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 هذا الكتاب 

هم أولئك الذين زعموا ألنفسهم احتكار الدين.. بل ورثة إبليس 

احتكار الكتاب والسنة.. بل احتكار اهلل ورسوله.. وراحوا بكل ما لدهيم 

من أدوات احلقد والكراهية التي ورثوها من إبليس جيلسون عىل عروشهم 

أهوائهم وأمزجتهم.. فيكفرون الشيطانية يصنفون الناس بحسب 

ويبدعون ويضللون.. ثم يفتون الفتاوى اخلطرية التي مألت أهنار 

 .اوخراب ااملسلمني دماء.. وحولت حياهتم دمار

وبعبارة رصحية ال لبس فيها وال غش، فإن ]السلفية[ هي هذه 

الطائفة التي اختارت لنفسها أن ترث كربياء إبليس وعتوه طغيانه 

 ه.. واحتقاره لغري

. مرة واحدة.. فإن .ألن إبليس وإن قال كلمته اخلطرية: أنا خري منه

ومع كل الناس.. بل إهنم  ،ويف كل حني ،هؤالء السلفية يرددوهنا كل يوم

ال يتعاملون مع العامل إال من آفاق هذه اخلريية التي يزعموهنا ألنفسهم.. 

، كام ري والتقتيلفلذا تراهم يعاقبون خمالفيهم باهلجر واالحتقار والتكف

 تصور إبليس أنه عاقب آدم بعدم السجود له.
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 املقدمة 

عليه   قصة آدميف القرآن الكريم من القصص التي هلا تأثري عرفاين وسلوكي كبري 

 ، ورفض إبليس السجود له، وتوعده بإخراجه من اجلنة، وتوعده بإضالل ذريته..  السالم 

تلك القصة تعيدنا إىل حقيقتنا، ورس هبوطنا إىل األرض، ورس العدو األكرب الذي  ف

 يرتبص بنا، ويريدنا أال نعود إىل اجلنة التي خرجنا منها..  

ا يف القرآن الكريم،  ولألسف فإننا كثريا ما ننسى هذه القصة رغم ورودها مرار

وننسى معها إبليس، وننسى معها وعيده، وننسى معها اجلنة التي خرجنا منها، ووعدنا اهلل  

أن نعود إليها، وتوعدنا إن انضممنا إىل حلف إبليس أن نحرش معه، ونلعن معه.. ألننا 

وضعنا قصصا أخرى، وأعداء جددا، وأعطينا إبليس الكثري من احلق من حيث ال نشعر  

 ني اعتربنا السجود ومعه كل سلوك تعظيمي نوجهه ألولياء اهلل رشكا وضالال وكفرا.. ح

واألخطر من ذلك كله هو أننا نسينا يف خضم ذلك اجلدل الكبري الذي مأل حياتنا  

فرد   ال تقترص عىل بالعبث أننا يمكن أن نتحول إىل أبالسة صغارا أو كبارا.. ألن اإلبليسية 

ت يومه ربه العظيم.. وإنام اإلبليسية سلوك ينبع من أمراض باطنية  من أفراد اجلن عارض ذا 

 خطرية تنطلق من إلغاء اآلخر والتكرب عليه وممارسة كل أنواع األذى له. 

فجريمة إبليس الكربى ال تكمن فقط يف ذلك املوقف الذي وقفه يوم طلب اهلل تعاىل  

فضحها يوم  املستعلية احلاقدة التي    السجود آلدم، وإنام تكمن يف تلك النفسية املستكربةمنه  

 السجود، وأخرج ما يف رسائرها من أنواع احلقد والكرب واالستعالء. 

َتُه  ﴿جريمة إبليس الكربى هي مقولته اخلطرية:  َتنِي ِمنر َناٍر َوَخَلقر ٌ ِمنرُه َخَلقر َأَنا َخرير

ذلك أن الذي حيدد   ، والتي متثل االستعالء يف أعىل درجاته.. [12]األعراف:  ﴾ ِمنر طِنٍي 

اخلريية هو اهلل.. وليس ألحد من الناس أي كان أن يطغى ويستعيل، ويقول لغريه: أنا خري  

جندي من جنوده،  ليس سوى احلقيقة هو يف . بل .منك.. وإال كان مصريه مصريه إبليس
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 ووارث من ورثته. 

خر وحتقريه  فوراثة إبليس هي وراثة ذلك االستعالء والكرب الذي ينشأ عنه إلغاء اآل 

 والتهوين من شأنه. 

وقد كان للشيطان يف كل ملة من امللل، أو أمة من األمم ورثة ورثوه يف هذا اجلانب..  

 وكان أولئك الورثة هم مشعلو احلروب ومثريوا الفتن.. 

وال ختتلف هذه األمم عن تلك األمم مجيعا.. فللشيطان حظه منها.. وله ورثته  

الذين زعموا ألنفسهم احتكار الدين.. بل احتكار الكتاب   فيها.. وأول ورثته هم أولئك 

والسنة.. بل احتكار اهلل ورسوله.. وراحوا بكل ما لدهيم من أدوات احلقد والكراهية التي  

ورثوها من إبليس جيلسون عىل عروشهم الشيطانية يصنفون الناس بحسب أهوائهم  

اوى اخلطرية التي مألت أهنار  وأمزجتهم.. فيكفرون ويبدعون ويضللون.. ثم يفتون الفت

 املسلمني دماء.. وحولت حياهتم إىل دمار وخراب. 

وبعبارة رصحية ال لبس فيها وال غش، فإن ]السلفية[ هي هذه الطائفة التي اختارت  

 لنفسها أن ترث كربياء إبليس وعتوه طغيانه واحتقاره لغريه..  

مرة واحدة.. فإن هؤالء السلفية  . .ألن إبليس وإن قال كلمته اخلطرية: أنا خري منه 

يرددوهنا كل يوم ويف كل حني ومع كل الناس.. بل إهنم ال يتعاملون مع العامل إال من آفاق 

هذه اخلريية التي يزعموهنا ألنفسهم.. فلذا تراهم يعاقبون خمالفيهم باهلجر واالحتقار  

 والتكفري والتقتيل.. 

اهد هلذا االستعالء والتكرب،  انطالقا من هذا حتاول هذه القصص أن تصور مش

 لتوضح بعض احلقائق التي مل تطق كتبنا األخرى من هذه السلسلة توضيحها.. 

فهذا الكتاب هو عبارة عن مشاهد درامية مؤملة تصور ما ذكرناه يف كتابنا ]كلكم  

كفرة[ وغريه من الكتب التي مألناها باألدلة العلمية الكثرية عىل هذا التجرب والطغيان  
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 في. السل

وقد حاولنا يف هذه القصص العرشة أن نضع يف كل قصة مشهدا من املشاهد املرتبطة  

بالقضايا املختلفة.. وكلها تتفق عىل يشء واحد، وهو تصوير االستعالء الديني أو الوراثة  

 اإلبليسية. 
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 طائفيون حتى النخاع 

امم أمان هذه  الذي جعله اهلل ص هذا الدين العظيممل أكن أظن يف يوم من األيام أن 

األمة، وحافظ وحدهتا، وموجه مسريهتا، ومصدر حضارهتا يتحول بأيدي بعض الناس إىل  

وسييلة للتفرقة والتشتت والتوحش واألحقاد إىل أن جاء ذلك اليوم الذي أراد اهلل فيه أن  

 يكشف لعيني هذه احلقيقة، ألراها عيانا، وليس اخلرب كالعيان.

ُرونَ  ﴿تعاىل:  يف ذلك اليوم أدركت رس قوله ُه إِالا املرَُطها [،  79]الواقعة:  ﴾اَل َيَمسُّ

من معانيها الكربى أن حقائق هذا الدين التي متثلت يف القرآن الكريم ال يمكن أن  وأن 

 يستوعبها أو يدركها إال من طهر باطن من كل كرب يرصفه عن احلق، أو غروره يبعده عنه. 

َذلَِك الركَِتاُب اَل  ﴿ يف أول سورة البقرة: تعاىل ويف ذلك اليوم أيضا أدركت رس قوله  

َب فِيِه ُهًدى لِلرُمتاِقنيَ  حمصورة يف  اإلهلية  [، والتي تشري بوضوح إىل أن اهلداية  2]البقرة:    ﴾ َرير

األتقياء الذين صفوا بواطنهم من األحقاد والضغائن كام صفوا ظواهرهم من الصغائر  

 والكبائر. 

ِض   ﴿: رس قوله تعاىل كذلك وعرفت  َرر وَن يِف األر ُ ِذيَن َيَتَكربا ُف َعنر آَياِِتَ الا ِ َسَأرصر

ِد اَل َيتاِخُذوُه َسبِياًل  شر ا َسبِيَل الرُّ ِمنُوا ِِبَا َوإِنر َيَرور ا ُكلا آَيٍة اَل ُيؤر َقِّ َوإِنر َيَرور ِ احلر ا  بَِغرير َوإِنر َيَرور

َغيِّ َيتاِخُذوُه َسبِياًل  كل   .. هو حجاب املتكرب  ا [، وأن املراد منه146اف: ]األعر ﴾ َسبِيَل الر

متكرب عن فهم آيات اهلل، أو إدراك أرسارها.. فالكرب هو احلجاب األعظم احلائل بني العبد  

 وربه، كام أنه احلجاب احلائل بني العقل وتلقي احلقائق اإلهلية.

ميه، ولكنه  يف ذلك اليوم حرضنا إىل املجلس العلمي لوزارة األوقاف يف بلد ال أس

قد يكون أمثاله موجودين يف كل األقطار اإلسالمية.. وكان امللف املطروح للمناقشة حينها  

حلضور مؤمتر دويل للتعريف باألديان العاملية الكربى..  هو النظر يف تزكية شخص واحد 

باإلضافة لتوليه عضوية مكتب تابع لألمم املتحدة، يكون كمستشار هلا يف التعريف  
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 ، وبكل ما يتعلق من قضايا ترتبط به. باإلسالم

وقد اختريت تلك الدولة خصوصا ملا هلا من أمهية ودور وتأثري يف مجيع بالد العامل  

 اإلسالمي.. إضافة ملا عرفت من أحداث تارخيية كثرية مرتبطة به. 

وقد حصل للهيئة قبل ذلك الكثري من املشاكل بسبب الفوىض التي حتصل يف تلك  

بسبب الشخصيات التي توظفها.. ولذلك طلبت من املسؤولني أن يتولوا هم اختيار  الدولة  

 لتويل ذلك املنصب احلساس..   ة الشخصية املناسب

ولعلم املسؤولني أن أسباب كل الفوىض التي حتصل ترجع إىل بعض املتدينني  

ءوا، وأن  املتشددين الذين استطاعوا بام لدهيم من وسائل أن يشعلوا نريان الفتن متى شا 

خيمدوها متى شاءوا.. لعلمهم ِبذا طلبوا من اهليئة أن تذهب إىل وزارة األوقاف وإىل  

 جملسها العلمي.. 

واجتمع املجلس يف ذلك اليوم.. وتقدم مندوب هيئة األمم املتحدة، وقال: لدي  

يف ذلك املنصب اخلطري الذي  عرشة أسامء لتنظروا فيها.. فمن ترونه أهال لذلك نصبناه 

 .  رته لكمذك

قال أحد احلارضين: أليس من األجدى أن نقرتح نحن األشخاص الذين يمكن أن  

 يتولوا هذا املنصب؟

  عرفنا.. فلدينا مواصفات كثرية يف األشخاصهذا من . ليس .قال املندوب: ال 

ولذلك ال مناص لكم من اختيار واحد من هؤالء.. وإال    الذين نوليهم مثل هذه املناصب.. 

 . وستحرمون من حصتكم من املؤمتر الدويل الكبري. .ترك مكتبكم فارغا  فسنضطر إىل 

. فكل الشخصيات املقرتحة  .قلب بعض األوراق أمامه، ثم قال: ال ختافوا

. باإلضافة إىل ما لدهيا من اخلربات..  .شخصيات علمية، وذات بعد ديني، وهلا تاريخ حمرتم 

  االعتبار. ال ختافوا فقد أخذنا كل ما خيطر عىل بالكم بعني
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 مل يكن مندوب األمم املتحدة يعرف ما خيطر بباهلم لذلك جازف تلك املجازفة..  

الدين،  . وابتدأت معه نريان األحقاد والضغائن التي لبست لبوس .وابتدأ االنتقاء

 . والدين منها براء

 املعتزلة: 

ضافة إىل ، له سرية ذاتيه حمرتمة، باإلعامل جليل وقال: هذا  ذكر هلم الشخص األول،  

يف غاية الصالح والتقوى.. وله تفسري  فهو  أرجو أن توافقوا عليه..  التزامه الديني الشديد، ف

للقرآن الكريم غاية يف اجلامل، اعتنى فيه ببيان وجوه اإلعجاز القرآين، وإظهار مجال نظمه  

 ..  (1)وبالغته

يصلح لذلك  . وهو ال . عرفنا من تقصد :ـ صارخا ـ ، وقالأحد احلارضينقام 

قرب إىل  ِبا تفسريه، والتي هي أ حشا أمل تلتفت إىل تلك العقائد العقالنية التي . . املنصب

 ؟الكفر منها إىل اإليامن

. باإلضافة إىل شدته عىل الطائفة الناجية، فهو يذكرهم بعبارات  .قال آخر: أجل 

ه عنهم  االحتقار، ويرميهم بام ليس فيهم، وذلك باألوصاف املقذعة، ويمزج حديث 

 بالسخرية واالستهزاء، أمل تقرؤوا قوله يف بعض أشعاره: 

   نةجلامعة سموا هواهم س

 وختوفوا بخلقه  شبهوه قد

 موكفة  لعمري محر  ومجاعة  

 بالبلكفة  فتسرتوا  الورى شنع  

 :  (2). وقد قلت يف الرد عليه.قال آخر: أجل 

 
 ( أشري إىل تفسري الزخمرشي.1)

 ( أصل الشعر البن املنري االسكندراين.2)
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   مو مجاعة كفروا برؤية رِب

   أجل قلنا  عدلية تلقبوا  و

 إهنم   كال الناجني  تلقبوا  و

 خيلفه إن  ما  اهلل ووعد  هذا  

 سفه فحسبهم برِبم  عدلوا  

 ةشف  فعىل  لظى  يف يكونوا   مل  إن  

قال آخر: وباعتباري مفتيا.. فقد أفتيت بحرمة قراءة تفسريه قياسا عىل حتريم العلامء  

العقدية التي ذكرها السلف، فقد  لتفسري الزخمرشي الذي أعمته بالغة القرآن عن حقائقه 

- قال الذهبي: )حممود بن عمر الزخمرشي املفرس النحوي صالح، لكنه داعية إىل االعتزال  

فكن حذًرا من كشافه(، وقال عيل القاري: )وله دسائس خفيت عىل أكثر   -أجارنا اهلل

 أويله وتعيريه( الناس؛ فلهذا حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسريه؛ ملا فيه من سوء تعبريه يف ت

َن إىَِل   ﴿ قال آخر: هل تعلمون بام فرس قوله تعاىل:  َعور َشُف َعنر َساٍق َوُيدر َم ُيكر َيور

َتطِيُعوَن   ُجوِد َفاَل َيسر [.. لقد فرسها بقوله: )يوم يشتّد األمر ويتفاقم، وال  42]القلم:    ﴾ السُّ

ثم وال غل، وإنام هو  كشف ثم وال ساق، كام تقول لألقطع الشحيح: يده مغلولة، وال يد 

  (1) مثل يف البخل(

. وأنه  . . أمل يبلغه أن املراد من الساق هو ساق اهلل سبحان هو تعاىل.قال آخر: ويله 

شيخ اإلسالم ردا  قال .. لقد  اجلهمي  يكشفها يوم القيامة ليتميز السني السلفي من البدعي 

أنه أخرب أنه يكشف عن ساق  عليه: )وقد يقال : إنا ظاهر القرآن يدل عىل ذلك من جهة 

 ويدعون إىل السجود ، والسجود ال يصلح إال هلل( 

ل أن هذا الرجل من القائلني بخلق القرآن..  فقام آخر، وصاح بقوة: أمل تعلم أهيا املغ

قال  أمل تعلم ما قال سلفنا الصالح وخلفنا الفالح فيمن يقول بذلك.. لقد روي أن رجال 

ا أبا حممد إن قبلنا ناسًا يقولون: إن القرآن خملوق، فقال: من  لإلمام عبداهلل بن إدريس: ي

اليهود؟ قال: ال. قال: فمن النصارى؟ قال: ال. قال: فمن املجوس؟ قال: ال. فقال:  

 
 (.594/ 4غوامض التنزيل )( تفسري الزخمرشي = الكشاف عن حقائق 1)
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فممن؟ قال: من املوحدين، قال: كذبوا هؤالء ليسوا بموحدين، هؤالء زنادقة، من زعم  

زعم أن خملوق فقد كفر، هؤالء زنادقة،  أن القرآن خملوق فقد زعم أن اهلل خملوق، ومن 

  (1) هؤالء زنادقة(

: أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش؛ فسألته: ما  قال حييى بن خلف املقرئوعن 

تقول يف من قال: القرآن خملوق؟ فقال: كافر، وكل من مل يقل: إنه كافر؛ فهو كافر. ثم قال:  

من شك يف هؤالء أهنم كفار؛ فهو كافر،  أُيشك يف اليهودي والنرصاين؛ أهنام كافران؟ ف

 .  (2)والذي يقول: القرآن خملوق. مثلهام

: من قال: القرآن خملوق. فهو كافر، ومن مل يكفره؛ فهو  قال  يزيد بن هارون وعن 

 .  (3)كافر، ومن شك يف كفره؛ فهو كافر

  : القرآن كالم اهلل عز وجل؛ من قال: خملوق. فهو كافر، قال سفيان بن عيينةوعن 

 .(4)ومن شك يف كفره؛ فهو كافر

قام آخر، وقال: أال تعلم أهيا الزنديق احلليق كيف وقف سلفنا األول من أصحاب  

القلوب الطاهرة والعقول النرية من ذلك املعتزيل اخلبيث عمرو بن عبيد.. لقد مألوا حياته  

 العوام عليه. عليه غصصا، حتى صار ال يطيق اخلروج من بيته من كثرة تأليبهم 

عبدالوهاب بن اخلفاف: مررت بعمرو بن عبيد وحده، فقلت: مالك؟  لقد قال 

 .(5)تركوك؟ قال: هنى الناس عني ابن عون فانتهوا

مل يكتف سلفنا الصالح بذلك، بل استخدموا كل ما لدهيم من مكانة قام آخر، وقال:  

 
 .29( السنة،  لعبداهلل برقم 1)

 .375( السنة حلرب الكرماين،  2)

 . 257( اإلبانة ، 3)

 .25( السنة لعبداهلل بن أمحد 4)

 . 274/ 3( ميزان االعتدال، 5)
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عيل البلخي  د حدث أبو لدى السلطان العادل ليقهروا سلف هذا اخلبيث وينكلوا به، وق

ـ  دخلت عىل أمحد ابن حنبل، فجاءه رسول اخلليفة يسأله عن االستعانة بأهل األهواء قال: 

قال:  ف ، فقال أمحد: ال يستعان ِبمويقصدون ِبم كل املخالفني هلم، وخصوصا املعتزلة ـ 

يدعون إىل  قال: إن النصارى واليهود ال ف ، يستعان باليهود والنصارى وال يستعان ِبم

 . (1)أدياهنم، وأصحاب األهواء داعية

قام آخر، وقال: لقد انتقم سلفنا الصالح من املعتزلة بسبب ما فعلوه بإمامنا أمحد رش  

ل ملّا أفضت إليه اخلالفة، هنى عن اجلدال يف  )الطربي:  انتقام.. فقد قال وقد كان املتوكِّ

بإنزال أمحد بن نرص عن خشبته، فاجتمع    القرآن وغريه، ونفذت كتبه بذلك إىل اآلفاق، وهمّ 

الغوغاء والّرعاع إىل موضع تلك اخلشبة وكثروا وتكّلموا، فبلغ ذلك املتوّكل، فوّجه إليهم  

نرصبن الّليث، فأخذ منهم نحوًا من عرشين رجاًل فرضِبم وحبسهم، وترك إنزال جّثة  

قي اّلذين ُأِخذوا بسببه يف احلبس  أمحد بن نرص من خشبته ملا بلغه من تكثري العاّمة يف أمره، وب

حينًا... فلاّم دفع بدنه إىل أوليائه يف الوقت اّلذي ذكرت، محله ابن أخيه موسى إىل )بغداد(  

  (2)وغسل ودفن وضّم رأسه إىل بدنه(

 األشاعرة: 

بعد أخذ ورد طويلني، قال مندوب األمم املتحدة: ال بأس.. ما دامتم قد اجتمعتم  

 ذا الرجل.. فلننتقل إىل الشخصية الثانية..  عىل عدم القبول ِب

قال ذلك، ثم ذكر هلم اسم الشخصية الثانية، وقال: هذا الرجل أيضا تتوفر فيه مجيع  

املواصفات التي نحتاج إىل مراعاهتا يف مكاتبنا يف األمم املتحدة، باإلضافة لقدراته العلمية  

 القضايا املرتبطة باإلسالم.. اهلائلة، فله ثروة ضخمة من الكتب التي تناولت مجيع 

 
 (256 /1( اآلداب الرشعية واملنح املرعية 1)

 . 368، ص 237، حوادث سنة 7( تاريخ الطربي: ج 2)
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 قاطعه أحد احلضور، وقال: بل له ثروة ضخمة من الدجل والتجهم والتعطيل.. 

ضحك اجلميع، فاستأنف الرجل ـ وهو يرصخ بقوة ـ قائال: كيف تريد منا أن نزكي  

رجال ممتلئا بالبدع واألهواء.. أال تعلم أنه أشعري جلد.. أال تعلم أن األشعرية ـ كام قال  

خنا شيخ اإلسالم ـ ليسوا سوى خمانيث.. لقد قال فيهم برصاحته وشدته السلفية:  شي

ويقولون إن املعتزلة خمانيث   ،وهلذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه )

  ، املعتزلة اجلهمية الذكور  : واألشعرية خمانيث املعتزلة. وكان حييى بن عامر يقول ، الفالسفة 

  (1)مية اإلناث(واألشعرية اجله

 : (2)ابن القيم وقال فيهم 

 اإليامن  وال ينحازوا الكفران   ليسوا خمانيث الوجود فال إىل 

 : (3)سنية سلفيةويقول بلغة  

   أهون بذا الطاغوت ال عز اسمه

   قتيل بل جريح  بل  أسري  من كم

   قلبه خيلع يكاد اجلبان وترى

   سمعه يقرع  حني  املخنث وترى 

 لـــــ طـــــمع  لكل منكوحاً  ويظل 

 والكفران التعطيل  ذي طاغوت   

 األزمان يف الطاغوت ذا  حتت  

 جبان لكل تبا  لفظه  من  

 النسوان شامئل  عليه  تبدو   

 فرانــــــ ك يــــأخ زنديق ولكل   

أبو عبد اهلل حممد بن صالح القحطاين  قال آخر: وقال فيهم شاعرنا الفحل الكبري 

 :املعافري األندليس

 
 . 6/359بيان تلبيس اجلهمية ، ( 1)

 . 2/203( رشح قصيدة ابن القيم 2)

 . 2/320( رشح قصيدة ابن القيم  3)
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   واآلن أهجو األشعري وحزبه 

   العال  السموات  السبع عطلتم 

   أعراضكم  بمعويل ألقطعن

   بسبكم  البالد إىل وألكتبن

   الورى  أسافلة يا  أشعرية  يا 

   حزبكم  وأبغض ألبغضكم  إين

   لرسين  املقلتني  أعمى كنت  لو 

   خمفراً  ومت  مرسوراً  عشت  قد

 اً ـــــــصاحل لريب عماًل  أدخر  مل

 وأذيع ما كتموا من البهتان  

 الرمحن من أخليتم  والعرَش   

 جثامين مهجتي  يصحب   دام ما   

 بالركبان البزل سري فيسري   

 آذان بال صم يا  عمي يا   

 أضغاين قليله  أقل بغضاً   

 إنساين إنسانكم يرى كيال   

 ورعاين رسين ريب ولقيت  

 اينــأرض لكم  بإسخاطي لكن  

قام آخر، وقال: ليس ذلك فقط، بل قد أمجع سلفنا األول عىل تكفري األشاعرة،  

، وهو يلمح  بن قدامة املقديسألهنم جهمة زنادقة، وقد قال يف ذلك فقيهنا السلفي الكبري ا

فإنه ال شك يف أهنم  ، هذا حال هؤالء القوم ال حمالة فهم زنادقة بغري شك)و: إىل األشاعرة

  ويعتقدون يف الباطن أنه ليس فيها إال  ، فيها القرآن يظهرون تعظيم املصاحف إهياما أن 

ويعتقدون    ،ويظهرون تعظيم القرآن وجيتمعون لقراءته يف املحافل واألعرية   ،الورق واملداد

موسى سمع كالم اهلل من اهلل ثم يقولون ليس    ويظهرون أن  ، أنه من تأليف جربيل وعبارته

  (1) (بصوت

الذي  عبيد اهلل بن سعيد السجزّي شيخنا اجلليل ومثله فعل آخر: صدقت..  قال 

  ، ويقصد ِبم األشاعرة بالدرجة األوىل،  من أنكر احلرف والصوت ألف رسالة يف تكفري 

وقال أبو حمّمد بن كالب ومن وافقه، واألشعري  فقد قال ناقال لقوهلم يف املسألة: )

 
 .50( املناظرة عىل القرآن،  ص1)



17 

 

ال بخلقه كافر إال أن اهلل ال يتكلم بالعربية، وال  القرآن غري خملوق، ومن ق) :(1) وغريهم

بغريها من اللغات وال يدخل كالمه النظم، والتأليف، والتعاقب، وال يكون حرفًا وال  

 (2)(صوتاً 

ومنكر القرآن العريب وأنه كالم اهلل كافر بإمجاع الفقهاء ومثبت  ثم عقب عليه بقوله: )

 (3) (ومدعي قرآن ال لغة فيه جاهل غبي عند العرب  قرآن ال أّول له وال آخر كافر بإمجاعهم، 

ذم  يف كتابه العظيم يف ]أبو إسامعيل األنصاري اهلروي  قال ثالث: وهكذا قال الشيخ  

[، وهو كتاب مشحون بتكفري األشاعرة، وقد نقل شيخنا شيخ اإلسالم ابن الكالم وأهله 

ظر املربزون من علامء األمة  وملا نتيمية الكثري منه مستحسنا له، ومن ذلك نقله لقوله: )

ودعته من رموز الفالسفة ومل يقع منهم  أهل السنة طوايا كالم اجلهمية وما  أوأهل الفهم من  

ن قطب مذهبهم ومنتهى عقدهتم ما رصحت به رؤوس  أ و ، اال عىل التعطيل البحت

ويف كل  نه تعاىل يف كل موضع إن قوهلم أو ، والفلك دوار والسامء خالية، الزنادقة قبلهم

ثبات وذهابا عن  يشء ما استثنوا جوف كلب وال جوف خنزير وال حشا فرارا من اإل

نام خلق كالما وهؤالء يقولون تكلم مرة فهو متكلم  إولئك ليس له كالم أوقال  ..التحقيق

ثم يقولون ليس هو   ،وال يوجد كالمه يف موضع ليس هو به ، به منذ تكلم مل ينقطع الكالم

وقالوا هذا زاج وورق وهذا صوف وخشب    ،ا ليس له صوت وال حروفثم قالو  ،يف مكان

ما يرى حسن وغري حسن  إوهذا صوت القاري  ،ريد به التفسري أنام قصد النفس وإوهذا 

و يكون قرآن من لبد وقال آخر  أ   :و ما تراه جمازا به حتى قال رأس من رؤوسهمأوهذا لفظه  

عن القرآن واهلل تكلم مرة وال يتكلم بعد  فقالوا هذا حكاية عرب ِبا  ، فراوغوا ، من خشب

 
 .2/257( انظر األشعري يف املقاالت 1)

 (154( رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت )ص: 2)

 (154أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت )ص: ( رسالة السجزي إىل 3)
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وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب   ،ومن قال خملوق كافر، ثم قالوا غري خملوق  ،ذلك

ن القرآن غري موجود لفظية اجلهمية الذكور بمرة  أنام اعتقادهم إو ، هل السنة أعوام 

  (1)( ناث بعرش مراتواجلهمية اإل

)ورأيت حييى بن عامر ما ال  سلفه يف هذا، فقال: اهلروي قال آخر: وقد ذكر الشيخ 

أحيص من مرة عىل منربه يكفرهم ويلعنهم، ويشهد عىل أيب احلسن األشعري بالزندقة،  

  (2)وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا(

رشح أصول اعتقاد أهل  ذلك يف ] أبو القاسم الاللكائي  قال آخر: وقد ذهب شيخنا  

سياق ما دل من اآليات من كتاب اهلل تعاىل وما روي عن رسول  )[، فقال: السنة واجلامعة

،  والصحابة والتابعني عىل أن القرآن تكلم اهلل به عىل احلقيقة، وأنه أنزله عىل حممد    اهلل  

وأمره أن يتحدى به، وأن يدعو الناس إليه، وأنه القرآن عىل احلقيقة. متلو يف املحاريب،  

صدور الرجال، ليس بحكاية وال عبارة عن قرآن، وهو  مكتوب يف املصاحف، حمفوظ يف 

قرآن واحد غري خملوق وغري جمعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته، مل يزل به  

  (3) (متكلام، ومن قال غري هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع خمالف ملذاهب السنة واجلامعة

ري من قال:  سياق ما روي يف تكف ثم عقد فصال آخر خصصه لألشاعرة، فقال: )

  (4) (لفظي بالقرآن خملوق

صنعا   خالد بن عيل املريض الغامديلشيخ قال آخر: وقد أحسن شيخنا اجلليل ا

هذا كتاب يف تكفري  )، والتي قدم هلا بقوله:  تكفري األشاعرة[  عندما كتب رسالته العظيمة ] 

والرد   ،فرهم وحتقيق إمجاع السلف عىل ك ، وبيان قول أهل العلم فيهم ، األشاعرة اجلهمية

 
 (4/405( بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )1)

 . 1315( ذم الكالم 2)

 ( 364/ 2( رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة )3)

 ( 385/ 2( رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة )4)
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عىل من زعم خالف ذلك، كام وفيه بيان أن من أنكر صفات اهلل العقلية التي ال تقوم ربوبيته  

وال تصح ألوهيته إال ِبا كالعلم والقدرة والعلو والكالم والسمع والبرص ونحوها كافر ال  

ري ما  يعذر بجهل أو تأويل، وعليه فمن علم منه عبادة غري اهلل كدعاء األموات واحلكم بغ

أنزل اهلل أو إنكار ربوبية اهلل أو صفاته التي ال يكون اهلل تعاىل ربا إال ِبا والتي هي من لوازم  

ألوهيته وربوبيته فإنه حيكم بكفره وال يعذر بجهله وتأوله ومن مات عىل هذه العقيدة فهو  

  (1)(مرشك ال يرتحم عليه 

عليهم من كالم سلفنا األول  وقد أثبت باألدلة القاطعة انطباق مجيع أوصاف الكفر  

واآلخر.. ورد كذلك عىل أولئك املميعة الذين يامرسون التقية حفاظا عىل مصاحلهم  

 ومناصبهم وسمعتهم. 

