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و املرسلني و على آله و د بن عبد اهللا و على إخوانه من األنبياء حممّ  هعلى أكرم خلق الّسالمو  الّصالةو   سبحانههللامد احل
ذكر فيه '  - ا بعدأمّ  -في نسف أغلوطات محاضرة  الّرعدقصف ' اه صاحبه مسّ تضليليا قرأت مقاال  و بعد فإينّ ..  صحبه أمجعني
و أثارت شجوين و حركت مشاعري  و خواطر أمورفجالت يف نفسي لشيخ عائض القرين حفظه اهللا ؛ لخطبة محاسية شبهات حول 

ــحة البيضــــاء ـــاحملجّ عليه  تو اختلطار يف أمر دينه احتمن غمض عليه و غرر به أو على من  مّين حرصا و شفقة ي لِ رجَ أغلت مِ  ة الواضـ
انتشر يف الوسط شهريي بديعي التّ التّ ي الّتضليلهذا الفكر  أنّ هو  هذا الردّ لكتابة  دافعيو قد كان  !!فلم يعرف ال ليلها و ال ارها 

بع منهج االعتدال ن اتّ مم كار يف اهلشيم إال من رحم ربّ نتشار النّ امنهم  ة العوامّ و خاصّ  )!! يالّسلفما يعرف بأو ( الوهايبّ  الّتيميّ 
   .بدرجاته

 إعراضي عنهم و حسبوا ضعفا وا حرصي على جتميع الكلمة فظنّ  ينيالّتضليل هؤالء بعضِ و قد كانت يل حوارات مع هذا 
مع  يلجرى مقتطفا من حوار طويل أن أنقل  الّرعدنقل ردودي و تعقيبايت على مقال قصف أقبل أن إّين ارتأيت و ..   جهال 
من حّظ يف اتّباع اإلمام األشعري  1ألحباشاماعة كما جلإال   الّسلفباع تّ هلم يف ا هؤالء املتمسلفة الذين ال حظّ  من ب تضليليمتعصّ 

  .اهلداية و االعتدال مرّدا مجيال و رّدهم إىل سبيلو مجاعتها كّف اهللا شرورهم عن األّمة   !!..رضي اهللا عنه و ما أكثر الّدعاوي 

القرضاوي حفظه اهللا  الّشيخيف  ة يف أمور عقدية و شرعية تكّلمنا حوهلا كلمةً بعد أن أعيته احلجّ املسكني قد كان أن قال يل و ...   «
و يا هم من قالوا ذلك فيه  الّتعديلمشاخيه من علماء اجلرح و  أنّ مّدعيا  "!!...  الكلب العاوي" قال فيه .. زلزلت يف األركان و رعاه 

إن كان  '' : فاله معنّ  تــلــإّال أن قعي ــــكان بوس ماو هنا  ...كربت كلمة خترج من أفواههم   !!!ذلك منه كانسبحان اهللا يف املسجد 
صّلى اهللا عليه و  الّرسولو   الّسلفأال تستحيي أن تنسب نفسك إلى   !!! الكافرينمن  بهفأنا عندك  الّسلفهذا هو مذهب 

و  ؟؟ القــــن أتيت بهذه األخـــــن أيــفم  )) ال البذيء ال الفاحش ، و ان ، وعّ ال ا'لّ  ان ، وعّ ل!س املؤمن �لطّ  (( يقولسّلم 

أشركك معه في  عّز و جلّ اهللا   مشايخك إّال أنّ مسحوب على ه و اهللا لم يبق لي من تفسير لك و الكالم إنّ  :أردفت قائال له 
القرضاوي أما وِسَعك أن تستره و أما  الّشيخا اطّلعَت على حال ـ مـك قل لي لو لكن بربّ  .. - معاذ اهللا  -دورعلم ذوات الصّ 

َ عَ  (( : اهللا عليه و سّلمصّلى  الّرسول؟ و قد قال ؟ هاستحييت أن تسبّ  ن0 ا01 2
ب	 الَْحَياَء ـــا تٌِّري ُحيِ ز0 َوBَل0 َ@ِلٌمي َحِيي= س;ِ

ْرتَ    ... '' و هللا المثل األعلى سبحانه فاهللا المستعان )) َوالس0

و ال يهود أوملرت و ال إمريكا  اار بشّ  قالهد مبالذي مل يرعِ و هو اه هدانا اهللا و إيّ  الّرعدصاحب قصف يف  الفكرة األخرية أقوهلا ههذ( -
ه به هذا الذي ه يف مقاله بلغ  ما تفوّ عي أنّ ولست أدّ , امسه عائض القرين ا أرعد به داعية و إمنّ من الداخل و اخلارج ين و ال أعداء الدّ 

  - ) !! نفسه من املنهلمعه ه ل فاهة و اجلهل و إن كنت  أعلم أنّ حتاورت معه من السّ 

هم يقولون أكثر من و أظنّ  عديل هم من قالوا ذلك فيهعلماء اجلرح و التّ " :تلك بعد كلمايت قال يل ذلك املسكني  كان أن لقد  و  ...
  ."ذلك فيك

ا و اهللا و قد ــــأم و !! و كذب و بهتان أم تضليل و تفسيق و سبّ   جرح و تعديل":  رددت عليه مستهرتاما كان مين إال أن ف  
  اهـ  ... »"و ادفع بأكفك معهمتعديلهم عندي جرح  جرح علمائك عندي و اهللا تعديل و إنّ  إنّ  : اــلك شيئقلَتها فإني قائل 

                                                           

  باعاتّ و  إال الّتكفري و الّتضليل مال هّم هلمن اهلمل يّدعون أّم على مذهب اإلمام األشعري رضي اهللا عنه يف العقيدة و مذهب اإلمام الّشافعي رضي اهللا عنه يف الفقه مجاعة ..   1
    .و هللا يف خلقه شؤون.. ا ا و عقديّ فقهيّ فاحش من األفعال و شاّذ من األقوال  كلّ 
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إال ختّلقي و ترفّعي عن  -و إن كان مقام الّرد جيوز فيه هذا  -مجلة و تفصيال  مشاخيهمأمساء  ذكرمن واهللا منعين ما  إينّ و 
ين يف ذلك و اهللا أمر نفسي و و ما أمهّ  ... و قد أشرت إليهم إشارات تكفي و تفيض ؛ منهم و ال جماملة هلمال خوفا أخالقهم تلك 

 األشاعرةأمر األكابر من األعالم هو هذا  يف كلّ ين أمهّ ما  و لكن ، ين قوهلم و ال جرحهم و ال تعديلهمال انتصرت هلا فأنا ال يهمّ 
يون عن الّتضليلهؤالء املرضى  هم ؛ و هم  الذين ال ينفكّ ب إليه حببّ أتقرّ  و أدينه سبحانه مبذهبهم وب إىل اهللا بنصرم الذين أتقرّ 

ولة اليت  عمني بأموال و خزائن ال ختفى مصادرها و ال الدّ دَ مُ .. ة فيهم سني على العامّ فني ألقواهلم مدل هلم حمرّ  الّتضليلعريض م و التّ 
  ...تولت كربها و اهللا املستعان 

و أبو بكر   الباهلي و ابن جماهداملاتريدي و و  حاويالطّ  معه األشعري و شيخ املذهب أبو احلسن :  عالمة األاألئمّ  هؤالء أذكر من
و ابن أيب زيد القريواين و أبو الباقالين و اإلسفراييين القاضي فورك و ابن و أبو سهل الّصعلوكي و أبو زيد املروزي و اشي القفال الشّ 

و أبو بكر و أبو بكر الطّرطوشي  أبو الوليد الباجي و و أبو ذر اهلروياحلسن القابسي و عبد الوهاب املالكي و أبو عمران الفاسي 
إمام احلرمني و الواحدي و و أبو عثمان الّصابوين و أبو إسحاق الّشريازي و عبد القاهر البغدادي و أبو سليمان اخلطّايب اص اجلصّ 

 وان ابن حبّ أبو بكر اإلمساعيلي و و ازي و الفخر الرّ  يسفين النّ جنم الدّ و هرستاين و عبد الكرمي الشّ  الغزايلحّجة اإلسالم  اجلويين و
و و املايرقي عبد القاهر اجلرجاين و الّسرخسي و  و اخلطيب البغدادي يالبيهقاحلافظ و احلليمّي و و األصبهاين ارقطين و احلاكم الدّ 

 العزّ سلطان العلماء و و أبو طاهر السَلفي عساكر ابن احلافظ عياض و  يبكر بن العريب و القاض أبوالقاضي و ابن رشد اجلد اإلمام 
ابن  و القرطيب و ة و ابن عطيّ ووي النّ و حميي الّدين  دقيق العيد و ابنو الرّافعي  و القرايفو احلصريي و ابن احلاجب  بن عبد الّسالم

البغوي  و و الفريوزآباديو ابن معطي الّزواوي و ابن مالك و ابن منظور و ابن آجروم اجلزري ابن اين و لدّ اْمر عَ  أبوالّشاطيب و كثري و 
بن مجاعة و او بدر الّدين   ياحمللّ اجلالل و و ابن عرفة و عبد الرمحن الثّعاليب  شيكر الزّ و أبو حّيان األندلسي و ابن ُجَزي و و البيضاوي 

بن االّدين  و عزّ  2و الّذهيببكي اج السّ بكي و التّ قي السّ و التّ صفّي الّدين اهلندي و كمال الّدين الّزملكاين و عالء الّدين الباجي 
 بن مرزوق اجلدّ  حمّمدو  و الّسعيد العقباين و ابنه القاسمالّشريف التلمساين و بن الّنقيب االّدين  شهابمجاعة و الّصالح الّصفدي و 

و حمّمد املغيلي و أمحد الونشريسي و أبو حفص عمر و أمحد بن زكري نوسي التلمساين عبد اهللا السّ  أبوو و أمحد بن زاغو و حفيده 
عبد القادر و قاسم البوين و أمحد بن  و عبد الكرمي الفّكونو حيىي الشاوي  بن الطّيب املقريأمحد  و محن األخضريان و عبد الرّ الوزّ 
بن فرحون و ابن اين و برهان الدّ  و خليل بن إسحاق املالكيو حمّمد أبو راس الناصري  اشدي القسنطيين و احلسني الورثيالينالرّ 

و اهليثمي و البلقيين و العراقي و ابن امللّقن و الّدمياطي الح و املنذري بن الصّ او و تقي الّدين احلصين  اطيبالشّ أبو إسحاق و خلدون 
و أبو القاسم و ابن حجر اهليتمي  و املزيالّسخاوي  و ييوطالسّ اجلالل و و زكريا األنصاري حجر العسقالىن ابن أمري املؤمنني و 

عبد الواحد  والعبدوسي الفاسي و أبو القاسم الربزيل و أبو احلسن القلصادي و أبو عبد اهللا حمّمد بن األزرق و أبو عبد اهللا احلطّاب 
و الّسعد و عالء الّدين البخاري و الّصاوي و أمحد بن رسالن و الّدردير و حمّمد اخلرشي و الّزرقاين  قاينعاشر و إبراهيم اللّ  بن
من القادة الفاحتني نور الّدين و ... بيدي و الزّ  عابدينابن   علي القاري واملّال و الّشريف اجلرجاين و ابن اهلمام و ابن جنيم  وفتازاين التّ 

أبو  -فات قل يف مبحث الصّ على األ -و من احلنابلة الذين وافقوهم ... د الفاتح و حممّ ر قطز ين األيويب و املظفّ صالح الدّ زنكي و 
و و مرعي املقدسي اد العمابن جار و النّ ابن رجب و ابن و و ابن قدامة ابن اجلوزي عقيل و ابن احلسن و أبو الفضل الّتميميان و 

ي األشعر ن هم على منهج ممّ و أذكر من املعاصرين ..  رضي اهللا عنهم أمجعني ...ة هم كبار الفقهاء احلنابلو  فاريينالسّ  واملواهيب 
 حمّمدإبراهيم الباجوري و  اآللوسي وو  املختار بن بون الّشنقيطي و حمّمد الّدسوقي و حمّمد األمري و حسن العطّار : رضي اهللا عنه

                                                           

  . موافقا لألشاعرة يف غالب املسائلو فات الصّ مبحث فويض يف  أثريا على عقيدة التّ كان رمحه اهللا..   2
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زاهد الكوثري و  حمّمدو  و سليم البشري و مصطفى صربيو طاهر اجلزائري ين احلسين و بدر الدّ  و عبد احلي الّلكنوياملالكي يش علّ 
و يوسف الّدجوي و حممود و حمّمد اخلضر الشنقيطي قر و علي الدّ و حمّمد خبيت املطيعي  3و حمّمد عبده مان النورسيبديع الزّ 

 أبو و و مصطفى عبد الرزاقمصطفى املراغي  حمّمدو  اخلضر حسني و حمّمداهر بن عاشور و الطّ و إبراهيم املارغين خطاب الّسبكي 
عبد احلميد بن باديس  ناشيخو املولود احلافظي و  عبد احلليم بن مسايةو و عبد القادر ااوي و املولود بن املوهوب  القاسم احلفناوي

اهر آيت علجت الطّ  حمّمدو  بلقايد حمّمدو و حمّمد بلكبري  اينحمّمد العريب الّتب:  و من املشايخ األكابر، ا حسن البنّ الّشهيد إمامنا و 
و عّز و عّمار جيدل و عّمار طاليب و حمّمد باي بلعامل  و عبد الرمحن اجلياليل و حمّمد شارف و حمّمد الشريف قاهرو أمحد سحنون 

و حمّمد احلامد و مصطفى  و حمّمد صاحل الفرفور حسن حبّنكة امليداينو  عبد العظيم الزرقاين حمّمدعمر املختار و و  الّدين القّسام

األعلى  أبوعراوي و الشّ حمّمد متوّيل  وو عبد احلليم حممود و الّسيد سابق  4و سّيد قطب علي الّضباع ورقا و مصطفى الزّ الّسباعي 
و إبراهيم وب و حسن أيّ و حسن الّشافعي كشك عبد احلميد  القرضاوي و يوسف الغزايل و حمّمد  دوي واحلسن النّ  أبواملودودي و 

ط و و شعيب األرناؤو و الّصابوين  مصطفى البحياويو وهبة الزحيلي غدة و  أبوعبد الفّتاح  سعيد حوى و وو وهيب غاوجي  خليفة
 حمّمدو  جارو زغلول النّ و فتحي يكن و إبراهيم زيد الكيالين و نوح القضاة وم و يوسف العتّ وغان و أمحد الدّ  عبد الّلطيف الفرفور

و حممود  و سعيد فودةد حسن هيتو و حممّ و عمر عبد اهللا كامل  راتب النابلسي حمّمد غازي اجلمل و و امتقي العثماين و عبد اهللا عزّ 
  .تهمهم و ميّ رمحة اهللا على حيّ أمسائهم  األقالم خبطّ و غريهم مما تنأى  ... د صاحل الغرسياهلدى احلسيين و حممّ  أبو

من الوهابية ة الّتيميّ أنتصر إلخواين من   فإينّ  أصحاب مذهيب األشعريمن   هلؤالء األكابر ُت و أنتصر نتصر أّين قد اكما و  
و سلمان العودة  الّشيخو عبد املقصود  حمّمد الّشيخك يةالّتضليلهؤالء املتمسلفة  عليهمو بغى الذين عدا أصحاب منهج االعتدال 

ال لشيء إال  ان حسّ  حمّمد الّشيخو نبيل العوضي   الّشيخو و الّشيخ صاحل املغامسي يخ حمّمد العريفي الشّ و عائض القرين  الّشيخ
  .و إن اختلفنا فيما قد اختلفنا فيه..  و مع غريهم مع األشاعرة العتداهلم و وسطيتهم

 الّرعدعلى مقال قصف  ياتيبقعت

و ع العورات من باب تتبّ  صاحب املقال هداه اهللا اليت أتى ا غالطاتاملمبّينا ية الّرعد ّنقاطسريعا على بعض الهنا ق علّ أ
مذهبه  عرفتُ بعد أن دت جِ وُ  ماإن شاء اهللا على حمامل اخلري القرين عائض  الّشيخأقوال  حامالين و الوصاية على الدّ  د الغلطاتتصيّ 

فأنا كما ال طأ من اخلالقرين عائض  الّشيخبعصمة مّين دعوى أبدا هذه ليست  و ، إن شاء اهللاو غريته على الّدين و األّمة و دعوته 
كما قد على درجات  جمانبا للّصواب أراه فيها خمطئا حبكم أشعرييت و مالكييت فقهية العقدية و ال كثري من األموريف  معه  ختلفأخيفى 

 من دائرة الّنجاةو أقصيه أ ضّللهو أأ الّشيخ أطعن يفأن  أّماو  ...أجره فينا ي احلّق أسأل أن ال حيرم متحرّ رّيب  و اهللاَ ذلك  يف هو ى ير 
ــارتأى كل مّنا أنّه على منهج الّسلجرّاء ما بيننا من مسائل اختلفنا فيها  ؛ أّدبنيه ممّا ال ممّا عّلمين اإلسالم و ذاك فليس ف الّصاحل فيها ـ

                                                           

  .مع ميوالت ملذهب املعتزلة يف بعض املسائلمسائل األصول غالب مبحث الّصفات و  يف موافقا لألشاعرةكان رمحه اهللا ..   3

اإلخوان منّظرا و مفّكرا موافقا لألشاعرة يف مبحث الّصفات و غالب مسائل االعتقاد ال كما حيسب البعض كان الّشهيد سّيد قطب رمحه اهللا بعد توبته و انضمامه جلماعة ..   4
ن رمحه اهللا و إن يك !!! أقواله املفّصلة األخرى أنّه يقول بوحدة الوجود أو خبلق القرءان أو بالّتكفري جلماعة املسلمني عاّمة و ذلك سلخا منهم مالت أدبّية قاهلا عن سياقها و عن

  .ن تيّسر األمر بإذن اهللاو يف هذا كالم يطول قد يُفَرد له كتاب إ.. أخطأ يف مسائل اجتهادية فألنّه بشر يصيب و خيطئ و جّل من ليس خيطئ 
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و أرضاه   رضي اهللا عنه مالك ناإمام قال و قدا يفرّقنا فما جيمعنا أكرب ممّ و الّذود عنه  بل حبمد اهللا أنا أحتسب عند اهللا االنتصار له
   . " صاحب هذا القبرّال إ يُردّ  يُؤخذ منه و كل  " مو سلّ  هى اهللا عليصلّ  النيبّ مشريا إىل قرب 

  

قد أرى أنّه ، و قبل هذا  واحدة منها يف اخلطورة نقطة نقطة على حسب درجة كلّ  صاحب الّرعد على نقاطاآلن أعّقب 
و املغالطات ال  اتــــالّشبهنة من أمر هذه هداه اهللا منسوخا كما هو حىت يكون القارئ يف بيّ أنقل مقاله من األليق علميا أن 
  :و إّين أنصح كّل قارئ ملقايل هذا أن ال يقرأ شبهة إال و يُتبعها بقراءة  الرّد و الّتعقيب و اهللا املستعان .. األغلوطات كما قال 

 

  

 

)...  

