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قدمة م  
 وآله وصحبه ومن وااله...بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

فجاء لنا  اقالب وكأنه أُرسل إىل مقدمه وحي    ،مت تقدمي برانمج حول يوم القيامة يف قالب حديث جدا
 بدين جديد. 

يضرب بثوابت الدين وأصوله، ليخرج لنا ابحلضارة اإلنسانية يف أهبى صورها   ،اهلوى نع  دين من صُ 
ألنه كما يقول ويدَّعي -بعد أن حتررت من تلك القيود، وتزهر ابألنفس اليت هو على علم بصالحها 

فال يستطيع أحد مناقشته يف هذا اجلانب وكأنه أصبح على علم أمشل من   ،-أن الناحية النفسية لعبته
 .-سبحان هللا عما يصفون-علم الذي خلق هذه النفس فسواها 

ُهمر إ ن ف ی ُصُدور ه مر ﴿يقول هللا تعاىل:  طَـٍٰن أَتَىـٰ
ࣱ مَّا ُهم   إ نَّ ٱلَّذ يَن ُُیَـٰد ُلوَن ف ۤی َءايَـٰت  ٱَّللَّ  ب َغۡیر  ُسلر إ الَّ ك ۡبر

ۡیُ  َبص   ب ٱَّللَّ ِۖ إ نَُّهۥ ُهَو ٱلسَّم يُع ٱلر
َتع ذر  ﴾ب بَـٰل غ يه ِۚ فَٱسر

 [56سورة غافر ]
 يقول الشيخ السعدي: 

خيۡب تعاىل أن من جادل يف آايته ليبطلها ابلباطل، بغۡی بينة من أمره وال حجة، إن هذا صادر من  
ء به، يريدون االستعالء عليه مبا معهم من الباطل، فهذا  كۡب يف صدورهم على احلق وعلى من جا

 قصدهم ومرادهم.
 ولكن هذا ال يتم هلم وليسوا ببالغيه، فهذا نص صريح، وبشارة، أبن كل من جادل احلق أنه مغلوب.

ولكن لألسف جند أعدادا هائلة تلهث وراء هذا الكالم، رمبا عن جهل، أو اتباع هوى حتت مسمى 
 لنفسه وهو يتلقى هذا الباطل. نالدين، كمسك   

 هل العلم فيما طرح يف هذا الۡبانمج. أأقوال إيراد و  ،هلذا لزم تقدمي هذه السلسلة من تفنيد الشبهات
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 الحلقة األولى

 
لبعض العقائد الفاسدة دون التصريح  اتتناولت هذه احللقة بعض اإلشارات والتلميح

بشكل مباشر، ومنها قانون النية عند اتباع الروحانية احلديثة يف شكل دعاء ب دعي مل يَرد عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم. 

مث أيخذ نفس،   -وضعية النامسيت -يقول: "أغلق عينك وأتمل"، واضعا يداه أمام صدره متالصقان
 من الذين هم وجوههم مسفرة.ويقول: أان أنوي أن أكون 

فهذا الفعل من التطبيقات املعروفة عند الروحانية احلديثة الباطينية سواء هذا الفعل أو غۡیه مما مت 
 .احللقة من )التنفس العميق، أو التأمل، أو لفظ النية( يف أثناءتناوله 

احللقات من أجل أن أتلفها النفس وال ترى  يفإليكم تفصيل تلك احلركات، أو الكلمات اليت تُردد 
 حرجا يف تطبيقها. 

 حكم تطبيق تنفس )ومي هوف( 

 ما حكم تطبيق تنفس )ومي هوف(؟السؤال: 

 اإلجابة: 

رايضي هولندي اشتهر ابسم "الرجل الثلجي" لقدرته على  (Wim Hof)ومي هوف 
إىل أسلوبه يف  -وغۡیها من الفوائد الصحية املبالغ هبا-حتمل درجات احلرارة املتجمدة، واليت ينسبها 

 التنفس و"التأمل".

يف "التأمل"   ااهلندوسية، وطرقه (pranayama)يستمد ومي هوف طريقته يف التنفس من الۡباانايما 
 ."ويرفع يديه بوضعية "مناسيتليوغا، وهو ُیلس أثناءه بوضعية "اللوتس" املشهورة، من ا
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كما يصرح يف حساابته الرمسية ابرتباط طريقته أبصول فلسفية تقوم على االعتقاد ابلوحدة مع الطبيعة  
 واالستنارة ابالحتاد معها، وبوجود إله يف داخل كل أحد.

ابلفلسفات الباطنية ومشاهبتها للطقوس الشرقية فإهنا ال جتوز ممارستها وألجل ارتباط هذه املمارسة  
 وال نشرها أو الدعوة إليها. 

وقد سبق التفصيل يف خطورة الفلسفات الباطنية، وبيان األحكام املتعلقة ابلتشبه مع االستدالل.  
 .1وهللا تعاىل أعلم 

اء، وابلطبع لفظ النية هنا مل كما يقول كثۡیا أنوي أن أكون كذا وكذا وُیعله يف شكل دع
أنك  به  يقصد هبا املعىن الشرعي أي النية اليت حملها القلب وإمنا قصد هبا قانون النية: الذين يقصدون

 ، وهو أحد التطبيقات املتفرعة من قانون اجلذب. تصنع القدر بنفسك

 وإليكم حكمه 

 ️⬅حكم قانون النية 

 السؤال 

السالم عليكم أقرأ وأمسع هذه الفرتة عن النوااي، أن أقول مثال أنوي أن أتزوج أو أنوي أن أتوظف 
وأختمها بشاء هللا حققها هللا يسرها هللا!! وأن النوااي اجلماعية تتحقق!! وهذه ريب فعال وما فهمت 

 ما احلكمة!!! ما معىن النوااي هنا؟؟ وهل هذا الفعل جائز؟؟ 

 

 
 

   د. هيفاء بنت انصر الرشيد 1
 https://t.me/ask_albaydhaقناة البيضاء  -دكتوراه يف العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 . كما ميكنكم الرجوع إىل قناة اسأل البيضاء لالطالع على التنفس التحويلي وأصله، وحكمه--
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  اإلجابة:

 يكم السالم وعل
هو من تطبيقات فلسفة الطاقة الكونية، ويعتقد أصحابه أبن نية اإلنسان طاقة تنطلق يف   قانون النية

 الكون وحتقق له ما ينوي!
 فإذا أراد أن حيقق شيئا فما عليه إال أن يطلق نيته فردية أو مع جمموعة يف الكون!

وهذا يف احلقيقية يستند للمعتقد اهلندوسي الوثين يف وحدة الوجود و أن يف اإلنسان جزء من األلوهية 
ونيته عبارة عن طاقة مؤثرة يف الكون الذي تنتشر فيه األلوهية فإذا أطلق نيته توحدت  ،ابهلل عياذا

 ألوهية اإلنسان مع ألوهية الكون وحتقق لإلنسان ما يريد ويرغب!

)إمنا األعمال  : أصحاب قانون النية مع األسف إىل حتريف معىن احلديث الصحيح ويلجأ بعض
 على صحة قانوهنم الباطل! بهابلنيات( ويستدلون 

واحلق أن معىن احلديث يدور يف إخالص النية هلل هلالج لج يف العمل الصاحل، وأن املؤمن إذا ابتغى وجه هللا 
 هلالج لج ابلعمل الصاحل انل أجره وتقبل هللا منه. 

شك أن ذلك املعتقد يف قانون النية انقض إلفراد هللا ابأللوهية والربوبية، الذي هو أعظم حق هلل  وال 
 تعاىل على عباده، ومشتمل على كثۡی من البدع ولبس احلق ابلباطل والقول على بال علم.

 .2وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على من نصح لألمة وعلم

احللقة األوىل، وهي مبثابة املقدمة  يفوهذه كانت أحكام بعض الكلمات اليت متت اإلشارة إليها  
 لطرح الكثۡی والكثۡی من الشبهات.

 

 
 اجمليب: د. ثريـا بنت إبراهيم السيف  2

 .العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية دكتوراه يف 
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 الحلقة الثانية

 

 -الدكتور وطالب اجلامعة-يستنكر مقدم الۡبانمج عذاب القۡب من خالل طرحه ملثال 
فيقول: "أن الدكتور قاسي جدا واضع ملكني على الباب امسهما )منكر ونكۡی( قبل  وقسوة الدكتور  

بديهية )أنت يف جامعة ايه؟ كنت واخد كم مادة؟ اسم الدكتور ايه؟  أسئلةدخولك اللجنة، هيسألوك 
املادة اللي هتختۡب فيها اهناردة امسها ايه؟( وانت بتصدق!!!! فالنتيجة أن الواقع سيشوه، وتصدم إلن  

 النهاايت كانت مشوهة". 

ن هبا. ويف هذا إنكار واستهزاء ملسألة عقدية من مسائل اإلميان ابلدار اآلخرة وجب اإلميا
وهلذا أنكروا   ،ردوه  يوافقهافهؤالء يقدمون عقوهلم على نصوص الشريعة فما وافق عقوهلم قبلوه وما مل  

 املغيبات ومنها فتنة القۡب كما فعل أسالفهم من املعتزلة وغۡیهم.

ثُبوت ه األمَُّة، واختُلفَ  الَقۡب  ونَعيُمه ابلك تاب  والسُّنَّة ، وأمجَعْت على   يف ثبوت اسم  فقد ثَبت عذاُب 
 واألرجح أنه مل يثبت.  ،امللكني )منكر ونكۡی(

  - كما يزعم- ة  يهيبد   أسئلةهنا  ولكن جند كالم هذا املدَّعي عن سؤال امللكني يف القۡب واستنكاره أب
ال يستطيع أن ُیيب عليها إال من ثبته هللا، ويكون ممن عمل هبا يف الدنيا، فمن اجلهل أن    أسئلةفهي  

أنه يستطيع أن ينطق ابلكلمة مبجرد أهنا بديهية، ال.. ال يقدر أن ينطق هبا إال من  يظن اإلنسان 
 من يف قۡبهحققها يف حياته. فعن الۡباء بن عازب رضي هللا عنهما، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إذا أقعد املؤ 

هللا الذين آمنوا ابلقول    تُ يثب   ﴿ُأيَت، مث شهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، فذلك قوله:  
  .3(﴾الثابت 

 
 صحيح البخاري  3
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تفسۡی السعدي: خيۡب تعاىل أنه يثبت عباده املؤمنني، أي الذين قاموا مبا عليهم من إميان القلب 
يثبتهم هللا يف احلياة الدنيا عند ورود الشبهات ابهلداية إىل  التام، الذي يستلزم أعمال اجلوارح ويثمرها، ف

  اليقني، وعند عروض الشهوات ابإلرادة اجلازمة على تقدمي ما حيبه هللا على هوى النفس ومراداهتا.

ويف اآلخرة عند املوت ابلثبات على الدين اإلسالمي واخلامتة احلسنة، ويف القۡب عند سؤال 
للجواب  للجواب    امللكني هداهم  نبيك؟"  ومن  دينك؟  وما  ربك؟  "من  للميت  قيل  إذا  الصحيح، 

 . الصحيح أبن يقول املؤمن: "هللا ريب واإلسالم ديين وحممد نبيي"

ظلموا  ولكنهم  ظلمهم هللا،  وما  واآلخرة،  الدنيا  يف  الصواب  عن  الظَّال م نَي﴾   ُ اَّللَّ لُّ  ﴿َوُيض 
لقۡب وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النيب  أنفسهم، ويف هذه اآلية داللة على فتنة ا
 ملسو هيلع هللا ىلص يف الفتنة وصفتها، ونعيم القۡب وعذابه.

فعن عائشة رضي هللا عنها أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القۡب، فقالت هلا: أعاذك 
عذاب عن عذاب القۡب، فقال: )نعم،    رسول هللا  هللا من عذاب القۡب. فسألت عائشة رضي هللا عنها

القۡب(. قالت عائشة رضي هللا عنها: فما رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد صلى صالة إال تعوذ من عذاب 
 القۡب.

 

 : عن املثال الذي قبله وهو امث ضرب هذا املد عي مثاال أخر ال يقل سوء  

لۡیوا ماذا يعمل هبذا اجلهاز وذكر بعض   )شركة جرافيك( وهذه الشركة تسلم كل شخص جهاز كمبيوتر
"مش فقال:  األمثلة لثوابت الدين أبسلوب استنكاري مثل وضع اجلهاز على الشاحن مخس مرات  

مرات   اخلمس  الشاحن  على  اجلهاز  تضع  شئ  أهم  ايه!  بيه  هتعمل  استخفافا -مهم  يتمايل  وهو 
 .-واستنكارا
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  اعلم اي هذا هداان هللا وإايك..

َوى َذ ٰ ﴿الكالم عن هللا وعن شعائر هللا البد أن يكون أبدب.    َا م ن تـَقر َر ٱَّللَّ  فَإ هنَّ  َوَمن يـَُعظ  مر َشَعـٰۤىِٕ
 ل َكِۖ

ُقُلوب    .﴾ٱلر

فهذا من تقليل شأن الصالة حني مثَّله ابلشاحن الذي يوضع عليه جهاز الكمبيوتر دون استخدام أو 
 جدوى. 

 لك أنَّ: فالبد أْن تعلم وكل من يستمع 

 .الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم

 الصالة هي أول ما أوجبه هللا من العبادات.

 يوم القيامة. العبد الصالة أول ما حياسب عليه

 الصالة هي الصلة بني العبد وربه. 

 . قال صلى هللا عليه وسلم: أرحنا هبا اي بالل ،الصالة هي راحة العبد

ا وهبنا هللا إايه، كما تدَّعي وتقلل من  ملنشحن به أنفسنا فقط دون استخدام    االصالة ليست شاحن  
 شأن هذا الركن وتتكلم عنه هبذا االستخفاف.

َهىٰ ﴿الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر.    إ نَّ ٱلصََّلٰوَة تـَنـر
ُر ٱَّللَّ  َوأَق م  ٱلصََّلٰوَةِۖ ُمنَكر ِۗ َوَلذ كر

َشۤاء  َوٱلر َفحر  َعن  ٱلر
نَـُعونَ  َلُم َما َتصر ُ يـَعر  َوٱَّللَّ

ِۗ
َۡبُ
 . [45]العنكبوت:  ﴾َأكر

َا َلَكب ۡیٌَة إ الَّ َعَلى ﴿الصالة استعانة ابهلل يف األمور كلها  َتع يُنو۟ا ب ٱلصَّۡبر  َوٱلصََّلٰوة ِۚ َوإ هنَّ ع نيَ َوٱسر َـٰش 
   ﴾ٱخلر

 . [45البقرة: ]                   

وغۡی   ،الصالة مل تسقط عن اجملاهدين يف احلرب وهذا يوضح أهنا قوة لنا إبذن هللا يف مواجهة العدو
 ذلك الكثۡی والكثۡی. 



10 
 

نشحن   اوليست شاحن    الصالة نقطة انطالق املؤمن يف حياته، ليجمع هبا بني خۡیي الدنيا واآلخرة.
به وجنلس جبانبه دون سعي للعلم أو العمل أو التفكر وننتظر الشحنة حىت تنتهي مث نقوم بشحنها مرة  

لنا منهج عظيم خالٍ  من اخللل والباطل،   أخرى! ولسنا أبجهزة، حنن بشر خلقنا هللا لعبادته، شرع 
وال ينهى إال مبا تقتضيه  منهج من لدن حكيم خبۡی، يضع األشياء مواضعها، وينزهلا منازهلا، ال أيمر  

 حكمته.

"النجاح يف هذه الشركة ال ابجلرافيك وال مبنتجاتك وال    قائال:  ظل يسرتسل يف كالمه عن َمَثل الشركةو 
إببداعاتك وإمنا برمحة من سيختۡبك فياراااجل ارمحين وجنحين يف الشركة هللا خيليك، ضحكوا عليك يف 

 النهاايت خلبطوا ودمروا النهاايت"

األسلوب االستنكاري واالستهزاء والسوء يف ضرب املثال أن األمر يف دخول اجلنة أهنا نفس  
 -تعاىل هللا عما يقولون -برمحة هللا

واعتۡب أن هذا تدمۡی للنهاايت وتشويه هلا، فتجده يضرب النصوص بعرض احلائط وال حول وال قوة   
 إال ابهلل. 

فالعمل ال يقابل اجلزاء وإن كان سببا للجزاء؛ وهلذا من ظن أنه قام مبا   قال شيخ االسالم:
 ُیب عليه وأنه ال حيتاج إىل مغفرة الرب تعاىل وعفوه، فهو ضال.

األعمال الصاحلة هي أسباب دخول اجلنة، كما أن األعمال اخلبيثة   الشيخ ابن ابز:ويقول  
هي أسباب دخول النار، واحلديث يبني أن دخوهلم اجلنة ليس مبجرد العمل، بل ال بد من عفو هللا 
ورمحته سبحانه وتعاىل، فهم دخلوها أبسباب أعماهلم، ولكن الذي أوجب ذلك رمحته سبحانه، وعفوه  

ته، وهلذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفسي بيده، ال يدخل اجلنة أحد منكم بعمله، قالوا: وال أنت اي  ومغفر 
فالباء هنا ابء العوض، يعين: ليست    .رسول هللا؟ قال: وال أان، إال أن يتغمدين هللا برمحة منه وفضل

اجلنة    عوض العمل، ولكنه جمرد رمحة هللا وعفوه سبحانه وتعاىل، حصل بذلك قبول العمل، ودخول
والنجاة من النار، فهو الذي تفضل ابلقوة على العمل ويسر العمل وأعان عليه، فكل خٍۡی منه سبحانه  
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وتعاىل، مث تفضل إبدخال العبد اجلنة، وإجنائه من النار أبسباب أعماله الصاحلة، فاملعول على عفوه  
هذا العمل، وملا وفق له، فهو    ورمحته، ال على عمل العبد، فعمل العبد لو شاء هللا جل وعال ملا كان

الذي وفق له وهداه له، سبحانه وتعاىل، فله الشكر وله احلمد جل وعال، فدخوهلم اجلنة برمحته وفضله  
ومغفرته، ال مبجرد أعماهلم، بل أعماهلم أسباب، والذي يسرها وأوجب دخول اجلنة ومن بذلك هو هللا  

 وحده سبحانه وتعاىل.

 

 )الدين نص، فهم البشر للنص مش دين( ️⬅ إىل قاعدته الباطلةمث انتقل هذا املدَّعي 

: هذا كالم منكر، يردده أتباع املدارس  -ماجستۡی يف احلديث -يقول الشيخ خالد عبد العال  
 العقالنية اليت تقدس العقل وتقدمه على النص، بل وجتعله معيار ا لقبول النص والتصحيح والتضعيف.

كذلك إمجاع وقياس، وهذا شبه اتفاق بني أئمة   مثَّ الدين ليس نص ا قرآني ا أو نبواي  فقط، بل  
املرسلة، وفتوى الصحايب، وغۡیه. وقول البشر ليس  :  هاملذاهب وإن اختلفوا يف غۡیها كاملصاحل  )فهم 

هذا التعميم من أنكر املنكرات، ألن ظاهره يوحي أبن النص هو القرآن فقط، وأن فهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص   دين ا(
للقرآن قد خنتلف معه فيه، لدخوله يف عموم قوله )البشر( إذ هو من مجلة البشر، وبذلك يريدون تنحية  

أهل العلم،    السنة، كذلك قد اتفق أهل العلم أن أمجاع الصحابة حجة. وهناك مسائل مل خيتلف فيها
 فهذه حجة.

ومسائل خمتلف فيها، واخلالف ضعيف لوجود الدليل الصحيح الصريح، وهناك مسائل خمتلف 
فيها واخلالف معتۡب الختالف األفهام يف فهم النص وغۡی ذلك، لكن أن نعمم فنحجر الدين على 

علمانيني الذين يسعون  القرآن فقط، وأن ما عداه ميكن نقضه ونقده! فهذا سوء طوية من القرآنيني وال
ودين هللا حمفوظ وقائم حىت   ،إلرضاء الغرب الكافر والشرق امللحد على حساب دينهم، بئس ما قالوا

 .تقوم الساعة، وهؤالء إىل زوال مث حساب. انتهى
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عليه وسلم:   حُيَد  ُث )قال رسول هللا صلى هللا  أَر يَكت ه ،  ُمتَّك ئ ا على  الرجُل  يقُعَد  أْن  ُك  يوش 
ديٍث م ْن حديثي، فيقوُل: بينَـَنا وبيَنُكْم كتاُب هللا ، فما وجْدان فيه م ْن حالٍل اْسَتْحَلْلناُه، وما وجَدان  حب

 .(فيه م ْن حراٍم حرَّْمناُه، أاَل وإ نَّ ما حرََّم رسوُل هللا  مثَل ما حرََّم هللاُ 

 هو الوحُي املتلوُّ املتعبَُّد بتالوت ه، والسُّنُة السُّنَُّة النبويَُّة الصَّحيحُة وحٌي م ن هللا  تعاىل؛ فالقرآنُ 
فيها  وَرد  ما  ابت  باع   ُمكلَّفون  ولكنَّنا  املتلو  ،  الوحي  غۡی   م ن  حٌة    ،الصَّحيحُة هي  رٌة وموض   فالسنَُّة مفس  

، وخُمص  صٌة ومقي  دٌة لبعض  ما فيه؛   ُطهَّرة ؛ ليس ألحٍد أْن يَزُعم االكتفاَء ابلقرآن  عن السُّ و للقرآن 
نَّة  امل

   .4فالواجُب تعظيُم ُسنَّة  النيب   صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، وَمْعر فُة َقْدر ها، وااللت زاُم هبا، وعدُم إنكار ها

 

ويؤكد على ، "إما أن تكون بتعبد املوروث أو بتعبد هللا خالق هذا الكون" يقول مقدم الۡبانمج:
 ( كنوع من الورع وكأنه خييف من أمامه ويقول له احذر. بتعبد هللا خالق هذا الكون)

بتعبد املوروث يعين إبعد، أوعى تقرب أنت مني أنت، دا مها الرائعني هو أنت مني علشان  )ويقول: 
 (تفكر؟! فبيخاف يفكر يف أي حاجة جت قبل كده، فده امسه عبد املوروث مابيعرفش يفكر

أن هذا الكالم   -ماجستۡی يف احلديث  -د عبد العالفكما ذكران يف املقال السابق للشيخ خال
والتصحيح  النص  لقبول  معيار  وجعلته  النقل  على  العقل  تقدم  اليت  العقالنية  املدارس  أتباع  يردده 

، واملسائل اليت مل خيتلف فيها أهل العلم  5اتفق أهل العلم أن إمجاع الصحابة حجة  فقد  والتضعيف
 حجة.