العزيز بن  عبدكالشيخ قال آخر: وقد شاركه يف هذا الكثري من سلفنا املعارصين 

بأن    نقض الفتوى اجلامعية يف    تأكيد املسلامت السلفية الذي كتب كتابه العظيم ]   ريس الريس 

[، والذي قدم له وقرظه وأثنى عليه كبار أعالم سلفنا  األشاعرة من الفرقة املرضية 

، باإلضافة  عبيد اجلابري، والشيخ املحدث أمحد النجمياملعارصين من أمثال: الشيخ 

.. فقد أثبت يف  املحدث عبداملحسن العبادوالشيخ  صالح الفوزان كل من الشيخ  راجعة مل

 ا الكتاب كل األدلة الدالة عىل كفرهم وتعطيلهم وجتهمهم.هذ

 املاتريدية: 

كان مندوب األمم املتحدة يستمع متعجبا من كل ما حيصل أمام عينيه، ولذلك ترك  

اعرة،  هلم الفرصة يف احلديث إىل أن أخرجوا كل ما يف صدورهم من ضغائن عىل األش

شديدا، فقام أحد احلضور بقوة يقول:  ذكر هلم شخصة أخرى، وأثنى عليها ثناء  وبعدها 

. لقد رأيت يف سرية حياته أن املحرتق زاهد الكوثري كان من  .دعنا من هذا اجلهمي املعطل 

 
 .3( تكفري األشاعرة، ص1)
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مشاخيه الذين تتلمذ عليهم.. وأنتم تعلمون ما قال علامؤنا يف زاهد الكوثري تلميذ املدرسة  

 املاتريدية اجلهمية املعطلة. 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد احلميد حسونة  نا . وقد رصح شيخ.قال آخر: صدقت 

  (1)  )جمنون أيب حنيفة اجلهمي الضال(بكفره، وسامه  

: )يعد  جرائمه وضالالته، فقال مقبل بن هادي الوادعي قال آخر: وقد عدد شيخنا 

من أئمة املبتدعني واملعطلة لصفات رب العاملني.. حيث يذهب يف صفة العلو مذهب  

املعطلة، وهو نفي علو اهلل تعاىل بذاته عىل خملوقاته، ويرى أن اهلل تعاىل ال داخل  اجلهمية 

العامل وال خارجه ويقول عن السلف: الذين أثبتوا علو اهلل عىل خلقه واستواءه عىل عرشه  

. ثانيًا: صفة  .)ال حظ هلم يف اإلسالم، غري أن جعلوا صنمهم األريض صناًم سامويًا( 

كوثري فيها اجلهمية، فعطل صفة االستواء، وحرف نصوصها، وقال :  االستواء: تابع ال

)ولالستواء يف كالم العرب مخس عرشة معنى ما بني حقيقة وجماز، منها ما جيوز عىل اهلل ،  

فيكون معنى اآلية، ومنها ما ال جيوز عىل اهلل بحال، وهو ما إذا كان االستواء بمعنى التمكن  

النزول: تابع الكوثري فيها اجلهمية، فعطل صفة النزول،  أو االستقرار.. ثالثًا: صفة 

  [ ُينزل ]. وحرف حديث النزول حتريفًا لفظيًا، فذكر لفظ  .وحّرف نصوصها إىل نزول امللك

بضم األول وهذا عني املناقضة ملذهب أهل السنة واجلامعة.. رابعًا: صفة اليدين: يذهب  

فقد عطل صفة اليدين، وحرف نصوصها  الكوثري يف صفة اليدين مذهب اجلهمية املعطلة،  

إىل العناية اخلاصة بدون توسط.. أو املراد من اليد: القدرة، وهذا مناقض ملذهب أهل السنة  

واجلامعة، فقد أثبتوا صفة اليدين كام جاءت ِبا النصوص، ومن مل حيملها عىل احلقيقة  

تعطيل صفة الكالم   . خامسًا: صفة الكالم: تابع الكوثري اجلهمية يف.عندهم فهو معطل 

. ويعرتف الكوثري بأنه .والقول بخلق القرآن، وحرف نصوصها إىل الكالم النفيس، بل

 
 (40-39تسيري رسية من اجتامع اجليوش اإلسالمية، ص)( 1)
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، كام أنه ال يرى جواز سامع كالم اهلل  ا ليس بينه وبني املعتزلة خالف يف كون القرآن خملوق

تعاىل، فلم يسمع منه جربيل؛ ألن كالم اهلل تعاىل ليس بحرف وال بصوت، وهذا مناقض  

ملذهب سلف األمة وأئمتها، الذي يوافق األدلة العقلية الرصحية، وهو أن القرآن كالم اهلل،  

املتكلم بالقرآن والتوراة واإلنجيل   - سبحانه-منزل، غري خملوق، منه بدأ، وإليه يعود فهو 

 (1)وغري ذلك من كالمه ليس خملوقًا منفصاًل عنه بل سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته..(

وكل هذه املقوالت هي مقوالت املاتريدي.. بل ال يكون املاتريدي   قال آخر:

ماتريديا إال ِبا.. ولذلك فقد كفر سلفنا املاتريدية كام كفروا األشاعرة.. ورموهم مجيعا يف  

 جهنم التجهم والتعطيل. 

 الصوفية: 

بعد أن أفرغ اجلمع أحقادهم عىل الرجل، وعىل قومه من املاتريدية، قام مندوب  

. ما دام هذا الرجل مل يعجبكم.. وربام ال تعجبكم كل  .املتحدة، وقال: ال بأس  األمم 

الشخصيات التي تستخدم عقلها يف الدين، أو حتاول أن تعرض الدين عن طريق العقل..  

 . فالعقل دوره أن يفهم الدين، ال أن يفرض سلطته عليه. . ولكم الكثري من احلق يف ذلك

هم يكرب.. فقال املندوب: ما دام األمر كام  أعجب احلضور بكالمه، وأخذ بعض

ذكرتم.. فلدي شخصية ستعجبكم كثريا وتتفق معكم يف هذه الناحية.. فهي ترى أن الدين  

يفهم بالروح والذوق والتجربة واملعاناة.. ولذلك يرى أن املنهج الصحيح للوصول إىل  

الكتب الكثرية التي   حقائق الدين هو الرتقي يف مقامات السلوك واملعرفة.. ولذلك ألف 

ذكر فيها جتربته الروحية، ونصح بانتهاجها، بل إنه ـ يف عرصنا ـ يشبه أولئك القديسني  

 واألولياء من الصاحلني الذين امتألوا بحب اهلل وحب أوليائه.

قال آخر: دعك من كل هذا.. وأخربنا عن هذه الشخصية التي تريد أن تفرضها  

 
 (266( فضائح ونصائح،ص)1)
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 ح بدعة منتنة.. أصابتنا بالغثاء. علينا، فإنا نشم من حديثك روائ

تعجب املندوب من هذه الوقاحة، لكنه مل جيد إال أن خيضع هلا، فذكر هلم اسم  

.  . . ضال.. زنديق.. كافر .الشخصية، فوقف اجلميع، وصاحوا بصوت واحد: كافر 

 . ملحد... قبوري. حمرتق.. حلويل

اهلدوء، وأن يتحدثوا واحدا واحدا  مل جيد املندوب ما جييبهم به، سوى أن طلب منهم  

 ليفهم عنهم. 

فقام أحدهم، وكان أكربهم سنا، وقال: أرى أنك أهيا املندوب ال ختتلف عن  

الذباب، فأنت ال تقع إال عىل النجاسات والقاذورات.. والشخص الذي ذكرته لنا أبشع  

 هذه النجسات، وأقذر هذه القاممات.. فهو صويف جلد..  

أعلم أنه صويف.. ولذلك رغبتكم فيه.. فالصوفية اختاروا منهج  قال املندوب: أنا 

 الروح والذوق، ال منهج العقل الذي رأيتكم ترفضونه.. 

.  . قال الرجل: ونحن ننكر هذا أيضا، بل هذا أبشع من أولئك، وأشد كفرا منهم

 فالدين ال يعرف ال بالعقل وال بالروح.. بل يعرف فقط بالنقل..  

. ورشوحا للحديث..  .ن أخربكم أن للرجل تفسريا للقرآنقال املندوب: نسيت أ

 وهو بذلك يعرف النقل، وال ينكره. 

قال الرجل: وهذا من أكرب ضالالته.. فالقرآن ال يفرسه.. واحلديث ال يرشحه إال  

سلفي عرف السلف وأخذ عنهم.. أما هؤالء الدجالون الذين يستعملون عقوهلم أو  

 القرآن واحلديث.  أذواقهم فهم أبعد الناس عن فهم

. ولكن هذا الرجل  .قال املندوب: نعم أنا مقر أن يف الصوفية من انحرف وغري وبدل

 ملتزم بكل ما يطلبه الدين من قيم وسلوكات، وقد رأيته بعيني.. 

. فهم أكذب الناس،  .قاطعه الرجل، وقال: أنت ال تعرف جيدا حيل هؤالء الصوفية 
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)الكشف  كتابه العظيم    حممود عبد الرؤوف القاسميل  وأكثرهم تقية.. وقد كتب شيخنا اجلل

فضح به مجيع الصوفية أوهلم وآخرهم،  الذي ، وقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ(عن حقي 

وبني أهنم مجيعا كفرة مالحدة زنادقة.. وقد أثبت فيه باألدلة القطعية أن مجيعهم يقول  

 باحللول واالحتاد ووحدة الوجود وغريها من الطامات.. 

ال يوجد إال صوفية واحدة، غايتها واحدة، وحقيقتها واحدة  ) : لقد قال يف ذلك

)وسنرى أن طريقتها واحدة( منذ أن وجدت الصوفية حتى النهاية، وإن اختلفت  

 (1)(األسامء

هذه أقوال  )ثم قال بعد سوقه للكثري من النصوص من أعالم الصوفية الكبار: 

لبعض كبار القوم، نخلص منها إىل أن للصوفية عقيدة واحدة يدين ِبا كل املتصوفة  

قديمهم وحديثهم، وأن الطرق الصوفية كالشاذلية والرفاعية والقادرية واخللوتية  

اشية والتجانية وغريها وغريها، وإن اختلفت  والنقشبندية واليرشطية واملولوية والبكط

 (2)(أسامؤها، فهي كلها تؤدي إىل هدف واحد هو العقيدة الصوفية الواحدة

. بل استطاع أن يكتشف حيلهم وخداعهم ومكرهم، والذي  .قال آخر: صدقت 

انطىل حتى عىل بعض أصحابنا من السلفيني الذين خلطوا بني أهوائهم وبني قول سلفنا  

مام مجاعة باطنية هلم عقيدة رسية، استهوت عقوهلم  أ.. إننا : ) لقد قال يذكر ذلكاألول.. 

ونفوسهم واستحوذت عليها، فال هيتدون سبياًل إِال سبيلها، وهم يدافعون عنها بكل ما  

لدهيم من إِمكانيات وباملراوغات واملغالطات واللف والدوران ومجيع األساليب الالعلمية  

 (3) (والالأخالقية

 
 5( الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ،  ص1)

 .8( الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ،  ص2)

 .8( الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ،  ص3)
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وكمثل عىل ذلك: إهِنم يعلمون يقينًا وخاصة  )فقال: ،ثم رضب مثال عىل ذلك

الواصلون منهم أن الصوفية هي كفر وزندقة بالنسبة للرشيعة اإلسالمية، ومع ذلك فهم  

يكتمون هذه احلقيقة ويشيعون بني الناس أن الصوفية هي قمة اإلسالم واإليامن وهي  

وقد انطلت هذه اخلدعة عىل الناس وصدقوها،  ،  سانمنتهى التقى والورع، وهي مقام اإِلح

حتى لو قلت ألحدهم: إِن الصوفية زندقة، لثار عليك واهتمك االهتامات التي ال ختطر لك  

 (1)(عىل بال، رغم َأنه ليس صوفيًّا، ولكنه اقتنع باخلدعة وانجرت عليه ذيوهلا 

عىل تكفري من يقول  قال آخر: ليس األمر قارصا عىل من ذكرتم، فكل سلفنا متفقون  

بأقوال الصوفية..ولو مل يكن يف ممارساهتم إال تعظيم القبور وعبادة األصنام لكان ذلك  

 كافيا.. 

قال آخر: لذلك حارِبم شيخنا الكبري جمدد اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، وقتلهم  

 ورشدهم.. بل سبى نساءهم وأطفاهلم ألهنم مرشكون مرتدون.. 

بدولة التوحيد هذا   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءقال آخر: لقد سئلت 

ما هي حقيقة هذه الطرق الكثرية عندنا مثل: الشاذلية، واألمحدية، والسعدية،  : ) السؤال

طريقة الشاذلية واألمحدية  ) : السلفي العظيمأجابت ِبذا اجلواب ، ف..( والربهانية، وغريها 

والربهانية ونحوها من الطرق طرق ضالل، ال جيوز للمسلم أن يتبع واحدة  والسعدية 

  (2)(منها 

أما الصوفية يف هذا الزمان  : )جربينبن اقال آخر: صدقت، وقد قال شيخنا الكبري 

ومنهم من يعرفون بالتيجانية وغريهم، فإهنم قد انتحلوا طرقا، وصارت هلم مقامات  

يف أوليائهم األقدمية عىل الرسل الكرام، ويزعمون    وخواص تصادم األدلة؛ حيث يعتقدون

 
 .9ألول مرة يف التاريخ،  ص ( الكشف عن حقيقة الصوفية1)

 . 141/ 3( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: 2)
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أن الويل يأخذ عن اهلل بال واسطة، ويرجعون إىل أقوال مقدميهم، وحيكموهنم يف األنفس  

واألزواج واألموال، ويعتقدون فيهم العصمة وملكية الترصف، ونحو ذلك من  

هلل ورسوله، فال   االعتقادات السيئة، فام داموا كذلك فهم جمانبون للصواب، وحمادون

  (1) (نعرف هلم فضال وال كرامة

ومن ذلك الطرق الصوفية فإهنا طرق مبتدعة  . .: )الشيخ الفوزانوقال قال آخر: 

حمدثة ليست من دين اإلسالم بل هي من دس أعداء اإلسالم وتلقفها كثري من اجلهال أو  

  عىل الناس بالباطل  من الضالل الذين يريدون أن حيتالوا ِبا عىل الناس ويتزعموا ِبا 

  ومن.. فالطرق الصوفية طرق حمدثة وطرق فاسدة وطرق ضالة خمالفة هلدي الرسول 

  أنقذ  وقد  كفرية  عقائد وهلا  وأفسدها  الصوفية  الطرق  أضل  من  فإهنا  التيجانية الطريقة  ذلك

الكتابات الطيبة املفيدة  نها بعض معتنقيها فردوا عليها وكتبوا يف بيان كفرها وضالهلا م اهلل

  (2)(وهي مطبوعة ومتداولة وهلل احلمد

علامؤنا بتكفريهم ألعالم الصوفية املارقني.. وال بتكفري أصحاب  مل يكتف  قال آخر:  

الطرق الصوفية الضالني.. بل كفروا كل من يرتبط بالصوفية من قريب أو من بعيد.. حتى  

 حيموا محى التوحيد من كل جبار عنيد. 

. ولذلك كفر جمدد اإلسالم األكرب، شيخنا حممد بن عبد الوهاب  . قال آخر: صدقت

ابن غنام  كل أهل زمانه لتصوفهم وضالهلم وعودهتم إىل اجلاهلية.. وقد قال مؤرخنا الكبري  

  بن  حممد  الشيخ أي –كان غالب الناس يف زمانه : )يذكر كيف كان احلال يف عهده

  الرشك   يف  اهنمكوا  قد  حتى  األنجاس  بورض  متلطخني  باألرجاس  متضمخني   –   عبدالوهاب

  التوحيد   ربقة   وخلعوا  والصاحلني،   األولياء   عبادة  إىل   فعدلوا..  .باألرماس  السنة   حلول   بعد

 
 (171/ 9( جملة البحوث اإلسالمية )1)

 . 24/88( مؤلفات الفوزان، 2)
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  ، ة ِبم يف النوازل واحلوادث واخلطوب املعضلة الكوارثاالستغاث يف  فجدوا ،والدين

  ، وأقبلوا عليهم يف طلب احلاجات وتفريج الشدائد والكربات من األحياء منهم واألموات 

  والعراق واحلجاز نجد  يف الرشك صور ذكر ثم ، (1) (وكثري يعتقد النفع والرض يف اجلامدات

 . وغريها  ومرص  والشام 

  العراق  وايل  إىل له رسالة يف سعود بن عبدالعزيز قال آخر: وقال أمرينا العادل 

فشعائر الكفر باهلل والرشك هي الظاهرة عندكم مثل بناء  ) : دولتهم حال واصفاً  العثامين

القباب عىل القبور وإيقاد الرسج عليها وتعليق الستور عليها وزيارهتا بام مل يرشعه اهلل  

ورسوله واختاذها عيدًا وسؤال أصحاِبا قضاء احلاجات وتفريج الكربات وإغاثة  

مع تضييع فرائض الدين التي أمر اهلل بإقامتها من الصلوات اخلمس وغريها  هذا    ، اللهفات

فمن أراد الصالة صىل حده ومن تركها مل ينكر عليه وكذلك الزكاة وهذا أمر قد شاع وذاع  

 (2) (الشام والعراق ومرص وغري ذلك من البلدان : ومأل األسامع يف كثري من بالد

مع    العثامنية  الدولة  يكفر  مل  عمنسئل  عبداهلل بن عبداللطيف  قال آخر: بل إن شيخنا  

من مل يعرف كفر الدولة ومل يفرق بينهم وبني البغاة من  ) تأييدها للصوفية، فأجاب: 

فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون فهو أشد   ، املسلمني مل يعرف معنى ال إله إال اهلل

ومن جرهم وأعاهنم عىل املسلمني   ، كفر من كفر باهلل وأِرك به وأعظم وهذا هو الشك يف 

 (3)(بأي إعانة فهي ردة رصحية 

ال زال أطفالنا   سليامن بن سحامن يف قصيدة له شيخنا  قال آخر: وقد قال

 :(4)ينشدوهنا 

 
 .5( حسني بن غنام )روضة األفكار( ص1)

 . 1/382( الدرر السنية، 2)

 . 8/242( الدرر السنية،  3)

 ..191سحامن( ص ( )ديوان ابن 4)
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   وما قال يف األتراك من وصف كفرهم 

   ورشهم للمسلمني وأعداهم

   فمثلهم الكافرين يتول ومن

 م ـــــــــنحوه ويركن يواليهم  قد  ومن

 النحل  يف  الناس أكفر من  فهم فحق  

 املللر  عىل  الضالل  يف  ويربو  ينوف   

 عقلر  من عند تكفريه  يف شك  وال  

 لر ـــوج  يف وهو  تفسيقه  يف  شك فال  

 الشيعة: 

مندوب األمم  بعد أن أفرغ اجلمع أحقادهم عىل الرجل، وعىل الصوفية مجيعا، قام 

. لن أفرض عليكم شخصا ال يناسبكم.. ما زال يف جعبتي غريه..  .املتحدة، وقال: ال بأس

 لكن أرجو أن تتنازلوا قليال فـ: 

 معايبه  ُتعدّ   أن  نباًل  املرء كفى    كلها ن ذا الذي تريض سجاياه م

واملؤامرات  . ودعك من هذه اخلدع اإلبليسية .هات ما عندك قال أحدهم:

 التلبيسية، فنحن نعرفكم جيدا أهيا املتآمرون عىل السنة والسلف. 

جتهم وجه املندوب، لكنه كظم غيظه، وسمى هلم الشخص اخلامس، فصعق  

بعضهم، وصاح بعضهم.. وحدثت فوىض كبرية تعجب املندوب عجبا شديدا بسببها،  

 حيصل لكم كل هذا؟فراح يسأل: ما الذي حصل.. هل سميتم لكم اسم الشيطان حتى 

 . إن الذي ذكرته أخطر من الشيطان نفسه. .قال أحدهم: اسكت أيه األمحق املغفل 

. وأن له جهودا  .. وأن له كتبا يف القرآن والسنة . قال املندوب: الذي أعلمه أنه مسلم

 طيبة يف خدمة العلم ويف الدعوة لإلسالم. 

 .  .خبيث منتن الرائحةقال الرجل: ومل تعلم أهيا املغفل أنه رافيض 

. فرائحته طيبة جدا، وهو من أصدقائي املقربني، يدخل  .قال املندوب: ال تقل هذا

 بيتي وأدخل بيته.. 

قال الرجل: لقد صدق شيخ اإلسالم ابن تيمية حني ذكر أن الرافضة هم أقرب  
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 الناس ألعداء اإلسالم من أمثالكم..  

. أال ترون أين وصل بنا  .: يا قومفقاطعه أحدهم قائال ،أراد املندوب أن يتحدث

. رش من وطئ الثرى وجود يف هذه البلدة..  .األمر.. لقد صار للرافضة أحفاد ابن سبأ

وصاروا يذكرون أسامءهم من غري أي تقية أو خوف.. وكل ذلك بسبب تقصرينا يف ردعهم  

 والتحذير منهم كام كان يفعل سلفنا الصالح. 

ا يف ذلك الرتاث الكبري من التكفري والتضليل  . لقد فرطنا كثري.قال آخر: صدقت 

 والسباب التي كان يكيلها سلفنا الصالح للرافضة. 

. لقد كان الشعبي ينظر من وراء حجب الغيب خلطورهتم  .قال آخر: صدقت

ما رأيت أمحق من  : ) الشديدة عىل اإلسالم.. فلذلك حذر منهم حتذيرا شديدا، فقال

ولو كانوا من البهائم لكانوا   ، كانوا من الطري لكانوا رمخا  ، لو ]يقصد الشيعة [ (1) اخلشبية

واهلل    ، ا هذا البيت ذهبا عىل أن أكذب عىل عيل ألعطوين ون يملؤأواهلل لو طلبت منهم    ، محرا

   (2)(ما أكذب عليه أبدا

. وقد رويت بسندي عن الثقاة من سلفنا الصالح أنه قال  . قام آخر، وقال: صدقت

مل   ، ورشها الرافضة ،أحذركم أهل هذه األهواء املضلة: )املمتلئ باحلكمةقال هذا القول 

  (3) (ولكن مقتا ألهل االسالم وبغيا عليهم  ،يدخلوا يف االسالم رغبة وال رهبة

قال آخر: بل أحفظ من أقواله ما يثبت باألدلة القاطعة عن عالقة الرافضة باليهود  

ال يصلح   : قالت اليهود . حمنة اليهود ، لرافضة وآية ذلك أن حمنة ا)وشبههم ِبم، فقد قال: 

ال   : وقالت اليهود  ، وقالت الرافضة ال تصلح اإلمامة إال يف ولد عيل  ، ال يف آل داود إامللك 

 
( يقصد الشيعة، واخلشبية نسبة إىل اخلشب، وذلك ألهنم كانوا يرفضون القتال بالسيف ويقاتلون باخلشب، وذكر ابن حزم 1)

 .( أن بعض الشيعة كانوا ال يستحلون محل السالح حتى خيرج الذي ينتظرونه5/45)الفصل 

 ( 22 /1( منهاج السنة النبوية 2)

 . 2/549 :ن أمحد( السنة لعبد اهلل ب3)
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ال    : وقالت الرافضة  ، وينزل سيف من السامء   ، جهاد يف سبيل اهلل حتى خيرج املسيح الدجال

واليهود يؤخرون الصالة         . .ن السامء وينادي مناد م،  جهاد يف سبيل اهلل حتى خيرج املهدي

واليهود تزول  . .وكذلك الرافضة يؤخرون املغرب إىل اشتباك النجوم  ،إىل اشتباك النجوم

واليهود   ، وكذلك الرافضة ،الصالة  واليهود تنود يف  ، وكذلك الرافضة ،عن القبلة شيئا 

وكذلك الرافضة   ، التوراةواليهود حرفوا . .وكذلك الرافضة  ، تسدل أثواِبا يف الصالة

واليهود  . .وكذلك الرافضة  ، افرتض اهلل علينا مخسني صالة :واليهود قالوا  .حرفوا القرآن

وكذلك  ـ والسام املوت  ـ  السام عليكم  : ال خيلصون السالم عىل املؤمنني إنام يقولون

  ، جربيل  واليهود تبغض. .وكذلك الرافضة ، واليهود ال يرون املسح عىل اخلفني. . الرافضة

يقولون غلط جربيل بالوحي عىل   ،وكذلك الرافضة ،ويقولون هو عدونا من املالئكة

  (1)(حممد

قال آخر: وأحفظ من أقواله ما يثبت باألدلة القاطعة عن عالقة الرافضة بالنصار  

النصارى ليس   : وكذلك الرافضة وافقوا النصارى يف خصلة)والصليبيني، فقد قال: 

ويستحلون   ، وكذلك الرافضة يتزوجون باملتعة ، لنسائهم صداق إنام يتمتعون ِبن متتعا 

من خري أهل   :سئلت اليهود ،وفضلت اليهود والنصارى عىل الرافضة بخصلتني  ،املتعة

حواري   :قالوا  ؟وسئلت النصارى من خري أهل ملتكم ،أصحاب موسى :قالوا ؟ملتكم

  ، أمروا باالستغفار هلم ،  قالوا أصحاب حممد  ؟من رش أهل ملتكموسئلت الرافضة    . عيسى

وال يثبت هلم قدم وال   ،ال تقوم هلم راية  ،فسبوهم والسيف عليهم مسلول إىل يوم القيامة

ومجعهم   ،وكلمتهم خمتلفة  ،دعوهتم مدحوضة  ،وال جتاب هلم دعوة ،جتتمع هلم كلمة 

 (2)(كلام أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهلل ،متفرق 

 
 . 24/ 1: ( منهاج السنة النبوية1)

 ( 26 /1( منهاج السنة النبوية 2)
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. فقد رويت بسندي عن  .قال آخر: وهكذا كان موقف غريه من سلفنا الصالح 

لقيه رجل من الرافضة فكلمه بشئ.. فقال له مسعر: تنح عني فإنك أنه مسعر بن كدام 

)ما أرى الرافضة واجلهمية إال   : قوله حممد بن يوسف الفريايب .  ورويت عن . (1)شيطان(

  (2)زنادقــة(

القاسم  قال آخر: وقد رويت مثلك بسندي العايل املتسلسل بالسلسلة الذهبية عن 

)عارشت الناس، وكلمت أهل الكالم، وكذا، فام رأيت أوسخ وسخًا، وال    :قوله   بن سالم

أقذر قذرًا، وال أضعف حجة، وال أمحق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم  

أو رافضيني وجهمي، وقلت: مثلكم ال يساكن أهل الثغور    ثالثة رجال: جهميني ورافيض،

  (3)(فأخرجتهم 

أمحد بن يونس  قال آخر: وقد رويت مثلك بسندي املمتلئ بالثقاة والعدول عن  

 (4) )إنا ال نأكل ذبيحة رجل رافيض، فإنه عندي مرتد( : قوله

قال آخر: ورويت بسندي عن إمام الثقاة وسيدهم وصاحب أعظم كتاب يف الدنيا 

: )ما أبايل صليت خلف اجلهمي والرافيض، أم صليت خلف  قوله البخاري اإلمام اجلليل 

وال يشهدون، وال تؤكل   ،اليهود والنصارى، وال يسلم عليهم، وال يعادون، وال يناكحون

 (5)ذبائحهم(

)إن   : قولهزرعة الرازي قال آخر: ورويت بسندي عن إمام اجلرح والتعديل أيب 

 
 . .8/1457( الاللكائي يف رشح السنة 1)

 .8/1457( رشح أصول اعتقاد أهل السنة 2)

 . 1/499( السنة للخالل 3)

 .8/459( رشح أصول اعتقاد أهل السنة 4)

 .125السلف( ص( خلق أفعال العباد )ضمن عقائد 5)
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 (1)اجلهمية كفار، وإن الرافضة، رفضوا اإلسالم(

 :(2) قولهالقحطاين قام آخر، وقال: أما أنا فأحفظ من نونية 

من وطيَء احلََص     إن الروافَض رشُّ

   مدحوا النّبَي وخونوا أصحابـــه

 هـــــــوا صحبـــقرابتــَه وسباـ حّبـوا 

 من كـلِّ إنـٍس ناطــٍق أو جــانِ   

 ورمُوهـــُم بالظلـــِم والعــدوانِ   

 ــانِ ـــــجــدالن عند اهلل منتقضـ  

قال آخر: أما أنا فأحفظ كل ما قاله يف حقهم إمامنا اجلليل شيخ اإلسالم والناطق  

)واهلل يعلم وكفى باهلل  مية.. فمن أقواله فيهم قوله: باسمه من ال نظري له يف التاريخ ابن تي

علياًم، ليس يف مجيع الطوائف املنتسبة إىل اإلسالم مع بدعة وضاللة رش منهم: ال أجهل،  

وال أكذب، وال أظلم وال أقرب إىل الكفر والفسوق والعصيان، وأبعد عن حقائق اإليامن  

  (3)منهم(

: )وهؤالء الرافضة: إما منافق، وإما جاهل، فال يكون  فيهم بثقة عظيمة ويقول

، ال يكون فيهم أحد عاملًا بام بام جاء به الرسول    رافيض وال جهمي إال منافقًا، أو جاهالً 

، وكذِبم عليه ال  مع اإليامن به. فإن خمالفتهم ملا جاء به الرسول  جاء به الرسول 

  (4)  اجلهل واهلوى(مفرط يف خيفى قط إال عىل 

وقال: )فبهذا يتبني أهنم رش من عامة أهل األهواء.. وأيضًا فغالب أئمتهم زنادقة  

  (5)إنام يظهرون الرفض ألنه طريق إىل هدم اإلسالم(

ويقول عن اشتهارهم بالكذب: )وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد عىل  

 
 .1/178( رشح أصول اعتقاد أهل السنة 1)

 . 21( نونيه القحطاين ص2)

 . 1/160( منهاج السنة 3)

 . 1/161( منهاج السنة 4)

 . 483-28/482( جمموع الفتاوى 5)
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والكذب فيهم قديم، وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون  أن الرافضة أكذب الطوائف، 

  (1)امتيازهم بكثرة الكذب(

 اإلباضية: 

بعد أن أفرغ اجلمع كل أحقادهم وأمراض نفوسهم عىل الشيعة، قام املندوب،  

. أرى أن كلمتكم اتفقت عىل أن هذا الرجل ال يصلح هلذا املنصب  .وقال: ال بأس

 يزال لدي مخسة أشخاص.. فأرجو أن تتنازلوا حتى  احلساس، وهلذا سأذكر لكم غريه.. ال

 ال تفوتكم الفرصة يف التعريف بدينكم يف ذلك املحفل العاملي الكبري.. 

قال رجل من اجلمع: نحن نرىض أن يبقى كرسينا فارغا، وال نرىض أن يمثل ديننا  

عرفه حق  من ال يستحق أن يمثله.. اإلسالم دين عظيم، وال ينبغي أن يتحدث عنه إال من ي

 معرفته. 

مل جيد املندوب إال أن يذكر هلم االسم اخلامس، ويشفعه بقوله: هذا رجل عاقل  

. فلديه الكثري من القدرات العلمية  . وهادئ ومسامل.. ويمكنه أن يمثلكم خري متثيل

 واألخالقية.. 

غضب بعض احلضور، وقال: أتأِت لنا برجل من كالب أهل النار.. ثم تذكر لنا  

األحاديث   قك.. ويلك أال تعلم أنه من اإلباضية اخلوارج الذين وردتطيبته وأخال 

 الكثرية بالتحذير منهم؟ 

. فال جتد  . قال آخر: وليتهم اكتفوا بخارجيتهم.. بل أضافوا إليها التجهم والتعطيل

 إباضيا إال معطال ومنكرا للرؤية. 

من اجلرائم التي عرب عنها شخنا اجلليل   قال آخر: بل أضافوا إىل خارجيتهم الكثري 

:  بقوله الوهاب  الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد  عبدسليل جمدد اإلسالم الشيخ 

 
 .1/59( منهاج السنة 1)
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واخلوارج ما عندنا أحد منهم حتى يف األمصار ما هنا طائفة تقول بقول اخلوارج إال  )

عبادة األوثان وال  اإلباضية يف أقص عامن ووقعوا فيام هو أكرب من رأي اخلوارج وهي 

وجدنا خطك يف اخلوارج إال أن أهل هذه الدعوة اإلسالمية التي هي دعوة الرسل إذا  

 (1) (كفروا من أنكرها قلت يكفرون املسلمني ألهنم يقولون ال إله إال اهلل

فإنه بلغنا عن بعض اإلخوان  : )قال الشيخ سليامن بن سحامنقال آخر: ومثله 

ُعامن أن يف جهتهم جهميًة وإباضية وعباد قبور متظاهرين  الساكنني بالساحل من أرض 

بمذاهبهم وعقائدهم، مظهرين العداوة لإلسالم وأهله. وذكروا أنه كان لدهيم أناس ممن  

ينتسب إىل العلم والطلب جيادلون عنهم، ويوالوهنم، ويفرون إليهم، ويأخذون جوائزهم  

كانوا بالساحل من أرض عامن قد   وصالهتم، ويأكلون ذبائحهم. وهؤالء اجلهمية الذين 

حكم اجلهمية، وعباد القبور    .. خربهم، وظهر أمرهم من قديم الزمان  شاع ذكرهم وانترش

واإلباضية وغريهم من طوائف الكفر ممن قد نشأ يف اإلسالم، وبني أظهر املسلمني،  

 (2) (ويسمعون كتاب اهلل وسنة رسوله ويقرؤون فيهام. وكتب أهل الفقه وأهل احلديث

فأما اجلهمية، واإلباضية، وعباد القبور، فالرفق ِبم، والشفقة  : )بل قال فوق ذلك

عليهم، واإلحسان، والتلطف، والصرب، والرمحة، والتبشري هلم، مما ينايف اإليامن، ويوقع يف  

 (3)(سخط الرمحن، ألن احلجة بلغتهم منذ أزمان

عىل جواز  رد يف حقهم قال آخر: بل استدل شيوخنا شيوخ اإلسالم باحلديث الوا

فأما قتل الواحد املقدور عليه من  )فقد قال شيخ اإلسالم يف ذلك:  قتلهم، ولو مل يقاتلوا،

 

 .  157املطلب احلميد لعبد الرمحن بن حسن ص  (1)

  .1/72جمموعة الرسائل النجدية  (2)

 

 .60كشف الشبهتني  ص  (3)
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اخلوارج كاحلرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قوالن للفقهاء، مها روايتان عن اإلمام  

قتاهلم سلف األمة  اتفق عىل )قال: و، (1)(أمحد، والصحيح أنه جيوز قتل الواحد منهم 

والصحيح إن شاء اهلل أن اخلوارج جيوز قتلهم ابتداء  )وقال ابن قدامة: ،  (2) (وأئمتها 

قال ابن   ، بل(3) (بقتلهم ووعده بالثواب ملن قتلهم واإلجهاز عىل جرحيهم ألمر النبى 

مال    إن قتال اخلوارج أوىل من قتال املرشكني، واحلكمة فيه أن ىف قتاهلم حفظ رأس)  : هبرية

  (4)(اإلسالم، وىف قتال أهل الرشك طلب الربح، وحفظ رأس املال أوىل

،  بدولة التوحيدوهكذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء قال آخر: 

فرقة اإلباضية من الفرق الضالة  ، فأجابت: )حكم الصالة خلف اإلباضيةفقد سئلت حول  

واخلروج عىل عثامن بن عفان وعيل، وال جتوز الصالة  ملا فيهم من البغي والعدوان 

 (5)(خلفهم 

 احلنفية: 

بعد أن أفرغ اجلمع كل أحقادهم وأمراض نفوسهم عىل اإلباضية، قام املندوب،  

. أرى أن كلمتكم اتفقت عىل أن هذا الرجل ال يصلح هلذا املنصب اخلطري،  .وقال: ال بأس

لفوا عليه، فهو من أهل السنة واجلامعة، وإمامه  وهلذا سأذكر لكم غريه.. وأظن أنكم لن ختت

 الذي ينتسب إليه إمام من أئمة السلف.. 

