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عليك التوبة من الدعوة إل الشرك بال تعال والرافة

 إعلم أيها الشيخ أن ال تعال أنزل رسله مبشرين ومنذرين لظهار الق وإزهاق الباطل، وأول
ذلك هو الدعوة إل توحيد ال تعال، ونبذ الشرك به.

 وFلKقKدG بFعFثYنFا فIي كNلV أNمUةT رFسHولSا أKنI اعGبHدHوا اللPهF وFاجGتFنIبHوا الطPاغNوتF فKمIنGهHمG مFنG هFدFى{قال عز وجل: 
FيIبVذKكHمYال NةFبIاقFع KانKك FفGيKوا كHرNظGانKف IضGرKأYي الIوا فHيIسKف NةKالKلUالض IهGيKلFع GتPقFح GنFم GمHهGنIمFو HهP36 النحل [}الل.[

قال الافظ ابن كثي –رحه ال تعال-:
 «أخب ال تعال أنه بعث «ف كل أمة رسول» أي: ف كل طائفة من الناس رسل وكلهم يدعون
 إل عبادة ال وينهون عن عبادة ما سواه، (أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت)، فلم يزل تعال يرسل إل

 الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك ف بن آدم ف قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحا، وكان أول
 رسول بعثه ال إل أهل الرض إل أن ختمهم بحمد رسول ال صلى ال عليه وسلم، الذي طبقت

 وFمFا أKرGسFلYنFا مIنG قKبGلIكF مIنG رFسHولT إIلPا{دعوته النس والن ف الشارق والغارب، وكلهم كما قال تعال: 
IونHدHبGاعKا فFنKا أPلIإ FهKلIا إKل HهUنKأ IهGيKلIي إIوحH1]25 [النبياء }ن.

وقال الدكتور ممد تقي الدين اللل –رحه ال تعال-:
 «إن كل أمة من أمم الرض بعث ال إليها رسول يدعوها إل توحيد ال واتباع شرعه، فبعض

 هذه المم استجابت لداعي ال بالسمع والطاعة، ول تنعهم أغراض الدنيا الفانية كالاه والال أن
 يستجيبوا لرسل ال، فأدركوا بذلك سعادة الدنيا والخرة، وبعضهم منعتهم أهواؤهم وأغراضهم

.2الفاسدة، فأبوا أن يستجيبوا لداعيهم، فأضلهم ال، وال حكم عدل»
 النبياء[وFمFا أKرGسFلYنFا مIنG قKبGلIكF مIنG رFسHولT إIلPا نHوحIي إIلKيGهI أKنUهH لKا إIلKهF إIلPا أKنFا فKاعGبHدHونI}{وقال جل وعز: 

25.[.
قال الافظ ابن كثي –رحه ال تعال- 
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 «فكل نب بعثه ال يدعو إل عبادة ال وحده ل شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا،
 » [الشورى:)حHجUتHهHمG دFاحIضFة� عIنGدF رFب�هIمG وFعFلKيGهIمG غKضFب� وFلKهHمG عFذKاب� شFدIيد� (والشركون ل برهان لم، 

16[3.
 عن أنس بن مالك رضي ال عنه عن النب صلى ال عليه وسلم قال: «يقول ال تعال لهون أهل
 النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا با؟ فيقول: نعم، فيقول: قد أردت

 منك أهون من هذا وأنت ف صلب آدم: أن ل تشرك –أحسبه قال: ول أدخلك النار فأبيت إل
.4الشرك»

 وعن معاذ بن جبل قال: قال النب صلى ال عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق ال على العباد؟
 قال: ال ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ول يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: ال ورسوله

.5أعلم. قال: أن ل يعذبم»
 وعن أب بكرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: «أل أنبئكم بأكب الكبائر؟

 قلنا: بلى يا رسول ال؟ قال: الشراك بال، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس، فقال: أل وقول
 .6الزور، أل وشهادة الزور، فما زال يكررها حت قلنا: ليته سكت»

 قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه- والنصوص الشرعية من كتاب ال تعال
 وسنة نبيه الصحيحة تترا ف الدعوة إل توحيد ال تعال، ونبذ الشرك به سبحانه فهما أول دعوة النبياء

والرسل الذي جاءت تدعوا إليه أمها.
.7}وFإIلKى عFادT أKخFاهHمG هHودªا قKالK يFا قKوGمI اعGبHدHوا اللPهF مFا لKكNمG مIنG إIلKهT غKيGرHهH أKفKلKا تFتUقNونK {قال ال تعال: 

 وFإIلKى ثKمHودF أKخFاهHمG صFالIحªا قKالK يFا قKوGمI اعGبHدHوا اللPهF مFا لKكNمG مIنG إIلKهT غKيGرHهH قKدG{وقال عز وجل: 
 GمNب�كFر GنIة� مFي�نFب GمNكGاءتF{ وقال جل وعز: 8}جGنIم GمNكKا لFم FهPوا اللHدHبGاع IمGوKا قFي KالKا قªبGيFعHش GمHاهFخKأ FنFيGدFى مKلIإFو 

GمNب�كFر GنIة� مFي�نFب GمNكGاءتFج GدKق HهHرGيKغ TهKلI9}إ.
 وهذه الدعوة الباركة ل يل منها زمان منذ نب ال ورسوله نوح عليه السلم إل ممد رسول ال

 صلى ال عليه وسلم حيث دعت هذه الدعوة الربانية إل نبذ كل ما يعبد من دون ال تعال، وإفراد
التوحيد له سبحانه وتعال دون سواه.