يه و ألومه على شططه يف نونيته العقدية و تعدّ  الّشيخ عائض القرين عاتبال أملك إال أن أغتنم هذا املقام أل ذلكقبل  
و ال هكذا يكون أهل اإلنصاف و فما هكذا يا شيخ عائض تورد اإلبل .. ! على غري ما عرف عنه من اعتدالأبيات منها  الّطور يف
 ..أقول لك واهللا إين ألستحيي يا شيخ أن أصفك باهلذيان و قد أملمت بدارك مدافعا  عزمتُ و حّىت ال أستطرد يف غري ما !! العرفان 

 : فيها  قلتَ  و قد فتب و ارجع  !!! جعله كاملرجان الداء و الدواء يف مقال رمتُ  فلست بالذي جيمعُ 

 "ويقابـل التواب بالغفـران* **في سورة األحقاف يقبل محسن "

 لَ بُ سُ اه و إيّ نا اهللا هدا..  يف نونيتهعن مثل ما أتى به  أ بهو قد كنت أرباعرتت النفس  و آهات جانقوسا فتحته ألش هذاكان  
 مِ َال الس.    

...(  
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 املـؤلـف عبداهللا بن حممد األثري ) أما بعد(يف نسف أغلوطات حماضرة  الّرعدقصف 

 املقدمة
يم ، احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، وأشهد أال إله إال اهللا ، هدانا إىل صراطه املستقيم ، وأمرنا باالستعاذة من الشيطان الرج

ة ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، بعثه اهللا بالنور والكتاب القومي ، وأرسله رمحة للعاملني ، وحجة على اخللق أمجعني ، دعانا إىل اجلنّ 
للدكتور " أما بعد : " بعنوان ( ) فقد وقع يف يدي شريٌط : و أمرنا باتباع السّنة صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد 

ا مسعته ِكدت ال أصدق ما فيه ، من شطحاٍت عقدية  -هداه اهللا  -عائض القرين 
ّ
فآثرت مساعه النتشاره بني كثري من الناس ، ومل

ة ، ال تصدر من رجل ترىب بني أهل السّنة واجلماعة ، وهو الداعية واألديب الشاعر ، والذي قد حصل على الدرجة وأخطاٍءٍ◌ علمي
فلما مسعت هذه األخطاء الفادحة يف . يف السّنة املطهرة ، وأوقف سنواٍت عديدة هي كفيلٌة بأن يتذّكر أو خيشى ) الدكتوراه  )العاملية 

ت ، كتبت هذا الرسالة نصحاً هللا ، ودفاعاً عن سّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وبياناً للناس شريطه األول بعد إيقافه سنوا
حماضرة ( )يف َنْسِف أُغلوطـَاتِ  الّرعدَقْصُف : " عموماً وللشباب على وجه اخلصوص ، لئال يغرتوا بزخرف قوله وشعره ، ومسيت رسـاليت 

تلك : " ... يف عشر أُغلوطات ، وجعلت األخرية منها متفرقات ، ولعلي أمتثل مبا قاله يف شريطه وقد َأمجلت أخطاءه " أّما بـَْعد 
 َعَشرٌة كاملٌة أهديها حمليب النصح ، وعشاق الفضيلة ، وطالب احلقيقة ، وشداة

واهللاَ  . أهـ من كالمه " ( ) أنيب  إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه" اإلصالح ، ورواد املعرفة 
ن أسأل أن يوّفق احملاِضر للتوبة النصوح والرجوع إىل احلق وعدم التمادي بالباطل ، وأن يُكّرس حماضراته يف نصرة التوحيد والسّنة ، وأ

واإلرشاد ، من تعظيم  يطرق موضوعات ّم املسلم يف دينه وإميانه ، وأن يلتزم يف طرحه جادة العلماء وطالب العلم يف الوعظ
النصوص ، وحث األمة على التمسك مبنهج سلفها الصاحل ، فلن تصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا ،كما أسأله سبحانه أن 

 . يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا الثبات على دينه القومي ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  اهللا بن حممد األثري عبد/ وكتب 

 !! استغاثته بقلبه ودمه من دون اهللا سبحانه وتعاىل: األغلوطة األوىل
إن هذا النداء الذي استفتح به : أقول " يـا دم أنقذين  .. يـا قلب قف معي.. كيف أبدأ ؟؟ يـا دّم أسعفين : " قال يف بداية شريطه 

إنه يستغيث بدمه أن         أذناي يف شريطه ،كيف جييز لنفسه أن يستغيث بغري اهللا ؟؟ الدكتور حماضرته ،ملن أفدح األخطاء اليت مسعتها 
الدكتور أن  الّشيخ؟؟ أما علم    وهل يستطيع دمه وقلبه أن ينقذه وأن يسعفه من دون اهللا  !! يسعفه و أن ينقذه وبقلبه أن يقف معه

إّن أصغر طالب علم البد وأن قرأ األصول الثالثة لشيخ . االستغاثة عبادة خالصة هللا جل وعلى ، ال يستحقها إال اهللا سبحانه وتعاىل 
إفراده وإنه ليجد يف ثناياها تقرير هذا األمر العظيم املتعلق بتوحيد اهللا و  –رمحه اهللا  -اإلسالم اإلمـام ادد حممد بن عبد الوهاب 

واالستعانة .. وأنواع العبادة اليت أمر اهللا ا مثل اإلسالم واإلميان واإلحسان ومنه الدعاء واخلوف : "بالعبادة حيث قال رمحه اهللا 
حممد بن  الّشيخوقد عّلق العّالمة اإلمام .. " . واالستغاثة والذبح والنذر وغري ذلك من أنواع العبادة اليت أمر اهللا ا كلها هللا تعاىل 

االستغاثة طلب الغوث وهو اإلنقاذ من الشدة واهلالك : " بتعليق مجيل لعبادة االستغاثة فقال رمحه اهللا  –رمحه اهللا  –صاحل العثيمني 
االستغاثة : الثاين ... االستغاثة باهللا عز وجل وهذا من أفضل األعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم : األول: وهو أقسـام 

وات أو األحياء غري احلاضرين القادرين على اإلغاثة فهذا شرك ألنه ال يفعله إال من يعتقد أن هلؤالء تصرفاً خفياً يف الكون فيجعل باألم
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أم من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله مع اهللا قليًال ما : " هلم حظاً من الربوبية قال اهللا تعال
 : االستغاثة باألحيـاء العاملني القادرين على اإلغاثة فهذا جائـز كاالستعانة م قال اهللا: الثالث " ( ) تذكرون 

االستغاثة حبي غري قادر من غري أن يعتقد أن : الرابع  ( ) " فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه "
يا ترى يف أي قسم من : أقول  ( ) أهـ... " لول فهذا لغو وسخرية مبن استغاث به له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق برجل مش

أن يلجأ إىل مواله  -بعد إيقافه  -األقسام السابقة سيدخل احملاضر نداءاته واستغاثته ؟؟ أليس الواجب على من كان يف موقفه
اللجوء إىل اهللا يف امللمات ، : ( اليت استفادها بعد إيقافه عشراً  ويستغيث باهللا ؟؟ بلى واهللا أليس قد ذكر احملاضر يف أول فوائده العشر

إن أقل ما يقال أن هذا النداء ! ، فأين هذه الفائدة من استغاثته بقلبه ودمه من دون اهللا ؟) وقصده يف الكربات ، وسؤاله يف األزمات 
غفار منه ، ألا استغاثة بأعضاٍء جامدة ، ليست بقادرة ال والطلب اليت صاح به احملاضر بأعلى صوته موِهٌم جيب الرجوع عنه واالست

 . ! حاضرة
 !!إطالقه لفظ األسطورة على سري ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :األغلوطة الثانية 

عر ومل بعد أن ذكر شهادة أن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بيت ش)  8ويف كتابه ص ( ذكر يف الوجه األول من شريطه 
يـا طريداً مأل الدنيا امسُه وغدا حلناً على كل الشفاه وغدت سريتـه أسطورًة : حيث قال  -ولعله هو قائل هذا البيت  -ينسبه إىل قائله 

 يتلّقـاهـا رواٌة عن رواه
يستعمل يف اللغة " طورة أس" وصفاً لسرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه نظر حيث أن لفظ " األسطورة " إن إطالق لفظ : أقول 

السني والطاء والراء أصل مطّرد يدل على : َسطََر ) : " َسطََر ( يف مادة  -رمحه اهللا  -قال ابن فارس  . على املكتوب الباطل
 اصطفاف الشي كالكتاب والشجر وكل شي اصطّفف ، فأما األساطري فكأا أشياء كتبت من الباطل فصار ذلك امساً هلا خمصوصاً ا

:"  -رمحه اهللا  -وقال ابن منظور .. " ( ) . ، يقال َسطّر فالٌن علينا تسطريًا إذا جاء باألباطيل وواحد األساطري إسطار وُأسطورة 
وقد جاءت اآليات الكرميات اليت تؤيد هذا ... " ( ) إسطاٌر وإسطارٌة بالكسر : أحاديث ال نظام هلا واحدا  : األباطيل واألساطري

وقوله تعاىل  ( ) " حىت إذا جاءوك جيادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إال أساطري األوليني" : ها قوله سبحانه وتعاىل يف كتابهاملعىن من
 . ( ) " وإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني: " 

، وغريها من اآليات اليت تبني وصف الكفار املكذبني  ( ) "وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيالً : " وقوله تعاىل 
فما جاء يف هذا البيت فيه خطورة عظيمة . لرسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي هو الوحي املنزل من عند اهللا باألسطورة 

ن يُعِظم سّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلناب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واإلميان برسالته ، كان األوىل باحملاضر واألليق مب
  . وسريته أن ال يصفها ذا الوصف املشني

 !! " يـا أنت" نداءه اهللا جل جالله بـ  : األغلوطة الثالثة
ه هو ولعل –بعد ذكره الشهادتني وهو يثين على اهللا بيت شعر ومل ينسبه إىل قائله )  9ويف كتابه ص ( ذكر يف الوجه األول من شريطه 
 يـا أنت يـا أحسن األمساء يف خلدي ماذا أعّرف من مٍنت ومن سندِ : حيث قال  – قائل هذا البيت

وقال ربكم : " إن مناداة اهللا سبحانه وتعاىل ودعائه عبادٌة كرميٌة من أعظم العبادات وأجلها ، يدل على ذلك قول اهللا تعاىل : أقول 
ويف حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما ) 1" (بادي سيدخلون جهنم داخرين ادعوين استجب لكم إن الذين يستكربون عن ع

إّن دعاء اهللا البد وأن . والنصوص الواردة يف هذا الباب كثرية ) 2" (الدعاء هو العبادة  " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال 
نه عبـادٌة جليلة ، متعلٌق بالتوحيد ، والذي هو حق خالص هللا العزيز يقيد مبا ورد عن اهللا وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أل
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احلميد ، وأي عبادة ال جيوز للمسلم أن يلج فيها أو يتكلم عنها ، إال بعلٍم صحيٍح من كتاب اهللا ومن سّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وبسبب هذه ) . 3" (و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوًال وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر : " وسلم ، قال اهللا تعاىل 

 . املنزلة العظيمة لعبادة الدعاء أفردها أهل العلم بكتب مستقلة َمجَعت أحاديثها وبعضهم تكلم عن آداا وضوابطها
صفاته الثابتة بدليل الكتاب ومن أهّم هذه الضوابط أن يكون املنادى يف الدعاء هو اهللا جّل جالله ، أو اسم من أمساءه ، أو صفة من 

يـا أنت : [ دعا ربه وناداه سبحانه وتعاىل بقوله  –هداه اهللا  –وجند الدكتور القرين . والسّتة ، وهذا أمر مقرر عند أهل السّنة واجلماعة 
لى اهللا عليه وسلم على اسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل ؟ وأين الدليل الشرعي من كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا ص" أنت " هل ] 

ولعل من املناسب !! اللهم إال إن قلنا هذا يف مصطلحات الصوفية !! ذلك ؟ ، ومىت كانت الضمائر وأمساء اإلشارة أمساء هللا سبحانه 
: س : لسؤال أنا أنقل فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية يف هذا الصدد فقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء هذا ا

على رسوله وآله  الّسالمو  الّصالةهو اهللا ؟ احلمد هللا وحده و : ضمرياً مسترتاً تقديره " اهللا " يعين ) يا هو ( هل جيوز أن تدعو اهللا بـ 
ضمائر املتكلم واخلطاب والغائب كناية عن املتكلم أو املخاطب أو الغائب مطلقاً ليست من أمساء اهللا لغة وال : ج : وبعد .. وصحبه 

مل يسم به شرعاً ألنه مل يسم ا نفسه ، فدعاؤه ا ، تسمية ونداء وذكرله بغري أمسائه فال جيوز ، وألنه إحلاد يف أمسائه بتسميته مبا 
وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا وذروا الذين يلحدون يف : "نفسه ، ونداء له ودعـاء مبا مل يشرعه ، وقد ى سبحانه عن ذلك فقال 

ولعل قائالً يقول ملاذا ( ) وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله صحبه أمجعني " ( )أمساءه سيجزون ما كانوا يعملون 
إن : فأقول !! . الدكتور ؟؟ فإنه ال يقصد رب العاملني يف نداءه ولكن يقصد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الّشيخيئون الظن بتس

سبحانك اعرتفت بذنيب وتقصريي أمامك : "هذا اإليراد ليس بصحيح فإن سياق كالمه يدل على نداءه هللا فقد قال قبل ذكره للبيت 
 . إخل ، فالسياق والسباق واللحاق يدالن على نداءه هللا... " يا رب يا حي يا قيوم ، يا لطيف ، " :وقال بعد ذكره للبيت " 

ومع هذا أقول إن كان يقصد بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهذا ال جيوز أيضاً ، فإن اهللا سبحانه ى الصحابة الكرام رضي 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم اهللا الذين  الّرسولال جتعلوا دعاء : " نه وتعاىل اهللا عنهم أن ينادوا رسول اهللا بامسه فقال سبحا

قال ابن عباس رضي اهللا عنه يف " ( ) يتسللون منكم ِلواذاً  فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
، وقال " ، فنهاهم اهللا عز وجل عن ذلك إعظاماً لنبيه صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقولون يا حممد يا أبا القاسم : " تفسري هذه اآلية 
فأياً كان قصد احملاضر يف نداءه فإنه قد " ( ) وأن يبجل وأن يُعّظم وأن يسّود  الّسالمأمر اهللا أن يهاب نبيه عليه : " قتادة رمحه اهللا 

  . أخطأ والشك ، ولكن األول أشّد وأقبح

 !! زعمه أن اإلميان ال ينقص يف قلب حامله :األغلوطة الرابعة 
إّن : أقول " لكل شيء إذا ما ّمت نقصان إال اإلميان يف قلب حامله : "  -الوجه الثاين  -يف شريطه !! قال صاحب الدكتورة يف السّنة 
اد أهل الستة واجلماعة ، فإن وهي نفيه نقصان اإلميان يف قلب حامله فهذا خالف اعتق -هداه اهللا  –هذه زلٌّة خطريٌة من الدكتور 

قال شارح الطحاوية . املتقرر يف حقيقة اإلميان ، أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان ، وعمل باجلوارح ، يزيد بالطاعة ، ينقص باملعصية 
 [ مث ذكر أدلة كثرية وقال ... [ية كثرية جداً الّسلفواألدلة على زيادة اإلميان ونقصانه من الكتاب والسّنة واآلثار : "  -رمحه اهللا  –

من فقه العبد أن يتعاهد إميانه وما نقص : وكالم الصحابة رضي اهللا عنهم يف هذا املعىن كثري أيضاً منه قول أيب الدرداء رضي اهللا عنه 
السنة واجلماعة  اإلمجاع على زيادة اإلميان ونقصانه ، ومن ذلك قول إمام أهل الّسلفوقد حكى غري واحد من أئمة . أهـ  ( ) " منه

أمجع سبعون رجًال من التابعني وأئمة املسلمني وفقهاء األمصار على أن السنة اليت تويف عليها  " – رمحه اهللا –اإلمام أمحد بن حنبل 
البخاري  وقال اإلمام" ( ) اإلميان قول وعمل ،يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية  : (فذكر أموراً منها..(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 ) " لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باألمصار فما رأيت أحداً خيتلف يف أن اإلميان قول وعمل ، يزيد وينقص: "  -رمحه اهللا  –
أمجع أهل الفقه واحلديث على أن اإلميان قول وعمل ، وال عمل إال بنية ، واإلميان : "  -رمحه اهللا  –وقال أبو عمر ابن عبد الرب 

