
  سعادة المكرم / رئيس تحرير صحيفة االنتباهة              حفظه هللا
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته     وبعد

دما تصبح  وان (عن ي يس بعن تاذ /عل ه األس ذي كتب ال ال ري المق رون غي رأ الكثي ا ق رأت كم فقد ق
دد  رة للع ي الصفحة األخي ادالت ف ود مع ي عم ك ف ائر!!!) وذل ن الكب دعوة م م ال وم  ١٠٢٣رق ي

ق  بت المواف ب ١٤٢٩رمضان  ١٣الس وراً تتطل د تضمن أم ب ق ال األخ الكات ان مق ا ك ـ ، ولم ه
ته فيه ا ومناقش وف معه ي نفس  االوق ره ف اً نش ب متمني ذا التعقي عادتكم ه دي س ين ي إني أضع ب ف

لمين ا المس ألخ الكاتب وإلخوانن م ول ا ولك الى لن ل الشكر سائالً هللا تع ق  الصفحة ولكم جزي التوفي
  والسداد .

  
  ((وقفات مع األستاذ علي يس في مقاله عندما تصبح الدعوة من الكبائر))

ا  الوقفة األولى اء به ى االعتن ة والحث عل ة العربي ام باللغ ة اإللم : أتفق مع األخ الكاتب في أهمي
يمهم الحالل والحرام وأحك ،وتعلمها وجيههم وتعل اس وت يعة ، ام الشرخاصة لمن يتولى دعوة الن

ده ويتأمل كما أتفق معه في أن على  من ينتقد أحداً من الناس يجب عليه أن يتأكد من خطأ من ينتق
  كالمه جيداً حتى يتبين له فعالً أنه قد أخطأ وأن كالمه ال يحتمل غير ذلك .

ة الوقفة الثانية م اللغ ا عمن سماه (شيخه معل ا ونقله  : ال يوافق الكاتب على المعلومة التي ذكره
ذه  ة ، فه رن األول للهجرة النبوي د انصرام الق لمين حدث بع ين المس ة) من أن االختالف ب العربي

ه ولألسف فإ معها من ا الكاتب من س د فيه أ قل ة خط إنمعلوم ا اآلالف !!! ف ه نشرها ليقرأه ن  ن م
رق القدر ة المعلوم والراسخ بين عامة المسلمين أن بداية الخالفات في هذه األمة كانت بخروج ف ي

ذين تصدوا  رام ال رن األول وبوجود الصحابة الك رق ظهرت في الق والخوارج والشيعة وهذه الف
ة  ى القدري ا والصحابة عل ا لها بالحجة واللسان والسيف والسنان فردّ ابن عمر رضي هللا عنهم كم

، وخرجت الخوارج بعد مقتل عثمان رضي هللا عنه وناظرهم ابن عباس رضي  في صحيح مسلم
رة هللا ع ك الفت بأ اليهودي في تل ن س ذ اب نهما وغيره من الصحابة وقاتلوهم وظهرت الشيعة تالمي

اروغلوا في علي رضي هللا عنه حتى أله ة وه فأنكر عليهم  ثم حرقهم بالن ذه معلومات بديهي ،، وه
ة يع ألخ الكاتب إن الجهل باللغ ول ل ي أق ر نتبين أن كاتب المقال لم يكن لديه معرفة بها!!! ثم إن تب

تال باب االخ ل أس و ك يس ه تالف ول باب االخ ن أس داً م وى ف فهناك:واح اع اله د! اتب والتقلي
  لالختالف واالفتراق. أدت  أسباب أخرىووغيرها والتعصب والجهل 

ة و:قال الكاتب ناقالً عن شيخه!  الوقفة الثالثة ل آي مقراً لقوله :(فلماذا لم يختلف الصحابة في تأوي
ن بي م يك ديث ول ي"وال وال ح ي"وال "معتزل ي"وال "حنبل الكي"وال "حنف افعي"وال "م نهم"ش

  "شيعي"وال "ظاهري" وال باطني") وتعقيباً على هذه الجزئية أقول :
ديث ؟؟!! إن  ة أو ح ل آي ي تأوي وا ف م يختلف ة أن الصحابة ل يخك وأتيت بمعلوم ى ش ن أت ن أي = م

نهم اختالف في بعض  الصحابة قد اختلفوا في فهمهم لبعض النصوص وبناء على ذلك ع بي د وق ق
المسائل الفقهية والفرعية ،، إنهم لم يختلفوا في أصول الدين والعقيدة لكن وقع بينهم االختالف في 
رائض  ائل الف كثير من المسائل الفرعية كالعول والمشركة وتوريث الجد واإلخوة وغيرها من مس

  ف التنوع .وكتب التفسير والفقه دونت ذلك الخالف وهو المعروف بخال
ذهب  ع م ي) م افعي والحنبل الكي والش ي والم ة (الحنف ذاهب األربع ب للم ا الكات ك أيه = إن جمع
ا ونزلت  د أدخلت نفسك في ساحة لست من أهله ى أنك ق دل عل المعتزلة والشيعة والباطنية ،، ي

ا ة وأئمته ذاهب األربع ذه الم أين وج بميدان لست من فرسانه ،، فقد ظلمت ه ا ، ف ه الشبه وأتباعه
ذاهب  بين هذه المذاهب ذه الم وبين هذه الفرق الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة ،، إن ه

م تختلف  تتفق في أصولها ومناهجها واتباعها للكتاب والسنة وتحكيمهما في كل قضايا الشرع ول
ران  ه أج نهم ل ة والمصيب م باب معروف ات وألس ات وفرعي ي جزئي ا ف ل اختالفه ي األصول ب ف

ـ وا تحقراً ب ك ووصفتهم مس ي مقال م ف ن أسأت له د م ه أجر وصغار الطالب عن نهم ل لمخطئ م
(الدعاة الجهلة) (وفي ضاللهم القديم ) يقرأون كتاب رفع المالم عن األئمة األعالم البن  و(أولئك)



أن  تيمية وفيه بيان أسباب االختالف بين هؤالء األئمة !! وإني أنصحك مشفقاً عليك أخي الكاتب ب
ذاهب  ذه الم ين ه رن ب م أن تق ن الظل ه وهللا م ي نصابه ،، فإن ر ف رت وتضع األم ا ذك تصوب م
األربعة وأئمتها وهم على الكتاب والسنة وتعظيم الشرع  وعلى المنهج الذي كان عليه النبي صلى 

ة التي ت ة العقالني رد هللا عليه وأصحابه أن تقرنهم بالروافض الشيعة المكفرين للصحابة والمعتزل
ا  م عقوله اب والسنة وتحك ين الصحابة نصوص الكت ة وب ذاهب األربع ين الم رن ب فالواجب أن تق

  .والتابعين ومنهجهم
اهلل أو أال وهي :اجتهد الكاتب في تأكيد معلومة الوقفة الرابعة أن أشعار البرعي ليس فيها الشرك ب

ه البرعي الدعوة إليه واستند على توضيحه لمعنى البيت الذي ذكر أن بعض الش دوا في د انتق باب ق
ى  دعو إل ه بيت ي ه أن ى علي ذا البيت وبن د البرعي في ه بغير حق ،، وأقول إن كان هناك من انتق

د ـ إن كان هناك من فعل ذلك  ـ الشرك ه للبيت وأفي ى توجيه ه ويوافق الكاتب عل فالواجب تخطئت
م يفرحون إذا وجدوا األخ الكاتب وجميع اإلخوة القراء أن الدعاة الذين تهجم عليهم ا م أنه لظن به

اس ألن ره من الن يس القصد  هتوجيهاً صحيحاً ال يفهم منه خطأ في شعر البرعي أو في كالم غي ل
ر  المعروف والنهي عن المنك ر ب ا القصد النصيحة واألم اس وإنم ي الن الم ف أ أو الك اد الخط إيج

 :( الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول هللا فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلصوتصحيح الخطأ والتحذير من الوقوع فيه 
  ؟ قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم).

