
بسم ال الرحن الرحيم

الرد النصور على حسن شنقيطي الغراوي الغرور
)اللقة السادسة(

.المد ل، والصلة والسلم على رسول ال وآله وصحبه ومن اتبع هداه
 والمد ل رب العالي أنا أظن ف الستقبل ستفتح دور القرآن، وأنا: قال التملق

 متفائل جدا، إل أننا نتمنوا ذلك ف أقرب وقت، وإل أنا متفائل جدا –ول المد
 وهو أن أول- لاذا ؟ لن هذا هو الظن بللة اللك –حفظه ال تعال- والنة

 الناس بالرية العلماء والصلحون، أول الناس بالرية هم الدعاة الذين يبونه
.. ويدعون له بالليل، وإل فيوجد بعض الناس لو قطعت عنه مرتبه سبGك

 الن وتت الظروف الراهنة نرى الزبيي بي: أقول ومن ال أستمد العون والتوفيق 
 تلق للحكام وماولة لتقليص الوة بينهم وبي سائر الحزاب السياسية؛ فقد كانوا

بأمس يرمونم بالعظائم والن يطلبون ودهم واحتواء وزنم للضغط على الستبدين –
 لكن حسبنا ما ظهر، وستبدي- وظن أن المر أبعد من ذلك –وال أعلم- زعموا

.اليام ما كان مفيا خلف الكواليس
 مثل " .أول الناس بالرية هم الدعاة الذين يبونه ويدعون له بالليل  : "وقوله 

 وقال عن الاكم الذي الذي حكم على التمع السلم بالردة،! شيخه الغراوي
 يلك الطائرات والدم والشم أنه بذلك يدعي الربوبية، وأشياء مبسوطة ف غي هذا



 القام، وهل يقال عن الغراوي وأمثاله وأذنابم على حالم لدى من خبهم إنم يبون
!!أميهم ويدعون له بالليل وأنم على هذا أول بالرية؟

uبعد uمvسwوقد كثر النعيق هذه اليام بالذات أكثر من غيه عن الرية، وأن التمع ل ي 
 وكل يuقي|مها على قدر رغباته وشهواته، وبالتال نلص إل أنا! لقامها النشود

 (!)حريات مطاطية قابلة للمد والزر لكن حسبما أذن به القانون
 للخونة الذين ينقلون عنا غي ذلك، وينعتون علماءنا بأنم تكفييون وتبGا"  :وقوله 

 .." وأنم كذا وكذا
 إن كان يقصد أهل السنة الذين يبينون بالدليل والبهان ما عليه الرجال والكتب

 والطوائف من أخطاء جسيمة، ومناهج عليلة وما إل ذلك؛ فهذا ل يuعد من اليانة بل
 هو من الديانة بأعظم مكان، ومن عدل أهل السنة أنم ينتقدون الخالفي انطلقا من

 أقوالم وكتاباتم الت ملت الساحة،
 وإن كان يقصد غيهم فلينظر وليتأمل نقدهم، فإن كان فيه حق تواضع وأخذ به،

.وإل فما أكثر الناقمي، أسأل ال أن يهديهم أو يكفي السلمي شرهم
 على غي الادة وكذا مصطفى العدوي- أعن الغراوي- وعلى كل؛ فشيخ الناقم

.وأبو السن الصري وعبد ال السبت ومن لف لفهم وجادل عنهم
 وال إنك: النب لا أراد أن يرج من مكة قال:  قال وهو يتحدث عن الغرب

 لحب البلد إل، لول أن قومك أخرجون ما خرجت، حب الوطن له دور كبي،
". ولول أن قومك أخرجون منك ما خرجت، هذا من الدين

 ل أقف على الديث الذي ساقه بذا اللفظ، بل ثبت أن أفضل الرض أو البلد إل
 فالغرب! ال مكة، هذا الستدلل ليس ف مله، فأين وجه الدللة من الديث ؟

 وغيه من بلد السلم ل يقارن بكة الت هي أحب أرض ال إل ال فضل عن



:مساواتا لا، وقد أحسن من قال
 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا** أل تر أن السيف ينقص قدره 

 باطل، يقول " هذا من الدين: " ث قوله " حب الوطن له دور كبي : "وقوله 
 أما احتجاج بعض " - :فضيلة الشيخ المام ممد بن صال العثيمي –رحه ال

 إنكt أحب البقاع: ( بقول الرسول صلى ال عليه وسلم لـ مكة  دعاة الوطنية
 إنك: فل حجة لم ف ذلك؛ لن الرسول صلى ال عليه وسلم ل يقل) إل ال 

 ولول أن قومكt: ( ولذلك قال) أحب البقاع إل ال : ( إل، بل قال أحب البلد
 فلم يقل رسول ال صلى ال عليه وسلم ذلك من) منك ما خرجت  أخرجون