أن اإلميان قول وعمل ،  الّسلفوامجع : "  -رمحه اهللا  –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية " ( ) يزيد بالطاعة وينقص باملعصية عندهم 
وذا يتبني مما سبق أن إمجاع أهل السّنة واجلماعة قائٌم على زيادة اإلميان ونقصانه وأم متضافرون على قول واحد " ( ) يزيد وينقص 

وهو قول أيب حنيفة : قول من قال اإلميان ال يزيد وال ينقص : األول : ( ) فهم على أصناف ثالثة الّسلفلف إمجاع وأما من خا. فيه 
وهو مذهب اإلباضية : قول من قال اإلميان يزيد وال ينقص : الثاين. و مذهب اجلهمية واخلوارج واملعتزلة و األشاعرة واملاتريدية 

نقل هذا : قول من قال اإلميان يزيد وتوقف يف النقصان : الثالث . إلشاعرة ورواية عن أيب حنيفة والنجارية والغسانية وطائفة من ا
وال شك يف بطالن هذه األقوال ملصادمتها للنصوص . القول عن مالك وال يصح حيث أن املشهور عنه القول بأن اإلميان يزيد وينقص 

ومما جيدر التنبيه عليه أن كل دليل دّل على زيادة اإلميان فهو يدل على . لب حامله الشرعية القاضية بإثبات زيادة اإلميان ونقصانه يف ق
نقصانه وكذا العكس وذلك ألن الزيادة تستلزم النقص وألن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص وصنيع أهل العلم يدل على ذلك 

إن كان قبل  " : عىن إمام أهل السنة واجلماعة اإلمام أمحد فقالوقد صرح ذا امل. حيث يستشهدون بأدلة زيادة اإلميان على نقصانه 
 ( ) " تاماً فكما يزيد كذا ينقص –أي اإلميان  –الزيادة 

مث شرع املصنف يستدل لذلك : "... يف صحيحه ، حيث قال احلافظ ابن حجر  –رمحه اهللا  –ومن ذلك أيضاً صنيع اإلمام البخاري 
بعد هذا كيف جيرءوا الدكتور  ( ) " ادة وبثبوا يثبت املقابل ، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورةبآيات من القرآن مصرحة بالزي

إا  !!؟؟" لكل شيء إذا ما مت نقصان إال اإلميان يف قلب صاحبه " الذي ينتسب إليهم أن خيالف معتقدهم وجيهر بذلك قائالً 
  . إلحدى الكرب

 يف إطالق بعض األلفاظ على اهللا وهي ال تليق به سبحانهتساهله  :األغلوطة اخلامسة 
إن من األصول املقررة يف شريعة اإلسالم تعظيم اهللا سبحانه وأنه ال جيوز للمسلم أن يتكلم عن اهللا إال بعلم شرعي من كتاب اهللا ومن 

هداه اهللا  –ري يف هذا األمر ، حيث إّن عائضاً جيد التساهل الكب" أما بعد " سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن السامع حملاضرة 
وال يتأمل إىل املعاين اليت يف طيـّاا ومن َمثّ يعرضها على الكتاب والسّنة ، مما أوقعه يف أخطاء شنيعة ( ) مغرٌم باألدبيات و األشعار –

لعبد مسؤوٌل عن ما يتكلم به ، بل قال شيخ وال خيفى على املسلم أن ا. وُجلها يف صميم االعتقاد كما سبق بعضه ، ويأيت اآلخر 
ومن مجلة تساهله ... "  والكلمة أصل العقيدة فإن االعتقاد هو الكلمة اليت يعتقدها املرء : "  –رمحه اهللا  –اإلسالم اإلمام ابن تيمية 

 : سبحانه وتعاىل إطالقه وصف الغرام على اهللا: أوالً : يف إطالق بعض األلفاظ على اهللا وهي ال تليق به سبحانه 
إليك وإال ال تشد الركائب ومنك وإال فاملؤمل  : ( 13-12ويف كتابه ص ( وهو خياطب رب العاملني  –هداه اهللا  –قال احملاضر 

 خائُب وفيك وإال فالغرام مضيع وعنك وإال فاحملدث كاذب
صرفه لغري اهللا فإن غرامه مضيع ال قيمة له ، فأعظم  فالذي يفهم من هذا البيت أن الغرام احلقيقي هو يف اهللا سبحانه وتعاىل ، ومن

من األلفاظ الشرعية الواردة يف كتاب اهللا أو يف سّنة رسول اهللا " الغرام " وإين أسأل فضيلة الدكتـور هل لفظ !!! الغرام هو الغرام يف اهللا 
 . صلى اهللا عليه وسلم ؟؟

وهو خياطب احلّب مبا يتعلق )  38يف كتابه ص (  –هداه اهللا  –وقال احملاضر : إطالقه وصف اهلوى على اهللا سبحانه وتعاىل : ثانياً 
 فيا حب زدين يف هواه صبابة ويا قلب زدين يف هوى مهجيت حباً لعلي إذا جئت احملصب من مىن حنـرت فؤادي كي أفوز به قربـاً : باهللا 

بل هو من مصطلحات الصوفية الذين زهدوا يف املأثور واملشروع ،  الصاحل الّسلفإن وصف اهللا بالغرام واهلوى مل يعرف عند : أقول 
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وغريها من نصوص الشرع ،  ( ) " فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم حيبونه: " كما قال تعاىل " احملبة " فالذي جاء يف نصوص الشرع لفظ 
حَدث الذي مل يأيت يف النصوص ومل يعرف عند 

ُ
 . الصاحل الّسلفففي الوارد ُغنية عن امل

سيـدي علل الفـؤاد ) :  20يف كتابه ص ( وهو خياطب اهللا سبحانه  –هداه اهللا  –إىل اهللا قال احملاضر " القتل " نسبته عزم : ثالثاً 
 العليـال واحيين قبل أن تراين قتيالً إن تكن عازماً على قتل روحي فرتفـق ا قليـًال قليـالً 

ح أن يطلق على اهللا أنه يعزم على قتل الروح ؟؟ إا ملصيبة كربى حينما يصف الدكتور ربه يا معاشر العقالء من أهل اإلسـالم هل يص
بصفات النقص وذه األلفاظ املوحشة اليت ال يرضى أحد من املخلوقني أن تطلق عليه ، فكيف بالرب العظيم ؟؟  –عز وجل  –

ومن  " إمنا السيد اهللا: " ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ، فأقول قد  " اهللا" ولعل قائالً يقول لعله ال يقصد بقوله سيدي 
 . استمع إىل الشريط وسياق ذكره هلذا البيت ال يستغرب وقوعه يف مثل هذا ، فإن هلا أخوات سابقات والحقات

   . إطالقه بعض األمساء على اهللا وفيها نظر: رابعاً 
يا رب يا حي يا قيوم يا لطيف ، أنت الكامل وأنا الناقص أنت الغين وأنا الفقري ): "  10ويف كتابه ص ( قال يف شريطه الوجه األول 

فقوله عن اهللا أنت الكامل فإن كان يقصد أن لفظ الكامل امساً من أمساء اهللا فإن هذا " أنت القوي وأنا الضعيف أنت احلي وأنا امليت 
وأنت ) : "  12ويف كتابه ص (  -الوجه األول  -قال يف شريطه . ل على ذلك فيه نظر فإين ال أعلمه امساً من أمساء اهللا إذ ال دلي

وكما هو . فيه نظر فليس هو امساً من أمساء اهللا سبحانه إذ ال دليل عليه أيضاً  " املاجد" قوله عن اهللا .. " اجلواد املاجد الغين احلميد 
ا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فال يزاد فيها وال معلوم أن أمساء اهللا توقيفية ال جمال للعقل فيها ، وعلى هذ

-وانظر كالماً مجيًال البن القيم . ينقص ، ألن العقل ال ميكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من األمساء فوجب الوقوف يف ذلك على النص 
 ( ) يف بيان ما يطلق على اهللا والضابط يف ذلك -رمحه اهللا 

عن )  23ويف كتابه ص ) ( الوجه األول( يف شريطه  –هداه اهللا  – قال احملاضر" أن اهللا عّني الداعية وهيأه واستأمنه " قوله :  خامساَ 
أقول هل يصح إطالق هذا اللفظ على اهللا أنه يعني ويهيئ !!    " إّن اهللا عّينه ، والواحد األحد هيأه ، والرمحن استأمنه  " : الداعيـة

دليل على ذلك من كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟؟ ولعله يتوسع يف باب اإلخبار ، واألوىل ويستأمن ؟ وأين ال
  مثالً .. إن اهللا اختاره أو أن اهللا وفقه للدعوة : أن يستبدل هذا الوصف مبا ورد يف الوحي بأن يقال مثالً 

 !! اهللا الشرعيةنسبته املصطلحات العصرية إىل آيات  : األغلوطة السادسة
الذي هو صفة من " كالم اهللا "الصاحل امع عليه تعظيمهم كالم اهللا تقريراً وتطبيقاً إذ أم يؤمنون أن القرآن  الّسلفإن من اعتقاد 

اضر إذ قد ُولع فإنه ينزعج من األلفاظ املولدة اليت ابتلي ا احمل" أما بعد " ومن استمع حملاضرة . صفاته الالئقة جالله وكماله وعظمته 
وإليك . نسبته املصطلحات العصرية إىل آيات اهللا الكرميات  -وال حول وال قوة إال باهللا  –ا وأوصلته إىل أمور مشينة من أقبحها 

ولسوف يعطيك ربك ( ) " فاتورة تعبه مدفوعة يف اآلخرة من. 1: على بعض األمثلة من أقواله وهو يتكلم عن الداعية حيث يقول 
سند أمواله موّقع عليه . 3)  22ويف كتابه ص  ) " يريدون وجهه" شيك أجرته مصروف من بنك . 2)  22ويف كتابه ص "( ضى فرت 
اهللا " يرغب يف نياشني  .5)  23ويف كتابه ص " ( حيبهم وحيبونه " يطمع يف جنوم . 4)  22ويف كتابه ص " ( وإنك لتعلم ما نريد " 

يبتغون فضالً من اهللا " مكافأته . 7)  25ويف كتابه ص " ( وليوفيهم أجورهم  " راتبه. 6)  23به ص ويف كتا" ( ويل الذين آمنوا 
، وثيقة التخرج ، !! اهلتاف ، الرتقية ، أقواس النصر ، الصور املعلقة ( إىل غريها من املصطلحات كـ )  25ويف كتابه ص " ( ورضواناً 

أليس الواجب تنزيه اهللا وكالمه عن هذه املصطلحات ؟ وهل كان ( ) !! بها إىل اآليات كل هذه املصطلحات نس) اجلامعة ، الشهادة 
 هذا من منهج سلف األمة األخيار ؟ 
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  الّشيخفائدة واستدراك على 
 كشك يقول مثل هذا الكالم يف اآليات ولعل القرين تأثر به   الّشيخوباملناسبه مسعت 

 ... ين معه أشداء على الكفارحممد رسول اهللا والذ: فمثالً قوله تعاىل 
 أخذ كشك يقول على املنرب كيف تراهم فيكمل اآليه تراهم ركعاً سجدا 

 إىل أن خيتم اآلية .. مث يقول ملاذا فيكمل اآلية يبتغون فضًال من اهللا ورضوانا 
  ( بعثمان )فاستغلظ ( بعمر )فأزره ( بأيب بكر ).بقوله كزرٍع أخرج شطأه 

   (علىب)فاستوى على سوقه 

 عدم ترضيه عن الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم : األغلوطة السابعة
إّن من مجلة حقوق أصحـاب رسول صلى اهللا عليه وسلم علينا الرتضي عنهم ، كما هو دأب أهل احلديث واألثر ، وتلك هي جادة 

أال يُغفل هذا اجلانب حيث هو  –هداه اهللا  –وقد كان األوىل باحملاضر  -أخزاهم اهللا  -الصاحل ترغيماً ألنوف الرافضة  الّسلف
، فإنه قد ذكر من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه !! وصاحب الدكتوراه يف السنة املطهرة !! واألديب الدكتور !!الداعية املشهور 

أبو بكر الصديق . 1: عدة مواضع ، واملصيبة تكمن يف أنه مل يرتضى عن واحٍد منهم ، وممن ذكر  وسلم مخسة عشر صحابياً يف
وكذلك  ( 32يف كتابه ص ( عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه . 2) !!  36يف كتابه ص  )وكذلك )  32يف كتابه ص ( رضي اهللا عنه 

علي بن أيب . 4) !!  36يف كتابه ص ( وكذلك  ( 32كتابه ص يف  ( عثمان بن عفان رضى اهللا عنه . 3) !!  36يف كتابه ص ( 
يف كتابه  )عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنه . 5) !!  37 – 36يف كتابه ص ( وكذلك )  32يف كتابه ص ( طالب رضى اهللا عنه 

الفارسي رضى اهللا عنه  سلمان. 7)  37يف كتابه ص ( وكذلك  ( 14يف كتابه ص ( بالل بن أيب رباح رضى اهللا عنه . 6)  37ص 
يف كتابه ( ثابت بن قيس بن مشاس رضى اهللا عنه . 9)  14يف كتابه ص ( صهيب الرومي رضى اهللا عنه  .8 ( 14يف كتابه ص ( 
)  37يف كتابه ص ( عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه  .11 ( 37يف كتابه ص ( حسان بن ثابت رضي اهللا عنه . 10)  37ص 

خالد بن . 14)  32يف كتابه ص ( معاذ بن جبل رضي اهللا عنه . 13)  37يف كتابه ص ( اري رضى اهللا عنه أبو ذر الغف. 12
ملاذا أغفل : أقول )  37يف كتابه ص ( أبو عبيدة عامر ابن اجلراح رضي اهللا عنه . 15)  37يف كتابه ص ( الوليد رضي اهللا عنه 

، ومن مجلتهم اخللفاء الراشدون ، رضي اهللا عنهم أمجعني  الّسالمو  الّصالة عليه الرتضي عن أصحاب رسول اهللا –هداه اهللا  –احملاضر 
  . ؟؟ علي أترك اإلجابة لفضيلته ، والتعليق على هذا األمر للقارئ الكرمي

 !! مدحه إقبال اهلندي ووصفه بأنه ممن نصروا الدين :األغلوطة الثامنة 
..!! : " وهو يعدّد فوائده العشر اليت استفادها بعد إيقافه )  14ويف كتابه ص ( ول يف شريطه الوجه األ -هداه اهللا  -قال احملاضر
نصره حممد .. أنه ليس ألحد أن يدعي أنه املخول وحده لنصرة الدين وال التكلم بامسه فدين اهللا منصور شاء من شاء : سادسها 

قد غششت األمة ذا الكالم الذي تتفوه به ، مباذا نصر  -اهللا و  –إنك : أهـ أقول  " وإقبال اهلندي.. العريب ، وسلمان الفارسي 
إّن الذي !! ؟؟  الّسلفحممد إقبال اهلندي هذا الدين ؟؟ هل نصره بفلسفيته أم بصوفيته أم بدعوته إىل االشرتاكية أم بتنقصه ملنهج 

الذي صاح به احملاضر ، وال حول وال قوة إال باهللا يدرك حقيقةً النصر املزيف  الّسلفيعرف حممد إقبال ونشأته وفكره وسخريته مبنهج 
( ) : اهللا أّخَر موتيت فتـأخرت حىت رأيُت من الزمـان عجائباً ولعلي أوجز للقارئ حياة هذا الرجل واملؤاخذات اليت عليه : ، وكما قيل 

جده امللقب نديت إىل االسالم على يد  م وهو ينتمي إىل أسرة من ساللة وثنية من الربامهة ولقد اهتدى1873ولد حممد إقبال عام 
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التحق بكلية الهور واشرف  األسرة ومن بينهم حممد إقبال أحد رجال الصوفية يف كشمري وظلت هذه النزعة الصوفية متغلبة على أفراد 
لسفة مث عني أستاذا خترج من الكلية ونال شهادة الف. على تربيته على منهاج الفلسفة ) توماس أرنولد ( الفيلسوف  عليه املستشرق

لفلسفة واللغة اإلجنليزية فيها مث قصد إجنلرتا والتحق جبامعة كمربوج ونال منها شهادة يف الفلسفة واألخالق مث قصد أملانيا ودرس يف 
 . ونال منها درجة الدكتوراه يف الفلسفة) ميونخ ( جامعة 

 . انت الصياغة املرتمجة ألشعاره متأثرة باألسلوب األديبعرف حممد إقبال يف العامل اإلسالمي من خالل شعره قبل فكره وك
 : االحنرافات اليت عند حممد إقبال اهلندي

إميانه باملنهج الفلسفي املـادي وتأثره مببدأ احللول واالحتاد لقد صرح إقبال بأنه يعترب املنهج الفلسفي هو احلقل املناسب لتقدمي : أوًال 
ويظهر تأثره مببدأ احللول واالحتاد من خالل  ( )0" ومما الشك فيه أن للفلسفة احلق باحلكم على الدين : " اإلسـالم للناس بل يقول 

إن أصل العامل هو الذات وإن مسلسل احلياة يف الوجود إمنا يقوم على : " دراسته للفلسفة اليت هي فكرة هذا املبدأ الباطل حيث يقول 
واحدة ، وإن ظهرت يف الكون مبظاهر متعددة و لكأن بعضها يصارع البعض اآلخر ، استحكام الذات ودعمها وحسب ، إن الذات 

