البيان التفصيلي
لكشف شُبه
فوزي البحريين
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
ُن ِإلَّا وَ َأْنُتمْ مُ ْسلِمُونَ  وَا ْعتَصِمُوا
يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ حَقَّ تُقَا ِتهِ وَلَا تَمُوت َّ
حْبلِ الَّلهِ جَمِيعًا َولَا تَفَرَّقُوا وَاذْ ُكرُوا ِنعْمَتَ الَّلهِ َعلَ ْي ُكمْ ِإذْ ُكْنُتمْ أَ ْعدَاءً فَ َأَّلفَ بَيْنَ
ِب َ
خوَانًا وَ ُكْنُتمْ َعلَى شَفَا حُ ْفرَةٍ ِمنَ النَّارِ فَ َأنْ َقذَكُمْ ِمْنهَا َكذَلِكَ
حُتمْ ِب ِنعْ َم ِتهِ ِإ ْ
صَب ْ
ُقلُو ِب ُكمْ فَأَ ْ
ُيب َِّينُ الَّل ُه َل ُكمْ آيَا ِت ِه َل َعلَّ ُكمْ َت ْهَتدُونَ.
جهَا َوبَثَّ
خ َلقَ ِمْنهَا َز ْو َ
حدَةٍ َو َ
خلَ َق ُكمْ مِنْ نَفْسٍ وَا ِ
يَا أَُّيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رََّب ُكمُ اَّلذِي َ
ِمْنهُمَا ِرجَالًا َك ِثريًا َونِسَاءً وَاتَّقُوا الَّلهَ اَّلذِي تَسَا َءلُونَ ِبهِ وَالْ َأ ْرحَامَ إِنَّ الَّلهَ كَا َن َعلَ ْيكُمْ
صلِحْ َل ُكمْ أَعْمَا َلكُمْ
رَقِيًباً ،يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ وَقُولُوا َق ْولًا َسدِيدًا  يُ ْ
وَ َيغْ ِف ْر َل ُكمْ ُذنُوَب ُكمْ وَ َمنْ ُي ِطعِ الَّلهَ َورَسُو َلهُ فَ َقدْ فَازَ َفوْزًا َعظِيماً.
ص ِبحُوا
جهَا َلةٍ َفتُ ْ
يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا إِنْ جَاءَ ُكمْ فَا ِسقٌ ِبَنَبإٍ َفَتبَيَّنُوا َأنْ تُصِيبُوا َقوْمًا ِب َ
َعلَى مَا َف َع ْلُتمْ نَادِ ِمنيَ.
أما بعد
فقد اطلعت على ما نشره وسجله فوزي البحريين ذلك الرجل الظامل املتعامل
صاحب اهلوى واحلمق ،والذي قد تركه أغلب طالبه ملَّا تغري عقله ،وبدأ احنرافه
عن الطريق املستقيم ،وقد زعم إفكاً وكذباً أن الشيخ فاحلاً  -حفظه اهلل  -قال
بقول املعتزلة.
وقد تصرف بفهمه القاصر ،وادعى شيئاً صنعه من خياله،على خالف كالم
الشيخ ،فأضاف أشياء ،وخرافات من عند نفسه.
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قال فوزي البحريين " فيقول فاحل احلربي (املعتزلي) وهو يشرح حديث حُذيفة بن
اليمان رضي اهلل عنه كان الناس يسألون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اخلري
وكنت أسأله عن الشر ،فقال فاحل :فيخاف على هذا اخلري فهل بعد هذا اخلري
من شر ،قال النيب صلى اهلل عليه وسلم نعم ،ولَم يذكر خرياً وهنا جيب أن يقف
املؤمن كأمنا احلال وجود شر حمض مع قرب العهد ومع هذا اخلري التام يأتي
بعده مباشرة شر وكأن هذا اخلري غري موجود مع وجود الصحابة رضي اهلل عنهم
ووجود خيار التابعني ومع ذلك يقول :نعم واإلمام الشرعي موجود ،كأن اخلري
غري موجود؛ وألن األمة تقتتل وتسفك دمآءها هذا شر عظيم وفتنة كأن اخلري غري
موجود رغم أن اخلري موجود ولكن األمة خترج على ما ينبغي خترج على بعضها
فيقاتل بعضها بعضا".
