
بسم ال الرحن الرحيم
الرد النصور على حسن شنقيطي الغراوي الغرور

)اللقة الول(

.المد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن سار على نجه

 تعيش ف هذه الفترة فتنا مصطنعة ومدبرة من أياد- فإن بلد السلم –إل ما شاء ال منها: أما بعد
 عدائية للسلم وأهله، وأعداء السلم من يهود ونصارى وسائر فجرة الكفار كعادتم من فجر التأريخ

 إل يوم الناس هذا ل يظهرون قيادتم للفت بي السلمي وف ديارهم؛ خشية أن ينقلب السحر على
 الساحر كما يقال وي\جهز على مكائدهم ف مهدها، لكن يعلون لم بي السلمي أXجراء وأعينا وأذنابا

 ، حت إذا حبلت الفت بي السلمي، وأXبرم حبلها، وشب ضرامها، أقبلوا بقضهم1وأعوانا وأنصارا
 وقضيضهم، ف كبياء وغطرسة، ووثبوا على خيات السلمي يستنفونا، فيقتلون ويدمرون، ويغيون

 وغي ذلك ما أمسى دجلهم فيه ل يفى إل... (!!!) ويبدلون باسم حقوق النسان، وحاية الدنيي و 
.على من طمس ال بصيته، وغلبت عليه الشقاوة

 ومن أبرز الدعاة الذين كانوا آلة لعداء السلم ف هذا الزمان وكانوا شؤما ورزية على السلم وبلد
:السلم والسلمي 

 يوسف بن عبد ال القرضاوي، وهذا الهووس الذي له ف قلوب كثي من الرعاع والهال منلة؛ فإن
 كلمة أهل السنة تكاد تتفق على أنه رزية ونكبة على السلم وأهله؛ إذ ما من فتنة تصيب السلمي إل
 وله فيها يدا ملوثة تدم مصال الكفار، عدا ما نفث به من كفر وزندقة وأشياء ليس هذا مل بسطها،

 وتأييده للمظاهرات والفت ما يضاف لسجله الكال، وقد صدق فيه الشيخ المام الدث مقبل الوادعي
 كما ف مصنفه الشهور ف فضح هذا الكلب العقور، ووصفه" الكلب العاوي"حي ساه - رحه ال-

 الشيخ الدث العلمة يي حياه ال بنافق العصر، وبي شطحاته شيخنا الدث الفقيه أبو أسامة سليم
.اللل كما ف إحدى مقالته وهكذا غيهم من قبل ومن بعد

 ومن يب على السلمي أيضا الذر منهم الخوان ممد بن حسان الصري وأسامة القوصي والزندان
اليمن وغيهم من أصحاب الناهج الدامة، وعندنا بالغرب القصى زعيم جاعة العدل والحسان –

 عبد السلم ياسي وأذنابه، وهكذا الغراوي القطب وهو الذي حل� ف البلد بأخرة بعد غياب لدة- زعموا
 وهؤلء وإن كان البعض منهم ملبسا عليه وأشربوا من أهوائهم ما يوافق أهواء أولئك فذاك من سوء حظهم، فإن 1

.كانوا صادقي ف طلب الق أرشده ال بإذنه ويسر لم أسباب ذلك، وإل فل يزنك دم أراقه أهله



 سنتي، صرح أول نزوله بعدما استقبله بفاوة حزب العدالة والتنمية وكذا أتباعه بكثافة مصرحا أن أول
 ودعوا مطلب ينبغي الهتمام به هو فتح دور القرآن الغلقة، وقد خرج أنصاره قبل حلوله بأرض الوطن

.الغراوي!) الشيخ(، وهذا يبي أن المر كان يسي تت إمرة بالظاهرات

 ومقال إن شاء ال سيتناول بعض ما تقو�له أحد أذناب الغراوي والذي له بعض الشهرة ف أوساط
 أحداث الغرب"ألقاها بعنوان 2الغراويي ومن لف لفهم ويتعلق المر بالدعو حسن شنقيطي ف ماضرة

