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المولد ولماذا هو بدعة 
  ؟؟؟

  
  به التي تدور حول الموالدفك الش

  ونقض الحجج التي يحتج بها أصحاب الموالد
  ووارد وتبرئة الدين من كل دخيل
  القائد كل ذلك بما جاء به الدليل

  
  ويليـــه  

  الجفري علي تلبيسات وتدليسات بيان 
  لدافي المو 

  
  
  

  كستانيكتبه أبو ماجد أحمد بن عبد القادر تر 
  غفر هللا له ولوالديه ولجميع المسلمين

  
  

خيك المسلم نسخة   أخي المسلم! إقرأ واهِد 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  

  ولـمـــــاذا هـــو بـــدعـــة ؟؟؟ المـــولـد،
  



  ٢

مـن  ،أعمالنـاونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسـيئات  ،حنمده و نستعينه ونستغفره ،احلمد هلل إنَّ     
 ،لـه إال هللا وحـده ال شـريك لـهال إ لـه، وأشـهد أنَّ ومـن يضـلل فـال هـادي  ،هللا فال مضـل لـهيهده 

   ه.ورسولُ  هُ عبدُ  حممداً  وأشهد أنَّ 
  بعد:أما     

        
  

ــه قــال فقــد ثبــت عــن النــيب     ــاً بــدأ  اإلســالم إنَّ ((  :أن ــاً  ،غريب ــدأ،كمــا   وســيعود غريب فطــوىب  ب
   الذين َيْصُلحون إذا فسد الناس ))(( ؟ قال: هللا قيل من هم يا رسول ))للغرباء.

  .١٢٧٣لأللباينالسلسلة الصحيحة    
غـري مبـال  النـاس،وخـالف مـا اعتـاده  وجـل،ودعـا إىل هللا عـز  السنن،املوفق من أحيا  دفالسعي   

  بعيد.أو غريها من التهم اليت منها  اِحلدَّة،مبا يرمونه من التشدد أو 
املتمسـكون بـدين هللا  املنكر،والناهون عن  ف كان يقاسيه اآلمرون باملعرو فذلك قليل من كثري   

  والتعنيف.من التشنيع والتقبيح وضروب األذى 
بـل الصـديق  ،صـديقاً فاألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر مل يـدعا للمـؤمن  للغرباء،ولكن طوىب    

 هـذا،مـنهم مـن يتعـرض بـأكثر مـن بـل  ويـَـّتهم،َيْشـتم ويْقـذف  قريـب،وإن كان أقـرب  عدوًا؛صار 
  قيل:ولكن كما  املستعان،وهللا 

   

  إال ركوبـها فمـا حيـلة املضطـرّ  يكـن إال األسنّـة مركـب      إذا لـم 
  

والتحـذير مـن البـدع وإن  السـنن،وإحيـاء  القّيم،ين هو التمسك بالدِّ  :فالذي ندعوا الناس إليه   
  الناس.رفضونا 

ألن يف ذلــــك هدايــــة إىل الصــــراط  لنــــا،بإمعــــان النظــــر فيمــــا شــــرعه هللا وأيضــــا نــــدعوا النــــاس    
الـذين افرتقـوا يف  السـبل،فسوف ندخل يف الذي دخل فيـه أصـحاب  نـََتَمّعن،أما إذا مل  املستقيم،

م  دهم عـن الفهـم الصـحيح ْعـبسـبب بُـ  الكاسـدة،وآرائهـم  الفاسـدة،ُسبلهم على حسب معتقـدا
  قال تعاىل:  لكتاب هللا وسنة رسول هللا

 كل حزب بما لديهم فرحون  .  
  

  بدعاً.فعلى مجيع املسلمني أن ينتظموا يف ِسْلِك من أحيا سنناً وأمات    
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ودام االنكبـاب علـى العمـل  شـررها،واسـتطار  ضـررها، مَّ وَعـ الزمـان،فالبدع قـد كثـرت يف هـذا    
ـا سـنن  -ع أي البـد  -حـىت صـارت  هلـا،مع سكوت أكثر النـاس عـن اإلنكـار  ا،  مقـررات،وكأ

  عنها. جوعاد املتمسك بالسنة كاخلار  بغريه،فاختلط املشروع  حمررات؛وشرائع 
  

بالـّذات قـد  ةوهـذه البدعـ األول،يف شـهر ربيـع  ومن هذه البدع بدعـة االحتفـال مبولـد النـيب    
ويُرمـــى  ،الطعـــنب إليـــه بســـهام واملعـــادي هلـــذه البدعـــة ُيَصــوَّ  النــاس،رســخت يف نفـــوس كثـــري مـــن 

  األذى.مبقذوفات 
على  وخوفاً  هللا،غريًة على دين  املسلمني،وما يُنقم منه إال ألنه حارب البدع اليت غزت قلوب    

ا إىل  األدواء،وعالجــاً هلــم مــن أضــّر  هللا،عبــاد  ومــن  منهـــا،أعـــاذنا هللا  النـــار،الــيت ترمــي بأصــحا
  .السبيل املوصل إليها

  

قـد كتبتـه قبـل أربـع سـنوات، أي يف شـهر صـفر مـن  -بدعة املولـد -ضوع والكالم يف هذا املو    
مــن النــاس، فلّلــه احلمــد واملنــة علــى توفيقــه، ومــا ذلــك إال  هـــ وقــد نفــع هللا بــه الكثــريَ ١٤٢١عــام 

فقبلـه النـاس فهـم السـلف الصـاحل هلمـا، بأدلـة الكتـاب والسـنة وعلـى  لكون املوضوع كان مـدعماً 
   ما تقبل احلق إال بدليله.أصحاب العقول النرية اليت

   

بـن عبـد  امسه علي زين العابـدينو  وبصاحبه؛ ولكين فوجئت بشريط يتناقله أناس قد ُخدعوا به   
  دة!زعم فيه أن املولد من السنن املؤكَّ  -واملدعو باحلبيب اجلفري  -الصويف اجلفري  الرمحن

اب بغــري علــم وال هــدى وال كتــ قــهتعــاىل وعلــى خل ل علــى هللاقــوَّ تفأخــذ حيــرف يف النصــوص، وي   
  ومنري.

ه كـــل مـــن خالفـــه مـــن العلمـــاء، فريمـــيهم باجلهـــل، وعمـــى ومل يكتـــِف بكـــل هـــذا؛ بـــل أخـــذ يســـفِّ    
م مضللون لن يفقهوا عن هللا..البصرية، ويدع   ي أ

   كما سرتى إن شاء هللا تعاىل.. فرمتين بدائها وانسلت.. اخل  بل وقال عنهم سفهاء..   
   الكربى؛ أن دعا يف شريطه إىل الشرك باهلل؛ حبيث أجاز االستغاثة بالنيب  والطامة   
يف الـدنيا ويف الـربزخ ويف يـوم القيامـة، ويسـتدل علـى هـذا الشـرك  أنه ُيستغاث بـالنيب  :وقال   

  أبعد ما يكون فيه الشرك والعياذ باهلل.. وهو حبديث يف الصحيح
   



  ٤

وجلسـاته ال ختلـوا مـن التلبـيس والتـدليس واالفـرتاء، وقـد وهذا ليس بغريب عليه! فمحاضراته    
"علـــي  :منهـــا يف رســـائل؛ –وفية الصُّـــ اِجلْفرِيَّـــة –قمـــت منـــذ زمـــن بـــالرد علـــى بعـــض مـــا يف دعوتـــه 

اجلفـــري وكشـــف تلبيســـاته ومالبســـاته وافرتاءاتـــه" ورســـالة "التعليـــق علـــى املوســـوعة الكويتيـــة يف 
الفـرق املبتدعـة؟!" فاطلبهـا لتعـرف مـدى تلبيسـه وتدليسـه ورسالة "هل هذه اجلماعة من التوسل" 

  وافرتائه على الدين، بل وعلى سيد املرسلني عليه الصالة وأمت التسليم..
    

على افرتائه وتدليسـه وتلبيسـه علـى الـدين، وعلـى هنا أيضاً  د عليهبالرَّ  –وهلل احلمد  -فقمت    
د نشر الباطـل، وحماربـة احلـق أهلـه، فجعلـت هـذا الـرَّ املسلمني املساكني الذين صاروا أعواناً له يف 

الشـيء بالشـيء يُـذكر، و  ،ملحقاً يف هذه الرسالة اليت أعتربها كافية لذي كل عقل وبصرية يف دينـه
  كل مبتدع يريد تفريق األمة عن دينها سوف يُفضح ولو بعد حني.. ف

  

  قدسه  من ثديقد دّر ه ومن ال يربيه الرسول ويسقه     لباناً ل   وكما قيل:       
  فذاك لقيط ما له  نسبة الوال     وال يتعدى طـور أبناء جنسه                      

  
  ..اجتنابه.ويرزقنا  وأن يرنا الباطل باطالً  اتباعه،ويرزقنا  أن يرنا احلق حقاً  تعاىل أسأل هللاَ     

  
  
  

ة        أبو ماجد أحمد بن عبـد القـادر تركسـتاني وكتب:       المدين
  هـ٧/٢/١٤٢٥النبوية 

  
  
  
  

ِ إِ  دُ يْ ُأرِ  نْ إِ  ﴿  َّ إِ ي ِ قِ يْ فِ وْ ا تَ مَ وَ  تُ عْ َط تَ ا اسْ مَ  حَ صْ َّ ا
ِ بِ    ﴾ بْ يْ ُأنِ  هِ يْ لَ إِ وَ  تُ لْ كَّ وَ تَ  هِ يْ لَ عَ  ا

مةللقالمولد بدعة مخالفة   رآن والسنة وعمل ا
ئمة والدليل على ذلك   وا

   

مـن  مجيعـا،ن والسـنة ومـا كـان عليـه سـلف األمـة وأئمتهـا واملسـلمني فاملولد بدعـة خمالفـة للقـرآ   
  اهلجري.إىل آخر القرن السادس  زمن الرسول 



  ٥

ـــه تعـــاىل     ـــه للقـــرآن فهـــو واضـــح يف قول ـــم وأمـــا خمالفت ـــت لك ـــوم أكمل ـــنكم  الي دي
م دينا س     ◌ً وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا

ا يف الدين ما ليس على   ففي هذه اآلية الكرمية أبلغ ردّ        منه.كل من ابتدع بدعًة يزيد 
  

)) منـه فهـو ردّ  (( مـن أحـدث يف أمرنـا هـذا مـا لـيس: وأما خمالفته للسنة فهو واضح يف قولـه    
  أمٍر مل يأمر هللا به وال رسوله. ؛ هو إحداث وابتداعفاختاذ يوم مولده عيدا

  

أما إحداث عيد آخر فهو شـرع مل يـأذن بـه  ،والسنةفأعياد املسلمني هي املشروعة يف الكتاب    
انا عن  واتباعه،أمرنا بالسنة  فالرسول  تعاىل،هللا  ومـا أتـاكم   خمالفتهـا، كمـا قـال تعـاىل:و
    واهُ تَ فانْ  نهاكم عنه سول فخذوه وماالرَّ 
انـا  أما تشريع أعيـاداً غريهـا فهـو مـن البـدع ولقـد املشروعة،فالذي شرعه الشارع هو األعياد    

   وما نهاكم عنه فانتهوا  الشارع عن البدع 
  

ـا ضـاللة  :وقال ٤٣السنة البن أيب عاصم (( إياكم والبدع ))  وقال     (( إياكم وحمدثات األمور فإ
(( إيـاكم :  وقـال ٣١السـنة  ))حمـدثات األمـور فـإن كـل بدعـة ضـاللة (( إياكم و  :وقال ٢٨السنة )) 

  .كلها عن العرباض بن سارية  ٢٦السنة  دثة ضاللة ))وحمدثات األمور فإن كل حم
ا وإن   النيب أن   وعن ابن مسعود    أنه قال ((إيـاكم وحمـدثات األمـور فـإن شـر األمـور حمـدثا

  ٢٥ السنةعة وإن كل بدعة ضاللة )) كل حمدثة بد

  

ــا أحــدثف مجيعــاً،ملــا عليــه ســلف األمــة وأئمتهــا  -أي املولــد - أمــا خمالفتــه    ت يف آخــر القــرن أل
وهـؤالء  املقلـدين،ووافقه عليه كثري مـن العـوام وبعـض  إربل،أحدثها سلطان  اهلجرة،السادس من 

  :تعاىل هللا وعدلوا عن حكمه إىل حكم غرية قال إمنا اتبعوا غري النيب 
    مـاعُ بِ تَّ نزل إليكم من ربكم و تَ وا ما أُ عُ بِ تَّ إ ً ـ  وا من دونه أولياء قلي

   تذكرون 
إذا  قـال كـان رسـول هللا  بن ماجة وغريهم عن جابر بـن عبـد هللا اوجاء يف املسند ومسلم و    

غضــبه حــىت كأنــه منــذر جــيش يقــول صــبحكم ومســاكم  ت عينــاه وعــال صــوته واشــتدَّ خطــب امحــرَّ 
  :ويقول
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ا وكل ((    بدعـة  أما بعد فإن خري احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثا
   .ضاللة )) وزاد النسائي لفظ (( وكل ضاللة يف النار ))

فكــل مــن أحــدث شــيئاً ونســبه إىل الــدين ومل يكــن لــه أصــل مــن الــدين يُرجــع إليــه فهــو ضــاللة،    
  والدين بريء منه، سواء كان ذلك يف مسائل االعتقاد أو األعمال أو األقوال الظاهرة والباطنة.

  

م في  س   والدليل على ذلك ءالمولد ليس من ا
     

فاإلسالم قد كمل وهو الذي  له،فإذا كان املولد من اإلسالم فأين الدليل على رضى هللا تعاىل    
فـإن كـان املولـد قـد أمـر هللا بـه فـال بـد أن يكـون قـد ذكـره  بـه،رضيه هللا تعاىل ألنه هـو الـذي أمـر 

ت علـيكم نعمتـي وأتممـاليوم أكملت لكم ديـنكم   وبينـه رسـول هللا  هللا،
م ديناً  س    ...ورضيت لكم ا

ـاكم عنـه إال أمركم هللا به إال قد أمرتكم به (( ما تركت شيئاً مما  وقال    ، وما تركت شـيئاً ممـا 
يتكم عنه ))    والشافعيأخرجه ابن خزمية قد 

هلــواء إال وهــو ومــا طــائر يقلــب جناحيــه يف ا ويف الطــرباين عــن أيب ذر قــال ( تركنــا رســول هللا    
((ما بقي شيء يقرب من اجلنة ويباعـد مـن النـار إال وقـد بـُـّنيَ لكـم  فقال قال  علماً،يذكرنا منه 

   ١٨٠٣صححه األلباين يف الصحيحة )) 
  أنه قال (( ما تركت شيئاً يقربكم إىل هللا إال أمرتكم به)) ويف الطرباين والشافعي عنه     

   

منــاه أنــه تــرك شــيئاً  ، وإالَّ فلــو كــان مــن الــدين مــا تركــه ، النــيب فاملولــد قــد تركــه    ، وهــذا كفــر ا
وا لنا أن هنـاك َمثّ شـيء قـد ، فجاء بعض الناس ليبّينأنه ترك من الرسالة شيئاً  وتكذيب للرسول 

  .دنياه وآخرتهإال من زاغ قلبه وهلك يف  هوهذا ال يقول !تركه
ل حـىت نُـدخل يف ديـن هللا مـا لـيس منـه بـدعوى حـب فلندع العواطف جانبـاً وال نفسـح هلـا اجملـا   

 ، فاحلب الصادق هو االتبـاع ولـيس االبتـداع الـذي هـو مشـاقة هللا ورسـوله يف التشـريع  النيب 
 غيـر سـبيل الهـدى ويتبـع هُ َلـ سول مـن بعـد مـا تبـينَ ومن يشاقق الرَّ 

   .. ه ما تولىالمؤمنين نولِّ 
  فاتبعوني يحببكم هللا .. ن َهللا وقل إن كنتم تحبُّ   :وقوله تعاىل    

   

  الشاعر:وعلى حد قول     
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  بديع  تعصي اإلله وأنت تظهر حبه           هذا لعمرك يف القياس
  عـمطي ب ملن حيبـإن احملحبك صادقا ألطعته            لو كان                

  

المولد ليس سنة حسنة؛ بل هو بدعة  
تفاق   با

  

ا  فلماذا ترك النيب  حسنة؛ولد سنة وإذا قلنا أن امل    والرسول  حسنة،هذه السنة اليت يُزعم أ
  ــه إىل ــّزه عــن تــرك أي شــيء يقرب ــه الصــالة والســالم هللا،ُمنَـ (( أنــا أتقــاكم هلل  :فهــو القائــل علي

  .رواه مسلمنا أعلمهم باهلل وأشدهم له خشية )) (( فوهللا ألَ  :وأعلمكم حبدود هللا)) وقال

ألن لسـان حالـه يقـول أنـه قـد حصـل لـه العمـل  األحاديـث؛املولد يلزمه أن يرد تلك  فصاحب   
  ألصحابه.وال  بسنة حسنه مباركه حممودة مل حتصل للنيب 

  

،  فالـدين هـو الـدين الـذي جـاء بـه النـيب  وديـن،مـن لـه أدىن مسـكه مـن عقـل  هوهذا ال يقول   
ا    ن رغب عن سنيت فليس مين )) الذي قال (( م والسنة هي السنة اليت جاء 

وجـاَدلوا بالباطـل ليدحضـوا  قـال تعـاىل  احلق،فال جيادل أحد بالباطل ليبطل هذا    
   به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب 

  

وال قول ألحـد  واالبتداع،ال على الرأي واالستحسان  واالتباع،فالعبادات مبناها على الشرع    
  :فقد قال  ،كائناً من كان  مع رسول هللا 

  

  ار ))ـة في النـل ضاللـة وكـة ضاللـل بدعـة وكـة بدعـل محدثـ(( ك   
خـرب أن الفرقـة الناجيـة مـن هـذه قـد أ فالرسـول  عـالن،فال خنالف هذا النص بقول فالن أو     

فهــذا ابــن  عــنهم،وأصــحابه رضــي هللا  األمــة هــم مــن كــان علــى مثــل مــا كــان عليــه رســول هللا 
  ( اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم ) ول:يقمسعود كان 

فهل حنن قد انتهينـا  بعضها،النقضى أجلنا ومل نطبق  املشروعة؛فوهللا لو أردنا أن نطبق السنن    
  باملبتدعات.من املشروعات حىت نبتدئ 

وال تكـن مـن أهـل البـدع  البـدع،ولتكن يا عبد هللا من أهل السنة الـذين حييـون السـنن ومييتـون    
  قال:وأحسن الراجز عندما  البدع،مييتون السنن وحييون  الذين
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  يف ابتداع من خلف يف اتباع من سلف       وكل شرِّ  وكل خريِّ 
  

َّبَـع   زلّــة العاِلـم وهفـوته ال تُت
  

فنقول أن هذا  جبوازها،أما من يدعي أن بعضاً من العلماء استحسن هذه البدعة وغريها وأفىت    
م تعتـرب معـاول  فيهـا،م اليت جيب عدم تقليدهم خطأ وزَّلة من زال م وهفـوا فتقليـد العلمـاء بـزال

  الم.هلْدم اإلس
  : قال يل عمر  :م يف احللية عن زياد بن حدير قالمي وأبو نعيارِ روى الدَّ      

 بالكتـاب،وجـدال املنـافق  عـامل،ة لـَّ(يهدمـه زَ  :قـال !ال :قلـت :هل تعرف ما يهـدم اإلسـالم؟ قـال 
  األئمة املضلني ) وحكم

  رواه أمحد يف الزهد. ة عامل وجدال منافق بالقرآن ))لَّ وجاء عن أىب الدرداء (( إمنا أخشى عليكم زَ    

فمــردود كمــا تقــدم مــن األحاديــث مــن العلمــاء وجــوزه  فمــن أفــىت باملولــد العــامل،فــال يؤخــذ بزلــة    
عاً عـن هللا غـري رِّ َشـوعـدم اختـاذ أحـداً مُ   اآليات اآلمرة باتبـاع النـيبو  البدع،الواردة يف النهي عن 

  كثرية.  النيب
عي أن يــدَّ  -منهــا وهــو أبعــد مــا يكــون  -ومــن املؤســف جــداً أن بعضــاً ممــن ينتمــي إىل الــدعوة    

  به.ح مَّ ـول عليه، املولد حث النيب 
  

الــرد عليــه يف وســيأيت  فعلــه..ويبــيح  قولــه،عبوس بشــبه هــو عملهــا ليقــرر مث يــأيت هــذا الغــر الــدَّ    
  ملحق هلذه الرسالة... فصٌرب مجيل وهللا املستعان..

  الرد على من أدخل الشبه ليبرر الموالد
  

هنــاك مــن أدخــل الشــبه ليــربر املولــد واملوالــد، فنقــول لــه، وألمثالــه الــذين أدخلــوا أي بدعــة يف    
ا حسنة وقربة:   الدين حيسبو

ذه البدعة رسول هللا       ؟يعلموها ، أو ملَْ بكر وعمر وعثمان وعلي  وأبو هل َعِلَم 
  !فإن قال الرجل املبتدع: مل يعلموها   
  ! أعلمته أنت ؟!مل يْعلمه رسول هللا و ال خلفاؤه فشيءٌ  له:فنقول    

ا      !  فإن قال الرجل املبتدع: قد علموا 
  ؟ سعهم يدعوا الناس إليها أم مل يوال ا،: أفوسعهم أن ال يتكلموا فنقول له   
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  !  فإن قال: بلى وسعهم   
  ؟!وخلفاءه، ال يسعك أنت : فشيء وسع رسول هللا فنقول له    
  !فإن قال املبتدع: ال! مل يسعهم   
والكفــر الــذي كــان عليــه أهــل اجلاهليــة  هللا،هــذا هــو اخلــروج احلقيقــي عــن ديــن فعندئــذ نقــول:    

  هلم:فنقول  املرسلني،ء به خري وال آمنوا مبا جا الدين،الذين ما دخلوا يف  األوىل،
، والتابعني هلـم بإحسـان، واألئمـة مـن بعـدهم، وأصحابه  إن مل يسعكم ما وسع رسول هللا    

  .  والراسخون يف العلم؛ فال وسع هللا عليكم
    

اية القرن قد فهذا املولد     َسـَنة بعـد  ة،نَّ ُسـمث أختـذه النـاس منـه  السـادس،أحدثه أحد امللوك يف 
َنة، حــىت صــار املولــد يف هــذا الزمــان ُيصــنع يف أي وقــت كــان مــن الســنة، ويف أي مكــان كــان.. َســ

فيمـا  رمحـه هللا وقد أحسن ابن املبارك فهو ُسنَّة هذا امللك، فهو أول من أحدث املولد النبوي...
ا ). :قال   ( وهل أفسد الدين إال امللوك وأحبار سوء ورهبا

  

الذي  حعاشوراء والصحييوم  ريج المولد على صيامشبهة تخ
      يؤخذ به في التخريج  

ـا  نَّ َمـ ومن العلماء من خرج املولد على أصل صيام عاشوراء وأنه صـيام شـكر علـى نعمـةٍ     هللا 
  "الفتح"وهو ابن حجر كما يف  ..ودفع نقمه ،يف يوم معنيَّ 

وهــذا  والصــحابة، يب هــذا الكــالم مــردود ألن املولــد لــيس لــه أصــل يف الشــرع نُقــل عــن النــف   
  واالبتداع.ال على الرأي واالستحسان  واالتباع،ألن العبادات مبناها الشرع  مردود،تكلف 

 فيـه،عاشوراء قد رّغب فيه الشـارع وفّضـله خبـالف املولـد الـذي مل يفعلـه ومل يرغـب صيام يوم ف   
ي النيب  -أي املولد –ولكن األوىل خترجيه  أو خترجيـه علـى حـديث  ًا،عيـدعـن اختـاذ قـربه  على 

    رواه البخاري(( ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي )) 
ويؤخذ هذا التخريج أن عيد املولد مبين على التشبه بالنصارى يف اختاذ يوم مولد املسيح عيداً    

ان ال هَّـعنـد اجلُ  وعيـد املسـلمون للنـيب  للمسـيح،فعيد النصـارى  سنة،يعاد كل   فـرق،ال متشـا
  سيئة، كما سوف نبينه يف ملحق الرسالة..وكالمها من مثرة الغلو واإلطراء ونتائجهما 

  

الـنص علـى و  مواطنهـا،ووجه آخر للتخريج وهـو املنـع مـن تعظـيم أعيـاد أهـل اجلاهليـة وتعظـيم    
  ذلك.الوفاء بالنذر يف  ز، وأنه ال جيو أن ذلك معصية هلل تعاىل
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أن ينحـر  نذر رجل على عهد رسـول هللا  قال: الضحاك ففي سنن أىب داود عن ثابت ابن    
  !ةببوان إين نذرت أن أحنر إبالً  فقال: إبًال ببوانة فأتى النيب 

  !: الد ؟ )) قالبَ عْ من أوثان اجلاهلية يُـ ((هل كان فيها وثن  فقال : النيب    
  !: الان فيها عيد من أعيادهم ؟ )) قالقال ((هل ك   
هللا وال فيما ال ميلك ابن آدم  فإنه ال وفاء لنذر يف معصية ؛بنذرك (( أوفِ   : رسول هللافقال   
  ((  
 املبتدعـة،فالذين حيتفلون باملولد النبوي قد مجعوا بني التشـبه بأهـل اجلاهليـة يف تعظـيم األعيـاد    

ـ سـنة،وبني التشبه بالنصارى يف تعظـيم مولـد املسـيح واختـاذه عيـداً يعـاد يف كـل  م حـرام والتشـبه 
    رواه أمحد وأبو داود وغريمها((ومن تشبه بقوم فهو منهم ))  لقول النيب 

   أخرجه الرتمذي وغريه(( ليس منا من تشبه بغرينا ))  أيضاً:  وقال   
    رواه الطرباين وهو يف صحيح اجلامع(( ليس منا من عمل بسّنة غرينا ))  أيضاً: وقال    
ـــم  ،النصـــارىة نَّ عيـــد النصـــارى ُســـف     وهـــذا مصـــداق قولـــه  وبســـنتهم،فاملســـلمون تشـــبهوا 

  ..احلديث )) قبلكم.((لتتبعن سنن من كان 
  

  إجماع العوام ليس بحجة
والكثـرة دليـل  بـالكثرة،وأن اإلمجاع عنـدهم  املولد،وهناك من يظن أن كثرياً من الناس يعملون    

  الشيء..عندهم على حسن 
  اإلمامة.وإن اّدعوا  العوام،نه ال اعتبار بإمجاع ال خالف بني العلماء بأ :فأقول   

  ليس في الدين بدعة حسنة، وإن رآها الناس حسنة
   

سنة حسنة فله أجرهـا وأجـر  نَّ ((من سَ  بقوله  ، وحيتجوهناك من يزعم أن املولد بدعه حسنه   
   مسلمرواه القيامة))  ممن عمل إىل يو 

عليـه  منـه فـالنيب دعلـى غـري املـرا ل كـالم النـيب ، ومحـهذا حتريـف الكلـم عـن مواضـعه :فأقول   
 ومـردودة،والبـدع خارجـة عنهـا  الشـريعة،فالسـنن هـي  البـدع،وليس  السنن،سن الصالة والسالم 

  اخلري.وإن كان صاحبها يريد 
نقـول لـه قـول ابـن  –سـن وإن كان الظاهر من البدعة احلُ  - ليبتدع يف دين هللا عز وج يوالذ   

وعلـى طريقـة هـم اخرتعوهـا  ،التسـبيح والـذكر بالعـدِّ باحلصـى النفر الذين ابتـدعوا كمسعود ألولئ
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م حيسنون صنعا بأنفسهم مل تكن على طريقة الصحابة، ( والذي نفسي بيده : ، فقال هلموظنوا أ
  حوا باب ضاللة )تِ تَ فْ أو مُ   إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد

  !رمحن ما أردنا إال اخلريعبد ال اوهللا يا أب :له افقالو    
 ة، ويف روايــة (وهللا الــذي ال إلــه غــريه لقــد جئــتم ببدعــيصــيبه) نللخــري لــ ( وكــم مــن مريــد قــال:   

ولـئن أخـذمت ميينـا ومشـاال  فـألزموه،، عليكم بالطريق علما أو لقد ُفضلتم أصحاب حممد  ،ظلماء
   ).لضللتم ضالال بعيدا 

ليحملـوا أوزارهـم  ن للحق وال يكونون عونـاً للشـيطان فلريجع املسلمو  فاهلل املستعان؛   
َ  نأوزار الـذيكاملة يوم القيامة ومن  ـ مـا  سـاءَ  يضـلونهم بغيـر علـم أ

    يزرون
  

دة الرسول ـفك شبهة فرح أبي له   ب بو
    

واسـتدلوا  ومن الناس مـن جـوز االحتفـال باملولـد كونـه تعبـرياً عـن الفـرح والسـرور باملصـطفى    
ا هلــب خيفــف عنــه العــذاب يف النــار كــل يــوم اثنــني لعتقــه لثويبــه جاريتــه لـــّما بشــرته بــوالدة أن أبــ

  ..املصطفى 
  

ح النـاس وسـرورهم غلـط علـى يؤخذ من أفـرا  ه: أن القول جبواز الشيء أو منع ◌ً أوالوجوابه    
  .اطلةوى ب، فهذه دعؤخذ من القرآن والسنة أو اإلمجاع، وإمنا جواز الشيء ومنعه يالشريعة

ون ينبغــي أن يكــون علــى الــدوام وال يكــ : جيــب أن يقــال أن الفــرح والســرور بــالنيب ثانيــا   
  . مقصوراً ليلة واحدة من كل سنة

 أعتـق ثويبـةومل يثبـت أن  مل يثبـت مـن طريـق صـحيح أن أبـا هلـب فـرح بـوالدة النـيب  :ثالثاً    
  اهلجرة.بعد  وإمنا الثابت أن أبا هلب أعتق ثويبة البشارة،بسبب هذه 

ــِدْمنا إلــى مــا   :أن هللا قــد أخــرب أن أعمــال الكفــار حابطــة كقولــه تعــاىل رابعــاً:    وَق
    ناه هباًء منثوراً لْ فجعَ  ◌ٍ لمَ عَ ن ْوا مِ لُ مِ عَ 

حـىت بـالغ  البعثـة،بعـد  النـاس عـداوة للنـيب  : قد ثبت أن أبا هلـب كـان مـن أشـدِّ خامساً    
  . لنيب هو وزوجته محـّالة احلطب بأذية ا
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دم كل ذلك  ثويبة؛وعلى تقدير أنه فرح لوالدته وأعتق       وُحتبطه.فإن هذه العداوة 
ومبـا جـاء بـه مـن  خاصـٌة مبـن آمـن بـالنيب  احلقيقيـة؛ومن املعلوم لدى أهـل السـنة أن السـعادة    

ا مـن أقربـاء وإن كـانو  واملنـافقني،وأن هذه السعادة ال حّظ فيها ألحد من الكافرين  واحلق،اهلدى 
   )يونس( قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا  : قال هللا تعاىل  النيب 

   وما أرسلناك إ رحمة للعالمين  وأعظم رمحة هو بعثة النيب    
، س مـن الظلمـات إىل النـور بـإذن ربـهالذي خيرج النا الفرح ببعثة النيب هو ، الفرح احلقيقيف   

النــاس قــد جــاءتكم  يــا أيهــا اإلســالم وبــالقرآن الــذي قــال هللا فيــه إمنــا بُعــث ب ألنــه 
 موعظة من ربكم وشفاء لما في الصـدور وهـدى ورحمـة للمـؤمنين

  قــل بفضــل هللا وبرحمتــه فبــذلك فليفرحــوا هــو خيــر ممــا يجمعــون
 ، قــال مــن فضــل هللا ورمحتــه، فالرمحــة هــي البعثــة علــى خــري األنــام كلــه لقــرآناتنزيــل فاإلســالم و 

  مسـلم.رواه ، وإمنا بُِعْثُت رمحـة )) (( إين مل أُبـَْعث لّعاناً  :ركني فقالعندما طُِلَب منه الدعاء على املش
  (انظر امللحق هلذه الرسالة يف تفسري هذه اآلية)

  

  هل يُحتفل بالحوادث الدينية ؟؟
      

 حياتـه،ة اهلامـة الـيت مضـت يف ينيَّ مل يهتم باحلوادث الدِّ  أن النيب  املولد:آخر على بدعة  وَردّ     
  تركها:ولكنه  أيامها،ومل يعّظم  ا،ومل يهتم 

وكــذلك اإلســراء واملعــراج ومــا فيهمــا مــن  مهمــة،فهــذا غــار حــراء ومــا حصــل فيــه مــن أحــداث    
 الـدين،وفرضـه للصـالة اخلمـس الـيت هـي عمـاد  مسـاوات،من فوق سـبع  تكليم هللا عز وجل له 

ومـا حصـل فيهـا  بـدر؛وهذه غزوة  اإلطالق،ت أعظم حادثة تارخيية على اليت كان وهذه هجرته 
والكثــري الكثــري مــن احلــوادث والوقــائع الــيت  مكــة،وكــذا فــتح  والكفــر، بــني اإلســالممــن الفرقــان 
  ..بعثته.حصلت بعد 

  ؟!فكيف القول بشيء حصل قبل البعثة   
  

  يةشبهة من يقول أن في المولد يتعرف الناس على السيرة النبو 
  

ــم يقولــون أن يف املوالــد يتعــرف النــاس علــى ســرية  باملوالــد؛مــن الشــبه الــيت يثريهــا القــائمون ف    أ
  .ئصه وخصاله الكرمية و.. و.. اخلوعلى مشائله ومعجزاته وخصا النيب 



  ١٣

 عليهـا،ملن أراد أن االطـالع  األوقات،إن هذا الذي تطلبونه متيسر يف كل  هؤالء:فنقول ملثل    
أو اجتمـاع بطريقـة بدعيّـة مل يعرفهـا السـلف مـن  معينـة،أو على هيئـة  معني،ّيد ذلك بوقت وال يتق

  هلا باخلريية.عهد الصحابة إىل آخر القرون املشهود 
وبتقــدمي  بســنته،والتأّســي بــه ال يــتم إال بتحقيــق املتابعــة لــه والتمســك  مث إن االقتــداء بــالنيب    

و تتبع أهواء الذين   لم كالذين قال هللا فيهم فال يكون املس أحد،هديه على هدي كل 
    عنك من هللا شيئا يغنوا إنهم لن يعلمون

ــَم مــن     وال  عنــه،فليمســك  يعلمــه؛أمــا الــذي ال  الســنة،فاملســلم العاقــل عليــه أن يعمــل مبــا َعِل
م مــن أعظــم فــالقول علــى هللا بغــري علــ يعلــم،وال يقــول علــى هللا مــا مل  علــم،يـَْقــُف مــا لــيس لــه بــه 

   ا.الذنوب اليت ُعصي هللا 
ة على النبي       شبهة من ادعى أن المولد يستحب فيه كثرة الص

ــا أصــحاب     ــم يقولــون يف يــوم مولــده نكثــر الصــالة  املوالــد:ومــن الشــبه األخــرى الــيت حيــتج  أ
  الشبهة:... فنقول رداً على هذه  على الرسول احلبيب 

  اجلمعـة،ويزداد ذلك تأكيـدا تكثـري الصـالة عليـه يـوم  عليه،ثار الصالة إك أن من حقوق النيب  
   املطهرة.يف أقواله الصحيحة من سنته  كما دل عليه النيب 

ً  لَ دَّ فب أنه حث على ذلك يف يوم مولـده  دْ رِ ومل يَ   مهُ لَ  يلَ غير الذي قِ  الذين ظلموا قو
 )البقرة(  

ينـا بالتشـبه  مولـده،كر نبيهم يف ليلة فتشبَّهوا بالنصارى الذين يكثرون ذ     فقـال  ـم،وحنـن قـد 
  ((لتتبعن سنن من كان قـبلكم )) فلـو كـان يف إكثـار الصـالة علـى النـيب  يف ليلـة مولـده زيـادة

  ألمته. لبينه  فضل؛
النـار (( ما بقي شيء يقرب من اللجنة ويباعـد عـن  مل يرتك شيء إال وبينه كما قال  فالنيب    
ــى عنــه وحــذَّ  وال شــرَّ  فيــه،ب ورغَّــ عليــه  وقــد بـُــّنيَ لكــم )) فــال خــري إال وقــد دلَّ  إال ر إال وقــد 
ه  وال أنـَّ األعمـال،أو يـوم املولـد بشـيء مـن  املولـد،أنـه كـان خيـص ليلـة  عـن النـيب  دْ رِ فلـم يَـ منـه،

 هديه،ري يف لزوم فاخلري كل اخل ذلك،كان جيمع الناس فيها لتالوة مدائحه ومشائله واالستماع إىل 
  . وترك ما أحدث الناس من بعده  بسنته،والتمسك 

  

ماكن باتخاذ مقام إبراهيم  شبهة تخريج المولد   ُمصلى وتعظيم ا
    



  ١٤

وهذا تعظيم هلـذا  مصلى،أن هللا أمر باختاذ مقام إبراهيم  :ومن الشبه األخرى أن بعضهم يقول   
  . عام، وحيتفل به و.. و .. اخلعيدا يعاد كل  نيب املقام؛ فمن باب أوىل اختاذ يوم مولد ال

  الشبهة:قول رّدا على مثل هذه فأ   
دي     ال  واإلتبـاع،أن العبادات مبناها على الشـرع  اإلسالم؛أن املعروف عند العقالء العارفني 

 ،عظـيم؛ فإنـه يسـتحق التمـن زمـان أو مكـان فما عّظمه هللا تعاىل ورسـوله  واالبتداع،على الرأي 
  فال. وإالَّ 

ا هللاأن يبتدع يف زمان أو يف مكاٍنٍ◌ فليس ألحد من الناس      ، ومل يفعلهـاتعاىل أعماًال مل يأذن 
  عليه الصالة والسالم. النيب

  

هــو  عيــدًا؛ واختــاذ يـوم مولــد النـيب  هللا،هــو مكـان أمــر بـه  مصـلى؛: اختــاذ مقـام إبــراهيم فمـثالً    
بــل هــو مــن أفســد  فاســدًا،وإال صــار هــذا القيــاس  هــذا، يقــال هــذا مثــل فــال هللا،زمــان مل يــأمر بــه 

  الربا.وهو مثل من يقول إمنا البيع مثل  القياس،أنواع 
  

ــى الشــارع الكــرمي  للشــرك،فتعظــيم األمــاكن املرتبطــة بــبعض األنبيــاء مــن أعظــم الوســائل     هلــذا 
ى  ذا،   شاهد:اقع خري والو  إليه،وأعلم مبا يؤول  عنه،ألنه أعلم مبا 

مــن قبــور وآثــار لألنبيــاء  األمــاكن،؛ بــدعوى تعظــيم و الشــرك منتشــر عنــد كثــري مــن النــاسهفهــا   
  واألولياء.

ـى مـن اختـاذ قـربه  وقد ثبت عن النيب     ـى عـن اختـاذ القبـور  عيـدًا،أنـه  بـل ولعـن  مسـاجد،و
  ذلك!من يفعل 

فلــو كــان تعظــيم األمكنــة املرتبطــة  لبَـْيعــة،اأنــه قطــع الشــجرة الــيت مت عنــدها  وثبــت عــن عمــر    
على فعل كل ذريعـة  كان أبلغ ردٍ   ! َفِفْعل عمر ملا قطع عمر الشجرة فتأمل ببعض األنبياء جائزاً 

  احملذور.مؤدية إىل 
   رواه الرتمذي وحسنه(( إن هللا تعاىل جعل احلق على لسان عمر وقلبه ))  قال    
 -أي ملهمــون –ل (( لقــد كــان فيمـا قــبلكم مــن األمــم ُحمَــدَّثون قــا ويف الصـحيحني أن النــيب    

  . فقد كان كما قال عنه  أحد فإنه عمر )) فرحم هللا عمر ورضي عنهفإن َيُك يف أميت 
  بل فيه تقديم البدع على سنته النبي  ليس في المولد إحياء لذكرِ 

      



  ١٥

لــيس مبيّــٍت  فــذكر النــيب  املوالــد، كمــا يدعيــه أصــحاب  فاملولــد لــيس فيــه إحيــاء لــذكر النــيب    
 احلـديث؛هـم أهـل  للنـيب  فـأكثر النـاس ذكـراً  هللا،الـذين حييـون ذكـره مبـا شـرع  السنة؛عند أهل 

يهــا ف ، فمــا مــن مســألٍة إال ولرســول هللا  الــذين يســتدلون بكــل صــغرية وكبــرية بأحاديــث النــيب 
فمـا  ما علـو وبلغـوا مـن العلـم والفضـل.مه، الذي يقدم على قول غريه من الناس، وقوله هو قول

  به.شيئا يقرب إىل اجلنة ويباعد عن النار إال وحّدث  ترك النيب 
  

الغــالون  احملــدثون،، ال بالــذي أحدثــه بالــذي شــرعه ســبحانه وتعــاىل وقــد رفــع هللا ذكــر النــيب    
ـ هواإلقامـة، وقرنـيف األذان  فقد رفع هللا ذكر النـيب  املـُتَـَنطّعون، ويف اخلطـب واألعيـاد  هادة،بالشَّ
حـىت  بل وجعل مـن آداب الـدعاء أن ُيَصـّلى عليـه  منه،ويف دخول املسجد واخلروج  املشروعة،

  العظيم.والكثري الكثري الذي حيتاج إىل ُمَصّنٍف لوحده يف هذا الباب  عاء،الدُّ يرتفع 
ففـي القـرآن آيـات  ؛النـيب  ال املبتدعة الذين خالفوا هدي م شأن النيب فاهلل هو الذي عظَّ    

  :كثرية نذكر منها
     الرسول فقد أطاع هللا من يطع    وقوله  ف وربك  يؤمنون حتى

إن كنـتم تحبـون هللا فـاتبعون  قـل  وقولـه  يحكموك فيما شجر بيـنهم
 وقولـه   وإن تطيعـوه تهتـدوا وقولـه   يحببكم هللا ويغفر لكـم ذنـوبكم

 وإنك لعلى خلـق عظـيم  وقوله  رتهم يعمهون سك إنهم لفي لعمرك
  ــه ئكتــه يصــلونوقول إن الــذين  وقولــه تعــاىل   النبــي علــى إن هللا وم

وغريهـا مـن اآليـات الكثـريات الـيت إذا قرأناهـا استشـعرنا   يبايعونك إنما يبـايعون هللا
  .. عظم إحياء ذكر النيب 

  

فهـم ال حيبـون العلـم وال حيبـون طلبـه  مولـدًا،كـل يـوم وإن صـنعوا   ذكره، نولكن اجلهال ال حييو    
الـــذين  ، وال حيبـــون، وهـــم ال حيبـــون الســـنن، بـــل ينفـــرون عنهـــا وعـــن أتباعهـــا الـــذي ورثـــه النـــيب 

ا ـــدع، ألحيـــذرون مـــن البـــدع وأصـــحا واســـتبدلوا حـــب االتبـــاع  ،ـــم اســـتبدلوا العلـــم وطلبـــه بالب
م الــذي هلل ولرســوله ــم مشــاّقونفهــم يف خطــر عظــيم، أل باالبتــداع. ، متبعــون ألهــوائهم وشــيطا

كاء  كمـــا قـــال هللا تعـــاىل عـــن أمثـــاهلم   هلـــم،ع هلـــم البـــدع وزينهـــا وزخرفهـــا شـــرَّ  ـــ أم لهـــم 
    الدين مالم يأذن به هللا  من عوا لهم



  ١٦

الــذي اتبعــه أهــل  الشــيطان؛والغــري مشــروع هــو الــذي شــرعه  هللا،فاملشــروع هــو الــذي شــرعه    
  اإلنسان.ضالل من بين اجلهل وال

  

        لتسويغ البدع ؛إدخال الشبه في المشروعات بحجة أنها من البدعنقض 

ــا     هــو إدخــاهلم يف مســمى البدعــة أشـــياء  بــدعهم؛لتســـويغ  املبتدعــة،ومــن الشــبه الــيت حيــتج 
 اإلحســان،وصــنع  املــدارس،وبنــاء  النحــو،م وتعلُّــ البــدع،الــرد علــى أهــل  :مثــل البــدع،ليســت مــن 

     ..بزعمهم.ومجع القرآن وغريها من األشياء اليت مل تعهد يف الصدر األول 
  التوفيق:فنقول وباهلل    

  

ــا اجلهــال بــأمور الــدين     وفاقــد الشــيء ال  نفســه،واجلاهــل عــدو  القــومي،إن هــذه شــبه يتعلــق 
ا من  وإالَّ  يعطيه.   الدين؛ منها:فهذه األمور من األمور املتفق عليها أ

  

  على المبتدعةالرد 
  

والبـــدع هـــي أعظـــم  بـــه،فـــالرد علـــى املبتدعـــة هـــو مـــن إنكـــار املنكـــر الـــذي ال يقـــوم الـــدين إال    
وســد ذرائــع احملرمــات هــي  الشــرك،بــل هــي يف الغالــب ذرائــع موصــلة إىل  الشــرك،املنكــرات بعــد 

  اإلسالم.أصل من أصول 
 هللا،اإلسـالم مـن اجلهـاد يف سـبيل  د على البدع واملبتدعة والتحذير منهم ومـن شـرهم علـىالرَّ ف   

  كثرية.ويف ذلك آيات وأحاديث   واجلماعة،باتفاق أهل السنة  للمسلمني،والنصح 
  

: (  حيـث قـال أحـدهم منهـا،والتحـذير  البـدع،كانوا من أكثر النـاس رداً علـى   الصحابة ف   
 تبـَل،هـذه ثيابـه مل و  متـوافرون، هـؤالء أصـحاب نبـيكم  هلكـتكم،ما أسـرع  وحيكم يا أمة حممد!

، أو مفتتحـوا  حممـد  ةِ لَّـهـي أهـدى مـن مِ  ةٍ لَّـإنكـم لعلـى مِ  بيـده؛والـذي نفسـي  ُتكسـر،وآنيته مل 
  باب ضاللة )

   ما أردنا إال اخلري! -وهو ابن مسعود  –قالوا يا أبا عبد الرمحن    
أو لقـد فضـلتم  ظلمـاء، ( وكم من مريد اخلري لن يصيبه ) ويف رواية ( لقد أحدثتم بدعة :فقال   

     علما ) أصحاب حممد 
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ـــوا  املبتدعـــة،هكـــذا كـــان موقـــف الصـــحابة مـــن     هـــم أفضـــل مـــن  - أي املبتدعـــة -فإمـــا يكون
م جـــاءوا مبـــا مل جيـــيء بـــه الصـــحابة مـــن  وإمـــا أن يكونـــوا مفتتحـــوا بـــاب  القربـــات،الصـــحابة لكـــو

  ُمّر!وأحالمها  ضاللة،
  

الذين حّرقهم  العلوية، وكذلك  فقتلهم علي  اخلوارج،قتلهم  ومن رد الصحابة على املبتدعة   
، فهـل جيـوز لنـا بعـد ذلـك وعلـى رأسـهم ابـن عمـر  ابة، والقدرية الذين تربأ منهم الصـح علي 
  قول الرد على أهل البدع من البدع؟!أن ن

ا لشبهة كيد      ا اإلسالم، وهللا باملرصاد. فوهللا إ
  

  النحو وعلومه
  

وخاصـة يف كـالم هللا  الكـالم،فهو مصلحة شـرعية يف جتنـب العبـد لّلحـن يف  وعلومه:حو النَّ أما    
هلـذا قـام  هللا،فيقـع التغيـري والتبـديل يف ديـن  واملـراد،فإن اللحن قد يغـري املعـىن املقصـود  ورسوله،

الـذين وهـو مـن اخللفـاء الراشـدين  أصـوله،كمـا قيـل أنـه أول مـن وضـع   حو،بالنَّ باالهتمام  علي 
م النيب    . وصى 

  

  أصول الفقه
  

حــىت تكــون عنــد اجملتهــد نصــب  األدلــة،وكــذا يقــال يف أصــول الفقــه الــذي هــو اســتقراء كليــات    
  امللتمس.وعند طالب العلم سهلة  عني،

  أصول الدين
  

أو مــا ينشــأ عنهــا يف  القــرآن،وكــذلك يقــال يف أصــول الــدين الــذي هــو علــم فيــه تقريــر ألدلــة    
وكــل ذلــك لــه أصــل يف  العباديــة،كمــا كــان الفقــه تقريــرا ألدلتهــا يف الفــروع   بــه،ومــا يتعلــق  التوحيــد
وهـذه العلـوم مسـتمدة مـن قاعـدة املصـاحل  واعتبـاره،ويف األحاديث ما يـدل عليـه جبملتـه  الشرع،
م انظـر فتـاوى شـيخ اإلسـال أدلتـه.دخلـت حتـت  الشريعة،واليت هي يف احلقيقة علوم خادمة يف  املرسلة،
   ١١/٣٤٢ابن تيمية 

ل هللا لـه سـهَّ  ؛علمـاً (( مـن سـلك طريقـا يلـتمس بـه  وهذه العلوم كلها تندرج حتت باب قولـه    
  )).طريقا إىل اجلنة 

  كتابة المصاحف
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كقوله تعاىل   الشريعة،فهو مأخوذ من مجلة  ببدعة،القرآن ليس  عاملصاحف، ومجوكذلك كتابة    
 إنا علينا جمعه وقرآنه  .  

  بناء المدارس
  

ت هلـم ليـتعلم يَـنِ لـيس إحـداثا يف الـدين وإمنـا هـي مـن اإلحسـان إىل مـن بُ  املدارس؛وكذلك بناء    
  . الناس كتاب هللا وسنة نبيهم 

  األذان مشروع؛ ولكن متى يكون بدعة؟
  

ألن األذان فــوق الشـيء املرتفـع مــروي عـن بــالل  بدعـة،وال نقـول مـثال أن األذان فــوق املنـارة    
  . وأيضا جاء هذا عن أيب هريرة وابن مسعود وغريهم من السلف  الكعبة،ن فوق أنه أذَّ 

  ؟ولكن مىت يكون األذان بدعة   
  األذان؛غري مشروع فيها  ُأّذن ألوقاتفما يكون بدعة إال إذا    
 اجلنـائز،أو لصـالة  الكسـوف،أو لصـالة  االستسـقاء،أو األذان لصالة  العيد،كاألذان لصالة    

  أذان.أو غريها من الصلوات اليت مل ُيْشَرع هلا 
ويكـــون األذان بدعـــة أيضـــا إذا ُأضـــيف عليـــه ألفـــاظ غـــري مشـــروعة كمـــا يفعلـــه بعـــض املبتدعـــة    

  ].وغريهم من اجلهال بزيادة لفظ [ حّي على خري العمل 
ــرد يف الشــرع     ــادات أخــرى مل ت ــادة الصــالة علــى النــيب أو زي مباشــرة  بعــد األذان املطهــر كزي

  جهراً على املآذن.
  تخريج المولد وموقفنا منه ومن أصحابه شرعياً  الصحيح في

  

  :أما املولد فهو يدخل يف باب قوله تعاىل   
    ـ مـا  إليكم من ربكم و تتبعوا من دونه أولياء لَ ِز نْ وا ما أُ عُ بِ تَّ إ قلي

    رونتذكَّ 
  

  ذكره.سلطان إربل كما تقدم  وهو أولياء، فاملولد هو اتباع من دون هللا    
  

((مــا مــن نــيب بعثــه هللا يف أمــة قبلــي إال كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب يأخــذون  قــال    
ــا ختلــف  بــأمره،بسـنته ويقتــدون  فمــن  يــؤمرون،ويفعلــون مــاال  يفعلــون،يقولـون مــا ال  خلــوف؛مث إ

 مــؤمن،هم بقلبــه فهــو ومــن جاهــد مــؤمن،ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو  مــؤمن،جاهــدهم بيــده فهــو 
   رواه أمحد ومسلموليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل )) 
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ــؤمرون فــاخلُ     ــذين يفعلــون مــا ال ي ــه،لوف هــم ال ــا وال  ب ومنهــا املوالــد والبــدع الــيت مــا أمــر هللا 
لـيس هنـاك مـن  وإالَّ  حسـبه،كـل علـى   الشـرعية،على جهـادهم بـالطرق  هلذا حث النيب  رسوله،

  خردل.بة اإلميان ح
  

  ( الراد على أهل البدع جماهد ) :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
وألن  العــدو،إىل األمــة أفضــل مــن تبليــغ الســهام إىل حنــور  وقــال ابــن القــيم ( وتبليــغ ســنته    

 أممهـم،فال يقوم به إال ورثـة األنبيـاء وخلفـاؤهم يف  السنن؛أما تبليغ  الناس،التبليغ يفعله كثري من 
  ).هللا منهم مبنه وكرمه  جعلنا

  

  ؟؟من هو أول من أحدث المولد وما هي سيرته الذاتية
    

ذكــره يــاقوت  علــي،هــو امللــك املظفــر أبــو ســعيد كــوكربي بــن زيــن الــدين و  إربــل:ســلطان  إنــه   
  سنني.البلدان" وكان من معاصريه فقد مات قبله بأربع  يف "معجماحلموي 

  

ا،لى أحـوال أنه دخل إربل واطلع ع :قال ياقوت  ة،عيَّـبالرَّ عسـوف  الظلـم،وقـال أنـه كثـري  سـلطا
كثري الصـدقات علـى   الفقراء،وكان مع ذلك مفضل على  وجهها،راغب يف أخذ األموال من غري 

ــاء، ــة  الغرب ــا األســرى مــن أيــدي  الــوافرة،يســرب األمــوال اجلّم ويف ذلــك يقــول  الكفــار،َيْســَتِفّك 
   -الشاعر:

  ب فرجها     لِك الوْيل ال تزين وال تتصـدَّقيكساعيٍة للخري من كسْ 
كـان يُــْعِمُل   :وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية نقال عـن سـبط ابـن اجلـوزي أنـه قـال فيمـا ذكـره   

 الفجــر،مــن الظهــر إىل  -وهــي األناشــيد الــيت تســمى إســالمية اليــوم  -للصــوفية يف املولــد مساعــاً 
  معهم.ويرقص بنفسه 

 :قـال ابـن عقيـل رمحـه هللا العقل،ال يتعاطاه إال ناقص  املروءة،ن الرقص من خوارم وبال شك أ   
رض مرحاً  ( قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال عز وجـل   و تمش في ا

  (انتهى.والرقص أشد املرح والبطر  
  

  ..املروءةألن الرقص من خوارم  مقبولة،وقد ذكر الفقهاء أن شهادة الراقص غري    
َيُســـّنُه  ،فهـــل يـُْقَبـــُل املولـــد مـــن رجـــل كهـــذا    وهـــو مـــن الـــذين ال تقبـــل  عليـــه،فيتبعونـــه  للنـــاس،فـَ

  ديانته.شهادته فضال من أن تقبل 
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  ..ممن خلق تفضيال وفضلنا على كثريٍ  الناس،من فاحلمد هلل الذي عافانا مما ابتلي به كثري    
  

  ؟هل التحذير من البدع وذمها وردها على اإلطالق
    

واألمـر بردهـا  وذمهـا،أن التحـذير مـن البـدع  واألهـواء؛ومن الشبه اليت يطلقها أصحاب البدع    
  اإلطالق.ليس على 

  

ألن  يقيّـدها،فال جيوز ألحد أن  اإلطالق،قد حذر من البدع كلها على  النيب  نَّ هلم: إفنقول    
اخلطر وأشده على قائلـه كمـا قـال  وهذا من أعظم رسوله،تقييدها يكون استدراكا على هللا وعلى 

ــ ُهللا  هللا تعــاىل  ــ مؤمنــة إذا ق أن  ه أمــراً ورســولُ  ومــا كــان لمــؤمن و
ــيكــون لهــم الخِ  ورســوله فقــد ضــل  هللا مــن أمــرهم، ومــن يعــِص  ةُ َر يَ

ً مبينا    ض
  البدع.وقد تقدمت األحاديث عن    

  

  فضالءلماء والـالبدعة من العفي   باد تجاه من وقعـموقف الع
    

مــن  فضــل،أمــا حيــتج بــه أهــل البــدع علــى أفعــال بعــض النــاس ممــن هــم علــى مكانــة أو علــم أو    
  منهم..الذين يقعون يف البدع دون قصد 

  :كالنوعليه التّ  وهللا املستعان فأقول   
  

فالشرع إمنا يسـتدل بـه  ومسوا،ا علوا مألن الشرع ال ُيستدل به بالناس مه حبجة،هذا ليس إنَّ    
ــم علــى الكتــاب  والســنة،والنــاس يســتدل هلــم بالكتــاب  وســنة،باألدلــة مــن كتــاب  وال يســتدل 

  والسنة.
  

