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 ُِريُد إاِلَّ اإِلْصالََح َما اْستََطْعُت َوَما َوَما أُِريُد أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ إِْن أ

ْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ  ِ َعلَْيِه تََوكَّ   تَْوفِيِقي إاِلَّ بِاّلله
 ـ 88اآلية  ،سورة هودـ 

 
  
 

رضي    عهيق لياسم سيمسو رسيوس    يلي   عل يق  عمر بن الخطابعن 
  :وسلم يقوس 

 

ْجَرُتُه إلى ّللا  َوَرسولِّهِّ إنَّما األْعماُل بالن ِّيَّاتِّ وإ "  نََّما لُِّكل  امرىٍء َما َنَوى، َفَمْن كاَنْت هِّ
ْجَرُته  يُبها َأوِّ اْمرأٍة َيْنكُِّحها َفهِّ ْجَرُتُه إلى ُدْنيا ُيصِّ ْجَرُتُه إلى ّللا  َوَرسولِّهِّ، َوَمْن َكاَنْت هِّ َفهِّ

 "  إلى ما َهاَجَر إَلْيهِّ 

 
 ي رواه البخاري ي

 
 
 

فإن أصبت  ،دك أني لم أرد بكتابتي إال بيان الحقإني أشه اللهم

  .فاغفر لي يا غفور ،وإن أخطأت فبسبب تقصيري ،فبفضلك
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  ءادهإ
  
 

كل شخص تربي علي التشدد والتسصب بحكيم الب ةيا التي   شي   إلي

 ورمي المخالف لق بالبدعا والضالس والشرك..  ،ف ها
 
ا  الصيير رة،  و سييما  كييل ميين اكتقييي بقييراءة المطويييا  والكت بيي إلييي و

 .. .وابتسد عن كتب األئما وفقهاء األما ،األشرطا الت  توز  بالمجان
 

 

 و  عجيب بيق و  يد   ،وتح ر  مامق «حوار هادئ»كل من سمع شريط  إليو 

 . .كل ما جاء ف ق

 
حقظيق   الي ي جل يو في  حلقيا  درسيق  الشي   علي  الجقيري إلي و

 .ردا للجم ل و اعترافا بالقضل ،واستمسو إل ق واستقد  مهق ،ووعظق
 
ومسقبيا  ،مبديا لق بسض المالحظا  علي شريطق  ، خ   احب الحوار إليو 

 عل ق ف ما ر يو   ق جا ب الصواب ف ق.
 

 

 جم سا ه ه التسق با  والمالحظا  علي شريط إل كم

 ( حوار هادئ مع الش   الجقري) 
 ب، بل من  جل وذلك ل س من  جل الدفا  عن الش   عل  الجقري فح

  الدفا  عن مههج جمهور  هل ال ها والجماعا
 
 
 



 4 

 
 
 
 

 الصفحة املوضوع
 3 اإلهداء 

 12 المقدمة 

 13 -12 ابتداء ظهور المنهج 

 13 بيان أهلية صاحب المنهج 

 14 - 13 مخالفة صاحب المنهج ألسالفه 

 15 - 14 على أهله هإنكار 

 16 - 15 غلوهم في شيخهم 

 17 - 16 الشبهات فحقيقة كتاب كش 

 17 رأي الصنعاني فيه 

 18 عرض وجيز لشواذه 

 19 قصيدة للشيخ خليفة آل ضلفة 

 20 - 19 عودة إلى الصنعاني 

 21 سبب ظهور هذا المنهج المتشدد  

 23 - 21 الوسائل المتبعة لتسويق مذهبهم 

 24 - 23 الشيخ علي الجفري رايتخاالسبب في  

 26 - 24 اورحبيان المسلك الذي سلكه الم 

 سرهفلا



 5 

 الصفحة املوضوع
 27 مسائل غريبة تبناها المحاور 

 28 تتبع كالم المحاور في الوجه األول من حواره  

 28 تعليق المحاور 

 28 مقطع من كالم الجفري 

 29 - 28 تعقيب المصنف 

  29 دروس الجفري تفرق األمة 

 30 - 29 تعليق المحاور 

 30 مقطع من كالم الجفري 

 30 عودة لتعليق المحاور 

 32 - 30 قيب المصنفعت 

 33 - 32 مصير والدي النبي  

 35 - 34 شذوذ حديث: أبي وأباك في النار 

 35  خالفة الحديث للقرآنماالعتراض األول:  

 36 - 35 تحقيق للحافظ السيوطي 

 36 كل حديث صحيح يحتج به هل 

 37 - 36 الشروط المتوخاة من العامل بالحديث  

 38 - 37 ن الشريفينيعودة إلى مسألة نجاة األبو 

 38 احتج به المحاور لذيابيان شذوذ الحديث  

 39 طن النزاع ومحديث خارج عن  

 40 ن أهل الفترة م النبي  اوالد 



 6 

 الصفحة املوضوع
 40 امتحان أهل الفترة يوم القيامة 

 41-40 دخول الحديث في بوابة االحتمال 

 41 أحاديث عدم النجاة منسوخة 

 42-41 أحاديث ضعيفة في الباب 

 43 جمهور األمة المحمدية يرأ 

 47-44 نصوص بعض أهل العلم في نجاة األبوين 

 48 الخالصة 

 49 التبرك بآثار النبي  

 49 آثار نبوية محقت 

 49 مسجد اإلمام علي العريضي 

 50 مسجد سيدنا أبي بكر الصديق 

 50 مسجد البقيع 

 51 آثار النبوة مال ذرائع لهد 

 51 الوهابية والقرصنة 

 52 ني يدعو لهدم مقام النبي ااأللب 

 52 بل الوادعي بالهدمق دعوة أخرى من 

 52 صدق مقالة الجفري 

 53 مواضع يستحب زيارتها 

 54 -53 استحباب زيارة مشاهد المدينة المنورة 

 55 المعتقد صوفي الطريقة يهل الجفري أشعر 



 7 

 الصفحة املوضوع
 55 تعليق المحاور 

 55 تعقيب المصنف 

 55 كالم مهم للتاج السبكي 

 56 األشاعرة هم جمهور أهل السنة والجماعة 

 57 األشاعرة في ميزان علماء اإلخوان 

 58 هل تجوز الصالة خلف األشعري 

 59 رأي السلفية في اإلمام البنا 

 60 المحاور يستشهد بكالم األشاعرة والصوفية 

 61 اإلمام أحمد بن حنبل والصوفية 

 61 تعليق المحاور 

 61 مقاطع من كالم الجفري 

 62 تعقيب للمصنف 

 63 أبو بكر الجزائري وكتابه 

 63 تعليق للمحاور 

 63 أبو بكر الجزائري في الميزان 

 64 ادعاء الجزائري أن الصوفية عمالء االستعمار 

 64 ية من الجهاد في سبيل رنه فموقف الصو 

 65 أبطال الجهاد من هم 

 66 السلفية واالستعمار 

 67 لمسلميناابن عبد الوهاب وجهاده ضد  



 8 

 الصفحة املوضوع
 69 تعريف الجزائري في كتابه للتصوف 

 70 إبطال ما قاله الجزائري عن الكشف 

 71 رأي ابن تيمية في الصوفية 

 72 منزلة الشيخ عبد القادر الجيالني في كتب الحنابلة 

 73 الكشف لدى ابن القيم 

 74 الكشف عند ابن تيمية 

 75 الكشف عند الصوفية 

 76 عند الشوكاني الكشف 

 78 هل الجفري يطعن في األموات 

 78 تعليق المحاور 

 78 مقطع من كالم الجفري 

 78 تعقيب المصنف 

 79 السلفية والقرضاوي 

 80 المولد النبوي هل هو بدعة محرمة 

 80 مقتطفات من كالم الجفري 

 80 اعتراض للمحاور 

 80 حول االحتفال بالمولد 

 81 عودة للمحاور 

 81 تعقيب للمصنف 

 82-81 للحافظ ابن حجر عن المولد بجوا 



 9 

 الصفحة املوضوع
 82 تعليق للمحاور 

 83 الرد على المحاور 

 85-84 مع ابن الحاج المالكي 

 86 في ميزان المطيعي ةيابن تيم 

 87 تدليس قبيح من المحاور 

 89 رأي المحاور في مسألة التوسل 

 89 يتعليقات للمحاور ممزوجة بكالم للجفر 

 90 المحاور يكفر المتوسلين 

 90 من كتاب مغني المحتاج 

 91 قصة العبثي  

بيان مذهب الشافعية في التوسل المطابق لرأي  

 الجفري

93 

 95 مذهب الحنابلة في التوسل 

 96 الصحابة وجمهور األمة على جواز التوسل 

 96 ية يعدل عن منع التوسلميتابن  

 97 ابن تيمية يستحسن النداء الذي أنكره المحاور 

 98 البرزفية  مفهوم الحياة 

 99 ابن تيمية ينقل حادثة سعيد بن المسيب 

 99 المحاور يخالف مذهب الجمهور 

 100 في كتابه الروح مع ابن القيم 



 10 

 الصفحة املوضوع
 101 هل العارفون يعلمون الغيب 

 101 تعليق المحاور 

 101 من كالم الجفري 

 101 تعقيب للمصنف 

 102 ابن تيمية والخوارق 

 102 معرفة الغيب 

 103 بن تيميةاعودة إلى  

 104 ابن تيمية يعلم الغيب 

 105 معرفة الغيب في مفهوم ابن القيم 

 106 هل الولي يقول للشيء كن فيكون  

 106 تعليق للمحاور 

 106 تعقيب للمصنف 

 107-106 الرد التفصيلي 

 107 ابن تيمية يرى ما عابه المحاور على الجفري 

 108  كالم آخر البن تيمية يعزز المعنى السابق 

 109 ابن تيمية في قفص االتهام 

 111 هل فقراء الصوفية يعلمون األجل 

 111 تعليق للمحاور 

 111 من كالم الجفري 

 111 تعقيب للمصنف 



 11 

 الصفحة املوضوع
 112 قصة سارية 

 114 حياة األنبياء في قبورهم 

 114 تعليق المحاور 

 114 تعقيب المصنف 

 115 األنبياء أحياء عند هللا تعالى 

 116 قيملجواب البن ا 

 116 عودة لتعقيب المصنف 

 117 الحافظ السيوطي وحياة األنبياء 

 120 الخالصة 

  الفهرس 



 12 

 

  امدقم
 .... اهلادي إىل طريق احلق والصواب ،الغفور التواب ،احلمد هلل الكرمي الوهاب

حابته املخلصني وص ،وعلى آله الطيبني الطاهرين ،والصالة والسالم على اهلادي البشري،  والسراج املنري
ومن سار على هنجهم ومتسك هبديهم   ،واألولياء والصاحلني ،وعلى من اتبعهم من العلماء العاملني ،اجملاهدين

 .وفقههم إىل يوم الدين
 أما بعد :

وأطلت فتنه، بكثري من ابطل الرأي ومدخول  ،الذي قل خريه وكثر شره ،فقد ابتلينا يف هذا العصر األفحم
وعشنا يف فنت كقطع الليل  ،واملنهج الذي يتبعه ،ح اللبيب حرياان ال يدري النهج الذي يسلكهحىت أصب ،الفكر

والقائم فيها  ،ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم» : أخربان عنها نبينا صلى هللا عليه وسلم فقالاملظلم، 
 [متفق عليه] .« واملاشي فيها خري من الساعي ،خري من املاشي
نت اليت ابتلينا هبا يف زماننا ـ  كما أرى ـ ظهور منهج جديد يف التعامل مع علوم الشريعة وفهم وإن من الف

الذين مثلوا  ،مل نسمع مثلها يف علمائنا األولني السابقني ،واحلكم على املسائل بطريقة غريبة مبتدعة  ،النصوص
 .مجهور أهل السنة واجلماعة على مر العصور

 ،ذا املنهج اجلديد كثري من املسلمني وطلبة العلم  يف كثري من البلدان اإلسالميةأنه قد اغرت هب املؤسفو
 .وترويج بضاعتهم ،وذلك بسبب الدعم املادي الذي ميلكه أصحابه ودعاته لنشر أفكارهم

 
 ]ابتداء ظهور هذا املنهج[

فة العلماء السابقني  يف وهذا املنهج املبتدع الذي يقوم على التشدد واخلروج على مجهور أهل السنة وخمال
الشيخ حممد بن عبد على يد   ظهر بداية يف جندوالتشدد يف اإلنكار على املخالفني  قد  ،الفقه والعقيدة

بعد وفاة والده  ،للهجرة 1153والذي أظهر دعوته سنة  ،الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رمحه هللا
 .نطقة العيينة من بالد جندالذي كان قاضيا يف مالشيخ عبد الوهاب احلنبلي 
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 ،ـ رمحه هللا وغفر له ـ بىن منهجه على األخذ من الكتاب والسنة حسب فهمهحممد بن عبد الوهاب و
ومبا أن آالت االجتهاد مل تكتمل عنده   ،دون تقليد ملذهب من مذاهب مجهور أهل السنة واجلماعة  وعقيدهتم

خرج آبراء شاذة خمالفة ملا كان عليه مجهور  ،رده عليهيف  أخوه سليمان بن عبد الوهابكما نص على ذلك 
 .وصار ينكر عليهم كثريا من املسائل يف الفقه والعقيدة ،األمة اإلسالمية يف ذلك الوقت

 .خالف تعرف ألنه كما قيل : ،فاشتهر بسبب هذه املخالفة 

 
 ]بيان أهلية صاحب املنهج[

الشيييخ لالجتهــاد يف األحكــام الشــرعية  يقــول أخــوه   الشيييخ حممييد بيين عبييدالوهابويف بيــان عــدم أهليــة 
 مشريا إليه  :   سليمان بن عبدالوهاب

 ،، وال يبايل مبن خالفيهويستنبط من علومهما ،تاب والسنةفإن اليوم ابتلي الناس مبن ينتسب إىل الك »
 ،ومبفهومييه بيمل يوبييب عليل النياس اقخييذ بقوليه ،وإذا طلبي  منيه أن يعييرم  عميه علييل أهيمل العليم   يفعييمل

 .ومن خالفه فهو عنده  افر
ومييه هييذا را    ،وال وهللا عشيير واحييدج ،هييذا وهييو   يكيين فيييه خصييلة واحييدج ميين خصييا  االبتهييا   

 .     «فإان هلل وإان إليه رابعون ، عمه علل  ثري من اجلها 
               

 ـ سليمان بن عبد الوهابللشيخ  ،5ص  ،الصواعق اإلهليةـ 

 
 صاحب املنهج قسعفه[]خمالفة 

الشيخ حممد بن عبدهللا بين ملنهج أبيه وأخيه سليمان يقـول  الشيخ حممد بن عبد الوهابويف بيان خمالفة 
 ما نصه : الشيخ عبد الوهاب بن سليمان التميمييف ترمجة  محيد النجدي

لكين بينهميا  ،وهو والد حممد صاحب اليدعوج اليا اشتشير شيررها يف ا فيا  ،هي 1153تويف سنة .. »
وأخيين  بعيم مين لقيتيه عين بعيم أهيمل العليم  ،مه أن حممدا   يتظاهر ابلدعوج إال بعيد ميوو واليده ،تباين

لكوشيه   ييرم أن يشيتابمل ابلفقيه   ،عن من عاصر الشيخ عبد الوهاب هذا أشه  ان غضباان علل وليده حمميد
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 .ويتفرس فيه أن حيدث منه أمر ، أسعفه وأهمل بهته
  .ناس : اي ما ترون من حممد من الشرفكان يقو  لل

ور   ، ييان منافيييا لييه يف  عوتييه  ،فقييدر هللا أن صييار مييا صييار.  و ييذلم ابنييه سييليمان أخييو الشيييخ حممييد 
متقييدما أو  ،وال يلتفيي  إىل  ييعم عييا  ،لكييون امليير و  عليييه ال يقبيمل سييوا ا ،علييه ر ا بيييدا اب ايو وا  ر

فإشيه ييرك  عمهميا شصييا ال  ،وتلمييذه ابيين القييم ،تقيي اليدين ابين تيميية  ائنيا مين  يان  غيري الشيييخ   ،متيأخرا
 .وإن  ان  عمهما علل غري ما يفهم ،يقبمل التأويمل، ويصو  به علل الناس

  .«..(فصمل اخلطاب يف الر  علل حممد بن عبدالوهاب) ومسل الشيخ سليمان ر ه علل أخيه
 

 ـ 2/680 البن محيد النجدي(  ابلةالسحب الوابلة علل ضرائح احلنـ نقال من كتاب) 

 
 ابلشرك[ ميهم]إشكار علل أهله ور 

 : ـ رمحه هللا  ـ و  شكري ا لوسيحممعلى أهل جند  يقول  حممد بن عبدالوهابويف بيان إنكار الشيخ 
و ان الشيخ حممد يف صابره  ثري املطالعة لكتب التفسيري واحليديو والعقائيد، فصيار ينكير عليل أهيمل  »

 .«. .فلم يسعفه علل ذلم أحد، وإن استحسن إشكاره بعم الناس ،من اقمور جند  ثريا
جلمهــور املســلمني يف مســتلة التوســل واالســتغا ة  حممييد بيين عبييد الوهييابمشــريا إىل خمالفــة  ا لوسيييمث قــال 

 ابلنيب  :
 .« وأشكر الشيخ حممد استاباثة الناس ابلنيب صلل هللا عليه وسلم عند قينه »

 وما بعدها ـ 106ص  آللوسياتريخ جند لـ 
فاالســتغا ة مــن مجلــة املســائل الــيت أنكرهــا لمــد بــن عبــد الوهــاب، وإال فــ ن مجهــور املســلمني كــانوا  قليي  :

علـــى  نـــص فقهـــاء املـــذاهب األربعـــةوقـــد  ، - صيييلل هللا علييييه وسيييلم –يـــرون جـــواز االســـتغا ة والتوســـل ابلنـــيب 
  -صيييلل هللا علييييه وسيييلم –أن يلتـــهبم هبـــا عنـــد ز رة النـــيب علـــى املســـلم  اســـتحباب ذلـــك، وذكـــروا آدااب وشـــرو 

 ، وكذلك ز رة األولياء والصاحلني.واالستشفاع به
ولألسف أن فئة من العوام مل تلتهبم هبذه اآلداب والشرو ، فوقعوا يف أخطاء فقهية، وأمور لرمـة أو مكروهـة 

ابلغ  -رمحه هللا - حممد بن عبد الوهابيخ ولكن الش ،فكان على العلماء إرشادهم وتوجيههم ،عند أهل العلم
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، وكـذلك خـالف العلمـاء السـابقني مـن أهـل املـذاهب املتبعـة، رار عليهم حىت رماهم ابلشرك والكفـيف الرد واإلنك
فتبعه أانس وخالفه آخرون، وغـال أانس يف لبتـه واتباعـه إىل درجـة صـاروا ينكـرون  ،وابلغ يف اإلنكار عليهم أيضا

اهب واملناهج املخالفة أشد اإلنكار، وهذا خطت، ألنه إمنا ينكر ما اتفـق علـى إنكـاره، أمـا املسـائل على مجيع املذ
ن متبعــا يف الـيت جوزهـا بعــل أهـل العلــم وأصـحاب املــذاهب، ومل نوزهـا آخــرون فـال ينكــر علـى الشــخص إذا كـا

 .ذلك املعتمد يف مذهبه
قـاموا ابلـرد عليـه وابلغـوا يف  حمميد بين عبيد الوهياب طائفـة أخـرى كثـرية مـن املخـالفني ملـنهج الشـيخ هناكو 

 .وأرى  أن كال الطرفني مل يوفق للصواب  .يقم عليها دليل   ىل درجة تكفريه واهتامه أبمور ملذلك أيضا إ

 
 ]غلوهم يف شيخهم[

 : ا لوسيله وغلوهم فيه  يقول  هابحممد بن عبد الو ويف بيان لبة أتباع 
و  يتفييق قحيييد مييين  ،شيييخ  طاعييية الصيييحابة للنيييب صيييلل هللا عليييه وسيييلم اشيي  طاعييية أهييمل جنيييد لل »

وهو عندهم مبنزلة أحد اقئمية  ،وذلم من العجائب  ،العلماء مثمل ما اتفق من طاعة القوم واشقيا هم قمره
 ـ  113ص  اتريخ جند للآللوسيـ       .  «وإذا ذ ره أحد بسوء قتلوه  ،اقربعة إىل يومنا هذا

مبينـا خمالفـة ابـن عبـدالوهاب وإنكـاره علـى   (108الكتـاب املـذكور) ص  قبـل ذلـك يف لوسيي ا  وقد قـال
 أهل جند ما نصه :

وأظهرييي حممييد بيين عبييدالوهاب ي  اإلشكييار علييل أهييمل جنييد يف عقائييدهم، فوقييه بينييه وبيي  أبيييه منا عيية  »
لم مدج سن  حىت تيويف أبيوه ، فأقام علل ذبدا   ثريوبدا ، و ذلم وقه بينه وب  الناس يف بلد حرميلة 
 .الشيخ عبدالوهاب سنة ثعث ومخس  ومائة وألف

 . « .واشتهر بذلم ،مث أعلن الشيخ حممد ابلدعوج واإلشكار علل الناس، وتبعه أانس من أهمل حرميلة
 (  ـ وهــو يعتــرب أحــد املــدافعني عــن هــذه اتريييخ جنييديف كتابــه )  ا لوسييييتبــني  ــا نقلنــاه مــن كــالم  أقييو  :
بــل علمــاء  ،أظهــر منهجــا خمالفــا ملــا كــان عليــه علمــاء جنــد يف ذلــك الوقــت حممييد بيين عبييدالوهاباحلركــة  ـ  أن 
أشيهرها مسيألة التوسيمل مـن  ،حيث قـام مبخالفـة مجهـور املسـلمني وشـذ عـنهم  يف مسـائل كثـرية ،املسلمني قاطبة

كمـــا يفهـــم مـــن كــــالم   ،ليهـــاانوا عوخــــالف اجلمهـــور أيضـــا يف عقائـــدهم الـــيت كــــ ،ابلنييييب صيييلل هللا علييييه وسيييلم
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 : ا لوسي
 .«..وأظهر اإلشكار علل أهمل جند يف عقائدهم»
 (1).وعقائد أهل جند يف ذلك الوقت كانت كعقائد مجهور املسلمني يف الدول اإلسالمية  

 
 ]حقيقة  تاب  شف الشبهاو[

 شيييف ل مثـــل  ) يف بيـــان منهجـــه ومذهبـــه اموعـــة مـــن الكتـــب والرســـائ حمميييد بييين عبيييد الوهيييابوكتـــب 
 شييييف فمــــثال يقــــول يف )  ،( وغريمهــــا وهــــت انطقــــة بتكفــــريه جلمهــــور املســــلمني تيييياب التوحيييييد( و)الشييييبهاو
 :  9 ( صالشبهاو

املشير ون يف ، الـذي يسـميه فار قريش ـ هو ) توحيد العبادة (عرفت أن التوحيد الذي جحدوه ـ أي ك. .»
 .«( )االعتقاد  ماشنا

( مـع الكفـار مـن راحليوا)معلمـا أتباعـه كيفيـة النقـا  و    ـ  19(  ـ ص و شف الشبهاويقول أيضا يف )
 :علماء املسلمني

، مث «..علينييا وأان أذ يير لييم أشييياء  ييا ذ يير هللا يف  تابييه بييوااب لكييعم احييتج بييه املشيير ون يف  ماشنييا »
 »: ليف معيه هكيذاو  الواحيد مينهم للمختيعلمهم  يفية الر  علل هؤالء الكفار فيقو  مرشدا أتباعه أن يقي

 .«..وما ذ رو يل أيها املشرك من القرآن أو  عم النيب صلل هللا عليه وسلم  ال أعرف معناه
 ـ حملمد بن عبدالوهاب  شف الشبهاوـ راجع 

 !!  ؟؟ (1)ويعيش يف جند ،من هو ذاك املشرك احلذق الذي يستدل من القرآن والسنةفيا ترى 
                                                

ه اليت كتبها يف سرية لتيف رسا هذا الكتاب ـ  ي حنن بصدد التعقب عليه يف( ـ والذ حوار ها ء مه الشيخ اجلفريصاحب شريط ) يقول  (1)
 عن جند ما نصه :      حممد بن عبدالوهاب

ذلم أن البيئة يف جند علل اخلصوص  ما هو احلا  يف سائر البع  اقخرك علل العموم بيئة باهلية، بيئة خرافة وبدعة، امتزب  ..» 
    .« ابلنفوس فأصبح  بزءا من عقيدهتا إن   تكن هي عقيدهتا

 ي 6، ص احلر ة اإلصعحيةي 
 12( صــ  احلر ية اإلصيعحيةر نفسه يؤكـد ذلـك كمـا يف رسـالته )واحملاو  ،الذي يرى ابن عبد الوهاب انتشار الشركيات فيهم ،إهنم أهل جند (1)

بيحية الذميمية، بعدما شاهد ي ابن عبيدالوهاب ي يف جنيد ي وطنيه ي  ميا شياهد مين املنكيراو اقثيمية، والشير ياو الق. ».:حيث يقول 
 «. القاتلة ملعىن اإلشساشية
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وهــم علمــاء جنــد  ،يف عقيدتــه وبعــل املســائل الفقهيــة كالتوســلكــل شــخص خــالف ابــن عبــد الوهــاب   إشييه 
 .ف ان هلل وإان إليه راجعون ،ومجهور املسلمني من أتباع املذاهب األربعة 

 
 ]رأي الصنعا  فيه[

 وتشدده فقال : حممد بن عبدالوهابأيضا إىل منهج  حممد بن إمساعيمل الصنعا وقد أشار الشيخ 
ووصيمل بيبعم رسيائمل ابين عبيدالوهاب اليا  عهيا  ،بد بن أمحيد وليه شباهيةوصمل الشيخ العا  مر .. .» 

فرأينا أحواله أحوا  ربمل عيرف مين  ،وحقق لنا أقواله وأفعاله وأحواله ،يف تكفري أهمل اإلميان وقتلهم وهنبهم
فقهييه وي ،ويدلييه علييل العلييوم النافعيية ،علييل ميين يهديييه هنييج اهلدايييةأوال قر  ،أو   ميعيين النظيير ،الشييريعة شييطرا

 .«..فيها
 ـ إرشا  ذوي اقلباب إىل حقيقة أقوا  ابن عبدالوهابـ 

 ،وبتكفريه ملخالفيه يف بعل املسائل الفقهية والعقديـة ،فابن عبد الوهاب ـ رمحه هللا وغفر له ـ عرف بتشدده
  .وكتبه ورسائله خري شاهد على ذلك

هجـه وأسـلوبه يف رمـت املخـالف ابلبدعـة والضـالل أن كثـريا مـن أتباعـه واملغـالني فيـه إىل اآلن يتبعـون من شركو
يــدعون مــع هللا وقــد يظهــرون خلصــومهم أهنـم إرتمــوهنم إال أن عقيــدهتم فيهــا خلــل وأهنـم كفــار  وأهنــم )  ،والشـرك 
 (  !!وسيدخلون جهنم داخرين ،بادتهيستكربون عن ع(  و )  إهلا آخر

 
 

 
 ]عرم وبيز لشواذه[

 1286املتـو  سـنة  املؤرخ الشييخ إبيراهيم فصييح صيبابة هللا احلييدري كالم ولبيان املستلة أكثر ننتقل إىل
عنييوان ا ييد يف بيييان ) بــههـــ  ـ وقــد كــان أحــد كبــار علمــاء أهــل الســنة واملــؤرخني يف بغــداد ـ حيــث يقــول يف كتا

                                                                                                                                                                 

 : حممد بن سعو واألمري  حممد بن عبدالوهابواصفا  اللقاء بني  16ويقول يف صـ 
وأن التوحيــد هـو مــا بعثـت مـن أجلــه الرسـل، وتــال عليـه آ ت مــن الـذكر احلكـيم، فيهــا البيـان بــبطالن عبـادة غــري  فيدعاه الشيييخ إىل التوحييد،» 

 «...واجلهل والفرقة. عليه أهمل جند من الشركإىل ما  هللا، ولفت نظره
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 ( يف ترمجة ابن عبدالوهاب  ما نصه :  أحوا  بابدا  والبصرج وجند
. التميميي النجيدي، اليذي تنتسيب إليييه .ن عبييدالوهاب بين سيليمانأشيهر علمياء جنيد الشييخ حمميد بي»

بيييمل خيييالف أابه  ،قشيييه اليييذي شييييد أر يييان الوهابيييية  ون أبييييه ،والنسيييبة إهيييا هيييي إىل الشييييخ حمميييد ،الوهابييية
 .« (1) ووقه بينهما بدا  ،املذ ور

بيمل  يان  ،سليمان وبده الشيخ ،الشيخ حممد   يكن علل طريقة أبيه الشيخ عبد الوهاب. .»مث قال: 
ويسيمي قتيا   ،بيمل يعتقيد  فيره ،و يان ويو  قتيا  مين خالفيه ، ثري االعياام عليل العلمياء  ،شديد التعصب

ومينيه مين قصيد  ايرج النييب  ،ووعيمل أميواهلم  ابنيائم الكفيار ،املسلم  املخالف  له بهيا ا يف سيبيمل هللا تعياىل
وسيييائر اقشبيييياء  ،لل هللا علييييه وسيييلم  إىل هللا تعييياىلواالسيييتاباثة و االستشيييفاع بيييه صييي ،صيييلل هللا علييييه وسيييلم

 .إال من شذ  أمثا  ابن تيمية ، ا أطبق اجلمهور علل بوا ه ،وغري ذلم ،واقولياء
والظياهر ميا ذ يرانه سيابقا مين أشيه  يان يفيا نقيوا  ابين  ،واملشهور عنه أشه  ان يدعي االبتها  املطليق

 .«. .أقوالهوال يعتقد خبعف  ،تيمية من احلنابلة
 .«وصار سببا إلظهار هذه البدع الواهية والفنت العظيمة »إىل أن قال : 

 وما بعدها ـ 235صـ  عنوان ا د يف بيان أحوا  بابدا  والبصرج وجندـ 
، وخــرق مــا اتفــق عليــه مجهــور وتعصــب هلــا ،فمحمــد بــن عبــد الوهــاب لألســف  خــرج أبقــوال شــاذة :قليي 

وصار بذلك  ـ من حيث ال يدري ـ عوان لقـوى االسـتعمار  ،ومن مث قتاهلم ، خمالفيهوقام بتكفري ،األمة اإلسالمية
 .يف ذلك الوقت ضد اخلالفة العثمانية

 
 

 ]قصيدج للشيخ آ  خليفة[
عرضـــا  يف كتابــــه  أيضـــا مـــنهج الوهابيــــة يف التكفـــري  الشيييييخ حمميييد بييين خليفيييية النبهيييا وقـــد ذكـــر العالمـــة 

، (آ  خليفية الكيراميف الفصـل الـذي كتبـه لبيـان نسـب )  84( ص جلزييرج العربييةبهاشية يف اترييخ االتحفة الن)

                                                

وبيي  النيياس شييزاع  ي حممييد بيين عبييدالوهاب ي  فوقييه بينييه »:  14( صـــ  احلر يية  اإلصييعحيةويف بيــان ذلــك يقــول احملــاور يف رســالته )   )1( 
 «. فعا  املنكرج يف قوالب حب الصاحل وبدا ، حىت مه والده العا  اجلليمل، قشه  ان ماباا نقاويمل املقلدين السالك  تلم اق
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 هـ :  1197الذي حكم الهبابرة  و املتو  سنة  للشيخ خليفة بن حممد بن خليفةفقال وهو يرتجم 
ة يف اليير  علييل الوهابييية  ييو   ولييه منظوميي .واقتقييياء الصيياحل  ،و ييان رمحييه هللا ميين العلميياء العييامل » 

 : مطلعها ،بيتا (54
 لم احلمد اي موالي محدا مؤبدا          علل شعم بلل وأعظمها اهلدك

 إىل أن قال :
 .« واي بدعة ما قد مسعنا مبثلهييييا            تكفر  مل الناس حىت املوحييدا     

 
 ]عو ج إىل الصنعا [

الشيييخ حممييد بيين إمساعيييمل ـ  ذكــراناملــنهج التكفــريي وعاصــروه  ـ كمــا وكــذلك مــن الــذين أشــاروا إىل  هــذا 
مبحميييد بييين ـ وكـــان قـــد أعجـــب   تييياب سيييبمل السيييعمهــــ ـ صـــاحب  1182املتـــو  ســـنة  الصييينعا  اليميييا 

مث رجـع عـن رأيـه فيـه ملـا نكـد أن منهجـه قـائم علـى  ،يف بداية دعوته وأنشد فيه قصيدة ميدحـه فيهـا عبدالوهاب
  ، منها: بيان ذلكلصنعاين قصيدة أخرى  يففتنشد ا ،تكفري املخالف

 رجعت عن القول الذي قلت يف النجدي      
 فقد صح يل عنه خالف الذي عندي                                         

 ظننت به خريا فقلت عسى عســـــــــى   
 جند انصحا يهدي العباد ويستهــدي                                         

 ظن ال خاب نصحنـــــــالقد خاب فيه ال   
 وما كل ظن للحقائق يل يهـــــــــدي                                          

 وقد جاءان من أرضه الشيخ مربـــــــــد   
 فحقق من أحواله كل ما يبــــــــــدي                                         

 ـــــــلوقد جاء من نليفه برسائــــــــــــ   
 يكفر أهمل اقرم فيها علل عميييييد                                         

 ولفق يف تكفريهم كل حجــــــــــــــــــــة  
  تراها كبيت العنكبوت لدى النقـــــــد                                         
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، (الوهيياب ب إىل حقيقيية أقييوا  ابيين عبييدلبيياإرشييا  ذوي اققصــيدته يف كتــاب )ــاه ) الصيينعا  مث شــر 
 (1) وهذا األمر نهله كثري من أتباع ابن عبد الوهاب اآلن.

                                                

ومنهجــه قـدميا وحــديثا، وأبسـاليب خمتلفــة ودرجــات  الشيييخ حمميد بيين عبييد الوهيابوهنــاك الكثـري مــن أهـل العلــم  الـذين قــاموا ابلـرد علــى  )1( 
م املــادي وجــود الــدع منهــا عــدم ،ولكــن ردودهــم مل تنتشــر يف كثــري مــن البلــدان كمــا انتشــرت مصــنفات خصــومهم ألســباب كثــرية ،متفاوتــة

 . الذي ميلكه اخلصم للنشر
 وإليم أمساء بعم أهمل العلم الذين خالفوا هذا املنهج ور وا عليه، فمنهم :  

 .( الوهابية الصواعق اإلهلية يف الرد على وألف يف ذلك رسالة )يت بـ ) ، الشيخ سليمان بن عبدالوهابوأخوه  ،الشيخ عبدالوهابوالده 
 (  إرشاد ذوي األلباب إىل حقيقة أقوال ابن عبدالوهابرد عليه يف كتابه  )  ،(سبل السالمصاحب كتاب )مل الصنعا  حممد بن إمساعيو
خالصـة الكــالم يف أمــراء البلــد و )  ،( الــدرر الســنية يف الـرد علــى الوهابيــةيف كتابـه )  الشيييخ أمحييد  ييي   حييعنومفـيت الشــافعية مبكــة يف وقتـه   

  .( الوهابيةفتنة و)  ،( احلرام
ســـعادة الـــدارين يف الـــرد علـــى يف كتابـــه )الشييييخ إبيييراهيم بييين عثميييان السيييمنو ي املصيييري و ،يف بعـــل رســـائلهالشييييخ حسييين شيييطي احلنبليييي و

 .(الفرقتني
 ،يف بعـل رسـائله والشييخ الععمية حمميد خبيي  املطيعيي ،والشييخ الععمية يوسيف اليدبوي ،يف بعـل رسـائلهوالشيخ حممد حسين  خمليوف 

 .(تطهري الفؤاد من دنس االعتقادا )منه
 .يف كثري من رسائله ،وكيل املشيخة العثمانية سابقا والشيخ حممد  اهد الكوثري

 (. هذا صاروخ القرآن والسنة على قرن الشيطان ورؤوس الفتنةيف رسالته )  والشيخ عبدهللا احلسي 
يف   الشييخ اليد تور حمميد سيعيد رمضيان البيوطيومنهجـه  فهـم:  ن عبيدالوهابالشيخ حمميد بيوأما من أشهر املعاصرين الذين قاموا ابلرد علـى 

يف رســالته  والسيييد عبيدهللا بيين عبييدالرمحن املكييية(. الالمذهبيـة أخطــر بدعــ(، و)الســلفية، مرحلـة زمنيــة مباركــة، ال مـذهب إســالمتكتابـه ) 
والييد تور عميير عبييدهللا  ، والسيييد عبييدهللا اهلييرريمــن رسـائله، يف كثــري  والسيييد حممييد علييوي املييالكي(، السـلفية املعاصــرة، مناقشــات وردود)

 يف كثري من رسائله. حسن السقاف(، والشيخ  كفى تفريقا لألمة ابسم السلفيف كتابه )    اممل
ائ، (، حيــث يتبــع أســلواب هــادداعيــة ولــيس نبيــايف كتابــه    ) الشيييخ حسيين فرحييان املييالكيمــا كتبــه  وقــد يكــون مــن أحســن الــردود واملناقشــات

 ويتحلى ابإلنصاف، ويتبع منهجا متهبان، وهللا أعلم.
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 ] عبدالوهاب واشتشارهظهور هذا املنهج املتشد علل يد الشيخ حممد بن  بسب [
ــــ السيييييد حممييييو  شييييكري ا لوسيييييلقــــد أشــــار  حممييييد بيييين ( إىل ســــبب تعصــــب  عنييييوان ا ييييده: )يف كتاب

 وخمالفته جلمهور أهل السنة وإظهاره هذا املنهج اجلديد يف فهم النصوص وتفسريها  فقال :  عبدالوهاب
، واقخيذ عيينهم هييو اليذي محلييه علييل تييب بييدون مرابعية العلميياء اقسيياشيدوأظين أن  ثييرج مطالعية الك »

 .فإن العلم ابلتلقي ،لذي شاع عنهالتعصب ا
 . «لفة اجلمهور، وخر  اإل اعوخما ،واالستقع  يف الرأي يوقه يف املهالم   

 ـ 235ص  عنوان ا دـ 
 ،(الكتيياب السيينة، ويقولــون  أن فقههــم  هــو فقــه )(الكتيياب والسيينةومــا زال أتباعــه يــدعون اتبــاع ) قليي :

 .(الكتاب والسنةوأن مذهبهم هو )
لة أن كثـريا مـن ، ولكن املشـكذا ما ينبغت أن يكون عليه املسلم، أي أن يتبع الكتاب والسنةأن ه واحلقيقة 

، وكـتن غـريهم مـن أهـل العلـم يتبعـون شـيئا آخـر غـري يتبعـون الكتـاب والسـنة دون غـريهم هذه الفرقة يظهرون أهنم
،  فهذه كتب علمائنا ومذاهب أهل السنة الفقهية نرى دائمـا أهنـم والسنة، وهذا خمالف للحق والصوابالكتاب 

، و :  ليله من الكتاب  ذانه بقـوهلملفقهية وحكمها مث يتبعو حيث يذكرون املستلة ا ،يستدلون ابلكتاب والسنة
 .  ليله من السنة  ذا

ولكن هـذه الفرقـة الـيت خرجـت وظهـرت يف القـرن الثـاين عشـر أظهـرت أهنـا هـت املتبعـة للكتـاب والسـنة دون 
 .فال حول وال قوة إال ابهلل ،غريها

 ثاقد تسميتم أهمل احلديو وأشتم       ال تكا ون تفقهون حدي

 
 ]الوسائمل املتبعة لتسويق مذهبهم[

صــة مــع الــدعم علــى يــد أتباعــه يف كثــري مــن الــدول، خا الشيييخ حممييد بيين عبييدالوهابولقــد انتشــر مــنهج   
، حيـث يظهـرون أنفسـهم يف صـورة املتمسـك سـلوب امللتـوي يف ردهـم علـى خصـومهم، واألاملادي  الـذي ميلكـون