يس ل دون أشعار البرعي ل ال : هل من ينتق ي أسأل األخ كاتب المق ذا هم ديلكن ادهم إال ه ي انتق ف
ك ، إذا كنت أخي الكاتب من ع؟الذي تبين أنه ليس فيه الدعوة للشرك  البيت ان ل ا ك امة الناس ربم

ل ست سنو م أجد عذر لكنك كاتب!! ولك عمود!! وذكرت أنك تناولت هذا الموضوع قب ات !! فل
اء ى أشعار البرعي  لك عذراً في إخف دت عل د انتق ات ق ا أن عشرات األبي ين فيه ة التي نتب للحقيق

ذا اك أشرطة وكتب كتبت في ه دة  وهي تتضمن الشرك باهلل أو الدعوة إليه !! فهن ذ ع الجانب من
رطتي (الكشف وا ا أش نوات منه ودان) صدرتس ة برعي الس ان عن حقيق ام  لبي ذ ع م ٢٠٠٢من

وا ومتداولة  أن يجمع اب الصحف ب دي ،، وأنصحك أخي الكاتب وأنصح كل اإلخوة كت ين األي ب
بلهم وينظروا للموضوع من كل  ا من ق تم طرحه ق بالموضوعات التي ي المادة العلمية التي تتعل

ل جوا دل أن تقت ايا ب الج القض ائق الواضحة وتع ن الحق ة ع ة ونابع اتهم نافع ون كتاب ى تك ه حت نب
  األمانة العلمية وتنكر الحقائق التي هي كالشمس في وسط النهار .

دعو للشرك هو عدم  ات التي ت ى نفي األبي ك عل إن عدم العلم بالشيء ال يعني عدمه ،، فأنت دليل
دم ،، ومن القواعد المبها العلم  ه أن (المثبت مق علومة لدى علماء الجرح والتعديل وفي أصول الفق

ذه  إحقاقاً للحق وتعقيباً على نفيك الشديد ونقدك الالذع على النافي) فاسمح لي أن أضع بين يديك ه
د من  )رياض الجنة(األبيات من ديوان البرعي  دها تأك وأتمنى أن يكون لها تأويل سائغ لديك وعن

  من يفرح بذلك :أننا سنكون أول 
  ١١٩قال في مدح إسماعيل الولي ص

  إن ناب خطب في البالد نزيل ***قل يا ولي هللا إسماعيل
  ١٤٤قال في قصيدة دعني أصاحب سادتي ص

  دعني أصاحب سادتي وأماشي ***دوماً على رغم الحسود الواشي
  وأزورهم في كل حين طالباً بركاتهم ***وأنا لديهم خاشي

  رحابهم*** إال وعني ذاهب متالشيما مسني سوء وجئت 
  هم عدتي عند الشدائد كلها ***هم ملجئي في كل خطب فاشي

  إلى أن قال :
  لذ بالرجال العارفين بربهم ***كالجيلي والبدوي والدقالشي
  والمقتفين على هدى من ربهم ***آثارهم كالتوم والكباشي

  ١٢٦وقال في قصيدة العارفون باهلل ص
  نتم حصوننا*** فما زال مسبوالً على الناس ستركمأال يا رجال الغيب أ

  أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي ***وألهث عطشاناً وقد فاض بحركم



  فحاشى وحاشى أن تضيع عيالكم *** وأنتم عيال هللا واألمر أمركم
  إذا شئتم شاء اإلله وإنكم *** تشاءون ما قد شاء هلل دركم

  ١١٢وقال في قصيدة أحمد الطيب البشير ص
  لت ذنوباً كالجبال وإنني ***أتيت إليهم خائفاً أترقب حم

  ومرغت باألعتاب خدي تذلالً***إذ الباب مفتوح لمن يك مذنب
  ١٩٣ويقول عن والده ص

  فللفتح واإلرشاد أنت وسيلة *** كذا لقضا الحاجات أنت مجرب
  ١٩٨وقال عنه ص

  وعلمه الكريم علم الحقيقة ***وعلم الغيب مع علم المعاهد
  ١٩٩عنه ص وقال 

  رئيس الكون شرقاً ثم غرباً *** حكيم الطب للداء المؤلم 
  رقا بالسر في الملكوت أيضاً ***وفي الجبروت ال تنكر وسلم
  يرى بالغيب ما يخفى علينا ***ويسمع صيحة القاصي المكلم
  أال يا من تريد الوصل شمر***وقف بالباب صامت ال تكلم 

  قامه أبرك وسلموأدخل بالخضوع بغير كبر ***وعند م
  لتحظى بالفيوضات العوالي***عياناً بعضها في النوم يحلم

  ٣١٢وقال في ص
  أستاذك يافقير ***كون عندو ذليل حقير

  كون ليه قريب وجار*** له أخدم غير إجار
  كن ثابت عندهو*** ال تضحك عندهو

  في كربك أندهو*** بتغيثك جندهو
  سيب غيرو وليه روح*** قبال تفنى وتروح

  لو وكن طروح *** كالجسد المافي روح سلم
  

ا  ك لكنه ر من ذل هذه بعض األبيات وغيرها أضعاف أعلم أن المساحة الممكنة ال تتيح المجال أكث
    موجودة بالتوثيق الدقيق لها.

رة ة األخي ه  الوقف ار ل ق واالنتص ن الح ث ع اً البح ع دوم م الجمي ب وه م الكات ي وه يكن هم : ل
ا  وإرضاء هللا تعالى والغضب فحق هللا ، هلل والحب في هللا والبغض في هللا وإنزال األمور منازله

هو أعظم الحقوق وألجله خلق الخلق ، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه : أتدري ما حق 
اد أن ى العب ال حق هللا عل م ، ق ال هللا ورسوله أعل ى هللا ؟ ق دوه  هللا على العباد وحق العباد عل يعب

  وال يشركوا به شيئاً ..) الحديث ، وهللا الموفق.
  
  

  
  د.عارف عوض الركابي

  
  هـ١٤٢٩رمضان  ١٥في 

  
  
  
  
  
  



  ) ))١((التعقيب على األستاذ علي يس فيما اشتملت عليه المعادالت من أخطاء وتناقضات(
  د.عارف عوض الركابي

  
ـ :  لقد دمخطت أنامل األستاذ علي يس كلمات عنون لها ب ائر عن دعوة من الكب !!! في ا تصبح ال

هـ هاجم من خاللها الدعاة الذين ينتقدون ١٤٢٩رمضان  ١٣هذه الصحيفة في يوم السبت الموافق 
وام  ة :"..من ألولئك اآلالف الع ارات التالي ه بالعب تم  مقال بعض أشعار البرعي وكان الكاتب قد خ

ةالدروس الجاهلة في االبسطاء الذين يقعون ضحايا لتلك  ، من  لمساجد والزوايا والميادين العام
ةأناس يحملون صفة "مشايخ" و"دعاة". من ألولئك  د تصبح  الوعاظ الجهل دعوة ق يعلمهم أن ال ل

يالً  راً وال قل ة كثي ه في العربي من "الكبائر" إذا تصدى لها من يتكلف تفسير النصوص دون أن يفق
ل رة قب دعاة ست سنوات ، وكنت أظن أن أولئك  !! إلى أن قال : "تناولت هذا األمر ألول م "ال

ة" يخ الراحل  الجهل ي حق الش ة ف ل الباطل ك األقاوي د تل وا عن تردي ر وكف وا جالء األم د عرف ق
  فاهلل المستعان". ضاللهم القديمالبرعي ، ولكن ها أنذا أفاجأ بعد ست سنين بأنهم ما يزالون عند 

اتذة لقد أثار هذا المقال ضجة كبيرة وردود فعل واسع ة المساجد وأس دعاة وأئم ر من ال ين كثي ة ب
ه ،  ي مقال ى الكاتب ف الرد عل ر ممن أعرفهم ب ّم كثي رهم ، وه الجامعات وطالب الجامعات وغي
ه خمس  ت علي ه كتب ي ل د قراءت ال وبع ى المق وة األفاضل لالطالع عل ي بعض اإلخ واتصل عل