 وهذه ماسن هذه الدعوة للتوحيد، بل هي لبها ل ينفك العبد عنها، ف حله وترحاله، وف مكرهه
 ومنشطه، حت يلقى ربه عز وجل راضيا عنه بل لو جاء العبد يوم القيامة بقراب أهل الرض خطايا،
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 وجاء ل يشرك به سبحانه وتعال شيئا، غفر ال تعال له ول يبال با جاء به من العاصي. قال عز من
 {إIنP الل±هF لK يFغGفIرH أKن يHشGرFكF بIهI وFيFغGفIرH مFا دHونK ذKلIكF لIمFن يFشFاء² وFمFن يHشGرIكG بIالل±هI فKقKدI افYتFرFى إIثYماSقائل: 

{ SيماIظF10ع.
 قال الشيخ عبد الرحن السعدي – رحه ال- "يب تعال: أنه ل يغفر لن أشرك به أحدا من

 الخلوقي، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب، صغائرها، وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا
 اقتضت حكمته مغفرته، فالذنوب الت دون الشرك، قد جعل ال لغفرتا أسبابا كثية، كالسنات

 الاحية، والصائب الكفرة، ف الدنيا، والبزخ، ويوم القيامة وكدعاء الؤمني، بعضهم لبعض، وشفاعة
.اهـ11الشافعي، ومن دون ذلك كله رحته الت أحق با أهل اليان»

 عن أنس بن مالك قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: قال ال: يا ابن آدم إنك ما
 دعوتن ورجوتن غفرت لك على ما كان فيك ول أبال. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ث
 استغفرتن غفرت لك ول أبال: يا ابن آدم، لو أتيتن بقراب الرض خطايا ث لقيتن ل تشرك ب شيئا

. 12لتيتك بقرابا مغفرة»
 قلت: هذا أيها الشيخ لن لقي ال تعال موحدا، مقرا له بالتوحيد، مفردا له ذلك، شاهدا أن ل إله
 إل هو. فما بالك بن دعى العباد إل هذا التوحيد وأفن يومه وليله ف ذلك، داعيا اللق إل توحيد ربم
 عز وجل، ناصحا لم لفراده بالعبادة، فهذا العبد من قدر ال حق قدره، وعظم دعوة النبياء والرسل،
 فهو وأمثاله من دعاة التوحيد ومن تبعهم من الوحدين ل خوف عليهم يوم القيامة ول هم يزنون. ف
 مقابل ذلك من خسر الدنيا والخرة، بظلمه نفسه وغيه، وتعد حدود ربه عز وجل، فمثله ومن اقتاد

 {وFمFن يHشGرIكG بIاللPهIوراءه واتبعه إل الشرك بال تعال، كمثل من خرÄا من السماء تطفه الطي. قال تعال: 
{TيقIحFس TانKكFي مIف Hالر�يح IهIي بIوGهFت GوKأ HرGيPالط HهNفKطGخFتKاء فFمUالس FنIم UرFا خFمUنKأKكK13ف.

وقال عز وجل ف التابع والتبوع:
}) HابFبGسKأYال HمIهIب GتFعPطKقFتFو FابKذFعYا الHوKأFرFوا وHعFبUات FينIذPال FنIوا مHعIبÅات FينIذPال KأUرFبFت YذI166إFينIذPال KالKقFو ( 

GمHا هFمFو GمIهGيKلFع TاتFرFسFح GمHهKالFمGعKأ HهPالل HمIيهIرHي FكIلKذKا كUنIء²وا مUرFبFا تFمKك GمHهGنIم KأUرFبFتFنKف SةUرKا كFنKل PنKأ GوKوا لHعFبUات 
IارUالن FنIم FيIجIارFخI14}ب.

 رFأKيGتH جFهFنUمF يFحGطIمHعن أمنا عائشة رضي ال عنها قالت: «قال رسول ال صلى ال عليه وسلم 
FبIائFوUالس FبUيFس GنFم NلUوKأ FوGهFو HهFبGصNق ÅرHجFا يªرGمFع HتGيKأFرFا وªضGعFا بFهHضGعF15»ب.

 رFأKيGتH عFمGرFو بGنF عFامIرI بGنI لNحFيÇ الYخHزFاعIيU يFجHرÅوعن أب هريرة: قال النب صلى ال عليه وسلم «
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FبIائFوUالس FبUيFس GنFم KلUوKأ KانKكFو IارUي النIف HهFبGصN16»ق.
قال الافظ ابن حجر رحه ال تعال:

 «... وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أب صال عن أبيه أت منه ولفظه «رأيت عمرو بن لي
 ابن قمعة بن خندف ير قصبه ف النار»، وأورده ابن إسحاق ف «السية الكبى» عن ممد بن إبراهيم
 التيمي عن أب صال أت من هذا ولفظه «سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول لكتم بن الون:
 رأيت عمرو بن لي ير قصبه ف النار، لنه أول من غي دين إساعيل، فنصب الوثان وسيب السائبة