 . ة املخالفني لنصوص الكتاب والسنةأهل السنة يف صور  بينما يظهرون خصومهم من ،بـالكتاب والسنة
 .ورمبا عن حسن نية  ،وينشروهنا بدورهم ،وأصبحوا إملون أفكارهم ،وهلذا ن ر هبم كثري من الناس
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الشييريط ( أو ) اإلسييعميالشييريط وإن مــن أهــم الوســائل الــيت اســتخدموها لنشــر دعــوهتم مــا يســمونه  بـــ ) 
أو ال ميلكـون الوقـت  ،الـذين ال يسـتطيعون القـراءة ،مـن النـاس، وخاصـة العـوام مـنهم ، وذلـك ألن كثـريا(الدعوي

، يكـــون ن ـــرهم ابملســـموع أقـــوى بكثـــري مـــن املقـــروء، خاصـــة وأن الشـــريط املســـموع يســـهل محلـــه ءةوالرغبـــة للقـــرا
كـون وقعـه ون ـريه ، إضافة إىل أنه يسهل إدخال مؤ رات صوتية فيه ليوال أيخذ وقتا طويال من املستمع وتشغيله،

 .أقوى
 ،( حييوار هييا   مييه الشيييخ علييي اجلفييريو قــد ظهــر يف هــذه اآلونــة مــن مجلــة مــا ظهــر شــريط بعنــوان ) 

 (1).مث أصبحو من دعاته ،واحملاور فيه من الذين تلقوا املنهج الوهايب ون روا به
 ،حفظـه هللا تعـاىل ريالشييخ الداعيية احلبييب عليي اجلفيوقد انتخب احملـاور اموعـة مـن لاضـرات ودروس 

فقـام  ابلـرد علـى هـذه املقـاطع الـيت متثـل  ،واقتطع منها مقاطع تتعلق مبسائل قال هبا  مجهور أهـل السـنة واجلماعـة
 من قبل على علماء زمانه وعلماء األمة اإلسالمية.  حممد بن عبد الوهاببعل ما أنكره 

ه وأنـ ،وكتنـه خمـالف للكتـاب والسـنة ليي اجلفيريالشييخ عوقد أظهر احملاور يف شريطه ـ ولـو مـن غـري قصـد ـ 
اقصيييو  ( و ) شيييف الشيييبهاوه أمهـــل قضـــية التوحيـــد، أي مل يقـــرأ )، ألنـــوقـــع يف أخطـــاء جســـيمة يف املعتقـــد

                                                

 ،وحركتـه حمميد بين عبيد الوهيابتـرجم فيهـا للشـيخ  وقـد ،وقـد نقلنـا عنهـا سـابقا يف اهلـوامش(  احلركة اإلصالحيةوللمحاور  رسالة بعنوان )  (1)
 كالم احملاور ـ إضافة إىل ما سبق ـ  :  وإليك بعل ما جاء يف هذه الرسالة من ،وظهر من خالهلا  شدة ن ر احملاور هبذه احلركة

لقد أذن هللا سـبحانه وتعـاىل بظهـور دعـوة اإلمـام اجملـدد الشـيخ لمـد بـن عبـدالوهاب يف القـرن الثـاين »قال يف مقدمة رسالته يف الصفحة األوىل : 
والضـالل واالبتــداع يف الــدين، واشتشيير الشييرك )عشـر ( اهلجــري، بعـد أن أطبقــت اجلهالــة علـى األرا، وخيمــت الظلمــات علـى الــبالد، 

 «...وانطمس نور اإلسالم 
إن عبــادة اآلهلــة مــن دون هللا مــا زالــت قائمــة، وإن تغــريت األ)ــاء وتباينــت األلفــال، فالقوميــة بــدال مــن الــالت، والوطنيــة  »1:  2وقــال يف ص 

ظلمتـه وتباعــد فجـره تفتقـد الدولــة إىل أمثـال شــيخ بـدال مـن هبــل، والرأ)اليـة بـدال مــن العـهبى، ويف هـذا الليــل الـذي أرخــى سـدوله وزادت 
همل الدعوج إىل الوطنية  إبظهار حب الوطن وتعزيز االشتمياء إلييه  واالفتخيار بيذلم يعتيين  تعليق :.  «اإلسالم لمد بن عبدالوهاب 

   عابدج هلبمل ؟ وهمل جمر  قيام االقتصا  يف بعم الدو  علل النظام الرأمسايل يعتين عبا ج للعزك ؟
  «...لمد بن عبد الوهاب أجهبل هللا له الثواب، تعددت الكتاابت عنه، ولكنها سري يف أ روإمامنا »:  3وجاء يف ص 
كــان الشــيخ رمحــه هللا علمــا مـــن األعــالم، انصــرا للســنة، وقامعــا للبدعــة، خبـــريا مطلعــا، وإمــام يف التفســري واحلــديث والفقـــه »:   8وجــاء يف ص 

فصـيح   شافا للمشيكعو، حيعال للمعضيعو،نحو والصرف والبيان، عارفا أبصول عقائد اإلسالم وفروعها، وأصوله، وعلوم اآللة كال
اللســان، قــوي احلجــة، مقتــدرا علــى إبــراز األدلــة وواضــح الرباهــني، أببلـــغ عبــارة وأبينهــا، تلــو  علــى ليــاه ســيما الصــال  وحســن الســـري، 

ه، ويصــلهم بــربه وإحســانه، ويفلــص هلل يف النصــح واإلرشــاد، كثــري االشــتغال ابلــذكر وصــفاء الســريرة، إــب العبــاد، ويغــدق علــيهم مــن كرمــ
 «.والعبادة، قلما يفرت لسانه من ذكر هللا....
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 .(شواقم اإلسعم)   ( والثعثة
ـ  ،املخــالف جلمهــور العلمــاء ،الكــذاب ،اجلاهــل ،املــدلسوكــذلك أظهــره ـ ولــو عــن غــري قصــد ـ يف صــورة : 

ظهر من خالل هذا الرد املختصر أن احملاور ومن علـى منهجـه هـم املخـالفون حقيقـة لعلمـاء األمـة اإلسـالمية وسي
  .يف فهمهم لدالالت  الكتاب والسنة

 اقخبــ)  الشيخ علي اجلفيريوقد خاطب احملاور فيه  ،ومع هذا نقول إن الشريط فعال أسلوبه هادئ نسبيا
إال أنــه مــع ذلــك مل يوفــق يف كثــري  ــا   ،يــه،  و أظهــر حســن القصــد يف رده(، وقــد اعتــذر لــه وحملب الشيييخ( و) 

 .كما سيتبني من خالل هذه الرسالة  ،انتقده على الشيخ ورده عليه

 
 ]  ه يف اختيار الشيخ علي اجلفري للر  علي بالسب [ 
يف هـذه اآلونـة   لريد عليه ألن الشـيخ اشـتهر للشيخ علي اجلفري  -  ما أرك - كان سبب اختيار احملاور

فــتراد احملــاور أن يظهــر  ،والقــت لاضــراته ودروســه الدعويــة قبــوال وانتشــارا بــني كثــري مــن النــاس ،كداعيــة إســالمت
ولألسـف فـ ن   ،هائـومـن مث عـدم التـت ر بـه وآبر  ،الشيخ يف صورة املبتدع اجلاهل حىت ينفر الناس من االسـتماع لـه

 .وحقا وظنوه صدقاجبهم كالمه ر أعبعضا من الذين استمعوا لشريط احملاو 
سيييأع علييل النيياس سيينواو خييداعاو، يصييد  فيهييا  » :نيييب صييلل هللا عليييه وسييلمبقييو  الوهــذا يــذكران 

 ، وينطق فيها الرويبضة. يها الصا  ، ويؤمتن فيها اخلائن، وخيون فيها اقم ، ويكذب فالكاذب
 . «: وما الرويبضة ؟ قا : الربمل التافه يف أمر العامةقيمل

 ي أخربه ابن مابه عن أيب هريرج، وروك بعضه أمحد وأبو يعلل والبزار عن أشس بسند بيد ي
( وهــم يفــالفون مجهــور علمــاء  الكتيياب والسيينةمــن هــؤالء الــذين خرجــوا )ــت رايــة )لــذلك وجــب التحــذير 
،  كثري مـن املسـائلاع املسلمني يف، بل وخرقوا إمج، أو شعروا وتعاموا، فشذوا وخالفوااملسلمني من غري أن يشعروا

وال قـوة إال ابهلل  ، وال حـولم املـادي الـذي صـرفوه يف غـري وجهـهومع ذلك انتشرت أفكارهم الشـاذة بسـبب الـدع
 .العلت العظيم

ودافعــوا عمــا يرونــه  ،اجتهــدوا قبــل أن يتــتهلوا فضــلوا الطريــق ،وال نقــول عــنهم إال إهنــم إخواننــا مــن املســلمني
والضـالل  ،وا جدا مع خمالفيهم  ـ من دون وجه حق ـ حـىت رمـوهم ابلفسـق والبدعـةوتشدد ،وتعصبوا لرأيهم ،حقا

 .ويرجعهم إىل طريقه القومي وشرعه املستقيم ،فنستل هللا أن يهديهم صراطه ،والشرك
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 ] اجلفرياملسلم الذي سلكه احملاور يف ر ه علل الشيخ  نبيا [

نطوي على تدليس و املسلك الذي سلكه  ملسلك ي إن املنهج الذي انتهجه احملاور يف رده على الشيخ 
 وإليم بيان ذلم  : ،، وإن زعم خالف ذلك أو مل يقصدهوبعد عن اإلنصاف

، حيث إن احلوار واحملاورة تكون بني طرفني،  فيها أخـذ ورد، كـل لقد خالف احملاور منهجية احلوار املعروفة .1
 .. .طرف يطلع على قول خصمه، ويستطيع من مث أن يرد عليه

ذين جعـل هللا ألحـدمها جنتـني ال يف قصة الرجلني سورج الكهفوقد بني هللا تعاىل كيفية احلوار ومنهجه  يف 
 هللا تعـاىل رد اآلخــر ، مث بـني«و يان ليه  يير فقيا  لصياحبه وهييو حيياوره أان أ ثير منييم مياال وأعيز شفييرا »: فقـال

 .«من تراب مث من شطفة مث سواك ربع قا  له صاحبه وهو حياوره أ فرو ابلذي خلقم »:  عليه فقال
 أن احلوار يطلع كل طرف فيه على كالم صاحبه لكت يتسىن له الرد عليه.  وهذا يع 
 فهمل اتبه احملاور هنا  هذا اقسلوب ؟ 
 همل ذهب إىل الشيخ  فوابهه وحاوره ؟    
 أو همل  تب إليه رسالة يناقشه فيها لكي يستطيه الشيخ أن يدافه عن شفسه  ؟؟  

قـد  الشييخ عليي اجلفيريمع أن  إنه مل يتجرأ على مواجهة الشيخ بل ما فعله لاوران  غري حسن، حيث ،ال
وكثـري مـن ذلـك كـان يف اجلوامـع الكبـرية  ،وألقـى فيهـا العديـد مـن الـدروس واحملاضـرات ،زار البحرين أكثر مـن مـرة

معــروف  الشيييخ اجلفيريوصـا وأن خص ،املعروفـة ييـث كــان ميكـن للمحــاور أن يطلـب مـن الشــيخ التحـد  معــه
 . وسعة صدره،  وطالقة وبشاشة وجهه ،للعام واخلاص بكرمي صفاته وخلقه

 ،ويف أحــوال متفاوتــة ،إىل اموعــة مــن أشــرطة الشــيخ ولاضــراته الــيت قاهلــا يف اــالس خمتلفــة  فعمييد احمليياور 
و)ـــى ذلـــك          ،مبناقشـــتها مث قـــام ،واختـــار منهـــا مقتطفـــات ظـــن أنـــه يســـتطيع أن يـــرد عليهـــا ،ويف ســـنوات متباعـــدة

 .(حوارا)
 .«حوار ها   مه الشيخ علي اجلفري»مسل احملاور شريطه  .2

فـ ن الشـيخ لـيس مـع   فمـا معـىن املعيـة هنـا ؟؟، رأينـا تدليسـا واضـحا« مه الشييخ»وإذا أمعنا النظر يف قوله 
 . ، بل ال علم له بذلكوار املهبعوماحملاور يف هذا احل
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 ( ؟ ! معه يكون هذا حوارا ) فكيف نوز أن
واعتـذر لـه يف النهايـة  .( الشييخ( و بــ )  اقخفـدعاه بــ )  ،أظهير احملياور أشيه حييام الشييخ يف هيذا الشيريط .3

 .وحملبيه
يف نظــر القــارئ   الشيييخ علييي اجلفييريعــد أن قــام احملــاور  ظهــار ا االحــرتام املهبعــوم ال معــىن لــه بهــذ ولكيين

، بـــل نـــهبع إىل لاصـــرته  ي وقـــع يف أخطـــاء جســـيمة يف املعتقـــدالـــذ ،ملـــدلس الكـــذابونظـــر لبيـــه بصـــورة اجلاهـــل ا
الشيييخ علييي فقــام يملهــا علــى املســائل الــيت يقــول هبــا   ،آب ت قرآنيــة نهبلــت يف الكفــار الــذين يعبــدون األصــنام

  .اجلفري
يييَتَجبي َلك ييمي  » فيييأع احمليياور  ييية شــيخ  وهـــو قطــع يقصـــه مــن كــالم المث أييت مب«  َوقَييياَ  رَبمك ييم  ا يع ييوَ  َأسي

خ ل وَن َبَهنََّم َ اَخرَينَ  »(  مث أييت مباشرة  آبية اي رسو  هللا)يقول: يَن وَن َعني َعَباَ َع َسَيدي َتكي  « َإنَّ الََّذيَن َيسي
 فهمل يبقل بعد ذلم أي احاام وحرمة للشيخ إال التصنه ؟   
 اعتبار   ؟؟  يوهمل يكون إلطعقه لفظ اقخ والشيخ والعتذاره أ 

بعل املؤ رات الصوتية   لقد استخدم احملاور  من أبمل ترويج شريطه  وبذب العامة والتأثري يف املستمه .4
املبتدعة، إضافة إىل إدخاله بعل اآل ت القرآنية بصوت بعل القراء، و مقتطعات من بعل األانشيد، 

شريط  ونشره، ومل يرد به ارد نصيحة وهذا ما يؤكد أنه كان هناك عمل مدروس و متقن إلخراج هذا ال
 .موجهة إىل الشيخ

، بينمــا (بعثيي  رسييالة يف طيهييا شصييحي، )للشيييخ علييي اجلفييري عييم احمليياور أن مييا يفعلييه إهييا هييو شصيييحة  .5
أي ال تكــون بتســجيل مئــات األلــوف مــن النســخ ونشــرها علــى  ،النصــيحة الصــادقة ال تكــون هبــذه الطريقــة

يف حـني أن السـيد اجلفـري ال علـم لـه مطلقـا ، اجلفري عنـدهموتشويه صورة   ،وكبريهمعموم الناس، صغريهم 
 هبذا الشريط عند نشره. 

 فهمل هكذا تكون النصيحة الصا قة الا يرا  هبا وبه هللا تعاىل ؟  
 حيث قال : اإلمام الشافعيورحم هللا  ،ما هكذا تكون النصيحة املخلصة الصادقةوطبعا 

 وبنب  النصيحة يف اجلماعة        نصحم يف اشفرا ي     تعمد  ب                 
 فإن النصح ب  الناس شييييوع      من التوبيخ ال أرضل استماعه

 فع جتزع إذا   تعط طاعييييية     وإن خالفت  وعصي  أمري          
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ذلك هل انتصح  أمل يكن  من الواجب على احملاور أن يتتكد بعد ،وعلى فرا أن ما قصده هو النصيحة
أو  ،هذا الشريط، ف ذا كان قد انتصح وجب وقف نسخ  كان يقول هبا أم الالشيخ ورجع عن املسائل اليت

 .التنبيه على ذلك
الشيييخ ، دون أن يعــرف احملــاور رد نســخ مبئــات األلــوف، وأكثــر مــن مــرة ولكننــا ابلعكــس علمنــا أن الشــريط

  .عليه وموقفه جتاههعلي اجلفري 
، عنـد استشـهاده بـبعل املقـاطع مـن كـالم األئمـة دون إمتـام ر الناصح أيضيا ابلتيدليس يف شيريطهقام  احملاو  .6

حلـاف  مومهـا بـذلك أن ا(  أصيمل عميمل املوليد بدعيةيقول فيه ) للحافظ ابن حجرفمثال  جاء بنص  ،النص
أن املولـد ، واحلق أن العكس هـو الصـحيح، حيـث إن تكملـة كـالم احلـاف  تفيـد يرى أن املولد بدعة مذمومة

 بدعة حسنة وليس كما أوهم احملاور، وسيتيت مهبيد بيان لذلك.
، فمـثال جـاء مبقطـع مـن كـالم ميا   يقليه ذلم شرك أن احملاور  يف شريطه قو  الشيخ ي يف ميواطن  ثيريج ي  .7

ي إن فقييراء الصييوفية يعلمييون يقييو  اجلفيير مث قــال احملــاور : ) .مييام النييووياإلالشــيخ يــذكر فيــه قصــة مــوت 
اســتنتاج  ، ولكنــهال يف القصــة الــيت ذكرهــا، وال يف بقيــة لاضــراته لييم بتييااتاجلفييري   يقييمل ذبينمــا (.  يييبالاب

 احملاور نفسه، مث يقوم هو ابلرد على استنتاجه، مدعيا أن املردود عليه هو كالم اجلفري.  
لمياء أهيمل السينة غرضه الر  عليل  هيور ع، بل يتب  من شريط احملاور أن هدفه   يكن  شصيحة الشيخ .8

. حيــث إنــه انتخــب مــن كــالم املسييائمل الفقهييية الييا قييالوا هبييا واجلماعيية يف عقيييدهتم وتصييوفهم ويف بعييم
، وقــام مجهــور أهــل الســنة تالشــيخ بعــل املســائل الــيت ليســت هــت مــن اجتهــادات الشــيخ وإمنــا هــت اختيــارا

 .الشيخ علي اجلفرين خالل رده على ابلرد عليها، م
، وهبـذا «الشييخ عليي اجلفيري أشيعري املعتقيد، صيويف الطريقية» عنيدما يقيو  احملياور:ويظهر ذليم بلييا 

ألنـه أشـعري صـويف، وألنـه يتبـع املـذهب الشـافعت  يف للـرد عليـه  إمنـا جـاء  الشيخ علي اجلفيرييتبني أن اختياره 
 واز بعل املسائل اليت يراها احملاور بدعة وضالال.القول جب

 
 اور[]مسائمل غريبة تبناها احمل

 ومن هذه املسائمل الا أ خلها احملاور يف الشريط لري  عليها : 



 27 

، التوسييييمل ومســــتلة ،حتفييييا  ابملولييييداال، ومســــتلة -صــــلى هللا عليــــه وســــلم – جنيييياج والييييدي النيييييب مســــتلة
حيياج ، و رامياو اقوليياء، وضيرب اليدف، والتيينك   ره، و-صلى هللا عليـه وسـلم –االستاباثة برسو  هللا و

  .مساع املوتل، وبناء املسابد علل القبور، ويف قبورهم اقشبياء
أن احملــــاور يف معــــرا رده يستشــــهد بكــــالم مجــــع مــــن العلمــــاء كاحلــــاف  ابــــن حجــــر و الســــيوطت   والابريييييب

   .مومها أهنم معه، والواقع أهنم ليسوا كذلك ،وغريهم  ن هم أشاعرة وصوفية
و  ـ  املــنهج الــذي ســلكه احملــاور الناصــح يف هــذا ـ وبكــل وضــ ومــن ذلــك يتبــني لــك أيهــا القــارئ املنصــف

حكمـت علـى الشـريط هـو حكـم كـل مسـلم عاقـل منصـف أنـه الشريط، وأنه خمالف للحـق واإلنصـاف، ولـذا فـ ن 
 .ساقط قبل الرد، زيف قبل النقد

أن هذا الشريط مع ضعفه العلمـت ومـع مـا فيـه مـن زيـف أصـبح ينتشـر بـني اجلهـال والسـذج  ولكن ملا رأي 
لعـــدم معــرفتهم ودرايـــتهم ابألمـــور، والرـــداعهم ابملـــؤ رات  ،ل الطلبـــة ومـــدعت العلـــم  وهــم مســـلمون مبـــا فيـــه وبعــ

الصوتية، وإلعجاهبم مبقاطع األانشيد الـيت اسـتخدمها احملـاور كوسـيلة للتـت ري يف املسـتمع،  أردت ـ بتوفيـق مـن هللا 
جـاءت فيـه خمالفـة ملـذهب أهـل احلـق ابلـرد عليهــا  وعـون منـه ـ أن أتتبـع  مقـاطع مـن الشـريط وبعـل املسـائل الـيت

 .ك  خوفا على العامة من املستمعنيأبسلوب خمتصر، وذل
ومـع أننــا ال منلــك املــؤ رات الصــوتية وال املاليــة الــيت ميلكهـا اخلصــم  للنشــر والتوزيــع، إال أننــا نفعــل مــا بوســعنا 

 .وهللا من وراء القصد وبه  قيت وعليه اعتمادي
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  ] حوارهم احملاور يف الوبه اقو  من  ع  هتتب [
 

 [تعليق للمحاور]
فع ييرفم وال يقبيمل  ،الواقه أن املسلم ينبابي أن يعو  شفسه علل القراءج البصريج الناقدج» قال احملاور :

 .«إال بعد أتممل وشظر و راسة
فيـــه، مـــع أن   وهـــذا مـــا ســـنفعله  ذن هللا تعـــاىل، حيـــث إننـــا ال نقبـــل كالمـــك إال بعـــد نمـــل صـــادق :قلييي 

كالمـــك غـــري مســـلم بعمومـــه، ألن املســـلم ال يســـتطيع أن يواجـــه كـــل مـــا يقـــرؤه أو يســـمعه بعـــني التتمـــل والنظـــر 
أو يف   ،كـالم مـن ال يو ـق بـه أو شـخص اهــول، إمنـا عليـه أن يفعــل ذلـك يف  لدراسـة والنقـد حـىت يقبلـه أو يـردهوا

 دد دراسة أو نقد لكتاب معني.كالم ال يتبادر إىل الذهن صدقه، أو يفعل ذلك من كان بص
أمــا أن يتتمـــل القــارئ املســـلم  كــل مـــا يقـــرؤه وينظــر فيـــه ويدرســه دراســـة متتنيـــة  فلــيس كـــل أحــد لديـــه هـــذه 

وإال لـهبم أن يعتكـف القـارئ املسـلم علـى كتيـب صـغري أ مـا أو شـهورا حـىت يقبـل  ،وال الوقت لفعـل ذلـك ،القدرة
 أو يرد ما فيه. 

 
 []مقطه من  عم اجلفري

 :قال فيه  للشيخ علي اجلفري( بكالم حوار ها  هد احملاور على فعله الذي )اه )مث استش
طاولة البحو يف الكتاب والسنة أمامنا، تعالوا اي من يتزعم فر  اهلجوم والتكفري  ،وشنا يهم» 

 والتشريم.
ج الكتاب شدعو  أصحاب هذا التوبه املتشنج الذي يكفر ويفر  وشقو : تعالوا جنلس علل مائد

املتعا ين املتصارع  يف مرحلة  ،والسنة وخنر  لألمة بنتيجة شلم هبا شتاو الشباب الضائع  يف املسابد
 .« ن أحو  ما شكون إليها أن شكون صفا واحدا

 [تعقيب للمصنف]
فرمبا  رأى احملاور أن الشيخ يقصده هبذا الكالم، وكتنه  ن يتهبعمون فرق اهلجوم والتكفري والتشريك، قل :

 ا  :  ولكن كما قيل ،الطائفة اليت يرد عليها تطائفة أخرى حيث إنه مل يسم احلبيب علي اجلفريقصد 
  .املريب أن يقو  خذو 
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 ولكن  يف  ان جميئه ؟ ،فجاء احملاور ليناقشه 
 همل باء إىل الشيخ وبلس علل مائدج الكتاب والسنة  ما طلب الشيخ ووابهه؟  

للشيخ فاختار بعل املسائل من لاضرات ودروس  ،-أعد له طويال ـ فما وفق ، بل جاء إليه بشريط ال
رمبا كانت مغلقة ومعدة للتسجيل مع أسلحة املؤ رات رد عليها دون علم الشيخ  يف غرفة ، وقام ابلعلي اجلفري

الناس بنشر شريطه على عامة مث قام ( حوار ها   مه الشيخ علي اجلفريلصوتية املبتدعة، مث )ى ذلك )ا
 .ت األلوف  قبل أن يعرف الشيخ ذلكمبئا

 ومن العجب أن يسمل هذا الفعمل شصيحة، فكيف تكون شصيحة والشيخ ال علم له هبا ؟
رضت هللا تعاىل عنه ـ الذي استشهد  عمر بن اخلطابوسيدان  ،كما نعرف توجه إىل املنصو   فالنصيحة 

ن يهدي إليه هو عيوبه، ال على من يفضحه على املأل دون احملاور بكالمه يف مقدمة شريطه ـ  إمنا ترحم على م
 علمه. 

 
 ] ؟ روس الشيخ ور ه علل خمالفيه تفر  اقمة  مله [

، تكلم فيه الشيخ عن ضرورة (الشريعة واحلياجقاله يف برانمج ) شيخ علي اجلفريللجاء احملاور بكالم 
إلسالم املسائل الفرعية، وذلك ملواجهة أعداء ا ا)اد املسلمني مع بعضهم وإن كان هناك خالف بينهم يف بعل

 .احملتلني لبالدان وقتاهلم
 [تعليق للمحاور]

وال أخفي عليكم إخوا  نشه شد اشتباهي خطابه السمح الل ، احلريص »: قال احملاور بعد ذلكمث 
العصبية  علل وحدج اقمة، ولكن هال  بعد ذلم ما مسعته يف جمموعة من  روسه وبلساته اخلاصة من

 والتحاممل، وعدم إشصاف املخالف.
، لكن يف لنفوس وتربيتها يف جمالسه العامةفتعجب  حقيقة من حا  الشيخ الذي يرفه لواء هتذيب ا

 .نا صورج   شكن شعهدها له من قبملجمالسه اخلاصة وأمام أتباعه تظهر ل
 .« ، وال حو  وال قوج إال ابهلل الذي ال إله إال هو لقد صدم وهللا

وستصدم أكثر، وكذلك سيصدم املعجبون بشريطك بعد أن يقفوا على هذا الرد ويعرفوا حقيقة  أقو :
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أن يهدينا مجيعا إىل سواء ، نستل هللا تعاىل وخمالفة لعلماء األمة اإلسالمية احلوار املهبعوم وما فيه من تدليس
 .السبيل

 
 ]مقطه من  عم اجلفري[

 يقول فيه:  شيخ علي اجلفريالمث جاء احملاور مبقطع من كالم 
، ويف قمة اششاباهلا م، أن اقمة وهي يف حضيم حضيضهاومن العجائب الا شزل  ابقمة اليو »

يوبد فيها من يتكلم من علل املنين أو يف وسائمل إععمه ابسم الدين، وابسم  ،بذشوهبا ومعاصيها، و شياها
قد  خمل اجلنة وتربه فيها  ، و أشه؟(نة أو يف النارفيطرح يف اقمة قضية  همل والدي النيب يف اجل ،الشريعة
 ؟!ذلم من يف اجلنة ومن يف النار، ليتلف  بعد واطمأن

  «... -صلل هللا عليه وسلم  –إن من وراء هذا الكعم إعدا  لفصمل اقمة عن حقيقة سلفها ابلنيب 
 [عو ج لتعليق احملاور]

 ـ  الا أشكرها املخالفون مث ذ ر الشيخ عدج مسائمل أخرك من  لة املسائملـ 
مث قال احملاور بعد هذا املقطع ـ مستعينا جبهاز الصدى الصويت  املبتدع ليكون وقع كالمه أقوى على 

 املستمع ـ :
 .، بل يفرقهاشيخ، هذا اخلطاب ال يوحد األمة   »

 .بل ميهبقها ،، هذا اخلطاب ال نمع الكلمة  شيخ
 .ة واأللفة، بل يبعث الضغينة والفرقةا اخلطاب ال يهبرع احملب، هذ  شيخ

 .«، وهداين وإ ك سبيل الرشادغفر هللا يل ولك
 

 ]تعقيب املصنف[
ال يلهبم من ذكر الشيخ بعل املسائل اليت يفالف اخلصم فيها، والرد عليه  تشتيتا لألمة  أقول متعقبا عليه:

 :،  وذلك لعدة أسبابوتفريقا  هلا
صلى هللا  –منذ عهد النيب  مل الفقهية وغريها، أمر موبو  ب  املسلم أن اخلعف يف بعم املسائ :أوال

 .وال يلهبم من ذلك تفرقهم وتشتتهم وما بعده،  -عليه وسلم 
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ال يعيبون على بعضهم وال يرمون ابني متعاونني متماسكني، فمع اختالفهم مع بعضهم كانوا يبقون متح   
 .انوا مجيعا من أهل العلمرك، إذ كبعضهم ببدعة وال فسق وال كفر وال ش

ـ أحد كبار التابعني من  حيىي بن سعيد اقشصاريعن اإلمام القاضت  لإلمام الذهيب تذ رج احلفاظففت 
فع يعيب  ،فيحلمل هذا وحيرم هذا ،أهمل العلم أهمل توسعة، وما برح املفتون خيتلفون»السلف ـ أنه قال: 

 ـ  139ص  1جـ التذ رجـ .   «هذا علل هذا وال هذا علل هذا
، ومل يكن العامل نرب الناس على تقليده هو دون غريه وال فكان السلف يعتينون اختعف علمائهم رمحة

 يعيب خمالفه.
إذا رأي  الربمل يعممل العممل الذي قد اختلف فيه وأش  ترك »عنه:  سفيان الثوري رضي هللاقال   

 ـ بللخطي 135/  2 الفقيه واملتفقهـ «     غريه : فع تنهه
بل إلهبام الناس على اتباع مذهب ومنهج واحد والتعصب له و عدم احرتام املذاهب األخرى، واإلنكار 

  .على املخالف هو الذي يبعث الضغينة ويفرق الكلمة، ويشتت األمة، ويوق  الفتنة
 : رمحه هللا الشيخ حسن البنايقول  ويف ذلك

ميكن أن نتحد يف هذه الفروع واآلراء واملذاهب  وال ،اخلعف يف فروع الدين ال بد منه ضرورج... »
 ألسباب عدة :

. ومنها سعة العلم وضيقه، وأن هذا بلغه ما مل يبلغ ذاك، واآلخر شتنه كذلك......اختعف العقو منها 
، وعند كل قوم تفرقوا يف األمصار -صلى هللا عليه وسلم  –وقد قال مالك أليب جعفر: إن أصحاب رسول هللا 

 «ذا محلتهم على رأي واحد تكون فتنة، ف علم
 ضمن اموع الرسائل ـ 25 ص ،لإلمام الشهيد ، عوتناـ 

( نـرى يف املطـو ت السيلفيةفني الـذين يسـمون أنفسـهم )والذي نشاهده ـ ويشـاهده كـل منصـف ـ أن املخـال
ون النــاس آخـر فيهــا، ويلهبمــ ، وكتنـه ال وجــود لــرأيكرون غالبــا إال رأيهــم يف املســتلةواملنشـورات الــيت يوزعوهنــا ال يـذ 

، ويرمـون املخـالف ابلبدعـة والضـالل ، ويظهرون أهنم هم الذين يتبعون الكتـاب والسـنة،األخذ برأيهم دون غريهم
فهذا التعصـب هـو الـذي يفـرق األمـة كمـا هـو احلـال اليـوم،  ـالف حالنـا يف السـابق الـذي كنـا نعـيش )ـت ظـل 

 . فتنبهوامذاهب أربعة فيها تدرس )ت سقف واحد،  خالفة واحدة ودولة كبرية  قوية مع وجود
أن ر  الشيخ علي اجلفري علل خمالفيه   يكن يف الفضائياو ويف  روس العامة، بمل ب  طلبته :   شيا
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أفال إق للشيخ أن يصحح املسائل حسب ما يراه أكثر علماء األمة ويرد ، أو من علل منهجه من أهمل السنة
  على من خالف فيها ؟

، ألن الذين يقوم أن الشيخ إها ير  علل فئة خرب  علل  هور اقمة اإلسعمية وعلمائها :لثا 
ل كثرية خمالفة ملن سبق من الشيخ ابلرد عليهم  فرقة نشتت يف القرن الثاين عشر اهلجري، وقد خرجت مبسائ

 التمسك مبا عليه  مجهور أهل إرجاع الناس إىل يريد برده عليهملشيخ علي اجلفري ااألمة اإلسالمية، ومجهور 
 . فال يكون بذلك مفرقا وال مشتتا ،السنة
ـ واجلفري على  كثري من كبار مدعت الفكر السلفت يقرون أبن مجهور األمة وعلمائها كانوا أشاعرةو 

اقشاعرج يف  منهج ـ وهو من املخالفني لعقيدة  األشاعرة ـ  يقول يف كتابه  سفر احلوايلفهذا  ،منهجهم ـ
 : 7 ( صالعقيدج
وليكن معلوما أن هذا الر  املوعو  ليس مقصو ا به الصابو ، وال غريه من اقشخاص، فاملسألة »

أ ين من ذلم وأخطر، إهنا مسألة مذهب بدعي، له وبو ه الواقعي الضخم يف الفكر اإلسعمي، حيو 
قصو ، فضع عن  تب العقائد ، والبعغة واتب اللابة، و ثري من  تب التفسري وشروح احلديومتتلئ به  

. «والفكر،  ما أن له بامعاته الكينك، ومعاهده املنتشرج يف أ ثر بع  اإلسعم من الفلب  إىل السنابا 
  اشتهل

 ،لو  ان الر  علل املخالف   تشتيتا وتفريقا لألمة للزم أن ال ير  أهمل احلق علل أهمل الباطمل  :رابعا
 .السنة مليئة ابلرد على خمالفيهم ولكننا نرى أن كتب أهل ،ومهمولهبم أال يرد أهل السنة على خص

على خصومه يف بعل املسائل حسب ما يراه مجهور أهل السنة ال  الشيخ علي اجلفريولذلك ف ن رد 
 .ا وتشتيتا لألمة كما زعم احملاوريعترب تفريق

 
  ] وسلموالدي النيب صلل هللا عليه  مصري [

 بعد ذلك :  احملاور قال
ولتوضيح احلق أقو : ال أعرف أحدا من املسلم  أعطل مسألة مصري والدي الرسو  صلل هللا  »

 .عليه وسلم تلم اهلالة الا ذ ر الشيخ اجلفري
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 وحاشا لنا أن شقو  من عند أشفسنا أن والدي النيب صلل هللا عليه وسلم يف النار.
عندما  ار قين أمه  ،ا يف صحيح مسلمأتدرون من القائمل ؟ إشه املصطفل صلل هللا عليه وسلم  م

واستأذشته يف أن أ ور قينها  ،استأذش  ريب يف أن أستابفر هلا فلم يؤذن يل»فقا  :  ،فبكل وأبكل من حوله
 .« فزوروا القبور فإهنا تذ ر املوو .فأذن يل

ن ربع وروك مسلم يف صحيحه أ ،( ابب  ايرج قين املشركوعنون عليه    ،ورواه أبو  او  والنسائي
 .«فلما قفل  عاه فقا  : أيب وأابك يف النار .أين أيب ؟ قا  يف النار ،اي رسو  هللا »قا  : 

 .وال تنفعه قرابة املقرب  ،قا  اإلمام النووي رمحه هللا : فيه أن من ماو علل الكفر فهو يف النار
 .اشتهل  عمه

شقلناه لم ي أخي الكرمي ي من  ،الديهفهذا هو  عم سيد املرسل  صلل هللا عليه وسلم يف مصري و 
فسبحان هللا !  يف ألقل اجلفري هذه اقحا يو الصحيحة وراء  ،أصح الكتب بعد  تاب هللا تعاىل

براء غلوه فيما يظن حبا للرسو  صلل هللا  ،وآثر اللمز والطعن ابلعلماء املنضبط  ابلنصوص ،ظهره
 .« وهللا املستعان ،عليه وآله وسلم

ــــرأي يوقــــع يف   ، واألخــــذ عــــنهم ،ا إن مطالعــــة الكتــــب دون مراجعــــة العلمــــاءحقــــ أقييييو  : واالســــتقالل ابل
 .وخمالفة اجلمهور ،املهالك

فــ ن غالــب مــن وقفــت علــى كالمهــم مــن علمــاء أهــل الســنة واجلماعــة يصــرحون أبن والــدي النــيب صــلى هللا 
يتبــع يف هــذا مجهــور علمــاء أهـــل جلفييري الشيييخ او ،وهــذا مــا نــدين هللا بــه ،عليــه وســلم انجيــان وليســا يف النــار

 .فهو مل يبتدع القول بنجاة األبوين من عند نفسه ،السنة
كمــا نقــول للمحــاور إنــه مــن اخلطــت أن تســتدل أنــت بنفســك مــن غــري أن تتتهــل  يــديث يف هــذه املســتلة 

قـــد  ح مسيييلمصيييحيوإن كـــان يف  «أيب وأابك يف النيييار»ألن حـــديث  ،اخلطـــرية دون مراجعـــة كـــالم العلمـــاء فيهـــا
ف ننـا وإن قلنـا إن كـل مـا يف الصـحيحني صـحيح  ،أو غري ذلك  ـا ال نعلـه حجـة ،أو معارضا مبثله ،يكون شاذا

 .فهذا ال يعين أن كل ما فيهما معمول به
 .وبناء على ذلك فال نوز للعامت أن أيخذ األحاديث ويستدل هبا مبجرد أنه قرأها يف الصحيح

 
 [النار أيب وأابك يف: شذوذ حديو]
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 ولتوضيح املستلة أكثر نقول :
وأمــا  ،شييص  ثييري ميين علميياء أهييمل السيينة واجلماعيية علييل أن والييدي النيييب صييلل هللا عليييه وسييلم انبيييان

وأخبـار اآلحـاد مـىت خالفـت  ،وغريه  ا يوهم خالف ذلـك فهـو مـن أخبـار اآلحـاد «أيب وأابك يف النار»حديث 
 ،أو القواعد الشرعية املتفق عليها أو اإلمجـاع القطعـت ف هنـا يـرتك ظاهرهـا ،أو املقطوع به عقال ،أو املتواتر ،القرآن

 .وال إتج هبا يف العقائد
 وإليم بيان ذلم : ،وقد شص أهمل العلم علل هذه القاعدج

وميىت خيالف خيين ا حيا  شيص القيرآن  أو »( :  342/  4)  شيرح املهيذبيف  اإلميام النيوويـ قـال  1
 .«إ اعا  وبب ترك ظاهره

مقــرا لــه :  الكرمييا ( وهــو ينقــل كــالم  231/  13)  الفييتحيف  احلييافظ ابيين حجيير العسييقع ـ قــال  2
 .«ال يف االعتقا ايو ،ليعلم إها هو ي أي خين ا حا  ي يف العملياو قا  الكرما  :»

مـا نصـه :  دمبينا أن خرب اآلحاد غري مقبـول يف العقائـ  133/  2(  منها  السنةيف )  ابن تيميةـ قال  3
 .«فكيف يثب  به أصمل الدين الذي ال يصح اإلميان إال به ،إن هذا من خين ا حا  الثا  :»

وكـذلك  ،إذا خالفـت عمـل أهـل املدينـة رمحه هللا  مشهور عنه أنـه ال يقبـل أخبـار اآلحـاد واإلمام مالمـ  4
 .ترتيب املداركيف  امالقاضي عيوقد نص على ذلك  ،اإلمام ابن مهديوكذلك  ،شيخه ربيعة الرأي

مـا نصـه  132/  1(  الفقييه واملتفقيهيف كتابـه )  اخلطييب البابيدا ي قا  إمام أهمل احلديو يف  ماشيهـ  5
: 

 ابب القو  فيما ير  به خين الواحد :»
 .. وإذا روك الثقة املأمون خينا متصمل اإلسنا  ر  نمور :

وأمـــا  ـــالف  ،الشــرع إمنـــا يـــرد مبجــوزات العقـــولألن  ،أن يفـــالف موجبـــات العقــول فـــيعلم بطالنـــه أحييدها :
 .العقول فال

 .أو منسوخ ،فيعلم أنه ال أصل له ،أن يفالف نص الكتاب أو السنة املتواترة والثا  :
 ..أو ال أصل له ،فيستدل على أنه منسوخ ،أن يفالف اإلمجاع والثالو :
فيـدل ذلـك علـى أنـه ال نـوز أن يكـون لـه  ،مـهأن ينفرد الواحد برواية ما نب على كافة اخللق عل والرابه :

 .أصل  وينفرد هو بعلمه من بني اخللق العظيم
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ألنـه ال نـوز أن ينفـرد يف مثـل  ،فـال يقبـل ،أن ينفرد برواية ما جرت العادة أبن ينقله أهل التـواترواخلامس : 
 .اشتهل  عم اخلطيب. «هذه ابلرواية

ذي تبـع فيـه غـريه  ـن هـم علـى منهجـه ـ بعـدة اعرتاضـات مـن أئمـة فيعرتا على استدالل احملاور وكالمه ـ ال
 أخلصها فيما أيع : ،وأدلة أخرى تؤكد جناهتما  ،الشتن

 [خمالفة احلديو للقرآن الكرمي]: (   االعاام اقو   
وميا  نيا »إن ما استدل به احملـاور علـى عـدم جنـاة األبـوين مـن حـديث اآلحـاد خمـالف لـنص القـرآن الكـرمي : 

وال  ،، وعلـى هـذا يـرتك ظـاهر احلـديث«وما أرسيلنا إلييهم قبليم مين شيذير»، وقوله «عذب  حىت شبعو رسوالم
 إتج به.