 ، فقد تكلم عن الظاهرات ولب�س فيها وخلط وتلق وقلد وادعى ما ليس له إل غي ذلك"مطالب وحلول
.ما يطول ذكره

.بتاريخ النصارى كما أذاعوه 2011مارس  11وكلمته هذه ألقاها يوم المعة 

 ي�ا أ¡ي ه�ا ال�ذ�ين� آم�ن\وا اس�ت�ج�يب\وا ل�ل�ه�: ((أيها الفاضل يقول الق جل وعل :قال شنقيطي ف غرة كلمه 
 و�ات�قXوا ف�ت�ن�ة£* و�ل�لر�س\ول� إ�ذ¡ا د�ع�اكXم� ل�م�ا ي\ح�ي�يكXم� و�اع�ل¡م\وا أ¡ن� الل�ه� ي�ح\ولX ب�ي�ن� ال¢م�ر�ء� و�ق¡ل¢ب�ه� و�أ¡ن�ه\ إ�ل¡ي�ه� ت\ح�ش�ر\ون¡ 

 و�اذ¢كXر\وا إ�ذ¢ أ¡ن�ت\م� ق¡ل�يل¥ م\س�ت�ض�ع�فXون¡* ل ت\ص�يب�ن� ال�ذ�ين� ظ¡ل¡م\وا م�ن�كXم� خ�اص�ة£ و�اع�ل¡م\وا أ¡ن� الل�ه� ش�د�يد\ ال¢ع�ق¡اب� 
 ))ف�ي الر�ض� ت�خ�افXون¡ أ¡ن¢ ي�ت�خ�ط�ف¡كXم\ الن�اس\ ف¡آو�اكXم� و�أ¡ي�د�كXم� ب�ن�ص�ر�ه� و�ر�ز�ق¡كXم� م�ن� الط�ي¦ب�ات� ل¡ع�ل�كXم� ت�ش�كXر\ون¡

.اليات 

 أريد أن أتطارح مع حضراتكم الليلة بعض السائل الت أرى أن التمعات السلمية ف حاجة :ث قال
.ماسة إليها

 ، كيف ل؛ وقد زعم كما سيأت-وال-إن ذكره لليات السابقة هي عليه وعلى أمثاله وليست لم : أقول
 ف تضاعيف كلمه أن الظاهرات ليس ت�م من دليل يرمها مع علمه بوجود علماء صرحوا بتحريها،
 فكيف يستجيز لنفسه ذكر هذه اليات، فأي استجابة ل وللرسول عنده وعند أنصاره، وأي فتنة هو

.فيها الن ونظراؤه

 أول أمر نتذاكره هو ما يتعلق بكم الظاهرات، كثر القيل والقال، وتكلم النساء والرجال، :ث قال
 وتكلم الصغار والكبار، وياليت من ل يسن شيئا أن يسكت عنه، ويا ليت التعالي يتركون السائل

 لو سكت من ل يعلم: الكبية لهل العلم، يا ليت من ل يسن علما أن ل يول نفسه فيه، وقديا قالوا
 ولذلك..لقل اللف، ولكن ل حول ول قوة إل بال ابتليت المة ف هذا العصر بالتعالي ابتلء شديدا 

.اهـ.."صار بعض الصغار يتكلمون ف السائل الكبار يلتزم قبل أيام فيصي مفتيا 

 ألقاه ف كذا وكذا لكن(!) وقد ذكر أثناء كلمته أن له درسا قيما - وهي مسجلة بالصوت والصورة –فيديو- 2
 يتحسر أنه غي مسجل بشكل جيد والصورة أيضا ل تكن واضحة كما ينبغي هذا ما قاله بعناه، لذا فالصور مع ما