ذه       هللا..تنجو بإذن  ذعليها بالنواج القاعدة وعضفتمسك يا أخي املسلم 
  

  األذان األول يوم الجمعة
  

فهــو بدعــة مل  األول؛ ومــا يقــال عنــه األذان املســجد،فمــثال الزيــادة يف التــأذين يــوم اجلمعــة يف    
يف  كــان يفعلــه لكــن  ، و  وإمنــا فعلــه عثمــان  ،داخــل املســجد  الصــحابةوال  يفعلهــا النــيب 

وكان قد فعله لعلة معقولة، وهـي كثـرة النـاس،  -نبوي وهو مكان بعيد عن املسجد ال - اء رَ وْ الزَّ 
  .وت حىت ُيسمع البعيدك مكربات للص يكن هناوتباعد منازهلم عن املسجد، ويف ذلك الزمان مل
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، وكـان هـذا الفعـل اجتهـاد منـه رورةعلـم أنـه ضـفعله خارج املسجد وبعيدا عنه حـىت يُ  كان مثَّ     
  هلذا كان علي ،  ُّوال يأخذ بزيادة عثمان نةيقتصر على الس ،   القـرطيب رمحـه كما ذكـر ذلـك

   ١٨/١٠٠يف التفسري 
  

 مشــروع؛وخاصــة أن كثــريا مــن النــاس ظــن أنــه  األذان، وأمــا يف هــذا الزمــان فــال حاجــة إىل هــذا   
  (( بني كل أذانني صالة )) لني قوله متأوِّ  صالًة،ون بينه وبني األذان املشروع لُّ صَ يُ فَـ 
 سـنة،فانظر رمحين هللا وإياك كيف اختلط املشروع بغري املشـروع، وظـن النـاس أن هـذه البدعـة    

  املستعان.وهللا  نة،السفإذا أنكرت على أحدهم قيل لك تركت 
  

  تقسيم التراويح في العشر األواخر من رمضان
  

ــا علــى أهــل     تقســيم الــرتاويح يف  الســنة،ومــن أفعــال النــاس الــيت حيــاول املبتدعــة أن حيــاجوا 
  التهجد..ويسمون القسم اآلخر صالة  قسمني،العشر األواخر إىل 

  

أمـا  لوحـده،وإمنـا فعلـه  النـاس،مجاعًة مع  يب مل يفعله الن: أنه بدعة وأمر حمدث قول يف هذافأ   
  أصحابه.ال هو وال  يفعله،مع اجلماعة فلم 

ــم يف  ليلــتهم،أن يـُــنَـّفَلُهم بــاقي  وقــد جــاء يف الســنة أن الصــحابة ســألوا النــيب     عنــدما صــلى 
  :  إىل أن مضى شطر الليل فقال  من رمضان العشر األواخر

   رواه أصحاب السننىت ينصرف ُكتب له قيام ليلة )) (( إنه من قام مع اإلمام ح    
فإنـا  بـه،والذي عنده دليـل عليـه فليتحفنـا  مبسنون،وأما الثاين فليس  املسنون،فالقيام األول هو  

  شهيد.منقادون، وهللا على ذلك 
  بدع في المساجد 

  

ا املبتدعة على       الصالة!ل دعاء ختم القرآن يف داخ الناس؛ومن األفعال اليت حيتج 
ا  :قولفأ    ودعاء اخلتم يف الصالة مـن حمـدثات األمـور الـيت  علينا،أنه بدعة أيضا وإن احتجوا 

  حسنة.فهو بدعة ضاللة وإن رآها الناس  منه،أدخلت يف الدين وليست 
ــابكم هللا ] بدعــة ، وال    ــام أث ، رتجيــع خلــف اإلمــام مــن املــؤذن بدعــةوأيضــا قــوهلم [ صــالة القي

  بكر أبو زيد يف "تصحيح الدعاء" ذكره ى صحة صالة املؤذن برتجيعه هذا.علوخيشى 
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(( إذا زخــــرفتم  لقولــــه  ،منهــــا علــــى األمــــةخيشــــى  ضــــاللة،وكــــذلك زخرفــــة املســــاجد بدعــــة    
  ١٣٥١الصحيحة لأللباين فالدمار عليكم )) مصاحفكم؛وحّليتم  مساجدكم،

  انظر رساليت "شهر الصرب املبارك" بارك هللا فيك   اخل و.. و.. بدعة،وزيادة درجات املنرب على الثالث    

والتابعون هلم بإحسان من أئمة اهلدى  وكذلك الصحابة  البدع،مل يكن يتسامح يف  فالنيب    
  ..فلرتاجع. السنة،واآلثار عنهم كثرية ومتوافرة يف كتب أهل  والعلم،

  

  مــتهـيّ ـنـل الموالد لـثاب أهـل يُ ـه
      

  . للنيب  ناس من يدعي أن هللا قد يثيب الذين يتخذون املولد حمبةً ومن ال   
  :قولفأ   
وهــل اخلطــأ يثــاب  الصــحابة،وهلــدي  كيــف يكــون هلــم ثــواب وهــم خمــالفون هلــدي رســول هللا     

         ؟ فاعله وإن اجتهد
ن غلبــة ولكــ الوضــوح،ألن األمــر فيهــا واضــح كــل  لالجتهــاد،فنصــوص العبــادات مل تــرتك جمــاًال    

إىل دين اليهـود  وحتكيم األهواء هي اليت محلت الناس على اإلعراض عن هدي النيب  اجلاهلية،
وهــل أحيوهــا األئمــة  الصــاحل،هــل هــذه األعيــاد مــن فعــل الســلف  نقــول: مث والــوثنيني.والنصــارى 

وإن  ان،أجـر فنقول إن أصابوا فلهم  وألخطائهم،األربعة أو غريهم من أئمة اهلدى حىت يعتذر هلم 
  واحد؟!أخطئوا فلهم أجر 

ــم   وضــالهلم،كــال! بــل أحــدث هــذه األعيــاد الُعبَـْيــِديّون الــذين أمجعــت األمــة علــى زنــدقتهم      وأ
م كانوا وباًال على  والنصارى،كانوا أكفر من اليهود    املسلمني:وأ

   وأضلوا.فقد دّسوا على األمة كل السموم فضلوا    
ـَّلماء من ألـالع نَ مِ  أنَّ  ونقض حجة من قال: شبهةفك  في   فـ

  المولد
      

ــا بعــض النــاس املُ     ــمرَّ غَــوهنــاك شــبهة يتعلــق  ف يف املولــد وهــي أن بعضــا مــن العلمــاء ألَّــ :ر 
  به!النبوي واالحتفال 

  التوفيق:قول وباهلل فأ   
  



  ٢٣

ــة مــتهم أوال:    ـد املولــد يف  ميــة أيّــلــد أن ابــن تياظــن بعــض املتعلقــني باملو  هللا:رمحــه  البــن تيمّي
 ذلـك،وهذا يف الواقع واحلقيقة أن شيخ اإلسالم يرى خـالف  املستقيم"؛راط كتابه "إقـتضاء الص

وهـــو يف احلقيقـــة قـــال  باملولـــد،لـــتعلقهم  بـــالوهم،ولكـــن املفتـــونني باملولـــد فّســـروا بعـــض العبـــارات 
ـا ليلـة  كبعض ليايل شهر ربيـع  الشرعية؛بالتصريح أن اختاذ موسم غري املواسم  األول الـيت يقـال أ

  يفعلوها.املولد من البدع اليت مل يستحبها السلف ومل 
  ٢٥/٢٩٨وقد ذم هذه البدعة يف "الفتاوى"    

  

فـابن   هللا،هو نفس الظن الذي ُظن بابن تيمية رمحه  هللا، فأقول:رمحه  بن كثريال متهم ثانيا:   
وإمنـا ذكـر  بـه،ايـة" ولكـن مل يتعـرض حيكـم االحتفـال كثري قد ذكـر املولـد النبـوي يف "البدايـة والنه

م عنــده نســب ْلــولكــن مــن ال عِ  وأيامــه،وســريته  وأحوالــه، ونشــأته، والدتــه،كتــاريخ   والدة النــيب 
الدمشـــقي، ذكرهـــا صـــاحب وإمنـــا هـــي حملمـــد ناصـــر الـــدين  لـــه،إليـــه بعـــض الكتـــب وهـــي ليســـت 

  "عخاوي يف "الضوء الالم" والسَّ "كشف الظنون
ري تعــرض البدايــة والنهايــة" أنــه مجــع اآلثــار الــواردة يف املولــد مــن غــيع ابــن كثــري يف كتابــه "فصــن   

  ؟حلكم االحتفال به؛ هل هو جائز أو غري جائز
  

  أعلم.فاهلل  ال،فال أدري هل كان صنيعهما مثل ابن كثري أم  ؛والعراقيالدمشقي أما احلافظ    

  ؟؟  وكيف يكون تعظيم الرسول القيام في المولد
  

حيضر املولد، وهـذه  القيام يف املولد ظـّنا منهم أن النيب  عليها؛ومن البدع اليت ينبغي أن يُنبه    
  املركب.وهي من شطحات الصوفية وأتباعهم من ذوي اجلهل  البدع،من شر 

قـد مـات  فالرسـول  الباطلـة،واملسلم العاقل ينزه نفسه عن مثـل هـذه الشـطحات والـدعاوى    
  الدنيا.م عن حال أهل وال يعل

  

( مــا كــان شــخص يف الــدنيا  قــال أنــس  مكروهــا،يف حــال حياتــه كــان  مث إن القيــام للرســول    
رواه ) مــا يعلمــون مــن كراهّيتــه لــذلكلِ  لــه؛وكــانوا ال يقومــون  أحــب إلــيهم رؤيــًة مــن رســول هللا 

   والرتمذي وهو على شرط مسلم املفرد،البخاري يف األدب 
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ألنـه بدعـة ظلمـاء زادت  إحسـاس،املزعوم هـو يف احلقيقـة سـوء أدب وقلـة ذوق ومجـود فالقيام    
  وظالماً. البدعة ظلماً 

  

بالبـدع ومبـا  ، هـم يف احلقيقـة يعظمـون النـيب يف املولـد فهؤالء الذين يقومون عند ذكر النيب    
  يكرهه.

       

 هديـــه،واتبـــاع  نواهيـــه،تنـــاب ال يكـــون إال بطاعـــة أوامـــره واج بـــال شـــك أن تعظـــيم الرســـول و    
واجلهـــاد علــــى ذلــــك حبســــب  بــــه،ونشــــر مـــا بُعــــث  منهــــا،وإحيــــاء مـــا أُميــــت  بســــنته،والتمســـك 
وهـــذا هـــو الـــذي عليـــه الســـابقون األولـــون مـــن  فهـــذه هـــي الغايـــة يف تعظـــيم النـــيب  االســـتطاعة،

الفرقـة  فمـن سـلك سـبيلهم فقـد اهتـدى وكـان مـن بإحسـان؛املهاجرين واألنصار والـذين اتبعـوهم 
  وهلك.ومن سلك سبيًال غري سبيلهم فقد ضل  املنصورة،الناجية والطائفة 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبـين لـه الهـدى ويتبـع  قال هللا تعاىل    
    غير سبيل المؤمنين نوّله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

   
وسنفردها يف حبوث ُأخرى إن شـاء  ر،حتصوهناك شبه كثرية تثار حول البدع وتسويغها تكاد ال    

، )ة حسـنة فلـه أجرهـا..نَّ ُسـ نَّ (من سَ  هللا، منها الشبه اليت تُثار حول حديث الصادق املصدوق 
ا بغري مرادها.، )..( نعمة البدعة هذه وأثر عمر    وآثار أخرى يفسرو

 يف قولـه   مـرادهعلـى غـري فإذا كان املبتدعة قد فسروا حديث رسول هلل  فأقول باختصار:   
: ( نعمـة البدعـة ؛ فهم من باب أوىل أن يفسروا قول عمر(( من َسنَّ يف اإلسالم ُسنًَّة حسنة...))

  هللا...) هُ قَ ق من وفـَّ واملوفَّ  على غري مراد عمر! هذه )
  

م يف تفســري  -إن شــاء هللا  -وكــذلك ســوف نبــني     ــيِّ ألســنتهم فيــه والعيــاذ  القــرآن؛جتــاوزا بَِل
ا املبتدعة لتسـويغ بـدعه الكثري من األحاديثوكذلك  هلل،با م الضعيفة واملوضوعة اليت يتمسك 

  وضالهلم فُنبَـّني ضعفها وضررها.
  املرسلة.وأيضا اجلواب على ما حيتجون به مبا ُيسمى عند أهل العلم باملصلحة    
ر وهــل يُعــذَ  وقيفيــة ؟توقيفيــة، أم غــري تهــل أســاليب الــدعوة  ســؤال:اجلــواب علــى  نبــني وكــذلك   

  .املخالف للشريعة أم ال يـُْعَذر، ومىت يُعذر، ومن هو الذي يـُْعَذر
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ــم مصــيبون، وهــم يف احلقيقــة وغريهــا الكثــري     مــن الشــبه الــيت وقــع فيهــا املســلمون، ويظنــون أ
م على اهلدي النبوي متمسكون.، ويظنو خمطئون، وعن الصراط املستقيم خارجون   ن أ

م بال شك به سوف يتمسكونفإذا علمو       .عليه عاضُّون ذ، وبالنواجا احلق، فإ
     

  وفي الخالصة أقول:   
  

الـة علـى اجلـواز، لـة الدّ إنه قد تبني بالدليل أن االحتفال باملولد النبوي مل تشـمله شـيء مـن األدِ    
قـــد زعـــم أن وإمنـــا مشلتـــه األدلـــة الّدالـــة علـــى املنـــع، ومـــن ادعـــى أن املولـــد مطلـــوب شـــرعاً؛ فهـــذا 

ـــا عمـــدًا، وال يبـــالون  الرســـول  وصـــحابته كـــانوا يتهـــاونون بـــبعض األمـــور املطلوبـــة شـــرعاً ويرتكو
م..   برتكها، وهذا ظن السوء 

جـه إىل يـوم الـدين وآخـر     دعوانـا أن وصلى هللا على نبـي الـهدى وعلى مـن اتبعـه وسـار علـى 
  . احلمد هلل رب العاملني

  هـ٢٠/٢/١٤٢١تركستاني  عبد القادر بن كتبه أبو ماجد أحمد
  

  :ويليه
  

  لداالجفري في المو تلبيسات وتدليسات علي بيان 
  

بيـان تلبيسـات وتـدليسـات علـي الجفـري 
  في بدعة الموالد

  

مة:   الرد عليه بأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف ا
  

ّ ؤكــة مــــنّ ـد ســــولـمـه أن الــمـزع   دةـــ
  مــريــكــرآن الــقـر الــيـسـفـتــه لـــفـريـــحـت

  هــشتمه لمخالفيه بالتجهيل والتضليل والتسفي
  هــل والدتــمقاب ي ــة النبــعثـأن بــه من شــتقليل

  دــه على المولــوم االثنين وهذا دليلـاستدالله بصيام ي
  دــج المولــرويــة لتــوعــوضــة ومــث ضعيفـــراده ألحاديــإي

  رةـــي اآلخــرزخ وفــا وفي البــه في الدنيـغياث لنبي قوله أن ا
  بــى الحبيــة وصالة علــرآن وسنـه إال قـولد ليس فيـه أن المـزعم

  راءـــدح واإلطـــمـن الـــيـه بـــطـلـوخ ان ـــسـة حــــحـافــــمنـاج بـــجـاالحت
  هـوام فيــه على العـه وتدليسـي وتلبيسـي الصوفـر الجماعـــذكــال
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   يـالمصطف الدف في المولد والرقص بحجة الفرح بوالدة الرسول
   سيدكمفي المولد وتحريفه لحديث قوموا إلى  إحتجاجه بالقيام

  زعمه أن أهل الموالد هم الذين نشروا اإلسالم في العالم
  ليست في اإلتباع وتجهيل من خالفه ة النبي أن محبزعمه 

  الحمد لكل صاحب دين وعقل قد تبيين حال الجفري وهلل 
  
  
  

  كتبه أبو ماجد أحمد بن عبد القادر تركستاني 
  غفر هللا له ولوالديه ولجميع المسلمين

  
  
  
  

ٍخ لك تحبه في هللا   أخي المسلم: إقرأ واهِد نسخة 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  لداالجفري في بدعة المو تلبيسات وتدليسات علي بيان 
  

وعلــى آلــه الطيبــني، وعلــى  ة والســالم علــى نبينــا األمــني حممــد،ملني، والصــالاحلمــد هلل رب العــا   
ال إلــه إال هللا وحــده ال أزواجــه الطــاهرات املكــرمني، وعلــى مــن اتــبعهم إىل يــوم الــدين، وأشــهد أن 

  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله. شريك له ويل الصاحلني،
  أما بعد:   
ن ينــادون بالصــوفية اخلرافيــة مبــا فيهــا مــن الشــطحات ىل أحــد الصــوفيني الــذيفلقــد اســتمعت إ   

وهـــو يـــدعو النـــاس إىل القيـــام  يف شـــريطٍ  اســـتمعت إليـــهفوالرتهـــات واخلـــزعبالت واملبتـــدعات... 
  ، وهو علي اجلفري الصويف اخلرايف..عي أن املولد النبوي سنة مؤكدةلد ويدَّ اباملو 

يتـــه "علـــي اجلفـــري وكشـــف تلبيســـاته رٌد عليـــه يف حبـــث مســـتقل أمس -قـــدمياً  -يل  وقـــد كـــان   
ـــذا الـــرد كثـــرياً مـــن املســـلمني وهلل احلمـــد واملنـــة، فكشـــفت  ومالبســـاته وافرتاءاتـــه" وقـــد نفـــع هللا 
تلبيساته على عوام املسلمني، وبينت افرتاءاته على الدين القومي، بل وافرتاءاتـه علـى النـيب األمـني 

 ــا ال كثــري، فراجــع ذلــك الــرد لــرتى كيــف اســتطاع أن وبينــت كثــرياً مــن مالبســاته الــيت اخنــدع 
  يدلس على الناس ويلبس عليهم دينهم...

ولكــن هللا تعــاىل رد كيــده يف حنــره، ونصــر احلــق باحلجــة، وإظهــار احملجــة، وهــذا النصــر ال يشــعر    
  الذي ال يقبل الدخيل. ين أحد بنعمته إال من اختذ األدلة الشرعية دليًال على فهم الدِّ 



  ٢٧

      ولد سنة مؤكدةمفري وتدليسه وتغشيشه بقوله: أن التلبيس الج

والتدليســات واالفــرتاءات؛ فهــو يلعــب بــه هنــا  تلبيســاتومبــا أن ديــن اجلفــري الصــويف يقــوم بال   
  دة! ة مؤكَّ نَّ لد، فيقول أن املولد النبوي سُ اأيضاً يف إثبات بدعته يف املو 

ـا بضمِّ  فأقول: إن اجلفري هنا يفرتي على دين هللا تعاىل    ه هذه البدعة اليت يعرتف كـل النـاس أ
ــا بدعــة مل تكــن يف عهــد النــيب  وإمنــا أحــدثها  بدعــة، حــىت القــائمني علــى هــذه البدعــة يعرتفــون أ

ـذا حممـد علـوي ٦٣٠سلطان إربل امللك املظفر أبو سعيد كـوكربي، املتـوىف سـنة  هــ كمـا اعـرتف 
    مالكي الصويف يف "الذخائر احملمدية" وغريه.

  ة ومؤكدة! نَّ املفرتي فيقول أن املولد سُ أتينا اجلفري املدلِّس امللبِّس ولكن هنا ي   
  نقض دعوى الجفري بفريته على الديـن الذي  يقبـل الدخـيـل

    

، مبعــىن أنــه يــدخل حتــت القواعــد يكــون منــدرج يف الــدين -مبقولــة اجلفــري  -فهــل هــذا املولــد    
   !تنباط األحكام الشرعية من األدلة التفصيلية؟تخدم يف اسسْ العامة اليت تُ 

م، واحلكــم     أو مبعــىن آخــر: هــل املولــد ينــدرج حتــت األحكــام املتعلقــة بأفعــال العبــاد يف عبــادا
ا واجبة أو حمرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة؟   عليها بأ

 مـا يتعلـق بأفعـال العبـاد، ولكننا حنن نستطيع أن نقـول أن املولـد مـن األمـور الـيت يُنظـر فيهـا يف   
 تُنـدب أو من األفعال اليت تُباح فعلها أو –أي املولد  –وندخله يف العلم الذي يبني لنا؛ هل هو 

  تكره أو حتّرم أو توجب فعلها، أو حنو ذلك! 
؛ فـنحن أم ال ينـدرج ندرج املولد حتت هـذه األحكـامي خنترب هل فإذا أراد منا اجلفري وزمرته أن   

  االستعداد...يف أمت 
  

نقـــول هنـــا: إن الـــذي يبـــني لنـــا احلكـــم يف مســـألة مـــن املســـائل؛ هـــو احلكـــم الشـــرعي بصـــفته ف   
اإلمجاليــة، وكيفيــة ارتباطــه خبصــائص األحكــام الــيت تبــني لنــا مــا هــو الــدليل، ومــا هــو لــيس بــدليل، 

قيــاس ا أو الفنســتطيع أن نســتنبط األحكــام باألدلــة مــن صــراحة نــص آيــة أو حــديث أو مفهومهمــ
  عليهما، أو بغري ذلك.

وحىت نكون منصـفني؛ كيـف نصـنع إذا كانـت األدلـة تبـني لنـا بعـد االسـتنباط أن األمـر حمـرم أو    
ســنة مؤكــدة، أو مكــروه أو حمــرم؟! هــل حنــن ســوف نتفــق علــى احلكــم علــى  وأمبــاح، أو منــدوب 

  املسألة؟ أم نكابر، فندلس أو ندس أو نغش أو نلبس أو... أو.. اخل؟!
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ـــفـــنحن وهلل احلمـــد واملنـــة نَـ     ين أقوالنـــا علـــى أدلـــة الشـــريعة، ألننـــا حباجـــة هلـــذه األدلـــة إلثبـــات ْب
، فالعبــاد كلهــم حباجــة إىل األدلــة، فــال يثبــت أي األحكــام، فــال يثبــت عنــدنا أي حكــم إال بــدليل

ذا نسـتطيع أن نبـين مجيـع األحكـام الـيتمن  وأحكم إال بدليل من الكتاب   السنة الصحيحة، و
ا، وهذا الكالم يقوي الثبات على احلق والرسوخ يف العلـم، والطمأنينـة مبـا بَـ  ا عليـه نَـيْـ نَـ تعبدنا هللا 

  ديننا.. 
ة بـزعم حسـن النيـة، وحتقيـق احملبَّـفلهذا ال جيوز لنا أن نبين عباداتنا وديننا على الظـن والتـوهم،    

نـا يف أول يَّ ألحكام الشرعية، فهي مردودة كمـا بَـ ة على ما قدمنا من ايَّ نِ بْ ة، فكل عبادة غري مَ النبويَّ 
  البحث عن املولد وملاذا هو بدعة..

م إلثبـات املسـائل الشـرعية الـيت     مث إننا لـو علمنـا مـا صـنعه أهـل السـنة واجلماعـة يف اسـتدالال
م املتعلقـة بيـنهم وبـني خـالقهم تبـارك وتعـاىل؛  م وعالقـا م ومعـامال لرأينـا يرجعون إليها يف عبادا

ــم يرجعــون إىل نصــوص الكتــاب والســنة، وفهمهمــا علــى فهــم الســلف الصــاحل هلمــا،  فهــم ال أ
يتكلفون إال مبا هم يقدرون عليه وُمكلفون به من جهة الشارع احلكيم، فكل حكـم شـرعي ال بـد 

ف، يف فـرض كلَّـأن يكون صادراً عن حاكم؛ وهـو هللا تبـارك وتعـاىل الـذي حيكـم بـه علـى العبـد املُ 
  أو واجب أو سنة مؤكدة أو غري مؤكدة.. 

  

ــا، أو حثــه وهــذا العلــم هــو العلــم الــذي يقــوم بــه كــل ســلفي يبحــث عــن أي مســألة      كلفــه هللا 
الـذي بـني حقيقتـه الشـرعية  فبيان احلكم الشرعي عنده هو ما حكم هللا به، وبينه النـيب  عليها؛

ا؛ ليبني ما على املكلف يف هذا احلكم، و    العمل باحلكم.ما له فيه، مع بيان كيفية وتقسيما
    فال جيوز ألحد كائنا من كان أن يتعبد هللا بطريقته اخلاصة دون الرجوع إىل ما بينه النيب    

  

م مـن األدلـة     م وقياسـا م واجتهـادا مث على العلماء بعد ذلك أن يبينوا مـا بنـوه مـن اسـتنباطا
ــالرتَّ  - يظهــر للعامــة مــافي -تبيــني إن كــان يف النصــوص بالشــرعية،  بــني  جيحتعــارض، فيقومــون ب

   أكثر ما يكون العامي العامل حباجة إليها.األدلة يف مسائل اإلفتاء اليت
  

وحنن إذا أردنا أن نستنبط حكماً شرعياً نريد به تطبيقاً على واقع جديد؛ فـال بـد لنـا أن نعتمـد    
  ؛اإلسالمية..ناها من روح الشريعة مْ لِ على ُأصول مستقرة عَ 
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ملنــاهج صــول والقواعــد احملــددة واأوًال، مث نعتمــد علــى األ فنبحــث فيهــا مــن تصــرفات النــيب    
  املعروفة بأصوهلا الواضحة.

  الباطل، وتضبط العلم. ول والقواعد تثبت احلق وتبطلوهذه األص   
ا واضــحة ومنضــبطة ع    نــد أهــل الســنة فاألحكــام وهلل احلمــد حمصــورة بأدلتهــا، وطــرق اســتنباطا

  واجلماعة.
   

أمــا املبتدعــة فأصــوهلم وقواعــدهم زائفــة؛ العتمــادهم علــى أدلــة زائفــة قــد درس العلمــاء زيفهــا،    
  وحددوا مواضع الزلل فيها.

  

  (انظر رساليت "ملاذا جيب علينا حماربة البدع واملبتدعة")     
 ربـاً، وباإلسـالم دينـاً، ومبحمـد فنحن مبا تقدم من الكالم نريد أن نثبت لكـل مسـلم يـؤمن بـاهلل   

من عنـد هللا، ولـو كـان مـن عنـد غـري هللا لوجـدنا رسوًال؛ أن الدين وما يتعلق به من أحكام إمنا هو 
  الشقاق، وعدم القدرة على االتفاق...فيه االختالف و 

  

أو مكروهـــة أو  مؤكـــدة أو ســـنن فعلينـــا إذا أردنـــا قبـــول املســـائل مـــن أمـــور واجبـــة أو مســـتحبة   
فعلينا أن ننظر يف خطاب هللا لنا وأمره لنا؛ هل يطلب منا أن نفعل أو نرتك، أي هل طلبـه  ؛حمرمة

  ن بينهما؟؟و ريَّ نا تركه؛ فنرتكه، أم هل حنن خمَُ منا؛ فنقوم بفعله، أو هل طلب م
  

فـدرء املفسـدة مقــدم  فننظـر املصـلحة واملفسـدة، فـإن كـان فيـه مفسـدة تركنـا، فـإذا كنـا خمـريين؛   
  ى جلب املصلحة.. وهكذا.عل

  

ال العبـاد، مسـألة تتعلـق بأفعـ ة تتعلـق مبوضـوعنا يف املولـد؛ وهـيللغايـوهنا تنـدرج مسـألة مهمـة    
  فنقول:

  

خطابـــات مـــن هللا تعـــاىل  أن املولـــد لـــيس فيـــه طلـــب وال ختيـــري، واملطلـــوب يف الـــدين عبـــارة عـــن   
ــا وجــوب احل ــاد، فــريبط هللا تعــاىل  ــه ال يقبــل هللا تعــاىل مــن العبــد متعلقــة بأفعــال العب كــم، وبدون

  ﴾ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  ﴿ :الفعل، فقوله تعاىل
  

، ولـيس فيهـا أن خيـري  ففي هذه اآلية ليس فيها ختيري بني أن يأخذ أو ال يأخذ بـأمر الرسـول    
وهــو كمــال ذي ربــط بــه الوجــوب، فينتهــي أو ال ينتهــي، فــاهلل تعــاىل يف هــذه اآليــة بــني الســبب الــ

هـو يف احلقيقـة مـن عنـد هللا،  الـذي جـاء بـه النـيب ه هو الذي رضيه وأمت بـه النعمـة، و الدين، وأن
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 وهـذا واضـح جلـي مـن قـول ج إىل الزيـادة كمـا ال يقبـل فيـه الـنقص،ا ال حيتـفـعند هللا  كان من  وما
((   : )) وقـاللكـم ن ـإال وقـد بـُيِّـ لنـاريُقـرِّب مـن اجلنـة ويُباعـُد مـن ا (( ما بقـي شـيء:  النيب 

شـيء إال  شـيء عـن ربـه ومل يبـقَ  كلَّ   غَ لَّ بَـ  )) وهذا يعين أنه  إذا حدثتكم حبديث فال تزيدن عليَّ 
َ وقد بُـ    ع الدين تبارك وتعاىل.لنا، هلذا حذر من الزيادة يف الدين مبا مل يأذن به مشرِّ  نيِّ

  

عرفنـا  -ذُكـر بعضـها  موقد تقـدَّ  –اليت تشبه هذه األحاديث  وإذا نظرنا إىل األحاديث الكثرية   
ــادة يف الــدين بقصــد التع ــا تنهــى عــن الزي املخالفــة حبجــة بــد لالســتزادة يف األجــر، فــال أجــر يف أ

ــا عبــد هللا؛  عمــًال إال إذا كــان خالصــاً صــواباً..احملبــة وحســن النيــة، ولــن يقبــل هللا  فــاحفظ هــذا ي
  ع الذين يريدون احلق بدليله، وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.. ينفعك إن شاء هللا، ويقن

انــا عنــه فيجــب علينــا تركــه، فــإذا مل إذن: مــا آتانــا بــه الرســول علينــا أن نأخــذه وال نــردُّ     ه، ومــا 
انا عنه، ومل نأخذ مبا آتانا به، فيدخل هذا املخـالف يف  نفعل وخالفنا أمره؛ وقعنا يف النهي الذي 

فليحـــذر الـــذين يخـــالفون عـــن أمـــره أن تصـــيبهم فتنـــة أو  ﴿ قولـــه تعـــاىل
   ﴾يصيبهم عذاب أليم 

ــى عنــه؛ فهــذا حــق مــن حقــوق هللاأمرنــا أن ننتو  فــإذا أمرنــا هللا تعــاىل باتبــاع النــيب      ،هــي عمــا 
وحــــق هللا تعــــاىل ال جيــــوز ألحــــد كائنــــا مــــن كــــان إســــقاطه، أمــــا حقــــوق العبــــاد فتســــقط بإســــقاط 

  مستحقيها.
طلـب مـن هللا تعـاىل  نـرى أنـه ﴾ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا  ﴿قوله تعاىل يف  ا تأمَّلناوإذ   

ـــى عنـــه  ، وخاصـــة إذا ُعلـــم أن فعـــل الشـــيء علـــى وجـــه احلـــتم واإللـــزام بـــالكف عـــن فعـــل مـــا 
(( كل بدعة ضـاللة وكـل ضـاللة يف النـار ))  فيه الوعيد الشديد، كقوله  املخالف ألمر النيب 
 لأللبـاين الصـحيحة(( إن هللا احتجز التوبة على صاحب كـل بدعـة ))   ، وقوله أي صاحب البدعة

١٦٢٠  
  لوعيد الشديد.. افيها  فهذه أدلة على كون البدع كلها حرام وردّ     

  

 عليـه الـدين ِين بَـنْ فقول اجلفري: إن املولد سنة مؤكدة يرد كل األصول والقواعد الشرعية الـيت يَـ    
  اإلسالمي احلنيف.. 
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اإللـزام واحلـتم، وهـذا  فعندما يقول ذلك، فهو يطلب من النـاس طلـب فعـل املولـد علـى سـبيل   
ون بالســنة والنَّفــل والتطــوع والنــدب، وعالمتــه أن يُثبــت الشــرع علــى فعلــه األصــوليّ  مــا يعــربِّ عنــه

     ثواباً، دون عقاب يلحق املرء من جراء تركه.
، والثــواب عليهــا، مــع قرينــة  بالرتغيــب يف فعلهــاوكــل هــذا ينــدرج حتــت األمــور الــيت شــرعها هللا   

ا، وكل هذه ال تثبت إال بدليل صحيح صريح.      صارفة عن وجو
، وبعـد مراجعتنـا ملـا تقـدم يف البحـث يف الرسـالة "املولـد اإلنصـافبعـني  أما إذا نظرنـا إىل املولـد   

  وملاذا هو بدعة" لوجدنا:
  

؛ فما كان يفعله حضراً وال سفرًا، وليس من  عليها النيب أن املولد ليس من األمور اليت كان    
يف الســـفر وحيــافظ عليهــا يف احلضــر، حــىت صــارت ســـنن الســنن الرواتــب الــيت كــان يرتكهــا النــيب 

نافلــة مـن النوافــل ذوات األســباب، وال مـن النوافــل املطلقــة   مؤكـدة، ومل يكــن املولــد عنـد النــيب
شـط هلـا، والـيت ميكـن تركهـا يف احلـرج، ومل يكـن املولـد يف عهـد عنـدما ين اليت كـان يفعلهـا النـيب 

 مسـلم: يفإذا فعل فعًال: أثبته كمـا  ؛ ألن النيب  النبوة من املستحبات اليت داوم عليها النيب 
 ومـه وإن قـلَّ (( أحب العمـل إىل هللا أدْ  (( كان إذا عمل عمًال أثبته )) ويف الصحيحني أنه قال 

  ((  
  

ـــدين، وتلبيســـه علـــى فقـــول اجل    ـــه يف ال ـــل علـــى جهل ـــد مـــن الســـنن املؤكـــدة؛ دلي فـــري: أن املول
  .املساكني منياملسل

ملــوم،  فالســنن املؤكــدة علــى مــا فهمــه علمــاء الســلف: هــي الســنن الــيت مــن داوم علــى تركهــا    
إلمـام اتبة كليًة، وكمن يرتك الوتر وصالة اجلماعـة بالكليـة، وكمـا نُقـل عـن اكالذي يرتك السنن الرَّ 

  أمحد فيمن فعل ذلك: أنه رجل سوء..
   

﴾ دليـل ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا  ﴿هللا تعـاىل  هقولـ يف فنحن الـذي نـدين هللا بـه: أن   
ــاً علــى الفعــل، وهــو دليــل  ــاً علــى الــرتك، وعقاب ــه ثواب علــى طلــب الــرتك الــذي وضــع الشــارع علي

  .رمات اليت جيب الكف عنها قطعياً احمل
وليس يف اآلية شـبهة وال  -كما تقدم- ختيري بني الفعل والرتك للمنهيات فيهاهذه اآلية ليس و    

  جماز، بل هي آية حمكمة وليس يف الداللة عليها شبهة يف الطلب. 
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حـديث يف السـنة  ليس فيه شبة أيضاً وال جماز، فلم يكـن (( كل بدعة ضاللة )) فقول النيب    
ح علـيكم ا ال جنـ فيها حديث يقول فيـه النـيب  كذا، أو  أذنت بالبدعة يف أبداً يقول فيه النيب 

أو حىت ال يوجد قرينة ترجح قـول اجلفـري يف طلبـه مـن  يف البدع، أو غري ذلك من أفعال النيب 
  املسلمني املساكني.

    

أن نصــوص الشــرع علــى عــدم جــواز البــدع، ولــيس يف الشــرع معيــار ولكــن كيــف بنــا إذا رأينــا    
أي بدعـة  -   ري مـا شـرع هللا، ولـيس يف الشـرع مقـدار يقـدر بـه هـذه البدعـةيُوسع فيـه العمـل بغـ

وحيــد مــن حــدِّها، فكــل أمــور الشــرع حمــددة حبــدود، ومقــدرة مبقــادير،  -املولــد وغريهــا مــن البــدع
ـا.. ـا وكيفيا فنحمـد هللا علـى  سواء كانت أمور وقتية زمانية، أو أمور متعلق جبـنس العبـادة وهيئا

  ما اهتدينا..   وفضله علينا؛ ذا الدين، ولوال هللاهدايته لنا هل
  

عي   وليس فيها مصـلحة للمسلمين ليس للموالد ضابط 
  

فإذا نظرنا إىل املولـد؛ فنجـد كـل طائفـة مـن النـاس يعملونـه مبـا حيلـوا هلـم فيـه، فمـنهم مـن يـذكر    
يه الغناء، ومنهم من السرية ومنهم من يقرأ والقرآن ومنهم من ينشد األشعار، ومنهم من يدخل ف

  يدخل فيه االختالط بني الرجال والنساء، ومنهم.. ومنهم.. اخل 
د فيه االختالف هو من عند غري هللا؛ هلذا جنفيه ضابط شرعي، لكونه غري شرعي، ففليس هلم    

  الكثري، واحملري للعقول السليمة، والقلوب الصحيحة.. 
  

مصـلحة جلماعـة املسـلمني يف ديـنهم أو دنيـاهم حـىت فاملولد على ميـزان الشـرع؛ لـيس فيـه أي    
يسميه اجلفري سنة مؤكدة، وليس فيـه نوعـاً مـن األمـور الـيت يكـون الغـرض مـن سـنيته أداء العمـل 
مــن حيــث هــو عمــل ال بــد منــه للمصــلحة العامــة، فالبــدع ليســت فيهــا مــا يف األمــور الشــرعية، 

وأمـــا البدعيـــة فهـــي أمـــور حمرمـــة بأدلـــة  نةأمـــور مرعيـــة بأدلـــة الكتـــاب والســـ فـــاألمور الشـــرعية هـــي
  الكتاب والسنة.

األمور  تنـايف ِحَكــَم الشـرع احلنيــف، فــفمـا مــن شـيء حرمــه الشـارع الكــرمي إال ولــه سـلبياته الــيت   
ة يف الشرعية وحدها كافية النتظام حياة اجلماعة اإلسالمية، وهي وحـدها مؤهلـة بضـوابطها املرعيَّـ

  ي من عند هللا.مور يف أماكنها؛ فهوضع األ
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ــدين؛ فعندئــذ     ــدمار والعــار ألمــة أمــا إذا دخــل الــدخيل؛ مــن البــدع واملخرتعــات يف ال يكــون ال
  ..اتركت دينها، واختذت دين البدع هلا دين

   

فهــذا هــو الواقــع الــذي تعيشــه األمــة اإلســالمية يف هــذه العصــور؛ فبــدًال مــن أن يتبعــوا أوامــر    
ـتــه؛ اختـذوا رؤوســاً جُ ع لــه وطاعالـدين وتعظــيم املشـرِّ  اًال كــاجلفري وزمرتــه، فيجعلـون الــدين الــذي هَّ

ـى عنـه الرسـولبهـو الـدين املطلـو  –وهو دين البدع  –يدعوا إليه  م  ، وجيعلـون مـا  عمـًال يقـر
  إىل حمبة الرسول!

يعملـون البـدع كلهـا بـدعوى  ، ولكننـا نـراهمالرسول مينع البدع صـغريها وكبريهـاوهم يعلمون أن   
  احملبة احلقيقية اليت تقول: إن املُحب ملن أحب مطيع؟! إلغفاهلم أن بة،احمل
   

فيــا هلل! كيــف ضــاع الــدين عنــدهم يف مظــاهر التعظــيم اللســاين املشــوب بالبــدع يف الزيــادة يف    
  .يص فيهالدين والنقص منه، بل وبالتنق

ــه حســن  واملبــدِّ ل املغــريِّ تغيــريه وإن قــابم الرســول بتبــديل دينــه أو فهــل بــاهلل علــيكم! يُعظَّــ    ل أن
  ! ؟النية
مــا أحدثــه أهــل امللــل والنحــل قبلنــا مــن التغيــري والتبــديل يف ديــنهم إال عــن  مــا كــان جــلّ فــوهللا    

حســن نيــة؛ فمــا زالــوا يبتــدعون ويزيــدون وينقصــون يف ديــنهم بقصــد التعظــيم وحســن النيــة؛ حــىت 
م على غري ما جاءت به رسلهم..   صارت أديا

    

م كـــن! احلمـــد هلل الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــاحلات؛ فقـــد كـــان الســـلف مـــن صـــحابة وتـــابعني هلـــول   
؛ فكانوا رضي هللا عـنهم وأرضـاهم يبـذلون  أشد متسكاً وتعظيماً للدين وللنيب األمني  ؛بإحسان

فظـوا لنـا األصـول والعمـل الغايل والنفيس يف سبيل هذا الـدين فحـافظوا عليـه مـن كـل دخيـل، فح
  باملدلول.

عليــه بالنواجــذ، وجنتنــب حمــدثات  ضّ ُعــونَـ  ،فعلينــا معاشــر املســلمني أن نرجــع إىل مــا كــانوا عليــه   
  . األمور، فهذا أمر مأمور به من سيدنا وحبيبنا وقدوتنا حممد 

  

مور التي نهى عنها النبي    إثبات أن المولد من ا
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ى عنها النيب     ، والبدع دين مل يأذن بـه هللا، ولـيس بدعلكونه من ال فاملولد من األمور اليت 
ــة لرســول هللا ــا حمب ــه أصــل يف ديــن هللا، ومل يفعلــه رســول هللا، وال أصــحابه الــذين كــانوا أشــد من ، ل

مــن الــذين  ، وال التــابعون هلــم بإحســان الــذين كــانوا أفضــل يف احملبــة لرســول هللالــه أكــرب تعظيمــاً و 
رمحهم هللا، بل ما ُأحدث إال بعـد املائـة السادسـة  رام، بل ومل يعرتف به أحد من األئمة الكبعدهم
  .  الناس كلهم باعرتاف

وهـو يعلـم أنـه بدعـة  ، ويّدعي أنه سنة مؤكـدةفكيف باهلل عليكم! هل هناك عاقل يقول باملولد   
دخيلة يف اإلسالم، فرقت وما مجعت، وأصابت األمة بالصَّغار بعد مـا كانـت أعلـى أمـة وخـري أمـة 

  س؟! ُأخرجت للنا
  

: إنــه مــن احلمــق وســوء فنقــول ألمثــال اجلفــري ومــن كــان علــى طريقتــه ومذهبــه الصــويف اخلــرايف   
الـــذي أكمـــل هللا بـــه الـــدين، وقلـــة حيـــاء مـــع صـــحابة  مـــع النـــيب  – رضـــيتم أم أبيـــتم -األدب 
وكيـف ال أقـول هـذا وأنـتم ال يسـعكم مـا وسـعهم مـن تـرك  -فضلهم وإن اعرتفتم ب - الرسول 
ل باملولد؟! وكيف تتخذونه عيداً يعاد كـل سـنة أو حـىت كـل يـوم، وهـو عيـٌد مل يـأذن بـه هللا االحتفا

ومل يكن من هدي رسول هللا، وال عمل به أحد من الصـحابة الكـرام، وال األئمـة األعـالم، فمـن مل 
  ع هللا عليه يف الدنيا وال يف اآلخرة.. يسعه ما وسع هؤالء؛ فال وسَّ 

أمـراً أن  هُ ورسـولُ  إذا ق ُهللا  ةٍ نَ مِ ؤْ و مُ  ان لمؤمنٍ وما ك ﴿قال تعاىل    
ً  فقد ضلَّ  هُ ورسولَ  َهللا  ِص عْ يَ  نْ ة من أمرهم ومَ َر يَ الخِ  يكون لهمُ  ض

  ﴾  مبيناً 
  

وحمبتـــه جيتمعـــان مـــع خمالفـــة أمـــره وارتكـــاب  فكيــف بـــاهلل علـــيكم أن يُقـــال: إن تعظـــيم النـــيب    
ـــه؟! أال نقـــول حينئـــذ أن تعظـــيم ـــذه الطريقـــة أشـــبه مـــا تكـــون بالســـخرية  الرســـول  ي ـــه  وحمبت

  واالستهزاء.
مسكة عقل أن املولد سنة مؤكدة، وأنه عيد مـن األعيـاد الـيت رمسهـا لنـا  أقل فهل يقول أحد له   

ـا الشـرع، وهو عند التحقيق جنده بدعة ضاللة مل –كما يزعم به اجلفري   –الشارع احلكيم   يرد 
  ومل يقبلها عقل.

ويغفل عنه الصحابة الكبار، واخللفـاء األبـرار،  فلو كان يف املولد خري؛ كيف يغفل عنه النيب    
  ؟! املهديني األربعة وكيف يفوت سائر التابعني وتابعيهم واألئمة
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  أصحاب كل ناعق.الون البطَّ  نالو ال شك أنه ابتدعه املتصوفة وأتباعهم األكَّ    
بعوهم، واتبـــع بعضــهم بعضـــاً، إال مــن عصـــم هللا مـــنهم ة فـــاتَّ ومــع األســـف اســتغل هـــؤالء العامــ   

  قه لفهم احلقائق الدينية اإلسالمية.ووفَّ 
  

  في العالــم  في الموالــد  ما يحصــل
  

فســــوف تــــرى العجــــب  أمــــا إذا رأيــــت مــــا حيصــــل يف مولــــدهم يف خمتلــــف الــــدول اإلســــالمية؛   
ا هذه االجتماعات، وما فيها من املغنني ائلة املصروفة اليت تُ رتى األموال الطَّ ف اب!!العج ضرب 

واملصـــاحبني معهـــم الطبـــالني والنشـــالني،  ،والراقصـــني والراقصـــات، بلـــه واملومســـات واملغنيـــات،
ـــارين، ويصـــحبه أهـــل أصـــحاب العمـــائم احلمـــراء والصـــفراء واخلضـــراء والســـوداء، ومعهـــم  موالزمَّ

رون و احلوجود الاإلحلاد واالحتاد ووحدة  يصـفرون وينخـرون وخيلطـون الشـهيق والنعيـق لـول؛ يشـخِّ
بأح أح اللهو اللهو ُهو ُهو أم أم ان ان سابينها يا رسول هللا يا صاحب الفرح املدا آد يـا عـم يـا 

م   وخنازير...كالب وقرود   بتلك األصوات عم اللع اللع وغريها من الكلمات وكأ
ـا فاضـحك علـى مصـيبة هـؤالء،  اأن تقرأهـا بسـرعة؟ فـإذ أيها املسلم العاقـل فهل تستطيع    قرأ
  . ما يضحكُ  ةِ يَّ لِ من شر البَ  إنَّ ف

وسـخروا منـا وبـديننا عنـدما ظنـوا أن بدعـة املولـد مـن الـدين،  من قبلـك أضحك الغربقد  بل   
  .. وأصحابه كانوا كذلك وفهموا أن النيب 

  حاشاهم أن يكونوا كاألنعام أو أضل.و حاشاهم ف   
ر ما يفعله هؤالء من املنكرات الشنيعة وجماوزة احلد سنة مؤكـدة عنـدك؟ أم فهل يا جفري! إقرا   

هي جرأة منك بأن تقول على هللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري؟! هل لك أدىن مسـكة عقـل 
  عندما تقولت على هللا ما مل يقله أو يأذن به؟!

  

  القول على هللا بغير علم؛ أعظم ذنب
   

  بغري علم أشد ذنباً من الشرك؟!  هللا أن القول على فري!فعلمت يا ج علمتت هل   
م ربــَي الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن قــل إنمــا حــرَّ  ﴿قــال تعــاىل:    

كوا با ما لم ينزل به سلطاناً وأن  ثم والبغَي بغير الحق وأن ت وا
  )األعراف( ﴾تقولوا على هللا ما  تعلمون 
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  : فبدأ باألدىن مث إىل األعلى؛مهاتعاىل احملرمات اليت حر  هللا رَ كَ ذَ  :ففي هذه اآلية   
الـذي يف حـق هللا الـذي يوجـب  فحرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن صغريها وكبريهـا، مث اإلمث   

العقوبة، مث البغي بغري احلق على الناس، وهو مـا يتعلـق حبقـوق العبـاد مـن دمـاء وأمـوال وأعـراض، 
والشرك هو الشرك مع هللا يف عبادته، مث كرب مبن قال على هللا بغري علم، مث كربَّ بالشرك به تعاىل، 
  عاله تعاىل، أو يف أمسائه وصفاته.سواء يف شرعه، أو يف أف

  

ـى    اخلاصـة والعامـة، مـن املفاسـد  اعـن تعاطيـه، ملـا فيهـ فكل ما حرمه هللا تعـاىل يف هـذه اآليـة و
سـتطالة علـى عبـاد هللا، وتغيـري ديـن هللا وشـرعه بالبـدع وملا فيها مـن الظلـم والتجـرؤ علـى هللا، واال

    واملخرتعات..
  

ل علـى هللا؛ يهـون عليـه الشـرك؛ كمـا حصـل للجفـري وغـريه مـن أتباعـه وال شك أن الذي يتقوَّ    
ويشــتم كــل مــن مل عي أنــه صــريح التوحيــد، مث يســفه وجيهــل وأعوانـه، فــرتاه ينشــر شــر الشــرك؛ ويــدَّ 

  .يَّاته، وقد رددنا عليه يف رسالة سابقاً، وهنا رٌد آخر كشفنا عن بعضهيوافقه على بدعه وشرك
كذب الجفري على الرسول و تدليسه على أهل  

صول   ا
    

عـن ُحكـم بـالفرح  –أي املولـد  –أما قول اجلفري بعد قوله أن املولد سنة مؤكدة: ( أنه عبـارة    
قـــل بفضـــل هللا  ﴿قولـــه تعـــاىل بـــاهلل ورســـوله، وحكـــم الفـــرح بـــاهلل ورســـوله جـــائز بـــدليل 

  ﴾ فبذلك فليفرحوا.. رحمته بو
  

فـــاهلل هـــو الـــذي أمرنـــا  : وقـــول أهـــل التفســـري أن فضـــل هللا هـــو ســـيدنا حممـــد اجلفـــري فقـــال   
ُســئل عــن صــيام يــوم االثنــني فقــال: (( ذاك يــوم ولــدت  بــالفرح، وجــاء يف صــحيح مســلم أنــه 

أن االحتفــال كــان بالصــيام  -هكــذا بُِلَغِتــِه  – للنيفيــه.. )) مث يقــول اجلفــري: قبــل أن يقــول املضــ
  ليس باملولد، مث قال:

؟ وفكــرة مــا يــدور داخــل هــل هــي مــن الشــريعة أم الهنــاك فكــرتني: فكــرة االحتفــال باملولــد    
    : بقولــه  فكــرة هلــا مشــروعيتهااملولــد... مث يقــول اجلفــري: أمــا فكــرة االحتفــال باملولــد فهــي 

ه )) مث يقول اجلفري: إن الكائنات كلها احتفلت باملولد.. مث يتهجم ويقـول: (( هو يوم ولدت في



  ٣٧

اجلهلة مطموسي البصرية الذين يقولون أن االحتفـال باملولـد لـيس لـه ميـزة، هـؤالء لـن يفقهـوا عـن 
  هللا..  ) اهـ

  

رآن أن املولد هو حكم بـالفرح بـاهلل ورسـوله بالـدليل الـذي اسـتدل بـه مـن القـأما قوله: قلت:    
   من سورة يونس ٥٨اآلية﴾ .قل بفضل هللا. ﴿الكرمي 

  وما بعدها.  ١١أعاله ص فهذا الفهم الرخيص اخلسيس قد نقضناه يف    
  

، فالقول فيـه نظـر ملـن قـرأ التفسـري أما قوله أن أهل التفسري قالوا أن فضل هللا هو سيدنا حممد   
:  تعاىلو  سبحانه قبلها من اآليات وهو قوله السلفي األثري، وخاصة إذا ربطنا اآلية الكرمية باليت

أحٌق هَو قل إي وربـي إنـه لحـق ومـا أنـتم بمعجـزين*  ئونكبِ نْ تَ سْ ويَ  ﴿
 ُّ ـ فتـدت بـه وأ رض  وا الندامـة ولو أن لكل نفٍس ظلمت ما في ا

َ  طِ ْسـَ بينهم بالقِ لما رأوا العذاب وقُ  ـ ـ ُيظلمـون* أ  مـا  وهـم 
 َ رض أ ولكن أكثرهم  يعلمـون*  هللا حقّ  دَ إن وعْ  في السموات وا

وعظـة ما أيها الناس قد جـاءتكم ــيحيي ويميت وإليه ُترجعون* هو يُ 
ــ مــن ربكــم ل ـقــ *دور وهــدى ورحمــٌة للمــؤمنينوشــفاٌء لمــا فــي الصُّ

  ﴾ بفضل هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 
  

  أقول: ١١ دة على ما تقدم يف صفزيا   
  

يف  ؛يف هـذه اآليـات ل قرأ اجلفري هذه اآليات؟! وهـل علـم أن هللا تعـاىل عنـدما رغـب العبـاده   
لـذي ال مريـة فيـه من احلـق ا الذكر احلكيم، وما فيهقبال على كتابه الكرمي وما فيه من اآليات و اإل

السـموات  باألعمـال، وأن هلل مـا يف الذي وعد فيه العباد يـوم املعـاد مـن اجلـزاءو  وال شبهة تعرتيه؛
جعـون، واألرض حيكم يف العباد حبكمه العدل الذي جيب على العباد االستعداد له، فإليـه تعـاىل ير 

  فينبئوهم مبا كانوا يصنعون؟!
  