ق  وقفات مختصرات قصدت بها بيان خطأ الكاتب فيما ذكر من بعض المعلومات البدهية فيما يتعل
بمعلومات تتعلق بالتاريخ والِفَرق وقصدت ذكر بعض األبيات التي تنتقد على البرعي والمطبوعة 
ه ال  ى أن في ديوانه (كأمثلة فقط) حتى ينكشف خطأ ما أورده  الكاتب من ذكر بيت واحد نوافقه عل

 ٢٨، نشرت هذه الوقفات في عدد يوم األحد  ينتقد طالما أنه يمكن أن يوجه توجيهاً ال يكون به نقد
ا  ين منه ى حلقت ى اآلن عل ات اطلعت  حت ذه الوقف ى ه الرد عل رمضان ، ثم قام األستاذ علي يس ب
أنواع من  وجاء في ردوده بأنواع من التناقضات ال أتصور كيف تجرأ على تسطيرها ، كما جاء ب

ى عد م ، وتجرأ عل ا أعل ا فيم يأتي التأويالت لم يسبق إليه ا س اء واألموات كم ين األحي ة ب م التفرق
ذي  بيانه ، وذكر مسائل كثيرة متفرقة تحتاج جميعها للوقوف معها وبيان وجه الصواب والحق ال
اط  ذكر النق ى ردوده ب ا في التعقيب عل ام وأكتفي هن ه المق تسنده األدلة فيها، إال أن ذلك سيطول ب

  التالية :
تاذ / كرر األستاذ علي كثيراً ودند١ ا أس ك ، وأعذرني ي ن على أننا نكفّر ونرمي بالتكفير وغير ذل

اس  فهذا افتراء أبرأ إلى هللا تعالى منه ويبرأ منه دعاة المنهج السلفي ، فإن دعاة السلفية هم أبعد الن
ه في مقالتيك  عن التسرع في التكفير، أو تكفير الناس بغير حق ، وإن كنت قد اعتمدت فيما كررت

ر)  على قولنا : أبيات فيها (شرك) أو قول الدعاة (هذا شرك) أو (هذا الفعل كفر) أو (هذا القول كف
ك  ذلك جهل اس فإنك تثبت ب ر الن ا بتكفي ارات في رميك لن ذه العب ل ه ى مث ، فإن كان اعتمادك عل
م وقواعدهم المشهورة والمستفيضة ، إذ أن من  بمصطلحات الشريعة وبعدك عن كتب أهل العل

ي ول أوالفعل  القواعد الت ى الق م عل ه يحك ى في الدراسات الشرعية : أن تعلم في الصفوف األول ت
افراً أو  ل ك ذلك أو القائ فيقال هذا كفر وهذا شرك وهذه بدعة ، وال يلزم من ذلك أن يكون الفاعل ل

دعاً ،  ع ، مشركاً أو مبت اء الموان ى تحقق الشروط وانتف اج إل ين يحت ى المع م عل ك ألن الحك وذل
ع ا وموان ي مظانه وطة ف رة ومبس ر كثي ألة  التكفي ذه المس ر صحيح له ك الغي ا بفهم ال تلزمن ، ف

  المعلومة لدى صغار طلبة العلم.
ل  ر ب اس عن التسرع في التكفي د الن م أبع لفيين ه ره أن الس م غي م األخ الكاتب وعل وليكن في عل

حة من تويات واض ل المس ى ك ر عل ات التكفي بهات جماع ى ش رد عل ي ال ودهم ف روء جه ا المق ه
ررة  داءات المتك ك االعت ى ذل دل عل ا ي ك ، ومم دوات ألجل ذل والمسموع وتقام المحاضرات والن
داء الخليفي  دأً باعت التي قام بها التكفيريون على مساجد السلفيين في سوداننا الغالي لدى نفوسنا ، ب

د  الثورة بع زة ب د دمحم حم ى مسجد الشيخ أبوزي ه عل ه الليبي التكفيري ومن مع ة وقتل صالة الجمع
ة  اب والسنة بالجراف ة الكت ى مسجد جمعي لبضعة عشر شاباً ، ثم اعتداء عباس الباقر التكفيري عل
ريين  داء بعض التكفي ين واعت في صالة التراويح وقتله ثمانية وعشرين نفساً وجرح أكثر من أربع



ود  ى الجه دل عل ا ي ة على مسجد أنصار السنة بود مدني ، وهذه التصرفات مم لفية في محارب الس
د والسلوك  تم بالتوحي التيار التكفيري وأيضاً مما يدل على شمولية الدعوة السلفية المباركة التي ته
ة والموعظة الحسنة ، وإن كانت  واألخالق والعبادات وتسعى في اإلصالح في المجتمع بالحكم

ام  ذا المق ذي هذه األمور من الواضحات والمعلومات إال أني ذكرتها في ه ام ال ط واإليه فاً للخل كش
  جاء في مقاالت األستاذ والتي حاول بها (لخبطة الكيمان)!!

ى ٢ م أنسبك إل ا ل ه فأن /ردّد الكاتب عبارات (أني رميته بالجهل) وهذا أيضاً افتراء أبرأ إلى هللا من
ك الم اتي إال ذل ي حي ك ف رأ ل م أق ا ل ك وأن ي ذل ى ل ل) وأنّ ك (جاه ل إن م اق ق ول ل المطل ال الجه ق

ذاهب  ة ووضعك للم المؤسف ، إني قد  ذكرت لك ـ مشفقاً عليك ـ ذكرك لمعلومات تاريخية خاطئ
ة  ع المعتزل ة م نة والجماع ل الس ن أه ي م ي) وه افعي والحنبل الكي والش ي والم ة (الحنف األربع

ن دة والم ا في العقي هج ، والشيعة والباطنية مما يمكن أن يكون قد لبّس على القراء في التسوية بينه
ا  ذا االنزعاج وأن هذا ما ذكرته ، فقد أخذت مما خطت يدك وصححت لك خطأك ، وعجبت من ه
ا  ال : فإنن أقارنه بعباراتك (الوعاظ الجهلة)! و(الدروس الجاهلة)! و(عند ضاللهم القديم)! وكما يق

  في زمان عّز فيه اإلنصاف.
اب ٍر من الكت ه كثي ى اختصارها تنبي ون ، أو  وتلك الوقفة قصدت بها عل ا يكتب ون فيم ذين يتعجل ال

يكتبون في قضايا ال يحيطون بما يتعلق بها وال بما هو ضروري معرفته عنها فالقارئ يرغب في 
  أن يكون الطرح هادفاً وواقعياً ومؤصالً ويثمر ثماراً نافعة وطيبة ليخرج بفائدة.

ه ، إال / إن دفاع المسلم عمن يعلم عنه صالحاً وخيراً وِذْكُره له بالخي٣ دوح ويشكر علي ر أمر مم
ات  ا وحلق اجم مساجد وزواي د ه ك فق ل بعكس ذل ع في المقاب د وق ه ق أنه قد فات األستاذ الكاتب أن
رر!! ،،  ودعاة ومشايخ ، وجّهلهم وحكم عليهم بالضالل القديم بحماس شديد!! وغضب ليس له مب

ا الكا ذه األشعار فلم أستطع أن أوفق بين الموقفين !!! ليكن في علمك أيه دون ه ذين ينتق تب أن ال
ي  ون ف ات ومدرس ي الجامع اتذة ف م أس ل إنه ر قلي دد غي ا ؛ع ي بالدن ركيات ف ن الش ا م وغيره
اب هللا ،  ة لكت ات ، وحفظ اجد ، وطالب جامع ة مس د ، وأئم ات ومعاه و جامع دارس وخريج الم

وٌل م باٌب وكه اٌء وش اٌل ونس م رج سلمون مصلون وطالب خالوي وأصحاب معاهد وكليات ، إنه
اجد  دادها ، إن مس م أع ك تعل ال أظن اهم ف اجدهم وزواي ا مس بحون ، وأم اجدون مس ون س راكع
رى  دن والق ي الم ة ف ا الغالي وع بالدن تى رب ي ش اتهم تنتشر ف اتهم ومنظم لفيين بمختلف جمعي الس