بل إن هذا الصراع يف حقيقته ليس إال مظهراً من مظاهر الكون ، ولتحقيق أهداف العمل تصبح الذات هي العامل واملعمول 
وجينح حممد إقبال إىل أن هذه الذات .. " ( ) .واألسباب والعلل ، فتقوم وتثري وتطري وتشع وتنفر أو حترق وتشعل وتقتل ومتيت 

البشرية قادرة على االنتشار بامتصاصها ، ليس فحسب عناصر الكون بل بقدرا على امتصاص الصفات اإلهلية والتخلق بأخالق اهللا 
حق يف األرض باعتباره ينتمي لقد أعطى إقباُل اإلنساَن منزلة إهلّية كنائب لل( ) . ومن مث تكتسب القدرة على خالفة اهللا يف األرض 

فإن نائب احلق مثله كمثل الروح للعامل ووجوده ظل لإلسم األعظم فهو مطلع على رموز : " حيث يقول !! مع اهللا إىل ذات واحدة 
 " اجلزء و الكل وهو يف الدنيا قائم بأمر اهللا

إن هذا االعتقاد والذي هو تصوير اهللا بأنه : أقول " ( ) هلية فإن اإلنسان حيمل يف داخله بذور النيابة اإل: " ويقول حممد إقبال أيضاً 
 مياثل اإلنسان اعتقاد كفري قد تلقفه حممد إقبال من املدرسة الفلسفية املتأثرة مبذهب ابن عريب وأتباعه من احللولية ، وال خيفى أوجه

تنبيه الغيب على تكفري ابن عريب  " أو" صرع التصوف م" بطالن هذا املذهب الكفري الباطل وإن شئت فاقرأ كتاب البقاعي رمحه اهللا 
 . يتبني لك ضالل القوم" 

 تأثر حممد إقبال مبنهج التصوف الغايل ونسبته إىل نفسه مظاهر التقديس اإلهلي: ثانياً 
الت غريبة ، كالطريان قد تأثر حممد إقبال مبنهج التصوف وذلك تقليداً ألقطاب الصوفية املشهورين ، حيث ادعوا أعماًال خارقة ، وحا

، ومل خيرج إقبال عن هذه املنهج الفاسد ، حيث كان يصرح دائماً !! يف اهلواء ، أو السري على سطح املاء ، أو االتصال باملأل األعلى 
عاليـاً ، حبيث أنه إنين أحلق : " ومن أقواله الساقطة !! . ، بل يقسم أنه مأمور بتبليغ الناس هذه األفكار ، وأن األمر خارج عن إرادته 

!! ومن شطحات إقبال املشهورة زعمه معراجه إىل السماء " ( ) على ذرى الفلك األعلى حيوم حومي خملوقـات الضيـاء آالف املرات 
وهو يف هذا تابع البن عريب الصويف وجالل الدين الرومي صاحب مذهب وحدة الوجود وأيب يزيد البسطامي وغريهم ممن على 

فكرة املعراج إىل السماء عند الصوفية على تصورات منحرفة ورحالت ومهية حمّملة خبرافات وترهات ينكرها كل من شّم  منهجهم وتقوم
رائحة العلم بل كل عاقل من عوام املسلمني ، ولكن من حّكم عقله واتبع هواه فإنه وال شك سيتخبط يف أوحال الضالل ويف أودية 

 . الردى ، وال حول وال قوة إال باهللا
" إبطـال احلقائق الشرعية لدى إقبال وجعلها تعاريف رمزية إن من رواسب الفلسفة اليت تلقفها حممد إقبال من الفلسفة اخلبيثة : ثالثاً 

والشك أن هذا املفهوم الفاسد خيدش يف أصل اإلميان حيث يعترب احلقائق !! وهو اعتبار املغيبات رموزاً فحسب  " مفهوم الرمزية



13 

 

اجلنة والنار ُحلتان ال مكانان : " قال عن اجلنة والنار : ثابة الرموز اليت ال حقائق هلا ، وإليك بعض األمثلة على تأثره بذلك الشرعية مب
املوت عبارة عن عبور األنا من حال يرتبط : " وقال عن حقيقة املوت  ( ) " ، وجاء وصفهما بالقرآن ، تصوير حسي ألمر نفساين

هذه وال شك مصطلحات فلسفية كالمية كمذهب  . " ديد ينتفي فيه عامل احملسوس واألبعاد والزمان واملكانبوجود حسبه إىل وعي ج
بكالم  -رمحه اهللا  – عبد الرمحن الوكيل الّشيخوال يقول باملعاد اجلسماين، وقد عّلق !! ابن سينا يف البعث والنشور وأنه بعث روحي 

 . ( ) - رمحه اهللا –ه على كتاب البقاعي لطيف يف تعريفهم للجنة والنار يف تعليق
الوحي صفة عامة : " لقد تأثر حممد إقبال ذه النظرية حيث يقول عن تطور الوحي : الكفرية ) دارون ( تأثره بنظرية التطور : رابعاً 

نبات الذي يزكو طليقاً يف من صفات الوجود ، وإن كانت حقيقته وطبيعته ختتلفان باختالف مراحل التدرج والتطور يف الوجود ، فال
ويصف حلظات التطور من خالل ) 3" ( الفضاء ، واحليوان الذي ينشئ له تطوره عضواً جديداً ليمكنه من التكيف مع بيئة جديدة 

 (4" (يف كل حلظةيكون طور جديد ، ووميض التجلي جديدي ، فيا إهلي ليت مرحلة الشوق ال يكون هلا اية قط : " الشوق فيقول 
. 

العّالمة محود  الّشيخوهذه عقيدة فاسدة مصادمة لنصوص الشرعية املطهرة من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أنه  الّسالمو  الّصالةوأما مقالة داروين فهي كفر صريح ملا فيها من التكذيب مبا أخرب اهللا به عن آدم عليه " : - رمحه اهللا –التوجيري 

وإمنا يقول ذه املقالة اخلبيثة من ينكر ] مث قال ... [  وأنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر املالئكة بالسجود له خلقه من طني
وجود اخلالق جل جالله ويرى أن املخلوقات إمنا تكونت من قبِل الطبيعة ال بفعل الرب الفاعل املختار الذي أوجد مجيع املخلوقات 

ها على غري مثال سابق ، ومع األسف الشديد أن هذه املقالة اخلبيثة قد انتشرت بني املسلمني وتلقاها  بعد أن كانت معدومة وصور 
كثري من ذوي اجلهل املركب بالقبول وهذا من عمى البصائر ومن الضالل عن الصراط املستقيم ومتبعة ذوي الكفر على كفرهم ، نعوذ 

 : ته إىل جتديد وتطوير الشريعةدعو : خامساً " ( ) . باهللا من العمى بعد اهلدى 
لقد دعا إقبال إىل التجديد لشريعة اإلسالم من خالل مفهوم التغيري ، فالتجديد عنده تغيري لألصول والثوابت ، ال كما يفهمه 

) يف اإلسالم  جتديد الفكر الديين ) املسلمون بأنه إحيـاء ما اندرس من العمل بالكتاب والسّنة ، وقد برزت دعوته هذه من خالل كتابه
 الّسلفبعض األمم اإلسالمية يكررون القول بالقيم اليت قال ا : " الصاحل فقال يف كتابه املذكور  الّسلفحيث أنه سخر مبذهب 

وتقوم فلسفة إقبال يف التجديد من خالل النموذج الرتكي الذي نبذ األصول القدمية وتبىن املناهج املعاصرة حيث " ( ) . بطريقة آلية 
" ( ) إن ضة اإلسالم البد أن حتذو حذو املثال الرتكي وأن تفعل ما فعله الرتك فتعييد النظر يف تراث االسالم  " : قول حول ذلكي

مث بعد هذه " ( ) البد أن تستحدث تركيا مواقف توحي بآراء جديدة وتقتضي تأويالت مستحدثة لألصول واملبادئ : " ويقول أيضاً 
 !! الدكتور بأنه ممن نصر اإلسالم الدعوة الباطلة يصفه

: دعوته الصرحية إىل تبين أفكار االشرتاكية لقد دعا حممد إقبال صراحًة إىل تبين أفكار االشرتاكية الباطلة ، فهاهو يقول : سادسًاً◌ 
ة ، ال يعد ثورة ، وإمنا أما بالنسبة لإلسالم ، فإن تقبل االشرتاكية الدميقراطية بشكل مناسب يتفق مع أسس الشريعة اإلسالمي"... 

وفيما يتعلق باالشرتاكية ، فإن االسالم ذاته : " ويقول بعد أن يستنكر االشرتاكية اإلحلادية  ( ) " عودة إىل صفاء االسالم األصيل
 " كارل ماركس" بل إن إقبال قد بلغ درجة من الغلو املذموم ، إذ أنه كان معجباً مبؤسس االشرتاكية اخلبيثة" ( ) شكل من االشرتاكية 

أتى من نسل إبراهيم أعين النيب الذي مل يعرف ( ) إن مؤلف رأس املال : " رغم ضاللته حيث يقول إقبال !! حيث ميدحه ويعتربه نبياً 
وبعد هذه اللمحة عن حممد إقبال اهلندي وذكر بعٍض من ضاللته واحنرافاته هل يستقيم لنا قول : وختاماً أقول  ( ) " ... جربيل

أنه ممن نصر اإلسالم ؟؟ ال واهللا وباهللا و تاهللا إنه ممن أضر باإلسالم واملسلمني فكم من جهال املسلمني قد تأثر  –هداه اهللا  –اضر احمل
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وهو يتكلم عن  –رمحه اهللا  –العالمة مقبل بن هادي الوادعي  الّشيخوأتذكر يف هذا املقام قول . بفكره وال حول و ال قوة إال باهللا 
يا إخوان ال تنتظروا من مبتدع أن ينصر دين اهللا ذكر هذا أيضاً حممد ابن حزم : " ة ومن يزعم أم ينصرون اإلسالم حيث قال الصوفي
ما ُعِهد أن مبتدعاً نصر دين اهللا سواء كان شيعياً أم كان نصرانياً أم كان من أهل البدع األخرى ، فال تظنوا أن مبتدعاً سينصر : يقول 

  ( ) " .. دين اهللا

حماضرته بدعاء اهللا سبحانه تعاىل وهذا أمٌر  –هداه اهللا  –لقد ختم احملاضر ] الدعاء  ] هجره اُلسّنة يف عبادة : األغلوطة التاسعة
 45كما يف كتابه من ص ( من أمهها أنه دعا اهللا بتسعة وثالثني دعاًء . حسن وجادة أهل العلم ، ولكن يل على دعائه ملحوظات 

اهللا عليه وسلم ، وهذا واهللا من احلرمان العظيم ، فال أحد من  كلها أدعية خمرتعة ، ال أعلمها من أدعية رسول اهللا صلى)  48إىل
أِذن اهللا يف دعائه وعّلم الدعاء يف كتابه : "  –رمحه اهللا  –قال القاضي عياض . البشر أعلم باهللا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

العلم بالتوحيد ، والعلم باللغة ، ولنصيحة لألمة فال ينبغي :  الدعاء ألمته ، واجتمعت فيه ثالث أشياء الّسالمخليقته وعّلم النُيب عليه 
ألحد من أن يعدل عن دعائه وقد احتال الشيطان للناس يف هذا املقام فقيض هلم قوم سوء خيرتعون هلم أدعية يشتغلون ا عن 

ستعمل ما يف كتاب اهللا وصحيح السّنة من اختار فعلى اإلنسان أن ي: "  -رمحه اهللا  –وقال القرطيب " ( )  الّسالماالقتداء بالنيب عليه 
من فارق الدليل ضّل السبيل ، وال دليل إال : "  -رمحه اهللا  –وقال شيخ االسالم ابن تيمية  ( ) " لنبيه وأوليائه وعّلمهم كيف يدعون

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيد فيها ومن يتأمل األدعية املأثورة اليت جاءت يف كتاب اهللا تعاىل وسّنة ) 3" ( الّرسولمبا جاء به 
ة فيها واألمان من الوقوع يف الّسالماجلمال والكمال والوفاء وحتقيق املطالب العالية واملقاصد الرفيعة واخلري الكامل يف الدنيا واآلخرة مع 

 ( )(4" . (اخلطأ والزلل فهي معصومة من ذلك ألا وحي اهللا وتنـزيله 

 أخطاء متفرقات يف شريطه :األغلوطة العاشرة 
 : !! جتاهله وحذفه لذكر اإلمامني ابن تيمية وابن عبد الوهاب: األوىل 

حيث حذف ذكر إمامني جليلني وداعيتني كبريين مازلنا وحبمد  –هداه اهللا  –إن االستفهام والعجب يفرض نفسه مما صنعه احملاضر 
والبدعة ودحضهما والتحذير  الّشركمسك بالتوحيد والسّنة ونصرما ، والتحذير من ّية املباركة من التالّسلفاهللا نتفيئ ِظالل دعوما 

قال : وإليكم صنيع احملاضر  –رمحهما اهللا -منهما ، ومها شيخا اإلسالم اإلمامني اهلمامني أمحد بن تيمية و حممد بن عبد الوهاب 
جنوم الكرة ، وجنوم الفن وكواكب املسرح والساسة العمالقة والفالسفة الداعيـة ال يفتخر بصادقة املشاهري ، و : " احملاضر يف حماضرته 

العباقرة ورموز الثقافة ، فله صداقات و مودات مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلوات اهللا وسالمه عليهم ، وله عالقة بأيب 
 " أمحد بن حنبل وابن تيمية وحممد عبد الوهاببكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم وله اتصال بأيب حنيفة ومالك والشافعي و 

 -حذف ذكر شيخ االسالم اإلمام ابن تيمية وكذا اإلمام حممد عبد الوهاب " أما بعد " وملاّ طبع حماضرته هذه يف كتيب بنفس العنوان 
اإلمامني من كتابه بعد أن  والسؤال املهم ملاذا حذف احملاضر هذين العلمني.  33إىل  32كما يف كتابه من ص !!! - رمحهما اهللا

أترك اإلجابة على هذا !! ، أم ترضيًة ألحد ؟!! ، أم مجعاً للصف ؟!! ، أم نسياناً ؟!! ذكرمها يف حماضرته ؟؟ هل حذفتهما عمداً ؟
 . - هداه اهللا –السؤال املهم لفضيلة احملاضر 

 !! مرجع الداعية ومصدره عند الدكتور القرين: الثاين 
ذكر لألمة الذين حضروا حماضرته ومسعوها مشافهة أو عرب الشريط مرجع الداعية ومصدره ومادته  –هداه اهللا  –هاهو الدكتور القرين 

وحربه !! ومصدره نفسه املشرقة !! فمرجع الداعية قلبه النابض ) :" 42و يف كتابه ص ( -الوجه الثاين-قال يف شريطه . يف دعوته 
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إيه يا أيها الدكتور واهللا إين ال أدري مبا أعلق على هذا اهلراء و " وورقه خصال اخلري وصفات النبل اليت حيملها ! !دمه ومادته دموعه 
ولكن أريد التعليق من الدعاة إىل اهللا على بصرية أتباع رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم املتأسني بسنته !! التأصيالت الروحانية 

هل ! ي املتبع للكتاب والسّنة مرجعه يف دعوته قلبه النابض ؟الّسلفهل الداعية .. ئلكم باهللا فأجيبوا والسائرين على منهجه وإين سا
ي املتبع للكتاب والسنة مادته يف دعوته الّسلفهل الداعية ! ي املتبع للكتاب والسنة مصدره يف دعوته نفسه املشرقة؟الّسلفالداعية 

خيرج بنتيجة وهي أنه ال يدري ما خيرج من رأسه ، فهو يلهث وراء !! داعية املشهور إّن من يتأمل صنيع الدكتور وال! دموعه ؟
أحاسيسه ، وما متليه عليه أدبّيته الرعناء ، وإال فال خيفى على عامة الناس أن مرجع الداعية وزاده ومصدره ومادة دعوته هو العلم 

يديه وال من خلفه ، ومن سّنة رسوله األمني صلى اهللا عيله وسلم ،  الشرعي املستقى من كتاب اهللا ، الذي ال يأتيه الباطل من بني
قل هذه  " : قال تعاىل. ومنهج سلف األمة األخيار ، من املهاجرين واألنصار ، ومن سار على جهم من أهل احلق واألثر األبرار 

يعين أصحاب حممد صلى : " قال ابن عباس " ( ) . ني سبيلي ادعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا وما أنا من املشرك
:  -رمحه اهللا  –، وقال اإلمام البغوي  " اهللا عيله وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية ، معدن العلم وكنز اإلميان وجند الرمحن

 ( ) " البصرية هي املعرفة اليت متيز ا بني احلق والباطل" 
: " قال ابن عباس " ( ) . ي ادعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا وما أنا من املشركني قل هذه سبيل: " قال تعاىل 

، وقال " يعين أصحاب حممد صلى اهللا عيله وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية ، معدن العلم وكنز اإلميان وجند الرمحن 
فيا أيها الدكتور هل يستطيع القلب والنفس " ( ) املعرفة اليت متيز ا بني احلق والباطل  البصرية هي: "  -رمحه اهللا  –اإلمام البغوي 

!! والدموع متييز احلق من الباطل أم أن ذلك ينال بعلم الكتاب والسّنة ومنهج سلف األمة رمحهم اهللا ؟؟ إّن هذه اإلشارات واهلواجس 
 . !! ب الكالم كما يُنتقى أطايب الثمر ، وإّمنا تعرف عند أرباب اخلطراتال تُعرف عند املتبعني لألثر ، الذين ينتقون أطاي

 !! إكثاره من األبيات الشعرية على حساب األحاديث النبوية: الثالثة 
 إّن املستمع هلذا حملاضرة لُيذهل ، عندما يستمع حملاضرٍة كاملة ، تزيد على الساعة ميلؤها صاحبها أبيات شعٍر ، حىت قاربت اخلمسني
بيتاً ، وال يذكر فيها من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم إال حديثان اثنان ، مل يذكر صحابيهما وال من أخرجهما ، وهو 