 يلغي كل هذا ويضرب به عرض احلائط.  يعين)أنت عبد املوروث(   يقول:فعندما 

 

 
 الدرر السنية  4
  سنتعرض اىل أمهية فهم السلف الصاحل للنصوص يف احللقة التاسعة   5
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 أرع  مسعك أنت ومن يسمع لك هداان هللا وإايك..

القرآن وحي وكالم النيب صلى هللا عليه وسلم وحي، فما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
 ال نعارضه مبا نظنه معقوال. 

األنبياء وفهمهم للوحي ليس كفهم من بعدهم فهم أنقى وأما الصحابة فهم خۡی البشر بعد  
اختارهم هللا ليكونوا صحابة خۡی البشر صلى هللا عليه وسلم. قال رسول هللا صلى هللا عليه   ،قلواب

، مُثَّ الَّذ يَن يـَُلوهَنُْم، مُثَّ الَّذ يَن يـَُلوهَنُْم(.   6وسلم: )َخْۡیُُكْم قـَْرين 

 

 تقرب أنت مني أنت؟! دا مها الرائعني(.)ابعد، أوعى   يقول:فعندما  

نعم.. هم الرائعون، نعم.. من أنَت ومن أان حىت حنك  م عقولنا أمام الوحي وفهم هؤالء للوحي، وجعله  
 معيار للتصحيح والتضعيف، والقبول أو اإلنكار. 

 )فده امسه عبد املوروث مايعرفش يفكر( يقول:وعندما 

 ..امسع لعلك تسمع

خلق هللا لنا العقول على قدرها، هلا حد ال تستطيع أن تتعداه، كما خلق هللا البصر وله حد، 
فال نستطيع أن نرى من هو خلفنا فضال أن يكون يف مكان آخر، كذلك خلق هللا السمع وله قدر،  
 فهناك أصوات قد تسمعها احليواانت وال يسمعها اإلنسان ألن مسعه له قدر حمدود، وكذلك العقل
عندما يتجاوز وينكر ماال يدركه عقله ال ُیوز له ذلك وال يعتۡب هذا عدم تفكۡی، ألن الشرع من هللا 
وعقولنا على قدرها، فلو أتيت بتلميذ يف الصف األول االبتدائي وأعطيته مسألة يدرسها طالب يف  

عقل انه ال يستطيع    كلية اهلندسة وطلبت منه حلها، ال يستطيع، ويقول أان ال أعلم، فهذا التلميذ قد
ألن ليس لديه املعطيات اليت يستطيع أن حيل هبا هذه املسألة، ولكن لو تلميذ آخر حياول أن يفكر  

 
 صحيح البخاري  6
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لديه   ليس  أن  يعقل  أن  عليه  يعقل، ألنه وجب  فهذا ال  على حلها  وإاياب مصرا  ذهااب  اليوم  طوال 
 املعطيات لذلك. 

 العقل مع النقل، وأنت عبد املوروث"كارثة لو استعملت "   يقول هذا املدَّعي:وعندما 

لديك   أقول: وليس  له قدر حمدود،  أن عقلك  تعقل  أن  منتهاك، وأنت ُیب  العقل عند  أيها  قف 
 املعطيات اليت تدرك هبا كل شيء.. ألنك عبد هللا، وهذا شرع هللا.

 مل ننته إىل اآلن من احللقة الثانية، من كم الشبهات امللقاة واخللط اليت حتويه كل حلقة لألسف

 نكمل...

عبد املوروث لو الفكرة عنده منطقية يف دماغه خياف يفكر ويقول: معقولة يعين اان اللي صح يقول: "
 وكلهم غلط!!" 

ابلعكس ملا تالقي انس كتيييييييۡی  أنت خمطئ، فاألكثرية داميا على خطأ، بل  مث يقول هذا املدعي: "
 . بيعملوا حاجة اقلق"

وبدأ يضرب أمثلة، يف الشركات الكبۡیة ابلشخص الذي يكسب اكرت هو املميز؟ والدراسة الشخص 
 %؟١٠٠ينفع نقول ان األكثرية حيصلوا على الذي حيصل الدرجة النهائية هو املميز، 

 قال هللا )وقليل من عبادي الشكور(. مث قال: 

 ول حق يراد به ابطل، وخلط املفاهيم بعضها ببعض لتمرير فكر فاسد.ق

الذي  ، فما تقوله هذا ليس ابلقليل املعروف  أن هناك قليل وهناك شاذأقول لك اي هذا: ُیب أن تعلم  
 يتصف به أهل الصالح وأهل النجاح والتميز، وإمنا ما تقوله يدخل حتت مسمى الشاذ. 

 القاعدة أو القياس أو املألوف. )فقهية(. ما خالف  معىن الشاذ:
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علم كيف أوحي إليهم هذا الشكل من تسمية األشياء بغۡی مسمياهتا وخلط  يُ فهذا تلبيس على اخللق ال  
عنقها    ة على الثوابت بشكل صريح مث طيها ابلتفكۡی املنطقي مث االستشهاد ابألدلة ول  أاملفاهيم، وجر 

 و.... و....!!!

وإمنا هو عبد هللا تلقى شرع هللا    ،كما أقول لك ولكل من يصفق هلذا الكالم: أنه مل يسمَّ بعبد املوروث
 فاستدل به مث اعتقد. ، وحبث عن صحة الدليل ا)قرآن وسنة(، وأن هناك إمجاع   اوعلم أن هناك وحي  

 

والفزع حىت يبعدوا الناس عن التفكۡی، وجعلوا الناس عايشة يف  اشتغلوا يف الرتاث على الرعب مث قال:  
 الرعب مع أن الرعب سيطرة، والسيطرة منهي عنها يف الدين احلق 

 )فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبصيطر(  مث استشهد بقوله تعاىل: )ال إكراه يف الدين(، وقوله تعاىل:

هل    ؟﴾ال إكراه يف الدين﴿ملقصود يف قوله تعاىل  استشهاد ليس يف حمله، من ا  ﴾ال إكراه يف الدين﴿
 ن الذين هم داخل حدود اإلسالم أم غۡی املسلمني؟!!  و هم املسلم 

 أو ال تشرب اخلمر مثال ، فهو يف األساس خارج دائرة اإلميان   فلو كان هناك أحد كافر فال نقول له صل   

له: صل   املسلم عليه االلتزام حبدود االسالم وأحكامه، فال أنيت   يقول: ال إكراه يف ف  ،ملسلم ونقول 
 الدين!! 

لتزام بقوانينها، وإال ستعاقب عند ذهابك لدولة من الدول مبجرد دخولك حدودها وجب عليك اال 
 .بقوانني هذه الدولة، فاألحرى وأنت داخل دائرة االسالم وجب عليك االلتزام حبدوده وأحكامه
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َۤا أَنَت ُمذَك  ࣱر ﴿وأما استشهاده بقوله تعاىل:  ط رٍ   َفذَك  رر إ منَّ َُصير ه م مب  َت َعَلير  ﴾لَّسر

أي ذكر الناس وعظهم، وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة اخللق    يقول الشيخ السعدي:
إىل هللا وتذكۡیهم ومل تبعث مسيطر ا عليهم، مسلط ا موكال  أبعماهلم، فإذا قمت مبا عليك، فال عليك  

ْلُقْرآن  َمْن خَيَاُف َوع يد ﴾. بعد ذلك لوم، ك َبَّاٍر َفذَك  ْر اب   قوله تعاىل: ﴿َوَما أَْنَت َعَلْيه ْم جب 

 يذكر من خياف وعيد. ️⬅يذكر من؟ 

 ابلقرآن الذي به الوعد والوعيد. ️⬅ويذكر مباذا؟  

 ولو فتحت كتاب هللا واطلعت على التفسۡی لعلمت أن هللا أرسل رسوله بشۡیا ونذيرا: ﴿فـََقدْ 
َوَنذ يٌر﴾ ٌۡی  َبش  وصفة   [١9]املائدة:  َجاءَُكم  لذلك،  املوجبة  وابألعمال  واآلجل،  العاجل  ابلثواب  يبشر 

 العاملني هبا. وينذر ابلعقاب العاجل واآلجل، وابألعمال املوجبة لذلك، وصفة العاملني هبا.

 وأين نذهب آبايت العذاب اليت وردت يف كتاب هللا؟!!!

موضع يف كتاب هللا، وكلمة )النار(   3٠٠فكلمة )عذاب( فقط مبشتقاهتا وردت يف أكثر من  
 موضع، وغۡیمها من الوعيد. ١39قد وردت يف 

ه أننه هنى عن الرتهيب والتخويف، ولرمبا كما ذكرت يف مقدمة السلسلة  إفال أعلم أي دين حق تقول  
 إليك بدين جديد مل نسمع عنه من قبل!! يأوح

 .أجل تقدمي فكرة تعطيل جانب الرتهيب َلط ُمقدم الۡبانمج مراد النصوص من هنا خَ 

  امسع ولكل من يستمع إليك...

مع ا، والرتغيب  الرتهيب  على  مبين  وكلبشة   الدين  سيطرة  الرتهيب  جانب  ترى  وإن كنت 
لإلنسان فيجعله ال يبدع وال يفكر كما تقول، وتدَّعي أنك على علم من الناحية النفسية، فاعلم أنك 

ميثل شيئ ا مقابل علم هللا ابلنفس الذي خلقها فسواها، ويعلم ما يصلحها    نمهما وصلت إىل علم فل
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نيا واآلخرة بني الرتهيب والرتغيب، فاملؤمن يطۡی بني جناحي  فجعل صالحها يف الدعلى وجه احلقيقة،  
 اخلوف والرجاء.  ️⬅

: وللذي خاف ربه وقيامه عليه، فرتك أي  [46]الرمحن:  ﴾َول َمنر َخاَف َمَقاَم َرب  ه ۦ َجنـََّتان  ﴿يقول هللا تعاىل:  
من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنياهنما وما فيهما، إحدى    ،ما هنى عنه، وفعل ما أمره به، له جنتان

 .7اجلنتني جزاء على ترك املنهيات، واألخرى على فعل الطاعات

 عبادة قلبية وهو ما حال بينك وبني حمارم هللا، فهذا هو اخلوف احملمود.  فاخلوف
  

ينألفكار اليت تدعو إىل الرتهيب دون الرتغيب ضد املنهج  إن ا  - القرآن والسنة   -الوحي  ف  ،الرابَّ
قد نزل مبا يشتمل على جانيب الرجاء يف رمحة هللا واخلوف من عقابه. وعلى املؤمن أن ُیمع بني اخلوف  
والرجاء فال يـَُغل  ب جانب الرجاء فيقع يف األمن من مكر هللا وال يـَُغل  ب جانب اخلوف فيقع يف اليأس 

 من روح هللا. 

قال تعاىل: ﴿أَفََأم َن   م ن الذنوب العظيمة عند هللا،  والقنوَط من رمحة هللا  مكر هللااألمَن م ن    فإنَّ 
اَنئ ُموَن﴾ َوُهْم  بـََياًت   أَبُْسَنا  أَيْت يَـُهْم  َأْن  اْلُقَرى  : عذابنا ونكالنا ليال  وهم انئمون،  أي  [97]األعراف:  َأْهُل 

؛ أي: يف هنارهم وهم يف ُشغلهم  (98)األعراف:  ﴿أََوأَم َن أَْهُل اْلُقَرى َأْن أَيْت يَـُهْم أَبُْسَنا ُضح ى َوُهْم يـَْلَعُبوَن﴾  
ُرو  ُنوا َمْكَر اَّللَّ  َفاَل أَيَْمُن َمْكَر اَّللَّ  إ الَّ اْلَقْوُم اخْلَاس   ( 99 )األعراف:َن﴾ وغفلتهم، ﴿أَفََأم 

ُنوا َمْكَر اَّللَّ ﴾ هذه "  :قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا يف تعليقه على قوله: ﴿أَفََأم 
اآلية الكرمية فيها من التخويف البليغ على أن العبد ال ينبغي له أن يكون آمن ا على ما معه م ن اإلميان، 

ب ما معه من اإلميان، وأن ال يزال داعي ا بقوله: اي مقل  ب ببليَّة تسلُ بل ال يزال خائف ا َوجال  أْن يُبتلى  

 
 تفسۡی السعدي  7
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القلوب ثب  ت قليب على دينك، وأن يعمل ويسعى يف كل سبب خيل  صه من الشر   عند وقوع الفنت، فإن 
 ."العبد ولو بلَغت به احلال ما بلَغت فليس على يقني م ن السالمة
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 الثالثةالحلقة  

 

 - يوم القيامة-  كل العقائد بال استثناء مت التالعب يف الصورة النهائية: "يقول مقدم الۡبانمج
 .للتأثۡی على واقعهم وعلى حياهتم"

 كما أنه تناول عقائد احلضارات الفرعونية، واملاية، والرومانية، و...

 أن وصل إىل العقيدة اإلسالميةخالل احللقة الرابعة واخلامسة وبداية احللقة السادسة إىل  ️⬅

 وبدأ يلقي ابستنكاراته على كثۡی من الثوابت اليت ال توافق عقله.

 

 أين فوجئت بتهويل وتضخيمات كبۡیة جدا مع توابل عن يوم القيامة""يقول: 

يتكلموا عنها  "ويقول أيضا:   الغيبة والنميمة ألتيت مبقاطع وكيف اهنم  لوال أين أخشى من موضوع 
 عبة"بصورة مر 

 أقف عند هذه النقطة قليال... 

وددت لو كان لديك علم ابلفرق بني الغيبة والنميمة ومىت تباح الغيبة لو كنت حمقا كما تدَّعي وحتذر 
 من ابطل. فهناك أحوال مباحة يف الغيبة 

 أبهنا نقل كالم بني الناس بغرض اإلفساد وإيقاع العداوة بينهم تعريف النميمة: 

 ذكرك أخاك مبا يكره الغيبة:تعريف 

 تستثىن منه صور تباح فيها الغيبة: 

 : التظلم. األوىل
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 : االستعانة على تغيۡی املنكر.ةالثاني

 : االستفتاء.ةالثالث

 حتذير املسلمني من الشر.: ةالرابع

 : أن يكون جماهرا بفسقه أو بدعته.ةاخلامس

 التعريف.: ةالسادس

وذكر أنه ال يوجد نص واحد فيه الثعبان مث بدأ يسرتسل يف ذكر بعض أهوال يوم القيامة  
 .فكر واحبث ، وقال: األقرع

الثعبان األقرع يف      للرسول صلى هللا عليه وسلم عن   ، القۡبحقيقة مل يثبت حديث صحيح 
وهذا ليس بغريب عند عرض الباطل، البد من دجمه  ولكن ورد يف عذاب يوم القيامة الشجاع األقرع،  

تقريبا مل يذكر كلمة "احبث" إىل اآلن   بشيء من احلق حىت يُلبَّس احلق ابلباطل ويُلقى يف جعبة واحدة،
بداية كذاب، وعندما كان إال يف هذا املوضع، ذكرين إبخوة يوسف عليه السالم، عندما ادعوا أمرا يف ال

َنا ف يَهاِۖ َوإ انَّ َلَصـٰد ُقونَ ﴿  األمر حقيقة قالوا ألبيهم
بَـلر ع َۡی ٱلَّت ۤی أَقـر يََة ٱلَّت ی ُكنَّا ف يَها َوٱلر َقرر ـ َل  ٱلر  [ 82]يوسف:  ﴾َوسر

، فـََلْم يـَُؤد   زََكاتَُه  ُ َماال  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه قال: َمن آًَتُه اَّللَّ
ْدقـَيْ -تَـْيه   ُمث  َل له َمالُُه يَوَم الق َياَمة  ُشَجاع ا أقْـرََع له َزب يبَـَتان  يَُطوَّقُُه يَوَم الق َياَمة ، مُثَّ أَيُْخُذ بل ْهز مَ    - ه  يـَْعين  بش 

ُزَك، مُثَّ َتاَل:  ََبَّ الَّذ يَن يـَْبَخُلونَ ﴿مُثَّ يقوُل أاَن َماُلَك أاَن َكنـْ  اآليََة. صحيح البخاري  ﴾اَل حَيْس 

 وعدم ثبوت دليل للثعبان األقرع يف القۡب ال ينفي أن هناك عذاب قۡب. 

يعذابن   إهنما ليعذابن وما)فقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيحني أنه مر على قۡبين فقال:  
يف كبۡی، مث قال بلى، أما أحدمها فكان ال يسترت من البول، ويف لفظ آخر: ال يستنزه من البول، وأما  

 .(اآلخر فكان ميشي ابلنميمة
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 ، الكافر يعذب يف قۡبه، كما أن بعض العصاة يعذب يف قۡبه إال من عفا هللا عنه. فعذاب القۡب حق
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 الحلقة السادسة

 

بينك وبني  -واسطة -"أن مشكلة حضارات كتۡی أن يكون فيه كوسة  :يقول مقدم الۡبانمج
ربنا، فيه حد بيظبطلك الدنيا، ففي ثقافات عبدوا رسوهلم، وفيه ثقافات قالت أل مش هنعبدهم بس  
ه  الزم يكون فيه وسيط يشفعلي عند ربنا، يظبطلي الدنيا عند ربنا، وابلتال أان هظبطه واتعامل معا

 كويس، علشان هو اللي هيظبطلي الدنيا يف اآلخر.

 

 أقول: هللا املستعان على ما تصفون... فهذا أيضا من البالء.

  الشفاعة مثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع

أهل  النار من  الكبائر، وال خيلد أحد يف  أهل  أن يشفع يف  السنة واجلماعة  أهل  ومذهب 
قلبه حبة إميان أو مثقال ذرة، وخالفهم يف هذا أهل األهواء مثل اإلميان، بل خيرج من النار من يف  

  املعتزلة واخلوارج.

ُ ل َمن ۞ وََكم م  ن مََّلࣲك ف ی ٱلسََّمـَٰو ٰ ﴿قال تعاىل:   َذَن ٱَّللَّ
ر
د  َأن أَي ـ  ا إ الَّ م ۢن بـَعر

ن ی َشَفـَٰعتـُُهمر َشير
ت  اَل تـُغر

َضىٰۤ   .﴾َيَشۤاُء َويـَرر

ُ ل َمْن  )اَل   ئ ا( أي: ال تفيد من دعاها وتعلق هبا ورجاها، ﴿إ الَّ م ْن بـَْعد  َأْن أَيَْذَن اَّللَّ تـُْغين  َشَفاَعتـُُهْم َشيـْ
 َيَشاُء َويـَْرَضى﴾

 ال بد من اجتماع الشرطني:أي..  

 إذنه تعاىل يف الشفاعة. -١ 

  ورضاه عن املشفوع له.-2
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 ما كان خالصا لوجه هللا، موافقا فيه صاحبه الشريعة،ومن املعلوم أنه ال يقبل من العمل إال 

 فهناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فال نصيب للمشركني من شفاعة الشافعني. 

 ة.أإذن األمر ليس كوسة أو أحد يظبط لك الدنيا كما وصف مقدم الۡبانمج بكل سوء وجر 

 

 فهناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. 

 املثبتة: أقسام الشفاعة 

 الشفاعة العظمى. -1

 الشفاعة يف دخول املؤمنني اجلنة.  -2

 الشفاعة لرفع درجات أهل اجلنة.  -3

 الشفاعة لقوم استحقوا النار أن ال يدخلوها.  -4

 الشفاعة يف أهل الكبائر. -5

 شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم لعمه أيب طالب يف ختفيف العذاب عنه. -6

 ألقوام أن يدخلوا اجلنة بغۡی حساب.الشفاعة -7

 شفاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألهل املدينة املنورة. -8

 فاألمر له شروط وضوابط ولعلنا نفرد تفصيال للشفاعة الحقا فيما بعد مبشيئة هللا تعاىل.

ثـََنا حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: ) إ َذا َكاَن يـَْوُم اْلق َياَمة    َماَج عن أََنس  ْبن  َمال ٍك قَاَل: َحدَّ
يَم النَّاُس بـَْعُضُهْم يف  بـَْعٍض فـََيْأتُوَن آَدَم فـَيَـُقوُلوَن اْشَفْع لََنا إ ىَل رَب  َك فـَيَـُقوُل َلْسُت هَلَا َوَلك ْن َعلَ  ْيُكْم إب  بـْرَاه 
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ُوَسى فَإ نَُّه َكل يُم   يَم فـَيَـُقوُل َلْسُت هَلَا َوَلك ْن َعَلْيُكْم مب  اَّللَّ  فـََيْأتُوَن ُموَسى فَإ نَُّه َخل يُل الرَّمْحَن  فـََيْأتُوَن إ بـَْراه 
َمُتُه فـََيْأتُوَن ع يَسى فـَيَـُقوُل َلْسُت هَلَا َوَلك ْن َعَلْيُكْم فـَيَـُقوُل َلْسُت هَلَا َوَلك ْن َعَلْيُكْم ب ع يَسى فَإ نَُّه ُروُح اَّللَّ  وََكل  

َُحمٍَّد َصلَّى اللَّهم َعَلْيه  َوَسلََّم فـََيْأتُوين  َفأَُقوُل َأاَن هَلَا فََأْسَتْأذ ُن َعَلى َريب   فـَيـُْؤَذُن ل  وَ  يـُْله ُمين  حَمَام َد َأمْحَُدُه مب 
َا اَل حَتُْضُرين  اآْلنَ  ا فـَيَـُقوُل اَي حُمَمَُّد اْرَفْع رَْأَسَك َوُقْل ُيْسَمْع َلَك هب  د  رُّ َلُه َساج   فََأمْحَُدُه ب ت ْلَك اْلَمَحام د  َوَأخ 

َها َمْن َكاَن يف   نـْ ثْـَقاُل قـَْلب ه    َوَسْل تـُْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّْع فَأَُقوُل اَي َرب   أُمَّيت  أُمَّيت  فـَيَـُقوُل اْنطَل ْق فََأْخر ْج م   م 
ا   د  رُّ َلُه َساج  فـَيـَُقاُل اَي حُمَمَُّد اْرَفْع َشع ۡیٍَة م ْن إ ميَاٍن فَأَْنطَل ُق َفأَفْـَعُل مُثَّ َأُعوُد فََأمْحَُدُه ب ت ْلَك اْلَمَحام د  مُثَّ َأخ 

َها َمْن رَْأَسَك َوُقْل ُيْسَمْع َلَك َوَسْل تـُْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّْع فَأَُقوُل اَي َرب   أُمَّ  نـْ يت  أُمَّيت  فـَيَـُقوُل اْنطَل ْق َفَأْخر ْج م 
ثْـَقاُل َذرٍَّة أَْو َخْرَدَلٍة م ْن إ ميَاٍن فََأْخر ْجُه فَأَْنطَل ُق فَأَفْـَعُل مُثَّ َأُعوُد فََأمحَْ  ُدُه ب ت ْلَك اْلَمَحام د  مُثَّ َكاَن يف  قـَْلب ه  م 

ا فـَيَـُقوُل اَي حمَُ  د  رُّ َلُه َساج  مَُّد اْرَفْع رَْأَسَك َوُقْل ُيْسَمْع َلَك َوَسْل تـُْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّْع فَأَُقوُل اَي َرب   أُمَّيت  َأخ 
ثْـَقال  َحبَّة  َخْرَدٍل م ْن إ ميَ  اٍن فََأْخر ْجُه م َن أُمَّيت  فـَيَـُقوُل اْنطَل ْق فََأْخر ْج َمْن َكاَن يف  قـَْلب ه  أَْدََن أَْدََن أَْدََن م 

 النَّار  فَأَْنطَل ُق فََأفْـَعُل(. متفق عليه....... 