ا حوالي ألف وخمسمائة مسجد !! وإن  دْور شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسطاً وبالعاصمة إنه
ى  ائمين عل ر والق ر من والة األم م األم دى من يهمه بالد معروف ل لفيين في اإلصالح في ال الس
ات  ة العون اإلنساني وأمان اإلصالح في البالد، ولك أن تراجع وزارة الشؤون اإلجتماعية ومنظم

ك ا ى شيء من تل ود العقيدة والدعوة بالعاصمة والواليات والبرامج الدينية باإلذاعة لتقف عل لجه
ولين  داد المكف رآن ، اسأل عن أع يظ الق زهم لتحف المباركة لإلصالح ونشر العلم ، اسأل عن مراك
بّه بمن  ود فيَُش ذه الجه ؤذنين، ومن أراد أن ينكر ه ة والم دعاة واألئم لديهم من األيتام واألسر وال

اً أخي الكاتب و أرجو أن يكون طرحك متوازن م أن أراد أن يغطي بأصبعه ضوء الشمس ، ف أعل
ا  م ، وأم يهم بالجهل هو من ظلمه م عل هؤالء لهم حق والتعدي عليهم بغير حق والتعميم في الحك
انتقاد من قال كالماً أو شعراً فيه ما يخالف الكتاب والسنة ثم طبعه ونشره وتناولته األيدي فإن من 

اً عن الواجب الكفائي بيان خطئه بالحكمة وبالتي هي أحسن حفظاً للشريعة وأمراً  المعروف ونهي ب
  المنكر ومحبة للخير للناس وقياماً بالنصيحة حيث إن الدين النصيحة. 

ا أضعاف ٤ ة وذكرت أن غيره ة) كأمثل / لقد ذكرُت أبياتاً تنتقد على ديوان البرعي (رياض الجن
ا ذ ه وبحق ، بخالف م ره ألجل أن يُعلم أن الدعاة الذين ينتقدون هذه األشعار لديهم ما ينتقدون ب ك

ا  ات بم ذه األبي ائغ له ل الس رح إذا وجد التأوي ا نف دينا ، وبينت أنن الكاتب ، ولم أقل إن هذا كل ما ل
اد لوضوحها وألن قصدي  ه االنتق ين أوج م أب دعوة للشرك ، ول ن ال ا م د عليه ا انتق ا عم يخرجه

د في التب رى واجته ا ي ا حسب م ى ال التمثيل ولضيق المقام ، وقد اجتهد الكاتب في تأويله ر حت ري
ة الكاتب  ع نفسه في تناقضات ال أدري كيف رضيها لنفسه !!! وغاي ه أوق يكون بها خطأ ، ولكن
د بعض  ي يس عن تاذ عل يلة ،، ووقف األس رر الوس وم ـ ال تب ا هو معل ة ـ كم ة ، إال أن الغاي طيب



عن بعض األبيات الجزئيات التي يُعلم أن األبيات لم تذكر ألجلها ، وفي المقابل فإنه أهمل الحديث 
ورداً  التي بها الشاهد واكتفى بمثل هذه العبارة (ولعل البيتين األخيرين الباقيين بشاهدك ، أوضح م

  مما سبقهما ..)!!، ولنبدأ في التعقيب على تلك التأويالت والتناقضات بإشارات مختصرات : 
  _ تطرق األستاذ علي يس في كالمه على بيت البرعي : 

  إن ناب خطب في البالد نزيل *** قل يا ولي هللا إسماعيل                               
اد البرعي في وصفه إسماعيل  راد البيت النتق م يكن إي ول : ل تطرق لقضية الَوالية والولي ، وأق
اء هللا ال خوف  ريم (أال إن أولي رآن الك ا ورد في الق الى كم اء هلل تع بالولي ، وال ننكر وجود أولي

يهم وال ذي رواه عل ا ورد في الحديث القدسي ال ون ...) وكم انوا يتق وا وك ذين آمن ون ال م يحزن  ه
وء  ى ض اء عل ت أن هلل أولي الحرب...) فنثب ه ب د آذنت اً فق ي ولي ادى ل ن ع اري : ( م ام البخ اإلم
ه إال هللا وحده سبحانه  النصوص الشرعية وأنهم من تحققوا (باإليمان والتقوى) وذلك أمر ال يعلم

لى ، ونعتقد أنهم عبادٌ هلل ال يعبدون من دون هللا ، وال تصرف لهم العبادات ، ونرى خطأ من وتعا
ال  ة تن جعلهم مراتب (األقطاب واألوتاد والنقباء والنجباء واألبدال ..) ونعتقد خطأ من جعل الَوالي

  بالوراثة .
ي هللا إسماعيل )..فه ا ول ل ي ه (ق ا قول ي يس : " وأم اب التوسل ثم قال األستاذ عل ة من ب ي واقع

يعلم  اليبه ، س ان للرجل بصراً بالشعر وأس بالصالحين من عباد هللا ..." إلى أن قال : "ولعله لو ك
  يقتضيهما الشعر دون النثر ..." وللتعقيب على كالم األستاذ أقول :حذفاً وتضميناً أن هنا 
 ي هللا إسم ا ول ْرٌق لم يتضْح َجْعُل األستاذ النداء الوارد هنا (ي اب التوسل ، وف اعيل) من ب

ان التوسل المشروع والتوسل  ا وبي بين الدعاء والتوسل ـ  وسيأتي بإذن هللا التفريق بينهم
  المحرم ـ.

  ذا (المحذوف ا عن ه م يخبرن ى (محذوف ) تقتضيه ضرورة الشعر ول تاذ إل أشار األس
ا مع ظهور مهدي الشيعة المزعوم الغائ ب في سرداب الغائب) ولعل محذوفه يخرج لن

 سامراء منذ أكثر من ألف ومائتي سنة.
  ط بالبيت ة ورب ذكورة كامل رأ القصيدة الم وان البرعي وق ى دي تمنيت لو رجع الكاتب إل

راً  داً كبي ان سيوفر جه ه ك د أن ك أعتق و فعل ذل الذي ذكرته وهو أول بيت في القصيدة ، ل
ات  ذه الحلق ابعون ه رون ممن يت د استغرب كثي ى نفسه ، وق دم رجوع الكاتب عل من ع

ديوان  ى ال و ال يرجع إل ات وه ك األبي دفاع عن تل أويالت وال ري للت ديوان ، فكيف ينب لل
ة والكذب ـ بكل جرأة ـ  وينظر في السباق واللحاق ، ولو رجع للديوان لما اتهمني بالخيان
حيث رّجح أني قد أكون نزعت األبيات األخيرة من سياق آخر مقصوده المولى عز وجل 

دهو بتغيثك ،  دهو في كربك أن دهو ال تضحك عن وذلك في أبيات البرعي (كن ثابت عن
م  ذكورة ليجد البيت رق ى القصيدة الم ى الرجوع إل تاذ الكاتب إل جندهو). وأنا أدعو األس

ل                         ٢( ه التبجي ن رب د خصه م ه البرعي : قطب الوصال الكردفاني***ق ول في ا يق ) منه
ا ، ولي وم ؟ كم د الق ي عن اذا يعن ى (مصطلح القطب) وم رجع األخ الكاتب إلى تفسير معن

ا  ل ي ال البرعي :ق اذا ق م لم ى تعل ه ، حت نفيدك ب دّونوا في كتبهم ومعاجمهم فإن أعياك فس
 ولي هللا إسماعيل ... 