وكل هذا جاء موعظـة منـه تبـارك وتعـاىل يف كتابـه احملكـم املنـزل، وهـو القـرآن الكـرمي الـذي هـو    
والشـــكوك وإزالـــة مـــا فيهـــا مـــن الـــرجس  اتشـــفاء ملـــا يف الصـــدور مـــن أمـــراض الشـــهوات والشـــبه

الواعظ مبـا يوجـب للعبـاد مـن الرغبـة والرهبـة ملـا فيـه مـن الوعـد والوعيـد والرتغيـب هو ، و والدنس
، واملوصـل والرتهيب، وملا فيـه مـن حسـن البيـان الـذي يـذهب الشـك والريـب أو القـدح يف الـدين

  ؤمنني؟!للم وهدى ورمحة للعباد إىل اليقني املدعَّم بالرباهني،
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الرمحة هي ما حيصل من أن اهلدى هو العلم باحلق والعمل به؟! وهل عِلَم أنَّ اجلفري  وهل َعِلمَ   
  ؟! وهل َعِلَم أن اهلدى والرمحة كلها من هللا تعاىل؟!بعد اهلداية اخلري

  

   أقول:ينولكن  
ني مـن الثـواب العاجـل للمؤمنني باهلل واملصدقني ال لغريهم، فكل مـا حيصـل للمـؤمن إنَّ هذا كله   

  غائب.الوسائل، والرمحة أكمل املقاصد والرَّ  واآلجل فهو من هدى هللا، فاهلدى أجلَّ 
  

ذا الذي جاء مـن هللا وهـو القـرآن الكـرمي الـذي قل بفضل هللا  ﴿ تعاىل:فقوله     ﴾ أي 
ؤمنــون، ففيــه أوىل مــا يفــرح بــه املهــو  والرمحــة والــذي يفــرح بــه املؤمنــون، بــل فيــه اهلــدى والشــفاء

فبــذلك فليفرحــوا، أي  هــي الــدين واإلميــان الــذي بُعــث بــه النــيب األمــني حممــد  :والرمحــة ؛الرمحــة
بالــدين واإلميــان الــذي يف القــرآن فليفرحــوا، فلــم يقــل هللا فبالرســول فليفرحــوا، بــل قــال فبــذلك 

، وهـو القـرآن الـذي فليفرحوا أي مبا تقدم من اآليات اليت فيها الشفاء والرمحـة واهلـدى فليفرحـوا
  .  بن عبد هللا أُنزل على خري خلق هللا تعاىل حممد

  ا جيمعون من متاع الدنيا الزائل.فالفرح بالقرآن وما فيه من اآليات والذكر احلكيم هو خري مم   
وهــذه اآليــات فيهــا الرتغيــب يف العلــم الــداعي لزيــادة اإلميــان املوصــل إىل اجلنــان، ومــن العلــم    

إال  ومغفرتــه ، ولــن يكــون الوصــول إىل حمبــة هللاومغفرتــه ريــق املوصــل إىل حمبــة هللا تعــاىلمعرفــة الط
كمــا قــال   مــن رب العــاملني، الرســول األمــني ن الــذي جــاء بــهديالــال باالبتــداع يف  بــاع النــيب باتِّ 

  :تعاىل
قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكـم ذنـوبكم  ﴿ 
﴾   

  

ح برســـول رّب العـــاملني، فهـــو الفـــرح باتباعـــه، فـــإذا حقـــق العبـــد االتبـــاع؛ حقـــق احملبـــة أمـــا الفـــر    
يــوم  أكــرب عنــدما يالقــي النــيب  احلقيقيــة املطلوبــة، واملــرء مــع مــن أحــب، فــأي فرحــة بــالنيب 

القيامة ويسقيه من حوضه املورود شربة هنيئة ال يضمأ بعدها أبدًا، وهذه الشربة اهلنيئـة هـي فقـط 
جه،ملن ات   وهذا هو مثرة اتباعه.. بعه وسار على 

ــ    ذادون عــن حوضــه ويـُْبعــدون؛ لتبــديلهم ديــن نبــيهم، فهــم مل يســعهم مــا وســع أمــا املبتدعــة؛ فُي
ــابعيهم بإحســان  ــام الصــحابة وت ــه ، فهــؤالء يُطــردون عــن احلــوضباتبــاع خــري األن ، ويُــذادون عن
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قاً سـحقاً ملـن بـدَّل حْ يقـول هلـم: ُسـ ا النـيب ويُزاد عليهم هذا الغم بغم أعظم منه؛ عنـدما يسـمعو 
   وهذا هو خيبة االبتداع ومثرته.. ..وغري

   

ثنين وتلبـيـسه فيه تدليس الجفري في صوم النبي    ليوم ا
    

دليـــل علـــى االحتفـــال  ليـــوم االثنـــني وأن صـــيام النـــيب  يف صـــيام النـــيب أمـــا قـــول اجلفـــري:    
ـم باملضـللني.. ومطموسـي البصـرية، و  :باحتفالـهو  فهمـه يف ى كل من خالفهباملولد، ومسَّ  مل  َجَهلَـةأ

  يفقهوا عن هللا.. 
  

هل صاموا أم أفطروا علـى الـرز و ؟!  مولد النيب  : هل صام أصحاب املوالد يومَ أوالً  فأقول:   
  ص..؟!واحلمص الذي قال فيه أحدهم: خرجنا من املولد بال محُّ 

م بـني يـدي ربـه أمـراً مشـروعاً يف الـدين بـأن قـدَّ  ذي فرحه النـيب وهل قام املسلمون بالفرح ال   
يصــوم كــل  وهـو الصــيام الــذي جــاءت النصــوص الكثــرية بفضــله ومـا للصــائم عنــد ربــه؟! فكــان 

  بعث فيه.. أيضاً أثنني لكون هذا اليوم ولد فيه و 

ثنين يوم مات فيه النبي الخـليــل    يوم ا
    

  ! مات فيه النيب يوٌم دراك ما يوم االثنني؟! فهو أيضاً فهذا يوم االثنني وما أ   
(( يـا أيهـا لنـاس أيُّ مـا أحـد مـن النـاس، أو  حبجـة قولـه  فهل نقوم بإنشاء مأمت علـى موتـه    

من املؤمنني أصيب مبصيبة؛ فليتعزَّ مبصيبته يب عن املصيبة اليت تصيبه بغريي، فـإن أحـداً مـن أمـيت 
عليــه مــن مصــيبيت )) قــال: (( إذا ُأصــيب أحــدكم مبصــيبة فليــذكر  أشــدّ صــاب مبصــيبة بعــدي لــن يُ 

ا أعظم املصائب ))    ١١٠٦انظر السلسلة الصحيحة لأللباين مصيبته يب فإ
  

ا أن نقـيم مـأمت يف يـوم الثـاين عشـر مـن ربيـع أول، ملـا يلـزم منَّـفالـدين بـالرأي؛  كـان  : فـإذافأقول   
   عشر من ربيٍع األول.ثنني الثاينمات يف يوم اال ثبت أنه 

  

ولـد يف هـذا التـاريخ، فقـد اختلـف العلمـاء يف تـاريخ والدتـه، واملشـهور عـنهم  لم يثبت أنـه ف   
أنه يف نفس التاريخ، ولكنه مل يثبت بطريق صحيح أو متصل، ولكـن األقـرب يف الثبـوت ملـن قـال 

صـحيح عـن حممـد بـن جبـري بـن أنه ولد يف الثامن مـن ربيـع األول، ملـا رواه مالـك وغـريه بالسـند ال
  م، وهو تابعي جليل.مطع

  



  ٤٠

 ١/١٦٧العـامل الـذي ُحسـر فيـه الفيـل ملـا ثبـت يف سـرية ابـن إسـحاق يف  ُولِـد وال خالف أنـه   
عـام الفيـل، فـنحن  قال: ُولدت أنا ورسـول هللا   من حديث قيس بن خمرمة ٢/٦٠٣واحلاكم 
  ِلدان. 

  

  بأوىل من احلزن فيه. النيب  هح يف اليوم الذي مات فيمين فليس الفر فلو كان الدين بالتَّ  
  

ا املسـلمون     فيا للعجب الُعجاب، كيف يعملون يف هذا اليوم الذي يُعترب أكرب مصيبة ُأصيب 
ون فيه ويُظهرون الفرح والبهجـة فيـه، فعلـى هـذا يتعـني البكـاء واحلـزن كيف يغنُّ و التأريخ،  على مرّ 

ــذاالكثــري فيــه، وهــذا أقــرب فع يُــالم  أيضــاً  لكــان بدعــة ضــاللة ؛لــه مــن ذاك، ولكننــا إذا التزمنــا 
 واملـربأ مـن الطمـع والتخييل، عن البدع هخيل، واملنز الدَّ فاعلها ملخالفته الشرع املطهر الربيء من 

  (أي باملنخل)، بعلم اجلرح والتعديل والتنخيل..أو التبديل
   

التهاويـل، فـإذا نظرنـا إىل صـّناع باقض الدين، وتأيت وهنا خيطر بالبال عن بعض األحوال اليت تن   
  املوالد؛ فنراهم ال يصومون يوم املولد، وإمنا يأكلون، ويرقصون، ويغنون، و.. اخل

كما جاء يف السنة، أم هذا اليوم  وإذا رأيت الشيعة يف يوم عاشوراء ماذا يفعلون؟ هل يصومون    
م   الميد بزعم أن هذا من الدين، وقربة لرب العاملني؟! بالنعال واحلديد واجلومضروبنيفطرون ي أ

ان، ولكن أحدمها يغين ويرقص، واآلخر يضرب وخيمش، وجيتمعان يف األكـل     فالفريقان متشا
  والشرب، واإلفطار والعار.. 

  

هل السنة حقداً وحسداً    شتائم الجفري 
      

    ً لفني له مضللني وجهلـة مطموسـي البصـرية أن املخا( : عندما قال اجلفري مقولته اجلائرة: ثانيا
  )لن يفقهوا عن هللا.

  

ــ    ــيهم مــن ر ــزل إل ــذين اتبعــوا مــا أُن بعــوا مــن دونــه ومل يتَّ  مفــأقول: مــن هــم هــؤالء؟! هــل هــم ال
  أولياء؟!

ا ضاللة )) (هم الذين حاربوا البدع ملا مسعوا لصادق املصدوق يقول: ( أم      إياكم والبدع فإ
  زل معه؟!أُن وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آمنوا مبا قاله  هم الذين أم   
  يوصل إىل حمبة هللا ومغفرته؟! هم الذين حققوا اإلتباع الذي أم   



  ٤١

وســنة خلفائــه الراشــدين وعضــوا عليهــا بالنواجــذ، واجتنبــوا  هــم الــذين اتبعــوا ســنة النــيب  أم   
ا   حمدثات األمور لقوله    تثناء؟!ضاللة دون اسكلها أ

  إال باحملاربة؟! هم الذين علموا أن االخرتاع يف الدين ال يُلتفت إليه أم   
  ألئمة األعالم؟!اهم الصحابة مجيعاً وتابعيهم بإحسان وتابع تابعيهم من  أم   

  من هم هؤالء اجلهلة ومطموسي البصرية املضللني الذين ال يفقهوا عن هللا؟!    
  

أو  ،القرآن والسنة وحامليها! ما يقوله إال جاهل أو منافق رَ دْ قَ  مَ لِ عَ فوهللا ما يقول هذا مسلم    
  أو مغالط، أو فاجر، أو.. أو.. قل ما شئت!مكابر، 

  

ة يف حماربـة البـدع؟ بـل أيـن أقـوال األئمـة األعـالم يف نبـذ أين أآليات واألحاديث واآلثار السلفيَّ    
ــا عــرض احلــائط لقــول اجلفــري املضــلل اجلاهــل املطمــوس  البــدع وحماربــة حامليهــا؟ هــل نضــرب 

  البصرية الذي ما عرف وال فقه عن هللا! 
  !!بتدليسه وتلبيسه وافترائه إنه هو الجفري كما عهدناه وعرفناه

      

و هَو اجلفري كمـا عهـدناه يف أشـرطته وحماضـراته املكرسـة جبـرأة التـدليس والتلبـيس، نعم! إنه هُ    
   اإلحلاد؛ وكل إناء مبا فيه ينضح..ملمزوجة بالشرك و ة بالغش واخلداع، وايَّ واملطلِ 

  إنه اجلفري الذي يقول بقول أهل وحدة الوجود واحللول والحتاد.    
ى عنه الرسول، ويدعي أنه من ساللة الرسول!       إنه هو الذي يفرتي على الرسول مبا 
ة، ويظــن أنــه موحــد هلل نعــم! إنــه اجلفــري الــذي طعــن ومــا زال يطعــن علــى دعــاة التوحيــد والســن   

  ومن أهل السنة! 
ويبــرت األحاديــث كعادتــه،  وإمنــا يقــول الفــرح بوالدتــه، فــانظر إليــه وهــو ال يفــرح ببعثــة النــيب    

ذاك يــوم ولــدت فيــه..)) ومل يــذكر ُســئل عــن صــيام يــوم االثنــني؟ فقــال: ((  فيقــول أن الرســول 
  وأُنزل عليَّ فيه ))(( ذاك يوم ُولدت فيه،  باقي احلديث؛ وفيه قوله 

  

ثار ليقوي به ضع خبار وا يف رأيه وتدليس ـنقله الضعيف من ا
  فكره

  

 مقابـل والدتـه؛ ويسـتخف بيـوم بعثـة النـيب  ليسـت بشـيء؛وآثار نراه يستدل بأحاديث  وهنا   
ا ( : فيقول هل قصور كسرى سقطت يوم الوالدة أم يوم البعثة؟ وهل نار فارس اليت كانوا يعبـدو



  ٤٢

ن دون هللا ُأطفــأت يــوم الــوالدة أم يــوم البعثــة؟ وهــل األصــنام الــيت انكفــأت علــى وجههــا يــوم مــ
ـا  ) لشـياطني كانـت يـوم الـوالدة أم يـوم البعثـة؟ االوالدة أم يوم البعثة؟ وهل الشهب الـيت رُميـت 

   وغريها من األحداث...اهـ 
هو املضلل الكذاب األشر؟ ومن ؟! ومن املطموس البصرية الذي ما فقه عن هللا من هوقلت:    

  ؟!األعمى البصرية والبصرهو 
الكــالم  -كعادتــه وطبعــه– ينقــل ال شــك وال ريــب عنــد التحقيــق؛ نــراه هــو اجلفــري بعينــه؛ فهــو  

 يتهم أهل العلـم علـى مـر العصـور الـذين حـاربوا املوالـد وغريهـا مـن البـدعدون تثبت وال روية، مثَّ 
  هللا.باهلراء واجلهل وعدم الفقه عن 

ففيهــا أن ســقطت بــدون أســانيد صــحيحة أو موصــولة،  فهــويف مــا تقــدم  أهــل الســريفنقلــه عــن    
ـدمت  بوالدة النيب  أربع عشرة شرفة من إيـوان كسـرى، ومخـدت النـار الـيت يعبـدها اجملـوس، وا

بعـــد أن غضـــت، وكـــل هـــذا مل جيـــيء بأســـانيد معتـــربة، ولكـــن قلـــة  "ســـاوة"الكنـــائس حـــول حبـــرية 
ا ليستزيد من بضـاعته املزجـاة، وهـو حيـاكي شـيخه البوصـريي  البضاعة العلمية عند اجلفري أخذ 

  بقوله:  صاحب قصيدة "الربدة"
  

  وخمـتـتميا  طيب  مبتدأ  منه       عنصـره  أبان مولده عن طيـب
ـم      قد أنذروا حبلول البؤس  والنقـم   يوم تفرَّس فيـه الفـرس أ

  صدع    كشمل أصحاب كسرى غري ملتئموبات إيوان كسرى وهو من
  والنار خامدة األنفس من أسـف    عليه والنهر  ساهي العني من سدم

ـا     ورُد واردها بالغيظ حيـن  ظمي أن غاضت "ساوة"وساء    حبري
  

كل هذا ليس بشيء يف الصحيح من األحاديـث، فـال يُبـىن عليهـا شـيء فكلهـا ضـعيفة، فمـن ف   
  وف ينهار من قريب..بىن على الضعيف؛ فس

  

رهاصات  يفةهو التهيئة للبعثة االثابت من ا   لنبوية ال
   

  الذي استدل به اجلفري احملرِّف.. أما الثابت عن اإلرهاصات فهو غري هذا   
  



  ٤٣

يف املنــام حــني محلــت بــه أنــه خــرج منهــا نــور أضــاء هلــا قصــور  منهــا مــا رأتــه أم النــيب  فالثابــت   
مـا   فقـال: يـا رسـول هللا!  عنـدما سـأله أبـو أمامـة قـال فيـه  ،ده جيـد؛ وهـو حـديث إسـناالشام

  كان بدء أمرك؟ فقال: 
  

)) رج منها نور أضاءت له قصور الشـام(( دعوة أيب إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خي   
   ٥/٢٦٢رواه أمحد يف مسنده 

  

ولكـــن كانـــت هـــذه إرهاصـــات  -أي للرؤيـــا  - هلـــا إلقـــراره  اوهـــذه الرؤيـــا حـــق ال ريـــب فيهـــ   
مـدح البعثـة بأشـياء أكثـر، هلـذا  مدح الـوالدة بشـيء كثـري، ولكنـه  لبعثته، وليس فيه ان النيب 

 وغســله وتنقيتــه مبــاء زمــزم كــان يف احلــديث ذكــر بعــض اإلرهاصــات األخــرى؛ منهــا شــق صــدره 
علـى، وملناجـاة ربـه عـز وجـل للبعثة، وليكون متأهباً للوفود إىل املأل األ ، كل ذلك لتهيئته مرتني

وتعاىل، وهذا مل يفقهـه اجلفـري، ولـن يقبلـه؛ لغرقـه يف البـدع واملوالـد الـيت واملثول بني يديه سبحانه 
حرف من أجلها، ودلس ولبس لتربيرها، وَغشََّش ودشََّش يف تلبيسها وتدليسها، وعـبس وبسـر يف 

م... اخل م وأ م وأ مهم بأ   وجه من حذر منها.. وا
يعـين والدة معتـادة، مل  أكمل من والدته، فهو ولـد كمـا يولـد النـاس  بعثة النيب فأقول: إن    

(( :        يقــع فيهــا مــا يســتدعي العجــب، أو يلفــت النظــر، وهــي والدة كمــا قــال عنهــا النــيب 
خرجــت مــن نكــاح ومل أخــرج مــن ســفاح؛ مــن لــدن آدم إىل أن ولــدين أيب وأمــي، ومل يصــبين مــن 

  ١٩١٤انظر طرقه يف إرواء الغليل لأللباين اهلية شيء)) سفاح اجل
  

هي رؤيا حق كمـا قلنـا، ولكـن معناهـا احلـق: هـو إيـذان بـزوال الظلـم  الرؤيا من أم النيب  وأما   
ـ واندثار عهده واندكاك معامله، هلـذا ن قبلـه أن مـ ألنبيائـه وبـنيَّ  ،ر هللا ببعثـة هـذا النـيب األمـي بشَّ

أخـذ هللا ميثـاق  وإذْ  ﴿لوجـب علـيهم مجيعـاً اتباعـه فقـال تعـاىل:  نـيب إذا جاءهم هـذا ال
النبيين لما آتيتكم من كتـاب وحكمـة ثـم جـاءكم رسـول مصـدٌق لمـا 

نَّ  نَّ معكم لتؤمنُ  ـ ي به ولتن ـ ه قـال أأقـررتم وأخـذتم علـى ذلكـم إ
   (آل عمران)﴾ قالو أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 

  

مــا  قبــل بعثتــه مل يكــن بعــد نبيــاً، فمــا كــان يــدري فلــم يــذكرها هللا تعــاىل، لكونــه  تــه أمــا والد   
وكـذلك أوحينـا  ﴿تعـاىل و  هللا سبحانه كما قال  بعد البعثة، ذلك الكتاب وال اإلميان، فعرف

يمــان ولكــن  ــ ا إليــك روحــاً مــن أمرنــا مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب و
اط جعلناه نوراً نهدي به من نشـاء مـن عب ـ ادنـا وإنـك لتهـدي إلـى 



  ٤٤

ـ مستقيم*  رض أ ـ اط هللا الذي له ما فـي السـموات ومـا فـي ا
مور    ) الشورى﴾ (إلى هللا تصير ا

عظيمة مقابل والدته، وإن قلنا أن والدته هـي األخـرى عظيمـة، ولكـن ليسـت  فكانت بعثته    
هللا تعـاىل لتبليـغ  جسـده، حـىت هيَّـأهُ بإرهاصات يف نفسـه و  فيها النيب  لَ مُ بأعظم من بعثته اليت كَ 

  ما بعثه من أجله.
  

، ولكـن الـدين هـو الـدين، وهـو بـال شـك فلو كان الدين بالرأي؛ لكـان األوىل االحتفـال ببعثتـه   
، ولكـن كـان االحتفـال  قومي، ولو كانت االحتفاالت باألحداث التارخيية سائغ، ملا فاتت النـيب 

بـني يـدي هللا صـوماً شـكراً هلل تعـاىل يف يـوم تُعـرض فيـه األعمـال  حبادثـة مثـل هـذه؛ أن قـدم منه 
إليــه تعــاىل، بــل يف يــوم يُغفــر فيــه ألهــل األرض مجيعــاً، إال مشــرك أو مشــاحن، وهــو يــوم االثنــني، 

وأُنزل عليـه فيـه، فمـن صـامه هلـذا السـبب، فـال لَـْوم؛ فهـو يـوم صـامه  اليوم الذي ُولد فيه النيب 
 اهلــدى؛ ُهــدى حممــد  هلــذا الســبب، وخــريا، وإن كــل حمدثــة بدعــة، وشــر األمــ وإن   ،ور حمــدثا

  كل بدعة ضاللة، وإن كل ضاللة يف النار.
دة النبي ـبـالتع   ليس عند الجفري وزمرته وبعثته ير الحقيقي لو

  

ن نقول: إذا أردنا أن نستشعر بالبعثة والوالدة النبوية؛ فلنطبق مـا كـا فنحن مبا سبق من الكالم   
 فهـذا الـذي شـرعه النـيب  هلل، شـكراً بالصـيام  ؛ فنحتفـليوم االثنني من كل أسبوع  النيب يفعله
مزيــة زائــدة ال تقتصــر  وخاصــة أن هــذا اليــوم فيــه ،ال نشــرع مــن عنــد أنفســنا عبــادة مل يشــرعها، فــ

، فنعم العبـد فيه ُتعرض األعمال إىل هللا تعاىلف ؛ بل له مزايا أخرى؛فيهوبعثته  على والدة النيب 
  وهو تُعرض أعماله وهو صائم، كما كان خري اخللق وأفضلهم يصوم هذا اليوم مع يوم اخلميس.. 

: فقـال: -كمـا بينـا  مل تثبـت سـنداً و اليت حصـلت يف مولـده  -اجلفري عن األحداث  أما ما قاله   
   ) اهـِملَ حدثت؟ لو مل يكن لليلة املولد قيمة؟( 

  

يصومه، ولكن ال تزيد  املولد قيمة عندك؛ فصم كل يوم اثنني كما كان فأقول: إن كان لليلة    
ــل الرســول وصــحبه وتــابعيهم وأئمــة املســلمني ال مث ،علــى مــا كــان عليــه النــيب  م مل ُجتهِّ ، لكــو

يفعلــــوا فعلــــك البــــدعي، ورقصــــك الصــــويف الــــذي رأينــــاه مســــجًال يف أشــــرطة تُعــــرض يف مواقــــع 
  الشبكة...

   فه عند الجفري وليس عند الذين حاربوا الموالد الهراء والعبث والس
  



  ٤٥

مث يقول اجلفري يف شـريطه البلقـع السـلقع الصـلقع: ( فهـل وصـلت األمـة مـن الـرتدي واجلفـوة    
واإلســاءة للمصــطفى أن تتســاءل: هــل نســتحق أن نفــرح بوالدتــه أم ال يســتحق؟! وهــل هــذه هــي 

عو هللا ألمتـــه أن ينجـــيهم هللا مـــن نـــار منزلـــة املصـــطفى يف القلـــوب؟! واملصـــطفى كـــان يبكـــي ويـــد
جهنم، والذي كان يقول عند املوت: اللهم خفف عـين سـكرات املـوت، فنـزل عليـه ملـٌك وقـال: 
إن هللا قـــد خفـــف عليـــك ســـكرات املـــوت بضـــعاً وســـبعني ســـكرة؛ الســـكرة مثـــل تقطيـــع الســـيف، 

مـا هـذا  : وعلـى رسـول هللاهللا املتقـوِّل علـى قـال:مث  .فقال: اللهم ثقِّـل علـيَّ وخفـف علـى أمـيت..
  الذي يف القلوب عند الذين يقولون بعدم االحتفال بليلة املولد ) اهـ فهاهلراء والعبث والسَّ 

  

السـفيه، ومـن الـذي  نِ ال حـول وال قـوة إالَّ بـاهلل العلـيِّ العظـيم، فقولـوا بـاهلل علـيكم! َمـ فأقول:   
إن الـذي ال يعمـل الضـالل الـذي أنـا فيـه  يعبث يف الدين، فيـدخل فيـه البـدع والضـالالت ويقـول

  فهو سفيه صاحب هراء وعبث؟! 
طلـب مـن هللا الزيـادة  أال نظرت يف قوله يف حـديث لـيس لـه أسـاس مـن الصـحة أن الرسـول    

  يف السَّكرات والتثقيل عليه فيها! أال نظرت إىل هذا اهلُراء والعبث يف األحاديث؟!
عنـدما قـالوا أن املسـيح  عـى مـا ادعتـه النصـارى يف عيسـى وهل رأيت أحداً من املسـلمني اد   

رضـــي بإراقـــة دمـــه علـــى خشـــبة الصـــليب مـــن أجـــل أمتـــه، ومـــن أجـــل مغفرتـــه هلـــم، وختفيـــف العنـــا 
  ؟!، هلذا قالوا أنه هو هللا وابنه وثالث ثالثةوالعذاب عنهم

  

اخللــق والبشــر  ســيد ويضــعها يف الرســول  واجلفــري هنــا يأخــذ مبقولــة النصــارى يف املســيح    
ــكرات؛ مقابــل التخفيــف عــن أمتــه! يف  نقــول إن حممــد ابــن هللامث يقــول: هــل  فريضــى بزيــادة السَّ

  أو ما شابه ذلك؟! املولد
تأيت بالكذب واالفرتاء عليه؟ فندخل هذا تيف القلوب  هل منزلة الرسول فيا أيها املسلمون!    

  عبث وسفه؟!  احلديث املوضوع املصنوع فنقول: إن عدم العمل به
الذي يصنع له املوالد بدعوى حمبته! فيقول أن الرسول  انظر إليه وهو يكذب على الرسول    

  رات وأن خيفف عن أمته!كدعا بزيادة وثقل السَّ 
  هللا أكرب! ما أعظمها من فرية!    

  



  ٤٦

هـ ١٤٢٣و١٤٢١ يف عام يات أخرى بينتها يف ردي عليه األولرْ وليس هذا فقط؛ بل هناك فِ    
"نقـض  رسـاليت فراجعها؛ لتعلم مـن هـو اجلفـري، ولـتعلم مـن هـم الصـوفية اخلرافيـة أمثالـه.. (انظـر

   اليوسفية يف بيان أدلة الصوفية" يسَّر هللا إكماهلا) املوسوعة
  

مي  س ساءة للدين ا المبتدعة هم سبب التردي والجفوة وا
  الحنيف

  

فهــذا قولــه حــق إذا كــان )  وإســاءة للمصــطفى ي وجفــوة أن األمــة يف تــردِّ ( : قــول اجلفــري   
  ه.القول جتاهه ويف منهج

  

فمــا حــال األمــة اإلســالمية يف هـــذا الزمــان مــن تــردي واحنطـــاط إال بســبب بعــدها عــن الـــدين    
ســلمون بــدين البــدع واحملــدثات، منهــا هــذه البدعــة الشــنيعة الــيت قلــد فيهــا امل مالقــومي، واســتبداهل

  يح!النصارى بعيد ميالد املس
  

رواه أمحــد ه بقـوم فهـو مـنهم )) ومـن تشــبَّ  ،غار ملــن خـالف أمـريل والصَّـ(( .. وُجعـل الـذُّ  قـال    
  وغريمهاوأبو داود 

روه كـذباً كمـا عنـدما أطْـ ل والصغار الذي يقوله اجلفري، إنه اإلساءة باملصـطفى إنه الذُّ  !نعم   
 غار والعــارل والّصــات واملبتــدعات، إنــه الــذّ بإقامــة املوالــد واخلرافــ كــذباً   أطــرت النصــارى ابــن مــرمي

  .ععندما نسيت األمة املشروع واختذت الدين الصويف الغري مشرو  والشنار
  

ُة الســلفيَة؛ وقــالوا: إن الــذين حياربوننــا وحيــاربون غار عنــدما حــارب الصــوفيَّ والصَّــ لّ نعــم! إنــه الــذُّ    
     ..جهلة ال يفقهون عن هللالبصرية و  ومطموسني طرائقنا سفهاء، وأصحاب عبث وهراء

إنه الذل والصغار؛ عندما نرى اجلفري وهو يتقرب إىل املقبـورين ويـدعوهم مـن دون هللا أو مـع    
     عون وينفعون ويضرون بإذن هللا!مِ عون وُيسْ مَ سْ هللا، مث يقول: هم يَ 

يأخذون منه الطريقة  زرافاتاً و  وحداناً  إنه العار الذي ما بعده عار إذا رأيت الناس يأتون اجلفري   
وهم ال يعلمون ما الطرق الصوفية وما هي مضارها يف الـدين، ومـا هـو مآهلـا يـوم  وطرقها وفيةالصّ 

  الدين؟! 
ملــا قــال علــى هللا بغــري إنــه الــدمار عنــدما نــرى الــدين يبــاع بــأرخص األمثــان عنــد اجلفــري الضــال    

  ؟!واالضمحالل علم وال هدى وال كتاب منري، فأي ضالل بعد هذا الضالل
  



  ٤٧

  البدع هي أسباب الفتن على مر العـصـور
  

ومــا  ،يف شــرحه لكتــاب الفــنت يف صــحيح البخــاري قــال ابــن حجــر العســقالين رمحــه يف "الفــتح"   
 –ر حيـذِّ  جاء يف حديث الذين يُذادون ويـُْبعـدون عـن احلـوض املـورود: ( قولـه: "ومـا كـان النـيب 

تضـمنه حـديث البـاب مـن الوعيـد علـى التبـديل واإلحـداث، من الفنت" يشـري إىل مـا  –بالتشديد 
  فإن الفنت غالباً إمنا تنشأ عن ذلك.. ) اهـ

  

ا)) فـنحن قـد  فنحن نقول مبا قال به النيب     يف أحاديث الفنت: (( سرتون بعدي أموراً تـُْنكرو
رة احملدثـة، فقـال يف وصيته بعد هذه حصول هذه األمور املنك رأيناها وأنكرناها! وحنن مع النيب 

 (( إصربوا حىت تلقوين على احلوض )) :موصي لنا  
هـــذا احلـــوض الـــذي يشـــرب منـــه مـــن أنكـــر األمـــور املنكـــرة املســـتحدثة، ويُبعـــد عـــن أهلل أكـــرب!    

ـا ودعـا النـاس إليهـا بـدَّلوا وغـريوا بعـده: للـذين  فـنحن نقـول مـا قالـه النـيب  ،احلوض من عمل 
فهم ال يستحقون الشربة اهلنيئـة مـن متبوعنـا وقـدوتنا  وأحدث بعد النيب ُسحقاً سحقاً ملن بدَّل 

..  
  والجفري يفديه بالبدعبمحاربة البدع  دون النبـي وأهل السنة يفْ 

  

بـأرواحهم  - أي النـيب  –ة فدوه أما قول اجلفري يف شريطه احلاوي للبالوي: ( إن أهل اجلنَّ    
م، وحنن نستكثر أن حنتفل بي      وم مولده! ) اهـوأبدا

ي الــيت يف الشــريط؛ فهــو يســتميل أتباعــه اهلمــج الرعــاع بشــطحاته الــيت قلــت: هــذه مــن الــبالو    
يتومهها، وهذا من تالعب الشيطان به وبعقله، حبيـث زيـن لـه شـيطانه أو شـياطينه أعمالَـه، فـأوهم 

م يكون منهم الناس أن أهل اجلنة الذين فدو النيب    !يعمل املوالد له  من بأرواحهم وأبدا
  

، ولكن بطريق آخر، ليس فيه فداء باألرواح وال يكون فداء للنيب  عند اجلفري وفعل املوالد   
باألبدان، وإمنا بالرقص واهلذيان الصويف الذي يعمله اجلفري وإخوانه يف املولد النبوي، وقد رأيناه 

للحضــرة  –بزعمــه  –افيــة، فــداء يف الشــبكة وهــو يــرقص بأذكــاره الصــوفية ويغــين مبواجيــده اخلر 
  النبوية..

إنهـــم اتخـــذوا  ﴿هـــذا هـــو الفـــداء عنـــد اجلفـــري الـــذي ينطبـــق عليـــه فيـــه قـــول هللا تعـــاىل:    
 ﴿وقولــه تعــاىل:  ﴾الشــياطين أوليــاء مــن دون هللا ويحســبون أنهــم ُمهتــدون 



  ٤٨

عــن ذكــر الــرحمن نقــيض لــه شــيطاناً فهــو لــه قــرين وإنهــم  شُ ْعــومــن يَ 
   ﴾دون بيل ويحسبون أنهم ُمهتليصدونهم عن الس

م علـى غـري الـدين الـذي جـاء  مث نقول: هـل كـان املسـلون يفـدون الرسـول     بـأرواحهم وأبـدا
  به الرسول من رب العاملني؟!

حيارب على البدع واحملدثات، وعلى إدخال يف الدين مـا لـيس منـه مـن  وهل كان أحٌد منهم    
  بروحي وجسدي؟! الرتهات؛ فيقول أنا أفدي رسول هللا 

  ض املورود، أم حيارب لُيبعد من الشرب منه؟!و وهل كان أحد منهم حيارب ليشرب من احل   
مث لننظــر إىل الســلف الصــاحل؛ وعلــى مــاذا حــاربوا؟ هــل حــاربوا لتبقــى كلمــة هللا هــي العليــا، أم    

جـــراء إنكـــارهم للبـــدع  حـــاربوا لتبقـــى البـــدع عليـــا؟! وهـــل ُأوذَي العلمـــاء وقـُتِّلـــوا وُضـــّرِبوا إال مـــن
ـــم حـــاربوا للبـــدع وألجلهـــا  وحماربتهـــا؛ محايـــة حليـــاض الـــدين، ومحايـــة جلنـــاب التوحيـــد؟ أم نقـــول أ

  وإجالهلا وإقامتها؟! 
كيــف يَلعــب اجلفــري يف الــدين، وكيــف يريــد بــه الســوء بتقريــره   !هــل رأيــت يــا عبــد هللا املســلم   

  اربون يف صف سيد املرسلني؟!لذين حيللدخيل؟! وهل رأيت كيف حيرتق غيظاً من ا
فســيد املرســلني كــان حيــارب البــدع؛ حــىت أنــه إذا خطــب علــى املنــرب يشــتد غضــبه ويعلــو صــوته    

وتنتفخ أوداجه وحيمر وجهه وكأنه منذر جيش فيقـول: ((... إن أصـدق احلـديث كتـاب هللا وخـري 
ا وكــل حمدثــة بدعــة، وكــل بدعــة ضــال لة وكــل ضــاللة يف اهلــدي هــدي حممــد، وشــر األمــور حمــدثا

  النار.))
  

! وهـل عرفـت مـن هـو الـذي أوصـل األمـة إىل الـرتدي واجلفـوة واإلسـاءة هل رأيت يـا عبـد هللاو    
  ؟!  للمصطفى 

  

، األوفيـــاء يـــأتون ويـــذرونإمامـــاً وقـــدوة وأســـوة يف كـــل  النـــيب  وااختـــذ نالـــذي ونالســـلفي أهـــم   
، احملـاربون يف الوازنـون لألوضـاع مبقاصـد الـدينلإلسالم؛ الغيَّارون عليه مـن كـل دخيـل لـيس منـه، 

م للبدع والدخيل   ... ؟! صف إمامهم وقدو
  

ن مـع كـل نفخـة ريـح وفتنـة، أم هم املتعاملون املتفيهقون الرَُّويِْبَضة املتطفلون على الدين، املائلو    
 ن، ومـعلقـني بـل بدعـة وفرقـةاملبطلـني اجلـاهلني املتمـن و  عن الدين، حرفنينْ فني املُ  احملرِّ نيمن املتأوِّل

  (انظر رساليت "وصية يف الطلب") ؟!احملاربني ضد السلفيني وإمامهم سيد املرسلني
  



  ٤٩

ــدي النـيب     وجعلــت هديـه مقــدم  فانتبـه يـا عبــد هللا! فإنـك وهللا ســوف تعـرفهم إذا متسـكت 
م! قــال ســوف خيــرج  وهللاُ  ،علــى قــول كــل أحــد، ولتعــرفنهم يــا عبــد هللا بلحــنهم يف القــول أضــغا

  :تعاىل
ـن ُيخـرجَ  ضٌ َر الذين في قلـوبهم َمـ بَ سِ حَ  أمْ  ﴿    غانهم* أْضـ ُهللا  أن لَّ

رَ  القول ◌ِ  م في لحنْ هُ نَّ فَ ِر عْ م بسيماهم ولتَ هُ تَ فْ َر م فلعَ هُ ناكَ يْ ولو نشاء 
  )حممد﴾ (وهللا يعلم أعمالكم 

  

كه بالدليل  إستغاثة الجفري بالرسول  وكشف 
  القويم

  

م: ( إن رسـول هللا هـو الغيـاث الـذي سـوف نسـتغيث بـه يف ذلـك مَّ ذَ فـري يف شـريطه املُـل اجلقا   
ليــه يــوم القيامــة؛ فيقــول: أنــا هلــا يف حــديث الشــفاعة اليــوم بــنص البخــاري؛ عنــد ذهــاب اخلالئــق إ

هـــو غياثنـــا يف الـــدنيا ويف الـــربزخ ويـــوم القيامـــة.. مث يقـــول  –أي اجلفـــري  –املعـــروف... مث يقـــول 
ا األمة.. اجلفري:   اهـ )هذه من الغرائب اليت ابُتليت 

  

  فأقول:   
وال  -ه لـيس بعجيـب عنـد هـذا إن اجلفري خيلط بني االستغاثة والشفاعة خلطـاً عجيبـاً، ولكـنَّ    

ات مـن املـوتى، سـواء كـانوا وكشـف البليَّـ واإلمـداد فهو من الذين يطلبـون األمـداد -عند مريديه 
  الطاحلني.. وحىت من أنبياء أو أولياء أو صاحلني

  

 بينت هذا يف ردي عليـه يف رسـاليت "علـي اجلفـري وكشـف تلبيسـاته ومالبسـاته وافرتاءاتـه" دوق   
االســتغاثة بــاألموات   اجلفــري حبيــث رخــص وأخــرى "التعليــق علــى املوســوعة الكويتيــة يف التوســل"

هــم َيســمعون وُيســمعون وينف عــون ويضــرون بــإذن كالبــدوي والدســوقي واحلســني وغــريهم، وقــال أ
  هللا..

  

ن مـن طل، وهو نفس الذي وقع فيه املشركو على الناس احلق بالبالبس يف شريطه فاجلفري هنا    
  أهل الكتاب؛ حيث لبسوا احلق بالباطل بالتحريف والتغيري والكذب والكتمان..

  

وانتحـــال  احلـــق مـــن الباطـــل، فننفـــي عـــن ديننـــا حتريـــف الغـــالني، نيبيـــهنـــا تولكـــن حنـــن بـــدورنا    
      املبطلني، وتأويل اجلاهلني، فيحق هللا احلق ويٌبطل الباطل ولو كره الفاسقون، أم عاند املشركون..



  ٥٠

  الغوث والغياث
  

فلفــظ الغــوث والغيــاث ال يســتحقه أحــد إال هللا وحــده ال شــريك لــه فيــه، فهــو ســبحانه وتعــاىل    
بغري هللا، أو ُيستغاث به بغـري هللا أو مـع  غياث املستغيثني، فال جيوز ألحد كائنا من كان االستغاثة
  هللا؛ ال مَلك مقرَّب، وال نيب ُمرسل، فضال عن غريمها. 

  

ـــا كشـــف الضـــر عـــنهم ونـــزول     فمـــن زعـــم أن أحـــداً غـــري هللا تُرفـــع إليـــه احلـــوائج الـــيت يطلبـــون 
  الرمحات وكشف الكربات فهو كاذب مشرك. 

  

قني وسائط ُيسـتغاث و ه املخلدِّ عَ ع باالستغاثة إىل غري هللا، بِ اباً وهو يرفكيف ال يكون مشركاً كذّ     
  م لرفع امللمات، وقضاء احلاجات؟! 

  

  نيا ويف الربزخ ويوم القيامة )أن النيب هو غياثنا يف الد( فقول اجلفري:    
  

جـة كـل حمتـاج، فهـو الـذي ميـد ويعـني، وقاضـي حا ،ئهو امللجأ لكل الج هذا يعين أن النيب    
  و غوث املغيثني، فهو مدبر أمورهم، وهذا هو معىن الغوث والغياث.فه
  

  شرك الجفري شرك أكبر
  

د هلل تعاىل أن كالم اجلفري شرك أكرب وذنب ال يُغفر، بل هو الكفر     وهذا ال يشك مسلم موحِّ
ء مبثل جممعون بكفر من جا ؛واألربع مائة ، بلهواألربعني ، بلهوالضالل بعينه، بل املذاهب األربعة
وال إمامـة،  صيام وال حج و ال صدقة وال صرف وال عـدل هذه الكلمات، ال تُقبل منه صالة وال

  إال إن تاب وآمن وأعلن توبته، كما أعلن شركه وكفره.
   

وال يشــك مســلم أن نــداءات األمــوات ســواء كــانوا قــريبني أو بعيــدين، وســواء كــانوا أنبيــاء أو    
ــم يعلمــون الغيــب صــاحلني، وطلــب اإلمــدادات مــنهم؛ ويقــدرون علــى التصــرف  يســتلزم اعتقــاد أ

  والدفع واملنع، وخصوصاً إذا كرروا النداءات والطلبات منهم، فإنه ال يبقى للتأويل حمل..
  

فاملتصرف والقادر على كل شيء، وعامل الغيب هو هللا وحده ال شريك له، وال شبيه له وال نـد    
بعصمة الدم واملـال ملـن جـاء  ل الدم، كما أخرب به النيب له، فمن ظن غري هذا فهو مشرك حال

  بالتوحيد على مراد رب العبيد...



  ٥١

وهذا من املعلوم يف الـدين بالضـرورة؛ حبيـث ال يُرفـع إىل هللا احلـوائج بالوسـائط، فتعـاىل هللا عـن    
  تشبيه املخلوقني به علواً كبريًا.

  

الء حاهلم كحال الرافضة الذين يعتقـدون أنـه : ( وهؤ ١١/٤٣٩قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى    
ال بد يف كل زمان من إمام معصوم يكون حجة هللا على املكلفني ال يتم اإلميان إال بـه... مث قـال: 
وهــؤالء الــذين يــدعون هــذه املراتــب فــيهم مضــاهاة للرافضــة مــن بعــض الوجــوه؛ بــل هــذا الرتتيــب 

  ية، والنصريية، وحنوهم... ) اهـواألعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب اإلمساعيل
   

  ))ث يب، إمنا ُيستغاث باهلل عز وجل(( إنه ال ُيستغا :أنه قال وحنن نقول كما جاء عن النيب     
يح غـري ابـن هليعـة وهـو حسـن احلـديث، وقـد رواه : رواه الطرباين ورجالـه رجـال الصـح١٠/١٥٩قال اهليثمي يف "اجملمع"(   

   ) اهـيف األدب يف باب القيامأمحد بغري هذا السياق وهو 
  

فالــذي ُيســتغاث بــه هــو هللا تعــاىل وحــده، أمــا ســائر املخلوقــات مــن إنــس وجــن وأنبيــاء وأوليــاء    
فكلهم خملوقات مربوبة حمتاجة إىل الـرب تبـارك وتعـاىل الـرمحن الـرحيم مالـك يـوم الـدين إيـاه نعبـد 

  .وإياه نستعني
  براالستغاثة واالستعانة بغير هللا شرك أك

  

فاالستغاثة واالستعانة من األموات وأهل القبور؛ أيًّا كان املُستعان به أو املستغاث بـه؛ هـو مـن    
شعائر املشركني من اجملوس والربامهة والبـوذيني والصـابئة واملنجمـني واملشـعوذين املغضـوب علـيهم 

  والضالني.. 
ـــد العاقـــل! تأمـــل هـــذا الكـــالم الـــيت تقـــ    ـــا أيهـــا املســـلم العاب رأه، وانظـــر إىل قـــول اجلفـــري يف في

يف حياتـه مـن  االستغاثة! هل تعلم أنه ثبت بالسند الصحيح أن أحداً من الصحابة نـادى النـيبَّ 
  بعيد، أو ناداه بعد مماته واستغاث به؟! أم ثبت العكس من هذا؟!

   

ا الشـرك ن وأوان؛ فهـذيف كـل مكـافاعات فدعاء الغائبني األموات وطلب منهم احلاجات والشَّ    
  نقضه بعث هللا الرسل وأنزل الكتب.من أجل  الصراح؛ الذي

صــر فمــن نــادى غــري هللا ســواء كــان املنــادى نــيب أو غــريه بكشــف الكربــات وشــفاء املرضــى والن   
  على األعداء؛ فهو الشرك اجللي.



  ٥٢

تقــد شــرك، وهــذا أعــم مــن أن يع –أي دعــاء غــري هللا  –فالــدعاء هــو العبــادة، وعبــادة غــري هللا    
م مؤثرون بالـذات، أو أعطـاهم هللا  ـم أبـواب  -تعـاىل –فيهم أ التصـرفات يف تلـك األمـور، أو أ

وشفاؤه ووسائله، وفيه اعتقاد علم الغيب لذلك املدعو وأنه يتصرَّف يف  -تعاىل –احلاجة إىل هللا 
  األمور؛ فهو شرك وكفر وضالل.

ظنـه اجلفـري عنـدما قـال: ( إن هـذه املسـألة  وهذا ليس فيـه تنقـيص يف حـق النـيب أو الـويل كمـا   
  ا األمة! ) اهـ ب اليت ابـُْتِلَيتْ من الغرائ

  

  هو التوحيد وحمايته جنابه  الذي ُبِعث به النبي 
  

فلو كان النيب حيـاً أو حصـل هـذا يف حياتـه، حلاربـه كمـا كـان حاربـه يف حياتـه، ولبـني للنـاس أن    
بـل وسـوف يُغضـبه كمـا  ن مـن قبلـه،ي بُعث به إخوانـه النبيـو توحيد الذالذي بُعث من أجله هو ال

بـل أجعلتـين هلل نـدًا! اء وهللا وشئَت، فزجره بقوله: ((على أحد الناس عندما قال له: ما ش بَ ضِ غَ 
  رواه البخاري يف األدب املفرد وابن ماجه وغريمها )) رواية ((أجعلتين هلل عْدًال..)) ويفما شاء هللا وحده

مل يقصـد  من قول هذا الصـحايب اجلليـل، والصـحايب  عبد هللا! كيف غضب النيب  فانظر يا   
شـرك لفظـي لكـون املسـلمني   يف اعتقـاده، وإمنـا قـال مقولـة هـي عنـد النـيب أو شكاً كاً ر بذلك ش

ـــا كمـــا ثبـــت يف أيب داود عـــن   لـــيس مـــن بـــاب املســـاواة، فنهـــاهم النـــيب  يف حياتـــه كـــانوا يقولو
قال: (( ال تقولوا: ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا: ما شـاء هللا مث شـاء   أن النيب حذيفة 

  فالن. )) 
  

القوم أنتم لوال أنكم  مَ عْ فقال: نِ  وجاء يف ابن ماجة عن حذيفة يف قصة ( أتى رجل إىل النيب    
مـا شـاء هللا (( قـد كنـت أكرههـا مـنكم، فقولـوا:  ، فقـال النـيب شاء هللا وشاء وحممـد تقولون: ما

  مث شاء حممد ))
  

ل بن سخربة أخي عائشة ألمها: ( أنه رأى فيما يـرى النـائم  يْ فَ : عن الطُّ ٥/٧٢وجاء يف املسند    
كأنه مرَّ بـرهط مـن اليهـود، فقـال مـن أنـتم؟ قـالو: حنـن اليهـود، قـال: إنكـم أنـتم القـوم لـوال أنكـم 

القوم لوال أنكـم تقولـون مـا شـاء هللا وشـاء حممـد!  رًا ابن هللا، فقالت اليهود: وأنتميْ زَ تزعمون أن عُ 
مث مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا حنن النصارى، فقال: إنكـم أنـتم القـوم لـوال أنكـم 

  تقولون املسيح ابن هللا، قالوا: وإنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون: ما شاء هللا وما شاء حممد!
  



  ٥٣

ا من أخرب    أحـدًا؟ )) فقـال:  فأخربه، فقـال: (( هـل أخـربتَ   ، مث أتى النيبَّ فلما أصبح أخرب 
ـا مـن أخـرب يْ فَ نعم، فلما صلوا خطبهم فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: (( إن طُ  ًال رأى رؤيا فـأخرب 

اكم  : ال تقولـوا: مـا شـاء لعنها، قامنكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان مينعين احلياء منكم أن أ
  ١٣٨انظر السلسلة الصحيحة شاء حممد )) هللا وما 

  

مل يـرض الشـرك اللفظـي، لكونـه  فإذا نظرت يا عبـد هللا إىل هـذه األحاديـث! رأيـت أن النـيب    
  هم املساواة بني اخلالق واملخلوق.يو 

  

لشــدائد، بــل حــىت يف الرخــاء هللا يف ا فكيــف بــاهلل علــيكم؟! مــن اســتغاث بغــري هللا ونــادى غــريَ    
  واألمن.

  

ــم مــن دون هللا دَ جَ نْ تَـ ن اْســمبــفكيــف بــاهلل علــيكم؟!   ــم علــى هللا؛ بــاألموات وحلــف  ، وأقســم 
ـم تصـرفات يف حيـا بعـد املمـات، فيسـتغيثون  مبدعوى أن أرواحهم حاضـرة تعلـم الغيـب، وأن 

م يف اتم يف الشـدائد والبليَّـ ممهـم تنكشـف املهمـات؛ فيـأتون قبـورهم وينـادو ، وبـدعوى أن 
م.ق   ضاء احلاجات مستدلني على أن ذلك منهم كرامات، مع أنا الكرامات تنقطع وُتسلب مبو

  
  الجفري قبوري بال شك وال ريب

  

ُيســتغاث  - حــىت األشــقياء - فـاجلفري كغــريه مــن القبـوريني يــزعم أن األنبيــاء واألوليــاء وغـريهم   
  باء وأوتاداً وجنباء.قَ منهم أبداَل ونُـ  أنّ  :م ملا تقدم من الكالم، فيقولوا عنهم

القطب عندهم هو الغوث للنـاس بـال بـأس وال التبـاس، فجـوزوا هلـم الـذبائح والنـذور، وأثبتـوا ف   
  هلم فيها األجور...

  م أغواث، حىت النيب به ُيستغاث.فاجلفري واحد منهم بزعمه أ   
الني، فـأخرب النـيب جَّ لني الـدَّ اغـفـرطني والاملفـرطني املُ جاء حملو أقوال مثل هـؤالء الُبغـاث،  وهو    
  أن من فعل فعلهـم ومل يتـب إىل هللا منـه فلـه اهلـالك األبـدي السـرمدي؛ ملـا فيـه مـن االجتـاه حنـو

ـــذي يصـــادم القـــرآن الكـــرمي املصـــدَّ  ـــل الشـــرك العقـــدي، ال ـــدليل احملقـــق، ب ـــة بال ق، والســـنة النبوي
  واملخالف لعقائد األئمة، وما أمجعت عليه األمة.