 وبر البحية ووصل الوصيلة وحى الامي»، ووقع لنا بعلو ف «العرفة»وعند ابن مردوية من طريق
 سهيل بن أب صال عن أبيه نوه، وللحاكم من طريق ممد بن عمرو عن أب سلمة عن أب هريرة لكنه
 قال: «عمرو بن قمعة، فنسبه إل جده، وروى الطبان من حديث ابن عباس رفعه «أول من غي دين

.17إبراهيم عمرو بن لي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة»
 قلت: وما كان هذا العذاب الهي، والزي البي الذي أعده ال تعال لعمرو بن لي بن قمعة
 الزاعي- ل رحم ال فيه مغرز إبرة- إل لنه غي دين النبياء والرسل عليهم السلم إل الشرك بال

تعال. فخاب وخسر وساء وجهه-.
 وقد هوى به عمله الخزي، وصنيعه ف نار جهنم ير قصبه خالدا ملدا فيها أبدا، لنه دعى إل

 الرجس من الوثان، وهذا جزاء كل من اتذ هذا السبيل العوج له سبيل، إما بدعوة الناس إل تعظيمه،
وإما باتاذه أربابا من دون ال تعال.

 وقد وجدنا هذا أيها الشيخ متراميا ف رسائلك وكتبك وخصوصا:"السلم بي الدعوة والدولة"،
 و"السلم غدا" وكتاب العدل السلميون والكم" هذان الكتابان الولن اللذان تبأت ما سطرت

 فيهما من شرك وخرافة وغي ذلك، ث انقلبت على عقبيك وتبأت من التوبة الت جاءت عنك من قبل،
كما سبق نقل ذلك عنك. فاعلم أنك لن تضر ال شيئا.

.18} وFمFنG يFنGقKلIبG عFلKى عFقIبFيGهI فKلKنG يFضHرU اللPهF شFيGئSا{قال عز وجل:
 وإليك أيها الشيخ بعضا ما جاء عنك ف جهات متفرقة من كتبك ورسائلك جئت تؤز با عباد ال

 تعال أزا عن عقيدة التوحيد، وتغمسهم ف مستنقعات الرافة والشرك بال تعال، لعل ال تعال يهديك
 بذه النصيحة إل سواء السبيل، فتعود عما اجترحته من سيئات ف حق أولئك الغرر بم الذين ساروا

خلفك ل يقدمون ول يؤخرون.
  وFيFوGمF يFحGشHرHهHمG جFمIيعªا يFا مFعGشFرF الYجIن� قKدI اسGتFكYثKرGتHمG مIنF الYإIنGسI وFقKالK أKوGلIيFاؤHهHمG مIنF الYإIنGسI رFبUنFا{قال تعال 

FكUبFر PنIإ HهPاء اللFا شFا مPلIا إFيهIف FينIدIالFخ GمNاكFوYثFم HارUالن KالKا قFنKل FتYلUجKي أIذPا الFنKلFجKا أFنGغKلFبFو TضGعFبIا بFنHضGعFب FعFتGمFتGاس 
.19}حFكIيم� عFلIيم�

  .  قولك إن بعض اللق قبلة للقلوب  :   الطامة الول
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 : «إمام الدعوة قبلة للقلوب، فإن كان كامل الكمال44جاء عنك ف السلم غدا الصفحة 
 الروحي فهو الطود الشامخ، ل تزعزعه الظاهر، فقد مات عن الدنيا وحي بروح ال وطاعته عندئذ تنفع

مثلما تنفع مبته، وهو ل يضر من ذلك شيء، إنه عندئذ مثال للبوة الروحية لميع السلمي».
 قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه: إن قبلة القلوب هو خالقها عز وجل ل

 سواه من اللق. فهذا يتاج منك أيها الشيخ إل التوبة والرجوع إل الق، وأن ل تدنس عقيدة السلمي
الصافية بالرجس والشرك به سبحانه.

.20} فKأKيGنFمFا تHوFلÑوا فKثKمU وFجGهH اللPهI{قال عز وجل: 
21}وFمFا خFلKقYتH الYجIنU وFالYإIنGسF إIلPا لIيFعGبHدHونI {وقال جل وعز:

  يFا أKيÅهFا النUاسH اعGبHدHوا رFبUكNمH الPذIي خFلKقKكNمG وFالPذIينF مIنG قKبGلIكNمG لKعFلPكNمG تFتUقNونK{وقال سبحانه وتعال:
{22.

أما قولك: «وطاعته عندئذ تنفع مثلما تنفع مبته وهو ل يضره من ذلك شيء».
  قNلY أKنFدGعHو مIنG دHونI اللPهI مFا لKا يFنGفKعHنFا{فجوابه أيها الشيخ –ردك ال تعال للحق، هو قوله عز وجل:

 وFلKا يFضHرÅنFا وFنHرFدÅ عFلKى أKعGقKابIنFا بFعGدF إIذY هFدFانFا اللPهH كKالPذIي اسGتFهGوFتGهH الشUيFاطIيH فIي الYأKرGضI حFيGرFانK لKهH أKصGحFاب�
FيIمKالFعYب� الFرIل FمIلGسHنIا لFنGرIمNأFى وFدHهYال FوHه IهPى اللFدHه PنIإ YلNا قFنIتYى ائFدHهYى الKلIإ HهFونHعGدF23}ي.