  ه المطبوعة والتي ولي من خالل مؤلفات ى إسماعيل ال كما تمنيت أن يتعرف الكاتب عل
ه تباع ف ي مكتبات الخرطوم ومنها ما يوزع (وقفاً) ليعرف لماذا اختاره البرعي للجوء إلي

اتذة الصحافة  تاذ من أس ا أس من دون هللا في الخطب النزيل ـ والعياذ باهلل ـ  ، وإن كنت ي
وع  اب مطب ولي كت وكبار الكتاب والمثقفين فاسمح لي بأن أفيدك بأن من كتب إسماعيل ال

رة أذكر  بعنوان (ديوان جامع اً كثي اً بنفسه أبيات ولي معرف الشطحات) ذكر فيه إسماعيل ال
 منها لضيق المقام ا يلي :

  أيا صاحب ابشر بي فإني حاضر***إذا نــــــــــاديت في كل شدة                             
  شف المهمةومهما ترمني في الشدائد كلها ***فنادي بيا إسماعيل ك                             
  أنا الشيخ إسماعيل مصباح عصره ***أنا ابن عبد هللا دخري الملمة                             



  وقد قال قبل هذه األبيات في نفس الديوان :     
  ولو أن من سري على جبل بدا ***لذاب ودك اليوم أعظم دكة                             
  ولو قطرة منه على النار قد بدت***لقد أخمدتها شعلة بعد شعلة                             
  وإن حكمي في العوالم دائر ***وصار جميع الكون في طي قبضتي                             
  ولو أنني خاطبت بالسر ميتاً ***لخاطبني حاالً بأحلى مقالة                             
  وألبسني موالي حلة قهره ***وأيدني دنيا وأخرى لصولتي                             
  وخيرني في الكون مهما أشأ يكن*** فال أحد غيري يفوز بخلعتي                             

و وقف  أظن أن ل ه ، ف ا في ديوان ولي نفسه !! كم ا إسماعيل ال هذه أبيات مقتطفات يعّرف به
ه عليها األ م أن ه ،ولعل ى محذوفات ا اضطر إل ه ولم ا خاض في بحر تأويالت ي يس لم تاذ عل س

ى أولئك  اً عل ا خوف ا أراده أصحابها ، ولسعى في التحذير منه ات عم حّرف مدلول تلك األبي
  اآلالف من العامة البسطاء وقد تعودنا منه خوفه وشفقته عليهم!!!.

  
  ونواصل في الحلقة التالية إن شاء هللا .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) ))2((التعقيب على األستاذ علي يس فيما اشتملت عليه المعادالت من أخطاء وتناقضات(
  

  د.عارف عوض الركابي
 

ادالت  ن مع ثالث م ات ال ك الحلق ا تل تملت عليه ي اش اء والتناقضات الت ان األخط ي بي مواصلة ف
  األستاذ علي يس أقول:

ه  توقفنا في الحلقة الماضية ه في حلقت ا قال ه للبيت األول، ومم ه في توجيه ه وأخطائ ى تأويالت عل
  األولى : 

اد هللا .."  اب التوسل بالصالحين من عب " وأما قوله (قل يا ولي هللا إسماعيل) .. فهي واقعة من ب
  الخ.

تاذ  ا أس ة !! كيف تجرأت ي ة العجيب ذه الطام ل ه ؤولين من جاء بمث ار الم قلت : لم نسمع في أخب
ة والشعر!! ع لى جعل النداء توسالً؟! وأنت تلّمح في مقاالتك بأنك ممن أوتوا نصيباً كبيراً في اللغ

ي هللا إسماعيل ) هو  وقد تقدم التعليق على محذوفك الذي ادعيته في هذا البيت، فقوله : ا ول ل ي (ق
داء اء ون دعاء ف ،دع داء وال مون الن اء يس داء ، والعلم ا ن ا ي ة بأنه اء معروف دة والي ي لحظات الش

  لطلب الغوث وإزالة الكرب والشدة. هنا  الخطب النزيل) استغاثة ، فهيوهو والكرب (
وق  ه وإن كان المخل ً حيالمستغاث ب ً حاضر ا ق فيجوز  ا ق أو حري اذ غري ى الغوث كإنق در عل ويق

ذي االستغاثة به ، ى ال يعته عل من  قال تعالى في قصة موسى عليه السالم : (فاستغاثه الذي من ش
ان من حي لب الغوث من ميت فهو من الشركوأما إن كان ط ،ه )عدوّ  غائب أو حي ، وكذا إن ك

    فهو شرك باهلل تعالى.فيما ال يقدر عليه إال هللا سبحانه وتعالى حاضر 
ا وسيلة الداعي جعل أن ي :أما التوسل فحقيقته  ه يتوسل به الى  هللفي دعائ ى يستجيب هللا تع ه حت ل

  .ويحقق سؤله
  .نوعان : مشروع وغير مشروع عند أهل العلم التوسلو

الى :  ال هللا تع (وهلل األسماء الحسنى فأما التوسل المشروع فهو الذي يكون بأسماء هللا وصفاته ق
  وهذا هو القسم األول.) ومثاله : يا غفور اغفر لي ويارزاق ارزقني ... فادعوه بها

ا : ومثاله  ،باإليمان واألعمال الصالحة الثاني : التوسل ا أنزلت واتبعن ا بم ا آمن الى : (ربن ه تع قول
دعاء : وأما القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع  الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) و التوسل ب فه

الح ي الص ي عل ،الح ن النب ب الصحابة م ه طل قي لهمومثال الم أن يستس ه الصالة والس ب ،ي وطل
ا يكون في  المرأة التي كانت تصرع أن يدعو لها ى تشفى ،وم الى حت عليه الصالة والسالم هللا تع

يوم القيامة من طلب الشفاعة منه عليه الصالة والسالم ليشفع عند هللا سبحانه وتعالى وكذلك طلب 
  أن يستسقي لهم كما سيأتي بيانه .  -رضي هللا عنهما  -عمر من العباس

الن : اعي ويجعل وسيلته أما التوسل غير المشروع والممنوع فهو أن يدعو الد جاه فالن أو ذات ف
ن  ه م ذا وأمثلت دك ، فه دك أو حق عب الن ، أو بعب اه ف ا هللا بج ألك ي ول : أس أن يق الن ك أو حق ف

ى جوازه، ويكون التوسل الممنوع  دل عل ل صحيح ي أت دلي م ي المحرم إذ  لم يرد في الشرع ، ول
ال من باب جعل سبب يوصل لشيء لم يجعله الشرع سبباً،  د ق ه هللا ، وق أذن ب م ي ا ل وهو تشريع م

  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) .
اب التوسل  واردة في البيت من ب تغاثة ال ومع أن !! ومع أن الكاتب قد شطح بجعله الدعاء واالس

ا في شأن إال أنه ال بأس باإلجابة عالجليّة ، ه) من األمور الواضحة ت(شطح لى الشبهة التي ذكره
اس رضي هللا عنه بن الخطابالتوسل ، وهي قصة استسقاء عمر  ةبالعب ا ، ولإلجاب المختصرة  م

  عما ذكره الكاتب فإني أقول :
!! برواية الحاكم رحمه هللا والتي فيها قول عمر رضي ما جاء به من شطح _ استدل الكاتب على 

ر  هللا عنه :... أيها الناس إن رسول ه ويب هللا كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده ، يعظمه ويفخم
إلى هللا عز وجل فيما نزل  قسمه ، فاقتدوا أيها الناس برسول هللا في عمه العباس ، واتخذوه وسيلة

  ...بكم 



ن يس ليعلم أن هذه الرواية التي ذكرو ا اب د ه اء (بضعفها) ق م العلم ين حك ا وردِّ المب اه من  ، فإنه
روك" ،اإلمام الذهبي في تعقبه للحاكم ضعفهداود بن عطاء المدني ، وقد طريق  ال :"داود مت ، وق

  :"سنده ضعيف". العسقالني بن حجراوأما الحاكم فلم يصححه ، وقال الحافظ 
ان والطبراني في اإلمام _ وأما الرواية الصحيحة فهي التي رواها  البخاري وابن خزيمة وابن حب

ال :  ،البيهقي وابن عساكر وغيرهم"الكبير" وابن سعد و ه ق ك رضي هللا عن ن مال وهي أن أنس ب
ا نتوسل  ا كن م إن (أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : الله

  .إليك بنبينا ملسو هيلع هللا ىلص فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، قال فيسقون"
ه) وال جاه هبذات(وليس أي (بدعائه) ،  ،نبينا: نتوسل إليك ن المقصود بقول عمرء أوقد بين العلما

قاء الص ملسو هيلع هللا ىلص ن استس ذوه م م أخ ذا الفه ه: ، وه ن أمثلت ه الصالة والسالم، وم النبي علي قصة حابة ب
ا  ال : ي رسول هللا األعرابي الذي جاء المسجد يوم الجمعة والنبي عليه الصالة والسالم يخطب فق

ال : (الله :قال ،هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع هللا يغيثنا ه فق قنا فرفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدي م اس
قنا) ... الحديث،  م اس فيان ووهو مروي في صحيح البخاري ، الله ي س ن أب ة ب ا طلب معاوي كم

ع  رضي هللا عنهما بالشام من يزيد بن األسود الجرشي وقال : يا ديك ورف ع ي د ارف ا يزي ه ودع يدي
  ودعا الناس حتى سقوا، وهذا األثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح.