إنه لشي عجاب عندما أن يزهد الداعية يف كالم خري البشر الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي !!! صاحب الدكتورة يف السّنة 
قال رسول اهللا صلى اهللا : وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال !! . و هلفه بالشعر يوحى ، ويزيد غرامه 

( وهلذا مما يقشع الُعَجاب ما قاله يف حماضرته " ( ) ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً حىت يريه خري له من أن ميتلئ شعراً : " عيله وسلم 
الداعية ينهمر باآليات واألبيات والسري والعرب والقصص واألخبار والفوائد : " الداعية حيث قال وهو يتكلم عن )  42ويف كتابه ص

 !! " ... والقصائد والشوارد والفرائد
إنك !! أيـا حامل الدكتوراه يف السّنة النبوية املطّهرة أين أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم من زاد الداعية الذي ينهمر فيه ؟؟ 

لتها هنا قوالً وواقعاً ، ولألسف تنكبت َسَنن أهل احلديث واألثر ، تستحضر األبيات والسري والعرب والقصص واألخبار والفوائد أغف
والقصائد والشوارد والفرائد وال تستحضر أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم ؟؟ إّن احملروم هو من حرم السّنة وحبها واألنس ا 

الشك يف أن أكثر : " يف مدحيه ألهل احلديث إذ يقول  –رمحه اهللا  – أمجل ما قاله العّالمة صديق حسن خان والعيش معها وما
املسلمني صالة عليه هم أهل احلديث ورواة السّنة املطهرة ، فإن من وظائفهم يف هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث ، 

عصابة الناجية واجلماعة احلديثية أوىل برسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم يوم القيامة وأسعدهم فهذه ال .. وال يزال لسام رطباً بذكره
فواهللا إا يف حقك يا .. " ( ) وال يساويهم يف هذه الفضيلة أحد من الناس إال من جاء بأفضل مما جاءوا به  –بأيب وأمي  -بشفاعته 
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يُقضى على املرء يف . اآلف املخدوعة بربيق نثرك وشعرك ، و إنّا هللا وإنا إليه راجعون أيها الدكتور لرزية حيث أنك قدوة وداعية يف نظر 
يف شريطه  –هداه اهللا  -يقول احملاضر: على املأل  –غفر اهللا له  –مدحه لنفسه : يوم حمنِتِه على يرى حسناً ما ليس باَحلَ◌َسِن الرابعة 

وطالعت مئات االت واجلرائد  ... أت عشرات الدات واملصنفات واملؤلفاتفقد قر ) : "  35ويف كتابه ص  ) ( الوجه الثاين( 
األوىل بالداعية : أقول .. " ومسعت آالف الكلمات ، وآالف األبيات ، وآالف اللطائف وآالف الُنكات .. والدوريات والصحف 

لنفسه النجاة أن يزدري بنفسه ويتهمها بالتقصري  أن يهجر تزكية نفسه بل الواجب على من أراد!! وخاصة من ابتاله اهللا بالشهرة 
ملا قال له  -رمحه اهللا  –وهذا اإلمام احملدث أبو إسحاق السبيعي " ( ) فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبىن اتقى : " والنقص قال تعاىل 

ما أنا  " : يكثر من قوله -ه اهللا رمح -وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية . ال ، أنا أبو إسحاق : أبو إسحاق ، قال  الّشيخأنت :شخص 
 رمحهم اهللا مجيعاً . بشئ ، وال يل شئ ، وما مين شئ 

 اخلامتة
والذي أوقف عشر سنوات كما صرح بذلك ذه احملاضرة  - هداه اهللا –إنه من احملزن أن تكون البداية للشيخ الداعية عائض القرين 

مجلة من األخطاء والزالت ، اليت تبني لنا أن عائضاً كما هو ، ينساق وراء العواطف  واليت اشتملت على" أما بعد " الغريبة يف عنواا 
" أما بعد " واألدبيات ، غافالً عن جانب تعظيمه لربه الكرمي ، و دينه القومي ، وصراط اهللا املستقيم ، فال جديد يف حمـاضرته إذ أن 

، واضٌح يف أسلوبه وعرضه ونثره وشعره ، وال  الّسلفالفكري املنتنكب ملنهج هي أما قبل ، فتأثره بعبارات الصوفية ، وأصحاب املنهج 
فالواجب عليه أن يتقبل هذه النصائح ، وأن يتوب إىل اهللا من أخطاءه ، وأن يرجع عنها ، وأن يعلن ذلك ، . حول وال قوة إال باهللا 

احلساب ، فكم من آالف النسخ اليت وزعت من هذا الشريط ،  ويرفع ا رأسه ، فإا العزة والرفعة ، وليستحضر ِعَظم احلساب يوم
ل مسعها الرجال والنساء ، ووزعت هنا وهناك ، أسأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق ، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل والصاحل وسلوك سبي

 عني ؛؛؛وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج. املؤمنني ، إنه جواد كرمي 

  
 
  

!!! 
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  : اتالّشبهّد على الرّ 
  ... !!بأن يسعفاه  قلبه و دمهل  الّشيخ اتداءن : األولى ةالّشبه

 هللا و  مدِخال إيّاها يف أبواب الّشرك" استغاثة من دون اهللا"يخ القرين تلك الشّ  تاءادنلست أدري واهللا كيف جعل صاحب الّرعد 
د بن عبد الوهاب يخ حممّ الشّ   راعين أمر جعله لنصّ عجيب من ذلك حّىت  يينتهيكد أن مل  -ير عش تيل-و اخلطب   !!!ن عاستملا
 الوّ أ كاذ هقفأ قيضعن فأقول له  !!!  حىت يعرفه و يلتزم بهعامل هَ لْ بَـ  ملع ال يكون اإلنسان طالب لهجلا و ملعلا نيبفيصال  هللا همحر 

 - انر مأ نم وه و انأ ةنيّ ب ىلع نو كن ىتح و- ايناث و .. لاب ىلع كل رطخي دق اممّ  عسو أ ملعلا نّ أ نقّ يت ون عليك يا صاحيب هوّ أن 
 و اضيأ مايهف اممّ  كثري عم فلتخأ ينّ إف لو قنملا هحِ شر  و صِ نّ لا كلذ يف اممّ  ريثك عم قفتّ أ امك ينّ أب سفنّ لا يف ةجاحل بارهإخ ذبّ حأ

 ...ب عز ت و ىفخت اهنّ ظأ ال يتلا داعبألا و يمار ملا يف ةصّ اخ

 نو كيل كلذ ناك ام ذإ !! لصاو ملا كلت ىلإ هتلصو أ يتلا هتلّ عل يلوّ أ صيخشت يل حال دق نأ ءادتبا هر شّ أبفبهة ا عن جوهر الشّ أمّ  ...
 يف نعطّ لا هل الوّ خ من جهة أخرىنقص رهيب يف الّلغة العربية و مقاصدها و من جهة هوس عقدي بني  همجع الو ل ىر أ ام ىلع هنم
  .المةنسأل اهللا السّ ..  اهلمعتسا ةيّ بدأ تالامعتسال بيدأ خيش
قد كما البّتة  ليس  األمر أنّ دا بفطرته متأكّ  دون أدىن حرجالشيخ القرين  مثل ما قاليقول قد العاّمي أّن  رمألا اذه ين يفما حيريّ  نّ إو  

الفراق و بالحلم يا نفس صبرا على ألم "شخص يقول مثال  لكان كلّ الزّائفة  تلك الّدعوىلو ثبتت إذ  .. عداحب الرّ خّيل لصّ 
و لَكان قول شاعر قريش  !! أبواب الشرك شركا أو بابا من" فطريقي ما له إال التجّلد و الثّباتيا قلب اثبت و تجّلد "أو " تجّملي

  : عمر بن أيب ربيعة رمحه اهللا 
  " الَعْزِم َجْهال ِحْلِم وَ الال تـَُبدْل بِ  ***  فـَُقْلُت يا قـَْلِب َمْهال ، ُجن قـَْلبي "

  : خر قول اآلو 

  " ـيـام و جـّددي األحـزانــاشهـَر الصّ  *** مـوع َو َودعــــــييـا عـيـُن جـودي بـالـدّ  "

و  املعىن ابعة للنفس و هو مفهوم املقصود بّني هذا يف خماطبة األعضاء التّ ...  تأّخرينو امل تقّدمنياملو هذا كثري يف استعماالت كذلك 
جريان الدم و  أنّ  األمرُ بل  !! الّرعدصاحب كما قال  "أن يسعفه من دون اهللا قلبه أن ينقذه و دمه وهل يستطيع "ن ليس معناه أ

على العادية جواز نسبة الفعل لألسباب على فيما أعلمه العلماء مجع قد أو  .. و حتّمل العناء نبض القلب من األسباب العادية للحياة
 ال تأثري هللا فيهااستقالال بذا من ذاا ا تفعل هأّ ال يعتقد بأن أي ؛ و اإلحداث احلقيقة سبيل ال على ا معهو قيام الفعل ااز  سبيل

  ... الّرعدصاحب  عىال كما ادّ ملن علمه  الّشركأبواب ب يلحققد الذي فهذا ها معو فيما يقوم 
سبحان   ؟! باجلرب و التجّهم ةَ عر االوهابية  األش ةالّتيميّ يّتهم فيها  من األمور اليت  ''الكسب و األسباب العادية ''مبحث  إنّ و  هذا

ه اهللا ما  يف األمور اليت اختيار أمدّ  مبشيئة وللعبد كسبا  اهللا هو الفاعل احلقيقي و هو اخلالق للحوادث و األفعال و أنّ  اهللا قلنا بأنّ 
ال0 ��ن  ﴿ شاء اهللا له أن يكون خمتارا فيها

2
ُ َرب	 الَْعالَِمنيَ َوَما Hََشاُؤوَن ا الذين املعتزلة على  ين بذلكرادّ  نني للحقّ مبيّ  ﴾Kََشاء ا01

  لهال  العبد ال يقدر على إحداث شيء و الذين قالوا بأنّ  اجلهميةعلى و  , الكسب مًعا العبد قادر على اإلحداث و أنّ بقالوا 
   !! ما قلتم إال بقول اجلهميةفقالوا ..  كسب
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عّز و مصداقا لقوله  استقالال هألفعال كون العبد خالقا ننكر'' : ناأنّ  األشاعرة أكثر أقولالّسادة حىت أفّصل أمر الكسب عند و 
اليت هي يف ما أراد له أن خيتار من األمور  اماهللا  هأمدّ و اختيارا ثبت له مشيئة نو  .. ﴾َو ُهللا Pَلَقَُمكْ َو َما تَْعَملُونَ  ﴿ جلّ 

ُ َرب	 الَْعالَِمنيَ  ﴿ العقابأو واب الثّ و عليها يكون  كليف التّ مناط  ال0 ��ن Kََشاء ا01
2
، فإذا حصل الطّلب و  ﴾َوَما Hََشاُؤوَن ا

القصد و االختيار من العبد للفعل خلق اهللا عّز و جّل فيه قدرة حمدثة و أجرى معها الفعل على سبيل األسباب العادية فـي اقرتان 
هذا و إّن هللا  ..الفعل مع القدرة احملدثة من جهة و يف توافق تلك القدرة مع االستعداد اآليل و البنيوي لإلنسان من جهة أخرى 

عّز و جّل خرق العادة بأن ال ُجيرِي الفعل لإلنسان و لو مع وجود القصد و القدرة احملدثة فيه ؛ أو أن خيلق الفعل لإلنســـان من 
اخلالق فاحلاصل أّن اهللا عّز و جّل هو  !! دون قدرة حمدثة فيه أصــال ؛ أو أن يهّيئ له قدرة فوق ما هو عليه استعداده البنيوي اآليل

ءٍ  ﴿لفعل العبد  ّ َيشْ ُ Pَاِلُق ُلكِ و أّن العبد يكون كاسبا له باختياره و قصده و اقرتان قدرته معه و يسّمى فاعال على سبيل   ﴾ا01

   .'' ُلك	 نَْفٍس ِبَما كََسZَْت َرِهينٌَة﴾ ﴿ علـــــــى سبيل اخللقالكســـب و قيـــــــام الفعــــل به ال 
الب ال العجز عن فهم قول ال يطعن يف القول لزوما و إمنا اإلشكال قد يكون عند الطّ  أوّال أنّ ا عن اامهم الباطل فأقول أمّ 

أن احلقيقَة املطلقَة ، و أقول ثانيا  باجلهمية اجلربية حتامل عليهأو  من جهلههمه و اإلمام األشعري أعلى قدرا من أن يتّ  ؛املطلوب 
للقضاء و القدر  مرفوعة عن مجيع اخللق و لعّل ما قاله اإلمام األشعري هو أكرب ما ميكن أن يصل إليه إنسان ال يوحى إليه يف 

، و ثالثا أقول ليت  ه و أرضاههذه املسألة دون خروج عن دائرة الشرع و دائرة الصواب و هو من هو عقال و ورعا رضي اهللا عن
أّن املسألة ليست  نّبه إىلو أخريا أ؟ !  و ما اجلرب إال سلب االختيار.. شعري كيف جيتمع اجلرب مع إثبات االختيار و الكسب 

سب و ال إحداث و ال ك , إحداث و كسب و به قالت املعتزلة:  ر أربع احتماالت جارية من العبدــــل األمـــفحاص رياضّياصعبة 
أن عاقال يقول به إال  إحداث  و ال كسب و ال أظنّ  ,ت به األشعرية و املاتريدية ــداث قالــكسب و ال إح  ,به قالت اجلهمية 

 ؟؟ فلينظر هؤالء أين هم..  يقول بهأيضا من ينكر علينا و على املعتزلة و على اجلهمية  يكون
ا قالوا عنّ   و اخللق حداثفقولنا بّني يف اإل ياقو على جمرى السّ  أحيانا بعض األسباب على سبيل ااز ناخاطبإذا نا العجب أنّ و 

شيء إىل اهللا اإلحداث و الكسب على  نا ننسب كلّ فمن جهة نعتونا باجلرب أي أنّ .. و هذا تناقض واضح فينا   !؟ مشركني
  !! ليهمإه ب بنسبة ما ال يليق إّال خملوقني آخرين نشرك مع اهللا أنّنا ا مشركني أي و من جهة أخرى يقولون عنّ  ؛حسب زعمهم 
    !؟ الكعبة فماذا نفعل بربّ 

أبواب وحيد فصعب عليه أن يعرف  حقيقة التّ  يعرف  من مل  إال الّرعدخف الذي أتى به صاحب ثل هذا السّ مبيقول  و ليس... 
لة مباشرة يف سريورة حياته من خماطبة ألعضائه الداخلية املتدخّ عائض القرين  الّشيخما أتى به  أن  نْ مِ و لو كان يدري ما يقول ؛  الّشرك

افعي رضي اهللا لكان اإلمام الشّ  الّشركمن أبواب  -هم امنحنا سالمة القلوب آلة و مضغة يصلح ا اجلسد أو يفسد اللّ  -و صفائها 
  ة إذ قال ن امللّ ع ارجاخإذا عنه 

  فيضي آبار تكريت تبرا و***  سماء سرنديب لؤلؤا أمطري

نت املسألة من و قد بيّ .. يا مساء سرنديب أمطرينا لؤلؤا و يا آبار تكريت فيضي علينا تربا : عرّيب على معناه املقّدر  ممّا قد يفهمه كلّ 
اليت خاطب ل القرين اقو أرك من للشّ أدعى  قد يكون مع أّن هذا البيت رضي اهللا عنه أيضا يف شرك اإلمام الشافعي شكّ حىت ال يُ  قبل

ة من أمّ  الّشركأن ينعت بإىل املرء ب ديين يو أفانظر إىل اجلهل  !!! و اهللا املستعان الّرعدعلى حسب صاحب فيها أعضاء داخلية فيه 
  . ةواحد منهم أمّ  اس و رجاال كان كلّ النّ 
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مني يف طواغيت عصرنا املتحكّ الذين خرجوا على األعالم  او معه عوبالشّ  هذا ومسهم باخلوارج  ليس ببعيد عن مثلو 
اريخ اإلسالمي و تاريخ الفرق هي فرقة تعتقد كفر اخلوارج ملن كان له باع يف التّ  ، مع أنّ   كتاتوريةئكية و الدّ شعوم بالعلمانية و الّال 
وا خوارجا مل يسمّ  و.. ر بارتكاب املعصية مطلقا فكفّ  غائر و منهم من أوغل يف جانب الغلوّ على الصّ  مرتكب الكبرية أو املصرّ 

 رـــــــب املعصية عندهم كافــمرتك يرى اخلروج على احلاكم الكافر و قد قلنا أنّ كان ا عمومهم  و إمنّ ؛ خاصة لطان خلروجهم على السّ 
  !! يف ذاته معصيةهذا هم ال يدرون بأن اعتقادهم ليت شعري و  ..فكان اخلـــــــروج تبعا لذلك 

و  أرجئوا الطنيالسّ إىل  إذا وصلوا الوهابية ةالّتيميّ من بعض عوب األعالم و الشّ  ّرحونترى  هؤالء الذين خيرجون و جيقد إّنك و ... 
 لعلّ الزم أقواهلم و يدرون ال  .. 'لطانيةَ الس  المرجئةَ 'يهم أمسّ  جتدينو لذلك مع إميام عمل  يضرّ اعتقدوا فيهم اعتقاد املرجئة بأن ليس 