 ،وكذلك ميكن تقوية هذا االعرتاا مبستلة مشاهبة يصعب على اإلنسان أن يسلك فيها مسلك املتشددين
، « ج يف النارؤو الوائدج واملو »غريه  و  أبو او  يف احلديث الصحيح الذي رواه قوله صلل هللا عليه وسلموهت 

َوَإَذا  (8َوَإَذا اليَمويؤ وَ ج  س َئَل ي   »ويقول هللا تعاىل :   فكيف تكون املوءو ج يف النار من غري ذشب
 ( التكوير ) ؟! « (9يَ  َذشٍب ق َتَل ي  نَ (8اليَمويؤ وَ ج  س َئَل ي  

)  أن  ال نوز أن أييت شخص من املتفيهقني  ويدعتلذا  ،فهذا احلديو خمالف لنص القرآن يف الظاهر 
 .( ألن ظاهر احلديث كذلك يف النار ؤو جاملو 

 .أن أطفا  املشر   يف النارومثله ما ورد 

 
 ]حتقيق للمحافظ السيوطي[

وهت  ،ـ نظري صحيح، للناس فيها خالف مسألة اقبوين] وللمستلة ـ :  احلافظ السيوطيويف ذلك يقول 
 ،ويف أحاديث قليلة أهنم يف اجلنة ،فقد ورد يف أحاديث كثرية اجلهبم أبهنم يف النار ،ال املشركنيمستلة أطف

لقوله  إشه املذهب الصحيح املختار الذي صار إليه احملققونوقال:  ،النووي منهم ،وصحح اجلمهور هذا
َعَو َرس والا  »:تعاىل  َبَ  َحىتَّ شَيبيي  ، يعذب البالغ لكوشه   تبلابه الدعوج فابريه أوىلوإذا  ان ال، « َوَما   نَّا م َعذَ 

 . «وذ ر غريه أن أحا يو  وهنم يف النار منسوخة نحا يو  وهنم يف اجلنة ،هذا  عم النووي
 ( ـ الرسائمل التسهضمن )    160ص  للسيوطي التعظيم واملنةـ 
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وى منــه يلــهبم نويلــه أو تــرك فــ ن كــل حــديث يفــالف ظــاهره القــرآن الكــرمي أو اإلمجــاع أو مــا هــو أقــ وهكييذا
 .ظاهره

 
 ]همل  مل حديو صحيح حيتج به[

يف كتاب  ابن عبد الينقال ، ف، وقد نص على ذلك األئمةحيتج بهفليس  مل ما ور  من طريق صحيح 
ال يفقه الربمل يف »رمحه هللا أنه قال :  اإلمام ابن أيب ليللـ   عن   130 / 2( ـ بامه بيان العلم وفضله)

 .« أيخذ منه ويدعاحلديو حىت
، ودون الرجوع إىل أهل الفن، فهذا من نخذ منها ما تشتهت دون أن تتهيتوأما أن تفتح كتب احلديث و

 .( يف بيان ذلكإععم املوقع يف  كتابه ) البن القيمما نفيسا ، وراجع كاللعب اقطفا ابب 
ج مبا يراه من احلديث حسب وليس لكل من هب ودب أن إت ،فاألخذ ابحلديث والعمل به له ضوابط

 .فهمه القاصر دون أن إصل من العلم وطرق االستدالل ما يؤهله لذلك
 

 
 ]الشروط املتوخاج يف العاممل ابحلديو[

 :  اإلمام أبو عمرو بن الصعحويف بيان ذلك يقول 
 .«ليس  مل فقيه يسوغ له أن يستقمل ابلعممل مبا رآه حجة من احلديو»

إذا صح )  الشافعي لتجا بكالمه رادا على من يريد األخذ ابحلديث الصحيح  رمحاإلمام النووي وقال 
 ( :احلديث فهو مذهيب 

وشرطه أن يابلب علل ظنه أن الشافعي   يقف علل  ،إها هذا فيمن له رتبة االبتها  يف املذهب»
ا من  تب وهذا إها يكون بعد مطالعة  تب الشافعي  لها و وه ،هذا احلديو أو   يعلم بصحته

وإها اشاطوا ما ذ رانه قن  ،وهذا شرط صعب قمل من يتصف به ،اقصحاب ا خذين عنه وما أشبهها
لكن قام الدليمل عنده علل طعن فيها أو شسخها  ،الشافعي ترك العممل بظاهر أحا يو  ثريج رآها وعلمها

 « أو ختصيصها أو أتويلها أو  و ذلم
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 ـ السابق  مث قال: ابن الصعح والنوويكالم ـ   اإلمام تقي الدين السبكيوقد نقل 
 ،، وال لكوهنا فضيلة امتا  هبا عن غريهعنهما ليس ر ا ملا قاله الشافعي وهذا الذي قااله رضي هللا]  

البد من البحو  ،واإلفتاء يف الدين  له  ذلم ،ولكنه تبي  لصعوبة هذا املقام حىت ال يابا به  مل أحد
ليس  ،فهو صعب ،شرعية حىت ينشرح الصدر للعممل ابلدليمل الذي حيصمل عليهوالتفتيش عن اق لة ال

 .[ ه وطلبهومه ذلم ينبابي احلرص علي ، ما قااله رضي هللا عنهما  ،ابهل 
 مقرا له : اإلمام أيب شامةانقال كالم  السبكيمث قال 

إذا وجدمت بقوله :  يالشافعوهو الذي خاطبه  ،وال يتأتل النهوم هبذا إال من عا  معلوم االبتها ]
  .ودعوا ما قلت ،حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على خالف قويل فخذوا به

 [...فكم يف السنة من حديث صحيح العمل على خالفه ،وليس هذا لكمل أحد
 وما بعدها ي 91( ص  معىن قو  اإلمام املطليب : إذا صح احلديو فهو مذهيب  التقي السبكيي شقع من  تاب  

ولكننا نرى يف زماننا أنه حىت الطلبة  الصغار الذين يدعون العلم إفظون حديثا  ،هذا هو كالم أهل العلم
  إذا صح احلديو مث يستنتجون منه األحكام بفهمهم القاصر زاعمني أن الشافعت وغريه من األئمة قالوا : 

  .وهللا املستعان على جرأة الناس وادعائهم العلم ،( فهو مذهيب

 
 ]عو ج إىل مسألة جناج اقبوين الشريف [

وننقل للمجادلني املشاغبني يف هذه املستلة   ،مسألة جناج اقبوين الكرمي إىل بيان مقصودان وهو  وشربه
 (  حيث يقول : الرسائمل التسهضمن)   71( ص  مسالم احلنفايف )  لإلمام السيوطيكالما نفيسا  

وأ ثرهم ليس هلم معرفة بطر   ،خصوصا يف هذه املسألة ،]  ا ا لون يف هذا الزمان  ثري 
 إىل أن قال : [...فالكعم معهم ضائه ،االستدال 

]] وإن كان اجملادل  ن يكتب احلديث وال فقه عنده  يقال له : قد قالت األقدمون : احملد  بال فقه  
 ،يه بال حديث كطبيب ليس بعطاروالفق ،فاألدوية حاصلة يف دكانه  وال يدري ملاذا تصلح ،كعطار غري طبيب

 .يعرف ما يصلح له األدوية إال أنه ليست عنده
وإين يمد هللا قد اجتمع عندي احلديث والفقه واألصول وسائر اآلالت من العربية واملعاين والبيان وغري 

 وإ ك ـ أما أنت   أخت ـ وفقين هللا .وكيف أرجح ،وكيف أستدل ،وكيف أقول ،فتان أعرف كيف أتكلم  .ذلك
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 .وال شيئا من اآلالت ،وال األصول ،ألنك ال تدري الفقه ،فال يصلح لك ذلك
 ،وال إل اإلقدام على التكلم فيه ملن مل نمع هذه العلوم ،والكالم يف احلديث واالستدالل به ليس ابهلني 

احلفاظ أو  وصححه ،إذا سئل  عن حديو تقو  : ور  أو   ير  وهو أنك ،فاقتصر على ما آاتك هللا
 .انتهى .[ال حيمل لم يف اإلفتاء سوك هذا القدر وخمل ما عدا ذلم قهله ،حسنوه أو ضعفوه

رمحه هللا نوجهه للمشاغبني املدعني األخذ من الكتاب  اإلمام السيوطيكالم يف غاية النفاسة من   وهذا
 هداهم هللا تعاىل. ،والسنة دون أن يتتهلوا

 
 [شذوذ احلديو الذي احتج به احملاور بيان]( :  االعاام الثا   

إبراهيم بن سعد روى هذا احلديث  من طريق   البزارألن  ،شاذ« أيب وأابك يف النار»منت حديث أن  
« حيثما مررت بقرب كافر فبشره ابلنار»عن أبيه مرفوعا بلف  :  عامر بن سعد بن أيب وقاصعن عن الزهري 

وهو على شر  الشيخني،  ،( 65 /1)  كشف األستار عن زوائد البهبار  ، كما يف«أيب وأابك يف النار»بدال من 
 .ورواه الطرباين والبيهقت أيضا

 .واحلديث الشاذ ال إتج به كما هو معروف عند أهل الفن
يف   السيد عبدهللا الابماريوكذلك  ،الصاحليو اإلمام السيوطيو ن حكم على هذا احلديث  ابلشذوذ  

 .(  ج يف بيان اقحا يو الشاذج املر و جالفوائد املقصو كتابه  ) 
وفصل  ،املنتوالسند  من حيث ،فيه علتان« أىب وأابك يف النار»حديث أن  اإلمام السيوطيوقد بني 

هذا احلديث تفرد به ]  وكان  ا قاله فيه : ،( التعظيم واملنة يف أن أبوي الرسو  يف اجلنةذلك يف كتابه ) 
 .[مسلم أحاديث تكلم فيها، وال شك أن يكون هذا منهاويف أفراد  ،مسلم عن البخاري

 (  ـ  الرسائل التسعضمن )  171صـ  التعظيم واملنةـ  

 
 

 [حديو خار  عن موطن النزاع]: (  االعاام الثالو  
وعدم اإلذن يف االستابفار هلا  ال يد   ،أن حديث ز رة النيب صلى هللا عليه وسلم قرب أمه وبكائه عنده 



 39 

وقد   رسول؟ ووالداه صلى هللا عليه وسلم من أهل الفرتة الذين مل يبعث إليهم  يف ،والدته يف النارعلل أن 
لتنذر قوما ما أاتهم من »، ولقوله : « لتنذر قوما ما أاتهم من شذير من قبلم لعلهم يهتدون »قال تعاىل 

 .«شذير من قبلم لعلهم يتذ رون
ألنه صلى هللا عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم ـ  ،أهمل النار بكاؤه علل والدته ال يد  علل أهنا منو 

 .فليس مثة لهبوم بني البكاء وعدم املغفرة ليحتج به ،رضت هللا تعاىل عنه ـ أيضا
أي أهنا غري  ،بل ألهنا من أهل الفرتة ،عدم اإلذن ابالستابفار هلا ليس قهنا من أهمل الناروكذلك ف ن 

ومثاله االستغفار  ،ملكلف ال يستغفر له ألنه غري مؤاخذ فال إمث عليه حقيقةوغري ا ،مكلفة بوجوب اإلميان
كلفني حىت . فهؤالء غري م.واالستغفار للمجنون وللصيب الصغري ،وكذا االستغفار للمالئكة ،للجمادات

 .و والعبو يف العبا ج ال ، وستغفار يف غري لله املشروع عبث، واالإتاجوا إىل االستغفار
وذلك ألن هللا  ،إذن هللا تعاىل لنبيه بزايرج قين أمه يد  علل أهنا ليس   افرج من أهمل النار ن وكذلك ف

وال تصمل علل أحد منهم ماو أبدا وال تقم علل »تعاىل هناه أن يقوم على قبور الكفار واملنافقني   بقوله : 
 .«قينه إهنم  فروا ابهلل ورسوله وماتوا وهم فاسقون

ومل ينص  ،يث الهب رة الذي أورده احملاور ليس فيه أي تصريح أبن أمه  يف النارأضف إىل ذلك أن حد
ـ  على  اقيب والنووي واملا ري والسيوطيـ كشر   لصحيح مسلمصراحة أحد من أصحاب الشرو  املعتمدة 

 !فكيف جترأ احملاور علل التصريح بذلم؟؟! ،أن أم النيب صلى هللا عليه وسلم السيدة آمنة يف النار

 
 [من أهمل الفاج -صلل هللا عليه وسلم –والدا النيب ]: ( االعاام الرابه  

وأهل الفرتة انجون على  ،أن والدي النيب صلى هللا عليه وسلم من أهل الفرتة الذين مل تبلغهم الدعوة 
 .واألدلة العقلية ،الراجح كما تقتضيه اآل ت القرآنية

واألئمة األشاعرة  ،بلغه الدعوة ابتفاق األئمة الشافعية من الفقهاءحكم من مل ت: ]  احلافظ السيوطيقال 
وتبعه سائر  ،وعلى ذلك اإلمام الشافعت رمحه هللا ،من أهل الكالم وأصول الفقه أنه ميوت انجيا ويدخل اجلنة

 .[أصحابه
 ( ـ الرسائل التسعضمن )  86صـ  ،للسيوطي(  الدر  املنيفةـ نقال من ) 

 يف شر  البيت التاسع من اجلوهرة : الععمة البيجوريل ويف بيان ذلك يقو 
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انجيان   -صلى هللا عليه وسلم –علمت أن أبويه  ،إذا علمت أن أهل الفرتة انجون على الراجح»
 ،مل يدخلهم كفر ،، بل مجيع آابئه صلى هللا عليه وسلم وأمهاته انجون ولكوم  مياهنمأهل الفرتة لكوهنما من
، «وتقلبم يف السابدين»وال شتء  ا كان عليه اجلاهلية أبدلة نقلية كقوله تعاىل :  ،وال عيب ،وال رجس

، وغري ذلك من «  أ   أشتقمل من اقصعب الطاهراو إىل اقرحام الزا ياو»وقوله صلى هللا عليه وسلم : 
  .«األحاديث البالغة مبلغ التواتر

 
 [القيامةامتحان أهمل الفاج يوم ]:  ( االعاام اخلامس  

والظن أن والدي  ،، وقد وردت األحاديث بذلكالذين ميوتون من أهمل الفاج ميتحنون يوم القيامة أن 
 .النيب صلى هللا عليه وسلم يطيعون عند االمتحان

الظن    بيته  »فقال :  احلافظ ابن حجر العسقع وقد سلك هذا املسلك أمري املؤمنني يف احلديث 
       .« لهم أن يطيعوا عند االمتحان  صلل هللا عليه وسلم 

 ـ 207/  2 احلاوي يف احلاف  السيوطتـ نقال عن                         

 
 [ خو  احلديو يف بوابة االحتما ]: (  االعاام السا س  

ب ألنه من الشائع يف لغة العر  ،عمه أاب طالب(  أيبإتمل أن النيب صلى هللا عليه وسلم أراد بقوله )  
أم  نتم شهداء إذ »حيث قال هللا تعاىل :  ،وقد ورد القرآن بذلك ،خاصة وهو الذي رابه ،تسمية العم أاب

حضر يعقوب املوو إذ قا  لبنيه ما تعبدون من بعدي  قالوا شعبد إهلم وإله آابئم إبراهيم وإمساعيمل 
 .« وإسحا  إهلا واحدا و ن له مسلمون

 – ، ف ذا صح ذلك وكان شائعا يف لغة العرب احتمل أن النيبأنه عمه)اعيل من آابء يعقوب مع فسمت إ
ي أدرك بعثته صلى هللا عليه حيث إن عمه هو الذ ،أاب طالب عمه( أيبقصد بلف  ) -صلى هللا عليه وسلم 

 .عرا عليه النطق ابلشهادة فتىب، و وسلم
 يف بيان هذا الرأي  : احلافظ السيوطيويقول 

 ن :يرجحه هاهنا أمرا. .» 
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وهلذا   ،إن إطع  ذلم علل أيب طالب  ان شائعا يف  من النيب صلل هللا عليه وسلم اقمر اقو  :   
وقال هلم أبو طالب مرة  ـ ملا قالوا له : أعطنا ابنك نقتله  .كانوا يقولون له : قل البنك يرجع عن شتم آهلتنا

 كفله لكم !! وخذ هذا الولد مكانه ـ : أعطيكم ابين تقتلونه وآخذ ابنكم أ
وملا سافر أبو طالب إىل الشام ومعه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم نهبل له يرياء  فقال له : ما هذا منك ؟ 

فكانت تسمية أيب طالب أاب للنيب صلى هللا  .قال : هو ابين ؟ فقال : ما ينبغت هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا
فكان مظنة  ،وكان إوطه وإفظه وينصره ،كونه رابه وكفله يف صغرهو  ،شائعة عندهم لكونه عمهعليه وآله وسلم 

   .«السؤال عنه
 ( ـالرسائل التسع  ضمن ) 68صـ  للسيوطت ( مسالك احلنفاـ نقال من )  

 
 [أحا يو عدم النجاج منسوخة]: ( االعاام السابه  

عليه وسلم قال يف حجة الوداع :  صلى هللا مبا روي أنهاقحا يو الوار ج يف عدم جناج أمه منسوخة أن  
 .«ذهب  لقين أمي فسأل  هللا أن حيييها يل فأحياها فآمن  يب»

 
 [أحا يو ضعيفة يف الباب]

 .(  الروم اقشفذكره السهيلت يف )  ،وكذلك ورد أن هللا تعاىل أحيا له أابه وأمه وآمنا به 
 ،ها مجع من أهل العلم أبهنا موضوعةبل حكم علي ،واحلق أن أحا يو إحياء اقبوين ضعيفة بدا   

ويف بيان من اختار هذا الرأي يقول  ،ولكن مع ذلك فقد استشهد هبا بعل العلماء احلفال وجعلوها انسخا
 : السيوطي
عنها ـ  عائشة رضي هللاحلديث ورد يف ذلك عن  ،وذلك يف حجة الوداع ،فآمنا به ،إن هللا أحيامها له»
 ،( غرائب مالمكالمها يف )   ،ابن عسا رو ،الدارقط (، والسابق والعحق) يف  اخلطيب البابدا يأخرجه 

( من  الروم اقشفيف )  السهيليوأورده  ،يف سريته واحملب الطيني ،( الناسخ واملنسوخيف   ) ابن شاه  و
 .وقد مال إليه هؤالء الثال ة مع ضعفه ،وإسناده ضعيف ،وجه آخر بلف  آخر

يف  الصعح الصفديوقال به  ،عن بعل أهل العلم ابن سيد الناسونقله  ،ملنريابن او ،القرطيب وهكذا



 42 

وجعلوه انسخا ملا خالفه من  ،يف أبيات له مشس  الدين بن انصر الدين الدمشقيواحلاف   ،نظم له
  .«وهذه منقبة ،الفضائل واملناقب ألن احلديث الضعيف يعمل به يف ،ومل يبالوا بضعفه ،األحاديث املتتخرة

 ( ـ   الرسائل التسعضمن )  90صـ  الدرج املنيفة يف اآلابء الشريفةـ  
 (التذ رج  يف أحوا  املوتل وأمور ا خرجيف كتابه )  احلافظ القرطيبوقد قال 

 ما نصه : ،بعد أن أشار إىل أن أحاديث اإلحياء انسخة ملا سواها
 الكتاب إحياء قتيل بين إسرائيل وإخباره فقد ورد يف ،ليس إحياؤمها وإمياهنما مبمتنع عقال وال شرعا» 
ىل على يديه مجاعة وكذلك نبينا صلى هللا عليه وسلم أحيا هللا تعا ،وكان عيسى عليه السالم إىي املوتى ،بقاتله

  .«من املوتى...
 ـ  14ص  التذكرةـ 

بعلها  وال ،وال يصح أن يعممل هبا مطلقا ،أحا يو اإلحياء شديدج الضعفواحلق كما أشران أن 
وتغين عنها األدلة الصحيحة و اليت ذكرانها قبل هذا يف جناة  ،حسب قواعد مصطلح احلديو ،انسخا
هذا الرأي إىل اجلمهور كما  املع علي القاريحىت عهبا  ،ومع ذلك قال ابإلحياء مجع كبري من العلماء ،األبوين

 .وسيتيت كالمه ،يف شرحه على الشفا

 
 
 
 
 
 
 
 

 [احملمديةرأي  هور اقمة ]
بعد ذكر هذه االعرتاضات السابقة وما مرت من أدلة على جناة األبوين يسقط االحتجاج مبا   وشقو  :

  ،بل مها انجيان ويف اجلنة إن شاء هللا تعاىل ،من أن والدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف النار اقخ احملاورأورده 
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 .لماء والفقهاء واحلفالكما نص على ذلك مجهور أهل السنة واجلماعة من الع
أن يقول على أقل تقدير أن املستلة خالفية أو أن يتوقف يف إصدار احلكم  للمحاور وكان من األفضل 

الشيخ علي ال أن يفطئ  ،احلافظ السخاويكما توقف مثال   ،اخلطري على أبو ي النيب صلى هللا عليه وسلم
 .يف النار و يقطع أبن أبوي النيب صلى هللا عليه وسلم  اجلفري

 .كما تقتضيه األدلة  ،بل هذا هو رأي مجهور العلماء ،مل يبتدع القول بنجاة األبوين فاحلبيب علي اجلفري
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 يف ذ ر بعم أهمل العلم 
 الذين شصوا علل جناج اقبوين

حىت يتبني لكل ذي عينني من هو املخالف  أمساء بعم العلماء الذين شصوا علل جناج اقبوين وإليم
 .مهور علماء السنة يف هذه املستلة ومن هو املوافق هلم جل

 فمنهم : 
 حيث قال : ،يف تفسريه اإلمام فخر الدين الرا ي

  »ما كانوا مشركني قوله عليه السالم :   - صلى هللا عليه وسلم - سيدان حممد ا يدل على أن آابء  » 
رَ  وَن جَنٌَس  »تعاىل :  ، وقال«أ   أشقمل من أصعب الطاهرين إىل أرحام الطاهراو َا اليم شي ، فوجب «َإهَّ

 «  الََّذي يَيَراَك َحَ  تَيق وم   »قال : ومن ذلك قوله تعاىل :  ،اإلميان أن ال يكون أحد أجداده مشركا
 .« وتقلبم يف السابدين »

: وقد وافقه على  ( مث قالالدر  املنيفة يف ا ابء الشريفةيف كتابه ) اإلمام السيوطي نقل هذا القول عنه 
 .( من أئمة أصحابنا احلاوي الكبري) صاحب  اإلمام املاور ياالستدالل ابآلية الثانية  هبذا املعىن 

 ـ الرسائل التسعضمن   92ص  الدرج املنيفةـ نقال من                 
 

  ( : الدر  املنيفةعنه يف )  السيوطيحيث يقول  ،واإلمام أبو بكر بن العريب املالكي
 رمحهما هللا تعاىل ما نصه :اإلمام تقي الدين والد شيخنا   ما  الدين الشم نقلت  ط الشيخ »

، فتجاب يف النار  -صلى هللا عليه وسلم –: إن أاب النيب عن رجل قال بكر بن العريب أبوسئل القاضت 
ذ وَن اَّللََّ وَ  »ألن هللا  تعاىل قال :  ،أبنه ملعون َخَرَج َوَأَعدَّ هَل مي َإنَّ الََّذيَن يي ؤي شييَيا َوا ي َرس وَله  َلَعنَيه م  اَّللَّ  يف الدم
 .«رمن أن يقا  عن أبيه إشه يف النا ال أذك أعظمقا  : ، « َعَذاابا ممَهيناا

 ( ـ  الرسائمل التسهضمن )  103( ص  الدر  املنيفةـ )  
 

مث قال ما نصه : وقال قوم  ،( عن مجاعة نمرآج الزمايف كتاب )  سبط ابن اجلو يونقل القول بنجاهتما 
َعَو َرس والا  »: قد قال هللا تعاىل :  َبَ  َحىتَّ شَيبيي   فما ذشبهما ؟ ،والدعوج   تبلغ أابه وأمه، « َوَما   نَّا م َعذَ 

( ـ الرسائمل التسهضمن ) 14( ص  مسالم احلنفا ـ نقال من )    
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 وقد مر نقله. ،السيوطي اكما نقل عنهم  ،وابن املنري ،والصعح الصفدي
 .وقد مر كالمه ،يف الروا األنف والسهيلي

 .ملسلميف شرحه  واقيب
( حيث أورد حديث الهب رة والنهت عن  الناسخ واملنسوخ أشار إىل ذلك يف  كتابه ) ،واإلمام ابن شاه 

  .االستغفار  وجعله منسوخا
 ، وقال :14( صـ  التذ رج يف ) القرطيبواتبعه 

 ،ل النيب صلى هللا عليه وسلم وخصائصه مل تهبل تتواىل وتتتابع إىل  اته صلى هللا عليه وسلمإن فض» 
 .«..وال شرعا ،ا به  تنعا عقالوليس إحياؤمها وإمياهنم ،فيكون هذا  ا فضله هللا تعاىل به وأكرمه
 .ااختار القول بنجاة األبوين وإمياهنم ،يف سريته واحلافظ فتح الدين بن سيد الناس

وذلك يف   ،واختار أن هللا أحيا األبوين فآمنا ابلرسول ،واحلافظ مشس الدين بن انصر الدين الدمشقي
 وأنشد : ،( مورد الصادي يف مولد اهلاديكتابه ) 

 حبا هللا النيب مهبيد فضل     على فضل وكان به رؤوفــا
 ــاميان به فضال لطيفــــفتحيا أمه وكذا أبـــــــاه      إل

 فاإلله بذا قديــــــــر     وإن كان احلديث به ضعيفا فسلم
 .وقد مر كالمه ،واحلافظ ابن حجر العسقع 

( أنه سئل عن والد  مسالم احلنفايف )  السيوطيوقد نقل عنه  ،وشيخ اإلسعم شرف الدين املناوي
 همل ثب  إسعمه؟ه السائل : فقال ل ،فهبأر السائل زأرة شديدة همل هو يف النار ؟النيب صلى هللا عليه وسلم : 

  .وال تعذيب قبل البعثة ،إنه مات يف الفرتةفقال :  
 ( ـ الرسائل التسعضمن )  14( صـ  مسالك احلنفاـ )  

أبدلة نقلية  ،وله عدة رسائل أ بت فيها جناة األبوين الشريفني ،واإلمام احلافظ بع  الدين السيوطي
 ( بعد أن أورد اموعة من األدلة على جناهتما : يم واملنةالتعظوقال يف رسالته )  ،وعقلية كثرية

أمت مع »يف النار اعتمادا على قوله  - صلى هللا عليه وسلم -والعجب  ن يقطع بكون أبوي النيب »
 .«، وحنومها ويلغت ما عارضهما ابلكلية«أيب وأابك يف النار»، وقوله «أمكما
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 وهت : ،اة األبوين كثريةيف إ بات جن لسيوطيا والرسائل اليت ألفها 
درج املنيفة ال(، و) مسالك احلنفا يف والدي املصطفىو) ،( أبوي رسول هللا يف اجلنة التعظيم واملنة يف أن)

فني يف إحياء األبوين نشر العلمني املنيو )  ،(ات السندسية يف النسبة املصطفويةاملقام، و ) (يف اآلابء الشريفة
 .( الشريفني

وفيها  ،وفيها من األدلة العقلية والنقلية الكثري يف إ بات جناة األبوين ،يعها مطبوعةوهذه الرسائمل  
اإلمام مع كونه يستشهد بكالم  اقخ احملاورولكن الغريب أن  ،نصوص مجع كبري من األئمة على جناهتما

علم ذلك، وقطع أبن وكتنه مل ي ،مل يعترب كالمه يف هذه املستلة ،يف شريطه كثريا احلافظ السيوطي الشاذيل
هو  احملاورفهل هذا العمل من  ،األبوين يف النار دون أي اعتبار ألدلة مجهور السنة ورأيهم يف هذه املستلة
 بسبب عدم االطالع واملعرفة، أو بسبب اختيار املسائل ابلتشهت واهلوى ؟؟ 

كان يقول بعدم جناهتما مث   وقد ،الشيخ مع علي القاري احلنفيومن الذين شصوا علل جناج اقبوين أيضا 
 حيث يقول  :  ،( 601/  1)  للقاضي عيامرجع عن ذلك كما يف شرحه على الشفا 

وأما ما ذ روا من إحيائه عليه الصعج والسعم أبويه فاقصح أشه وقه، علل ما عليه اجلمهور »
 .«يوطي يف رسائله الثعث املؤلفاو ما قا  الس  ،الثقاو

 ـ  651ص  ،ت القاريللمال عل شر  الشفاـ 
  .(شتصار لوالدي النيب املختاراالوألف يف ذلك كتابه ) ،واحلافظ حممد مرتضل الزبيدي احلنفي

 .وكذلك كل شرا  اجلوهرة ،يف شرحه للجوهرة  ـ وقد مر كالمه ـ والععمة البيجوري
ما يف كتابه ك  ،هـ 930سنة املتو   وععمة اليمن القاضي حممد بن عمر حبر  احلضرمي الشافعي

 . 113( ص  حدائق اقشوار ومطاله اقسرار يف سريج النيب املختار)
( :  فتح الععم بشرح مرشد اقانمويقول يف كتابه )  ،والععمة السيد حممد عبدهللا اجلر ا  الشافعي

 : مطلب يف جناج أبويه صلل هللا عليه وسلم»
 -   بل مجيع أصوله ،انبيان  قهنما من أهمل الفاج وسلم - صلل هللا عليه -ومبا تقرر تعلم أن أبويه 

وال شتء  ا كان عليه  ،مل يدخلهم كفر وال رجس وال عيب ،انجون لكوم  مياهنم -صلى هللا عليه وسلم
  «أبدلة نقلية وعقلية.. ،اجلاهلية

 ـ  39/  1  فتح العالم بشر  مرشد األانمـ 
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، حيث جاء يف كتاب رمحه هللا تعاىل ( هورية مصرمفا ) والععمة الشيخ حممد خبي  املطيعي
الشيخ وقد أجاب عليه  ،( سؤال عن مستلة جناة والدي النيب صلى هللا عليه وسلم الفتاوك اإلسعمية)

 وكان من مجلة كالمه الذي جاء فيه بعد أن أورد بعل النقول يف جناهتما :  ،مؤكدا جناهتما املطيعي
، إىل «على اإلميان  -صلى هللا عليه وسلم - شبهة يف موت أبوي النيب ومن ذلك يعلم أنه ال شك وال»

أيمث ويدخل  ،على الكفر قد أخطت خطت بينا   -صلى هللا عليه وسلم  –النيب   الذي قال مبوت أبوي»أن قال : 
قن املسألة ليس  من  ،ولكن ال حيكم عليه ابلكفر ،به فيمن آذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .رايو الدين الا وب علل املكلف تفصيلهاضرو 
 .«وهللا أعلم ،وعليه احملققون ،هذا هو احلق الذي تقتضيه النصوص

 ـ  1445/  4  الفتاوك اإلسعمية  من  ار اإلفتاء املصريةـ  
 بيان اقحا يو الشاذج الفوائد املقصو ج يفيف كتابه ) عبدهللا الابماريالسيد احلافظ  اإلمامومنهم 

 .لماء أهل السنة وحفاظهاوغريهم كثري من ع ،( و جاملر 
 

 تنبيه مهم : 
مل ينص فيه على أن والد النيب «أيب وأابك يف النار»يف شرحه حلديث  اإلمام النوويبقت أن نشري إىل أن 

 .إمنا سكت عن ذلك ،عليه الصالة والسالم يف النار
فقال ما (  الرسائمل التسه)ضمن  171 ( صنةالتعظيم واملعلى ذلك يف كتابه  ) السيوطينبه وقد 

 :نصه
أن رجال قال   رسول »يف حديث  شرح مسلميف  النووي الذي عندي أنه ال ينبغت أن يفهم من قول» 

بل ينبغت أن يفهم أنه أراد  ،أنه أراد بذلك احلكم على أيب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« .. اخل.هللا : أين أيب
 .«وكالمه ساكت عن احلكم على األب الشريف ،احلكم على أيب السائل

 ،بع  الدين السيوطيومنهجه من احلاف  اجلهبذ  النووي أنه أقدر على فهم كالم يدعي احملاور فهمل
وهو اإلمام الذي تعد كتبه مرجعا يف علم اللغة العربية  إضافة إىل علوم احلديث وسائر علوم الشريعة ـ  وهو 

 نقل عنه كثريا يف مسائل رأى أنه يوافقه فيها ـ ؟؟!! الذي اعتمد عليه احملاور و 
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 : واخلعصة
واألحاديث اليت وردت  الف ذلك إما مؤولة أو  ،أن القول بنجاة األبوين الشريفني له أدلة عقلية ونقلية

 .فيرتك ظاهرها، كما هو مقرر يف علم مصطلح احلديثخمالفة ملا هو أقوى منها 
  احلافظ ابن حجرئمة الفقهاء  واملفسرون من خمتلف املذاهب  وبذلك عمل حفال احلديث واأل

وغريهم كما مر كالمهم ونصوا على جناة األبوين  يف كتبهم ويف رسائل  ،الزبيديوابن العريب  والعسقع  
 .وغريها للزبيدي(  االشتصار لوالدي النيب املختارمستقلة كـ) 

صلى هللا عليه - هللا تعاىل ـ ويقول مبلء فيه أن أبوي النيب  ـ هداه الناصح احملاور ولكن مع هذا كله أييت
وال حىت للخالف املوجود ـ على أقل تقديرـ  بني أهل السنة يف هذه  ،يف النار دون مراعاة لألدب -وسلم 

 .املستلة اخلطرية اليت متس أبوي النيب صلى هللا عليه وسلم
بل هو  ،بتدع القول بنجاة األبوين كما أومهه كالم  احملاورمل ي الشيخ احلبيب علي اجلفريويتبني  ا مر أن 

 قول مجع غفري من أئمة أهل السنة واجلماعة بل أكثرهم.
أن ما نقلته هنا يف هذه املستلة شتء خمتصر جدا ـ وإن بدا خالف ذلك ـ وغيل  مث اعلم أيها القار  

مل يفالف احلق  احلبيب اجلفريإ بات أن  فغرضنا هو ،ومل أسهب يف  بسط األدلة ،وقليل من كثري ،من فيل
  .وليس كما أومهه احملاور يف شريطه، واردع به املستمع البسيط ،والصواب ومجهور علماء السنة يف هذه املستلة
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 [ التينك   ر النيب صلل هللا عليه وسلم] 
التربك ابآلاثر النبوية ويعدوهنا مفاده أن البعل مينعون علي اجلفري بعد أن أورد كالما للشيخ  احملاورقال 

 شركا نب تكسريها  قال ما نصه :
وأنــه نــب تكســريها ؟ ســبحانك هــذا  ،]أخـربين مــن القائــل أن التــربك آباثر النــيب صــلى هللا عليــه وسـلم شــرك

 .هبتان عظيم[
 

 ]آ ر شبوية حمق [
 : وستخربك أيها احملاور عن ذلك فاستمع ،بل هو احلق املبني أقو  :
ألن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم كــان قــد صــلى  ،مسييجد بيي  قريظييةكــان ابملدينــة املنــورة مســجد يســمى لقـد  

 .هبذا املوضع أ ناء لاصرته لبين قريظة
وقصة صـالة النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يف هـذا  ،وغريهم موقعه اهليثميو ،ابن النجارو ،ابن شبةوقد ذكر 

 ابين شيبة وابين النجياروأفـاد  ،مسيلمو البخياريوقـد رواهـا  ،خليدريأيب سيعيد ااملوضع مشهورة كما يف حـديث 
هــ ( يف املوضـع الـذي صـلى  91ـ  87بـىن هـذا املسـجد أ نـاء واليتـه علـى املدينـة سـنة )  عمر بن عبيدالعزيزأن 

 .فيه النيب صلى هللا عليه وسلم أ ناء غهبوة بين قريظة
ومـر أبطـوار عـدة وجـدد مـرات كثـرية حـىت  ،الطويلـة وقد بقت هذا املسجد عامرا ابلصالة طوال هذه القـرون 

 .هدمته إ ارج اقوقاف ابملدينة املنورج ،هـ 1422هدم يف شهر ربيع األول من عام 
 ]مسجد اإلمام علي العريضي[

وقــد ســكن هــذه  ،أميــال 4وقــد كــان هــذا املســجد يقــع يف قريــة تبعــد عــن املدينــة  ،مسييجد العريضيييومثلــه 
هـــ ( ـ والــذي هــو مــن أحفــاد  210ـ  148)  بيين بعفيير الصييا   بيين حممييد البيياقرأبييو احلسيين علييي القريــة 

ابين وقـد وصـفه  ،املصطفى صلى هللا عليه وسلم وأ ر من آاثره وبضعة منه ـ  و كان من أئمة أهل السـنة رمحـه هللا
وكــان ســيد ، اجلــودو  ،والســخاء ،والــورع ،والعبــادة ،والهبهــد ،ابلتقــدم واإلمامــة يف العلــم اليييافعيو الييذهيبو العمييا 

 .وقد كان مدفوان هناك ،لقب نيب اقشرافقومه بين هاشم حىت 
/  6ومن معه يوم الثالاثء واألربعاء مـن شـهر  علي العريضيونبشت قبور السيد  ،وقد مت هدم هذا املسجد

 .هـ 1423
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 ]مسجد اخلليفة أيب بكر الصديق[

، وهــو أحــد املســاجد املشــهورة يف  سـول هللاصــاحب ر  -رضــت هللا عنــه  – مسييجد أيب بكيير الصييديقومثلـه 
( فصو  مين اترييخ املدينية املنيورجيف )  علي حافظوقد نقل األستاذ  ،منطقة غهبوة اخلندق يف شعب جبل سلع

 .صلى به -صلى هللا عليه وسلم –أن النيب 
 ،طـوال قــرونوقـد بقـت هــذا املسـجد عــامرا  ،( ابيين شييبةوقـد أورد خـرب هــذا املسـجد مــؤرخ املدينـة املشـهور ) 

 ؟؟  بها  للصرف ا يلولكن اآلن يوجد مكان هذا املسجد املبارك  ، العهد العثما إىل  العهد اقمويمن 
ففي أي فقه ي غري فقه من يدعي التشبه ابلسلف ي  وو  أصيع هيدم مسيجد موقيوف هلل تعياىل  ليوضيه 

 مكاشه بها  للصرف ؟؟!!
 