 وغۡیمها من األدلة على ثبوت الشفاعة

وإليكم بعض التفصيل عن الشفاعة لعلها تكون واضحة خالل البطاقات التالية، وليعلم هذا  
ضوابط،    األمر حمكم وله"، بل  كوسة أو أحد يظبط له الدنيا عند ربه يوم القيامةليس "املد عي أن األمر  

 من لدن حكيم عليم، حمكم من لدن حكيم خبۡی. وسبحان هللا عما يصفون.              
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اعتقادك    كلمة عقيدة هو اعتقادك عن املعىن للنص، وده مش دين، العقيدة مش دين، ده"مث قال:  
 أنت الدين هو النص فهم البشر للنص مش دين، اعتقاد الناس للنص مش دين"

واإلبرام،   العقيدة: ️◀ الربط،  سبيل  على  الشيء  أطراف  بني  اجلمع  وهو  العقد،  من  مأخوذة 
 واإلحكام، والتوثيق. 

وأمسائه وصفاته، واإلميان مبالئكته  اإلميان اجلازم ابهلل وما ُیب له يف ألوهيته وربوبيته   :العقيدة اصطالحا
وكتبه ورسله واليوم اآلخر، والقدر خۡیه وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول 

 الدين.

 العقيدة تشمل كل ما ُیب اعتقاده مما جاءت به النصوص الصحيحة.
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قناعة أحدمها على  وليست جمرد قناعة شخص دون اآلخر فيفرض  فالعقيدة اعتقاد جازم ال شك فيه،  
 اآلخر.

إحساس  او  قيود  دون  العقيدة  هذه  نقد  ليسهل  والقناعة،  العقيدة  بني  الۡبانمج  مقدم  حيث خلط 
 ابلتعدي على ثوابت الدين، ولكن هيهات..

ثوابت الدين املعلومة ابلضرورة من النصوص الصحيحة، اليت ال يصاحبها   يالعقيدة اليت يقوم بنقدها ه
 شك أو ريب.

 

تشهد أبن لكل دين ف َرق خمتلفة حسب فهمهم للنص، فعقيدهتم هذه ال تعتۡب دين يلزم به اجلميع،  مث اس
 ️‼ولكن هو عبارة عن فهم للنص.

 

هذا خلط كبۡی بني العقيدة والف رق واجلماعات، ليضيع من خالهلا معىن العقيدة والثوابت، أقول:    ️◀
 واألصول، وأن األمر أمر فهم للنصوص فقط.

نعم.. هناك ف َرق ومجاعات واختالفات بني الف رق، ولكن هل األمر مرتوك ُسدى، وكل من 
 أراد أن يفهم شيئا على هواه يفهمه؟!!  ال وهللا..

 هناك ف َرق كثۡیة، ولكن السؤال ... من سينجو؟؟ 

اثنتني   على  النصارى  وافرتقت  فرقة،  وسبعني  إحدى  على  اليهود  افرتقت  رسول ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
رقة وستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قيل: من هي اي رسول  وسبعني ف

 هللا؟! قال: اجلماعة ويف لفظ قال: ما أان عليه وأصحايب. 

 فاألمر إذن حُمكم وفق ضوابط... 
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وهنج : فالفرقة الناجية: هم الذين استقاموا على دين هللا وساروا على هنج النيب ملسو هيلع هللا ىلص  قال الشيخ ابن ابز
أصحابه يف توحيد هللا واإلخالص له وطاعة أوامره وترك نواهيه واإلميان أبمسائه وصفاته على الوجه 
 الالئق ابهلل، بغۡی حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، هؤالء هم أهل السنة واجلماعة.  انتهى

 احلق واحد.  ️⬅ 

 والسبيل للوصول إليه واحد. ️⬅ 

تعاىل:   َر ٰ ﴿قال  َهـَٰذا ص  َذ ٰ َوَأنَّ  َسب يل ه ۦِۚ  َعن  ب ُكمر  فـَتَـَفرََّق  ٱلسُُّبَل  تـَتَّب ُعو۟ا  َواَل   
فَٱتَّب ُعوُهِۖ َتق يࣰما  ُمسر ل ُكمر ط ی 

 [ ١53 :]األنعام ﴾َوصَّٰىُكم ب ه ۦ َلَعلَُّكمر تـَتـَُّقونَ 

 

قا املخلوقات    احنا جايني"   ل:مث  يكون حر. كل  أن خيلق خملوق  أراد  الكون  إله  ليه؟ إلن  األرض 
 ".معندهاش حرية، لكن االنسان حر عنده مشيئة، وعنده عقل

ْنَس إ ال ل يَـْعُبُدون  ﴿قال تعاىل:  ️◀   ﴾َوَما َخَلْقُت اجلْ نَّ َواإل 

اخللق لعبادته، ومعرفته أبمسائه وصفاته، "فاهلل تعاىل خلق   قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا:
وأمرهم بذلك، فمن انقاد، وأدى ما أمر به، فهو من املفلحني، ومن أعرض عن ذلك، فأولئك هم 

 اخلاسرون، وال بد أن ُیمعهم يف دار، ُیازيهم فيها على ما أمرهم به وهناهم.

أو إرادة مطلقة، فله مشيئة وإرادة   إذن خلق هللا اإلنسان لعبادته وجعل له مشيئة، ولكنها ليست مشيئة
 حتت مشيئة وإرادة هللا.

 وذكر يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:  

ومما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها مع إمياهنم ابلقضاء والقدر أن هللا خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان 
من يشاء، وأن العباد هلم مشيئة وقدرة يفعلون مبشيئتهم وما مل يشأ مل يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي  
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َكالَّ  ﴿  :وقدرهتم ما أقدرهم هللا عليه، مع قوهلم أن العباد ال يشاؤون إال أن يشاء هللا، كما قال هللا تعاىل
)إ نَّ َهذ ه    :وقال تعاىل  .[56ـ    54  :املدثر]ية  اآل﴾َوَما َيْذُكُروَن إ الَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ   .َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ   .إ نَُّه َتْذك َرةٌ 

ُ إ نَّ اَّللََّ َكاَن َعل يم    .َتْذك َرٌة َفَمْن َشاَء اختَََّذ إ ىَل َرب  ه  َسب يال    [ 29]اإلنسان:(. اَحك يم    اَوَما َتَشاُءوَن إ الَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ

 

 
 

 شيطان ليدربك تتحكم يف عقلك".هناك عقل ميزت به، وفيه " مث قال:

السوء   يف  غاية  مثال  أي    قائال:مث ضرب  مفيش  وسلسة،  سهلة  اجليم  لو  جيم،  تلعب  ملا  "عارف 
 معرقالت، هتستمتع؟ 

 بتضرب يف اجليم ومفيش حد بيهجمك، فاجليم كده مملة
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زم يكون فيه إلن كده إنت جي الدنيا علشان تتحكم يف أفكارك، ختتار ما بني االُیايب والسليب، فال
خملوق بيعطيك السليب وأنت تتفاداه، وكل ماكنت عملت كنرتول، كل ما كنت انجح وماشي صح،  

 املخلوق ده اطلق عليه يف االسالم ابليس، يف املسيحية لوسيفور، يف اليهودية ليهوه. 

هتقع    اللعبة بتاعة املخلوق ده، ان هيبدأ يشوش عليك ويرميلك حاجات غلط، واالله سۡیى إذا كنت 
 ".يف احلاجات دي وال أل

 بئس املثل ️◀

وهل نشبه خلق الدنيا بلعبة؟!!  وحتتاج هذه اللعبة ألسلوب تشويق؟!! فخلق خملوق حىت يعطي للحياة 
 ويكسر امللل يف حياة اإلنسان. فيعطي السليب ليتفاداه. -اكشن -حركة 

َوَما  ﴿ َض  َرر َوٱألر ٱلسََّمۤاَء  َنا  َخَلقر نَـُهَما  َوَما  َلور بـَيـر إ ن ُكنَّا   لَـٰع ب نَي..  لَُّدانَّۤ  م ن  نَـُٰه  لَّٱختََّذر هَلرࣰوا  َذ  نَـّتَّخ  َأن   
اَنۤ أََردر

 [ ١7،١6]األنبياء: ﴾فَـٰع ل نيَ 

 وابلطبع ألن خطابه جلميع األداين، فقال اسم هذا املخلوق يف كل داينة )ابليس، لوسيفور، ليهوه( 

فاألمر لديه ليس داينة يف ذاهتا، وال يشرتط اسم داينتك، الكالم يشمل اجلميع، وهذا واضح 
 جدا يف بداية كل حلقة، فخطابه عن اليوم اآلخر جلميع األداين كما يصرح بذلك.  

لَـُٰمِۗ ﴿قال تعاىل:  ️◀ سر  
 ﴾ إ نَّ ٱلد  يَن ع نَد ٱَّللَّ  ٱإلر

به رسله، وال يـَْقَبل غۡیه هو اإلسالم، وهو االنقياد هلل وحده إن الدين الذي ارتضاه هللا خللقه وأرسل  
ابلطاعة واالستسالم له ابلعبودية، واتباع الرسل فيما بعثهم هللا به يف كل حني حىت ُختموا مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص، 

 التفسۡی امليسر-الذي ال يقبل هللا م ن أحد بعد بعثته دين ا سوى اإلسالم الذي أُرسل به. 
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َكم ابلغة يف خلقهأما عن خلق الش  يطان فلله ح 

قال ابن القيم رمحه هللا يف بيان ذلك: ففي ذلك من احلكم ماال حييط بتفصيله إال هللا، فمنها: أن 
يكمل ألنبيائه وأوليائه مراتب العبودية مبجاهدة عدو هللا وحزبه وخمالفته ومراغمته يف هللا وإغاظته وإغاظة  

اء إليه أن يعيذهم من شره وكيده فيرتتب هلم على ذلك من املصاحل أوليائه واالستعاذة به منه واإلجل
 الدنيوية واألخروية ما مل حيصل بدونه، وقدمنا أن املوقوف على الشيء ال حيصل بدونه. 

ومنها: أنه حمك امتحن هللا به خلقه ليتبني به خبيثهم من طيبهم فإنه سبحانه خلق النوع اإلنساين من 
 حلزن، والطيب، واخلبيث. األرض وفيها السهل، وا

 [ ١79]آل عمران:  .﴾ما كان هللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب ﴿ قال تعاىل:   
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 الحلقة السابعة

 

ملا بيتكلموا عن اليوم اآلخر بيمسكوا يف كل حاجة فيها رعب، علشان يسيطر عليك  يقول:  
أوعى  ��منك حريتك، علشان ميخلكش تفكر أن ممكن الطقوس اللي قايلهالك دي غلط،    و ينتزع

تفكر هرتوح يف داهية، يف انر.. فيه عذاب، فعلشان أحكمك الزم أخوفك وأرعبك، بنسميها يف علم  
النفس القيادة ابخلوف او القيادة ابلرعب، اللي حتولت لألسف من اجلانب الديين إىل جانب الرتبية، 

 ن علشان يعرفوا يربوا الزم يرهبوا وخيوفوا. املنهج اللي منهي عنه يف الدين احلق )السيطرة واإلكراه(. اآل

 

عي صورة غۡی حقيقية وغۡی واقعية، إمنا هي عملية تشويه دَّ ابلطبع الصورة اليت يصورها هذا امل  ️◀
 للصورة اليت يعرض من خالهلا جانيب الرتهيب والرتغيب.

يدَّعي أن الرتهيب سيطرة من أجل أن حيكمك وينزع عنك التفكۡی، فعليك    لو كان األمر كما
وأنت تقرأ آايت هللا أن تتجنب آايت العذاب والنار وأهوال يوم القيامة، حىت يتحرر فكرك وال تنقاد!!  

، املنهج الذي شرعه رب السماوات واألرض أرجع وأكرر أن املنهج الرابين مبين على الرتهيب والرتغيب 
 لق هذه النفس، الذي يعلم ما ُيصلحها ويربيها على الوجه الصحيح.وخا

 

 أما أتسفه عن اتباع هذا األسلوب يف الرتبية وانتقاله من اجلانب الديين إىل اجلانب الرتبوي   ️◀

 : أن الرتبية الصحيحة هي الرتبية املستقاه من املنهج الرابين.أقول

اليت تؤثر ابلسلب على النفس، فلعلنا نطَّلع على كالم عامل النفس    وحديثه عن الناحية السيكلوجية
اليت تعد من أهم   وأحدث النظرايت اليت تقوم على   - مؤسس النظرية السلوكية-األمريكي واطسن جون  

 قواعد التعلم.
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 من أساليب النظرية السلوكية: 

تعتمد على الدعم املعنوي والنفسي  هو من األساليب العالجية سهلة التطبيق، اليت   أسلوب التعزيز:
للفرد؛ ذلك ملساعدته على ختط ي السلوك السيئ أو السلوك غۡی املرغوب، عادة  ُيستخدم هذا األسلوب 
مع األطفال، الطالب يف املدارس، الذين يعانون من اضطراابت نفسية أو إمهال متعمد لدراستهم،  

الدين، ابالعتماد على أسلوب الثواب والعقاب يف تعزيز  فيقوم املعاجل النفسي أو املرشد الرتبوي أو الو 
سلوك ُمعني، كل ما جنح الطالب يف القيام بسلوك جيد تتم مكافأته، يف حال صدر منه سلوك سيئ  

ا احلالتني ُیب على الشخص الذي سيعمل على تطبيق سلوك التعزيز، أن يكون  تتتم معاقبته، يف كل
 الب؛ حىت يتمك ن من حتقيق نتائج إُیابي ة.يف التعامل مع الفرد أو الط احذر  

يكون ذلك عن طريق إحداث العقاب البدين أو اللفظي املنف  ر أو املؤمل  :  ةالعقاب وتكاليف االستجاب
للمصاب، عند قيامه بسلوك غۡی مرغوب فيه. تكاليف االستجابة تعين حرمان املصاب من املدع  م 

 هار سلوك ُمضطرب.الذي كان يعود عليه ابلفائدة يف حال إظ

املؤقت  أو :  اإلبعاد  النفسية  املدعمات  على  حيتوي  ال  مكان  إىل  قصۡیة  لفرتة  املصاب  إبعاد  هو 
االجتماعية، خاصَّة  عند إظهاره للسلوك غۡی املرغوب فيه. فوائد اإلبعاد هي القضاء على املوقف الذي 

 يرتبط ابملشكلة، مم ا يساهم يف احلد من التطورات السلبية. 

 فأخۡبين ابهلل عليك ما هو الدين احلق الذي تتكلم عنه يف كل حلقاتك؟!!

"أن يف كل العقائد حاجات مش هذا ابإلضافة إىل خطابك جلميع األداين ومجيع املعتقدات قائال:  
 ماشية صح".

 8ولعلك ختۡبان عن هذا الدين اجلديد يف اللقاءات القادمة!!!

 
 إكراه يف الدين(ميكنكم الرجوع إىل احللقة الثانية يف أتويله لقوله تعاىل: )ال  8
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 الحلقة الثامنة

 

يؤسفين أن الشكل الذي قدمت به الصالة شكل طقوسي، علشان كده أنت بتمل يقول: "
منها، وبتنفر منها، وأصبح كل اللي بيدعوا للصالة بۡیعبوا وبيخوفوا، كذلك الصيام اتقدم يف شكل  
طقوسي، فبعض الناس أصبحوا بينفروا منها، بعض الناس بيبني إنه صامي أمام الناس ويستخىب يروح 

ألنه اتقدم بشكل غلط وابلتال أصبح كتمة أصبح خنقة أصبح لوود فيطلع منهج الرعب  ايكل.. ليه؟  
علشان يقدر يسيطر عليك، مع ان الطبيعي لو فهمت، هتقدر تعملها حبب هتبقى مستغرب يعين إيه  

 إلزام". 

 

كلها افرتاءات وكذب وهتويل وتشويه ومبالغة من أجل دحض أمر من ثوابت الدين مثل مسألة    ️◀
 رتهيب.ال

وهذا كالم ابطل، بل األمر له    -بيخوفوا وبۡیعبوا-جنده يعمم أنَّ كل من يدعو إىل الصالة أو الصيام   
ضوابط، فالدعوة تكون حسب حال املدعو من الرتهيب أو الرتغيب، وإن كان األصل العام يف الشرع 

من حيث إقباله وإدابره، وحنو اجلمع بينهما، ولكن هناك أمور للمدعو ُیب مراعاهتا من ٍقَبل الدَّاعي  
 ذلك. 

فضل تلك العبادة، ومن  يبنيحيث يعرض على املدعو مكانة الصالة أو الصيام أو أي عبادة أخرى، 
 عقوبة ترك هذه العبادة.  بيانب عليه ُیمَثَّ 

الداعي الذي قد ال يستوعب حال    عند  فردايً   وإن حدث خلل يف دعوة أحد املدعوين فلرمبا كان خلال  
املدعو الذي قد يكون لديه مرض من أمراض القلوب أو إاثرة   عنداملدعو ويقدم له ما ال يناسبه، أو  

 .هللا له مراقبةاستشعار هوى أو عدم 
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"فاكر مبدأ أن احلياة مشقة وتعب، أنت عارف كم البشر اللي اختدعوا هبذه املقولة هللا   قال:
ها مع إن ليس هلا أي دليل، وإزاي ان بعض العقائد كانت مقتنعة ان احلياة تعب  يسامح اللي ألف

 ومشقة.

ويف ذات مرة كنت بتفرج على أحد الناس الرائعني وقال مجلة كانت صادمة ابلنسبال ولوال إين بسيطر 
ا هيجيب  على انفعال كنت عايز أقوم اكسر اجلهاز اللي كنت بتفرج عليه، بيقولك إن يوم القيامة ربن

أكرت حد معذب يف األرض، وأكرت حد معذب يف االرض هيدخل اجلنة، وملا هيدخل اجلنة هيتسأل:  
 أنت اتعذبت قبل كده؟ هيقول: أل. 

خلينا نقول إن ده قد يكون تشبيه لوجهة نظر لبعض الناس ان متع اجلنة هتمحو اجلحيم، بس حاجة  
إزاي؟ هو اكرت حد معذب وعايش اجلحيم كان مهمة قوي ختيل العقل الالواعي هيرتمجها بيسجلها  

ماشي صح وال غلط، هتتلخبط. الن بعض الناس مت إيهامهم ان انت ممكن تكون ماشي صح وكل  
 حاجة بتعملها صح، ولكنك عايش جحيم ومعذب يف األرض وفقۡی".

 

 إن كنت ال تدري من أخۡبان أن احلياة مشقة وتعب فتلك مصيبة وإن كنت تدري فاملصيبة أعظُم   ️◀

 أمسع لعلها مل ترد عليك من قبل..

نَسـَٰن ف ی َكَبدٍ ﴿قال هللا تعاىل:    
َنا ٱإلر أي لقد خلقنا اإلنسان يف شدة وعناء من   [4]البلد:  ﴾َلَقدر َخَلقر

  9مكابدة الدنيا.

نَسـَٰن ف ی َكَبٍد( مث أييت هذا املدعي ويقول:     
َنا ٱإلر "هللا يسامح يقول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي )َلَقدر َخَلقر
 اللي أل  ف الكلمة دي اللي معلهاش اي دليل"

 
 .التفسۡی امليسر 9
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َۤا أَور َءاذَ ﴿قال تعاىل:   ق ُلوَن هب  ض  فـََتُكوَن هَلُمر قـُُلوࣱب يـَعر َرر ۡیُو۟ا ف ی ٱألر َمى  أَفـََلمر َيس  َا اَل تـَعر  فَإ هنَّ
َاِۖ َمُعوَن هب  اࣱن َيسر

ُقُلوُب ٱلَّت ی ف ی ٱلصُُّدور  
َمى ٱلر َصـُٰر َولَـٰك ن تـَعر َبر  [46]احلج: ﴾ٱألر

 

وكما نرى يف كل كالمه يقرن العقائد كلها بعضها ببعض يف أي مسألة يتناوهلا ويوجه كالمه    ️◀
ىل وتقارب  إن ركائز الفكر الروحاين الذي يقوم على نسبية احلق واليت تؤول  ملكل الدايانت، وهي ركيزة  

 .﴾إن الدين عند هللا اإلسالم﴿األداين ووحدهتا، فأود أن أُذَك  ر مرة أخرى بقوله تعاىل: 

دَّعي  ️◀
ُ
 "إن يوم القيامة ربنا هيجيب أكرت حد معذب ....." أما عن اجلملة الصادمة هلذا امل

صلى هللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن اهلوى، يف حديث أنس رضي هللا عنه قال:    فهو قول الرسول
يؤتى أبنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ يف النار صبغة ، مث يقال: )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

س بؤسا   اي ابن آدم هل رأيت خۡیا  قط؟ هل مر بك نعيٌم قط؟ فيقول: ال وهللا اي رب، ويؤتى أبشد النا
يف الدنيا من أهل اجلنة، فيصبغ صبغة  يف اجلنة، فيقال له: اي ابن آدم هل رأيت بؤسا  قط؟ هل مر بك 

 . رواه مسلم. (شدٌة قط؟ فيقول: ال، وهللا ما مر يب بؤٌس قط، وال رأيت شدة  قط

 

الالواعي هيرتمجها  وأما عن قوله: العقل  أن أكرت   -حديث يؤتى أبنعم أهل األرض  -"أن 
إلن بعض الناس مت إيهامهم ان انت   هتتلخبط  -واحد معذب وعايش اجلحيم هو اللي ماشي صح!