  

  ية واحد رك القبوريين والجاهلشأصل 
  



  ٥٤

لـــو قيـــل للقبـــوريني: أنـــتم عبـــدمت أهـــل القبـــور، كمـــا عبـــدت اجلاهليـــة األصـــنام، فيقولـــون: إن     
م فالـــدعاء هـــو العبـــادة  –دعـــاءهم  أقـــرب إىل النفـــوس مـــن دعـــاء احلجـــر والشـــجر،  –أي عبـــاد

ـــم وخنشـــع هلـــم وخنضـــع هلـــمـــن الشـــ فهـــؤالء أكمـــل م جر أو احلجـــر، فـــنحن نتضـــرع  م؛ لكـــو
  الشجر.ك كاحلجر والال   ، ولكنيتصرفون

  

وزرعــوا  ،فاجلاهليــة بنــوا علــى القبــور األحجــار واحــد، كم وشــرك اجلاهليــةشــركهلــم: إن فنقــول    
واع ويغــوث ويعــوق كمــا فعــل قــوم نــوح بــود وُســ  مليــت كــان يف هــذه الــدار، ؛ رمــزاً فوقهــا األشــجار

 ، فلما مـاتوا؛أبراراً  صاحلنيوكانوا  ،رجاالً من قبل فكانوا  فهؤالء مل يكونوا يوماً أحجاًر، بل ونسر،
ذلــك  مث طــال علــيهم األمــد وذهــب علمــاؤهم؛ فبعــدَ  روا متــاثيلهم،صــوَّ عكفــوا علــى قبــورهم، مث 

ذلــــك يف صــــحيح  كــــلَّ   بــــأمر مــــن الشــــيطان الــــرجيم، كمــــا ثبــــت عبــــدوهم مــــن دون هللا ومــــع هللا
ول شـــرك حـــدث علـــى وجـــه األرض كـــان بشـــبهة ألحاديـــث يف دواويـــن الســـنة، الـــيت بينـــت أن أا

فكانت يف البداية بدعة؛ فما لبثت حىت صارت شركاً، هلذا ُمسيت البدعة بريد الصاحلني وحمبتهم، 
    فتأمل! ..الكفر..

ا بـالعكوف عليهـا والتوجـه إليهـا يف ففي اآلثار النبوية عربة ملن اعترب     أن تعظيم القبور وأصـحا
  ل الشرك.واالستمداد منها هو أص

صــــنعتم أصــــنامكم باألضــــرحة املبنيــــة علــــى القبــــور، وبنيــــتم فوقهــــا  إنكــــم !فنقــــول للقبــــوريني    
ى عـن البنـاء علـى القبـور ولعـن مـن فـََعـَل ِفْعـَل  األعتاب، واملقامات، وقد علمتم أن النيب  قد 

  ، فأبيتم إال البناء؛ فكان ما كان، وهللا املستعان..  قوم نوح 
  

اجلفري يقول بعقيدة قوم نوح: بأن األولياء واألنبياء املـدفونني يف املقـابر الـيت بُنيـت  فصار مثل   
م مسـتجابة، فهـذا شـرك  عليها القباب؛ يتصرفون كيف يشاءون، فالنذر إليهم قربة، واالستغاثة 

يف كل زمان، من لـدن  بال تردد فيه، وباطل ما حتته طائل، وهم بال شك وال ريب حزب الشيطان
  ح إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها..نو 
  

فيلزمك أيها املسلم املوحد أن تعتقد عقيدة األنبياء والرسـل؛ وهـي أن كـل مـا هـو غـري هللا مـن    
املخلوقــات هــو عــاجز وحمتــاج، فــاقطع رجــاءك عــن غــري هللا تعــاىل، واســتعن يف مجيــع شــئونك بــاهلل 

  له.. وحده ال شريك له، وال ند له، وال مسي له وال مثل
  



  ٥٥

ـوى     فال يزعم أحد أن اجلفـري مـن العلمـاء، بـل هـم أجهـل مـن العـوام، فهـو مـن الـذين ابتلـوا 
ويقـول أنـا شـيخ  لظلمـات واخلرافـات، فيـدعي املشـيخةالنفس، وببالء البدع، حبيث غرق يف حبـر ا

ــا مذلــة ومزلَّــ مــى فيهــا جيــف بلــة، يـُرْ ة ومزْ صــويف كمــا مسعنــاه مجيعــاً وهــو يقوهلــا فخــرًا، ومــا علــم أ
ا، ِهــممَِ مشــاخيه الصــوفية ورِ  ــا وبأصــحا م الــذين توحــدوا بتوحيــد التوجــه إىل قبــورهم، واالســتعانة 

  فضلوا وأضلوا كثرياً من العباد، بدعوى الواليات والكشوفات والرتهات.
  

م ودحرهـا،     واملصيبة العظمى أن ضـموا إىل شـيوخهم الرسـول األمـني الـذي جـاء بكسـر عقيـد
  وحاشاه أن يكون منهم، أو من طبقتهم الدنيئة.  من أعظم مصائبهم، فحاشاه  وهذا

إن مــنهم لفريقــاً يلــوون  ﴿مــن مثــل هــذه الفريــات:  قــال تعــاىل هــو يــربئ النــيب    
ويقولـون  ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتـاب

كذب وهـم هللا وما هو من عند هللا ويقولون على هللا ال هو من عند
ه هللا الكتاب والحكم والنبوة ثـم يقـول يعلمون* ما كان لب أن يؤتيَ 

للناس كونوا عبـاداً لـي مـن دون هللا ولكـن كونـوا ربـانيين بمـا كنـتم 
ئكـة  ـ يـأمركم أن تتخـذوا الم ُتعّلِمون الكتاب وبما كنتم تدرسون* و

  ) عمران آل﴾ (والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 
  براء ومنه عقيدة الجفري غير إسالمية واإلسالم منها

  

 أال يستحق اجلفري بعقيدته اخلسران يف الدنيا واآلخرة؟ بل أقول هل اجلفري مـن أمـة حممـد    
بقوله االستغاثة بغري هللا، بقوله يا غـوث األعظـم كـذا، ونطلـب منـك كـذا وكـذا؟ أو يقـول: نطلـب 

  ا فامددنا..منك الغوث واملدد يا غوثن
  

ــذا املعتقــد، كيــف يكــون مــن أمــة حممــد     وهــو ال  فــوا عجبــاً منــه!! كيــف يكــون مؤمنــاً وهــو 
ا، بل وخيالفها.   يعمل 

ومتبـع  يف دعواه، بل وخـادع لنفسـه، خـائن هلـافهو كاذب  إن قال أنه من أمة حممد و  !فوهللا   
  ..هلواه
حقيقـة اإلسـالم، وال يعـرف احلقيقـة املطابقـة للقـرآن عي أنه مسلم وهو ال يعـرف وإالَّ كيف يدَّ    

  والسنة؟ 



  ٥٦

كيف يدعي اإلسالم وهو يغلب عليه الشرك واخلرافات الصوفية، ويعتمـد عليهـا اعتمـاد احلـي    
  على املاء. 

ويقول أنه غياثنا، فيطلب منـه مـا يُطلـب مـن هللا،  عي اإلسالم وهو يستنجد بالنيب يدَّ  وكيف   
  حاجته بربكة هللا وبربكته؟! ويقول أنه يقضي

   

ــاً كــان      كــافرًا، فــإذا كــان هللا ســبحانه قــد بــني يف هــذه اآليــة أنــه مــن اختــذ املالئكــة والنبيــني أرباب
ــم مــن املشــايخ وغــريهم أربابــاً، كقــول اجلفــري يف حماضــراته وجلســاته أن  ففكيــ مبــن اختــذ مــن دو

م مــن آل ــم لكــو حماضــرته "جلســات  انظــر ردي علــىالبيــت؟! البــدوي والدســوقي وغريمهــا يســتغاث 
    اإلميان"

فأنـا أدعــوه وأدعـو كــل مـن عرفــه أن يرسـل لــه هـذه الرســالة، وينصـحه أن يفــك نفسـه مــن أســر    
ـــا وهللا خرافـــات وعـــادات اجملـــوس ورســـومهم،  اخلرافـــات، ويبعـــد نفســـه مـــن االعتمـــاد عليهـــا؛ فإ

  ا تعتمد على أرواح األموات. فاجملوس كما هو معروف لدى كل من عرف ديانتهم؛ أ
  

م     ـــم يف مـــزارا مـــن أضـــرحتهم و فطلـــب اجلفـــري مـــن األمـــوات باالســـتمداد مـــنهم واالســـتغاثة 
م عبــث وشــرك جموســي مم خــروج  نــوع يف ديــن اإلســالم، بــل وخمــرج عــن اإلســالموضــرائحهم وقبــا

  هم..يندالشعر من العجني، بل ومحاقة ما بعدها محاقة، اللهم أجرنا منهم ومن 
  أقوال العلماء في االستغاثة بغير هللا

  

وهنــا أنصــح املســلمني بــأن يقــرءوا كتــاب ابــن تيميــة رمحــه هللا يف رده علــى البكــري؛ حيــث بــني    
رمحه هللا باألدلة الشرعية: أن االستغاثة بامليت الغائـب سـواء كـان نبيـاً أو وليـاً لـيس مشـروعاً، وال 

 ،بــه أعلــم مــن العمــل؛ لكــان الصــحابة وعاً أو حســناً هــو مــن صــاحل األعمــال، إذ لــو كــان مشــر 
بــني رمحــه هللا أن الــذين  وأليــه أســبق، ومل يصــح عــن أحــٍد مــن الصــحابة والســلف فعــل ذلــك، مث

  يستغيثون باألموات؛ يقتضي منهم جواز سؤال امليت الغائب، فيقول:
، حـىت ألقـوام فـيهم زهـد وقد وقع دعاء األمـوات والغـائبني لكثـري مـن جهلـة الفقهـاء واملفتـني(    

ميتـاً، ومـنهم مـن يـذكر ذلـك  أووعبادة ودين؛ ترى أحدهم يستغيث مبن حيسن الظن به حيـاً كـان 
َر أن امليـت يسـمع  ،يف نظمه ونثره، ال شك أن هذا كفر صريح ومنه ما هو منكـر ظـاهر سـواء قُـدِّ

اطبــه ويقضــي بعــض اخلطــاب مــن قريــب أو بعيــد، وقــد يتمثــل الشــيطان بصــورة املُســَتغاث بــه وخي



  ٥٧

 ) ر أنـه املُســتغاث بـه؛ فيقـع الضــالل نعـوذ بــاهلل!حوائجـه و خيـربه بــبعض األمـور الغائبـة؛ فيغــرت الغِّـ
  بتصرف ٢٩انظر الدر على البكري ص

      

 -شـيطاناً  حـىت سـواء كـان نبيـاً أو وليـاً أو –ميتـاً أو غائبـاً واحملصلة من القول: أن كـل مـن دعـا    
بـل مـن فعـل  ، وال ميلك له ضراً وال نفعاً وال حياًة وال نشورًا،ا من ال يغيثه؛ فقد دعمواستغاث 

ـم -ذلك  ـم واالسـتغاثة واالسـتعانة   : دخـل يف الشـرك؛- بظنه أن نداءات األموات والتوسل 
  وهذا األمر متفق عليه بني علماء املسلمني الذين يستحقون اإلفتاء، وال خالف بينهم فيه.. 

أن يعتقــد أن هللا تعــاىل هــو الــرب الواحــد األحــد  - والزم عليــه بــل - ل مســلمفيجــب علــى كــ   
الصـــمد، الـــذي لـــه اخللـــق واألمـــر، وبيـــده الضـــر والنفـــع ال شـــريك لـــه، وال يشـــفع عنـــده أحـــد إال 

    ضمن الرسائل الكمالية ٢٧٧نعاين يف "تطهري االعتقاد" صانظر ما قاله العالمة الصَّ  بإذنه..
  ضمن الرسائل السلفية: ١٤٤وْكاين يف "الدر النضيد" صوقال العالمة الشَّ    
فهــي طلــب الغــوث؛ وهــو إزالــة الشــدة؛ كاإلستنصــار  ثلثــةبــالغني املعجمــة والثــاء امل ( االســتغاثة   

وهو طلب النصـر. وال خـالف أنـه جيـوز أن ُيسـتغاث بـاملخلوق فيمـا يقـدر عليـه علـى الغـوث فيـه 
الســـتدالل، فهـــو يف غايـــة الوضـــوح، ومـــا أظـــن يوجـــد فيـــه مـــن األمـــور، وال حيتـــاج مثـــل ذلـــك إىل ا

﴾ فاســتغاثه الــذي مــن شــيعته علــى الــذي مــن عــدوه  ﴿خــالف، ومنــه: 
  )  القصص(

تعـاىل كغفـران الـذنوب واهلدايـة  وأما ماال يقدر عليه إال هللا؛ فال جيـوز، فـال ُيسـتغاث فيـه إال بـه   
  وإنزال املطر والرزق وحنو ذلك..

  :-الشوكاين بعد بضع صفحاتأي  –مث قال  ..    
يعلم أن ال غياث وال مغيث على اإلطالق إال هللا سبحانه، قال تعـاىل:  نوجيب على املكلف أ    
  ) األنفال﴾ (تستغيثون ربكم فاستجاب لكم  إذْ  ﴿
    :ل الشوكاين رمحه هللا بعد أسطر..مث قا   
تغيث املخلوق مبخلوق لُيعينه علـى محـل وأما ما يقدر عليه املخلوق؛ فال مانع من ذلك، مثل أن يس   

  حجر، أو حيول بينه وبني عدوه الكافر، أو يدفع عنه َسُبعاً صائًال أو لصاً أو حنو ذلك.



  ٥٨

وأكثــر مــا يُقــال غيــاث املســتغيثني  -املغيــثقــال أبــو عبــد هللا احلليمــي يرمحــه هللا تعــاىل: الغيــاث هــو    
هللا تعاىل، فاالستغاثة مـن املخلـوق فيمـا  -يبهم وخملِّصهمومعناه املدرك عباده يف الشدائد إذا دعوه وجم

  ال يقدر عليه ال جيوز، بل يكون كفرًا إذا قامت عليه احلجة.
  

وأمـــا االســـتعانة بـــالعني املهملـــة والنـــون فهـــي طلـــب العـــون، وال خـــالف أنـــه جيـــوز أن ُيســـتعان    
مـل معـه متاعـه، أو يعلـف دابتـه، باملخلوق فيما يقدر عليه من أمـور الـدنيا، كـأن يسـتعني بـه أن حي

  . أو يُبلغ رسالته
إيــاك نعبــد وإيــاك  ﴿أمــا مــا ال يقــدر عليــه إال هللا جــل جاللــه؛ فــال ُيســتعان بــه، ومنــه:    

  ﴾ نستعين 
  

مـا ذكرنـا مـن التوسـل اجملـرد ر غـري والبليـة كـل البليـة أمـ ،ة كـل الزريـةيـَّرِ : اعلـم أن الزَّ ١٥٠مث قال ص   
لشفاعة وذلك ما صار يعتقده كثري من العوام وبعض اخلواص يف أهـل القبـور املعـروفني والتشفع مبن له ا

م يقدرون على ما ال يقدر عليه إال هللا عز ل، ويفعلون ما ال يفعلـه إال وج بالصالح من األحياء؛ من أ
م تـــارة مـــع هللا، و  م، فصـــاروا يـــدعو تـــارة هللا عـــز وجـــل، حـــىت نطقـــت ألســـنتهم مبـــا انطـــوت عليـــه قلـــو

م تعظيم من ميلك النفع والضر، وهـذا إذا مل شـركًا؛ فـال نـدري  استقالًال، ويصرخون بأمسائهم، ويعظمو
  ) اهـما هو الشرك، وإذا مل يكن كفرًا؛ فليس يف الدنيا كفر.

  

  ال إله إال هللا حممد رسول هللا؛ فإمنا قوله بلسانه خمالفاً ألفعاله. فاجلفري بعقيدته هذه؛ لو قال    
مــنهم مــا ال يقــدر  بغــريهم، وطلــفــإن مــن اســتغاث بــاألموات، ســواء كــانوا أنبيــاء أو أوليــاء أو    

عليـــه إال هللا تعـــاىل؛ فقـــد نـــزَّهلم منزلـــة اآلهلـــة الـــيت كـــان املشـــركون قـــدمياً وحـــديثا يفعلـــون هلـــا هـــذه 
  األفعال.

  قتضى ال إله إال هللاـلوا بمـمَ الجفري وزمرته لم يعْ 
  

لـوا مبقتضـاها، مِ ه علـى هـذا؛ مل يعتقـدوا معـىن ال إلـه إال هلل، وال عَ دونَـالذين يُؤيِّ  فاجلفري وزمرته   
ـا، ولكـن كمـا قاهلـا املشـركون يف تلبيـتهم  -رضوا أم أبـوا -بل خالفوها اعتقاداً وعمالً  فهـم يقولو

  يف حجهم:
د الـذي هـو بالتوحيـ ، متلكـه ومـا ملـك! فأتـاهم النـيب لبيك ال شريك لك إال شريكاً هـو لـك   

  معىن ال إله إالَّ هللا الذي مضمونه:
  إال هللا، ال َمَلك مقرَّب، وال نيب ُمرسل، فضًال عن غريمها. -أي ال يُدعى  – أن ال يُعبد   
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ـم قـالوا:     م أ ولكن احلال الذي عليه اجلفري وزمرته قبل املقال؛ يف قوله تعاىل عن زمـرة كزمـر
لهةَ  ﴿ ءٌ  إنَّ  إلهاً واحداً  أجعل ا   (ص)﴾ ُعجاب  هذا ل
والـذين يـدعون مـن  ﴿: ولكن هللا تعاىل رد عليهم يف كثري من اآليات، منها قوله تعاىل   

ــ يســمعوا دعــاءكم ولــو إن تــدعوهم  دونــه مــا يملكــون مــن قطميــر
ككم  ـ ـ ُينبُئـك سمعوا ما استجابوا لكـم ويـوم القيامـة يكفـرون ب و

  (فاطر)  ﴾مثل خبير 
ات كثرية وكثـرية جـداً يف هـذا البـاب يف نفـس املعـىن، ولكـن هـذه اآليـة بالـذات كفايـة وهناك آي   

  ملن فتح هللا قلبه للهداية.
  

فعبـده بدعائـه عنـد الشـدائد؛  ويضـر،فاجلفري قد جعل إهلـاً غـري هللا أو مـع هللا يعتقـد أنـه ينفـع    
وعكـف  ،ث بـه ويقـول ال إلـه إال هللافقال أنه غياثنا يف الدنيا ويف الربزخ ويوم القيامة، فهو يسـتغي

  فهل هذا مسلم؟!يعبد غري هللا، 
  

  ، ولكن أريد اجلواب من املسلمني؟!فأنا ال أكفر مسلماً    
  

  مسلم يعرف معىن ال إله إال هللا؟! اجلفري يقوله يقولهالذي هل هذا    
  

رف، مـع إقـرارهم أليس شـرك األقـدمني هـو اختـاذ املخلـوقني وسـائط اعتقـدوا أن فـيهم نـوع تصـ   
  بربوبية هللا؟!

  

ـم مـن قريـب ومـن بعيـد وهل كان شرك املشركني إالَّ     م ويسـتغيثون  ومـن  دعاء الغـائبني يـدعو
  أماكن ومواضع خمتلفة؟!

ن أن األمـوات والغـائبني يعلمـون اسـتغاثتهم، ويسـمعون أدعيـتهم وهل كان املشركون إال معتقـدي  
  من كل مكان؟!

دة عقيـــدة إثبـــات علـــم الغيـــب لغـــري هللا؛ والـــذي هـــو صـــفة مـــن صـــفات هللا ألـــيس هـــذه العقيـــ   
   املُختصة باهلل تعاىل؟!

أليس حقيقة ما يدعو إليه اجلفري هو تشبيه املخلـوق باخلـالق؛ حبيـث جعـل خصـائص األلوهيـة    
  من املنع والعطاء، والضر والنفع، واالستغاثة وغريها كخصائص املخلوق؟!

  أريد اجلواب... ف    
  

  ين مشركونبيان أهل السنة في أن القبوريِّ 
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قــال ابــن القــيم يف "إغاثــة اللهفــان" ( اعلــم أن اعتقــاد علــم الغيــب للميــت والغائــب، واعتقــاد    
علم الغيب لغـري هللا تعـاىل شـرك وكفـر، وأن مـن دعـا غـري هللا مـن األمـوات وطلـب قضـاء احلـوائج 

  ) اهـ منه، واعتقد انه يعلم الغيب؛ فقد كفر
وقال يف "اجلواب الكايف ملن سأل الدواء الشايف" ( حقيقة الشرك هو التشبه باخلـالق والتشـبيه    

   للمخلوق به ) اهـ
: ( إن مــــن أنــــواع الشــــرك طلــــب احلــــوائج مــــن املــــوتى ١/٣٧٥ مــــدارج الســــالكني"وقــــال يف "   

م والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العـامل فـإن امليـت قـد انقطـع ع ملـه، وهـو ال ميلـك واالستغاثة 
     ) لنفسه نفعاً وال ضرًا، فضًال عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إىل هللا

 ؛قال الشـوكاين يف املرجـع السـابق يف أعـاله: ( والـذي نعتقـده ونـدين هللا بـه: أن مـن دعـا ميتـاً و    
لكربـات؛ إن هـذا مـن أعظـم الشـرك نبياً أو ولياً أو غريمها، وسـأل مـنهم قضـاء احلاجـات وتفـريج ا

  الذي كفَّر هللا به املشركني. ) اهـ 
  

  ) اهـو كافر: ( من دعا غري هللا فه١٧٤وقال ابن حجر يف "فتح املبني لشرح األربعني" ص   
إن كل من غال يف نـيب أو رجـل صـاحل وجعـل فيـه نوعـاً مـن وقال ابن تيمية يف الرسالة السنية: (   

يــا ســيدي فــالن أغثــين أو انصــرين أو ارزقــين أو اجــربين وإنــا يف حســبك وحنــو إهليــة مثــل أن يقــول 
  اهـا، وإالَّ قُتل) هذه األقوال؛ فكل هذا شرك وضالل، ُيستتاب صاحبه، فإن تاب جن

مــن غــري هللا، فــإن مــن طلــب حاجتــه مــن ميــت أو  أيضــاً: ( إن املســلم ال يطلــب حاجتــهوقــال    
ك ينــايف اإلســالم، ألن اإلســالم هــو إســالم الوجــه والقلــب غائــب فقــد فــارق اإلســالم، ألن الشــر 

واللســان واألركــان هلل وحــده دون مــا ســواه، فاملســلم املخلــص خيلــص دعــاءه هلل وحــده. أســأل هللا 
  اهلداية والتوفيق ) اهـ

مل يشــرع  : ( وحنــن نعلــم بالضــرورة أن النــيب يف "املفيــد يف معرفــة حــق هللا علــى العبيــد" وقــال   
يــدعو أحــداً مــن األمــوات، ال األنبيــاء وال الصــاحلني، وال غــريهم بلفــظ االســتغاثة، وال ألحــد أن 

ى عـن  بغريها، كما أنه مل يشرع ألمته السجود مليت، وال إىل ميت وحنو ذلك، بل نعلم يقيناً أنه 
  . هذه األمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه هللا ورسوله 

  

علـى بـين آدم قـدمياً وحـديثاً إدخـال الشـرك فـيهم يف قالـب تعظـيم  ومن أعظم مكائـد الشـيطان   
الصــاحلني وتــوقريهم بتغــري امســه: بالتوســل والتشــفع وحنــوه، فاملشــرك مشــرك شــاء أم أىب، والّزِنــا زنــا 
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ــَي مجاعــاً، وا ، وكــل معبــود مــن دون هللا فهــو جبــت وطــاغوت، ر وإن مســي شــراباً خلمــر مخــوإن مسُِّ
والكهــان وســدنة األوثــان إىل عبــاد القبــور وغــريهم مبــا يكــذبون مــن  ويــدخل فيــه رؤوس الضــالل

احلكايات املضـلة للجهلـة، واملومهـة أن املقبـور يقضـي حاجـة مـن توجـه إليـه وقصـده، فيـوقعهم يف 
  الشرك األكرب توابعه، نعوذ باهلل منه وطابعه. ) اهـ

  

ك األكـــرب وتوابعـــه، ويســـمي فـــانظر رمحـــك هللا كيـــف يضـــلل اجلفـــريُّ النـــاَس ويـــوقعهم يف الشـــر     
الشــرك بغــري امســه، ويقــول هلــم أن الــذي يفعلــه لــيس بشــرك! فيكــذب ويضــلل ويــوهم النــاس أن 

ومـــن أضـــل  ﴿طلـــب الشـــفاعة واالســـتغاثة مـــن املخلـــوقني لـــيس بشـــرك، وهللا تعـــاىل يقـــول: 
ـ يسـتجيب لـه إلـى يـوم القيامـة وهـم  ممن يدعو من دون هللا من 

ـ النـاس كـانوا لهـم أعـداًء وكـانوا عـن عن دعائهم غـافلون* وإذا  ُح
  ) األحقاف﴾ (عبادهم كافرين 

  

م وال  :كيــف يـُْغِفــل اجلفــري هــذه اآليــة وغريهــا الكثــري     يف أن املــوتى غــافلون عــن الــذين يــدعو
 عاىل بني أن هذا من الشرك األكـرب؛يقدرون وال يسمعون ملا هم هلم طالبون، وكيف يُغِفل أن هللا ت

  ال يسمع الداعي وال يستجيب له. نهال ميلك لنفسه شيئاً، وأ لكون املدعو
  

  الشرك ويتربأ من صاحبه يوم القيامة.. رُ كِ نْ أن املدعو يُـ بل و    
  

  أليس من كان هذا حاله يُعترب من أعدى أعداء الرسل يف كل مكان وزمان؟!   
  

  ه أمحد والرتمذي وغريمها.روا(( إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل ))  قال    

  القبوريون هم الذين أضاعوا العز من المسلمين بشركهم
  

ه إال أمثـــال هـــؤالء زَّ ِعـــأضـــاع قاتـــل هللا أمثـــال هـــؤالء القبـــوريني، وهـــل أضـــاع العـــامل اإلســـالمي و    
اجلهــال الضُّــالل بشــركهم وجلــوئهم إىل األضــرحة والقبــور لطلــب الغــوث واالنتصــار والعــون مــنهم، 

ــم أغــواث وأقطــاب وأبــدال وأوتــاد يُهرعــون إلــيهم وجعلهــ م أربابــاً مــن دون هللا أو مــع هللا حبجــة أ
ــــم  ويلجئــــون يف الرخــــاء والشــــدة، راجــــني مــــنهم دفــــع األخطــــار، وجلــــب االنتصــــار، فيلــــوذون 
م؛ راجـــني دفـــع اخلطـــر، وحصـــول  م، ويصـــرخون وهـــم متمّرِغـــون بـــأبواب مـــزارا ويســـتغيثون جبنـــا

م قد أخذوا بأعظم األسباب وطرقوا أنفـع الوسـائل، وال يعلمـون أن الظفر، معتقدين  مقبـوريهم أ
  حتت أطباق الثرى مرهونون، ويف برزخ هم عن الدنيا مقطوعون!
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  لماذا يحارب القبوريون دعوة اإلمام دمحم بن عبد الوهاب 
  

ي زماننـا أغلــظ مــن كِ ِر ْشــوصـدق اإلمــام اجملـدد حممــد بـن عبــد الوهــاب رمحـه هللا ملــا قـال: ( أن مُ    
ــا  اكو ِر ْشــاألولــني؛ ألن األولــني يشــركون يف الرخــاء وخيلصــون يف الشــدة، ومُ  شــركهم دائــم يف زمانن

فإذا ركبوا في الفلك دَعوا هللا مخلصين  ﴿الرخاء والشدة، والدليل قوله تعـاىل: 
كون  ــ انظــر عقيــدة     )العنكبــوت﴾ (لــه الــدين فلمــا نجــاهم إلــى البــر إذا هــم ي

  القاعدة الرابعة  ١١٩حدين صاملو 
ـا دعـوة حتـارب يهلذا كان وما     زال القبوريون حياربون دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهـاب، لكو

ـاِيبّ" وكالمهـم هـذا  القبورية واملشركني، فقالوا أن كل من كـان حالـه كحـال ابـن عبـد الوهـاب: "َوهَّ
ــاّيب نســرمســاً ومعنـاً  صـحيح مطــابق للواقــع بة إىل الوهــاب تبـارك وتعــاىل الــذي مــا أرســل ؛ فقــوهلم وهَّ

ـ" :كـل أنواعـه، فقـوهلممـن  الرسل وأنزل الكتب إالَّ من أجل عبادتـه، والـرباءة مـن الشـرك و   "ايبوهَّ
ـذه النسـبة طعنـاً، فـربأه هللا ممـا قـالوا، فكـان ة وليست مثلبة، فللّ بَ قَ نْـ تعين مَ  ه احلمـد واملنـة، أرادوا 

رغــم أنــوف القبــوريني د القــرن وشــيخ اإلســالم ابــن عبــد الوهــاب.. جمــداإلمــام و قــال املنصــفون: 
  وأتباعهم ومقلديهم وأشياعهم... 

  الدين النصيحة
  

ألمـور، فإنـك عاقـل مميـز بـني املـأمور واحملضـور، فيا أخي املسلم! أعمل عقلك وفكرك، وتبـني ا   
نبــه الشــمال والشــيطان متكــئ علــى ج ،والباطــل جللــج ،ت معــذور، فــاحلق أبلــجوأنــت مكلــف لســ

  ويدعو إىل دين اجلفري العليل، برتهات التصوف والدخيل...  يصد عن السبيل القومي..
ــ    ــوا هــذا الصــوّيف ظقِ يْ تَـ فاْس ــوا إىل بــارئكم واعزل الضــال وا مــن رقــادكم وتنبهــوا مــن غفلــتكم وتوب

رة القمـــيء الـــذي يريـــد مـــنكم الشـــرك جبعلـــه املخلـــوق كدرجـــة اخلـــالق يف صـــفة األلوهيـــة مـــن القـــد
  والكمال..

الضـالني الغـاوين فوهللا الذي ال إله إال هو إنه ملن املفسدين لدين سيد املرسلني، ووهللا إنه ملن    
  وإن اتبعه العوام املساكني.. ،الدجالني املكذبني وإن ادعى أنه من املصلحني

املضـل وأمثالـه  فتفكر يا عبد هللا! تفكر أيها العاقل وتدبر أيهـا الفاضـل، فاجتنـب هـذا املفسـد   
  وأضرابه؛ لعلك تُفلح وتُرحم.. 
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الــذين عرفـوا هللا رب العــاملني، فعبــدوه مبــا  فيـا أخــي املســلم! فـُـْز مبــا فــاز بــه عبـاد هللا املخلصــني   
دهلم عليه رسـول رب العـاملني، فنـالوا األجـر واملثوبـة والدرجـة العاليـة مـن رب العـاملني، بـل وفـازوا 

  .النعيمجنات و برمحة هللا 
، ال علــى الــذي أقولــه علــى طريــق حســن الظــن بــرب العــاملني، وأنــا أقولــه بــاجلزم واليقــني اوهــذ   

، وهــذا هــو  ســبيل التخصــيص لشــخص واحــد مــن املســلمني، إال ملــن شــهد هلــم النــيب األمــني 
حقيقــة احلــب هلــم يف هللا، والــوالء هلــم هلل، والــرباء والــبغض جلميــع املشــركني واملفســدين والضــالني 

     دجالني بغضاً يف هللا رب العاملني..ال
من اإلميان أن حتب ألخيك ما حتبه لنفسـك مـن اخلـري،  فإن وهذه النصيحة "والدين النصيحة"   

، فوهللا إين ألحب ألخواين املسلمني يف كل مكان ما أحب لنفسي، وأبغض هلم مـا أبغضـه لنفسـي
  وهللا على ما أقول شهيد..

  

ولين بهن الذي أوقع الجفري في اإ ك هو تعلقه بتعـلق ا   من الشفاعة ل
  

هــو الغيــاث الــذي ســوف نســتغيث بــه يف  أمــا تلبــيس اجلفــري يف الشــفاعة وقولــه أن الرســول    
     ذلك اليوم بنص البخاري عند ذهاب اخلالئق إليه يوم القيامة، فيقول: أنا هلا...اخل.

حال الشرك؛ إمنـا هـو تعلقـه بالـذي تعلـق إن الذي أوقع اجلفري ومن على شاكلته يف أو فأقول:    
به املشركون قدمياً وحديثاً يف باب الشفاعة، وهو تعلقهم يف دعاء غـري هللا ليشـفع هلـم كمـا يشـفع 

  الوزير عند امللك! 
  

  :تعاىلو  هللا سبحانه ظن أن للخلق من دونه ويل أو شفيع، فقال َمنْ  هلذا قطع هللا أطماع كل    
  )السجدة( ﴾ن ولي و شفيع أف تتذكرون ما لكم من دونه م ﴿    
ــنفعهم  ﴿: ســبحانهوقــال     ــ ي هم و ــ ــ ي ــا  ــدون مــن دون هللا م ويعب

ء شفعاؤنا عند   )يونس﴾ (هللا ويقولون هؤ
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إ ليقربونا  نوالذي ﴿ :وقوله جل وعز   

  ) الزمر﴾ (عند هللا ُزلفى 
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ــأ ﴿وقولــه عــز وجــل:     ــ  وْ م اتخــذوا مــن دون هللا شــفعاء قــل أو َل كــانوا 
له ملـك السـموات  قل  الشفاعة جميعاً يملكون شيئاً و يعقلون 

رض ثم إليه ُترجعون   ) الزمر﴾ ( وا
     )البقرة( ﴾من ذا الذي يشفع عنده إ بإذنه  ﴿ :تعاىلو  سبحانه وقوله    
وإن الذين اختذوا شفعاء من دونه هضـٌم حلـق  ،بتداءً أنه هو الذي يأذن للشافع افبني هللا تعاىل    

الـرب تبـارك وتعـاىل، وتـنقص لعظمتـه وألوهيتـه، وبــل وسـوء ظـن بـه تعـاىل وهـو رب العـاملني، فقــال 
ـــال هـــؤالء:  كين  ﴿تعـــاىل عـــن أمث ـــ ـــات والم ـــافقين والمنافق ـــذب المن ويع

كات الظانين با ظن السوء عليهم دائرة السوءو   )الفتح﴾ ( الم
  

م ظن    ـم لوَ  وافلو أ وه ومل يشـركوا بـه شـيئاً، بـل وقـدر دوه حَّـباهلل ظن احلـق وأحسـنوا الظـن يف ر
  حق قدره.

ويرجــوه  فكيــف بــاهلل علــيكم يقــدر هللا حــق قــدره مــن اختــذ مــن دونــه نــداً أو شــفيعاً حيبــه وخيافــه   
     وتعاىل رب العاملني؟! بربه تبارك يهِ وِّ سَ يُ ويذل له وخيضع له ويهرب من سخطه و.. و.. اخل فَـ 

وهل يعبد هللا ويوحده حق توحيده من ظن أن هللا سبحانه وتعاىل حيتاج إىل من يدبر أمر الناس    
  الظهري أو املعني مللك من ملوك الدنيا؟! معه كالوزير أو

وهل يؤمن باهلل حق اإلميان من يظن أن هللا ال جييب الدعاء حـىت يسـأل الـداعي الشـفيع لريفـع    
  حاجته إليه، أو يظن أن هللا ال يفعل ما يريد للعبد حىت ُيشفع عنده كما ُيشفع عند املخلوق؟! 

أو يظن أن للشفيع على هللا حق يُقسم على هللا حبقه، ويُتوسل إليه بـذلك الشـفيع كمـا يتوسـل    
  الناس إىل األكابر وامللوك مبن يعز عليهم، وال متكنهم خمافته؟!

  

  شرك وأصله وعينه؟!وهل هذا إال ال    
م شفعاء هلم عند هللا:هقال تعاىل عن مثلهم الذين عبدوا ما ال ينفع      م وال يضرهم وقالوا أ
رض قــل  ﴿     ــ ــ فــي ا ــم فــي الســموات و ــ يعل أتنبئــون هللا بمــا 

كون    )يونس﴾ (سبحانه وتعالى عما ي
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ــم مل فهــم    الشــرك شــرك وإن قــال املشــرك أنــه   يعبــدوهم، ألن الزمعبــدوا الشــفعاء وإن قــالوا أ
ليس مبشرك، فالدعاء هو العبادة وخمّهـا، فـإذا دعـاهم للشـفاعة؛ فقـد عبـدهم وأشـرك يف عبـاد هللا 

  شاء أم أىب..
  

ك والبدع في الشفاعة   أهل السنة  ينكرون الشفاعة ولكنهم ينكرون ال
  

ـا،    وهـي مـن  إميـان أهـل السـنة فيهـا؛ وال يظن أحد من الناس أين أنكر الشفاعة! بل أنا أومـن 
ملـن خـالف هـدي النـيب  لكـين حمـذرٌ واتباعـاً ملنهجـه وسـنته، و  األمور اليت تزيدين حباً لرسـول هللا 

 ..وطريقته     
أنـه قـال خطبـة  ، بـل وثبـت عـن عمـر  إن أحاديـث الشـفاعة متـواترة عـن النـيب  وأقول: بل   

م وبالـدجال وبالشـفاعة وبعـذاب القـرب، جْ ون بـالرَّ من خطبه: ( وأنـه سـيكون مـن بعـدكم قـوم يكـذب
  انظر الشفاعة للوادعيوبقوم خيرجون من النار بعد ما امتحشوا. ) 

  

وللصـاحلني أن يـدخلوا  الـذي أنكـره إمنـا هـو علـى اجلهلـة الـذين يظنـون أن لرسـول هللا  ولكنَّ    
طلـق يف جلـب النفـع أو دفـع ظنـون أن هلـم التصـرف املمـن شـاءوا، أو ي اشـاءوا، وخيرجـو اجلنة من 

الضر، وجعل الشـفاعة غوثـاً وغياثـاً للمسـتغيثني؛ حبيـث جيعلـون امليـت والغائـب قـادر علـى كشـف 
     الضر أو حتويله..

والصــاحلني يشــفعون يف اآلخــرة، ولــيس كمــا قــال اجلفــري: يف  الــذي نــؤمن بــه: أن الرســول ف   
     ..ووسائلَ  ثاً وشفعاءَ القيامة! فيجعلهم أغواالدنيا ويف الربزخ ويف يوم 

، وهـي أدلـة مثبتـة وصحيح السنة نبشروط جاءت يف القرآ ناآلخرة، ولكفنؤمن بالشفاعة يف    
ألنواع، ونافية ألخرى، فهم يشفعون عند هللا فيما يقدرون، وفيمن أذن هلم الرمحن تبـارك وتعـاىل، 

  ملن مل يرض هللا عنهم. ال يشفعون لكافر، وال مفه
  
  
  

   والجماعة فاعة عند أهل السنةأنواع الش
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منهــا الشــفاعة العظمــى الــيت يكــون  :يــوم القيامــة يف فهــي علــى أنــواع وهــي أمــا شــفاعة النــيب    
سيد الناس مجيعاً يف يوم تدنو الشمس من اخلالئق فيبلغ الغم والكرب إىل ماال يُطاق وال  فيها 

ضــب بعــده مثلــه؛ حــىت يــأتوا األنبيــاء، ُحيتمــل، وفيــه غضــب هللا الــذي مل يغضــب قبلــه مثلــه ولــن يغ
 فيـــدل بعضـــهم علـــى بعـــض، ويرســـل بعضـــهم إىل بعـــض، إىل أن يصـــلوا إىل رســـول هللا حممـــد 

  فيقول: أنا هلا... 
وقـع لـه سـاجدًا، فُيفـتح لـه مـن احملامـد  إال على ربه، فيؤذن له عليه، فمـا إن يـرى ربـه نُ فيستأذِ    

ارفـع رأسـك سـل تُعطـه، واشـفع  د!، مث يقال له: يا حمملهوحسن الثناء الذي مل يُفتح على أحد قب
ـــفَـ  تشـــفع، فيشـــفع النـــيب  ـــد... فهـــو  خل هللاُ دْ ُي ـــة بشـــفاعته كـــل مســـلم موحِّ أول شـــافع  اجلن

  ومشفع..
خــرين مــن أهــل الكبــائر، آلوأيضــاً نــؤمن بشــفاعته ألنــاس يــدخلون اجلنــة بغــري حســاب، وأيضــاً    

م إىل النار   ، وأناس دخلوا النار، فيخرجون لتوحيدهم هلل.وألناس قد أمر هللا 
ــائهم،     وأيضــاً نــؤمن يف شــفاعة املــؤمنني للعاصــني يف ذلــك اليــوم العصــيب، وبشــفعة األوالد آلب

ـا والصـالة علـى النـيب  وشفاعة األعمال؛ كقراءة القرآن والصيام وسـكىن املدينـة النبويـة واملـوت 
 ا ، وشفاعة املصلني على وطلب الوسيلة له امليت املوحد، وغريها من الشفاعات اليت جاءت 

  األحاديث الكثرية الصحيحة..
أمــا األحاديــث الضــعيفة يف الشــفاعة فحكمهــا العــدم، وخاصــة أن فيهــا الكثــري مــا هــو خمــالف    

وملزيـد يف العلــم راجــع كتـاب "الشــفاعة" للشــيخ أيب عبــد  ( للصـحيح، ومنهــا مــا هــو خيــالف عقيــدة املوحــدين..
  )صحيفة..  ٢٨٠ن مقبل بن هادي الوادعي رمحه هللا، فإنه مجع فيه مجعاً مباركًا يف الرمح

  

ء كانوا أنبياء أو م اجلفري أن أحاديث الشفاعة دليل على دعاء املوتى الغائبني سواعْ زَ وعليه، فَـ    
م   رب خروجاً عن الدين بفهمه الفاسد.؛ يُعتوغياث اثأغواث وغوَّ  صاحلني، وأ

بعــد موتــه، وال يف حياتــه فيمــا ال يقــدر عليــه إال  يوجــد فيــه أن أحــداً دعــا الرســول  فــال دليــل   
ـــ ـــاس حـــديث الشـــفاعة جبـــواز االســـتغاثة بـــاملوتى قي س مـــع وجـــود الفـــارق، وهـــذا باطـــل اهللا، وقي

، وأنا ال أريد أن أطيل أكثر من الذي ذُِكر، فراجع أخـي املسـلم كتـب التوحيـد والتفسـري باإلمجاع
  يها غنية، وهلل احلمد واملنة.. السلفية فف

  ذلكل ناالجفري يحرف الدين بلي أعناق النصوص بطريقة صوفية ونقض
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وختبيطـه: ( مـا جيـري داخـل املولـد، كـل مـا يف املولـد سـنن: بتدليسـه أما قول اجلفري يف شريطه    
  قراءة قرآن وصالة على احلبيب، مث يقول: هل هللا سبحانه وتعاىل قال:

كـل واحـد يصـلي   ﴾آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا تسـليما  الـذين اأيه اي ﴿   
    ؟لوحده

  ما قرأنا هذا يف القرآن، بل قرأنا:    
، فـإذًا فاألصـل فيـه الصـالة واو اجلماعـة﴾ والـواو صلوا عليه وسلموا تسليماً  ﴿   

  .واإلفراد تابٌع هلذا األصل. ،مجاعة
عقــل ويقــول: ال جيــوز أن تصــلوا عليــه إال مبــا فيقــول: فيــأيت ســفيه ال بالشــتم مث يــتهجم اجلفــري   

  ورد..
لعلــك مــا قــرأت حــىت البخــاري عــن أيب هريــرة قــال: قــال رســول هللا : ملبســاً مدلســاً  مث يقــول   
 :تــين حبــديث واحــد يقــول أن مــن صــيغ الصــالةِإأْ  :متحــدياً  مث يقــول .."صــلى هللا عليــه وســلم"
  ) اهـوا وما عرفوا السنة؟!صحابة ابتدع! أم هؤالء ال"صلى هللا عليه وسلم"
  

ؤالء الصوفية؟!  يِّ لِ قلت: ال حول وال قوة إال باهلل العَ       العظيم! كيف يوصل اجلهل 
فـــرتى اجلفـــري هنـــا حيمـــل تفســـري القـــرآن علـــى رأيـــه الفاســـد الكاســـد، وهـــذا لـــيس غريبـــاً عنـــد    

  وســنة رســول هللا!الصــوفية! فلــو قــرأت كتــبهم؛ لرأيــت العجــب الُعجــاب يف تفســريهم لكتــاب هللا
    )يسَّر هللا إمتامه (انظر نقضي للموسوعة اليوسفية

  الذكر الجماعي واألذكار الجماعية
  

فال أعلم شيئا من السـنة الصـحيحة فيهـا الصـالة علـى رسـول هللا مجاعـة بصـوت واحـد، وهـذا    
صوت واحـد يف سـنة الفعل ما يفعله إال الصوفية بفهمهم األهوج األعوج، وال أعلم ذكراً مجاعياً ب

  . صحيحة ثابتة عن النيب 
فالذكر أصله اإلسرار إال ما ورد يف الشرع اجلهر به، والذي ورد اجلهر به؛ مل يـرد مجاعيـاً أبـدًا،    

  يذكر خباصته ال يوافق ذكر غريه.. واحد كل كان  وإمنا  
د، والتلبيـة ذكـر ال يوافق أذان غريه يف مسجد آخر بصوت واح ذكر جهريّ  -مثالً  -فاألذان    

 ؛جهــري وبصــوت عــاٍل، ولكــن ال يوافــق تلبيــة آخــر بصــوت واحــد كمــا نســمعه اآلن مــن احلجــيج
ذلك التكبـري والتهليـل يف العيـدين؛ كـيف املسـلمني، و  اخلـرايف وإمنا هذا مـن تسـرب الـذوق الصـويف
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تلفـة، يقـول خمغ يَ فال ينبغي أن يوافق أحٌد أحداً بصوت واحـد، وخاصـة أن يف التلبيـة والتكبـري ِصـ
ذا تارة.   ذا تارة و

  

ببعضـها الـبعض تـذهب بركـة الـتفهم والتفكـر بألفاظهـا،  مث إن هذه األذكار اجلهرية لو امتزجت   
ا غناء وعناء، وليس فيها أي شيء من التََّخشُّع والتذلل هلل تعاىل..      فتصري وكأ

ان ويكرب النـاس يف أيام العشر يكربِّ  سواقأنه ( كان ابن عمر وأبو هريرة خيرجان إىل األأما ورد    
  بتكبريمها ) 

  

يغلقـه  وهو من معلقات البخاري اليت مل جيد احلافظ ابن حجر طريقاً هلـا موصـولة !فهو مل يصح   
  ؛ فقال يف "الفتح" يف كتاب العيدين: ( مل أره موصوًال عنهما..) اهـا

  

يف بعض األحيان؛ فهي علـى غـري املداومـة، وذلـك  املعني أما األحاديث اليت فيها اجلهر بالذكر   
إذا احتــيج إىل التعلــيم، وهــذا مــا حققــه احملققــون، وذكــره  كــان فيهــا مل يكــن إالَّ   الــذي ألن اجلهــر

     مون الكتاب مبا كانوا يدرسون..العلماء الربانيون، الذين يعلِّ 
ن املعلـوم أن دعـاء االسـتفتاح ، ومـجيهر أحيانا بدعاء االستفتاح ليتعلم النـاس كما كان عمر    

  .من األذكار السرية يف الصالة دون نزاع
  

وأيضا نقول يف اجلهر بالبسملة عند قراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية، فاملسـتحب بعـد التحقيـق    
اب األذان بـن حجـر العسـقالين يف "الفـتح" يف كتـكمـا حققـه احلـافظ ا  نرى أن البسـملة تُقـرأ سـرًا،

  بعد التكبري.ما يقول  باب
  

ـا ، فإذا ُقرِ على الصحيح آية من الفاحتة البسملةمع أنَّ    أت جهراً فهو مـن بـاب تعلـيم النـاس أ
بسـم هللا الـرحمن  ﴿: افـاقرؤو  ﴾الحمـد   ﴿(( إذا قـرأمت  آية من الفاحتة؛ لقولـه 

ا أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع املثاين، والرحيم  حيم الرَّ  حمنهللا الرَّ  مبس ﴿﴾ إ
   ١١٨٣أخرجه الدارقطين والبيهقي وغريمها وصححه األلباين يف الصحيحة  ))إحداها ﴾

  

الســرية، إال مــا ورد يف الشــرع اجلهــر  ؛فاألصــل يف األذكــار ويف معــىن هــذا ورد كثــري يف الســنة..   
  ا، أو ُجهر من باب التعليم..
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ين يرفعـون أصـحاب الطـرق الصـوفية الـذفاجلفري يريـد مـن النـاس دينـه الـذي أخـذه مـن أربابـه    
والـذكر  الصـالة علـى النـيب ب اجلهـر عاً حبيـث أنـه جعـلرِّ شَ ف، فجعل نفسه مُ أصواته بالذكر احملرَّ 

  ، وشريعة لصوفيته.بالطريق الصويف شعاراً لطريقته
  

وكما هو معلوم لدى أهـل العلـم أن الشـعائر مـن اختصاصـات الشـارع، ولـيس لغـريه أن ُحيـدث    
  ..ئاً من الشعائر من عند نفسهشي

  

كمـا قـال  -إال مـا اسـُتْثين  -األصـل أن ال يُرفـع الصـوت فيهـا يف السنة  ةالواردفكل األذكار    
عاً وخفية ودون الجهر من القول  ﴿هللا تعـاىل  واذكر ربَّك في نفسك ت

صال و تكن من الغـافلين  ،اىلتـذلًال وخوفـاً منـه تعـو ﴾ أي اذكـره سـرًا بالغدو وا
أي أول النهار وآخـره، وال تكـن مـن  :بالغدو واآلصال ،ر دون اجلهر أي قصداً بينهماوفوق السِّ 
   .تعاىل ذكر هللا الغافلني عن

عاً وخفية إنه  يحب المعتدين  ﴿ويف قوله تعاىل:         ﴾ادعوا ربكم ت
  واالعتداء هو اجلهر بالدعاء يف غري ما استثىن الشارع الكرمي.    
وإن تجهــر بــالقول  ﴿ا جــاء يف احلــض علــى تــرك اجلهــر بالــذكر والــدعاء قولــه تعــاىل: وممــ   

ــ وأخفــى  ؛ ﴾ وهــذا دليــل علــى أن هللا غــين عــن اجلهــر بالــذكر والــدعاءفإنــه يعلــم ال
  .لكونه سبحانه وتعاىل أعلم بالسر وأخفى منه

  

قــال: كنــا مــع  موســى عــن أيب واألحاديــث يف هــذا املعــىن كثــرية؛ منهــا مــا جــاء يف الصــحيحني    
ـــالتكبري، فقـــال النـــيب يف  النـــيب  ـــاس جيهـــرون ب (( أيهـــا النـــاس! أربعـــوا علـــى  ســـفر فجعـــل الن

))... وغريهــا ..وهــو معكــم أنفســكم، فــإنكم ال تــدعون أصــم وال غائبــاً، إنكــم تــدعون مسيعــاً قريبــاً 
  انظر رساليت "شهر الصرب املبارك" من األحاديث الصحيحة الكثرية..

  

شـقوق، ومـن باليـاه الـيت مـا ا قول اجلفري: والواو واو اجلماعـة، فهـذا مـن كيسـه املخـروق املأم   
  كر اجلماعي الصويف.ها على املسلمني، فيدعي أن اآلية تدل على الذِّ بثِّ يرتدد يف 

دون  فحريبــالتَّ الــيت لعــب الصــويف اجلفــري  -ولكــن أحــيلكم علــى تفســري هــذه اآليــة الكرميــة    
من سورة األحزاب.. يف أكثـر مـن بضـع عشـرة  ٥٦إىل تفسري ابن كثري آية  -عاىلخوف من هللا ت

  . صفحة فراجعها تزدد علماً وحباً شرعياً للنيب 
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والـواو (فأراد أن يفهم القرآن الكرمي مستقًال عن السنة، فقال:  -سيبويه زمانه  - أما اجلفري   
  ضالًال بعيداً مبيناً. لَّ ضَ فأمهل النصوص من القرآن والسنة؛ فَ  )واو مجاعة...

أن قــول هللا يف كــل آيــة فيهــا واو اجلماعــة أن يفعــل  ؛مث هــل يفهــم عبــد عــامي فضــال عــن مــتعلم   
ـــارة مـــن علـــم إن كـــانوا فأريـــد مـــن اجلفـــري ومـــن معـــه أن يـــأتو األمـــر مجاعـــة بشـــكل واحـــد،  ين بأث

  صادقني..
صـالة مجاعـة واإلفـراد تـابع هلــذا ال -أي الصـالة علــى النـيب  –األصـل فيـه ( فقـول اجلفـري:    

  )األصل..
املعتـــادة عـــن األصـــول الشـــرعية إىل األصـــول الصـــوفية؛ فيحـــرف  فهـــذا مـــن خروجـــات اجلفـــري   

حبضـرة  ، وحالـه كحـال كـل صـويف يقـول: وجـدنا أشـياخنا هكـذا يـذكرونواإلمجـاعالكتاب والسـنة 
  العلماء، والعلماء ساكتون!

