّعیتَ او ،الشریعة ھتَ شوّ و ،الباطل أبحتَ  ؛السُّبة في جبینك
 نلھا مِ  یا ؟!جمیعھم أھل القبلة :واألحزاب الباطلة والصوفیة بأنواعھا ،والعلمانیة والشیوعیة

وال أنسى  ،لھم ذمة وحقوق ومشاركة في سیاسة البلد مذكرتھ نكل الذی !!سؤاة بل سؤآت
 ،ا معلوم الحال والعینطبعً  ،وعضو لجنة الشریعة ،أحد أھل شورى المؤتمر ؛فلیفساوث فرج

بعة ما تقول في الزو !من ھیئة علمائكم وكثیر ،محترم عند اإلنقاذ أكثر منك ،وھو نصراني قسیس
  ة!العیب والضحك على عقول األماألال إماذا كان؟  ؟التي شغلتم بھا الناس المرتدة



ي علیھ السالم في لیلة المولد التي تحتفلون الذي نفى نسب النب ،محمد أحمد الزندیق ،محمد طھ 
م لھ مئآت المالی :ن ال یسوى بعرةن سُبَّ مَ ، ومَ متموه بضعة فلوسغرّ  ،ا للصوفیةتبعً  ؛بھا ین یُغرَّ

  .عاملكم هللا بعدلھ !تلك قسمة ضیزى ،ا لھشرفً 

 ،اد لعبادتكوتعبید العب ،ا إلقامة الدین والدولةالذین خرجوا جھادً  ،اللھم انصر دینك وعبیدك
ِ  ،واحفظ علینا خلیفة المسلمین البغدادي ،وإقامة الشرع ن سنن وأحكام بھ ما اندرس مِ  وأحي

 .آمین ،ستضعافن جھاد بحجة االوما أبطلوه مِ  ،وحدود

 