قلت :وهنا سنبني كذبه ،ومحقه ،وتدليسه ،وخيانته ،وختريفه ،وتكهنه ،بل
وتكفريه للشيخ فاحل احلربي.
ومن تأمل كالم الشيخ الذي أورده البحريين سالفاً ،جيده حجة عليه ،ودليالً
على إفكه وخيانته ،وأن مثله ال يصلح أن يكون حمدثاً وال مدرساً ،بل ارتباط
الطلبة به فيه ضرر عليهم ،وفتنة فيجب احلذر منه.
قال األفاك فوزي البحريين" :وفِي هذا ذكر الدليل على أن فاحلا احلربي يقول
مبذهب املعتزلة يف أن الشر املوجود يف الدنيا يف اخللق هو شر حمض ال خري فيه
فوقع يف مذهب املعتزلة".
قلت :عمد فوزي إىل أخْذ مجلة (شر حمض) ،وحذف ما قبلها وما بعدها عن
سياق الكالم أثناء شرحه ،فلفق كالماً من عنده ليوهم الناس أن الشيخ فاحلاً
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يقول مبذهب املعتزلة ،فهل هذا النص موجود يف كالم الشيخ الذي أتى به هذا
األفاك الظامل ،أم أتى به من فهمه القاصر؟!!.
فانظر أيها القارئ ماذا فعل هذا الكذاب األشر ،لقد أتى بشُ َبهٍ وبرت يف الكالم
أثناء شرحه ،حيث إنه حذف "كأمنا احلال " .وحذف "مع قرب العهد مع
هذا اخلري التام"
وأتى بـجملة (ال خري فيه) ،حيث قال .." :إن فاحلا احلربي يقول ... :يف أن
الشر املوجود يف الدنيا يف اخللق هو شر حمض ال خري فيه "..وهذا الكالم مل
يقله الشيخ ،فأحدث شُبهة إذا مسعها من مل يعرف الشيخ أو مسعها اجلاهل
ظن صحة ما يتحدث به هذا األفاك.
وما أحدثه من فتنة وكذب ودجل يكشفه نقله لكالم الشيخ ،وإذا أراد اهلل أمراً
جعل له سبباً .فنسي فوزي ما يكون دليالً عليه وهو قول الشيخ" :كأمنا احلال"
و"رغم أن اخلري موجود" ،فألقم فاه حجراً بنقله ما يرد عليه من كالم الشيخ.
ثم بدأ يكرر نفس الشُبه والتلبيس فقال" :ففاحل هنا وافق املعتزلة بقوله :فهل بعد
هذا اخلري من شر قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :نعم ،يقول فاحل :ومل يذكر
النيب صلى اهلل عليه وسلم خريًا رغم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا
احلديث ذكر اخلري".
فشبهة البحريين مكشوفة ملن أراد أن يعرف احلق؛ وكالم الشيخ واضح وضوح
الشمس ،ال يلحقه أي احتمال.
فسؤال حذيفة رضي اهلل عنه يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،والصحابة رضي
اهلل عنهم ،وهذا الزمن فيه خري ،كما قال حذيفة «فجاءنا اهلل بهذا اخلري» -
وهذا ما أشار إليه الشيخ فاحل -حفظه اهلل -يف قوله " :مع قرب العهد ،ومع
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هذا اخلري التام " أي عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وعهد الصحابة رضي
اهلل عنهم -فسأل حذيفة رضي اهلل عنه عن الزمن الذي بعده ،هل فيه شر؟ فالنيب
صلى اهلل عليه سلم اكتفى بـ(نعم) ،والسؤال عن (الشر) :أي نعم فيه شر ،فسكت
النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يذكر خرياً مع وجود اخلري لكن احلكم للغالب- ،
وهذا ما أشار إليه – أيضاً  -الشيخ فاحل بقوله " :كأمنا احلال وجود شر حمض
" -فالحظ هنا قال الشيخ " كأمنا احلال"..ثم بني السبب بقوله" :ألن األمة تقتتل
وتسفك دمآءها ،وهذا شر عظيم ،وفتنة ،كأن اخلري غري موجود مع أن اخلري
موجود" فلم ينف الشيخ وجود اخلري ،بل أثبته بقوله":مع أن اخلري موجود"
فلقد أخطأت :إست أفاك البحرين احلفرة.