صاح اجلميع مبكرين، وقالوا: اآلن أتيتنا بام نريد.. ليتك بدأت به.. حتى ال نضيع  

 

 (  28/499جمموع الفتاوى ) (1)

 ( 7/481جمموع الفتاوى ) (2)

 ( 8/526املغني ) (3)

 .37( اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة، ص4)

 .6935فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتوى رقم  (5)



35 

 

 وقتنا مع أولئك املهرطقني. 

ثرية  ذكر هلم املندوب اسمه، وشفعه بقوله: هو فقيه من فقهاء الكبار، ولديه كتب ك

يف الرشيعة، ويف بيان صالحيتها لكل زمان ومكان، وهو مل خيض يف أي قضية عقدية..  

 وهو.. 

 قاطعه بعضهم، وقال: وهو جهمي معطل عابد قبور.. 

ضحك اجلميع، فزاد ذلك من جرأة الرجل، ووقاحته، وقال: أال تعرف أن ذلك  

مي أو عابد قرب أو حلويل  الرجل حنفي.. احلنفية منذ بدأوا إىل اليوم وهم بني معطل وجه

 أو ملحد..  

قال آخر: أمل تسمع ما قال أئمتنا يف إمامه األكرب أيب حنيفة.. لقد حدثني من أثق به  

يؤجر الرجل عىل   :إسحاق بن منصور الكوسج، قال: قلت ألمحد بن حنبل بسنده عن 

 .(1)بغض أيب حنيفة وأصحابه؟ قال: إي واهلل

سلم، قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أيب  سعيد بن عن وحدثني بسنده 

قال: قلت أليب يوسف أكان أبو حنيفة يقول  و  ،(2)حنيفة، فقال: )وما تصنع به مات جهميا(

 (3)بقول جهم؟ فقال: )نعم(

إسامعيل بن محاد بن أيب حنيفة، يقول: )هو دينه ودين آبائه يعني القرآن  وروى عن 

 (4)خملوق(

 

 . 1/180السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (1)

 . 1/181السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (2)

 . 1/181السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (3)

 . 1/182السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (4)
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: قال يل محاد  أنه قالسفيان الثوري الثقاة العدول إىل   قال آخر: ورويت بسندي عن

اذهب إىل الكافر يعني أبا حنيفة فقل له: إن كنت تقول: إن القرآن خملوق  ): بن أيب سليامن

أال تعجب من أيب حنيفة يقول: القرآن  )قال: سمعت محادا، يقول: .. و(1)فال تقربنا(

 (2)(له يا كافر يا زنديق :خملوق، قل 

كنت مع أيوب السختياين  ): قالسالم بن أيب مطيع عن : ورويت بسندي قال آخر

يف املسجد احلرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه، فلام رآه أيوب قال ألصحابه: قوموا ال يعدنا 

: )لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب  ، وقال(3)(بجربه، قوموا ال يعدنا بجربه

 (4)سابري(

: )ألن يكون يف كل ربع من  أنه قالرشيك بن عبد اهلل  عن  قال آخر: ورويت بسندي  

:  قال ، و(5)أرباع الكوفة مخار يبيع اخلمر خري من أن يكون فيه من يقول بقول أيب حنيفة(

 (6))أصحاب أيب حنيفة أشد عىل املسلمني من عدهتم من لصوص تاجر قمي(

بأيب حنيفة، بل أضاف إليه ما مال إليه كل احلنفية  قال آخر: وليت الذي ذكرته اكتفى  

أو أكثرهم، وهو التمذهب باملذهب املاتريدي يف العقيدة.. وهو مذهب جهمي تعطييل  

 كافر.

 

 . 1/184السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (1)

 . 1/184السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (2)

 . 1/188السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (3)

 . 1/189السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (4)

 . 1/203السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (5)

 . 1/203السنة لعبد اهلل بن أمحد،  (6)
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قال آخر: وليت األمر اقترص عىل ذلك، بل إن معظم احلنفية إن مل نقل كلهم مال إىل  

نفيا إال كافرا معطال حلوليا  الصوفية، ورشب من مشارِبم املسمومة.. فلذلك ال جتد ح

 ملحدا. 

 املالكية: 

بعد أن أفرغ اجلمع كل أحقادهم وأمراض نفوسهم عىل احلنفية، قام املندوب،  

. أرى أن هذا الرجل مل يعجبكم هو اآلخر.. اعلموا فقط أنه مل يبق يف جعبتي  . وقال: ال بأس

 إال ثالثة أشخاص.. فلذلك حاولوا أن تتنازلوا قليال. 

اجلمع لكالمه.. فراح يذكر هلم اسم الشخص الثامن.. ويشفعه بقوله: هذا  مل يأبه 

. وهو ـ كام أعلم ـ ينتسب إىل مالك الذي لديه عندكم حرمته  .عامل كبري من علامء املالكية 

 اخلاصة.. 

. أتباع مالك هم تالميذه  .قام أحدهم، وقال: ومن ذكر لك أن املالكية أتباع مالك 

عدهم، فقد مالوا إىل مذهب األشاعرة اجلهمية املعطلة.. ومال  األوائل فقط.. أما من ب

 . فصاروا حلولية قبورية مالحدة..أكثرهم إىل الطرق الصوفية 

قال آخر: صدقت.. وقد وقف كبار أعالمهم املتأخرين منهم يف وجه شيخنا جمدد  

لك  اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يقاومون دعوته التوحيدية بدعواهتم الرشكية.. ولذ

 حكم عليهم مجيع بالرشك.. هو وأحفاده وتالميذه. 

قال آخر: بل قام من قبلهم بتصنيف املصنفات البدعية يف الرد عىل شيخ اإلسالم  

. ليس هلم من جزاء يف اآلخرة إال جهنم.. وليس هلم  .ابن تيمية.. وكل هؤالء كفرة مبتدعة

   . وترمى رؤوسهم يف املزابل. .من جزاء يف الدنيا إال أن يقتلوا أو يصلبوا 

. فكل املالكية الذين أعرفهم كام وصفت.. ولو عاشوا يف عهد  .قال آخر: صدقت 

 أمرينا العظيم خالد القرسي لضحى ِبم كام ضحى باجلعد بن درهم. 
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 الشافعية: 

بعد أن أفرغ اجلمع كل أحقادهم وأمراض نفوسهم عىل املالكية، قام املندوب،  

أن هذا الرجل مل يعجبكم أيضا.. ولذلك لكم أن ختتاروا بني رجلني  . أرى .وقال: ال بأس

 فقط.. فلم يبق يف جعبتي غريمها.. 

 قالوا: فمن أوهلام؟

ذكر هلم اسمه، وقال: هذا عامل جليل، وله اخلربات املختلفة يف املجاالت الكثرية،  

و أن تتنازلوا  وأظن أنه سيكون أحسن ممثل لإلسالم يف هذا املحفل الدويل الكبري.. فأرج

 وتقبلوه. 

. هذا رجل  .قام أحدهم، وقال: ويل لك.. أتريد أن تفرض علينا الشياطني ليمثلونا 

أفاك ال خيتلف عن سابقيه.. فهو أشعري املذهب، صويف املرشب.. فكيف تريد منا أن نزكي  

 زنديقا هذه صفته. 

شافعي  قال آخر: وهو قد ورث فوق ذلك كثريا من الرفض والتشيع عن إمامه ال

 الذي اهتمه سلفنا الصالح بالرفض.. بل أقر هو نفسه بذلك، فقال:

 فلشهد الثقالن أين رافيض    إن كان رفضًا حب آل حممد 

الذهبي موافقته الشيعة  وقد نقل شيخنا فاإلقرار سيد األدلة.. قال آخر: صدقت.. 

لتختم  كاجلهر بالبسملة والقنوت يف صالة الصبح وا خطرية يف عدة مسائل فقهية 

 .  (1)باليمني

هو ثقة، صاحب  )احلافظ أمحد بن عبد اهلل العجيل:  عنه  قال  . وقد  .قال آخر: صدقت 

 (2) (رأي ليس عنده حديث، وكان يتشيع 

 
 .32اليوجب ردهم ص ( الرواة الثقات املتكلم فيهم بام 1)

 .32( الرواة الثقات املتكلم فيهم بام اليوجب ردهم ص 2)
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حكم عىل  ـ إمام اجلرح والتعديل عىل اإلطالق ـ حييى بن معني قال آخر: بل إن 

 . الماملحدث أبو عبيد القاسم بن س  مثلهالشافعي بأنه ليس بثقة، و

 احلنابلة: 

بعد أن أفرغ اجلمع كل أحقادهم وأمراض نفوسهم عىل الشافعية، قام املندوب،  

. أرى أن هذا الرجل مل يعجبكم أيضا.. ولذلك مل يبق يف جعبتي إال رجل  .وقال: ال بأس

. أو أنرصف خايف الوفاض.. ليبقى كرسيكم فارغا يف ذلك املحفل  .واحد إما أن ختتاروه

 . ولن يمثلكم حينها أحد. الدويل الكبري. 

قال ذلك، ثم ذكر هلم اسم الشخص، وشفعه بقوله: هو عامل من علامء احلنابلة  

 الكبار.. وأرى أهنم أحسن من يمثلكم.. وأهنم أقرب إليكم من كل أحد..  

. ومن ذكر لك أن احلنابلة كلهم ممدوحون.. بل أكثرهم  .قام أحدهم، وقال: ويلك 

 كافرون منحرفون عن منهج إمامهم أمحد إىل مناهج الزنادقة واملعطلة. مذمومون ضالون 

قال آخر: أال تعلم أن شيخنا جمدد اإلسالم حممد بن عبد الوهاب حكم بالردة عىل  

 كل حنابلة زمانه ما عدا الذين انضموا إىل دعوته؟

فريوز   حممد بنقال آخر: أال تعلم أنه كفر علامءهم أيضا.. فقد كفر الزنديق الكبري 

قال فيه  فقد  علام كبريا من أعالم احلنابلة املارقة عىل مذهب إمامها..الذي كان  احلنبيل 

وأيضا مكاتيب أهل األحساء موجودة، فأما ابن عبد الشيخ حممد بن عبد الوهاب: ).. 

اللطيف، وابن عفالق، وابن مطلق، فحشو بالزبيل أعني: سبابة التوحيد، واستحالل دم  

و أنكر الرشك؛ ولكن تعرف ابن فريوز، أنه أقرِبم إىل اإلسالم، وهو رجل  من صدق به، أ

من احلنابلة، وينتحل كالم الشيخ وابن القيم خاصة، ومع هذا صنف مصنفا أرسله إلينا،  

قرر فيه: أن هذا الذي يفعل عند قرب يوسف وأمثاله، هو الدين الصحيح، واستدل يف  

 تصنيفه بقول النابغة: 
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 ووامصيبتنا لو تعلمونا    وصاحبيه أيا قرب النبي 

 ويف مصنف ابن مطلق االستدالل بقول الشاعر: 

 سواك بمغن عن سواد بن قارب    وكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة

ولكن الكالم األول، أبلغ من هذا كله، وهو شهادة البدو، واحلرض، والنساء  

ويبغضونه أكثر من بغض  والرجال، أن هؤالء الذين يقولون: التوحيد دين اهلل ورسوله، 

اليهود والنصارى، ويسبونه، ويصدون الناس عنه، وجياهدون يف زواله وتثبيت الرشك،  

َحتاى اَل َتُكوَن فِترنٌَة  ﴿بالنفس واملال، خالف ما عليه الرسل وأتباعهم، فإهنم جياهدون 

يُن هللِاِ   (1) ([193]البقرة:   ﴾ َوَيُكوَن الدِّ

أمحد بن عبد  رصح بذلك يف موضع آخر، فقال يف رسالة كتبها إىل قال آخر: بل 

وصل مكتوبك تقرر املسألة التي ذكرت، وتذكر أن عليك إشكاال  جاء فيها: ).. الكريم

تطلب إزالته، ثم ورد منك مراسلة، تذكر أنك عثرت عىل كالم للشيخ أزال عنك  

ء يدل كالمه، من أن من عبد وعىل أي يش اإلشكال، فنسأل اهلل أن هيديك لدين اإلسالم.

بعدما شهد به، مثل   األوثان عبادة أكرب من عبادة الالت والعزى، وسب دين الرسول 

بل العبارة رصحية واضحة، يف تكفريه مثل ابن فريوز،   سب أيب جهل، أنه ال يكفر بعينه. 

هذا رصيح  وصالح بن عبد اهلل، وأمثاهلام، كفرا ظاهرا ينقل عن امللة، فضال عن غريمها؛ 

واضح، يف كالم ابن القيم الذي ذكرت، ويف كالم الشيخ الذي أزال عنك اإلشكال، يف  

كفر من عبد الوثن الذي عىل قرب يوسف وأمثاله، ودعاهم يف الشدائد والرخاء، وسب دين  

  (2) (الرسل بعدما أقر به، ودان بعبادة األوثان بعدما أقر ِبا 

 *** 

 
 (78/ 10( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )1)

 (63/ 10( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )2)
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تحدة من اجلمع أي جتاوب مع مجيع الشخصيات التي  بعد أن مل جيد مندوب األمم امل

ذكرها، قلب بعض األوراق أمامه، ثم أخرج ورقة منها، وقال: بام أنني فشلت معكم يف  

اختيار الشخصية التي تتناسب مع الرشوط املحددة من جهتنا أو من جهتكم.. وبام أنني ال  

تصور أحد من الناس أننا  أرغب يف أن يظل الكريس املتعلق باإلسالم شاغرا حتى ال ي

أقصينا هذا الدين العظيم من هيئتنا، أو يتصور أننا منعناه من أن يعرف بنفسه، أو يديل  

بمواقفه يف القضايا املختلفة، فإنني أتنازل أنا، كام تتنازل اهليئة التي أنتسب إليها بأن نرتك  

 كم. لكم احلرية يف اختيار الشخصية التي تودون أن متثلكم، ومتثل دين

. وقد اقرتحناه عليك من  . بمجرد أن قال ذلك، قام أحدهم، وقال: هذا هو احلل

البداية، ولكنك لطرشك وسوء نيتك رحت ترفضه، لتفرض علينا ما يريد هواك، أو ما  

 يريده سادتك. 

مل جيد املندوب أمام هذا الصلف والوقاحة إال أن يطأطئ رأسه، ثم يقول بأدب: لك  

طأت خطأ كبريا.. فلو كنت أعلم أن تلك هي مواقفكم ملا أضعت  . لقد أخ.احلق يف ذلك

وقتي مع كل تلك الشخصيات التي ذكرهتا لكم.. واآلن من هي الشخصية التي تروهنا  

 مناسبة؟

قام أحدهم، وقال: وهل هناك من يشك يف الشخصية ايل نختارها.. فاألمة كلها 

وتشهد هلا، ألهنا متثل السنة بجميع   جممعة عليها.. بل كل العقول والفطر السليمة تؤيدها 

 معانيها، وكأهنا السنة متيش..  

 . إنه شيخ اإلسالم األكرب يف هذا الزمان. .ثم أخذ بيد شيخ كبري أمامه، وقال: إنه هذا

بمجرد أن قال ذلك، قام آخر، وقال: ويلك أهيا  الرسوري املنتن، منذ متى كان فيكم  

.   .لطختم منهج السلف بمنهج احلركيني واخلوارج مشايخ اإلسالم، وأنتم الذين 

 . بل متثل السلف واخللف هي شيخنا هذا. . الشخصية التي متثل اإلسالم حق متثيل
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وأمسك بيد شيخ كبري أمامه، ورفع يده، ثم استأنف يقول: إنه الوحيد الذي حيفظ  

 . .يد العالية، وهو الكتب الستة واملعاجم العرشة واملسانيد السبعة.. وهو الذي لديه األسان

قاطعة آخر، وقال: اسكت أهيا اجلامي احلاقد.. يا من حرفتم منهج السلف، وحولتم  

أنفسكم إىل سدنة لألمراء تأمترون بأمرهم، وتنتهون عند هنيهم.. اسكت فام أنت ومجاعتك  

 . واملرجئة من رش الفرق واملذاهب.. .إال مرجئة

حد أن يمثل منهج السلف إال شيخنا  قام آخر، وقال: اسكتوا مجيعا، فال حيق أل 

هذا.. فهو وحده الذي ال يزال حيافظ عىل منهج اإلسالم العتيق، وكأنه ابن بطة أو  

. هل رأيتم يف حياتكم من واجه املبتدعة مثلام واجههم.. هل رأيتم أحدا كتب  . الربِباري

 يف مواجهة املبتدعة مثلام فعل؟ 

. يا من شوهتم منهج السلف.. يا  .الوقحرد عليه آخر بقوله: اسكت أهيا احلدادي 

 . .. يا من.من أضحتكم علينا العامل

قام الرجل إليه ولكمة بشدة.. ثم قام آخر يرد عليه.. وهكذا وبعد دقائق حمدودة  

حتولت القاعة إىل قاعة مالكمة وجيدو وكاراتيه.. وكان من بينهم رجل مسلح من  

هلواء جعلت اجلمع يقعون عىل كراسيهم  اجلامعات السلفية املسلحة، أطلق رصاصة يف ا

ممتلئني من الرعب.. بمجرد أن سكتوا، قال: ليس ألحد أن يدعي أن له احلق يف متثيل منهج  

السلف إال نحن.. فنحن الوحيدون يف امليدان الذين نطبق كل وصايا السلف الصالح بقطع  

قاق التي عطلها  . ونحن وحدنا الذي أحيينا سنة االسرت .األعناق ورميها يف املزابل 

املالحدة.. ونحن وحدنا الذين نقيم احلدود كل يوم عىل مجيع أنواع املبتدعة من القبورية  

  والروافض واجلهمية.. ونحن وحدنا الذين مألنا العامل رعبا، فتحقق بنا وعد رسول اهلل  

 بأننا الطائفة املنصورة التي تنترص بالرعب مسرية شهر.. 

 قلت؟  ملا ت إىل اجلمع، وقال: هل من خمالف قال ذلك وغريه، ثم التف
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قالوا مجيعا بصوت واحد: كل ما ذكرته صحيح.. ونحن نبايعك.. ونبايع كل من  

 . .تبايع.. وبورك يف أياديكم التي أحيت منهج السلف والسنة 

اغتنم املندوب انشغال اجلمع بعضه ببعض، ونجا بجلده منهم من غري أن يراه  

 جهده بعدها للبحث عنه لكنه مل جيده..   أحد.. وقد بذل املسلح كل 

بل مل يره أحد بعدها إال يف اليوم الذي عقد فيه ذلك املحفل العظيم الذي بثته مجيع  

 القنوات الفضائية العاملية مدبلجا إىل اللغات املختلفة.. 

يف ذلك اليوم املشؤوم ظهر مندوب األمم املتحدة، وهو يقول خماطبا اجلموع الكثرية  

ن جاء دور ممثل اإلسالم ـ : اعذروين أهيا اجلمع الكريم.. لقد بذلت كل جهدي  ـ بعد أ

ألجد عاملا مسلام يتفق عليه اجلميع، فلم أستطع لذلك سبيال.. لكني مع ذلك أحرضت  

شيئا مهام ربام يعرف بالواقع اإلسالمي أحسن تعريف.. إنه فيديو خطري جدا يعينكم عىل  

هلم وضياعهم.. إنه يمثل املجلس الذي اجتمعت فيه مع  معرفة املسلمني ورس ختلفهم وذ

كبار علامء املسلمني يف البلدة التي انتقوها الختيار الشخصية املناسبة.. ولن أطيل عليكم،  

 ألدعكم مع الرشيط.. 

قال ذلك، ثم  شغل الرشيط الذي نقل بدقة كل ما حصل.. وقد تعجبت من كيفية  

لكني علمت بعد ذلك أن األمر رتب بليل، وأن   حصوله عىل كل تلك املشاهد الدقيقة، 

كامريات وأجهزة صوتية دقيقة زرعت يف مجيع أنحاء القاعة، لتنقل كل ما حيصل، ألن  

املندوب وغريه من مستشاريه كانوا يعلمون جيدا بكل ما سيحصل.. وكان ذلك الفيديو  

 عندهم أهم من كل يشء.. بل أغىل من كل يشء. 

كرب تشويه لإلسالم واملسلمني، وقد مأل مجيع احلارضين  لقد كان ذلك الفيديو أ

بالعجب.. وكتبت عنه مجيع صحف العامل.. ونرشت تفاصيله الكثري من القنوات.. ومنح  

 الكثري من اجلوائز. بسببه مندوب األمم املتحدة 
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أن شخصية خطرية رأت ذلك الفيديو مرارا  كله هي لكن املشكلة األكرب من ذلك 

ت إىل البيت األبيض األمريكي، وطلبت من رئيسه أن يسحب جيوشه من  متعددة، ثم ذهب

ال حيتاجون إىل جيوش خارجية.. يكفيهم  وأخربه أن املسلمني  مجيع بالد العامل اإلسالمي..  

. ومن هناك بدأ التخطيط للحرب  أن يشتعل عود ثقاب واحد بينهم ليحرتقوا مجيعا. 

 الناعمة التي توشك أن تقيض علينا.
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 قفلة قلوب م 

َفاهُلَا  ﴿ عندما كنت أقرأ قوله تعاىل:  آَن َأمر َعىَل ُقُلوٍب َأقر ُقرر ]حممد:   ﴾ َأَفاَل َيَتَدباُروَن الر

[ كنت أتوهم بسبب حسن نيتي أن اآلية الكريمة نزلت يف قريش أو من حالفهم من  24

 من اليهود..   قبائل العرب.. أو من أعلنوا العداوة بعد ذلك لرسول اهلل 

مل أكن أعلم أبدا أن قريشا وغطفان وبني قريضة وبني النظري ال زالوا موجودين يف  

لقرآن، ويتصور أنه الويص عليه.. وأن كل فهم ال يمر  كل عرص.. وأن أخطرهم من حيتكر ا

 عىل منخاله هرطقة وزندقة وضاللة. 

إىل أن عشت الواقع العميل بعد أن خرجت من الربج العاجي اجلميل الذي كنت  

تلك القبائل املحدودة  أعيش فيه.. والذي كنت ال أتصور النفاق أو اجلهل أو الضاللة إال يف  

 وأعلنت حرِبا عليه.  التي واجهت رسول اهلل 

فوا الواقع كام  وكانت بداية ذلك صدمة أصابتني يف مقاتيل.. سأحكي لكم عنها لتعر

 عرفته.. 

يف ذلك اليوم دعينا إىل اجتامع باملجلس العلمي لوزارة األوقاف يف بلد من البالد  

كان اهلدف منه هو تقييم املقاالت املقدمة لطلب املشاركة يف مؤمتر إسالمي  واإلسالمية، 

  كبري يقام يف بعض اجلامعات األوروبية، وهيدف إىل تعريف الغرب بالقرآن الكريم، 

 وباحلقائق العظيمة التي حيوهيا.

وقد أخربونا أن وسائل اإلعالم الغربية ستنقل املؤمتر مبارشة عىل اهلواء يف الكثري  

 من القنوات الفضائية، ومرتمجا باللغات املختلفة. 

كانت فرصة عظيمة شعرت بمنة اهلل عيل فيها، فلعيل أستطيع أن أزكي مقالة أو  

ببا هلداية الكثري من الناس.. وخاصة يف الغرب الذي يعرض  مقالتني صاحلتني قد تكونان س

 له اإلسالم دائام عىل أنه دين ختلف ورجعية وعنف وغري ذلك.
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 لكني مل أكن أتصور أبدا أن الرياح جتري بام ال تشتهي السفن..  

املحارضات، وطلب منا  نصوص عندما دخلنا قاعة االجتامع قدم لنا رئيس اجللسة 

ثم ما لبثنا أن بدأنا نستعرض  .  ة واحدة، وإبداء الرأي يف مدى صالحيتها.النظر فيها واحد

املحارضات الواحدة تلو األخرى.. وقد رشفني أعضاء املجلس العلمي باعتباري ضيفا  

عىل بلدهم أن أقدم هلم املحارضات وأصحاِبا ليبدوا آراءهم فيها.. وقد آذاين ذلك  

بكلمة اعرتاض واحدة عىل الرتهات التي كانوا   الترشيف كثريا، ألين مل أستطع أن أتفوه 

 يطرحوهنا، والشغب الذي كانوا يثريونه.. 

 : والعلوم الكونية .  . القرآن الكريم 

والعلوم الكونية(، وأريتها  .  .كان عنواهنا )القرآن الكريم، وأخذت املحارضة األوىل 

، وهو صاحب  (1) ثم قلت: هذه حمارضة لطبيب وصحفيثم سلمتهم نسخا من نصها،  هلم،  

اكتشافات هائلة يف ختصصه، باإلضافة إىل تدينه، واهتاممه باحلقائق العلمية القرآنية، وقد  

ألف يف ذلك كتبا، كلها عشق وهيام يف كتاب اهلل، ويف احلقائق اجلميلة التي دعا إليها.. وهو  

التي فتح اهلل  القرآن الكريم من خالل الفتوح العلمية    إعادة قراءةيف حمارضته هذه يدعو إىل  

َفاِق َويِف َأنرُفِسِهمر  ﴿ِبا عىل البرشية، والتي حتقق ِبا تأويل قوله تعاىل:  َسنُِرهيِمر آَياتِنَا يِف اآلر

 َشِهيٌد 
ٍ
ء ِف بَِربَِّك َأناُه َعىَل ُكلِّ يَشر َقُّ َأَومَلر َيكر َ هَلُمر َأناُه احلر  .. وهو.. [ 53]فصلت:   ﴾َحتاى َيَتَبنيا

دعك من كل هذا اإلطراء  وقال: وقاطعني بقوة، اء املجلس، قام أحد أعض

. إنه  .أعرفه جيدا الرويبضة الدعي هذا للدجالني واملنافقني، حتى ال حيرشك اهلل معهم.. ف

 من املنحرفني عن كتاب اهلل.. إنه من الزنادقة الذين يربطون القرآن بالعلم احلديث..  

أفهمه، هو أن جيرؤ مفرسون حمدثون عىل    قال آخر: الذي ال أفهمه، وما ينبغي يل أن

أن خيوضوا يف كل هذا، فيخرج أحدهم عىل الناس بتفاسري قرآنية فيها طب وصيدلة وطبيعة  

 
 ( أشري به إىل مصطفى حممود والضجة التي أحدثها كتابه )القرآن حماولة لفهم عرصي(1)
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وكيمياء، وجغرافيا وهندسة وفلك وزراعة وحيوان وحرشات وجيولوجية وبيولوجيا 

   .(1)وفسيولوجيا وأنثروبولوجيا 

فوك يا نارص السنة، وقامع  . ال فض .صدقت : أحدهمقال ضحك اجلميع.. و

 اهلل شوك سعدان يف حلوق املبتدعة.  ك البدعة.. يا من جعل

أال ترون من الغرابة  ثم التفت للجمع من أصحابه، وقال، وكأنه خيطب عىل منرب: 

أن خيرج تفسري عرصي لكاتب صحفي.. خُيرج للناس ما غاب عن النبي األمي وقومه  

 . (2) ث الطبيعيات والرياضيات ومالحة الفضاءالبدو، من عرصيات التكنولوجيا وحدي 

قال آخر: املشكلة ليست هنا فقط.. املشكلة أن يتسلل هذا الفهم إىل عقول أبناء  

خ فيها أن القرآن الكريم إذا مل يقدم هلم ما مل يفهمه النبي األمي من   األمة وضامئرهم، فرُيسِّ

وترشيح وأنثروبولوجيا.. فليس صاحلًا  بيولوجيا وجيولوجيا وكيمياء عضوية وعلم أجنة 

. هكذا باسم  .لزماننا وال جديرًا بأن تسيغه عقليتنا العلمية أو يقبله منطقنا العرصي. 

العرصية، نغرهيم بأن يرفضوا فهم كتاب اإلسالم بعقلية نبي اإلسالم وصحابته، ليفهموه  

الت حمدثة، تلوك  سم العلم، نخايلهم بتأويا يف تفسري عرصي من بدع هذا الزمان.. وب

ألفاظا ساذجة صامء عن الذرة واإللكرتون وتكنولوجيا السدود وبيولوجيا احلرشات  

 وديناميكا الصلب وجيولوجيا القمر.. 

قال آخر: هل رأيتم ما قال األمحق يف كتابه الذي أثار ضده كل املخلصني.. لقد قال  

م لنا منتهى  فيه: )ما قام الدين أبدا منعزال عن احلياة، وال قام ليعاد ي العلم بل إنه قام لُيقدِّ

العلم.. وليقودنا إىل اليقني يف مقابل الشك واالحتامل والرتجيح.. جاء ليقول كلمة  

أخرية.. فال يمكن أن نخوض فيه دون أن نخوض يف كل يشء.. ودون أن نثري القضية  

 
 د هنا منقول بترصف من نقد لبنت الشاطئ ملصطفى حممود يف كتاِبا القرآن وقضايا العرص.( الكالم الوار1)

 ( املرجع السابق.2)
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  (1) كاملة برمتها علام ودينا(

 وعه الشيطاين؟ هل رأيتم كيف يتالعب بالكلامت ليمرر مرش

  قال آخر: ليس ذلك فقط.. بل انظروا إىل الدعي ابن الدعي كيف يفرس قوله تعاىل: 

ُبيُ ﴿ َهَن الر ََذتر َبيرًتا َوإِنا َأور َعنرَكُبوِت اختا لَِياَء َكَمَثِل الر َُذوا ِمنر ُدوِن اهللاِ َأور ِذيَن اختا وِت َلَبيرُت  َمَثُل الا

َعنرَكُبوِت َلور َكاُنوا  َلُمونَ الر :  قتادة، لقد غفل يف تفسريه هلا عن قول [41]العنكبوت:  ﴾ َيعر

بيت العنكبوت واهن  هذا مثل رضبه اهلل للمرشك مثل إهله الذي يدعوه من دون اهلل كمثل  )

)واحلقيقة امللفتة للنظر هي وصف بيت  ، وراح يفرسها بقوله:  (2)(ضعيف ال ينفعه

وإنام قال    أو نسيج..   يقل القرآن الكريم خيط العنكبوت،مل  و  ،العنكبوت بأنه أوهن البيوت 

والعلم كشف اآلن بالقياس أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثالث   بيت.. 

َعنرَكُبوِت ﴿فلامذا يقول القرآن:  مرات.. ُبُيوِت َلَبيرُت الر َهَن الر وملاذا خيتم بكلمة   ، ﴾َوإِنا َأور

َلُمونَ ﴿  ( ؟﴾َلور َكاُنوا َيعر

التفت للحضور، وقال بتعجب: أتدرون بامذا أجاب عن هذه اهلرطقة وهذا التكلف  

الواقع أن هناك رسًا بجيولوجيًا كشف العلم عنه..فاحلقيقة أن  املمقوت الذي هنينا عنه: )

  طمأنينة، و  سكينةو  بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن صفة البيت بام يلزم البيت من أمان

وهي تقتل   وهي احلاكمة عليه، تغزل خيوطه، و لتي تبني البيتفالعنكبوت األنثى هي ا

وهلذا يعمد الذكر إىل الفرار   واألبناء يأكل بعضهم بعضًا، تأكله، و  ذكرها بعد أن يلقحها 

وكل من   مقتاًل لكل حرشة..و  كميناً و و تغزل األنثى العنكبوت بيتها ليكون فخاً  بجلده..