.ورد فيها من وعيد شديد أمست عندهم من المور الهمة ف الدعوة ول حول ول قوة إل بال 
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 ي�ا أ¡ي ه�ا ال�ذ�ين� آم�ن\وا ل�م� ت�قXولXون¡ م�ا ل ت�ف¢ع�لXون¡ ك¡ب\ر� م�ق¢ت¶ا ع�ن�د� الل�ه� أ¡ن¢: ((قال ربنا ف كتابه الكري: أقول 
)).ت�قXولXوا م�ا ل ت�ف¢ع�لXون¡

 ي\ج�اء· : "يقول- وف صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد أنه سع رسول ال –صلى ال عليه وسلم
 الن�ار� ف¡ي�د\ور\ ك¡م�ا ي�د\ور\ ال¢ح�م�ار\ ب�ر�ح�اه\ ف¡ي�ج�ت�م�ع\ أ¡ه�لX ف¡ت�ن�د�ل�ق\ أ¡ق¢ت�اب\ه\ ف�ي ب�الر�ج\ل� ي�و�م� ال¢ق�ي�ام�ة� ف¡ي\ل¢ق¡ى ف�ي الن�ار�

 الن�ار� ع�ل¡ي�ه� ف¡ي�قXولXون¡ أ¡ي� فXل¡انX م�ا ش�أ¢ن\ك� أ¡ل¡ي�س� كXن�ت� ت�أ¢م\ر\ن�ا ب�ال¢م�ع�ر\وف� و�ت�ن�ه�ان�ا ع�ن� ال¢م\ن�ك¡ر� ق¡ال¡ كXن�ت\ آم\ر\كXم�
".ب�ال¢م�ع�ر\وف� و�ل¡ا آت�يه� و�أ¡ن�ه�اكXم� ع�ن� ال¢م\ن�ك¡ر� و�آت�يه� 

:قوله- وما ينسب لب السود الدؤل –رحه ال

 عار عليك إذا فعلت عظيم ** ل تنه عن خلق وتأت مثله
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم ** فابدأ بنفسك فانها عن غيها

بالقول منك وينفع التعليم ** فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى
 ابتليت المة ف هذا العصر بالتعالي .. ويا ليت التعالي يتركون السائل الكبية لهل العلم" :وقوله

 ل يسم" ولذلك صار بعض الصغار يتكلمون ف السائل الكبار يلتزم قبل أيام فيصي مفتيا..ابتلء شديدا 
!.لنا ولو فرد¶ا من وصفهم بالتعال، وماذا قالوا، وما الذي أخطئوا فيه

 أيها الفاضل؛ إن الظاهرات، ل ند لا دليل ف القرآن ول ند لا دليل ف السنة يبيحها، وكذلك :قال
 ل ند دليل ينهى عنها ف الكتاب والسنة، إذ£ا هذه مسألة ينبغي أن نتفق عليها، ليس هناك نص يبيح،

 اهـ.وليس هناك نص يزجر وينهى
 ل�ت�ف¢ت�ر\وا ع�ل¡ى و�ل ت�قXولXوا ل�م�ا ت�ص�ف\ أ¡ل¢س�ن�ت\كXم\ ال¢ك¡ذ�ب� ه�ذ¡ا ح�لل¥ و�ه�ذ¡ا ح�ر�ام«: ((قال ال عز وجل: أقول 

)).الل�ه� ال¢ك¡ذ�ب� إ�ن� ال�ذ�ين� ي�ف¢ت�ر\ون¡ ع�ل¡ى الل�ه� ال¢ك¡ذ�ب� ل ي\ف¢ل�ح\ون¡

 الصول"ف رسالته النافعة الشهورة بـ- وقد ذكر شيخ السلم ممد بن عبد الوهاب –رحه ال
 ب�اب ال¢ع�ل¢م\ ق¡ب�ل¡ ال¢ق¡و�ل�: تعال  قال البخاري رحه ال: والت يفظها أطفال أهل السنة بدارة فقال" الثلثة