لكنَّ فوزياً كأنه ال يتقن اللغة العربية ،وينقصه الفهم السليم ،ولو كان طفل يف
االبتدائي لفهم خريًا منه ،ويزعم أنه من أهل احلديث ،وهو ال يفقهه
وهنا سأل حذيفة عما بعد زمن (الشر) فقال رضي اهلل عنه :وهل بعد ذلك الشر من
خري قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :نعم ،وفيه دخن

فبني الرسول صلى اهلل

عليه وسلم وجود اخلري ،وأشار إىل أن اخلري الذي جييء بعد الشر ال يكون خرياً
خالصاً ،بل فيه كدر فهنا مل يقف على اخلري ،بل بني أن فيه دخناً .فشرحُ
الشيخ دقيق وجزاه اهلل خريًا.
وقد نسب فوزي االعتزال من مفهوم كالمه إىل الصحابي اجلليل حذيفة رضي اهلل
عنه ،وإىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،هذه نتيجة محقه وبالهته.
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وقد كفر فوزي الشيخ فاحلاً بقوله..." :هذا افرتاء على اهلل؟!! ،وهذا طعن يف
اهلل؟!!  ،وفاحل اآلن يطعن يف اهلل ،وفِي حكمة اهلل( )" ..،
ومن ضمن ختليط البحريين :قال :فالنيب صلى اهلل عليه وسلم ذكر اخلري بقوله
صلى اهلل عليه وسلم :فهل بعد هذا اخلري شر  ،قال النيب صلى اهلل عليه
وسلم :نعم  ...فانظر أيها القارئ واستمع لصوته كيف خلط ،وهذا يدل أن
عقله فيه شيء ،فجملة" :هل بعد هذا اخلري شر" من قول الصحابي حذيفة رضي
اهلل عنه ،فجعله فوزي من قول النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألجل أن يقول أن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ذكر اخلري يف زمن الشر .فبعد هذا (آن ألبي حنيفة أن
ميد رجليه).
وبعد هذا اخللط واجلرأة يف التكفري والكذب على الناس فيما حيدث به،يصعب
عليّ أن أقول فوزي يرد قول اهلل – تعاىل َ  -ف ِإنْ َتنَازَ ْعُتمْ فِي َشيْ ٍء َفرُدُّو ُه ِإلَى ال َّلهِ
خرِ َذلِكَ خَ ْيرٌ َو َأحْ َسنُ تَ ْأوِيلًا.
وَالرَّسُو ِل ِإنْ ُكْنُتمْ ُتؤْ ِمنُونَ بِالَّلهِ وَالْ َي ْومِ الْآ ِ
فيصدق على فوزي قول اإلمام مالك بن أنس  -رمحه اهلل – ال يؤخذ العلم من
أربعة ،وذكر منها:
السفيه وصاحب اهلوى الذي يدعو الناس إىل هواه ،والكذاب الذي يكذب يف
أحاديث الناس .وقد ذكر كالم اإلمام مالك رمحه اهلل ابن عبد الرب (يف التمهيد
 )66/واملسالك يف شرح موطأ مالك (  ،) 21/فلريجع له.
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إذن كيف يؤخذ العلم من رجل صاحب هوى وكذاب....كحال فوزي
البحريين؟!! ،وكيف يكون من أهل احلديث رجل :كذاب،أفاك ،مدلس،
ضعيف الفهم....،اخل ( )https://youtu.be/67hwVnV04Cc
.

وقد سئل الشيخ فاحل عن اإلخوان ومنهم سيد قطب فبني الشيخ حاهلم وضالهلم
ثم سئل عن ابن الدن فقال" :هو من تلك احلزمة ،واملنظومة على منهج سيد
قطب ،.... ،وطالت فتنته ،واستمرت  ،...وكفر والة أمور املسلمني يف اإلنرتنت،
والرسائل اليت ينشرها يف ما يسمون بوسائل اإلصالح "...ثم ذكر الشيخ  -حفظه
اهلل  -رد الشيخ ابن باز على أسامة ،وأنه أساء األدب معه ،إىل أن قال عن ابن
الدن ....":ثم خبروجه على ولي أمره ،وبزعمه بأنه إمنا ذهب ليحارب يف بالد
املسلمني ،ألجل أن حيررها من الكفر ".......إىل أن قال" :كما غرر هو[أي ابن
الدن] بصغار السن اآلن ،وقال ( )( :بأنهم انتحروا أو تفجروا يف الطائرات وهم ال
يدرون أنهم مقدمون على عمل انتحاري ،وال يعلمون شيئا)[انتهى ما زعمه ابن
الدن] .ثم استأنف الشيخ وقال :فماتوا بدون نية ،وهلكوا على غري هدى  ...فهل
يصح يف عقل عاقل أن يقول بأن هذا الرجل [أي ابن الدن] ليس صاحب هوى،
وأن هذا الرجل ليس خارجياً ،وأن هذا الرجل ليس صاحب فتنة...اخل؟!!"