بل مذبحة..و أنه أوهن البيوت   ،أنه ليس بيتاً ضيوف يقتل... أي و يدخل البيت من زوار

 
 .42. حماولة لفهم عرصي، ص .( مصطفى حممود، القرآن1)

 ( 38/ 20)( تفسري الطربي 2)
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   (1) ملن حياول أن يتخذ منه ملجأ(

هل رأيتم هرطقة فوق هذه اهلرطقة؟.. هل رأيتم أحدا من السلف يفرس القرآن بام  

 .. وما احلاجة ملعرفتها؟؟.. هل عرف سلفنا الصالح البيولوجيا أصال؟يسميه البيولوجيا 

الفاضل.. لو كان هذا الرجل يف زمن سلفنا الصالح  قال آخر: صدقت شيخنا 

. ولو كان يف زمن األمري العادل خالد القرسي لضحى به  .لقطعوا رأسه ورموه يف املزابل 

مثلام ضحى باجلعد بن درهم.. ويل لنا كيف عشنا هلذا الزمن الرديء الذي يتجرأ فيه مثل  

 حلديث عن القرآن. الرويبضة عىل ا هذا الصعلوك 

وأن يصدروا بعض الفتاوى يف حق الرجل،  خترج األمور عن السيطرة،  خفت أن

 ال بأس.. أظن أنكم متفقون عىل أن املحارضة غري صاحلة إللقائها يف املؤمتر..  فرحت أقول:  

قالوا مجيعا بصوت واحد: أجل.. وكيف تريدنا أن نعرض عىل العامل تلك اهلرطقة  

 املؤدية إىل الزندقة؟ 

 : سنن التاريخ و ..  القرآن الكريم 

وسنن التاريخ(، وأريتها  .. أخذت املحارضة الثانية، وكان عنواهنا )القرآن الكريم

: هذه حمارضة لعامل جليل أفنى عمره مع القرآن  ثم سلمتهم نصوصها، وأنا أقول هلم، 

الكريم تالوة وتدبرا وبحثا.. وقد استخرج الكثري من النظريات االجتامعية واالقتصادية  

وغريها من خالله.. وهو يف حمارضته هذه يستنبط لنا السنن التي تسري عليها  والسياسية 

 حركة التاريخ.. وهو.. 

. إنه  . . فأنا أعرفه أكثر مما تعرفه.قاطعني أحدهم، وهو يقول: دعنا من الثناء عليه 

من املنحرفني عن كتاب اهلل.. إنه يستعمل الرأي يف تفسريه لكتاب اهلل.. بل إنه بدل البحث  

سنن التاريخ فيه.. أليس  الواردة يف القرآن الكريم راح يبحث عن  سنن رسول اهلل  عن

 
 .251(القرآن حماولة لفهم عرصي، 1)
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 ؟ذلك عجبا 

لوح بيده ذات  يو ، وهو خيطب بصوت مرتفعـ ، وقال آخرقام فضحك اجلميع، 

تالعب باأللفاظ  ي لقد رأيته . . . إن هذه هي السفسطة بعينها . يا قوم: ـ اليمني وذات الشامل 

يقرأ له أو يستمع أن هناك شيئا اسمه )سنن التاريخ(، وأن القرآن  يحاول أن يقنع من ل

أم مراعاة    . عجبا.. هل نحن مطالبون بمراعاة سنة رسول اهلل  .الكريم قد دعا إىل مراعاهتا 

 ؟سنن التاريخ

أخرج آخر وثيقة من حمفظته، وقال: كنت أعلم أن اسم هذا األفاك سيعرض هنا،  

 من كالمه تدينونه. ف . . هوهلذا أتيتكم بام يثبت إدانت

انظروا ماذا يقول: )لقد ُبحَث يف القرآن الكريم اجلزء األعظم من مواده ومفرداته  

من زوايا خمتلفة، وهناك أيضًا زاوية أخرى للبحث تضاف إىل تلك الزوايا، من زاوية مقدار  

والقوانني والنواميس  ما تلقي هذه املاّدة من أضواء عىل سنن التاريخ، عىل تلك الضوابط 

التي تتحّكم يف عملّية التاريخ، إذا كان يوجد يف مفهوم القرآن يشٌء من هذه النواميس  

 (1) والضوابط والقوانني(

هل رأيتم كيف يتصور ببالهته وجنونه أن سلفنا الصالح تركوا له ولغريه أي زيادة  

 يمكنه أن يضيفها لفهم القرآن..  

ينتقد نقدا مبطنا تفاسري سلفنا الصالح للقصص  قال آخر: بل انظر إليه كيف 

التي متثل اجلزء األعظم  عليهم السالم، فمثال قصص األنبياءالقرآين.. لقد قال يف ذلك: )

وية تارخيية تناوهلا املؤرخون  ا من هذه املادة القرآنية. فحصت قصص األنبياء من ز

. وحينام الحظوا الفراغات  واستعرضوا احلوادث والوقائع التي تكلم عنها القرآن الكريم

ا هذه الفراغات بالروايات واألحاديث،  ون يملؤأالتي تركها هذا الكتاب العزيز، حاولوا 

 
 كتاب ]املدرسة القرآنية للسيد الشهيد حممد باقر الصدر[( النصوص املنقولة هنا بني قوسني هي من 1)
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فتكونت سجالت ذات طابع   ، أو بام هو مأثور عن أديان سابقة، أو باألساطري واخلرافات

 ( تارخيي لتنظيم هذه املادة القرآنية

ظيمة من الروايات التي حكاها لنا سلفنا  هل رأيتم كيف يتجرأ عىل تلك الثروة الع

. بل لوالهم ما عرفنا  .الصالح عن األنبياء.. والتي لوالهم ما عرفنا كل تلك التفاصيل؟

 األنبياء أصال.. هل رأيتم كيف يصفها باخلرافة واألسطورة؟

:  والدهشة بادية عىل وجهه  أخذ أحدهم الوثيقة منه، وراح ينظر فيها مليا، ثم قال 

يقول املجرم.. إنه يريد أن ينفي القضاء والقدر بسنن التاريخ..  ذا ما وا  انظر. .واوياله

اسمعوا ماذا يقول.. إنه يقول:)هذا املفهوم القرآيّن يعترب فتحًا عظياًم للقرآن الكريم، ألّننا  

هذا املفهوم، وكشف عنه وأرّص  يف حدود ما نعلم، القرآن أّول كتاٍب عرفه اإلنسان أّكد عىل  

عليه، وقاوم بكّل ما لديه من وسائل اإلقناع والتفهيم. اإلنسان االعتيادّي كان يفرّس  

أحداث التاريخ بوصفها كومًة مرتاكمًة من األحداث، يفرّسها عىل أساس الصدفة تارًة،  

. القرآن  وتارًة أخرى عىل أساس القضاء والقدر واإلستسالم ألمر اهلل سبحانه وتعاىل

الكريم قاوم هذه النظرة العفوّية، وقاوم هذه النظرة اإلستسالمية، ونّبه العقل البرشّي إىل  

أّن هذه الساحة هلا سنٌن، وهلا قوانني، وأّنه لكي تستطيع أن تكون إنسانًا فاعاًل مؤّثر، ال بّد 

تطيع أن تتحّكم  لك أن تكتشف هذه السنن، ال بّد لك أن تتعّرف إىل هذه القوانني، لكي تس

فيها، وإال حتّكمت هي فيك وأنت مغمض العينني.افتح عينيك عىل هذه القوانني، افتح  

عينيك عىل هذه السنن، لكي تكون أنت املتحّكم، ال لكي تكون هذه السنن هي املتحّكمة  

 فيك..( 

قال آخر: أعطني الوثيقة ألرى.. أظن أنه ال ينبغي أن نكتفي بمنعه من تقديم  

 .. املناسب ة فقط، بل علينا أن نبني لويل أمرنا الصالح خطره ليقرر فيه قرارهاملحارض

ٍة   أخذ الوثيقة، وراح يقرأ فيها، ثم صاح: انظروا كيف يفرس قوله تعاىل: ﴿َولُِكلِّ ُأما
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ِدُموَن﴾.. إنه ال يرجع فيها  َتقر َتأرِخُروَن َساَعًة َوال َيسر إىل قتادة وال    َأَجٌل َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهمر ال َيسر

إىل عكرمة.. وال يستند إىل السعدي وال إىل الطربي.. بل هو يعمل عقله املجرد.. اسمعوا  

ماذا يقول.. إنه يذكر أن )األجل أضيف إىل األّمة، إىل الوجود املجموعّي للناس، ال إىل هذا  

لكّل إنساٍن   الفرد بالذات، أو ذاك الفرد بالذات. إذًا، هناك وراء األجل املحدود املحتوم 

بوصفه الفردّي، هناك أجٌل آخر وميقاٌت آخر للوجود االجتامعي هلؤالء األفراد، لألّمة  

بوصفها جمتمعًا ينشئ ما بني أفراد العالقات والصالحّيات القائمة عىل أساس جمموعٍة من  

ه  األفكار واملبادئ املسندة بمجموعٍة من القوى والقابلّيات. هذا املجتمع الذي يعرب عن

القرآن الكريم باألّمة، هذا له أجٌل، له موٌت، له حياٌة، له حركٌة، كام أن الفرد يتحّرك فيكون  

حّيًا ثّم يموت. كذلك األّمة تكون حّية ثّم متوت. وكام أّن موت الفرد خيضع ألجٍل ولقانوٍن  

 ولناموس، كذلك األُمم أيضًا هلا آجاهلا املضبوطة( 

. هل  . . ثم ويله. طلع فيها مليا، ثم صاح: ويلهأخذ آخر نص املحارضة، وراح يت

ترون ماذا يقول.. إنه يريد أن ينفي كل ما ورد يف السنة من أن القيامة تقوم عىل رشار  

اخللق.. إنه يزعم أن مستقبل البرشية ممتلئ بالسعادة.. وأن الدين سيتحقق بالصورة  

ا ورد من نبوءات عن مستقبل  الكاملة.. إنه ِبذا ينفي الدجال واجلساسة.. إنه ينفي كل م

البرشية الذين يسود فيه اجلهل والظالم.. إنه يريد أن يقنع القارئ بأن يف اخللف من سيكون  

 أفضل من السلف.. 

. فأنا أكاد أتيقن أنه رافيض جمويس ملحد  .أخذ املحارضة رجل بجانبه، وقال: أرين

 خبيث. 

ت يف ذلك منذ البداية..  ثم تطلع يف املحارضة قليال، ثم قال: أجل.. لقد شكك

انظروا إنه يعترب املهدي بداية املرحلة السعيدة للبرشية.. وهو يدعو إىل توفري األجواء  

 .. بل إنه يعترب كل من عمل لذلك جنديا من جنوده. هلظهور
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رضاهتم لنا..  قال ذلك، ثم صاح يف احلضور: من سمح هلؤالء املبتدعة أن يرسلوا حما 

 وكيف تركتموها متر؟ 

مزق املحارضة بكل حقد، وهو يطلق كلامت بذيئة ال أطيق كتابتها وال نقلها  ثم

 لكم. 

:  بعد أجواء انفعالية شديدة قام رجل كان أكثرهم هدوءا ومتلكا ألعصابه، وقال

. أحدهم يربط القرآن  .. هل جئنا هنا لنسمع اهلرطقة والزندقة.دعونا من هذا اهلراء

. ماذا يريد هؤالء  .واجليولوجيا.. واآلخر يربطه التاريخ بالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا 

 من كتاب ربنا؟

 : وعلم النفس .  . الكريم القرآن  

بعد اجلدل الطويل الذي خلفته املحارضة الثانية، قدمت املحارضة الثالثة بربودة  

)منهج القرآن  هذه حمارضة بعنوان ألين أعلم أن مصريها سيكون مثل سابقاهتا، قلت هلم: 

 وهي مهمة جدا، ألن كاتبها طبيب نفيس.. الكريم يف عالج األمراض النفسية(، 

. رحم اهلل  .وما عالقة الطبيب النفيس بالقرآن : وهو يقول، بقوة قاطعني أحدهم

 امرؤا عرف قدر نفسه.. ويلنا كيف عشنا لزمان يتجرأ فيه الكل عىل احلديث عن القرآن. 

يريد أن جيعل من القرآن كتابا يف  إنه سابقيه.. الرجل مثل آخر، وقال: إن هذا  مقا 

 علم النفس.. إنه يريد منا أن نخلط كالم اهلل املقدس بام اكتشفه علم النفس املدنس. 

. لقد كتب كتابا يف هذا املجال بعنوان )القرآن وعلم النفس(..  . قال آخر: صدقت

لنفسية التي وردت يف القرآن،  وذكر أنه ليس )إال حماولة جلمع احلقائق واملفاهيم ا 

واالسرتشاد ِبا يف تكوين صورة واضحة عن شخصية اإلنسان وسلوكه، لتمهيد الطريق  

لنشأة دراسات جديدة يف علم النفس حتاول وضع األسس لنظريات جديدة يف الشخصية  
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  (1) تتفق مع احلقائق واملفاهيم التي وردت يف القرآن(

. لقد ذكر يف الفصل  .مشحون بالضالل والزندقة   إنه  ..قال آخر: لقد قرأت الكتاب 

األول من الكتاب، والذي عنونه بـ )دوافع السلوك يف القرآن( أن مشيئة اهلل اقتضت وجود  

. وذكر أنه ال  . الدوافع الفسيولوجية يف فطرة كل من اإلنسان واحليوان لتحقيق حفظ النوع

لدوافع أو إنكارها أو ما يدعو إىل كبتها،  يوجد يف القرآن أو السنة ما يشري إىل استقذار هذه ا 

إنام يدعو القرآن إىل السيطرة عىل الدوافع والتحكم فيها وإشباعها فقط يف احلدود التي  

 يسمح ِبا الرشع ملصلحة الفرد واجلامعة. 

.. فكيف  ما يدعو إليه الليرباليون والوجوديون واملالحدةمع  قأال ترونه يف هذا يتف

 نكبت ونقاوم دوافعها الغريزية؟ نصلح أنفسنا إن مل 

قال آخر: بىل.. واألخطر من ذلك أنه راح خيضع معجزات األنبياء هلرطقات علم  

النفس..  لقد ذكر يف كتابه أن هناك نوعا من اإلدراك احليس اخلارج عن نطاق احلواس مثل  

القرآن  ..وذكر مثاال لذلك بام ورد يف (4)، واالستهتاف (3)، والتخاطر(2) االستشفاف

الكريم من أن يعقوب عليه السالم شم ريح ابنه يوسف حينام حتركت القافلة التي حتمل  

 قميصه من أرض مرص بعيدا عن املكان الذي يوجد فيه يعقوب بمسرية عدة أيام. 

قال آخر: واألخطر من ذلك أنه راح حيول العبادات التي أمرنا اهلل بأدائها إىل  

 العبادة، وإنام معاجلة املشاكل النفسية.  مصحات نفسية، ليس الغرض منها 

. لقد حول الصالة بفهمه السقيم من عبادة هلل إىل وسيلة لتحقيق  .قال آخر: أجل 

الصفاء الروحي واالطمئنان القلبي واألمن النفيس. واعترب أن انرصاف اإلنسان عن  

 
 ( أشري به إىل د. حممد عثامن نجاِت أستاذ علم النفس بجامعتي القاهرة والكويت كتابه القيم بعنوان )القرآن وعلم النفس(1)

 ( هو رؤية األشياء أو األحداث البعيدة اخلارجة عن جمال حاسة اإلبصار.2)

 خواطر وأفكار شخص آخر يكون يف الغالب يف مكان بعيد.( هو إدراك 3)

 ( هو سامع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن جمال حاسة السمع.4)
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احة العقل  فس، ورمشاكل احلياة أثناء الصالة يبعث فيه حالة من االسرتخاء التام وهدوء الن

 ختفيف حدة التوترات الناشئة عن ضغوط احلياة اليومية.   وبالتايل يساعد ذلك عىل 

قال آخر: بل إنه ذكر عند حديثه عن الدعاء كالما خطريا، فقد قال: )ويف الدعاء  

يقوم اإلنسان بمناجاة ربه ويبث إليه ما يشكوه وما يعانيه من مشكالت تزعجه وتقلقه.  

ري اإلنسان عن مشكالته يساعده عيل التخلص من القلق، وإذا كانت حالة  وإن جمرد تعب 

اإلنسان النفسية تتحسن إذا أفيض اإلنسان بمشكالته لصديق محيم، فام بالك إذا أفيض  

 بمشكالته هلل سبحانه( 

قال آخر: ونفس اليشء قام به من حتريف الصيام عن معناه العبادي إىل معناه  

ام فوائد نفسية عظيمة، ففيه تربية وهتذيب للنفس وعالج لكثري  النفيس.. فذكر أن )للصي

من أمراض النفس واجلسم، فالصيام تدريب لإلنسان عيل مقاومة شهواته والسيطرة  

عليها، وبالتايل تعليم اإلنسان قوة اإلرادة وصالبة العزيمة يف سلوكه العام باحلياة..  

ذلك إىل الرب واإلحسان وبالتايل تقوي روح  والصيام جيعل الغني يشعر بآالم الفقري فيدفعه  

 التعاون والتضامن يف املجتمع( 

قال آخر: ونفس اليشء قام به من حتريف الزكاة حيث ذكر أهنا )تعلم املسلم حب  

اآلخرين، وختلصه من األنانية وحب الذات والبخل والطمع وتقوي الشعور باالنتامء  

 االجتامعي( 

. حيث ذكر أن )زيارة األماكن  .حتريف احلج قال آخر: ونفس اليشء قام به من

املقدسة متد املسلم بطاقة روحية روحية عظيمة تزيل عنه كروب احلياة ومهومها، وتغمره  

بشعور عظيم من األمن والطمأنينة والسعادة... واحلج تدريب عيل حتمل املشاق والتعب  

 األمم والطبقات( وعىل التواضع، ويقوي الروابط بني املسلمني من مجيع األجناس و

قال آخر: بل إنه عند حديثه عن التوبة حوهلا عن مسارها متاما، فذكر أن )الشعور  
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بالذنب يسبب لإلنسان الشعور بالنقص والقلق، مما يؤدي إىل نشوء أعراض األمراض  

النفسية.. ويمدنا القرآن بأسلوب فريد يف عالج الشعور بالذنب أال وهو التوبة، فالتوبة  

 الذنوب، وتقوي يف اإلنسان األمل يف رضوان اهلل فتخفف من حده قلقه( تغفر 

قام آخر، وقال: أرى أن الرجل زنديق، وأنه ال يكفي أن نرمي حمارضته يف املزبلة..  

 بل نحتاج إىل رمي رأسه أيضا..  

. وكربت معهم خشية عىل رأيس أن ترمى.. واستغفرت يف  .كرب اجلميع لكلامته هذه 

 تكبري الذي ال أزال نادما عليه. رسي من ذلك ال

 : . وسنن التغيري . القرآن الكريم 

وقلت  ، الرابعة، أخذت املحارضة الثالثةبعد اجلدل الطويل الذي خلفته املحارضة 

 . .ودت  (.. وهي جل. وسنن التغيري. : وهذه حمارضة بعنوان )القرآن الكريمهلم

. إنه  .فمك بذكر اسمه . وال تنجس .اسكت: وضع أحدهم يده يف فمه، وهو يقول

  ، مقوالت غاندي يف الالعنف. لقد تأثر ب. رويبضة مارق، تلميذ من تالميذ اهلنود املرشكني

بل هو يتصور أن الدين يمكن أن ينترش ويؤمن الناس به من غري أن نستعمل أي سيف أو  

يد أن  ير .. ال بخالد والقعقاع.. إنه بالل احلبيش واحلسنيرمح.. إنه يريد منا أن نقتدي ب

 أو أمة من القتىل.  ، املسلمني شعبًا من الشهداءجيعل من 

قال آخر: صدقت.. فقد رأيته يف كتابه ]مذهب ابن آدم األول[ يدعونا إىل أن نقول  

ُتَلَك إيِنِّ أَ   ﴿ ملن يريد قتلنا:   ُتَلنِي َما َأَنا بَِباِسٍط َيِدَي إَِليرَك أِلَقر َخاُف اهللاَ  َلئِنر َبَسطرَت إيَِلا َيَدَك لَِتقر

َعاملَنَِي  . ألن  .غافال عىل أن اآلية مرتبطة برشع من قبلنا، ال برشعنا [28]املائدة:  ﴾َربا الر

رشعنا رشع لنا أن نعاقب، بل أن نبادر إىل العقوبة.. فال دين من دون عنف.. وهو يقول  

 بالالعنف. 
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الرجل.. فوجدت أنه  : لقد بحثت عن  (1)قال آخر، وكان يظهر عليه اهلدوء والوقار

.. بل هو ـ وإمعانا يف حبه لقومه ـ ال يرتدي  رشكيس. بل هو . ليس عربيا.. ال أبا وال أما 

 . القبعة الرشكسية. وإنام يرتدي .العاممة التي ارتداها رسول اهلل  

وبعد بحث طويل يل يف هذا املجال وجدت أن الرشاكسة الذين ينحدر منهم هذا  

. ومتأثرون أيضا .انة الشامانية القديمة التي كانت تنترش يف القوقازديالرويبضة متأثرون بال

. ألن الرشاكسة وغريهم من األمم غري العربية،  بعقائد الزرادشتية واهلندوسية والبوذية. 

وبسبب بعدهم عن لغة القرآن الكريم، بقوا حمافظني عىل الكثري من اهلرطقات التي كان  

   يؤمن ِبا أسالفهم.

فالالعنف هو عقيدة دينية هندوسية وبوذية وجاينية وطاوية  . . قتقال آخر: صد

غاندي حينام  . وعقيدة عند ديانات جديدة مثل نيو أيج وغريها.  ي وه  ، وكونفوشية وتيبيتية

ففي اهلندوسية مخس   .كان يرتكز إىل مبادئ دينية هندوسية طبقية.  ،نادى بالالعنف

ويتوجب عليها دينيًا أن تلتزم  ، الطبقاتوتعترب الطبقة اخلامسة أدنى تلك .. طبقات

 أطلق شعار الالعنف. هلذا و  .بمكانتها الطبقية.. وكان غاندي من تلك الطبقة. 

اهلندوسية والبوذية  تلك الديانات الوثنية كالالعنف يف قال آخر: صدقت.. ف

مع  يصور بوذا وجيان ومها )إهلان هندوسيان( يتعايشان  ، حيث  واجلاينية مبدأ ديني أسايس

األفاعي والنمور واحليوانات. وتنتقل البقرة بحرية وتتبخرت يف مشيتها يف دروب وشوارع  

ألن مبدأ الالعنف اهلندويس يوجب عىل الناس تقديسها وعبادهتا. فال عنف مع   ،اهلند

. وكلنا نسمع عن النباتيني الذين ال  .احليوان ومع الطبيعة ومع النبات ومع احلجر نفسه 

 . وذلك انطالقًا من مبدأ الالعنف الذي يمنع ذبح احليوان. . يوانيأكلون حلم احل 

قام آخر، وراح خيطب بصوت مرتفع، وهو يلوح بيده ذات اليمني، وذات الشامل:  

 
 ( االنتقادات املوجهة جلودت سعيد هنا منقولة بترصف شديد من مقال بعنوان: انتهى زمن جودت سعيد، ملحمد نمر املدين.1)
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. أخربوين  . . هذه عاقبة ابتعادنا عن منهج السلف. . ما هذا.. أين وصل بنا األمر. يا قوم

ما حاجتنا  . حرموا من نعمة اإلسالم ؟.ما حاجتنا ألن نعتقد بعقائد أولئك الذين بربكم 

 ؟اسمه غانديمنبوذ  قزم حقريألن نعتقد بعبارة قاهلا 

ثم راح يرسع يف كالمه، ويرطن فيه، حتى أين مل أفهم ولو كلمة واحدة، فقد كانت  

 .. أو تذبحها   كلامته يسابق بعضها بعضا، وكل كلمة تالية تبلع التي سبقتها 

كالم البرش بأصوات األنعام، جلس وهو يلهث من  وبعد فرتة طويلة اختلط فيها 

ت الديانة  . مهام كان شأنه.. ومهام كان. : ال بأسكثرة حديثه.. فقام آخر أكثر هدوءا، وقال

نطلع عىل حمارضته.. فلعله تاب فيها عن تلك اهلرطقات التي كان   . دعونا .التي تأثر ِبا 

 يؤمن ِبا. 

: (1) عليها برسعة، ثم صاح، وكأن عقربا لدغتهقال ذلك، ثم أخذ املحارضة، واطلع  

متأثرا بتلك الديانات فقط.. بل  ماذا يقول.. يبدو عليه أنه ليس  الرويبضة  انظروا إىل السفيه  

إِنا اهللاَ اَل   ﴿ معلقا عىل قوله تعاىل: . لقد قال . أنظروا.. امللحدة بالشيوعية  أيضا  متأثر هو 

ٍم َحتاى ُيغَ  ُ َما بَِقور وا َما بَِأنرُفِسِهمر ُيَغريِّ ُ الفكر املاركـســـي لبه ومبتداه  ): [11]الرعد:  ﴾ريِّ

ومنتهاه يف إدراك حمتوى هذه اآلية، حيث ملحوا قدرة اإلنسان عىل صـنــع التاريخ، والقيام  

بعملية التغيري، فهذا الضجيج الذي أحدثه الفكر املاركيس خالل أكثر من مئة عام، إنام كان  

  (2)الفكرة وإدراكهم هلا(تبنّيهم هلذه 

أن يصدر مثل هذا الرأي  هل رأيتم هرقطة فوق هذه اهلرطقة.. أال ترون من العجب  

يسعى لـحـل مشاكل األمة اإلسالمية، فإذا به  تصور أنه داعية، بل يتصور أنه عن رجل ي

 
. قام بجمعها 66، 65، 64، 63هنا من مقاالت لعادل التل يف جملة البيان يف األعداد  ( بعض االنتقادات املوجهة جلودت1)

 مع غريها ونرشها يف كتاب بعنوان ]أخطار النزعة املادية يف العامل اإلسالمي[

 .. 219( اقرأ وربك األكرم، جودت سعيد، ص2)
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يشهد للفكر الـمـاركـسـي باألصالة والثناء عليه، وكأنه بأسلوبه هذا ُيشعر الناس أن مصدر  

ومــــن خــالل ذكر اآليات القرآنية    - الفكر املاركيس من كتاب اهلل، وظن أنه ِبذه الطريقة  

 املسلمني..  يتمكن من تدعيم منهجه املادي بني   -

األغرب من ذلك هو دعوته  : م قالاملحارضة، واطلع عليها قليال، ث آخر أخذ 

الشباب املسلم إىل القيام بعملية التغيري، انطالقًا من هذا املبدأ، إهنا دعوة سافرة لتبنّي منهج  

وكذلك إذا تذكرنا أن علينا أن ال نبخس الناس أشياءهم، وأن  اسمعوا ماذا يقول: )املادية،  

الصواب الذي يف النظرية   احلكمة ال ترض من أي وعاء خرجت، فإن االعرتاف بجانب

املاركسية ال يرضنا شيئًا، ولكن إذا رفـضـنا جانب الصواب بسبب جانب الكفر الذي  

  (1) عندهم ال نكون مصيبني(

الشيوعيني املالحدة،    أي حكمة عند املاركسيني هل رأيتم جنونا فوق هذا اجلنون.. ف

 م؟ .. وهل يمكن لعاقل أن يصدق أي مقولة هلوأي صـــواب لدهيم 

عىل   االطمئنانقال آخر، وهو يمسك باملحارضة: انظروا إليه، وهو يدعونا إىل 

يؤكد أن اخلـوف علـى آيات اهلل مستبعد يف ظل األفكار الشيوعية  بل  ،  أنفسنا من الشيوعيني 

مل يعد هنا ما جيعلنا نخاف عىل آيـــات الكتاب، ألن آيات اآلفاق واألنفس ستبني  ) فيقول: 

 (2)  هي احلق( أن آيات الكتاب

  وا أفكار الشيوعيني وَدع وا : خذمن حيث ال يشعر  يقولهذا اإلمعة  لسان حال إن 

خــذ مــن أقــواهلم وما عليك من  ): املضلليستمد هذا من املثل الشعبي .. ولعله كفرهم 

 ( أفعاهلم

لكن حني يصل )املاركيس( مـن أقواله إىل  رصاحة، فقال: )و عرب عن ذلك بل إنه 

 
 .80( حتى يغريوا ما بأنفسهم، جودت سعيد، ص1)

 .80بأنفسهم، جودت سعيد، ص( حتى يغريوا ما 2)
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هنا نقول    - القول: بأنه أصبح بناًء عىل ذلك من الواجب نبذ كل نظرية إيامنية عىل اإلطالق  

له: إن هذه النتيجة من تلك املقدمة هي الفكرة الطوباوية الناشئة عن الكراهية والعاطفة ال  

 (1) عن الدراسة املوضوعية(

صــراحــة للتمسك بالفكر املاركيس من  دعو يف حمارضته ب. إنه ي.قال آخر: صدقت 

وحني  : ) يقولفخالل الدعوة لألخذ بجانب الصواب الذي اكتشفه يف النظرية املاركسية، 

يقول املاركيس: إن دراسة التاريخ االجتامعي أصبحت علاًم، ينبغي أال نقول له أخطأت،  

ة قادرة عىل إعطائنا حقائق موضوعية،  بل نقول له: هذا حق، وإذا اعترب أن مظاهر الطبيع

عـلـيـنـا أن نراه تقـريــرًا بأن آيــات اآلفاق تعطي حقائق موضوعية، ونزيد له أيضًا: بأن 

  (2) آيات األنفس كذلك تعطي حـقــائق موضوعية(

هل رأيتم يا قوم يف حياتكم مجيعا هرطقة أعظم من هذه اهلرطقة.. لو أن هذا الرجل  

فنا األول، وملوكنا الصاحلني العادلني، وخصوصا املتوكل منهم، لقطع  كان يف عهد سل

 لسانه كام قطع لسان ابن السكيت.. 

قال آخر متحرسا: إن سكوتنا نحن عن هذا وأمثاله هو الذي جرأهم عىل الدين..  

ولو أننا انتهجنا معهم منهج سلفنا الصالح ملا قامت هلم قائمة، ولدخلوا جحورهم مثلام  

 تزلة يف جحورهم يف عهد سلفنا األول. دخل املع 

. فام باليد حيلة.. لقد كان هلم ملوك عادلون،  .قال آخر: كف عن حزنك يا أخي

وخلفاء صاحلون، أتاحوا هلم قمع املبتدعة، أما نحن اآلن.. فأنتم تعلمون أن هذه اهليئات  

اإلنسان..  الدولية املبتدعة صارت تتدخل يف كل صغرية وكبرية من شؤوننا باسم حقوق 

 حتى أهنم ألغو الرق.. وهل يمكن لدين من األديان أن يقوم من غري ترشيع الرق؟ 

 
 .81( حتى يغريوا ما بأنفسهم، جودت سعيد، ص1)

 .81( حتى يغريوا ما بأنفسهم، جودت سعيد، ص2)
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قال آخر: لكن البد من عمل ما.. فال ينبغي أن نرى أحكام األسالم وهي تنسخ  

 حكام حكام.. ألغو الرق.. وألغو اخلالفة العادلة.. وسيأِت اليوم الذي يلغون فيه الصالة. 

. فاألمور تسري يف صاحلنا.. وسرتيكم األيام رجاال، حييون هذه  .قال آخر: ال تقلقوا

 أو بإذنه اخلفي.  ،السنن مجيعا، بإذن السلطان العلني

 *** 

بعد أن قدمت الكثري من املحارضات التي حتاول أن تستنبط من القرآن الكريم ما  

أنوي أال  يرتبط بجوانب احلياة املختلفة، مل تبق بني يدي إال جمموعة حمارضات كنت 

أعرضها أبدا، ألهنا مل تكن تتناسب إطالقا مع اجلهة التي سيقام فيها املؤمتر.. باإلضافة إىل  

 أهنا بالكاد تفهم من العرب املختصني، فكيف باألجانب.. 

 لكني مع ذلك، وإبراء للذمة، ولبالهتي وقلة جتربتي، رحت أقدمها هلم.. 

ارضة بعنوان )ال النافية اجلنس  أخذت املحارضة األوىل، وقلت بربودة: هذه حم

 ومواردها يف القرآن الكريم(.. وال أظنه يصلح هلذا املؤمتر.. فهو.. 

. أعرف صاحب هذا البحث  .قاطعني أحدهم، وهو يقول بحامسة: كيف تقول هذا

. لقد كتب يف كل احلروف القرآنية، وبني مواضعها املختلفة، وأحصاها إحصاء  .جيدا

 دقيقا. 

حمارضاته يف قمة اجلامل والروعة.. وهو فوق ذلك فصيح.. خيرج   . .قال آخر: أجل 

 احلروف خمارجها بدقة عالية. 

 . البد أن نمرر هذه املحارضة. .. أجل .قال آخر: أجل 

 . أنتم تعلمون جيدا ملن نريد أن نلقي هذه املحارضة.. . قلت: ولكن

 نا ماذا نفعل.. قالوا مجيعا بصوت واحد: دورنا أن تقدم لنا املحارضات، ال أن تلقن 

صمت، ثم أخذت حمارضة أخرى بعنوان )وجوه إعراب البسملة(، فطاروا فرحا..  
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 ووافقوا عليها باإلمجاع. 