 أجل الوطنية وإنا من أجل أن مكة أحب البقاع إل ال تعال، وهو صلى ال عليه
].لقاء الباب الفتوح: الرجع" [وسلم يب ما يبه ال

 "وما يuذكر ف هذا أيضا حديث تتداوله بعض اللسن وهو موضوع، ونص الديث 
 وعنه يقول العلمة الدث الفقيه ممد ناصر الدين اللبان" حب الوطن من اليان 

  )7ص ( كما قال الصغان .موضوع  ]: "36ح/ السلسلة الصحيحة [كما ف 
 ومعناه غي مستقيم إذ إن حب الوطن كحب النفس والال ونوه ، كل.وغيه 

 ذلك غريزي ف النسان ل يدح ببه ول هو من لوازم اليان ، أل ترى أن الناس
.اهـ! " كلهم مشتركون ف هذا الب ل فرق ف ذلك بي مؤمنهم وكافرهم ؟ 

 العلماء موجودون ف الند والسعودية واليمن والبحرين والسودان: قال السفيه 
 جيع دول السلم وف الغرب، ل أن العلماء ف مكان دون آخر، هذا خطأ ل ف
 التقعيد، ول ف الواقع، ولذلك نصيحة لم ولتباعهم وللمغاربة عموما، ا�رفقوا

 .اهـ..بالناس، وارحوا السلمي 
 طلب العلم الشتغلي به آناء الليل وأطراف النهار عبودية ل؛ ل يفى: أقول 



 عليهم وجود عال نابغ مشهور بدعوته وتواليفه مسدد العقيدة والنهج وما إل
 ذلك، ولنتحدث عن الغرب ول نذهب بعيدا؛ ف الوقت الراهن ل يوجد ف هذا
 البلد عال بالوصف الذكور؛ ومن ادعى غي هذا فعليه الدليل ول دليل، لكن أخا

 الهل يريد أن يرقع تييعه ويستميل عواطف الغفلي بشقشقة العبارات با ل
 يسمن ول يغن من جوع، ل ننكر أن بلدنا قبل أعوام غابرة عرفت وجود علماء
 أجلء خدموا الدين والسلمي خدمة عظيمة أسأل ال أن يرحهم وأن يكتب ذلك

 .ف موازين حسناتم
 وذاك التجمع أمام الساجد بذاك الشكل، يصلي العشاء فإذا:  قال السفيه

 بالربعي واقفا، يصلي النسان ويذهب لال سبيله، يذهب ويمل الصحف، أو
 عند أولده، إذا كنت تريد الكلم مع صاحبك إذهب معه للبيت وتعلموا القرآن
 والسنة، قبل الصلة عشرون أو أربعون، وبعد الصلة عشرون أو أربعون، وإذا
 كان هناك من يلقي درسا ف السجد ل يستمعون له، ليدخل إل ملس العلم

 وما"تغشاه الرحة على القل، حت إذا كان ل يقول شيئا؛ تدخل ف الديث 
 "إن هذا العلم دين"أو أنك ستستدل علي بـ " اجتمع قوم ف بيت من بيوت ال

 " .فليس بذاك الفهم الذي عندك
 و�ق�د�(( :حضور النكر كفاعله وها ف الوزر سواء، دل على هذا قوله تعال: أقول 

 نزل� ع�ل�ي�ك�م� فtي ال�كtت�ابt أ�ن� إtذ�ا س�مtع�ت�م� آي�اتt الل�هt ي�ك�ف�ر� بtه�ا و�ي�س�ت�ه�ز�أ� بtه�ا ف�ل ت�ق�ع�د�وا
 الية من سورة النساء،))  م�ع�ه�م� ح�ت�ى ي�خ�وض�وا فtي ح�دtيث  غ�ي�رtهt إtن�ك�م� إtذ�ا مtث�ل�ه�م�

 و�إtذ�ا ر�أ�ي�ت� ال�ذtين� ي�خ�وض�ون� فtي آ£ي�اتtن�ا ف�أ�ع�رtض� ع�ن�ه�م� ح�ت�ى: (( وف آية النعام
tي�ن�ك� الش�ي�ط�ان� ف�ل�ا ت�ق�ع�د� ب�ع�د� الذ¤ك�ر�ى م�ع� ال�ق�و�مtم�ا ي�ن�سtو�إ tهtيث  غ�ي�رtي ح�دtي�خ�وض�وا ف 

 )).الظ�الtمtي� 



 و�إtذ�ا((  : "فتح القدير"رحه ال – عند هذه الية من تفسيه – قال الشوكان
 الطاب للنب صلى ال عليه ))ر�أ�ي�ت� الذين ي�خ�وض�ون� فtى ءاياتنا ف�أ�ع�رtض� ع�ن�ه�م� 

