
بسم ال الرحن الرحيم

الرد النصور على حسن شنقيطي الغراوي الغرور
)اللقة الثانية(

.المد ل حد�ا كثيا طيبا مباركا فيه

.وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن ممدا عبده ورسوله

 إن بعض العلماء منع الظاهرات مطلقا، وعندما نظرت ف كلم هؤلء العلماء وينبغي أن تعلموا"  :وقوله
 لكن عندما تنظر ف أدلة الانعي أو ف كلم الانعي ليس لم.. سنة تقريبا  150أن الظاهرات عمرها 

". دليل على ذلك يربطون المر غالبا بالفاسد الت تترتب على الظاهرات وهذا أمرG ملموس مسوس

 فهو يوهم الناس على أنم قلة، وقد ذكرت أساء بعضهم ف كتابت" إن بعض العلماء : " تأمل قوله 
 السابقة وفيهم أئمة العصر دون منازع كالعلمة ابن باز واللبان وابن عثيمي ومقبل بن هادي الوادعي

 وغيهم من أهل العلم على كثرتم ل زالوا أحياء يرزقون، ول أقف- رحم ال الميع-وأحد النجمي 
 إل يوم الناس هذا على قول عال يعتد به عند السلفيي يقول بلف ذلك، ولو فرضنا جدل وجود من

:يقول بذلك فالدلة على خلف قوله فل عبة بلفه، وقد قيل 

إل خلف له حظ من النظر*** وليس كل خلف جاء معتبا 
 قول أب" تنبيه أب السن إل القول بالت هي أحسن"ف رده الوسوم - وقد نقل الشيخ ربيع –حفظه ال

 إنp الذي يريد الشذوذ عن: " فقال ) 129ص" (الرد على الهمية"من كتابه  -سعيد الدارمي –رحه ال
 الق يتبع الشاذ من قول العلماء، ويتعلق بزلتم، والذي يؤم الق ف نفسه، يتبع الشهور من قول

.اهـ".بما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه جهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل جاعتهم، وينقلب مع

 هذا لو كان ثyمx خلفا معتبا من عال أو علماء معتبين، كيف والمر أسوء إذ أن التبع ف حكم: قلت
 الظاهرات وما شاكلها هو الوى وذا الذهب هو العتب لدى الكثيين من الزبيي وأدعياء العلم، وقد

:قيل

 من فقيه أو إمام ي|تبع*** هل لم يا قوم ف بدعتهم 
 حشره لذا الكلم هاهنا، ما سبب "سنة تقريبا 150وينبغي أن تعلموا أن الظاهرات عمرها " :وقوله 



 القيقة أن ل أجد له مسوغا إل تعزيز مذهب الثوار الائر ليوهم أن الظاهرات بذا العمر تصي معتبة
 ل تنكر بعدما أفلس عن التدليل والبهنة على ذلك علميا لأ إل مثل هذا الكلم الفارغ، وقد أجاد من

:قال 

قال الصحابة ليس خلف فيه*** العلم قال ال قال رسوله 
بي النصوص وبي رأي سفيه*** ما العلم نصبك للخلف سفاهة 

".لكن عندما تنظر ف أدلة الانعي أو ف كلم الانعي ليس لم دليل على ذلك: "وقوله 

 ث) الدلة(هذا الكلم كفاك شر�ا من ساعه كما يقال، سبق لسانه ف بادئ بدء فأورد لفظة : أقول
.سحبها لنا ف غي صاله، ث زعم أن ل دليل عند القائلي بتحري الظاهرات، وهذه مكابرة لا قرون

 قد عدx أهل العلم الظاهرات من وسائل" يربطون المر غالبا بالفاسد الت تترتب على الظاهرات" :ث قال
 التثوير والروج على الكام النهي عنه شرع�ا، إل أن هذا الائر لا جزم أن ل دليل عند الانعي ينع من
 الظاهرات جعل جل اهتمامهم على تقييم الفاسد دون غيه، وهذا غي صحيح، بل الظاهرات عندهم