أخذت حمارضة أخرى بعنوان: )التحقيق العلمي يف عدد فتية أهل الكهف(، فوافقوا  

 باإلمجاع من غري اعرتاض. 

 هذه املسائل؟  قلت هلم: ولكن أال ترون القرآن الكريم هنى عن البحث يف 

غضب أحدهم، وقال: ولكن سلفنا بحثوا فيها حتى أهنم سموا كلب أهل الكهف..  

إن معرفة احلقيقة يف هذا الباب تدل عىل الرسوخ يف العلم.. ونحن نميز أعلمنا بمعرفة هذه  

 الدقائق. 

وهكذا بقيت أقدم هلم أمثال هذه املحارضات، فيوافقون عليها من غري أي  

 اعرتاض. 

ام من ذلك االجتامع أقيم املؤمتر، ونقلته القنوات الفضائية العاملية، وحرضه  بعد أي

األساتذة الكبار.. وقد خرجوا بام أكد هلم كل مواقفهم من اإلسالم واملسلمني.. بل  

  وأضافوا إليها اعتبار القرآن الكريم سببا فيام يعيشه املسلمون من ختلف وعنف ورجعية.
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 مناظرة فاشلة 

َسنُ ﴿من منطلق قوله تعاىل:  تِي ِهَي َأحر َل الركَِتاِب إِالا بِالا اِدُلوا َأهر   ﴾ َواَل جُتَ

[ كنت أتابع باهتامم املناظرات التي جتري أحيانا بني علامء املسلمني،  46]العنكبوت: 

ورجال الدين من املسيحيني، ولكني مل أكن أحلم أبدا أن أكون أنا يف اليوم من األيام طرفا 

  هذا احلوار.. وطرفا فاشال فيها.يف

لقد كانت فرصة عظيمة أتيحت يل يف اجلامعة التي أعمل ِبا، ويف قسم مقارنة  

. فقد زار بلدتنا بعض رجال الدين املسيحي من العرب، وراح يطلب من اجلامعة  .األديان

س  بكل ثقة مناظرة علمية حول مدى التحريف الذي أصاب القرآن الكريم، وأنه لذلك لي

 كلمة اهلل األخرية للبرشية. 

وقد كان املوضوع سهال بالنسبة يل، فلم أحتج إىل حتضري كثري، بل اكتفيت بمراجعة  

 بعض ما كتبته يف كتايب )الكلامت املقدسة( الذي خصصته هلذا الغرض. 

وجاء اليوم املوعود، وحرض الناس، وبدأت يف احلديث حول ما حفظ اهلل به كتابه  

 بديل والتحريف.. واستدللت لذلك بالوثائق التارخيية الكثرية.. من التغيري والت

وعندما جاء دوره، قال يل، أو للجمهور: أنا ليس من طبعي أن أكثر احلديث يف  

. فأجبني بكل  .. أنا أحب فقط أن أديل بالبينة بسهولة ويرس ليفهمني مجيع الناس. التفاصيل

 رصاحة عن كل سؤال أسألك إياه.

 . فاسأل ما بدا لك. . : أنا حارضقلت

تصورت يف البداية أنه سيسألني عن بعض الشبهات التي يوردها املبرشون  

واملسترشقون والالدينيون، والتي عفا عليها الزمن، وحفظت الردود عليها كام أحفظ  

السورة من القرآن.. لكني فوجئت أنه يسألني أسئلة ال عالقة هلا بكل ذلك.. فعلمت أنه  

 يوقعني فيه.  خيطط لفخ يريد أن
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 قال يل: أليس اإلقرار أعظم األدلة؟ 

 . ولكن ما تقصد؟.: بىل قلت

قال: أرأيت إن أتيتك بشهادات العقالء والعلامء من أهل دينك عىل حتريف القرآن  

 أكون بذلك قد برهنت الربهان الكايف عىل التحريف؟ 

فسيغلبني، ألننا نحن أيضا  مل أدر ما أقول، فأنا أعلم أين لو قلت له: ال أقبل ذلك.. 

نستدل عىل ما وقع يف الكتاب املقدس من التحريف بشهادات الربوتسنت واختالف النسخ  

 يف الكتاب املقدس ونحو ذلك.

 . ألين ال أدري ما الذي خيطط له.. وإن قبلت.. فسأصدم أيضا 

ون  . فعلامء املسلمني هم الذين يمثل.مل أدر إال وأنا أقول من غري أن أشعر: أجل

 اإلسالم.. ولكن أنت تعلم أن يف املسلمني مذاهب وطوائف..

. أنا أراعي هذا.. فأخربين ما هي الطوائف الكربى يف املسلمني، والتي  . قال: ال بأس

 يمكن االستناد إليها، واالعتامد عىل أقواهلا. 

 . والشيعة   السنة  مها   – تعلم  كام  –: الطائفتان الكبريتان يف املسلمني قلت

. إذن لو أين أثبت لك بأن السنة والشيعة كالمها يقوالن بتحريف  .جيد جداقال: 

 . فهل تسلم يل؟.القرآن 

 . . . فقد فاجأين بام مل أحرض له نفيس. . وما الذي خيطط له.مل أدر ما أقول 

لكني مع ذلك، وبحكم سالمة فطرِت يف ذلك احلني من النزاعات الطائفية التي  

. فأنا عىل ثقة من أن القرآن الكريم متواتر،  .قلت: ال بأسأصابت املسلمني يف مقاتلهم، 

 وأن ذلك متفق عليه عند املسلمني مجيعا. 

. أو أظن أنك إنسان كالسيكي  .نظر إيل، وقال: أظن أن معلوماتك ال تزال قديمة

 ال تزال تتعلم من الورق فقط.. أو أنك ال تعرف عامل النت، وعامل القنوات الفضائية. 
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 قة ذلك بام نحن فيه؟: وما عال قلت

قال: إن أبسط إنسان متابع هلذه الوسائل العرصية خيربك بأن املسلمني خمتلفون يف  

 تواتر القرآن وعدم حتريفه. 

. لدي آالف الشهادات من مجيع طوائف املسلمني تثبت أن  . : هذا مستحيلقلت

 . القرآن الكريم الذي بني أيدينا هو نفسه الذي أوحي لرسول اهلل 

. بل سأترك رجال دين مسلمني يتحدثون بدال  .لن أتكلم أنا كام ذكرت لكقال: 

 عني. 

 التفت لعيل أرى هؤالء العمالء اخلونة الذين يتحدث عنهم، لكني مل أجد أحدا. 

. ثم  . نظر إيل بسخرية، وقال: لقد ذكرت لك أنك ال تزال تعيش يف القرون الوسطى

 لذين أحتدث عنهم موجودون هنا. أخرج فالشة صغرية من جيبه، وقال: العلامء ا

ثم بادر ووضع الفالشة عىل اجلهاز، وربطها بشاشة كبرية، ثم قال: ها أنا املسيحي  

. فإن شئت أن جتيبهم، فأجبهم  . املسامل قد تركت حصتي من املناظرة لكم أنتم أهيا املسلمون

 بدال عني. 

الطائفة األخرى   لقد أحرضت علامء من كال الطائفتني الكبريتني كالمها يذكر عن

أهنا تقول بتحريف القرآن، فإن مجعنا بينهام، فهذا يعني بالرضورة أن املسلمني متفقون عىل  

 حتريف القرآن. 

بدأ الرشيط، وقد ظهر فيه مجع من علامء املسلمني بعضهم يرتدي عمة أزهر مرص،  

  وبعضهم يرتدي عمة أزهر لبنان، وآخرون يرتدون مالبس اهلنود والباكستانيني 

 والسعوديني وغريهم.. وكان الكل عليه سيام العلامء ووقارهم. 

. وكانت األحقاد بادية عىل وجوههم، ويف ثنايا األلفاظ التي ينطقون  .وتكلم اجلميع

.  .. املجرمون.ِبا، فقد كانوا كلام ذكروا كلمة )رافضة( يعقبوهنا بكلامت مثل )اخلبثاء 
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 (.. وألقاب أخرى كثرية أنزه لساين عن ذكرها. الكفار.. الزنادقة.. أخبث األمم.. األراذل 

 وقد حاول اجلميع بكل طرق االحتيال أن يلبس الشيعة القول بتحريف القرآن. 

بعد أن انتهى من استعراض الرشيط، أردت أن أحتدث وأقول بأن هؤالء كذبة  

من  وليسوا علامء، وأن أكرب علامء الشيعة عىل مدار التاريخ يشهدون عىل سالمة القرآن 

. وأن كبار  .التحريف، وأن القرآن الذي يتلونه هو نفسه القرآن الذي يقرؤه كل املسلمني 

 علامء السنة يشهدون لذلك أيضا.

. فلوال  . لكنه مل يتح يل الفرصة.. بل قال يل: ال تتصور نفسك أكرب من هؤالء العلامء

 .  .أهنم ثقاة ومقبولون عند املسلمني ملا كانت هلم كل تلك املناصب

.  .. لست سوى رويبضة بالنسبة هلم. ثم نظر إيل باحتقار، وقال: أنت أهيا النكرة

 ؟أخربين ما هي القنوات التي استضافتك لتمثل علامء املسلمني 

لقناة واحدة ال تلفزيونية وال  يف حياِت . فأنا أعلم أين مل أدل بترصيح واحد .سكت

 . وال حتى إذاعة. .أرضية

 مؤسسة علمية رسمية انتميت أو رأست؟قال: فأخربين يف أي 

 : أنا أستاذ متخصص يف هذه اجلامعة.. أال يكفي هذا؟ قلت

. وهم متواضعون.. ويستفيدون من هؤالء املشايخ  .قال: هناك مئات اآلالف مثلك 

 الذين تريد أن ترفع نفسك إىل مكاهنم. 

أثبوا أن  أردت أن أحتدث، فقال يل: سمعنا الطرف األول، وهم أهل السنة الذين 

الشيعة يقولون بتحريف القرآن.. واآلن هيا نستمع إىل ما يقوله الشيعة يف حتريف أهل السنة  

 للقرآن.. ليكمل لنا الدليل بشقيه. 

لست أدري كيف كنت عىل ثقة من أنه لن جيد من علامء الشيعة من يقول بذلك..  

. كالمها من الشباب، وكالمها يدير قناة فضائية  .لكني فوجئت بإحضاره علمني كبريين
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 إحدامها يف بريطانيا، والثانية يف أمريكا. 

.  . وقد راح هذان األمحقان خيربان العامل أمجع بأن أهل السنة يقولون بتحريف القرآن

ويأتون بالشهادات عىل ذلك.. والتي ال يقبلها عدول أهل السنة وعلامءهم الكبار، ألن  

 تداوله أهل السنة هو نفسه املصحف الذي يتدوله الشيعة. املصحف الذي ي 

. ولكنها تبقى  .. أنا أحرتم وجهة نظرك.أردت أن أقول هذا، لكنه قال يل: ال بأس

 وجهة نظر شخصية ال متثل املسلمني.. وال ترقى ألن متثل اإلسالم..  

 ؟.. وهي متثل أكثر املسلمنيصحت بقوة: كيف تكون وجهة نظر شخصية 

. فلنجر تصويتا، لتعرف هل أنت متثل  .ال: إذن ما دام األمر كذلك ضحك، وق

 ؟. أم أنك متثل املسلمني واإلسالموجهة نظرك الشخصية.

 قلت بكل ثقة: أنا أقبل ما تطرحه عيل. 

 قال: فلنبدأ ِبذه القاعة. 

 كنت عىل ثقة تامة من أن القاعة ستصوت لصاحلي، فقلت: أنا أقبل بام طرحته. 

 . أم من الشيعة؟.ر هذه القاعة من أهل السنة سألني: هل مجهو

. نعوذ باهلل أن نكون من الرافضة  . واجلامعة  صاح املدير من بعيد: نحن من أهل السنة 

 اخلبثاء. 

:  ، واالبتسامة الصفراء بادية عىل وجهه، وهو يقول هنا نظر إيل رجل الدين املسيحي

 فلنبدأ التصويت.. 

صوت عىل أن الشيعة أو الرافضة يقولون  التفت للجمهور، وقال: من كان منكم ي

 بتحريف القرآن، فلريفع يده. 

. ومل يسعفني برصي  .. فقد ارتفعت كل األيدي.لقد كانت مفاجأة كبرية بالنسبة يل 

 ألرى األيدي التي مل ترفع. 
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  - . من منكم . . سأكمل التصويت.. لكن ال بأس. نظر إيل، وقال: أظن أنني فزت

 الشيعة أو الرافضة ال تقول بتحريف القرآن. يرى بأن  - معرش احلارضين 

 .  .، وقال: أنا أقول بذلكيدهيف آخر القاعة رفع رجل 

لكنه ما إن قال ذلك حتى رماه الناس بأبصارهم، ثم راحوا يرمونه بأيدهيم وأرجلهم  

 بكل قوة، ويقولون: لقد كنا نشك يف كونك عبدا من عبيد الرافضة، وعميال من عمالئهم..

انتهت املناظرة، وفاز رجل الديني املسيحي، وخصم من مرتبي مبلغ حمرتم كلفني  

ني جمرم أو خائن أو  نأياما من التقشف.. وكان الناس ينظرون إيل فرتة من الدهر، وكأ

عميل، وقد كنت أتصور أن ذلك بسبب هزيمتي أمام رجل الدين املسيحي، لكني علمت  

ي ووجهت ِبا هي دفاعي عن الشيعة يف عدم قوهلم  بعد ذلك أن سبب كل تلك القطيعة الت

 بتحريف القرآن. 

.  . ، وطهارة عرضه الرشيفبعد فرتة دعيت إىل مناظرة أخرى تتعلق بعصمة النبي  

فعلمت أنني سأهزم فيها أيضا، ألنني بعد أن حصل يل ما حصل رصت أتابع القنوات  

دايا املجانية التي يقدمها  الفضائية، وأزور شبكات التواصل االجتامعي، وأرى تلك اهل

 املسلمون للمخالفني هلم. 
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 القاتل الربيء 

عندما حتصل اجلرائم الكبرية، ونذهب إىل املحاكم نرى بأعيننا مصداق ما قاله  

 الشاعر: 

 وقـــاتل النــفــس مأخوذ بفــعلــته     

 وقـــاتل الــروح ال يــدري به أحـــد    

. ألين وبحكم  .تعرفوا  القصة من آخرها إىل أوهلا ال تستعجلوا يف اإلنكار عيل حتى  

االنتكاسة التي نعيشها يف واقعنا املرير أرى أننا نحتاج أحيانا لنبدأ من اآلخر، ثم ننطلق إىل  

 . فال يرشح اآلخر مثل األول. . األول

يف تلك املحكمة بدأ القايض اجللسة، وطلب إحضار  املتهم الذي قتل شيخا من  

 ذين زاروا تلك البلدة بمناسبة إحياء مولد من املوالد. مشايخ الصوفية ال

كان املتهم رابط اجلأش، مع أن كل األدلة ضده.. وكأنه متيقن بالرباءة، أو ينتظر أن  

 يزف إىل اجلنان. 

نطق املدعي بدعواه، ومل حيتج إىل أي مشقة يف إثباهتا، فقد حصل القتل يف املسجد،  

نرب، ويف موضع يسمح له برؤية احلادثة بدقة، وهلذا  وعىل عني اإلمام الذي كان عىل امل

 بمجرد أن انتهى من دعواه طلب القايض اإلمام ليقدم شهادته. 

كان اإلمام فحال يف اخلطابة، فلذلك صعد إىل املحل الذي يستجوب فيه الشهود،  

يفته أن يطلب  وراح يقدم خطبة يف حرمة القتل، ويف فداعة اجلريمة التي قام ِبا املتهم.. ومل  

من القايض أن يقوم بالقصاص العادل منه.. ومل يفته كذلك أن يشكر الرشطة والداخلية  

. وغريهم عىل اجلهود التي يقومون ِبا من أجل  .واحلكومة ورئيس اجلمهورية والقايض 

 محاية املجتمع من أمثال ذلك املجرم. 

. وكان القايض  . . وكان احلضور يكربون أحيانا، وأحيانا يصفقون. كان يتحدث
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 . . حييا، فرتك له الفرصة ليتحدث

أما حمامي املتهم، فلم جيد إال أن يطلب التيسري عليه يف احلكم باعتباره رب أرسة  

 .  .فقرية، وكونه متدينا جديدا، وقد تصور أنه يقوم بعمل رشعي 

. كيف  .وعندما قال هذا قام اإلمام بدون استئذان، وراح يصيح: ما هذه اجلريمة 

. ألنه استخدم الدين يف  .. أطالب بتسليط أشد العقوبات عليه. يتحول الدين إىل أداة للقتل

 ؟اإلرهاب

 .  . أوقفه القايض بعد أن هدده بإيداعه السجن إذا مل يسكت

. وكان  . كان املتهم يرفع يده كل حني ليطلب احلديث لكن القايض مل يكن يسمح له

. فلم جيد املسكني إال أن يكتفي  .القايض حمامية يقرتب منه، ويطلب منه أن يستجدي

 باالستجداء دون أن يعرض ما يريد أن يقوله بدقة. 

 . . . وكان احلكم فيها واضحا، وهو إعدام القاتل.مل تطل املحاكمة كثريا 

. شاكرين للقاضني  .وبمجرد أن نطق القايض باحلكم صاح اإلمام وبطانته مكربين 

 احلكم العادل الذي نطق به. 

اجللسة رحت إىل بيتي، وفتحت هاتفي الذكي الذي كان يسجل صوتا  بعد تلك 

 وصورة كل ما حصل يف ذلك اليوم املشؤوم.. 

ظهر اخلطيب، وهو يف طريقه إىل املنرب يلتفت للصفوف األوىل، وإذا به يرى شيخا  

من مشايخ الطرق الصوفية جيلس صحبة مريديه الذين تعودوا أن حيرضوا لذلك املسجد  

. ولكنهم رعاية لوحدة املسلمني وحلرمة اجلمعة، كانوا حيرضون وال  . ون فيهمع ما يسمع 

 يبالون ملا يقال هلم، أو ما يقال فيهم.  

عندما صعد اخلطيب املنرب راح يستجمع كل قواه الغضبية ليكون منها صاروخا  

حد  نوويا هيجم به عىل املحيطني به، ليقيض عليهم قضاء هنائيا، وهو ضامن بأنه ال يوجد أ 
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: )من قال لصاحبه واالمام    . ألهنم مجيعا ملتزمون بوصية رسول اهلل  .جيرؤ عىل مقاطعته 

    (1)خيطب انصت فقد لغا ومن لغا ال مجعة له(

بعد انتهاء اآلذان قام اخلطيب، ورمى برشارة برصه إىل احلضور الذين كان أكثرهم  

 رة من أصحاب الشيخ وتالميذه. من العوام البسطاء من أتباع شيخ الطريقة، وكان بينهم زم

  – : بام أنكم عرفتم بعد احلمدلة والصالة عىل رسول اهلل  (2) قال الشيخ يف خطبته

املوجودة يف األمة طرأت عليها بسبب انحرافها عن  الرشور كل  أن- املاضية اخلطب يف

. فإن هذا جَيعلنا نحرص ونبحث عن اخللل الذي أدخل هذه  .هدي نبيها وسلفها الصالح

 . . االنحرافات يف األمة

والتساؤل الذي يطرح نفسه بإحلاح، وحيتاج إىل أن نجيب عنه بقوة وجرأة هو من  

 السبب يف ذلك؟ 

وا األمة فيام نراه من ختلف وضياع وتبعية وجهل  من هم املجرمون الذين أوقع 

 وخرافة؟

 من يتحمل وزر كل الضياع الذي تقع فيه األمة؟ 

. ونحو  .البعض يعيد لذلك ألسباب سياسية من ضعف احلكام، أو تسلط االستعامر 

 .  .. وكل ذلك غري صحيح.ذلك

مساجدنا..   . وقد نراه يف .السبب أهيا املسلمون واضح، وهو بيننا يميش عىل قدمني 

 .  .بل قد نراه يف الصفوف األوىل منها 

 إهنم الصوفية املرشكون امللحدون اخلرافيون القبوريون.. 

 
 .رواه الرتمذي والنسائي (1)

بعض ما نورده هنا من اخلطبة منقول بترصف من كالم للشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام، من كتاب له بعنوان )رشكيات   (2)

 صوفية(، ونفس الكالم يردده أصحاب املنهج السلفي.وعقائد ال
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. لقد صارت  .أنه تلك القبور واألرضحة واملقامات التي صارت تعبد من دون اهلل

. ألهنا مبنية عىل  .مساجد املسلمني يف مشارق األرض ومغارِبا حمال يعبد فيها غري اهلل 

 بور أو القبور ُتدخُل فيها..  الق

 هل تدرون مل ُبنيت املساجد عىل القبور، والِقباب املشيدة عىل القبور؟ 

تبني   . لقد وضع الزنادقة أحاديث مكذوبة عىل النبي .اجلواب بسيط وواضح

جواز ذلك، بل تستحسنه، ثم جاء فقهاء ومفرسون وحمدثون وأدعياء علم كتبوا يف ذلك،  

 س إىل أن صار الناس مرشكني. ونرشوه بني النا 

. تركوا متجيد اهلل،  .تركوا االستعانة باهلل، وراحوا يستعينون بأصحاب القبور 

وراحوا يمجدون أصحاب القبور.. نسوا أيام اهلل التي أمر بتعظيمها، وراحوا يعظمون  

 موالد مشايخ الرشك والضاللة.

معه أكثر حرمة وتدينا من  لقد كان كفار قريش أبو جهل ومن معه وأبو هلٍب ومن 

. وممن يتصورون أهنم ينالون أجر الصفوف األول يف  .(1)كثري ممن يسمون أنفسهم مسلمني

 . ونسوا أهنم مرشكون ال يرون اجلنة، وال يشمون رحيها..املساجد

لقد كان أبو جهل وأبو هلب والوليد وغريهم من املرشكني إذا اشتد ِبم األمر  

. تصوروا لقد كانوا،  .وا نداءهم وتعلقهم ودعاءهم لرب العاملنيالتجؤوا إىل اهلل وأخلص 

وهم مرشكون ال يتعلقون بأصنامهم، ألهنم يعتقدون أهنا ال تعطيهم ما يريدون، وال تدفع  

 عنهم ما حيذرون. 

لكن لألسف الشديد صار املسلمون اآلن عند الشدائد يتوجهون إىل غري اهلل رب  

 العاملني. 

 
لها من أدلة مفصلة عىل هذا يف حم وهناكحيرص دائام دعاة االجتاه السلفي عىل تفضيل مرشكي اجلاهلية عىل املسلمني..   (1)

 .هذه السلسلة
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سجدنا هذا صنم من األصنام ال أسميه، فكلكم يعرفه.. يأِت  يوجد عندنا يف ويف م 

. أما اهلل فقد تركوه، وما  .. أما اهلل فقد ضيعوه. إليه الناس يتمسحون به، أما اهلل فقد نسوه

 وثقوا به، وما أحسنوا الظن به، وال عبدوه وال يرجون رمحته وال خيشون عذابه. 

وكيف انطىل هذا البالء العظيم عىل  يا سبحان اهلل كيف ضاعت أمتنا، وكيف تاهت،  

األمة والتوجه بكل العبادة إىل صاحب القرب، ال خياف إال صاحب القرب، ال يرجو إال  

 صاحب القرب، ال ُيعظم إال صاحب القرب، ال يذبح إال لصاحب القرب. 

تصوروا أن بعض عبدة القبور عندنا إن أراد أن حيج يذهب ويستأذن من صاحب  

 رجع من احلج مر عىل صاحب القرب، وقال له : لقد حججنا وما نسيناك. القرب، وإن 

. هذا إبطال  .. هذا إبطال للدين.انظروا إىل هذا احلد يلعبون عىل عقول املسلمني 

 .  . الرشيعة

. هو عبد  . وكيف ال حيصل هذا، وقد كان عندنا يف مرص شيخ من مشايخ األزهر

يف مدح أمحد البدوي املقبور يف طنطا بأرض مرص  احلليم حممود عندما أراد أن يؤلف كتابًا 

ذهب وبقي ليايل عند قربه.. وبعد ذلك ذكر يف الكتاب أنه ما كتب هذا الثناء واملدح ألمحد  

 البدوي إال بعد أن أذن له أمحد البدوي. 

.  .. احذروا عىل عقائدكم من هؤالء املرشكني . هلذا أهيا الناس، وال أقول املسلمني

 عنا يف كل مكان ابتداء من مسجدنا هذا. إهنم موجودون م

. والفردوس األعىل وما فيها من احلور  .. وطوبى ملن تربأ منهم . فويل ملن اتبعهم

 والقصور ملن خلص األمة من رشورهم.. واحلمد هلل رب العاملني. 

بمجرد أن قال هذا، قام القاتل، وغرز سكينه يف قلب شيخ الطريقة.. واهنال الناس  

 ه للرشطة.. وحصل بعد ذلك ما حصل. عليه.. وسلمو

. ذهبت إىل حمامي املتهم، وقدمت له الرشيط، فنظر إيل،  . بعد أن رأيت ما رأيت
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وقال: أنصحك بأن حترقه.. أو ترميه.. فام أرسع ما جيد املحامون الكبار الذين يلتفون حول  

 ذلك اإلمام من املخارج ما يضعك يف الزنزانة طول حياتك.. 

 يل معي. قلت: ولكن الدل

قال: ولكن اإلعالم ومجعيات احلقوق اإلنسان واألمم املتحدة معه.. إن حلف  

 املستكربين ال يمكن أن يقيض عليه حمام مستضعف مثيل. 
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 حجارة يف أزقة الطائف 

من لطف اهلل بعباده أن يعيد هلم التاريخ واالبتالءات املرتبطة به كل حني بثياب  

ليمحص كل إنسان  التمحيص الذي يربز رسيرته،  . . جديدة، وبامتحانات جديدة 

 ويكشف نيته، ويدل عىل حقيقته التي خيفيها بتكربه وغروره ودعاواه.

أرى كل يوم مرحلة من مراحل التاريخ متر أمامي.. فمرة  فكنت أراقب األحداث، 

. ومرة أرى كربالء حيث حصلت أكرب مأساة يف  . أرى احلرة، حيث استبيحت املدينة

. ومرة أرى املصاحف وهي ترفع لتقوم عىل أساسها دول اللصوص واالنتهازيني  .التاريخ

 واملجرمني.. 

. لكني مل أكن أتصور أنه سيأِت اليوم الذي أرى فيه  .كنت أرى كل ذلك، وأعترب به 

 يوم ذهب إىل الطائف.   بعيني ما حصل لرسول اهلل 

ى البلدة التي ترشفت  خطر عىل بايل هذا عندما ذهبت إليها بعد أداء العمرة، ألر 

. وترشفت بعد ذلك بأن ترشبت تربتها ببعض دماء  .بني جنباهتا وأزقتها   بسري رسول اهلل  

 .  .رسول اهلل 

كان أول ما فعلته عندما دخلت إليها هو زيارِت للمسجد الذي أقيم يف نفس املكان  

أدوات البيان التي    . كان اإلمام فصيحا بليغا، يملك الكثري من.الذي سار فيه رسول اهلل  

. كان يتحدث عن سرية رسول  . ختول له أن يصور احلقائق، وكأن املستمع يراها رأي عني

. وكيف قابله أهل الطائف بذلك العنف  . للطائف . وكان يتحدث عن قدومه .اهلل 

. وكيف أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه باحلجارة،  . وتلك الشدة

اه، وتلطخت نعاله، وسال دمه الطاهر عىل أرض الطائف.. وما زالوا به  حتى دميت عقب

حتى أجلأوه إىل بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، فعمد إىل ظل شجرة من عنب، فجلس فيه  

 هو وصاحبه زيد، ريثام يسرتحيا من عنائهام، وما أصاِبام. 
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، وقلة  ويف ذلك احلني بث شكواه لربه بقوله: )اللهم إليك أشكو ضعف قوِت 

حيلتي، وهواين عىل الناس، يا أرحم الرامحني، أنت رب املستضعفني وأنت ريب إىل من  

تكلني؟ إىل بعيد يتجهمني؟ أم إىل عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك عيل غضب فال أبايل 

ولكن عافيتك أوسع يل. أعوذ بنور وجهك الذي أرشفت له الظلامت، وصلح عليه أمر  

أن ُتنزل يب غضبك، أو حيل عيل سخطك لك العتبى حتى ترىض، وال  الدنيا واآلخرة، من 

  (1)حول وال قوة إال باهلل(

فناداه قائال: )إن    -عليه السالم  –بعدها بقرن الثعالب جربيل    ثم ذكر كيف القاه  

اهلل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال لتأمره بام  

شئت فيهم(، وكيف ناداه ، فسلم عليه ثم قال: يا حممد، إن شئت أن أطبق عليهم  

ه ال يرشُك  : )بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالِبم من يعبد اهلل وحداألخشبني، فقال النبي  

  (2)به شيًئا(

  كانت كلامته تتحول أمامي إىل مشاهد حية أعيشها، وكأنني كنت مع رسول اهلل 

 يف ذلك احلني، أرى تلك املعاناة العظيمة التي كان يتكبدها، وهو يبلغ دعوة ربه. 

. يا خري  . ، وأقول: )يا رسول اهللمن غري شعور مني، رحت أخاطب رسول اهلل 

 أكرم اخللق عىل اهلل(  . يا . خلق اهلل

فجأة رأيت الناس يلتفون حويل يرضبونني بأقدامهم ونعاهلم، وخيرجونني من  

يف املسجد،   املسجد، ثم يقولون لإلمام: لقد ضبطنا هذا املرشك، وهو يدعو رسول اهلل 

. وكأنه يريد أن  .ال يبايل بحرمته، وال حرمة هذه البلدة املعظمة التي ترشفت برسول اهلل 

 عيدها إىل ما كانت عليه قبل شيخنا حممد بن عبد الوهاب. ي

 
 رواه ابن إسحق يف السرية.  (1)

 .رواه البخاري (2)
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 نظر اإلمام إيل، وقال: هل حقا ما يقولون؟

. مل  . . إهنم يكذبون عيل . رحت بكل قوِت، واجلراح تنزف من جسمي أقول له: ال

 . .ألبثه  .كنت فقط أخاطب رسول اهلل .أكن أرشك

. رسول  .من رسول اهلل  . أين أنت.قاطعني اإلمام بقوة: وهذا هو الرشك بعينه

.  . . ومل يبق له وجود عىل هذه األرض إال جثته التي ال تسمن وال تغني من جوع. مات  اهلل  

.  . . وال رضا وال نفعا .فكيف تتجرأ عىل دعائه.. أال تعرف أنه ال يملك لنفسه حوال وال قوة 

. ووجودها  .بإذن اهللوال موتا وال حياة وال نشورا.. حتى شفاعته يف اآلخرة ال تنفع إال 

 كعدمها لوال إذن اهلل. 

. فاهلل هو النافع الضار  . فأنا مؤمن بكل ما ذكرت   –سيدي    -قلت: لعلك مل تفهمني  

  . ولكني فقط تذكرت رسول اهلل . املحيي املميت، وهو الذي يقبل الشفاعة أو يرفضها 

 . فرحت أناجيه..  . بعد خطبتك

. ورسول  . . املناجاة ال تكون إال حلي. كقاطعني بقوة، وهو يقول: وذاك هو الرش 

َعاَء إَِذا  ﴿.. واهلل تعاىل يقول: إنك ال ميت  اهلل   ما الدُّ ِمُع الصُّ َتى َواَل ُتسر ِمُع املرَور إِناَك اَل ُتسر

بِِريَن  ا ُمدر ور  .  . [.. إن ما قمت به رشك يا رجل80]النمل:  ﴾ َولا

. وقرأت فيها  .ت سورة الفاحتة. وقرأ .قلت: وكيف يكون رشكا، وقد صليت معكم 

َتِعنُي ﴿قوله تعاىل:  اَك َنسر ُبُد َوإِيا اَك َنعر  [ 5]الفاحتة:    ﴾إِيا

. ما أكثر املرشكني الذين حيفظون هذه  .قاطعني بقوله: وهل كل من فعل ذلك مسلم 

. بل إن رشك هؤالء أكرب بكثري من رشك أيب هلب وأيب  .السورة، بل حيفظون القرآن مجيعا 

 وأيب العاص.. جهل 

أردت أن أتكلم ألدافع عن نفيس، فانربى جلف غليظ، ركلني عىل فمي، فسال الدم  

. لو تركنا هلم املجال، فسيعيدون الطائف  .منه، وراح يقول لإلمام: إىل متى نصرب عىل هؤالء 
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. وستعبد األصنام من جديد.. وستصبح هذه  .إىل ما قبل الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 رشك، ال بالد توحيد.البالد بالد 

. أنتم تعلمون كيف تعامل سلفنا الصالح من  . . البد من احلزم. قال اإلمام: صدقت

 .  . أتباع شيخنا الكبري املجدد ابن عبد الوهاب مع أهل الطائف 

. لقد ذكر يف )عنوان املجد( تلك االنتصارات  .قال ذلك اجللف الغليظ: أجل

. لقد فرت القبائل املرشكة  .املنصورة الناجية يف وجه املرشكنيالعظيمة التي حققتها الفرقة 

. وكان الكثري  .. وكان أطفال ونساء املرشكني هييمون عيل أنفسهم يف الربية . من مساكنها 

منهم يلقي حتفه.. وقد ذكر أن بعض نساء املرشكني كن من الرعب واهلول الذي سلطه اهلل  

 غتة.  عليهم يسقطن محلهن أثناء الغزو واملبا 

. البد من احلزم مع هؤالء املرشكني.. فقد روى لنا  .ركلني ثان، وقال: صدقت 

 ذراري املرشكني ألهنم ال  نيأجدادنا من أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب كيف كانوا يسب 

 خيتلفون عن عبدة األصنام. 