احلسني بن لكان ذاك األعوج قنا فقههم لو طبّ نا إنّ . .. ال حياة ملن تناديب بصريته فعصّ يدري و لكن لألسف أعمى التّ الكثري منهم 
 قدو و أصحاب احلرّة من صحابة أهل املدينة و تابعيهم   ؛اهللا مبا يستحق  عاملهخرج على يزيد  و أرضاه و قدعلي رضي اهللا عنه 

 إىلخرج على يزيد   و أرضاه و قدرضي اهللا عنه و عبد اهللا بن الزبري  ؛خرجوا على يزيد بعد استشهاد احلسني رضي اهللا عنه و أرضاه 
 و قد ايب رضي اهللا عنهمعيب و عطاء بن السّ و الشّ  سعيد بن جبريأنس بن مالك و و   ؛عهد عبد امللك بن مروان أن استشهد يف 

و  ؛خرج على هشام بن عبد امللك  و قدرضي اهللا عنه و زيد بن علي  ؛محن بن األشعث على عبد امللك بن مروان مع عبد الر  واخرج
خرج مع زيد بن  و قدرضي اهللا عنه عمان النّ و أبو حنيفة  ؛خرج على أيب جعفر املنصور  و قدرضي اهللا عنه د بن عبد اهللا الكامل حممّ 

 ...كية فس الّز النّ  بن عبد اهللا الكامل حمّمدنصر  و قدبن أنس رضي اهللا عنه  مالك و ؛ بن عبد اهللا الكامل و نصرمها حمّمدعلي و مع 
 ونيعترب  عبد امللك بن مروان و ابنه هشام و أيب جعفر املنصور خرج عليهم هؤالء ك بعض من مع أنّ  !!!  و اهللا املستعانكلهم خوارج 

   !! و هللا يف خلقه شؤون فأطاعوهمالَقَعِديّة  ا هؤالءو الذين استخفّ  اليوم من بين الئك و بين علمانطواغيت أمام  راشدين 
  

  ... األسطورةاستعمال كلمة عن  : انيةالثّ  ةالّشبه

استعماهلا أيضا  كما يصحّ   .. صاحب الّرعدكما قال م  الكلمة ُتسَتعمل يف اجلانب القصصي اخليايل الباطل أو املضخّ تلك   أقول أنّ  
أو  يببطل حر يف أو  غزارة غري عادية العلمعامل كبري غزير يف تكاد لوال تواترها تكون من اخليال أو  يف جانب سرية رجل عظيم عظمةً 

اخليال و وجه جواز االستعمال هو يف كون أمر البعض شبيها ب,  ه أن ثبت أمر حاله و ظهر أمره و تواتر نبممّ  غري عادية  بطولةً  رياضيّ 
تشبيها كونه فاألمر ال يعدو   ..الع الفخر الرازي املوسوعي رضي اهللا عنهم اطّ كو  العسقالين حجر ابن و ال خيال كحفظ البخاري و 

  .بليغا
  

 ... "من سندِ  ماذا أعّرف من متٍن و  يـا أنت يـا أحسن األسماء في خلدي " بـ عّز و جلّ نداؤه هللا  : الثةالثّ  ةالّشبه

 عّز و جلّ هللا  قصدٌ و ما األمر إال أنّه .. تلك  أطروحاته كلّ ى ذلك  عل بانيا عّز و جلّ هذه تسمية هللا  أنّ  الّرعدأقول من قال لصاحب 
 فيه ؟ع ــــــا موضــــــيف غري م "إنّا –أنا  –هو " بـــــــ ا تقرأ يا هذا القرءان و قد عرّفنا اهللا تعاىل نفسهمَ وَ أَ  !!؟  "  أنت" بضمري املخاطب 

ما و أ ؟ )) bس;تغفرك و نتوب ٕاليك �ٔنتbشهد �ٔن ال ٕا^ ٕاال (( :  ــب ه و خيتم جمالسعارف إّال ليس من مسلم أن  أوما علمت

ال ��َْملُ َما ِيف نَْفِسَك  تْعَملُ َما ِيف نَْفِيس وَ  ﴿:  ربه سبحانه و تعاىل الم خماطبااملسيح عليه السّ  قالنظرت يف أواخر سورة املائدة إذ 
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0َك  ن
2
ُم الُْغُيوب ��نَْت ا  و الطّعن جرّاء متّثلٍ الّتضخيم  اهذكّل  ملاذا مثّ   ؟؟ اتسمية أم قصدو هناك كانت هنا  'أنت'فهل   ..  ﴾َال0

   !جال يف خاطرك ؟قد ما  مما و قد علمَت أنّه ما قصد شيئا األديب ّتجّملو ال احلماسير التأثّ يف مقام فيه كان ببيت شعري  لّشيخ ل
  ... الّسالمو  الّصالةعليه  الّرسولبه  و مل يقصد به  عّز و جلّ أصال قصد اهللا  الّشيخهذا إن كان أقول 
،  مبين على غري فهمبغري امسه  الّسالمو  الّصالةحّيب عليه على ندائه  الّرعدصاحب به  ما ردّ  كلّ   فإنّ اين األمر الثّ إن كان أّما ... 

و  الّصالةأفضل عليه  إليهوق ال على نداءات الشّ  رخماطبته املباشرة له يف حياته على ما خياطب به سائر البشا هو يف هي إمنّ النّ فذاك 
 الّشركيدخلين س الّرعدصاحب  و أظنّ  .. "ةنيّ هل لي بوصال منك قبل الم نور عينيّ  يايا حبيبي  محّمديا ":  قويلكـ  الّسالمأزكى 
 و هنا أودّ  ... الّتسليمو أزكى  الّصالةأفضل  عليهشوقا إليه ذه اجلملة اليت جادت ا نفسي  األصغر الّشركأو على األقل  األكرب

حىت  به شرك باهللا و هذا ما مل يقل الّسالمأزكى و  الّصالةأفضل وسل به عليه تّ ال نّ أبعضهم  ظنّ  و هو  اإلشارة إىل أمر يثري شجوين
إال أرى ال ة على مذهب الغالب األغلب من األمّ فأنا  أّما،  رمحه اهللازه وسل قضية اختالفية و إن مل جيُِ اعترب التّ الذي  تيمّيةابن اإلمام 

بن عبد احلميد مة العّال  شيخنالو لإلفادة فهذا نّص  ..له  مبا هو أهل الّسالمو  الّصالةعليه  يف حّقهوق جوازه و جواز نداءات الشّ 
بعض ه بالذي ينسو هو الشيخ رمحه اهللا سليم و أزكى التّ  الّصالةو مناجاته عليه أفضل  ل بالنيبّ وسّ التّ فيه ز جييباديس األشعري املالكي 

اس ادة العارفين هم أرسخ النّ السّ  نّ أاعلم " و رضي عنه قال رمحه اهللا  ..أو جتاهال و تدليسا  أخبارهم جهال حبقيقته و إليه الوهابّية
تجد ذلك في . ه تعزيره و توقيره و برّ  و تعظيم حرمته ، و مراعاة شريف جانبه ، وصّلى اهللا عليه و سّلم  قدما في محبة النبيّ 
، و في تأليفهم عند  وق اليهفي مناجاتهم له عند الشّ ، و  ل بهوسّ ، و التّ دعيتهم هللا تعالى عند ذكره أفي  صلواتهم عليه ، و

حجر العسقالين رضي اهللا عنه ابن قال أمري املؤمنني احلافظ  قدو  ، )الثالث زءاجل -ابن باديس حياته و آثاره ( "ه الكالم في حقّ 
  : ل بهو يتوسّ  الّسالمو  الّصالةيناجي حبيبه عليه 

 قصائدي بمديح فيك قد رصفا                            دي يا رسول اهللا قد شرفت يا سيّ 
  فاعة فألحظني بها طرفامن الشّ                   غداً مدحتك اليوم أرجو الفضل منك 

 اس وجهاً مشرقاً وقفايا أحسن النّ                   فـــــــــبباب جودك عبد مذنب كل
  من خوفه جفنه الهامي لقد ذرفا                         ل يرجو العفو عن زللبكم توسّ 

  ...ن كان له قلب أو عقل مل مبثل هذه املسائل الّشركو على ضوء ذلك كله وجب التحّري يف إطالق حكم الكفر و 
 

  ... عن اإلميان و نقصانه : ابعةالرّ  ةالّشبه

عاء هذا ادّ  أنّ ة حبتة وهابيّ  ةتيميّ و هي  مسألة اإلميانيف  - اهحفظه اهللا و هدانا و إيّ  -عائض القرين  الّشيخعقيدة  بمعرفة مّين أقول  
شّرق و بل  مل يتوقف عند هذا احلدّ  صاحب الّرعد و لكنّ ...  سانللّ ا فلتاتع جيوز حبال  تتبّ  و ليس  فيههداه اهللا  صاحب الّرعدمن 

اهم يف خانة يّ واضعا إافرتاء و تانا رضي اهللا عنه حنيفة النعمان  اإلمام األعظم أباحىت  و األشاعرة املاتريديةالّسادة غّرب و راح يلمز 
ه نّ أو  ق و عقائدهارَ على جهله املطبق بالفِ  دلّ ي اعلى شيء فإمنّ  و هذا إن دلّ  ، فاهللا املستعانو املعتزلة ة واخلوارج مع اجلهميّ  واحدة
هم اإلميان كتلة واحدة جييء و يذهب و لذلك ترا فاخلوارج يقولون بأنّ  ..أو بتحامله نتيجة مرض نفسي م باألهواء ال بالعلم يتكلّ 

و يقولون هو فون يف كفر صاحب الكبرية و يتوقّ بِشْبِه ُحكِمهم مون كُ املعتزلة حيَ و  ؛ مطلقااملعصية ر بالكبرية و منهم من يكفّ يكّفرون ب



21 

 

قيض من ة على النّ و اجلهميّ  ؛ يف هذا على درجات و هم الّنارقائلني خبلوده يف إن مل يتب رونه يف اآلخرة يكفّ لة بني املنزلتني و يف منز 
الّسادَة  ةُ الوهابيّ  ةُ الّتيميّ باملرجئة و هي كلمة يلمز ا  نتيجة لذلكوا و مسّ يتفاضل  يسو لمعه عمل  اإلميان ال يضرّ  ذلك يقولون بأنّ 

ة و مجهور األمّ رضي اهللا عنه ا األشاعرة  و املاتريدية و أبو حنيفة أمّ  .. من آخرينو جهال من بعض حتامال  ا صفومو ي ةَ األشعريّ 
قصري يف اعات و القربات  و ينقص باملعاصي و التّ اإلميان يزيد بالطّ  يقولون أنّ عنهم  الّرعدال كما يقول صاحب سلفها و خلفها فهم 

ثل ما األلباين رمحه اهللا يقول مب الّشيخحىت  و ذاأنا أقول  و؛ ميان لإل انعقاد ميان و ليس شرطلإلالعمل شرط كمال  اعات و أنّ الطّ 
  !!!  باإلرجاءإّال قال ما  أنّهيف هذا أصحاب مذهبه و قد قال عنه  نقول

على اإلميان ألْن مل يرد بذلك نص و قيل من باب محله  نقصان اإلميانيف  فإمامنا مالك رضي اهللا عنه التوقّ  عن هذا و قد روي
فكما روي عن إمامنا مالك رضي اهللا عنه ذلك و ال أريد اإلطناب يف هذا ... يف الّتصديق شّك ال يقوم  صديق و الّنقصانُ مطلق التّ 

اإلميان درجات يزيد و ينقص ؛ و مجعا بينهما قد أرى ما رآه إمامنا األشعري رضي اهللا عنه يف رسالته إىل أهل  فقد روي عنه أيضا أنّ 
 ، و صديق بهفيما أمرنا بالتّ  اليس نقصانه عندنا شك  ينقص بالمعصية و اإليمان يزيد بالطاعة و أجمعوا على أنّ  و''الثغر إذ قال 

ى اهللا عليه صلّ  بـيّ النو زيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا و طاعة  ما هو نقصان في مرتبة العلمإنّ  ال جهًال به ألن ذلك كفر و
؛ و ف يف الّنقصان ا أو جهال و على هذا حيمل قول إمامنا مالك األّول بالتوقّ قصان شكّ كون النّ   فال نقصان باعتبار..  ''و سّلم

أقول و  ..و درجة االنقياد باألركان و على هذا حيمل قول إمامنا مالك رضي اهللا عنه الثاين  و زيادة البيان مرتبة العلمنقصاٌن باعتبار 
ال شرط كمال  إميانانعقاد العمل شرط  يقولون أنّ الوهابية  ةالّتيميّ  هو أنّ يف مسألة اإلميان الوهابية  ةالّتيميّ مع اجلمهور اختالف  أنّ 

هي اعتقاد  وبرمحة اهللا  الّنارمرتبة اإلميان اليت  ينجو ا العبد من دخول :  اإلميانمراتب بني م خلطوا  أّ و خطأهم عندي  ،إميان 
مرتبة و , فقون عليها نا متّ و كلّ  إليها و يؤمر ا ىدعو هي اليت يُ جحان رّ المع  و األركان  باجلوارحسان و عمل بالقلب و إقرار باللّ 

سليم و التّ ين اسخة بأصول الدّ القليب و املعرفة الرّ  صديقتّ االعتقاد اليقيين و ال شرطهاو  الّنارينجو به العبد من اخللود يف  اليت  اإلميان
و املعتمد عند األشاعرة أنّه   هل العلمأسان خلف بني طق باللّ و إن كان يف النّ ؛  سانباللّ على ذلك كله مع اإلقرار بوجوب الواجبات 

صديق و إذ اإلميان هو مطلق التّ أنا ميل إليه أة انعقاد اإلميان ذاته و هذا ما نيوية ال شرط يف صحّ اهرية الدّ شرط إلجراء األحكام الظّ 
يقول صاحب اجلوهرة رضي  ..ة انعقاد اإلميان أنّه شرط يف صحّ  يرونو مجاعة من األشاعرة و مجهور املاتريدية  ؛و اإلذعان  الّتسليم
  : اهللا عنه

  " الّتحقيقو النطُق ِفيه الُخلُف بِ   *** َو ُفسر اإليماُن بالتْصـــــِديقِ "

و  الّصالةقال عليه و ، ) متفق عليه( )) Kرشُك بِه ش!nًا دPَل اجلنةَ  من لقَي َهللا ال ((: صّلى اهللا عليه و سّلم قال رسول اهللا  ... 

اعتقد ذلك أطلق عليه لفظ اإلميان و له ما من  .. )حهرواه ابن خزمية و صحّ ( )) من قال ال ٕا^ ٕاال هللا دPل اجلنة(( :  الّسالم

و اهللا  عّز و جلّ ه اء تقصريه يف العمل و ال يغرت حبلم ربّ جرّ  الّنارعليه ما على املسلمني و لكن ليحذر عذابا طويال يف  للمسلمني و
  .أعلم

 

ل كما متثّ   , الت أدبية و ابتهاالت عاطفية متثّ  الّشيخعلى  صاحب الّرعدما محل ا غاية و إمنّ  الردّ  ال تستحقّ  : الخامسة ةالّشبه

و مل أعلم أحدا ..  املخلوقا ال تليق بإذ رأوا أّ   جلّ عّز و  مناجني ا اهللاأبيات أيب فراس صوف و اإلحسان غري قليل من أهل التّ 
أليب  البيتني األولني ح أنّ وض و أُ , بإنكارهم و ال  م عتدّ يُ ليس فوفية بإطالق صوف و الصّ التّ و ضّللوا عوا بدّ مهل ذلك إال  مأنكر عليه
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كما هو شائع عن نسبة هذه األبيات لرابعة العدوية رضي اهللا ليس  و  و قيل أّن أليب فراس مثله للمتنّيب  هوالث فا البيت الثّ أمّ و فراس 
  : عنها

 األناُم ِغضاب ليتَك ترضى و و    الحياةُ  مريرة ٌ  فليتَك تحلو و 
 بين العالمين خرابُ  بيني و و    بينَك عامرٌ  ليَت الذي بيني و و

  ترابُ كل الذي فوق التراِب  و     إذا صح منَك الود فالكل هينٌ 

ل مثال وصف هللا باحلالوة ال يقول به عاقل ؛ إن هو إال متّثٌل أديب ال يَفهم منه العقالء إطالق صفة احلالوة على و قول أّن البيت األوّ 
اليت قد ال يراعى فيها التزام األلفاظ الّشرعية األليق بوصف اهللا مّثالت ، أقول هذا و إن كنت أوثر اجتناب مثل هذه التّ  معاذ اهللا.. اهللا 

  .سّدا للذريعة فيما أدين اهللا سبحانه بهعّز و جّل 

كما أنّه ... و ال مشاّحة يف االختالف ه من أمساء اهللا احلسىن أنّ و أّما عن اسم املاجد فقد ثبت عند مجع من العلماء 
ــة عند أهل الّسنة فال نسيّ أمساء اهللا احلسىن توقيف معلوم أنّ  و  الّصالةعليه ه ا ّمسى به نفسه أو مسّاه به نبيّ ـــإال مب عّز و جلّ ي اهللا مّ ـ

احلسىن و  مبا جيوز له كالقدمي و الكامل أوسع من باب األمساء عّز و جلّ الّصفات و باب اإلخبار عن اهللا  بابَ  هذا و إنّ  .. الّسالم
  .  نّص شرعيبإن مل تثبت  أمساء هللا عّز شأنه ها عن اعتقادفقط ينهى 

  

 عني الرتضّ عدم مسألة أّن أشري فقط إىل ، و  عليها فاهة أن ال يردّ بلغت من السّ  : ابعةالسّ  ةالّشبهادسة و السّ  ةالّشبه

ذكروا إال مع أن ال يُ ىل و إن كان األوْ  يعةالشّ رافضة جهلة كرى ذلك  ي ال تقال يف منو رمحته عليهم عنهم رضوان ريب حابة الصّ 
  .مبا هم أهله ي عنهم أو الرتّحم عليهمالرتضّ 