  الصوفية وأشياخهم بترهاتهم
  

لعلمــائهم الســاكتون، وأشـــياخهم املقلــدون: إن الــذكر الـــذي ال يوافــق الكتــاب والســـنة  ولفــأق  
النـيب  ثبـت يف الصـحيح أن كيـف ال؟! وقـدالكتـاب والسـنة،   ومردود من أدلة ،حرام بإمجاع األمة

 : (( من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد ))قال  
  

نه إحداث يف الدين ما لـيس منـه، وتعبـد مبـا مل فعمل اجلفري ومن معه من الصوفية مردود، لكو    
  .وال عن الصحابة وال عن صاحل املؤمنني املتبعني هلدي خري املرسلني  يرد عن النيب 

ن هـذا إخـراٌج عـن حقيقـة الـدين هللا من أقبح البـدع احملرمـة، إذ أوال شك أن التحريف يف دين    
  .الوارد عن سيد املرسلني 

  

م: ونقول عن أشياخ      الصوفية الذين يذكرون حبضرة علمائهم الذين سكتوا عن ترها
  

وجهـل علمـائكم، فعلمـاؤكم ال يسـتحقون أن يكونـوا مـن  هذا الكالم مل يصدر إال من جهلكـم   
؛ فحينئــذ ال يصــلحون للوراثــة، فــال يــورث عــن األشــياخ إال مــا يكــون مــنهم موافــق ورثــة النــيب 

لون العـــارفون ال خيرجـــون قيـــد شـــعرة عـــن الكتـــاب والســـنة، ال يف للشـــريعة، وإالَّ فالعلمـــاء العـــام
م، فمـا وافـق الكتـاب والسـنة أخـذوه، ومـا خـالف الكتـاب والسـنة تركـوه،  م وال يف سكنا حركا

دون  –وإن أخطئوا وعلموا الصواب رجعوا إىل الصواب ديانة، ورموا مـا خـالفوا الكتـاب والسـنة 
فهـو طريـق  ؛طريق إىل هللا هو أبعد الطرق عن الشبه والبدععرض احلائط.. لعلمهم أن ال –قصد 
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ألن هللا تعــاىل أخــرب األمــة مجيعــاً أن اهلدايــة  ؛اتبــاع الكتــاب والســنة قــوًال وفعــًال وعزمــاً وعقــداً ونيــةً 
وإن تطيعوه تهتدوا  ﴿الذي قال (( إياكم والبدع )) فقال تعاىل  معلقة بطاعة الرسول 

  )  النور﴾ (
  

ــادى علــيهم إال بالســفه وعــدم أمــا الصــوف    ية الــذين وجــدوا أشــياخهم يــذكرون بطــريقهم فــال يُن
وإذا قيـل لهـم اتبعـوا مـا أنـزل هللا قـالوا بـل  ﴿الروية لقوله تعاىل عن أشـباههم 

ــ  ــ يعقلــون شــيئاً و نتبــع مــا ألفينــا عليــه آباءنــا أو لــو كــان آبــاؤهم 
  ﴾ يهتدون 

هؤالء مبن تسموا علماء ليسـوا علمـاء، وإالَّ ملـاذا  :فأقولقوهلم حبضرة علمائهم الساكتون؛  اأم   
سكتوا عن املنكر ومل يـأمروا بـاملعروف، وهـل مـن كـان هـذا حالـه يُعتـرب مـن ورثـة األنبيـاء؟! فحجـة 

  الصوفية داحضة، فالسكوت عن اجلرمية مشاركة هلا وجلانيها.
    

ـــدهم أمـــا تســـمية أوراد الصـــوفية وطرقهـــا    مؤكـــدات؛ فهـــذا مـــن مجلـــة  مســـتحبات وســـنن وموال
م علـى يَّ املبتدعات، فما بالك باأللفاظ والكيف ا يف أورادهم وذكرهم وصال ات املنكرة اليت يتلو

ات املنكرة بـدعوى النيب وما خيالطها من الرقص والشرك وما يشتملها من فظاظة األلفاظ والكيفيَّ 
  التقرب إىل هللا؟!

  

ا جتدها تقرب    إىل النار، وليس إىل هللا، فاهلل تعاىل ال يُتقـرب إليـه بالسـيئات،  فهي وهللا إذا قرأ
  ات، فهذا كله حري أن ُيسمى باإلحلاد والضالل..يَّ كِ ْر تدعات فضًال عن الشِّ بوال بامل

  ورد فَ يْ كَ الذكر الذي يحبه هللا هو الذكر بما ورد وبِ 
  

ؤجرون عليـه؛ فهـو الـذكر الـذي ورد أما الذكر الذي حيبـه هللا وحيبـه الرسـول وأصـفياء األمـة، ويـ   
ل علــيهم، فلــيس فيــه حلــن، وال رقــص، وال وَّ يف الكتــاب والســنة، والــذي ضــبطه األئمــة الــذين يـَُعــ

ــــاً، ــــاً، دّف، وال مجاعي  واهليلمــــان والغشــــيان واهليمــــان بالصــــعقوال باالســــم املفــــرد، وال  وال جهري
  ت يف سقوط املسلمني. بَ بَّ والذوبان.. اخل فكل هذه اخلرافات شوهت مجال اإلسالم، وسَ 

  

هــــو رأس النجــــاة ومــــدار صــــحة  اإلتبــــاعيف   اخلــــالص هلل تعــــاىل، وتوحيــــد الرســــولفالتوحيـــد    
قـال يف كمـا   ؛كما يظنه اجلفري الذي يرمي خمالفيه بـالزيغ وعمـى البصـرية والسـفه  األعمال، وليس

  ا ورد..)اهـفيأيت سفيه العقل ويقول ال جيوز أن تصلوا عليه إال مبوختليطه وختبيطه:(شريطه 



  ٧٢

، بـل وال نعلـم أحـداً أكثـر فأقول: ال أعلم أن أحداً مـن أهـل السـنة منـع الصـالة علـى النـيب    
  .ورواة السنة املطهرة الرطبة ألسنتهم بذكره  من أهل احلديث صالًة على النيب 

  

  ية داخل الصالةظ السيادة في الصالة اإلبراهيمَّ زيادة لفحكم 
  

بصـيغ غـري واردة يف الصـالة  الذي مينعـه أهـل العلـم بـأن يـأيت أحـدأن  !ولكن إعلم أيها املسلم   
ــة يف ــيادة" فيقولــون: اللهــم صــلِّ علــى الصــالة،   داخــل اإلبراهيمي ــادة "السِّ بعــد  حممــد ســيدناكزي

  رواه البخاري وغريه الذي قال: (( صلوا كما رأيتموين ُأصلي ))  ، فهذا خمالف ملا شرعه النيب التشهد

م عليـك، لِّ َسـفقالوا: يا رسول هللا! قد علمنا كيـف نُ  سألوا النيب قد  وخاصة أن الصحابة    
  احلديثفكيف نصلي عليك؟ فقال: (( قولوا: اللهم صلِّ على حممد.. )) 

  

الة عليــه؛ ومل يكــن واحــدة منهــا فيــه لفــظ الســيادة، فــال ِصــَيَغ وأنــواَع كثــرية يف الصــ فعلَّمهــم    
ات مل يَّــفِ يْ وز إدخــال صــيغ وكَ جيــوز إدخاهلــا يف الصــالة فرضــاً أو نفــًال، وأمــا يف خــارج الصــالة؛ فيجــ

صحابته أفضـل بـال  غلو، وال إطراء، ومع ذلك فإن الذي علمه النيب  والشرك بال  كنترد، ول
  . النيب كل اخلري يف اتباع   ريب، واخلري

مـــن التكبـــري إىل  وقـــد ذكـــر الشـــيخ العالمـــة األلبـــاين رمحـــه هللا يف كتابـــه "صـــفة صـــالة النـــيب    
التســـليم كأنـــك تراهـــا" كالمـــاً مفيـــداً للحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقالين، ذكـــره عنـــه احلـــافظ حممـــد 

ار إىل الغرابيلـــي الـــذي الزم ابـــن حجـــر، ونقلهـــا األلبـــاين مـــن حمفوظـــات املكتبـــة الظاهريـــة كمـــا أشـــ
  ذلك؛ فقال:

 -) وكـان مالزمـاً البـن حجـر٨٣٥ -٧٩٠قال احلافظ حممـد بـن حممـد بـن حممـد الغرابيلـي ( (   
قال رمحه هللا ومن خطه نقلـت: وُسـئل (أي احلـافظ ابـن حجـر) أمتـع هللا حبياتـه عـن صـفة الصـالة 

ــا أو نــدبيَّ  علــى النــيب  ُيشــرتط فيهــا أن تها؛ هــل يف الصــالة أو خــارج الصــالة، ســواء قيــل بوجو
بالسيادة؛ كأن يقول مثًال: اللهم! صـل عـل سـيدنا حممـد، أو علـى سـيد اخللـق، أو علـى  يصفه 

ســـيد ولـــد آدم؟ أو يقتصـــر علـــى قولـــه: اللهـــم! صـــلِّ علـــى حممـــد؟ وأيهمـــا أفضـــل: اإلتيـــان بلفـــظ 
ا صفة ثابتة له    لعدم ورود ذلك يف اآلثار؟ أو عدم اإلتيان به ،  السيادة لكو

  فأجاب رضي هللا عنه:    
؛ كمـا مل يكـن يقـول  باع األلفاظ املأثورة أرجح، وال يُقال: لعله ترك ذلك تواضعاً منه تِّ عم؛ إن   

" وأمتـه مندوبـة إىل أن تقـول ذلـك كلمـا ذُِكـر؛ ألنـا نقـول: صلى هللا عليـه وسـلم: "عند ذكـره 
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نقف يف شيء من اآلثار عن أحد مـن  لو كان ذلك راجحاً؛ جلاء عن الصحابة مث عن التابعني، ومل
 -الصــحابة وال التــابعني هلــم قــال ذلــك؛ مــع كثــرة مــا ورد عــنهم مــن ذلــك، وهــذا اإلمــام الشــافعي

قــال يف خطبــة كتابــه الــذي هــو عمــدة  - وهــو مــن أكثــر النــاس تعظيمــاً للنــيب  درجتــه، ى هللاأعلــ
جتهــاده وهــو يقــول: كلمــا ذكــره أهــل مذهبــه: ( اللهــم صــلِّ علــى حممــد ) إىل آخــر مــا أداه إليــه ا

الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك من احلديث الصـحيح الـذي فيـه: (( 
ها قـد أكثـرت التسـبيح وأطالتـه ورآ –قال ألم املؤمنني  سبحان هللا عدد خلقه )) فقد ثبت أنه 

يعجبه اجلوامع  لك وكان (( لقد قلت بعدك كلمات؛ لو وزنت مبا قلت لوزنتهن )) فذكر ذ: -
  من الدعاء. 

  

"، ونقـل فيـه آثـاراً يف كتـاب "الشـفا وقد عقد القاضي عياض باباً يف صفة الصالة على النيب    
مرفوعــة عــن مجاعــة مــن الصــحابة والتــابعني؛ لــيس يف شــيء منهــا عــن أحــد مــن الصــحابة وغــريهم 

لة مشــهورة يف كتــب الفقــه، والغــرض ذكــر صــيغاً عــنهم.. فقــال: ( واملســأ ) مث..."ســيدنا".لفــظ: 
منها أن كـل مـن ذكـر هـذه املسـألة مـن الفقهـاء قاطبـة؛ مل يقـع يف كـالم أحـد مـنهم: "سـيدنا"، ولـو  
كانت هذه الزيادة مندوبة؛ ما خفيت عليهم كلهم حىت أغفلوها واخلري كله يف اإلتباع، وهللا أعلم 

  ) اهـ
  

إليـه احلـافظ ابـن حجـر رمحـه هللا مـن عـدم مشـروعية قال األلباين رمحه هللا: ( قلـت: ومـا ذهـب    
لألمـــر الكـــرمي، وهـــو الـــذي عليـــه احلنفيـــة؛ وهـــو الـــذي ينبغـــي  إتباعـــاً يف الصـــالة عليـــه  تســـويده 

قــــل إن كنــــتم تحبــــون هللا  ﴿، التمســــك بــــه؛ ألنــــه الــــدليل الصــــادق علــــى حبــــه 
    ﴾فاتَّبعوني يحببكم هللا 

: اللهـم صـلِّ : وأكمـل الصـالة علـى النـيب ١/٢٦٥وضـة" ولذلك قال اإلمام النووي يف "الرَّ    
  على حممد...) انتهى حبروفه..

  

يف هــذا البــاب الــذي مــا عرفــه ولــن يعرفــه اجلفــري  فهــل تأملــت أخــي املســلم كــالم أهــل العلــم   
جمـــه علـــى العلمـــاء علـــى مـــر  لبعـــده الشـــديد عـــن الســـنة، وغرقـــه الســـحيق يف البدعـــة؟! فتأمـــل 

  فيقول: ،صحابة إىل زمنهالعصور من لدن ال
  

  وا عليه إال مبا ورد.. ) اهـ( فيأيت سفيه العقل ويقول: ال جيوز أن تصلُّ  
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ح الجهلالجفري يتحدَّ    ى بس
  

: ( لعلـك مـا قـرأت حـىت يف يف الشريط ومـا فيـه مـن اإلفـراط والتفـريط يف قولهوالطامة الكربى    
! إأتتـين حبـديث واحـد يقـول "هللا عليه وسلمصلى "البخاري عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 

  أن من صيغ الصالة (صلى هللا عليه وسلم! ) أم هؤالء الصحابة ابتدعوا وما عرفوا السنة..) اهـ
   

قلت: هذا هـو اجلهـل بعينـه؛ فحيـث اعتـرب أن الصـحابة ابتـدعوا عنـدما قـالوا هـذه الصـيغة مـن    
  . الصالة على النيب 

ــه وســلم، لكــون الصــحابة كــانوا  إذا ذكــروا النــيب كــانوا   بة افالصــح     قــالوا: صــلى هللا علي
ا والنيب  ـا اجلفـري علـى  يقولو حي بني أظهرهم، وهـذه الصـيغة فهموهـا مـن اآليـة الـيت احـتج 

قالوا: يا  كانوا إذا حّدثوا النيبَّ   مزاجه اخلاص، فالصحابة  عنقها وتفسريها على يِّ لَ خصومه بِ 
  لى هللا عليك كذا! رسول هللا! ص

  

  :فجاء يف تفسري ابن جرير يف قوله تعاىل   
ت ويطهـركم تطهيـراً بيأهل ال سإنما يريد هللا ليذهب عنكم الرج ﴿ 
انظـر قـال: وأنـا يـا رسـول هللا صـلى هللا عليـك مـن أهلـك؟.. احلـديث  عن واثلة بـن األسـقع   ﴾

   اته وافرتاءاته" يف فصل "من هم أهل البيت؟"ردي عليه يف رسالة "علي اجلفري وكشف تلبيساته ومالبس
كان إذا ذكر جربيل عليه السالم قال: صلى هللا عليـه   من األحاديث اليت فيها أن النيب وغريها   

  وسلم! 
مث تأمــل قــول احلــافظ ابــن حجــر املتقــدم عنــدما قــال: ( نعــم؛ إتبــاع األلفــاظ املــأثورة أرجــح، وال    

: "صــلى هللا عليــه وســلم" ؛ كمــا مل يكــن يقــول عنــد ذكــره منــه  يُقــال: لعلــه تــرك ذلــك تواضــعاً 
  وأمته مندوبة إىل أن تقول ذلك كلما ذُكر... ) 

  

ابن حجــر والنــووي وغريمهــا الكثــري كــ-آتينــا اجلفــري شــيئاً مــن العلــم؟! أم حنــن كأشــياخنا فهــل    
 صـرية، وعنـدنا ُهـراء،الب مطموسـيسـفهاء العقـول، أو  -الذين ال حيصون عـدداً وال يُعـدون أنفسـاً 

  .وأصحاب تردي وجفوة وإساءة للمصطفى 
  !.. ؟رمتين بدائها وانسلت نقول: أم   

يسه على الناس؛ بزعـمه أن في الموالد سنن وقراءة ـتدليس الجفري وتلب
  قرآن
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  : ( كل ما يف املولد سنن: قراءة قرآن وصالة على احلبيب..) اهـأما قول اجلفري   
  :فأقول   
صـــارت طريقـــة ورســـوم لألهـــواء واملعاصـــي  احلقيقـــي  ل القـــرآن والصـــالة علـــى احلبيـــبوهـــ   

  والبدع؟!
 عقــول ــا علــى فُّ خَ تَ صــارت جتــارة ُيْســ احلقيقــي  وهــل قــراءة القــرآن والصــالة علــى احلبيــب   

إلقامــة البــدع الــيت تصــد عــن الشــريعة  األغنيــاء، وُجيــذب إليهــا الفقــراء، ويُبــذل يف ذلــك األمــوال
  سنن؟!وال
تبـــيح احملضـــورات، وجتيـــز التعـــاون علـــى  احلقيقـــي وهـــل قـــراءة القـــرآن والصـــالة علـــى احلبيـــب   

  املنكرات؟!
بعـض الـدول  املوالـد يف كمـا حيصـل يف  – احلقيقـي  وهل قراءة القرآن والصالة على احلبيـب   
ا خيام البغاء وخانات اخلمـور – ا أسواق الفجور والفسوق، وتُبىن  راقص جيتمـع فيهـا ومـ ،يُقام 

  ان ملشاهدة الراقصات املتربجات املتهتكات الكاسيات العاريات؟! الشبَّ 
تُقــام يف أمــاكن فيهــا ضــروب كثــرية مــن  احلقيقــي  وهــل قــراءة القــرآن والصــالة علــى احلبيــب   

  لُيضحك املتفرجني احلاضرين؟! والكثري الكثري.. ؛السيئات، ويُقال فيها ساقط األقوال
   

 ال شــك أنــه يــرتدد علينــا ذكــر ؛طــوال العــام عنــدما نقــرأ القــرآن: ف عنــه  ل مقولــة احلــقو أم نقــ   
والثنــاء عليــه وأمــر األمــة بطاعتــه ،  النــيبَّ  تعــاىل هللا يف اآليــات الــيت فيهــا خماطبــةوذكــراه  النــيب 

  وقريه وعدم خمالفة أمره وغري ذلك.واتباعه وإجالله وت
وأحاديثـــه وامتثـــال أوامـــره  ىل ذلـــك تعظـــيم كـــالم النـــيب فـــإذا فعـــل املســـلم ذلـــك، وأضـــاف إ   

ــارًا، يف كــل  وذكــره راهْكــواجتنــاب نواهيــه؛ فإنــه مل تــزل ذِ  يــوم ويف كــل  حلظــة ويف معهــم لــيًال و
أسبوع ويف كل شهر ويف كل فصل ويف كل سنة ويف كل عمـره، ال يف يـوم أو شـهر مولـده خاصـة، 

  فتأمل! 
أيــن وصــل املســلمون بربكــة املتصــوفة واعتقــادهم بغــري فهــم وال مراعــاة فــانظر يــا رعــاك هللا! إىل    

اهلــدى والنــور الــذي جــاء بــه رســول هللا عــن هللا! وانظــر كيــف وا طريــق الشــرع؟! وانظــر كيــف ضــلُّ 
جموا يف السائرين عليها!وا عن البيِّ ضلُّ    نات و
م ما عبدوا هللا إال بتوجيه من رسفالسائرون عليها ساملو       ول هللا املوجَّه من هللا...ن لكو
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  ..ومضلني. فصاروا ضالني وهم املوَّجهون بأوليائهم وشركائهم؛ فهم املخالفون، :أما هم   
  

طراء وشبهة النصارى والصوفية واحدة   الفرق بين المدح وا
   

  : وتلبيسه األصلع مث يقول اجلفري يف شريطه بتفريطه   
، فهـل تُقـرأ سـرية النـيب  –مجاعة بصوت واحد  النيب  يعين الصالة على –( مث بعد الصالة   

ـــاج  ـــدما قـــال الرســـول (( ال تطـــروين كمـــا أطـــرت  إىل دليـــل علـــى هـــذه، مث مـــدح الرســـول!حنت عن
: النصــارى قــالوا بــأن عيســى ابــن هللا، وأنــه ثالــث ثالثــة وأنــه هــو هللا، ))النصــارى عيســى ابــن مــرمي

  أو ما شابه ذلك... ) اهـ فهل حنن نقول أن حممد ابن هللا يف املولد
  

مــن غــري غلــو وال إطــراء مــا دام مل خيصــص يف وقــت  قلــت: حنــن ال نعــرتض علــى مــدح النــيب    
على مـدار السـنة كلهـا؛ فـنحن  وال نعرتض على دراسة سريته  ،معني أو زمن معني وطريقة معينة

تطيع أن نأخـذه قـدوة إذا ، وإالَّ كيـف نسـبدراستنا العقيدة واألحكام؛ فإن ذلك من سرية النيب 
وغريهـــا مـــن األمـــور  الـــيت بـــني فيهـــا العقيـــدة واألحكـــام اإلســـالمية العطـــرة مل نتعـــرف علـــى ســـريته

  ؟!التعبدية
  دون غريه من الشهور. املتقدمة الذكر وإمنا نعرتض على ختصيص ربيع أول هلذه األشياء   

  

  التعبد على غير مراد هللا ال يجوز
  

ــ    ــا تعبــداً هلل والقــائمني علــى إقام ــم يريــدون  نقــول كمــا قــال  نتعــاىل، وحنــة املوالــد ال شــك أ
العلمـــاء أن األصـــل يف العبـــادات التوقيـــف يف أصـــلها ويف صـــفتها الـــيت تـــؤدَّى عليهـــا ويف توقيـــت 
أدائها، فال يَثبت منها شيء إال بدليل، وال دليل على مشروعية هذا االحتفال، فهل عند اجلفري 

  دليل؟! 
  اجلفري للدليل يف أعاله. مَ هْ اجلفري أن عنده دليل! وقد نقضنا فَـ يقول    
  ؟!ولكنه هنا يقول: وهل حنتاج إىل دليل على هذه..    

  

وحنن قلنا كما نقول دائماً: أن التعبد بشيء مل يرد الشرع جبواز التعبد بـه ال جيـوز، بـل ومـردود    
ــا مــن كــان، مبــا هــو مقــرر يف اآليــات واأل حاديــث املتقدمــة، والــذي يســتدل بــه علــى صــاحبه كائن
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 ،وال عن أتباعه أآلخـذين عنـه اجلفري إمنا هو من عالئقه الشيطانية اليت مل تثبت عن رسول هللا 
  .إذ ال طريق إىل هللا تعاىل معروف إال من طريقه، وطريق غريه طريق الشيطان باتفاق أهل السنة

  

  مإثبات أن الجفري القبوري يشبه النصارى في عقيدته
  

  ) اهـهل نقول أن حممد ابن هللا يف املولد، أو ما شابه ذلك؟ ( أما قوله:   
  

، فالرسـول فأقول: هذا حتريف الكلم عن مواضعه، واالستدالل حبديث اإلطراء استدالل باطل   
  عنــدما قــال: (( ال تطــروين كمــا أطــرت النصــارى ابــن مــرمي )) فيــه النهــي عــن التشــبه بالنصــارى

ـم يف هـذا  ن بـذكرى مولـد املسـيح الذين حيتفلو  ينـا عـن التشـبه  ُ ، وحنـن األمـة اإلسـالمية قـد 
م؛ فكيف إذا كان التشبه يوصل إىل خراب العقيدة، حىت  ويف غريه مما هو من خصائصهم وصفا

غوثنا وغياثنا يف الدنيا ويف الربزخ ويف يـوم  أن يقول أن النيب  -كاجلفري هنا-يصل بالشخص 
  ؟!القيامة.. 

  

  بزعم أنه َيٍ◌ْمسَع وُيْسِمع وينفع ويضر.. اخل أو يقول أننا نتوسل بذاته بعد وفاته!   
  

، بــل ويزيــد فيقــول حبقــده األعمــى  فــإذا أنكرنــا عليــه؛ قــال عنــا جمــافني ومســيئني للمصــطفى    
م سف   ..اء العقول ومطموسي البصريةهعلى أصحاب الدعوة السلفية: أ

  حلاقد األسود املتحامل الدفني على دعاة السنة..هكذا حبكمه الظامل ا   
  

وال  وهو ال يدري أو يـدري أن سـلف األمـة كلهـم جممعـون بعـدم جـواز التوسـل بـذات النـيب    
م وعلى رأسهم األئمة األربعة رمحهم هللا.  علـى املوسـوعة الكويتيـة يف  انظر رساليت يف "التعليـقبغريه بعد وفا

  التوسل"
  

ويتظــاهر مبعرفــة قــدره، ال بــد لــه أن ميتثــل أمــره  : إن الــذي يــدعي حمبــة الرســول ولكنــين أقــول   
يه، كما قال تعـاىل:  قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا  ﴿وجيتنب 

  (آل عمران)﴾ ويغفر لكم ذنوبكم 
  

عظـيم واإلفـراط فمن ادعى هذه احملبة فليطبقها على مراد هللا ومراد رسـول هللا، ال بـالغلو يف الت   
ى هللا عنهما يف قوله   :يف الوصف الذين 

  

﴾ و تقولوا على هللا إ الحق يا أهل الكتاب  تغلوا في دينكم  ﴿   
  )  النساء(
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ى عـن الغلـو واإلفـراط (( ال ت    النصـارى  طـروين كمـا أطـرتوهذه اآلية معناها كاحلديث الذي 
   رواه البخاري وغريه ورسوله )) ابن مرمي، فإمنا أنا عبد، فقولوا: عبد هللا

  ))رواه أمحد وغريه (( إياكم والغلو يف الدين؛ فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين وقوله     
  

فــالغلو يف الــدين هــو الــذي أوقــع املســلمني الغــالني يف مــا وقــع للنصــارى واتبعــوا ســننهم، فقــال    
  قائلهم صاحب الربدة البوصريي: 

  

  واحكم مبا شئت مدحاً فيه واحتكم   م   ـارى يف نبيهـه النصـدعتما ا عْ دَ 
  

ـا أهـل املوالـد ويتربكـون بإنشـادها يف صيدة الربدة مـن القصـائد املشـهورة أليست ق    الـيت يعظمو
من القرب إىل هللا تعاىل ودليًال على حمبـتهم لنبـيهم؛ وفيهـا مـن الشـركيات مـا هللا  ااملوالد، ويعدو

  به عليم؟! 
  

بني قـول اجلفـري! ألـيس هـو نفـس االدعـاء، حبـث بينه و  نات، وقار بالذَّ مث انظر إىل هذا البيت    
باً فقــط علــى االدعــاء بــأن َصــنْ ادعــى البوصــريي أن النهــي الــوارد يف احلــديث (( ال تطــروين.. )) مُ 

  ابن هللا، فنهى عن هذه املقولة، ودعا إىل القول بأي شيء آخر مهما كان؟!  حممداً 
  

بـأكثر ممـا  أن اإلطراء هو جماوزة احلد واملبالغة يف املدح الذي يصـفون بـه النـيب  فبني النيب    
  خبصائص هللا تعاىل..  يستحقه؛ وهو صبغه 

  

غوثنـا وغياثنـا يف الـدنيا ويف الـربزخ ويف  وهذا الذي حصـل مـن اجلفـري عنـدما قـال أن النـيب    
ـا األمـة.. وقـد  يوم القيامة وخلط اخللط العجيب، مث قال: هذه مسألة من الغرائب الـيت ابتليـت 

  بينا زغله يف أعاله.. 
  

  )١٨٧( انظر تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد صظر إىل بعض ما يف قصيدة البوصريي!: نفلن    
  

  مِ مَ مايل من ألوذ بـه     سواك عند حلول احلادث العَ  يا أكرم اخللق(             
  يضيق رسول هللا  جاهك يب     إذا الكريـم حتلـى اسم منتقمولن 

  فإن يل ذمـة  منـه  بتسميتـي     حممداً وهو أوىف اخللق بالذمـم
  إن مل يكن يف معادي آخذاً بيدي     فضًال وإالَّ  فقل  يا زلـة القدم

  

  ات!يَّ كِ ْر فانظر يا رعاك هللا! وتأمل ما يف هذه األبيات من الشِّ    
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، نفى البوصريي أن يكون له مالذاً إذا حلت به احلـوادث؛ إال النـّيب  :البيت األولفي ف   
  هلل وحده ال شريك له. واإلسالم جاء ليبني للناس أن ليس للعباد مالذ إال 

وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة واالضطرار إليه، وسأل منـه  دعا النيبَّ  كما أنه يف نفس البيت    
  ليت ال ُتطلب إال من هللا، وهذا الشرك يف اإلهلية.هذه املطالب ا

  

ــانيويف     ــت الث الشــفاعة بقولــه: ولــن يضــيق رســول هللا جاهــك  : ســأل مــن النــيب البي
يب.... وهــذا هــو الــذي أراده املشــركون ممــن عبــدوهم جبــاههم وشــفاعتهم عنــد هللا، وقــد تقــدم يف 

 لطلبهــا مــن غــريه، فــإن هللا هــو الــذي يــأذن إذن هللا، فــال معــىنبــأعــاله أن الشــفاعة ال تكــون إال 
  للشافع أن يشفع؛ ألن الشافع يشفع ابتداًء. 

  

بأن جعل بينـه وبـني مـن امسـه حممـد  كذب فيه على هللا وعلى رسوله   :الثالث البيتأما    
  ، ال مبجرد اإلشراك يف االسم مع الشرك.. طاعةلة، فليس هناك ذمة إال بامَّ ذِ 

  

: ففيه تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أوًال أن ال يضيق بـه جاهـه، بعالبيت الراأما    
  ) اهـ بتصرف يسريمث طلب هنا أن يأخذ بيده فضًال وأحساناً، وإالَّ فيا هالكه.

  

قال الشيخ الشاب سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا بعد نقضه لألبيـات    
  :١٨٨ص وتناقض صاحبها فيها املتقدمة

  

ل عليـــك؟! فـــإن كنـــت فُيقـــال: كيـــف طلبـــت منـــه أوًال الشـــفاعة مث طلبـــت منـــه هنـــا أن يتفضَّـــ(    
وترجــوه وتســأله الشــفاعة؟  تقــول: إن الشــفاعة ال تكــون إال بعــد إذن هللا، فكيــف تــدعو النــيب 

 فهال سألتها من له الشفاعة مجيعاً الذي له ملـك السـموات واألرض الـذي ال تكـون الشـفاعة إال
  من بعد إذنه، فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غري هللا. 

  وإذا قلت: ما أريد إال جاهه، وشفاعته بإذن هللا.   
  

    قيــل: فكيــف ســألته أن يتفضــل عليــك ويأخــذ بيــدك يف يــوم الــدين، فهــذا مضــاد لقولــه تعــاىل:   
لـك ـ تم الـدين يـومَ  راك مـا يـومُ ين ثم مـا أدْ ا أدراك ما يوم الدِّ ـوم ﴿

مر يومئذٍ  لنفٍس  نفسٌ  اإلميـان  د) فكيف جيتمع يف قلب عبفطارـاالن﴾ (  شيئاً وا
  ذا وهذا؟ 

  

  وإن قلت : سألته أن يأخذ بيدي، ويتفضل علي جباهه وشفاعته.   
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  قلت: عاد األمر إىل طلب الشفاعة من غري هللا، وذلك هو حمض الشرك.   
واالعتمــاد علــى  –تعــاىل وتقــدَّس  –مــن التــربي مــن اخلــالق مث قــال رمحــه هللا: يف هــذه األبيــات    

إيـاك  ﴿املخلوق يف حوادث الدنيا واآلخرة ما ال خيفى علـى مـؤمن، فـأين هـذا مـن قولـه تعـاىل: 
فإن تولوا فقل حسبي هللا   ﴿) وقوله تعاىل: الفاحتة﴾ (نعبد وإياك نستعين 

 ﴿: تعـاىل ) وقولـهلتوبـةا﴾ (إله إ هو عليه توكلت وهـو ربُّ العـرش العظـيم 
ذنوب عبـاده بح بحمده وكفى وتوكَّل على الحي الذي  يموت وسبِّ 

اً و رشداً قل إنـي  ﴿وقوله تعاىل:  (الفرقـان) ﴾خبيراً  قل إني  أملك لكم 
غـاً مـن هللا  لن يجيرني من هللا أحٌد ولن أجد مـن دونـه ملتحـداً  ـ ب إ

ته   ) اجلن﴾ ( ورسا
  

ــه إن مل يــدخل يف عمــوم شــفاعته؛ فيــا فــإن قيــل: هــ    ــه، وإمنــا أخــرب أن و مل يســأله أن يتفضــل علي
  هالكه. 

سـواه، مث  مالذ لـهال قيل املراد بذلك سؤاله، وطلب الفضل منه، كما دعاه أول مرة وأخرب أنه    
صــرَّح بســؤال الفضــل واإلحســان بصــيغة الشــرط والــدعاء، والســؤال كمــا يكــون بصــيغة الطلــب 

َّ  ﴿ الشــرط كمــا قــال نــوح  يكــون بصــيغة ـــ وترحمنـــي أكــن مـــن تفغــر لــي  وإ
ين   رمحه هللا وجعل اجلنة مثواه. حبروفه) انتهى كالمه ) هود﴾ (الخا

   

قلــت: هــذا الــذي يف املولــد واملوالــد، الــيت يقــول عنهــا اجلفــري: كــل مــا يف املولــد ســنن: قــراءة    
  خل قرآن وصالة على احلبيب.. وقراءة سريته، مث مدحه.. ا

  فأقول:    
  على غري قواعد الشرع الشريف؟! هل كانت السنن مبنية     
إهلـاً وربـاً، وقـد أنكـر هـو عليـه الصـالة والسـالم علـى  وهل كانت السنن مبنية على أن النيب    

  من قال له: ما شاء هللا وشئت، فقال له: (( أجعلتين هلل ِنداً ))؟! 
  

  ؟! تورث الشرك باهلل تعاىل به  إغراق وفتنة وهل كان مدح النيب     
  

لوفــد بــين عــامر  لألمــة فيهــا الكثــري مــن درء الفــنت؛ مثــل قولــه  تعــاليم النــيب  بــل أقــول:إن   
قولـوا بقـولكم أو بعـض قـولكم، ال يسـتهوينكم (( مبا هو أهله؛ فقـال هلـم:  عندما مدحوا النيب 
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مد، عبد هللا ورسوله، مـا أحـب أن ترفعـوين فـوق ، أنا حمم الشيطانكُ نَّ يَـ رِ جْ تَ سْ الشيطان أو قال ال يَ 
  (أنظر رساليت "وصايا للسََّنِة اجلديدة") )) منزليت اليت أنزلين هللا عز وجل.

  الغلو والتنطع بريد الشرك
  

منعهم باملدح والثناء وإطالق اللسان فيـه ولـو بالصـدق؛ خشـية أن يسـتهوي  فإذا كان النيب    
؛ فكيـــف باملـــدح والتنطـــع يـــادة املُســـتغىن عنهـــا املوصـــلة إىل اإلطـــراءالشـــيطان أو يســـتجري إىل الز 

اإلطـــراء الـــذي أوصـــل أصـــحاب املوالـــد إىل الـــذي وصـــل إليـــه البوصـــريي يف  الغلـــو يف الـــذي هـــو
  قصيدته؟!

(( هلك املتنطعـون، هلـك املتنطعـون، هلـك املتنطعـون )) وقـال (( إيـاكم والغلـو! فإمنـا  قال    
  روامها مسلم.غلو )) أهلك من كان قبلكم ال

والواقـع خـري شـاهد!  يف توجيهاتـه، ال شـك أنـه واقـع يف خمالفاتـه؟ أليس مـن خـالف الرسـول    
  فكثر الغلو والتنطع، واستجرى الشيطان كثرياً من الناس واستهواهم، منهم اجلفري...

  

  ميع من خالفه وخالف صوفيتهـتكفير الجفري لج
  

ال يفعـل فعلـه يف اإلطـراء والتنطـع والغلـو: أنـه يريـد أن خيـرج  قال يف إحدى أشرطته: أن الذي   
  من قلوب الناس.. حمبة الرسول 

  

فهـــذا التنطـــع منـــه؛ معنـــاه تكفـــري املســـلمني الـــذين ينهـــون عـــن البـــدع يف الـــدين مـــن لـــدن ســـيد    
  إىل يوم الدين. وأمت التسليم، سلني نبينا حممد عليه أفضل الصالةاملر 
وإخـراج حمبتـه  ،ض النـيب ْغـسلم يؤمن بـاهلل ربـاً، وحبمـد نبيـاً يريـد مـن النـاس بُـ م فهل يكون مثََّ    

م؟!   من قلو
فهـل نقـول  فهذا الذي يبغضه ال شك أنـه كـافر خـارج مـن الـدين خـروج الشـعرة مـن العجـني..   

  أن اجلفري مع صوفيته أصبح منضماً مع مجاعة التكفري؟!
      اذا كل هذا؟! فإذا قال: أنا لست منهم! فنقول: فلم   
فلـيس  والكفـر البـواح؛ إن مل يكن يف قصيدة البوصريي الشـرك الصـراح،ولكننا نقوهلا صراحة:    

يف األرض شـرك علــى اإلطــالق، وإن كــان يف األرض شــرك، فالشـرك هــو الشــرك يف الــدعاء، وهــو 
 اء هو أكـرب شـركأوىل أن يكون شركاً من اإلشراك يف غريه من أنواع العبادة، بل اإلشراك يف الدع
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م كـــانوا يـــدعون األنبيـــاء والصــــاحلني  ن الــــذي بُعـــث إلـــيهم رســـول هللا أشـــرك بـــه املشـــركو  فــــإ
  إليهم ليشفعوا هلم عند هللا.  واملالئكة، ويتقربون

إثبات آخر في أن الجفري وزمرته وقعوا في الذي وقع فيه النصارى في 
  عي 

  

وقد أجاز من مدحه، وهـو الـذي أعطـى  دح الرسول : ( أما أن مينع مقال اجلفري يف شريطة   
  كعب ابن زهري بردته عندما مدحه وكانت بداية مدحه غزل:

  متبول... إىل أن قال:   بانت سعاد فقليب اليوم                 
  إن الرسول لنور ُيستضاء بـه     مهند من سيوف اهلند مسلول ) 

  

  فقال: من سيوف هللا مسلوُل، فألقى إليه بردته...) اهـفقال له رسول هللا: بل من سيوف هللا،    
م اسـتيالء  قلت:    وهذا من تلبيسات اجلفري املعتادة على الناس املساكني! فيستويل على قلـو

  نع مدح الرسول... اخل ميُ  فرق الكرة على املشجعني؛ فيقول: أما أنْ 
  

جمــاوزة احلــد يف املــدح، وهــذه اجملــاوزة  فنقــول: نعــم ُمينــع مــدح الرســول بــاإلطراء، واإلطــراء هــو   
يه من الغلو فيه    .للحد هي الدخول يف ِعً◌صيان الرسول، ومقارفة 

  

وهـــذه ا الغلـــو الزائـــد، هـــحـــظ إال مدحـــه باألشـــعار والقصـــائد الـــيت في فلـــيس هلـــم مـــن النـــيب    
د املخلـوقني، حبيـث ابَّـيقعوا يف الذي وقـع فيـه املشـركون عُ املعصية من أكرب أنواع املعاصي؛ حبيث 

بالغوا يف مدح املقبـورين؛ حـىت بـالغوا يف مـدحهم حـىت أنزلـوهم منزلـة الربوبيـة، وصـرفوا هلـم خـاص 
العبودية، فيأيت أحدهم إىل قرب نيب أو ويل أو غـري ويل.. فيناديـه بقولـه: يـا سـيدي! جئتـك قاصـداً 

  من مكان بعيد، فال ختيبين وال حترمين وال.. اخل
ا يف موالدهم.وهذا موجود       يف قصيدة البوصريي اليت يتلو

  

     وليس فيها إطراء كإطراء النصارى..مث يقول اجلفري: يف املوالد سنن..    
  أم ليس فيها!  ولكن فلننظر إذا كان فيها إطراء كإطراء النصارى لعيسى    

  

  : -وهذا يف املوالد يُتلى -ولننظر إىل شعر الربعي وهو يقول    
  

  من      أضحى إليك من األشواق يف كبدي  وةـالنب يا مشس  ماذا تعامل            
  ديـب الدار مبتعـخ له      نائي املزار غريـفامنع جناب صريع ال صري
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  ديـا عضـر      لغارة منك يا ركين ويـمنتظ  رـحليف ودك واه الصب
  دـجتم ـل      أرجو النجاة به إن أنت لـي وال عمـي وزالتـأسري ذنب

  ه:اتِ يَّ كِ ْر شِ باقي إىل أن قال يف     
  ردـمط  القلب هم على خطرات ـن      د مـوحل عقدة كريب يا حمم

  دـصع أرجوك يف سكرات املوت تشهدين      كيما يهون إذ األنفاس يف            
  ردـس وحيد فيه منفـن أنيـبه      فك س ـاً ال أنيـضرحي وإن نزلتُ 

  دـوافتق ه ـوانعش ومن      يليه من أجله   الرحيممؤلفها عبد   وارحم
  دـنك  شامت أو ظامل حاسد  جانبه      من  واحم  ه ـا فأجبـوإن دع           

  وقال يف قصيدة أخرى: 
جـا ذا الفضل يـول هللا يـيا رس   اـر جاها ومقامـة احلشـا       

  ىـاليتام  ى عزك يا غوثـامللتجي      حبم م ـعلى عبد الرحي د ـع           
  عاما ي       اكتساب الذنب يف مخسني ـف  ي يا سيديـي عثرتـوأقلن           

  وقال يف أخرى:    
  وم يلقاينـيا مالذي ي  ئلييا موْ   ول هللا يا أملي    ـدي يا رسـيا سي

  ميزاين وربح بفضل منك   جوداً      لـت من زلـهبين جباهك ما قدم            
  أحزاين من اخلطوب ونفِّس كل    يساورين    وامسع دعائي واكشف ما            

  عندي وإن بعدت داري وأوطاين  عواطفه      ترجى   من فأنت أقرب             
  ذو شان  وهـبرع      وأنت أمسع من يدع  يـنيابت  ك منـإين دعوت            
  رانـوغف وكرامات   ةـرمحـسيب      بن  وصل  جنايب وأكرم  فامنع           

  

أن النصـارى  فانظر يا عبـد هللا! فهـذا هـو عـني مـا يـدعو بـه النصـارى عيسـى عليـه السـالم، إالَّ    
لبـــاب مـــا أطلقـــوه النصـــارى أطلقـــوا أســـم اإللـــه علـــى عيســـى، وهـــؤالء مل يطلقـــوا، ولكـــنهم أتـــوا ب

ه، وهـو الـذي أعطـى كعـب بـن زهـري أجـاز مدحـ فاجلفري عنـدما يقـول: أن النـيب  ..وخالصته..
 بردتــه عنــدما مدحه..فهــذا مـــن تلبيســات الشــيطان عليــه، حبيـــث يــرى اجلفــري أن هــذه األبيـــات

ومثلها أبيات البوصريي املتقدمة ليست إطراء كـإطراء النصـارى، لكـون األبيـات مل تطلـق  املتقدمة
  اسم اإلله! على الرسول 
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إمنا هـو لـرتويج باطلـه،  -  يفعل فعل النصارى يف نبينا حممد يف أنه ال -وهذا الذي يقوله اجلفري    
 وقبولــه عنــد ذوي العقــول الســخيفة، وإالَّ يف أبيــات البوصــريي والربعــي دعــوى النصــارى يف عيســى 

  ق سبحانه وتعاىل؟!إمساً ومعنًا، وإالَّ فماذا أبقوا يف قصائدهم للخال
وغـريه  ومـا هـو البـاقي هلل تعـاىل إذا كـان النـيب  هـو الشـرك بـاهلل يف مفهـومهم؟! بل أقول: ومـا   

م من قريب ومن بعيد م، فينادو   و.. و.. اخل؟! من األنبياء واألولياء مالذ مستغاث 
  

  المدح السلفي فيالمنهج  
  

  فإذا قلنا كما قال اجلفري: أن النيب أجاز مدحه..   
 مـــن الغلـــو، ألالَّ  حتـــذير النـــيب  -إْن كنـــا موحـــدين لـــرب العـــاملني -فلنضـــع يف نصـــب أعيننـــا    

مبـا هـو أهلـه: فقـال هلـم (( مـا  فئام من الناس ملـا مـدحوا النـيب بيستجري الشيطان يستهوي أو 
  أحب أن ترفعوين فوق منزليت اليت أنزلين هللا عز وجل )) 

  

  مينع الناس بأمر مث يأيت مبثله! فلم يكن النيب     
 ا رأى رجــًال ميــدح أخــاه: (( ويلــك! قطعــت عنــق صــاحبك،مــادح ملــيف التَّ  فكــان مــن قولــه    

   احلديث رواه أبو داود))  قطعت عنق صاحبك.ويلك قطعت عنق صاحبك، ويلك 
  

  أخرجه مسلم(( إذا رأيتم املدَّاحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب))   وقال    
  

هــو الشــرك بــاهلل  كــرب حمــرمأن يســد كــل الــذرائع املوصــلة إىل احملرمــات، وأ فكــان مــن هديــه    
أكثر مــا وقــع فيــه النــاس علــى مــر التــأريخ ســواء كــان قبــل اإلســالم أو بعــده إمنــا كــان يف تعــاىل، فــ

   املوصلة إىل نقض التوحيد. بسده للذرائعمحى التوحيد أن حيمي  الغلو، فكان من هدي النيب 
أجـاز  ال: أن النـيب فهل كان اجلفري مبدحـه َمحـى ِمحـى التوحيـد، أم وقـع يف احملـذور عنـدما قـ   

  مدحه.. اخل 
  

خـــرب أن هـــذا العمـــل مـــن عمـــل مبـــا واجـــه، وأ – ولـــو مبـــا هـــو فيـــه –احني واجـــه املـــدَّ  فـــالنيب    
ا كثــرياً أن الشــيطان   لعلمــه الشــيطان،  واإلعجــاب  مــا يعمــل يف النفــوس املمدوحــة تعظــيم شــأ

حـىت يستشـعر يف  ؛قـق حقيقيـة العبوديـةأن يبـني للنـاس أن العبـد مـا حي ، فأراد املريب األول حباهلا
املقتضية لغاية اخلضوع واخلشية واالسـتكانة هلل تعـاىل، فـال يـرى العبـد نفسـه إال  ،لنفسه غاية الذُّ 

ا تعاىل.يف مقام الذم هلا واملعاتبة هل   ا يف حق هللا ر
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ال تـرى مثلـه يف  أن حمبة املدح لنفسه ختالف ما حيبـه هللا منـه، وهـذا توجيـه نبـوي عظـيم فبني    
ــ املســلمني هلــذا األمــر العظــيم، وبــني أن مقــام العبوديــة يقتضــي كراهــة  النــيب الكــرمي  هغــريه، فوجَّ

حملبـــة لـــه؛ خلصـــت أعمالـــه ااملـــدح رأســـاً؛ صـــيانة جلنـــاب التوحيـــد، فالعبـــد مـــىت أخلـــص الـــذل هلل و 
  أو قد يفسد. وصحت، وإالَّ نقص مقام العبودية

  

ايف مــن الكــوادر، ومــا أحســن التوجيهــات النبويــة فيــه، فــوهللا لــن ينجــو فمــا أمجــل اإلســالم الصــ   
أحد أخذ توجيهاته من غريها، فهنا باب عظيم يف التوجيه ما تراه عند الغالني أبدًا؛ فتأمل يـا عبـد 

ـــا، فيبـــني أن املـــدح قـــد يفضـــي باملمـــدوح أن يُنـــزل منزلـــة ال  هللا كيـــف يوجـــه النـــيب  أمتـــه رأفـــة 
  دح مبا هو أهل.يستحقها، وإن مُ 

   

ملــا أكمــل هللا لــه مقــام  فــوهللا مــا أدري كيــف أعــرب عــن الــذي أقولــه ولكنــين أقــول: أن النــيب    
العبودية؛ صـار يكـره أن ُميـدح، صـيانة هلـذا املقـام، وأرشـد إىل تـرك ذلـك نصـحاً هلـم، ومحايـة ملقـام 

 يـرى النـاس أن فعـل مـا التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشـرك ووسـائله، حـىت ال
  . واملستحسنات ، وحسنة من أعظم احلسناتواملقربات قربة من أفضل القربات  اهم عنه

  

؛ فـنقص وهذا ما وقع فيه اجلفري حبيث مدح إىل أن وصل إىل اإلطراء الذي حذَّر منه النيب    
هـا وترتيلهـا، وأخـذ عنده التوحيد، بل واضمحل، فأخذ بقصيدة البوصريي وغريها ويـرقص يف أدائ

أنــه جــاء بالتوحيــد وأصــله، وهــو قــد جــاء  عــن نفســه فضــال عــن غــريه ويقــول يســتغيث بــالنيب 
  بالشرك وأهله..

  

ك عي المرعي ليس فيه البدع و ال   المدح ال
   

أو  ،ولكنـين أكــرر مـا قلتــه يف أعـاله؛ أين ال أمنــع املــدح إذا مل يكـن فيــه إطـراء أو خمالفــة شــرعية   
فيمـا يبغضـه  مما تقدم يف أعـالهو  ،من البدع أو حنوها ،أن حيدد له وقت أو يصنع له فيه مولديُلزم 

  هللا ويكرهه.
  ؟ املرعيّ  ولكن ما هو املدح الشرعيّ     
مبا أمرنا أن نعظمه، وهـذا  م الرسول املدح الشرعي هو مبعىن التعظيم؛ أي أن نعظِّ أقول: إنَّ    

تنان ه ومبا جاء به، وتعزيره وتوقريه واتباع النور الـذي جـاء بـه، واالسـما يكون إال بتعظيم اإلميان ب
  ديه وسنته يف األمور كلها.
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هـــو حـــب حديثـــه وســـنته والـــدفاع عنهـــا واملنافحـــة عـــن أقوالـــه،  –أو التعظـــيم  –وهـــذا املـــدح    
إليه فعـال  ما مل يقله، أو ينسب ينسب أحد إليه  وحماربة كل دخيل فيها، مبعىن أنا ال نرتضي أنْ 

 ينبغـي لكـل فهذه هي املنزلة اليت –وقال أنه سنة مؤكدة  إليه كما نسب اجلفري املولد  –مل يفعله 
منزلــة عظيمــة تســتحق التعظــيم، ألن هللا هــو الــذي أنزلــه  يفيهــا، وهــ  مســلم أن ينــزل الرســول

   فيها، فمن فعل غري ذلك؛ فقد غاىل، رضَي أم أىب..
  

االبتـداع، فكـانوا ب؛ يعظمونه ويوقرونه باإلتباع ال  جتاه النيب   هكذا كان صحابة رسول هللا   
  يعلمون وصية نبيهم  عندما قال: (( ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، فإمنـا أنـا عبـد

  فقولوا عبد هللا ورسوله ))
  

م إىل مــا آل ــ فضــيعقلــوا منــه أنــه يريــد عــدم اجملــاوزة يف احلــد يف املــدح والتعظــيم امل قــد فهــم   
وهـــذا ملـــا رأوا مـــا أجـــراه هللا علـــى يديـــه مـــن ..  بالنصـــارى ملـــا أغرقـــوا يف مـــدح وتعظـــيم عيســـى 

، مــع ضــميمة كونــه كلمــة هللا ،املعجــزات البــاهرات كإحيــاء املــوتى وإمســاع الصــم وإعــادة األبصــار
  عوا فيه األلوهية..فادَّ 

  

 إمنـا بـني وه منـه وعقلـوه، وقـالوا أن النـيب علـى هـذا املعـىن الـذي فهمـالصـحابة  النـيب  فنبه   
أوصــلهم علــى مــا آل  العلــة الــيت عبــد النصــارى نبــيهم، فكــان فعلهــم الــذي مــدحوا بــه عيســى 

  حباهلم من اإلطراء الذي أوصلهم إىل عبادة نبيهم..
   ﴾أعبدوا هللا ربي وربكم  ﴿عندما قال هلم  مل ميتثلوا أمر املسيح  ىفالنصار    
 مدحــــه، حــــىت اختــــذوه وأمــــه إهلــــني مــــن دون هللا؛ يســــتغيثون بــــه وبغــــريه مــــن األنبيــــاء فغلــــوا يف   

  والصاحلني، وغري ذلك من عقائدهم الفاسدة.. 
؛ وقـع يف الـذي وقـع فيـه النصـارى   هللا رسـولِ  رَ فلما مل ميتثل اجلفـري وغـريه مـن القبـوريني أْمـ   
  لكثري..وغري ذلك الكثري وا، ويطلب منه،  فصار يستغيث به  هللا عيسى يبِّ بن
حيــرف كــالم هللا وكــالم رســول هللا علــى مــراده هــو، وعلــى طريقــة  ومل يكتــف بكــل هــذا! بــل قــام   

  للرسول، وهذا من جهله وضالله.. مادحٌ و  صوفيته، ويظن مع كل ذلك أنه معظمٌ 
يهم بالعظـائم،  يسـفه كـل مـن خالفـه مـن السـلف، ويـرما رأينـاه ملَّ  عنه؛ نقول هذا القول وحنن إذْ    

ــم منتقصــون للرســول ــم مســتخفون بدرجتــه   كمــا بينــا يف أعــاله، ويــتهمهم أ ــم و ، وأ ئي ســيِّ أ
  األدب معه..
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ل اإلطـراء واألمـر بـه، دون ْصـوهو يف هذه احلال يرشد الناس يف شريطة وختليطـه وختبيطـه إىل وَ    
خلصــوص.. الــذي يقطــع مجيــع اأي مــانع لــه؛ ال آيــة وال حــديث، وال حــىت احلــديث الــذي يف هــذا 

عبـد هللا ورسـوله؛ ليقطـع هـذا احلـديث الشـريف مـادة :  واألمر بـأن نقـول عنـه  ،وسائل اإلطراء
وهــذا  فــوق منزلتــه الــيت أنزلــه هللا، املؤديــة لوصــفه مبــا ال جيــوز إال هلل.. اإلطــراء املســتوجبة لرفعــه 

    الرسل عليهم السالم.. هو معىن حسم مواد الشرك باهلل تعاىل، اليت هي لب دعوة 
لنفسـه؛ فسـقط يف الشـرك  ولكن اجلفري أىب إالَّ املخالفة، وعدم الرضـا بالـذي ارتضـاه النـيب    

  العظيم شره.. والشرك اخلطري، الذي نراه يدندن ويدور حوله بطريق الغلو 
  

  مخالفة شرعية ليس في قصيدة كعب بن زهير  
  

، وكانــت بدايــة املــدح عــب بــن زهــري بردتــه عنــدما مدحــهأمــا قــول اجلفــري: وهــو الــذي أعطــى ك   
  ..غزل
لــيس يف هــذه القصــيدة اســتدالل علــى جــواز املوالــد ومــا ، فق مبــا ال متعلــق بــهلُّــعَ قلــت: وهــذا تَـ    

  حمل النزاع. ، فهذا من عجائب اجلفري؛ حيث يروغ عنحيصل فيها من املخالفات
  

مدحاً يورث الفتنة لضـعاف العقـول الـذين   أنه مدح رسول هللاليس يف قصة كعب بن زهري ف   
فـــري وغـــريه مـــن كمـــا فعـــل اجل  عـــن طـــور العبوديـــة إىل الربوبيـــة واأللوهيـــة، رســـول هللا  ونَ ُجـــرِ خيُْ 

  املدَّاحني الغالني.
  