 يFا أKيÅهFا النUاسH ضHرIبF مFثKل� فKاسGتFمIعHوا لKهH إIنP الPذIينF تFدGعHونK مIنG دHونI اللPهI لKنG يFخGلNقNوا ذNبFابªا {وقال تعال: 
) HوبNلYطFمYالFو HبIالPالط FفHعFض HهGنIم HوهNذIقGنFتGسFا يKا لSئGيFش HابFبÑالذ HمHهGبNلGسFي YنIإFو HهKوا لHعFمFتGاج IوKلF73وFهPوا اللHرFدKا قFم ( 

.24}حFقU قKدGرIهI إIنP اللPهF لKقKوIيÒ عFزIيز�
قال شيخ السلم أحد بن تيمية –رحه ال تعال-

 «وهذا مثل ضربه ال، فإن الذباب من أصغر الوجودات وكل من يدعي من دون ال ل يلقون
 ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ل يستنقذوه منه، فإذا تبي لم أنم ل يلقون ذبابا، ول

.25يقدرون على انتزاع ما يسلبهم فهم عن خلق غيه وعن مغالبته أعجز وأعجز»
   دعواك أن صاحب المر العام يستوي على عرش القلوب جاء عنك ف السلم غدا ص  :   الطامة الثانية

824     
 «فإذا كانت طاعة رجل الدعوة طاعة موجبة متصلة بطاعة ال ورسوله، فصاحب المر العام
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 ينبغي أن يستحق هذه البة قبل أن تعطاه مقاليد المور، أو نقول بلسان خارج: ينبغي أن يستوي على
عرش القلوب قبل أن يستوي إماما للمر العام». 

 قلت: إن القلوب ل تتحرك ول تنبض إل بأمر ال تعال وقدرته فليس لي ملوق كيفما كان أن
 يستوي عليها أو أن يتصرف فيها ول ف غيها. أما كنت تستحي أيها الشيخ وأنت تنطق بذا بلسانك
 وتسطره ببنانك، فذاك ظنك بربك أرداك مهاوي الردى، فتب إل ربك عز وجل قبل يوم ل تنفع فيه

خلة ول شفاعة.
ولن نيبك إل بقول ال تعال لعلك تعود عن رجسك وما نست به عقيدة التوحيد.

قال رب وربك ورب كل شيء:
}HوبNلNقYال ÅنIئFمYطFت IهPالل IرYكIذIا بKلKأ IهPالل IرYكIذIب GمHهHوبNلNق ÅنIئFمYطFتFوا وHنFآم FينIذP26}ال.

 الPذIينF إIذKا ذNكIرF اللPهH وFجIلKتG قNلNوبHهHمG وFإIذKا تHلIيFتG عFلKيGهIمG آيFاتHهH زFادFتGهHمG إIيFانªا وFعFلKى{وقال عز وجل: 
) KونNلPكFوFتFي GمIب�هF2رKونNقIفGنHي GمHاهFنYقFزFا رUمIمFو KاةKلUالص KونHيمIقHي FينIذP27}) ال.
 هHوF الPذIي أKنGزFلK السUكIينFةK فIي قNلNوبI الYمHؤGمIنIيF لIيFزGدFادHوا إIيFانªا مFعF إIيFانIهIمG وFلIلPهI جHنHودH{وقال جل وعز:

.28}السUمFاوFاتI وFالYأKرGضI وFكKانK اللPهH عFلIيمªا حFكIيمªا 
 ) وFأKطIيعHوا اللPهF وFأKطIيعHوا الرUسHول11KوFمFنG يHؤGمIنG بIاللPهI يFهGدI قKلYبFهH وFاللPهH بIكNلV شFيGءT عFلIيم� ({وقال تعال: 

{HيIبHمYال NاغKلFبYا الFنIولHسFى رKلFا عFمUنIإKف GمHتGيPلFوFت YنIإK29ف.
 وعن عبد ال بن عمرو بن العاص أنه سع رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: «إن قلوب بن

 آدم كلها بي أصبعي من أصابع الرحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ث قال رسول ال صلى ال
.30عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»

 قلت: فهل جعل ال عز وجل –أيها الشيخ- ردك ال تعال لدين النبياء والرسل- لحد من
 اللق معه نصيبا ف تصرفه عز وجل ف قلوب عباده وتقليبها كيف يشاء؟ أم أنك وأمثالك تتمنون على

 ال تعال المان؟ وما أنتم ببالغي شيء ولو جاء بعضكم لبعض ظهيا. فل حاكم ف القلوب، ول
 ماسك بزمامها، ول متصرف فيها، إل ال عز وجل بيده مفاتيحها يقلبها كيف يشاء، ومت شاء، ويأت
الدواء منه لذه القلوب حسب التجاء العبد إليه وتوكله عليه سبحانه لنه هو وحده خالق الداء والدواء.