  
  :ا مسألة البيتني أمّ  

  حيني قبل أن تراني قتيالً أ ل الفـؤاد العليـال             وـدي علّ سيّ 
  ـق بها قليـالً قليـالً إن تكن عازماً على قتل رو           حي فترفّ 

 ى اهللا عليه وصلّ  ه قد ثبت عن النيبّ بأنّ  صاحب الّرعد و استدالل،  الّسالمو  الّصالةعليه  الّرسوليف عائض القرين  الّشيخفقد قاهلما 
ّ  ((: ه قال م أنّ سلّ  منهم  قيقحتهلم ليس  نة ممّ و خاصة العامّ  الوهابّيةمن إخواننا كثري فيه   خيطئصحيح و هذا مما  )) يد هللاام الس;ّ ٕان

عند البخاري  قد صحّ و  ، و العبد عبدٌ  رب  فالربّ  على ما هو أهل له كل ؛  من يعتد به  اتّفاقاهللا بطلق على  غري ي 'دسيّ 'لفظ ف ..
قال  كما , ))دابين هذا س;يّ  ٕانّ  ((م قال يف سبطه احلسن رضي اهللا عنه و أرضاه سلّ  ى اهللا عليه وصلّ  الّرسول أنّ رضي اهللا عنه 

حه أمري املؤمنني ابن حجر رضي يف حديث صحّ  رضي اهللا عنه و أرضاه عن بشر بن الرباءِ سيدي عليه أفّضل الصالة و أزكى الّسالم 
   .-م مع بين سلمة يتكلّ  - ))دمك xرش wن الرباءس;يّ  (( :اهللا عنه 
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 الّشيخره بيوم يكون عبد احلميد كشك رمحه اهللا و رضي عنه فأبشّ  ناشيخعاة و خطيبهم إمام الدّ يف املقيت ا ملزه أمّ و 
مشروط ، و أّما البشارة الثّانية فكون  وبة معروفو طريق التّ و مثله  أن يتوب عن ذاك بإذن اهللا إّال  لن يلقى فيه سعادة ا له فيهخصيم

بدع من قول و إّمنا هو مشتهر يف كتب الّتفاسري منقول عن احلسن ب يسالّشيخ كشك رمحه اهللا من تفسٍري آلخر سورة الفتح ل أوردما 
من باب الّتخصيص و احلصر و إّمنا من باب الّتمثيل و  الرب القرءان ابن عباس رضي اهللا عنه و أرضاه مثله عن حَ  رضي اهللا عنه و

  .  تعميما أو ترجيح املشهور عليهمتثيال ظر عن األخذ به النّ  بغض و هذا .. الزّيادة 
  

ه يعتقد اعتقادا كفريا أنّ أمرا خطريا و هو  قال عنهقد بل  ...و ملز فيه  إقبال رمحه اهللا حمّمد علىو هي افرتاء  : امنةالثّ  ةالّشبه

و من صاحب الّرعود هنا هلما أتى به  إّن كلّ و .  خريا أو ليصمت عنهه فليتب و ليكتب د إقبال عند ربّ حممّ فيه يوم خياصم  لهسيكون 
د إقبال رمحه اهللا و  له مبحمّ األوىل فأىنّ  يف نقطتهعائض القرين ن يفهم كلمات أفقد عجز .. لومه أو ال عن الفهم  و عجزٍ  جهلٍ قبيل 

 وحدة الوجودب الّسالمأزكى و  الّصالةأفضل عليه  الّرسولمنا الّ  الّرعدصاحب  بعنا فكرلو اتّ ، و  ةـــالليمزية و الدّ شعره و حكمته الرّ 
قون بني ال يفرّ قوم هم و لكنّ  )فق عليهمتّ ( ))يشء ما Pال هللا �طل �ٔصدق لكمة قالها شاعر لكمة لبيد  ٔ�ال لكّ  ٕانّ  ((: إذ قال 

بأصوله الربمهية  صاحب الرعد شاعرنا أن يعّري مبا كان فاهة من السّ إّن و هذا ، ن تواتر حسن إسالمهم العبارات و ال يفهمون املعاين ممّ 
كان   َمنوائل أ فقد كان منرمحه اهللا  د إقبالا حممّ أمّ  .. ذاه كتبكان بعقله حني  ه  ال أظنّ و قرون  أربعةفقد دخلت عائلته اإلسالم قبل 

   .م عن األكابرقبل أن يتكلّ  ةم لألمّ ما قدّ  صاحب الّرعدهلم الفضل يف انفصال دولة الباكستان اإلسالمية عن  اهلند اهلندوسية فلينظر 
و  الّصالةدنا يوسف عليه ئب من دم سيّ الذّ براءة مها منها براء و و رضي عنه رمحه اهللا د قطب نسبوا وحدة الوجود له و لسيّ  ... 

ه رمحه اهللا أساء األدب و لكن مل أعلم أنّ  ؛ه بشر و اهللا يغفر اخلطايا إقبال رمحه اهللا يف بعض األمور فألنّ  حمّمدو إن أخطأ  .. الّسالم
ة و حماربة و توحيد كلمة األمّ الوسطية  ه هو نصرة رسالة اإلسالممهّ  بل كان ،اد و احللول حاشاه رمحه اهللا ه قال باالحتّ أو أنّ مع األعالم 

روائع -و هو الذي قــــــال عنه يف كتابه أّميا إهلام و رضي عنه ه اهللا ــــــدوي رمحـــن النـــــأهلم اإلمام أبا احلس أنّهو يكفيه االستدمار الغاشم 
أعمق  ، و تنتج في العالم اإلسالمي من قرن كامل ت تشتعل و، التي ظلّ  إقبال أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدة إنّ  " -إقبال
  : قال  أنّههذا و يكفي شاعرنا  ." ..رق في عصرنا الحاضرر أوجده الشّ مفكّ 

  هذا ما أراهُ  نور اهللا في قلبي و إنّ ***  يل أينما يُْدَعى ظالًما يا رفيق اللّ  أين                            
  رسول اهللا قاد الرْكب تحدوُه خطاهُ  و***  اهتدينا قد مشينا في ضياء الوحي حبا و

يسمع كلمة ال إله إال اهللا أن يقطع على  مسلم عندما يولد و على كلّ : " م  1930و أنّه قال يف افتتاح املؤمتر اإلسالمي سنة 
ة ة اهلنديّ شبه القارّ على ة و يا على حال العامل اإلسالمي يف ذلك الوقت عامّ سّ أو أنّه قال مت. . " األقصىنفسه العهد على إنقاذ 

 ، و فأتيُت إليك أشكو ظلم الهنود  زرتك البارحة في المنام .. يا رسول اهللا :" -إىل مدينتك يا رسول اهللا-يف قصديته خاصة 
  رسالتك يا رسول اهللا ، إنّ  إلى رقصات مسابح و حولوا رسالتك إلى تمائم و اهللاهم يا رسول ، إنّ  أشكو ما فعلوا برسالتك

  ". لكْن رََفَض الهنوُد أْن يستجيبوا لك يا رسول اهللا  أحيت أمثالي و  انبعثت من المدينة فأحيتني

الذي و إن  اختلفت معه من شبهات يف حق حمّمد إقبال رمحه اهللا  صاحب الّرعدأعّلق هنا يف ومضات عن بعض ما أورد 
ه و أعماله ه و جهادَ إسالميتَ  - يه على اهللاو ال أزكّ  هعلى ما أحسب -تبّينت يف كثري من املسائل حبكم مالكييت و أشعرييت فإين قد 
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يف إقبال  حمّمدكتابات   اإلشارة إىل أنّ  تو قبل هذا وجب ..ة و إعالء كلمة اإلسالم يف ربوع األرض الفاضلة من أجل توحيد األمّ 
ص األصلي ص املرتجم مقام النّ النّ  جيوز إحاللو معلوم شرعا و عقال أن ليس  ؛ إليهاكانت بغري لغة العرب مث ترمجت بعد ذلك العموم  
  :و أقول ا كان يشتهر به شاعرنامزية ممّ عبريات الرّ الة األوجه و بعض التّ ة يف بعض الكلمات محّ و خاصّ 

الفلسفة  و معلوم أنّ , ا كان مسلما فيلسوفا مفّكرا على حساب اإلسالم و إمنّ  مل يكن إقبال مؤمنا باملنهج الفلسفي املاديّ  :أّوال 
ظر و جعلناه مشروطا أخذنا اجلانب اإلجيايب فيها و هو النّ  ذاأّما إ.. عريف نعم هي مذمومة ظر بغري شرط و ذا التّ بعمومها هي النّ 

 جند أنّ و هكذا ... حممود  هذاعريف فليب يف ذلك التّ مني للجانب السّ العاملني ُمعدِ  شرعة ربّ  عنباتباع أحكام الدين و عدم اخلروج 
رضي و اآلمدي و الفخر الرازي و الشهرستاين و الغزايل و اجلويين اإلسفراييين و و الباقالين و املاتريدي  كاألشعري نيابقأعالمنا السّ 
ردا للّشبه و الّضالالت اليت اشتهرت يف أزمام لدين اإلسالم و  انتصارا مبا قلناه ظر العقلي املشروط النّ استخدموا قد اهللا عنهم 

بعلم الكالم عند علمائنا ظر العقلي املشروط بنصرة العقائد اإلسالمية و قد ّمسي هذا النّ  ،عنه كوت و السّ غاضي ما أمكنهم التّ  اشتهارا
 مرفوعةشاحة يف االصطالح امل  و إن كانتفإينّ ظر لالشرتاك يف أصل النّ عليه بعض املعاصرين اسم الفلسفة اإلسالمية  إطالق أّما ..
يف حّق من ال حيتكم  -ألدلتها اليقينية الّنقلية  تعضيدااملشروط بنصرة العقائد الدينية  هو النظر العقليّ علم الكالم ف: ثنني ق بني اإلأفرّ 

العقلي غري اخلارج عن روح  ظرفهي النّ الفلسفة اإلسالمية  أّما , ابقة ج فيه من ذكرت من األئمة األعالم يف األسطر السّ درَ و يُ  -إليها 
... د إقبال رمحه اهللا و من املعاصرين حممّ رمحه اهللا من القدماء ابن رشد احلفيد  ادرج فيهو يُ و هو أخّص  فهي أعمّ ريعة اإلسالمية الشّ 

- دوي رمحه اهللا و رضي عنه يف و هو الذي يقول كما نقل عنه اإلمام أبو احلسن النّ د إقبال رمحه اهللا حممّ إّن الشاعر الفيلسوف و هذا 
قد  ، و البحوث الفلسفية التي ال جدوى فيهاالبعد عن  العمل و بيعة تلتقي مع اإلسالم على الجد وعلوم الطّ  إنّ : "  -الروائع

الخلق حتى طغت عليه  السيرة و العمل و بقي متمسًكا بالعقيدة و ، و ظلت هذه الروح متغلغلة في المجتمع اإلسالمي قرنين
كفري و إن جاز ذّما يصل إىل حد التّ  الفلسفة اإلسالميةعن طريق إن ارتأى خدمة دينه ذّم ينبغي أن يُ ال " الفلسفة اإلغريقية

 الذّم من يُ قد  لكنو  ..و جّل من ليس خيطئ و تبيينها للّناس أخطأ فيها قد يكون و اإلنكار العلمي عليه يف مسائل االختالف معه 
 .ة الفعال و اهللا املستعانسان و قلّ ميلك إال طول اللّ 

- يف  هه إذ يقول عنهه و يسفّ و هو من يردّ للقول باحللول و وحدة الوجود  جهالةً  د إقبال رمحه اهللاحممّ  صاحب الّرعدقد نسب  :ثانيا 
انهيار  خصية ومدعاة لذوبان الشّ  هذا الظنّ  إنّ  ... !! ياعالضّ  عين الخيال و عم هو عين الوهم وبل هذا الزّ   ال: " -جديدتّ ال

إنسان  كلّ   إنّ  !! لت حالهابدّ  ة واألرزاء التي اجتاحت األمّ  الوهن، و عف وأساس الضّ  ، و خمولها خمود الحياة و ، و اتالذّ 
  . " ... ا واضحازة عن غيرها تمييزا جليّ مميّ  ، و ة قائمة بذاتهاشخصيّ  وجود و له كيان و

 أنّ فيه عى فقد ادّ ... به مل يفهمه و ال أُراه يفهمه إن مل خيرج من ضيق أفقه ذاك الذي هو فيه  ا استدلّ نصّ صاحب الّرعد و قد أورد  
اهللا  ات اإلهلية و قصد أنّ عن الذّ  إقبال رمحه اهللا حمّمدفيه  تكلما كذاك و إمنّ األمر  ات البشرية و مل يكن م عن الذّ د إقبال كان يتكلّ حممّ 

ث حتدّ  باع أوامره و حسب ، و قدو أّن ما يف الكون وجب أن يقوم على عبادة اخلالق و اتّ .. هو أصل العامل فهو خلقه و هو قّدره 
اخلري و الشر و النور و الظالم و اإلميان و الكفر و فقد خلق اهللا سبحانه ذات املظاهر املتعددة يف خلقه بعد ذلك عن أفعال اهللا 

 هــأنّ على عند أويل األلباب  ذلك ليدلّ  كلّ   و املالئكة و الشياطني و املسلمني و الكافرين حلكمة و إنّ  و البحر األرض و الّرب السماء و 
   ...د ــــواح
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ال  قد عبري الذيذلك التّ ..  وكما هالّلفظي   ذلك التعبريم و ال يليق أن حناسبه على رتجَ مُ رمحه اهللا إقبال  حمّمدنص  ه ختاما إىل أنّ أنبّ 
إذ لزم فيه عدم  و جلّ  عزّ ة يف ما تعّلق بوصف اهللا الرمزية ذات البعد الداليل العميق املعّقد خاصّ  ابريعه من التّ نفسي و ال أشباهَ  ذهحتبّ 
يف  "النيابة"كلمة  استخداما يف جليّ يظهر مت عنه قد مجة الذي تكلّ و إّن أثر الرتّ  ...رعية الواردة و املستفيضة ي األلفاظ الشّ تعدّ 
فاإلنسان خليفة اهللا .. بالنيابة إال اخلالفة و االستخالف  يعين مل يكن شاعرنا هنا إذ" النيابة اإلهلية"و " نائب احلق"حقني صني الّال النّ 

	َك ِ'لَْمَال�ِكَةِ  ﴿صان رتجم به النّ و هذا ما كان ينبغي أن يُ يف أرضه  عّز و جلّ  ْذ قَاَل َرب
2
ِينّ Bَاِلٌ  َوا

2
   .﴾ا��ْرِض Pَِليفًَة  ِيف  ا

اد و احللول و هو الذي يقول يف لالحتّ و نسبته املطلقة ين ابن عريب رمحه اهللا بتكفري حميي الدّ  دعواه تلك صاحب الّرعدع بَ تْـ و قد أَ هذا 
و أنا و إن  .. " حاد إال أهل اإللحادما قال باالتّ  ، و من قال بالحلول فدينه معلول : " س عليه ئا مما قد يكون قد دُ فتوحاته متربّ 

اليت مزية كتابات الرّ تلك ال يفات عليه عند غريه الّشبهه كان يف غىن عن إيقاع املنهج و أرى أنّ ين يف حميي الدّ  الّشيخمع  أختلفكنت 
ما يراه كثري من  و هذا.. من االحتاد و احللول  العقيدةه كان سليم أنّ  حسب أفإينّ عند من ال حيسن إنزاهلا منزلتها رها ـــــل ظاهـــقد ُيشكِ 

و غريهم و ابن حجر اهليتمي و أمحد املقري يوطي السّ افظ ــــــــاحلو الفريوزآبادي و  الّسالمأئمتنا األعالم كسلطان العلماء العز بن عبد 
ــيو قد كتب احلافظ السّ  ،رضي اهللا عنهم  ــفيه رسرضي اهللا عنه وطي ـ و اهللا حسيبنا و حسيبه  "تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي"الة مساها ـــ

  ... و أبرأ إىل اهللا سبحانه مما خيالف شرعه 
ه يجوز أن يكون من أنّ  " : هيب رضي اهللا عنه إذ قال عنه يف ميزان االعتدالأما وسعك ما وسع اإلمام الذّ :  صاحب الّرعدو أقول ل

عرفه على قواعد  ا كالمه فمن فهمه و، فأمّ  ختم له بالحسنى إلى جنابه عند الموت و أولياء اهللا الذين اجتذبهم الحقّ 
شرف ا وسعك قول و أمّ ...  " ن له الحق في خالف قولهمعباراتهم تبيّ جمع بين أطراف  ، و القوم علم محطّ  حادية واالتّ 
ـــيالسّ افظ ـــــــاحلرمحه اهللا فيما نقله عنه   ابن عريب الّشيخسئل عن قال حني حيث رضي اهللا عنه ن املناوي يالدّ  : وطي يف رسالته السابقة ــ
يقصد بذلك اهلالك بالوقوع فيمن ظاهره اإلسالم " ...  ورع يخشى على نفسه ئق بكلّ هذا هو الّال  ، و كوت عنه أسلمالسّ  أنّ " 

 !!! ى هو نفسه عن قراءاظاهرها  و إن يكن قد كتب كتابات مشكلالح بل و رمبا الوالية و الصّ 

ه على ذرى الفلك ق عاليـًا ، بحيث أنّ ني أحلّ إنّ "إقبال رمحه اهللا  حمّمدقول  يف صاحب الّرعدو اهللا ما أشكل عند ال أدري  :ثالثا 
ا كان رمحه اهللا و إمنّ  !!اآلّين   ليق اجلسمث عن حتإقبال كان يتحدّ  و كأنّ " يـاء آالف المراتاألعلى يحوم حومي مخلوقـات الضّ 