ثم أتى فوزي البحريين :فاقتص كالماً من حماضرة الشيخ فاحل احلربي – حفظه
اهلل -املشار إليها أعاله وتصرف يف هذا الكالم ليصنع منه شبهة ،وقد نقلت كالم
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الشيخ ليُعرف تصرّف البحريين ،وخيانته ،وفهمه السقيم ،حيث قال :قال فاحل:
" قد غرر ابن الدن بصغار السن اآلن ،وقال بأنهم انتحروا ،أو تفجروا يف
الطائرات ،وهم ال يدرون أنهم آمثون على عملهم حاليا ،وال يعلمون شيئاً ،وماتوا
بدون نية ،وهم على غري نية ،وماتوا على غري هدى".
قلت :اكتشف خملط البحرين أن الشيخ فاحلاً وقع يف قاعدة املرجئة اخلامسة:
وهي العذر باجلهل.
ولنتأمل من أين أخذ واكتشف هذا اإلرجاء  -بزعمه  ،-فهل أخذه من كالم ابن
الدن أو من كالم الشيخ.؟!!
قال الشيخ فاحل – حفظه اهلل -وهو حيكي كالم ابن الدن "  ...وبزعمه [أي ابن
الدن] بأنه إمنا ذهب ليحارب يف بالد املسلمني ،ألجل أن حيررها من الكفر
".......إىل أن قال" :كما غرر هو [أي ابن الدن] بصغار السن اآلن ،وقال [أي ابن
الدن]( :بأنهم انتحروا أو تفجروا يف الطائرات وهم ال يدرون أنهم مقدمون على
عمل انتحاري ،وال يعلمون شيئا).
ثم استأنف  -الشيخ فاحل وهو يرد على ابن الدن  -فقال :فماتوا بدون نية،
وهلكوا على غري هدى ...إىل أن قال الشيخ يف رده على من يقول هل يكون ابن
الدن خارجياً" :فهل يصح يف عقل عاقل أن يقول بأن هذا الرجل ليس صاحب
هوى ،وأن هذا الرجل ليس خارجياً ،وأن هذا الرجل ليس صاحب
فتنة...اخل؟!!"
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فانظر إىل البحريين كيف أتى إىل ما حكاه الشيخ من زعم ابن الدن :أنهم انتحروا
أو تفجروا يف الطائرات وهم ال يدرون أنهم مقدمون على عمل انتحاري وال يعلمون
شيئا) .فجعله من كالم الشيخ ،ولو سلمنا له ذلك جدالً ،مل يكن له فيه حجة.
وقد تصرف البحريين يف تفريغه خطأ أو عمداً ،وقال :وهم ال يدرون أنهم آمثون
على عملهم حاليا .فنسبه إىل الشيخ ،فرتب اإلرجاء املزعوم على الشيخ.
وخالصة ذلك أن البحريين قد أعماه محقه وخيانته وضالله :فأتى بكالم مبتور،
وتصرف فيه ،ثم بدأ يرتب أحكامه الفاسدة على هذا الكالم مع خيانته يف نقل
الكالم ،وفهمه السقيم:
فأوالً :أتى بتسجيل مبتور فتصرف فيه.
ثانياً :مل يأت البحريين بالكالم كام ًال ليتبني الشخص الذي يرد عليه الشيخ
ليكون شبهة ثم ينشرها هو وجهلته.
ثالثاً :مل مييز بني كالم الشيخ وبني كالم ابن الدن حتى ال تنكشف شبهته.
كتبه :سليمان مربوك احلربي
 301/ /01هـ
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