 نسأل ال تعال أن يردك إل الق ردا جيل، وأن يطهر قلبك ما علق به من براثن الشرك بال
 إIنUمFا يFسGتFجIيبH الPذIينF يFسGمFعHونK{تعال وماربة التوحيد، وأن ييي قلبك وتسمع به لقوله عز وجل
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 KونHعFجGرHي IهGيKلIإ UمNث HهPالل HمHهNثFعGبFى يFتGوFمYالF31}و.
 اللPهH نFزUلK أKحGسFنF الYحFدIيثI كIتFابªا مHتFشFابIهªا مFثKانIيF تFقYشFعIرÅ مIنGهH جHلNودH الPذIينF يFخGشFوGنK رFبUهHمG{وقوله تعال

TادFه GنIم HهKا لFمKف HهPالل IلIلGضHي GنFمFاء² وFشFي GنFم IهIي بIدGهFي IهPى اللFدHه FكIلKذ IهPالل IرYكIى ذKلIإ GمHهHوبNلNقFو GمHهHودNلHج HيIلFت UمNث 
{32.

   مزاعمك أن ما جاءت به الديقراطية توحيد ال تعال وإخراج الناس من الشرك به  :   الطامة الثالثة
  .  سبحانه وتعال

 " قولك «الديقراطية ف بعض530جاء عنك ف كتابك "العدل السلميون والكم الصفحة 
 أهدافها شطر ما بعثنا به، بعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إل عبادة ال تعال. فإذا كانت الديقراطية

 تضع حدا للتسلط على العباد فنحن هبة واحدة مع كل ذي دين ومرؤة لنقول نعم، ولكن الياب ما
يأت بعد سلب التسلط ونقض بنيانه، أمر ل تفي به الديقراطية ول تعرفه».

  من نفس الكتاب"، «عن الديقراطية نتحاور حوار مرضي،522وجاء عنك أيضا ف "الصفحة 
 الديقراطية حصيلة نضال النسانية أخرجتهم من العبودية للعباد، ل ينقادون لوى الاكم، تلك مزية لم

 على مققه، أنا الذي ل أزال أرزح تت «دين النقياد»، الديقراطية هدفها ما به انبعثنا ال تعال: أن
 نرج الناس من العبودية للعباد، وهاهم قد خرجوا بالديقراطية وبقيت أنا موهوفا، والشطر الثان ل

  ال تعال به هو أن ندخل الناس للعبودية ل وحده ل شريك لهانبعثنايعرفون له معن الشطر الثان ما 
فهم ف ديقراطيتهم عبيد الوى».

قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه-
  وFلKوI اتUبFعF الYحFقÅ أKهGوFاءهHمG لKفKسFدFتI السUمFوFاتH وFالYأKرGضH وFمFنG فIيهIنU بFلY أKتFيGنFاهHمG{قال عز وجل:

 KونHضIرGعHم GمIهIرYكIذ GنFع GمHهKف GمIهIرYكIذI33}ب.
 وعن أب أساء عن ثوبان، قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: «إنا أخاف على أمت الئمة

.34الضلي»
قال أبو العلء الباركفوري –رحه ال تعال-

.35«أي الداعي إل البدع والفسق والفجور»
 قلت: قد سلكت أيها الشيخ مسلكا ل يسبقك إليه حت أولئك الذين ينافحون عن الديقراطية

 وأنم من أهلها، فلم يبلغنا عن أي منهم أن الديقراطية تقق شطرا من التوحيد، فهل أصبحت ديقراطيا
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 ! أم هو الكر والديعة للدعوة السلفية الت شرقت با وكانت ولزالت شجيا ف أكثر من الديقراطيي؟
حلقك؟

  فتب إل ال تعال قبل أن تسر نفسك يوم القيامة ول حجة عندك بي يدي البار عز وجل، ول
 تنقض عهد ال تعال من بعد ميثاقه، وترجس عقيدة النبياء والرسل، فعاقبتك سوء الدار إن ل تتب إل

.36ربك العزيز البار. نسأل ال تعال لك الوبة إل الق واتباع سبيل الؤمني ومنهج النبياء والرسل
  قولك:507وجاء عنك ف "العدل السلميون والكم الصفحة 

 «إن ل نقبل التعامل والتعاون ف الداخل مع كل ذوي الروآت على ما عندهم من إيان وإسلم
 أعراب وحت توم العقيدة التقليدية الصرفة، وأن ل نتحمل القساط والب باهلية ميطة ف آلة بلئنا،

 نتغاضى زمانا ونعرض عن ترشاتا، إن ل نفعل فسنبقى على أحسن تقدير نبة طليعية من الؤمني
الثقفي التطهرين عاجزة معزولة ف ملئكة حالة».

 وFكKذKلIكF جFعFلYنFا لIكNلV نFبIيÇ عFدHوãا شFيFاطIيF الYإIنGسI وFالYجIن� يHوحIي بFعGضHهHمG إIلKى{قلت: قال عز وجل:
.37}بFعGضT زHخGرHفF الYقKوGلI غNرHورªا

.38}وFكKذKلIكF جFعFلYنFا لIكNلV نFبIيÇ عFدHوãا مIنF الYمHجGرIمIيF وFكKفKى بIرFب�كF هFادIيªا وFنFصIيªا {وقال جل وعز: 
قال الشيخ ممد بن صال العثيمي –رحه ال تعال- 

 «وتأمل قوله تعال «وكفى بربك هاديا ونصيا»، فإن هؤلء الرمي يعتدون على الرسل وعلى ما
جاؤوا به بأمرين 

التشكيك.1
العدوان.2

".كفى بربك هادياأما التشكيك فقال تعال ف مقابلته: "
وأما العدوان: قال ف مقابلته "نصيا".