. لقد رصح الصنعاين يف )تطهري االعتقاد( يف عدة  . ركلني ثالث، وقال: صدقت 

يدل عيل ذلك حيث قال: )ومن فعل ذلك )أي االستغاثة وما جيري جمراها(   مواضع ما 

ملخلوق فهذا رشك يف العبادة، وصار من تفعل له هذه األمور إهلا لعابديه وصار الفاعل  

عابدا لذلك املخلوق، وإن أقر باهلل وعبده، فإن إقرار املرشكني باهلل وتقرِبم إليه مل خيرجهم  

 دماءهم وسبي ذرارهيم وهنب أمواهلم(  عن الرشك وعن وجوب سفك

. فقد قرأت يف ذلك الكتاب: )فمن رجع وأقر، حقن  . ركلني رابع، وقال: صدقتم

 من املرشكني(  عليه دمه وماله وذراريه ومن أرص فقد أباح اهلل منه ما أباح لرسول اهلل 

. لقد حكي اجلربِت يف تارخيه يف حوادث )سنة  .ركلني خامس، وقال: صدقتم

(. أن أجدادنا من أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب ملا دخلوا الطائف قتلوا الرجال  ه  1217
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 وأرسوا النساء واألطفال. قال: وهذا دأِبم مع من حيارِبم.  

. وهذا هو رس تلك الغنائم الكثرية التي ناهلا أجدادنا . ركلني سادس، وقال: صدقتم

نا أن بعض أمرائنا كان له من  . لقد أخرب. بسبب دفاعهم عن التوحيد وحرِبم للرشك

 املامليك الذكور أكثر من مخسامئة مملوك.. ومن النساء أكثر من سبعامئة جارية..   

 . ما العقوبة التي تراه يستحقها؟ .ركلني سابع، وقال: فام تقول يا شيخنا بعد هذا؟

نظر اإلمام إيل، وكأن كل تلك الركالت والصفعات والدماء التي تسيل مني مل  

. البد أن  . فقال: أرى أن نغري به صبياننا حتى يشبوا عىل كراهية الرشك واملرشكني تكف،

. وامجعوا  .. أرسلوه يف أزقة الطائف . يصبح احلقد عىل املرشكني هو القيمة العليا يف املجتمع

. وسرتون ما  . . وأخربوهم أن هذا الدجال مرشك.لألطفال ما قدرتم عليه من احلصا 

 يفعلون به. 

. وجاء  .. ثم تركوين يف زقاق من أزقة الطائف . ل اإلمام هذا سحبوين بقوةبعد أن قا 

. وأنا أفر منهم بكل ما بقي لدي من قوة إىل أن وجدت  .الصبيان هيرعون إيل بحجارهتم

يوم   . وهناك اختبأت حتت بعض أشجاره، ورحت أردد ما ردده رسول اهلل .بستانا 

 الطائف. 
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 موالد.. وموالد 

ظاهرتان واضحتان أرامها يف زعامء التشدد يف التاريخ اإلسالمي حتتاجان إىل  هناك 

 حمللني نفسيني إلبراز منبعهام النفيس: 

أما األوىل، فهي ذلك االستعالء والتكرب عىل املستضعفني من املسلمني أو غري  

 املسلمني إىل درجة رفض احلوار والتعايش، بل الدعوة إىل إلغائهم واستئصاهلم. 

ا الثانية، فهي ذلك اخلنوع، وتلك الذلة أمام املستكربين، سواء كانوا حكاما أو  وأم

 رجال أعامل أو أي شخص يستلم أي مسؤلية، أو تناط به أي مهمة. 

. وربام  .واألمثلة عىل هذا أكثر من أن حتص، وربام حتدثنا عن بعض هذا سابقا 

 سنتحدث عنه الحقا. 

لت معي، وربام حصلت معكم، ومن مل  وكمثال عىل ذلك نذكره اليوم قصة حص

حتصل معه، يمكنه أن يذهب إىل الرتاث الكبري هلؤالء لرياها بعينه.. وإن مل يكن من هواة  

املطالعة، فيمكنه أن يشاهدها عىل القنوات التلفزيونية الدينية الكثرية التي صارت حكرا  

 عىل هؤالء املتشددين. 

عض املشايخ الذين وفدوا إىل قريتي..  كنت ذات يوم أسري مع قافلة كانت تصحب ب

. ال ليشء، سوى أن هذا الشيخ قدم من دولة حتتضن احلرمني  . واهتزت القرية حلضورهم

. وقد تصور الناس أهنم بالتمسح ِبم أو السري معهم سينالون بركات احلرم  .الرشيفني

 وأنواره.. 

سخر من بعضها  كان الشيخ ينظر إىل املحالت، فيعجبه بعضها، وينتقد بعضها، وي

ولبالدة    - بتعال وكربياء أثارت حفيظة بعض الناس، فغادر القافلة متأففا متضجرا.. لكني  

. لعيل أرى مشاهد أخرى.. فقد تعودت عىل أمثال تلك املشاهد، ومل تعد  . بقيت -طبعي 

 تؤثر يف. 
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  – كام يعتقد أهل القرية  – فجأة مررنا عىل مسجد حيتضن رفاة ويل من أولياء اهلل 

 .  . وكان الناس متجمعني داخله، وخارجه ينشدون القصائد بفرح ورسور

سأل الشيخ عن رس هذا التجمع، ورس تلك األناشيد، فانربى إمام القرية، وقال له:  

هذه جتمعات لبعض الصوفية الذين يفدون من كل البالد، ويف مناسبات خمتلفة إىل هذه  

ها، وينشدون القصائد، ويكتسبون أفرادا  القرية، إلحياء ذكرى شيخهم، وهم يتذاكرون في

جددا.. باإلضافة إىل ما يقام يف تلك املناسبات من والئم، وهي كلها مما ترغب فيه النفس،  

ويميل إليه الطبع، وهي بذلك تعطي شحنات إضافية للسالك الصويف يتزود منها مدة 

 طويلة. 

. فهي كام  . قريةوقال آخر: ويصحب ذلك بعض الرخاء االقتصادي الذي تعيشه ال 

. ولذلك تساهم هذه املوالد يف تنشيط  . . ليس فيها موارد رزق تكفي سكاهنا . تراها منعزلة

 . وربط القرية بمحيطها االجتامعي. . احلركة االقتصادية

قال آخر: باإلضافة إىل هذا، فإن هلذه املوالد كثريا من اآلثار االجتامعية، فهي تربط  

ملجتمع بتارخيه وثقافته والرجال الذين يميل إىل  املجتمع بعضه ببعض، بل تربط ا

 تقديسهم.. وهي تساهم يف تشكيل اهلوية، واحلفاظ عليها. 

أراد آخر أن يتحدث.. فانتهره الشيخ بقوة، وراح خيطب بحامسة، وكأنه ليس ضيفا،  

 وال يف بلدة أخرى هلا أعرافها وتقاليدها..  

انب االقتصادي واالجتامعي  وقف يف ذلك املحل يقول: أنتم فقط هتتمون باجل

 متغافلني عام حيدث فيها. 

 قال رجل منا: وما حيدث فيها؟

قال الشيخ: أمل تروا إىل ما يركب فيها من فواحش وحمرمات؛ وما هيتك فيها من  

 أعراض وحرمات؟  
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. فنحن الذين نقوم بتنظيم هذه  . . نحن مل نر شيئا من ذلك.قال اإلمام: مهال يا شيخ 

. وال  . . فذلك شأنه. وليس فيها ما ذكرت.. وإن حصل وأساء بعض الناس األدب.  . املوالد

 يمكن أن نلغي عمال خرييا من أجل إساءة من بعض الناس. 

غضب الشيخ غضبا شديدا، وراح يقول: )ما من صاحب دعوة إال وحيرص عىل  

وال نجد    تأييد دعوته بام يقدر عليه من مجل وألفاظ ودالئل، حتى يضمن قبوهلا ورواجها..

يف أصحاب الدعوات من حيرص عىل صدق مجله وصحة دالئله، إال إن كان يدعو إىل اتباع 

السنة وتقليد السلف، فهو الوحيد الذي حيرص عىل الصدق والصحة يف كل ما يتلفظ به،  

حيرص أن يكون كام هو ظاهرا وباطنا.. بخالف أهل األهواء والبدع وأهل الفساد  

ن شعار اإلسالم وهم هيدمونه.. ويرفعون شعار السنة وهم  والتخريب، فإهنم يرفعو

خيالفوهنا.. ويدعون اتباع السلف وليس كذلك.. ويف سبيل تدعيم مذاهبهم الباطلة الزائغة  

 (1)يوردون الكالم الكثري واألدلة املتنوعة، التي ال تصحح مذهبهم وال تعطيه الرشعية(

.  . . وللبلدة التي جئت منها . نحرتمك لعلمك. فنحن . قال اإلمام: مهال يا شيخ

 . . . فإن كنت قد رأيت منكرا، فأخربنا حتى نغريه. ولكن ال حيق لك أن تتهمنا من غري بينة

. وليس هناك مولد يف  . بدعة . حتى مولد النبي .قال الشيخ: نفس املوالد بدعة 

ه الضالالت، وال  . السنة فقط يف اتباع السلف الذين ما عرفوا هذ. األرض إال وهو بدعة

 .  .شموا روائح هذه املنكرات، وال حدثت بينهم هذه احلادثات 

ثم راح يرصخ يف اجلموع الذين حرضوا املولد بقوة وتعال وكربياء: )يا قومنا،  

أجيبوا داعي اهلل، وال جتيبوا داعي الشيطان.. يا قومنا إن أصول هذه املنكرات مفسدة  

واملال، وإنكم مسؤولون عند اهلل عن مجيع ذلك.. يا  للعقيدة، وإن فروعها مفسدة للعقل 

قومنا إنكم تنفقون هذه األموال يف حرام وإن الذبائح التي تذبحوهنا حرام ال حيل أكلها،  

 
 (.2رد شبه املولد النبوي وتسويغهم له )ص:   (1)
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 (1) ألهنا مما أهل به لغري اهلل؛ فمن أفتاكم بغري هذا فهو مفتي الشيطان، ال مفتي القرآن(

ه، فنظر يف اسم املتصل، فأصابته رجفة،  بمجرد أن انتهى من خطبته احلامسية رن هاتف 

.  .. أنا يف خدمتك . وكأن زلزاال نزل به.. قربه من أذنه، وراح يقول: حارض سيدي

.  . وبخصوص مولد موالنا امللك.. فقد أعددت لذلك قصيدة رائعة، ال شك أهنا ستعجبه

  وقد كلفت نائبي بأن حيرض لذلك حفال دعوت له األعيان وأهل العلم من كل ربوع 

. ال تقلق ِبذا الشأن، فقد أمرت بجلب أحسن أنواع اللحوم من كل األصناف،  .اململكة

. وبصفتي املسؤول الرسمي عن االحتفاالت  .وأمرت الطباخني بتجهيز أحسن الوالئم 

. وبيوم بناء  . . وبيوم النخلة.امللكية، فقد حرضت كل ما يرتبط باليوم الوطني للمملكة 

. لكن فقط ال  . . كل ذلك حمرض عندي.، وبمناسبة زواج ابنه موالنا امللك لقرصه اجلديد

. فامليزانية التي خصصتموها هلذه السنة تكاد  .تنسوا أن ترسلوا لنا بام طلبناه منكم من أموال 

 . وأنت تعلم أنه ال يمكن إجراء مثل هذه املوالد من دون أموال. . تنفذ

حوله، وقال: هذا اتصال جاءين من  قال ذلك، ثم ابتسم ابتسامة عريضة للملتفني 

 رئيس الديوان امللكي، وال يمكنني أن أؤجل احلديث معه. 

 ثم قال: فيم كنا نتحدث؟

 قالوا: عن املوالد؟

 قال: مولد من؟ 

 قالوا: مولد هذا الويل الذي قدم الناس ألجله. 

.  .ة. هذه بدع. . نعم.. لقد بدأ الزهايمر يزورين مبكرا .. اعذروين .. تذكرت.قال: آه 

 . هذه هرطقة.. .. هذه زندقة.هذه ضاللة.. هذا كفر

 وظل يردد ذلك إىل أن قلنا: ليته سكت. 

 
 ( 322/ 3) ( آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي1)
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 ذكور.. وإناث 

املشكلة الكربى التي يعاين منها املتشددون هو عدم قراءهتم للقرآن، أو عدم تدبرهم  

خلففوا  له، وإال فلو أهنم قرؤوه، وتدبروه، وحاولوا أن يعيشوا القيم السامية التي حيملها، 

 الكثري من غلوائهم وتشددهم، ولتواضعوا هلل، وخللق اهلل. 

وسأرضب مثاال عىل ذلك هنا ورد يف القرآن يف مواضع متعددة، وبأساليب خمتلفة،  

. وهو قوله تعاىل يف قصة آدم عليه السالم، ورفض  . لتتكرر قراءته، وتتقرر معانيه، وترتسخ

َتُه ِمنر طِنيٍ   ﴿ إبليس السجود، وقوله حينذاك خماطبا ربه:   َتنِي ِمنر َناٍر َوَخَلقر ٌ ِمنرُه َخَلقر   ﴾ َأَنا َخرير

 [ 12]األعراف:  

. كان إبليس البرشي، بل املتدين، يعود  .لقد تكرر هذا املشهد أمامي مرات كثرية جدا 

فيها كل مرة، لريفض السجود، ويتعلل بنفس املبدأ، مبدأ اخلريية التي صنعها ِبواه.. ال  

 يزكي ِبا اهلل من شاء من عباده.  اخلريية التي 

وقع املشهد عىل كوكب األرض، ويف رشكة صناعية فيها، وقد دعيت إىل احلضور  

 باعتباري شاهدا، وقد كان ذلك فرصة يل لتسجيل هذا احلوار اجلديد. 

يف البداية صعدت امرأة إىل املنصة، وراحت تذكر مشاريعها التي تريد أن تقوم ِبا يف  

حال انتخاِبا.. وكانت مشاريع كثرية جدا.. وقد سئلت عن مدى   صالح الرشكة يف 

واقعيتها، فذكرت التفاصيل الدقيقة الكثرية التي برهنت عىل أهنا مقتدرة، وأن فيها من  

الكفاءة والنزاهة واإلخالص ما يتيح هلا احلق يف الرتشح.. وقد تعجبت من قوة ذاكرهتا،  

ن حضور بدهيتها، فهي جتيب عن كل ما تسأل  وحفظها لألرقام الكثرية، وتعجبت أكثر م

 عنه برسعة، وكأهنا كانت تعلم األسئلة مسبقا.. وتعلم اإلجابة عنها.  

. فقد كان هلا من القدرات ما يسمح هلا بتويل  . ال أخفي عليكم أين أعجبت ِبا كثريا

. لكني مع ذلك مل أستعجل يف احلكم هلا، فقد يكون للمرتشح الثاين  .ذلك املنصب اخلطري 
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 من القدرات ومن املشاريع ما يفوق ما عندها.. 

بعد أن انتهى الوقت املحدد هلا نزلت ليصعد رجل صاحب حلية كثيفة وقميص قصري،  

فأصابني بعض الرعب الذي يصيبني من أمثال هؤالء نتيجة جتاريب املريرة معهم.. وقد  

. وأنبت نفيس كثريا ألين أسأت الظن من غري حتقيق وال  .ستغفرت ريب عندما أصابني هذاا

 .  .علم

 . وأنبت نفيس لتأنيبها يل. .ولكني بعد ذلك عدت فاستغفرت من استغفاري

سأحكي لكم مرشوعه العظيم الذي راح يتقدم به ليدير تلك الرشكة املهمة التي قد  

 تنهض باالقتصاد، وقد هتوي به. 

صعد املنصة، وأخذ جزءا مهام من وقته املتاح له يف تلك اخلطبة الطويلة التي تعود  

 أصحابه أن يقدموها، وكأهنا فرض الزم. 

: أال وإن من أعظم ما يندى له اجلبني، وتثلم به عرى  (1) ثم نظر إىل اجلموع، وقال

ائرة التي ال تصدر  الدين هلي هذه الدعوات من أوباش اخلنا وأثمة اخلائنني، تلك الدعوة الب

إال عن أحد اثنني: إما مائع خمنث، وإما دجال خبيث يتظاهر بالدعوة إىل إلغاء فوارق  

التأنيث، ليتقاىض من وراء ذلك مبالغ من األموال عاملة من اليهود أو النصارى عىل إبعاد 

ط  بارتكاب أنواع الفواحش من تربج واختال املرأة املسلمة عن كتاب رِبا وسنة نبيها 

وخلع جلباب احلياء وغري ذلك من فنون الفساد وحيلها، فيا هول مصيبة املسلمني ِبذا،  

 وهل كانت أول فتنة بني إرسائيل وهالكهم إال من ذلك. 

. نحن  .قاطعه رئيس اجللسة قائال: أظن أن أخانا نيس الغرض الذي صعد من أجله

. وقد تقدمت  .ارة هذه الرشكة اآلن نقيم مناظرة بينك وبني فالنة لننظر أيكام أصلح إلد

 
هذا النص مقتبس من كتاب: )كشف الوعثاء بزجر اخلبثاء الداعني إىل مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق األنثى( ليحي    (1)

 احلجوري.
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 . ما هو املرشوع الذي حتمله؟ .. واآلن دورك. فالنة، ووضحت مشاريعها 

نظر املرتشح إىل رئيس اجللسة بغضب، وقال: ال أظن إال أنك من هؤالء الذين  

 ذكرهتم.. كيف جترؤ عىل مقاطعتي يف نفس الوقت الذي جبنت فيه عىل مقاطعتها.

. هي  .اجللسة، ولو أهنا خرجت عن املوضوع لقاطعتها  قال رئيس اجللسة: أنا أدير

 وبشهادة اجلميع مل تتحدث إال يف صلب املوضوع. 

 قال الرجل: وأنا أيضا كنت أحتدث يف صلب املوضوع. 

 . ما عالقة كلامتك تلك بمرشوع رشكتنا..قال رئيس اجللسة: مل أفهم

ني لفهمت عني ما  قال الرجل: لو أنك عرفت الدين، وقرأت ما قال علامء املسلم

 . وهلذا مل تفهم ما عنيت. . ذكرت.. لكنك ال تقرأ

. وهلذا  . . أنا جاهل وأمي، بل ومغفل أيضا . التفت رئيس اجللسة إليه، وقال: ال بأس

 .  . سأسأل اجلمهور عن عالقة كالمك بموضوع جلستنا 

 ثم التفت إىل اجلمهور، وقال: ألكالمه عالقة بموضوع جلستنا؟

. ولو أنك ألقيت سمعك،  . . بل كلامته يف الصميم.اجلمهور: أجلصاح رجل من 

 الكتفيت ِبا. 

 قال رئيس اجللسة: فام يف كلامته من االحتجاج لرتشيح نفسه. 

قال الرجل: جمرد كونه ذكرا دليل قوي عىل كونه هو احلقيق ِبذا املنصب ما دام مل  

 يزامحه فيه رجل آخر. 

 زامحه، وقد سمعتم حججها.قال رئيس اجللسة: ولكن هناك امرأة ت 

. وكونه ذكرا  . . وهو ذكر.. فهي أنثى.قال الرجل: كل حججها ملغية وغري معتربة 

 يح كفته. جكاف لرت

 قال رئيس اجللسة: أنا ال أعلم أن هناك فوارق بني اجلنسني.. 
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حدثت ضجة كبرية يف القاعة بعد قوله هذا، إىل أن أوقفهم شيخ كان من مجلة احلضور  

. لكني  .. تصورت يف البداية أنه يريد أن يعيد اجلميع إىل العقل واحلكمة . الذين دعوا

 فوجئت كام كنت أفاجأ كل مرة.

قال الشيخ: إن كانت هذه الرشكة تريد أن تقوم عىل أصول رشعية، فعليها أن تطبق  

 .  .الرشيعة عىل اجلميع ابتداء من مديرها، وانتهاء بأبسط عامل فيها 

 ي اجلنسني فهي بدعة حادثة، بل هو كفر خمرج من امللة. أما الذين يذكرون تساو

ثم أخرج كتابا من حمفظته، ولوح به للجمهور، وقال: أنظروا هذا الكتاب )كشف  

الوعثاء بزجر اخلبثاء الداعني إىل مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق األنثى(، ويسمى  

النساء بالرجال وإلغاء فوارق   أيضا )النصح احلثيث لبعض املخانيث الداعني إىل مساواة

. انظروا  .التأنيث(.. إنه للمحدث الكبري العالمة )أيب عبدالرمحن حييى بن عيل احلجوري(

 ما قال يف مقدمة كتابه.. 

راح يقرأ: )هذا وليعلم أن الدعوة إىل إلغاء الفوارق بني الذكر واألنثى كفر أكرب خمرج  

 (   عز وجل وسنة رسوله  من امللة، ألنه ردٌّ وتكذيٌب لكتاب اهلل 

 .  . هل سمعتم ما يقول هذا العالمة

َواَل  ﴿ فيا أهيا املسلمون واملسلامت أذكركم باهلل عز وجل، وأذكركم بقوله سبحانه: 

بِيلِ   السا
ِ
ٍم َقدر َضلُّوا ِمنر َقبرُل َوَأَضلُّوا َكثِرًيا َوَضلُّوا َعنر َسَواء َواَء َقور   [، 77]املائدة:    ﴾َتتابُِعوا َأهر

َهَواِت َأنر مَتِيُلوا َميراًل َعظِياًم ﴿وقوله:  ِذيَن َيتابُِعوَن الشا   ﴾ َواهللاُ ُيِريُد َأنر َيُتوَب َعَليرُكمر َوُيِريُد الا

 [  27]النساء:  

بُّوَن َأنر َتِشيَع  ﴿ويا دعاة الرذيلة أذكركم اهلل عز وجل وأذكركم بقوله تعاىل:  
ِذيَن حُيِ إِنا الا

َفاِحَشُة يِف  َلُمونَ الر َلُم َوَأنرُتمر اَل َتعر ِخَرِة َواهللاُ َيعر َيا َواآلر نر ِذيَن آَمنُوا هَلُمر َعَذاٌب َألِيٌم يِف الدُّ   ﴾  الا

 [ 19]النور:  
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. وسينتج عنها  . . فنحن يف جلسة رسمية.قال رئيس اجللسة: اسمح يل يا شيخ

مواعظك إىل الوقت الذي تنتهي فيه  . فلذلك نرجو أن تؤجل .انتخابات ملدير هذه الرشكة 

 اجللسة. 

ي أن  . أتريد من. غضب الشيخ غضبا شديد، وقال: أتريد مني أن أسكت عىل املنكر

 ؟أترك الشيطان يف هذا املجلس 

 قال رئيس اجللسة: إن مل تسكت، وتدعنا نكمل عملنا، فسأضطر إلخراجك من هنا. 

م قام بعضهم وأرسع إىل رئيس  بمجرد أن قال هذا، قامت فوىض كبرية يف املجلس، ث

 . . اجللسة ومعه رفقة من أصحاب الفتوة، وهو يقول: أنت الذي ستخرج من هذا املجلس

. وبعدها طلبوا من الشيخ أن يصعد إىل جملس  . ثم اهنالوا عليه يرضبونه، وخيرجونه

 .  . الرئيس، ويواصل خطابه

.  .املرأة ناقصة عقل ودين: لقد اتفق سلفنا الصالح عىل أن  (1)صعد الشيخ، وراح يقول

. يف الصورة واملعنى.. وهلذا تكمل نقص  .. وأهنا ناقصة الظاهر والباطن.وأهنا سفيهة 

                  ظاهرها بلبس احليل وما يف معناه ليجرب ما فيها من نقص كام قال بعض الشعراء:                                                     

ل من حسن إذا احلسن  نقيصة   إال زينة من   وما  احليل   ا يكمِّ  قرصِّ

ا ضعيفة عاجزة عند االنتصار، فال عبارة هلا وال مهة، كام قال   وأما نقص معناها فإهنا

 بعض العرب وقد ُبرشِّ ببنت: )واهلل ما هي  بنعم الولد، نرصها بكاء وبرها رسقة( 

ليها أن تتوىل أي والية، أو  ونتيجة لنقصها الشديد، وخريية الرجل عليها حرم ع

تتسلط أي سلطة حتى سلطتها عىل بيتها، لقد قال البغوي يف )رشح السنة(: )اتفقوا عىل أن  

املرأة ال تصلح أن تكون إمامًا، وال قاضيًا، ألن اإلمام حيتاج إىل اخلروج إلقامة أمر اجلهاد،  

ومات، واملرأة عورة ال تصلح والقيام بأمر املسلمني، والقايض حيتاج إىل الربوز لفصل اخلص

 
 ص الواردة هنا من الكتاب املذكور مع بعض الترصف البسيط.النصو   (1)
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  (1)للربوز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر األمور، وألن املرأة ناقصة(

وفوق ذلك فإن املرأة ال تستطيع أن خترج من بيتها إال مع حمرم وللرضورة الشديدة،  

وقد قال العالمة األلباين، وهو يأمر باملعروف وينهى عن املنكر: )وما شاع هنا يف دمشق يف  

اآلونة األخرية من إتيان النساء للمساجد يف أوقات معينة ليسمعن درًسا من إحداهن ممن  

، وال  فذلك من األمور املحدثة التي مل تكن يف عهد النبي    -زعمن -يات  يتسمون بالداع

يف عهد السلف الصاحلني، إنام املعهود أن يتوىل تعليمهن العلامء الصاحلون يف مكان خاص  

وعظ النساء، أو يف درس الرجال حجزة عنهم يف   كام يف هذا احلديث أن رسول اهلل 

ن أوتيت شيًئا من العلم والفقه السليم املستقى من  املسجد، فإن وجد يف النساء اليوم م

الكتاب والسنة فال بأس من أن تعقد هلن جملًسا خاًصا يف بيتها أو يف بيت أحداهن، ذلك  

 (2)خري هلن(

. وقد كانت  .. وبدأت االنتخابات. بقي يتحدث ِبذا وأمثاله إىل أن انتهى الوقت

خرجت سألني بعض الصحفيني عن سبب   . وعندما .املفاجأة أن الرجل هو الذي فاز فيها 

. وهي  .انتصار الرجل عليها، فقلت من حيث ال أشعر: هو خري منها.. هو خلق ذكرا

 خلقت أنثى. 

. أما الرئيس  . بعد شهر واحد من تلك احلادثة أعلنت الرشكة إفالسها، وطرد العامل

   فقد فر بصحبة الشيخ إىل سويرسا، ومعه حقيبة من املال. 

 
 (. 10/77رشح السنة، )  (1)

 (..2680( حتت حديث رقم )6/401السلسلة الصحيحة: )  (2)
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 وعجم .  . عرب 

سأحكي لكم اليوم قصة قد تفرس تنزيلنا الواقعي والتارخيي والرتاثي لآلية الكريمة  

التي يقرر فيها اهلل سبحانه وتعاىل عظمة العدالة اإلهلية التي ال تفرق بني برش وبرش، أو  

نَاُكمر مِ  َا النااُس إِناا َخَلقر نر َذَكٍر َوُأنَثى  شعب وشعب، أو قبيلة وقبيلة.. وهي قوله تعاىل:﴿ َياَأهيُّ

َرَمُكمر ِعنرَد اهللاِ َأترَقاُكمر إِنا اهللاَ َعلِيٌم   نَاُكمر ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنا َأكر َوَجَعلر

 ( 13َخبِرٌي﴾)احلجرات: 

هذه اآلية الكريمة تدعونا إىل التواضع مع خلق اهلل مجيعا، واعتبار أنفسنا أفرادا يف  

الكبري الذي ال حيق ألحد أن يضع موازين املفاضلة فيه غري خالقه ورازقه  جمتمع اإلنسانية 

 ومدبر أموره والعارف برسيريته وعالنيته. 

  أن  - اإلنسانية العالقات يضبط قانونا  اختذت لو –كان يمكن هلذه اآلية الكريمة 

  وبعض  املدنس،  الفهم  لكن.. قتال  وال  بينهم،  رصاع ال  متحابني إخوة مجيعا  البرش جتعل

  بالقوميات  الكربياء إزار  وأعادت.. شديدا حتريفا  الكريمة  اآلية حرفت  امللوثة  األيدي

 من جديد.. واخلطورة الكربى أن يدخل باسم الدين نفسه.  ليدخل   والعرقيات

 قد تستغربون هذا.. ولكن احلكاية التي سأحكيها تزيل هذا االستغراب: 

سيزور مدينتنا ليلقي بعض املحارضات املهمة  سمعت ذات يوم أن هناك عاملا كبريا  

 التي تبرصنا بواقعنا واملؤامرات والتحديات التي يواجهها..

وقد حسبت يف البداية أنه حملل سيايس كبري.. أو خبري يف املستقبليات.. أو  

متخصص يف التخصصات العلمية التي ترتبط ِبذا املجال اخلطري.. وهلذا كنت مهتام ال  

. فال يمكن أن نتجاوز  . فقط، بل بدعوة كل من أعرفهم ليحرضوابحضوري الشخيص 

 املخاطر التي ترتبص بنا بغري الوعي وفقه الواقع بكل تفاصيله. 

. بل عىل أولئك املغفلني الذين كنت  . لكني ندمت بعد ذلك ال عىل حضوري فقط
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 لك. سببا فيام حصل هلم من انتكاسة فكرية خطرية صعب عيل أن أعاجلهم منها بعد ذ

طبعا كعادتنا يف أمثال هذه املجالس يقوم املنظمون بثناء كبري عىل املحارض وخربته  

وشهاداته ونحو ذلك ليكون حمل ثقة لدى املستمعني.. لكن املنظمني يف هذه اجللسة مل  

يفعلوا شيئا من ذلك.. سأصور لكم األحداث كام وقعت بتفاصيلهم.. وعلقوا بام تروه  

 مناسبا:

  حمارضنا : يقول  - باحلضور الرتحيب  بعد –حارضة من املنصة، وراح تقدم مقدم امل

. وقيمته ليس يف العلوم  . السنية السلفية األثرية  اإلسالمية  الدعوة  أعالم  من  كبري  علم  اليوم 

التي حيفظها عن ظهر قلب فقط.. وإنام يف كونه ولد وتربى يف أرسة نجدية ذات نسب عريق  

. وال أنسى قبل أن يتقدم إللقاء  . وهاب، وأحفاده من العلامءيعود إىل الشيخ حممد بن عبد ال 

حمارضته أن ألقي عليكم جزءا من أرجوزة طويلة كتبها حممد البشري اإلبراهيمي مثنيا عىل  

آبائه وأجداده من علامء نجد الذي أحيوا الدين بعد أن اندراسه، وأحيوا التوحيد بعد أن  

 :(1)مي يف قصيدتهعم الدنيا ظالم الرشك.. يقول اإلبراهي

   إنا إذا ما ليل نجد عسعسا 

   تنفسا  ضيائه  عن  والصبح

   الطرسا  نناجي  اليوم ونقطع

   مؤسسا  التقى عىل  موطدا

 اجللسا  يغادي  غيث وعلمهم

 خنسا  ائجواري هذي وغربت   

 ائمقدسا  الواجب  نؤدي  قمنا   

 جملسا  العشاء  بعد وننتحي  

 األسى  جيلو حديثهم شيخة يف  

 األكؤسا  حيث رشب كأننا   

إىل آخر األرجوزة الطويلة التي اعترب فيها اإلبراهيمي نجدا وعلامء نجد قطب األمة  

 وحمورها، بل وقبلتها التي إن مل تتوجه هلا وقعت يف البدعة والرشك والضاللة. 

 

 (. 126/ 4آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ) (1)
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العيون  بعد أن نفخ املقدم املحارض بكل صنوف املديح والثناء.. وبعد أن جحظت 

وهي تنتظر طلوع الطلعة البهية التي تبرصها باملؤامرات التي حتاك هلا.. تقدم املحارض  

ِبندامه النجدي املعروف.. وبعد مقدمة طويلة أخذ يقول: الشك أنكم تنتظرون مني أن  

. أو حتيكها بريطانيا..  . أحدثكم عن املؤامرات التي حتيكها أمريكا لنا.. أو حتيكها إرسائيل

. لسبب بسيط وهو أن ألئك مهام كان فهم أعداء ظاهرون..  .لن أذكر لكم ذلك . .ال

. إن هؤالء مجيعا مهام بلغ .ويمكننا لو طبقنا التعاليم الرشعية معهم أن نحوهلم إىل أصدقاء

وكل ذلك متاع احلياة    . خطرهم، فإهنم لن حيتلوا سوى أرضنا، ولن يستلبوا سوى خرياتنا.