هللا  تائبـاً إىل إىل رسول هللا قدم  بعد هجاء، فكان كعب  اً مدح كعب   وإمنا كانت قصيدة   
  ان عليه يف اجلاهلية..نازعاً عما كتعاىل 

  

قـال العراقـي: وهـي قصـيدة قـد رويناهـا مـن طـرق  - وعلى تقدير صحة قصة كعب بن زهري    
شـعره إىل و ليهـا نحن هنـا حنيـل النـاس إف -ال يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع 

ري امللــبس مــن هــو اجلفــ -إال مــن رحــم هللا  – ليعــرف النــاس أتبــاع كــل نــاعق يف مــدح النــيب 
  ا حيمله من خرافات يروجها بينهم.املدلس، واملضلل املفرتي على الدين مب

م حيسنون الظن يف كل من هب ودب يزعم أنه للرسول حمب..        فالناس وهللا مساكني! لكو
  

 -٣/٥٧٩، ويف مســـتدرك احلـــاكمومـــا بعـــدها ٢/٥٠١فـــانظر إىل القصـــة يف ســـرية ابـــن هشـــام    
وكـان  دمـه، فأهدر النـيب  قبل إسالمه، كان يهجو النيب   يها أن كعباً .. فالقصة وما ف٥٨٦
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وا يهجـوه قتـل رجـاًال مبكـة ممـن كـان قد أخـربه أن رسـول هللا  أخوه جبري بن زهري بن أيب ُسْلَمى 
ويتـوب مـن فعلتـه، فالرسـول  ه، وقد هرب آخرون، فنصحه أخوه أن يطري إىل رسـول هللا ويؤذو 
  ًوإالَّ فليهــرب إىل حمــل ينجيــه مــن القتــل.. مث ذكــر ابــن هشــام األبيــات الــيت كــان ال يقتــل تائبــا ،

ا النيبَّ    ..زهري يهجو 
  

فلما وصلت نصيحة جبري إىل أخيه وكانت أبياتاً من الشعر؛ ضاقت بزهري األرض وأشـفق علـى    
  .لمن عدوِّه فقالوا: هو مقتو  -أي يف حيه  –نفسه، وأرجف به من كان يف حاضره 

: فلما مل جيـد مـن شـيء بُـّدا، قـال قصـيدته الـيت مـدح فيهـا واحلاكم يف املستدرك قال ابن هشام   
.. فخـرج إىل املدينـة حـىت أتـى النـيب الوشـاة بـه مـن عـدوه خوفـه وإرجـافُ وذكر فيها  رسول هللا 

 ه، وقال قصيدته الطويلة املشهورة..تائبا نازعاً عما كان علي  
  

  الشركية املتقدمة الذِّكر..  والربعي غلو وال إطراء كقصيدة الربدة للبوصريي قصيدته ليس يفف   
  أما قول اجلفري ملا قال كعب:    

  مهند من سيوف اهلند مسلول       ه   ـإن رسول هللا لنور ُيستضاء ب
  

فقـــال لـــه رســـول هللا: بـــل مـــن ســـيوف هللا، فقـــال: مـــن ســـيوف هللا مســـلول... فلـــم أجـــد هـــذه    
  ، فكل ما وقع يف يدي من املراجع بلفظ: الرواية

  وصارم من سيوف هللا مسلول        ه  ـإن الرسول لنور ُيستضاء ب
  

مهند بدل صارم، فما أدري من أين جاءت هذه الرواية اليت عند بدل نور، و  فٌ يْ سَ لَ ويف لفظ:    
     ..فالعلم عند هللا ة؟!صوفيَّ  أصلية، أم من مصادرَ  اجلفري؟! هل هي من مصادرَ 

  فالذي عند احلاكم يف مستدركه.. عن موسى بن عقبة قال:   
  

  بن زهري بانت سعاد يف مسجده باملدينة، فلما بلغ قوله:  كعبُ   أنشد النيبَّ (     
  إن الرسول لسيف ُيستضاء به    وصارم من سيوف هللا مسلول
  يف فتية من قريش قال  قائلهم    ببطن مكة  ملا أسلموا زولـوا

  )بكمه إىل اخللق ليسمعوا منه... أشار رسول هللا     
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  ُخلق من نور  نقض زعم الصوفية في أن رسول هللا 
  

كما قال ذلك حممد   ُخلق من نور، ولكن هنا تنبيه طاملا أن كثرياً من الصوفية يقول أن النيب    
رض، وال رُأَي لـه ظـل : ( ومل يقع ظله علـى األ٢٢٦علوي مالكي يف كتابه "الذخائر احملمدية" ص

  يف مشس وال قمر؛ ألنه كان نورًا.. ) اهـ 
  )هـ١٤١٥يف عام  ولنا وقفات مع الصويف املالكي يف حوار رددنا على منكراته وضالالته(   

  

كمـا قـال   –أي مـن طـني  –مـن مـاء وتـراب  قَ ِلـبشـر خُ  كثري تعـاليق، فـالنيب منا  وهنا ال يلزم    
  )الكهف﴾ (مثلكم  إنما أنا ب لق ﴿تعاىل 

  

ويفـرتون علـى هللا الكـذب وهـم يعلمـون، حـىت  هـؤالء النـاس يغـالطون ويغـالون وحيرفـون،ولكنَّ    
وهــل يســتطيع البشــر أن يَعرجــوا  !؟بشــر أنــين ناقشــت أحــدهم، فقــال يل: كيــف تقــول أن النــيب 

  واملعراج.. إىل السماء يف قصة اإلسراء  ويقصد معراج النيب  !إىل السماء بدون ُأكسجني؟
  

ون علـى دُّ رُ يَــوهللا يثبتهـا لـه! فَـ  هل هذا إال جهل مركب، ينكرون البشرية لرسول هللا قلت: و    
  هللا وعلى رسول هللا، فهل بقي هلؤالء عقل؟!

  

يقـول أنـا بشـر! وهـم  فاهلل تعاىل يقول: أن الرسول بشر، وهم يقولون ليس ببشـر، والرسـول    
  ء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً.أدري ما هؤال يقولون: ال لست ببشر، فما

  

بالنار لقوهلم أن علياً هو هللا، فلمـا أراد أن حيـرقهم قـالوا  فهؤالء يشبهون الذين حرقهم علي    
  أنت هللا، وما حيرق بالنار إال رب النار.. 

ا إذ وما منع الناس أن يؤمنو ﴿: تعاىل عـنهمو  سبحانه ومثلهم كمثل الذين قال هللا   
ً* قـل لـو كـان فـي  اً رسـو ـ ـ أن قـالوا أبعـث هللا ب جاءهم الهـدى إ
ئكــة يمشــون مطمــأنين لنزلنــا علــيهم مــن الســماء ملكــاً  رض م ــ ا

 ً م وأعماهلم وعقائدهم.. (اإلسراء) ﴾رسو ت قلو   فتشا
  
  
  

  النور الذي يهدي هللا به إلى الحق
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اهلـدى الــذي يُهتـدى بــه إىل احلــق،  هــوفقصــيدته، ي قــال عنــه كعـب بــن زهـري يف النــور الـذ وأمـا   
اللفــظ ال خيتلــف يف املعــىن،  ، وهــذاأعــالههلــذا جــاءت روايــة ســيف بــدل نــور يف القصــيدة كمــا يف 

ــقِ  يلة؛ لكــون العــرب قــدمياً كــانوا إذا أرادوا اســتدعاء مــن حــوهلم مــن القــوم؛ أشــهروا ســيوفهم الصَّ
ـا مـن بُعـد، فيـأتون إليهـا ـا، هلـذا شـبَّ  فتربق ويظهر ملعا ـذا  النـيبَّ   ه كعـبٌ دايـة نورهـا وملعا

ديه. السيف   املضيء الذي يستضيء الناس 
  

د مــن الســيوف؛ لكــون الســيوف اهلنديــة كانــت مــن أحســن الســيوف، فهــي أمــا ختصــيص املهنَّــو    
  سيوف ملَّاعة قوية.

  

وه واتبعوا النور الـ ﴿قال تعاىل     ذي ُأنـزل فالذين آمنوا به وعزروه ون
  (األعراف)﴾ م المفلحون معه أولئك ه

فآمنوا با ورسوله والنور الذي أنزلنا وهللا بما تعملـون  ﴿ وقوله تعـاىل   
  )التغابن﴾ (خبير 

وكـذلك أوحينـا إليـك روحـاً مـن أمرنـا مـا كنـت تـدري مـا  ﴿وقوله تعـاىل    
يمان ولكن جعلناه نوراً  ادنـا نهدي بـه مـن نشـاء مـن عب الكتاب و ا

ــي  ــا ف ــه م ــذي ل اط هللا ال ــ اٍط مســتقيم*  ــ ــى  ــدي إل ــك لته وإن
مور  رض أ إلى هللا تصير ا   )الشورى﴾ (السموات وما في ا

اً ونـذيراً* وداعيـاً يا أيها النبي إنَّ  ﴿وقوله تعـاىل     ـ ا أرسلناك شاهداً ومب
اجاً منيراً  ِّ إلى هللا بإذنه و ً  لهـم مـن هللا لمؤمنين بأنَّ ا * وب فضـ

  ) األحزاب﴾ ( كبيراً 
  )النور﴾ (يهدي هللا لنوره من يشاء  ﴿تعاىل و  سبحانه وقوله    
م فهو على نور مـن ربـه فويـٌل  ﴿وقولـه     س ح هللا صدره ل أفمن 

ل مبـين   ) وقولـه ﴿الزمـر﴾ (للقاسية قلوبهم من ذكـر هللا أولئـك فـي ضـ
  )النور﴾ (ومن لم يجعل هللا له نوراً فما له من نور 

  

وغريها الكثري من اآليات اليت تبني لنا ما هو النـور الـذي يهـدي هللا بـه إىل احلـق مـن يشـاء مـن    
الذي جاء به من عند ربه، فهل كـان اجلفـري وغـريه  والنور حامًال هذا احلق عباده، فكان النيب 

  ا؟! من املتصوفة حيملون هذا النور، أم حياربونه بظالم البدع وتضليل الناس 
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أعطى بردته لكعب عندما مدحه، ليس فيه دليل على أن الرسول  فقول اجلفري أن الرسول    
  أجاز عمل الناس للموالد، ونصب املنابر ملدحه   املصاحب للرقص والسماع الصويف، فهـذا

بعـد هجائـه لـه، فتقـدم  فكل مـا يف قصـة كعـب بـن زهـري أنـه مـدح النـيب  كذب على الرسول 
ذه القصيدة ليبني توبته، وإقالعه عن اجلاهلية اجلهالء اليت كان عليها...  رسول هللا بني يدي 
  فتأمل!.

  

  تعالم الجفري وتدليسه في التصحيح وتلبيسه في التحقيق
  

قال اجلفري يف شريطه وتلبيسه وتدليسه: ( وقد ألف ابن سيد الناس كتاب مسـاه "مـنح املـدح"    
؛ ومــنهم ســيدنا ابــن عبــاس بــن عبــد املطلــب ذين مــدحوا النــيب مــن الصــحابة الــ ١١٩ذكــر فيــه 

،ويقول: إن العباس ألف مولداً فقال يف شـعره... اخل حـىت  بسند حسنفيما رواه الطرباين وغريه 
  إذا جاء إىل الساعة اليت ُولد فيها قال: 

  وأنت يوم ُولدت أشرقـت      األرض وضاءت بنورك األفق
  يا عماه.. ) اهـ فقال النيب: ال فض فاك   
كيــف يــدلس علـــى النــاس ويكــذب علــيهم بقولـــه رواه املتعــامل  بوس عْ انظــر إىل هــذا الـــدَّ قلــت:    

ن هذا احلديث الضعيف.   الطرباين بإسناد حسن! وكأنه من علماء اجلرح والتعديل، فُيَحسِّ
أنـه رجـل ولكن هذا ليس بغريب عليه، فهو كثرياً ما يصحح املوضوع من األحاديـث، ويـدعي ب   

صاحب شأن يف علم احلديث ويف رجال األسانيد، وقد بينت ضالله يف هذا البـاب يف ردي عليـه 
  يف رساليت "علي اجلفري وكشف تلبيساته ومالبساته وافرتاءاته" 

  فهنا يأيت حبديث ضعيف ليتعلق به يف املولد البدعي فيقول: أن العباس ألف مولدًا!    
: رواه الطـرباين ٨/٢١٨وقـال اهليثمـي يف "اجملمـع"  ٤١٦٧ين يف الكبري فاحلديث ضعيف رواه الطربا   

  وفيه من مل أعرفهم. 
ــَكْني الكــويف اخلــزاز؛ قــال احلــافظ بــن  قلــت: فيــه زكريــا بــن حيــىي بــن عمــر    بــن حصــن الطــائي، أبــو السُّ

    )صدوق له أوهام، ليَّنه بسببها الدارقطين..( حجر يف "التقريب": 
  :٤/٢١٣محدي السلفي جم الكبري"قال حمقق "املع    

ومضى خمتصـرًا. ورواه ابـن األثـري يف ُأسـد الغابـة مـن طريـق املصـنف يف  (.. وزحر بن حصن ال يُعرف   
  ترمجة خرمي هذا.)
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  في باب المدح  يحـمي جناب التوحيد  كيف كان النبي 
  

 تعـاىل حيـب املـدح، أمـا أنه كـان حيـب مـدح هللا تعـاىل، لكـون هللا فأقول: إن الثابت عن النيب    
إذا  فكـان ال حيبـه لنفسـه الكرميـة حلمايـة جنـاب التوحيـد كمـا تقـدم، هلـذا كـان مـن هديـه  هو 

  جاءه جاٍء ميدح هللا؛ قال له: هاِت!
قال: كنت شاعرًا، فقلت: يا رسـول هللا! امتـدحُت ريب، فقـال   ملا ثبت عن األسود بن سريع   

    اين.وصححه األلب ٨٦٥أخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ك ُحيبُّ احملامد )) : (( أَما إنَّ ربَّ  النيب 
  

أنـه قـال: قـدمت علـى  ميمـي عن األسود بن سريع  التَّ  ٣/٦١٥وجاء يف "مستدرك احلاكم"    
 هللا! قد قلت شعراً أثنيت فيه على هللا تبارك وتعـاىل ومـدحتك! فقـال  فقلت: يا نيبَّ  هللا  نيبِّ 

  ه ))على هللا تعاىل فهاته، وما مدحتين به فدعْ  ما أثنيتَ  (( أما
  (( أمسك )) - أي النيب  –فجعلت أنشده، فدخل رجٌل طوال أقىن فقال يل    
فلمــا خــرج قــال: (( هــات )) فقلــت مــن هــذا يــا نــيب هللا الــذي إذا دخــل قلــت: أمســك، وإذا    

  الباطل يف شيء ))  (( هذا عمر بن اخلطاب، وليس من خرج قلت: هات؟! قال 
  قال احلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. قال الذهيب: معمر بن بكار له مناكري.     

  

ترقـي احلـديث إىل  ٣١٧٩ذكرهـا األلبـاين رمحـه هللا يف الصـحيحة للحديث طرق أخـرى قلت:    
  احلُسن، فراجعها تزدد علماً.. 

  

لروايـــة: (( هـــذا رجـــل ال حيـــب  مـــر (( ولـــيس مـــن الباطـــل يف شـــيء )) أي ع قلـــت: قولـــه    
  ٧/٥٤٥والصحيحة ٣٤٢األدب املفرد الباطل، هذا عمر بن اخلطاب )) 

  

: يــا رســول هللا! مــدحت ريب هللا مبدحــة  قــال فيهــا األســود بــن ســريعوأمــا مــا جــاء يف روايــة    
    ٨٤٣و ٨٤٢رواه الطرباين (( هاِت وابدأ مبدحة هللا ))  ومدحتك مبدحة فقال 

(( أمــا مــا أثنيــت  األخــرى روايــةاليف  جــاء ، ألن تفســريهايُفهــم منهــا: امــدح هللا مث امــدحينفــال    
املتقدمة يف أعاله.. فتنبه! فاألحاديـث يؤخـذ مبجموعهـا،  على هللا فهِاتِه، وما مَدْحتين به فَدْعُه ))

      ومبا يفسر بعضها البعض، وخاصة أن الرواية مل تأِت فيها مث امدحين.. 
الـذي ضـعيف، ال العبـاس ر يا عبد هللا كيف دلَّس اجلفري على الناس ولبَّس، فأتى حبـديثفانظ   

باألحاديـــث الـــيت ختـــالف منهجـــه  ، ومل يـــأتِ لـــيس لـــه شـــاهد أو متـــابع؛ فقـــال هـــو حـــديث حســـن
  !وطريقته
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 رّ فإما أن يكون اجلفري ال يعـرف شـرط احلـديث احلسـن وإمـا أنـه يكـذب، وأحالمهـا مـر، واألَمـ   
ال ُيسـتغرب منـه؛ فقـد وهـذا  فهو أخطـر مـن الكـذب علـى النـاس، ذب على رسول هللا هو الك

أقرب أحاديث صحيحة كثرية حترم أشياء متفق على حترميها، ويصحح أحاديث أخرى كثـرية ضـعيفة 
 حتــرم أشــياء متفــق علــى حلهــا، وقــد يــذكر أحاديــث صــحيحة، ولكنــه يبرتهــا، أو يلــوي أعناقهــا..

  تياحاً.قناعة وارْ  دَ ازدِت◌َ ل يف ردي عليه.. فاطلبه..وقد بينتها  وهكذا..
  

  الشعر حسنه وقبـيحه
  

 والصـــحابة   واألعجـــب مـــن ذلـــك كلـــه: أن جتـــد اجلفـــري يســـتدل علـــى املولـــد مبـــا كـــان   
من الشعر املشتمل على احلق والتوحيد، فيتعلق به وهو أبعـد مـا   بن ثابت انه من حسَّ ونيسمع
  ن منه. و يك

  

  مطلق الشعر واستماعه؟!  عليكم! حرم رسول هللا فهل باهلل   
  بخاريرواه ال(( إن من الشعر حكمًة ))   أم قال   

  كقبيح الكالم ))  (( الشعر مبنزلة الكالم، حسنه كحسن الكالم، وقبيحهُ  وقوله  
   ١٢٥أخرجه البخاري يف األدب املفرد      

  

واحلمـد  مبدح هللا تعاىل لكون هللا حيـب املـدح  مسح لألسود بن سريع : أنهكما تقدم   بل إنه   
 محايــًة جلنــاب التوحيــد.. ُه ))؛تين بــه َفَدْعــل: (( ومــا مــدحْ فقــا ومل يســمح مبدحــه ،ســبحانه وتعــاىل

  وسد الذرائع املوصلة هلدمه..
  وغريه كعبد هللا بن رواحة  كان يتمثل بشيء من شعر بعض الصحابة   حىت أنه    
  فال ُأطيل.. حاوي يف "املشكل"املفرد ويف الشمائل للرتمذي والطَّ أنظرها يف األدب     

  

ــه الكــذب وا ويبغضــه فهــو الشــعر القبــيح أمــا الشــعر الــذي كــان ينهــى عنــه      لغلــو؛الــذي في
  رواه البخاري وغريه)) حاً، خري له من أن ميتلئ شعراً (( ألن ميتلَئ جوُف أحدكم قيْ  الذي قال عنه و 

ألم تر أنهم فـي  *والشعراء يتبعهم الغاوون ﴿هللا يف قوله وهم الذي عناهم    
﴾ إال مـا اسـتثىن هللا مـنهم فقـال كل واد يهيمون* وأنهم يقولون ما  يفعلـون 

وا مـن  ﴿ ـ إ الذين آمنوا وعملوا الصـالحات وذكـروا هللا كثيـراً وانت
  (الشعراء) ﴾بعد ما ُظِلموا وسيعلُم الذين ظلموا أي ُمنقلب ينقلبون 
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وعن أعراض  كان ينافح عن رسول هللا  حـسان 
   المسلمين

  

أم قـــال احلـــق املشـــتمل علـــى  هـــل غـــاىل يف رســـول هللا  يفعـــل! ذا كـــان حســـان مـــالننظـــر مث    
  ؟ وهل كان شعره مدحاً، أم كان منافحة عن رسول هللا  التوحيد؟

  

عن أيب سلمة بن  ١٥٦يف كتاب فضائل الصحابة حديث  ٧/١٦٤أخرج مسلم يف صحيحه    
قـال: (( أهجـوا قريشـاً، فأنـه أشـد عليهـا  عبد الرمحن عن عائشـة رضـي هللا عنهـا أن رسـول هللا 

مــن رشــٍق بالنْبــل )) فأرســل إىل ابــن رواحــة فقــال: (( أهجهــم )) فهجــاهم فلــم يـُــْرِض، فأرســل إىل  
لكــم أن إىل حســان بــن ثابــت، فلمــا دخــل عليــه قــال حســان: قــد آن كعــب بــن مالــك، مث أرســل 

 ل حيركــه، فقــال: والــذي بعثــك بــاحلقترســلوا إىل هــذا األســد الضــارب بذنبــه، مث أدلــع لســانه فجعــ
  ألفرِيـَنـَُّهم بلساين فري األدمي.

  : فقال رسول هللا    
ا، وإن يل فـيهم نسـباً حـىت يلخـص لـك نسـيب ))     (( ال تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسـا

ا رسول هللا قد خلـص يل نسـبك، والـذي بعثـك بـاحلق ألُسـلَّنَّك مـنهم  فأتاه حسان مث رجع فقال: ي
يقــول حلســان: (( إن روح  كمــا ُتســل الشــعرة مــن العجــني، قالــت عائشــة: فســمعت رســول هللا 

((      يقـول: الُقُدِس ال يزال يؤيـدك مـا نافحـَت عـن هللا ورسـوله )) وقالـت: مسعـت رسـول هللا 
   حلديث أصله يف البخاري يف كتاب املناقب.واهجاهم حسان فشفي وأشفى )) 

  

حســـاَن عنـــد عائشـــة  ويف البخـــاري أيضـــا ومســـلم يف املناقـــب أن عـــروة قـــال: ( ذهبـــت أســـبّ    
  )  فقالت: ال تسبه؛ فإنه كان ينافح عن رسول هللا 

جائه للمشركني..  فقوهلا ينافح أي يدافع عن النيب        وخياصم أعداءه 
  

   ٥/٥١أخرجه البخاري (( اهج املشركني، فإن جربيل معك ))  ن يقول حلسا وكان   
(( مـــن حيمـــي أعـــراض :  قـــال النـــيب  ٣١" يف كتـــاب املغـــازي حتـــت بـــاب البـــاري فـــتحويف "   

ــه ســيعينك  املســلمني؟ )) فقــام كعــب وابــن رواحــة وحســان، فقــال حلســان: (( أهجهــم أنــت! فإن
    عليهم روح القدس ))
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قال: (( أهجوا بالشعر، إن املؤمن جياهد  ن كعب بن مالك أن النيب ع ٣/٤٦٠يف املسند و    
  بنفسه وماله، والذي نفس حممد بيده كأمنا تنضحوهم بالنبل ))

: إن هللا على شرط الشيخني عـن كعـب أيضـاً أنـه قـال للنـيب  ٦/٣٨٧وجاء يف املسند أيضاً    
املـؤمن جياهـد بسـيفه ولسـانه، والـذي (( إن  عز وجـل قـد أنـزل يف الشـعر مـا أنـزل، فقـال النـيب 

م به نْضح النبل ))    نفسي بيده لكأنَّ ما ترمو
  

حـني أنـزل هللا   أيضـا علـى شـرط الشـيخني أن كعـب بـن مالـك ٣/٤٥٦ويف رواية يف املسـند    
فقال: إن هللا تبارك وتعاىل قد أنـزل يف الشـعر مـا قـد  تبارك وتعاىل يف الشعر ما أنزل؛ أتى النيب 

     (( إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه )) مت؛ وكيف ترى فيه؟ فقال النيب عل
ذكـــر احملامـــد  مــا حيبـــه هللا هـــوأخـــي املســلم هـــذه األحاديـــث الشـــريفة؛ جتـــد أن  يـــا فــإذا تأملـــت   

أعــراض ايــة ومح املنافحــة عــن دينــه، ومحايــة جنــاب التوحيــد، واملــدائح لــه ســبحانه وتعــاىل، وحيــب
  هاد يف سبيل هللا.اجل ناملسلمني، وكل ذلك م

إذا تأملت شعر حسان وغريه مـن الصـحابة الكـرام؛ وجدتـه شـعر حيـرك ويثـري سـاكن العزمـات و    
إىل أعلـــى املقامـــات وأرفـــع الـــدرجات، فينـــادوا بأشـــعارهم نـــداءات اإلميـــان، والطريـــق إىل اجلنـــان، 

ا إىل ديار األفيحدو حاديهم القلوب إىل جوار عالم الغيو  فشـعر يرشـد إىل  فـراح؛ب، ويسوقون 
  حجة، وآخر إىل تبصرة وعربة، ومن آخرين إىل فكرة يف آية دالة على رشد وردع ضاللة..

يــاً عــن مضــرةٍ  ، وبصــريةً يّ هكــذا كانــت أشــعارهم؛ إرشــاداً مــن َغــ     مــن عمــى، وأمــراً مبصــلحة، و
ى، وفيــه َقــعلــى تُـ إىل نــور، وإخراجــاً مــن ظلمــة، بــل وزجــراً عــن هــوى، وحثــاً  ومفســدة، بــل وهدايــةً 

ــاةً  جــالءً  ــه  و وجنــاة،  وعصــمةً  وشــفاءً  ودواءً  لقلــب وغــذاءً  لبصــرية، وحي كشــف شــبهة، وإيضــاح في
  برهان، وحتقيق حق، وإبطال باطل... 

  

ا أشعار مستمدة من نور الوحيني الشريفني، ومتلقَّ     ال مدرسـة  اة من مدرسة التصـفية والرتبيـة،أ
  عة من أوطان األحبة؛ رسول هللا وصحابته.. جممَّ الصوفية والتعمية، بل من مدرسة 

  

ك والبدع رضوا أم أبوا   أشعار الموالد هي منافحة عن ال
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ـــ    ـــد؛ فهـــي مســـتمدة مـــن حمـــيب الصُّ ـــانأمـــا أشـــعار املوال ـــدة األوث ـــريان لبان، وعب  ،واألشـــباح والن
بــأذواق الن، يَ َمــصــر مــع الْ رائــز للشــباب والنســوان، وحمركــي اخلهيجــي الغمومســتمدة أيضــاً مــن 

  ومواجيد الصوفية السذَّج باهلذيان..
!! كيف يقع ملن له أدىن بصرية وحيـاة قلـب: أن يتقـرب إىل هللا، ويـزداد إميانـاً وقربـاً بفيا للعج   

     عليه؛ بالتذاذه مبا هو بغيض إليه، مقيت عنده، ميقت قائله والراضي به؟!
الذين يعملون املوالد باملغاين والفرح والسرور يف فباهلل عليكم! أال تعجبون من هؤالء الصوفية    

؛ حيث انتقل عليه الصالة السـالم شهر ربيع األول، ويف يوم متفق عليه بني األمة أنه يوم موته 
  فيه إىل كرامة ربه عز وجل؟!

أال تعجبون مـنهم وهـم يفرحـون ويغنـون وينشـدون وحيـدون يف يـوم ُفجعـت فيـه األمـة وُأصـيبت    
  م ال يعدله غريه من املصائب أبدًا؟! مبصاب عظي

م حيبون الرسول        ؟! أال تعجبون مبوقف منهم كهذا، مث يدَّعون أ
م أصحاب قلوب خمسوف وممكورٌ       ا ومنكوسة؟! أال توافقون من قال عنهم: أ
م ال يصلحون لذوق وال حلس شرعي؟!       أال توافقون من قال عنهم: أ

  مبا يبغضه الرسول ورب الرسول؟! فيمن زعم أنه ميدح الرسول  وإالَّ ماذا نقول   
ــه     ــه، ويعقــد علي وأي غلــو أعظــم مــن أن يعلــق املــرء أملــه ورجــاءه مبخلــوق يــدعوه ويســتغيث ب

  اآلمال من دون هللا؟! 
بــل وأي مــدح، بــل وأي منافحــة عــن الشــرك عنــدما تســمع قصــيدة البوصــريي تتلــى للحاضــرين    

  حناء العامل؟! املوالد يف مجيع أ
  

  غلو البوصيري الذي  يدانيه أي غلو
  

وهـــذه مقتطفـــات مـــن قصـــيدة البوصـــريي الـــيت متثـــل أعلـــى غلـــو وإطـــراء، بـــل ويف قمـــة الشـــرك    
ا مؤلفها كل احلدود..ومظاهره    اليت جتاوز 

  فقال:     
  العـدم  إىل  الدنيـا  مل ختـرج   مـن      لواله ضرورة   اـالدني  و إىلـف تدعـوكي
  واحتكم ت مدحاً فيـهـشئ واحكم مبا       ي  نبيهـمـف  ه النصـارىـادعت ا ـدع م
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  الرمم دارس   ىـيدع ا امسه حني ـمـا      أحيـعظ آياتـه  درة ـاسبـت قـن  لـو
ـاـالرسـل الك  ىـأت ل آيـوك   م   ورهـن   نـم   اتصلـت فإمنـا       ـرام 

  مـالدي  من رشفاً  أو  البحر  من  لتمس      غرفاً ـم  هللا    ولـرس  نـم  م ـوكله
  مـوملتث  هـمن  ق ـملنتش   ىـوبـط ه      ظمـأع  مـض اً ـترب دلـيع ب ـال طي
  مـالقس  رورةـمب  ةـنسب ه ـمن قلب له       إن   نشقـمـال  رـبالقم ت ـمـأقس

  مـيض  مل هـمن  ـواراً ج ت ـنلو  إال        به  رتـواستج  اـً ر ضيمـما سامين الده
  مستلم رـخي من   الندى  استلمت إال     يده      من  الداريـن  عنـى  التمست  وال 
  مـالرس   األينق  ظهور  وقـوف  سعياً     ه   ساحت  ونـالعاف   مـمي   نـم  خري ا ـي

  دمـخلوا  رالشع  مضى يف ذنوب عمر     ه   ب   ليـأستق  ديـحـبـم  هـخـدمتـ
  ي مبنصرمـحبل وال  ي ــالنب  ن ـم       صـمبنتق  عهـدي اـفم  اـً ذنب آِت  إن 
  مـبالذم  اخللق ىـأوف و ـوه حممداً   ي      ـميتـبتس هــمن  ةـي ذمــإن لـف
  دمـالق  زلة ا ـل يـوإالَّ فق ًال ـفض  ذاً بيدي      ـآخ  اديـمع   يكـن  مـل  إن
  رمـحمت  غري  هـار منـاجل  عـأو يرج       ارمهـمك  راجـيالرم ـأن حي اه ـاشـح
  زمـملت  خري   الصيـخل  ه ـدتـوج       مـدائحه   أفكـاري  تـزمـأل  ذـومن
  مـيف األك  األزهار ت ـينب ا ـإنَّ احلي تربت        داً ـي  هـى منـوت الغنـن يفـول

  مـحلول احلادث العم  دـعن اك و ـس  به       ألـوذ  نم ي ـمال  قـرم اخللـيا أك
  مـمنتق باسم  ى ـجتل  مـريـالك إذا  ي      ـب  جاهك  ول هللاـرس  قـن يضيـول
  مـوالقل  وحالل  علم ك ـن علومـوم ا      ـهـوضرت اـودك الدنيـن جـإن مـف

  

  فإذا تأملت أيها القارئ هلذه األبيات! فما الذي تراه فيها؟   
  

وحيــد وحــق هللا علــى العبيــد، فهــل هــذه األبيــات منافحــة عــن التوحيــد، أم فــإن كنــت تعــرف الت   
  منافحة عن الشرك؟

  

عليـه الصـالة والسـالم يف منزلـة اإللـه  فتأمل يا عبد هللا يا مسلم! تأمل كيف جعـل هـؤالء النـيبَّ    
ا أي اآلخـرةالذي يغين ويفقر ويغفر ويقيل العثـرات، وهـو املـالذ وامللجـأ يف الـدنيا وضـ لـيس و  ،ر

  بل وله تصريف الكون كله، بل ومن علومه وليس كل علومه علم اللوح والقلم! هذا فحسب؛
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فمــاذا أبقــى أصــحاب املوالــد هلل تعــاىل بعــد أن عــد للمخلــوق مجيــع الكــون مبــا فيــه علــم اللــوح    
  والقلم وإجياد البشر؟! 

  

ى عنه النيب       ؟! أليس هذا هو اإلطراء بعينه الذي 
  ؟!ا بشخصية النيب ههذا هو اإلساءة بعينأليس    
  أليس هذا كفر أكفر من كفر اليهود والنصارى، بل وأكفر من كفر املشركني القدامى؟!   

  

، الـذين يفتخـرون برسـول هللا ومـن هـم  من هم املنافحون عن رسول هللا فأتساءل وأقول:    
لشـرك سدوا كل الثغرات املوصـلة إىل االذين  رسوًال، ومن هم ومن هم الذين رضوا برسول هللا 

  ن هم الراسخون يف العلم واملعرفة؟وم  أو مسبباته؟!
   أهم السلفيون، أم الصوفيون؟   

  وَمْن ِمَن الفريقني أحق باألمن، هل هم أصحاب املوالد، أم احملاربني للموالد؟!    
  

واملنــافح عــن التوحيــد ال فإنــه ينــافح عــن التوحيــد،  ال شــك أن الــذي ينــافح عــن رســول هللا    
  سبحانه وتعاىل.. واحملامد حيب املدحتعاىل  وهللا ،شك أنه ميدح هللا

  

الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم المنافحون عن هللا وعن رسول 
  هللا

  

  عـن التوحيـد وعـن حاملـه إلـيهم ! فوهللا مـا كـانوا إال منـافحني حال الصحابة لننظر إىل ف   
     فكان أحدهم يقول:

    رواه البخاري يف املغازي يف غزوة اخلندق  حنن الذين بايعوا حممداً    على اجلهاد ما بقينا أبداً          
  

  نايْ قنا وال صلَّ وال تصدَّ   لوال هللا ما  اهتدينا      وهللا     وآخر يقول:
  إن القينا  علينا     وثبِّت األقدامَ  فأنزلـْن سكينـةً                    

  أبيناأرادوا فتنـًة   إذا   ا   إنَّ  الذين قد بغوا علين                     
  علينا وبالصياح عوَّلوا   بنا أتينا     وحنن إن ِصيحَ                    

    أخرجه البخاري يف املغازي باب غزوة خيرب     وحنن عن فضلك ما استغنينا                                 
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قال: (( أصدق كلمة قاهلـا لبيـد: أال كـل شـيء مـا خـال هللا  بخاري يف األدب أنَّ النيب ويف ال   
  باطل.. فقال: وكاد أمية أن بن الصلت أن يسلم )) 

  

كمـا يف اخلنـدق، حـىت   يرجتزونـه بـني يـدي رسـول هللا داء الذي كانوا الكثري من هذا احلُ وهناك   
((  م أسود يقال له أجنشة حيدو، فقال له رسـول هللا يف بعض أسفاره وغال رسول هللا أنه كان 

  )) رواه البخاري يف األدب باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء. وحيك يا أجنشة، رويدك سوقك بالقوارير 

عنـدما  عائشة رضي هللا عنها على غناء القينتني يوم العيـد، فقـال أليب بكـر  وقد أقر النيب    
  ))  لقينتني: (( دعهما، فإن لكل قوم عيداً وهذا عيُدنا أهل اإلسالم أنكر عليها وعلى ا

  رواه البخاري يف العيدين، ومسلم يف العيدين باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه وغريمها..    
  

  وجاء يف صحيح مسلم يف الشعر عن عمرو بن الشريد بن السويد عن أبيه قال:   
  فقال: يوماً  ردفُت رسول هللا     
    ... )) فأنشده مائة قافية..(( هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء 

م إىل هللا    وحنـو هللا تعـاىل، جمتنبـون  ،هكذا كان احلادي واملنشد واملستنشد، كانوا يرجزون وقلو
  الغلو واإلطراء.

    التوحيدجناب توجيه نبوي عظيم في حماية 
  

   مسع ناساً يغنون يف عرس وهم يقولون: عندما النيب  ولكن انظر يا عبد هللا! ماذا قال   
  حبحن يف املربدش    يبـوأهدي هلا أكب                              

  وحبك يف النـادي    ويعلم ما يف غـد                                
  وزوجك يف  النادي    ويعلم ما يف غـد                ويف رواية:   
  (( ال يعلم ما يف غٍد إالَّ هللا سبحانه )) رسول هللا فقال    

  )وذكره األلباين يف آداب الزفاف.. .وقال على شرط مسلم ووافقه الذهيب ٢/١٨٥أخرجه احلاكم يف "املستدرك"  (  

حيمــي جنــاب التوحيــد، فــيعلم النــاس كيــف ينزلونــه  فــانظر يــا عبــد هللا! كيــف كــان رســول هللا    
  ! وتأمل ها، مث انظر ماذا فعل اجلفريزله هللا عليمنزلته اليت أن

مث يقول أن هذا مدح، ومن غوث وغياث يف الدنيا ويف الربزخ ويوم القيامة.  أن النيب  :قال    
  مينع املدح؟!

كية وبـيان ذلك   مدائح الصوفية وجد ورقص وذوق بعقائد 
  



  ١٠٠

م مـــن العامـــة الـــذين مـــا عرفـــوا مـــا وعنـــد أتباعـــه الصـــوفية، وغـــريه فمـــا هـــو املـــدح عنـــد اجلفـــري   
  الصوفية، وما دينهم ومنهاجهم؟!

ـــا حلواســـهجعـــل أشـــعار البوصـــريي والربعـــي جهـــة يُ  هـــو املـــدح عنـــدهم    ، م ومالئمـــاً هلـــمســـتلذ 
ون مثـــل قـــول اجلفـــري يف أحـــد وبان، فيقولـــمعهـــا رقـــص اهلـــذيان، ونقـــص املـــروءة بالـــذَّ  ونفريقصـــ
  :أشرطته

  )  الصويف إىل الذوبان يف املذكورهو أن يصل فيها وجائد الذكر ، و إن هذا من وجائد الذكر(    
بل وجعلهـا مـن األمـور املسـتحبة والسـنن  يَّة على السواء،رِ فْ اجلِ هكذا بعقيدة احللول الصوفية و    

  املؤكدة!
ـذا اهلـذيانوهـو يـدَّ انظر رسـاليت يف الـرد عليـه      اخـرتاق الغيـب يف الـذكر : أن الـذكر الصـويف هـوعي 

فـريى الـذاكر اللـوح احملفـوظ  ؛الـذي يوصـل إىل العـامل اآلخـر ؛وأنوار الذكر ،ووجائد الذكر، وذوق الذكر
إىل العـامل  رالغيـب، وينظـويقرأ منه وينظر إىل امللكوت األعلـى، فيكسـب بـذكره الصـويف الكشـف وعـامل 

  األعلى واجلنة والنار والعرش..إخل 
  

ـــذه فهـــل أنـــت صـــويف تبـــفيـــا أيهـــا املســـلم!     يح كـــل هـــذه الرتهـــات، حبجـــة التمتـــع وااللتـــذاذ 
  اخلرافات.. 

ــأن قــاإذن     ــوم فــال تعجــب مــن قــول اجلفــري أن عمــل املولــد ســنة مؤكــدة! ب س املولــد بصــيام ي
بغلو وإطراء البوصريي والربعي، فـوهللا مـا ؛   بن ثابت قاس منافحة حسانف االثنني، حىت تدرج

  ﴾با البيع مثل الرِّ  إنما ﴿: قاس إال قياس الذين قالو
  ؟ باهلذيان ان بشرك البوصريي والربعيسَ ان احلِ سَّ فأين منافحة حَ    
ـــا عـــالم الغيـــوب، بفتنـــة الغنـــاء الصـــويف اهلـــزاز     وأيـــن قيـــاس مـــن حيـــدو األرواح والقلـــوب إىل ر

  املهذار؟
يــد واملــذاويق جــة املعــارف واملواجقربــة وطاعــة حب الصــويف االهتــزازالــرقص و معــاذ هللا أن يكــون    

م مزاويق    -مجع لعبة املزويقة  –وكأ
  ىل هللا بالشرك وخمالفة أمر هللا.ومعاذ هللا أن يتقرب إ   
وغ وميتنع، مبا يس للحق والباطل ومعاذ هللا أن ُجيعل الذوق والوجد الصويف حاكم يُتحاكم عليه   

  ومبا هو صحيح أو فاسد.
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فقعـد جيعـل أربـاب ذوقـه  ؛نفسـه دَ بَـى الـدين؛ إال وقـد عَ فوهللا ما حّكم أحد ذوقه أو وجـده علـ   
  ؟!، بل ومؤكدةً ا سنناً علو جيرون إليها، وملاذا ووجده ديناً يُتقرب به إىل نفسه، وإالَّ فلماذا يشمِّ 

م؛ فهم عليها عاكفون؟!وجيعلو وملاذا      ا قبلة قلو
ر مولـد، ويف كـل سـنة مولـد، وهكـذا حىت صار يف كل يـوم مولـد، ويف كـل أسـبوع مولـد، ويف كـل شـه   

  دواليك..
يعبـدون أنفسـهم مبواجيـدهم وأذواقهـم وأحـواهلم،  العاديني يعبـدون هللا، واملَُتَصـوَِّفة الناسنرى ف   

علــى  أهــل الســنة الــذي عبــدوا هللاعيبــون ويــزدرون أخــذوا يســفهون ويو ومل يكتفــوا بكــل هــذا؛ بــل 
ولــده: ســفهاء أصــحاب هــراء وعبــث، وجهلــة مضــللني، اجلفــري يف شــريط م مــراد هللا، فقــالوا هلــم

         مطموسي البصرية، مل يفقهوا عن هللا..
خـــالف مـــراد هللا  مـــايعلم أن كـــل لـــاللبيـــب، وليضـــع نفســـه يف احملـــك، و  العبـــد فليتـــدبر وليتأمـــل   

و من العبد؛ فهو حظه وشهوته وعبادته نفسـه، مـاًال كـان، أو رياسـة، أو صـورة، أو حـاًال، أالديين 
  ذوقاً، أو وجدًا.

  

شعار في المساجد وما هو المسموح منه وما هو  إنشاد ا
  المحضور؟؟!

    

ينشــد  وقــد كــان حســان ( أمــا مــا قالــه اجلفــري يف شــريطه املخــبَّط بعشــوائية فكــره املخلَّــط:    
يومـاً املسـجد، فوجـده ينشـد  فـدخل عمـر  ،وحبضـرتهالشعر وميـدح الرسـول يف مسـجد الرسـول 

فغضب عمر فقال له حسان: لعلك غضبت من إنشادي الشـعر؟ فقـال: نعـم، فقـال لـه:  الشعر،
لقد كنت أنشده عند من هو خري منك. فقال أليب هريرة: هـل تشـهد أنَّ النـيب قـال لـه: (( اللهـم 

  أيده بروح القدس )) ؟ فقال: نعم. فقال عمر: إذاً أنصبوا له كرسي ينشد عليه الشعر.. ) اهـ 
  

  ا من تلبيسات اجلفري املتكررة واملزودة من التدليسات املزورة،قلت: وهذ   
  ؟!فأين املولد من منافحة حسان للدين، وتعزير وتوقري رسول رب العاملني   
  وهل كان شعر حسان كشعر الصوفية اخلرافية الشركية؟!   
  ومن كان يؤيد حسان وشعر حسان؟   
  !؟أليس هو روح القدس   
  الذي يأيت بالبيان عن هللا تعاىل؛ فتحىي به األرواح؟! و جربيل أليس روح القدس ه   
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ألــــيس معــــىن القــــدس الربكــــة، ومــــن أمســــاء هللا الُقــــدُّوس، ومعنــــاه الطــــاهر املنــــزه عــــن العيــــوب    
  والنقائص؟! 

عـت رسـول مسأٍ  اجلواب: بلى! فعندئذ نقول مقولـة أيب هريـرة عنـدما ُاستشـِهد فقيـل لـهكان فإذا     
    )ل: أجب عين أللهم أيده بروح القدس؛ فقال: نعم، أو بـ ( اللهم نعم..يقو  هللا 
فــنحن هنــا ال نريــد إعــادة مــا ســبق يف أعــاله، ولكــن نظيــف بعــض اإلضــافات الــيت لعلهــا تنفــع    

     املؤمنني.. فأقول:
أن تناشد األشـعار يف املسـجد منهـي عنهـا؛ كمـا جـاء يف حـديث  هو: إنَّ األصل يف هذا الباب   
رواه ــى عــن تناشــد األشــعار يف املســجد ))  رو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده: (( أن النــيب عمــ

  النسائي يف كتاب املساجد 
والنهــي يقتضــي التحــرمي، إال إذا جــاء حــديث آخــر ينــزل مــن التحــرمي إىل الكراهــة، أو اإلباحــة    

  بشروط، وهذا ما هو معلوم من األصول.. 
عمـر  رَّ ب قـال: َمـصـة يف الشـعر يف املسـجد، كحـديث ابـن املسـيّ ومبا أنه جـاءت أحاديـث الرخ   

حبســان بــن ثابــت، وهــو يُنشــد يف املســجد، فلحــظ إليــه، فقــال: قــد أنشــدُت، وفيــه مــن هــو خــري 
يقول: (( أجب عين، اللهم أيِّده بـروح  منك، مث التفت إىل أيب هريرة، فقال: أمسعت رسول هللا 

  همتفق علي الُقُدِس؟)) قال: نعم. )
أكثـــر مـــن مائـــة مـــرة يف املســـجد،  قـــال: شـــهدت النـــيب  ة رَ وجـــاء يف حـــديث جـــابر بـــن َمسُـــ   

ـــم معهـــم. رواه أمحـــد وأخرجـــه  وأصـــحابه يتـــذاكرون الشـــعر وأشـــياء مـــن أمـــر اجلاهليـــة، فرمبـــا تبسَّ
  الرتمذي ولفظه:

شـياء مـن أكثـر مـن مائـة مـرة، فكـان أصـحابه يتناشـدون الشـعر، ويتـذاكرون أ جالست النيبَّ    
  قال الرتمذي: حديث صحيح.أمر اجلاهلية، وهو ساكت، فرمبا تبسَّم معهم. 

  

حاديث بين الجمع :فعندها نقول     عية بالطرق ا داب ال   المرعية وا
الطرق بـال  ة،بـالطرق الشـرعية واملرعيَّـ فال بد من اجلمع بني األحاديـث الظـاهر منهـا التعـارض؛   

واليت ال ميكن أن تظهر لنا إال مبراعاة الطـرق الشـرعية  ذا تظهر لنا األحكام،و ة،يَّ رِ فْ الصوفية اجلِ 
ا حتصل مجيع املصاحل..   املرعية، و
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ـــرع اإلســـالمي     إذ إن مقاصـــد الشـــرع دائمـــاً مبنيـــة علـــى جلـــب املصـــاحل، ودفـــع املفاســـد، فالشَّ
ولـيس خاليـاً  وال تعـارض،لى لسان رسول هللا، فليس فيه عبـث ل من عند هللا عزَّ احلنيف شرع منَـ 

     من احلكمة واملنفعة، وإالَّ تناقضنا تناقض املبتدعة على مر العصور..
ــا أن نعــرف حكــم     ولكــي نعــرف املــانع يف احلــديث األول، واملبــيح يف احلــديث اآلخــر؛ البــد لن

  املانع من حيث كونه: هل هو مقصودًا، أو غري مقصود؟
للمــانع ومعنــاه ودليلــه.. مث مبــاذا رفــع الشــارع املــانع الــذي  مث يلــزم منــا أن نعلــم قصــد الشــارع   

؛ الفــرق بــني املــانع باألصــول الشــرعية واملرعيــة مث فلنبحــثقصــده يف األول، ومبــاذا توجــه قصــده؟ 
     املبيح مع التأمل يف الشروط اليت ُوضعت فيه.. وبني سببه، والفرق بينهوعلته و 

ا املكـــان، وخاصـــة أن كثـــرياً مـــن النـــاس قـــد ال وهـــذا يطـــول البحـــث يف هـــذه القضـــية يف هـــذ   
م حباجة إىل اسـتقراء  يستوعب التفاصيل، لكون املسألة حتتاج إىل تتبع كبري ودقيق من الُقرَّاء، أل

مـــة دعَّ يف املســألة الـــيت حتتـــاج إىل بيـــان، لتســـتوعب الـــدالالت ومــا يـــرد عليـــه مـــن املناقشـــات، وامل
ــا امل ن وجــه تفرعهــا، ســألة، ومــا يتفــرع عليهــا مــن األحكــام، وبيــابنمــاذج مــن األمثلــة الــيت تتضــح 

     .وهللا املستعان فيه أي كالم، وأي ادعاء،الذي يتأيد  هو فهذا وحتليلها وتلخيصها.
 :ولكننا إذا حبثنا يف مسألتنا هذه وغريها من املسائل يف ديننا احلنيف؛ فسوف جند بعد البحـث   

بعــد مــا تتبــني الشــروط، وهــذه الشــروط الزمــة، وفقــدها ال  وذلــكاملــراد واملقتضــي شــرعاً وســببه، 
  ميكن معرفة تأثري القصد يف املسألة..

  

أن النهي عن تناشد األشعار يف املساجد؛ إمنا هو حممول على األشـعار  :فعليه نقول فيما تقدَّم   
علـــى  ة املنافحـــة عـــن الشـــرك، واملشـــتملةاملشـــتملة علـــى املخالفـــات الشـــرعية، كأشـــعار الصـــوفيَّ 

علــى مــدح الظلمــة، املشــتملة و  علــى الــزور، والكــالم الســاقط، الســباب علــى أهــل احلــق، واحملتويــة
ــم، ملبتدعـة،احملتويـة علــى تــوقري او  وحنــو ذلـك؛ كاألشــعار الــيت يـرقص فيهــا التــالون هلــا،  والتفــاخر 

  على الدفوف واملزامري الشيطانية.. اخلواليت تشتمل 
حاً حـىت يريـه، خـري يْ (( ألن ميتلئ جوف أحدكم قَـ  عنها الرسول  وهذه األشعار هي اليت قال   

  له من أن ميتلئ شعراً )) 
وتشـمل  ومـدح الـدين، أما األشعار اليت تشـمل علـى املنافحـة عـن التوحيـد، وهجـاء املشـركني،   

وإقامـــة شـــريعته، ومدحـــه بطريقـــة التعظـــيم لدينـــه، وبيـــان ســـنته،  علـــى اخلـــري مـــن وتـــوقري النـــيب 



  ١٠٤

واخلاليــة مــن املخالفــات  غيــب يف اتباعــه، والتحــذير مــن خمالفتــه، ومحايــة أعــراض املســلمني،والرت 
  ، فيجوز إنشادها يف املساجد.املتقدمة واملبطلة الشرعية

إنشاد الشعر الحسـن فـي  باب :بون يف كتـبهموّ بَـ ـيُ الشعر احلسن؛ فَـ  وهو ما يسميه العلماء   
  .. المسجد

  (( الشعر مبنزلة الكالم؛ حسـنه كحسـن الكـالم، وقبيحـهُ  نها النيب وهذه األشعار اليت قال ع   
  كقبيح الكالم)) 

وعن عائشة رضي هللا عنها قالـت: الشـعر منـه حسـن ومنـه قبـيح، فخـذ باحلسـن، ودع القبـيح،    
  ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارًا، منها القصيدة فيها أربعون بيتاً، ودون ذلك.

  وباهلل التوفيق. يف األدب..رواه البخاري     
  

قيــاس الفــارق بالفــارق، وقيــاس الضــد بالضــد، وقيــاس  ؛ فهــوفقــول اجلفــري عــن شــعر حســان   
وقيــاس التوحيــد بالشــرك. فانتبــه مــن التــدليس والتلبــيس، والتعشــيش بالتغشــيش،  الســنن بالبــدع،

  ومن لسانه ندينه.. فكل هذا عند الصويف اجلفري مرهون بالدليل..
  