 فبدأ بالعلم قبل القول)) ف¡اع�ل¡م� أ¡ن�ه\ ل¡ا إ�ل¡ه� إ�ل�ا الل�ه\ واستغفر لذنبك: ((و�ال¢ع�م�ل�، والدليل ق¡و�ل� تع�ال¡ى 
اهـ.والعمل

 إعلم"والذي يفت الناس ف أمور دينهم يوقع عن رب العالي، قال العلمة ابن قيم الوزية مصنفه 
 " :الوقعي عن رب العالي

 و�ل¡م�ا ك¡ان¡ الت�ب�ل�يغX ع�ن� الل�ه� س\ب�ح�ان�ه\ ي�ع�ت�م�د\ ال¢ع�ل¢م� ب�م�ا] م�ا ي\ش�ت�ر�طX ف�يم�ن� ي\و�ق½ع\ ع�ن� الل�ه� و�ر�س\ول�ه� [ ف¡ص�ل¥ " 
 ف�يه� ، ل¡م� ت�ص�لXح� م�ر�ت�ب�ةX الت�ب�ل�يغ� ب�الر¦و�اي�ة� و�ال¢فXت�ي�ا إل�ا ل�م�ن� ات�ص�ف� ب�ال¢ع�ل¢م� و�الص¦د�ق� ؛ ف¡ي�كXونX ي\ب�ل�غX ، و�الص¦د�ق�

 ع�ال�م¶ا ب�م�ا ي\ب�ل½غX ص�اد�ق£ا ف�يه� ، و�ي�كXونX م�ع� ذ¡ل�ك� ح�س�ن� الط�ر�يق¡ة� ، م�ر�ض�ي� الس¦ي�ة� ، ع�د�ل£ا ف�ي أ¡ق¢و�ال�ه� و�أ¡ف¢ع�ال�ه� ،



 م\ت�ش�اب�ه� الس¦ر¦ و�ال¢ع�ل¡ان�ي�ة� ف�ي م�د�خ�ل�ه� و�م�خ�ر�ج�ه� و�أ¡ح�و�ال�ه� ؛ و�إ�ذ¡ا ك¡ان¡ م�ن�ص�ب\ الت�و�ق�يع� ع�ن� ال¢م\لXوك� ب�ال¢م�ح�ل½ ال�ذ�ي
 ل¡ا ي\ن�ك¡ر\ ف¡ض�لXه\ ، و�ل¡ا ي\ج�ه�لX ق¡د�ر\ه\ ، و�ه\و� م�ن� أ¡ع�ل¡ى ال¢م�ر�ات�ب� الس�ن�ي�ات� ، ف¡ك¡ي�ف ب�م�ن�ص�ب� الت�و�ق�يع� ع�ن� ر�ب¦
 ال¢أ¡ر�ض� و�الس�م�و�ات� ؟ ف¡ح�ق�يق« ب�م�ن� أXق�يم� ف�ي ه�ذ¡ا ال¢م�ن�ص�ب� أ¡ن¢ ي�ع\د� ل¡ه\ ع�د�ت�ه\ ، و�أ¡ن¢ ي�ت�أ¡ه�ب� ل¡ه\ أXه�ب�ت�ه\ ، و�أ¡ن¢

 ي�ع�ل¡م� ق¡د�ر� ال¢م�ق¡ام� ال�ذ�ي أXق�يم� ف�يه� ، و�ل¡ا ي�كXونX ف�ي ص�د�ر�ه� ح�ر�ج« م�ن� ق¡و�ل� ال¢ح�ق¦ و�الص�د�ع� ب�ه� ؛ ف¡إ�ن� الل�ه� ن�اص�ر\ه\
 و�ي�س�ت�ف¢ت\ون�ك� ف�ي الن¦س�اء� قXل¢: { و�ه�اد�يه� ، و�ك¡ي�ف ه\و� ال¢م�ن�ص�ب\ ال�ذ�ي ت�و�ل�اه\ ب�ن�ف¢س�ه� ر�ب  ال¢أ¡ر�ب�اب� ف¡ق¡ال¡ ت�ع�ال¡ى 