 وال سبحانه وتعال يهدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى
.39العداء»

 قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه- هذه طامة أخرى ومصيبة أيها الشيخ ل
  - من أراد الوقوف على التفصيل ف هذه الطامة وأمثالا فليجع إل كتابنا «إرشاد الائرين وتنبيه الغافلي لجتناب ضللت وجهالت وبغ��ي36

 عبد السلم ياسي». حيث أفصلت معه القول ف هذه السألة بكلم ال تعال وسنة نبيه الصحيحة وكلم علماء السلف الص��ال -رحه��م ال
تعال-
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 يغسلها ماء الرض، صدرت منك ماربة للتوحيد وطعنا ف دعوة النبياء والرسل فقولك (العقيدة
 التقليدية الصرفة) فيه تصريح بالقدح ف التوحيد الذي من أجله بعث ال تعال النبياء والرسل عليهم

 السلم، فهل العقيدة العصرية عندك هي الرافة والتشريع بالنامات ومقارنة التوحيد
سبحانك هذا بتان عظيم. بالديقراطية؟!

 فاعلم أيها الشيخ –ردك ال تعال للحق- أن كل من اتذ سبيل العداء للتوحيد ومنهج النبياء
 والرسل يكب على وجهه ف النار –إن ل يتب إل ربه عز وجل- وما كيد الذين يتخذون هذا النهج
 لم سبيل وهذا الفج لم مسلكا إل ف تباب، فانفر تائبا إل مولك عز وجل قبل أن تعض على يديك

 نادماS ول ينفعك الندم. وقد مر بنا ذكر عمرو بن لي بن قمعة وعذابه ف النار، نسأل ال تعال السلمة
 والعافية. فالنفس الؤمنة تستسلم إل التوحيد والق، والنفس البيثة تذعن إل الشرك والرافة، وقلب

 الؤمن وعاء للخي، مفKتUح على توحيد ربه عز وجل سيده وموله، مطلوبه ف الدنيا والخرة، والوارح
 تتدي بالقلب وكذلك اللسان، فل يقول الوحد إل ما يرضي ربه عز وجل. وغي الوحد، عمله وقوله

 واعتقاده ظلمات بعضها فوق بعض ل يكاد ينفك من طامة حت يدخل ف أخرى، فل مرج له ول مفر
إل إن عاد لعقيدة التوحيد الصافية النقية.

  يFا أKيÅهFا النUاسH قKدG جFاءتGكNمG مFوGعIظKة� مIنG رFب�كNمG وFشIفKاءæ لIمFا فIي الصÅدHورI وFهHدªى وFرFحGمFة�{قال تعال:
 FيIنIمGؤHمYلI40}ل.

  مزاعمك أن الدباغ يعلم الغيب وأنه يرى السماء وكأنه فوقها   :   الطامة الرابعة
 . «ونورد هنا شهادة عبد من عباد ال359جاء عنك ف السلم بي الدعوة والدولة الصفحة 

 أمي أو يكاد يصف لنا ببساطة وصدق ما حدث له حيث اصطفاه وقربه إليه، فأبصر بنور ال، وسع
 بسمعه يقول مولنا عبد العزيز الدباغ الصفحة التاسعة البريز، (فلما بلغت باب فتوح (باب من أبواب

 فاس) دخلتن قشعريرة ث رعدة كثية، ث جعل لمي يتنمل كثيا، فجعلت أمشي وأنا على ذلك،
 والال يتزايد إل أن بلغت قب سيدي يي بن علل نفعنا ال به وهو ف طريق سيدي علي بن حرازم،
 فاشتد الال وجعل صدري يضطرب اضطرابا عظيما حت كانت ترقوت تضرب ليت، فقلت هذا هو

 الوت من غي شك، ث خرج شيء من ذات شيء كأنه بار الكسكاس "آنية الطبخ" ث صارت ذات
 تتطاول حت صارت أطول من كل طويل، ث جعلت الشياء تنكشف ل وتظهر كأنا بي يدي، فرأيت

 جيع القرى والدن والداشر، ورأيت كل ما ف هذا الب، ورأيت النصرانية ترضع ولدها، وهو ف
 حجرها، ورأيت جيع البحور، ورأيت الرضي السبع، وكل ما فيهن من دواب وملوقات، ورأيت
 السماء وكأن فوقها، وأنا انظر ما فيها، وإذا بنور عظيم كالبق الاطف الذي ييء من كل جهة،

 فجاء ذلك النور من فوقي ومن تت وعن شال ومن أمامي وخلفي وأصابن منه برد عظيم حت ظننت
 أن مت فبادرت ورقدت على وجهي لئل أنظر إل ذلك النور، فلما رقدت رأيت ذات كلها عيون العي
 تبصر، والرأس تبصر، والرجل تبصر، وجيع أعضائي تبصر، ونظرت إل الثياب علي فوجدتا ل تجب
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 ذلك النظر الذي سرى ف الذات: فعلمت أن الرقاد على وجهي والقيام على حد سواء، ث سار المر
على ساعة ل تنقطع» ا هـ.