  الجفري للغناء الصوفي بطريقة تدليسيَّة تلبيسيَّة إبليسيَّة   استباحة
  

: ( وكـذلك عنـدما جـاء رسـول هللا مـن غـزوة مـن الغـزوات؛ وتكذيبـه أما قول اجلفري يف شريطه   
فتلقته جارية من النساء فقالت له: إين نذرت أن أضرب على رأسـك الـدف إن سـلَّمك هللا... مث 

! هل جيوز الوفاء بالنذر إن كان معصية، أو مكروه؟ أم جيوز الوفـاء بـه يقول اجلفري: يا أهل الفقه
 هـذا الـذي نْ ، مث قـال اجلفـري: َمـإذا كان حالل وجائز؟ مث قال: فقال هلا رسـول هللا: أوِف بنـذرك

  ؟! يستنـزه من ضرب ُدٍف فيه مدح للرسول 
  

ا: إن الوفاء بالنـذر ال جيـب يف وهذا يف البخاري، وذكر البخاري تعليقاً على هذ فقال اجلفري:   
املباحات، وضرب الدف مباح فوجـب الوفـاء بـه، ألنـه اقـرتن بـالفرح برسـول هللا، والفـرح برسـول 
ــا املبــاح ارتقــى إىل الطاعــة، فوجــب الوفــاء بــه حــاًال، وهــذا يف البخــاري... مث  هللا طاعــة إن اقــرتن 

نـاكري ال أحـد يـتكلم فيهـا مثـل الربـا ) يتهجم اجلفري فيقول: هم ينكـرون هـذه األشـياء، وهنـاك م
  اهـ 

  



  ١٠٥

قــد حاققنــا هــذا يف  نكثــريًا، وحنــلكــون اجلفــري يكــذب   ؛قلــت: عنــدما أقــول: شــريطه وتكذيبــه   
قـوًال  ويقـول ؛ بـلبـذلك ينسب هذا احلديث للبخـاري، ومل يكتـفهنا فها هو  عليه،بعض الردود 

  البخاري تعليقاً على هذا! صحيحه، ال تعليقاً، وال حتقيقاً؛ فقال: وذكر ليس يف
  

ذكـــر هـــذا احلـــديث احلـــافظ بـــن حجـــر رمحـــه هللا يف "الفـــتح" يف شـــرح كتـــاب  فـــأقول: إن الـــذي  
  ..٣١والنذور يف صحيح البخاري باب  األميان

ومــن املعلــوم أن احلــافظ ابــن حجــر مــن الــذين حققــوا مســألة الغنــاء واســتعمال آالت الطــرب    
  انِيَِّتها..حبرم مزف بأنواعها، وحكاواملع

وابن حجر كما هو معلوم هو من العلمـاء النقـاد اجلهابـذة، وهـذا يـدل داللـة كبـرية علـى كـذب    
     أوالً.هذا اجلفري على البخاري وشارحه، 

    ً ويف ابـن  ،٣٦٩١، ويف الرتمـذي ٥/٣٥٣خـارج الصـحيح، فهـو يف املسـند يف : احلـديثثانيا
    قال: ن بريدة ع (اإلحسان) ويف غريهم، ولفظه:٤٣٧١حبان 

 إنْ  نــذرتُ  فقالــت: إين كنــتُ  -ورجــع مــن بعــض مغازيــه  - أنَّ أمــًة ســوداء أتــت رســول هللا    
  بالدُّف وأتغىن؟ كهللا صاحلاً (ويف رواية: ساملاً)؛ أن أضرب عند كردَّ 
  مل تفعلي فال تفعلي )) فعلي، وإن كنت (( إن كنت فعلت ( ويف رواية: نذرت)؛ فا فقال    
وهـــي  (ويف روايـــة: أنــه علــي وعثمــان) ضــربْت، فــدخل أبــو بكــر وهـــي تضــرب، ودخــل غــريهف   

إسـتها مث قعـدت عليـه) وهـي تضرب، مث دخل عمر، قال: فجعلت دفَّها خلفها (ويف رواية: حتت 
  مقنَّعة.

س ههنـا ل(( إن الشيطان ليفرق (ويف رواية: ليخـاف) منـك يـا عمـر! أنـا جـا فقال رسول هللا    
، ودخـل هـؤالء وهـي تضـرب، فلمـا أن دخلـت أنـت يـا عمـر؛ فعلـْت مـا فعلـْت (ويف وهي تضرب

  واحلديث صحيح على شرط مسلم.. رواية: ألقت الدُّفَّ ))
   

إن مسألة مثل هذه املسألة تُعترب كغريهـا مـن املسـائل الـيت حتتـاج إىل بيـان، وتـدقيق كبـري  ثالثاً:   
اجلفـري يف إباحـة  َكتَـَعلُّـقِ   بِتَـَعلُّـقٍ  يـَتَـَعلَّـقَ ُمتَـَعلِّـقٌ  .. ألالّ الستيعاب األدلـة الـيت تـرد عليهـا املناقشـات

ـا املبـاح فيقول:  املالهي وأدوات الطرب على غري املراد.. ( والفرح برسـول هللا طاعـة إن اقـرتن 
  ارتقى إىل مستوى الطاعة فوجب الوفاء به حاًال ) اهـ –أي الدف  –
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حاديث أر قواع   ده العلماء  يفقهه الجفري المتفيهقجمع آخر بين ا
  

موافقـــاً  وقــد أحملــت يف أعــاله قبــل صــفحات قلـــيالت؛ أن أي فعــل يف الشــرع جيــب أن يكــون   
  فننظر: لقصد الشارع يف التشريع؛

  

هل الشارع قصد املنع أو قصد اإلباحة، حبيث ننظر إىل خطاب الشارع: هـل الفعـل داخـل يف    
ا، أو يف   املنهي عنها أو يف األمور اليت فيها ختيري؟! األمور املأمور 

  

   مث ننظر يف األدلـة؛ هـل هنـاك شـيء منهـا مـا خيـالف مـا تبنينـاه يف قصـد األعمـال، أي هـل فيهـا   
  ما خيالف قصد الشارع يف التشريع؟! - أي األدلة -
ا بعد التدقيق والتمحيص      ..فعندئذ نبين األحكام على مقتضى النتيجة اليت خرجنا 

  

احلكـم فيـه مـن عنــد  املتفيهـق املتحـذلق وهـذا الكـالم لـيس بسـهل، وال يسـتطيع أمثـال اجلفــري   
  هلذا تراه ال يبين علمه املنهار عليها.. نفسه كما يفعل يف أشرطته امللفقة..

  

أن يكون املسلم على بينة من دينـه؛ فـال ما أرسى قواعدها العلماء إال من أجل  ؛فهذه املسألة   
واه أن الذي يهواه من الدين.. يف الدين الدخيل، وال يدَّ يدخل    عي أحد 

ــا علــى ف    البينــة ال ميكــن أن تتحقــق إال بعــرض األدلــة الــيت تطلــب مــن العبــاد كيفيــة تطبيــق عباد
  مراد الشارع احلكيم تبارك وتعاىل.

  

، ويـدخل فالعبادات هلا أسـباب وعلـل وشـروط وموانـع وعـزائم ورخـص وصـحة وبطـالن وفسـاد   
  .املندوبات والسنن املؤكدات، واملكروهات، واملباحات، واحملرماتو  الواجبات فيها ما هو من

ـا صـحيحة أو باطلـة أو فاسـدة؛ جيـب النظـر فيهـا ويف أي     حىت األمـور الـيت يُـتكلم فيهـا يف كو
  تخيري..من أنواع األحكام تدخل، ويف أي األحكام جتري؛ لكون األحكام جتري يف الطلب أو ال

  :له ففي ردنا هنا على اجلفري أقول   
جـواز االحتفـال  ف والنـذرقصد الشارع يف حـديث الـدّ  جعلتَ  من أين لك هذا احلكم؟ حبيث   

عليــه أنــه داخــل حتــت اخلطــاب الشــرعي املطلــوب يف إقامــة األفــراح يف املوالــد  مث بنيــتَ باملوالــد، 
  البدعية!

عــل املولــد مقصــوداً للشــارع؛ حبيــث ســفهت كــل مــن منعــه أنــه ســنة مؤكــدة! فجعلــَت ف قلــتَ مثّ    
ــم  ضــاللة أُلبســت يف ديــن اإلســالم ظلمــاً وجــورًا، فقلــتَ و بدعــة  أّن املوالــد كلهــا وقــال عــنهم أ
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مطموســي البصــرية، ســفهاء وجهلــة مل يفقهــوا عــن هللا! وهــذا بقاعــدتك الــيت ترتــب عليهــا مقتضــى 
  ك وتسفيهك هلم..سبّ 

  

ـم، هذلكين أقول: إّن و     ا اهلراء من اجلفري املسكني قد استمده من الصوفية بسبب اتصـاله الوثيـق 
  حىت أوصله إىل القذف الشنيع يف أهل السنة على مر العصور.. 

  

وبـني  بنفسه، الذي أبرزه هوو أن يعرف الفرق بيننا وبني اجلفري؛ ويكفي املسلم العاقل الفاهم لدينه    
ن يف هــذا البحــث وهلل احلمــد قــد بينــا وأبرزنــا خصــائص أمثالــه، وســجلنا مــا بيننــا وبينــه مــن الفــوارق، وحنــ

انظـر  فالضـدان ال جيتمعـان، وهـذا مـن املُحـال مبكـان.. ؛عليه الفروق اليت ال يستطيع أحد أن جيمع بيننـا
   حظايت على "الرسائل الشمولية" للحميديمال

  

     أوِف بنذرك ))لصاحبته: ((  ف الذي قال رسول هللا نعود إىل حديث الدّ    
: إن قـــول اجلاريـــة الســـوداء رضـــي هللا عنهـــا: إين نـــذرت أن أضـــرب علـــى رأســـك أوالً فـــأقول:    

ــا ضــربته علــى رؤوس النــاس يف مجــٍع كمــا يف اجلمــوع الــيت يتخــذها  بالــدف.. فلــيس يف احلــديث أ
  الصوفية ديناً هلم ومنهجاً..

  

    ً حبا حقيقياً، كان نذراً ملا كـان فرحـاً منهـا بقـدوم   : إن نذر هذه اجلارية احملبة لرسول هللاثانيا
وهـذا دليـل علـى أن إقـرار ولـيس بعـد مماتـه،  صاحلاً ساملاً منتصرًا، وهذا يف حياتـه  رسول هللا 

  هلا؛ خلصوصيته هو وحده دون غريه. النيب 
  

علـى رؤوسـهم،  اهي رضي هللا عنه منتصراً ساملاً صاحلاً، فلم تضرب فغريه قد جاء مع النيب    
.. فكلــه فــرح، ولكــن ال مــن غريهــا، ال مــن أهلهــم، وال مــن غــري أهلهــم ومل ُيضــرب علــى رؤوســهم

واجـات، ملنافـاة ذلـك لعمـوم األدلـة احملرمـة للمعـازف والـدفوف يُقاس باألفراح كلهـا كالعيـدين والزَّ 
     يف غريمها..

باحلـديث الـذي فيـه غنـاء النـاس يف  ال جيـوز قيـاس فعـل اجلاريـة السـوداء رضـي هللا عنهـا ثالثا:   
  ات الوداع من مكة إىل املدينة بـ : طلع البدر علينا   من ثنيّ  يوم قدوم النيب 

حىت  -إال من رحم هللا منهم -كونوا كلهم الناس إن مل ي فهو حديث ال يصح قد اغرت به جلّ    
  لتأريخ اإلسالمي.صار هذا احلديث جزءاً ال يتجزأ من ا

ـــذه القصـــة الضـــعيفة جبـــواز  ســـف الشـــديد أن بعـــض مـــن ينتمـــي إىل الـــدعوةومـــع األ    اســـتدل 
 األناشـيد الــيت ُتســمى إســالمية، وهــي يف احلقيقــة أناشــيد صــوفية، حبيــث زعــم الغــزايل يف "اإلحيــاء"
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ا كانت  بالدف واألحلان. وهذا مما ال أصل له كما قال ذلك العراقي  –أي طلع البدر علينا  –أ
   ٥٩٨األلباين يف الضعيفة كذا وقد ضعف هذه القصة ابن القيم و  .٢/٢٤٤حياءيف خترجيه لإل

ة الّدف، واعتربوه مـن يَّ املذاهب األربعة وغريهم من األئمة األعالم متفقون على حرمانِ  رابعاً:   
املعــازف احملرمــة يف اإلســالم، كمــا هــو ثابــت يف كثــري مــن اآليــات واألحاديــث، إال مــا اســتثنوه مــن 

  يف األعراس والعيدين فقط.الّدف 
، وهـذا مـا ال  إن الذي فعلته اجلارية السـوداء هـو عبـارة عـن الفـرح بسـالمة النـيب  خامساً:   

 أعظــم بكثــري مــن الفــرح يف عــرس أو عيــد مشــروع.. يُقــاس بــه، لكــون الفــرح بســالمة الرســول 
لصــديق حســن خــان رمحــه هللا،  ٢/١٧٧" انظــر "الروضــة النديــة فالقصــة عبــارة عــن حادثــة عــني ال عمــوم هلــا..

  للخطايب.. ٤/٣٨٢و"معامل السنن" 
  عنهما.. هللا ر بريدة وحديث عائشة حديث بين الجمع  ال بد من سادساً:

  

 تغنيــان وعنــدي جاريتــان أمــا حــديث عائشــة رضــي هللا عنهــا: قالــت: دخــل علــيَّ رســول هللا    
أبو بكر فانتهرين وقـال: مزمـار الشـيطان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحوَّل وجهه ودخل 

غفـــل،  فمـــا ))همـــادعْ والســـالم فقـــال: ((؟! فأقبـــل عليـــه رســـول هللا عليـــه الصـــالة  عنـــد النـــيب 
ما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق واحلراب، فأمـا سـألت النـيب  وأمـا قـال  غمز

ده وهــو يقــول: ((دونكــم يــا بــين ((تشــتهني تنظــرين؟)) فقلــت: نعــم. فأقــامين وراء خــدي علــى خــ
  )) أرفدة)) حىت إذا مللت قال: ((حسبك.)) قلت: نعم، قال: ((فاذهيب 

  رواه البخاري يف كتاب العيدين: باب احلراب والدرق يوم العيد.    

دخـــل عليهـــا وعنـــدها جاريتـــان يف أيـــام مـــىن (يف عيـــد  روايـــة يف الصـــحيحني: أن أبـــا بكـــر ويف    
  بثوبه، فانتهرمها أبو بكر. متغشّ  ضربان، والنيب األضحى) تغنيان وت

ا أيام عيد ))  فكشف النيب       عن وجهه، وقال: (( دعهما يا أبا بكر، فإ

مسى غنـاء اجلـاريتني: مزمـارة الشـيطان، ومل ينكـر عليـه النـيب  أن أبا بكر  :ووجه االستدالل به   
 ،  لكونه  تعلًّم من النيب الشـيطان، فـزاد النـيب  أن ذلك من مزمارة  أبـا بكـر علمـاً حبيـث

الشـرعية وهـي العيـدان لـيس غريمهـا،  أن هـذا جيـوز يف األعيـادبـ علمه ما استثىن به الشـارع الكـرمي
   ُمَسلَّماً به، إال ما اْسُتْثِينَ.. هلذا مل ينكر يف هذه القصة اآلتية.. وهي يف:  فبقي إنكار أيب بكر 

ألمة السـوداء رضـي هللا عنهـا؛ ففيـه أن أبـا بكـر دخـل وهـي تضـرب، يف قصة ا حديث بريدة    
ومل ينكر عليها كما أنكر يف حديث عائشة رضـي هللا عنهـا، بـل ودخـل عثمـان، مث علـي رضـي هللا 
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؛ فجلســت علــى الــّدف لتخفيــه عنــه،  ا ومل ينكــرا، وإمنــا خافــت اجلاريــة عنــد دخــول عمــر مــعنه
     ك يا عمر! )): (( إن الشيطان ليْفرُق من فقال 

ــ يف الــدين واســتمرار حالــه علــى اجلــدّ  وهــذا دليــل علــى صــالبة عمــر     واحلــق احملــض،  ،فرْ الصِّ
  تثين. ف من املعازف احملرمة، إال ما اسأن الدّ  فمن األشياء اليت تعلمها عمر من النيب 

يف  اً أليب بكـر جاهزًا، كمـا كـان جـاهز  على اجلارية: لكان اجلواب من النيب  عمر فلو أنكر   
  حديث عائشة..

لعمـر: (( إن الشـيطان  عمر علم فعل اجلارية وبوضعها الّدف لتخفيه، هلذا قال النـيب  ولكنَّ    
  ليخاف منك يا عمر! ))

 األعيــاد واألعــراس، ويف ن ومــن عملــه إال مــا اســتثَين منــه يفالــدف مــن الشــيطا النــيب  فعــدَّ    
  ذا السبب الذي نذرته إلظهار فرحها.اغتفر هل خاصيته كما تقدم أنه 

ــه عــن عمــر لعلمهــا أن عمــر يعلــم     ــة أن وضــعت الــدف لتخفي الــدف أنَّ هلــذا صــدر مــن اجلاري
والعمل به من األشياء اليت أصلها من اللهو احملرم، هلـذا خشـيت مـن عمـر لعلَّـه ال يعلـم خبصـوص 

ة الشيطان الذي خياف ل عمر حبالحاهلا عندما دخ فشبه النيب  النذر واليمني الذي صدر منها،
بــل وقــال عنــه (( لــو كــان نــيب ،  رجــل ملهــم كمــا قــال عنــه النــيب   فعمــر مــن حضــور عمــر..

(( إن هللا جعـل احلـق علـى لسـان عمـر وقلبـه ))  وكـان يقـول بعدي، لكان عمر بن اخلطاب )) 
  الرتمذي وغريه بإسناد حسن اروامه

  ما كان يقول.ينزل القرآن على حنو  فكان عمر    
  طريفة حتكيها عائشة رضي هللا عنها فقالت: أخرى بالشيء يُذكر؛ فهذه قصة والشيء   
 –فإذا حبشـة تـُـْزِفُن  جالساً، فسمع لغطاً وصوت صبيان، فقام رسول هللا  كان رسول هللا     

ــ ــا عائشــة! تعــاَيلْ فــانظري ) -ة أي تــرقص رقصــات أفريقيَّ ) قالــت: والصــبيان حوهلــا. فقــال: (( ي
فجئــت، فوضــعت حليــي علــى منكــب رســول هللا، فجعلــت أنظــر إليهــا مــا بــني املنكــب إىل رأســه، 

  فقال: (( أما َشِبْعِت، أما شبعِت؟ )) قالت: فجعلت أقول: ال. ألنظر منزليت عنده.
(( إين ألنظر إىل شـياطني  إذ طلع عمر، قالت: فاْرَفضَّ الناس عنها، قالت: فقال رسول هللا    
  رواه الرتمذي بإسناد حسن..ن واإلنس قد فروا من عمر )) قالت فرجعت. اجل
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إىل الرفيـق األعلـى، فـال ميكـن ألي كـائٍن مـن كـان أن حيـتج بفعـل  أما اآلن! فقد انتقـل النـيب    
((   :احتج به فقد أبعد النجعة، وقال يف الدين ما ليس منـه، واملصـري نعنها، فماجلارية رضي هللا 
  لة، وكل ضاللة يف النار )) كل بدعة ضال

وهـــذا الـــذي خنشـــاه علـــى املســـلمني، فقـــد وقـــع الكثـــري مـــنهم بالبـــدع حبجـــج أوهـــى مـــن بيـــوت    
ويف أثنـــاء حياتـــه وهـــي مـــن خصوصـــياته، مث  العنكبـــوت، فيفعلـــون أفعـــاًال وقعـــت يف زمـــن النـــيب 

ا بعد موته    كما قاس اجلفري هذا الفعل بقوله يف شريطه:   يقيسو
  

ــام، وقــد ( مث     يوجــد يف املولــد دعــاء ومــن الــذي مينــع الــدعاء، مث القيــام فرحــاً بــوالدة ســيد األن
و الــذي كــان يقــوم لفاطمــة، وهــو هــصــحح النــووي جــزءاً أثبــت فيــه صــحة القيــام ألهــل الفضــل و 

قــال لســعد ابــن معــاذ: قومــوا لســيدكم.. واجلهلــة الــذين يقولــون: قومــوا لســيدكم ألنــه كــان الــذي 
  يأيت الرد قريباً إن شاء هللا وموا ساعدوا هذا املريض.. ) اهـمريضاً، أي ق

  

وهم ينكرون هذه األشياء وهناك مناكري ال أحد يتكلم فيها مثل الربـا ( قول اجلفري:  سابعاً:   
  ) اهـ
يف  خاصـة فـري حماضـرةقلت: وهل سكت العلماء، بله والعامة عـن إنكـار الربـا، وهـل عنـد اجل   

  إنكار منكر الربا؟
  

ـــم، والتصـــريح باالنتمـــاء إلـــيهم، وبـــالغلو الفـــاحش     أم حماضـــراته كلهـــا عـــن الصـــوفية والفخـــر 
م، والتزلــف ألشخاصــهم، و  الطعــن بالســلف، والكــذب املصــاحب يف بــإطرائهم، والتنطــع مبحابــا

  دليس والتغشيش؟!والسنة بالت ،والكذب على هللا يف تأويله القرآن بالتحريف ، بلعليهم
النـــاس بـــراء مـــن دائـــه بـــراءة الشـــمس مـــن فحماضـــراته! فـــال يرمـــي النـــاس بدائـــه، ي يف هـــذا الـــذ   

  اللمس، وبراءة يوسف من امرأة العزيز.. 
  األعالم؟!هللا وعلى رسول هللا وعلى األئمة ر الربا أعظم من منكر الكذب على كَ نْ مث هل مُ    
ـا اجلفـري إىل ال    رك األكـرب والـذنب الـذي ال شـوهل هناك منكـر أعظـم مـن البـدع الـيت وصـل 

  كاستغاثته باألموات من أنبياء وأولياء وصاحلني وطاحلني؟!  يُغفر؛
  وهل االستطالة يف أعراض املسلمني ليس مبنكر أعظم من الربا؟!    

   ١٤٣٣الصحيحة أرىب الربا شتم األعراض )) : ((  قال    
   ٣/٤١٨الصحيحة بغري حق )) (( إن أرىب الربا استطالة الرجل يف عرض أخيه  وقال     
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ال  وجاهـل فيشتم اجلفري كل من مل يعمل املولد ويقول عنـه جاهـل مطمـوس البصـرية، ومضـلل   
  يفقه عن هللا.. اخل  

  

وإذا رأى الشـعرة يف عـني فأقول: إذا كان بيت اجلفري من الزجاج؛ فال يرمـي النـاس باحلجـارة!    
  ..أحد، فال يتعامى عن اجلذع الذي يف عينه

  
  الدعاء الجفري والصوفي ممنوع في الموالد وفي غيرها

  

  أما قول اجلفري: ( مث يوجد يف املولد دعاء، ومن هذا الذي مينع الدعاء؟! ) اهـ    
فأقول: أي دعاء يدعو به اجلفري يف مولده؟! هل هو الذي صرح بـه يف شـريطه؛ مـن اسـتغاثته    

  ال أريد أن أطيل..ف شرك الصراح والكفر البواح؟!؟! أم األدعية اليت يف قصائد ال بالنيب 
  

  القيام في المولد بطريقة جفرية تدليسية تلبــيـسية تغـشـيشـية
  

  فرحاً بوالدة سيد األنام.. ) اهـ - أي للنيب  –أما قوله: ( مث القيام له    
   ٢٤تقدم الرد على هذه الرتهة ص قلت:   
لكـون  بوت، فهم ملا رأوا أن حديث اجلارية خاص للنيب الصويف اجلفري يتعلق خبيوط العنكف   

ــم مل يثبــت عــنهم  الصـحابة  كمــا تقــدم التحقيــق عنــه،   عملــوا عمــل اجلاريـة لغــري رســول هللا أ
، وبعضـهم يتطـور يف ةلكون حياته حياة دنيوية وليست برزخيَّـ حيضر املولد، قالوا: إذن الرسول 

اليت  بأذكارهم الصوفية فريقصون ويغنون وينشدون ويتلذذون ؛يةة دنيو الكالم فيقول: حياة برزخيَّ 
ــا علــى شــكل حلقــات ويقولــون كالمــاً فيهــا بأصــوات مرتفعــة ال يعــرف معناهــا إال مــن ســأهلم  يتلو

  :عنها، فيجلسون ويقفون يف مقابلة بعضهم البعض فيقولون
  

ع صـعود أيـديهم صـوات مـرة أخـرى مـهلل، اللهو، اللهو، هو، هو، هـو... مث ترتفـع األ ، يأْ هلل يأْ    
 البعض مـع الـبعض واضـعني أيـديهم علـى مناكـب بعضـهم بأذكـارهم املعلومـة.. وهبوطها، مث يدور

   وهذا يف بعض البلدان..
ـا بـالد     ـا يف اخلفـاء؛ كمـا يف الـبالد السـعودية، لكو ا، وإمنا يفعلو ويف بعض البلدان ال يظهرو

هــم يدســون عــن أهلهــا؛ ألال يُفضــحوا، وُيرتكــوا، وهــذا مــن قلــة قامــت علــى نبــذ البــدع والشــرك، ف
  البضاعة عندهم، وجٌنب يف املقابلة لديهم، فهم ال يأوون إىل ركن وثيق...



  ١١٢

جلفــري: فرحــاً بــوالدة ســيد ؛ قــاموا علــى أقــدامهم، كمــا يقــول ا فــإذا جــاء ذكــر مولــد النــيب    
    األنام..

ات البوصـريي ربكـاً بشـركيَّ إالَّ بـردة البوصـريي؛ فاكتسـوها ت ؛ فلم جيـدوا ملا فقدوا آثار النيب و    
ا إىل الرسول  ،اتهوكفريّ  ، ففـاقوا بشـركهم  فجعلوا قصيدة الربدة رمزاً وصنماً وطاغوتاً يتقربون 

ا إىل هللا.. م يتقربون    هذا شرك اجلاهلية الذين اختذوا أصنامهم وأوثا
ـــر؛ قـــالو      ونضـــع الســـجادة علـــى  ا: نلـــبس العمامـــة، ونتقلـــد الســـبح،وملـــا مل جيـــدوا حقيقـــة األث

  حة عن السبحة"ـانظر رساليت "مل لنا بني األمم.. اً ليكون هذا رمز  فاألكتا
  

هكذا الصوفية على مر العصور، فكثرياً ما تقرأ عنهم أن فالن ورث اخلرقـة عـن عـالن، وفـالن    
. وعن..، وهكذا الكثري من املـراءاة الـيت الن ورث احلقيقة عن.. وعن.ت، وفة عن فلتانبَّ ورث اجلُ 

ــا مبــا مل يفعلــوا، فنعــوذ بــاهلل مــن قبــائحهم الــيت مــا وصــلوا إليهــا إال عــن طريــق  حيبــون أن ُحيمــدوا 
و اجلفــري مــن دعاتــه.. وهللا تعــاىل حيكــم بيننــا بــاحلق وهــو خــري  الصــويف اخلــرايف، الــوهم والتضــليل

  احلاكمني..  
د بحديث غير لفظه ونفى قيام المولفي قياس الجفري 

  قصده
  

: ، فقـالحبـديث أسـاء فهمـه ولفظـه فيـهيف املوالد ة اجلفري وهو يقيس خرافته القياميَّ  فانظر إىل   
  )   لسيدكم ( وهو الذي قال لسعد بن معاذ: قوموا

ومل يكتـــف بفضـــيحة جهلـــة! فأخـــذ يســـفه املخـــالفني لفهمـــه جبهلـــه فيقـــول: ( واجلهلـــة الـــذين    
     ا لسيدكم ألنه كان مريضاً، أي قوموا ساعدوا هذا املريض.) اهـيقولون: قومو 

ذا العناد إال من جهله    حيضـر املولـد، فيقـوم مرحـب  ؛ فهو يعتقـد أن النـيب فاجلفري ما ُأويت 
الشـفاعة والغياثـة، فقـد مسعنـاه  ة، فينتظـر مـن النـيب وحميي برفقة فرقة األناشـيد الصـوفية الشـركيَّ 

يغيــث بروحــه، وهــذا األصــل، وميكــن أن يغيــث جبســده، وهــذا  ه يقــول أن النــيب يف شــريط لــه أنــ
ويقــول أنــه يســتطيع أن يغيــث مليــون يف حلظــة.. والكثــري مــن الشــركيات الــيت إن مل يتــب  جمــرب..
   وبئس القرار.. منها...

فــاجلفري خــالف شــيخه حممــد علــوي املــالكي الــذي شــدد علــى أن الرســول حيضــر يف املوالــد    
  ٢٥حول االحتفال باملولد النبوي الشريف" صعم أنه حيضر بروحه، أنظر كتابه "ه، فز جبسد
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  احلقائق الشرعية بالكالم العاطل. االباطل، ونفو فخاض كل منهما يف    
لن خيرج من قربه قبل يوم القيامة، ولن يتصل بأحد من أهـل الـدنيا بعـد مفارقتهـا،  الرسول ف   

أعلـى درجـة نعـيم، وروحـه الشـريفة يف أعلـى عليـني، عنـد ربـه يف دار  منعَّم يف قـربه علـى بل هو 
ثـم إنكـم بعـد ذلـك  ﴿الكرامة فاتفاق املسلمني العاقلني، كمـا قـال تعـاىل يف أحكـم التنزيـل 

  (املؤمنون)﴾ لميتون ثم إنكم يوم القيامة ُتبعثون 
عند  إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة ﴿ وقال تعاىل عن نبيه    

  ) الزمر( ﴾ربكم تختصمون 
رواه مسـلم ع )) (( أنا أول من ينشق عنه القرب يوم القيامة، وأنـا أول شـافع، وأول مشـفّ  وقال    

  وغريه 
  

 ﴿ فيون؟! ولكن يف يوم التناد خنتصم:   فأقول أي الفريقني منا على احلق، آجلفريون، أم السل   
إذ جاء ألـيس فـي دق فمن أظلم ممن كَذب على هللا وكذَّب بالص

جهنم مثـًوى للكـافرين* والـذي جـاء بالصـدق وصـدَّق بـه ُأولئـك هـم 
     ) الزمر﴾ (المتقون 

  ألهل الفضل.) اهـ النووي جزءاً أثبت فيه صحة القيامأما قول اجلفري: ( وقد ألف    
عنـه هللا ل الـذي قـا س على الناس يف القيام للحي، فاستدل بـه لقيامـه لرسـول هللا فأقول: لبَّ    

ن أن كــأنــه ميــت والنــاس ميتــون، فخــالف الــدين القــومي الــذي بــني فيــه رب العــاملني أن اخللــد ال مي
ذلـك  ﴿ : عنـهتعاىل و  هللا سبحانه يكون ألحد يف هذه الدنيا، وإمنا يكون يف اآلخرة، الذي قال

  (ق)﴾ د ويوم الخل
  

  بس على عباد هللا؟! فباهلل كيف يؤمتن اجلفري يف نقل أو وصل، وهو يدلس ويل   
        ين عليـــه الســـباب الشـــتائم علـــى العلمـــاء؛ فيقـــول: ( وهـــومث لننظـــر إىل تلبـــيس آخـــر منـــه يبـــ   
 قومــوا لســيدكم.) معــاذ:الــذي كــان يقــوم لفاطمــة، وهــو الــذي قــال لســعد بــن  - أي النــيب  -

نـه كـان مريضـاً؛ واجلهلـة الـذين يقولـون: قومـوا لسـيدكم أل( فيتهجم بالسب علـى السـلف بقولـه: 
  أي قوموا ساعدوا هذا املريض.. ) اهـ 

  

وإالَّ فاحلــديث لــيس  قلــت: مــا اجلهلــة إال اجلفــري ومــن معــه الــذين يصــاحبونه حــىت يف جهلــه،   
  اخلرايف.. ، وذوقهبأفيون عقله، ومزاج فكره الصويف يف شريطه اجلفري لفظه كما أذاعه

  



  ١١٤

الــذي ينكــره  ا هــو لســبب مرضــهيــام إىل ســعد إمنــالصــحابة بالق فاحلــديث الــذي أمــر النــيب    
-..)) ومل يقـل: قومـوا لسـيدكم! فخلـط اجلفـري إىل سـيدكم(( قوموا  ، هلذا قال النيب اجلفري

ـــ ) ليــربر بدعــة القيــام يف املولــد. فــانظر إىل بضــاعته اخلاســرة أمــام  –كعادتــه  بــني ( إىل ) وبــني ( ل
ُهِقه علـ السنة الكاسرة.. ى قـول هللا تعـاىل يف واو اجلماعـة، وهنـا حتريفـه وتدليسـه يف وقد تقدم تـََفيـْ

  الذي يدَّعي أنه من آله..  قول النيب 
فــنحن نرجــع املســلمني كعادتنــا إىل النصــوص واملراجــع؛ لــيعلم املســلمون ديــنهم بــدليل اليقــني؛     

  ال على فهم اجلفري السقيم: كتاب هللا وسنة رسوله على فهم السلف الصاحل...
  

، وغريمهـــا مـــن حـــديث أيب ٥٢١٥، وأبـــو داود ٤/١٧٥اإلمـــام البخـــاري يف صـــحيحه خـــرج أ   
إليـه؛ فجـاء، فقـال  قال: ( أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النيب   يّ رِ دْ سعيد اخلُ 

  (( قومـــوا إىل ســـيدكم، أو قـــال: خـــريكم )) فقعـــد عنـــد النـــيب  ـــوا علـــى فقـــال: (( هـــؤالء نزل
 أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسيب ذراريهم، فقال: (( لقد حكمت مبا حكم حكمك )) قال: فإين

  ٣٠انظر الفتح شرح املغازي باب به امللك )) 
  

حممد بن عمرو عن أبيه عن علقمة بن  عنبإسناد حسن  ٦/١٤١وجاء يف مسند اإلمام أمحد    
  قالت رضي هللا عنها وأرضاها::  عائشة يف قصة سعد بن معاذ  وقاص عن

 وئيـــد األرض ورائـــي، يعـــين حـــسّ  فـــو آثـــار النـــاس، قالـــت: فســـمعتُ خرجـــت يـــوم اخلنـــدق أقْ (    
س حيمــل جمنَّــه، ، فــإذا أنــا بســعد بــن معــاذ ومعــه ابــن أخيــه احلــارث بــن أوْ األرض، قالــت: فالتفــتُّ 

ســـعد وعليـــه درع مـــن حديـــد قـــد خرجـــت منهـــا أطرافـــه، فأنـــا  قالـــت: فجلســـت إىل األرض، فمـــرَّ 
  ف سعد، قالت: فمّر وهو يرجتز ويقول:أختوف على أطرا

   

  ما أحسن املوت إذا حان األجلْ    ْل  ـا مجـليت قليًال يدرك اهلْيج                  
  

قالــت: فقمــت فاقتحمــت حديقــة، فــإذا فيهــا نفــر مــن املســلمني، وإذا فيهــا عمــر بــن اخلطــاب،    
ك؟! لعمـري وهللا إنـك جلريئـة! ومـا وفيهم رجل عليه سبغة له، يعين: مغفرًا، فقال عمر: ما جـاء بـ

انشـقت يل ز؟ قالـت: فمـا زال يلـومين حـىت متنيـت أن األرض يؤمنك أن يكون بـالء أو يكـون حتـوّ 
  ساعتئذ فدخلت فيها.

قالــت: فرفــع الرجــل الســبغة عــن وجهــه، فــإذا طلحــة بــن عبيــد هللا، فقــال: يــا عمــر إنــك قــد    
  الَّ إىل هللا عز وجل؟! ز أو الفرار إحوّ أكثرت منذ اليوم، وأين التّ 
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قــة بســهم لــه، فقــال لــه: رِ مــن قــريش يقــال لــه: ابــن العَ قالــت: ويرمــي ســعداً رجــٌل مــن املشــركني    
ال متتين حىت  ة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا هللا عز وجل سعٌد فقال: اللهمقَ رِ خذها وأنا ابن العَ 

  تقر عيين من قريظة.
هليــة، قالــت: فرقــى َكَلَمــُه (أي جرحــه) وبعــث هللا عــز وجــل قالــت: وكــانوا حلفــاء مواليــه يف اجلا   

الريح على املشركني، فكفى هللا املؤمنني القتال، وكان هللا قوياً عزيزًا، فلحق أبـو سـفيان ومـن معـه 
بتهامة، وحلق عيينة بن بـدر ومـن معـه بنجـد، ورجعـت بنـوا قريظـة فتحصـنوا يف صياصـيهم، ورجـع 

  من أدم فضربت على سعد يف املسجد. ةضع السالح، وأمر بقبَّ  املدينة، فو إىل رسول هللا 
علــى ثنايــاه لنقــع الغبــار، فقــال: أَو قــد وضــعت الســالح؟ وهللا مــا  وإنَّ  قالــت: فجــاء جربيــل    

ألمتـه،  وضعت املالئكة بعد السالح، ُأخرج إىل بـين قريظـة فقـاتلهم، قالـت: فلـبس رسـول هللا 
فمـــر علـــى غـــنم وهـــم جـــريان املســـجد  رجـــوا، فخـــرج رســـول هللا حيـــل أن خيوأذن يف النـــاس بالرَّ 

  )) بكم؟ رَّ ممن (( حوله، فقال: 
، فقالـت: فأتـاهم بنا دحية الكليب، وكـان دحيـة الكلـيب تشـبه حليتـه ووجهـه جربيـل  قالوا: مرَّ    

 فحاصرهم مخساً وعشرين ليلة، فلما اشـتد حصـرهم، واشـتد الـبالء قيـل هلـم: انزلـوا رسول هللا 
لبابـة بـن عبـد املنـذر؛ فأشـار إلـيهم أنـه  افاستشـاروا أبـ صلى هللا عليـه وسـلمعلى حكم رسول هللا 

سـعد بـن  حكـم ((انزلـوا علـى: الذبح، قالوا: ننزل على حكم سـعد بـن معـاذ، فقـال رسـول هللا 
    معاذ))

ف، وقـد إىل سعد بـن معـاذ، فـأيت بـه علـى محـار عليـه أكـاف مـن ليـ فنزلوا، وبعث رسول هللا    
ُمحل عليه، وحف به قومه فقالوا: يا أبا عمرو! حلفاؤك ومواليـك وأهـل النكايـة ومـن قـد علمـت، 
ومل يرجع إليهم شيئاً، وال يلتفـت إلـيهم، حـىت إذا دنـا مـن دورهـم؛ التفـت إىل قومـه فقـال: قـد آن 

قال: (( قومـوا  ال أبو سعيد: فلما طلع على رسول هللا يل أن ال أبايل يف هللا لومة الئم، قال: ق
  فأْنزِلوه )) إىل سيدكم

  فقال عمر: سيدنا هللا عز وجل، قال: (( أنزِلوه ))   
  حكم فيهم)) : (( أُ فأنَزلوه، قال رسول هللا    
 قال سعد: فإين أحكم أن تقتل مقاتلهم، وتسىب ذراريهـم، وتقسـم أمـواهلم، فقـال رسـول هللا    
  .))رسوله لقد حكمت حبكم هللا عز وجل، وحكم((



  ١١٦

مـن حـرب قـريش شـيئاً؛ فـأبقين  قالت: مث دعا سعد، قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك    
  احلرب بينه وبينهم؛ فاقبضين إليك.هلا، وإن كنت قطعت 

قالــت: فــانفجر كلمــه، وكــان قــد بــرئ حــىت مــا يــرى منــه إال مثــل اخلــرص، ورجــع إىل قبتــه الــيت    
  . ضرب عليه رسول هللا 

  عائشة: قالت   
وأبو بكـر وعمـر، قالـت: فوالـذي نفـس حممـد بيـده إين ألعـرف بكـاء عمـر  فحضره رسول هللا  

  ﴾ رحماء بينهم  ﴿من بكاء أيب بكر وأنا يف حجريت، وكانوا كما قال هللا عز وجل 
  يصنع؟ قال علقمة: قلت: أْي أمه! كيف كان رسول هللا     

     )كنه كان إذا وجد؛ فإمنا هو آخذ بلحيته.قالت: كانت عينه ال تدمع على أحد، ول    
كـان جرحيـاً مريضـاً قـد ُضـربت لـه قبـة يف املسـجد ملرضـه، مث ُمحـل   ففي هذه القصة أن سعداً    

  على محار كما هو واضح من القصة.. وهذا كله دليل على أن الرجل مريض!
  أوالً..وهذا  فينكر اجلفري هذا،   
اً:    (( قومــوا إىل ســيدكم )) فقــال حمرفــاً  حلــديث؛ فبــّدل قــول النــيب لفــظ ا اجلفــري غــريَّ  ثاني

  للفظه، ليبدل معناه ودرايته، فقال: قوموا لسيدكم..
وهذا اللفظ الـذي جـاء بـه اجلفـري لـيس لـه أصـل يف السـنة، فجعـل مـن هـذه التحريـف للفـظ؛    

تاناً  أن القيـام يف املولـد مشـروع،  ، وتدليساً وتلبيساً؛حتريفا للمعىن، كل ذلك ليثبت للناس زوراً و
ً غير الذي قيـل  ﴿ملؤكدات املسـلَّمات.. اوأنه من السنن  فبدَّل الذين ظلموا قو

   ﴾ لهم 
يف احلــديث (( فــأنزلوه )) ألن هــذا يعــين ســبب أمــر  وال بــد مــن أن ينكــر اجلفــري قــول النــيب    

  وهو جريح..  إلنزاله  هلم بالقيام إليه، وإالَّ فال معىن للقيام إذا مل يكن النيب 
أن أمر القيام إليه إلنزاله من أجل كونه  ىطع علاللنص الق ،فاستدالل اجلفري استدالل ساقط   

  مريضاً ُمصاباً.. 
ذا احلديث يف كتابه "القيام" يرده قـول إمـام األئمـة عليـه     أما استدالل اإلمام النووي رمحه هللا 

   هذا؟ أم يقدم قول غري النيب من األنام؟ وهل يفعل اجلفري  الصالة والسالم.
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وقــد  ،اخل، أو قيــام الــبعض لبعضــهم مكــروهالثابــت الصــحيح مــن املســألة أن القيــام للــدأمــا و    
فقــال: ( مــا كــان  وهــو حيــدث عــن الصــحابة الكــرام  جــاءت هــذه الداللــة مــن حــديث أنــس 

مـون لـه؛ ملـا يعلمـون مـن كراهيتـه وكانوا ال يقو  شخص يف الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول هللا 
  الرتمذي وهو على شرط مسلم.أخرجه البخاري يف األدب املفرد و لذلك ) 

  وقد بوب الرتمذي رمحه هللا يف سننه: باب ما جاء يف كراهية قيام الرجل للرجل.    
، فمــن بــاب أوىل أن يكرهــه مــع عصــمته مــن نزعــات الشــيطان؛ كــان يكــره القيــام لــه  فــالنيب   
  ليس مبعصوم، وُخيشى عليه الفتنة. كل من كان دون النيب ه، فلغري 
ــــا     والــــذي أخشــــاه مــــن املتصــــوفة هــــو االســــتدالل بأحاديــــث ضــــعيفة أو موضــــوعة؛ ليبطلــــوا 

م ال  األحاديـــث الصـــحيحة الشـــريفة، مثـــل حـــديث ( يقـــوم الرجـــل للرجـــل، إال بـــين هاشـــم؛ فـــإ
    ٣٤٥باين يف الضعيفة ذكره األل يقومون ألحد ) وهذا احلديث موضوع،

  

فاجلفري مل يكتف بكل ترهاته، بـل أخـذ بالتسـفيه والتجـريح علـى كـل مـن مل يقـل بقولـه، وعـده    
    من اجلهلة.. فرمتين بدائها وانسلت..

  

ب علـم فضـًال ِلـيْ وَ علـى طُ  التـدليس والتلبـيس ه يسـتطيعمـا أظنّـ ويف غريه فاجلفري يف هذا املقام   
علوم الكتاب والسنة، فالذي يريده اجلفري مفضوح، فرييـد إرضـاء النـاس عامل ب عن طالب علم أو

علــى مــا اعتــاده مــن مشــاخيه الصــوفية، فهــو يريــد أن حييــي بــدعهم الــيت مــا زلنــا وهلل احلمــد منيتهــا 
 بالســنن واتبــاع النــيب قائــد خــري األمــم، فــنحن حنيــي الســنن لتمــوت البــدع، وليـــبقى ديــن حممــد 

  ليه..منتصراً على كل دخيل ع
  

  القيام له؟ فإن كان اجلواب بنعم!  مث لنسأل اجلفري: هل كره الرسول    
  

م ال يقومـون لـه ملعـرفتهم  فأقول: هـل ثبـت عنـدك يقينـاً أنـه      كـره هـذا، ومحـل النـاس عليـه لكـو
  كراهته هلذا؟ فإن كان اجلواب بنعم! 

  

  يف حياته أم ال؟ رافقناه فأقول: هل ينبغي لنا أن نفعل هذا الفعل إن كنا صحابته و     
  فإن كان اجلواب بنعم!   
  فأقول هل يسعنا ما وسع الصحابة أم ال يسعنا؟ فإن قال نعم!    
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أم  فكيف بعد وفاته؟! فهـل حنـن فعـال أُمنـاء يف نقـل ديـن النـيب  فأقول: هذا يف زمن النيب    
ل حـذر حتـذيراً يفهمـه العاقـ و حنرف يف دينه فنخـون هـذه األمانـة؟ أم نتجـرأ يف التقـول عليـه وهـ

   ؟مقعده من النار.. اخلائف؛ بأن الذي يتقول عليه متبوئ
  أما إذا اجلواب: بال! فأقول: و     
     ؟وفعل الصحابة جتاهه هل أنت يا جفري! مستقبح فعل النيب    
ت مـن اوهل يبقى الرجل على إسالمه إذا كان هذا حاله، وحنن قـد رأينـاك كثـرياً مـا تسـتدل بآيـ   

ولتقرب أحاديث يف صحيح السنة حبجة أن القرآن خيالفها، والقرآن  القرآن لتحرف معناها املراد؛
ى أشـرطة مسعناهـا منـك مـن أبعد ما يكون من هذه التهمة، وقد بينا هـذا احلـال عنـدك يف ردنـا علـ

  حماضراتك!
ة، بـل وخـروج مـن وهل هذا الذي تتالعب بـه إال مـروق مـن الـدين كمـا ميـرق السـهم مـن الرميـ   

  الدين خروج الشعرة من العجني؟ 
فنحن لسنا يف مسألة القيام عند اجلفـري يف مولـده اخلـرايف البـدعي، بـل املسـألة أعظـم بكثـري..    

نـرى  بنـا فنحن الـذي نـراه ونسـمعه منـه أنـه يـدعي عـالج النـاس مـن اهلـوى وحظـوظ الـنفس! فـإذا
حباجــة إىل هــو الــذي  واحلظــوظ النفســّية ألخالقيــةجبميــع األمــراض العقديــة وا اجلفــري هــو املــريض

    ، فكيف يريد أن يداوي وهو مريض؟!منها عالج
  قد يردين أحد ويقول إن أمراضه عقدية وليست أخالقية!    

  

فأقول: وهل هناك مرض أشد من مرض سب أهل العلـم والفضـل الـذين نشـروا الـدين القـومي،    
ـم جهلـة، ومطموسـي البصـرية، وأصـحاب عبـث عـ هقولـالقـي أكـرب مـن توهل هنا مرض أخ نهم أ

  وهراء وسفهاء عقول، ولن يفقهوا عن هللا؟! 
  

لفاطمـــة رضـــي هللا عنهـــا، فهـــو اســـتدالل الغريـــق بقشـــة أو خبـــيط  أمـــا اســـتدالله بقيـــام النـــيب    
حيـل الرد أخذ شـوطاً كبـريًا، وصـرف علينـا وقتـاً عزيـزًا، ولكـن أُ عنكبوت، فهنا ال أريد أن ُأطيل، ف

 ه؛عيـال علـى علمـ عصـرنا احلاضـر، وأْعتـرب أن النـاس كلهـمإىل مصدر من مصـادر أهـل السـنة يف 
مل تلـد النسـوان بعـد شـارح صـحيح البخـاري، الـذي  ابـن حجـر العسـقالين رمحـه هللا؛ احلـافظ وهو

  شارحاً كشرحه..
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سـيدكم، فراجـع قومـوا إىل  "فتح الباري" يف كتاب "االستئذان" حتـت بـاب قـول النـيب  فانظر   
 :يف إحـدى حماضـراته املفـرتي ا اجلفـريالـذي قـال عنَّـ قول احلافظ هناك تزدد علمـاً وحبـاً للنـيب 

  !الناس.. قلوب من ة النيب حمبأننا نريد أن ننزع 
  

دانة  كذب الجفري المفتـري   من لسانهوا
  

أهل املوالد هم الذين : ( إن وتغشيشه وتدليسه وتلبيسه تدسيسهل اجلفري يف باقي شريطه بقا   
  نشروا اإلسالم يف املشارق املغارب ) اهـ

  

قلت: هذا كذب، وهو دليل على مداومة كذبه، فاملولـد مـا ُأحـدث إال بعـد املائـة الرابعـة، كمـا    
؟ وأيـن التـابعون هلـم بإحسـان، وأيـن األئمـة األربعـة تقدم، وقيـل بعـد السادسـة، فـأين الصـحابة 

  واألربعمائة؟!!!! وأين األئمة األربعني 
وهل كان السلف الصاحل ينشـرون الـدين بالبـدع، أم مبحاربتهـا علـى مـر العصـور، أم هـم كلهـم     

  كانوا مطموسي البصرية، ال يفقهون عن هللا؟!
ــا كلمــة مــن اجلفــري فضــحته، وبينــت لكــل عقــل وديــن أنــه ال يفقــه عــن هللا ولــيس لــه     فــوهللا إ

، وكمــا وصــوفية قومــه ميلــي عليــه جهلــه املســتمد مــن صــوفيته ســفهبصــرية، ولــيس كالمــه إال هــراء و 
قــال الشــافعي رمحــه عــن املتصــوفة: لــو أن رجــًال تصــوف أول النهــار، ال يــأيت الظهــر حــىت يكــون 

  أمحق.. 
   المحـبة الشرعـية مثمرة والمحـبة البدعـية غـير مثمرة وعالمة ذلك

  تباع والرد على الجفري في قوله أن المحـبة ال تكون باإل
  

فننظر إىل محاقة أخرى وردت من اجلفـري يف ختليطـه يف شـريطه، فقـال: ( اجلاهـل الـذي يقـول:    
قـــال: مل يفقـــه شـــيء، مث يقـــول: احملبـــة ليســـت مث هـــي االتبـــاع..  - أي حمبـــة النـــيب  –أن احملبـــة 

      االتباع، ولكن االتباع مثرة احملبة.. ) اهـ 

ها إال يوهل وصل إىل مثرة احملبة اليت يدعي أنه ما يصل إل بة؟!وهل فقه اجلفري مثرة احمل :فأقول   
  .. ؟!املبدعة أمثاله

  !؟ فما هي عالمة احملبة لرسول هللا    
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ال بـد أن تظهـر عالمـة ذلـك عليـه، وال بـد أن  الصادق يف حـب النـيب إعلم أيها املسلم! أن    
واختـاره علـى نفسـه، وهـذا يعـين انـه آثـر  وكما قيل: من أحـب شـيئاً آثـرهتظهر داللة احلب لديه، 

ه، بـل مـدعياً، ومـن ادعـى فهـو موافقته على خمالفته، فـإن مل يؤثرهـا؛ مل يكـن صـادقاً يف حبـه ومودتـ
  مبا مل يعط والبس ثويب زور.. ومتشبع

  

يف ملتـــه واســـتعمال ســـنته  : اإلقتـــداء بـــه للمحبـــة وأول عالمـــة وأســـبق داللـــة وأعلـــى مكانـــة   
اع أقواله وأفعاله يف مجيع أحواله، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه؛ بَ وطريقته، واتِّ 

  .يف العسر واليسر، واملنشط واملكره كل ذلك  من مشائل ومكارم وفضائل وحماسن،
  

  ... دليل هذا جتده يف كتاب هللا تعاىل، ويف سنة نبيه وأما    
هللا فاتبعوني يحبـبكم هللا ويغفـر  قل إن كنتم تحبون ﴿تعـاىل  ففي قوله   

  ية الكرمية خري شاهد على ما تقدم.﴾  ففي هذه اآللكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم 
: قـــل يـــا حممـــد للعبـــاد: إن كنـــتم  ومعـــىن هـــذه اآليـــة: يقـــول هللا تبـــارك وتعـــاىل لرســـوله حممـــد    

يت واســـتعمال ســـنيت يف مجيــــع عون حمبـــة هللا، فـــاتبعوين يف طـــريقيت وملَّـــتريـــدون طاعـــة هللا، أو تـــدَّ 
أحوالكم كما تقدم يف أعاله، فإن فعلـتم: حيبـبكم هللا ويقـربكم إليـه ويثبـتكم عليـه، فـإن فعلـتم مبـا 

ـــا يف جنـــب ســـوف يغفـــر هللا لكـــم ذنـــوبكم، ويتجـــاوز عـــن ســـيئافأمـــرتكم بـــه؛  تكم الـــيت فـــرطتم 
  ربكم..

مــن يــأىب؟! نــة إال مــن أىب )) قيــل: و دخلون اجل(( كــل أمــيت يــ قولــه الســنة الصــحيحة: يف أمــا    
  رواه البخاري قال: (( من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب ))

  

االتبـاع، رضـي اجلفـري أم أىب، وهـل حيـب  يف فهذا احلديث من أكرب الدالئل على أن احملبة هي   
  حيدث يف الدين ما مل يأذن به رب العاملني؟ من  النيبّ 

  

إىل مثــرة احملبــة الــيت يــدعيها، وهــو خيــالف ســيد املرســلني عليــه الصــالة وأمت وهــل وصــل اجلفــري    
  التسليم؟!