 أصله ف الاء ث استعمل ف غمرات: والوض . وسلم ، أو لكل من يصلح له 
 .الشياء الت هي ماهل تشبيها بغمرات الاء ، فاستعي من السوس للمعقول 

 هو مأخوذ من اللط ، وكل شيء خضته فقد خلطته ، ومنه خاض الاء: وقيل 
 إذا رأيت الذين يوضون ف آياتنا بالتكذيب والردG: والعن . خلطه : بالعسل 

 والستهزاء فدعهم ، ول تقعد معهم لسماع مثل هذا النكر العظيم حت يوضوا
 ف حديث مغاير له ، أمره ال سبحانه بالعراض عن أهل الالس الت يستهان فيها

.بآيات ال إل غاية هي الوض ف غي ذلك 
 يتسمح بجالسة البتدعة ، الذين يرGفون كلم وف هذه الية موعظة عظيمة لن

 ال ، ويتلعبون بكتابه وسنة رسوله ، ويردGون ذلك إل أهوائهم الضلة وبدعهم
 الفاسدة ، فإذا ل ينكر عليهم ويغي ما هم فيه فأقل» الحوال أن يترك مالستهم ،

 وقد يعلون حضوره معهم مع تن»هه عما يتلبسون. وذلك يسي عليه غي عسي 
 به شبهة يشبهون با على العامة ، فيكون ف حضوره مفسدة زائدة على مرد

 .ساع النكر
 وقد شاهدنا من هذه الالس اللعونة ما ل يأت عليه الصر ، وقمنا ف نصرة الق
 ودفع الباطل با قدرنا عليه ، وبلغت إليه طاقتنا ، ومن عرف هذه الشريعة الطهرة
 حق معرفتها ، علم أن مالسة أهل البدع الضلة فيها من الفسدة أضعاف أضعاف
 ما ف مالسة من يعصي ال بفعل شيء من الرGمات ، ول سيما لن كان غي راسخ
 القدم ف علم الكتاب والسنة ، فإنه ربا ينفق عليه من كذباتم وهذيانم ما هو من
 البطلن بأوضح مكان ، فينقدح ف قلبه ما يصعب علجه ويعسر دفعه ، فيعمل



 بذلك مدGة عمره ويلقى ال به معتقدا� أنه من الق ، وهو من أبطل الباطل وأنكر
" .النكر 

 ول تركنوا إل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم(( :وقال ربنا ف كتابه الكري
 ))من دون ال من أولياء ث ل تنصرون

 :قوله تعال- الول : فيه أربع مسائل: " عند هذه الية قال القرطب ف تفسيه
 الركون حقيقة الستناد والعتماد والسكون إل الشيء والرضا به،) ول تركنوا(

.معناه ل تودوهم ول تطيعوهم: قال قتادة
 .ل تيلوا إليهم: ابن جريج

 .ل ترضوا أعمالم، وكله متقارب: أبو العالية
 .الركون هنا الدهان وذلك أل ينكر عليهم كفرهم: وقال ابن زيد

 هي لغة أهل: بفتح الكاف، قال أبو عمرو" تركنوا : " قرأ المهور- الثانية 
 .الجاز

 :بضم الكاف، قال الفراء" تركنوا : " وقرأ طلحة بن مصرف وقتادة وغيها
 .وهي لغة تيم وقيس

 .وجوز قوم ركن يركن مثل منع ينع
 .أهل الشرك: قيل) إل الذين ظلموا: (قوله تعال- الثالثة 

 وإذا رأيت الذين يوضون ف: " عامة فيهم وف العصاة، على نو قوله تعال: وقيل
 .وقد تقدم.الية ] 68: النعام) [ 3" (آياتنا 

 وهذا هو الصحيح ف معن الية، وأنا دالة على هجران أهل الكفر والعاصي من
 أهل البدع وغيهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة ل تكون إل عن



 :مودة، وقد قال حكيم
 فكل قرين بالقارن يقتدي** عن الرء ل تسأل وسل عن قرينه

 )5" (آل عمران " فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها ف 
 ).3" (الائدة " و 

 .وصحبة الظال على التقية مستثناة من النهي بال الضطرار
 .وال أعلم

 أي ترقكم بخالطتهم ومصاحبتهم ومالتم) فتمسكم النار: (قوله تعال- الرابعة 
 .اهـ.على إعراضهم وموافقتهم ف أمورهم

 فل ريب أن: " الطرق الكمية ف السياسة الشرعية "قال ابن قيم الوزية ف 
 وتأثي الوار ثابت عقل وشرعا: " وقال " للمجاورة تأثيا ف المتهان والكرام 