  التوسل المشروع وال إشكال وال نزاع فيه وقد تقدم ذكره . فهذ النوع هو من
والسالم  ولو كان توجه عمر إلى هللا بذات العباس أو جاهه لكان التوسل بجاه النبي عليه الصالة -

ى  ه أدن أو ذاته أولى؛ ألنه عليه الصالة والسالم أعظم جاهاً، وإن األمر في غاية الوضوح ـ لمن ل
ى  انبهم ، إل ره بج نصيب من البصيرة ـ فعدول عمر عن التوسل بالنبي عليه الصالة والسالم، وقب

  التوسل بدعاء العباس لهو ردٌ واضح على من جّوز التوسل بالجاه أو الذات. 
ذا و الين في ه ا مث ك، وأذكر منه قد خط أهل العلم على مّر القرون السالفة عبارات مشرقة في ذل

  االختصار:
حها  ا وأص ا وأوثقه ا وأعاله ة وأرجحه وى األدل و أق ل ه ه هللا : (ب ي رحم ة األلوس ال العالم ق

ى وأصدقها لما ندّعيه؛ فإن قول عمر : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا ...الخ) يدل  ة ظاهرة عل دالل
ات،  انقطاع  ذلك الذي هو الدعاء بدليل قوله :"إنا كنا" ولما كان العباس حياً طلبوه منه فلما مات ف
و  راد، ول ذا الم فقصرهم له على الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان المع على ه

م  ا ل ى حاله الت عل ذه التوس ت ه ون لبقي ا يقول ذوات كم ود ال ان المقص ى ك دل إل م تتب ر ول تتغي
ي  ا ف ه أحسن م ذا فإن ي ه ل ف لين، فتأم اء والمرس يما األنبي ود الفاضلين ال س د وج المفضولين بع
ل)  م الوكي األوراق، حقيق بأن يضرب عليه رواق االتفاق، وهللا يهديك السبيل فهو نعم المولى ونع

  .  
بعد أن أورد أثر توسل عمر  وقال صاحب "جالء العينين" وهو الشيخ نعمان خير الدين البغدادي

ا  ى م ا عل ا وأظهره ة وأرجحه وى األدل بدعاء العباس قال: ( بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أق
  ندعيه من عدم الجواز فهو عليهم ال لهم ، عند من له أدنى فهم وإنصاف ) !!.

ه أن اً فحري ب ي التوسل رأي رى ف دكتور ي ان ال إن ك ي يس : "ف ول الكاتب عل ا ق رى ذات  وأم ي
  الرأي في عمر ابن الخطاب وحري به أن يخبرنا حتى نعيد النظر في "عدد" الخلفاء الراشدين .. 

  فأقول معقباً عليه :
ه  ا أوردت ن يس بم يبرأ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الخليفة الراشد الموّحد مما نسبته إليه يا اب

ـ جاء بالتوسل المشروع وهو دعاء الحي من فهمك لذاك النوع من التوسل، فإن عمر ـ وقد تقدم 
ه  ه طلب من اس إال أن ه أفضل من العب الحاضر وهذا ال غبارعليه وإنا به في ذلك لمقتدون ومع أن

  أن يدعو لهم ، وفي ذلك دروس يعقلها أولوا األلباب . 
ة  جرة بيع ع ش د قط ذي ق و ال ده وه ه أو توحي ي إيمان دش ف ه أن يُخ ر رضي هللا عن ا عم وحاش

ي الرضو ه للحجر األسود : (وهللا إن د تقبيل ل عن ى الشرك، وهو القائ ان قطعاً لذريعة الوصول إل
  ألعلم أنك حجٌر ال تضر وال تنفع ولوال أن رسول هللا قبلك ما قبلتك ) .



ه  فأنا بفضل هللا أحبه وأتقرب إلى هللا بحبه ، وأقتدي به، وأنشر محاسنه، وأسأل هللا أن يجمعني ب
  بشره بها حبيبنا المصطفى رغم أنف الجاحدين.في الجنة التي 

إنهم من  ريش ف ه ـ ، ويسمونه صنم ق ل يكفُّرون ن الخطاب ـ ب دهم رأي في عمر ب ذين عن وأما ال
اب  م أصحاب كت نهم !! ، إنه ك ع م ذل سميتهم (إخوانك الشيعة) الذين تدافع وتنافح عنهم وأنت تعل

ه "عقد الدُرر في بَْقِر بطن عمر" إنهم من يترضو ون من مناقب ن على أبي لؤلؤة المجوسي ويجعل
ه سبعين اسماً  دهم ل داً !!! وهو عن ه عي قتله لعمر رضي هللا عنه ، ويحتفلون بذلك اليوم ويجعلون

!!!  
ا عدم  ذي تعيب علين فيا سبحان هللا !!! ما أجرأك على التناقض !!! أهذا هو (فقهك السياسي)  ال

 ً ه معرفته يا أستاذ ؟!! فلتهنأ به إذا ه ونهايت فقاً عليك ـ من مغبت ه !! وأحذرك ـ مش ه من فق اً ل ، وتب
ى  ام أعل ذه األي هد ه ذي يش ياع ال يخ التناقضات والض وال ش ي تصرفات وأق ا اآلن ف ي نراه الت
ذي  ه هو ال ر (حسن)!! فإن ال غي درجات الترنح والال منهجية وبات فعله حتى لدى الصبية والجه

قه والفقيه السياسي) و(الفقه والفقيه التقليدي) و(الشرك السياسي) ابتدع  مثل هذه المصطلحات (الف
ه ووجه  ابه تناقضاته وترهات و(الشرك الشعائري ) !!وغير ذلك، وبعض تناقضاتك وترهاتك تش
الشبه هو: (التلبيس والجرأة واستصغار عقول وأفهام القراء) مع فرق بينكما في الشهرة والحجم ، 

ؤمنين إن فقهك السياسي يا ابن  يس قد أعماك عن الذين يكفّرون أبا بكروعمر وعثمان وأمهات الم
دحتهم وظهر  ذين م والصحابة األنصار منهم والمهاجرين ، وال أقصد هنا فقط الفرس في إيران ال
ذين وصل ببعضهم  دك السودان ال إعجابك بهم انطالقاً من الفقه السياسي!!! وإنما أقصد شيعة بل

ت، الحال إلى كتابة مؤلفا ا هلل ف ت في تكفير الصحابة و(قاموا بطبعها) وتبث في منتديات االنترن إن
ون  ه راجع ا إلي ة وإن اعتك بمعرف ة بض ب وقل ة الكت رك بمعرف ان فق ي األذه ات ف د ب ـ وق

  المطبوعات!!! 
اء ومن  دعاة والعلم ان ـ ال ر حق وال بره ا ـ بغي ا يخط به بُّ بم ي يَُس الم الت ك األق أال فلتُكسر تل

ر يعلّم يهم الرضوان، ولتُْكَس اس فضائل الصحابة عل ين الن رآن، وينشرون ب ون الناس السنة والق
ا عمن  دافع به تلك األقالم التي يُدافَُع بها عّمن يدّعي تحريف القرآن الكريم وسنة النبي العظيم وي

  .يُكفّر زوجات النبي الكريم وصحابته أولي النهج القويم والسائرين على الصراط المستقيم
  

 ونواصل بإذن هللا في الحلقة القادمة ،،، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) ))٣((التعقيب على األستاذ علي يس فيما اشتملت عليه المعادالت من أخطاء وتناقضات(
  