وهـــل مثـــرة احملبـــة عنـــد اجلفـــري بـــأن خيـــالف خـــري احلـــديث، وخـــري اهلـــدى، ويتبـــع شـــر األمـــور،    
ا؟!    وحمدثا

اهلـــدي هـــْدُي حممـــد، وشـــر األمـــور  احلـــديث كتـــاب هللا، وخـــريَ  (( أمـــا بعـــد: فـــإن خـــريَ  قـــال    
ا، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.))    رواه مسلم والنسائي.حمدثا
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جديــدًا، وهــو ديــن البــدع الــيت يوحيهــا إليــه الشــيطان بزخــرف القــول  دينــاً إالَّ يريــد مــا فــاجلفري    
ابون يـأتونكم مـن األحاديـث مبـا الون كـذَّ (( يكون يف آخر الزمان دجَّ  غرورًا، وهذا يقع يف قوله 

   رواه مسلمعوا أنتم وال آباؤكم؛ فإياكم وإياهم، ال يضلونكم، وال يفتنونكم )) مل تسم
  

  : جلة الكذبة كما قال فيجب جماهدة هؤالء الدَّ 
(( مــا مــن نــيب بعثــه هللا يف أمتــه قبلــي إال كــان لــه يف أمتــه حواريــون وأصــحاٌب يأخــذون بســنته    

ن مـا ال يفعلـون، ويفعلـون مـا ال يُـؤمرون، فمـن ويقتدون بأمره، مث ختُلُف من بعدهم ُخلوٌف: يقولـو 
جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو مـؤمن، ومـن جاهـدهم بقلبـه؛ فهـو مـؤمن، 

  رواه مسلموليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل. )) 
  

فــانظر وتأمــل هــذه األحاديــث! فهــي وهللا منطبقــة علــى أهــل البــدع كلهــم بأصــنافهم وفــرقهم،    
  نهم من توىل كربه: اجلفري ومن على طريقته.. فانصف يا عبد هللا..! وم
(      تأمل أيها الغيور على الدين القومي ماذا يقول اجلفري يف من طبق احملبة مبا قدمنا؛ يقول:    

  اجلاهل الذي يقول أن احملبة هي االتباع، مل يفقه شيئاً.. ) اهـ 
  

  ولكن االتباع مثرة احملبة.. ) اهـ مث يقول: ( احملبة ليست االتباع،   
بالبــدع، وهــل تــأيت احملبــة  وعجيــب! وهــل بلــغ اجلفــري حمبــة النــيب  مــن اجلفــري كــالم غريــب   

  وهل هذا من مثرة احملبة؟! باملخرتعات يف الدين على سبيل الشياطني؟
  

ـذه القاعْ فـوهللا مـا أدري مـاذا خيـرج مـن رأس هـذا الـدَّ     ة أن يـَّرِ فْ عـدة اجلِ بوس، فرييـد مـن النـاس 
  يقول هلم:

ابتــدعوا وال تتبعــوا، فثمــرة احملبــة ال تــأيت إال بالبــدع، فالبــدع هــي الــيت توصــلكم إىل مثــرة احملبــة..    
ــا جاهــل مل يفقــه  وإالَّ كيــف نفســر هــذه القاعــدة الــيت يقــول فيهــا ظلمــاً وجــوراً أن الــذي ال يقــول 

  ؟شيئاً 
علـى أهـل  يء بالبدع واخلرافات الصوفية، والشـتائم احلََقِديـَّةكيف نفسرها التفسري اجلفري امللو    

   ؟السنة
  

مة   حقيقة المحـبة عند أهل السنة بدليل الكتاب والسنة وعلى فهم سلف ا
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ولكننا جيب علينا أن نقول مقولة احلق املتفق عليها بني أهل السنة واجلماعـة علـى مـر العصـور    
خلَُِّص فيهـا الكـالم وأختصـره؛ مـع أن الكـالم فيهـا عظـيم، ولكنـه واليت أُ  يف حقيقة حمبة الرسول 

  حمرر ومقرر عندنا وهلل احلمد واملنة: 
  

معرفــة مــا جيــب علينــا مــن معرفــة فــأقول: إن أول مــا جيــب علينــا يف حتريــر كالمنــا وحتقيقــه؛ هــو    
  : حقوقه 

أعظـم شـرف للعبـد وكـرم،  فيما جاء به عن ربـه، واتِّبَـاع سـنته، وهـذا وجوب تصديقه  :أوال   
نبوته، ونثبت صحة رسالته عليه الصـالة السـالم، ويفسـر  تُ بِ ثْ وهذا الشرف والكرم يعين أننا به نُـ 

ــه  ﴿تعــاىل: و  ســبحانه معنــاه قولــه ــاكم عن ــا نه ــاكم الرســول فخــذوه وم ــا آت وم
  ﴾وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول واحذروا  ﴿ويف قوله:   ﴾ فانتهوا 

  ت نبوته ورسالته وحنن خنالف أمره؟! وإالَّ كيف نثب   
أمـــا إذا مل نطبـــق هـــذه اآلي؛ ســـوف نـــدخل يف الـــذي دخـــل فيـــه اجلفـــري، فهـــو بقولـــه أن احملبـــة    

ليست يف االتباع؛ دليـل علـى أن اإلميـان عنـده ال يزيـد وال يـنقص، فـإذا زاد عنـده؛ فبالبـدع، وإذا 
يقول أن احملبة هي االتباع، مل يفقـه شـيئاً  نقص؛ فبمحاربة البدع، وهذا معىن قوله: ( اجلاهل الذي

  ) اهـ
ال يـــتم إال مبـــا شـــرع هللا، ال مبـــا أحدثـــه احملـــدثون،  ولكننـــا حنـــن نقـــول: أن اإلميـــان بالرســـول    

، وأحكامـــه هـــي املوافقـــة حلكـــم ربـــه، وابتدعـــه املبتـــدعون، وإمنـــا اإلميـــان هـــو االستســـالم ألحكامـــه
  غايرة هلا.. واملنقادة إليه، واملذعنة له، ال امل

جيتمــع عنــدنا يف القلــب مــع النطــق بــه، أي نقــره بالــذكر  فهــذا التصــديق الــذي نصــدقه فيــه    
ذا اإلقرار بأركاننا، وندافع عنه بأيدينا لبال   وقلوبنا..  وألسنتناسان، ونعمل 

  

اً:    ي ؛ فالــذوهــذه الطاعــة تتمركــز يف إطاعتــه يف حكومتــه واتبــاع شــريعته وجــوب طاعتــه  ثاني
فيمـا جـاء بـه، وهـذا مـن مجلـة مـا جـاء بـه الـدين بالضـرورة،  ق به ومبـا جـاء بـه؛ وجـب طاعتـهيصدِّ 

تـــدوا إىل احلـــق،  ﴾وإن تطيعـــوه تهتـــدوا  ﴿فالطاعـــة فيهـــا اهلدايـــة، قـــال تعـــاىل:  يعـــين 
من يطع الرسول فقـد  ﴿لكونكم أطعتم الرسول، فطاعته هي طاعة هللا كما قال تعـاىل: 

فـاآلمر والنـاهي يف وما على الرسـول إال الـبالغ،  مبلغ عن هللا، الرسول  لكون ﴾أطاع هللا 
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ـــى عنـــه  احلقيقــة هـــو هللا؛ فعندئـــذ وجـــب علينــا أن نأخـــذ الـــذي أمرنـــا بـــه الرســول، وننتهـــي عمـــا 
  :ل تعاىلاالرسول، كما ق

فإذا فعلنـا؛ فـنحن   ﴾وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  ﴿   
ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعـم  ﴿  :ل هللا عـنهممع الذين قا

ــيهم مــن النبيــين والصــديقين والشــهداء والصــالحين وحســن  هللا عل
فهـؤالء هـم الـذين أطـاعوا هللا وأطـاعوا الرسـول ومل يبـدلوا تبـديًال، وال يبغـون  ﴾أولئك رفيقـاً 

وحماربـة كـل دخيـل عليهـا وغريـب مـن غري اتباع الرسـول سـبيًال، فطاعـة الرسـول هـي التـزام سـنته، 
  بدع وحمدثات وأمور مستحسنات..

رضـي املخـالف أم  فالطاعة هي االتباع بالتفصيل الذي مضى، والـذي سـوف يـأيت إن شـاء هللا،   
ـ لِ  ﴿هلذا قال هللا تعاىل:  أىب؛ أي    ﴾طـاع بـإذن هللا يُ وما أرسلنا مـن رسـول إ
  ﴾وا مــا ُأنــزل إلــيكم مــن ربكــم ُعــبِ إتَّ  ﴿ أخــرى: وهــذا مثــل قولــه تعــاىل يف آيــة ،يـُتََّبــع

   فقوله يُطاع مثل قوله إتَِّبُعوا..
: ال يـأيت علـيكم يف ذلـك اليـوم العظـيم مفنحن هنـا حنـذر اجلفـري ومـن سـار مبسـريته؛ فنقـول هلـ   

ــا الرســو  ﴿الــذي يشــيب فيــه الولــدان، فتقولــون  ــا هللا وأطعن ــا أطعن ــا ليتن ﴾ ي
  .مينيف يوم ال ينفع فيه التَّ  فنحذركم من املخالفة

  

أردت اجلفـري ومـن معـه إىل الشـرك الـذي ينـادي بـه يف أشـرطته كمـا بينـا يف هي الـيت فاملخالفة    
  ..ومن كالمه أدناه ،أعاله

ــة أو  ﴿قــال تعــاىل     ــذين يخــالفون عــن أمــره أن تصــيبهم فتن فليحــذر ال
  ﴾ يصيبهم عذاب أليم 

  

  العاملون.العلماء  تفسريها فتنة هي الشرك كما قال يفوال    
   

وجوب اتباعه، وهي املتابعة، واملتابعة هي امتثال سنته، وسنته هي طريقته، وطريقته هي  ثالثاً:   
  هديه واإلقتداء به، وهذا معىن احملبة اليت ينكرها اجلفري! 

ويغفــر  قــل إن كنــتم تحبــون هللا فــاتبعوني يحبــبكم هللا ﴿فقولـه تعـاىل:    
  ﴾. .لكم ذنوبكم

  



  ١٢٤

ـــدييعون أي إن كنـــتم تـــدَّ     ، وامتثلـــوا ســـنيت وطـــريقيت، فتلـــك هـــي حمبتـــه هللا ومودتـــه، فاقتـــدوا 
  تظهر منكم مبتابعيت، فإن احملب ملن أحب مطيع..متابعيت اليت 

  

ـــا إال باتِّ     فقـــد حققـــتم الوصـــول إىل مغفـــرة هللا  ؛بـــاعيفـــإذا حققـــتم حمبـــة هللا الـــيت لـــن تتوصـــلوا 
إذ أن حمبــة العبــد هلل والرســول هــي طاعتــه  لــذي بــه تــدخلون اجلنــة برمحتــه لكــم..ورضــوانه عــنكم ا

  هلما، ورضاه مبا أمرا..
  

  وقيل قدمياً:    تعصي اإلله وأنت تزعم حبه    هذا لعمري يف القياس بديع   
        يطيـع حيب   إن احملب ملن   ألطعته  لو كان حبك صادقاً                    

ــاً شــرعياً جلفــري فــإذا كــان ا    كمــا قــال هللا   ، فلينقــاد حلكــم رســول هللا مــؤمن بــاهلل ورســوله إميان
   تعاىل:

  

ـ يجـدوا فـي ف وربك  يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ب ﴿ ينهم ثـم 
  ﴾ مما قضيت ويسلموا تسليماً  أنفسهم حرجاً 

  

يق وحرج فيما حكم بـه فلريضى اجلفري حبكم هللا كما حنن رضينا حبكمه، وال جيد يف صدره ض   
وليسلم وينقاد حلكمه انقياداً كامًال، وشامًال جلميع أحكامه، وكافًال لظاهره وباطنـه،  رسول هللا 

  من جحيم.. ههذا إذا كان يرجوا هللا يف ثوابه ولقاءه واليوم اآلخر وما فيه من نعيم وما ُخياف في
  

ال يتحقق باهلوى، وإمنا يتحقق إيثـاره  لنيب وال ينسى اجلفري وغريه من أهل البدع؛ أن اتباع ا   
 مجتـــنح إلـــيه نْ َمـــ نْ علـــى اهلـــوى، واإليثـــار ال يتحقـــق إالّ باختيـــار هـــداه علـــى آراء مـــن أحبـــوهم ِمـــ

  ، وغريهم من الفرق املبتدعة الضالة..الصوفيني همنفوسهم من مشاخي
  

 ه فيمـا حكـم، كقولـه عـن رضـا، وتـرك االعـرتاض عليـ  باالنقياد لـه ةرحب مرهو كن صدلتمث    
وقولـــه: (( علـــيكم بســـنيت وســـنة اخللفـــاء (( إن كـــل بدعـــة ضـــاللة )) وقولـــه (( إيـــاكم والبـــدع )) 

الراشدين املهديني، عضـوا عليهـا بالنواجـذ، وإيـاكم وحمـدثات األمـور، فـإن كـل حمدثـة بدعـة، وكـل 
، واملهديني هـم الـذين بدعة ضاللة )) فالسنة هي اهلدى، وسنة اخللفاء الراشدين هي اتباع اهلدى

، فما مل يكن معروفاً من كتـاب وال سـنة وال إمجـاع أمـة، فهـو مـن هداهم هللا تعاىل إىل احلق والسنة
  حمدثات األمور اليت كلها ضاللة بدون استثناء شيء منها أبداً أبدَا.. 

  



  ١٢٥

 سـن، فهـو كـان يتنـزه عنهـا وإن كـان ظاهرهـا احل  فالبدع جيب أن يتنزه الناس عنها، فـالنيب    
الذي قال يف الصيام والقيام والتبتل: ليس من السـنة؛ ملـا رأى بعضـاً مـن النـاس يريـد أن يزيـد فيـه 

ل أقــوام.. )) يعــين مــا بــاهلم اعليــه، فقــال عليــه الصــالة والســالم: (( مــا بــ بــأكثر مــا كــان النــيب 
ــادة حــدَّ  ــه هلــا؟! فقــال: (( فــوهللا إين أل تُّ هلــا، ووقَّــ دتُّ يزيــدون علــى عب ــاهلل، وأشــدهم ل علمهــم ب

  خشية )) مث قال: (( من رغب عن سنيت فليس مين ))
  

كالصـوم والقيـام  واهليئة السـوية؛ وهذا يعين أن من ابتدع يف الدين ولو يف أمر ظاهره الشرعية،   
م مل قـد خسـر الـدني ، والذي يكون ليس من النـيب والتبتل، فليس من النيب  ا واآلخـرة، لكـو

  .تهيتبعوا سن
ــدين وإن كــان ظاهرهــا     فكيــف بــاهلل علــيكم يكــون حــال مــن ابتــدع بــدعاً لــيس هلــا أصــل يف ال

    احلسن؟!
  وهذا من املشاقة يف الدين، فسيكفيكهم هللا..     

  

ومن يشاقق الرسول من بعـد مـا تبـين لـه الهـدى ويتبـع  ﴿قال تعـاىل:    
  ﴾ اً غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير 

، وهــذا االتبــاع هــو الــذي كــان عليــه املؤمنــون مــن لــدن  معــىن اتبــاع الرســول  وهــذه اآليــة يف   
واالهتـداء  اإلقتـداءإىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، فمـن كـان علـى سـبيلهم مـن  رسول هللا 

  واالنتصار؛ فهو معهم يف حتقيق احملبة.
  

يـه هللا مـا لِّ وَ الـذين اتبعـوا غـري سـبيل املـؤمنني، فيُـ  ومن خالفهم، ومل يتمسـك بطـريقتهم؛ فهـو مـن   
تــوىل، جبعلــه واليــاً ملــا تــواله مــن الضــالل، وخلــى بينــه وبــني مــا اختــاره مــن الوبــال، وأصــاله جهــنم 
ــا وســاءت وقبحــت مصــرياً ومرجعــاً لــه، وملــن تبعــه جبهلــه الفاســد، وومهــه الكاســد، وقلــد  وأحرقــه 

ومحلـه علـى التعصـب اجلـاهلي والتكسـب الغـافلي، فهـو أسـري التقليـد،  حبضـيض املبتدعـة أشياخه
م وأوهامهم..    هلم، مقيد بفكرهم، قائل برتها

  

  الذي أمر باجتناب البدع كلها؟  فهل يرضى أحد بعد هذا كله خمالفة النيب األمي    
  

      رابعاً: :ويف هذا نقول   



  ١٢٦

يـــه بعـــد االنقيـــاد حل  عـــدم خمالفـــة أمـــره    كمـــه، وعـــدم تبـــديل ســـنته؛ ســـواء كـــان وال مناقضـــة 
التبــــديل بــــالتغيري ملبناهــــا، أو مبخالفــــة التفســــري ملرادهــــا وطريقتهــــا، فهــــذا يُعتــــرب مــــن الضــــالل يف 

  خلذالن من هللا تعاىل.االعتقاد، وبدعة يف االعتماد، ومتوعَّد صاحبها با
  

تصر هلا ال شك أنـه ال فمن ترك السنة وأخذ بالبدعة ال شك أنه ال ينتصر للسنة، والذي ال ين   
ا وهو الرسول  صـى الرسـول رع والعقل معـاً، فمـن ع، وهذا مما يُعرف بالشَّ  ينتصر للذي جاء 

  فقد أىب أن يدخل اجلنة.
  

ــالضــمأ األكــرب، و يف يــوم احلشــر  البعــد عــن الرســول  :وقبــل هــذا كلــه    ُوَن علــى احلــوض دريَِ فـَ
ومعهـم  الل؛ ولكـنهم يُفـاجئوا بـالطرد مـن احلـوض املـورودالرسول الشريفة املاء الـزُّ  ليشربوا من يدِ 

، فيقــول الرسـول: أُمــيت! أُّمـيت! فتقــول لـه املالئكــة الـذين يطــردون أهـل البــدع مـن احلــوض: الوبـال
م قد بَّلوا بعدك، ال تدري ما بّدلوا بعدك..   إ

  

ل وغـري، وهـو يوافـق ن بـدَّ ُسـْحقاً ُسـحقاً سـْحقاً ملـ فقال رسـول هللا  فبدَّلوا دين سيد املرسلني   
(( فمن رغب عن سنيت فلـيس مـين )) أي لـيس مبتصـل يب، ولـيس مـن أتبـاعي وأشـياعي،  قوله 

(( من أحدث يف أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد )) أي مـردود غـري مقبـول، ومـن   ويوافق قوله 
  ، فليس وارد َعَليَّ على احلوض املورود.. ومردود كان غري مقبول

(( ال يـؤمن أحـدكم حـىت أكـون أحـب إليـه مـن ولـده ووالـده والنـاس أمجعـني ))  ق قولـه ويواف   
 -واإلميــان الــذي يُعتــدُّ بــه  -أن العبــد ال يبلـغ حقيقــة اإلميــان  وهـذا احلــديث يبــني فيــه الرســول 

  بدون استثناء.من سائر اخللق أشد حباً   يكون الرسولحىت 
  

م االحرتام، وهـو لـيس كحـب أي حـب، بـل لتعظيم يف مقايوجب اإلجالل وا حبٌ  وهذا احلبُّ    
ه عليــه الصــالة ب فيــه إيثــار كمــا تقــدم، يف نصــر سنـــتحــب لــيس داخــل حتــت اختيــار، بــل حــهــو 

  لذب عن شريعته، واإلقتداء بسريته.السالم، وا
  

ُكـنَّ فيـه وجـد حـالوة  (( ثـالث َمـنْ  وهذا احلديث يشبه احلـديث الـذي يف الصـحيحني قولـه    
هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها... احلديث )) وهـذا احلـديث يوجـب تصـحيح  ميان: أن يكونَ اإل

  وهوى. حمبة هللا ورسوله، ويقدمهما على كل حمبةٍ 
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واملـرء مـع مـن أحـب، واحملـب االتباع، فاحملب ملن حيب يطيع، ومطيـع..  أيضاً  واحملبة هنا معناها   
ة مـــع لرضـــا إال بالطاعـــة، والطاعـــة هـــي الوســـيلة للمعيَّـــينفـــذ كـــل مـــا يوجـــب رضـــاُه، ومل ُيكتســـب ا

احملبـــوب، كمـــا قـــال تعـــاىل عـــن الســـبيل إىل الصـــراط املســـتقيم هـــو الطاعـــة هلل  وأحبـــابِ  احملبـــوبِ 
ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الـذين أنعـم هللا علـيهم  ﴿وللرسـول 

﴾ اً هداء والصـالحين وحسـن أولئـك رفيقـقين والشُّ دِّ من النبيين والصِّ 
  اع هللا والرسول فهو معهم رفيقاً.فمن أط

والنـــاس يف هـــذه احملبـــة متفـــاوتون، والتفـــاوت علـــى قـــدر تفـــاوت مراتـــب احملبـــة املقتضـــية حلســـن    
  الطاعة على وفق املتابعة، وفقنا هللا إىل كمال متابعتهم، ومجال حمبتهم... آمني

  

أشـد حبـاً مـن كـل مبتـدع  يف شخصه  : فنحن وهللا لنحبه من ناحيتنا حنن جتاهه  خامسا:   
ــا مــن  ،خــالف أمــره، فاملخــالف وإن ادعــى حمبتــه؛ فهــو يعانــده مبحاربــة ســنته وحماربــة املتمســكني 

  ويناصر أحبابه من املبتدعة، ويتعصب هلم ولو صرف فيهم ماله وولده. أمته،
  

ـذا جبميـع مـا من  وإننا وهللا لنود لو رأيناه    لكـه مـن مـال وولـد، فـوهللا إنـه بأبصارنا، ولو متكنـا 
وأيضــــا حيــــن قلــــيب ويشــــتاق إىل أصــــحابه كلهــــم مــــن املهــــاجرين ليشــــتاق قلــــيب إىل رؤيتــــه وحيــــن، 

وأمتــىن لــو شــاركتهم بثــين ركبــيت عنــد  واألنصــار، ولــو أردت أن أمســيهم واحــداً بعــد واحــٍد لفعلــت،
م معه إلعالء كلمة التوحيد امل معلمهم  ا الدنيا كلها.شرقة الوشاركتهم يف غزوا   يت أشرقت 

فوهللا وأنا أكتب هذه احلـروف أحـس بطـول شـوقي إلـيهم مجيعـاً، حـىت لـو أين كـدت أن أقـول:    
ي لِّـعَ متـين املـوت، فلَ  بضين إليك، وإىل رمحتك، ولكن تذكرت منع الرسـول ربِّ عجل أجلي فاقْ 

ــا طــت فيهــا يف جنــب هللامــن ســيئات فرَّ  أزداد يف عمــل صــاحل، أو اســتعتبُ  ، فــاللهم أطــل أعمارن
     سادساً:وهذا يأيت يف واختم علينا بالصاحلات..  وجنبنا املبتدعات، باحلسنات،

ـا اإلقتـداء  الكالم فيما تقدم: من إيثار ةُ دَ بْ وهو زُ  عالمة حبه     موافقتـه علـى خمالفتـه، وعالما
  لتأدب بآدابه..اخل به واتباعه يف أقواله وأفعاله، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وا

  

ونظيف إىل كل ذلك لوازم ذلـك: وهـو اإلكثـار مـن ذكـره، فمـن أحـب أحـداً أكثـر ذكـره، ومـن    
بــه، اتبــع أحــداً اســتدل بقولــه، فكــل حبيــب حيــب لقــاء حبيبــه؛ هلــذا جتــده دائمــاً يــذكره، ويســتدل 

ب مــا حيبــه هللا حملبــة، فتحــقولــه، ويــوقره ويــذب عنــه مــا مل يكــن مــن شــأنه، وهــذا مــن أعلــى ا رويــذك
  ورسوله.
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الــذب عــن مــا جــاء بــه هللا علــى لســان رســول هللا، وأعلــى شــيء؛  ه: هــووالــذي حيبــه هللا ورســول   
 فالــذي خيــالف الرســول مجيعــاً،  األرض الــذب عــن التوحيــد الــذي هــو رســالة الرســل إىل األمــم

إن الذين  ﴿أم أىب! حبججه الواهية، وببدعة التافهة؛ فقد آذى هللا والرسول، رضي هذا القـول 
خرة وأعدَّ لهم عذاباً مهينا  ﴾ يؤذون هللا ورسوله لعنهم هللا في الدنيا وا

  (األحزاب)
هللا ورسوله، ومعادة ما يعاديه هللا ورسوله، فمـن هـذه األمـور  ومن عالمة احملبة؛ بغض ما يبغضهُ    

يـا أيهـا  ﴿ و حـىت اسـتثقاهلا..: البـدع يف الـدين، وخمالفـة السـنن أالرسـولهللا و اليت كـان يبغضـها 
موا بــين يــدي هللا ــ تقــّدِ واتقــوا هللا إن هللا ســميع ورســوله  الــذين آمنــوا 

  (احلجرات) ﴾عليم 
  

ويهـــدي بـــه  ومـــن عالمـــات احملبـــة: أن حيـــب القـــرآن الكـــرمي الـــذي نـــزل علـــى ســـيد املرســـلني    
ــه مــن مــواعظ وق ويهتــدي، ــه، ويتفهمــه يف كــل مــا في ــه، ويعمــل ب صــص وأحكــام ووعــد ويتخلــق ب

ال كمــا فعلــه اجلفــري بــأن حــرف املعــاين فيــه،  ووعيــد وبيــان أحــوال أنبيائــه وأوليائــه وعاقبــة أعدائــه،
( انظـر رسـاليت االسـتدالل بـه، وادعـى تفسـريه مبـا يهـوى مـن تدليسـه وتلبيسـه.  املباين، وعطل وأبطل

  "علي اجلفري وكشف تلبيساته ومالبساته وافرتاءاته")
  

وعالمــة  اً: ( عالمــة حــب هللا؛ حــب القــرآن، وعالمــة حــب القــرآن؛ حــب النــيب وقيــل قــدمي   
فــأقول زيــادة علــى القــول: وعالمــة حــب الســنة االتبــاع، وعالمــة  ؛ حــب الســنة )حــب النــيب 

( احملبــة اتبــاع الرســول عليــه  ينــة:، هلــذا قــال ســفيان الثــوري أو ابــن عياالبتــداع خمالفــة هللا ورســوله
أي  وكأنـــه ٢/٥٣ال القاضـــي عيـــاض يف "الشـــفا" مـــع شـــرح علـــي القـــاري قـــ ) الصـــالة والســـالم

قــل إن كنــتم تحبــون هللا فــاتبعوني يحبــبكم  ﴿التفــت إىل قولــه تعــاىل:  ســفيان
  ) اهـ ﴾ . هللا.

فهــل نقــول أن ســفيان رمحــه هللا جاهــل مل يفقــه شــيئاً عنــدما قــال: أن احملبــة إتبــاع الرســول عليــه    
  ن اجلفري من كالمه وخطل مرامه..فنحن نديالصالة والسالم؟! 

  

  لعل اجلفري مل يفهم قول القاضي عّياض عندما قال يف نفس الصفحة: !ولكن   
  ) اهـوأكثر العبارات املتقدمة إشارة إىل مثرة احملبة..(     
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رأيناها تدور حول الفقـرات السـت املتقدمـة  منها قول سفيان؛ فإذا نظرنا إىل العبارات املتقدمة   
هلذا قال القاضي رمحه هللا: .. إشارة إىل مثرة احملبة دون حقيقتها وحقيقـة  رفة حقوق النيب يف مع

  احملبة وهو امليل إىل ما يوافق اإلنسان ويكون موافقته له.. اخل. فتأمل..
  

ويذكر ابن تيمية رمحه هللا يف الفتاوى: أن الرضا باهلل وبدينـه وبرسـوله مـن حـظ احملبـة، ويسـتدل    
ــا أصــل فيمــا رمحــه  هللا بأحاديــث فيهــا لفــظ ذوق وطعــم اإلميــان، ووجــود حــالوة اإلميــان، فيقــول أ

  مياين الشرعي؛ دون الضالل البدعي.يذكر من الوجد والذوق اإل
  

فشرع رمحه هللا يف الكالم على احملبـة وأصـوهلا وقواعـدها، تكلـم فيهـا بأدلـة الكتـاب والسـنة يف    
فتاويــه، فأنــا أنصــح كــل مــن أراد  جممــوع لســلوك، وهــو العاشــر مــنجملــد كامــل يف الفتــاوى امســه ا

  يف غريه وهللا أعلم.سلوك الناجني أن يقرأ هذا اجمللد؛ فإنه ال جيد الكالم يف هذا الباب 
  

بنتيجــة مدعمــة مــن الكتــاب والســنة وأقــوال  -إن شــاء هللا  – فســوف خيــرج فــإذا قــرأه القــارئ  
أن حمبة هللا توجب اتباع الرسول، واتباع الرسـول يوجـب حمبـة  يف ؛العلماء واألئمة من سلف األمة

واحملبــــة يف هللا  بأنواعهــــا،هللا للعبــــد، وســــوف جيــــد القــــارئ الكــــرمي العــــالج مــــن أمــــراض القلــــوب 
ــا، وجتــد فيــه الــردود علــى كــل مــن خــالف هــدي الكتــاب والســنة يف الســلوك يف مجيــع أو  وعالما

  لفيني على مر العصور..الطوائف، فرحم هللا علماءنا الس جلّ 
      

(( إن هللا ال يقـبُض  قـال رسـول هللا  واحلـال الـذي فيـه النـاس هـذا الزمـان؛ كمـا أقول يننولك   
العلــَم انتزاعــاً ينتزعــه مــن العبــاد، ولكــن يقــبض العلــم بقــبض العلمــاء، حــىت إذا مل يـُْبــِق عاملــاً؛ اختــذ 

  متفق عليهعلم، فَضلُّوا وأَضلُّوا ))  الناس رؤوساً ُجهَّاًال، فُسِئلوا؛ فأفتوا بغري

  قراءة القرآن على الموتى
  

شــريطه بقولــه: ( الفاحتــة إىل حضــرة النــيب صــلى هللا عليــه آخــر أمــا مــا خــتم اجلفــري كالمــه يف    
  وسلم ) اهـ 

، : هذا مل يُعرف عمن يُقتدى به، فهو بدعة مل يفعلها الصحابة وال غريهم من أهل السـنةفأقول   
ال  يفيد جواز القـرآن علـى املـوتى، وال علـى أرواحهـم،ما عن الصحابة  وال عن النيب  حومل يص

َّ َذكـٌر  إنْ  ﴿كما قال تعاىل يف سورة "يس" وال غريمها؛   سورة "الفاحتة" وال سورة "يس" هو إ
  ﴾  من كان حياً وقرآٌن مبين* لتنذر 
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مكـث ونزلنـاه وقرآناً فرقنـاه لتقـرأه علـى النـاس علـى  ﴿وقال سبحانه    
 ً   ) اإلسراء﴾ (تنزي

وكذلك أرسلناك في أمة قد خلـت مـن قبلهـا أمـٌم ِلَتْتلـَو  ﴿وقـال تعـاىل    
ـ  عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي  إله إ
ــال أو  ــه الجب ــيرت ب ــاً ُس ــو أن قرآن ــاب* ول ــه مت ــت وإلي ــه توكل هــو علي

رض أو ُكّلِم به الم عت به ا مر جميعاً ُقّطِ   )الرعد﴾ (وتى بل  ا
  

ـَذ القـرآن وسـيلة  فالقرآن لألحياء وليس لألموات، فتأمل    وانتبـه! فالبـدع كلهـا ضـالل، وإن ُاختُِّ
  لرتوجيها، فإن هذا من أفعال الذين يشرتون بآيات هللا مثناً قليًال..

  
  الخالصة:        

  

علــي زيــن العابــدين بــن املــدعو أن  ؛ل فــاهم لدينــهلكــل عاقــ -وهلل احلمــد واملنَّــة  - ضــحاتَّ فقــد    
يه سلوكاً جيب التـَّ عبد الرمحن اجلفري  د به، وإمنا يّ قَ هو أحد املبتدعة الذين ال يرون أمر الشرع و

باعها البدع باتِّ  فالرأي واهلوى هو الذي جعله يهوىالذي يراه هو التمسك مبا يراه ذوقه ووجده، 
حقـائق علميـة عقليـة جيـب ة على مر العصـور وفيَّ عه الصُّ فجعل ما ابتدَ  دون اتباع أمر هللا ورسوله،

إمــا حمرفــاً عــن مواضــعها، وإمــا أن يُعــرض عنهــا  الكتــاب والســنة؛ فنــراه أمــا مــن ناحيــة اعتقادهــا،
  كالم هللا ورسوله، وال يعقل هلما.بالكلية، فال هو متدبر ل

  واعتقادات فاسدة.  توجاهليَّا اتفإذا حاققته بكل هذا؛ أجابك جبهليَّ    
هــو تقــدمي قياســه علــى النصــوص املنزلــة مــن عنــد هللا، واختيــاره اهلــوى فأصــل ضــالله: عــن أمــا و    

ــــذين يتبعــــون أذواقهــــم والــــذوق والوجــــد واألحــــوال الصــــوفية علــــى اتبــــاع أمــــر هللا،  فهــــو مــــن ال
  ومواجيدهم من غري اعتبار بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة. 

ملــا  أن حممــداً رســول هللا: أن املخــالفكــل مســلم يشــهد أن ال إلــه إال هللا و   ملعلــوم لــدىومــن ا   
ثـم  ﴿: هللا، كما قـال تعـاىل هُ عَ رَ شَ  بُعث به الرسول من العبادات والطاعات؛ ال يكون متبعاُ لدينٍ 

يعةٍ  مر فاتبعها و تتبـع أهـواء الـذي جعلناك على  ـ يعلمـون  نمن ا
   ﴾من هللا شيئاً  عنكإنهم لن يغنوا 

أم لهــم  ﴿هم بغــري هــدى مــن هللا كمــا قــال هللا: ئبــاع األهــواء هــم يف احلقيقــة تبعــاً ألهــواتْ فأَ    
عوا لهم من الدِّ     ﴾ين ما لم يأذن به هللا كاء 
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ه يف كـل وقـت،  عـث بـه رسـولَ فمن أراد النجاة من القـرَّاء الكـرام؛ فعليـه مبالزمـة أمـر هللا الـذي بَ    
عــن الزهــري رمحــه هللا أنــه قــال: ( كــان مــن مضــى مــن ســلفنا يقولــون: االعتصــام بالســنة  كمــا جــاء

  جناة) وقال مالك رمحه هللا: ( السنة سفينة نوح؛ من ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق ) 
  

ضـدان ال جيتمعـان أبـدًا، فالسـنن هـي املشـروعة، واملشـروع هـو الـذي  االبدع، ومهـفالسنن غري    
  سوله، وأما البدع فليست مشروعة، والغري مشروع ال حيبه وهللا وال رسوله.حيبه هللا ور 

َنِة اجلديدة"(      )انظر رساليت "وصايا للسَّ

، وهو اإلسالم الذي ال يقبل هللا من أحد ديناً سـواه، يا عبد هللا دين هللا؛ فهو دين واحد زمْ فالْ    
م إن  ﴿عنه هللا تعاىل فهو دين كامل شامل؛ هلذا قال  س    ﴾الدين عند هللا ا

م ديناً  ﴿ وقال: س م دينـاً  ﴿ وقـال: ﴾ ورضيت لكم ا سـ ومـن يبتـِغ غيـر ا
   ﴾فلن ُيقبل منه 

ــاده علــى لســان رســوله، والبــدع ليســت مــن اإلســالم يف     فالــدين هــو الــذي شــرعه هللا علــى عب
لكـون  -استحسـنهاوإن استحسـنها مـن  -ين األمـور الـيت جـاءت مـن خـارج الـدِّ  شيء، فهـي مـن

غـري هللا، هلـذا كـان فيهـا االخـتالف الكثـري الكبـري كمـا قـال  هللا مل يشرعها، وإمنا الذي شرع البدع
فاً كثيراً  ﴿تعاىل    ﴾ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت

ما هـو خمـرتع مـن النـاس  االختالف يف ولكنَّ  ،فاالختالف يف غري الدين الذي جاء من عند هللا   
  والشياطني.

كل مميـز بأقصـر    غاية الظهور، وميكن أن يدخل يف الدين الصحيحالدين الصحيح يفهلذا كان    
 شـكيأو  ب أو يعارض أو يرتـابر أو يكذِّ كِ نْ زمان، وخيرج منه بأسرع من الدخول فيه، فالذي يُـ 

  ة فقد خرج منه خروج الشعرة من العجني. ة واحملجَّ رد أو غريَّ بعد احلجَّ يأو 
  

وأصــحابه،  فعليــك أخــي املســلم لــزوم اجلماعــة الــيت كانــت علــى مثــل مــا كــان عليــه الرســول    
وسلوك درب اهلـدى الـذي كـانوا عليـه، والسـري وفـق صـراط هللا املسـتقيم، صـراط الـذين أنعـم هللا 

  عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً... 
  

له حممد وسلم تسليما كثرياً وعلى آله وصحبه ومن اتبـع طـريقهم بإحسـان وصلى هللا على رسو    
  إىل يوم الدين..  
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فــي كتبــه: أبــو ماجــد أحمــد بــن عبــد القــادر تركســتاني           
  هـ   ١٤٢٥ صفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           

  المولد ولماذا هو بدعة ـهــارسـف
   

  الصفحة                                                           الموضوع                
د: نةفـــــــــــــــــــــــــــــــي  تمهي ك بالس                 التمس

٢  
  ٥                  املولد بدعة خمالفة للقرآن والسنة وعمل سلف األمة والدليل على ذلك    

   ٦                 يرتك شيئاً مل يتعبد هللا به            املولد ليس من اإلسالم يف شيء والنيب مل
   ٧                                     املولد ليس سنة حسنة بل هو بدعة باتفاق الناس مجيعاً   
  ٨                                    إتباع زالت العلماء معاول هلدم الدين                     

  ٩                                          من أدخل الشبه ليربر املوالد              الرد على 



  ١٣٣

                      ٩         لتخريج           والصحيح الذي يؤخذ يف ا ختريج املولد على صيام يوم عاشوراء
   ١٠                يف مولدهم واجلاهلية يف أعيادهم  ختريج املولد مبين على التشبه بالنصارى 
                    ١٠       عوام حجة                       ، وهل إمجاع الوهل الكثرة دليل على حسن الشيء

                      ١١  وليس يف الدين بدعة حسنة    للنفر الذين كانوا يسبحون باحلصى قول ابن مسعود 
  ١١                                        هل املولد يُعترب تعبرياً صحيحاً للفرح برسول هللا 

  ١١              إستدالل ال يصح وبيان ذلك       االستدالل بفرح أيب هلب بوالدة النيب 
               ﴾ رحمتـــــه فبـــــذلك فليفرحـــــوا بقـــــل بفضـــــل هللا و ﴿بيـــــان قولـــــه تعـــــاىل 

١٢  
  ١٢                    ورة اليت حدثت يف حياته     باحلوادث الدينية املشه هل اهتم النيب 

  ١٣                                            هل جيوز ختصيص املولد بالتذكري بسرية النيب 
   ١٣               التخصيص ومىت جيوز  هل جيوز ختصيص املولد بإكثار الصالة على النيب 

  ١٤                        هل جيوز ختريج املولد على اختاذ مقام إبراهيم مصلى                
  ١٤              تعظيم األماكن املرتبطة ببعض األنبياء والصاحلني وسائل من وسائل الشرك  

  ١٥                                              ليس مبيت عند أهل السنة       ذكر النيب 
  ١٥            بدون البدع واألدلة على ذلك من القرآن والسنة    تعظيم هللا لشأن النيب 

  ١٦                 إدخال املبتدعة أشياء ليست من البدع يف ُمسمى البدعة                  
                    ١٦                والدليل على ذلك      الرد على املبتدعة ليس بدعة بل هو إنكار للمنكر

  ١٧           تعلم النحو وأصول الفقه وتعلم أصول الدين ليس بدعة والدليل على ذلك    
  ١٨                           مجع القرآن وكتابة املصاحف وبناء املدارس ليس بدعة         

  ١٨                           ومىت يكون األذان بدعة           األذان على املنائر ليس بدعة
  ١٩                      املولد هو اتباع من دون هللا أولياء والدليل على ذلك               

  ١٩                                      الراد على البدع جماهد                               
   ١٩                                      الذاتيةهو أول من ابتدع املولد وسريته سلطان إربل 

  ٢٠                         هل الرد على البدع يكون على الدوام أو على الرتاخي         
  ٢٠       هل جيوز االستدالل ببعض أهل الفضل واملكانة من الذين وقعوا يف بعض البدع  

  ٢١           ل للجمعة، وتقسيم الرتاويح يف العشر األواخر، ودعاء اخلتم    األذان األو 



  ١٣٤

  ٢٢                                        هل يُثاب أهل البدع حبسن النية                  
  ٢٣                                  هل العلماء ألفوا يف املولد                               

  ٢٤                                القيام يف املولد وما يسميه أصحابه باحلضرة النبوية      
   ٢٥                     من األدلة الدالة على اجلواز   اخلالصة يف أن املولد مل تشمله شيء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فهارس بيان تلبيس وتدليس علي الجفري في المولد

      
  املوضوع              الصفحة       

  ين اجلفري صويف خرايفد        ٢٧
  وله أن املولد سنة مؤكدة مبعىن أنه يندرج حتت أحكام الدين ق       ٢٧
  ونقض دعواه لرد علية بأصول الدين القومي، وقواعده املتينةا       ٢٨
  األحكام عند أهل السنة حمصورة باألدلة الواردة، وغريهم بالزائفة        ٢٩
   ﴾وما آتاكم الرسول فخذوه  ﴿ملولد داخل يف قوله تعاىل هل ا        ٣٠
  ﴾ وما نهاكم عنه فانتهوا﴿ هل املولد داخل يف قوله تعاىل        ٣١



  ١٣٥

  جهل اجلفري يف الدين حبيث زعم أن املولد الزم يف الدين       ٣٢
  بالبدع أم حرمها بدون أي استثناء هل أذن النيب            ٣٢        

  يف املوالد مصلحة شرعية   هل           ٣٣
  كل شيء حمرم يف الدين له سلبياته اليت تنايف ِحَكَم الشرع            ٣٣        

  واقع األمة اليت تعيشه يف هذه العصور هو بسبب البدع والتبديل           ٣٣        
  البدع دخيلة على اإلسالم وليست من اإلسالم يف شيء           ٣٤         

  الذي ال يسعه ما وسع السلف أمحق وسيء األدب           ٣٤         
  مع خمالفته كيف جتتمع حمبة النيب             ٣٥        
  ما حيصل يف املوالد يف العامل اإلسالمي فيه العجب العجاب           ٣٥        
  القول على هللا بغري علم            ٣٦        

  فري على الرسول وتدليسه على أهل األصول كذب اجل            ٣٧        
  ﴾ وهل قرأها اجلفري رحمتهبقل بفضل هللا و ﴿بيان قوله تعاىل            ٣٧        

  الفرح بالرسول هو الفرح باتِّباعه الذي حيقق حمبته            ٣٩      
  ولد والرد عليهزعم اجلفري بأن صيام يوم االثنني دليل على شرعية امل           ٣٩      

  مات فيه النيب  االثنني أيضا يومٌ           ٤٠       
  أم أكلوا ورقصوا..  أهل املوالد يوم مولد النيب  هل صامَ           ٤٠      

  املخالفون للجفري مطموسي البصرية ال يفقهون عن هللا بزعمه          ٤١       
  دروسه وحماضراته هو الطعن يف السنةما عهدناه عن اجلفري يف           ٤٢       
  إعتماد اجلفري على األحاديث الضعيفة واليت ال أصل هلا          ٤٢       
  قصيدة البوصريي الشركية الكفرية :من بضاعته املزجاة          ٤٣      
  ما ثبت من اإلرهاصات يف بعثة النيب           ٤٣      
  أكمل من والدته والدليل على ذلك بعثة النيب           ٤٤      

  قيمة عند اجلفري فليصم كل اثنني إذا كان ليوم مولد النيب           ٤٥      
  زعم اجلفري أن عدم االحتفال باملولد إساءة للنيب           ٤٥      

    احتجاج اجلفري حبجة النصارى يف عيسى           ٤٦       
  لصغار يف خمالفة النيب املختارالذل وا          ٤٦      



  ١٣٦

  املبتدعة سوف يُطردوا عن احلوض وال كرامة          ٤٧      
  تالعب الشيطان بعقل اجلفري، بزعم أن املولد فداء للنيب           ٤٨      

  مباذا فدى السلف الصاحل نبيهم           ٤٨      
  يف الدنيا ويف الربزخ ويف اآلخرة  غياثنا قول اجلفري أن النيب           ٥٠       

  لفظ الغوث والغياث ال يستحقه إال هللا وحده ال شريك له وبيانه           ٥٠      
  ومن لسانه ندينه ؛بيان شرك اجلفري          ٥١      

  بيان قول العلماء يف االستغاثة          ٥١      
  االعتقادياللفظي فكيف ب من الشرك بيان موقف النيب           ٥٢      
  اجلفري قبوري بال شك وال ريب          ٥٤      
  بيان أن شرك القبوريني واجلاهلية واحد بل وأشد          ٥٤      
  ما يلزم املسلم يف االعتقاد          ٥٥      
  إثبات أن اجلفري ليس من العلماء، بل هو أجهل من العوام          ٥٥      
  ة القبوريةيَّ رِ فْ من عقيدة الصوفية واجلِ  تربئة الرسول           ٥٥      
  كيف يدعي اجلفري اإلسالم وهو على عقيدة املشركني          ٥٦      
  أقوال العلماء يف االستغاثة بغري هللا           ٥٧      
  عينهمن استغاث بغري هللا فقد دعا من ال يغيثه، وهو الشرك ب          ٥٧      
  االستغاثة باملخلوق احلي فيما يقدر عليه ليس بشرك          ٥٧      
  اجلفري ومن معه من القبوريني ال يعتقدون معىن ال إله إال هللا          ٥٨      
  اجلفري وزمرته مل يعملوا مبقتضى ال إله إال هللا         ٥٩      
  جواباً ال أكفر مسلماً ولكن أريد           ٥٩      
  جواب أهل السنة من كتبهم ابن القيم، الشوكاين، ابن تيمية وغريهم         ٦٠      
  إغفال اجلفري آيات من القرآن، وأحاديث من السنة         ٦١      
  القبوريون هم الذين أضاعوا العز من املسلمني بشركهم         ٦٢      
  دعوة الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهابملاذا حيارب القبوريون          ٦٢      
  انتبه يا عبد هللا فالدين النصيحة          ٦٢      
  الذي أوقع اجلفري يف أوحال الشرك هو تعلقه مبا تعلق به املشركون          ٦٣      



  ١٣٧

  لسنة ال ينكرون الشفاعةأهل ا          ٦٥      
  ..السنة واجلماعةعند أهل  الشفاعة وأنواعها         ٦٦      
  ليس يف الشفاعة دليل على دعاء املقبورين          ٦٦      
  اجلفري حيرف الدين بلي أعناق النصوص بطريقة صوفية          ٦٧      
  زعم اجلفري أن الذي حيصل يف املولد سنن وقرآن وصالة على احلبيب          ٦٧      
  ماء الذين خالفوه شتم اجلفري على العل          ٦٧      
  وهذا من الغرائب جهل اجلفري يف صفة الصالة على النيب          ٦٧      
  مجاعة بصوت واحد جائزة والرد عليه زعمه أن الصالة على النيب           ٦٧      
  تدليسه على البخاري وتلبيسه عليه وعلى صحيحه         ٦٧      
  مرتفع يف السنة، ولكنها مل تكن مجاعية  األذكار بصوت          ٦٧      
  األثر الوارد عن أيب هريرة وابن عمر يف التكبري ليس له طريق موصول          ٦٨      
  جهر بعض أهل العلم يف بعض األذكار للتعليم          ٦٨      
    اجلهر بالذكر اجلماعي طريقة الصوفية         ٦٩      
  ل يف األذكار الواردة يف السنة السرية ال باجلهر والدليل على ذلك األص          ٦٩      
  يزعم اجلفري أنه من أهل اللغة فيلعب يف تفسري القرآن العظيم         ٦٩      
  زعمه أن األصل يف الصالة على النيب مجاعة، واإلفراد تابع هلذا األصل         ٧٠      
ذا ال يستحقون مرياث النبوةة على الرتهاتسكوت علماء الصوفي         ٧٠        ،  
  الذكر الذي حيبه هللا وحيبه رسول هللا وحيبه أصفياء األمة         ٧١      
  الصالة اإلبراهيمية ال جيوز فيها زيادة السيادة والدليل على ذلك          ٧٢      
  ذهقول احلافظ ابن حجر العسقالين يف الزيادة ه          ٧٢      
  ، ونقض حتديه بالدليل، فهل يرجع إىل احلق..بسالح جهله حتدي اجلفري          ٧٤      
  الرد عليه يف قوله أن يف املولد قراءة قرآن وصالة على احلبيب          ٧٥      
  الرد عليه وهو يزعم أن املدح النبوي ال حيتاج إىل دليل          ٧٦      
  بني املدح واإلطراء وشبهة النصارى والصوفية واحدةالفرق          ٧٦      
  أهل السنة ال يعرتضون على املدح ولكن بشروط معرفة املدح         ٧٦      
  حتريف اجلفري ملعىن حديث (( ال تطروين...)) والرد عليه بالدليل          ٧٦      



  ١٣٨

  التعبد على غري مراد هللا ال جيوز         ٧٦      
م         ٧٧         إثبات أن اجلفري القبوري يشبه النصارى يف عقيد
  قول البوصريي يف ما ادعته النصارى يف عيسى           ٧٨      
  نقض أربعة أبيات يف قصيدة البوصريي وبيان ما فيها من الشرك           ٧٨      
  بل كله بدعقول اجلفري يف املولد سنن فليس فيها ما يدعيه           ٨٠      
  جناب التوحيد، وموقفه من املّداحني محاية النيب           ٨٠      
  الغلو والتنطع بريد الشرك          ٨١      
  تكفري اجلفري لكل من خالفه          ٨١      
  إثبات آخر أن اجلفري وزمرته وقعوا يف الذي وقع يف النصارى يف عيسى          ٨٢      
  هي عني ما يدعيه النصارى يف عيسى من أشعار الربعي الشركية الكفرية           ٨٢      
  واملنهج السلفي يف املدح للمداحني مواجهة النيب            ٨٤      
   املدح الشرعي املرعي هو مبعىن التعظيم ملا جاء به سيد املرسلني            ٨٥      
  ما وصل إليه النصارى يف عيسى  وصل اجلفري إىل           ٨٦      
  وليس فيها شرك وال إطراء تعلق اجلفري بقصيدة كعب بن زهري            ٨٧      
  إن صحت!  قصة كعب            ٨٧      
  ليس بشراً يف "ذخائره"  زعم املالكي الصويف بأن النيب            ٨٩      
    يف قصيدة كعب  معىن النور الذي جاء           ٩٠      
   يوافق هواه تعامل اجلفري يف احلديث ويقوي حديثاً ضعيفاً يف الطرباين        ٩١      
  كشف جهله وتطفله على هذا العلم اجلليل..          ٩١      
  حيمي جناب التوحيد  وكيف كان يف املدح  الثابت عن الرسول          ٩٢      
  سنه وقبيحهالشعر ح         ٩٣      
   استدالل اجلفري على املوالد واملدائح حبسان بن ثابت          ٩٤      
  الشعر ومنزلته يف اإلسالم         ٩٥      
  شعر الصحابة ودفاعهم عن الدين ومحلته منافحة وهجاء للمشركني         ٩٥      
  ضوا أم أبواأشعار املوالد هي منافحة عن الشرك والبدع ر          ٩٦      
  مقتطفات من قصيدة الربدة للبوصريي مع تدقيقات الشرك فيها         ٩٦      



  ١٣٩

   مقتطفات من أشعار الصحابة بني يدي رسول هللا          ٩٨      
   والتوجيه منه  من قصيدة فيها غلو به  موقف النيب          ٩٩      
  وذوق بعقائد شركية وبيان ذلكمدائح الصوفية وْجد ورقص          ١٠٠    
  الصوفية يعبدون أنفسهم مبواجيدهم الصوفية        ١٠١    
  حسان يؤيد بروح القدس وليس بروح الشياطني والشرك        ١٠١    
  إنشاد الشعر يف املساجد وما هو املسموح به وما هو احملضور         ١٠١    
  اهية واملبيحة يف إنشاد الشعر يف املساجدالتوفيق بني األحاديث الن        ١٠٢    
  إستباحة اجلفري للغناء الصويف بطريقة جفرية( تدليس، تلبيس، حبجة إبليس)        ١٠٤    
  بيان كذب اجلفري على البخاري ونسبه حلديث ليس يف صحيحه        ١٠٥     
   نذر امرأة بضرب الدف على رأس رسول هللا         ١٠٥    
  املنع واإلباحة يف نظر الشارع بالقواعد العلمية والشروط املرعية        ١٠٦    
  الدراية يف عمل اجلارية اليت نذرت بضرب الدف..         ١٠٧    
  اجلمع بني حديث عائشة وبريدة يف الغناء املباح والضرب على الدف         ١٠٨    
  يف الدين  معىن صالبة عمر          ١٠٩    
  قصة أخرى عن عائشة رضي هللا عنها         ١١٠    
  اجلفري وأرىب الربا           ١١٠    

  قول اجلفري أن يف املولد دعاء، فما هو دعاء اجلفري يف املوالد         ١١١       
  القيام يف املوالد للحضرة النبوية بزعمهم      ١١١      
  يغيث الناس جبسده وبروحه من قربه ل اجلفري وخروج النيب      ١١٣      
  ويشتمه ملن أثبته بلفظهحتريف اجلفري حلديث (( قوموا إىل سيدكم))      ١١٢      
  قصة القيام إىل سعد ترويها عائشة رضي هللا عنها     ١١٤      
  التحقيق يف مسألة القيام للشخص مكروهة      ١١٧      
  مع العلماء فكيف يكون معاجلا اجلفري مريض عقدياً وأخالقياً      ١١٨      
  قول احلافظ ابن حجر العسقالين يف القيام، وحديث قوموا إىل سيدكم     ١١٩      
  زعم اجلفري أن أهل املوالد هم الذين نشروا اإلسالم يف العامل!      ١١٩      
  عليه زعمه أن احملبة ليست يف االتباع وإمنا االتباع مثرة احملبة والرد     ١٢٠      



  ١٤٠

  عالمات حمبة النيب      ١٢٠      
  يف معرفة حقوق النيب ما جيب علينا       ١٢٢      
  ، وطاعته، وإتباعه، وعدم خمالفته تصديقه      ١٢٢      
  واجتاهنا ناحيته، دليل حبنا     ١٢٧      
  حب القرآن الكرمي املنزَّل على سيد املرسلني      ١٢٨      
  قول سفيان رمحه هللا يف االتباع، وابن تيمية يف حظ احملبة     ١٢٨      
  قراءة اجمللد العاشر من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف السلوكنصيحة يف      ١٢٨      
  قراءة القرآن على املوتى     ١٢٩      
  اخلالصة بعد دراسة شخصية اجلفري، وما اتَّضح حوهلا يف أصل ضالله     ١٢٩      
  طلب النجاة مبالزمة الكتاب والسنة على فهم سلف األمة      ١٣١      
  فهارس "املولد وملاذا هو بدعة"       ١٣٢      
  فهارس "بيان تلبيس وتدليس علي اجلفري يف املولد"      ١٣٤      

                  

هاجتنابنا الباطل باطالً وارزقنا اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأر



