تكذيب وبيان
احلؿد هلل وحده ،والصالة والسالم عذ من ال كبي بعده ،وبعد
فؼد كرشت قـاة ادحور عز بركاجمفا [ 09دققؼة] الذي يؼدمه اإلعالمي حمؿد الباز كالما هو من
عل ،واهتؿوين باهتامات عديدة -واهلل حسبي وكعم الوكقل-
الؽذب الرصا ح ي
ودفعا لؾتفم التي كسبوها إيل فنكـي أفـد يف هذا البقان باختصار ما جاء يف ادعاءاهتم مبقـًا ما تورضوا
عل ،إىل أن يػصل الؼضاء بقـي وبقـفم:
فقه من كذب ي
 :كسب يل اإلعالمي حمؿد الباز مؼدم الزكامج أنـي تؽؾؿت عن العب يدعى حمؿد صالح يف
فتوى يل!!
واحلؼقؼة أنـي ما ذكرت يف جوايب الذي كرشه ال حمؿد صالح ،وال غره من الالعبني مطؾؼا ،بل أقول
إكـي ما عرفت حمؿد صالح هذا أصال إال بعد هذه الػتوى وإكام أخذ مؼدم الزكامج كالما عاما يف
حؽم السجود عـد إ حراز هدف واختاذ هذا وشقؾة دعوية  -وهذه مسللة رشعقة حمضة ال عالقة هلا
بواحد ٍ بعقـه -ولؽن هذا اإلعالمي كزهلا عذ هذا الالعب لعؾؿه بتعاضف الـاس معه ،وهبذا حيصل له
مراده من تشويه الصورة لتـػر الـاس -وهذا وكي ؾـا فقه رب العادني وهو حسبـا وكعم الوكقل.-
هذه الػتوى ادـشورة مل تسجل يف مسجد من مساجد األوقاف وإكام ش ِ
جؾت يف ادسجد الـبوي
ُ
بؿديـة رشول اهلل -صذ اهلل عؾقه وشؾم -حال أدائي مـاشك العؿرة والزيارة وجوابا عذ بعض
األشئؾة التي وصؾتـي ،و ُك ِرشت مسجؾ ًة عذ الشبؽة العـؽبوتقة ،ومل تؽن أبدا يف مسجد هـدشة الري
حال درس أو خطبة كام ادعى هذا اإلعالمي -عامؾه اهلل بعدله.-

إيل ،وهذه حماولة فاصؾة بائسة
حاول هذا اإلعالمي إلصاق هتؿة الػؽر ادـحرف واإلرهاب ي
ترجع عذ صاحبفا باخلرسا ن ادبني ،وهي حمض افساء وضغقان ،فاحلؿد هلل أنا من أكثر الـاس تزؤ ًا من
هذه األفؽار ادـحرفة من خالل موقعي الرشؿي عذ الشبؽة العـؽبوتقة بام حيؿؾه من مواد صوتقة
ومرئقة متعددة يعجز ادحيص عن إحصائفا إال بتعب وكصب تشفد هبذا ،و وحريب عذ التؽػريني
والتػجريني معؾوم مشفود.
ومواجفتي جلؿقع األفؽار ادـحرفة التي تدعو إلقف ا اجلامعات ادحظورة وادـحرفة بجؿقع أضقاففا
وأفؽارها أمر مؼرر مؽرر من قديم ،ابتداء من اإلخوان ادسؾؿني ومرورا بداعش ،والؼاعدة ،وبقت
ادؼدس ،ووالية شقـاء ،والتؽػر واهلجرة ،واكتفاء باألحزاب ادـتسبة زورا لإلشالم والتي تدعي
السؾػقة.
ويرجع يف هذا لؾؿوقع الرشؿيwww.elbeialy.com :
أنا وهلل احلؿد وادـة مع دولتـا وجقشـا أدفع عـفم بؾساين ودعويت كل رش مؼررا يف ذلك مـفج
أهل السـة واجلامعة يف التعامل مع والة األمور كام عؾؿـا الـبي -صذ اهلل عؾقه شؾم ،-لست أجامل
بذلك أحدا بل أتعبد هلل عز وجل بالدعاة لوالة أموركا والوقوف جـبا إىل جـب مع دولتـا التي كسعد
بـفضتفا وكػرح بؼوهتا.
أنا –وهلل احلؿد -من أكثر الـاس دعوة لؾوشطقة والدعوة إىل اهلل –عز وجل -باألشالقب
الرشعقة كام قال –عز وجل: -
ك بِ ْ ِ
▬ ا ْد ُع إ ِ َ ىىل َشب ِ ِ
احل ْؽ َؿ ِة َوا ْد َْو ِعظَ ِة ْ
قل َر ِّب َ
احلَ َسـ َِة َو َجادِ ْهلُم بِا يلتِي ِه َي أَ ْح َس ُن♂
وأما من يسلل عن ممهاليت العؾؿقة:

فنين -وهلل احلؿد -ممن تربى يف جمالس كبار العؾامء ،وتربقت عذ كتب ثؾة من عؾامء األزهر من
الراشخني يف العؾم كالشقخ حمؿد حامد الػؼي ،والشقخ خؾقل هراس ،والشقخ أمحد صاكر وغرهم،
تعؾؿـا مـفم العؾم والعؿل.
وأنا حاصل –بػضل اهلل -عذ عديد من اإلجازات يف الؼرآن الؽريم بالؼراءات العرش ،بل
وأعطي اإلجازات هبا.
وكذلك حصؾت عذ عدة إجازات يف السـة الـبوية والؽتب الػؼفقة الرشعقة يف الؽثر من
ختصصاهتا من عديد من ادشايخ وأهل العؾم.
أنا ممن يرى ضاعة والة األمور واجب ًة يف ضاعة اهلل ورشوله شواء يف تـظقم أمور الدعوة أو
غرها ،وأنا متؼقد أمام اهلل تبارك وتعاىل بالضوابط التي توضع من قبل والة األمور –وهلل امحد.-
وأشلل اهلل -عز وجل -بؿـه وكرمه أن حيػظ بالدكا ،وأن يوفق والة اموركا ،وأن يرد عـا كقد
الؽائدين ،وحسد احلاشدين ،واهلل حسبـا وكعم الوكقل
صورة من الموقع الرسمي الخاص بي تبين منهجي وبراءتي من األفكار المنحرفة
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