:مرمة لسباب عدة ألصها ف نقاط

 أنا وافدة وبدعة قلد فيها جهلة السلمي الغرب الكافر، والنهي عن التشبه بالكافرين معلوم ومستفيض-
.من دين السلم

 أنا تالف النصوص الستفيضة من الكتاب والسنة الت تث على طاعة ولة المر ف العروف والنهي-
.عن الروج والتمرد عليهم

 أنا من أوسع البواب للخروج على الكام وإسقاط النظمة الاكمة وما إل ذلك فهي على هذا-
.وسيلة مرمة، والغاية ل تبر الوسيلة

.ث إن مفاسد هذه الظاهرات وما فيها من منكرات أمرG معلوم-

 وإذا نظرت إل كلم البيحي إل الطرف الثان من العلماء والدعاة تد أنم ينظرون إليها كمسألة :قال
.للتغيي وللضغط على الستبدين للتوصل إل القوق

 انتقل هنا للحديث عن الطرف الذي جعله قسما ثانيا ف السألة بعد أن وضع القضية مل نزاع وهي
 بي طرفي، وزعم أن هذا الطرف يثله علماء ودعاة، ول يسم واحدا منهم اللهم إل من ل أعرفهم من

:علماء المة العدول، فقد ذكر اثني 

 الول وهو عبد ال الفوزان ول أدري من هو ول منهجه، لكن إن كان يقول بواز الظاهرات حسبما
 ما الدليل الذي فرق به بي: نقل الائر عنه حت ولو استثن السعودية فقوله مردود لا سبق بيانه، ث يقال

حظر الظاهرات ف السعودية وتويزها ف غيها؟؟؟؟؟



!!وهل نصوص الظر عن الظاهرات والروج عموما على كثرتا خاصة ببعض الماكن دون بعض ؟

 ينظرون إل السألة بذه النظرة الضيقة الفوفة بالخاطر بدعوى التوصل إل(!!) وإذا كان اليزون 
!القوق أفل كان النع أول من الوقوع ف حأة ل يدرى لا أول ول آخر ول تمد عقباها؟

 ،إذ�ا فل عقل ول نقل عند أرباب هذه.. العقل والنقل يدلن قطعا على منع الظاهرات والسيات 
 .الظاهرات أوالهاترات، فما ثyمx إل الضلل وبئس القرار

 مصطفى العدوي، ووصفه بالدث وأثن عليه، وهذا يدل على أنه ل يتقن السلفية فضل عن أن: الثان
 يكون رأسا فيها فضل عن يزكي هذا وذاك، والعدوي ل أعلمه سلفيا على الادة منذ مدة، وقد اطلعت
 له على فاقرة من فواقره وهي ف موضوعنا، ذلك أنه نفى اعتباره الارجي ف الظاهرات من الروج

 على ولة المر النهي عنه الذي هو عي مهيع الوارج السابقي، وعلل ذلك بعلل واهية قد فند الشيخ
 الكرامة والن!عمى ف الرد"  علله ف مقاله الاتع الناقد البصي أبو بكر بن ماهر بن عطية بن جعة الصري

]من هنا [":على مصطفى بن العدوي الغوي العمى

 ث أخذ الغرور ف سرد بعض ما يراه اليزون للخروج أدلة وهو يعب عنها بأنا استئناسية أي ما استأنسوا
:به على مذهبهم، وسألصها حسبما يأت

.خروج الصحابة ف جع وسط الكافرين إل أن وصلوا إل الكعبة-

 خروج السلمي ف العيدين إل الصلى وأن فيه إبرازا لعزة السلم وقوة السلمي وبلغ بالنب –صلى ال-
.أن سنx للحيض والعواتق الروج ليشهدن الي ودعوة السلمي- عليه وسلم

.الضطباع والرمل ف العمرة وفيه إظهار السلمي قوتم للكافرين- سن النب –صلى ال عليه وسلم-

 هذا ما ذكره ف الملة ، وهذه ل تعدوا أن تكون شبه�ا فضل عن أن تكون حجج�ا، وماولة ربط هذا
 بالظاهرات ل يكون إل من فهم م|ضعضع سقيم، كيف ل؛ وما ذ¡كر عن السلمي هو ف مقابل الكفار،

 فهذا على ما فيه قياس ف مقابلة النص ومع الفارق وبالتال فهو ساقط! وهل الظاهرات إل بي السلمي؟
1العتبار، ولنه قياس مرم بشروع

.