 أبقى..  الدنيا.. واآلخرة خري و

إن اخلطر الكبري أهيا املؤمنون هو فيمن يسمون باسم اإلسالم.. وهم يف احلقيقة  

. الشك أنكم عرفتم من  .منافقون كافرون ضالون مرشكون ما دخلوا الدين إال ليخربوه

 أقصد.. 

إن اخلطر األكرب هو املرشوع الفاريس الذي يريد إحياء امرباطورية كرسى.. أنتم  

نذ زالت دولتهم، وهم حيقدون عىل املسلمني، وحيقدون عىل الصحابة،  تعلمون أن الفرس م 

وحيقدون عىل العرب ألهنم أبناء الصحابة.. وكل ما ترونه يف وقع التارخيي ناتج من  

 مؤامراهتم.. 

. كام طاف إخواين من النجديني للتحذير من هذا  . لقد طفت حول العامل أمجع

. واحلمد هلل فنحن علامء  . سالم والسنة والسلفاملرشوع اخلطري الذي يريد أن يستأصل اإل

نجد كنا ندرك خطورة هذا املرشوع من البداية بخالف املغفلني من سائر البالد اإلسالمية  

 والذين عمي عىل قلوِبم، فلم يدركوه إال بعد أن استفحل خطره..  

لك احلرب  . ابتداء من ت.. فقد قمنا بكل اجلهود ملحاربته. . ودولتنا الكريمة.أما نحن

. وال نزال نتحالف مع  . التي امتدت ثامين سنوات.. وبعدها كل املقاطعات االقتصادية
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 اجلميع من أجل أن نقف يف وجه هذا املرشوع اخلبيث.. 

بقي املحارض يتحدث ِبذا ومثله ساعة كاملة إىل أن اعتقد احلضور أن الفرس ليسوا  

ب آخر.. وأن قلوِبم ليست سوى  برشا، وإنام هم عفاريت من اجلن.. أو أهنم من كوك 

 عىل العرب والعروبة.  امراجل تغيل حقد

بعد أن انتهى من حمارضته، تقدم أستاذ حمرتم كنت أعرفه وأعرف حرصه عىل  

الوحدة اإلسالمية، بل عىل األخوة اإلنسانية، وراح يقول بأدب، بعد شكره للمحارض:  

. ففي كل  .عب من الشعوب ليتك سيدي الفاضل طرحت أفكارك من غري أن تربطها بش 

الشعوب يوجد الصالح واملنحرف.. ويف كل الشعوب يوجد التقي والفاسق.. واهلل  

 سبحانه وتعاىل حياسب البرش عىل أعامهلم ال عىل أنساِبم. 

. ِبذا وأمثاله يتسلل املرشوع  . انتفض النجدي غاضبا، وقال: أرأيتم أهيا احلضور

. ِبذا املغفل وأمثاله يترسب كرسى إىل حاراتنا وبيوتنا  .املسلمنيالفاريس اخلطري إىل بالد 

 ليبني امرباطوريته من جديد.. 

بربكم كيف يمكننا أن نحذر الناس من املرشوع الفاريس، ونحن نذكر هلم أن  

 الفرس مسلمون وطيبون..  

بربكم كيف يمكننا أن ننجح يف عاصفة احلزم التي نواجه ِبا املرشوع الفاريس،  

 . . ن ِبذه البالهة أو الغفلةونح

. ال يمكن أبدا أن حيتالوا عىل عواطفنا بمثل هذه  . . ال.ثم قام بقوة، وقال: ال 

 الكلامت..  

كان األستاذ قوي الشخصية، وال خياف أن يؤلب عليه املحارض احلضور، ولذلك  

ىل:  قام من جديد، وقال: إن سمحت يل أهيا املحارض.. فأنا أريد أن أسألك عن قوله تعا 
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َثاَلُكمر ﴿ ُكمر ُثما اَل َيُكوُنوا َأمر َ ًما َغرير َتبرِدلر َقور ا َيسر ور يف   .. هل ورد عن النبي (1)﴾َوإِنر َتَتَولا

 تفسريها يشء. 

قال املحارض: اآلية واضحة.. وهي ال حتتاج إىل تفسري.. وال إىل سبب النزول..  

ن الكريم بني ظهرانيهم أهنم يف حال  ففيها هتديد اهلل سبحانه وتعاىل للعرب الذين نزل القرآ

توليهم وختليهم عن الدور املناط ِبم، أنه سيتوىل ذلك قوم آخرون، وأهنم سيؤدون األمانة  

 بصدق وإخالص، وأهنم لن يكون أمثال القوم األولني الذين شوهوا الرسالة..  

قال األستاذ: كالمك صحيح.. ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أخرب أن من وظائف   

َ  ﴿بيان احلقائق القرآنية ومصاديقها، قال تعاىل:  سول اهلل ر َر لُِتَبنيِّ كر نَا إَِليرَك الذِّ َزلر َوَأنر

ُروَن  َل إَِليرِهمر َوَلَعلاُهمر َيَتَفكا  [ 44]النحل:   ﴾ لِلنااِس َما ُنزِّ

. قد يكون  .ارتبك املحارض، ومل يدر ما يقول، فقام إمام كان حارضا، وقال: ال بأس

حارض مرهقا، ومل يتذكر احلديث الذي ورد يف تفسري اآلية، والذي صححه األلباين  امل

وغريهم من املحدثني، وهو أن املراد منها قوم سلامن الفاريس ريض اهلل عنه، فقد روى أبو  

ُكمر ُثما ﴿هذه اآلية :  هريرة قال : تال رسول اهلل  َ ًما َغرير َتبرِدلر َقور ا َيسر اَل َيُكوُنوا  َوإِنر َتَتَولاور

َثاَلُكمر  عىل منكب   ( قالوا : ومن يستبدل بنا ؟ قال: فرضب رسول اهلل 38) حممد: ﴾ َأمر

يف احلديث    .. فقد وضح رسول اهلل  (2)أي سلامن الفاريس ثم قال: )هذا وقومه(  -سلامن  

 أن هؤالء البدائل هم سلامن وقومه.. أي الفرس.. 

. أال تعرف أنه ليس كل ما  . أهيا األبلهغضب املحارض غضبا شديدا، وقال: اسكت 

    (3): )كفى باملرء إثام أن حيدث بكل ماسمع(  حيفظ يقال.. أمل تسمع قوله 

 
 .  38( سورة حممد: 1)

 ( رواه الرتمذي، قال األلباين: صحيح. 2)

 صحيح مسلم. (3)
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ِذيَن آَتيرنَاُهُم  ﴿. وقد سمعت معها قوله تعاىل: .قام اإلمام غاضبا، وقال: بىل  الا

ِرُفوَن   ِرُفوَنُه َكاَم َيعر َلُمونَ الركَِتاَب َيعر َقا َوُهمر َيعر ُتُموَن احلر نَاَءُهمر َوإِنا َفِريًقا ِمنرُهمر َلَيكر ) البقرة:  ﴾َأبر

ُتُموَنُه َفنََبُذوُه  ﴿(، وقوله:  146 ِذيَن ُأوُتوا الركَِتاَب َلُتَبيِّنُناُه لِلنااِس َواَل َتكر َوإِذر َأَخَذ اهللاُ ِميَثاَق الا

ور  رَتَ وَن َوَراَء ُظُهوِرِهمر َواشر رَتُ  ( 187) آل عمران: ﴾ا بِِه َثَمنًا َقلِياًل َفبِئرَس َما َيشر

 قال املحارض: أال ترى أهيا  املغفل أن اآليتني نزلتا يف أهل الكتاب من قبلنا. 

:  )من كتم علام َيعلمه   قال اإلمام: لن أجادلك يف هذا، ولكني أقرأ عليك قوله 

، قد صححه الشيخ شعيب األرنؤوط.. وقال   (1)نار(جاء يوم القيامة ُملرَجاًم بِلَِجام من 

 احلاكم قبله: هذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني ، وليس له علة. 

. إن هؤالء هم الذين يمدون املرشوع  . مكقام املحارض: من هؤالء كنت أحذر

 . إهنم جنود كرسى البلهاء..  . الفاريس بالقوة

هؤالء من احلديث، وقال له: ال تدعوا  ثم طلب من مقدم اجللسة أن يمنع أمثال 

عن دينكم.. ال تأذن باحلديث إال ملن ترى فيه سيام أهل    كمهؤالء يوسوسون لكم، ويفتنون

 السنة واجلامعة.. وسيام السلف واألثر.. ومن عداهم ال تأذن هلم. 

قام أحد هؤالء، وقد كنت أعرفه جيدا، وقد كان يعمل تاجرا، وله عالقات مالية  

ار نجد.. وكان صاحب حلية طويلة، وقميص قصري.. فاستبرش النجدي لقيامه،  بنجد وجت

 . فإين أرى فيه سيام اإليامن والتوحيد..وقال: ائذن له باحلديث 

تقدم التاجر، وقال: شكرا جزيال لك عىل هذه التحذيرات اخلطرية التي نبهتنا هلا..  

أن نستغل وجودك معنا لتبني لنا   والتي ال يزال نفر من قومنا يف غفلة منها.. ونحن نريد 

 املرشوع البديل للمرشوع الفاريس حتى نكون جنودا يف هذا املرشوع. 

 

 رواه احلاكم وابن حبان. (1)
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استبرش النجدي خري لكالمه، وقال: هذا هو العقل الذي نريد.. العقل الذي يفكر  

 فيام يعمل.. ال العقل الذي جيادل وخيوض فيام ال ينفع..  

يب، وقال: نحن نريد أن تتحالف هذه  ثم أخرج خريطة من جيبه تضم الوطن العر

 الشعوب العربية مجيعا يف وجه املرشوع الفاريس.. نريد مرشوعا عربيا..  

قام بعض احلضور، وقال: ولكن اإلسالم دين عاملي.. وال عالقة له بجنس دون  

 جنس. 

. العرب هم  .. ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أعطى الريادة للعرب. قال النجدي: أجل

. وال يمكن ألحد مهام عمل أن يكون له فضلهم  .. العرب هم خري خلق اهلل.سادة العامل

 ورشفهم. 

يف خطبة   . أمل تسمع ما ورد يف احلديث من قوله .قام اإلمام، وقال: ولكن

الوداع:)يا أهيا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل  لعريب عىل   عجمي   

َرَمُكمر   وال لعجمي عىل   عريب  وال ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر إال بالتقوى ﴿ إِنا َأكر

َقاُكمر ﴾ )احلجرات:  ل اهلل،  قال: فليبلغ  (، أال هل بلغت؟ قالوا: بىل يا رسو 13ِعنرَد اهللاِ َأتر

.. وقوله يف حديث آخر: )إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا ينادي أال  (1)  الشاهد الغائب(

إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن  

:)إن   وقوله .. (2) خري من فالن بن فالن فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين املتقون(

اهلل عز وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب  

مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهني أقوام يفتخرون برجال إنام هم فحم من فحم جهنم أو  

 

 رواه البيهقي والطرباين.  (1)

قال املنذري: رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال املحفوظ املوقوف، الرتغيب   (2)

 . 3/375والرتهيب: 
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:)أنسابكم هذه  .. وقوله (1) ليكونن أهون عىل اهلل من اجلعالن التي تدفع النتن بأنفها(

مسبة عىل أحدكم، كلكم بنو آدم  ليس ألحد عىل أحد فضل اال بالدين أو تقوى  ليست ب

  (2)  وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال(

غضب النجدي غضبا شديدا، وقال: إىل متى يظل هذا الغبي ينرش ما نحتاج إىل  

الصحابة  كتامنه يف هذه األيام.. أال يعرف أنه ليس كل ما يعرف يقال.. لقد ورد عن كبار 

لعلمهم أن املصلحة يف ذلك    من رواة احلديث أهنم كتموا بعض ما رووه عن رسول اهلل 

  . لقد روي يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة، قال: )حفظت من رسول اهلل .الكتامن

  (3)وعاءين ؛ فأما أحدمها فبثثته ، وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم(

. أهو خري من ابن تيمية  . الرويبضة حتى يستنبط من القرآن واحلديثثم من هذا 

 الذي سمع كل هذه األحاديث ورواها ومع ذلك يقول بخالفها..

عجب اجلميع لقوله هذا، ومل أدر إال وأنا أصيح من حيث ال أشعر: هل حقا ابن 

 تيمية خيالف هذه األحاديث؟ 

طورة ترسب مثل هذه األحاديث  . ابن تيمية كان واعيا جدا خل.قال النجدي: أجل

 يف أذهان الناس.. ألهنا جتعلهم عرضة ألي مرشوع أعجمي يريد أن حيرف ديننا ا لعريب.. 

أخرج كتابا من حمفظته، وقال: انظروا هذا الكتاب الذي سامه شيخ اإلسالم )اقتضاء  

ضح معنى  الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم(.. إنه من أهم كتب ابن تيمية التي تو

اَط  ﴿الرصاط  املستقيم الذي نقرؤه كل يوم يف سورة الفاحتة عند قوله تعاىل: َ ِدَنا الرصِّ اهر

 

 رواه أمحد.  (1)

 رواه أمحد.  (2)

 ..رواه البخاري (3)
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َتِقيَم    [ 6]الفاحتة:   ﴾املرُسر

 .  .فلن يفهم الرصاط املستقيم من مل يقرأ هذا الكتاب 

لقد عقد فيه شيخ اإلسالم فصال خاصا.. بل بابا خاصا بعنوان )باب تفضيل جنس  

 العرب نفاق( العجم عىل 

فتح الكتاب عىل موضع كان حمددا، وراح يقرأ: )إن الذي عليه أهل السنة واجلامعة  

اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم: عربانيهم ورسيانيهم، رومهم وفرسهم  

 وغريهم..( 

منهم.. ال هذه   طوى الكتاب، ثم قال: ال تظنوا أن ذلك بسبب كون رسول اهلل 

. لقد  .العرب أفضل األجناس بام وهبهم اهلل من طاقات مل توهب لغريهم . ف. معلومة خاطئة

ذكر شيخ اإلسالم هذا، فقال يف نفس هذا الكتاب: )وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني  

منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم أنفسهم أفضل. وبذلك    هاشم بمجرد كون النبي  

 ، وإال لزم الدور(ثبت لرسول اهلل )ص( أنه أفضل نفسًا ونسباً 

سكت قليال يتأمل موقع كالمه من احلضور، ثم قال: أعلم أن يف هذه القاعة الكثري  

.  .. ولكن ما عساي أقول هلم.. هذا هو الدين . من العجم الذين قد ال يرضيهم هذا الكالم

ِمٍن  َوَما َكاَن ﴿وال ينبغي لعقولنا أن تتدخل فيام يقوله الدين وإال حق علينا قوله تعاىل:  ملُِؤر

ِص اهللاَ  ِرِهمر َوَمنر َيعر ُة ِمنر َأمر رَيَ
ِ ًرا َأنر َيُكوَن هَلُُم اخلر ِمنٍَة إَِذا َقََض اهللاُ َوَرُسوُلُه َأمر  َوَرُسوَلُه  َواَل ُمؤر

 [ 36]األحزاب:   ﴾َفَقدر َضلا َضاَلاًل ُمبِينًا 

أشياء كثرية   . أنت اآلن حتطم.قام رجل من احلضور، وقال: انظر ما تقول يا شيخ

كنا نعتقدها من بدهييات الدين ومبادئه.. لعل ما تقوله رأي انفرد به بعض الفقهاء.. فال  

 توجب علينا االلتزام به. 

. وتقول يل بعض  . . أقول لك )شيخ اإلسالم(.غضب النجدي، وقال: ويلك
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.  .. لو وقف شيخ اإلسالم يف صف وكل الفقهاء يف صف لوقفت مع شيخ اإلسالم. الفقهاء

 ألن احلق يدور معه حيثام دار..  

ومع ذلك فشيخ اإلسالم نقل بتواضعه كالم الفقهاء يف هذه املسألة، بل نقل  

 إمجاعهم فيها..  

فتح الكتاب، ثم راح يقرأ: )وهلذا ذكر أبو حممد بن حرب بن إسامعيل بن خلف  

أئمة العلم  الكرماين صاحب اإلمام أمحد يف وصفه للسنة التي قال فيها: )هذا مذهب 

وأصحاب األثر وأهل السنة املعروفني ِبا املقتدى ِبم فيها، وأدركت من أدركت من علامء  

أهل العراق واحلجاز والشام وغريهم عليها، فمن خالف شيئًا من هذه املذاهب أو طعن  

 فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن اجلامعة، زائل عن منهج السنة وسبيل احلق( 

ول شيخ اإلسالم.. لقد ذكر أن هذا  )هو مذهب أمحد وإسحاق بن  انظر ما يق 

إبراهيم وعبد اهلل بن الزبري احلميدي وسعيد بن منصور وغريهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم  

العلم. فكان من قوهلم.. )ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم حلديث رسول  

 (  (1)(: )حب العرب إيامن، وبغضهم نفاق وكفر  اهلل 

 .  .. فلم يروه إال . قام اإلمام، وقال: ولكن احلديث ضعيف

. أال تعلم ما قاله بعض  .. أأنت أعلم أم شيخ اإلسالم. قاطعه النجدي، وقال: ويلك

سلفنا الصالح من أن كل حديث ال يعرفه شيخ اإلسالم، فليس بحديث.. لقد علق شيخ  

ه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر،  اإلسالم عىل احلديث بقوله: )وهذا اإلسناد وحده في

وإنام كتبته ملوافقته معنى حديث سلامن، فإنه قد رصح يف حديث سلامن: بأن بغضهم نوع  

 

 (.87/  4رواه احلاكم يف مستدركه ) (1)
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  (1)كفر، ومقتَض ذلك: أن حبهم نوع إيامن، فكان هذا موافقا له(

قام رجل كنت أراه دائام يدعو إىل نفس ما يدعو إليه الشيخ من القومية العربية، وراح  

. لطاملا كنت أنادي فيهم ِبذا.. لكن لألسف  . والفرح باد عىل وجهه: شكرا يا شيخ يقول، 

وجود بعض األعاجم يف هذه البالد جعلهم ال يلتفتون لكالمي.. فحدثنا عن بدعة  

 الشعوبية.. 

. لقد اعترب شيخ  .. لقد رسين كالمك كثريا.قال النجدي: بورك فيك أخا العرب 

. بل قد تصل بصاحبها إىل الكفر.. لقد قال: )وال نقول  .اإلسالم الشعوبية بدعة وضالال

بقول الشعوبية وأرذال املوايل الذين ال حيبون العرب وال يقرون هلم بفضلهم، فإن قوهلم  

  (2)بدعة وخالف(

انظروا أهيا احلارضون كيف اعترب شيخ اإلسالم جمرد عدم حمبة العرب وعدم اإلقرار  

 فا. بفضلهم عىل سائر الناس بدعة وخال

ورصح يف موضع آخر بام أدل من هذا، فقال: )وذهبت فرقة من الناس إىل أن ال  

فضل جلنس العرب عىل جنس العجم. وهؤالء يسمون الشعوبية النتصارهم للشعوب  

التي هي مغايرة للقبائل، كام قيل: )القبائل للعرب والشعوب للعجم(، ومن الناس من قد  

العرب. والغالب أن مثل هذا الكالم ال يصدر إال عن نوع  يفضل بعض أنواع العجم عىل 

   (3)نفاق، إما يف االعتقاد، وإما يف العمل املنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك(

بل إنه يف موضع آخر رصح بام هو أشد من ذلك مجيعا، فاعترب أن جمرد بغض العرب  

 

 (.437 /1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  (1)

 (.421 /1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  (2)

 (421 /1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  (3)
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 كفر( كفر، فقال: )بغض جنس العرب ومعاداهتم كفر أو سبب ل

بل اعترب أن حبهم يزيد يف اإليامن، فقال: )ومقتضاه أهنم أفضل من غريهم وأن  

 حمبتهم سبب قوة اإليامن( 

بل إنه دعا إىل تقسيم األعطيات واألموال عىل األمة بحسب أنساِبم، كام فعل  

السلف الصالح.. فيبدأ بالعرب، ويوفون نصيبهم من العطاء.. ثم بعد ذلك وبنصيب أقل  

. )هكذا  . عجم.. وقد كان ذلك ديدن الدول اإلسالمية التي كان حيكمها العربيعطى ال

كان الديوان عىل عهد اخللفاء الراشدين وسائر اخللفاء من بني أمية وولد العباس، إىل أن  

  (1)تغري األمر بعد ذلك(

 . هل تراه مرضيا يف الرشيعة؟.قال القومي: فحدثنا عن حكم العجم للعرب 

. هذا سؤال مهم جدا.. فمن البدع احلادثة، والتي خربت  . النجدي: بورك فيكقال  

األمة اإلسالمية حكم العجم من الفرس والكرد واألمازيغ والرتك للعرب.. لقد قال  

 املتنبي يذكر خطورة حكم العجم للعرب: 

   وإّنام الناس بامللوك

 حسب  وال عندهم أدٌب  ال

 عجم  ملوكها  ُعرٌب  تفلح  وما   

 ذمـــــــــــم  وال  هلم عهودٌ  الو  

والتاريخ يشهد عجز العجم عن حكم العرب بشكل جيد إال يف النادر.. وأحسن  

دولة هلم كانت دولة املامليك. كان يف أقوى قوهتا يف أول عهدها زمن بيربس، ثم مل تلبث أن  

العبيد  ضعفت ألن حكامها ما أرادوا االعتامد عىل العرب يف اجليش، وإنام استقدموا 

ليدربوهم عىل القتال، خوفًا من انقالب العرب عليهم. وهذا دومًا كان مصدر ضعف هلم.  

ثم مل يعد يكفي العبيد األتراك فجاءوا بالعبيد الرشكس فانقلبوا عليهم، ثم هؤالء بدورهم  

 

 (446 /1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  (1)
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أصاِبم الضعف لنفس السبب حتى اهنارت الدولة.. فسبب الضعف أهنم دومًا أقلية ال  

تامد عىل العرب. أما العثامنيون فهم مثال عىل الفشل الذريع يف حكم العرب.  يريدون االع

وكانت دولتهم أقوى قبل أن حيكموا بالد العرب ألن جيشهم توزع عىل بالد شاسعة، مع  

 رفضهم يف نفس الوقت االعتامد عىل العرب يف مناصب قيادية.  

عن الطاقات التي   قام القومي فرحا يكاد يرقص من فرحه، وراح يقول: فحدثنا 

 اختص اهلل ِبا العرب دون غريهم من األجناس حتى يستحقوا أن ينالوا كل هذه الفضائل. 

 قال النجدي: بورك فيك ويف سؤالك..  

. هذا الكتاب كتبه أحد تالميذ شيخ  .ثم أخرج كتابا من حمفظتته، وقال: انظروا 

، ورشف العلم عىل رشف  . إن عنوانه )مسبوك الذهب، يف فضل العرب.اإلسالم النجباء

 النسب(، وهو للعالمة اجلليل مرعي بن يوسف احلنبيل الكرمي.. اسمعوا ما يقول فيه.. 

فتح الكتاب، وراح يقرأ فيه: ).. وأما العقل الدال عىل فضل العرب: فقد ثبت  

بالتواتر املحسوس املشاهد أن العرب أكثر الناس سخاء، وكرما، وشجاعة، ومروءة،  

غة، وفصاحة. ولساهنم أتم األلسنة بيانا، ومتييزا للمعاين مجعا وفرقا بجمع  وشهامة، وبال

املعاين الكثرية يف اللفظ القليل، إذا شاء املتكلم اجلمع. ويميز بني كل لفظني مشتبهني بلفظ  

آخر خمترص، إىل غري ذلك من خصائص اللسان العريب.. ومن كان كذلك فالعقل قاض  

ك، وهلم مكارم أخالق حممودة ال تنحرص، غريزة يف  بفضله قطعا عىل من ليس كذل

أنفسهم، وسجية هلم جبلوا عليها، لكن كانوا قبل اإلسالم طبيعة قابلة للخري ليس عندهم  

علم منزل من السامء، وال هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية املحضة كالطب أو  

من الشعر واخلطب أو ما   احلساب أو املنطق ونحوه. إنام علمهم ما سمحت به قرائحهم

حفظوه من أنساِبم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه يف دنياهم من األنواء والنجوم، أو  

باهلدى الذي ما جعل اهلل. يف األرض مثله تلقوه عنه بعد   احلروب، فلام بعث اهلل حممدا 
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نت قد  جماهدته الشديدة هلم، ومعاجلتهم عىل نقلهم عن تلك العادات اجلاهلية التي كا 

أحالت قلوِبم عن فطرهتا، فلام تلقوا عنه ذلك اهلدى زالت تلك الريون عن قلوِبم  

واستنارت ِبدي اهلل فأخذوا هذا اهلدي العظيم بتلك الفطرة اجليدة فاجتمع هلم الكامل  

  (1) التام بالقوة املخلوقة فيهم، واهلدى الذي أنزله عليهم(

تارة، وكتاب ابن تيمية تارة أخرى.. والقومي  بقي النجدي يقرأ من كتاب الكرمي 

ومن معه يكادون يرقصون فرحا.. وغريهم يكادون يسقطون أملا.. وقد رأيت الوجوه التي  

كانت متآلفة متآخية بدأت تتغري.. وبدأت النفرة تبدو عليها.. ثم رسعان ما حصل بني  

ه.. وصاح  بعض العرب وبعض العجم خالف.. فصاح العريب بأعىل صوته: واعربا 

 العجمي: واقوماه.. 

ثم ما لبثت املشادة أن حتولت إىل حرب قاسية شديدة مل تقف إال بتدخل الرشطة  

التي أخرجت أكثر من يف القاعة من املتصارعني، وتركت الشيخ مشعل الفتنة يستمر يف  

 أداء دوره الشيطاين اخلطري. 

 ك من نجد؟قام اإلمام بعد ذهاب الرشطة، وقال: سمعنا أهيا الشيخ أن

. تلك البالد التي أنقذ اهلل ِبا اإلسالم.. تلك  .. أنا من نجد. قال النجدي: أجل

. والشيخ  .البالد التي أنجبت جدي الشيخ حممد بن عبد الوهاب.. والشيخ عبد اللطيف 

 . وغريهم من املشايخ الذين لوالهم ملا بقي للسنة ذكر. . ابن إبراهيم

  فضلكم يشء؟ قال اإلمام: فهل ورد يف النصوص يف

قال النجدي: كل ما ورد يف النصوص من فضل العرب، فهو فينا.. فنحن أساس  

 العرب وجذرها، ونحن رشف العرب وفخرها. 

 

 (40مسبوك الذهب يف فضل العرب ورشف العلم عىل رشف النسب )ص:  (1)



104 

 

. ليس العقل فقط هو الذي يدل عىل فضلكم.. بل ورد يف احلديث  .قال اإلمام: ال

 الصحيح ما يدل عىل ذلك..  

. مل أكن أعلم بذلك.. لطاملا كنت أقول يف نفيس:  .. هاته.قال النجدي: شكرا جزيال

 يف فضلنا يشء.  يستحيل أال يذكر رسول اهلل 

ك لنا يف شامنا ، اللهم  : )اللهم بار  قال اإلمام: لقد ورد يف احلديث الصحيح قوله  

: )اللهم بارك لنا يف  بارك لنا يف يمننا(، فقالوا: ويف نجدنا يا رسول اهلل، قال رسول اهلل 

:  شامنا، اللهم بارك لنا يف يمننا(، فقال الناس: ويف نجدنا يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل  

  (1))الزالزل والفتن هناك: وهناك يطلع قرن الشيطان(

دي غضبا شديدا، وقال: أخرجوا هذا الرويبضة من هذا املجلس.. إنه  غضب النج

. أال يعلم أن رشاح احلديث ذكروا أن املراد بنجد يف هذا احلديث  .جاهل وابن جاهل 

 خصوصا العراق.. 

قام اإلمام غضبا، وقال: ولكن ابن تيمية الذي هو شيخك وشيخ اإلسالم الذي  

د التي جئت منها لتنرش الفتن.. لقد قال فيام ردا به عىل  تدين به يذكر أن املراد بنجد هي البال 

إخباره بأن الفتنة ورأس الكفر من   ) تأسيس التقديس( للرازي: )قد تواتر عن النبي 

املرشق الذي هو مرشق مدينته كنجد وما يرشق عنها(.. ثم ساق بعض األحاديث الواردة  

يب أن من هؤالء ظهرت الردة وغريها  يف ذلك يف الصحيحني وغريمها إىل أن قال: )وال ر

من الكفر، من جهة مسيلمة الكذاب وأتباعه وطليحة األسدي وأتباعه، وسجاح وأتباعها،  

حتى قاتلهم أبو بكر الصديق ومن معه من املؤمنني، حتى قتل من قتل، وعاد إىل اإلسالم  

 

 رواه البخاري ومسلم وغريمها.. (1)
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  (1)من عاد مؤمنا أو منافقا(

 تفع؟ قام رجل آخر، وقال: أليس النجد هو املر 

 . ولذلك فإنه يطلق عىل العراق أيضا.. وهذا ما ذكره الرشاح. .قال النجدي: بىل 

قال الرجل: ولكن من خالل ما ذكره العلم احلديث فإن الرياض التي هي قاعدة  

مرًتا. أما ارتفاع العراق التقريبي عن سطح   635نجد يبلغ ارتفاعها عن سطح األرض 

 مرًتا(.  34البحر فال يعدو ) 

قام النجدي من مكانه، ثم سار خارجا، وهو يقول: لقد قلت هلم ال ترسلوين للبالد  

 . إهنا بالد الكفر.. إهنا بالد النفاق.. .التي خيتلط فيها العرب بالعجم

كانت هذه آخر كلامت سمعناها معه، ومل نره بعدها.. لكنا ظللنا زمانا طويال نكتوي  

. والتي راح ضحيتها بعد ذلك عرشات الرجال من خرية  .الدنا بنار الفتنة التي أحدثها يف ب

   أبناء مدينتنا.

 

 . 24 -17ص  1انظر: بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ج (1)
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 خارطة األحقاد 

من صغري وأنا مولع باخلرائط بمختلف أنواعها: خرائط الدول والتضاريس  

 . حتى اخلرائط التارخيية أو اجليولوجية التي تصف األرض يف مجيع مراحلها..  .واملناخ

ن يضع البرش يف يوم من األيام خريطة لألحقاد إىل أن  لكنه مل يكن خيطر عىل بايل أ

. وقد حدد يل  .جاء ذلك اليوم الذي استدعاين فيه صديق قديم يل مل أره منذ فرتة طويلة 

. ومع غرابة املكان إال أين ذهبت إليه، وبمفردي، لثقتي املطلقة يف هذا  .مكانا لنلتقي فيه

 الصديق القديم. 

املحدد حتى أحاطت يب جمموعة مسلحة، وهي   لكني ما إن وصلت إىل املكان

. فامتألت رعبا، وتصورت أهنم مثل سائر قطاع الطرق،  . تصوب سالحها إىل مججمتي

. اتركوا يل فقط مججمتي فإن  . فصحت فيهم: فتشوا جيويب وأمتعتي، وخذوا كل ما تريدون

 فيها ما ال يمكن تعويضه بالنسبة يل، وهو لن يفيدكم شيئا. 

.  .. فنحن نريدها . تى جاء صديقي، وصاح فيهم: اتركوا له مججمتهما قلت هذا ح

 فأنا أعلم ما خيبئه فيها من أرسار.

 . أمل نتفق عىل أن نلتقي هنا؟.التفت لصديقي، وقلت: أهذا أنت؟

 .  .. وها نحن نلتقي .قال: أجل 

. مل ترسل يل هذه املجموعة لتنرش الرعب يف كل  .قلت: ولكن مل تفعل يب هذا؟

 ما كنت أحسبك حتب التمثيل؟ كياين؟ 

 ضحك بصوت عال، وقال: أي متثيل هذا؟ أال تزال يف جنونك القديم؟  

 . أتستقبل صديقك القديم بمثل هذا؟. قلت: ولكن

. فال تقلق، فلن يصيبك منا أذى ما دمت لينا  . قال: هذه عادتنا يف استقبال من نحب

 معنا. 
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 انا كعهدي بك؟ثم أردف يقول، وهو يربت عىل كتفي: أال تزال جب

. كيف رصت إىل هذه احلال التي  .. لكني متعجب منك.قلت: ال أزال كام عهدتني 

 أراك عليها؟

. وقد تأملت يف أحوال املتدينني  . قال: أنت تعلم أين من صغري كنت أحب التدين

. ولوال أن اهلل قيض يل من ينقذين لكنت  .يف قريتنا فلم أجد إال الضالل والبدعة والكفر

اآلن قبوريا أو معتزليا أو صوفيا أو شيعيا أو أشعريا.. أو غريها من امللل والنحل التي  

 . وبئس املصري. . سترشف جهنم يوم القيامة

 . إن هؤالء مجيعا مسلمون يعبدون اهلل ويوحدونه و.. .قلت: كيف تقول هذا

.  . . ال أحد منهم يعبد اهلل. قاطعني بقوة، وهو يشهر سالحه يف وجهي: تعسا لك

.  .. والشيعة كفار؛ يعبدون عليًا واحلسني .املعتزلة كفار يعبدون عقوهلم وأهواءهم

والصوفية كفار؛ يعبدون اجليالين والرفاعي.. واألشاعرة كفار جهمية يعبدون الوهم،  

 ويذكرون أن اهلل ال يد له وال ساق وال رضس وال حقو.. 