 و�ك¡ف¡ى ب�م�ا ت�و�ل�اه\ الل�ه\ ت�ع�ال¡ى ب�ن�ف¢س�ه� ش�ر�ف£ا و�ج�ل¡ال¡ة£ ؛ إذ¢} الل�ه\ ي\ف¢ت�يكXم� ف�يه�ن� و�م�ا ي\ت�ل¡ى ع�ل¡ي�كXم� ف�ي ال¢ك�ت�اب� 
 ، و�ل�ي�ع�ل¡م� ال¢م\ف¢ت�ي ع�م�ن� ي�ن\وب\ ف�ي ف¡ت�و�اه\ ،} ي�س�ت�ف¢ت\ون�ك� قXل¢ الل�ه\ ي\ف¢ت�يكXم� ف�ي ال¢ك¡ل¡ال¡ة� : { ي�قXولX ف�ي ك�ت�اب�ه� 

اهـ. و�ل�ي\وق�ن� أ¡ن�ه\ م�س�ئXول¥ غ¡د¶ا و�م�و�قXوف« ب�ي�ن� ي�د�ي� الل�ه�
 والدلة على تري الظاهرات مستفيضة عند من ذاق طعم العلم وسرح نظره ف دواوين السنة،: قلت

 وهكذا لو نظر طالب الق أدن تأمل ف كتابات علماء أهل السنة بله طلبم وما أوردوه من تقيق
 دقيق وتقرير علمي متي ف ذلك لقادته إل بر الق والصواب، بل لو اكتفى أي عاقل عم�ا أسفرت عنه

 هذه الظاهرات ف تونس ومصر وغيها لمسك برأسه من شدة هول ما حصل، لكن مع السف النبت
 النقطع عن هذا أو التبع لوى نفسه تد أنه ل أرضا قطع ول ظهرا أبقى، فيتسنم مرتبة ليست له، ويفت

 ف أمور تعرض للمسلمي هو يهلها أو يتجاهلها، ويتظاهر بظهر العال العارف، والق أنه الاهل
 الارف، التعال التهافت، وأمثال هذا ل أستبعد أن يفت الناس ف أمور نظائرها كان عمر –رضي ال

.يمع لا أهل بدر- عنه

 ث انظر كيف يرمي من يقول بالتحري بالتعال والصغر وإن ممج ف التصريح لكن السياق والسباق
 ياليت من ل يسن شيئا:يفضحه، وهو حقيق بوصفه لغيه وينطبق عليه وينصب عليه انصبابا ذلك قوله

 أن يسكت عنه، ويا ليت التعالي يتركون السائل الكبية لهل العلم، يا ليت من ل يسن علما أن ل
 لو سكت من ل يعلم لقل اللف، ولكن ل حول ول قوة إل بال ابتليت: يول نفسه فيه، وقديا قالوا

.المة ف هذا العصر بالتعالي ابتلء شديدا

 إن الظاهرات، ل ند لا دليل ف القرآن ول ند لا دليل ف السنة يبيحها، وكذلك ل ند دليل :وقوله
.ينهى عنها ف الكتاب والسنة

 أريد أن أتطارح مع حضراتكم : "قال ف غرة ماضرته كما سبق ذكره- هذا القائل –هداه ال: أقول
 هذا يوحي أن الرجل قد قطع "الليلة بعض السائل الت أرى أن التمعات السلمية ف حاجة ماسة إليها

 الفاوز، واستقصى البحث ف أطراف هذه السألة الت يرى أن التمعات ف حاجة ماسة إليها، فخرج
 فواعجبا لذا!! من بثه العميق موجها ومفتيا أن ل دليل ف الكتاب والسنة يرم أو يبيح الظاهرات



 وهذا أسلوب يتذرع به!! البحاثة العلمة كيف ل يرج ولو بنص يقطع بظر أو جواز هذه الظاهرات؟
.أهل الزيغ والشبه ليمهدوا السبيل لا يريدونه ويؤملونه