قال علي بن صال الغرب –غفر ال تعال له ولوالديه.
 وFعIنGدFهH مFفKاتIحH الYغFيGبI لKا يFعGلKمHهFا إIلPا هHوF وFيFعGلKمH مFا فIي الYبFر� وFالYبFحGرI وFمFا تFسGقNطN مIنG وFرFقKةT إIلPا{قال تعال: 

 TيIبHم TابFتIي كIا فPلIإ TسIابFا يKلFو TبYطFا رKلFو IضGرKأYال IاتFمNلNي ظIف TةUبFا حKلFا وFهHمKلGعFوقال جل وعز: {41}ي YلNقKف 
IهPلIل HبGيFغYا الFمUنI42}إ.

 عن ابن عمر رضي ال عنهما: عن النب صلى ال عليه وسلم قال: «مفاتيح الغيب خس ل يعلمها
 إل ال، ل يعلم ما تغيض الرحام إل ال، ول يعلم ما ف غد إل ال، ول يعلم مت الطر أحد إل ال،

.43ول تدري نفس بأي أرض توت إل ال، ول يعلم مت تقوم الساعة إل ال»
 وعن عائشة رضي ال عنها زوج النب صلى ال عليه وسلم قالت: "ما رأيت رسول ال صلى ال
 عليه وسلم ضاحكا حت أرى منه لواته إنا كان يبتسم، قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريا عرف ف

 وجهه، قالت: يا رسول ال إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه الطر، وأراك إذا رأيته عرف ف
 وجهك الكراهة؟ فقال: «يا عائشة ما يؤمنن أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم عاد بالريح وقد رأى قوم

.44)»قKالNوا هFذKا عFارIض� مHمGطIرHنFاالعذاب فقالوا: (
 فهذا الصادق الصدوق كان مؤيدا بالوحي من ربه عز وجل فإذا رأى غيما أو ريا عرف ف

 وجهه الكراهية خوفا من عذاب ينل من رب البية خالق كل شيء، فلو كان صلى ال عليه وسلم يعلم
 غيب ما ف تلك الريح أو الغيم لمنها واطمأن إليها، وأعلم من حوله با ستأت به، ولكنه بأب هو وأمي
 ل يعلم إل ما أعلمه ربه إياه، بل كل أنبياء ال ورسله عليهم السلم كانوا على هذه العقيدة، وعلى هذا
 التوحيد ساروا. فكل من جاء بدي غي هدي النبياء والرسل وادعى وزعم شيئا من الغيب فهو دجال

 أفاك أشر فإذا دققت ف مقاله، وتأملت ف حاله تده قد غاص إل ترقوته ف الضلل البي، وهو من
 أشد الناس دجل بل أعتاهم ف الدعوة للكهانة، شأنه شأن كل عراف اتذ سبيل البالسة والشياطي له
 سبيل يسي ف سخط ال، ويصبح ف غضب موله، وهؤلء يدون آذانا صاغية، وقلوبا واعية لكفرهم

 بال تعال بسبب فراغ قلوبم من التوحيد ومنهج النبياء والرسل، فهي كالكوز مخيا لرد الق،
وكالستنقع النت لقبول الشرك بال تعال.

 فكيف عدت أيها الشيخ لذا السفه الذي رغبت نفسك عنه سنوات وتبت منه، ث جئت تركض
 : «... تلك النقول ألزمن با بعض الناس ما ل يلزم، كفرن11وتقول ف «الحسان الرجال» ص
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خيها وخي ما فيها وخي ما أرسلت إليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به».



 بعضهم لن ذكرت فلنا وفلنا فلم أكفر أحدا، واستخرفن آخرون لديثي عن الغيب والكرامات الن
 أعود إل الوضوع ل لتبأ من الصوفية كما أل علي بعضهم ول لتمل تبعات غيي، لكن لقول

كلمة الق الت ل تترك لك صديق».اهـ
 فهل أطلعك ال عز وجل على الغيب أم اتذت عنده على ذلك عهداS، حت تشر أنفك ف

 الديث عن الغيب والكرامات، وهي ف القيقة دعاوى كهنوتية وتليات شيطانية، وفعل لن تترك لك
  أشرب قلبه التوحيد فلن يقبل غيه، وهو قد اتبع منهج النبياء والرسل ف ذلك. فهل هذهصديقا

 العقيدة الكهنوتية هي ما تريد إلصاقها بالسلمي وترسيخ رجسها ف نفوسهم؟! فأن لك ذلك أيها
 الشيخ الكادح إل ربك فملقيه. وباذا ستجيب يوم الوقوف بي يدي البار الذي جاء عنه سبحانه ف

 وFمFنG يHشGرIكG بIاللPهI فKقKدG ضFلP ضFلKالSا{ وقوله عز وجل:45وFلKوG أKشGرFكNوا لKحFبIطK عFنGهHمG مFا كKانHوا يFعGمFلNونK }{تنيله
.46}بFعIيدªا

 ومقابل ذلك تصف العقيدة الصافية كما سبق نقله عنك ب: «العقيدة التقليدية الصرفة»، لكي
 تن على عوام السلمي وتسوقهم سوق النعام إل مزابل الكهنة والشعوذين أمثال شيخك عبد العزيز