ممكن تكون ماشي صح وبتعمل كل حاجة صح ولكنك عايش جحيم وفقۡی ومعندكش رزق، مع إن 
النهاية، شوفت أد ايه الناس بيضلوا ربنا بيقول: )الشيطان يعدكم الفقر(، شوفت التعتيم اللي حاصل يف  

 ألنه متعودش يفكر او خاف يفكر"
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 أقول: 

ُ َعَلْيَك اْلك َتاَب َواحلْ ْكَمَة﴾   ️◀   هذا وحي من رب العاملني كما تقدم ذكره، قال تعاىل: ﴿َوأَنـَْزَل اَّللَّ
وأنه معصوم فيما خيۡب به عن هللا تعاىل وعن شرعه، فكالمه ال يصدر عن هوى صلى هللا  [ ١١3]النساء:
 .- تفسۡی السعدي-سلم، وإمنا يصدر عن وحي يوحىو عليه 

ربَّك وَربَّ عقلك الواعي والالواعي، أنزله ويعلم ما يعيه عباده، تعاىل هللا أن يُرسل   وحي من  ️◀ 
الذي يريب عباده مبا يصلحهم. فال أييت مثلك ويقول:  تال    ئالعباده شي الرب  ستوعبه عقوهلم، فهو 

 "العقل الالواعي سيرتمجها كذا وكذا" على عكس ما أراده هللا من عباده. 

بد على الوجه الصحيح، العقل الذي يستقي علومه من الشرع ال من   فيعقلها العقل السليم وال ️◀
 الثقافات الباطلة اليت دنست فطرته.

يؤتى "العقل السليم صاحب الفطرة السليمة عند مساعه حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ️◀
 " أبنعم أهل األرض

 ر.يعلم أن الدنيا دار ممر ال مستق ��

 يعلم أن الدنيا لو تساوي عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء.��

 يعلم أهنا دار عمل وابتالء ال دار جزاء. ��

فيها النيب صلى هللا عليه وسلم ألوان البالء من فقر واضطهاد    يولو كانت دار جزاء ما لق
 سالمه.وأذى ومرض وسحر وفقدان ألحبته وغۡی ذلك صلوات ريب عليه و 

ولكن هذا املدَّعي وأمثاله يريدون أن يعيشوا يف الدنيا وكأهنا جنة اخللد، ومبا أن هذا احلديث    ️⬅
 .أنكره..يعارض هواه  
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الذي هو يف احلقيقة ليس عقلك  -فإن كنت تنكر ما يتعارض مع عقلك وهواك من السنة!  
عي، وليتبني مدى فلنتناول كالم هللا يف كتابه حول هذا املعىن الذي ينكره هذا املدَّ   -ألي شيء  امقياس

يقلل منه  فيطلق عليه "املوروث" وكأنه بذلك  يتعارض مع هواه  يردُّ كل ما  التناقض يف كالمه حني 
نعلم أي    ويشكك فيه، والذي هو يف احلقيقة أصل من أصول الدين، مث يقول أنخذ ابلنص فقط، وال

 نص يريد أيخذ به!! 

تَـُنونَ ﴿قال تعاىل:  َُكۤو۟ا َأن يـَُقوُلۤو۟ا َءاَمنَّا َوُهمر اَل يـُفر
َب ٱلنَّاُس َأن يرتر  [ 2]العنكبوت: .﴾َأَحس 

خيۡب تعاىل عن ]متام[ حكمته وأن حكمته ال تقتضي أن كل من قال "إنه مؤمن" وادعى لنفسه اإلميان، 
ن الفنت واحملن، وال يعرض له ما يشوش عليه إميانه، فإنه لو كان األمر يف حالة يسلم فيها م   ىأن يبق

كذلك، مل يتميز الصادق من الكاذب، واحملق من املبطل، ولكن سنته وعادته يف األولني ويف هذه  
األعداء  وإدالة  والفقر،  والغىن  واملكره،  واملنشط  واليسر،  والعسر  والضراء،  يبتليهم ابلسراء  أن  األمة، 

يف بعض األحيان، وجماهدة األعداء ابلقول والعمل وحنو ذلك من الفنت، اليت ترجع كلها إىل   عليهم
  10فتنة الشبهات املعارضة للعقيدة، والشهوات املعارضة لإلرادة.

ا۟ ﴿وقال تعاىل:   ت ُكم مََّثُل ٱلَّذ يَن َخَلور
ر
َنََّة َوَلمَّا أَي

ُخُلو۟ا ٱجلر ُتمر َأن َتدر بـر ُهُم  أَمر َحس  ل ُكمِۖ مَّسَّتـر  م ن قـَبر
ُر ٱَّللَّ ِۗ أَ  ز لُو۟ا َحىتَّٰ يـَُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَّذ يَن َءاَمُنو۟ا َمَعُهۥ َمىَتٰ َنصر

َسۤاُء َوٱلضَّرَّۤاُء َوزُلر
ر
َبأ َر ٱَّللَّ  َقر يࣱب ٱلر . ﴾اَلۤ إ نَّ َنصر

 [ 2١4]البقرة:

ابلسراء والضراء واملشقة كما فعل مبن قبلهم، فهي خيۡب تبارك وتعاىل أنه ال بد أن ميتحن عباده  
سنته اجلارية، اليت ال تتغۡی وال تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه، ال بد أن يبتليه، فإن صۡب على أمر 
هللا، ومل يبال ابملكاره الواقفة يف سبيله، فهو الصادق الذي قد انل من السعادة كماهلا، ومن السيادة 

 آلتها.

 
 الشيخ السعدي  10
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ة الناس كعذاب هللا، أبن صدته املكاره عما هو بصدده، وثنته احملن عن مقصده، ومن جعل فتن
تصدقه  الدعاوى، حىت  وجمرد  والتمين،  ابلتحلي  اإلميان  ليس  فإنه  اإلميان،  دعوى  يف  الكاذب  فهو 

 األعمال أو تكذبه. 

ُهُم اْلَبْأَساُء( أي: الف  قر )َوالضَّرَّاُء( أي: األمراض  فقد جرى على األمم األقدمني ما ذكر هللا عنهم )َمسَّتـْ
 يف أبداهنم )َوزُْلز ُلوا( أبنواع املخاوف من التهديد ابلقتل، والنفي، وأخذ األموال، وقتل األحبة.

 

 : )الشيطان يعدكم الفقر(  بقوله تعاىل استشهاده أما

وقول أحد العوام بدعائه على وسائل التواصل االجتماعي )اللهم أحيين فقۡیا وأمتين فقۡیا وابعثين يف 
 زمرة الفقراء(  

إليهام املتلقي أنه يتكلم ابلشرع، ولكن   فهو تلبيس حق بباطل ووضع األدلة يف غۡی مواضعها ️◀
 احلقيقة خبالف ذلك.

بعيدة ك اآلية جندها  تفسۡی هذه  تناولنا  أراد  فلو  عما  البعد  أن   إذ  ،للمتلقيإيصاله  ل  أراد 
 ، يصرف معىن البالء من فقر أو مرض أو حنو ذلك يف الدنيا مادام اإلنسان يسلك الطريق الصحيح 

"أول درجة من درجاتك  ملعىن العيش يف الدنيا وكأهنا اجلنة كما يقول ويؤكد يف كل حلقة قائال:    أتصيال  
 يف اجلنة هي من آخر درجة وصلت هلا من جنة الدنيا" 

 وجند مراد اآلية التحذير من اإلمساك يف اإلنفاق خوفا من الفقر. 

َر  ﴿قال تعاىل:   َفقر ٱلر طَـُٰن يَع دُُكُم  ُ ٱلشَّير اࣰلِۗ َوٱَّللَّ ُه َوَفضر نر ف رࣰَة م  
يَع دُُكم مَّغر  ُ َشۤاء ِۖ َوٱَّللَّ َفحر ُمرُُكم ب ٱلر

ر
َوأَي

َعل يمࣱ  ٌع  أيمركم    [268]البقرة:  . ﴾َوٰ س  الذي  الشيطان  عدوكم  تتبعوا  أن  وإايكم  السعدي:  الشيخ  يقول 
 غاية الغش. انتهى  ابإلمساك، وخيوفكم ابلفقر واحلاجة إذا أنفقتم، وليس هذا نصحا لكم، بل هذا
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 كما أن النيب صلى هللا عليه كان يسأل ربه الغىن ويتعوذ من الفقر.  

يستدل به، فوسائل   فهذا ليس دليال    فهم بعض العوام على وسائل التواصل االجتماعيب  وأما استشهاده 
 التواصل االجتماعي تضم العامل واملتعلم، واجلاهل، واملستقيم، واملنحرف.

  صلى هللا عليه كان يسأل ربه الغىن ويتعوذ من الفقر.يف حني أن النيب

 

 هامة ملحوظة️��

وحىت نفصل يف كالم هذا املدَّعي وخلطه للنصوص ابملفاهيم املغلوطة وإتيانه بكلمة من الشرق على   
 كلمة من الغرب.

ُیب االنتباه إىل مسألة مهمة أن الدنيا يف األصل دار بالء كما تقدم ذكره، فالدنيا بلغة منغصة،    ️⬅
يف   متين لقاء العدو.  عنهللا عليه وسلم  البالء كما هناان النيب صلى    ولكن ُیب على املسلم عدم متين

 ليه.قوله صلى هللا عليه وسلم: اَي أَيُـَّها النَّاُس؛ اَل تـََتَمنـَّْوا ل َقاَء اْلَعُدو   َواْسأَُلوا اَّللََّ اْلَعاف َيَة.. متفق ع

وكما يف قوله صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي كان يدعو على نفسه ويقول: اللَُّهمَّ َما ُكْنَت  
َعَلْيه  َوَسلََّم: ُسْبحَ   ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ نـَْيا، فـََقاَل له النَّيب  ْلُه ل  يف  الدُّ َرة  فـََعج   اَن اَّللَّ ، إ نََّك اَل ُمَعاق يب  ب ه  يف  اآلخ 

َرة  َحَسَنة ، َوق َنا َعَذاُتط يُقُه، أَْو   نـَْيا َحَسَنة ، َويف  اآلخ  َب  اَل َتْسَتط يُعُه، أََفاَل ُكْنَت تـَُقوُل: اللَُّهمَّ آت َنا يف  الدُّ
 . النَّار . واحلديث رواه مسلم

 النيب صلى هللا عليه وسلم العفو والعافية، والنصوص على ذلك كثۡیة. سؤالوكذلك 

جب عليه الصۡب والتسليم ألمر ربه، وعلم أنه يف دار ابتالء وأن ما العبد و   يل ولكن إذا ابتُ  
ه ما كان ليصيبه، فباشر قلبه اليقني مبا عند ربه من حسن ظن يف  أأصابه ما كان ليخطئه وما أخط

 تدبۡی احلكيم، واحتساب األجر والثواب من رب العاملني. 
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تعاىل:   َور ﴿ قال  ٱخلر م  َن  ࣲء  ب َشیر ُلَونَُّكم  َو ٰ َولَنَـبـر َمر ٱألر م  َن  ࣲص 
َونـَقر ُوع  

َوٱجلر َوٱلثََّمَر ٰ ف   َنُفس   َوٱألر ر  ل   َوَبش   ت ِۗ 
ه  َر ٰ   ٱلَّذ ينَ   ٱلصَّـٰۡب  يَن   يَبࣱة قَاُلۤو۟ا إ انَّ َّلل َّ  َوإ انَّۤ إ لَير ُهم مُّص  ُعوَن  إ َذۤا َأَصـٰبَـتـر كَ   ج  ه مر َصَلَو ٰ   أُ۟ولَـٰۤىِٕ ࣱت م  ن  َعَلير

َتُدونَ  ُمهر َك ُهُم ٱلر  َوأُ۟ولَـٰۤىِٕ
ِۖ
ࣱَة
َّللَّ  يـَْهد  قـَْلَبهُ )وقال تعاىل:    [١55]البقرة:.﴾رَّهب   مر َوَرمحر  [ ١١]التغابن:  (ِۚۚ  َوَمن يـُْؤم ن اب 

 

إال لو رعبوك، مت تشويه فطرتك ابلتحفيز ابلرعب،    "عودوك ان متتحركش إال ملا ختاف وماتتحركش  قال:
 كيف حيسن وهو خايف وكيف يبدع وميلئه اخلوف فكانت النتيجة: 

 إنك أصبحت ال تعمل العمل إبحسان.-١ 

 إنك أصبح فيه اسرتس وغضب تولد عنه األمراض". -2

 

مازال هذا املدَّعي يؤكد ويسعى هلدم جانب الرتهيب الذي هو أصل من أصول املنهج الرابين    ️◀
  11كما ذكران من قبل. 

  ،جانب الرتهيب الضار على النفس خبلط األمور بعضها البعض  مدى أتثۡی  ه عنويوضح ادعاء

 والقائمة على جانيب الرتهيب والرتغيب،فهنا خيلط جانب الرتبية الرابنية اليت تعمل على استقامة العبد  

 مسائه وصفاته. وبني حاالت اخلوف والقلق الناجتة يف احلقيقة عن البعد عن النهج الرابين، ومعرفة هللا أب

َبُهۥ(.   د  قـَلر م ۢن ب ٱَّللَّ  يـَهر
التوتر والقلق واالنفعال واخلوف سببه البعد عن   [١١]التغابن:قال تعاىل:)َوَمن يـُؤر

اسم ربه الوكيل، وجهله مبعرفة اسم ربه املؤمن الذي يؤم  ن قلوب   ومعىنواجلهل مبعىن التوكل  اخلالق،  
 عباده املؤمنني وينزل يف قلوهبم السكينة والطمأنينة. 

 
 بطال مسألة الرتهيب إرابط احللقة السابعة يف   من ميكنك الرجوع إليها  11
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.) اَبهَلُمر ل ُح  َوُيصر د يه مر  )َسيَـهر العبودية  لتحقيق  نتاج  البال  والطمأنينة وصالح  والسكينة    األمن واألمان 
 ��فال نبحث عن املراد بعيدا عن الطريق        �� [5]حممد:

 

يقول: "احلياة بقى فيها منهج كمالية غريب يعين كله بيعلي على كله مثال واحدة عايزة تلبس لبس  
حمتشم يطلعلها حد يقوهلا أل ده انت شعرك ابين، فتقرر اهنا تغطي القدم وتغطي الشعر، يطلعلها حد 

لبسك واسع وفضفاض، تقوم البسة واسع وفضفاض، أل اصل   يقوهلا أل ده كده غلط، الزم يكون
 شكلك حلو الزم تغطي وشك، كل ما هتعمل حاجة حد هيعلي عليك".

 

نفسه، فيصفه أبنه    من ق َبلأييت هبذا الكالم    هيستنكر على من يدعو إىل أوامر هللا وكأن  جتده  ️◀
 منهج كمالية غريب.

 ️⬅ امسع

الكتاب -املسلم ال أيخذ أوامره من البشر، وإمنا يستقي دينه من منبع واحد أال وهو الوحي   
 بفهم سلف األمة. -والسنة

، إمنا هو امتثال ألوامر هللا والدعوة هلذه  "أن أحد يعلي على اآلخر"ال من هذا أو ذاك، واألمر ليس  
 األوامر.

 ��وطريق الوصول إليه واحد احلق واحد، ��فكما ذكران من قبل..   

 

تبدأ  رايح يف داهية وابلتال  انك  الرتاث حتسسك إن مها فني واان فني،  يقول: ُیبولك قصص من 
)قال وهللا أل    تتكاسل وحتس بعدم األمان، وامعاان يف نسف األمان مت أتليف أكاذيب عن أبو بكر

ل إن اطمن هلذا اإلله اللي هو حمدش  آمن مكر هللا ولو كانت إحدى قدمي يف اجلنة( يعين اان مستحي
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يطمن له، وفضلت احبث ووجدت ان هذه التأليفة مش موجودة ال يف الكتب املتألفة وال اللي بيقولوا 
لكن إمعاان  إنك فني والسلف الصاحل فني، إمعاان إنك ضايع، فتفضل حاسس بعدم    عليها صحيحة.

 األمان

 من قال اإلتيان بقصص السلف يشعرك أنك ضائع؟! ️◀

للهمة،   للظمأ، وشحذ  النفس وري  األنبياء ويف دراسة سۡیهم تغذية  فهم منارة األمة بعد 
الجتهاد يف االقتداء هبم، واملشي على خطاهم يف اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم، وليس األمر وابب ل

 لرتاث أو من السلف وحيسسوك إنك ضايع.... ""ُیبولك قصص من ا كما يقوله هذا املدعي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )خُۡی القرون  قْرين، مثَّ الَّذين يلوهَنم، مثَّ الَّذين يلوهَنم(، وقال صلى   
الراشدين  اخللفاء   بُسنَّيت وسنة   فعليُكم  اختالف ا كثۡی ا،  منكم فسۡیى  يع ش  )فإنه من  عليه وسلم:  هللا 

ذ      (.املهدي  نَي من بعد ي َعضُّوا عليها ابلنَّواج 

غۡی اثبت، هلدم مسألة عدم األمن من مكر هللا، فظل يتحدث حول هذه النقطة   أبثرمث أتى    ️◀
وهو يقوم هبدم أصل من أصول الدين حتت "إن عدم األمن من مكر هللا سوء أدب مع هللا"،  قائال:  

 اسم الدين.

 أننا أنمن مكر هللا. ذلك ال يعينفغۡی صحيح  ومع كون هذا األثر ️◀

ُروَن( األعراف/ ُنوا َمْكَر اَّللَّ  َفاَل أَيَْمُن َمْكَر اَّللَّ  إ الَّ اْلَقْوُم اخْلَاس   .99قال تعاىل: )أَفََأم 

 فلعلنا نعلم ما هو املقصود من عدم األمن من مكر هللا...

ن من مكره ابإلقامة على معاصيه قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: "املقصود من هذا: حتذير العباد من األم 
والتهاون حبقه، واملراد من مكر هللا هبم: كونه ميلي هلم ويزيدهم من النعم واخلۡیات وهم مقيمون على  
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معاصيه وخالف أمره، فهم جديرون أبن يؤخذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرهتم؛ بسبب إقامتهم على 
 . انتهى.12معاصيه، وأمنهم من عقابه وغضبه"

 

"فضلت احبث يف الكتب املتألفة فيها األحاديث والكتب اللي بيقولوا عليها صحيحة   وقوله:
 مل أجد فيها هذا احلديث"  

 

من الواضح أنه ال يعتقد بصحة الكتب الصحاح لألحاديث، فيأخذ منها ما وافق عقله ورد    ️◀
 أبنعم أهل الدنيا...( منها ما خالفه. كما مرران من قبل يف أحاديث عذاب القۡب، وحديث )يؤتى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من جمموع فتاوى ابن ابز 12
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 الحلقة التاسعة 

: عندان عدة نقاط، إلن لو عندك هذه النقاط أتكد حتما إنك مش  -مقدم الۡبانمج-يقول املدعي️◾
روائع يوم القيامة، إلن لو حاجة من دي   هتكون من اللي هيعيش النعيم او اللي مش هيبقى شايف

انت متوقع. خلي دي حلقة يف ودنك )الذين ضل سعيهم يف احلياة    غلط النهاية مش هتكون زي ما
 هنم حيسنون صنعا(.أالدنيا وهم حيسبون 

 اعطيك مثال 

سقط يف االمتحان والولد قول: وهللا العظيم ذاكرت،    أحد اصدقائي جاي زعالن جدا من ابنه النه
واالب يتنرفز عليه أكثر ويقول له: انت كذاب، فقلت للولد: ايحبييب انت ليه بتكذب، قال وهللا  

 كنت بذاكر، فقلت له: انت بتذاكر يف إيه؟ 

ذاكرتش منه  قال الولد: املذكرات وامللخصات اللي عملها زمايلي، قلت: يعين الكتاب اللي ادهولكم م
 وذاكرت من مذكرات زمايالك؟

 قال: اه، قولتله: وبعدين؟ 

 قال: اإلمتحان جه يف حاجات مش موجودة يف املذكرات.

 قولت: يعين احلاجات اللي موجودة يف الكتاب جت يف االمتحان؟

 قال: طبعا بس مكنتش موجودة يف املذكرات. 

 تفهم من كده إيه؟

لك، ينفع تذاكر لالمتحان حاجات عملها طالب زيك وتسيب  إنك تنصح الولد وتقوله: ده مستقب
 الكتاب اللي عملهولك الدكتور؟ 
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من األكاذيب اهلدف منها اقناعك أوعى تفكر، ألنك غۡی مؤهل    ده اللي حصل ابلظبط، كم احلصل
للتفكۡی، واوعى تقرأ ألنك غۡی مؤهل للقراءة الزم حد وسيط يف النص، هو اللي يقولك اإلله يقصد 

 إيه، ومن هنا بدأ اخلراب. 

 

وهنا يشۡی هذا املدعي بعدم االحتجاج بفهم السلف الصاحل للنصوص من الكتاب والسنة،   ️◀
  ما حيصل اخلراب إال عند االحنراف عن هنج السلف الصاحل وعن فهمهم. فوهللا

َعنـر ﴿  قال تعاىل:   ُ َی ٱَّللَّ َسـࣲٰن رَّض  َنَصار  َوٱلَّذ يَن ٱتَـّبَـُعوُهم إب  حر ر يَن َوٱألر ُمَهـٰج 
َوَّلُوَن م َن ٱلر

ُهمر  َوٱلسَّـٰب ُقوَن ٱألر
ُه َوأََعدَّ هَلُمر َجنَّـࣲٰت جَتر  َـُٰر َخـٰل د يَن ف يَهۤا أََبࣰداِۚ َذ ٰ َوَرُضو۟ا َعنر

َهنر تَـَها ٱألر َعظ يمُ ر ی حَتر ُز ٱلر َفور  [ ١٠٠]التوبة:   ﴾ل َك ٱلر

، مُثَّ الَّذ يَن يـَُلوهَنُْم، مُثَّ الَّذ يَن يـَُلوهَنُْم( صحيح البخاري  . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )َخْۡیُُكْم قـَْرين 

 على شبهاته الضالة البد من معرفة بعض أصول االحتجاج بفهم سلف األمة.وقبل أن نبدأ يف الرد 

 هم الصحابة والتابعني من أهل القرون الثالثة األوىل.  السلف الصاحل:

هو ما خصهم هللا به من التقوى ونقاء القلوب وسعة العلم، ومشاهدة  مما مييز فهم السلف الصاحل  ️��
 التنزيل. 

هو إمجاعهم واتفاقهم على مسألة،   -أبن قوهلم حجة-  السلف الصاحل  املقصود ابالحتجاج بفهم ️��
قال بعض الصحابة مبسألة من املسائل واشتهرت بينهم،    مبعىن إنأو اشتهار قول بعضهم دون خمالف،  

 ومل خيالفه فيها أحد من الصحابة فهذا أيضا حجة.