 ولو أن سائل سأله عن حكم شرب الدخان أو غيه من الخدرات، أحرام هو أم حلل، ماذا سيكون
جوابه يا ترى؟

.الظاهر أنه سيقول بالتحري سيما وأن شيخه الغراوي كفر الدخني

ما الدليل على تريه؟: وهنا نسأله 
 سيقول ول شك بدخوله ف عموم أدلة التحري، لنه ل يرد نص ف تري التدخي بذاته، لذا سيكتفي

 بعموم الدلة الدالة على تري الضرار بالذات والغي وما إل ذلك، وهناك أشياء كثي ل يرد اسها بذاتا
 ف نصوص الكتاب والسنة لكن حكمها إلاقها بنظائرها النصوص عليها لشاركتها ف العلة، فما الذي

 هذه مسألة "ليخرج بنتيجة بيضاء ف حكم الظاهرات زاعم¶ا أن !!!) الفت!!)(الشيخ!)(الستاذ(حل 
 فما هكذا تورد البل، فلن يتفق معك إل أحد رجلي هذا إن(!) ، رويدك يا لكع" !!ينبغي أن نتفق عليها

 :كان لما وجود

.إما جاهل قد ساقه سوء حظه وجهله إليك فصدقك وأنت� كذوب

.أو متجاهل منغض رأسه متبع لواه كما هو شأن الترفعي من الزبيي

 ولن الشنقيطي نسي الديث عن مصدر هذه الظاهرات أو أخفاها ف نفسه ول ي\بدها وهذا أشبه؛
:نقول بيانا لذلك

:قال فضيلة شيخنا الدث الفقيه أب أسامة سليم بن عيد اللل

 من استقرأ ف تاريها ل يد لا نسبا أصيل ف السلم ،.. وهذه الظاهرات والعتصامات والضرابات 
 ول يطعم لا مذاقا علميا له أصل ف الكتاب والسنة، وهذا ما اتفقت عليه كلمات أهل السنة العاصرين،

3وإنا طعمها ولونا ورائحتها ومذاقها مستورد من وراء البحار وخلف الدود
.اهـ.

 فمن أين للقائلي بالتجويز أو التذرعي إليه ببعض الشبه والتلبيس رغبة ف استحسانا، ألم كتاب ي\تبع،
 ، الديقراطية وما تفرع عنها من الظاهرات وسائر)قل آل أذن لكم أم على ال تفترون(أم سنة ت\قتفى، 

 أساطي الكفار ل مكان لا ف دين السلم، وعند اللتزمي ت\داس تت القدام ول كرامة، وهم يرون
 -تري التشبه بم ف قليل أوكثي لا ورد ف ذلك من النهي الشديد، من ذلك قوله –صلى ال عليه وسلم

 ".من تشبه بقوم فهو منهم: " .. 

 وهو شريط مهم للغاية يدك بق". تنوير الظلمات بكشف مفاسد السيات والعتصامات: "شريط تت عنوان  3
 .شبه أصحاب الظاهرات بشت أنواعها فجزى ال الشيخ سليما خيا على ما قدم ويقدم من خي



 هذا الديث أقل أحواله أنه يقتضي تري التشبه بم وإن كان- : قال شيخ السلم ابن تيمية –رحه ال
 اقتضاء الصراط) "ومن يتولم منكم فإنه منهم: (ظاهره يقتضي كفر التشبه بم كما ف قوله تعال

".الستقيم

 فيه دللة على النهي الشديد: "لا تعرض لذكر هذا الديث ف تفسيه- وقال الافظ بن كثي –رحه ال
 ي ذلك منولباسهم وأعيادهم، وعباداتم وغي والتهديد والوعيد، على التشبه بالكفار ف أقوالم وأفعالم،