 ]مسجد البقيه[
أمهياو و سييدان عقييملوقـد كـان هـذا املسـجد غـريب قـرب  ،أيب بين  عيبسـجد أو م مسجد البقييهوكذلك  

 .أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى فيه كثريا ابن شبةوقد روى  ،داخل سور البقيعاملؤمن  
 : 145( ص ينةاتريخ معا  املدهـ ( يف كتابه )  1380) املتو  سنة  أمحد اخلياريويقول السيد 

 : أيب بن  عب أو مسجد ب  بديمل مسجد البقيه أو مسجد]
روك عمير بين  ، اخمل سور البقيه الشريف ،هذا املسجد غريب مشهد سيدان عقيمل وأمهاو املؤمن    

، وأشييه صييلل هللا عليييه  ييان خيتلييف إىل مسييجد أيبشييبة عيين حيييىي بيين سييعيد أن النيييب صييلل هللا عليييه وسييلم  
 ليه ق ثرو الصعج فيه.وقا : لوال أن مييمل الناس إ ،وسلم  صلل فيه  ثريا

 ،مييه حمرابييه ،فجد تييه احلكوميية العثماشييية ،و اشيي  توضييه فيييه آالو احلفييارين ،و يان هييذا املسييجد خييراب
 .وأحكم  بناءه

 ،فـتين هـو اآلن   تـرى[. وهللا أعليم ،اليداخمل إىل البقييهوهذا املسجد الييوم هيو البنياء اليذي عليل ميي  
  ؟؟!! هل حجب عن أعيننا أم مت هدمه وإزالته

 
 ]ال ذرائه ال م آ ر النبوج[
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فصيو  مين اترييخ املدينية أو كتـاب  )  ،أمحيد اخليياري( للسـيد  اتريخ معا  املدينةومن يرجع إىل كتاب ) 
أو غريمها من الكتب اليت ألفـت يف اتريـخ املدينـة املنـورة نـد فيهـا  أ)ـاء  كثـري مـن  علي حافظ( لألستاذ  املنورج

الــيت ســكنها النــيب صــلى هللا عليــه وســلم عنــد ايئــه إىل املدينــة ـ   ار أيب أيييوب اقشصيياري ييداملســاجد والــدور ـ 
ولكـن  ال وجـود هلـا  ،وهلـا احرتامهـا ومكانتهـا ،العهـد العثمـاينوغريها من األماكن األ رية اليت كانت موجـودة إىل 

  فهمل اختف  أم هدم  أيها احملاور ؟اآلن 
ري  مــن الــدور وحــذر مــن االقــرتاب منهــا والتــربك هبــا بــدعوى أن ذلــك هــذه املســاجد وغريهــا كثــ لقييد هييدم 

خاصـة يف كتـبهم الـيت تصـف كيفيـة احلـج  ،وكالمهم يف ذلك مشهور يف كثري من كتبهم ،بدعة ووسيلة إىل الشرك
 والعمرة.

ال ذرائييه هلييدم آ ر ونقــل كالمهــم يف كتابــه )  الييد تور عميير عبييدهللا  امييملوقــد تكلــم عــن ذلــك  ســهاب 
 . ار املصطفلم /  2004( طبعة لنبوج ا

 
 ]الوهابية والقرصنة[

الفصيييمل ( شـــيئا مـــن ذلـــك فتقـــول يف  حمميييد بييين خليفييية)  ايف كتاهبـــ ميييي حمميييد اخلليفيييةوتـــذكر لنـــا الباحثـــة 
 ( : الوهابيون والقرصنةمن كتاهبا )ت عنوان )  اخلامس
كة واملدينة من خملفاهتم !  وكانـت دعـوهتم إىل كان عداء الوهابيني لألتراك سببا يف اعتبار كل أ ر يف م  ].. 

صـــفاء العقيـــدة والتجـــرد مـــن كـــل مظـــاهر التجســـيد يجـــة التطـــابق مـــع رو  اإلســـالم قـــد جعلـــتهم يعـــادون اآلاثر 
 واحلضارة والفنون!

هبـدم القـالع والقضـاء علـى التما يـل  ،أي ذاكـرة الشـعوب ،أما أسوأ ما طبقـه الوهـابيون فكـان لـوهم لـ اثر
 ر يجة الو نية ! والصو 

 وانتهى بتغيري املعامل اجلغرافية ! ،وقد بدأ طمس معامل مكة واملدينة هبدم القباب
قــد )ــول إىل  مسييجد بييع حيــث كــان يقــوم  ببييمل أيب قبيييسفلـو أدخلنــا يف احلســاب اجلبــال أيضــا لوجـدان 

 مبان حديثة وأزيل املسجد !!
كتـب الـرحالت وال نــرؤ أحـد علــى السـؤال أيــن هـت اليــوم   إىل جانـب كثـري مــن املعـامل واملشــاهد الـيت تــذكرها
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 .[؟!
يف كتابـه  الشييخ أمحيد  يي   حيعنيـذكر  ] منهـا : ،مث تنقل الباحثة بعد ذلك بعل النصـوص يف احلاشـية

فهــدموا أوال مــا يف املصــلى مــن  ،إن الوهــابيني ابدروا هبــدم املســاجد ومــآ ر الصــاحلني»( :  أمييراء البييي  احلييرام) 
 ،ومولـد سـيدان  أيب بكـر ومولـد سـيدان علـت ،مث هدموا قبة مولد النيب صلى هللا عليه وسلم ،وكانت كثرية ،القبب

 .[..وتتبعوا مجيع املواضع اليت فيها آاثر الصاحلني فهدموها (( ،وقبة خدنة
 ـ   196 ،195 ،194( ص  حممد بن خليفةـ راجع كتاب ) 

 
 [ عليه وسلمصلل هللا]اقلبا  يدعو هلدم مقام النيب 

أن مــن البــدع املوجــودة يف   61ـــ 60ص  4ط(  والعمييرج مناسييم احلييجيف كتابــه )  اقلبييا هــذا وقــد قــال 
 .أي أشه لو خلل هلم اجلو لنبشوا القين الشريف أيضا ،( إبقاء القين النبوي يف مسجدهاملدينة املنورة ) 

 .( )ذير الساجد من اختاذ القبور مساجد)  كما يف كتابه  القبة اخلضراءإىل هدم  اقلبا وكذلك دعا 

 
 ] عوج أخرك من مقبمل الوا عي ابهلدم[

.. وقد هم اإلخوان رمحهـم هللا يف زمـن عبـدالعهبيهب رمحـه هللا عنـد ]:  مقبمل بن ها ي الوا عيويقول لد هم 
فتنـة مـن القبـوريني أعظـم مـن ولكنهم خشوا رمحهـم هللا مـن قيـام  ،وليتهم فعلوا ،دخوهلم املدينة أن يهبيلوا هذه القبة

 .[فيؤدي إزالة املنكر إىل ما هو أنكر منه ،إزالة القبة
 ـ  ملقبمل بن ها ي الوا عي(  ر ا اجلنةامللحق بكتاب )  ،265( ص  حكم القبةـ رسالة ) 

 
 ]صد  مقالة اجلفري[

 ،اآلاثر النبويــة إهنــم هــدموا أو يهــدمون كثــريا مــن صــدق عنــدما قــال عــن خمالفيــه اجلفييريأن  وهييذا يعيي 
بينما نرى أن فقهاء األمة اإلسالمية كانوا يعتنون كثريا ابآلاثر النبويـة وإثـون علـى ز رهتـا  ـالف مـدعت السـلفية 

 يف ذلك :  اإلمام النوويفيقول  ،اآلن
 ]مواضه يستحب  ايرهتا[
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منهـا : البيـت  ،عشـر موضـعاوقـد قيـل إهنـا مثانيـة  ،يستحب ز رة املواضع املشهورة ابلفضل يف مكة واحلرم ]
 . زقاق املولدوهو اليوم مسجد يف زقاق يقال له  ،الذي ولد فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الـذي كـان يسـكنه رسـول هللا صـلى هللا  بيت خدنـة رضـت هللا عنهـاومنها  ،وذكر األزرقت أنه ال خالف فيه
وفيـه توفيـت خدنـة  ،من رسول هللا صلى هللا عليه وسلموفيه ولدت أوالدها  ،عليه وسلم وخدنة رضت هللا عنها

 .قاله األزرقت ،مقيما به حىت هاجر -صلى هللا عليه وسلم  –ومل يهبل رسول هللا  ،رضت هللا عنها
 مســجد دار األرقــم، ومنهــا معاوييية وهييو خليفيية ميين عقيييمل بيين أيب طالييب فجعلييه مسييجدامث اشــرتاه  قيا  :

قـال األزرقـت :  .مسـترتا بـه يف أول اإلسـالم -صـلى هللا عليـه وسـلم-كـان النـيب   ،ن ار اخلييزراوهت اليت يقال هلـا 
 .رضت هللا عنهوفيه أسلم عمر بن اخلطاب  قا : .هو عند الصفا
وهـــو  ،الغـــار الــذي جببـــل  ـــورو  ،كـــان النــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم يتعبــد فيـــه  ،الغـــار الـــذي جببــل حـــراءومنهــا 

 ـ  404 ص اإليضاح  للنوويـ   .[....« َإذي   َا يف الياَبارَ  »وجل قال هللا عهب  ،املذكور يف القرآن

 
 ]استحباب  ايرج مشاهد املدينة املنورج[

يعرفهــا أهــل  ،وهييي  ييو ثعثيي  موضييعا ،يســتحب أن أييت ســائر املشــاهد ابملدينــة]أيضــا :  النييووي وقــال 
رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم يتوضـــت منهـــا  وكـــذا أييت اآلابر الـــيت كـــان ،فليقصـــد مـــا قـــدر عليـــه منهـــا ،املدينـــة

 ـ  458ص  ،اإليضاحـ   [وهت سبع آابر.. ،ويغتسل فيشرب ويتوضت
أهنــا بنيـــت موضــع تلـــك األمـــاكن املباركــة  كانـــت موجــودة علـــى مـــر  النيييووي واملســـاجد الــيت ذكرهـــا قليي  :

حــ  كــذلك أن هــذه املواضــع األ ريــة ونال ،العصــور اإلســالمية إىل زمــن اخلالفــة العثمانيــة،  ومت هــدمها بعــد ذلــك
فصــاروا إـــذرون مـــن  ،الــيت رغبنـــا اإلمــام النـــووي وغـــريه مــن الفقهـــاء بهب رهتـــا انقلــب حكمهـــا اليــوم عنـــد الكثـــريين

 .وهللا املستعان ،االقرتاب منها بدعوى الغلو أو ألهنا من أشد البدع اليت قد تؤدي إىل الشرك
إال مليا  -صلل هللا علييه وسيلم  –   يستحبوا التينك   ر النيبفقهاءان رضي هللا عنهم بقت أن نشري أن 

ولكـن  ،وال اال لذكرها هنا ألن ذلـك لـيس مـن غـرا هـذه الرسـالة ،قام عندهم من اق لة الكثريج علل ذلم
وهــو مــن أصــحاب رســول  عتبييان بيين مالييموفيــه أن  ،425احلــديث رقــم  صييحيح البخييارينكتفــت مبــا ورد يف 

: صــلى هللا عليــه وســلم  ــن شــهد بــدرا مــن األنصارـــ  ملــا أنكــر بصــره قــال للرســول -عليــه وســلمصــلى هللا  -هللا
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 ... اخل احلديث.و  و اي رسو  هللا أشم أتتي  فتصلي يف بيا فأختذه مصلل
وفيــه ]عنـد بيانــه للفوائـد املسـتفادة مــن هـذا احلـديث :  فــتح البـارييف احليافظ ابيين حجير العسيقع  قـال   
ويستفاد أن مـن دعـت مـن الصـاحلني للتـربك  ،أو وطئها ،ملواضع اليت صلى فيها النيب صلى هللا عليه وسلمالتربك اب

               .[..به أنه نيب إذا أمن الفتنة
 ـ  425/ حديث  46/ ابب   تاب الصعج ،فتح الباريـ       

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ] ؟عراي صوفيا يش  الشيخ علي اجلفري  وشه أش مله [
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 ]تعليق للمحاور[
ويف  روسييه وحماضييراته تكلييم   ،صييويف الطريقيية ،الشيييخ علييي اجلفييري أشييعري املعتقييد   مث قــال احملــاور :

 ( .. ثريا عن عقيدته ومنهجه
 

 ]تعقيب للمصنف[
 وماذا يف ذلم ؟ أيكون ذلم عيبا ؟ قل  : 
 .فجمهور علماء أهل السنة وأئمتها وحفاظها أشاعرة صوفية 
وكـذلك لــو رجعنــا إىل تــراجم املالكيــة  ،وتــرامجهم رأينـا أهنــم أشــاعرة صــوفية طبقيياو الشييافعيةفلـو رجعنــا إىل  

بـل  ،وأغلـبهم صـوفية ،وكذلك األحناف يف العقيدة يوافقـون األشـاعرة ،للقاضي عيام(  ترتيب املداركمثل : ) 
 .( وغريها سحب الوابلةالإذا رجعنا إىل كتب ترامجهم مثل )  ،وكذلك كثري من احلنابلة

واإلمييام  ، احلييافظ ابيين حجيير العسييقع يف شــريطه مستشــهدا بكالمهــم  احمليياور وكــذلك مــن نقــل عــنهم 
 .كلهم أشاعرة صوفيةاحلافظ السيوطي و ،النووي

 
 ] عم مهم للتا  السبكي[

د الـنعم ومبيـد الـنقم معيـهــ ـ يف كتابـه    )  771ـ املتو  سـنة  احلافظ اإلمام ات  الدين السبكيوقد نص 
 فقال : ،مجهور أهل السنة أصحاب املذاهب األربعة أشاعرة( على أن 

كلهــم علــى رأي   ،وهــؤالء احلنفيــة والشــافعية واملالكيــة وفضــالء احلنابلــة ـ وهلل احلمــد ـ يف العقائــد يــد واحــدة]
ال إيــد عنهــا إال  ،محييه هللايييدينون هللا تعيياىل بطريييق شيييخ السيينة أيب احلسيين اقشييعري ر  ،أهــل الســنة واجلماعــة

وبـرأ هللا املالكيـة فلـم  ،ورعـاع مـن احلنابلـة حلقـوا أبهـل التجسـيم ،حلقـوا أبهـل االعتـهبال ،رعاع من احلنفية والشافعية
 .نر مالكيا إال أشعري العقيدة

 ،لوابجلملة عقيدة األشعري هـت مـا تضـمنته عقيـدة أيب جعفـر الطحـاوي الـيت تلقاهـا علمـاء املـذاهب ابلقبـو 
 .[ورضوها عقيدة

 ]اقشاعرج هم  هور أهمل السنة واجلماعة[
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 وإليك بعل نصوص أهل العلم يف بيان أن عقيدة األشاعرة هت عقيدة أهل السنة واجلماعة :
 ( وهو يذكر أئمة أهل السنة : 309صـ  أصول الدينيف كتاب )  اإلمام عبدالقاهر البابدا يقال 
.. وقـد مـألت .أبو احلسن علي بن إمساعييمل اقشيعريدل والتحقيق : شيخ النظر وإمام اآلفاق يف اجل.. »

ألن مجيـع أهـل احلـديث وكـل مـن مل يتمعـهبل مـن أهـل  ،وما رزق أحـد مـن املتكلمـني التبـع مـا قـد رزق ،الدنيا كتبه
 .«الرأي على مذهبه
 : أبو إسحا  الشريا يوقال اإلمام 

الشــافعت علـــى مذهبـــه، ومذهبــه مـــذهب أهـــل  وعامــة أصـــحاب ،إمــام أهـــل الســـنة أبييو احلسييين اقشيييعري»
    .«احلق

 ـ 376/  3 طبقاو الشافعيةـ نقال من 
( طبـع  اإلشيارج إىل ميذهب أهيمل احليقكتـاب يف العقيـدة علـى مـنهج األشـاعرة بعنـوان ) أيب إسحا  الشيريا ي ولإلمام 

 .م1999ـ   هورية مصروزارة األوقاف / 
 : عسا راحلافظ ابن ويقول أيضا اإلمام اجلهبذ 

وأئمــة األمصــار يف ســائر األعصــار يــدعون  ،ـ األشــعري مــنهجيعــين وأكثـر العلمــاء يف مجيــع األقطــار عليــه ـ »
وهـم الـذين يفتـون النـاس  ،وإلـيهم يرجـع يف معرفـة احلـالل واحلـرام ،ومنتحلوه هم الذين عليهم مدار األحكـام ،إليه

وهـل مـن الفقهـاء مـن احلنفيـة واملالكيـة  ،الت والنـوازلويعتمـد علـيهم اخللـق يف إيضـا  املشـك ،يف صعاب املسائل
غـري شـرذمة  ،أو راا يميـد سـعيه يف ديـن هللا أو مـثن بكثـرة العلـم عليـه ،والشافعية إال موافق له أو منتسب إليـه

 .«..وتعادي كل موحد يعتقد التنهبيه ،يسرية تضمر التشبيه
 ـ 410صـ  ،( البن عساكر تبي   ذب املفايـ نقال من ) 

 :  اإلمام الزبيديويقول 
 .«اقشاعرج واملاتريديةإذا أطلق أهمل السنة واجلماعة فاملرا  هبم »

 ـ 6/  2  اإل)افـ  
 ( ما نصه :لوامه اقشوار البهيةيف كتاب )  حممد السفاري  احلنبليويقول الشيخ 

أبييو احلسيين وإمــامهم  ، ةاألشــعريو  ،أمحييد بيين حنبييملوإمــامهم  األ ريــة أهييمل السيينة واجلماعيية ثييعث فيير  :»
  .«أبو منصور املاتريديوإمامهم  ،املاتريديةو .رمحه هللا اقشعري
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 ـ 73/  1  لوامع األنوار البهيةـ 
 (: 82صـالهبواجر عن اقرتاف الكبائر يف كتاب )   اإلمام ابن حجر اهليتميويقول 

 ،وأبيو منصيور املاترييدي ،اقشيعريالشيخ أبيو احلسين املراد ابلسنة ما عليه إماما أهل السنة واجلماعة : »
 .«والبدعة ما عليه فرق املبتدعة املخالفة العتقاد هذين اإلمامني ومجيع أتباعهما

 
 ]اقشاعرج يف ميزان علماء اإلخوان[

عري هت عقيدة أهل وقد نص كذلك مجع كبري من املعاصرين األفاضل أن العقيدة اليت  تسمى عقيدة األش
بوالو يف الفقه  من كتابه)  22ص اجلولة اقوىليف  سعيد حوكاألستاذ الفاضل  ، فيقولالسنة واجلماعة
 ( :الكبري واق ين

وأئمتهم يف التصوف والسلوك إىل هللا  ،وأئمتهم يف الفقه ،إن للمسلمني خالل العصور أئمتهم يف االعتقاد»
 ... أيب منصور املاتريديو  أيب احلسن اقشعريفتئمتهم يف االعتقاد  ،عهب وجل

ومـــن مث أمجعـــت األمـــة علـــى اعتمـــاد أقـــواهلم وقبوهلـــا يف خضـــم اجتاهـــات ال تعـــد وال )صـــى مـــن االجتاهـــات 
 وقال يف اجلولة الرابعة :  ،[ومنها الذي ال زال حيا ،تمنها الذي ما ،الباطلة الهبائفة

 .«شعري، وأيب منصور املاتريديأيب احلسن اق :األمة يف قضا  االعتقاد ال نني وسلمت»
 ( : 299صـ  تبسيط العقائد اإلسالميةيف )  الشيخ حسن أيوبوقال 

   .«، ومن سلك طريقهماأبو منصور املاتريدي، وأبو احلسن اقشعرية واجلماعة هم أهل السن»
كمـا نـص علـى ذلـك كثـري مـن أهـل احلـق   هي عقيدج  هيور أهيمل السينة واجلماعية فالعقيدج اقشعرية إذن

وهـــم الـــذين أطلـــق علـــيهم   ،ء األمـــة وحفاظهـــا وفقهاؤهـــا وقراؤهـــا ومفســـروها وأولياؤهـــاوهـــم علمـــا ،قـــدميا وحـــديثا
وكتـــبهم هـــت الـــيت عرفـــت بكتـــب أهـــل الســـنة يف علـــوم التفســـري  ،( حـــىت عنـــد املخـــالفنيأهيييمل السييينةاصـــطال  ) 

 .. .واحلديث واألصول والفقه

 

 
 [ي]همل جتو  الصعج خلف اقشعر 
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ال يعتـربون مـن سـبقهم مـن  حمميد بين عبيدالوهابجلماعـة مـن أتبـاع أن نـرى اآلن هـذه ا ولكن من الابرييب
..  مـن أهـل السـنة .ابن حجيرو النوويو السبكيو العراقيوابن عسا ر و القشرييو   الابزايلجهابذة األمة 

وقـد وصـل هبـم  ،ألهنم يف زعمهم ينتهجون املنهج األشعري يف العقيدة املخالف ملنهج ابـن عبـدالوهاب ،واجلماعة
 همل جتيو  الصيعج خليف اقشيعري أو ال جتيو  ؟من مجلة املسائل اليت يبحثوهنا )إىل درجة صاروا يبحثون  احلال

  . أو ال جتو  ؟.همل جتو  الصعج خلف احلافظ ابن حجر أو اإلمام النووي والسيوطي( وبعبارة أخرى : 
 :   عبدالعزيز بن ابسؤال موجه إىل  92ص   1( ج  فتاوك إسعميةجاء يف  كتاب ) 

  هل جتوز الصالة خلف صاحب عقيدة خمالفة ألهل السنة واجلماعة  كاألشعري مثال ؟»
 هـذا قـول مجاعـة ،وال نكفـره ،األقرب وهللا أعلم أن كل مـن حنكـم  سـالمه يصـح أن نصـلت خلفـه بواب :
  .«..وهو األصوب ،من أهل العلم

يخهم يف اإلنكـار علـى معتقـد مجهـور أهـل ساروا على مـنهج شـ حممد بن عبدالوهابفنرى أن أتباع الشيخ 
وقــد كانــت هــت عقيــدة مجهــور األمــة  ،الســنة واجلماعــة املتمثــل يف العقيــدة الــيت اصــطلح عليهــا عقيــدة األشــاعرة

 حمميد بين عبيدالوهابوهـت العقيـدة الـيت أنكرهـا  ،اإلسالمية الظاهرة اليت تدرس إىل هناية عهد اخلالفـة العثمانيـة
(  اتريييخ جنييدعنـه يف ترمجتـه يف )  ا لوسييي وقـد مــر كـالم ،اهلجـري ورمــى أصـحاهبا ابلشــركيف القـرن الثـاين عشــر 

 عندما قال: 
 ..[.وأظهر اإلشكار علل أهمل جند يف عقائدهم]

  احليافظ ابين حجيرحـىت وصـل هبـم احلـال إىل أن يرمـوا أئمـة اإلسـالم  ،وما زال أتباعه ينكرون هذه العقيدة
 احليافظ ابين حجيرفتسمعهم ينصحون الطلبة أن أيخذوا كـالم  ،لل يف العقيدةوغريهم ابالضطراب واخل النوويو
ويقولــون إهنمــا وقعــا يف  ،( فيمــا عــدا مــا يتعلــق ابلعقائــد شييرح صييحيح مسييلم( و )  فييتح البييارييف )  النييوويو

 ..أخطاء كبرية يف التوحيد
 وهذا يذكران بقول الشاعر : 

 قسا ابلسفاهة ابقيييييييييييييملإذا وصف الطائي ابلبخمل ميييا ر      وعري 
 اي صبح لوشم حائيمل وقال الدجى :      أش  ضئيلة وقال السها للشمس :

 وفاخرو اقرم السماء سفاهية      وطاول  النجم احلصل واجلنييا  
 إن  هرك ها   ،فيا موو  ر إن احلياج ذميمييييية       واي شفس بدي
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 وبقول اآلخر :
 قدما          وقام   ولة الصفر الرقا  مض   و  العلوم الزهر

 وأبر و اخلععة معصميهيييا          وابو اجلهمل  دو  الروا 
 فأصبح يدعي ابلسبق بهيييييع           عاشف يعجزون عن اللحا 
 إذا هلك  ربا  احلي أضحل          صيب القوم حيلف ابلطع 

 
 ]رأي السلفية يف اإلمام البنا[

 الشيييخ حسيين البنيياومل يســلم مــن كالمهــم حــىت  ،كثــريا مــن الفــرق ابلضــالل واالحنــراف يف املعتقــدوكــذا رمــوا  
فـرتاهم يؤلفـون الكتـب ضـد عقيدتـه ألنـه سـلك  ،الذي كان يعمـل جاهـدا مـن أجـل اسـتيعاب املخـالف ،رمحه هللا
 .(  مجهور علماء األمة  اإلسالميةاقشاعرج مسلك )

حمميد بين سييف ( للكاتـب  وقفياوعلـى اإلمـام الشـهيد رمحـه هللا كتـاب ) فمـن الكتـب الـيت ألفوهـا يف الـرد 
ـ مبراجعـة رائسـة   لمـد لمـد عبـدالعليمد.  إعدا  : - نحتفة اإلخوان يف صفاو الرمح: ) و كتاب  ،العجمي

 .إدارات البحو  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية (
 : 30صوكان  ا جاء فيه  ،(  يف املعتقد أبخطاء جسيمةهيد ) وفيه رمى اإلمام الش 
 ،وهو ما ذهب إليـه املعتهبلـة و اجلهميـة ،صرف الكالم عن ظاهره مفهوم  عم البنا من التأويمل هنا هو :» 

  .«..ماء الكالم وغريهم من  املتتخرينواتبعهم عل
لـــيت تبنـــت مـــذاهب األشـــاعرة واملعطلـــة ا اإلميييام البنيييايف ذلـــك الـــرد القـــاطع علـــى مدرســـة » : 28وفييييه ص 
  .«. .والنفاة واجلهمية

  .«...مبذهب األشاعرة اإلمام البناومن شديد ما يؤسف له ن ر » : 81 صوفيه 
ــ  ينـاقل نفسـه ويوقعهـا الشييخ البنيا فهـو ـ » : 113 صحيـث جـاء يف  و رموه ابلتناقل وخمالفة اإلمجاع

  .«ألمة وهو ال يدري..بل ويفرج على إمجاع علماء ا ،يف احلرج
، وأنــه ون منهجـا للمسـلمني يف هـذا الهبمـانعقيـدة مدرسـة اإلخـوان ال تصـلح أن تكـ» : 124 صوجـاء يف 

إىل آخــر مــا جــاء يف هــذا الكتــاب  .«..نــب علــيهم أن يرجعــوا عــن ذلــك إىل عقيــدة أهــل الســنة وســلف األمــة
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 . تعاىلرمحه هللا الشيخ اإلمام حسن البنااملردود من تسفيه لعقيدة 
و ــا  ،واحلـق كمـا أشـران أن عقيـدة اإلمــام الشـهيد هـت العقيـدة الصـحيحة الــيت عليهـا مجهـور علمـاء املسـلمني

 ،حمميد بين عبيدالوهابن ـر بفكـر أتبـاع  الشيخ حسن البنايؤسف له حقا أن نرى كثريا  ن يهبعم أنه من أتباع 
 .ورمى األشاعرة ابلبدعة والضالل

 
 م اقشاعرج والصوفية[]احملاور يستشهد بكع

يف شــريطه  اقخ احمليياوروقــد استشــهد  ،انتســب إليــه غالــب علمــاء األمــة اإلســالمية ،علييم التصييوفوكــذا 
أشييياعرج ومجـــيعهم العيييز بييين عبدالسيييعم و السييييوطيوابييين حجييير العسيييقع   و النيييوويبكـــالم بعضـــهم مثـــل 

  .وصوفية
  .( ترى تصوفه وأشعريته ارف بستان العوكتابه )  ،صحيح مسلمشرحه على  كدون فالنووي

اجلييواهر والييدرر يف تر يية لــه يف )  السييخاويوترمجــة تلميــذه  ،( فييتح البيياريدونــك شــرحه ) ابيين حجيير و
 .(شيخ اإلسعم ابن حجر

ختريج أحاديث شر  ودونك كتابه )  ،ف ن كتبه ورسائله تنطق أبشعريته احلافظ بع  الدين السيوطيوأما 
 .يدرسها األشاعرة ويدرسوهنا ،وكتبه يف مسائل العقيدة معروفة ،( املواقف يف علم الكالم

نييــد منهــا )  ،ولــه يف التصــوف ومســائله عــدة رســائل ،كــذلك مــن كبــار أئمــة الصــوفية  السيييوطيوقــد كــان 
وقد لبس اخلرقة الصوفية    ،أشعري صويف العز بن عبد السعموكذلك  ،( احلقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية

يف  السيبكيو ا قاله عنه  ،ات  الدين السبكي للحافظ(  طبقاو الشافعية الكينكيف ترمجته يف كتاب )  كما
 ترمجته : 
   .«وتصانيفه قاضية بذلك ،اليد الطوىل يف التصوف للشيخ عز الدينوقد كانت .. »

 ـ 209 ص 8ج  طبقات الشافعية للسبكتـ  
 
 

 ،(العالمــةبـــ ) احمليياور والــذي وصــفه ،( رمحــه هللا مفييا مصيير)  الشيييخ حممييد خبييي  املطيعيييومــثلهم كــذلك 
 .( ترى تصوفه وأشعريته حاشية املطيعي علل شرح اخلريدجودونك )
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فـ ذا كــانوا أشـاعرة وصــوفية ـ وهــم يف نظــر  ،كمـا يف شــريطه  اقخ احمليياوركـل هــؤالء استشـهد هبــم وبكالمهـم 
ومليياذا   يصييرح عنييد النقييمل عيينهم  ،نهم ويثييق هبييم يييف بييو  لنفسييه أن ينقييمل عييمبتدعــة وأهــل ضــالل احمليياور 

 ؟؟ !!  الشيخ اجلفرينهنم أشاعرج وصوفية أيضا  

 
 ]اإلمام أمحد بن حنبمل والصوفية[

 فائدج :  
 شييياف القنييياع عييين مييينت ) هـــ   يف كتابـــه  1051تـــو  ســـنة امل  الشييييخ منصيييور بييين ييييوشس البهييوعقــال 
 ـ : ومؤلفه من كبار أئمة احلنابلة ،فقه احلنبلتوهو من الكتب املعتمدة يف ال( ـ  اإلقناع
قيــل إهنــم  ،قــال عــن الصــوفية : ال أعلــم أقوامــا أفضــل مــنهم أمحييد أن إبييراهيم بيين عبييدهللا القعشسييينقــل »

ومـنهم مـن يغشـى عليـه ؟   ،فمـنهم مـن ميـوت قييمل : ،دعوهم يفرحون مع هللا سـاعة قا  : ،يستمعون ويتواجدون
 .« مَ َن اَّللََّ َما  َي َيك وش وا حَييَتَسب ونَ  َوَبَدا هَل م » فقا  :

  .([الفروعلقوة الوارد، قاله يف ) ، وعذرهمولعل مراده )اع القرآن
 الناشر مكتبة الباز ـ  ، 2539 ص 7جـ  للبهوع ( كشاف القناعـ )  

**** 
 [تعليق احملاور]

الفيييه حرييية التعبييري عيين فكييرهم واجتيياههم مليياذا ال ييياك الشيييخ ملخ الســؤال املطــرو  :]:  احمليياورمث قــال 
 .[واحتقار املخالف ،وعقيدهتم ؟ لألسف سلم الشيخ سياسة إلاباء الابري

 
 يقو  فيها : ،أور ها متتالية ،مث باء بعدج مقاطه من  عم الشيخ

َعيَملصورة العلم يروق هلم أن يكرروا )البعل من اجلهلة يف »  .(َعَبَس َوتَيَوىلَّ َأن َباءه  اقي
 ،املتســورون للعلــم ،الغــرابء علــى العلــم ،فيــتيت املــدعون للعلــم ،ختلــوا الــبالد مــن العلمــاء العــاملني شــيئا فشــيئا»

 .«ويرمون ابلشرك والبدعة من تقدم ومن نخر ،فيكفرون ،املتطاولون على األئمة
 .كفوا عن هدم بناء األمة  ،كفوا عن جتريح األئمة»
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مــد   ،مجاعــة بصــوت مرتفــع -صــلى هللا عليــه وســلم –الة علــى النــيب الصــ ،ز رة قبــور الصــاحلني  ،التوســل
ومـن قبـل أن أييت املـنهج  ،االتصال ابلتصـوف، أمـر موجـود يف األمـة مـن قبـل أن نتـوا ،النيب صلى هللا عليه وسلم

 .وتتكلمون به ،الذي تتحد ون عنه
 .منهجكم برمته مل يتجاوز املائتني سنة املاضية يف اتريخ األمة

أنـتم اآلن  ،ا عن اعتقاد أن ما ذهبتم إليه هو الصواب الذي يكفر ويفرج عن اإلسـالم مـن خـالفكم فيـهأقلعو 
 .«معول هدم يف مبىن األمة 

 «هل يليق خماطبة املخالف مبثل هذا الكالم ؟ ،إخواين»:  احملاورمث قال 
  

 [تعقيب املنصف]
 ،( معـول هـدم يف مبـىن األمـةلـه هنـا أبهنـم )  املخالفني الشيخ علي اجلفريابلطبع يليق أن يفاطب  أقو  :

فهـذه الفئـة مـن املخـالفني  ،ألن الشيخ يقول ذلك عن املخالفني الذين يكفرون أئمة اإلسالم ويفرجوهنم عن امللـة
وصـاروا يكفـرون ويرمـون ابلشـرك والبدعـة مـن  ،الذين ادعوا العلم  ـ وهم غرابء عن العلـم  ـ  وتطـاولوا علـى األئمـة

 .نخر ال شك أهنم معول هدم يف مبىن األمة تقدم ومن
ألن تكفـري أئمـة اإلسـالم ورمـيهم ابلشـرك والضـالل وتفريـق  ،فالشيخ يقول هلؤالء املخالفني أبهنم معـول هـدم

 .والتمسك ابألقوال الشاذة هتدم حقيقة هذه األمة اإلسالمية العظيمة ،الكلمة
 ( ؟؟!! معو  هدمالف  ال ينبابي أن يقا  أهنم    أن مثمل هؤالء املخ احملاوروال أ ري ملاذا يعتقد 
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 ] و تابهبكر اجلزائري  وأب [

 
 ]تعليق للمحاور[

الـذي شـرفه هللا بــوع  النـاس يف مسـجد الرســول  ،مـن منــا ال يعـرف الشـيخ أاببكــر اجلهبائـري : ] احملياورقـال 
 العامل املفسر ؟ ،صلى هللا عليه وسلم

 .[وأنه فاقد لألهلية وقواعد االستنبا  ،(اللخبطة بـ )  اجلفريلقد رماه 
إىل التصييوف اي .. كتــاب اللخبطــة الــيت ســواها اجلهبائــري ) ]  ييان فيييه :  اجلفييريبيياء مبقطييه ميين  ييعم مث 
 .[.. .( عبا  هللا

 
 ]أبو بكر اجلزائري يف امليزان[

ينـتهج مـنهج مـدعت ـ وهـو اـرد واعـ  ولاضـر  قيب بكير اجلزائيرياحلميـة  احملاور عجيب أن نخذ أقو  :
احليييافظ ابييين حجييير والـــذين مـــنهم  ،الســـلفية ـ  وال نخـــذه احلميـــة لعلمـــاء اإلســـالم وحفاظهـــا وفقهائهـــا الصـــوفية

وقـد  ،وابن القييم ابن تيمية . بل وحـىت.املناويو ،السبكيو ،ابن اجلزريو ،السيوطيو ،النوويو ،العسقع 
 .حكم على التصوف أبنه من شر البدع يف كتابه أبهنم مبتدعة ضالل عندما اجلزائريرماهم 

ال نعل منه عاملـا ومفسـرا  املسجد النبويوتدريسه يف  ،اجلزائريوهذا يدل على جهل فاضح  وواضح من 
 .صلى هللا عليه وسلم بفشو اجلهل فيه ورفع العلم واختاذ الناس رؤوسا جهاال ـ خاصة يف زمننا الذي أخرب النيب 

ــــة خلبطيييية أنــــه )  اجلزائييييري عنــــدما قــــال عــــن كتــــاب الشيييييخ علييييي اجلفييييريفلــــم يفطــــئ  ( وأنــــه فاقــــد لألهلي
 .واالستدالل

وامتــد خــالل األزمنــة الــيت مــرت هبــا األمــة  ،وذلــك ألن التصــوف علــم شــامخ ظهــر منــذ القــرن الثــاين اهلجــري
ت وضــلل حممييد بيين عبييدالوهابإىل أن جـاءت هــذه الفئــة مــن أتبــاع  ،وعلمــاء اإلســالم ينتســبون إليــه ،اإلسـالمية

وغـري املسـتقيم  ،ـ هـداه هللا ـ بكتابـه السـقيم أبيوبكر بيابر اجلزائيري الشيخوإىل أن جاء  ،الصوفية مجلة وتفصيال
وإلـيكم بيـان بعـل مـا جـاء  ،( فإن املؤمن ال يلدغ من بحر مرت  ،إىل التصوف اي عبا  هللاحىت يف عنوانـه ) 
 .يف كتابه والرد عليه

 ء االستعمار :ا عاء اجلزائري أن الصوفية عمع
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عمييعء االسييتعمار وبنييو ه أن الصــوفية هــم )  احمليياوريف مقدمــة كتابــه  الــذي يــدافع عنــه  اجلزائييري ادعــى
  .(املخلص  

فالصــوفية عــرب خمتلــف العصــور اهتمــوا ابجلهــاد ضــد أعــداء  ،إذا مل تســتح فاصــنع مــا شــئت ويقييا  لييه هنييا :
  يف الشيييخ أسييعد اخلطيييبكثــريا مــن أخبــارهم وبطــوالهتم وقــد مجــع   ،بــل كــان هلــم قــدم الســبق يف ذلــك ،اإلســالم

 ،ننقل منه بعضا  ا سيتيت مع ذكر املرجع الذي نقل منـه ،( والفداء عند الصوفية البطولةكتابه املمتع املفيد ) 
ومــن خاللــه يتبــني أن الصــوفية علــى مــر العصــور هــم الــذين كــانوا يقفــون يف وجــه أعــداء هللا ويــدافعون عــن محــى 

 .اإلسالمية وأرا املسلمني الشريعة

 
 ]موقف الصوفية من اجلها  يف سبيمل هللا[

.              «أضرب ابلسيوف يف وبه أعدائه ،أقام  احلق مه ا اهدين»يقول :  أبو يزيد البسطاميفهذا 
 ـ اشظر تر ته للشيخ عبداحلليم حممو ـ 

 
بالس  ، ان عاملا ابلقرآن»عنه :  البابدا ي اخلطيبيذكر  ،هـ 269املتو  سنة  أبو محزج الصويفوهذا 

 .      «حيب الابزو عليه ،و ان له مهر قد رابه ،وبشر بن احلارث ،أمحد بن حنبمل

 ـ اتريخ بابدا  للخطيبـ                

 
هـ  أنه كان مـن  253املتو  سنة  السري السقطي الصويف( عن  اتريخ بابدا يف )  اخلطيب وكذلك ذكر

  .اجملاهدين
( كـــان مـــن كبـــار  سييييد الطائفيييةبــــ)  ابييين تيمييييةـ الـــذي يســـميه الصـــوفية وكـــذا   اجلنييييد البابيييدا يوكـــذلك 

 .اجملاهدين
 ،هيي 330صيحب أاب يعقيوب النهربيوري املتيو   ، يان ذا فتيوج» ،أبو حممد بن مير و  الصياقريوهذا 