  د.عارف عوض الركابي
  
  

ثالث  ات ال ك الحلق ا تل قبل البدء في مواصلة التعقيب على األخطاء والتناقضات التي اشتملت عليه
ا ، من م ة منه عادالت األستاذ علي يس فإني أرى من المناسب اإلشارة إلى ما جاء في الحلقة الثالث

ه الكاتب في وسط  اد ب ا ج والتي كان عنوانها : معلومات عامة حول "أصول الفقه" وأيضاً إلى م
ّي  ٢٦عموده في عدد األحد  د استطال عل ى األعمى حرج" ، وق يس عل وان "ل وبر تحت عن أكت

ا الكاتب  م به ام حك ك األحك ّل وأغلب) تل بعبارات شتم وسّب واتهمني بأمور كثيرة ؛ علماً بأن (ُج
ن  ي ل الكاتب بناًء على مقالي األول الذي جاء في عدة أسطر!! وليكن الكاتب على يقين تام من أنن

ين  ك مساحة ب ى ذل ق عل ن يجد التعلي ي ، ول ا عل م به ذه أعلّق على تلك التَُّهم واألحكام التي حك ه
دري  التعقيبات ، وذلك ألنني لم ولن أكتب في هذه الصحيفة انتصاراً لشخصي أو تعريفاً بنفسي وق
وإني ألترفّع عن الخوض في هذا المجال ، ومقتضى األدب مع اإلخوة القراء األفاضل ال يبيح لي 

إ ن المقصود إضاعة وقتهم الغالي في مثل ذلك ، وال يبيح لي االنصراف عن القضايا األساسية ، ف
ل  آداب أه ي ب ع التحل نة ، م اب والس ى ضوء الكت اء عل ة األخط اس نصرة الحق ، ومناقش األس

  اإلسالم ومما أِسفت له وأسف له الكثيرون اتجاه األخ الكاتب في هذا االتجاه وهللا المستعان.
ي نهاي  رأت ف تاذ ق ات األس ن حلق ة م ة الثاني ي للحلق د قراءت ي بع ارئ أن يعلم األخ الق ه ول ا أن ته

رأ الصحيفة  أني أق اً ب ة ـ علم أت الحلق م ت وم سيواصل بعد غٍد ، وانتظرت بعد غٍد وبعده فل ، كل ي
ى  ه وصلني حت ُت أن ولما تأّخرت الحلقة الثالثة أرسلت حلقتي األولى في الرد على الحلقتين ، وبيّن

ة  ي بالعجل ا وقتها حلقتان ، فال أدري لماذا يشن علي الكاتب هجوماً ويتهمن ه ويجعله في ردي علي
أخ ذوراً في ت ان مع ي قضية القضايا ، وهو الذي قد تأخرت حلقته ـ وربما ك ا ذنب ه ـ لكن م ر حلقت

  في ذلك ؟!
أرجو أن ال تنصرف   ه ف ا تكتب وِلتعلم أن اإلخوة القراء يتابعون هذه الحلقات ويقرأون ما أكتبه وم

ّي في  بكاتبقضايا ليست من لّبِ الموضوع ، كما أُذَكَّر ال د نسب إل يس فق بعدم االستمرار في التلب
ه في  ا ذكرتُ ى م ا عل ة التي افتراه ك الفري ى تل مقاله األخير أني أنكر ظهور المهدي المنتظر وبن
يعة  دي الش ور مه ع ظه ا م رج لن ه يخ ل محذوف ت فيها:"ولع ي قل ارة الت ي العب ى ف ي األول حلقت

ر من أ ذ أكث ا ال إشكال المزعوم الغائب في سرداب سامراء من إن كالمي هن ائتي سنة"  ف لف وم
م ـ  د أهل العل ة ـ عن وال لبس فيه من أني حددت مهدي الشيعة الغائب المزعوم وهو خرافة معروف
ره  واترت في ذك اء اإلسالم وت ه علم ذي أجمع علي اخترعها الشيعة وهو غير المهدي المنتظر ال

ه  يكون خروج ذي س ه األحاديث الصحيحة وال ار ب ا واِإلخب وع عالماته اعة ووق رب الس ذاناً بق إي
ذا  ا دخل ه د ـ فم ان ـ وهلل الحم الكبرى ،فإني أؤمن بما دلت عليه النصوص من خروجه آخر الزم
د  ه فيكون ق م ب ان يعل ي ؟! وإن ك بهذا؟؟!! فإن كان الكاتب جاهالً بمهدي الشيعة وعقيدتهم فما ذنب

  نسب إلي ذلك ألجل التلبيس والمراء.
ي ا ك ومواصلة ف ي تل ية ف ي القضايا األساس اءت ف ي ج اء والتناقضات الت ى األخط ات عل لتعقيب
  الحلقات أقول: 

ة) حيث  وان البرعي (رياض الجن ا من دي ات التي ذكرناه ه لألبي تحدث الكاتب في سياق تأويالت
  ١٤٤قصيدة دعني أصاحب سادتي ص من قال معلقاً على األبيات التي أوردتها

  دعني أصاحب سادتي وأماشي ***دوماً على رغم الحسود الواشي                           
  ا لديهم خاشيـــــــاتهم وأنــــــوأزورهم في كل حين طالباً ***برك                           
  ب متالشيــــــــــــما مسني سوء وجئت رحابهم*** إال وعني ذاه                           

  اشيـــها ***هم ملجئي في كل خطب فـــــهم عدتي عند الشدائد كل                           
  : قولهإلى                      



  لي والبدوي والدقالشيــــــم ***كالجيــــلذ بالرجال العارفين بربه                           
  وم والكباشيــــارهم كالتــــــــوالمقتفين على هدى من ربهم ***آث                         

ن  م يك ا ل ك مم ر ذل ية  ... وغي ارة والخش ن الصحبة والزي ديث ع ي الح ب ف ال الكات د أط و لق ه
ا " إلى أن قال :، األبيات  المقصود األساس من ذكر ول البرعي ( م دكتور ق أو لعل بيت قصيد ال
ذا ن ذلك ، فإنك تقبل مثل هإال وعني ذاهب متالشي).. وعجباً إن كا   مسني سوٌء و جئت رحابُهم

ورع المعنى من جميل بثينة أو كثيرعّزة ، وتراهُ من بديع الشعر لم مت ى مس تكثره عل ، فما بالك تس
ه السالم  ا رأيت أن يعقوب علي ائهم ؟!! أم قامه بلق يلقى إخوانه الذين يحبهم في هللا فيشفى من أس

 ُشفي من العمى بمجرد أن أُلقي عليه ثوب يوسف؟؟ 
العلك  دائد كله د الش دَّتي عن م ِع د ( ُه ا تُري ال    يا موالن د ق م ملجئي من كل خطب فاشي)!! لق ُه

ذين البراء بن  هُ ، في الحديثين المشهورين الل رم هللا وجه ي ك عازب رضي هللا عنه، و اإلمام عل
ه أس نتقي ب ا وهللا إذا احمر الب ه : كن راء رضي هللا عن ال الب ور: ق ا دكت ، وإن  تعرفهما بال شك ي

هُ  ّرم وجه ه وك الشجاع مـنـّا للذي يحاذي به ، يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص . رواه مسلم وقال علّي رضي هللا عن
ه .  وم من ى من الق : كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فما يكون منا أحد أدن

راء ر ا الب ره . أم د وغي ه رواه أحم يٌّ رضي هللا عن ا عل ة ، وأم ب بالَمْهلََك و الملقّ ه فه ضي هللا عن
ه السالم ،  ي علي ن النب ن أصحاب البرعي هؤالء م تقول : وأي ْذَكر . س ن أن تُ هُر م فشجاعتُه أش
النبي ، ويسجالن  فنقول لك : إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، بشر ، وإذا جاز أن يلوذ رجال كالبراء والكرار علي ب

أتي أحد ذ أمن أن ي لفيين»لك في حديثين شهيرين ، ال ن راء « الس تهم الب ذا ، في ان ه في آخر الزم
اقيين بشاهدك ،  رين الب ين األخي وعلياً بالشرك باهلل ، إذ لم يقوال : كنا نلوذ باهلل تعالى .. ولعل البيت