سمي صحابيان امسني  أن يكاختالف تنوع ال اختالف تضاد    أكثر اخلالف الواقع بني الصحابة ️��
ىل ما مل خيتلفوا ابلنسبة إما صح عن السلف أهنم اختلفوا اختالف تضاد  يندر  ، و خمتلفني ملسمى واحد
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يف مسائل العقيدة، فإهنم مل خيتلفوا إال يف مسائل قليلة جدا، ليس فيها من    اخلصوص، وعلى وجه  فيه
 مسائل األصول شيء، ومعلوم أن النادر ال حكم له. 

 حرى ألخذ فهمهم له. أ األخذ عن الصحابة يف نقلهم حلروف القرآن️��

وسيط يف النص، ألنه أومهك إنك غۡی مؤهل إحنا املؤهلني، انت مينفعش تفكر   : الزم حيطلكيقول
احنا اللي هنفكرلك، انت اجتننت انت هتفكر، فالناس خمها وقف، وبقى بيخاف، شوفت الرعب 
دخل ليه؟ كانت النتيجة ان عقلك شايف ان الكتاب اللي جاي من عند اإلله طالسم فالزم أرجع  

ان  ءا يقصد إيه؟ )وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل هللا قالوا حسبنا ما وجدان عليه آابللسابقني يقولول، ربن
 أولو كان آابؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون(.

◀️ 

اليت استشهد هبا، قال هللا تعاىل:   :أوال  أَنَزَل ٱَّللَُّ ﴿تصحيح اآلية  َمۤا  إ ىَلٰ  ۟ا  تـََعاَلور هَلُمر  ق يَل  َوإ ىَل   َوإ َذا 
ـ ࣰا َواَل  َلُموَن َشير ُؤُهمر اَل يـَعر

ِۚۚ أََوَلور َكاَن َءااَبۤ َءاَنۤ ه  َءااَبۤ اَن َعَلير بـَُنا َما َوَجدر َتُدونَ ٱلرَُّسول  قَالُو۟ا َحسر  ﴾ يـَهر

يشبه هذا املدَّعي اتباع هنج الصحابة والتابعني ابتباع الكفار آلابئهم يف الكفر والضالل، بئس    اثنيا:
 س التشبيه. القول وبئ

 شتان بني اتباع هذا وذاك، شتان بني اتباع اهلدى والنور وبني اتباع الضالل والظلمات. 

لو كان اتباع السلف يفهم منه عدم التفكۡی كما يزعم هذا املدعي، وإيقاف إعمال العقل فهذا  اثلث ا:
  ا أي ال يتبعون أحد  -  لكذب وافرتاء، ألن أتباع هذا املنهج هم الذين كسروا أغالل التبعية بغۡی دلي

 التعصب آلراء الرجال.  أغاللو  -بدون دليل

لنصوص، هم أنفسهم  لجند هؤالء الذين يعيبون على من يتبع منهج الصحابة وفهم السلف   رابع ا:   
 أصحاب التقليد املذموم ألهل البدع والفالسفة وحنوهم يف طرق فهمهم واستدالهلم املنحرف للنصوص. 



48 
 

 - املتبعني ملنهج السلف-يف التفكۡی فهناك اجتهاد عند علماء السلف    ااالتباع ليس مجود    :خامسا
 ولكن له ضوابط، حىت ال يعبث يف دين هللا أحد. وجند من خيرج علينا بدين جديد. 

أمران هللا ابلتدبر والتفكر يف آايت هللا، ورفع هللا قدر العقل، ومازال علماء السلف يستنبطون    :سادسا
القرآن معاين مل يذكرها الصحابة، االستنباط هو مثرة التدبر الذي هو مثرة الفهم الصحيح يف ضوء   من

 فهم السلف الصاحل للنصوص.

 عمال الفكر والعقل فاحلقيقة خبالف ذلك. إإذن التمسك بفهم السلف الصاحل ال يعين اجلمود وعدم 

 

هينفع تقول يف اآلخر مها اللي   -السلف الصاحل -  "لو حد منهم غلطيقول مقدم الۡبانمج:  
 قالول؟ علقها يف رقبة عامل واطلع منها سامل؟ 

ربنا إان أطعنا وقالوا  ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسول    يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون اي)امسع دي..  
وتعمل ابللي فيه وملكش  ان فأضلوان السبيل( هو مش ده خيلي إنك املفروض ترجع للنص  ءسادتنا وكۡبا
 فات.لي دعوة ابل

اان مش بنتقص من اللي فات، لكن عايزك تبص عليه بعني اللي ماسك ملقاط، وبيطلع احللو، وشايف  
أن فيه حاجات مش حلوة، شايف إن فيه حاجات مدمرة وحاجات رائعة فأان بنتقي علشان دي  

 هناييت.

 - الكتاب والسنة-مازال يقوم هذا املدَّعي ابلتشكيك يف منهجية األخذ بفهم الصحابة للنصوص   ️◀
 قائال: "لو أحد منهم غلط تقول يف اآلخر مها اللي قالول..."

فكما ذكران من قبل أن مما مييز فهم السلف الصاحل هو ما خصهم هللا به من التقوى ونقاء 
زيل، فهم أعلم مبراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وأي أحد له  القلوب وسعة العلم، ومشاهدة التن
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عقل يعلم أن من شهد احلدث ليس كمن مسع عنه. ابإلضافة إىل تزكية هللا هلم يف كتاب يتلى إىل يوم 
 القيامة.

هو إمجاعهم    -أي أن قوهلم حجة-  وذكران أيضا أن املقصود ابالحتجاج بفهم السلف الصاحل  ️��
و أحد أ، أو اشتهار قول بعضهم دون خمالف، يعين قول بعض الصحابة  نفسها  ى املسألةواتفاقهم عل

 الصحابة مبسألة من املسائل واشتهرت بينهم، ومل خيالفه فيها أحد من الصحابة فهذا أيضا حجة.

"علقها يف  فاألمر له ضوابط حمكمة يف االحتجاج بقوهلم وفهمهم، وليس األمر كما يصوره هذا املدعي  
 وخلطه لألمور ووضعها يف غۡی موضعها.  بة عامل واطلع منها سامل"رق

 

َم تـَُقلَُّب ُوُجوُهُهمر ف ی ٱلنَّار  يـَُقوُلوَن   استشهادهمث يتطاول يف  ️◾ ملن يتبع السلف بقول هللا تعاىل: )يـَور
) َنا ٱلرَُّسواَل۠ َنا ٱَّللََّ َوَأَطعر

تَـَنۤا َأَطعر  يَـَٰليـر

يتبعون السلف الصاحل ابلكفار الذين يقولون ربنا إان أَطْعنا أئمتنا يف الضالل وكۡباءان شبه املؤمنني الذين  
 يف الشرك، فأزالوان عن طريق اهلُدى واإلميان. 

ر م نَي  ﴿بئس التشبيه وبئس القول،  ُمجر ل م نَي َكٱلر ُمسر َعُل ٱلر ُكُمونَ  أَفـََنجر َف حَتر  [ 35]القلم:  ﴾َما َلُكمر َكير

 

 "أان عايزك تنظر بعني اللي ماسك ملقاط وشايف أن فيه حاجات مدمرة وحاجات رائعة". مث يقول:  ️◾

وهذا على أساس أن فهمنا لكتاب هللا وسنة نبيه أفضل من فهم أهل خۡی القرون كلها، أفضل من  
 الذين شاهدوا التنزيل واصطفاهم هللا ليكونوا صحابة خۡی البشر صلى هللا عليه وسلم.
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الصحابة الذين قال هللا    -على حد قوله الفاسد-  عليه نقوم بعملية تنقية ألقوال الصحابة املدمرةوبناء  
منهجية الروحانيني االنتقائية والتلفيقية، يقومون ابنتقاء   ي، وها ه (هللا عنهم ورضوا عنه  يرض)فيهم  

 املراد منها. النصوص أو األقوال اليت قد ختدم فكرهتم، أو تلفيقها بتأويلها على غۡی 

 

" كانت النتيجة أن عقلك شايف أن الكتاب اللي جاي من عند اإلله طالسم فالزم أرجع   أما قوله️◾
 للسابقني يقولول، ربنا يقصد إيه؟"

 كذب وافرتاء وكالم إن دل فإمنا يدل على جهل.  ️◀

التدبر ال يك الكتاب وأمران أن نتدبر آايته، فهذا  لنا  أنزل  الفهم  كما ذكران أن هللا  ون إال يف ضوء 
يتقول أحد على كالم هللا ورسوله وحيمله ماال   الصحيح، حيث يضبط االستنباط والتدبر حبيث ال 

 حيتمل.

 

"مت احتقار أتثۡی األعمال اان بتكلم على الكالم الالواعي دي شغليت اان يقول مقدم الۡبانمج:  
يف مرة من املرات واان بتناقش مع حد طلعلي بقنبلة ذرية قال انت متعرفش    راجل بتاع علم نفس.

احلديث خلتين أبص على النهاية السودة اللي هو بيبص عليها اللي دمرت البداية بتاعته، قال هو انت 
عمرك ما مسعت احلديث اللي بيقول ان ربنا مش هيحسبنا ابألعمال وان الصحابة راحوا سألوا الرسول  

أو هيدخل اجلنة أبعمالنا وال برمحة ربنا،   ا ايرسول هللا هو احنا بنحاسب أبعمالنا وال برمحة ربنا،فقالو 
  .قال هيدخل اجلنة برمحة ربنا، قالوا حىت انت ايرسول هللا؟ قال: حىت أان

اسم رسول،   ملا حد عايز يكذب كذبة تدمرلك النهاية، علشان خيوفك ويكلبشك حيطلك
ميكن رسول   اسم حد من الصحابة الكبار، وتتحط التأليفة علشان ختاف تقرب منها. أتليفة الن ال 
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ملا ربنا يقول: ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون، ماينفعش الرسول    جي من عند اإلله يكذب هذا اإلله،
 . يقول أل ده ابلرمحة مش ابللي انت بتعمله"

ُروا،  عن عائشة رضي هللا عنها ️◀ قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َسد  ُدوا وقار بُوا، وأَْبش 
َ اَّللَُّ  ا َعَمُلُه قالوا: وال أْنَت؟ اي َرسوَل هللا ، قاَل: وال أان، إالَّ أْن يـَتَـَغمََّدين  َل اجلَنََّة أَحد   منه فإنَّه َلْن يُْدخ 

الَعَمل  إىل ُرو   بَرمْحٍَة، واْعَلُموا أنَّ أَحبَّ  َيْذُكْر: وأَْبش  أْدَوُمُه وإْن َقلَّ. ويف روايٍة هبذا اإلْسناد ، وملَْ  .    اهللا  
 . أخرجه البخاري ومسلم

أن حسناتنا مهما بلغت مل تساو اجلنة، فاألعمال    :املقصود من قول النيب صلى هللا عليه وسلم
 للجنة.     او مثن  أ اسبب لدخول اجلنة وليست عوض  

بني اآلايت وبني األحاديث اختالف، فاهلل   -حبمد هللا-يقول الشيخ ابن ابز رمحه هللا:  ليس  
تـَْعَمُلونَ "   أن أسباب دخول اجلنة أعماهلم الصاحلة، كما قال:جل وعال بني   َا ُكنُتْم  اجْلَنََّة مب    " اْدُخُلوا 

َات   "  [32  ]النحل: ُلوا الصَّاحل  واآلايت    [١٠7  ]الكهف:  "َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلف ْرَدْوس  نـُُزال  إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم 
يف هذا املعىن كثۡیة، تبني أن األعمال الصاحلة هي أسباب دخول اجلنة، كما أن األعمال اخلبيثة هي  
أسباب دخول النار، واحلديث يبني أن دخوهلم اجلنة ليس مبجرد العمل، بل ال بد من عفو هللا ورمحته  

وعفوه  سبحا سبحانه،  رمحته  ذلك  أوجب  الذي  ولكن  أعماهلم،  أبسباب  دخلوها  فهم  وتعاىل،  نه 
ومغفرته، وهلذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفسي بيده، ال يدخل اجلنة أحد منكم بعمله، قالوا: وال أنت اي  

ت رسول هللا؟ قال: وال أان، إال أن يتغمدين هللا برمحة منه وفضل فالباء هنا ابء العوض، يعين: ليس
عوض العمل، ولكنه جمرد رمحة هللا وعفوه سبحانه وتعاىل، حصل بذلك قبول العمل، ودخول اجلنة  
والنجاة من النار، فهو الذي تفضل ابلقوة على العمل ويسر العمل وأعان عليه، فكل خٍۡی منه سبحانه  

فاملعول على عفوه  وتعاىل، مث تفضل إبدخال العبد اجلنة، وإجنائه من النار أبسباب أعماله الصاحلة،  
ورمحته، ال على عمل العبد، فعمل العبد لو شاء هللا جل وعال ملا كان هذا العمل، وملا وفق له، فهو  
الذي وفق له وهداه له، سبحانه وتعاىل، فله الشكر وله احلمد جل وعال، فدخوهلم اجلنة برمحته وفضله  
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رها وأوجب دخول اجلنة هو هللا وحده  ومغفرته، ال مبجرد أعماهلم، بل أعماهلم أسباب، والذي يس
 .سبحانه وتعاىل. نعم... انتهى 

وكما نرى التصور اخلاطئ الناتج عن االحنراف عن هدي السلف يف فهم النصوص الذي أدى  
إىل افرتاض مشكلة غۡی موجودة وهي احتقار العمل، مث البحث هلا عن حل فيقع يف مشكلة أكۡب أال 

 "أتليفة". إهناتكذيبها قائال معارضة النصوص الثابتة و  وهي
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 الحلقة العاشرة

 

"الزم أكون مستمتع ابلسعي بتاعي مش هديف الوصول فقط، علشان   يقول مقدم الۡبانمج:
كده الطالب بقوا بيجروا بسرعة املهم أجيب كم يف االمتحاانت، مش مهم جابوا إزاي، حفظ نقش 

 غش، املهم النتيجة.

حصل ليه؟ علشان فيه أكاذيب جت على النهاايت، بتقولك املهم هو األخر، يعين أنت   طب ده
عمال تعمل مشاكل ومصايب بس مت وأنت ساجد، هللا عليك أنت هتدخل اجلنة حدف! لكن مت 
تضخيم املوضوع لدرجة بقوا بيدعوا ايرب اخلواتيم تكون رائعة، وبقوا مركزين على النتيجة ومش مهم  

 ه دلوقيت. هو بيعمل إي

 

إنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل الزََّمَن )عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    ️◀
الطَّو يَل ب َعَمل  َأْهل   َن  الطَّو يَل ب َعَمل  أَْهل  اجلَنَّة ، مُثَّ خُيَْتُم له َعَمُلُه ب َعَمل  َأْهل  النَّار ، وإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل الزَّمَ 

 . صحيح مسلم(النَّار ، مُثَّ خُيَْتُم له َعَمُلُه ب َعَمل  َأْهل  اجلَنَّة  

إن العبَد )ويتبني يف حديث سهل بن سعد الذي يرويه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم:  
أهل  اجلنَّة ، وإنَّه مل ن أهل  النار ،  بعَمل     -وقال ابُن عبد  الباقي: فيما يـَْبدو للناس  -ليعَمُل فيما بنَي الناس   

ا األعماُل ابخلواتيم    .(وإنَّ العبَد ليعَمُل فيما بنَي الناس  بعَمل  أهل  النار ، وإنَّه مل ن أهل  اجلنَّة ، وإمنَّ

إن األمر ليس كما يصوره هذا املدعي من خفض قيمة العمل وال أبس بفعل املعاصي واملهم  
 ا، أو قضاء ُجلَّ عمره يف الطاعات مث خيتم له خبامتة سيئة. احلالة الذي ميوت عليه

يتضح لنا يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )فيما يبدو للناس( أن العمل هنا يف ظاهره عمل صاحل، ولكنه 
 بد له من إخالص ومتابعة. رايء ونفاق فُيختم له ابلشر، نسأل هللا السالمة والعافية، فقبول العمل ال
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رجل صاحب فضل فيما يبدو للناس من صالة مجاعة وصدقات وأعمال خۡیة، ولكن مل  فقد يكون ال
 يرد هبا وجه هللا إما لسمعة، أو إرادة الدنيا، أو تفاخر وحنو ذلك. 

ومن انحية أخرى قد يكون اإلنسان على معصية فينتقل إىل الطاعة فيكون   ،هذا من انحية  
فينتقل إىل الكفر    اما قبلها فيختم له هبا، أو يكون مسلم    جتبُّ   فكما نعلم أن التوبة،  ًتئبا، وخيتم له هبا

 فيكون مرتدا وميوت على الكفر.

ولنعلم علما جازما، ويقينا راسخا أبن هللا ليس بظالم للعبيد، ولكنه عليم لطيف يعلم دقائق 
 األمور وخفاايها، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.

دعاء هللا اللهم اي مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وهذا ُیعلنا على وجل وحذر، و 
إىل االجتهاد والسعي للقيام   دائم ا  واي مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيتك، ويدفع هذا املؤمن

ابألعمال الصاحلة وأن يكون على طاعة وأال يكون على معصية، وإن أذنب فيسارع إىل التوبة رجاء  
ن يقبض على طاعة وخوفا من أن يقبض على معصية. على عكس ما يدعيه متاما هذا املدعي، أ

  قوة إال ابهلل.فكذَّب النصوص الثابتة وحرَّف معناها واملراد منها، وال حول وال

 

: املهم النتيجة وليس العمل، خد الكارثة إلن أصبح املهم النتيجة، فاملهم أنت قائالمث يتابع حديثه  
تشوفين إيه، مش مهم أان إيه، فبدل ما أعمل نظام غذائي وأهتم أبن جسمي يكون رائع وصحي طيب  

اللي بيعمل كده عارف اان  - اان ممكن ألبس حاجة تكتم على نفسي، يبقى شكلي حلو امام الناس
إيه السعي، علشان كده بكرر شكل    -أقصد  ألنه مهتم ابلشكل مهتم حباجة يف اآلخر مش مهم 

 هنايتك ملهاش عالقة أبخرتك.

كما هو املعتاد افرتاض مشكلة ليس هلا وجود وإلصاقها بثابت من ثوابت الدين والقيام بنقد هذا   ️◀
 الثابت يف صورة املشكلة املخرتعة. 
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فهنا ادعى أن النصوص اليت تفيد أبن األعمال ابخلواتيم جتعل االهتمام ابلنتيجة وليس ابلعمل، 
واحلقيقة على عكس ذلك كما مت بيانه، مث أشار إىل االهتمام ابملظهر من نفس املشكلة املخرتعة لديه، 

 "املهم أنت تشوفين إيه مش مهم أان إيه". :قائال

 

يؤثر يف اآلخر. فالتمسك ابملظهر   ال ينفصالن، وكل    اوجوهر    افالبد أن نعلم أن للمؤمن مظهر    ️◀
ال يعين أنه أمهل اجلوهر، بل هو عالمة    -لحية، تقصۡی الثوب، احلجاب الكامل وحنو ذلكال  كإعفاء-

املظهر   فسالمة  اجلوهر،  نسأحتعلى صالح  املنافق  وهذا كله عكس حال  اجلوهر.  على  ل هللا افظ 
 السالمة والعافية.

 "علشان كده بكرر شكل هنايتك ملهاش عالقة أبخرتك"  :مث رجع إىل موضوعه األساسي قائال

 ُیب أن نفصل بني أمرين:

 و الكفر أو النفاق وحنو ذلك.أ عوجاج  احلال الذي كان عليه وقت ما وافته املنية من االستقامة أو اال️◽

 واهليئة اليت مات عليها. ️◽

بد أن ميوت املؤمن على هيئة سجود، أو يف احلرم، فقد مات سيد البشر    ليس املقصود ابخلواتيم أنه ال 
صلى هللا عليه وسلم على صدر السيدة عائشة رضي هللا عنها، ومن الصحابة رضوان هللا عليهم كخالد 

 مات على فراشه.من  -سيف هللا املسلول -بن الوليد 

 عليها من طاعة فهو فضل من هللا على العبد، وإن مل ميت عليها فليست دليال  أما اهليئة اليت مات  ️��
 والعۡبة حبال العبد من االستقامة وقت ما وافته املنية.  ،على عدم الصالح
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كارثة او مصيبة، زي بعض   "شكل النهاية ملهاش عالقة أبخرتك، حىت لو مت وأنت بتعمل يقول:
الناس أبكاذيب إمعاان يف الرعب والفزع، علشان كده جتدهم من كرت الرعب يقولوا: ايرب ثبتين ايرب!! 
إلهنم متۡبجمني إنك ممكن تكون ماشي كويس وتيجي يف اآلخر تروح عامل غلطة تبقى على جهنم  

 قط، إن الواحد ملا يعمل حاجات حدف، حىت يبقى امسه كفر مثل كفر العشۡی اان ما رأيت منك خۡی
بنهتم ابلقسط ألننا   ليه مش  القسط غاب عن حياهتم،  يتنسف، ده امسه كفر،  رائعة ويغلط غلطة 
اصبحنا هنتم ابلنهاايت، كل هذه األكاذيب هي اليت قادت الناس إىل إن املهم الصورة، املهم ان اكون 

 ".ميت أزاي

  عما يصفون مقاييس ابطلة ومعايۡی فاسدة تعاىل هللا  ️◀

َعب يد  ﴿ قال تعاىل: َهاِۗ َوَما َربَُّك ب ظَلَّـࣲٰم ل  لر ه ۦِۖ َوَمنر َأَسۤاَء فـََعَليـر س   [ 46]فصلت: .﴾مَّنر َعم َل َصـٰل ࣰحا فَل نَـفر

من املسلمني يف إحدى املعارك مع    من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه، أن رجال  ️◽
، فأعجب الصحابة ذلك، وقالوا: ما أجزأ منا اليوم ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبلى بالء حسن  

النار«. فقال بعض   أحد كما أجزأ فالن. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أما أنه من أهل 
لنار؟! فقال رجل من القوم: أان صاحبه، سأنظر  الصحابة: أينا من أهل اجلنة إن كان هذا من أهل ا 

فاستعجل املوت، فوضع سيفه يف األرض وذاببه   اشديد    افتبعه. قال: فجرح الرجل جرح    ،ماذا يفعل
بني ثدييه، مث حتامل على سيفه فقتل نفسه. فرجع الرجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  

أنه من أهل النار، فقال صلى   اال: الرجل الذي ذكرت آنف  أشهد أنك رسول هللا. قال: وما ذاك؟ ق
هللا عليه وسلم عند ذلك: »إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن  

 الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة، وإمنا األعمال ابخلواتيم«.  

وإن كان يف الظاهر    ،يف حياته، ال يعلمها إال هللا  بد أن هلا أسبااب    املدعي الصفها   ييتال"فالغلطة"  
 خالف ذلك، هللا سبحانه عدل، حكيم، لطيف، عليم خبۡی، رمحن رحيم، ...