اهـ".أمورهم الت ل تشرع لنا ول ن\ق¡رر عليها
:بعدما أورد جلة من الدلة على مالفة أهل الكتاب- وقال شيخ السلم ابن تيمية –رحه ال

 قد ذكرنا من دلئل الكتاب والسنة والجاع والثار والعتبار ما دل على أن التشبه بم ف الملة" 
 إما إيابا£ وإما استحبابا£، بسب الواضع، وقد تقدم بيان أن: منهي عنه، وأن مالفتهم ف هديهم مشروع

 مشروع، سواء كان ذلك الفعل ما قصد فاعله التشبه بم أو ل يقصد، وكذلك- ما أمر به من مالفتهم 
 يعم إذا قصدت مشابتهم أو ل تقصد، فإن عامة هذه العمال ل يكن- ما نى عنه من مشابتهم 

 السلمون يقصدون الشابة فيها، وفيها ما ل يتصور قصد الشابة فيه، كبياض الشعر، وطول الشارب،
اهـ.ونو ذلك

- :وقد أورد أهل العلم أدلة وافرة ف تري الظاهرات والسيات عن ذلك يقول الشيخ سليم –حفظه ال

 ول يسلكها السلف الصال مع وجود مقتضاها- ل تثبت عن النب –صلى ال عليه وسلم–  الول
 لنا وسيلة للمر والنهي، ولذلك فهي مدثة ف الدعوة إل ال، ودخيلة ف المر بالعروف والنهي

 من أحدث ف أمرنا هذا ما: "قال صلى ال عليه وسلم: عن النكر، فعن عائشة رضي ال عنها قالت
 ولذلك فكل وسيلة "من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"وف رواية لسلم " ليس منه فهو رد

 لقصد شرعي يب أن تكون شرعية، لن الذي شرع الغاية ل ينس الوسيلة، والغاية ل تسوغ
 الوسيلة ف دين ال تبارك وتعال، ولنأخذ مثال على الوسائل البتدعة الت أنكرها العلماء، فقد أنكر
 علماء السلف الصال واشتد نكيهم وتذيرهم من وسائل دعوية مدثة أقل مفسدة من الظاهرات
 وأخواتا، فلما ظهر القصاصون واتذوا القصص وسيلة للدعوة أنكر العلماء ذلك وحكموا عليها

 الباعث على اللص من حوادث"ف كتابه - بالبدعة فقد قال الافظ زين الدين العراقي –رحه ال
فكان ما أXحدث بعده –: "بعد أن ساق حديث العرباض بن سارية رضي ال عنه، قال" القصاص

 ما أحدثه القصاصون بعده ما أنكره جاعة من الصحابة عليهم، فهذه وسلة- صلى ال عليه وسلم
 رضي ال-ول زمن أصحابه - اخترعها القصاصون ل تكن على عهد النب –صلى ال عليه وسلم



 ل القصص ف زمن الرسول –: "قلذلك أنكرها العلماء، قال ابن عمر كما عند ابن ماجة - عنهم
 إنه ل يكن ي\قص على: "وقال السائل بن يزيد" ول زمن أب بكر ول زمن عمر- صلى ال عليه وسلم

 ولذلك حكم العلماء على". ول زمن أب بكر ول زمن عمر- عهد النب – صلى ال عليه وسلم
.إنا بدعة : القصص بأنا بدعة، فما بالكم با هو أشد فتنة وأشد ضرر¶ا من القصص؛ أل نقول

 أنا أت�تنا عن طريق الكفار، ومقلديهم من دعاة: الوجه الثان ف تري الظاهرات وأخواتا
 قال – صلى ال: قال- رضي ال عنه-الديقراطية وباصة الغرب الصليب، فعن أب سعيد الدري 

 لتتبعن سنن الذين من قبلكم شب¶ا بشب، وذراع¶ا بذراع حت لو سلكوا جحر ضب- : "عليه وسلم
".لسلكتموه

