
بسم ال الرحن الرحيم

الرد النصور على حسن شنقيطي الغراوي الغرور
)اللقة الرابعة(

.المد ل، والصلة والسلم على رسول ال، وآله وصحبه ومن اتبع هداه

 التظاهر السلمي ليس خروجا على الكام، مادام أن النسان عشر سني يلك( :نعود إل قوله 
 الجازة ول يعمل، عنده دكتوراه خسة عشرة سنة ول يعمل، قام هو وخسون مثله خرجوا لحدى

 هذا ل نسميه خروجا، نسميه تظاهرا سلميا... الدن وكتبوا على اللفتات وحلوها مطالبي بالعمل 
).لطالب مشروعة 

:التعليق

 قد سبقت الشارة إل أن الظاهرات ما قلد فيه كثي من جهلة السلمي الغرب الكافر، والتشبه
 بالكافرين مرم ف السلم، واتفقت كلمة أهل العلم على تري الظاهرات لا فيها من التشبه

 بالكافرين وعصيان رب العالي ورسوله المي بالروج على من أمروا بطاعتهم ونوا عن الروج
.عليهم

).هذا ل نسميه خروجا، نسميه تظاهرا سلميا لطالب مشروعة( :وقوله 

 : الهال وأشباه طلب العلم ليس لم تقييم مثل هذه المور، وما أحوج هذاالويهل إل قوله
 وياليت من ل يسن شيئا أن يسكت عنه، ويا ليت التعالي يتركون السائل الكبية لهل العلم، يا(

 بدعوى طلب القوق!) السلمية(وتويز الظاهرات  ).ليت من ل يسن علما أن ل يول نفسه فيه
 قول على ال بغي علم كما تقدم، لا ف ذلك من مالفة النصوص الواردة ف الصب على جور

 المراء، وعلى هذا؛ فالوزون الهلة ل يقيمون وزنا لمر ال ورسوله، وهم يشون ف ذلك على
 سنن الكافرين، ويالفوا سنة سيد الرسلي، تاشيا مع الكثرة، وحبmا ف الظهور والرياسة، نسأل ال

.السلمة والعافية

 وما ذكره السفيه من دعوى الطالب أمرr ل يقره السلم ول العقل السليم، ذلك أن ديننا ل يأذن ف
 طلب القوق عن طريق الروج وحل اللفتات وإطلق اللسان بالصياح وغي ذلك من الفاسد وإل

 أمته بالصب على جور الكام وأداء حقهم وسؤال حقهم- فسيكون أمر النب –صلى ال عليه وسلم
 من ال على مذهب هؤلء عبثا مضا وحاشى رسول ال من ذلك، أما العقل فإنه يدل على فساد



 الظاهرات، إذ ل يعقل أن كل من ضاقت عليه الدنيا وأفلس بعض الشيء خرج إل الشارع حامل
 وربا إسقاط النظام ، كم سيخرج لو فتح هذا الباب(!) شعارا ينادي ويصيح وينعق بقوق النسان 

 لكن صار المر كما قال النب –صلى ال! من رجال ونساء وشباب وأصحاب عاهات وماني ؟
 فيها الصادق، و خداعات يصدق فيها الكاذب، و يكذب سيأت على الناس سنوات - : "عليه وسلم

 الرجل: و ما الرويبضة ؟ قال : قيل . يؤتن فيها الائن، و يون فيها المي، و ينطق فيها الرويبضة 
).الصحيحة( "التافه يتكلم ف أمر العامة 

.الفويسق: وعند غيه أيضا . بدل التافه" السفيه" وف السند 

 جللة اللك عندنا بفضل ال ل ينع التظاهر السلمي، كيف تسميه أنت خروجا، لو كان( :قال
) .خروجا لتعامل معهم تعامل آخر، ف جيع النظمة ف بلدنا والبلد الخرى 

 بترخيص(!) هذا السفيه أوت من جهله وغلبة الوى، ذلك أنه ربط حكم الظاهرات السلمية 
 القواني لا، ل من جهة موقف السلم من هذه الظاهرات، ث بن على هذا التحريف والتخريف
 اعتبار الظاهرات هذه من باب الطالبة بالقوق وليس من الروج على الاكم، وهذا فكر دخيل

 ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، ول تعرفه العلماء، إنا تسلقه الزبيون الذين خرجوا ليس على
 الاكم فحسب، بل زادوا على ذلك أن خرجوا على القيادة العلمية أيضا، ذلك أن ال عز وجل

 الية، وذهبت طائفة من) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ال وأطيعوا الرسول وأول المر منكم : ((قال
.العلماء والمراء: أهل العلم إل أن الراد بأول المر ف الية 

 لاذا ؟ لن ف عصرنا تبعثرت الوراق عند الشباب التدين خصوصا مع السف، النسان( :ث قال
 إذا كان ل يعلم شيئا يسأل عنه حت ل يغتاب الناس، ويغتاب العلماء، ويغتاب الصالي كما نرى

.).من بعض التعالي

:التعليق

 فاسألوا أهل الذكر إن: (( ال عز وجل أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم فقال عز ف عله 
 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون: (( ، وقال ف موضع آخر من كتابه الكري ))كنتم ل تعلمون
 إذ ل يعلموا فإنا شفاء العي السؤال أل سألوا: "، وقوله عليه الصلة والسلم ))بالبينات والزبر

 :وأهل الهواء والهل والتافهي التعالي ليسوا من أهل العلم، قال سبحانه وتعال . الديث .."

)).أفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك الق كمن هو أعمى إنا يتذكر أولوا اللباب((

 وأهل العلم منهم أئمة هذا العصر كالشيخ العلمة اللبان وابن باز وابن عثيمي ومقبل بن هادي



 هؤلء الئمة كلهم يقول بتحري الظاهرات من غي- رحهم ال جيعا- الوادعي وأحد النجمي 
.التفريق البتدع بي السلمية منها والتخريبية

 ث بقية الشايخ العلم الذين ل زالوا بمد ال أحياء يرزقون كالشيخ ربيع والشيخ يي بن علي
 الجوري وإخوانه الشايخ الذين هم على الادة ف اليمن والشيخ صال الفوزان والشيخ سليم

 اللل وغيهم من مشاينا كلهم يقول بتحري الظاهرات، بقي أهل الهواء هم من يقول
 بالظاهرات على خلف بينهم، ومنهم من يتكتم خشية الفضيحة ول عبة على كل حال بخالفتهم،

.فهم القوم يشقى بم جليسهم

 والمر بالعروف والنهي عن النكر من أصول ديننا النيف بما قوام المة وعزها، وبما يفظ الدين
 والدلة على ذلك كتابا وسنة ل تكاد تصى كثرة، قال ربنا ف.وكرامة السلمي وتمى بيضتهم،

 ))كنتم خي أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النكر وتؤمنون بال: ((كتابه الكري 

 ولتكن منكم أمة يأمرون بالعروف وينهون عن النكر وأولئك هم: (( الية، وقال سبحانه 
 الية، وقال)) يا أيها النب جاهد الكفار والنافقي واغلظ عليهم: (( ، وقال سبحانه ))الفلحون

 ))والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن النكر : ((سبحانه وتعال 

 وف الصحيحي)) بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق: ((الية، وقال سبحانه وتعال 
 ه¢و� ال¡ذ ي أ�ن�ز�ل�- ((قالت تل رسول ال –صلى ال عليه وسلم- من حديث عائشة –رضي ال عنها

 ع�ل�ي�ك� ال§ك ت�اب� م ن�ه¢ آي�اتr م¢ح�ك�م�اتr ه¢ن¦ أ¥̈م ال§ك ت�اب  و�أ¥خ�ر¢ م¢ت�ش�اب ه�اتr ف�أ�م¦ا ال¡ذ ين� ف ي ق¥ل¥وب ه م� ز�ي�غ£
 ف�ي�ت¦ب ع¢ون� م�ا ت�ش�اب�ه� م ن�ه¢ اب�ت غ�اء© ال§ف ت�ن�ة  و�اب�ت غ�اء© ت�أ§و يل ه  و�م�ا ي�ع�ل�م¢ ت�أ§و يل�ه¢ إ ل¡ا الل¡ه¢ و�الر¦اس خ¢ون� ف ي ال§ع ل§م  ي�ق¥ول¥ون�

)).آم�ن¦ا ب ه  ك¥ل» م ن� ع ن�د  ر�بªن�ا و�م�ا ي�ذ¡ك¡ر¢ إ ل¡ا أ¥ول¥و ال§أ�ل§ب�اب 

 ال¡ذ ين� إ ذ�ا ر�أ�ي�ت¢م� ال¡ذ ين� ي�ت¦ب ع¢ون� م�ا ت�ش�اب�ه� م ن�ه¢ ف�أ¥ول�ئ ك�: " قال�ت� ق�ال� ر�س¢ول¥ الل¡ه  ص�ل¡ى الل¡ه¢ ع�ل�ي�ه  و�س�ل¡م� 
".س�م¦ى الل¡ه¢ ف�اح�ذ�ر¢وه¢م� 

 يقتلون أهل: ".. وقال ف الوارج كما ف الصحيحي من حديث أب سعيد الدري رضي ال عنه
.وغي ذلك من الدلة" السلم ويدعون أهل الوثان لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد 

 وأهل العلم على مر التاريخ إل يوم الناس هذا ممعون على وجوب رد الخطاء والضللت والرد
.على أهلها وتعيينهم إن دعت الاجة إل ذلك، وألفت ف ذلك تواليف كثية ما بي متصر ومطول

 والرد على الباطل والقائل به وفق الضوابط الشرعية ل ينكره إل جاهل أو صاحب هوى يريد أن
 يتستر على باطله ويشى من الفضيحة، وعلى هذا فالرد على أهل الخطاء سواء ف كتبهم أو



 أشرطتهم أو أشخاصهم ومناهجهم وما إل ذلك بقصد النصيحة مطلب شرعي ل غضاضة فيه، بل
.هو من جنس الهاد ف سبيل ال، وليس من قبيل الغيبة الرمة

):376-375/رياض الصالي(قال النووي رحه ال ف 

:باب بيان ما يباح من الغيبة"

:اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ل يكن الوصول إليه إل با، وهو ستة أسباب

...التظلم : الول

..الستعانة علي تغيي النكر ورد العاصي إل الصواب : الثان

..الستفتاء : الثالث

:تذير السلمي من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: الرابع

..جرح الروحي من الرواة والشهود : منها 

..الشاورة ف مصاهرة إنسان أو مشاركته أو : ومنها 

 إذا رأى متفقها يتردد إل مبتدع، أو فاسق° يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر التفقه بذلك،: ومنها 
.. فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة

1فهذه ستة أسباب- " إل أن قال..-الامس أن يكون ماهرا بفسقه أو بدعته : إل أن قال
 ذكرها 

 وذكر جلة منها رحه: قلت(العلماء وأكثرها ممع عليه، ودلئلها من الحاديث الصحيحة مشهورة 
).ال

 وما من شك أن أصحاب الظاهرات ي¢ع�دون من الاهرين بالفسق، الداعي للفت والشرور، وعلى
.هذا فالتحذير منهم أمرr مطلوب شرع³ا على خلف ما يقوله السفيه وغيه من أدعياء العلم

 لكن ما أراه تبعا للعلماء الستبصرين، وتبعا للدعاة الستبصرين الذين ينظرون بعيدا ول( :قال
).يلطون الوراق أراه هو الصواب إن شاء ال

:أقول 

:قد أحسن من قال

راض بقائده الهول الائر** ما الفرق بي مقلد ف دينه 

:وتسهيل لفظ هذه السباب الستة أسوقها ف بيتي من الشعر ينسبان لبن أب الشريف يقول فيها1

متظلم ومعرف ومذر** الذم ليس بغيبة ف ستة 
طلب العانة ف إزالة منكر** ولظهر فسقا ومستفت ومن 



أعمى على عوج الطريق الائر** وبيمة عمياء قاد زمامها 
 وما ذكره تويل ل طائل تته، وعلماء المة الذين هم على سداد ف النهج، وصحة ف العتقد ومنهم