 " .وعرفا
 فليس بذاك الفهم" إن هذا العلم دين"أو أنك ستستدل علي بـ  : "قال السفيه 

"الذي عندك
 طيب؛ فأرنا فهمك لذا الثر ما هو ؟؟ لاذا ل تبي والقام مقام بيان أم أنك مفلس

 .جبان مترف للمراوغة
 أو تريد أن تر السلطات : "وانظروا فهمه للثر الذي أورده وتعليله لا ذكره؛ قال

 اللية اليوم وغدا وأمام السجد عشرون واحدا والفقيه يلقي الدرس، هذا
!هذه علة تأويله للثر وسياق كلمه دليل عليه، فيا ل العجب ،!يرضيك؟

 أهل السنة ل يأخذون العلم عند من هب ودب، بل كما ورد ف أثر ابن سيين
 ذكره المام مسلم ف" إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"الذكور 

 ق�ال� ل�م� ي�ك�ون�وا ي�س�أ�ل�ون�" صحيحه، وما ذكره أيضا عن ابن سيين ف هذا الصدد 



 ع�ن� ال�إtس�ن�ادt ف�ل�م�ا و�ق�ع�ت� ال�فtت�ن�ة� ق�ال�وا س�م¶وا ل�ن�ا رtج�ال�ك�م� ف�ي�ن�ظ�ر� إtل�ى أ�ه�لt الس¶ن�ةt ف�ي�ؤ�خ�ذ�
 فأهل الهواء والبدع وقع"  ح�دtيث�ه�م� و�ي�ن�ظ�ر� إtل�ى أ�ه�لt ال�بtد�عt ف�ل�ا ي�ؤ�خ�ذ� ح�دtيث�ه�م�

 الجاع على هجرهم ومباينتهم فضل عن مالستهم والتفقه على أيديهم، والناس
 نصف فقيه، ونصف نوي، ونصف:دب إليهم النقص ف دينهم من ثلث

 هذا لو قلنا بتزبب هؤلء قبل أن يتحصرموا، أما إن كانوا من أهل البدع .طبيب
 أو مستحسنيها فجلوسنا معهم فيه تكثي لسوادهم زيادة على ما ذكرناه سلفا،

 وقد نصحناهم مرات وكرات فقابلوا النصح بالستكبار والسب والتهويل وتأليب
 رعاع العامة علينا وكذا وشوا بنا عند السلطات با يطول ذكره، وال الستعان

 .على ما يصفون
 فيه نظر، وقد "الفقيه"ب  يريد أئمة الساجد عندنا –– وقوله واصفا إمام السجد

 هذا ل يعن ترك الطأ، والتنبيه: أنه يدرج ف الكلم لجل البيان، نقول : يقول 
.أول وأجدر

 أو أنGا نن طاعة ولة! هذا فيه طاعة ولة المور؟ : "قال عطفا على ما سبق
..المور نستعملها مت شئنا، نن عندنا عدل وما فينا تلق 

 ولة المور عندنا ل يسوقون الناس بالعصي أو التهديد إل البدع: أقول 
 والرمات، ول طاعة لم على فرض وقوع ذلك منهم جدل، لكن الزبيي

 يتلونون حسب ما يصبون إليه، فإذا كانت لم حاجة عند ولة المر تظاهروا لم
 بالطاعة والب وما إل ذلك من تلق واضح وربا كتبوا ف ذلك كتيبات، لكن

 من"نجهم وألفتهم ومالسهم تفضحهم، كما ورد ف الثر عن بعض السلف 
 " .أخفى عنا بدعته ل تف عنا ألفته

 وف هذا القدر كفاية، ول أنتقده ف كل ما ذكر، لكن اقتصرت على ما أراه مهما،



 هذا وأنصح الردود عليه بتقوى ال عز وجل، وأن يعرف قدر نفسه، فرحم ال
 وأن. من جهل قدر نفسه كان بقدر غيه أجهل: امرأ عرف قدر نفسه، وقد قيل

 يدرس النهج السلفي من معينه العذب الزلل، ويعرف من هم أهل العلم الذين
 هم على الادة ث يصدر عنهم، ويعرف لم قدرهم ومنلتهم، ول يقارنم بن هو
 !رديء النهج، ضحل العلم، ول أنسى تذكيه برم قوله بواز الظاهرات السلمية

 وهو قول على ال بل علم كما تقدم من كتاباتنا، فليتق ال ول يزج- زعم–
 .بالناس ف دياجي هذه الدسيسة ومرتعها الوخيم

 .والمد ل رب العالي

 كتبه أبو الدرداء عبد ال أسكناري
 هـ1432جادى الول  25ف 
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