 اليهود والنصارى؟: قالوا
" .فمن: قال

 أن المة أو بعض المة سي\ق¡لد اليهود والنصارى، ول- وهذا إخبار من النب– صلى ال عليه وسلم
.شك أن التظاهرين والضربي قلدوا ف طريقة إنكارهم 

 لعثت بي- : "قال رسول ال – صلى ال عليه وسلم: قال- رضي ال عنه-وعن عبد ال بن عمر 
 يدي الساعة بالسيف حت يعبد ال وحده ل شريك له، وج\عل رزقي تت رمي، وجعل الذل

 أخرجه المام أحد وغيه بإسناد". والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم
 .حسن

 دليل على التحري بالتشبه بالكفار وما جاء عن طريقهم ما هو" من تشبه بقوم فهو منهم: "فقوله
.خاص بم ويصلح عندهم ول يصلح عند السلمي

.مالفتها للهدي النبوي ف النكار على ولة المر :الوجه الثالث لتحريها عند العلماء

 فمن العلوم ضرورة بالستقراء التام الصحيح للسنة النبوية، وصريح الثار السلفية؛ أن النكار على
 من أراد أن ينصح- : "ولة المر يكون ف السر دون العلن، فقد قال النب –عليه الصلة والسلم

 لسلطان فل يبده له علنية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قب�ل منه فذاك، وإل كان قد أدى الذي
.أخرجه المام أحد" عليه

 هذا ف بداية لا بدأ الوارج[أل تدخل على عثمان فتكلمه؟ أي لتنكر عليه : وقيل لسامة بن زيد
- ]وابن سبأ يظهر معايب عثمان –رضي ال عنه



 ، وال لقد كلمته فيما بين وبينه دون أن أفتتح أمر¶ا ل!!أترون أن ل أكلمه إل أXسعكم؟: "فقال
 رضي ال عنه وأرضاه، وهذا الديث ف الصحيحن ، ولا فXتح الباب" أXحب أن أكون أو�ل م�ن فتحه

 الذي خشيه أسامة ترون ما جرى من قتل عثمان وقتل علي وفت ل ق�بل للمسلم با حدث
.لصحاب النب صلى ال عليه وسلم

 إن السلطان يظلم الناس ويفعل: لقد عبد ال بن أب أوف فقلت له: وعن سعيد بن جهمان أنه قال
 ويك يا ابن جهمان عليك بالسواد: "فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ث قال: بم، قال

 العظم، عليك بالسواد العظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته ف بيته وأخبه با تعلم فإن قبل
.فانظر إل هذا الصحاب كيف يأمر بأن يكون نصح السلطان سرÎا". منك فدعه، وإل فلست منه

 قلت لبن عباس آمر\ السلطان: وقال سعيد ابن جبي وهو من تلميذ ابن عباس رضي ال عنه 
بالعروف وأناه عن النكر؟

.إن خفت أن يقتلك فل: قال

 إن: ث عدت فقلت، فقال ل مثل ذلك، ث عدت فقال ل مثل ذلك، وقال ف الرابعة : قال سعيد
.كنت� فاعل ول بد ففي ما بينك وبينه

!إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويورون؟- : وقيل لالك بن أنس –رضي ال عنه

].الصدر السابق-انتهى نقل الراد! [يرحك ال؛ وأين التكلم بالق؟: فقال

:وقد تضافرت كلمات أهل العلم ف تري وتري الظاهرات منهم: قلت

 الئمة اللبان وابن باز وابن عثيمي ومقبل بن هادي الوادعي وأحد النجمي رحهم ال، والشيوخ
 ويي الجوري وغيهم كثي ول أعلم من خالف ف هذا من يعتد به من ربيع الدخلي وصال الفوزان

.أهل العلم

.وأكتفي بذا إل وقت قريب إن شاء ال مع دفعة أخرى

.والمد ل رب العالي

كتبه أبو الدرداء عبد ال أسكناري
هـ1432جادى الول  12

-أكادير –الملكة الغربية –حرسها ال