قد أنالك من اهلداية ما أنقذك به  أردت أن أجاريه خمافة سالحه، فقلت: ما دام اهلل 

. وجلست بينهم لتخرجهم من رساديب الكفر  . . فهال رست إليهم.من تلك الضالالت

 إىل نور اإليامن. 

. وقد حذر مجيع أئمة سلفنا الصالح من  .تنفس الصعداء، وقال: وكيف أفعل ذلك 

نظر إليهم حتى ال  . بل حذرونا حتى من ال.حمادثتهم أو حماورهتم أو مناظرهتم أو مناقشتهم 

. واعتربوا كل من يبتسم هلم، أو يمد يده ملصافحتهم رشيكا  .تنتقل إلينا ظلامت وجوههم 

 هلم يف كفرهم وضالهلم. 

 .  . قلت: إذن اتركوهم حلاهلم

. ليس ألولئك الكفرة  . غضب وأشهر سالحه يف وجهي، وهو يقول: ال تعد إىل هذا
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 بالذبح؟ . أمل يأت نبينا .إال السيف والقتل والذبح

جاء ليتمم    ِبذا، قلت: الذي أعرفه أن نبينا    غضبت عندما وصف رسول اهلل  

 مكارم األخالق، ومل يأت بام تزعمه. 

 . ولو بقلع مججمتك.. . ال ختف سأقلعها منك. قال: أرى فيك لوثة من لوثات الكفر

: أخربين: هل  (1)حتسست رقبتي، وامتألت رعبا من حديثه، لكني جترأت، وقلت

 أم أقل سوءا؟ الشيعة والصوفية وغريهم ممن ذكرت أسوأ أم املنافقني يف عهد النبي 

 قال: الشيعة والصوفية وغريهم ممن ذكرت أسوأ من املنافقني.

 . هل هو مع املنافقني؟ أم مع من هم رش منهم؟ .قلت: فأين مكاهنم يوم القيامة 

 فهم يف املحل الذي يكون فيه هؤالء؟  قال: ما داموا أكثر ضالال من املنافقني

َفِل ِمَن  ﴿قلت: ولكن اهلل تعاىل ذكر حمل املنافقني، فقال:  َسر ِك األر رر إِنا املرُنَافِِقنَي يِف الدا

[، وليس هناك أسفل من الدرك األسفل، ألن األسفل عىل صيغة  145]النساء:  ﴾الناارِ 

 أفعل.. 

ت أقول بكل جرأة: إن قلت: أهنم يف الدرك  مل جيد ما جييبني به، فأطمعني ذلك، فرح

. وإن قلت: إهنم يف درك أعىل، فهم  .األسفل من النار، فهم من املنافقني، وليسوا أسوأ منهم

. وإن قلت: إهنم يف درك أسفل من درك املنافقني تكون قد  .أحسن حاال من املنافقني 

 ركات.  خالفت القرآن الكريم الذي اعترب درك املنافقني هو أسفل الد 

.  .صوب النظر إيل جيدا، ثم قال: أنت تعلم أين ال أطيق هذه الرتهات التي تنطق ِبا 

 لكن ما الذي تريده من قولك هذا؟

يف التعامل مع املنافقني   . فقط أردت أن أسألك عن سنة النبي . قلت: ال بأس

 أو سجنهم أو مثل ِبم؟  الذين ال يقلون عمن ذكرت.. فهل ذبحهم رسول اهلل 

 
 استفدت يف هذا احلوار من بعض تغريدات الشيخ حسن بن فرحان املالكي عىل تويرت، وهي موجودة عىل موقعه.  (1)
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 . . ال: مل يفعل شيئا من ذلكق

فقد ورد يف احلديث عن  جابر    قلت: لو مل تقل هذا لكنت كذبت عىل رسول اهلل  

أكثر ، ثم كثر املهاجرون بعد ، فقال عبد    بن عبد اهلل قال: كانت األنصار حني قدم النبي  

ها األذل ، فقال  اهلل بن أيب : أو قد فعلوا ، واهلل ، لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز من

: دعه ، ال يتحدث  عمر: دعني ، يا رسول اهلل، أرضب عنق هذا املنافق ، فقال النبي 

 .(1)الناس أن حممدا يقتل أصحابه

 قال: ما الذي تريده من نقلك هلذا احلديث ؟ 

يف التعامل مع املنافقني،   قلت: أريدك وأصحابك أن تستنوا بسنة رسول اهلل 

الشيعة والصوفية وغريهم أسوأ من املنافقني؛ فمعناه أن اهلل مل يكمل  ألنكم إذا قلتم بأن 

دركات النار؛ وحيتاجون دركًا أسفل من الدرك األسفل؛ وهذا قول خيرجكم من امللة..  

وإن قلتم: إن الشيعة والصوفية سيكونون مع املنافقني يف الدرك األسفل، فيلزمكم أن  

للمنافقني، فال تقتلوهم، وال تذبحوهم، وال تفعلوا    تعطوهم من احلقوق ما أعطاه النبي  

 . ، ألنكم لستم أحرص عىل الدين من رسول اهلل ِبم شيئا مل يفعله رسول اهلل 

. فليس هلم  .قال: ال، لن نرىض أن نسري يف الشيعة والصوفية بسرية النبي يف املنافقني

 عندنا إال الذبح.

 ؟  حرص عىل دين اهلل من رسول اهلل قلت: : ملاذا؟ هل أنتم أكثر تقوى؛ أم أ

قال: معاذ اهلل أن ندعي هذا، ولكن الشيعة والصوفية جياهرون بالكفر، وكان  

 املنافقون يرسون الكفر! 

َل  ﴿ قلت: ومن الذي قال لكم هذا؟ أمل تقرؤوا قول اهلل تعاىل: ) حَيرَذُر املرُنَافُِقوَن َأنر ُتنَزا

َذُروَن ) َعَليرِهمر ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهمر  ِزُئوا إِنا اهللاَ خُمرِرٌج َما حَتر َتهر َتُهمر  64باَِم يِف ُقُلوِِبِمر ُقِل اسر ( َوَلئِنر َسَألر

 
 (. 3/338مسند أمحد، )  (1)
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ِزُئونَ  َتهر ،  64]التوبة:  ﴾ َلَيُقوُلنا إِنااَم ُكناا َنُخوُض َوَنلرَعُب ُقلر َأبِاهللاِ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنرُتمر َتسر

 ل عىل أن هؤالء جهروا بالكفر، ومع ذلك مل يعاقبهم؟ [، فاآلية الكريمة تد65

َتِذُروا َقدر  ﴿. أمل تقرأ قوله تعاىل يف اآلية بعدها: . . لقد ذكر أنه عاقبهم .قال: ال  اَل َتعر

ُمر َكاُنوا جُمرِرِمنيَ  بر َطائَِفًة بَِأهنا ُف َعنر َطائَِفٍة ِمنرُكمر ُنَعذِّ َد إِياَمنُِكمر إِنر َنعر ُتمر َبعر ]التوبة:   ﴾ َكَفرر

66 ] 

قلت: ولكن هذه اآلية الكريمة تنص عىل العقوبة األخروية، وال عالقة هلا بالعقوبة  

 مل يعاقب املنافقني.  الدنيوية، بدليل أن رسول اهلل  

مل جيد ما جييبني به، فأطمعني ذلك فيه، فقلت: أنا أعرف أنك حتفظ القرآن الكريم  

 من صغرك الباكر. 

. وقد  . . وال أزال أحفظه. قبل أن يصل سني إىل العارشة . لقد حفظته.قال: أجل 

أهلني ذلك ألن أصري أمريا عىل هذه اجلامعة املجاهدة.. وأنا ال أحفظه فقط، بل أحفظ كل  

ما ذكر قتادة وعكرمة ومقاتل بن سليامن وغريهم من سلفنا الصالح يف كل حرف من  

 حروفه أو كلمة من كلامته. 

َُن َوَلًدا ) ﴿ ﴿ قلت: ما دمت كذلك، فام قالوا يف قوله تعاىل:  محر ََذ الرا (  88َوَقاُلوا اختا

ا ) ا ) 89َلَقدر ِجئرُتمر َشيرًئا إِدًّ َباُل َهدًّ ِ رُّ اجلر
ُض َوخَتِ َرر َن ِمنرُه َوَتنرَشقُّ األر اَمَواُت َيَتَفطارر (  90( َتَكاُد السا

َِن َوَلدً  محر ا لِلرا َِن َأنر َيتاِخَذ َوَلًدا91ا ) َأنر َدَعور محر [ من  92 - 88]مريم:  ﴾( َوَما َينرَبِغي لِلرا

 هؤالء الذين قالوا هذا القول العظيم الذي تتفطر له السموات؟

. وقد قال ابن عباس، وجماهد، وقتادة،  . قال: إهنم النصارى بال خالف بني املفرسين

ا  ﴿ ومالك يف قوله تعاىل:   . (1)عظياًم أي  ﴾َشيرًئا إِدًّ

  يقل   ال  عظيام   قوال  –  الكريمة  اآليات  حسب  –. فقد قال النصارى  .قلت: جيدا جدا

 
 (.265/ 5تفسري ابن كثري )  (1)
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 . تذبحهم  أن تريد  الذين هؤالء قول عن

 . فالكفر ملة واحدة. .قال: هم متساوون

. فلنستن ِبم بام أمر اهلل تعاىل به يف شأن النصارى  .. ما داموا متساوين. قلت: ال بأس

غري املحاربني، والذين ورد يف حقهم وحق غريهم من أصحاب امللل والنحل قوله تعاىل:  

يِن َومَلر خُيرِرُجوُكمر ِمنر ِدَياِرُكمر َأنر َترَبُّوهُ ﴿ ر ُيَقاتُِلوُكمر يِف الدِّ ِذيَن مَل   مر اَل َينرَهاُكُم اهللاُ َعِن الا

ِسطِنَي  ِسُطوا إَِليرِهمر إِنا اهللاَ حُيِبُّ املرُقر  [ 8]املمتحنة:    ﴾َوُتقر

. وإنام  .. فلم أدعك لتجادلني .مل جيد ما يقول إال أنه أخذ بيدي، وقال: اتبعني 

 دعوتك ألمر أخطر من هذا. 

.  .سار يب يف رساديب مظلمة إىل أن دخلنا إىل غرفة وجدت فيها الكثري من اخلرائط 

 . وما عالقتها بجامعتكم؟ . ت من وجودها عندهم، فقلت: ما هذه اخلرائطفتعجب

 . فأنا أعلم شغفك ِبا من صغرك. .قال: ألجل هذه اخلرائط دعوتك

. أم هي خرائط  .. ولكن ما نوعها: هل هي خرائط مناخ أم تضاريس.قلت: أجل

 جيولوجية أم سياسية؟

 .  .البدعة . هذه خرائط الضالل و. قال: وما نريد نحن بام ذكرت

 قلت: مل أسمع بخريطة من هذا النوع من قبل. 

 .  . قال: فتعال لتنظر إليها 

تقدمت، فرأيت خرائط مفصلة عن كل مكان والعقائد التي تنترش فيه، فبعضها  

 . وهكذا. .صوفية، وبعضها شيعية، وبعضها أشاعرة، وبعضها ماتريدية

 قلت: ما قصدكم ِبذا التنصيف للناس ولألماكن. 

. فبعضها نكتفي بإرهابه، وبعضها نخوض يف  . ل مكان العقوبة املناسبة لهقال: لك

 دمائه. 
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مددت يدي عىل مكان مكتوب عليه باللون األمحر )صوفية(، وقلت: فام الذي  

 تعملونه مع هؤالء؟ 

. فهم حلوليون قبوريون  . . هؤالء تسفك الدماء. قال: أال ترى اللون األمحر

 . .وثنيون 

مكتوب عليه بلون أمحر شديد القتامة )شيعة روافض(،   مددت يدي إىل مكان آخر

 وقلت: وهؤالء أصحاب اللون األمحر القاتم. 

 . وهم يستحقون اإلبادة التامة لصغارهم وكبارهم. .قال: هؤالء أخطر من السابقني 

 قلت: مل؟ 

 قال: ألهنم شيعة روافض. 

 قلت: فام جريمتهم؟ 

 .  .قال: سب الصحابة

. لقد ذكر اهلل تعاىل الذين يسبونه،  .بالغون كثريا يف هذاقلت: ولكن أال ترى أنكم ت 

. أمل  .ومع ذلك مل يلوهنم باللون الذي تلونون به من هم أدنى منهم شأنا، وأقل منهم جرما 

ِ ِعلرٍم  ﴿تسمع بقوله تعاىل:   ًوا بَِغرير ُعوَن ِمنر ُدوِن اهللاِ َفَيُسبُّوا اهللاَ َعدر ِذيَن َيدر َكَذلَِك  َواَل َتُسبُّوا الا

َمُلونَ  ِجُعُهمر َفُينَبُِّئُهمر باَِم َكاُنوا َيعر ِمر َمرر ٍة َعَمَلُهمر ُثما إِىَل َرِبِّ ناا لُِكلِّ ُأما  [ 108]األنعام:   ﴾َزيا

. لقد ذكرت لك أين مل أدعك ألجادلك أو  .قال: لقد عدت إىل اجلدل من جديد

 جتادلني.. وإنام دعوتك ألمر مهم. 

 قلت: وما هو؟ 

 قال: هذه اخلرائط هي التي دعتك.

 قلت: وما الذي أفعله ِبا أو هلا؟

. لكنه ارتد قبل  .قال: لقد كان يرشف عىل هذه اخلرائط، ويرسمها بدقة رجل منا 
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أيام، والتحق بجامعة أخرى، فبقيت هذه اخلرائط ناقصة حتتاج من يكملها، وهلذا طلبتك  

 لتؤدي هذا الدور. 

 ي تريد أن تضيف إليها؟قلت: أراها جاهزة، فام الذ

قال: أريدك أال تدع رضحيا أو زاوية أو حسينية أو كنيسة أو أي حمل من املحالت  

 التي تعبد فيها األصنام إال وبينت لنا حمله بدقة حتى نقوم بام جيب علينا نحوه. 

 . فام جزائي؟.امتألت رعبا مما طرح عيل، فقلت: وإن مل أفعل 

. فسيقطع هذا  . قبتي، وهو يقول: إن مل تفعلاستل خنجرا حادا، ووضعه عىل ر

 اخلنجر رقبتك.. أنت تعرف أننا ال نتسامح مع من خيالف الرشيعة. 

ما قال هذا حتى سمعنا ضجة يف اخلارج، فأرسع إليها، وتركني فاختبأت يف بعض  

تلك الرساديب، وأنا ممتلئ رعبا ملا أسمعه من صوت للرصاص يف كل ناحية.. وقد تعجبت  

 أت أحد ليبحث عني. إذ مل ي

وبعد أيام، وبعد أن كاد يقيض عيل اجلوع، خرجت فشممت روائح منتنة جلثث  

 كثرية، كان من بينها جثة صديقي الذي أراد قتيل. 

وقد علمت بعد ذلك أن مجاعة مسلحة أخرى اختلفت مع تلك اجلامعة يف حكم  

يذبح أو حيرق أو يرمى من  املرتد: هل يكتفى بقتله بأي طريقة، أم البد أن يشدد يف ذلك، ف

 شاهق؟

. وقد أنجاين  . وقد كفرت كل مجاعة من تينك اجلامعتني األخرى، وقاتلتها وقتلتها 

 اهلل بسبب ذلك من أن أكون رشيكا هلم يف وضع خرائط األحقاد. 
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 اإلسالميون.. وصناعة اإلسالمفوبيا 

لدرجة التي مل  من الصناعات الكربى التي جييدها بعض الدعاة أو أكثر الدعاة إىل ا 

 يفلح الصينيون واألمريكيون واألملان يف تقليدهم فيها صناعة الفوبيا من اإلسالم. 

لقد صارت الفوبيا شعارا رسميا خاصا بأولئك األجالف الغالظ أصحاب  

. الذين تتسابق القنوات الفضائية يف استقباهلم لتتمتع  .األشداق العريضة واأللسن الطويلة 

ىل إدراة التوحش والعنف، أو إلعطاء صورة لإلنسان البدائي املتأثر  بغبائهم، وبقدرهتم ع

 بأخالق النمور واحلمري والسباع.

. وسأقص عليكم قصة ال أعتربها دليال  .لست متجنيا يف هذا، وليتني كنت متجنيا 

عىل ما أقول.. ولكنها شاهد بسيط من آالف الشواهد عىل مدى اإلجرام الذي يامرسه  

 باسم اإلسالم. أولئك الدجالون 

كنت قبل سنوات أسري يف بعض الشوارع األوروبية اجلميلة والنظيفة، مع صديق يل  

من أهلها ممن تستهوهيم اللغة العربية، ويستهوهيم أدِبا، ويستهوهيم قبل ذلك القرآن  

 الكريم لبالغته املعجزة، وللقيم السامية التي حيملها. 

اك تعظم القرآن الكريم، وتبهرك  لست أدري كيف قلت له من حيث ال أشعر: أر

 القيم النبيلة التي يدعو إليها إىل الدرجة التي تفضله فيها عىل كتابك املقدس. 

 . أنت مل تعدو الواقع الذي أعيشه. . قال: هذا صحيح

 قلت: ولكن ما الذي يمنعك من اإلسالم؟ 

مصاب  . أنا  . . هو أين أخاف من اإلسالم.أطرق إطراقة طويلة، ثم قال: لسبب بسيط 

 كسائر الناس الذين تراهم باإلسالمفوبيا. 

قلت: يمكن لسائر الناس أن يصاب ِبذا املرض ما عداك.. فأنت تعرف القرآن..  

 بل تعشقه.. ويستحيل عىل من عرف القرآن أن يصاب باإلسالمفوبيا. 
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. ولكني ال أرى القرآن كتابا للمسلمني الذين  .قال: لست أدري ما أقول لك

د الناس عن القرآن.. اسمع جيدا كيف يصف القرآن املسلم عند ذكره لعباد  . هم أبع. أراهم

 . . . إهنم.. إهنم خياطبون اجلميع بالسالم .. إهنم يمشون عىل األرض هونا .الرمحن 

 قاطعته: وهكذا املسلمون؟ 

 قال: لست أدري ما أقول لك..

إسالمي، ورأينا الناس  ما وصلنا من حديثنا إىل هذا املوضع حتى مررنا عىل مركز 

يقصدونه لسامع حمارضة يلقيها بعض املشايخ الكبار الذين قدموا من البالد التي يسموهنا  

 بالد احلرمني.. 

كانت الوفود تتقاطر عىل املركز لسامع ذلك الداعية الكبري الذي جاء من األرض  

 التي نزلت فيها آخر رسائل السامء. 

لنستمع هلا.. فلم جيد إال أن يفعل، وليته ما  أحلحت عىل صاحبي أن يدخل معي 

 فعل.

 . ورحنا نتابع ما حيدث: .جلسنا يف الصف األخري 

تقدم بعضهم، وأظنه رئيس املركز، وقال: لقد ترشف مركزنا  اليوم بزيارة الداعية  

الكبري الذي ولد يف بالد احلرمني، وهنل من مناهلها العذبة الصافية التي مل تتكدر بام تكدرت  

. بل خترج الكثري من  . . حمارضنا الكبري مل يتخرج عىل يديه الدعاة فقط.ه سائر املناهل ب

. لن أطيل  .املجاهدين يف سبيل اهلل الذين رفعوا راية اإلسالم خفاقة يف مجيع أنحاء األرض 

. وقبل ذلك نفتتح بدعوة بعض من هداهم اهلل من أهل هذه  .عليكم سيتقدم باحلديث 

 لينطقوا بالشهادة بني يديه..   البالد إىل اإلسالم

بعد انتهاء تقديمه تقدمت بعض الوجوه الشابة ذوي املالمح األوروبية، وصافحوه  

واحدا واحدا، وهو يلقنهم الشهادة.. وبمجرد أن ينطقوا ِبا يسأهلم عن أسامئهم ثم يغريها  
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إىل أيب   . وبقدرة قادر حتول جورج إىل أيب القعقاع.. وحتول أندرو.ألسامء وكنى عربية 

. وهكذا استطاع أن يسلبهم يف طرقة عني أسامءهم  .الوليد.. وحتول ديفيد إىل أيب سليامن

 التي ولدوا ِبا، وعرفهم الناس من خالهلا. 

بعد أن قام بكل ذلك يف أوساط تكبريات عالية كانت تضج ِبا القاعة كل حني بدأ  

 املحارض الكبري حمارضته.. وليته ما بدأ. 

حلارضين بنظرة ممتلئة بالكربياء والعزة، وراح يقول: بمجرد دخويل  محلق يف وجوه ا

إىل هذه البالد تذكرت رجال كبريا من رجال اإلسالم استطاعت خيولة وجيوشه أن تطأ  

هذه األرض وأن متألها بدماء املسيحيني الصليبيني الكافرين.. إنه ذلك الذي حاول الكفرة  

. إنه  .. إنكم ال شك تعرفونه.إىل زير نساء  تشويه شخصيته فحولوه من البطل اهلامم 

. سأحدثكم يف هذه املحارضة عنه.. سأذكر لكم  .السلطان العثامين العظيم سليامن القانوين 

يف هذه املحارضة ]القصة احلقيقية للسلطان العثامين سليامن وليس كام حرفها الكفار  

 .. (1)وجعلوا مسلسل حريم السلطان هي الرواية[

طني املسلمني جهادًا وغزوًا يف أوروبا.. حيث وصلت جيوش املسلمني  إنه أكثر سال

 يف عهده اىل قلب أوروبا عند أسوار فيينا مرتني!!  

إنه جمدد جهاد األمة ىف القرن العارش.. فقد أقام السنّة، وأحيا املّلة، وقمع البدعة  

 والروافض.. 

أيام اهلل اخلالدة،  إنه صاحب انتصار املسلمني يف معركة موهاكس التى كانت من 

 وُتعد غرة املعارك اإلسالمية ىف رشق أوروبا بعد فتح القسطنطينية. 

إنه أعظم سالطني الدولة العثامنية وأكثرهم هيبة ورهبة ىف قلوب النصارى وأشدهم  

 خطرا عليهم.. وكان من خيار ملوك األرض !! 

 
 ( هذا هو عنوان مقال بشبكة الدفاع عن السنة.1)
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فة االسالمية يف  لقد حكم املسلمني قرابة ثامنية وأربعني سنة وامتدت دولة اخلال

عهده يف ثالث قارات وأصبحت القوة العظمى يف العامل بأرسه بال منازع ومتتلك أعتى  

 اجليوش واألسلحة وصاحبة السيادة يف البحار واملحيطات !! 

لقد قال املؤرخ األملاين هاملر عنه:  كان هذا السلطان أشد خطرا علينا من صالح  

 الدين نفسه!! 

 هارولد: إن يوم موته كان من أيام أعياد النصارى!!  وقال املؤرخ االنجليزي

منذ توىل السلطان سليامن القانوين اخلالفة مل يركن اىل الدعة والراحة، بل لبس المة  

. ما كان ينزل  . احلرب من أول يوم وظل جماهدا اىل آخر يوم يف عمره، وما ترك اجلهاد قط

اهدا يف سبيل اهلل وإلعالء كلمة  من عىل صهوة جواده إال ليمتطي جوادا آخر ليميض جم

 اهلل!! 

وال عجب من ان معظم احلديث عن السلطان سليامن القانوين سيكون عن جهاده  

ألنه ال يوجد جانب أعظم وال أروع يف سرية السلطان سليامن إال جهاده ضد املرشكني   - 

 ىف أوروبا وفتوحاته املجيدة!! 

يوجد منكم معرش احلضور من يعرف  قال ذلك، ثم التفت للحضور، وقال: هل 

 املجر؟

رفع بعض اجلدد الذين اعتنقوا اإلسالم يده، وقال: هي بالدي التي ولدت فيها،  

 وأهيل ال يزالون فيها. 

قال: سأحدثك عن بعض أجماد سليامن القانوين التي حققها يف دولة آبائك 

 وأجدادك. 

كان أول ما فعله هو    عندما جلس السلطان سليامن القانوين عىل كريس اخلالفة

إرسال رسالة اىل ملوك أوروبا ُيعلمهم بتوليه اخلالفة ويأمرهم بدفع اجلزية املقررة عليهم  
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كام كانوا يفعلون يف عهد أبيه السلطان سليم األول.. فام كان من ملك املجر إال أن قتل  

قتل سفري دولة  رسول السلطان سليامن.. فاستشاط السلطان سليامن غضبا وانفعل قائال : أيُ 

 . أهيددنى ملك املجر !! . اإلسالم !!!

فام أصبح الصباح إال وقد أعّد السلطان سليامن جيشا جرار مدعوما بالسفن احلربية،  

وكان السلطان سليامن بنفسه عىل رأس هذا اجليش وكان قاصدا مدينة بلجراد املنيعة والتى  

 يطلقون عليها !!  ُتعد بوابة أوروبا الوسطى وحصن املسيحية كام كانوا

توجه السلطان سليامن عىل رأس جيش عرمرم مكّون من كتائب اإلنكشارية الذين  

 ما ان يسمع النصارى يف أوروبا باسمهم يأخذ الرعب منهم كل مأخذ وترتعد فرائصهم. 

وبالفعل يبدأ السلطان يف حصار قلعة بلجراد، وبعد شهرين ونصف من احلصار  

 السلطان سليامن القانونى املدينة نفسها فاحتًا.تسقط قلعة بلجراد، ثم دخل 

ومن يومها سّمى املسلمون بلجراد )دار اجلهاد( وكان منها القاعدة احلربية النطالق  

 جيوش املسلمني لغزو باقى أوروبا.

لقد ظل السلطان سليامن القانونى ىف بلجراد حتى عيد الفطر وأقام صالة العيد ىف  

ىل مسجد.. ومل ينزل السلطان سليامن من جواده حتى امتطى  أكرب كنائسها بعد حتويله ا 

 .. .جوادا آخر جماهدا ىف سبيل اهلل رافعا كلمة اهلل خفاقة 

قال ذلك، ثم وقف وصار يرصخ بقوة يف وجه احلضور املنبهرين: َمن ِمن املسلمني  

. فهل من  .اآلن يعرف شيئًا عن بلجراد اإلسالمية.. لقد ضاعت كام ضاعت األندلس

يامن جديد يعيدها إىل حضرية اإلسالم، ويرفع اآلذان عىل قالعها، وحيول كنائسها إىل  سل

 مساجد؟

قال ذلك، ثم جلس، واسرتجع أنفاسه، ثم التفت إىل املجري الذي اعتنق اإلسالم،  

وقال له: إذا قّدر اهلل وذهبت يوما إىل بلدك، فأنصحك أال تذكر اسم السلطان سليامن  
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 معركة موهاكس أبدا!! القانوين، وال اسم  

فإىل اآلن يوجد مّثل شعبى ىف املجر يتناوله أهلها اذا حدث أمر سيىء فيقول : أسوأ  

من هزيمتنا بموهاكس!! وبعض الكّتاب ذكر أن هذه املعركة هي التى أدخلت الرعب عىل  

 أوروبا !! 

 . اىل هذا احلد !! .ياهلل

واهلّم كلام سألت أحد الشباب عن  واهلل يا إخوة أصابنى الكمد واحلزن والغّم 

 موهاكس أو عن السلطان سليامن، وال يكاد يعرف شيئا! 

يروي املؤرخون األوروبيون هذه املعركة بشيىء من الذهول، وعندما يصلون اىل  

 هذه النقطة يصيبهم الدهشة والعجب!! 

ملسلمني  يا إخوة ُيروى ان مدافع املسلمني ُأطلقت برسعة ومهارة فائقة للغاية وكأن ا

استعانوا باجلن ىف هذا األمر، وال عجب أن يكون هذا حال من استعان باهلل واستمد قوته  

 من اهلل!! 

كان إطالق املدافع بصورة رسيعة جدا وبدقة كبرية مما أصاب اجليش املجري بحالة  

من الذهول واهللع والرعب، فولوا أدبارهم، واملسلمون وراءهم يركبون أذناِبم ويضعون  

 . . م فيهم كام أرادواسيفه

وفّر املجريون املعروفون ببسالتهم ورضاورهتم أمام طلقات املسلمني وسيوفهم..  

 وفّر ملكهم لويس الثاين.. بل إنه غرق أثناء فراره ومات!! 

وانترص املسلمون انتصارا مل ُيسمع بمثله ىف أقطار الدنيا.. وكان نرصًا مؤزرا.. وهلل  

 . .احلمد واملنة

خوة أن مدة املعركة كانت ساعة ونصف فقط.. وكان قتىل املسلمني مل  والعجيب يا إ

ألفًا ما   175ألفًا.. والباقى  25شهيدا.. وعدد ما أرس املسلمني من الكفار  150يتجاوز 
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 بني قتيل وجريح!! 

 *** 

بقي املحارض يعدد بطوالت سليامن القانوين يف أوروبا، وكان بني احلني واآلخر  

ة للضحايا األوروبيني الذين سقطوا عىل يديه.. وكان كل من حوله  يذكر األرقام الكثري

 يكرب فرحا ونشوة وسعادة.  

فجأة التفت إىل صاحبي، فوجدته يبكي.. فسألته، فقال: إن هذا الذي تراه ومن  

حوله هم اخلرسانة املسلحة التي حتول بيني وبني أن أنطق بام ظللت طول عمري أحلم أن  

 م احلجاب األعظم الذي حيول بيننا ـ معرش األوروبيني ـ واإلسالم. أنطق به.. إن هؤالء ه 

قلت: ولكني رأيت كام رأيت معي أن هناك من تقدم واعتنق اإلسالم بني يدي هذا  

 الداعية. 

. ويوشك أن تسمع عنهم ما جيعلك تتمنى لو  .. أنا أعرفهم جيدا. فقال: لألسف

 أهنم بقوا عىل ما كانوا عليه. 

 مني االنرصاف..   قال ذلك، ثم طلب 

. حصل يل من الندم ما توقعه  .. لكني بعد سنوات .مل أفهم يف ذلك احلني ما قصده 

. فقد علمت أن أولئك الذين اعتنقوا اإلسالم يف ذلك اليوم قاموا ببعض العمليات  . مني

.  . اإلرهابية يف بعض مساجد املسلمني بتوجيه من مجاعة من اجلامعات املسلحة الكثرية

. أم أنه كان إحياء لألجماد  .هل كان ذلك ثأرا ملا فعله سليامن القانوين ببالدهم؟  ولست أدري 

 املزعومة امللطخة بالدماء؟  
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 هذا الكتاب 

هم أولئك الذين زعموا ألنفسهم احتكار الدين.. بل احتكار ورثة إبليس  

الكتاب والسنة.. بل احتكار اهلل ورسوله.. وراحوا بكل ما لدهيم من أدوات 

احلقد والكراهية التي ورثوها من إبليس جيلسون عىل عروشهم الشيطانية 

يصنفون الناس بحسب أهوائهم وأمزجتهم.. فيكفرون ويبدعون ويضللون.. 

ثم يفتون الفتاوى اخلطرية التي مألت أهنار املسلمني دماء.. وحولت حياهتم 

 .اوخراب ادمار

ية[ هي هذه الطائفة وبعبارة رصحية ال لبس فيها وال غش، فإن ]السلف

 التي اختارت لنفسها أن ترث كربياء إبليس وعتوه طغيانه واحتقاره لغريه.. 

. مرة واحدة.. فإن هؤالء .ألن إبليس وإن قال كلمته اخلطرية: أنا خري منه

ومع كل الناس.. بل إهنم ال يتعاملون  ،ويف كل حني ،السلفية يرددوهنا كل يوم

اخلريية التي يزعموهنا ألنفسهم.. فلذا تراهم يعاقبون مع العامل إال من آفاق هذه  

، كام تصور إبليس أنه عاقب آدم خمالفيهم باهلجر واالحتقار والتكفري والتقتيل

 بعدم السجود له.


	فهرس المحتويات
	المقدمة
	طائفيون حتى النخاع
	المعتزلة:
	الأشاعرة:
	الماتريدية:
	الصوفية:
	الشيعة:
	الإباضية:
	الحنفية:
	المالكية:
	الشافعية:
	الحنابلة:

	قلوب مقفلة
	القرآن الكريم.. والعلوم الكونية:
	القرآن الكريم.. وسنن التاريخ:
	القرآن الكريم.. وعلم النفس:
	القرآن الكريم.. وسنن التغيير:

	مناظرة فاشلة
	القاتل البريء
	حجارة في أزقة الطائف
	موالد.. وموالد
	ذكور.. وإناث
	عرب.. وعجم
	خارطة الأحقاد
	الإسلاميون.. وصناعة الإسلامفوبيا
	هذا الكتاب