 .«اوقتمل بنواحي طرسوس شهيد
 ـ معجم البلدان لياقووـ 

  ،شيخ الصيوفية ابلثابير»يف اتريفه :  ابن عسا رهـ  يقول عنه  471املتو   الصوري إبراهيم العتايبوهذا 
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 .«وطريقة مستقيمة ، ان ذا مس  حسن
 ـ قسعد اخلطيب(  البطولة والفداء عند الصوفيةـ النصوص السابقة نقلناها من كتاب ) 

 .لصوفية يف اجلهادوحسبك ما كتبه الشعراين يف ) لواقح األنوار القدسية ( يف بيان مبادئ ا

 
 ]أبطا  اجلها  من هم[

وغريمها مـن اجملاهـدين  ،صعح الدين اقيويبوكذلك  ،شور الدين حممو   شكيوهذا بطل احلروب الصليبية 
، السييلطان العثمييا  حممييد الفيياتحو بيييينسو  قطييزاألبطــال الــذين قــاموا مبحاربــة الكفــار ونشــر الــدين كالقائــد 

.. كلهــم .املهيديو ،سيعيد النورسيييو ،حممييد إقبيا و ،عيز الييدين القسيام و ،سييوالشييخ عمير املختييار السنو 
 .من أعالم التصوف

رمحـه هللا تعـاىل الـذي جاهـد االسـتعمار بقلمـه ولسـانه ومنهجـه  الشيخ اإلمام الشهيد حسين البنياوكذلك  
  .( حقيقة صوفيةصاحب طريقة صوفية  ويقول عن دعوة اإلخوان إهنا  )  ،وإخوانه

أما ميا يدعييه  ،الء اقبطا   من ربا  التصوف  ما يعرف ذلم من له  راية بسريهم وترا همفكمل هؤ 
  .( خلبطةفحقيق أن يقا  عنه    اجلزائري

 الشيييخ عبييد القييا ر اجلزائييرييف اجلهبائــر  أمــري اجملاهــدينوليــت شــعري كيــف نســت صــاحب هــذا الكتــاب 
وقــد  ،ل مــا يقــارب عشــرين ســنة يف جهــاد الفرنســينيالصــويف شــيخ اجملاهــدين ضــد االســتعمار الفرنســت الــذي ظــ

وكــذلك ابنـــه الشــيخ اجملاهـــد الصــويف ليـــت الــدين ابـــن عبـــدالقادر  ،( وفيـــه بيــان تصـــوفه  املواقييفألــف كتـــاب ) 
 .اجلهبائري

.. وغريهم الذين قضوا حياهتم يف اجلهـاد .وشيوخ اجلهاد ضد الروس ،يف املغربالابماري  و اخلطايب وكذلك
كالمــه الصــريح  يف كتابــه املذكورـــ أهنــم   كلهــم يقــول عــنهم اجلهبائــري ـ  كمــا يفهــم مــن الزم  ،ســالم ضــد أعــداء اإل

 .( عمعء االستعمار وبنو ه املخلص )
( أنــه قــرأ رســالة صــغرية يف التصــوف  إىل التصييوف اي عبييا  هللاوالظــاهر أن كــل مــا فعلــه صــاحب كتــاب ) 

ودافع فيه عن احلركة اليت تـدعت السـلفية وعـن  ،ه على جهابذة األمةفقام بكتابة كتابه الذي رد في ،وأساء فهمها
 : 5 صفقال  يف كتابه املذكور  ،بغلو بغيل حممد بن عبدالوهاب
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هــذه  ،فحســبه أن أمثــرت دعوتــه اململكــة العربيــة الســعودية ،رمحــه هللا تعــاىل حممييد بيين عبييدالوهابالشــيخ »
ـــة الراشـــدين مـــن فبلغـــت هبـــ ،اململكـــة الـــيت احتضـــنت دعوتـــه الســـلفية ا مـــن الكمـــال مـــا أصـــبحت بـــه )ـــاكت دول

 .«الصحابة والتابعني
  .احملاور وال عجب بعد هذا اإلطراء أن يسمح له ابلوع  يف املسجد النبوي كما ادعاه
صييعح الييدين فمــا علمنــا أن  ،فيوهللا عيييب عليييم اي بزائييري أن ترمييي الصييوفية نهنييم عمييعء االسييتعمار

ـ صـــاحب الطريقـــة  عمييير املختييياروال الشــيخ  ،اخلانقاهـــات الصــوفية عمـــيال لالســـتعمار الـــذي كــان يبـــين اقيييويب
 سنة. 73السنوسية ـ الذي قضى عمره يف اجلهاد ضد اإليطاليني حىت استشهد وعمره 

وسيســتل   ،صــاحب هــذا االهتــام ـ هــو وكــل مــن اتبعــه يف رأيــه ـ  يف يــوم ال ختفــى علــى هللا خافيــة وسيييقف  
 . ورميه علماء األمة وحفاظها وصاحليها ابلبدعة والضالل، فليعد  لذلك اليوم  جواابعن اهتامه اخلطري

 
 ]السلفية واالستعمار[

هــت الــيت  ،رمحــه هللا الشيييخ حممييد بيين عبييدالوهابمث إن احلركــة الــيت ادعــت الســلفية منــذ نشــتهتا علــى يــد 
 ،فهــم الــذين فرقــوا كلمــة مجهــور املســلمني مــن أهــل الســنة واجلماعــة ،اســتفاد منهــا االســتعمار لألســف الشــديد 

وهـــم الـــذين أنكـــروا علـــى  ،فكـــان ذلـــك لصـــاا بريطانيـــا  ـ علمـــوا أو مل يعلمـــوا ـ ،وخرجـــوا علـــى الدولـــة العثمانيـــة
 ،ورمـوهم ابلشـرك ،املسلمني اآلمنني يف بالد جند  وغريها  أشـد اإلنكـار بسـبب عقيـدهتم وبعـل املسـائل الفقهيـة

وقـالوا عـن الشـهداء  ،على حسـب اجتهـادهم وفهمهـم قاموا بتحرمي العملياو االستشها ية يف فلسط إىل أن 
وغري ذلك من الفتاوى اليت تصب ولو عـن  ،يف هذه العمليات أبهنم منتحرون ومصريهم انر جهنم ـ والعياذ ابهلل ـ

 غري قصد يف مصلحة الكفار املستعمرين   !! 
 ،ولكـنهم أبفعـاهلم هـذه خـدموا االسـتعمار ،فعلوا ذلك قصـدا، ووقفـوا مـع االسـتعمار عمـدا وأان ال أقول إهنم

ومــع ذلــك فلســنا حنــن  ــن يطلــق مثــل هــذه  ،( عمييعء االسييتعمار وبنييو ه)  اجلزائييريفكــانوا هــم أوىل بكلمــة 
تهـــدوا فــــتخطؤوا يف وال نقـــول إال أهنــــم اج ،الكلمـــات ويـــتهم إخوانــــه املســـلمني املــــؤمنني هبـــذه االهتامـــات اخلطــــرية

 .غفر هللا لنا وهلم وهداان وإ هم سواء السبيل ،منهجهم
الــذي يتــهبعم احلركــة اجلهاديــة ضــد  ،. (.إىل التصييوف اي عبييا  هللاولنــا أن  نســتل صــاحب هــذه الرســالة ) 

هييمل أمسييم ميين تنتسييب إليييه يومييا ميين اقايم سيييفا أو عصييا أو حصيياج ضييد املسييتعمرين إخوانــه املســلمني :  
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 ]ابن عبد الوهاب وبها ه ضد املسلم [

الــذي نســبت إليــه احلركــة الســلفية  الشيييخ حممييد بيين عبييد الوهييابوأجيبـك بنفســت عــن ذلــك فــتقول : إن  
 ،كان جهاده  ـ كمـا أداه إليـه اجتهـاده ـ  ضـد إخوانـه املسـلمني لألسـف الشـديد  ،اإلصالحية اجلهادية يف كتابك

ومن مث رأى جواز قتـاهلم  ،لك ألنه غال يف إنكاره على خمالفيه فرماهم ابلشركوقد أخطت يف ذلك غفر هللا له، وذ
  .وجهادهم

اترييخ حيـث يقـول يف )  ،ـ وهـو مـن املـدافعني عـن هـذه احلركـة ـ ا لوسيي وقد أخـربان عـن شـتء مـن جهـاده
 :وما بعدها  110ص(  جند

ـ قبــل  حممييد بيين عبييدالوهابالشــيخ ـ فيمــا ذكــره  الدشيويييةو الدينيــة  املصيياح حممييد بيين سييعو فلمــا )قــق »
فتبشر ابلنصرة ملا  ،إن هذا دين هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم الذي ال شك فيه ،أيها الشيخوقال له :  ،ذلك

 إىل أن قال يف ترمجته : ،«..وابجلها  مه من خالفم ،أمرت به
إىل  ، فعاو  ثيريج ،أهمل جند، واإلحساء وقاتلوا ،فامتثلوا أمره ،مث أمر الشيخ أهل الدرعية ابملقاتلة معهم»

  .«وحصلت إمارة بالد جند وقبائلها مجيعا آلل سعود ابلغلبة ،أن أ خلوهم إىل طاعتهم
 ـ  حممد هبجة اقثري/ )قيق :  حممو  شكري ا لوسي/ نليف : اتريخ جندـ 

عنيوان لعـراق ـ يف كتابـه ) ـ وقـد كـان مـن أئمـة أهـل السـنة يف ا الشيخ فصيح صبابة هللا احلييدريوقال عنـه 
 : 242 ص(  ا د

ويسمي قتا  املسلم  املخالف  ليه بهيا ا يف سيبيمل هللا  ،بمل ويعتقد  فره ،و ان وو  قتا  من خالفه»
 .«..(1)ووعمل أمواهلم  ابنائم الكفار ،تعاىل

ن أهــل جنــد كــان يعتــرب أمـوال مــن يقــاتلهم مــ   الشيييخ حممييد بيين عبييدالوهابأن  ا لوسيييوكـذلك يــذكر لنــا 
 ( مبينا كرمه: اتريخ جندمن )  113 صفيقول  ،غنائم حربية 

                                                

فيقـول يف رسـالته )احلركـة اإلصـالحية (  ،وهكذا يعترب احملاور أن من قاتلهم لمد بن عبد الوهاب كانوا كفـارا وأن أمـواهلم كانـت غنـائم حربيـة )1( 
إىل عبـدالعهبيهب بـن لمـد  وأموا  الابنيائمفوا الشيخ أموال الناس  ،وانقياد كل صعب هلم ،واتساع ملكهم فتح الرايموبعد »:  19صـ 

 .«..وتفرغ الشيخ للعلم وللعبادة وإلقاء الدروس ،بن سعود األمري



 68 

ما غنمه اجليش مع كثرته إىل رجلني  يهب  ييث كان ،ـ كثري العطا  حممد بن عبدالوهابوكان الشيخ ـ »
 .«..ويعطيها إىل من يشاء ،مث هو يضعها حيث شاء ،وكانت الغنائم تسلم بيده ،أو  ال ة

 دعوتـه وسـريته ،اإلمام لمد بن عبـدالوهابحيث يقول يف رسالته)  بدالعزيز بن اب بمل وشص علل ذلم ع
: ) 

 الشييركوإزالـة  ،وكاتـب النـاس إىل الـدخول يف هـذا امليـدان ،ابجلهيا  ـ  حمميد بين عبيدالوهابمث بـدأ ـ ... »
  ، هييام بيين  واس وكاتـب علمــاء الــر ا وأمريهـا ،وكاتــب أمراءهـا وعلماءهــا ،وبـدأ أبهــل جنـد ،الـذي يف بالدهــم

 .وغري ذلك ،وسدير ،والوشم ،وعلماء بالد اجلنوب والقصيم وحائل ،كاتب علماء اخلرج وأمراءها
 ،وهنـد ،والعراق ،والشام ،وهكذا علماء اخلارج يف مصر ،وعلماء احلرمني الشريفني ،وهكذا علماء اإلحساء

 وقييه فيييه أ ثيير اخللييق ميين الشييركنــاس مــا ، ويــذكر الومل يــهبل يكاتــب النــاس ويقــيم احلجــج ،وغــري ذلــك ،والــيمن
 : ، وقال«اجلها  ابلسيفمث استمرت الدعوة مع »: إىل أن قال «والبدع..
 ،ير عيه إال السييفأما الظامل التابع هلواه فال  ،ويقبل احلق بدليله ،فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع ابلبينة»

واسـتمروا  ،اره مـن آل سـعود طيـب هللا  ـراهم  علـى ذلـكوسـاعده أنصـ ،واجلهيا  فجد الشيخ رمحه هللا يف الـدعوة
فاسـتمر اجلهـاد والـدعوة قريبـا مـن  ،هــ 1206هـ إىل أن تويف الشيخ يف عام  1158والدعوة من عام  اجلها يف 

  (1).«...مخسني عاما
 ( للشيخ عبدالعزيز بن اب  ي  اإلمام حممد بن عبدالوهابمن  تاب    42وص  ،37ي اشظر ص 

إىل أن يكفيرهم، مث  ،.. يبيالغ يف اإلشكيار عليل خمالفييه.ذن   ان بها  من ينتسب إليه السيلفيةإفهكذا 
 .يهبها ملن يشاء ،مث وعمل أمواهلم غنائم حربية ،واهدهم

)  اجلاسوس الابيريبيف اتريخ جند أو ما كتبه  ابن غنامومن أراد معرفة املهبيد عن هذا اجلهاد فلرياجع ما كتبه 
بعنـوان )   . عبيدهللا صياح العثيمي وقـد تـرجم كتابـه  ،الشيخ إبيراهيم الشياميذي )ى نفسـه ( ال بورك هارو

الشييخ حمميد والكتب األخرى اليت تتناول اتريخ جند  يف تلك الفرتة يرى كيفية جهـاد  ،( موا  لتاريخ الوهابي 

                                                

مث أخـذ ـ لمـد بـن »من رسـالته :  18 صفنراه يقول كما يف  ،وقد أكد احملاور هذه احلركة اجلهادية وأيدها يف رسالته)  احلركة اإلصالحية ( )1( 
ومـنهم  ،والعنـاد، فمـنهم مـن أطاعـه  وشبذ الشيرك ،الطاعة واالنقيادويطلب منهم  ،وقضاهتمعبد الوهاب ـ يراسل رؤساء البلدان النجدية 

واسـتمرت احلـروب الدينيـة  ،الـدعوة الدينيـة جبانـب ابلسييففلم ير الشيخ لمـد واألمـري بـدا مـن االسـتعانة »إىل أن قال :  «..من عصاه 
 .«..سنني عديدة
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 .وأتباعه ضد خمالفيهم بن عبدالوهاب
جــــواز قتــــاهلم مل يكونــــوا لألســــف  قــــوات االســــتعمار مــــن  ابحممييييد بيييين عبييييدالوهالــــذين رأى  ونواملخــــالف 

. وإمنـــا كـــانوا أهـــل جنـــد واإلحســـاء واحلـــرمني الشـــريفني الـــذين  ينتهجـــون .الربيطـــانيني أو الفرنســـيني أو اإليطـــاليني
ــــدة، وينتســــبون إىل التصــــوف ونــــوزون االســــتغا ة والتوســــل متبعــــني يف ذلــــك مجهــــور  ،املــــنهج األشــــعري يف العقي

   .ألربعة وعلماء أهل السنةاملذاهب ا
فـ ن الصـوفية  ،يقصد أن الصوفية بعيدون عن هـذا النـوع مـن اجلهـاد فقـد صـدق بو بكر اجلزائريأف ذا كان 

 عمـر املختـارومحلهـا  ،ضـد الصـليبيني صال  الدين األيويبمل إملوا راية اجلهاد ضد إخواهنم املسلمني، بل محلها 
ـ شــيخ الطريقــة الشــاذلية ـ  عهبالــدين القســامومحلهــا  ،ضــد الفرنســيني اجلهبائــريعبــدالقادر ومحلهــا  ،ضــد اإليطــاليني

والشـــيخ لمـــد عبـــد الكـــرمي  ،يف اهلنـــد الشـــيخ أمحـــد الفـــاروقت الســـرهنديومحلهـــا  ،ضـــد املغتصـــبني لـــألرا احملتلـــة
يف مشـــارق .. وغـــريهم كثـــري قـــدميا وحـــديثا ،يف الســـودان املهـــديو  ،يف املغـــربالســـيد عبـــدهللا الغمـــاري و  اخلطـــايب

  .األرا ومغارهبا
فـال حـول  ،ـ  أن الصوفية هم عمالء االستعمار احملاورـ الذي يدافع عنه   تاب اجلزائريومع ذلك نرى يف 

 .وال قوة إال ابهلل العلت العظيم وحسبنا هللا ونعم الوكيل
 

 تعريف اجلزائري يف  تابه   امللخبط ( للتصوف والر  عليه :
أو يكــون  ،إن التصــوف إمــا أن يكــون هــو اإلســالم»أيضــا لرأينــا أنــه يقــول :  هبائــريكتــاب اجلولــو جئنــا إىل  

 .« ف نه الذي تعبدان هللا به ،وإن كان هو اإلسالم فحسبنا اإلسالم ،ف ن كان غريه فال حاجة لنا به ،غريه
  ،ةبقيــة العلــوم اإلســالمي عــن( وإال لصــح أن نقــول مثــل ذلــك  ملخييبطواســتدالل )  ،وهــذه سفســطة غريبــة

 ... فما التصوف إال بيان وتفصيل للجانب اخللقت الذي جاء به اإلسالم.والسرية ،والعقيدة ،والتفسري ،كالفقه
مــن شــر البــدع  ،أنــه بدعــة ضــاللة التعريييف الصييحيح للتصييوف هييو :»يف كتابــه املــذكور :  اجلزائييريوقــال 

 .«وأكربها ضاللة  ،وأكثرها إضالال
كمـا   ،ونظرهتمـا إىل التصـوفابين القييم و ابين تيمييةحـىت مـنهج  وهـو بـذلك خـالف ،هكـذا عـرف التصـوف

 .البن القيم كتاب مدارج السالكنيوإىل   ،ابن تيميةمن فتاوى  اجمللد احلادي عشريعرف من يرجع إىل 
 ( ما نصه : مدار  السالك يف )  ابن القيمفمثال يقول 
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: التصوف  أبوبكر الكتا قال كما . ف نه  تصوف، وهذا حقيقة الإسبال اخللق على اخللق بسطا.. »
 «، فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف التصوفخلق

  ي طبعة دار احلديث  374ص 1ج  مدارج السالكنيي  

 
 إبطا  ما قاله اجلزائري عن   الكشف ( :

 يف رســالته أيضــا عــن بعــل املســائل واملصــطلحات بكــالم يظهــر جهلــه وعــدم أهليتــه فيمــا اجلزائييريمث تكلـم 
 ( مثال : الكشف من كتابه املذكور عن مصطلح ) 37ص فقال  ،تكلم فيه
ومـن أجلـه قبـل  ،فهو يف الواقع غاية ملا يصبو إليه املريـد ،إن الكشف وإن كان أحد أصول الطرق الصوفية»
 .«وحشر نفسه فيها ،اخللوة
فلـيس  ،ل هـو كـذب لـلهنا دال على جهله ابلتصوف الذي يهبعم أنه إذر الناس منه، بـ اجلزائري كالمو 

ولــيس مــن أجــل الكشــف قبــل  ،ولــيس هــو أيضــا غايــة مــا يصــبو إليــه املريــد ،الكشــف مــن أصــول الطــرق الصــوفية
 املريد اخللوة.  

، فلمـاذا التحامـل والكـذب علـى املخـالف اجلزائيري وهذه كتب الصوفية وأئمتهم املعتـربين ينقضـون مـا يقولـه
   عباد هللا ؟؟    

: ويقـول إن يف ذلـك عليـه مث يعلـق الشيخ عبيدالقا ر اجلييع كالما إىل     39  صيف  ياجلزائر  مث ينسب
عبيدالقا ر  الشييخ ا إىلمث يقـول مشـري   «، وال يصـح نويلـه بغـري الكفـر أبـداادعاء للربوبية صريح يكفر صـاحبه»

 : اجليع 
ليني يرتضـــون عـــنهم ويرتمحـــون والعجيـــب  ـــن يـــدعون التصـــوف اليـــوم أهنـــم إذا ذكـــروا هـــؤالء الهباندقـــة احللـــو »
كتهنم مل يعلموا أن الرضـا ابلكفـر كفـر، وأن مـن يـرتحم علـى كـافر فضـال عـن أن يرتضـى عنـه فقـد ارتكـب   ،عليهم

 .« اجلرائم، وجىن على نفسه أعظم جناية
 أيضا يف نفس الصفحة   : اجلزائري ويقول

مث إىل ادعــاء الربوبيــة  ،وحــدة الوجــودو  ،دعــوى الكشــف والتجلــت هــت الــيت جــرت القــوم إىل القــول ابحللــول»
   .«ومن الغواية بعد اهلداية ،والعياذ ابهلل تعاىل من احلور بعد الكور ،املطلقة
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دعــاء الربوبيــة والهبندقــة و ابلكفــر وا اجلزائييري الشيييخ عبييدالقا ر اجليييع هكــذا مــن دون معرفــة وأدب يــتهم 
 . وهــذا الــذي يقولــه .عت أن ذلــك مبثابــة الرضــا عــن الكفــرويــد ،، بــل ومينــع مــن الــرتحم عليــه والرتضــت عنــهاحللــول

ألننـا وذلك  ،وقد حشر نفسه يف زاوية يصعب عليه اخلروج منها ،عن الكشف أيضا لل افرتاء وهراء اجلزائري
واـدد الـدعوة  ـ كمـا قـال عنـه يف رسـالته ـ  ،وحامل راية السـلفية ،من أئمته اجلزائري سنعارضه بكالم ملن يعتربه 

 .وعن الكشف الشيخ عبدالقا ر اجليع وسنورد كالمه عن  ،رمحه هللا  الشيخ  ابن تيمية وهو

 
 ]رأي ابن تيمية يف الصوفية[

يـذكره وينقـل عنـه كثـريا يف )  ابن تيمييةفنرى أن  ،رمحه هللا تعاىل ورضت عنه الشيخ عبدالقا ر اجليع فتما 
وإلــيكم بعـل كالمــه يف اجمللــد العاشــر  ،حم عليــه ويرتضـى عنــهويــرت  ،وخاصــة يف اجمللــد العاشـر ،( جمميوع الفتيياوك

 :  455ص يف  ابن تيميةفيقول  ،فقط
وكـــالم الشـــيخ  »: 458ص ، ويف  «. .( فتيييوح الابييييبيف كتـــاب )  الشييييخ أبيييو حمميييد عبيييدالقا رقـــال »

 قا رل الشيييخ عبيييداوكــالم الشــيوخ الكبــار »:  463 ص، ويف «. .قــدس هللا روحــه  يــدور علــى هــذا القطــب
قـدس هللا روحـه كثـريا مـا يقـع يف   القيا ر الشييخ عبيدوكـالم »: 470ص ، ويف «وغريه يشري إىل هذا السـلوك..

 ،وحنــوه مــن أعظـــم مشــايخ زمــاهنم أمـــرا ابلتــهبام الشـــرعالقيييا ر  الشييييخ عبييدو»: 488ص ، ويف «.. .هــذا املقــام
ص ، ويف «..ا بــرتك اهلــوى واإلرادة النفســيةومــن أعظــم املشــايخ أمــر  ،وتقدميــه علــى الــذوق والقــدر ،واألمـر والنهــت

والشــيخ رمحـه هللا  ذكــر هنـا التوكــل  »: 492ص ، ويف  «. .قـدس هللا روحـه القييا ر الشييخ عبييدقـال »: 490
، «..: وعالمـة فنــاء إرادتــك بفعــل هللا أنـك  ال تريــد مــرادا قــط قــال الشــيخ »: 493ص ، ويف «. .دون الطاعـة

وغريمهــا مــن املشــايخ  أهــل االســتقامة  رضــت  محييا  الييدابسوشــيخه  القييا ر الشيييخ عبييدفـتمر »: 516ص ويف 
كجمهـور مشـايخ   ،ن السالكنيفتما املستقيمون م»: ابن تيميةأيضا يقول   517 ـ 516ص ، ويف«..هللا عنهم
السييري و، معيروف الكرخييي، وسيليمان الييدارا أيب و، إبييراهيم بين أ هييم، وفضيييمل بيين عييامال، مثـل السـلف

الشيييخ أيب و ،الشيييخ محييا ، ورالشيييخ عبييدالقا ملتقــدمني. ومثــل ، وغــريهم مــن ااجلنيييد بيين حممييد، والسييقطي
 «...وغريهم من املتتخرينالبيان 

، ونــراه كيــف يــرتحم علــى ( البــن تيميــةجممييوع الفتيياوكد العاشــر فقــط مــن )وهــذا غــيل مــن فــيل يف اجمللــ
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وأنــه مــن  ،، وأعظــم مشــايخ زمانــهكبــار املشــايخويقــدس روحــه، ويصــفه أبنــه مــن   ،دالقادر ويرتضــى عنــهالشــيخ عبــ
ابلهبندقــة وادعــاء الربوبيــة والكفــر وأبنــه  الشيييخ عبييدالقا ر اجليييع .. بينمــا نــرى اجلهبائــري يرمــت .أهــل االســتقامة

 ويقول كما مر :  ،ومينع من الرتضت عنه والرتحم عليه ،حلويل
لهباندقـــة احللـــوليني يرتضـــون عـــنهم ويرتمحـــون والعجيـــب  ـــن يـــدعون التصـــوف اليـــوم أهنـــم إذا ذكـــروا هـــؤالء ا»
كتهنم مل يعلموا أن الرضـا ابلكفـر كفـر، وأن مـن يـرتحم علـى كـافر فضـال عـن أن يرتضـى عنـه فقـد ارتكـب   ،عليهم

 .«اجلرائم، وجىن على نفسه أعظم جناية
يعيده و  الشيخ عبيدالقا رالذي ياضل عن  الشيخ ابن تيميةومن علل منهجه يف  اجلزائريفما هو رأي 

 من  بار املشائخ ؟؟ !! 

 
 احلنابلة[  تاب]منزلة الشيخ القا ر اجليع  يف  

مناقييب فتخبــاره يف )  ،وقــد ترمجـت لــه كتــب احلنابلــة ،إمـام مــن أئمــة احلنابلــةالقييا ر اجليييع   الشيييخ عبييدو
 ،( ملقصد اقرشيداو)  ،البن شصر هللا(  خمتصر الذيمل علل طبقاو احلنابلةو )  ،البن اجلو ي(  اإلمام أمحد

الييذيمل يف )  اإلمييام ابيين ربييب احلنبليييوقــد ذكــر ترمجتــه  ،.. وغريهــا.( الييدر النضيييد( و )  امليينهج اقمحييدو) 
 : 187/  2( فقال كما يف ج  طبقاو احلنابلة علل

مث  ،القيييا ر بييين أيب صييياح بييين عبيييدهللا بييين بنكيييي  وسييي  بييين أيب عبيييدهللا بييين عبيييدهللا اجليليييي عبيييد»
ليـت الـدين أبـو  ،وسيد أهل الطريقة يف وقتـه ،وسلطان املشايخ ،وقدوة العارفني ،شيخ العصر ،اهدالهب  ،البغدادي

 ...واألحوال املشهورة ،والعلوم واملعارف ،صاحب املقامات والكرامات ،لمد
دائــم  ،كثــري الــذكر  ،خــري ،ديـن ،فقيــه صــاا ،فقــال : إمــام احلنابلــة وشـيخهم يف عصــره ابيين السييمعا وذكـره 

 .«. اخل .سريع الدمعة ،كرالف
( ويرمييييه ابلكفييير  امللخيييبطيف  تابيييه    أبيييوبكر اجلزائيييري فربيييمل هكيييذا قيييدره عنيييد علمييياء احلنابلييية يقيييوم

 والزشدقة !! 
ليتبني للقـارئ جهلـه وجرأتـه وتناقضـه  ابن تيميةأيضا بكالم  اجلزائري ف ننا سنعاراوأما ابلنسبة للكشف 

. 
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وكـذا جهـل مـا يقولـه  ،لصـوفية عـن الكشـف وادعـى علـيهم مـا ال يقولونـهفألنه جهل حقيقة قول ا أما بهله
 .يف مستلة الكشف ابن تيمية 

 عبيدالقا ر اجلييع ويف رميـه شـيخا كالشـيخ  ،فألنـه تكلـم فيمـا ال يعرفـه يف أمـور متعلقـة ابلـدين وأما برأته
 .ابلكفر والهبندقة

الشيييخ عبييدالقا ر وعــده مــن يرتضــى عــن  ،دعفألنــه ابلــرغم مــن اعتبــاره التصــوف مــن شــر البــ وأمييا تناقضييه
كمـا يف   ابين تيمييةإال أنه مـع ذلـك يعتـرب  ،والرضا عن الكفر كفر كما يقول ،راضيا ابلكفر ،ارما جانيا اجليع 

 .. ( إماما جليال اددا للدعوة السلفية.إىل التصوفمن كتابه )  4ص 
ابلنســـبة للكشـــف  ابييين تيمييييةتيت اآلن كـــالم وســـي ،الشييييخ عبيييدالقا ريف  ابييين تيمييييةوقـــد مـــر بيـــان رأي   

 .واملكاشفة

 
 ]الكشف لدك ابن القيم[

، فيقـول خاصـة عنـد مـن يـدعون  السـلفية أيضـاوهـو إظـى مبكانـة ابين القييم وقبل ذلك نذكر كالم تلميـذه 
 :      178ص 3( ج سالك مدار  العن الكشف كما يف كتابه ) ن القيماب

فـة إىل حـد كتنـه يطـالع مـا اتصـف بـه الـرب سـبحانه مـن صـفات الكمـال ونعـوت إذا بلغ العبد مقام املعر ..»
حىت يشاهد رفع احلجـاب  ،وأحست روحه ابلقرب اخلاص الذي ليس هو كقرب احملسوس من احملسوس ،اجلالل

أفضــى  ،بــني روحــه وقلبــه وبــني ربــه ـ ف نــه حجــاب نفســه ـ وقــد رفــع هللا ســبحانه عنــه ذلــك احلجــاب يولــه وقوتــه
فــ ذا )قــق بــذلك وارتفــع حجــاب الــنفس وانقشــع عنــه  ،فصــار يعبــده كتنــه يــراه ،والــرو  حينئــذ إىل الــرب القلــب

 فهناك يقال له : ،وكشطت عنه سحبها وغيومها ،ضباهبا ودخاهنا
 وال  صبا  كنت أنت ظالمـــــــه    بدا لك سر طال عنك اكتتامــــــه       

 ولوالك مل يطبع عليك ختامــــــــه           فتنت حجاب القلب عن سر غيبه         
 «املصون خيامهالكشف على منكب      ف ن غبت عنه حل فيه وطنبـــــت        

، معاينــة بعــث هللا بــه رســله، وأنــهبل بــه كتبــهالكشــف الصــحيح أن يعــرف احلــق الــذي »: 181 وقــال يف ص
 .«وما خالفه فغرور قبيح ،ا هو التحقيق الصحيحهذ ،فيدور معه وجودا وعدما ،ونرد إرادة القلب له ،لقلبه

ـ أي الـذي يعبـد هللا كتنـه يـراه ـ  ويف  وهناك  شف بزئي رمحا  قد حيصمل ملن وصمل إىل  ربة اإلحسان



 74 

 : 183(   ص  مدار  السالك يف )  مابن القيذلك يقول 
 
ت هللا عنهــا أن امرأتـــه رضــ لعائشييةملــا قـــال  أيب بكييرهـــو  مثــل كشــف  ،مــن هــذا النــوع والكشــف الرمحــاين»

 .وأضعاف هذا من  شف أولياء الرمحن ،:   سارية اجلبلملا قال رضي هللا عنهعمر وكشف  ،حامل أبنثى
وأفضـله وأجلـه أن يكشـف للسـالك عـن  ،يف هـذا البـاب أمـر وراء ذلـك واملقصو  أن مرا  القوم ابلكشيف

 .نوبه ليتوب عنهاوعن ذ ،وعن عيوب نفسه ليصلحها ،طريق سلوكه ليستقيم عليها
، فـ ذا انضـم وجعلهـم منقـادين لـه، عـاملني مبقتضـاه ،ن هـذا الكشـففما أكرم هللا الصادقني بكرامـة أعظـم مـ

اســـتدبرته  هـــذا الكشـــف إىل كشـــف تلـــك احلجـــب املتقدمـــة عـــن قلـــوهبم ســـارت القلـــوب إىل رهبـــا ســـريالغيث إذا
 .ابن القيمانتهى كالم  .«الريح

 
 ]الكشف عند ابن تيمية[

ألمـور الغيبيـة أو حـواد  ، وطريقـا ملعرفـة بعـل ا( من جـنس خـوارق العـاداتالكشف)فيعتربابن تيمية أما و 
 :ما نصه 253 ص  4ج  اموع الفتاوىفجاء يف   ،مستقبلية
 .احلديث« إذا هم العبد ابحلسنة فلم يعملها  تب  له حسنة»: سئل عن قوله صلى هللا عليه وسلم»
 لعبد وب  ربه فكيف تطله املعئكة عليه ؟فإذا  ان اهلم سرا ب  ا 

 فتجاب :
: إنـه إذا هـم يسـنة شـم امللـك رائحـة قـال ،يف جواب هذه املستلةعيينة سفيان بن قد روي عن  احلمد هلل :

 .وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة ،طيبة
ر علـى أن يطلـع بعـل كمـا هـو قـاد  ،أن هللا قادر أن يعلم املالئكة مبا يف نفس العبد كيـف شـاء والتحقيق :

 .البشر على ما يف اإلنسان
 فامللـك املوكـل  فإذا  ان بعم البشر قد وعمل هللا له من الكشف ما يعلم به أحياان ما يف قلب اإلشسان

 .«ابلعبد أوىل أبن يعرفه هللا ذلك
هــت وإمـا تصـرف و  ،وهـت مـن جـنس العلــم اخلـارق ،مكاشييفةخـوارق العـادات إمـا » أيضــا : ابين تيمييةوقـال 
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   .«من جنس القدرة اخلارقة
 ومثله يف العقيدة الواسطية ـ ،548 اجمللد العاشر  ص ،ى البن تيميةـ اموع الفتاو 

وأمييا خييواص النيياس فقييد يعلمييون عواقييب »:  امــوع الفتــاوىمــن  65وقــال يف اجمللــد احلــادي عشــر ص 
 .«..أقوام مبا  شف هللا هلم

، ولــدينا مهبيــد ولكـن اللبيــب يكفيــه مــا نقلنــاه يف الكشــف يميييةالشيييخ ابيين تن كـالم ونكتفـت هبــذا القــدر مــ 
 يف شريطه. احملاور لذي يدافع عنها أيب بكر اجلزائريليعلم به قيمة كتاب 

 
 ]الكشف عند الصوفية[

 ،( مصطلح عند أهل التصوف على ما ينكشف لبعل الصاحلني عن حال نفسه أو حال غـريهالكشففـ) 
ألن كـل هــذه األمـور كانـت لجوبـة مث أظهرهــا هللا  ،كعـامل املالئكـة واألروا   ،لغيبيــةأو عـن بعـل العـوامل األخـرى ا

و أمـــر  ،الفراســة الدقيقــة وهــو نــوع مــن أنــواع  ،(الكشيييفلــبعل  فاصــطلح عليــه القــوم و)ــوه )تعــاىل وكشــفها ل
اتقـوا »: رمحـه هللانها قولـه م ،وقد استدل عليه أهل العلم أبدلة كثرية ،رمحه هللا ـ ابن تيميةـ كما قال  خارق للعادة
فييم يف )  ميام املنياوياإلــ رواه الطـرباين  سـناد حسـن ـ وقـد شـر  احلـديث « ،  ف نه ينظر بنور هللافراسة املؤمن

 .شرحا حسنا مستشهدا به على كشف الصاحلني  185 ص 1( ج  القدير
 ،لكم مـن األمــم انس لــد ونلقــد كــان فـيمن كــان قــب »وكـذلك استشــهدوا لــه بقولـه صــلى هللا عليــه وسـلم : 

 «ف ن يك يف أميت أحد ف نه عمر
 ـ متفق عليه واللف  للبخاري ـ 

 :ث عن أهل العلم أهنم قالوايف شر  هذا احلدي احلافظ ابن حجرونقل  
فيكييون   ،عليلمين املييأل اق  ، وهيو ميين ألقيي يف روعييه شييءدث ابلفيتح هييو الربيمل الصييا   الظيناحملي» 

  .(  46/  7)  الفتح ـ. « الذي حدثه غريه به

 
 ]الكشف عند الشو ا [

، حيــث الشيو ا ، وهـو املكاشيفةا كالمـا ألحـد أئمـتهم عــن ومـن علــى منهجهمـ اجلزائيريو احملياوروسـنهبيد 
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 : 249ص  ( قطر الويل علل حديو الويل) يقول يف رسالته
فهـذا ابب قـد  ،وافقـة للواقـعالصـادقة امل املكاشيفاووليس ملنكر أن ينكر على أولياء هللا ما يقـع مـنهم مـن »

قد كان »كما  بت يف الصحيحني عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال:   ،فتحه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
 .« ف ن يكن يف أميت أحد منهم فعمر منهم ،يف األمم قبلكم لد ون

لصييا   الظيين املصيييب ا: احملييدثو« إن يف هــذه األمــة لــد ني وإن مــنهم عمــر»ويف لفــ  يف الصــحيح : 
 .الفراسة

 ....[  إىل أن قال :وحسنه الامذيأخرجه « اتقوا فراسة املؤمن فإشه يرك بنور هللا»وحديث 
يف خملوقـات هللا  والتصيرفاو ،وال مستنكر أن تظهر على يده ـ الويل ـ مـن الكرامـات الـيت ال تنـايف الشـريعة»

 .ه أعطاهوإذا ستل ،ألنه إذا دعاه أجابه ،عهب وجل الوسيعة
 ،واملكاشييفاو املصيييبة، قطييه املسييافاو البعيييدجومل يصـب مــن جعــل مــا يظهــر مــن كثــري مـن األوليــاء مــن  

 .«واألفعال اليت تعجهب عنها غالب القوى البشرية من األفعال الشيطانية والتصرفات اإلبليسية
 ـ  الشو ا  ـ  انتهى ما أردان نقله من كالم

وقـد وقــع  ـ ومــا زال ـ لكثــري مـن الصــاحلني الـذين أكــرمهم هللا  ،يحإذن مصــطلح وضـع ملعـىن صــح فالكشيف
ابين وقـد نقـل  ،ويعـرف ذلـك كـل مـن يرجـع إىل كتـب تـراجم الصـحابة والتـابعني والعلمـاء الصـاحلني ،تعاىل بذلك

الطير  احلكميية يف السياسية أيضا قصصا كثرية من هذا النوع عن اموعة من الصحابة وغريهم يف كتابه)  القيم
 .( وغريه لشرعيةا

 
 
لييعلم القيار  أن هيذا اقمير متفيق علييه عنيد  هيور  الكشفيف ابن القيم و  ابن تيميةوقد شقل   عم  

مين خيالف وعيارم إال هيذه الفئية اليا خربي   كو  أر  ،ابين القييمو  ابين تيمييةعلماء اقمة اإلسعمية حىت 
ولكيين لألسييف    توفييق يف مييدعاها ي  ةعلييل اجلمهييور وخرقيي  اإل يياع  وا عيي  التمسييم ابلكتيياب والسيين

 .هداها هللا بلطفه ي
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 همل اجلفري يطعن يف اقمواو ؟
 [تعليق للمحاور]

 .اجلفري بمل حىت اقمواو   يسلموا من لسان»:  احملاورمث قال 
 ،ذلم البطمل الذي أمضل حياته يف الدفاع عن معتقد أهيمل السينة واجلماعية ،إحسان إهلي ظهريالشيخ 
اتييه رخيصيية ميين أبييمل الييدفاع عيين أصييحاب حممييد وأ وا  حممييد وآ  حممييد صييلل هللا عليييه وآلييه بييمل قييدم حي