 ه ابلثبات على الطاعة. ءن يرزقه حسن اخلامتة، ودعاأبه  ءمث يستنكر خوف املؤمن على ثباته ودعا  ️◀
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َر ٰ ﴿راهيم يف قوله تعاىل:  بإامسع دعاء سيدان   ن ی  َوإ ذر قَاَل إ بـر نـُبر ࣰنا َوٱجر بَـَلَد َءام 
َعلر َهـَٰذا ٱلر ه يُم َرب   ٱجر

َنامَ  َصر ُبَد ٱألر . وكيف ال خناف على أنفسنا وقد خاف إمام املوحدين إبراهيم عليه السالم ﴾َوبَن یَّ َأن نَـّعر
 األصنام(.على نفسه ودعا ربه )واجنبين وبين أن نعبد 

إال أن يشاء    يئ اواستثىن شعيب عليه السالم استحالة عودته إىل ملتهم أبنه ال ميلك لنفسه ش
َهاِۚ َوَما َيُكوُن لَنَ ﴿هللا يف قوله تعاىل:   نـر ُ م  َنا ٱَّللَّ َد إ ذر جَنَّىـٰ اَن ف ی م لَّت ُكم بـَعر

َنا َعَلى ٱَّللَّ  َكذ اب  إ نر ُعدر
رَتَيـر ۤا َقد  ٱفر

َناِۚ َربَـَّنا  َأن نَـُّعو 
لر  َعَلى ٱَّللَّ  تـَوَكَّ

اِۚ م 
ٍء ع لر َع َربُـَّنا ُكلَّ َشیر  َوس 

ُ َربُـَّناِۚ ۤ َأن َيَشۤاَء ٱَّللَّ َنا  َد ف يَهۤا إ الَّ م  َ قـَور نَـَنا َوَبنير َتحر بـَيـر
ٱفـر

نيَ  َفـٰت ح  ُ ٱلر
َق   َوأَنَت َخۡیر

 .﴾ب ٱحلر

تيم فماذا عن أقوال األنبياء يف كتاب فإن كان يكذ  ب األحاديث اليت تفيد أن األعمال ابخلوا
 هللا وخوفهم على الثبات على التوحيد والوقوع يف الشرك فهل هذه أيضا أكاذيب؟؟!!

 

تعاىل  فهذا يعتۡب كفر مثل من يكفر العشۡی!!!"    -األعمال ابخلواتيم-  "أنه من يقول ذلك مث يقول:  
 هللا عما يصفون.

هو إال نتيجة االنتقائية املعروفة عند أصحاب الفكر   فهذا اخللل العظيم يف فهم النصوص ما  ️◀
 هم قبلوه، وما خالفها ردوه. ء الروحاين، فما وافق عقوهلم القاصرة وأهوا

 

"من ضمن األكاذيب تقول لو أنت عايز سيدان حممد صلى هللا عليه يقول مقدم الۡبانمج:  
متوت يف املدينة املنورة، قول هتعملها إزاي دي، يعين مكان   وسلم يشفعلك يوم القيامة اجتهد انك

موتك هيسببلك الواسطة يوم القيامة، بص النص ده )من استطاع منكم أن ميوت ابملدينة، فليمت،  
فإنه من مات ابملدينة شفعت له يوم القيامة( ويتقالك عليه مائة ألف صحيح، يعين اان اختار يوم ما  

دينة، علشان ملا اموت هناك هيجيلي يعديين يف االخر ومش مهم اان كنت اموت اروح جري على امل
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شوفتوا املشكلة فني؟ وتقول الناس معدتش مهتمة ابألعمال ليه؟ حلالة الكسل، علشان    بعمل إيه،
 املنهجية اللي عقلي اتۡبمج عليها عن النهاايت خلبطتلي حيايت".

 . السلف..الصادر من تفكۡی بعيد كل البعد عن فهم  يلخبط احلياة إال الفهم العقيم    وهللا ما  ️◀
 على صحة النص من عدمه. ا العقل واهلوى حاكم  نيالفهم املنضبط للنصوص، وتعي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من استطاع منكم أن ميوت ابملدينة فلَيُمْت فيها؛ فإين أشفع ملن 
 .13مات هبا(

ا فإنَُّه من مَيُت هبا يشفع  وقال صلى هللا عليه وسلم: )من   استطاَع منكم أال ميوَت إال ابملدينة  فليُمت هب 
  14َلُه أو يشهد َلُه(

سكىن املدينة واإلقامة هبا، وأيضا قد يشعر اإلنسان بأي يقيم هبا حىت يدركه املوت، ففيه ترغيب    ️⬅
إىل املدينة رجاء أن   بدنو أجله ملرض خطۡی، أو شيخوخة، أو حنو ذلك، فال أبس أن يطلب الذهاب

 يتوىف هبا وينال شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم.

 فليس األمر كما يذكره هذا على وجه التهكم والسخرية.️⚡

تكالية على من مث ينتقل إىل إنكاره للشفاعة وهتكمه أبن الشفاعة تؤول إىل عدم العمل واال
 أييت ليشفع لنا عند هللا.

صلى هللا عليه وسلم، ملن يصۡب على اإلقامة نبيه  هللا وزايدة يف إكرامه    فهذه الشفاعة اخلاصة فضل من
 ابملدينة وبيان خۡیيتها.

 

 
 صححه األلباين  13
 على شرط مسلم  14
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"من ضمن احلاجات ايضا ارتفاع نسبة اإلحلاد لألسف الشديد الناس  يقول مقدم الۡبانمج:  
اللي أصبحوا يفكروا ويتقدم هلم هذا الكالم الغريب واالكاذيب دي، على أهنا هى احلقيقة، فلما يفكر  
هيظن أن مادام هى دي احلقيقة يبقى كل الديـن كذب، ألنه مش مدرك ان دي حاجات دخيلة على 

ذة من حاضـرات قدمية وأفكار قدمية واتلبست بلبس الدين، وقدمت اهنا الدين،  الدين، وفهم انس مأخو 
شباب املسكني ملا وجد أن الكالم مش منطقي واستخدم النعمة اللي هى العقل قال أل اان  الفهذا  

 ". وكتمها  هخرج من الدين، وبعض الناس خرجوا من حالة الضغطة وتقدمي الدين على أنه كسر احلرية،

 

◀️   
إلحلاد مل ينتج عن استخدام نعمة العقل فيما شرع له، بل نتج عن إقحام العقل يف أمور غيبية مل ا  -
 مر هبا اخلالق سبحانه وتعاىل.أي

اإلحلاد نتج عن هوى نفس، وعن جهل، نتج عن الشعور ابالهنزامية وعدم االعتزاز بدينه مما جعله    -
 و الغربية. يلهث وراء الفلسفات سواء اليواننية أو الشرقية أ

عن الدعوة إىل  و   ضعف عقيدة الوالء والۡباءعن  اإلحلاد نتج عن طمس اهلوية اإلسالمية اليت نشأت    -
 ن.و يدعو إليها هؤالء الروحاني يتال وحدة األداين

إمنا وجد الكالم خيالف هواه ونفسه  "أن الشباب وجد الكالم غۡی منطقي"    اإلحلاد مل ينتج بسبب 
 اليت تصادم تلك األهواء.  -بزعمهم- إرادة التحرر من القيودبسبب ابلسوء، و األمارة 

وتغيب   - للنصوص،  الصحابة  فهم  والتشكيك يف  الصحيحة  األحاديث  تكذيب  عن  نتج  اإلحلاد 
 الشباب عن تراثهم.

هلم أفكارا منحرفة حتت ستار الدين لتخدير    وااألهواء قدم  وااإلحلاد نتج عن ظهور دعاة فتنة وافق  -
 ضمائرهم فرتة مؤقتة حىت يصلوا إىل التحرر التام من دينهم. 
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هي يف احلقيقة ضوابط حتفظ    -اليت هي قيود يف أذهان أصحاب الفكر املنحرف-قيود الدين    ️��
لذي رمبا عانيت أشد  ا  كَ مالَ   ظَ اإلنسان يف نفسه وأهله وماله، فعندما أمر هللا بقطع يد السارق حف  

للحصول عليه، وأمرُ  أمره بغض   سبحانه وتعاىل ابلقصاص حفظٌ   هُ العناء  لنفسك وألهلك، وكذلك 
 البصر حفظ حملارمك، وغۡی ذلك من أوامر هللا ونواهيه اليت هي حصن للمؤمن والبشرية كلها.

ان حر يف أوامر هللا ونواهيه، دين هللا له ضوابط ال ينبغي للعبد أن يتخطاها، فال يصح للمسلم أن يقول أ 
 ان منفلت. أفكلمة حر يف دين هللا تعين 

 أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يرد املسلمني وشباب املسلمني إىل دينهم مردا مجيال.

 

قول: "إذا أي أحد كذاب قالك إن ربنا سيجازيك بذنب أي حد ًتين، قوله أنت كاذب، يعين ال  ي
تزر وازرة وزر أخرى، ولو فيه حد هيتجازى على ابنه كان أول حد هيتجازى هو نوح عليه السالم وال 

حطلك الرسل ملا كان زوجاهتم كفار، فقدموا األكاذيب إن لو بنتك بتفعل كذا أنت اللي هتتحاسب،  
صورة يف املستقبل كاذبة علشان تسيطر فتدمر دينهم، وتطلع أجيال كارهة للدين، علشان كذب يف  

 النهاايت تدمر البداايت وتدمر احلياة."

 احلق  ولبس  الصحيحة،  األحاديث   لتكذيب   األوىل  املرة  ليست   أهنا  السابق  الكالم  من  نرى  كما  ◀
 .ابلباطل

 لذلك جيب أن نفصل بني اآليت:

قوله تعاىل: ﴿َواَل َتز ُر َواز َرٌة و ْزَر ُأْخَرى﴾ أي: يف يوم القيامة كل أحد ُیازى بعمله، وال حيمل أحد •  
  ذنب أحد.

يف   ولكن هل معىن ذلك أن االنسان ال يسأل عن رعيته؟! إن كان قد أدى حق هللا فيها من رعايتها
املطعم وامللبس وحنوه، وقبل ذلك كله تعليمهم لدينهم؟! ورعايتهم يف حفظهم حلدود هللا، فالرجل الذي  
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بناته خيرجن أو  زوجته  على   يرتك  قائمني  أوالدها  ترتك  اليت  األم  ترضي هللا سيحاسب،  هيئة ال  يف 
أو إهدا العمل  الذي يسمح ملوظفيه ابإلمهال يف  املدير  العامةاملعاصي ستسأل عنهم،  أو   ر األموال 

 الرشوة يف حالة علمه سيسأل… وهكذا 

 

: ))َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل ملسو هيلع هللا ىلص قالرضي هللا عنهما عن النيب   عبد هللا بن عمر فعن
ُل رَاٍع َعَلى َأْهل  بـَْيت ه ، َوُهَو َعْن َرع يَّت ه ، فَاأْلَم ُۡی الَّذ ي َعَلى النَّاس  رَاٍع، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرع يَّت ه ، َوالرَّجُ 

ُهْم، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َمال  َسي  د    ُهْم،َمْسُئوٌل َعنْـ  ه  َواْلَمْرأَُة رَاع َيٌة َعَلى بـَْيت  بـَْعل َها َوَوَلد ه ، َوه َي َمْسُئوَلٌة َعنـْ
 وٌل َعْن َرع يَّت ه(( ]متفق عليه[. َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َأاَل َفُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسئُ 

أنه ُیب علينا أن ننتبه إىل نقطة مهمة أال وهي: الفرق بني بذل األسباب واليت سيسأل    كما
 عليها العبد وبني النتيجة واألثر الذي ليس من فعله.  

  العبد أن يقوم مبا هو مأمور به من السعي يف إصالح ذريته؛ من اللجئ إىل هللا ودعائه،   فعلى
بيئة صاحلة تبدأ من اختيار أم صاحلة هلم وغرس العقيدة السليمة واتباع أساليب الرتبية    وإنشائهم يف

بسيدان نوح    -لمأي املتك-كما هو األمر يف احتجاجه    شيئ ا،الصحيحة، لكن النتيجة ال ميلك منها  
نه كما يف قوله  عليه السالم، فهي حجة انقلبت عليه، فقد بذل سيدان نوح األسباب يف دعوته الب

َنهُ ٱَواَنَدٰى نُوٌح ﴿تعاىل:  ز ࣲل  یوََكاَن ف   ۥبـر َكـٰف ر  ٱمََّعَنا َواَل َتُكن مََّع  ررَكبٱ یَّ ـٰبـُنَ يَ َمعر
 [.42]هود: ﴾نَ يلر

هل استجاب له ابنه؟ ليس هذا له، ألنه ما على الرسول إال البالغ، فما كان على نوح إال   ولكن
الدعوة والبالغ، وأما اهلداية فال ميلك منها شيئ ا؛ لذلك قال هللا له: ﴿قاَل ٰينوُح إ نَُّه لَيَس م ن َأهل َك 

 [ 46﴾ ]هود:…ع لمٌ إ نَُّه َعَمٌل َغُۡی ٰصل ٍح َفال َتسـ َلن  ما لَيَس َلَك ب ه  
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كما يزعمه أهل التنمية البشرية،  يرشدان إىل أن األمر ليس بعلمنا وال مهاراتنا وال مواهبنا  وهذا
ولكن األمر بيد هللا عز وجل، مما ُیعل العبد دائم اللجئ واالستعانة ابهلل وحده، وأنه ال ميلك من نفسه  

   يعول! من  قلب  شيء فضال  أن ميلك

 

فقني(، انتشرت كذبة امسها اجملاهرون، رغم اجملاهر  يقول: "الناس أصبحت هتتم ابملظاهر )منا
دي حاجة ًتنية خالص، الكذبة دي انتشرت يف اجملتمع، أن اجملاهر ده عذابه شديد، أن فيه انس  
هيعدوا وانس هيعفيهم إال اجملاهر، قد يكون النص صحيح أان بتكلم على الفهم اللي حصل، فبقى  

عدت اخيب، فطلع جيل من املنافقني، يبينلك انه حلو ويف السر  اجملاهر عندهم ايه اللي بيعمل حاجة، ف
بيعمل الغلط قال ايه! علشان مكنش جماهر، طيب انت بقيت منافق وده ألعن، فالناس بقى عندهم  

 (.")انفصالشيزوفرينيا 

 

 وإايك  هللا هداان...  امسع ◀

))كل أميت معاىف إال اجملاهرين،  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسعت رسول هللا   رضي هللا عنه عن أيب هريرة
وإن من اجملاهرة أن يعمل الرجل ابلليل عمال، مث يصبح وقد سرته هللا عليه فيقول: اي فالن، عملت  

 البارحة كذا وكذا، وقد ابت يسرته ربه، ويصبح يكشف سرت هللا عنه(( ]متفق عليه[. 

واجملاهرون هم الذين ُُیاه رون مبعصية هللا  اجملاهرين:  إال  قد عافاهم هللا عز وجل  ملسو هيلع هللا ىلصحممد   أن أمة  يعين
 . عز وجل

ابملعصية يدل فعله على استهانته ابملعصية وسهولتها يف قلبه، فإن دل على شيء إمنا    فاجملاهر
يصل به األمر إىل التفاخر   وقديدل على جرئته على مقام هللا تعاىل، وعدم تعظيم هللا يف قلبه. بل  

 ابملعصية!
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ابملعصية أمر خطۡی يتعدى فيه األمر إىل اجملتمع كله؛ ألن فيه دعوة هلذه املعصية وتزيين ا   اجملاهرة
هلا، ومن مث نشر الفساد وتشرب القلب واعتياده على الفساد، فال يؤمر مبعروف وال يُنك ر منكر ا، بل  

 وشذوذه. يصبح املعروف منكر ا لغرابته 

َوَمن َأحَسُن م َن اَّللَّ   ﴿احلكيم  أيها املدعي اجملاهرة ابملعصية أمر جلل، وهو حكم هللا، حكم    لذلك
 [5٠ُحكم ا ل َقوٍم يوق نوَن﴾ ]املائدة:

األعراض واألنفس، وحيفظ اإلنسانية كلها، َعل م هللا من خلقه الضعف  حصن حيفظ  الدين
م، سرتهم وأمرهم ابلسرت، ورغَّب يف سرت املسلمني، وأاثب من فأراد أن حيفظهم حىت وإن زلت أقدامه
 يسرت املسلمني أبن يسرته يوم القيامة… 

 اآلخر  األمر

 وعدم جماهرته مبعصيته، وبني النفاق. فرق كبۡی بني سرت العبد على نفسه هناك

ولكن غلبته نفسه وزلَّت    ،عظيمأن معصية هللا أمر    يعلم  الذي يسرت نفسه وال ُیاهر مبعصيته  العبد
قدمه، مما جعله يشعر ابحلياء من هللا، واخلوف منه واطالعه عليه، فكيف له أن يذهب ويعلن عن هذه 

 وجرأة؟! املعصية بكل تبجح 

أن يقتدى به يف معصيته فيكون ممن قال هللا فيهم:    خيشى  الذي يسرت نفسه وال ُیاهر مبعصيته  العبد
[، ١3]العنكبوت:    ﴾نَ َولََيْحم ُلنَّ أَثـَْقاهَلُْم َوأَثـَْقاال  مََّع أَثـَْقاهل  ْم ِۖ َولَُيْسأَُلنَّ يـَْوَم اْلق َياَمة  َعمَّا َكانُوا يـَْفرَتُو ﴿

آاثم من تبعه ال يُنقص ذلك   فيه: ))من دعى إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل  ملسو هيلع هللا ىلصوممن قال النيب  
 من آاثمهم شيئ ا(( ]رواه مسلم[. 

الذين رمبا   -قبل أن يسيء لنفسه-الذي يسرت نفسه وال ُیاهر مبعصيته خيشى أن يسيء ألهله    العبد
 يكونون أهل صالح وتقوى. 
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 . ربه إىل ابلتوبة ويسارع نفسه يسرت فاملؤمن️��

 -لو سرتها-امه املعصية يف قلبه ووجله منها، بل يسرت نفسه  املنافق فهو ال يسرت على نفسه الستعظ  أما
أمر من أمور الدنيا، فعموم حال املنافق أنه يظهر  إرادة للسمعة ونيل احملمدة بني الناس أو اجلاه أو أي

۟ا إ ىَلٰ شَ قَاُلۤوا۟   َمُنوا۟ َءا  نَ يلَّذ  ٱَوإ َذا َلُقو۟ا  ﴿ خالف ما يبطن، وصدق هللا يف وصفه:    ن ه مر ي ـٰط  يَ  َءاَمنَّا َوإ َذا َخَلور
ز ُءونَ  تَـهر ُن ُمسر َا حَنر  [.  ١5-١4]البقرة:  ﴾قَاُلۤو۟ا إ انَّ َمَعُكمر إ منَّ

وإايكم من    أعاذان  يف قلبه مرض، املنافق مستكۡب، املنافق معاند، املنافق مستهزئ بدين هللا.  املنافق
 النفاق وأهله  

ق بني من ميتثل أمر هللا ورسوله يف عدم اجملاهرة، وبني املنافق الذي ال قد اتضح الفر   ولعله
يبال فيم يفعل أو يرتك ما دامت الناس تثين عليه، واتضح الفرق بني املراد بقول هللا ورسوله وبني لبس 

 هؤالء. لدى احلق ابلباطل وخلط األمور ببعضها البعض خللل مصادر التلقي
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 عشرةالحلقة الحادية 

 

"من الكوميداي للذين ينادون مبصطلح اجملاهرين هل وأنت منافق أهو  يقول مقدم الۡبانمج:  
وبتخيب هل ربنا عافاك منها وهل وقفت الذنب اللي خمبيه؟! هل عرفت ليه أل، إلن املنافق يف الدرك  

 األسفل وكل شوية بيقع. 

، الدين عندهم مبكيالني فهو عنده أن حد بيشرب مخرة يف الشارع ده احلاجة التانية الكومداي
جماهر، لكن حد جالس بيعمل غيبة ومنيمة فده مش جهر، فيطلع يغتاب فالن يطلع يفضح فالن رغم  
ان ده منهي عنه يف الدين، فيقول أل ده مش غيبة وال جهر، هو انت بتفصل مبزاجك، هو أنت عندك  

 ر" حاجات جهر وحاجات مش جه

قام ابنتقاده واغتابه على املأل ونسب إليه األكاذيب، فقام الناس بشكره    مث ذكر أن هناك شااب  
يف املقطع الذي عرضه هذا الشاب،   على نقده، ولكـن انتقدوا الشاب أنه أتى بصورة فتاة ترتدي بنطاال  

 تركوا كل هذه الغيبة، وانتقدوا وجود هذه الفتاة!!!  :فيقول مقدم الۡبانمج

 

السابقة  ️◀ احللقة  تناولناه يف  فقد  األوىل  الكوميداي  و ما خيص  الرجوع،   اجملاهرة  )أثر    إىل  ميكنك 
 .15والفرق بني النفاق وعدم اجملاهرة(  ابملعصية        

الثانية،    ️◀ الكوميداي  زعم  والكيل مبكيالني  أما عن  يقول  الشرعية يف  كما  األصول  وافرتاء على   ا 
 . الدين       

 باطل.لحق ابلل جهل، وتلبيس ما قاله فالدين واحد واحلق واحد، واملكيال واحد، و 

 
 59 :أ. صفحة  15
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خُترجها  للغيبة    اتولكن هناك استثناءشرب اخلمر حمرم، واجلهر به حمرم، والغيبة حمرمة واجلهر هبا حمرم،  ف
 ، وهي:ذكرها العلماءمن احملرم 

 إذا أظهر الفسق.-١

فاإلنسان إذا أظهر الفسق ال غيبَة له: إذا أظهر حلق اللحية، وقال إنساٌن:   :يقول الشيخ ابن ابز رمحه هللا
هذا فالن حملوق اللحية، ما هي بغيبة، وإذا كان ُيسبل ثيابه وقال بعُض الناس فيه: إنه ُمْسب ٌل، ما هي 

. من أخۡب عنه  ية، هو الذي فضح نفسه، فال ُيسمَّىبغيبٍة؛ ألنه أظهرها، هو الذي أظهر املعص  : ُمغتااب 

 ظلمين فالن. :ن يقول للمفيتأباالستفتاء،  -2

 والية أو قدرة على إنصافه. مهل نالتَّظلم عند السلطان أو القاضي، وغۡیمها مم -3

 جرح الشهود، وجرح الرواة.-4

 األعمى وحنو ذلك. ا بلقب كاألعور أو التعريف: إذا كان معروف  -5

وال أشر من ختريب عقيدة املسلم وإفساد دينه عليه، لذلك   ،اصحة أو حتذير املسلمني من شرهـنُــــ امل  -6
، من كذب وتدليس وزعم أمور ابطلة، وخاصة إذا هل العلم من يبني عوار كالم كل ُمدَّعٍ أخرج من  

 كان ُیهر بكالمه هذا.