  ".أوضح مورداً مما سبقهما ..
  اً على األبيات السابقة أقول :وللتعقيب المختصر على ما أورده الكاتب تعليق

اـ من قال إننا نقبل من ُك◌ُ  ا جاء عنهم ا ثيّر عزة أو جميل بثينة م اً  أو من غيرهم ان مخالف و ك ول
  فهو منكٌر. سٌن فهو حسٌن وما كان منه منكر، فإن من المعروف أن ما كان من الشعر ح؟!للشرع 

ه     ـ إن تأويلك لقول البرعي (ما مسني سوٌء وجئت رحابهم  ا ذكرت إال وعني ذاهب متالشي) بم
ا  ل هو تحريف صريح لم ر صحيح ب ل غي ائهم تأوي قامه بلق من أن المسلم يلقى إخوانه فتشفى أس

ه إال ببيّ  ذا ال أقول اظم البيت ـ وه ذه القصيدة أراده ن ات ه يأتي في أبي ا س ا م ات واضحات ، منه ن
اب نفسها ، ومنها األبيات الكثيرة التي أوردها البرعي  ى ، ومن ب ذا المعن د ه ا يؤك ديوان بم في ال

د ذُ  ة" وق ام القصيدة المشتهرة "مصر المؤمن ا في خت اً ذكره ك أبيات ت في رَ ِكالتمثيل فقط أذكر ل
  حيث قال: ٢٩٣الديوان في ص

  صلواتا تسرح للخير قطب الّرحى                                                 
  عنه ال تبــــــــرحَ  ضريحهتوصل                                                 

  تذكرنا عنده وأحوالنا تشــــــــرحَ                                                 
  وصدورنا تشــــــرح بالفوز تأتينا                                                

  وتقول يا برعي لهمومك أطــــــرح                                               
  أكملت عالجك غير حقنة ومشرحة                                                

ى يفهل الذَّْكُر وشَ  ه حت ادي إلخوت لم الع اء المس فاءْرُح األمر عند الضريح هو أيضاً من لق  تم الش
  ؟!!!ح ومنكر قبيح فقط أم أنه في ميزان الشرع شرك صري بمجرد اللقاء

  : ٢٤٦وقال في قصيدة مبري الجريح ص
لنا للضـــــريح       كي عنده نســـتريح                                              وّصِ
  جوفنا السقيم جريح       يتعالج غير تشريح                                           

  :٤٦يمي صوقال في قصيدة شددت رحال عزمي يا ند
  أغثني يا رسول هللا إني              مريض الجسم ذو قلب سقيم                               

  



ا الصالة والسالم ـ معجزةإن ـ  ه ـ عليهم ي موحى  ؛إلقاء قميص يوسف على وجه أبي ا نب فكالهم
  النزاع ؟!!!إليه من هللا تعالى ، فما هذا الخلط واالستدالل بما هو خارج محل المناقشة و

ا ..... البرعي ـ وأما استداللك على تأويل قول دائد كله د الش م عدتي عن خ: ه ول  ال ا ورد في ق بم
و ا برسول هللا في الحرب وإذا حمي ال و من  طيسعلي والبراء رضي هللا عنهما من اتقائهم ، فه

ه من االستدالل بال ا أن ر محله نصوصالتحريف لمدلول البيت كم ا افي غي ـ رضي هللا  !! فإنهم
ان برسول هللا كانا عنهما ـ  دة الحرب ،  اوهمملسو هيلع هللا ىلص يتقي ال وش وة القت ه وبجواره في لحظات ق بجانب

فلماذا تساوي بين الحاضر والغائب ؟!! والحي والميت ؟ !! وإن أعدت القول بأن مقصود األبيات 
ذي ُج ك ال ن كيس ذا م ك : إن ه ت ل اء ، قل رين األحي و الحاض ا  تَ دْ ه ه علين ذه من ي ه راً ف كثي

  الحلقات!!
ي)   ـ (الجيل ربهم كــ ارفين ب ذ بالرجال الع ا البرعي : ل ول فيه ات يق إن األبيات التي بعد هذه األبي

إن  وم) و(الكباشي). ف ـ (الت ارهم كــــ م آث ن ربه دى م ى ه ين عل دوي) و(الدقالشي) والمقتف و(الب
البرعي  مولدبعضهم أموات قبل إن بل  ،بل قبل ذلكهؤالء المذكورين أموات عند طباعة الديوان 

اذا تستدل با اهالتي أرادخالف أخرى !! فلماذا تحّرف األبيات لمعاٍن   لنصوصصاحبها؟؟!! ولم
ذين  د ه م تقف عن اذا ل ا المقصود األساس في األبفي غير موضعها؟؟!! ولم ين وهم ات؟!!البيت  ي

  اقيين بشاهدك أوضح مورداً مما سبقهما .."؟! وِحْدِت بقولك : "ولعل البيتين األخيرين الب
الهم  ان ح رادهم ولس وم وم وة الق يراتك دع ك خالفت بتفس ك أن ي تأويالت اء ف ا ج ن أعجب م إن م

اد وا !!ومقالهم نهم األوت اداتهم ألن م اءفإنهم يريدون اللجوء لألموات ودعوتهم ومن اء والتقب  لنجب
نهم !ت ولد سلّم يا ولد ده القلب البِ  وليه قال :كما ، واألقطاب ومنهم من يتصرفون في الكون  ، وم

وانس في الوحدة  كما قال : يحضر مريدو في النزع  والقبير* للحجة يلقنو بأحسن التعبير* وليه ي
ان  !والشبير دركان** ويحضر حين يجو الملك داء ال ا) ن ال : يسبق (ي نهم .. !!، ومنهم كما ق وم

ه ،  كثيرون مننفسك في موضعٍ لم يجرؤ  تووضع ومنهم .. ومنهم .. فأراك قد تهجمت ك علي قبل
ك  اك ورغبتُحرُص: وقد أعماك وأوقعك في ذل دم فهمن دعاة بع ل ال ا وتجهي ديدة في تجهيلن  ك الش

  ألبيات. ل
وقبل أن أختم هذه الحلقة فربما يسأل أحد القراء ويقول : سمعنا بالجيلي والبدوي والتوم والكباشي 

يخ ال ون الش ن يك ه ؟!، فم وذ ب أن نل ي ب ر البرع ذي أم ي ال ي أورد  دقالش ي الدقالش أقول : مك ف
ه ،  ٣٣٢ص) ٢١٣ترجمته ود ضيف هللا في كتاب الطبقات ترجمة رقم ( ومما ذكر في ترجمته أن

ات وخوارق  ه كرام ى يدي اء هللا ...وظهرت عل ن أولي اً م بوعاً فتخرج وليّ وة أس ال :"دخل الخل ق
ى خرجوا فإنه جاء لزيارة شي، عادات  اء حت ى الم ه عل م يجدوا المركب فمشى هو وحيران خه فل

دخل في مسجد المك  منه. وظلم حيرانه رجلٌ  ى سنار ف يس وادَّل اسمه أزرق من جماعة شيخ ال
ق مصحفاً وجده في الطاقةقايمة عليه الحالة  ألهم المك  مزَّ فدخله الخطيب والقاضي علي المك فس

  عن ذلك فقال له شعراً :
  ايمــي أب ِجنّاً قــمن يوم قمت سموني الهايم          صابوناً ل               

      "قدين ارفعهمــــا الّي ـــــيا كـــــــاشر جيب الَسلطيّة          الشَّ              
  وحرصاً على االختصار فإني أكتفي في ترجمته بهذا المقدار وأحيل عليها .

              ن ، ويُنّزه كتابه وكالمه عما فعل به الضالون والمجرمون ،،،فسبحان ربك رّب العزة عّما يصفو
ا  ا ،، ومتعن ذي هو عصمة أمرن ا ال ا دينن م احفظ لن ا والله م ـ بعقولن ا ـ الله بأسماعنا وأبصارنا م

  أحييتنا .......
   وهللا الموفق ،،،،،،