 من يلهم الوافق والخالف يرمون الظاهرات إطلقا، ومن يقول بالظاهرات؛ إما أن يكون جاهل
 مقلدا أعمى كهذا العترض، أو من علماء السوء الذين ورد وصفهم وذموا ف مكم الكتاب، قال

 مثل الذين حلوا التوراة ث ل يملوها كمثل المار يمل أسفارا بئس مثل القوم: (( ال عز وجل 
 واتل عليهم: (( الية، ويقول جل وعز ف عله)) الذين كذبوا بئايات ال وال ل يهدي القوم الظالي

 ولو شئنا لرفعناه با ولكنه* نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
 أخلد إل الرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل

)).القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

 وما أراه تبعا للعلماء الستبصرين، وتبعا للدعاة الستبصرين الذين ينظرون(  :ث قارن بي قوله هنا 
 وكذابقي أن ل يطعن هؤلء ف هؤلء – : وقوله الذي قبل هذا).بعيدا ول يلطون الوراق 

 أن ل يتطاعنوا فيما بينهم، كما نرى الن من الذين ل يفقهون فقه اللف ول يتأدبون -: قوله
.بآداب اللف

!أليس هذا من التناقض العجيب : أقول

 ،(!!)ي¢فهم منه أن غيهم ليسوا كذلك(!) ووصفه لن قلد بالعلماء الستبصرين والدعاة الستبصرين
.وهذا زعم ظاهر البطلن

 بأنم ينظرون بعيدا ول يلطون الوراق،!- السلمية-ووصفه أيضا لعلمائه الوزين الظاهرات 
 مفهومه بالخالفة أن غيهم من ذكرنا أساءهم من أكابر علمائنا وغيهم من الشايخ قاصري النظر،

.، وفساد هذا الكلم ظاهر ل يفى(!!!)ويلطون الوراق

 ث أخذ يفرق بي النظام اللكي والمهوري الرئاسي ف كلم فلسفي، أحيانا يتملق ويتزلف إل
 وضرب لذلك أمثلة لبعض الالت ... الاكم، وتارة يدح الظاهرات السلمية وأنا جربت فنجحت

rزعمها من الشواهد على جواز الظاهرات السلمية، وجهل أو تاهل أن الواز وعدم الواز أمر 
 يرجع للشرع ل إل النظم الوضوعة ول إل التجارب البشرية سواء كانت ف بلد السلم أو بلد

.الكفار إذ ليس بعد الق إل الضلل

 يا إخوان يوجد بعض الستبدين فإذا ل يرج الناس ف تظاهرة سلمية للمطالبة بقوقهم فلن :قال 
).بتصرف. (يصلوا لذه القوق



 هذا تريض واضح للخروج على الكام بدعوى الطالبة بالقوق، ث إن الطالبة بذه القوق
 تتفاوت بتفاوت شرائح التمعات، فم ن طالب للتوظيف، وطالب لتغيي الوزراء ومن طالب لسقاط
 النظام، وكل هذا متمل الوقوع، بل قد وقع ول يزال، فإذºا ل ضابط لذا الروج الذي ألبسه من

 ، وقد قال ربنا ف- نقول هذا انطلقا من مذهبهم- ، !)السmلم(يتاجرون بالدين وأهل الهواء لباس 
 ، وإذا كانت))يا أهل الكتاب ل تلبسون الق بالبطل وتكتمون الق وأنتم تعلمون: ((كتابه الكري 

 لم مصلحة ف القانون مدوه وحك«موه، وإن كانوا من قبل به يكفرون، ويلعنونه لعنا شديدا كما هو
.حال الغراوي الخذول وأذنابه التميعي

.هذا، وإن لحد ال على أن وفق أهل السنة لتباع الق ونبذ الباطل والرد على أهله 

.وصلى ال وسلم وبارك على نبينا ممد وآله وصحبه ومن واله

أبو الدرداء عبد ال أسكناري
هـ1432جادى الول  17ف 

الغرب-  أكادير