اكن إالمياُن  لو ((: يف حديث البخاري رضي اهللا عنه  الّسالمو أزكى  الّصالةة و اإلرادة و قد قال عليه أفضل م عن حتليق اهلمّ يتكلّ 

، ِعندَ  0� َ َ̂ رBاٌل، ٔ�و رBٌل، من هؤالءِ  الرث	   .)) لنا

وفية بإطالق و هذا حال الصّ ل ع و يضلّ يبدّ  أنّههو و  الّرعدداء صاحب  العاشرة  ةالّشبهو من  ةالّشبهمن هذه  وضح يل جالءً  قدو 
محه ر  تيمّيةابن اإلمام  يدرون و يتجاهلون أنّ هم لعلّ و ال يدري املساكني أو  !! و اهللا املستعانبة املتعصّ   الوهابّية ةالّتيميّ الكثريين من 

ة عدّ "و " مدارج السالكني"فقد كان صوفيا خالصا و   محه اهللار القيم ابن ا اإلمام لوك و أمّ صوف و السّ دين يف التّ كتب جملّ   اهللا
 فيها الغلوّ و و اإلحسان  فيها االعتدال و فيها الباطل  فيها احلقّ  ةوفيالصّ  أنّ قول أو ,  شاهدة على ذلك" اء و الدواءالدّ "و " ابرينالصّ 

و حّىت عند بعض من يّدعي األشعرية اليوم من أولئك القعدية ة الوهابيّ  ةالّتيميّ  دمثل سائر املناهج و هذا موجود عنطحات مثلها و الشّ 
  . و لكن يعمى اإلنسان دائما عن رؤية عيوبه.. الّسلطانية 
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كتابة و ه كان من املكثرين  ة و أنّ ض ما قال به خاصّ ــــخطأ يف بعأه قد و أنّ  وماـــــليس معصرمحه اهللا إقبال  حمّمد أنّ  ال شكّ : رابعا 
 متبعا ذلك وحي فسي و الكمال اإلنساين الرّ مو النّ مرحلة الستكمال النّ البعث  واب يف اعتباره أنّ جانب الصّ قد  أراه و إينّ  ,تبّحرا 
 !! غفر اهللا له ال بعيداه تأوّ لتأوّ ا ممّ  ة من رضوان اهللاة أخرى بنفحات حيّ مرّ  فس القاسية حتسّ قد جتعل النّ ا مرحلة تقوميية أّ و  الّناربفناء 
نكر عليه أإذ  أناو .. و أن يكون قد تراجع و تاب عنها  يف حبر حسناته ةمغمور  وابة الصّ جلادّ تلك تكون جمانبته اهللا أن  رجوأل و إينّ 
و إن مل  عن بقائها أخربتلقواطع من اآليات و األحاديث اليت ابذلك  اخمالف الّناررمحه اهللا قوله بفناء  تيمّيةنكر على اإلمام ابن أذاك 

و اهللا املستعان أدعوه أن  اهللا أن يكون ذلك مغمورا يف حبر حسناتهأرجو إّين  ورمحه اهللا إقبال  حمّمديكن خطأه بنفس درجة خطأ 
جسدي و نفساين و إّن كّل نفس ستلقى فيه ما أسلفت من عمل فإّما إىل جّنة و و رّيب أّن البعث بيانا و أقول  .. يهدينا سبل الرشاد

برمحته منها و لو عّز و جّل فيخرجهم اهللا  الّنارأّن عصاة املؤمنني ال خيلدون يف بو نؤمن .. نعيٍم مقيم و إّما إىل نار و عذاٍب مقيم 
  .و هو أحكم احلاكمنييقبل اهللا منهم عدال و ال صرفا ال ن يخمّلد نييف الّنار خالد رو الكفو أّن أصحاب الّشرك ؛ بعد حني 

الفكرة  نويه إىل أنّ ، و لكن وجب التّ خمالفة جوهرية كبرية  فكرااالشرتاكية و خيالف اإلسالم و منهجه  أنّ  ال شكّ  :خامسا 
إال ق بسعيها لتحقيق العدالة االجتماعية ة ما تعلّ ظرة اإلسالمية و خاصّ النّ  مع تقاربتقد بل فيها جوانب كلها باطلة  االشرتاكية ليست 

 ..نيا و اآلخرة العباد لصالح أحوال العباد يف الدّ  ظام الذي شرعه ربّ كيف ال و  هو النّ    منهاأرقى و أعدل يف ذلك اإلسالم دين  أنّ 
تلك سا لحتمّ " اشتراكية اإلسالم"يؤلف كتابه باعي رضي اهللا عنه مصطفى السّ  الّشيخام فقيه الشّ ما جعل فاق هو ز من االتّ احليّ و هذا 

ة ما يف الكتاب خاصّ  يف أفكار ممّا أْوردذلك العنوان و يف  همعأختلف  و إن كنتو أنا  ،كافل املعيشي التّ ذلك لعدالة االجتماعية و ا
و براز جوانب العدالة رمحه اهللا إليصبو فقد كان  .. ين أعلم مقصودهنّ إال أ -رعية وابط الشّ ى الضّ ما مل تتعدّ  - ق بتحديد امللكيةتعلّ 

 بقي الفاحش املزري بكرامة اإلنسانفاوت الطّ التّ  لم االجتماعي وفواجع الظّ حتارب اليت  تلك القيم ؛ اإلسالماليت أتى ا القيم املثلى 
هذا و قد أبرز رمحه اهللا يف الكتاب اختالفات اإلسالم  ... عبية الفقريةمبا قد متلكه على الكثرة الشّ  ستبدّ لفئة قليلة غنية أن ت غري متيحة

و اهللا حسيبنا و على ما حنسبه و قصٍد  هم يف دينٍ تّ ن يُـ مم الّسباعي الّشيخو ليس   مقصودهبّني و ظرية االشرتاكية املاركسية عن النّ 
ق ه ال يفرّ على كلمة اإلحلادية بعد كلمة االشرتاكية فألنّ  صاحب الّرعدا عن تركيز أمّ  ... إقبال رمحه اهللا حمّمدحسيبه و مثله يف هذا 

 و إن كانا قد اجتمعا يف شخص كارل ماركس فقد اجتمع يف شخصيْ .. ينية اإلحلادية الّشيوعية الدّ بني بني االشرتاكية االقتصادية و 
يف رسالة قوية منه إىل إقبال  حمّمدول شاعرنا ، يق سالمية و نقاط من اشرتاكية اقتصاديةاإلرعة إقبال الشّ  حمّمدباعي و مصطفى السّ 

، فألحق بقصمك  ك قصمت ظهر الرأسمالية فأحسنت، فإنّ  اتِق اهللا يا لينين:" يوعية و االشرتاكية يف وقته لينني رأس الشّ 
  ".ال إله إال اهللا   للرأسمالية 

نية اليت خنالفها و خنتلف معها اروية الدّ ظريّ القرءان الكرمي مبوافقة النّ  همإال أن يتّ  صاحب الّرعديف اخلتام أقول أن ما بقي واهللا من و 
 !!املستعان  و اهللا ﴾ َوقَْد Pَلَقَُمكْ ��ْطَواًرا ﴿يف قوله سبحانه و تعاىل و ذلك .. اختالفا جذريا 

  

  .هاتفاعليها لسخ ال يردّ  : اسعةالتّ  ةالّشبه
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ابن عصب األعمى لإلمام الوهابية و هي التّ  ةالّتيميّ و اآلفة الكربى عند كثري من إخواننا  امة العظمىالطّ  و هنا : العاشرة ةالّشبه

هما و  أقول أّن املشكلة ليست يف حبّ و نصيحة مّين  ، ة على ذلكقطة دالّ بن عبد الوهاب رمحهما اهللا و هذه النّ  حمّمدة و اإلمام تيميّ 
م و مل جل يالم إذا تكلّ الرّ   أنّ سبحان اهللا حّىت  . فيهما و اهللا املستعان لكّن املشكلة يف الغلوّ ك ما و مسّ ر ما و ال يف التّ أثّ ال يف التّ 
  .فيها انيا و ماختلف معهما فسالم على الدّ  نا إأمّ ،  س و مل يذكرمهاو تنفّ أيذكرمها 

اليت مل يسعفين عقلي ك من أهل العلم و االعتدال و إال من رحم ربّ  ةالوهابي ةالّتيميّ إخواننا ما نرى و نسمع من و من أعاجيب 
ة على القرءان و السنّ ا ينهلون مباشرة من جمتهد و إمنّ  عملم ال يرتبطون بقول إمام و ال أّ م يزعمون أّ ا القصور َيف أنا رمبّ و لفهمها 

رون من املذاهب و ال نأخذ إال مبا ثبت به مذهب بل يقولون حنن متحرّ  بأيّ  مأقواهلعلى حسب فال تراهم يلتزمون ,  الّسلففهم 
و إىل ليل و السنة  و يقولون عليكم بالدّ ربعة يف بعض املسائل ا يعيب بعضهم على أصحاب املذاهب األو رمبّ  .. ليل قرءانا و سنةالدّ 

و قد .. كن أقواهلم فالزم أحواهلم تإن مل  الذي يراد به باطل من احلقّ هذا   إىل احلقيقة ترى أنّ ا تأيتـمّ لكن ل...  اآلن األمر مقبول
  :األسود الدؤيل رضي اهللا عنه  وقال أب

  "عار عليك إذا فعلت عظيم  ***تأتي مثله  ال تنه عن خلق و" 

 فيها صاحبَ   يف األمور الفقهية اليت خالفَ حّىت   ال عمل ة يف قول وتيميّ ابن ه ال خيالفون اإلمام سبحان اهللا تراهم بعد ذلك كلّ 
املذاهب األربعة بدون  ة ككلّ تيميّ ابن له هلم مذهبا مؤصّ  األمر أنّ  حاصلرضي اهللا عنه ، ف بن حنبلأمحد  اإلمامَ األّويل مذهبه الفقهي 

له اإلمام بعون املذهب األشعري الذي أص يف األصول يتّ  أصحاا نّ أو لكن االختالف مع املذاهب األخرى  , ذكر املذاهب اخلاليات
فانتصر له و على رأسهم األئمة األربعة  الّسلفا انتصر ملذهب األشعري رضي اهللا عنه و هو بذلك مل يبتدع رأيا و مل حيدث قوال و إمنّ 

بقات الطّ افعي صاحب بكي األشعري الشّ ين السّ اإلمام تاج الدّ قال ..  ة املالكية و الشافعية و احلنفية و كثري من احلنابلةعامة األمّ 
إال َمـن  ، ة في العقائد يٌد واحدةالمنّ  هللا الحمد و هذه المذاهب األربعة و و «  -قممبيد النّ  عم ومعيد النّ -يف رضي اهللا عنه 

اها العلماء سلفاً حاوي التي تلقّ يقّرون عقيدة أبي جعفر الطّ  إال فجمهورها على الحقّ  و ، جسيمالتّ  لحق منها بأهل االعتزال و
رمحه  تيمّيةابن أمورهم عائدة إىل  فكلّ  ةة الوهابيّ الّتيميّ ، أما  » أبي الحسن األشعرية نّ يدينون اهللا برأي شيخ السّ  خلفاً بالقبول و و

و رمحه اهللا  تيمّية ابن اإلمام و إن اختلفت مع فأنا ؛رمحه اهللا براء من كثري من املعاصرين املنتسبني إليه  و إن كان.. اهللا فقهيا و عقديا 
و  ؛ ه كان رجالأنّ بحّق  فيه شهادة شهدأن أمن ذلك ال مينعين  فإنّ العقدية و الفقهية اليت بيننا رأيته أخطأ يف كثري من تلك املسائل 

بعه يف بعض آرائه العقدية و الفقهية و نبذ الرجولة و املواقف وراء ظهره ، و ليت شعري  ية اليوم ممن اتّ الّسلفبراء من جّل أدعياء  أنّه
لطانية الّتبديعية فال يصّح أن جيمع السّ القعدية ) يةالّسلفب(كفريية و ما أمسّيهم أنا القتالية التّ ) يةالّسلفب(كيف ينتسب إليه ما يسّمى 

  .قيضنياهللا النّ  رمحه
  :أقول  .. الّسلفة على فهم نّ ينهلون مباشرة من القرءان و السّ  مأّ يّدعون  هؤالء انية هي أنّ ذه نقطة و النقطة الثّ ه

أقواهلم مجلة و أيضا زيد بن علي و جعفر افعي و أمحد الذين تواترت إلينا هم مالك و أبو حنيفة و الشّ  الّسلفأليس رؤوس و أعالم 
ى سمّ تالذي  بلغ احلدّ يأقواهلم و ما تواتر إلينا اليوم منها ال  كلّ إلينا  الذين مل تتواتر ... يث بن سعد وري و األوزاعي و اللّ ادق و الثّ الصّ 
ابن  ِمل أُالم يف تقليدي ملالك رضي اهللا عنه مع أنّ  .. تيمّيةابن و قّلد آخر  افإذا قّلدُت أنا مالك  ؟؟رضي اهللا عنهم أمجعني   مذهبا به

رضي اهللا افعي أو أمحد بن حنبل ة واحدة مع مالك أو أيب حنيفة أو الشّ ا لالم من يلومين على جعله يف كفّ رمحه اهللا لو كان حيّ  تيمّية
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ابن ابعني ا ، و هذا ال يطعن يف حابة و التّ الصّ صوص  ناسخها و منسوخها و ترتيبها و عمل م أقرب إىل املنبع و أعلم بالنّ ّ ألعنهم 
  ؟!! عليهم  حالل األمر حرام علينا و لكن يطعن يف اإلنكار علينا أم أنّ و رضي عنه رمحه اهللا  تيمّية

  
  
العلماء عاة و باملشايخ و الدّ فيه  رشه تضليلّي من قبيل هذا يُ يعّمم على كل مقال  هذا الردّ  أن أشري إىل أنّ  ختاما أحبّ  

و أِمرنَا قد كما االبتدائي   اس من باب استصحاب حسن الظنّ صالحهم و سبقت فضيلتهم بني النّ  اشتهرعوي و الذين ظهر أثرهم الدّ 
فأمجل رمحك  ؛ و أرضاهمالك رضي اهللا عنه  ناإمامفقه يف استصحاب األصل حىت يثبت العكس أصل ال خيفى أن و  قلت ..أّدبنا 

ال ينبغي أن يسمع  و" : رضي اهللا عنه شامة ين أيبشهاب الدّ   اإلمامعن  قول املأثورذا المعه أمجل  إمام دار اهلجرة و بفقه  اهللا
  ..! "في من سبقت فضيلته كالم يستبشع

  
ره غالب أمره سيظهر ال حمالة و سينكِ  فإنّ  يستبدل بعلمه ضالالأو  أو خيونُ نافق يشيخ  كلّ   و لنعلم إخويت يف اهللا  أنّ هذا  ...

نراه يف أيّامنا هذه من بالوى علماء حنن خري دليل ما لعل و اريخ و من التّ رع من الشّ ذلك قد استقرأت  ، اء و عاّمةــــاملسلمني علم
ة عندي ألفقه العامّ  و واهللا إنّ  ... و أدعياء أشعرية حىت أكون من املنصفني و اهللا املستعانأالّسلطة و عمالء الّشرطة من أدعياء سلفية 

عّز و جّل باهللا  يف أمور حسن الظنّ  حالنا ليتيا و .. و أهدى سبيال من السلطانيني عاّمة و خاّصة يني الّتضليلشهريني من هؤالء التّ 
ازي رضي الفخر الرّ إمام احلرمني اجلويين عجائز كما كان يقول الكحال كان  ابقني   ة العلماء منهم و السّ ال و باملسلمني ثانيا و خاصّ أوّ 

   .مااهللا عنه
  

 هو وجالض و بيّ  ىطاخلد و سدّ وم ماهلو أزال  رو دصّ الو شرح  بو ر دّ الأنار اهللا ...  فس و مسح به الوقتهذا ما جادت به النّ 
  .العفّو الكرمي حيمرّ الّلطيف ال إنه هو و اإلنس شياطني اجلنّ  اأبعد عنمور و األر و يسّ  اتعثر الو أقال 

  
  

  و اهللا من وراء القصد... 

  
  

  
و من ذ�رين خبري و ذ�رته خبري و مجليع املؤم�ني و املؤم�ات  و �ٔساتذيت ياغفر يل و لوا�ي و �ٔرسيت و مشاخي ربّ 

نوس;ية التلمسانية..  أ�ح�اء مهنم و أ�موات   : و �ٔخمت �خلمتة الس;ّ
 ُُ̂ ْبَ�انَهُ  bَْس�� َمةِ  َ¡ِطِقنيَ  الَْمْوِت  ِعْندَ  �ِٔح 0تَنَا وَ  َجيَعلَنَا ��نْ  تََعاَىل  وَ  س;ُ هَاَدةِ  wَِلكِ ِد¡َ  ََىل  هللاُ  َصىل0  وَ  ، ِهبَا َاِلِمنيَ  الش0 يِّ دٍ  س;َ  ُمَحم0
ا َرهُ كَ ذَ  ُلك0ام  اِب  َعنْ  هللاُ  َرِيضَ  وَ  ، الْغَاِفلُونَ  رِهِ كْ ذِ  َعنْ  غَفَلَ  وَ  ُرونَ كِ ا§0 ْحَسانٍ  لَهُمْ الت0اِبِعني  وَ  ��ْمجَِعنيَ  هللاِ  َرُسولِ  ��ْحصَ

2
�َىل  ِ

2
 ا

»نِ  يَْومِ    .الَْعالَِمنيِ  َرّبِ  ¬ِ  الَْحْمدُ  وَ  ، الُْمْرَسِلنيَ  ََىل  َسَالمٌ  وَ  ، اّ�ِ