لينزجر   ألنه ملا أعلن ذلك»:  ابن تيمية قال   استحق عقوبة املسلمني له، وأدَن ذلك أن يذم عليه، 
ويكف الناس عنه، وعن خمالطته، ولو مل يذم ويذكر مبا فيه، الغرت به الناس، ورمبا محل بعضهم، على  

 . «أن يرتكب ما هو عليه

إن  صبح ضرورة ملحة  يذكر العاصي الذي ُیهر مبعصيته والتحذير منه ليس بغيبة، بل و ، فكما تبنيَّ 
 كان هذا اجلهر يؤدي إىل احنراف العقائد واألفكار.
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الفتاة يف املقطع ببنط مل يقصد ظهارها قد يؤدي إىل اإلقرار هبا، ورمبا  إو   ،معصية  افهذ  الأما ظهور 
 وجب على متابعيه تنبيهه عليه.فذلك الشاب 

 

الناس ال يعبدوا اإلله احلق، إمنا يعبدوا صنم احتط يف عقلهم  يقول مقدم الۡبانمج:   "معظم 
علم احتط إزاي، وال إيه املعلومات اللي حواليه، وال شكله عامل إزاي، ولكين اقسم أواتسمى هللا، هللا 

انه خمتلف من شخص آلخر حبسب البيئة والبناء املـعريف واملعلومات الدينية، اتشكل صنم جوة، ممكن 
الواحدة، صنم ترتعب   م شديد، صنم قاسي،نصيكون   له،    صنم واقفلك على  منه، ال ميكن أتمن 

وابلتال ليس هذا هو اإلله احلقيقي، طاملا انت مازلت مرعوب اعرف ان عندك خلل وعندك حاجة  
 ". غلط

ُ ﴿خلق هللا اخللق ليعرفوه ويعبدوه، يعرفوه أبمسائه وصفاته، ويعبدوه ابلتوحيد، قال تعاىل:    ️◀ ٱَّللَّ
َع مَسَـَٰو ٰ  َ ٱلَّذ ی َخَلَق َسبر ࣲء َقد يࣱر  ࣲت َوم َن ٱألر َلُمۤو۟ا َأنَّ ٱَّللََّ َعَلٰى ُكل   َشیر

نَـُهنَّ ل تَـعر ُر بـَيـر
َمر َلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل ٱألر

ثـر ض  م  رر
ا  َمۢ ع لر ٍء  َشیر ب ُكل    َأَحاَط   

َقدر ٱَّللََّ  تعاىل:  [١2]الطالق:  ﴾َوَأنَّ  وقال  إ الَّ ﴿،  نَس  َوٱإلر   نَّ 
ٱجلر ُت  َخَلقر َوَما 

ُبُدون     هللا هي الغاية من اخللق، فحقيقة اإلميان أن يعرف العبد ربه   عبادة. ومبا أن  [56]الذارايت:  ﴾ل يَـعر
، وكلما زادت معرفة العبد بربه زاد إميانه، فإن صحت املعرفة يف كتابه وسنة نبيه  كما عرَّف ربه بنفسه

وجه التفصيل من األمور الغيبية اليت ال  صح اإلميان وإن فسدت املعرفة فسد اإلميان، فمعرفة هللا علـى  
 تعرف إال ابلوحي )الكـتاب والسنة(.

املؤمن مصدره يف معرفة األمور الغيبية واحد ال اثين له، لذلك ال ختتلف املعرفة من مؤمن آلخر إن و 
 ا.كان مؤمن ا حق  

 ليس هذا هو اإلله  "صنم واقفلك على الواحدة، صنم ترتعب منه، ال ميكن أتمن له، وابلتالأما قوله:  
 عرف أن عندك خلل وعندك حاجة غلط"ااحلقيقي طاملا أنت مازلت مرعوب 
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قبل نقد هذا الكالم وبيان ما فيه ابطل، فإنه ينبغي السؤال: من هذا اإلله الذي تتحدث عنه؟ وتصفه 
املعبودات من دون هللا هبذه األوصاف: )صنم، قاٍس، مرعب، يدقق أو يرتصد ألية زلَّة أو فعل...(،  

هبا هو الذي جعلهم يفرتضون هذه األوصاف، فهم تناقلوا    -املتواَرث-تعاىل كثۡیة، وإميان أصحاهبا  
طقوس التعامل واهليبة على املعبودات ما يظنه من األوصاف و   عبادهتا عمن سبقهم وكل جيل يضيف
َناُهْم ك تَ أ﴿تقدير ا وتعظيم ا كما قال هللا عنهم:   ُكوَن  ْم آتـَيـْ َبْل قَاُلوا إ انَّ ااب  م ْن قـَْبل ه  فـَُهْم ب ه  ُمْسَتْمس 

ْم ُمْهَتُدوَن   وََكَذل َك َما أَْرَسْلَنا م ْن قـَْبل َك يف  قـَْريٍَة م ْن َنذ يٍر إ الَّ   َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوإ انَّ َعَلى آاَثر ه 
ْم ُمْقَتُدوَن  قَاَل ُمرْتَُفوَها إ انَّ َوَجْداَن آابَ  َْهَدى مم َّا َوَجْدمُتْ   َءاَن َعَلى أُمٍَّة َوإ انَّ َعَلى آاَثر ه  ُتُكْم أب  ئـْ قَاَل أََوَلْو ج 

ْلُتْم ب ه  َكاف ُرونَ  َا أُْرس  فأصحاب هذه املعبودات من دون هللا ال ؛  [24-2١]الزخرف:{  َعَلْيه  آاَبءَُكْم قَالُوا إ انَّ مب 
نَّ ٱَّللََّ ُهَو ٱحلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ألهنا ابطل، وهللا تبارك وتعاىل هو احلق: يهابوهنا وخيافوهنا إال  ل َك أبَ  }ذَٰ

 ...[62]احلج: ﴾م ن ُدون ه ۦ ُهَو ٱْلبَٰط ُل َوَأنَّ ٱَّللََّ ُهَو ٱْلَعل ىُّ ٱْلَكب ۡیُ 

إن كان هذه   أما  مثل  عن  الكبۡی  العلي  وهو  وتقدس  ربنا  جالل  فجلَّ  بكالمه؛  تعاىل  هللا  يقصد 
 األوصاف.

فهذا الكالم من آاثر الطرح الروحاين احلديث والتصوف الفلسفي املصادم واملخالف ملعرفة هللا احلق،  
حروري    قال بعض السلف: "َمن عبد هللا بـاحلب وحده: فهو زنديق، وَمن عبده ابخلوف وحده: فهو

، وَمن عبده ابلرجاء وحده: فهو مرجئ، ومن عبده ابحلب واخلوف والرجاء: فهو مؤمن - أي خارجي-
 ."موحد

ابإلضافة  -  يف العقيدة عند تناوله مسألة الرتغيب دون الرتهيب   -أي املتحدث-ه  وهذا يرجعنا إىل خلل
، وتغليب جانب الرجاء على اخلوف والذي بدوره يوقع العبد يف األمن  - إىل خلله يف العقيدة يف هللا
ُرونَ ﴿من مكر هللا. قال تعاىل:  َـٰس 

ُم ٱخلر َقور َر ٱَّللَّ  إ الَّ ٱلر
َمُن َمكر

ر
َر ٱَّللَّ ِۚ َفاَل أَي

ُنو۟ا َمكر  .[99]األعراف: ﴾أَفََأم 

 .16احللقة السابعة يف الرتهيب والرتغيب ميكنك الرجوع إليها يف 

 
 32،3١  :صفحة أ. 16



69 
 

أيضا سبحانه عزيز ذو انتقام، شديد العقاب،   هواهلل عز وجل رمحن، رحيم، غفور، تواب، كرمي، و ف
 جبار، عذابه أليم...

جل جالل -ا انفي ا أن العبد يؤاخذ على كل صغۡیة وكبۡیة بقوله: "واقفلك على الواحدة"  فقوله مستنكر  
فأين نذهب من   -أال يؤاخذ على كل صغۡیة وكبۡیة-  فإن كان األمر كذلك  -ربنا وتعاىل عما يقول

ا يـََرُهۥ  ﴿  قوله تعاىل: ࣰ
َقاَل َذرٍَّة َخۡیر ثـر َملر م  َقاَل    َفَمن يـَعر ثـر َملر م  ا يـََرُهۥَوَمن يـَعر

ࣰ
، وقوله ]الزلزلة[  ﴾َذرࣲَّة َشر 

َمال  َقع يࣱد  ﴿  تعاىل: َيم ني  َوَعن  ٱلش   ُمتَـَلق  َيان  َعن  ٱلر
 يـَتَـَلقَّى ٱلر

ه  َرق يٌب    إ ذر ٍل إ الَّ َلَدير ف ُظ م ن قـَور
مَّا يـَلر

 [ ١7:]ق ﴾َعت يدࣱ 

َك ﴿دون تغليب جانب على آخر، قال تعاىل:    مع افالبد من عبادة هللا على الرجاء واخلوف واحملبة   أُ۟ولَـٰۤىِٕ
ََتُهۥ َوخَيَاُفوَن َعَذابَ  ُجوَن َرمحر َرُب َويـَرر

يَلَة أَيُـُّهمر أَقـر َوس 
تَـُغوَن إ ىَلٰ َرهب   ُم ٱلر ُعوَن يـَبـر

ِۚۚ إ نَّ َعَذاَب َرب  َك  ٱلَّذ يَن َيدر ُهۥۤ
ُذوࣰراكَ  يقول الشيخ السعدي يف قوله تعاىل: ﴿إ نَّ َعَذاَب َرب  َك َكاَن حَمُْذور ا﴾ أي:    [،57:]اإلسراء  ﴾اَن حَمر

 هو الذي ينبغي شدة احلذر منه والتوقي من أسبابه.

واملادة  اليت وصف هللا هبا هؤالء املقربني عنده هي األصل اخلوف، والرجاء، واحملبة وهذه األمور الثالثة 
وإذا خال القلب منها ترحلت عنه اخلۡیات وأحاطت به  ،متت له أموره تلك يف كل خۡی. فمن متت له

تعاىل  الشرور.   األنبياءفقد وصف هللا  الناس-  حال  أكمل  ُيَسار ُعوَن يف   ﴿:  فقال   -وهم  ُْم َكانُوا  إ هنَّ
ع نيَ  اخلَْْۡیَات  َوَيْدُعونـََنا َرَغب ا َوَرَهب ا وََكانُوا لََنا  .[9٠:]األنبياء ﴾َخاش 
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 ةالحلقة الثانية عشر

شيل النظارات شيل الفهم املوروث، خليك ساجد   :هنعمل مترين مع بعض":  يقول مقدم الۡبانمج
معلومات قدمية، انظر إىل اآلية )أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر(، ستجد كلمة زرمت قول    يعين معندكش

يعين اللي بيعمل شهادة زور، معناها    -حلقك-  الُزور، وُزورا، ابلعامية كده بيقولوا وقفت املاية يف زورك
املقابر كأنك كدست وكتمت وع ملت مقابر، ان بيخنق احلقيقة، وبيكتمها ويطلع عكسها، فزورمت 

توش، وأيضا املعلومات اللي سعلشان كده افتح الدوالب بتاعك وشوف املقابر يف اللبس اللي لسة ملب
 . "عندك، والكتب اللي عندك، فمن كرت التكاثر أهلينا فعملنا زور املقابر

 
النصوص يف أتويل  )التحريفي(  املنهج التأويلي  واعتماده على  كما هو معلوم عن الفكر الروحاين  

وصرف معانيها عن مراد هللا ومراد رسوله، والقول على هللا بغۡی علم، بزعم إعمال العقل يف تفسۡی 
ا للهوى، ألن النص الصحيح ال يتعارض مع  للعقل، بل حتكيم    النصوص، وهو يف احلقيقة ليس إعماال  

 العقل الصريح. 
َٰىُكُم ٱلتََّكاثـُرُ ﴿تعاىل:    فقول هللا ده عن اشتغاهلم عما خلقوا له من عبادته وحده  عباتوبيخ ل  ﴾أهلر

املذكور  ذلك  عن  ﴿أهَْلَاُكُم﴾  شيء:  على كل  حمبته  وتقدمي  إليه،  واإلانبة  ومعرفته،  له،  شريك  ال 
 .؛ لعمومه وكثرته وتنوعه﴿التََّكاثـُُر﴾ ومل يذكر املتكاثر به

َمَقاب رَ ﴿ مُتُ ٱلر  .17صرمت إىل املقابر، وُدفنتم فيها: واستمر اشتغالكم بذلك إىل أن ﴾َحىتَّٰ ُزرر
أخۡب عن هؤالء القوم   -تعاىل ذكره-ألن هللا    ؛دليل على صحة القول بعذاب القۡبكما أن اآلية  

 تفسۡی الطۡبي  .اا منه هلم وهتد د  الذين أهلاهم التكاثر، أهنم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيد  
 اخيرج لنا دين  رتك ليعبث به كل عابث، ومن مث  يُ   كأل  مباح ا، ومليس  ل  ،ففهم النصوص له ضوابطه

عدد من األداين حبسب    إمناحسب فهم كل فرد مدعم ا هلواه، بل ال خيرج إلينا دين واحد،    اجديد  
 ..عدد األفهام املختلفة وعدد األهواء لدى كل شخص.

 
 التفسۡی امليسر 17
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 .18ميكنكم الرجوع إىل احللقة التاسعة "ضوابط فهم النصوص" 
لآلية حبسب فهمه هو، فلماذا ال يرتك   اجنده مُيلي على املشاهد فهم  أننا  ومما يناقض قوله هذا  

ابطل   معنيفسر زايرة املقابر مبعىن  قد  و   ؟-ا ملا يدعيه ويزعمهوفق  -  كل أحد يفهمها على حسب فهمه
املراد منها ليس زايرة املقابر املعروفة حبياة الۡبزخ،   ا أن  الزور والكتمان والتكديس مؤكد  نه يف  ألوهو 

 األساس منكر هلا. 
 فأين حترير العقل املزعوم الذي يدعو إليه؟!! 

 وإمنا اهلدف هو فكرة يراد متريرها أال وهي: حمو الفهم الصحيح للنصوص املتمثل يف نسف املوروث
 .-فهم السلف الصاحل للنصوصي أ-

 
(  يفقائال ستكمل مقدم الۡبانمج تفسۡیه لآلايت ا ٍذ َعن  ٱلنَّع يم  َمىِٕ ـ َُلنَّ يـَور  قوله تعاىل: )مُثَّ لَُتسر

فيه نظارات فيها أن احلياة مشقة وتعب، ونظارات   )ُتسأل( هنا مبين للمجهول، لكن علشان
فيها إن اآلخرة فيها سواد اتفهمت ان لتسألن يومئذ عن النعيم يعين: ايويلك ايسواد ليلك هتتحاسب 
عن النعيم، لدرجة إن مت أتليف ان ايريتنا كنا فقراء، كم مرة مسعت ان الفقۡی حسابه أيسر، من املعاه 

 يا بتتقلب إزاي؟! فلوس ويف نعيم، شوفت الدن
وربنا قال: )ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ..( فهو واخد اجلزاء اإلُیايب، فهيعيش 

ويعمل أعمال أضعاف الفقۡی، وابلتال هيكون من نعيم إىل نعيم أكثر،   اجلنة هنا وهيشكر ويتصدق،
 قة.شوفت ملا شيلنا النظارة وجلسنا نتدبر من غۡی أي معلومات مسب

 علشان تقدر تعيش احلياة صح الزم تعرف إن السجود أهم فعل يتعمل. 
جانب    ️◀ تغليب  من  الروحاين  الفكر  السابقة خلصائص  احللقات  قبل يف  من  تعرضنا  كما 

تتعارض ابلطبع مع  واليت  املثبتة  الصحيحة  بتكذيب األحاديث  الرتهيب، ولو  الرتغيب على جانب 
 فكرهم املنحرف، وإرادهتم يف العيش يف الدنيا وكأهنا جنة اخللد. 

 
 45 أ. صفحة  18
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َنا ٱإلر  ﴿قال تعاىل:  وقد   أي لقد خلقنا اإلنسان يف شدة وعناء  :  [4]البلد   ﴾نَسـَٰن ف ی َكَبدٍ َلَقدر َخَلقر
 .19من مكابدة الدنيا
: يكابد الشكر  البصري  كونية، ومن سنن هللا أنه خلق اإلنسان يف كبد. قال احلسن  افإن هلل سنن  

 على السراء ويكابد الصۡب على الضراء.
 ، وأن اإلنسان يف كبد منذ والدته.-الدنيا دار ابتالءأن -فليس لعاقل أن ينكر هذه احلقيقة 

ا، يكابد الضيق والتعب، ا، وشد رابط  قال علماؤان: أول ما يكابد قطع سرته، مث إذا قمط قماط  
سنة هللا يف خلقه، ال ُيسأل عما    ذهوه  مث يكابد االرتضاع، ولو فاته لضاع، مث يكابد نبت أسنانه...

 يفعل وهم يسألون.
فقد    لفقر ألنه هو األفضل.اوأما تكذيبه لسبق حساب الفقۡی ابملقارنة حلساب الغين، ومتين  ��
: ))إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة أبربعني هللا صلى هللا عليه وسلمقال رسول  
: ب شارٌة أَلْهل  الَفقر  والصَّۡب  م َن امل  .20خريفا (( ريَن، َوما هَلم م ن َمكانٍة ع نَد هللا  يف َهذا احلديث    هاج 

، وُهَو َموقُف احل ساب  واجملازاة  هَلم لَصۡب هم ابلسَّبق  بُدخول  اجلَنَّة .    21وتَيسٍۡی يف َأصعب  املواق ف 
أو حث على الفقر، إمنا هو بشارة ألهل الفقر   فاألمر ليس كما يزعمه هذا املدعي من متنٍ   

والصۡب حيث إن أصحاب األموال حياسبون على أمواهلم من أين اكتسبوها؟ وفيما أنفقوها؟ والفقراء ال  
 مال هلم حياسبون عليه، فلذلك كانوا أسرع دخوال  إىل اجلنة من األغنياء احملبوسني للحساب. 

دخل اجلنة  فيمنزلته أعلى ممن ُحوسب! فقد حياسب الغين  وليس معىن سبق الفقۡی إىل اجلنة أن  
 أعلى من الفقۡی، إن كان ماله من حالل، وأنفقه يف حالل وأدى حق هللا وحق عباده فيه.  مبنزلة

 
 امليسرالتفسۡی   19
 رواه مسلم  20
 .الدرر السنية  21
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من الفقر وسأل هللا الغىن، كما يف حديث سعد بن أيب وقاص، قال رسول    استعاذ النيبوقد     
 .22ۡی من أن تذرهم عالة يتكففون الناس( هللا: )إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خ

أَتـَْوا َرسوَل هللا ، َفقالوا:  )  :يب هريرة رضي هللا عنه يف الصحيحنيأوحديث   ر يَن  َُهاج 
امل فـَُقرَاَء  أنَّ 

 
ُ
، َفقاَل: َوما َذاَك؟ قالوا: ُيَصلُّوَن كما  َذَهَب َأْهُل الدُّثُور  ابلدََّرَجات  الُعَلى، َوالنَّع يم  امل ُنَصل  ي، َوَيُصوُموَن ق يم 

ُتْدر ُكوَن    كما َنُصوُم، َويـََتَصدَُّقوَن َواَل نـََتَصدَُّق، َويـُْعت ُقوَن َواَل نـُْعت ُق، َفقاَل َرسوَل هللا : أَفال أَُعل  ُمُكْم شيئ ا
ر يَن إىل َرسو   به َمن َسبَـَقُكْم َوَتْسب ُقوَن به َمن بـَْعدَُكْم؟.. َهاج 

ُ
َع إْخَوانـَُنا  فـََرَجَع فـَُقرَاُء امل ل  هللا ، َفقالوا: مسَ 

ثْـَلُه، َفقاَل َرسول  هللا : ذلَك َفْضُل هللا  يـُْؤت يه  َمن َيَشاءُ   .23َأْهُل األْمَوال  مبا فـََعْلَنا، فـََفَعُلوا م 
املؤمن مطالب أن يكون بل  ن يكون غني ا أو يكون فقۡی ا،  أبوُیب أن يعلم املؤمن أنه غۡی مطالب  

ا   أو فقر ا.  غىن  كان به، سواء    يا للعبودية فيما ابتلهلل فقط، حمقق  عبد 
من  حقيقة.. األمر كان مرهق ا يف حماولة إُیاد عالقة بني كالم هذا املدُّعي بعضه ببعض، مما فيه  

خلط غۡی عقالين، خلط بني مقصود األدلة يف ثواب الدنيا وبني مقصدها يف ثواب اآلخرة، وما بني  
وإدخال هذا يف ذاك، وكالم ليس له عالقة مبراد الدليل،   لنصوص اثبتة، وأتويل معانٍ إنكار وتكذيب 

مما يشتت ذهن املتلقي، ومن مث يلقي بشبهته وفكرته اليت تبدو أهنا نتاج هذا التحليل الفذ الذي قام 
لوصول به بعقل املتلقي، هلدم اثبت من ثوابت الدين وا  ا به، وهو يف احلقيقة ليس إال هراء واستخفاف  

}ظُُلَماٌت ! صدق هللا:  إبلغاء املفاهيم املوروثة والعقائد الثابتةوذلك  إىل مرحلة السجود اليت يدَّعيها،  
 [.4٠]النور: {بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعضٍ 

       
، : "علشان تقدر تعيش صح الزم تعرف إن السجود اهم فعل الزم يتعمليقول مقدم الۡبانمج
مث بدأ مقدم الۡبانمج يقص قصة حىت يوضح معىن السجود الذي يريد توصيله  إيه هو السجود ده؟"،  

سألته عن أمر غۡی مقنع ابلنسبة هلا، وهو رؤية سيدان يوسف للشمس والقمر ساجدين    لفتاةللمشاهد  

 
 صحيح البخاري  22
 صحيح مسلم  23
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"قول ابهلل عليك لو سجدوا هيسجدوا  :  ا كالمها قائال  كيف يسجدان ومها على شكل كروي؟ مؤكد  
 ازاي؟!  