 القائلي بنع الظاهرات ما ذكرهم ول ذكر!) بعض(وصاحب الاضرة لا صرح كما سبق بوجود 
 قسيما ف(!) أدلتهم البتة، ونراه هنا استروح وأناخ بكلكله ف ذكر ما ذهب إليه من جعل الوزين

 ذلك أن الضطباع ف طواف القدوم والرمل ف الشواط الثلثة الول وهكذا صلة العيدين ف الصلى أمور 1
.مشروعة بسب الزمان والكان
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.القضية، وهي أضغاث أحلم

 الهم أن المر ل يكن أن ي|سªلم الوxز للمانع ول يكن أن يوxز الانع للمسªلم، فماذا بقي؟ بقي :ث قال 
 أن ل يطعن هؤلء ف هؤلء كما قال الشيخ العدوي مؤخرا الشيخ مصطفى العدوي الدث العروف ف

.مصر كان ل يقول بالظاهرات، لكن تيبي له أنا أحيانا فيها مصلحة وقال بالواز مؤخرا

 قد سبقت الشارة إل أن جعل حكم الظاهرات من السائل اللفية قول باطل، وأهل العلم بت
 أصواتم ف التحذير من الظاهرات والسيات ول يالف ف ذلك حسبما أعلم إل أهل الهواء ول عبة

 بخالفتهم، وهذا الغرور بنفسه أراد أن يكمم أفواه أهل السنة وييع المر بالعروف والنهي عن النكر
 ،!، فهل كل خلف معتب؟-بدعوى اللف، ولو سلمنا جدل بوجود اللف –ول خلف ف ذلك

 والقول بأن ل إنكار ف مسائل اللف!! وهل كل خلف ولو كان ضعيفا نلزم الناس فيه بالسكوت؟
 بذا الطلق مردود، وهذه الردود الت تزخر با الكتبة السلمية بفضل ال أليس كثي منها نا هذا

!النحى ؟؟ فكيف يستقيم الظل والعود أعوج

2قال
 ارجع عن: خس مرxات ل يقال ل ع|رضت| على السيف: "شيخ السلم أبو إساعيل الروي 

 وسعت]. 18/503" [السي"اه من " ل أسكت: اسكت عمن خالفك، فأقول: مذهبك لكن يقال ل
 لو يكن أن يشتروا سكوتنا بالليي لفعلوا لكن هيهات: "شيخنا العلمة الوادعي رحه ال وهو يقول

 ".الردx الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه:"اه وذلك ضمن شريطه " هيهات أن نسكت على باطل

:قال الشاعر

ل، ل تر°ك ساكنªا: ويقال ل** اللص ف داري وبي مارمي 
أبد�ا، ول ت±رح له إحساسا**  يئد النفوس ويكتم النفاسا

 أن ل يتطاعنوا فيما بينهم، كما نرى الن من- ث أوصى شبابنا وأوصى السلمي –أي العدوي :وقال
.الذين ل يفقهون فقه اللف ول يتأدبون بآداب اللف

 أهل الهواء مرقوا وخرجوا عن السنة فضل عن فقه وآداب اللف، وهذا الكلم كثيا ما يدغدغ
 به متعالو أهل الهواء عواطف السذج والرعاع ليخففوا من وطأة سهام أهل السنة الت دكت

.أوكارهم، وأصابت مقاتلهم، وسحبت البساط من تت أرجلهم

 أجوبة فضيلة الشيخ ربيع بن" والبيتي من الشعر منقول من- هذا وما بعده من كلم الشيخ مقبل –رحه ال 2
".هادي الدخلي السلفية على أسئلة أب رواحة النهجية 



.وصلى ال وسلم وبارك على ممد وآله وصحبه ومن اتبع هداه