  الذي نقلت عنه ذلك الكفر، وأنت تتربص بإفساد دعوة47الدباغ اللمطي صاحب كتاب البريز
 التوحيد، وما جاءت النبياء والرسل عليهم السلم إل نبذ وإقبار عبادة اللق دون الالق. وهي كذلك

دعوة عمرو بن لي بن قمعة وأمثاله من حطب جهنم ووقودها. 
 فاتق ال تعال أيها الشيخ، واعلم أن عاقبة من غمس نفسه ف هذا الستنقع ورضي به ول يتب منه

 إل ربه خالقه وباريه إل النار وبئس القرار، فسحقا له سحقا، خاب سعيه، وخسر حياته ف الخرة
 بحاربته لربه، فمصيه إل اللك والشقاء. فعليك بدعوة النبياء والرسل، وعد عن غيك واهجر السفه،

 ودع عنك دين عمرو بن لي، بئس التبوع هذا الشرك، واعمل أن تعجل بالتوبة إل خالقك ومولك
 وتبأ من كل ما صدر عنك من مشاقة ال ورسوله صلى ال عليه وسلم، وهو متناثر ف كتبك ورسائلك
 ل يسعنا القام ليراد كل ما جاء فيها ف هذا الباب من هذه النصيحة، فالعبد يلقى ال بذنوب ومعاصي
بينه وبي ربه خي له من أن يلقاه يشرك به سبحانه وتعال شيئا. قال ابن قيم الوزية -رحه ال تعال.

من غي شرك بل من العصيان- وهو الغفور فلو أNت بقرابا
.48- لقاه بالغفران ملء قرابا سبحانه هو واسع الغفران

 روى ابن أب يعلي ف طبقات النابلة بسنده التصل إل المام أحد بن حنبل قال رحه ال تعال:
.49«قبور العصاة من الوحدين روضة من رياض النة، وقبور العباد من أهل البدع حفر من حفر النار»

.28 - النعام 45
.116 - النساء 46
 ت)، جاء ذكره ف إيضاح الكنون1152 - كتاب البريز من كلم عبد العزيز الدباغ لصاحبه أحد بن مبارك السجلماسي اللمطي (47

 ) ولح��د السجلماس��ي429) لساعيل باشا البغدادي (الذهب البريز من كلم سيدي عبد العزيز). والفتح الن��وران (1/544(
 اللمطي كذلك (إنارة الفهام بسماع ما قيل ف دللة العام) وتفسي قوله تعال: «وهو معكم أينما كنتم» حيث جعل هذا الض��ال ال

تعال ف كل مكان بذاته –خاب وخسر-.
).246 - نونية ابن قيم (ص 48
.)3/286( - طبقات النابلة 49



 وحكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه:" قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها دون
 الشراك بال شيئا ث نا من هذه الهواء، رجوت أن يكون ف أعلى جنات الفردوس لن كل كبية بي

.50العبد وربه هو منها على رجاء. وكل هوى ليس هو على رجاء إنا يهوي بصاحبه ف نار جهنم
 وFمFنG يFعGمFلY سHوءñا أKوG يFظYلIمG نFفYسFهH ثNمU يFسGتFغGفIرI اللPهF يFجIدI اللPهF غKفNورªا رFحIيمªا{واسع لقوله عز وجل: 

{51.
.52}فKمFنG تFابF مIنG بFعGدI ظNلYمIهI وFأKصGلKحF فKإIنP اللPهF يFتHوبH عFلKيGهI إIنP اللPهF غKفNور� رFحIيم� {وقوله تعال:

 نسأل ال تعال أن يعلنا مفاتيح للتوحيد والي، مغاليق للشرك والشر، وأن ينعم علينا سبحانه
وتعال باتباع منهج النبياء والرسل، إنه سيع ميب.

  وأختم هذا الباب العظيم ف الدين بكلم نفيس لشيخنا العلمة الدكتور ممد تقي الدين اللل
".ل بيع فيه ول خلة ول شفاعة– رحه ال تعال- عند قول ال عز وجل " 

 قال: ²كل من أشرك بال، وعبد غيه بدعاء، أو ذبح أو نذر، أو استغاثه، أو استعانه، أو استعاذه،
 فيما ل يقدر عليه إل ال، يأت يوم القيامة مفلسا يائسا ل ينفعه أحد من الذين كان يتعلق بم ف الدنيا
 كشيوخ الطريقة، ول يشفع له أحد، لن الشرك  بال ل تنفعه شفاعة الشافعي، وإن كان هذا الشرك

.53"ل بيع فيه ول خلة ول شفاعةإبنا لنب كابن نوح، أو أبا لنب كآزر أب إبراهيم وهذا معن قوله " 
.]130 البقرة [.}وFمFنG يFرGغKبH عFنG مIلPةI إIبGرFاهIيمF إIلPا مFنG سFفIهF نFفYسFهH{وقال جل وعز:

 20أربع نصائح للشيخ عبد السلم ياسي بعد ارتائه ف أحضان من كتاب ) 74-54ص :(الصدر
..فباير التمر  كسي 

-أعانه ال- وسيلخينا الفاضل الداعية إل ال أب عبد الرحن علي بن صال الغرب الس
  نسأل ال عز وجل أن يعلها ف ميزان حسناته 

)1/130(-  العتصام  50
.110 - النساء 51
.39 - الائدة 52
)1/93 -  سبيل الرشاد (53