 .وسلم
 .« ويرميه ابال راف يف مذهبه اجلفريمث ماذا ؟ أيع 

 
 ]مقطه من  عم اجلفري[
 ،إحسيان إهليي ظهيريا)ـه  ،وأيضـا أحـد الباكسـتانيني أو اهلنـود»يقـول فيـه:  اجلفري مث جاء مبقطع من كالم

 .«ألن مذهبه منحرف ،ورتلف حنن معه يف االعتقاد ،الرجل رتلف حنن معه يف الرأي هذا
 ]تعقيب للمصنف[

، ومل يرمــه ابلفســق الشيييخ إحسييان إهلييي ظهييريبتكفــري  احلبيييب علييي اجلفييرييف هــذا املقطــع مل يقــم  أقييو :
ورتلـف معـه  ،حنن معه يف الـرأيهذا الرجل رتلف . بل قال إن ).والفجور، أو ابلبدعة والشرك واخلروج من امللة

 .(يف االعتقاد، ألن مذهبه منحرف
ومعىن أن مذهبـه منحـرف أي  أن مذهبـه غـري موافـق يف بعـل املسـائل ملـذهب مجهـور أهـل السـنة واجلماعـة 

 .اجلفريالذي ينتمت إليه 
األمــوات مــن  يــرد علــى الشيييخ علييي اجلفييريويبــني أن  ،ـ غفــر هللا لــه ـ أراد أن يهــول األمــر احمليياور ولكــن

فـــاقتطع كالمـــه هـــذا  ،فلـــم نـــد أكـــرب مـــن هـــذه الكلمـــة مـــع طـــول يثـــه يف أشـــرطة الشـــيخ ،العلمـــاء ويقـــع فـــيهم
 .وال ندري ماذا كان بقية كالم الشيخ ،مستشهدا به

 
 ]السلفية والقرضاوي[

الوقيعــة يف  إىل الكتـب الــيت كتبهــا مـن هــم علــى منهجـه وإىل أشــرطة أهــل حنلتـه لــرأى كيفيــة احمليياورولـو رجــع 
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أيب القاسييييم وإميييام احليييرم  و الابيييزايلفاستســــهلوا الوقيعـــة يف  ،علمـــاء األمـــة اإلســـالمية وأئمتهـــا وكبـــار حفاظهـــا
وأئمـــة اإلســـالم مجلـــة  السييييوطيو السيييبكيوابييين حجييير العسيييقع  و النيييوويو اليييرا يو النسيييفيوالقشيييريي 

 ،لكفــر والشــرك والتذبــذب واخللــل  يف العقيــدةبــل اب ،ورمــوهم ابلبدعــة والضــالل والفســق ،وتفصــيال قــدميا وحــديثا
وقـد كـان أبشـع عنـوان وقفـت  ،وكالمهم يف ذلك معروف مشهور يف كتبهم ولاضراهتم ودروسهم ال داعت لـذكره

إســـكات بعنـــوان )  الشييييخ يوسيييف القرضييياويعليـــه يف رد بعـــل مـــن يـــدعت التمســـك ابلكتـــاب والســـنة علـــى 
  يق أن خياطب مسلم مبثمل ذلم ؟؟فهمل يل ،( يوسف القرضاوي الكيلب العاوي

وعظــم تعظيمــا بليغــا، فكتــب علــى غــالف  ،أن مؤلــف هــذا الكتــاب الــذي وصــف أبوصــاف كبــرية الابريييبو
كتبـــة اإلدريســـت اإلســـالمية نشـــر وتوزيـــع م ، الشييييخ احمليييدث الععمييية مقبيييمل بييين هيييا ي اليييوا عيالكتـــاب : ) 

  !!!! يستد  علل صحة عنواشه من الكتاب والسنة أيضا(  السلفية
وقــد مجــع أقــواال يف كفــر  قيب عبييدالرمحن مقبييمل بيين هييا ي الييوا عي(  ششيير الصييحيفةوانظـر أيضــا كتــاب) 

و )  ،( الطنطيياوي يف امليييزانوانظــر أيضــا كتــاب )  ،رضــت هللا عنــه اإلمييام اقعظييم أيب حنيفيية النعمييانوزندقــة 
أيب ( بقلـم  القطبية هيي الفتنية فاعرفوهيا و ) ،سليمان بن صاح اخلراشي(، كالمها بقلم  القرضاوي يف امليزان

حيوار ميه امليالكي وكتـاب )  ،عبدالرمحن الو ييمل( نليف   شدقة اجليليوكتاب )  ،إبراهيم بن سلطان العدان 
املنخيمل لابربلية خرافياو ابين احليا  و كتـاب )  ،عبدهللا بن سيليمان بين منييه( نليـف  يف ر  منكراته وضعلته

و)  ،حممييد اخلميييس ( كالمهــا نليــف عبييو  يف بيييان اهلفييواو يف  تيياب بييذ  ا هييو فييتح امل( و )  يف املييدخمل
( مجـــع  اقخطيياء اقساسيييية يف العقيييدج وتوحييييد اقلوهييية  مييين  تيياب فيييتح البيياري بشيييرح صيييحيح البخيياري

ون وغريها من الكتب اليت يكتبها كثري من الذين  يدعون التشبه ابلسـلف ويقومـ   ،عبدهللا بن سعدي الابامدي
مــن خالهلــا ابلطعــن يف األمــوات واألحيــاء مــن املســلمني ورمــيهم ابالبتــداع والضــالل والكفــر والشــرك واخلــروج مــن 

 .امللة
أميين أهييمل احلييق أم ميين بــل صــار أصــحاب هــذا املــنهج املبتــدع يقعــون يف بعضــهم ويصــنف بعضــهم بعضــا : 

 أهمل الضع  والبدعة ؟؟!!
النــيب صــلى هللا عليــه وســلم فيمــا رواه مصــداقا لقــول  ،وصــاحليها وهكــذا يكــون جــهباء الوقيعــة يف علمــاء األمــة

، اللهـم إان نعـوذ بـك مـن الوقيعـة يف أوليائـك والصـاحلني مـن «من عا ك يل وليا فقد آذشته ابحلرب»البخاري : 
 .عبادك
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 املولد النبوي همل هو بدعة حمرمة ؟
 ]مقتطفاو من  عم اجلفري[

 وهو يؤيد املولد ويقول : ي اجلفريالشيخ علمبقطع من كالم  احملاورجاء 
 .« بمل سنة مؤ دج ،ال شقو  مباح ،املولد سنة مؤ دج»
 

 ]اعاام احملاور[
صـلى مـع أن السـنة املؤكـدة ال تقـال إال ملـا واظـب عليهـا النـيب  ،كيف أن املولد سنة مؤكدة  احملاور مث اعرتا
 هللا عليه وسلم.

 
 ]حو  االحتفا  ابملولد[

 ضه :فنقول يف رد اعرتا
  -صــلى هللا عليــه وســلم –ـ والــذي هــو إظهـار الفــر  مبولــد النـيب  املولييدنـص مجــع كبــري مـن كبــار األئمــة  أن 

 .سنة
وارد إظهار الفر  شكرا هلل تعاىل على نعمة والدة النيب صلى هللا عليه وسلم اصطلح  كثري من أهل العلم 

  .( املولدعلى تسميته بـ ) 
فقـد روى  ،هألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصـوم هـذا اليـوم ويواظـب عليـ سنة مؤكدة اجلفريوقد )اه 

 يـوم اال نــنيرضـت هللا عنـه أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم سـئل عـن صـوم  أيب قتيا جعـن  صيحيحه يفمسيلم 
 . « ذاك يوم ولدو فيه ويوم بعث  فيه أو أشز  علي فيه»قال : 
 وهو يشر  هذا احلديث : 166 ص  2( ج  سبمل السعميف )  الصنعا ال ق
وعلـل صــلى هللا عليــه وســلم شــرعية صــوم يــوم اال نــني أبنــه ولـد فيــه وبعــث فيــه. وفيــه داللــة علــى أنــه ينبغــت »

 .«تعظيم اليوم الذي أحد  هللا فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه
آخــر فيــه طاعــة ـ كقــراءة القــرآن  ـ والــذي قــد يكــون مبجــرد الصــيام ـ أو أبي عمــل املولييد اجلفييريوهلــذا )ــى 

ألن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم واظـب  ،سنة مؤ دجوالذكر والصالة على الرسول ومدحه صلى هللا عليه وسلم ـ  
 .على عبادة الصيام يف هذا اليوم
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أمـا مـا جـاء منـدواب )ـت التعليـل فنقـول  ،السينة املؤ يدجومع ذلك حنـن نقـول إن الصـيام يف ذلـك اليـوم هـو 
تسـمح يف إطـالق التتكيـد عليـه إال إن غلـب الصـيام  الشييخ عليي اجلفيريوالذي أظنه أن  ،نيته دون التتكيدبس

أخطـت يف التعبـري فـاألمر  احلبييب عليي اجلفيريوعلـى فـرا أن  ،على ابقـت صـور الفـر  بـه صـلى هللا عليـه وسـلم 
 .حني قام بتحرمي املولد واتبع من شذ يف ذلك احملاورخالفا لفعل  ،هني

 
 ]عو ج للمحاور[

 يف معرا الرد عليه : احملاور مث قال
وغــريه أبن أصــل عمــل املولــد بدعــة مل ينقــل عــن أحــد مــن الســـلف   ييابن حجييربــل صــر  األئمــة احلفــال ]

 . [الصاا يف القرون الثال ة
 

 ]تعقيب للمصنف[
 ،وحـذف البـاقت حجيراحليافظ ابين حيث جاء جبهبء من كـالم  ،هنا ابلتدليس القبيح احملاور لقد قام أقو  :
 احملياور ولـو كـان ،ـ وكذلك غريه مـن أهـل العلـم ـ يقسـمون البـدع إىل حسـنة وسـيئة احلافظ ابن حجروذلك ألن 
بـــل  ،بتمامـــه لتبـــني لنــا أنـــه نــوز عمـــل املولـــد اخلــايل مـــن املنكــرات ويعـــده مـــن البــدع احلســـنة احلييافظ أتــى بكـــالم

 .ويستدل عليه من السنة
 حسين املقصيد يف عميمل املوليديف رسـالته )  السييوطي كمـا نقلـه  احلافظ ابن حجروها أان أنقل نص كالم 

 من غري تدليس :( 
( مـا  احلاوي للفتاوي( وهت من مجلة )  حسن املقصد يف عممل املولديف رسالته )  احلافظ السيوطيقال 
 نصه :

 ]بواب احلافظ ابن حجر يف املولد[
 فتجاب مبا نصه : املولد عن عمل د بن حجرأبو الفضمل أمح سئل شيخ اإلسالم حاف  العصر»

ولكنهـا مـع ذلـك اشـتملت  ،مل تنقل عن أحد من السلف الصاا من القرون الثال ة ،أصل عمل املولد بدعة
 .وإال فال ،فمن )رى يف عملها احملاسن وجتنب ضدها كان بدعة حسنة ،على لاسن وضدها

  -صــلى هللا عليــه وســلم  – الصــحيحني أن النــيب وهــو مــا  بــت يف ،وقــد ظهــر يل خترنهــا علــى أصــل اثبــت
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فـنحن  ،وجنى موسى ،فستهلم، فقالوا : هو يوم أغرق فيه فرعون ،يوم عاشوراءقدم املدينة فوجد اليهود يصومون 
 .نصومه شكرا هلل تعاىل

  ،دةوالشــكر هلل إصـل أبنــواع العبــا ،فيسـتفاد منــه فعـل الشــكر هلل علـى مــا مــن بـه يف يــوم معـني مــن كــل سـنة
 .والتالوة ،والصدقة ،والصيام ،كالسجود

 .نيب الرمحة يف ذلك اليوم ،وأي نعمة أعظم من النعمة بربوز هذا النيب
ومــن مل يالحــ   ،يييوم عاشييوراءيف  موسييل وعلــى هــذا ينبغــت أن يتحــرى اليــوم بعينــه حــىت يطــابق قصــة     

فهـذا  ،لـوه إىل أي يـوم مـن السـنة وفيـه مـا فيـهبـل توسـع قـوم فنق ،ذلك ال يبايل بعمل املولد يف أي يوم من الشهر
 .أصل عمله

فينبغــت أن يقتصــر فيـــه علــى مــا يفهــم شـــكر هللا تعــاىل مــن حنــو مـــا تقــدم مــن الـــتالوة  وأمييا مييا يعمييمل فييييه :
 .واإلطعام والصدقة وإنشاد شتء من املدائح النبوية والهبهدية احملركة للقلوب إىل فعل اخلري والعمل ل خرة

مــا كــان مــن ذلــك مباحــا ييــث  ذلييم ميين السييماع واللهييو وغييري ذلييم  فينبابييي أن يقييا  : وأمييا مييا يتبييه
 .«وكذا خالف األوىل ،وما كان حراما أو مكروها فيمنع ،يقتضت السرور بذلك اليوم ال أبس  حلاقه

 ـ  السيوطي كما نقله  احلافظ ابن حجرـ انتهى كالم 
يعـــد  احليييافظ بينمـــا علمنـــا  ـــا مـــر أن ،ال نـــوز املولـــد احليييافظ الناصـــح أوهـــم أن احملييياور كيـــف أنفييياشظروا 

 .االحتفال ابملولد النبوي من البدع احلسنة ويستدل عليها أيضا
 

 ]تعليق احملاور[
أن جلفيري ا قال ببدعية املولد النبوي ؟ هـل يعـرف اإلمام الفا ها أن  اجلفريهل يعرف ]:  احملاورمث قال 

 ل ببدعية املولد النبوي ؟( قااملدخمليف ) احلا  املالكيابن 
 ؟ة مصر أفىت ببدعية املولد النبويمفيت مجهوري الععمة حممد خبي  املطيعي احلنفيأن  اجلفريهل يعرف 
 قال ببدعية املولد النبوي ؟ مشس احلق العظيم آاب يأن عالمة اهلند  اجلفري هل يعرف
 [. ...ية املولد النبوي ؟ألف كتااب يف بدع الشيخ بشري الدين قنوبيأن  اجلفري هل يعرف

 
  ]الر  علل احملاور[
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 و نرد على هذا الكالم من خالل عدة نقا   فنقول :
مث بعــد التحقيــق تبــني أنــه  ،املولييد النبييويأيضــا قــال ببدعيــة  احلييافظ ابيين حجييرأن  احمليياورـ زعمــت أيهــا  1

فرمبــا دلســـت  ،نقلــت عـــنهم إذن ال نســتطيع أن نثـــق بكالمــك ابلنســـبة لكــل مـــن ،املولـــد بدعــة حســـنةيقــول أن 
 .عليهم أيضا

األخـــذ  اجلفييري فهـــذا ال يلــهبم  ،ـ لــو افرتضــنا أن مـــن ذكــرهتم قــالوا فعـــال بعــدم جــواز عمـــل املولــد النبــوي 2
وأمـا مــن  ،وقـد نـص كبــار علمـاء الشـافعية علـى جـواز عمـل املولـد ،شـافعت املـذهب الشييخ اجلفيريألن  ،بـرأيهم

 ،وعلــى هــذا فكــان مــن األفضــل أن تقــول أن املســتلة خالفيــة ،جلفييرياذكــرت أ)ــاءهم فهــم علــى غــري مــذهب 
 .ومل نوزها بعضهم ،جوزها مجع كبري من العلماء

وال يعتــرب خــالف أهــل  ،ولكــن املصــيبة الــيت تثــري الفــنت هــت أن اخلصــم دائمــا يريــد أن يلــهبم الشــيخ رأ  واحــدا
  .( وهذا هو التعصب املذموم إلاباء الابريأي يتبع سياسة )  ،العلم يف هذه املسائل الفرعية

ـــة وأعلـــى درجـــة يف العلـــم وأكثـــر عـــددا  ـــن ذكـــرت  3 ـ إن الـــذين أشـــاروا إىل جـــواز عمـــل املولـــد أكـــرب منهبل
 .فيكونون هم أوىل ابالتباع  ن ذكرهتم ،أ)اءهم

التنييوير يف موليييد وألــف يف ذلــك كتــاب)  ،جـــوز عمــل املولــد اإلمييام أاب اخلطيياب ابيين  حيييةفهــل تعلــم أن 
 ( ؟ لبشري النذيرا

 جوز عمل املولد ؟ اإلمام احلافظ الععمة مشس الدين السخاويوهل تعلم أن 
عييرف جــوز عمــل املولــد وألــف يف ذلــك كتــااب )ــاه )  إمييام القييراء مشييس الييدين ابيين اجلييزريوهــل تعلــم أن 

 ( ؟ التعريف ابملولد الشريف
ميييور  وألـــف يف ذلـــك )  الدمشيييقيواحليييافظ ابييين انصييير اليييدين  ،احليييافظ تقيييي اليييدين السيييبكيوكـــذلك 

 ،ابييين  اعيييةواحلـــاف   ،أبوالطييييب حمميييد بييين إبيييراهيم السيييبا امليييالكيوالشـــيخ  ،( الصيييا ي يف موليييد اهليييا ي
حمميد بين أيب بكير واحلـاف   ،(  حسين املقصيد يف عميمل املوليدوعمل يف جوازه كتااب )اه )  السيوطي واحلاف 

و )  ،( بامه ا  ر يف موليد النييب املختيارمنها )  ،دة رسائلوألف يف جواز عمل املولد ع ،القيسي الدمشقي
  .( اللفظ الرائق يف مولد خري اخلعئق

امليور  وألـف فيـه )  ،احليافظ الكبيري  يين اليدين العراقييوهل تعلم أن من احلفال الذين أجازوا عمل املولـد 
 اإلميامو ،( ور  الروي يف املوليد النبيوياملوألف رسالته )  ،الشيخ مع علي القاريو ،( اهل  يف املولد الس 
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ابين والعالمـة  ،( املواهب اللدشييةيف كتابـه ) اإلمام شهاب الدين القسطع  و ،اإلمام النوويشيخ  أبو شامة
أمحيد  يي  ومفيت الشافعية يف مكة املكرمـة الشـيخ  ،السيد البكريوالفقيه  ،ابن حجر اهليتميواإلمام  ،عابدين
 ؟؟  حعن

 بسيط الكيعم يف موليد خيري اقانموأدلته، واجملـوزين لـه يف رسـالة )  ،ت الكالم على املولد واتريفهوقد بسط
 .( يسر هللا تعاىل طبعه

وحســـبك الرجـــوع إىل مـــا كتبـــه  ،أبدلـــة نقليـــة وعقليـــة كثـــرية جـــدااملوليييد وقـــد اســـتدل القـــائلون جبـــواز عمـــل 
 (. حسن املقصد يف عممل املولديف رسالته ) السيوطي
إذا تبيه هييؤالء اقئميية  وخاصيية علمياء مذهبييه ميين الشيافعية يف القييو   ييوا  عمييمل  اجلفييري ا يعيييبفمياذ

 املولد واستحبابه ؟
والظـاهر أنـه نقـل ذلـك  ،أ)ـاء بعـل أهـل العلـم وادعـى أهنـم قـالوا عـن املولـد أبنـه بدعـة احملياور ـ لقد نقـل 4

رمحــــه هللا نقــــل  كــــالم هــــؤالء السيييييوطي و ،( حسيييين املقصييييد يف عمييييمل املولييييد)  اإلمييييام السيييييوطيمـــن رســــالة 
علــى أقــل  احمليياورفكــان مــن األجــدر أن يقــول ، أو توجيهــهمث قــام ابلــرد عليــه ابيين احلييا  املييالكي و  الفا هييا 

مــع أن مجهـور األئمــة الـذين تكلمــوا يف هـذه املســتلة أشــاروا  ،تقـدير عــن املسـتلة إهنــا مـن املســائل اخلالفيـة الفرعيــة
 .د واستحبابهإىل جواز عمل املول

وقـد  ،كـرات، بل ذم املولد الذي اشتمل على احملرمات واملنع أصل املولدمل يذم مجي ابن احلا  املالكيمث إن 
ل املولـد، فـتتقن ( علـى عمـامليدخمليف كتابـه ) بن احليا  أبوعبدهللا اإلماموقد تكلم »: ذلك فقال السيوطي بني

، وذم مـــا احتـــوى عليـــه مـــن لرمـــات هـــار شـــعار وشـــكرد  مـــا كـــان فيـــه مـــن إظ، و حاصـــله مـــالكـــالم فيـــه جـــدا
  «..ومنكرات

  ـ 193/  1 ( لإلمام السيوطت ج اوي للفتاوياحلـ انظر )   

 
 ]مه ابن احلا  املالكي[

 مــن مـــدعت مــن مجلـــة العلمــاء يعتــربه كثــرياحمليياور الــذي اعتــربه ابيين احلييا  امليييالكي ونــدر بنــا أن نــذكر أن 
 .نه قبوري نوز التوسل واالستغا ة بغري هللا ـ على زعمهم ـ ، ألالسلفية كافرا أو ضاال
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 وإليم بعم شصوصهم الدالة علل ذلم :
:   . حمميد عبيدالرمحن اخلمييس( نليـف  املنخيمل لابربلية خرافياو ابين احليا  يف امليدخملجاء يف كتاب ) 

 ،وشــركياهتم ،وريـة وخرافـاهتموال سـيما بـدع القب ،ـ شـحنه ـ أي شـحن كتابــه ـ ببـدع أخـرى ابين احليا ولكنـه ـ .. »
 ـ  7 ص ،املنخملـ  «. .واستغااثهتم ابألموات عند إملام امللمات

 من كتابه : 13 يف ص اخلميس وقال
ومغفـرة  ،مث يتوسـل أبهـل تلـك املقـابر: أعـين ابلصـاحلني مـنهم يف قضـاء حوائجـه»: قا  صياحب امليدخمل» 
 .« ..ذنوبه

ملقـابر واالســتغا ة هبـم يف قضـاء احلـوائج وغفــران الـذنوب هـت عــني ز رة القبـور ألجـل التوســل أبهـل ا قلي  :
  «..ة للشرع السماوي ودين التوحيدوال ميت ذلك أبي صل ،الو نية اجلاهلية

فمــن أراد حاجــة فيــذهب إلــيهم ويتوســل  »( :  ابيين احلييا )  املصــنفقــال »:  16 يف ص اخلميييس وقــال
 «.فـ هنم الواسطة بني هللا تعاىل وخلقه ،هبم

 هذا شرك صرا  لوجهني : قل  :
 ،.[ مث قال : ]فهذا مـن أعظـم الشـرك.هذه الواسطة هت بعينها عقيدة املشركني األولني يف الواسطة اقو  :

فــ ن  ،نـب أن يسـتتاب ،ومشـرك ابهلل ،فمـن اعتقـد هــذا فهـو كـافر بـدين هللا ،الـذي كفـر هللا بـه املشـركني األولـني
عــــن ديــــن هللا خــــارج عــــن اإلســــالم كــــافر حــــالل الــــدم نــــب أن يقتــــل قتــــل وإال فهــــو مرتــــد  ،اتب فبهــــا ونعمــــت

 .«...املرتد
ونـــهبم  ،ويســـتغا  هبـــم ويطلـــب حوائجـــه مـــنهم» قـــول صـــاحب املـــدخل :»:   37 يف ص اخلمييييس وقـــال

 .«. .ابإلجابة بربكتهم
 ،بني أو األمـواتفـ ن  االسـتغا ة ابألحيـاء الغـائ ،مـن أعظـم دعـاة القبوريـة ابين احليا اآلن نكد أن   أقو  :

. وهــذا بعينــه هــو شــرك .بــل األحيــاء احلاضــرين فيمــا ال يقــدر عليــه إال هللا الشــرك األكــرب والكفــر األصــر  األشــد
 .«..الو نية

 .«..بلغ املصنف النهاية يف الدعوة إىل القبورية وجترد يف ذلك»( : منخله من )  41 ص اخلميس ويقول
وغـريه مـن علمـاء  البين احليا ( مبـا يـدل علـى تضـليله   املنخيمل ) كتابـه  حمميد عبيدالرمحن اخلمييسوقد مأل 

وهـذا إن دلنـا علـى شـئ ف منـا يـدل  ،وغريهم مـن أهـل العلـمالسيد البكري و اإلمام الابزايلوقد وقع يف  ،اإلسالم
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علــى مــا أكــدانه يف مقدمــة هــذه الرســالة علــى املــنهج التكفــريي املتطــرف الــذي ينتهجــه كثــري مــن دعــاة الســلفية 
   .يومال

 
 ]ابن تيمية يف ميزان املطيعي[

، ونشـكره أنــه طالبـه بنقــل كالمـه حـىت يتبــني احلـق، فنالشييخ حمميد خبييي  املطيعييعــن  اوراحمليوأمـا نقـل     
ننقل لـه بعـل كـالم هـذا العالمـة  ، ومبا أنه عالمـة عنـده ف ننـا سـ(الععمةبـ )  الشيخ حممد خبي  املطيعيوصف 

 (  فليقرأه وليعترب بكالم هذا العالمة : تطهري الفؤا  من  شس االعتقا ) من كتابه  ـ مع طوله ـ
 :  7 رمحه هللا يف الكتاب املذكور ص يالشيخ حممد خبي  املطيعقال 
الــذين  ،ومــن الفريــق الثــاين الــذي طمــس هللا علــى قلبــه وطبــع عليــه : أهــل البــدع يف العقائــد واألعمــال.. »

 .ومتواهم جهنم وساءت مصريا ،قاتلهم هللا أىن يؤفكون ،فضلوا وأضلوا كثريا ،خالفوا الكتاب والسنة واإلمجاع
وعضــوا فاســدا  ،فكــانوا وصــمة و لمــة يف املســلمني ،وقــد ابتلــت املســلمون بكثــري مــن هــذا الفريــق ســلفا وخلفــا

 .فهو اجملذوم الذي نب الفرار منه ،حىت ال يعدي الباقت ،نب قطعه
 ،فقــد ابتــدع مــا خــرق بــه إمجــاع املســلمني ،( وغــريهالواسييطةه املســمى بـــ )الــذي ألــف كتابــ يميييةابيين تومــنهم 

فكـان  ،وأضـله هللا علـى علـم ،واسرتسل مـع عقلـه الفاسـد ،والسلف الصاا ،وخالف فيه الكتاب والسنة الصرإة
 .«وإمنا هو منكر من القول وزور ،وما هو ابحلق ،إهله هواه ظنا منه أن ما قاله حق

 إىل أن قال :
وبثهــا  ،، وتعضـيد أقوالــه الفاسـدةيف عقائـده الكاســدة ابيين تيميييةليـد ا أن تظـاهر قــوم يف هـذا العصــر بتقوملـ»

وقـد اشـتمل هـذا الكتـاب علـى   ،ونشـره ،ابلواسيطةاسـتعانوا علـى ذلـك بطبـع كتابـه املسـمى  ،بني العامة واخلاصـة
 .فتيقظوا فتنة كانت انئمة ،لمنيومجاعة املس ،خمالفا يف ذلك الكتاب والسنة ابن تيميةكثري  ا ابتدعه 

كنا عهبمنا على مجع مؤلف يف الرد علـى ذلـك الكتـاب حـىت ال يقـع املسـلمون بواسـطة   ،فقياما مبا نب علينا
غـري أان وجـدان كتـاب اإلمـام اجلليـل واجملتهـد  ،ومن هم علـى شـاكلته يف مهـواة الضـالل واهلـالك األبديـة ابن تيمية
شين الابيارج عليل ( أو )  شيفاء السيقام يف  ايرج خيري اقانماملسـمى بــ )  السيبكيتقي الدين أيب احلسن الكبري 

مقوضــا  ،يف ذلـك الكتـاب وغـريهابين تيمييية آتيـا علــى مـا قالـه  ،( وافيـا ابلغـرا املقصـود مين أشكير فضيمل الييزايرج
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تفينـا بطبعـه ونشـره بـني فاك ،مبينـا لعنـاده ،مظهـرا لفسـاده ،ماحقـا ألابطيلـه ،ماحيـا آلاثره ،مهبعهبعـا ألركانـه ،لبنيانـه
ويعرضــوا عــن  ،فيســلكوا ســبيل الرشــاد والســداد ،وابطــل العقائــد ،ليطلعــوا عليــه ويعلمــوا ســوء املقاصــد ،املســلمني

 «وهللا من ورائهم ليط ،وأمثاله عرا احلائط ابن تيميةويضربوا مبا قاله  ،طرق الغت والعناد
 ـ الععمة الشيخ حممد خبي  املطيعيـ انتهى كالم 

 

 ]تدليس قبيح من احملاور[
كيــف أنــه يــرد علــى املــنهج الــذي ينتهجــه كثــري مــن   ،(الععميية يف كــالم مــن وصــفته بـــ )  احمليياورفــتمعن أيهــا 
 .مدعت السلفية

احملياور وهـذا تـدليس قبـيح مـن  ،إنـه بدعـة املولدقال عـن  الشيخ الععمة املطيعيأن  احملاورهذا وقد ادعى 
 .وكالمها مر ،إما قصدا وإما جهال ،أيضا

 إن  ن  ال تدري فتلم مصيبة     وإن  ن  تدري فاملصيبة أعظم
وإمنـا أنكـر بعـل املنكـرات الـيت  ،نرى أنه مل ينكر املولـد الشيخ حممد خبي  املطيعيفبعد الرجوع إىل كتاب 

( لـرتوا  كيامأحسين الكيعم فيميا يتعليق ابلسينة والبدعية مين اقحفـارجعوا إىل كتابـه )  ،قد تقع يف بعـل املوالـد
ذلــك أبم أعيــنكم وتتتكــدوا كيــف أن بعــل الــذين يــدعون التمســك ابلكتــاب والســنة يقلبــون احلقــائق ويقومــون 

واخلـوف كـل اخلـوف علـى القـراء العـوام املسـاكني الـذين يقـرؤون  ،ابلتدليس والتهبوير من أجـل الوصـول إىل غـايتهم
 .ويصدقون

 : 30 تاب املذكور، فيقول رمحه هللا  ص( يف الك رمفا مص)  الشيخ املطيعيوإليكم بعضا من كالم 
ذا القبيـل أيضـا ومـن هـ ، ى صلهللاويصىلهللا هللا ىلص   والسـالم عليـهقـد وردت أحاديـث كثـرية يف فضـل الصـالة و »

وقراءج قصية املوليد ، وليلة القدر ،لة النصف من شعبانوفضائل لي ،قصة املعراج، واستماع حنو االجتماع للقراءة
 ....هورجيف لياليها املش

وخــوارق  ،ومــا حصــل لــه يف ذلــك الوقــت مــن العجائــب ،بيــان اتريــخ والدتــه وقصيية املولييد هييي عبييارج عيين
 .«األعظم ا يدل على كمال احملبة جلنابه  ،وإظهار الفر  والسرور بظهور سيد الكائنات ،العادات

 : 67 مقرا له ص املولديف جواز عمل  جراحلافظ ابن حوقال أيضا بعد أن ذكر كالم 
فعـل شـتء مـن املباحـات بدعـة  ، أوون فعل شتء من الطاعات بدعة حسـنةوعلى كل حال فالشر  يف ك»
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فمين حتيرك يف عمليه » ابين حجير، كما هو صريح قول على ما هو طاعة وما هو مبا   فقط، أن يقتصر مباحة
 .«يضاوهذا هو الذي يقتضيه الدليل أ، «، ومن ال فعاسن وجتنب ضدها  اش  بدعة حسنةاحمل

اخلـايل مـن املنكـر بدعـة  املوليدأبن عمـل  احليافظ ابين حجيرأنـه يقـر كـالم  الشييخ املطيعييفيتبني مـن كـالم 
  الععميية املطيعيييأومهنــا أن  احمليياور ولكــن  .يــدل علــى كمــال احملبــة جلنابــه األعظــم صــلى هللا عليــه وســلم ،حســنة

 يف شريطه يف غري لله :أجره ونقول له كما قال هو  للمحاورفنعظم  ،يقول  الف ذلك
 «عظم هللا أبوران يف اقماشة العلمية ،إان هلل وإان إليه رابعون»

 

 
 



 88 

 رأي احملاور يف مسألة التوسمل والر  عليه
 

 للمحاور  زوبة بكعم للجفري[]تعليقاو 
وندائــه   ســلمصــلى هللا عليــه و ابلنــيب  أراد أن يبــني أن التوســل ،املولييد مــن كالمــه حــولاحمليياور بعــد أن انتهــى 

 فقال ـ غفر هللا له ـ :  .وأن فاعل ذلك كتنه اختذ إهلا آخر دون هللا سبحانه وتعاىل ،كفر وشرك
:  قــال اخلطيــب الشــربيين الشــافعت يف شــرحه ملــنت أيب شــجاع ـ  بعــد تعــداد صــور يكفــر هبــا املســلم  ـ قــال]

 .«[ وهذا ابب ال ساحمل له»
  .( ويطلب منه أن يستغفر له كتنه يدعو إهلا غري هللا سو  هللااي ر مث جاء  بكالم مفاده أن من يقول ) 

 .ـ قصها كما أراد ـ وجعلها يف لل املعارضة لبعل اآل ت القرآنية الشيخ اجلفريمث جاء مبقاطع من كالم 
 وإليكم بيان ذلك : 

َذا َسأََلَم َعَباَ ي َعي َ  فَيَإ  َ َوإَ  » ،القرآن الكرمي أيمران ابلتوجه إىل هللا وحده ابلدعاء» الناصح : احملاورقال 
 «َقرَيٌب 
 .( اي رسو  هللا) يقول :  اجلفريلكن  
َمن واي يب َلَعلَّه مي يَيريش د ونَ  » َتَجيب واي يل َولييي ؤي  . «  فَيليَيسي

وم هو غياثنا يف الدشيا واليين خ ويي ،وحممد يقو  أان هلا»: يقول فيه جلفريا مث جاء مباشرة مبقطع من كالم
 .« القيامة

ٌم يَيعيَدل ونَ  »مث أتبع كالم الشيخ آبية :   . « َأَإَلٌه مََّه اَّللََّ َبملي ه مي قَيوي
 مث قال :

َشييف  السمييوَء  »،  ابلتوجــه إىل هللا وحــده ابلــدعاءالقــرآن الكــرمي أيمــران» ييَطرَّ َإَذا َ َعيياه  َوَيكي يييب  اليم ضي َأمَّيين وَ 
َريمَ  قـف أمـام الشــباك حــىت إذا و »: يقـول اجلفيري، لكــن «  َأَإلَييٌه مَّيَه اَّللََّ قََلييعا مَّييا تَيذَ َّر وَن َوَويَعل ك يمي خ َلَفياء اقي

 ،وعلـــى آلـــهصـــلى هللا عليـــه وســـلم ، وأنـــه نيبـــه ر أن املصـــطفى أمامـــه، وأنـــه يســـمعه، واستشـــعاستشـــعر رســـول هللا
 .«، ف نه يسمع ىلويطلب من رسول هللا أن يستغفر له هللا تعا

َتَجبي َلك مي َوقَ  »   « اَ  رَبمك م  ا يع وَ  َأسي
 ـاجلفري  ـ مقطع من كالم  « اي رسو  هللا»
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خ ل وَن َبَهنََّم َ اَخرَينَ  » يَن وَن َعني َعَباَ َع َسَيدي َتكي  . « (َإنَّ الََّذيَن َيسي
ن كـالم الشـيخ مث عنـدما أييت مبقـاطع مـ للشييخ عليي اجلفيريويظهر فيه مدى احرتامه  ،احملاورانتهى كالم  

خ ل وَن َبَهنََّم َ اَخرَينَ  »يتبعه بقوله  تعاىل :  يَن وَن َعني َعَباَ َع َسَيدي َتكي  ؟فأي احاام هذا، « َإنَّ الََّذيَن َيسي

 
 ]احملاور يكفر املتوسل [

معـىن اتبـاع  وإال فمـا ،أيضا أنه يكفر من يتوسـل ابلنـيب صـلى هللا عليـه وسـلم ويناديـه احملاور ويظهر من كالم
خ ل وَن َبَهيينََّم َ اَخييرَينَ  »بقولــه تعــاىل :  « اي رسييو  هللا» اجلفييري قــول يَن وَن َعييني َعبَيياَ َع َسييَيدي ييَتكي  َإنَّ الَّييَذيَن َيسي
 ؟؟«

 ،صـدق عنـدما قـال عـن بعـل خصـومه إهنـم معـول هـدم يف هـذه األمـة احلبييب عليي اجلفيريوهذا يعين أن 
  .إلسالم  ـ الذين نوزون التوسل واالستغا ة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ـألهنم يكفرون غريهم من أئمة ا
 فيما نقله وادعاه فنقول : احملاوروأما يف تفصيل الرد على 

وقد أومهـت بـذلك أن التوسـل بـه  ،( ابب ال ساحمل لهيف أن صور الكفر )   اخلطيب الشربي نقلت قول 
عنـد كالمـه يف   اخلطيب الشربي فيا ليتك نقلت قول  ،ذه الصورصلى هللا عليه وسلم ونداءه يدخل يف ضمن ه

 .كيفية ز رة النيب صلى هللا عليه وسلم
 هييملـ لــك وجلميــع القــراء ـ نــص كالمــه يف كيفيــة ز رة النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ليتبــني لنــا   وسييوف أشقييمل
 فتدبر : ور الشرك أم ال ؟عد التوسمل ابلنيب صلل هللا عليه وسلم وخماطبته  من صاخلطيب الشربي  

 ]من  تاب ماب  احملتا [
بعـد فـراغ  صـلى هللا عليـه وسـلمتسـن ز رة قـرب رسـول هللا ) النيووي وهو يشر  كـالم الشربي اخلطيب يقول 

ويبعد عنه حنـو أربعـة  ،ويستدبر القبلة ،مث أييت القرب الشريف فيستقبل رأسه.. » :(ماب  احملتا ( يف كتاب )احلج
ويسـلم عليـه  ،فـارغ القلـب عـن عالئـق الـدنيا ،قف انظـرا إىل أسـفل مـا يسـتقبله يف مقـام اهليبـة واإلجـاللوي ،أذرع

، رواه أبـو «ميا مين أحيد يسيلم عليي إال ر  هللا عليي روحيي حيىت أر  علييه السيعم»صلى هللا عليـه وسـلم خلـرب 
 .داود  سناد صحيح

 . عليه وسلمصلى هللا اي رسو  هللاالسالم عليك وأقل السالم عليه : 
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 ،، مث يتـــتخر إىل صــوب ميينــه قـــدر ذراعكمـــا كــان يف حياتــهصـــلى هللا عليــه وســلم  وال يرفــع صــوته نداب معــه 
مث يتـتخر قـدر ذراع  ،ف ن رأسه عنـد منكـب رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،أيب بكر رضي هللا عنهفيسلم على 

رضـت هللا تعـاىل عنهمـا كـان إذا قـدم  ابين عميرأن  يهقييالبملـا روى  ،عمر رضيي هللا تعياىل عنيهآخر فيسلم على 
 ،اي أاببكييرالســالم عليــك  ،اي رسييو  هللاالســالم عليــك مــن ســفره دخــل املســجد مث أتــى القــرب الشــريف فقــال : 

 .اي أبتاهالسالم عليك 
ىل إ ويستشيفه بيه، يف حـق نفسـه ويتوسيمل بيه، صلى هللا عليه وسـلم مث يرجع إىل موقفه األول قبالة وجهه 

 :من أحسن ما يقوله الزائر بعد ذلمو »: إىل أن قال «..ربه
 من دفنت ابلقاع أعظمــه              فطاب من طيبهن القاع واألكم اي خري

 روحت الفداء لقرب أنت ساكنـــــه              فيه العفاف وفيه اجلود والكرم
 «.. ما زلت القـــدم أنت احلبيب الذي ترجى شفاعته              يوم احلساب إذا

 طبعة احلليب ـ  513 ص 1 من املغين ج  م اخلطيب الشربي  عـ انتهى النقل من 
 

 ،يتبني لنا أنه مل يعد التوسل والنداء مـن صـور الشـرك الـذي سـيدخل أصـحابه انر جهـنم اخلطيبومن كالم 
 .داب الدعاء والهب رةوجعله من آ ،بل نراه رغب يف  التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وندائه

 .وغريه من أئمتنا اإلمام النوويوقد نص عليه  ،هو مذهب الشافعية اخلطيب الشربي وما قاله 

 
 ]قصة العتيب[

هللا  (  وهـو يشـر  كيفيـة ز رة قـرب النـيب صـلى اإليضياحرمحـه هللا يف كتابـه )  اإلميام النيوويويف ذلك يقول  
 عليه وسلم :

 ،يف حــق نفســه ويتوسييمل بييه، فــه األول قبالــة وجــه رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلموقمث يرجــع إىل م.. »   
 .ويتشفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل

صـلى : كنت جالسـا عنـد قـرب النـيب ، قالمستحسن  له العتيب ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن
َولَيييوي َأهنَّ يييمي َإذ ظََّلم يييواي  »هللا يقـــول :  )عـــت ،اي رسيييو  هللا: الســـالم عليـــك فجـــاء أعـــرايب فقـــالهللا عليـــه وســـلم 

ييا َ تَيييوَّاابا رََّحيما ييتَيابيَفَر هَل ييم  الرَّس ييو   َلَوَبييد واي اَّلل  َ َواسي ييتَيابيَفر واي اَّلل  را مــن ، وقــد جئتــك مســتغف« َأشف َسييه مي َبييآؤ وَك فَاسي
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 ، مث أنشت يقول :مستشفعا بك إىل ريب ،ذنيب
 فطاب من طيبهن القاع واألكم                خري من دفنت ابلقاع أعظمــه

 نفست الفداء لقرب أنت ساكنـــــه              فيه العفاف وفيه اجلود والكرم
 أنت الشفيع الذي ترجى شفاعتــه            على الصرا  إذا ما زلت القـــدم         

 م عليكم ما جرى القلمــــدا             مين السالوصاحباك فال أنسامها أبـ          
اي عتييب احليق »يف النـوم فقـال:  -صـلى هللا عليـه وسـلم -، فرأيـت رسـول هللامث انصرف فغلبتين عينـاي :قا 

 . ««اقعرايب وبشره نن هللا تعاىل قد غفر له 
 (  ـاألذكار ( و) اجملموع ومثله يف كتاب ) ،454( ص  اإليضاحمن ) النووي  ـ انتهى كالم 

 
مثيري يف )  ابين اجليو يو ، يف اتريفـه ابين عاسيكرن غـري إنكـار وشعره على سـبيل االستحسـان ومـ العتيب صةوقد ذكر ق

يف الصيييعج عليييل احلبييييب القيييو  البيييديه يف كتابـــه )  احليييافظ السيييخاوي، و ( املابييي يف )   امييية احلنبلييييقد، وابـــن ( الابيييرام
نـاع  عـن مــنت كشــاف القيف )   اإلميام البهيوع احلنبلييضــا وأي ،سـورة النسـاءيف تفســريه يف ابين  ثيري و  ،167 ( ص الشيفيه
ق أبــواب  الغرفــة النبويــة وبعــل أبيــات العتــيب مكتوبــة إىل اآلن بفضــل هللا فــو  ،وغــريهم كثــري  ،1201 ص   4( ج  اإلقنــاع
 .الشريفة

، اعـةمجهـور علمـاء أهـل السـنة واجلم القـول جبـواز التوسـل واسـتحبابه هـو قـول :وشربه إىل مقصو ان فنقيو 
وإلــيكم بعــل  ،ـ إال املــذهب الــذي ينتســب إليــه مــدعو السلفيةـــ بــل هــو قــول  املســلمني جبميــع فــرقهم ومــذاهبهم

 ـ  يف هذه املستلة :صوص العلماء  ـ إضافة إىل ما سبق ن
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 بيان مذهب الشافعية يف التوسمل
 ي وهو مذهب الشيخ اجلفري ي

اإلمام  أبيو  ، كما مر سابقا،  ويقول أيضاى هللا عليه وسلملتوسل ابلنيب صلف هنم يستحبون ا الشافعية أما 
 :ما نصه  677ص  2( ج البيانهـ يف كتابه ) 558املتو  سنة  احلس  العمرا 

عميييير ، ملــــا روي أن صـــلى هللا عليــــه وســــلمويســـتحب أن يستســــقت أبهــــل الصـــال  مــــن أقــــرابء رســــول هللا »
وإان نتوسـل  ،فتسـقينا ،. توسلنا إليك بنبيـك.ان كنا إذا قحطنااللهم إ :وقا ، ابلعباس بن عبد املطلباستسقى 

 .فسقوا ،فاسقنا ،إليك بعم نبيك
ف ن مل يكن هناك أحد من أهل الصال  من أقرابء النيب صـلى هللا عليـه وسـلم  استسـقى أبهـل الصـال  مـن 

اللهــم  ،ك  ـريان وأفضـلنااللهــم إان نستسـقت إليـ وقيا  : ،بيزيييد بين اقسيو استسـقى معاويية ملـا روي أن  ،غـريهم
 . «..وإان نستسقت إليك بيهبيد بن األسود

 :  220 [ حيث قال صابب األذكار يف صالة االستسقاء( ]اقذ اريف  ) اإلمام النوويوكذلك قال 
 ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور ابلصال  أن يستسقوا به فيقولوا : » 
 .«اللهم إان شستسقي وشتشفه إليم بعبدك فعن»

ابلعبياس بين  كـان إذا قحطـوا استسـقى   -رضـت هللا عنـه – عمر بن اخلطيابأن  صحيح البخاريوروينا يف 
 ، عليـه وسـلم، وإان نتوسل إليك بعـم نبينـا صـلى هللا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينااللهم إان فقا  : ،عبداملطلب

 .فيسقون ،فاسقنا
 .«وغريه معاويةوجاء االستسقاء أبهل الصال  عن 

رعيية أبييو   ]ـــ أخرجــه ـ   :احلييافظ ابيين حجيير العسييقع  هقــال عنــ بيزيييد بيين اقسييو  ويييةمعااستســقاء  أ ــرو  
 . [(  راماو اقولياء( يف ) السنةيف ) أبو القاسم العلكائيورواه ، يف اتريفه بسند صحيح الدمشقي

 ( ـ صعج االستسقاءكتاب )  106 ص 2ج  البن حجر( تلخيص احلبري) ـ 
 

 : (آ اب الدعاء(  يف  )احلصن احلص يف كتابه ) الشافعيمشس الدين ابن اجلزري مام القراء و يقول إ
 :، ويقول أيضا«إىل هللا أبنبيائه والصاحلني من عباده يتوسملوأن »
 ..، وهت املواضع املباركةفصل يف أماكن اإلجابة»
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هللا عليـــه وســـلم نبينـــا لمـــد صـــلى وال يصـــح قـــرب نـــيب بعينـــه ســـوى قـــرب  ،وعنـــد قبـــور األنبيـــاء علـــيهم الســـالم
نـــد قبـــور وجـــرب اســـتجابة الـــدعاء ع ،، وقـــرب إبـــراهيم عليـــه الســـالم داخـــل الســـور مـــن غـــري تعيـــنيابإلمجـــاع فقـــط

  .«الصاحلني بشرو  معروفة
وهــو بــذلك يكــون ـ يف فهــم مــدعت  ،يعــد التوســل ابألنبيــاء والصــاحلني مــن آداب الــدعاء إمييام القييراءفهــذا 

فالعجييب  يييف أشييه يسييتأمن ويؤخييذ منييه علييوم  ،ر النــاس أن يــدعوا ويتخـذوا إهلــا غــري هللا تعـاىلالسـلفية ـ  قــد أمـ
 القرآن وأحكام التجويد ؟؟!! 

 ،ومل يعـــدوه مـــن أنـــواع الشـــرك ،وكــذلك بقيـــة أئمـــة الشـــافعية أشــاروا إىل  جـــواز التوســـل واســـتحبابه يف كتــبهم
  .لنيب صلى هللا عليه وسلمشافعت املذهب فال عجب أن يتوسل ابالشيخ علي اجلفري و

 إننــا نــرى أن الفقهــاء يتعرضــون ملســتلة التوســل يف كتــبهم الفقهيــة أ نــاء كالمهــم علــى صــالة االستســقاء أو  مث
  .كالمهم حول ز رة النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الفراغ من مناسك احلج والعمرة

يقيييو  ويف ذلــك  ،يس مــن مســـائل العقيــدةوهــذا يعــين أن التوســل عنـــدهم مــن الفــروع واملســائل الفقهيـــة ولــ 
 :  الشيخ حسن البنا

ـــة الـــدعاء» ولـــيس مـــن مســـائل  ،والـــدعاء إذا قـــرن ابلتوســـل إىل هللا أبحـــد مـــن خلقـــه خـــالف فرعـــت يف كيفي
 .  «العقيدة

 ضمن اموع الرسائل ـ 358 ص  ،حسن البنا( للشيخ  التعاليمرسالة ـ ) 
 

بــل  ،لألســف مل يتبــع فقهــاء األمــة اإلســالمية يف هــذه املســتلة  ـ ومــن علــى منهجــه ـ احمليياور الناصييحولكــن 
َإنَّ الَّييَذيَن  »وأن مــن يفعــل ذلــك يســتحق أن ينــهبل عليــه قولــه تعــاىل  ،رأينــاه اعتــرب ذلــك مــن أهــم مســائل العقيــدة

خ ل وَن َبَهنََّم َ اَخرَينَ  يَن وَن َعني َعَباَ َع َسَيدي َتكي العياذ ابهلل ـ سـتمتلئ بعلمـاء ـ و وإذا كان كذلك ف ن جهنم ، « َيسي
 .التوسملواز جب قالواألن جلهم  ،األمة اإلسالمية وحفاظها وفقهائها وقرائها
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 مذهب احلنابلة يف التوسمل
اإلمييام ابيين ، ويف ذلــك يقــول ن اســتحبابه يف املعتمــد يف املــذهب، بــل يــرو التوسييملاحلنابلــة نــوزون وكــذلك 
 ما نصه :  204 ص 2( ج املبدع يف شرح املقنه)كتابه  هـ  يف   884املتو  سنة  مفلح احلنبلي

 .، ألنه أقرب إىل اإلجابةاالستسقاء مبن ظهر صالحه يستحب :فائدج»
ه ذكـر  ،مرة أخرى الضحاك بن قيس، واستسقى به معاوية بيزيد بن اقسو ، ولعباسعمر ابوقد استسقى 

 .، والعلماء املتق ابلشيوخاالستسقاء  يف ابلتوسمل: ال أبس (صالتلخيوصاحب ) السامريوقال  ،املؤلف
 .وز أن يستشفع إىل هللا برجل صاا، وقيل: يستحب: ون(املذهبوقال يف )

، وجـهبم بـه يف دعائـه -صلى هللا عليه وسلم -: إنه يتوسل ابلنيبللمرو ي( الذي كتبه منسكهيف ) أمحد قال
 .«( وغريه املستوعبيف ) 
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   التوسملالصحابة و  هور اقمة علل بوا
 ص 2( ج فيييم القييديريف ) املنيياويويف ذلــك يقــول  ،التوسييملكــذلك بقيــة املــذاهب اإلســالمية نــوزون و 

170  : 
ر ذلك أحد من السلف وال مـن ، ومل ينكالستعانة والتشفع ابلنيب إىل ربهوإسن التوسل وا : السبكي قال»
، وصـار بـني وابتـدع مـا مل يقلـه عـامل قبلـه ،م، وعـدل عـن الصـرا  املسـتقيفـتنكر ذلـك بن تيميةا، حىت جاء اخللف

 .«أهل اإلسالم مثلة 
يف جــواز  عثمييان بيين حنيييفيث بعــد أن ذكــر حــد 162 ( صحتفيية الييذا رينيف كتابــه ) شييو ا الو يقـول 

 :التوسمل
إىل هللا عـهب وجــل، مــع  -صـلى هللا عليــه وســلم –برســول هللا  ويف هيذا احلييديو  ليييمل علييل بيوا  التوسييمل»

 .«، وما مل يشت مل يكنما شاء هللا كان ،املعطت املانعوأنه  ،فاعل هو هللا سبحانه وتعاىلاعتقاد أن ال
 :(در النضيد يف إخعص  لمة التوحيدالويقول أيضا يف رسالته )

وثبي  التوسيمل بابيريه بعيد موتيه إب ياع ، سـلم يف حياتـهبه صلى هللا عليـه و  التوسملال يففاك أنه قد  بت » 
رضــت هللا ابلعبيياس يف توســله   -رضــت هللا عنــه – عمييرلعــدم إنكــار أحــد مــنهم علــى  ،تياإمجاعــا ســكو  الصييحابة

 .«عنه
وإظى مبكانـة خاصـة  عنـد مـن يـدعون السـلفية   ،ـ  رمحه هللا ـ  كان زيد  مث طلب رتبة االجتهاد الشو ا و
  .، وينقل إمجاع الصحابة على جوازهالتوسمللك  ف نه كما سبق نوز ومع ذ

 
 يمية يعد  عن منه التوسمل[]ابن ت

 45 ص 14ج  (البدايية والنهاييةكمـا يف )  بيوا  التوسيملرجوعـه إىل  ابن تيمييةينقل عن  ابن  ثريبل إن 
( نابلييةذيييمل طبقيياو احليف ) ابيين ربييب احلنبلييي    التوسييملبييواإىل  ابيين تيميييةوكــذلك  ــن أشــار إىل رجــوع  ،
 .(العقو  الدريةيف )بن عبداهلا ي او ،4/515

واالسيتاباثة ابلنييب   يوا  التوسيملقوله  علي اجلفريعلل الشيخ  احملاورهذا ملاذا ينكر   مل   ري بعدوال أ
 صلل هللا عليه وسلم ؟
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 ،فسـبحان هللا كيـف انقلبـت احلـال حـىت عـد املعـروف منكـرا ،بل نب اإلنكار على من يقـول  ـالف ذلـك
 واملنكر معروفا !!

( ووضـعه بـني قولـه تعـاىل  اي رسيو  هللا)  الشيخ علي اجلفيريالم على قص ك احملاورمث ما هذه اجلرأة  من 
يَن وَن َعيني َعبَياَ َع  »و «  َأَإلَيٌه مَّيَه اَّللََّ  »وبـني قولـه «  َوَإَذا َسأََلَم َعَباَ ي َع َ  فََإ  َ َقرَييبٌ  »:  يَتكي َإنَّ الَّيَذيَن َيسي

خ ل وَن َبَهنََّم َ اَخرَينَ   إىل الكفر اضطرارا ؟؟ !! أيريد أن يضطره، « َسَيدي
( يســتلهبم أنـه اختــذ إهلـا مــع هللا  وأنـه اســتكرب عــن   لمــد( أو )  رسـول هللا) الشييخ علييي اجلفييريهـل قــول 
 عبادته ؟؟!! 

 
 ]ابن تيمية يستحسن النداء الذي أشكره احملاور[

 استحسن هذا النداء ؟  ابن تيميةإذا علم  أن احملاور فماذا تقو  أيها 
 ( : الكلم الطيبيف كتابه )  ن تيميةابيقول 

 فصل يف الرجل إذا خدرت رجله :»
جـل: اذكـر ، فقـال لـه ر رضت هللا عنهمـا، فخـدرت رجلـه عبدهللا بن عمرد : كنا عنقال اهليثم بن حنشعن 

 .«(، فكتمنا نشط من عقالاي حممد: ) أحب الناس إليك، فقال
ب الفضـائل وعـده مـن فا ملدعت السلفية ـ  أورده هنـا يف ابـ خال ابن تيميةوهذا األ ر مع أنه ضعيف إال أن 

بـذلك  ابين تيميية فهـل يكـون ،( يف بعل احلاالت  اي حممد(، فهو بذلك يرشدان إىل أن نقول: الكلم الطيب)
 دعاان إىل عبادة غري هللا  ؟؟!!

ابب مـا يف )(  ياراقذ ) يف كتـاب النووي، و(اق ب املفر يف كتاب ) البخاري اإلماموذكر احلديث أيضا 
يف  اإلميام ابين اجليزري، وذكـره ابختصـار (عميمل الييوم والليليةيف ) بين السي ا ، واإلمـام(يقوله إذا خدرت رجلـه

( وكان حتفة الذا رينيف ) الشو ا وبسط الكالم عليه  ،( القو  البديهيف )  السخاويو ،( احلصن احلص )
 :اله ا ق

حملبــوب األعظــم لكــل مســلم هــو رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وا ،قــد يكــون مرجــع مثــل هــذا التجريــب» 
   «..فينبغت ذكره عند ذلك

 (  ـ ابب ما يقوله من خدرت رجله)   حتفة الذا رينـ راجع 
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، وأي ( أي إشـكالهللا رسيو ) ، أو  (  اي حمميديروا يف قول القائـل  فهؤالء العلماء وغريهم بل مجهورهم مل
 .الذي ينبغت على املسلم أن يذكره ،م الطيببل ذكروه يف الكل  .غلو

 
 ]مفهوم احلياج الين فية[

( مــع اعتقــاده أن النــيب يســمع بقــدرة هللا تعــاىل ؟ أيكــون ذلــك كفــرا  اي رسييو  هللا)  اجلفييري مث مــاذا يف قــول
 يستوجب الدخول يف النار ؟

عنـــــــه ؟؟    أمل أيت يف  أن امليـــــــت يســـــــمع قـــــــرع نعــــــال املشـــــــيعني لـــــــه إذا انصـــــــرفوا الصييييييحيح أمل أيت يف 
أنه صلى هللا عليه وسلم أمر بقتلى بـدر فـتلقوا يف قليـب مث جـاء حـىت وقـف علـيهم وانداهـم أب)ـائهم   الصحيح 

 .هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ؟ ف ين وجدت ما وعدين ريب حقا ،و  فالن ابن فالن ،ابن فالن اي فعن: 
والذي بعث  ابحليق ميا أشيتم نمسيه »ن أقوام قد جيفوا ؟ فقال : ما ختاطب م ،  رسول هللافقا  له عمر : 

 .«ولكنهم ال يستطيعون بوااب ،ملا أقو  منهم
فهل اعتقادان أن النيب صلى هللا عليـه وسـلم يسـمع النـداء بقـدرة هللا تعـاىل  ،وإذا كان الكافر يسمع بعد موته
 .شرك ؟؟!!  إن هذا لشتء عجيب

ان ذلـك ويف بيـ ،ا جنوز أيضا )اع بعل األحياء أصـوات األمـوات بقـدرة هللا تعـاىلونقول له إنن احملاورونهبيد 
 :103( ص  الروحيف كتاب ) ابن القيميقول 
  -صــلى هللا عليــه وســلم  –: ضــرب رجــل مــن أصــحاب رســول هللا رضــت هللا عنهمــا قــال ابيين عبيياسعــن » 

 صـلى هللا عليـه فـتتى النـيب ،حىت ختمهـا ج امللمسور ، ف ذا قرب إنسان يقرأ قرب وهو ال إسب أنه قرب خباءه على
 سييورج امللييمإنسـان يقــرأ فـ ذا قــرب  ،ضــربت خبــائت علـى قــرب وأان ال أحسـب أنــه قــرب ،رسـول هللاوسـلم فقــال :   

:  الاميذيقـال « ، تنجييه مين عيذاب القييناشعية املنجييةهيي امل»: حىت ختمها، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم
 .«بهذا حديث حسن غري

 
 ]ابن تيمية ينقمل حا ثة سعيد بن املسيب[

يف أ م احلــرة يسـمع األذان مــن  سيعيد بيين املسييبوكـان : ] 78( ص لفرقييانيف كتابـه )ا ابين تيميييةول ويقـ
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 [. وكان املسجد قد خال فلم يبق غريه ،يف أوقات الصلوات صلى هللا عليه وسلمقرب رسول هللا 
مين ، مثـل كتـاب )مموات فلرياجع ما كتبه أهل العلم يف ذلـك يف كتـبهومن أراد أن يعرف املهبيد عن )اع األ

( اليروح) ، وللقيرطيب (رج يف أحيوا  امليوتل وأميور ا خيرجالتيذ ، و)فظ ابين أيب اليدشياللحيا( عاش بعيد امليوو
أهييوا  القبييور وأحييوا  ، و )للحييافظ السيييوطي( القبييورشييرح الصييدور بشييرح حييا  املييوتل و و) ،البيين القيييم
فقـط بـل هـو  اجلفيريليتبني له أن القول جبواز )اع األموات ليس قـول ، البن ربب احلنبلي(  النشورأهلها إىل

كمــا علمنـا الرســول   ،وإذا كـان امليــت يسـمع فيجـوز عنــد ذلـك خماطبتــه ونـداؤه ،قـول مجهـور أهــل السـنة واجلماعــة
السيعم علييكم أهيمل اليداير »هلـم : صلى هللا عليه وسلم عند الذهاب إىل املقابر أن راطـب أهـل القبـور فنقـول 

 . « وإان إن شاء هللا بكم الحقون ،ويرحم هللا املستقدم  و املستأخرين ،من املؤمن  واملسلم  
 وغريه ـ  مسلم ـ أخرجه

 
 ]احملاور خيالف مذهب اجلمهور[

ا يف الوجـه الثـاين ون كمـخالف مجهور علماء املسلمني و زعم  أن املوتى  ال يسمع احملاورولكن املشكلة أن 
 الشييخ عليي اجلفيريفـتظهر أن  ،اآل ت القرآنيـة الـيت مل يفهـم معناهـا ، وقد استدل على ذلك ببعلمن شريطه

، وخـالف رأي اجلمهـور ( خـالف األدلـة وخـالفاملي  ال يسمهولكن القـول أبن ) ،الكرمي أيضا خالف القرآن
ســـابقة الـــيت ذا رجـــع إىل أي كتـــاب مـــن الكتـــب الإ املنصيييفوالقـــارئ ، األحاديـــث الصـــحيحة الـــيت مـــرت بعضـــها

 . ذكرانها تبني له احلق
واعترب قول القائل  أن  امليت يسمع جاء بسبب إمهـال قضـية  ،واضح عندما أنكر )اع املوتى احملاورفخطت 

 .ر بطالب علم أن تظهر منه أمثاهلاوأن ذلك يعترب من األخطاء اجلسيمة يف املعتقد وال ند ،التوحيد
 يف الوجه الثاين من شريطه :   اجلفرييف معرا الرد على  احملاورن  ا قاله وكا
، و الظلمــات  ، يسييمه وويييب فكأشييه يقييو  إن اقعمييل  البصييرياحلييي مثييمل املييي إن الــذي يقــول أبن »
 .والتوحيد كاإلشراك ،والكفر كاإلميان ،والظل كاحلرور ،كالنور

َمه  مَ  » مث قا  هللا : َ ي سي َمٍه مَّن يف اليق ب ورَ َإنَّ اَّللَّ  . «. .فهل بعد كالم هللا كالم «  ن َيَشاء َوَما َأشَ  مب سي
حيــث كــان مــن املفــرتا أن يقــول : إن  ،وإذا أمعنييا النظيير يف عبارتييه السييابقة وبييدان أشييه أخطييأ يف التعبييري
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  ... اخل.يسمع ونيب فكتنه يقول إن األعمى كالبصري ،الذي يقول أبن امليت مثل احلت
فـاألوىل أن يعيـد   .وهـذا خـالف مقصـوده ،وإال ف نه بكالمه السابق يثبت )اع املوتى وينكر )اع األحياء 

  .صياغة عبارته السابقة إن أراد نشر الشريط من جديد

 
 ]مه ابن القيم يف  تابه الروح[

ابين ومع ذلك ستدع  ،شريطه ، ألهنا تتعلق ابلوجه الثاين مناملستلة وال أريد هنا أن أبسط الرد عليه يف هذه
 : 59 ( ص الروح به، فيقول يف كتاب ) رمحه هللا يرد عليه فيما استدل القيم
َمٍه مَّن يف اليق ب ورَ  »قوله تعاىل » فسياق اآلية يدل على أن املراد منهـا الكـافر امليـت القلـب  « َوَما َأشَ  مب سي

ومل يــرد  ، القبــور ال تقـدر علــى إ)ـاعهم إ)اعــا ينتفعـون بــهكمـا أن مــن يف  ،عـه إ)اعــا ينتفـع بــهال تقـدر علــى إ)ا
م أهنــم يســمعون كيــف وقــد أخــرب النــيب صــلى هللا عليــه وســل  ،ســبحانه أن أصــحاب القبــور ال يســمعون شــيئا البتــة

وشـرع السـالم علـيهم بصـيغة اخلطـاب للحاضـر  ،، وأخـرب أن قتلـى بـدر )عـوا كالمـه وخطابـهخفق نعـال املشـيعني
 .«. .وأخرب أن من سلم على أخيه املؤمن رد عليه السالم  ،الذي يسمع

أيضا وقه يف هذا اخلطيأ اجلسييم يف املعتقيد ي يف رأييم ي واليذي ابن القيم أن  احملاورفهمل ترك أيها اقخ 
أم أشيم أشي  ومين تبعيم بسيبب سيوء  ،ال ودر بطالب علم أن يظهر منه شتيجة إ اله لقضية التوحيد أيضا

  هذه اقخطاء ؟  فهمكم وقعتم يف
ب على الوجه الثاين فسننقل أدلة أخرى وأقواال كثرية من كالم مجهور أهـل يوإذا يسر هللا أن أكتب يف التعق

 .الشيخ اجلفريالعلم يف هذه املستلة يف نييد 
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 همل العارفون يعلمون الابيب ؟
 

 تعليق للمحاور[]
وأراد أن يثبــت أن  ،علييم الابيييبمل يوفــق فيــه ـ إىل  ـ الــذي التوسييملبعــد كالمــه عــن  احمليياور الناصييحانتقــل 

 فقال : ،يفالف نص القرآن الكرمي يف هذه املستلة الشيخ علي اجلفري
َريَم اليابَيييييَب َإالَّ  »، ربان أن الغيـــب ال يعلمــه إال هللاالقــرآن الكــرمي يفــ] ييَماَواَو َواقي ق ييمل الَّ يَيعيلَيييم  َميين يف السَّ
 .[أبن العارفني يعرفون الغيب يقول اجلفري، لكن «اَّللَّ  

 
 ]من  عم اجلفري[

 يقول فيه :   الشيخ علي اجلفريمث جاء مبقطع من كالم 
لكـن صـاحب الغيــب املطلـق يطلـع مــن شـاء علـى القــدر الـذي يشـاؤه  ــا هـو غيـب مقيــد يف ذهـن النــاس. »

 .«هذا النوع من الغيب يطلع هللا عهب وجل من شاء من عباده عليه
 

 نف[]تعقيب للمص 
 أقول :

 (.العارف  يعرفون الابيبملقطع الذي جاء به احملاور أبن )مل يكن يف ا 
ده علـى شـتء : إن هللا يطلـع مـن شـاء مـن عبـاألن الشـيخ قـال ، يصـدق يف مـدعاهالناصـح مل احملاورأي أن  

  (.العارفون يعرفون الابيبمن الغيب، ومل يقل )
َعاَ   اليابَييَب َفَع ي ظيَهر  َعَلل َغييبَيَه  »فقد قال تعاىل :  ،الفا لهموافق للقرآن وليس خم اجلفري وهذا الذي قاله

ا إَ  أنه ال يطلع أحدا من خلقـه علـى يف تفسري هذه اآلية : ]..  ابن  ثري، ويقول «الَّ َمَن اريَتَضل َمن رَّس و َأَحدا
ري ابين  تفسي.   ـ [ول امللكـت والبشـريوهـذا يعـم الرسـمث قـال : ]  [..أطلعـه هللا تعـاىل عليـهشتء من علمه إال  ا 

 ـ  284 ص 6ج   ثري
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 ]ابن تيمية واخلوار [
بـل يطلعـون علـى شـتء  ،ومعىن هذا الكالم أن اخللق ال يستطيعون أن يطلعوا على الغيب مـن عنـد أنفسـهم

الـــرؤ   وقـــد يطلعهـــم هللا تعـــاىل علـــى شـــتء مـــن الغيـــب عـــن طريـــق الـــوحت أو الفراســـة أو ،منـــه إذا أراد هللا ذلـــك
ابين ـ ويف ذلـك يقـول  ابملكاشفة أو عن طريق الكرامة ـ اليت قد يسميها البعل ،يراها الرجل أو ترى له ،الصاحلة
 :تيمية
 .  «، وإما تصرف وهت من جنس القدرة اخلارقةوهت من جنس العلم اخلارق ،كاشفةخوارق العادات إما م»

 سطية أيضا عند كالمه عن األولياء ـوراجع العقيدة الوا ،548/   10  اموع الفتاوىـ 
 

وأما خواص الناس فقد يعلمون عواقب »من اموع الفتاوى :  65وقال يف اجمللد احلادي عشر ص 
 .«..أقوام مبا  شف هللا هلم

 
 ]معرفة الابيب[

 وإليم بعم املواقف الا أطله هللا تعاىل شبيه علل شيء من الابيب :
: علـى قـربين فقـال صلى هللا عليـه وسـلم عنهما قال : مر رسول هللا رضت هللا ابن عباسعن  الشيخانروى 

ــ . «، وأمييا ا خيير فكييان ميشييي ابلنميميية بيي  النيياسا أحييد ا فكييان ال يسييتين  ميين بولييه، أمييإهنمييا ليعييذابن» ـ
 ـ  6052حديث رقم 

 .عادةألن عذاب القرب غري مشاهد للبشر  ،وهذا معناه أن الرسول اطلع بقدرة هللا على أمر غييب
صـلى هللا عليـه  : كسـفت الشـمس فصـلى رسـول هللاعنهـا قالـت أمسياء رضيي هللاعـن  البخاريوكذلك روى 

 مث قال :  ،وأ ىن عليه ،مث محد هللا وسلم
 .«حىت اجلنة والنار ،ما من شئ   أ ن أريته إال رأيته يف مقامي هذا»

 ـ صحيح البخاريمن  86ـ حديث رقم  
فقال لرجل ـ  ،شهدان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنينا»قال :  يرجأيب هر عن  مسلموكذلك روى 

 . ن يدعى ابإلسالم  ـ هذا من أهل النار
الرجـل الـذي قلـت آنفـا  ،فقيـل :   رسـول هللا ،فلما حضران القتال قاتل الرجل قتاال شـديدا فتصـابته جراحـة
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 .اتوقد م ،ف نه قاتل اليوم قتاال شديدا ،إنه من أهل النار
 .فقال صلى هللا عليه وسلم : إىل النار

فلمـا كـان  ،، ولكـن بـه جراحـا شـديدامـا هـم علـى ذلـك إذ قيـل أنـه مل ميـتفبين ،فكاد بعل املسلمني يراتب
 .يل مل يصرب على اجلرا  فقتل نفسهمن الل

                          .   «..، أشـــــــــهد أين عبـــــــــد هللا ورســـــــــولهبـــــــــذلك فقـــــــــال: هللا أكـــــــــرب صـــــــــلى هللا عليـــــــــه وســـــــــلمفـــــــــتخرب النـــــــــيب 
 ـ 47يف كتاب اإلميان / ابب  مسلمـ أخرجه 
 

ويف هــذا احلـــديث أخــرب النـــيب صــلى هللا عليـــه وســلم مبصـــري الرجــل قبـــل أن يقاتــل، وهـــذا إخبــار عـــن الغيـــب 
 . عالم هللا إ ه

العشرج يف حديث وكذلك ف ن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب كثريا من الصحابة أبهنم من أهل اجلنة كما 
 .وهذا كله من علم الغيب ،املبشرين

 للصيياحلي( سييبمل اهلييدك والرشييا ، وكتــاب )للقاضييي عيييام( الشييفاجــع إىل كتــب السـرية ككتــاب )ومـن ير 
 .إخباره بكثري من األمور الغيبية صلى هللا عليه وسلم ند أن من معجهباته

، وأن هللا قد يطلع من شاء من عباده على ملطلقىل عامل الغيب اذكر أن هللا تعا احلبيب علي اجلفريمث إن 
 شتء من الغيب املقيد يف أذهان الناس.

ف نـه يكـون قـد أخـرب مبـا هـو غيـب يف  ،والعبد إذا اطلع على شتء من الغيـب بقـدرة هللا مث أخـرب غـريه بـذلك
 ألن هللا تعاىل أطلعه عليه وأظهره له.  ،ألنه مل يعد ابلنسبة له غيبا ،ذهن غريه

 
 و ج إىل ابن تيمية[]ع

 :(  حيث يقول ما نصه110ص  16 ج اموع الفتاوىكما يف )  ابن تيميةومبثل هذا الكالم أيضا يقول 
ا »الذي قال فيه  ،وهذا هو الغيب املطلق عن مجيع املخلوقني.. »  .« َفَع ي ظيَهر  َعَلل َغييَبَه َأَحدا
 ، ف منا هو غيب عمنجلن أو اإلنس وشهدوهأو ا : ما علمه بعل املخلوقات من املالئكةالابيب املقيدو

 .ليس هو غيبا عمن شهده ،غاب عنه
ي غيبـــا عمـــن غـــاب عنـــه مـــن فيكـــون غيبـــا مقيـــدا ـ أ ،والنـــاس كلهـــم قـــد يغيـــب عـــن هـــذا مـــا يشـــهده هـــذا
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 .اشتهل .«، ال عمن شهده ـ ليس غيبا مطلقا غاب عن املخلوقني قاطبة املخلوقني

 
 ]ابن تيمية يعلم الابيب[

قــول يف اجلــهبء االثــاين مــن كتابــه ابلغيــب، في ابيين تيميييةيف إخبــار شــيخه  ابيين القيييمإلــيكم أيضــا نــص كــالم و 
 :393ص الفراسة( أ ناء كالمه عن لك مدار  السا)

 .ـ رمحه هللا ـ أمورا عجيبة تيميةابن شيخ اإلسالم  فراسة ولقد شاهدت من»
 .ماتدعت سفرا ضخ، ووقائع فراسته تسوما مل أشاهده منها أعظم وأعظم

وأن دمشق ال  ،وأن جيو  املسلمني تكسر ،أخرب أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعني وستمائة
 .وهذا قبل أن يهم التتار ابحلركة  .وأن كلب اجليش وحدته يف األموال ،وال سيب عام ،يكون هبا قتل عام

وأن  ،لتتـار وقصـدوا الشـام : أن الـدائرة واهلهبميـة علـيهممث أخرب الناس واألمراء سـنة ا نتـني وسـبعمائة ملـا )ـرك ا
فيقـول : إن شـاء  ،فيقال له : قـل إن شـاء هللا ،وأقسم على ذلك أكثر من سبعني ميينا ،الظفر والنصر للمسلمني

 .هللا )قيقا ال تعليقا
أهنــم  احملفييوظ اللييوحكتــب هللا تعــاىل يف   ،ال تكثــروا قليي  : ،فلمــا أكثــروا علــت قييا  :  .و)عتــه يقــول ذلــك
 وأن النصر جليو  اإلسالم. ،مههبومون يف هذه الكرة

 .«..صر قبل خروجهم إىل لقاء العدووأطعمت بعل األمراء والعسكر حالوة الن قا  :
 إىل أن قال عنه: ابن تيميةفراسة أنواعا أخرى من  ابن القيممث ذكر 

 .ينطق به لساينعليه، ومل   ا عهبمت وأخين  غري مرج نمور ابطنة ختتص يب»
 ،وأان أنتظــر بقيتهــا ،، وقـد رأيــت بعضــها، ومل يعــني أوقاهتــاحييوا ث  بييار جتييري يف املسييتقبملوأخـربين بــبعل 

 .ابن القيمانتهى كالم . «وهللا أعلم ،وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته
 ،..ابين القييم  يف املستقبل ومبـا يف ابطـن يفرب مبا هو مكتوب يف اللو  احملفول ومبا سيحد ابن تيميةفهذا 

 ؟احملاورفماذا تقو  فيه أيها 
 وا عل علم الابيب ؟ ،بذلم خالف شص القرآن ابن تيميةأيكون  
 ي إن هللا أطلعه علل بعم اقمور من ابب خر  العا او ؟  اجلفريأم تقو  ي  ما يقو   
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أو عــن غــريه  ــن ينتســب إىل علــم  شيييخ اجلفييريالمنقــوال عــن  ابيين تيميييةعــن  ابيين القيييمولــو كــان مــا نقلــه 
ولـيس  ،..التصوف حلكم  عليه خصومه ابلكفر وادعـاء الربوبيـة ومحلـوا عليـه اآل ت الـيت وردت يف فرعـون ومنـرود

خ ل وَن َبَهينَّمَ  »بقولـه تعـاىل  اجلفيريهذا ببعيد عندما يعارضون  يَن وَن َعيني َعبَياَ َع َسيَيدي يَتكي  َ اَخيرَينَ  َإنَّ الَّيَذيَن َيسي
ابيين ولكــن إذا علمــوا أن ، (اي رسييو  هللاوقــال )  صــلى هللا عليــه وســلم وخماطبــة النــيب التوسييملجملــرد أنــه جــوز « 

 وظل شيخ اإلسالم وحجة األانم !! ،كان األمر هينا  اجلفري يقول أيضا مبثل قول تيمية
 أليس هذا غريبا ؟  

وهللا  ،ن ، ولكنييه عزيييز الوبييو  يف هييذا الزمييانفاإلشصيياف ميين صييفاو املييؤم ،اي إخييوا  شريييد اإلشصيياف
    .املستعان

 
 ]معرفة الابيب يف مفهوم ابن القيم[

أبن علــم الغيــب عنـد هللا وحــده، ولكنــه رمبـا يطلــع مــن  الشييخ اجلفييريونرجـع ونقــول إن احلــق هـو كمــا قــال 
هلــم ذلــك يقظــة كمــا  ،  أو يكشــف ، عــن طريــق معجــهبة، أو كرامــة، أو رؤ علــى شــتء مــن ذلــك شــاء مــن عبــاده

اصـطلح عليـه أهـل السـلوك  ، وهـذا األمـر اخلـارقلى سـارية وجيشـه،وانداه فسـمع صـوتهع عمر بن اخلطاباطلع 
 .، وقد مر الكالم عليه(الكشفو)وه  )

 ص 1( ج ميدار  السيالك يف  ) ابن القييمكما يقول   ،ولغري الصاا ،ورمبا يقع هذا الكشف لغري املؤمن 
111  : 
 ، وهت نوعان :الفراسة قوة البصرية وضعفها تكونب وعلى حس»

 .ة أبهل اإلميانخمتص ،فراسة علوية شريفة
وجتريــد  ،ل الر ضــة واجلــوع والســهر واخللــوةوهـت فراســة أهــ ،رمشــرتكة بــني املــؤمن والكــافدنيئــة فراسـة ســفلية و 

 . الباطن من أنواع الشواغل
 . «السفلية يباو، واإلخبار ببعم املاب شف الصورفهؤالء هلم فراسة 
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  ن فيكون ؟  ءهمل الويل يقو  للشي
 

 ]تعليق للمحاور[
 : الناصح احملاورقال 

ييَماَواَو َواَقريَم َوَإَذا َقَضييل  »،  إذا أراد شــيئا قــال لــه كــن فيكــونالقــرآن الكــرمي يفــربان أبن هللا»  بَييَديه  السَّ
َا يَيق و   َله    ن فَيَيك ون    .«ولياء إذا قالوا للشتء كن فيكونيقول أبن األ فرياجل، لكن « َأميراا فََإهَّ

 : يقول فيه اجلفريء مبقطع من كالم مث جا
 .«فأطع  عبدي أهبم أن تقو  للشيء  ن فيكون»

 
 ]تعقيب للمصنف[

مث جعلــه معارضــا لنصــوص القــرآن  احمليياور هبــذا الشــكل الــذي يفعلــهي الشيييخ اجلفيير إن قطــع كــالم  :أقييو 
رمبـــا ينقـــل هـــذا  فيييريالشييييخ اجل، ألن صـــفني إضـــافة إىل العلمـــاء املخلصـــنيعنـــد العقـــالء املنالكـــرمي أمـــر ال نـــوز 

 ،.. فبـــرت الكـــالم يســـقط املؤاخـــذة بـــه.،  أو ينقلـــه كـــت ر مـــرويأو يفســـره، الكـــالم عـــن شـــخص، أو يـــرده وينكـــره
   .خصوصا إن كان انقله أخطت يف بعل ما نقل سابقا وقام ابلتدليس ـ ولوعن غري قصد ـ

: رمحـــه هللا يقـــول أيضـــا ابييين تيمييييةخ أن الشـــياحملييياور ( فلـــيعلم القيييص واللصيييقا أردان أن نتبـــع سياســـة )وإذ
 ـ   377 ص 4ـ الفتاوى ج                                  «أطع  أبعلم تقو  للشيء  ن فيكون»

 فهمل سيكون بذلم  فر وخر  عن امللة  وعارم شص القرآن الكرمي ؟؟ 
 .بزيتم خريا أفتوان مأبورين

 
 ]الر  التفصيلي[
 :فنقول احملاورصيلت على ما أورده أما الرد التف

إن من يعتقد أن بعل األولياء قد يصلون ـ بتوفيق هللا تعاىل هلـم ـ إىل درجـة  يقولـون للشـتء كـن فيكـون إذا 
األوليـاء ال يصـلون إىل هـذه  ألن هللا تعـاىل مل يقـل إن ،ف ن هذا األمر ليس معارضا للقـرآن الكـرمي  ،أراد هللا ذلك
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، وإمنــا أن املكــون احلقيقــت هــو هللا تعــاىل، أي رة هللا تعــاىلمث إن الــويل إذا قــال ذلــك فحــد  فهــذا بقــد ،الدرجــة
 .أجرى ذلك على يد بعل عباده كرامة له من ابب خوارق العادات

الشييخ عليي بعـل كـالم يقطـع  احملياور ولكـن املشـكلة أن ،فتوضيح األمر على هذا الشـكل ال إشـكال فيـه
مث يقـوم هـو ويسـتنتج منـه مـا يفـالف القـرآن  ،مستشهدا به دون أن نعرف حقيقـة رأي الشـيخ فيمـا يقولـهاجلفري 

وذلــك إمــا لتدليســه وعــدم إتيانــه بكــالم الشــيخ كمــا ينبغــت أو  ،يف زعمــه مث يلــهبم الشــيخ أنــه يفــالف نــص القــرآن
  .بسبب سوء فهمه

 وآفته من الفهم السقيم       و م من عائب قوال سليما     

 

 ]ابن تيمية يرك ما عابه احملاور علل اجلفري[
حيـث رمحـه هللا تعـاىل  ابين تيمييةوهـو  ،يف بيان هذه املستلة حملاورا وإسن بنا هنا أن ننقل كالم من يعتد به

 ة  :يقول يف بيان تفضيل اإلنسان وقوته والدرجة اليت قد يصل إليها  على درجة وقوة املالئك
قريـة قـوم لـو  علـى  وذكـر قصـة جربائيـل أبنـه شـديد القـوى، وأنـه محـل ،زعم بعضهم أن امللك أقوى وأقدر»

 . ريشة من جناحه
وقـال النـيب صـلى هللا عليـه  ،فتغرق مجيع أهل األرا بدعوة نو  ،فقد آتى هللا بعل عباده أعظم من ذلك 

رب أشعو أغين مدفوع ابقبواب لو أقسم عليل »و « إن من عبا  هللا من لو أقسم علل هللا قبره»وسلم : 
 .وهذا عام يف  مل اقشياء، «هللا قبره

إن مــن عبــاد هللا مــن لــو أقســم علــى هللا أن يهبيــل جــبال، أو اجلبــال عــن أماكنهــا  :وجــاء تفســري ذلــك يف آاثر
 .وهذا مبالغةوأن ال يقيم القيامة ملا أقامها.  ،ألزاهلا

، هـو هنمـا يف احلقيقـة يـؤوالن إىل واحـد، ألة خلقت فيه، وهذا بـدعوة يـدعوهاو إن ذلك يفضل بق :وال يقا 
 .ا من أجله يفضل القوي على الضعيفوم ،مقصود القدرة ومطلوب القوة

عبـدي، أان أقـول للشـتء كـن   »: صـنعون يف اآلخـرة وقـد جـاء يف األ ـر، فكيـف تن هـذا يف الـدنيامث هب أ
أبعليم حيييا ال ، أطعــين ،   عبـدي أان احلـت الــذي ال ميـوتفيكييونأطعي  أبعلييم تقيو  للشيييء  ين ، فيكـون
، فهــذه «، مــن احلـت الـذي ال ميـوت إىل احلــت الـذي ال ميـوتأن املـؤمن نتيــه التحـف مـن هللا»: ، ويف أ ـر«متيوو

  .«وبه ميشت ؟ فال يقوم لقوته قوة ،، وبه يبطشوبه يبصر ،يف ال وهو ابهلل يسمعك  ،غاية ليس وراءها مرمى
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 ( ـ  377ـ  376/  4 اموع الفتاوىمن )   ابن تيميةنتهى كالم ـ ا

 

 ] عم آخر البن تيمية يعز  املعىن السابق[
مــن  ا لييد العاشيير يف ، فيقــول رمحــه هللااملعــىن الســابقيف بيــان  ابيين تيميييةوإلــيكم نصــا آخــر أيضــا مــن كــالم 

 : 549 فتاواه ص
ه وهـو يف منامـ الشييخ عبيد القيا ر: أنـه رأى )عتهـا منـه، وأظـين ين بين النحياسحمييي اليدحد ين أيب عن »

وميين اتبييه  ،وميين تصيرف حبولنييا ألنييا ليه احلديييد ،ميين بيياءان تلقينياه ميين البعيييديقـول إخبــارا عـن احلــق تعـاىل: ) 
 .(ترك من أبلنا أعطيناه فو  املزيد، ومن مرا ان أر ان ما يريد

 .هذا من جهة الرب تبارك وتعاىل قل  :
 .واآلخراتن الطاعة واملعصية ،عبادة واالستعانةفاألولتان ال

تقيرب  من تقيرب إيل شيينا تقربي  إلييه ذراعيا، ومين»: كما قال تعاىل  ،عبادته وحدهفالذهاب إىل هللا هت 
 .«، ومن أات  ميشي أتيته هرولةإيل ذراعا تقرب  إليه ابعا

 .ال ابهللف نه ال حول وال قوة إ ،والتقرب يوله هو االستعانة والتوكل عليه
 .«من سره أن يكون أقوك الناس فليتو مل علل هللا»ويف األ ر
ييب ه   »: ل تعــاىل، وقــا«التو ييمل  يياع اإلميييان»: سييعيد بيين ببييريوعــن  ، « َوَميين يَيتَيوَ َّييملي َعلَييل اَّللََّ فَيه ييَو َحسي

َتَجاَب َلك مي  »: وقال َتاَبيث وَن رَبَّك مي فَاسي  .« َإذي َتسي
، فإشيه يفييد قيوج العبيد وتصيريف الكيون ،ضـا سـبب جللـب املنـافع ودفـع املضـاروهذا على أصح القـولني  أي

، اترة مبــا يوافــق األمــر ،يتصييرفون ويييؤثرونوبــه  ،وهلــذا هــو الغالــب علــى ذوي األحــوال متشــرعهم وغــري متشــرعهم
 واترة مبا يفالفه.

يرَ ي رَيد  اَّلل   َبك م   »: كقولـه  ،( يعين املراد الشرعتمن اتبه مرا انوقوله ) َر َوالَ ي رَيد  َبك يم  اليع سي : ، وقولـه«اليي سي
ييَف َعيينك مي  » َفَ  َعييمَل َعلَييييك م مَ ييني َحييَرٍ  َوَلَكيين ي رَيييد  لَي َطهَّييرَ  مي َولَي ييَتمَّ  »: ، وقولــه« ي رَيييد  اَّلل   َأن خي  َمييا ي رَيييد  اَّلل   لََيجي

 .، هذا هو طاعة أمره«شَعيَمَته  َعَلييك مي 
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وليييئن »، ويف احلـــديث الصـــحيح : (1)« وأشييي  اي عمييير ليييو أطعييي  هللا قطاعيييم»: يثوقـــد جـــاء يف احلـــد
 [.«.. ولئن استعاذ  قعيذشه ،سأل  قعطينه

 
 ]ابن تيمية يف قفص االهتام[

فلمـاذا   تـرى نـرى املخـالفني  ،الشييخ عليي اجلفيريند أنه يوافـق  ابن تيميةواملنصف الذي ينظر يف كالم 
ابين  بينما نراهم  ميرون على ما قالـهويضعونه يف قفص االهتام   الشيخ علي اجلفريما يقوله واحملاورين إاكمون 

 ؟؟  البن تيميةوحالال  اجلفري مرور الكرام ؟؟  أيكون حراما على تيمية
ومـن علـى منهجـه ـ  صـاحب  احملياوروجتعلـه ـ يف عيـون  اجلفيريولكنها تضـع مـن قـدر  ،إهنا نفس الكلمات

 وجتعله  شيخ اإلسالم  وحجة األانم ؟؟ !!   ابن تيميةينما ال تؤ ر يف مكانة  ب ،عقيدة فاسدة

                                                
 يف هذا احلديث ما أييت :   )1(

:  وقع فيه تصحيف، وأغلب الظن أنه ليس من الشيخ ابن تيمية رمحـه هللا تعـاىل، بـل مـن الناسـخ أو مـن جـامع الفتـاوى، وقـد تصـحف لفـ  )  أوال 
 300/  2كمـا يف امـع الهبوائـد )   (، والطـرباين يف األوســـط 1152( حـديث رقـم )  675/  2ابة )عم ( إىل ) عمر (، فقد روى أمحد يف فضائل الصح

(، كلهــم مـن طريــق : اهليـثم بـن مجــاز البكـاء عــن  377/  8(، واخلطيــب يف اتريـخ بغـداد ) 1990( حــديث رقـم  ) 727/  1(، واحلـاكم يف املسـتدرك )
إن أاب طالـب مـرا فثقـل فعـاده النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم فقـال :   ابـن أخـت ادع ربـك الـذي بعثـك أن اثبت عن سـيدان أنـس رضـت هللا تعـاىل عنـه قـال: 

 ، فقام كتمنا نشط من عقال.«اللهم اشف عمت: »يعافيين ؟ فقال النيب 
 ا هـ  لف  احلاكم.«. وأنت   عم إن أطعت هللا ليطيعنك»فقال أبو طالب: إن ربك الذي بعثك ليطيعك. قال: 

، ولفـ  اخلطيـب «وأنـت   عـم إن أطعـت هللا ليطيعـك »، ولفـ  الطـرباين : «وأنت   عم إن أطعت هللا عهب وجل  أطاعك»ف  أمحد : ول
 «.وأنت   عماه إن أطعت هللا ليطيعنك: » 

علـى أكثـر وجــوه هـذا احلــديث الـذي اسـتدل بــه الشـيخ ابـن تيميــة وصـدره علـى حــديث البخـاري، الواقـع أنــه علـى أحسـن أحوالــه و :  و شييا
 التساهل املمكنة يكون ضعيفا.

(  : ]قال 8299وأما على ميهبان العدالة فهو حديث شديد الضعف، ألنه من رواية اهليثم بن مجاز البكاء وهو كما يف ) لسان امليهبان ( رقم )  
 لنسائت : مرتوك احلديث [ابن معني: كان قاصا ابلبصرة، ضعيف. وقال مرة : ليس بذاك. وقال أمحد : ترك  حديثه. وقال ا

:  لــو أن أحــد األئمــة الصــوفية كاإلمــام الغــهبايل أو غــريه ذكــر هــذا احلــديث ألقــام أانس الــدنيا ومل يقعــدوها، وقــالوا : إن فــالان يســتدل  و لثييا
 ابألحاديث الضعيفة، ومل يقبلوا له عذرا.

 الضعف ؟  فما يقول أولئك الناس حني يستدل الشيخ ابن تيمية ابألحاديث الشديدة
ى  وكم له ولتلميذه ابن القيم رمحهما هللا تعاىل من مثل هذا النوع، ولكن اإلنصاف عهبيهب، وال سيما يف زماننا هذا الذي غلـب فيـه اهلـوى علـ

 كثري من النفوس املنتسبة إىل العلم.
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  .أم غلو، أم شيء آخر؟  هللا أعلم ،أم تعصب ،أم بهمل ،أهي حماابج
ف منــا حــد  ذلــك بقــدرة    هللا تعــاىل و ذنــه علــى  ،إذا قــال للشــتء كــن فكــانالييويل  واحلــق كمــا تقــدم أن

وإمنـا ميكـن إسـناد الفعـل إىل العبـد مــن ابب  ،فاعـل احلقيقـت هـو هللا سـبحانه وتعـاىلوال ،اليويلسـبيل الكرامـة هلـذا 
وهـذا أمـر يعلمـه مـن  ،اجملاز حيث يسند فيه الفعل إىل غري فاعله مع وجود قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقـت

 .أو له معرفة األسلوب العريب ،درس علوم البالغة
وال يسـتطيع أي خملـوق ال ملـك وال نـيب وال ويل وال غـريهم  ، احلقيقت هلل وحدهف ننا نعتقد أن التدبري والتت ري

 .التت ري والتدبري من غري إذن هللا سبحانه وتعاىل
 .ف ان هلل وإان إليه راجعون على ضياع العلم
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 همل فقراء الصوفية يعلمون اقبمل ؟
 

 تعليق للمحاور[]
يييٌس نََيَ   » ،ربان أن أجـــل اإلنســان ال يعلمــه إال هللاالقــرآن الكــرمي يفــ]الناصـــح :  احمليياور قــال َري شَيفي َوَميييا تَييدي

َ َعَليٌم َخَبريٌ  " َأريٍم مَت وو    .[يقول  أن فقراء الصوفية يعلمون األجلاجلفري لكن ، «  َإنَّ اَّللَّ
 

 ]من  عم اجلفري[
 ـ يقول فيه :  على سياسة القصمث جاء مبقطع من كالم الشيخ ـ 

جـاءه أحـد فقـراء الصـوفية وقـال  ،يف دمشق يدرس يف دار احلـديثيف آخر عمره  وقد كان  نووياإلمام ال]
 . [بت فار)ل إىل نوى فقد دىن األجل، إن أحبله:   إمام

 
 ]تعقيب للمصنف[

 .(إذا   تستح فاصنه ما شئ ك الناس من كالم النبوة األوىل )إن  ا أدر  :قل 
إن فقـراء الصـوفية )  احملياوريف املقطـع الـذي جـاء بـه  الشييخ عليي اجلفيريأين قال   املنصفونأخربوين أيها 
يف شــريطه   احمليياورفــ نين اهتمــت )عــت يف البدايــة عنــدما اســتمعت إىل املقطــع الــذي جــاء بــه   .(يعلمــون األجــل 

هـذا فهـل يوجـد  ،( إن فقـراء الصـوفية يعلمـون األجـليقـول )  اجلفيريمن كالم الشيخ حىت يثبت مـدعاه مـن أن 
 يف املقطع السابق ؟ اجلفري القول من

  .الناصح احملاور وإذا كان موجودا وحجب عين فليعلمين أحد بذلك حىت ال أظلم 
أنـه جــاءه   اإلميام النيووينقـل قصــة يف ترمجـة ي الشييخ عليي اجلفيريـ  نـرى أن  املقطيوعففـت هـذا املقطـع ـ 

 ،( أي اقـرتب  ىن و )  .( )ـل إىل نـوى فقـد دىن األجـلإن أحببـت فار  ،  إمـامأحد فقراء الصـوفية وقـال لـه :) 
 .وأبي أرا سيقبل ،ومل إدد له مىت أجله ويف أي يوم سيموت

ورمبـا أن  ،بسبب عالمات مرضية ظهرت على النووي رمحه هللا اإلمام النوويفهذا الفقري رمبا ظن دنو أجل 
عـن طريـق رؤ  أو )  اإلميام النيوويوتعـاىل بـدنو أجـل هذا الفقري كان من األولياء الصاحلني وأعلمـه هللا سـبحانه 
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 .وهت من جنس العلم اخلارق ( فذهب وأخربه بذلك ،مكاشفة
عـن النـيب أيب سيعيد عـن  الامذيويف  ،فذهب وأخربه بـذلك اإلمام النوويورمبا أهلم هذا الفقري بدنو أجل 

 َإنَّ يف َذَلَم  اَيٍو ل َليم تَيَومسَ َ َ  »مث قـرأ : « نور هللااتقوا فراسة املؤمن ف نه ينظر ب»صلى هللا عليه وسلم أنه قال : 
». 

وا)عوا منهم ما يقولون، ف نه تتجلى هلم أمور صادقة.   ،: اقرتبوا من أفواه املطيعني عمر بن اخلطابوقال 
ته كنت )عه ف ذا أحبب ،وال يهبال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه» :قول هللا تعاىل الصحيح قد  بت يفو 
ويب  ،، فيب يسمع ويب يبصرذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشت هبا، وبصره الذي يسمع بهال

 .« ويب ميشت ،يبطش
من غري دليل  ،أو أن هذا الرجل كافر وفاسق ،يلقى يف قلبه أن هذا الطعام حرام الكشفوكثري من أهل 

فذهب وأخربه  ،اإلمام النوويقلب ذلك الفقري الصويف أنه قد دىن أجل  . فرمبا ألقى هللا تعاىل أيضا يف.ظاهر
  .بذلك

فاألجـل ال يعلمـه أحـد مـن البشـر يقينـا  إال إذا أطلعـه هللا تعـاىل  ،وهذا األمـر لـيس فيـه خمالفـة للقـرآن الكـرمي
ابيين ل بــه كمــا يقــو ) سييةالفرا( أو عــن طريــق ابيين تيميييةكمــا يقــول بــه ) ملكاشييفةاســواء عــن طريــق  ،علــى ذلــك

ع عضـو ال يعـيش معـه ، أو قطـكاإلصابة بـبعل األمـراا الفتاكـة  ،، أو عن طريق بعل العالمات الظاهرة(القيم
 .اإلنسان غالبا، فهذه عالمات على دنو األجل

 
 ]قصة سارية[

( ولــيس يف  اي سييارية اجلبييملعلــى موقــع ســارية وحالتــه فقــال: )  عميير بيين اخلطييابوإن الــذي أطلــع ســيدان 
َريَم اليابَيييَب َإالَّ اَّللَّ   »لفة لقوله تعاىل : ذلك خما قـادر أن يطلـع مـن شـاء  « ق يمل الَّ يَيعيلَيم  َمين يف السَّيَماَواَو َواقي

 من عباده على دنو أجله أو أجل غريه.
، اإلميام النيوويـ موجـودة يف ترمجـة ـ ومل نعلم حقيقة رأيه فيهـا  الشيخ علي اجلفريمث إن القصة اليت ذكرها 

 اإلميام النيوويـ تلميـذ  ابن العطار( عن ا  السوي يف تر ة اإلمام النووياملنه كتابه )يف السيوطيد نقلها وق
  .ذكرها ابملعىن اجلفري فكتن ،وفيها بعل االختالف ،ـ وكان مشاهدا للواقعة
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خمالفـة  فلـيس يف هـذا القـول ،قال إن الـبعل يعلمـون األجـل  عـالم هللا إ هـم ذلـك اجلفريوعلى فرا أن 
 .كما مر بيانه  ،للقرآن الكرمي والسنة

وأن عبـدا خـريه هللا بـني الـدنيا  ،عندما قال إنـه اختـار الرفيـق األعلـى أمل يعلم النيب صلى هللا عليه وسلم أبجله
  .كما يف األحاديث الصحيحة  ،وكان يقصد بذلك نفسه صلى هللا عليه وسلم ،واآلخرة فاختار اآلخرة

 ،يقــول قبــل موتــه بيــوم : إين رأيــت رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم البارحــة يف املنــام وهــذا عثمــان بــن عفــان
   .وأهنم قالوا : اصرب ف نك تفطر عندان القابلة ،ورأيت أاببكر وعمر

ملا خرج إىل املسـجد لصـالة الفجـر ـ يف اليـوم الـذي ضـربه ابـن ملجـم  ـ كـان ينشـد وهذا علت بن أيب طالب 
 دخوله إىل املسجد : ويقول يف طريقه قبل

 اشد  حيا ميم للموو    فإن املوو آتيم
 إذا حمل بوا يييم   وال جتزع من املوو  

 .حممدا وحزبه دا شلق اقحبةغ: استشعر دنو أجله فكان يقول  عنهرضت هللا بع وهذا 
 .(وحزبه حبة، حممدااليوم ألق اقيقول يف اليوم الذي مات فيه: ) رضت هللا عنه وهذا عمار بن  سر

رضـت للحسي   قـال ابين عمير( يـذكر أن  رحياشية املصيطفلنفسه يف شريط لـه بعنـوان )  احملاور والغريب أن
 احلسيي علــم أن  ابيين عميير(.   وهــذا يعــين أن  أسييتو عم هللا ميين قتيييملهللا عنهمــا وهــو ذاهــب إىل العــراق : ) 

  .أو ألن هللا أطلعه على ذلك ،من العالماتأما طريق علمه ف ما بسبب فراسته وما ظهر له  ،سيقتل يف العراق
وغــريهم مــن أئمــة اإلســالم والصــاحلني كمــا يف )  ،وكــذلك فــ ن مــن يقــرأ تــراجم الصــحابة والتــابعني واتبعــيهم

( وغريهـا نـد أن كثـريا مـن  صيفة الصيفوج( و )  طبقياو الشيافعية( و )  طبقاو ابن سيعد( و )  اتريخ بابدا 
بــل ألن هللا  ،وهـذا ال يعــين أهنـم علمـوا بـذلك مـن عنـد أنفسـهم ،بـدنو أجلهـم وبوقتـه املـؤمنني استشـعروا أو علمـوا

 .أعلمهم بذلك
( ينبغـــت  الثبيياو عنيييد املميياوكتـــااب عظيمــا يف هـــذا املعــىن )ـــاه )   اإلميييام احلييافظ ابييين اجلييو يوقــد ألــف 

  .الرجوع إليهللمحاور 
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 حياج اقشبياء يف قبورهم
 [تعليق للمحاور]

 :  راحملاو قال 
: يقـول اجلفيري، لكـن « َإشََّم َمي َيٌ  َوَإهنَّ يم مَّيَ ت يونَ  »، ان مبوت لمد صلى هللا عليه وسلمالقرآن الكرمي يفرب »

 ، هل رأيت نبيك قط ؟قالت   بين«
فلــيس مــن األدب أن ختاطــب  ،وكيــف أرى نبيــت وقــد مــات ؟ قالــت : ال تقــل هكــذا   بــين ،قــال :   أمــاه

 .««فهو حت يف قربه ،وته حياةنبيك م ،نبيك هبذا

 
 ]تعقيب للمصنف[

 ،يفالف نص القرآن مـرة أخـرى بـذكره هلـذه القصـة الشيخ اجلفريبكالمه أن يبني أن   احملاورأراد   أقو  :
ومل نعـرف  ،إمنـا نقـل روايتـه لقصـة ،الشيخ اجلفيريمل يوفق يف فهمه هنا أيضا، ألنه مل ينقل رأي   احملاورونرى أن 

  .أو يعلق عليها ،فرمبا يشر  هذه القصة بعد ذلك ،ه هوحقيقة كالم
وأن هـــذه الطريقــة ـ قــص واقطــع مـــا  ،وهلــذا أكــرر أنــه ال نــوز نقــل كـــالم اخلصــم  هكــذا مقتطعــا للــرد عليــه

 .يعجبك ـ  من البدع السيئة اليت على العاقل املنصف أن يتجنبها أ ناء النقا  العلمت
 لل الشيخ إيرا ها ؟؟مث ماذا يف هذه القصة  حىت ينكر ع

 .صلى هللا عليه وسلمراه من األدب يف )د ه عن النيب إمنا فيها أن امرأة علمت ابنها ما ت 
وإن ماو ي مبعيىن أشيه ذا  امليوو املكتيوب عليل البشير ي إال أشيه حيي حيياج  صلل هللا عليه وسلم فالنيب 

 . باقي اقشبياء  ،أخرك بر خية
يَوااتا بَيملي  »: ن القرآن فقد قـال تعـاىلأما م ،ةواألدلة على ذلك كثري  َوالَ حَتيَسيَنَّ الَّيَذيَن ق َتل يواي يف َسيَبيمَل اَّللَ  َأمي
َياء َعنَد َرهبَ َمي يي ري َق وَن  يع ر ونَ  »، وقال : «َأحي يَياء َوَلَكين الَّ َتشي َواٌو بَيملي َأحي َتمل  يف َسبيمَل اَّللَ  َأمي  َوالَ تَيق ول واي َلَمني يي قي

». 
وال شــك أن  النــيب صــلى هللا عليــه وســلم  ،الداللــة أن هللا ســبحانه وتعــاىل يقــول عــن الشــهيد إنــه حــتووجــه 

ـ  فهـل ينكـر إذا قلنــا أن  واقولويية حجيية  ميا يف عليم اقصييو فيكــون أوىل بـذلك ـ  ،أعظـم مكانـة مـن الشـهيد
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 النيب صلى هللا عليه وسلم  حت ابملعىن الثاين ؟؟  

 
 هللا تعاىل[]اقشبياء أحياء عند 

آ م لقـــت يف معراجـــه بعـــل األنبيـــاء كســـيدان  النييييب صيييلل هللا علييييه وسيييلمأن  تفقـــد  بـــ السييينة وأمـــا مـــن
وقـد رآهـم النـيب   ،أي حيـاة أخـرى ،ولكنهم أحياء عنـد هللا ،وهؤالء ماتوا ابلنسبة إلينا ،وغريهموموسل وإبراهيم 

  .وصلى هبم ،صلى هللا عليه وسلم وتكلم معهم
 وغريه :  مسلمالذي رواه  احلديو الصحيحيف  عليه وسلم صلى هللاوقال 

يف  ياإلمام املنياو قال .  «وهو قائم يصلي يف قينهليلة أسري يب عند الكثيب األمحر  موسل مررت على»
 : القرطيبشر  احلديث نقال عن 

صـالة الـيت يصـليها ، يصـلت الحيي يف قيينهوأنـه  ،احلديث بظاهره  يدل على أنه رآه رؤية حقيقية يف اليقظة»
 ـ 663 /5 فيم القديرـ  .«..يف احلياة

 :ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرضت هللا عنه قال : ق أشس بن مالموعن 
 .البيهقيو  البزارو  أبو يعللاه ، رو «يصلون أحياء يف قبورهماألنبياء »

/  8) «ا  أيب يعليييل ثييييقاو، وربيييرواه أبيييو يعليييل و البيييزار»: (جمميييه الزوائيييديف ) افظ اهليثميييياحليييقـــال 
/  3)«وهـو حـديث صـحيح أشس بن ماليمعـن أبو يعلل رواه »:  فيل القديريف  اإلمام املناويوقال ( 211
184).  

إشبياه اقذ يياء وقد ألف بعل األئمـة يف إ بـات ذلـك رسـائل مسـتقلة، منهـا )  واألدلة كثرية جدا على ذلك
   .ين السيوطيبع  الد( لإلمام احلاف  يف حياج اقشبياء 

هللا عليــه وســلم مــع  علمــت املــرأة ابنهــا أن يتحــد  عــن نبينــا صــلى الشيييخ اجلفييريويف القصــة الــيت ذكرهــا 
 .، وأن ال يظن أنه إذا مات انعدم وجوده وشعورهمراعاة األدب

َإشَّيَم  »وهلـذا قـد يشـكل عليـه كيـف أن القـرآن يقـول  ،ولكن الظاهر أن البعل يعتقد أن املوت عـدم لـل
لينقـل لنـا قصـة يف مقـام األدب فيهـا أن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم حـت يف  اجلفيريمث أييت «  َميَ ٌ  َوَإهنَّ م مَّيَ ت ونَ 

 .قربه
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طبعـة مؤسسـة  47 ( ـ  صاليروح)فيقـول كمـا يف كتابـه  ،البين القييم رمحيه هللاونـرتك جـواب هـذا اإلشـكال 
 التاريخ العريب ـ  ما نصه :

وإمنــا انتقــال مــن حــال إىل  ،أن املييوو ليييس بعييدم حمييمإلشــكال ـ إن شــاء هللا تعــاىل ـ والــذي يــهبيح هــذا ا»
وهذه صفة  ،فرحني مستبشرين  ،ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموهتم أحياء عند رهبم  يرزقون ،حال 

 األحياء يف الدنيا.
ح عن النيب صلى هللا عليه وسـلم : مع أنه قد ص ،اقشبياء بذلم أحق وأوىلوإذا كان هذا يف الشهداء كان 

ويف  ،بيــــاء يف بيــــت املقــــدس، وأنــــه صــــلى هللا عليــــه وســــلم اجتمــــع ابألن«أن اقرم ال أت ييييمل أبسييييا  اقشبييييياء»
، ه السـالم، وقد أخرب أبنه ما من مسلم يسلم عليـه إال رد هللا عليـه روحـه حـىت يـرد عليـالسماء، وخصوصا مبوسى

وإن   ،القطه نن موو اقشبياء إها رابه إىل أن غيبيوا عنيا حبييو ال شيدر همإىل غري ذلك  ا إصل من مجلته 
 .ف هنم أحياء موجودون  وال نراهم ،، وذلك كاحلال يف املالئكة اشوا موبو ين أحياء

صـعق كـل مـن يف السـماوات واألرا إال مـن شـاء  ف ذا نفخ يف الصور نفخة الصعق ،تقرر أهنم أحياءوإذا  
 وأما صعق األنبياء فاألظهر  ،ري األنبياء فموتفتما صعق غ ،هللا

 ـ  ابن القيمانتهى ما أردان نقله من كالم ـ  .«أنه غشية

 
 ]عو ج لتعقيب املصنف[

الكافيييية أيضـــا وهـــو يصـــف كيفيـــة ز رة النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم فيقـــول يف )  ابييين القييييمومـــا أمجـــل قـــول 
 ( :الشافية 

 يف السر واإلعالن متذلمل       خاضهفنقوم دون القرب وقفة 
 فالواقفون نواكس األذقـان       القين حي انطيييييقفكتنه يف 

أن يصـــف النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســلم وبقيـــة األنبيـــاء علـــيهم الصـــالة والســـالم أبهنـــم  البييين القييييمفهــل جـــاز 
 ؟؟!!  اجلفريوحرم ذلك على  ،أحياء

سف ـ خالفوا مجهور األمة اإلسالمية وشذوا عن علمـاء ومن على منهجه ـ لأل احملاورأم أن القضية هت  أن 
ــ ابيين القيييم  و ابيين تيميييةبــل وجهلــوا حــىت مــا هــو موجــود يف كتــب  ،وجهلوهــا ،األمــة يف كثــري مــن املســائل وقــد ـ
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تعمــدان كثــرة النقــل عنهمــا يف هــذه الرســالة ألهنمــا يف زعــم مــدعت الســلفية مــن أئمــتهم الــذين يغــالون يف حبهمــا  
وذلــك لقلــة اطالعهــم ولســوء فهمهــم واكتفــائهم بقـــراءة   ،م مــع ذلــك نهلــون كثــريا  ــا يف كتبهمـــاولكــنه ،كثــريا

فيحاضــرون ويفطبــون ويدرســون  ،مث يفرجــون لنــا بعــد ذلــك بثيــاب العلمــاء ،املطــو ت والكتيبــات و)ــاع األشــرطة
 ـ  وينخدع هبم كثري من الناس  ؟؟ ،ويؤلفون

فمين هيو اقوىل ابالتبياع :  ،يف كثري مـن مسـائلهمابن القيم و ن تيميةابتبني أن هؤالء خالفوا حىت   فبهذا
ابييين تيميييية وابييين القييييم أم حمميييد بييين عبيييد الوهييياب وأتباعيييه  أم  هيييور علمييياء اقمييية اإلسيييعمية يف فهمهيييم 

  للكتاب والسنة ؟؟
تبـاع مـن فهـم على هذا السؤال هـو أن فهـم  مجهـور أهـل السـنة واجلماعـة للكتـاب والسـنة أوىل ابال واجلواب

 .غريهم
وخاصـــة  ،حفظـــه هللا يتبـــع يف املســـائل الـــيت أييت هبـــا مجهـــور أهـــل الســـنة واجلماعـــةاحلبييييب عليييي اجلفيييري و  

ألنــه كمــا تقــرر إمنــا ينكــر مــا اتفــق علــى  ،الــذي يســري علــى مــنهجهم  فــال إنكــار عليــه فقهيياء املييذهب الشييافعي
مــذاهب أهــل الســنة وأنــت تــرى خالفــه فــال ينبغــت أمــا أن تشــدد النكــري علــى شــخص يتبــع مــذهبا مــن  ،إنكــاره

هــو الــذي   الشيييخ اجلفييريكيــف وغالــب مــا يقولــه   ،اإلنكــار عليــه وإلهبامــه مبــا تــراه  ورميــه ابجلهــل وخمالفــة القــرآن
 اتفق مجهور املذاهب األربعة عليه ؟؟ 

 وهو يقول :  الداعية الشيخ حسن البناهنا للقارئ الكرمي قول  وأشقمل
، وال ميكين أن شتحيد يف هيذه الفيروع وا راء وامليذاهب ع اليدين أمير ال بيد منيه ضيرورجفيرو  اخليعف يف»

 . «..قسباب عدج
 ضمن اموع الرسائل ـ ،25ص  للشيخ حسن البنا(   عوتنا ـ )

 
 ]احلافظ السيوطي وحياج االشبياء[

قل لــه كــالم هــذا اإلمــام فــ نين ســتن احلييافظ السيييوطي(  كثــريا عــن  حييواره اهلييا  نقــل يف )  احمليياورومبــا أن 
ـ  ( إشبياه اقذ يياء يف حيياج اقشبيياءيف رسـالته )  احليافظ السييوطيفيقـول  ،حول مستلة حياة األنبياء يف قبـورهم

 ـ  ما نصه :  1ص 
ملـا قـام عنـدان  ،علميا قطعيياحياة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف قربه  هـو وسـائر األنبيـاء معلومـة عنـدان »
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رمحه هللا جهبءا يف حياة األنبيـاء علـيهم السـالم   اإلمام البيهقي، وتواترت به األخبار، وقد ألف  ذلكمن األدلة يف
 .يف قبورهم

رضـت هللا تعـاىل عنـه أن النـيب صـلى هللا عليـه وآلـه  مسلم عن أشيسفمن األخبار الدالة على ذلك ما أخرجـه 
 .يف قربه وهو يصلت عليه السعم مبوسل وصحبه وسلم  ليلة أسري به مر

رضـت هللا عنهمـا أن النـيب صــلى هللا عليـه وآلـه وصـحبه وسـلم مــر  ابيين عبياسيف احلليـة عـن  أبيو شعييموأخـرج 
 . وهو قائم يصلت فيه ل عليه السعمموسبقرب 

تعــاىل عنــه أن النــيب  عيين أشييس رضييي هللا( حييياج اقشبييياءيف كتــاب ) البيهقيييو ،يف مســنده لأبييو يعليي وأخــرج
 ه وصحبه وسلم قال :صلى هللا عليه وآل

 . «اخل.. «اقشبياء أحياء يف قبورهم يصلون»
 ميا أو ي  أشيم أخيذو بيه يف غيري هيذا املوضيه يف   ،هنيا السييوطيبكيعم احملياور فلماذا ال أتخذ أيهيا 

 ؟؟  اجلفريمؤاخذج 
 ،تيبهموقيد أشياروا إىل ذليم يف  ثيري مين   ،والقو  حبياج اقشبياء  هيو قيو  علمياء أهيمل السينة واجلماعية

 منها :
( و)  إشبياه اقذ يياء يف حيياج اقشبيياءورسـالة ) ،القيرطيب( لإلمام رج يف أحوا  املوتل وأمور ا خرجالتذ ) 

وكتـاب )  ،للسييوطي( مجيعها بشرك الكئيب بلقاء احلبيب( و   )  شرح الصدور بشرح حا  املوتل والقبور
ورسـالة  ،البين القييم(  اليروح، و كتـاب ) ربب احلنبليابن ( للحاف  أهوا  القبور وأحوا  أهلها إىل النشور

(    افعيية الشييقا  واخلييعف يف حييياج اقشبييياء يف قبييورهم( و )  اجلييوهر امليينظم يف  ايرج القييين النبييوي املكييرم) 
 أيضا. الشنقيطيشر  الشيخ حبيب هللا ومع الرسالة الثانية  ،ابن حجر اهليتميكالمها للفقيه اإلمام  

( بعـد أن ذكـر  القو  البيديه يف الصيعج عليل احلبييب الشيفيهيف كتابه ) احلافظ السخاوي إلماماويقول 
 أن النيب عليه الصالة والسالم يرد على من يسلم عليه  ما نصه :بيان مجلة من األحاديث يف 

، وذلم أشيه حميا  عيا ج أن خيليو لل هللا عليه وسلم حي علل الدواميؤخذ من هذه اقحا يو أشه ص » 
وبو   له من واحد يسلم عليه يف ليمل أو هنار، و ن شيؤمن وشصيد  نشيه صيلل هللا علييه وسيلم حيي يير   ال

 .«..واإل اع علل هذا ،وأن بسده الشريف ال أت له اقرم ،يف قينه
 ـ  335 ص ( القو  البديهـ ) 
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 (:خلعف افعة الشقا  وارسالته  )نظما يف  ابن حجر اهليتميمبا قاله  وخنتم هذا املبحو
 

 تواترت األدلة و النقــــول      فما إصت املصنف ما يقول
ــولطري      ) وبدر حيأبن املصطفى   ( ليس يطرقه أفــــــــ

 وأن اجلسم منه بقاع حلــد      كورد ال يدنسه الذبـــــــــــول
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 اخلعصة 
 

حفظــه هللا تعــاىل، وأن  بيييب علييي اجلفييرياحلمــع  احلييوار تبــني لنــا وجلميــع املنصــفني  ــا ســبق بيانــه حقيقــة 
وعلـــى  ،وأن حـــواره اشـــتمل علـــى مغالطـــات كثـــرية جـــدا ،احلـــوار منهجيـــةأخطـــت لألســـف يف فهـــم  احملييياور املزعيييوم

ومــذهب  ،إمنـا هــو مــذهب مجهـور أهــل الســنة واجلماعـة عامــة اجلفييري مــذهبوأن  ،تدليسـات واضــحة وفاضـحة
ولكـــن  ،ابيين القييييمو ابيين تيمييييةيقـــول مبثلــه  حـــىت  اجلفيييري يقـــول بــهتبـــني أيضــا أن كثـــريا  ــا و  ،الشــافعية خاصــة

 .غفل أو تغافل عن ذلك احلوارصاحب 
وذلـك  ،والـيت سـبقت مناقشـتها ،يف كثري من املسـائل الـيت قـال هبـا اجلفري وكان األوىل له عدم اإلنكار على

والرد عليـه يف املسـائل  ،يف العقيدة متبع ومقلد مذهب مجهور أهل السنة واجلماعة سواء يف الفقه أو اجلفريألن 
الســـابقة يعـــين الـــرد علـــى مـــذهب مجهورأهـــل الســـنة واجلماعـــة واخلـــروج عـــنهم أو اتبـــاع مـــن شـــذ مـــنهم يف بعـــل 

   .املسائل
(  حيييوار هيييا   ميييه الشييييخ اجلفيييريالناصــح يف الوجـــه األول مـــن شـــريطه )  احملييياور وهبــذا ننهـــت الـــرد علـــى
  .اً  ونكتفت هبذا القدر حايلي 

ومجعنـــا عنـــده إخـــواان علـــى ســـرر  ،ر هللا لنـــا ولـــه وجلميـــع املســـلمني وأدخلنـــا فســـيح جناتـــه بلطفـــه وكرمـــهغفـــ
  .متقابلني

 .واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على سيدان لمد وعلى آله وصحبه أمجعني
 
 

 
 