 ( مها عبارة عن كورة أصال، قال تعاىل: )أمل تر أن هللا يسجد له من يف السموات ومن يف األرض
أنه يبدأ يكۡب ويكۡب وينتهي ويرجع للصفر    ىوالنجم والشجر يسجدان(، يعين ينفع أراها؟ نعم، تر )

فمن أسباب   نك ترجع للصفر، متعرفش أي معلومة ًتنية.ًتين، والشجر كذلك. وكأن عملية السجود إ
 ضياع الناس يف اآلخر وأهنم هيحصلهم عذاب ألهنم إذا قُرئ القرآن ال يسجدون 
 .يعين بياخد القرآن ابلفهم القدمي، مش بيعمل سجود ويعيد النظر من الصفر"

 
بطرق    ️◀ منحرفة  وعقيدة  فكر  إلمرار  مستمرة  النصوص  معاين  التحريفات يف  سلسلة  تظل 
 خمتلفة. 
 .حترير مصطلح السجود أوال: 

 لتذلل واخلضوع.ا: السجود يف اللغة
 التذلل هلل عز وجل وعبادته ابلصفة املعروفة بوضع اجلبهة على األرض. والسجود يف الشرع: 

 استحالة سجود الشمس والقمر، استشهاد غۡی منطقي   علىسيدان يوسف    استشاهده برؤاي  اثنيا:
ن ما يراه النائم يف منامه عبارة عن رموز هلا داللتها، وقد حيدث يف الرؤى واألحالم من األمور أل

نه خمالف والقول أباليت قد يصعب أو يستحيل حدوثها يف احلقيقة. فاالستشهاد أبمر يُرى يف املنام  
 د ابطل يف األصل.للعقل استشها 

 وأما عن سجود الكائنات واملخلوقات اثلثا:
أملَْ تـََر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد َلُه َمْن يف  السََّماَوات  َوَمْن يف  اأْلَْرض  َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر  ﴿قال تعاىل:    فقد

أن هللا سبحانه   -أيها النيب-  أي: أمل تعلم  ]احلج[   ﴾ َوالنُُّجوُم َواجلْ َباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكث ٌۡی من الناس
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يسجد له خاضع ا منقاد ا َمن يف السموات من املالئكة وَمن يف األرض من املخلوقات والشمس والقمر  
  24والنجوم واجلبال والشجر والدواب؟

ميرر من ، ليخرج لنا مبعىن خبيث  فليس معناها أننا نرى هذا السجود كما يدعيه هذا الروحاين
فأثبت هللا السجود هلذه الكائنات، ومل يطلعنا سبحانه وتعاىل على كيفيتها،   خالله عقيدة منحرفة.

 فهي من األمور الغيبية اليت ُيسل  م هبا املؤمن دون تعيني كيفيتها. 
نفقه كيفية   ال  ولكن  حقيقيا،  سجودا  يسجدان  أهنما  مينع  ال  والقمر كرواين  الشمس  فكون 

َْمد ه  ﴿تعاىل:  قال    ،سجودمها ُتَسب  ُح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ف يه نَّ َوإ ْن م ْن َشْيٍء إ الَّ ُيَسب  ُح حب 
، ويف الصحيحني عن أيب ذر، رضي  [44]اإلسراء:  ﴾َوَلك ْن اَل تـَْفَقُهوَن َتْسب يَحُهْم إ نَُّه َكاَن َحل يم ا َغُفور ا

قلت: هللا    ". : "أتدري أين تذهب هذه الشمس؟صلى هللا عليه وسلم  سول هللاهللا عنه، قال: قال ر 
ورسوله أعلم. قال: "فإهنا تذهب فتسجد حتت العرش، مث تستأمر فيوشك أن يقال هلا: ارجعي من 

 .جماله غۡیفما يفعله هذا املدعي إمنا هو اقحام للعقل يف  25. "حيث جئت 
معىن السجود الذي اصطنعه هذا املدَّعي معىن ابطل ال يدل عليه كتاب أو سنة أو فهم   رابعا: 

للسلف، إمنا إرادة حمو الرتاث والقضاء على االستدالل بفهم السلف الصاحل بطرق شىت، فكل مرة أييت 
نقض  بتحريف ابطل من أجل عملية إحالل وتبديل، إحالل لألصول الثابتة يف الدين حتت مسمى  

منحرفة، بل وعقائد فاسدة من خالل حتريف معاين القرآن، والقيام   وروث، وتبديلها أبفكار ومعانٍ امل
 بعملية االنتقاء والتلفيق للنصوص والقول على هللا بغۡی علم.

ُم اْلُقْرآُن اَل َيْسُجُدوَن﴾ أي: ال خيضعون للقرآن، وال ينقادون ألوامره    خامسا: ﴿َوإ َذا قُر َئ َعَلْيه 
  26يه.ونواه

العقول   الصفر وحمو ما هو معلوم من علم موروث، وقراءته وفق  الرجوع إىل  املراد منها  وليس 
 القاصرة واألهواء الفاسدة، اليت لو اختلطت مباء البحر ملزجته. 

 
 التفسۡی امليسر 24
 متفق عليه  25
 تفسۡی السعدي  26
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 عشرةالحلقة الثالثة 

، لكن انت متحكم يف هذا اجلسد، "لو اان قولتلك أن انت مش اجلسد ده يقول مقدم الۡبانمج:  
 الرحلة احلالية، ألننا يف رحلة تدريب للحكمة، أدوات  اجلسد معاك يف هذه الرحلة إلنه أداة من أهم  
حاجة بتفكر فيها بتخلق حرفيا، إلن ربنا   كمخلوق أي ومن يؤت احلكمة فقد أويت خۡیا كثۡیا، أنت  

 ."أعطاك القدرة على هذا اخللق
 
قول مغالط حلقيقة اإلنسان، فاإلنسان جلسد ده، أنت متحكم يف هذا اجلسد"  "أنت مش اقوله:  -

  يتضح   رتتب األحكام يف الدنيا واآلخرة. ولعل مقصدهتهي إال )جسد وروح(. وعليهما   أو النفس ما
 ه بعد قليل.نسيأيت الكالم ع"انت مش اجلسد ده" من كلمة 
اليت فسرها بعد ذلك أهنا التحكم يف األفكار )اخلوف،   "ألننا يف رحلة تدريب للحكمة"قوله:  -

 والفزع، احلزن(.
ابطل خمالف للغاية اليت ُخلق اإلنسان من أجلها، وكأن اإلنسان مل خُيلق من أجل ما قاله    ️◀

العبادة مبعناها املعلوم، إمنا ُخلق من أجل مقاومة أفكار اخلوف والفزع واحلزن، واليت أطلق عليها احلكمة 
ر معناها يف هذه األمور فقط، فكما ذكرت من قبل )هؤالء يريدون أن يعيشوا يف الدنيا وكأهنا  وحص

 .هم( ..ممفهو بل وحياة وفق   جنة اخللد
 مث انتقل بشكل مباشر وصريح إىل قانون اجلذب ��

"أنت كمخلوق أي حاجة بتفكر فيها بتخلق حرفيا" وحينها يتبني مقصده من كلمة يف قوله:  
 متحكم يف هذا اجلسد" "انت 

حيث يزعم أنصار قانون اجلذب أنه قانون كوين مُيك  ن اإلنسان من اجتذاب كل ما يريده من  
القانون على االعتقاد أبن الرتكيز على  ...الثروة،احلياة )الصحة، السعادة،   ( إىل نفسه. يعتمد هذا 

التدريب على كيفية الرتكيز على ما يريده شيء ما يبعث إليه ذبذابت من طاقة اإلنسان، ولذلك يتم  
 فتجذبه.   -الذبذابت-توجه إليه الطاقة تاإلنسان ل
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" وهنا إشارة أنه سبب كوين ومن هذه الوجهة ن ربنا أعطاك القدرة على هذا اخللقألأما قوله: "
 أيضا قول على هللا بغۡی علم.

شرعية وردت يف الكتاب أو   ااب  فكما نعلم أن األسباب هي اليت سببها هللا، إما أن تكون أسب
نتج    احقيقي وليس ومهي    اكونية جعل هللا هلا األثر املباشر الثابت ابحلس والتجربة، أثر    السنة، أو أسبااب  

 عن اإلحياء والوساوس والتخيالت.
ولبيان حقيقة هذا القانون وزيفه وبطالن سببيته وخطورته على العقيدة ميكنك الرجوع إىل الباب 

 .27فصل القدر وقانون اجلذب (أصلها اثبت )من كتاب  السابع
 

الوفاة سينفصل اجلسد عنك، فلما ينفك التزاوج اللي ما بني نفسك   "وابلتال ملا بتحصليقول:  
لو مكنتش أدربت   وجسدك بتكون يف احلالة األصلية اللي قدرة التفكۡی فيها بيقدر خيلق أشياء حرفيا.

) اخلوف، الفزع، احلزن ( هو اللي هيسيطر عليك وابلتال   يف الرحلة األرضية على التحكم  يف االفكار
حاجة هتحصل فهيبقى ده جحيمك. اإلنسان اللي قدر أن يدرب على الوصول للحكمة   هترتعب من

 . "فاستطاع ان يتحكم يف أفكاره، هيخلق اجلنة بتاعته
 

 "ملا ينفك التزاوج اللي ما بني نفسك وجسدك...." :قوله
 يظهر هنا التأثر ابلفلسفة البوذية اليت تعتقد أن سبب املعاانة "دوكا"، هو الـ أان الومهية. 

اإلنسان يف  مُيث  ل  ما  البوذية هي كل  الومهية يف  األان  أو  "الذات  الرشيد:  هيفاء  الدكتورة  تقول 
 الدنيا، كجسده وأفكاره وأفعاله"

-   طبيعتها اإلهلية  ولفاسد تعود إىل أصلها وهفعندما تتحرر الروح من اجلسد يف هذا االعتقاد ا
" ملا ينفك التزاوج اللي ما بني نفسك وجسدك بتكون  وهذا يتضح يف قوله:    -تعاىل هللا عما يصفون

 .يف احلالة األصلية اللي قدرة التفكۡی فيها بيقدر خيلق أشياء حرفيا"

 
  https://2u.pw/xxGdrقع سبيليو م  27
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دربت يف الرحلة األرضية على التحكم يف األفكار )اخلوف، الفزع، احلزن( هو الو مكنتش  قوله: "

 .اللي هيسيطر عليك وابلتال هترتعب من حاجة هتحصل فهيبقى ده جحيمك"
  من   اليوم اآلخر، وذلكاملرء عن  ا يف عقيدة  جد    واحنراف خطۡی  خلل كبۡی يف هذا القول    ️◀
 وجهني: 
خيلق نعيم اجلنة أو جحيم النار لنفسه من خالل تفكۡیه، وهو اعتقاد أن اإلنسان هو الذي    أوال: 

 مبين على قانون اجلذب املنبثق من عقيدة وحدة الوجود الكفرية.
 فمن الذي خلق النار وجحيمها، وخلق اجلنة ونعيمها هل من خالق غۡی هللا؟!

املؤمنني لعباده  اجلنة  أعد  الذي  بتفكۡیهم يف    ؟فمن  اجلنة  أعدوا ألنفسهم هذه  الذين  هم  هل 
 النعيم؟!

تعاىل: َذ ٰ ﴿  قال  ف يَهاِۚ  َخـٰل د يَن  َـُٰر 
َهنر ٱألر ت َها  حَتر م ن  ر ی  جَتر َجنَّـࣲٰت  هَلُمر   ُ ٱَّللَّ َعظ يمُ أََعدَّ  ٱلر ُز  َفور ٱلر  ﴾ ل َك 

 [ 89]التوبة:
يقول هللاُ تعاىل: أعددُت لعبادي الصاحلنَي ما ال عنٌي رأت  )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

 .بشٍر( .. وال أذٌن مسعت وال خطَر على قلب  
 هم الذين خلقوا جحيمهم برتكيزهم على العذاب؟!هل ومن الذي اضطر الكافرين إىل النار، 

ۡیُ ﴿قال تعاىل:  وقد   َمص  َس ٱلر َطرُُّهۥۤ إ ىَلٰ َعَذاب  ٱلنَّار ِۖ َوب ئر ]البقرة:   ﴾قَاَل َوَمن َكَفَر فَأَُمت  ُعُهۥ قَل ياࣰل مُثَّ َأضر
١26 ] 

ُه اَنر ا َخـٰل ࣰدا ف يَها َوَلهُۥ َعَذاࣱب مُّه نيࣱ ﴿قال تعاىل:  
لر خ  ص  ٱَّللََّ َوَرُسوَلهُۥ َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُهۥ يُدر

  ﴾َوَمن يـَعر
 [ ١4نساء: ]ال

َعلر َذ ٰ ﴿قال تعاىل:   َو ٰ َوَمن يـَفر ل يه  اَنࣰراِۚ وََكاَن َذ ٰ ل َك ُعدر َف ُنصر ࣰما َفَسور ۡی ااࣰن َوظُلر  ﴾ ل َك َعَلى ٱَّللَّ  َيس 
 [ 3٠]النساء: 

 استحقوا العذاب.   ا إىل الباطل وانصراف ا عن احلق هب وميال  وأعماال    فقد أثبت هللا تعاىل للعباد أفعاال  
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على تفكۡی اإلنسان، ال على أساس اإلميان واألعمال    اأصبح ثواب اآلخرة أو عقاهبا مبني    اثنيا:
 ...الصاحلة، أو الكفر وارتكاب املعاصي والسيئات

تعاىل:   م  ﴿قال  ر ی  جَتر َجنَّـࣲٰت  هَلُمر  َأنَّ  ٱلصَّـٰل َحـٰت   ُلو۟ا  َوَعم  َءاَمُنو۟ا  ٱلَّذ يَن  ر   َـُٰرِۖ َوَبش  
َهنر ٱألر ت َها  حَتر  ﴾ ن 

 [ 25البقرة:]

 
َـُٰر َخـٰل د يَن ف يَهاِۚ ﴿قال تعاىل:  

َهنر ت َها ٱألر ر ی م ن حَتر ُه َجنَّـࣲٰت جَتر
لر خ   [ ١3]النساء:  ﴾َوَمن يُط ع  ٱَّللََّ َوَرُسوَلُهۥ يُدر

ُلو۟ا ٱلصَّـٰل َحـٰت   ﴿قال تعاىل:   َـُٰر َخـٰل د يَن  َوٱلَّذ يَن َءاَمُنو۟ا َوَعم 
َهنر ت َها ٱألر ر ی م ن حَتر ُلُهمر َجنَّـࣲٰت جَتر خ  َسُندر

أََبࣰداِۖ  تعاىل:،  [57]النساء:  ﴾ف يَهۤا  ف يَها ﴿  وقال  ُهمر  ٱلنَّار ِۖ  َحـُٰب  َأصر َك  أُ۟ولَـٰۤىِٕ َايَـٰت َنۤا  ب ـ  بُو۟ا  وََكذَّ َوٱلَّذ يَن َكَفُرو۟ا 
 [ 39]البقرة: ﴾َخـٰل ُدونَ 

َحـُٰب ٱلنَّار ِۖ ُهمر ف يَها َخـٰل ُدونَ ﴿قال تعاىل:   َك َأصر َُتُهۥ َفُأ۟ولَـٰۤىِٕ ـ   ﴾ بـََلٰىِۚ َمن َكَسَب َسي  َئࣰة َوَأَحـَٰطتر ب ه ۦ َخط ۤي
َفل  م َن ٱلنَّار  َوَلن جتَ َد هَلُمر ﴿قال تعاىل: ، و [8١]البقرة: َسر ك  ٱألر ُمنَـٰف ق نَي ف ی ٱلدَّرر

ۡی اإ نَّ ٱلر  [ ١45]النساء: ﴾َنص 
ن األعمال من العباد سبب للثواب أو إ  ولقت  -ةوغۡیها نصوص كثۡی -كل ما سبق من آايت  
على أن التفكۡی هو الذي خيلق النعيم أو   -ال من قريب وال من بعيد -العقاب، وليس فيها ما يدل  

 الشقاء! 
 يء من مساتك أصال، أول ما تتخيل ش  هيحصل إلن ده  يء"وإنك مبجرد ما تفكر يف الش  :يقول

 هيصبح واقع".
 وهنا خلط هذا املدعي بني أمرين: 

وبني قانون اجلذب الذي   ،بني حال املؤمنني يف اجلنة وثواب هللا هلم فيها جزاء مبا كانوا يعملون  -
 النعيم، وعدم الرتكيز على الرعب والفزع. يفالتفكۡی  ىال يقوم على عمل سو 

 قال تعاىل: ، و [3١فصلت:]  ﴾َوَلُكْم ف يَها َما َتْشَته ي أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ف يَها َما َتدَُّعونَ ﴿قال تعاىل:  
َيَشاُءونَ ﴿ َما  ف يَها  هَلُْم  اأْلَهْنَاُر  حَتْت َها  م ْن  جَتْر ي  َيْدُخُلوهَنَا  َعْدٍن  متنته   [ 3١]النحل:  ﴾َجنَّاُت  مهما  أي: 

أنفسهم وتعلقت به إرادهتم حصل هلم على أكمل الوجوه وأمتها، فال ميكن أن يطلبوا نوعا من أنواع 



80 
 

النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور األرواح، إال وهو حاضر لديهم، وهلذا يعطي هللا أهل اجلنة كل ما  
  ختطر على قلوهبم.رهم أشياء من النعيم ملمتنوه عليه، حىت إنه يذك   

  28فتبارك الذي ال هناية لكرمه، وال حد جلوده الذي ليس كمثله شيء.
 فهذا خلق هللا للمؤمنني يف اجلنة جزاء مبا كانوا يعملون.️◽
منازعة هلل عز  فهو  اإلشارة إليه،    ت أما قانون اجلذب املزعوم ذو الفلسفة اإلحلادية الذي مت   -

 اإلنسان يف الدنيا واآلخرة. وجل يف ربوبيته يف خلق قدر 
ل َيۤاَء اَل مَيرل ُكوَن ُقلر َمن رَّبُّ ٱلسََّمـَٰو ٰ ﴿يقول هللا تعاىل:   مُت م  ن ُدون ه ۦۤ أَور

 ُقلر أَفَٱختََّذر
ِۚ
ض  ُقل  ٱَّللَُّ َرر ت  َوٱألر
ُۡی أَمر هَ  َبص  َمٰى َوٱلر َعر َتو ی ٱألر اِۚ ُقلر َهلر َيسر ࣰعا َواَل َضر ࣰ

ه مر نـَفر َنُفس  َتو ی ٱلظُُّلَمـُٰت َوٱلنُّوُرِۗ أَمر َجَعُلو۟ا َّلل َّ   أل  لر َتسر
َو ٰ  ࣲء َوُهَو ٱلر ُ َخـٰل ُق ُكل   َشیر  ُقل  ٱَّللَّ

مرِۚ ه  ُق َعَلير َلر ق ه ۦ فـََتَشـَٰبَه ٱخلر
ُد ُشرََكۤاَء َخَلُقو۟ا َكَخلر َقهَّـٰرُ ح 

 [ ١6الرعد: ] ﴾ٱلر
يكون إال هلل سبحانه وتعاىل. فاخللق من األفعال اليت فمعىن َخَلق: أي أوجد من العدم، وهذا ال  

 خيتص هللا عز وجل هبا.
 "مبجرد ما تفكر يف الشيء هيحصل إلن ده من مساتك أصال"أما قوله: 
 ادعاء مصادم لنصوص الوحي، مث للحقائق العلمية املثبتة.  ️◀

قال تعاىل:    ، ضعيف فقۡی بذاته، وأنه  من مسات اإلنسان أنه خملوق ال ميلك لنفسه ضرا وال نفعا 
نَسـُٰن َضع يࣰفا{  

ُفَقرَۤاُء إ ىَل ﴿قال تعاىل: ، و [28]النساء:  }َوُخل َق ٱإلر  [ ١5فاطر: ] ﴾ٱَّللَّ ِۖ يَـٰۤأَيُـَّها ٱلنَّاُس أَنُتُم ٱلر
ك  َوَخَلَق ُكلَّ  َوملَر َيُكن لَُّهۥ َشر يࣱك ف ی  ﴿قال تعاىل:  وأن هلل عز وجل كمال الغىن والعظمة،  

ُملر ٱلر
د يرࣰ  َرُهۥ تـَقر ࣲء فـََقدَّ  [ 2]الفرقان:  ﴾اَشیر

وهو املالك وغۡیه مملوك، وهو القاهر وغۡیه مقهور وهو الغين بذاته من "قال الشيخ السعدي:  
 . مجيع الوجوه، واملخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من مجيع الوجوه"

ونواصي العباد كلهم بيديه، فال يتحركون أو يسكنون وال يتصرفون وكيف يكون له شريك يف امللك  
 ا.فتعاىل هللا عن ذلك علوا كبۡی   ،إال إبذنه

 
 تفسۡی السعدي  28
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َرُه تـَْقد ير ا﴾ حب﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء﴾ مشل العامل العلوي والعامل السفلي   يواانته ونباًتته ومجاداته، ﴿فـََقدَّ
 .من اخللق وما تقتضيه حكمته من ذلكأي: أعطى كل خملوق منها ما يليق به ويناسبه 

قانون -  ا إن كان هذا االدعاء الباطلوفرض    ،فال يستطيع اإلنسان أن خيلق قدره، مبجرد التفكۡی
، واستطاع اإلنسان جذب ما يريد، فرمبا األمر الذي جذبه له نكبة يف حياته أو يف اصحيح    -اجلذب

له يف حاضره ومستقبله،   اا جذبه سيكون صاحل  ن مأبهما، فليس لدى اإلنسان العلم  يآخرته أو كل
 ا. وليس لديه من احلكمة على اختيار الصاحل له، فسبحان احلي القيوم الذي وسع كل شيء علم  

 29صلى هللا عليه وسلم: »َمْن تـََعلََّق شيئا وُك َل إليه«. النيب ختم بقولأو 
 فكيف إن وكلك هللا إىل نفسك الضعيفة؟!

 
يسلمك الرسالة او    "اي حد يكذب عليك ويقولك الرسول مات قبل ما  :الۡبانمجيقول مقدم  

الكتاب مرتاجع اعرف ان بدأ يلعب يف افكارك، الن كمية االفكار الكاذبة ان الرسول مات وبعد كده  
بدأوا ُیمعوا امال يبقى رسوله ازاي؟! وابلتال هو مجع الكتاب وسلمه، الشيطان اول حاجة يعملها،  

ط افكار تومههم ان الرسالة أو الكتاب انقص وال ميكن تعيش من غۡی اضافات تتحط على الزم حي
الكتاب، ولكي ينشئ دين موازي للدين، وخيرج الناس عن الصراط الزم يقنعهم ان فيه حاجات ًتنية 

 مهمة جدا، ممكن يكون زايدة أو نقصان ويلعب فيها كما شاء. 
ن وملا تويف سلم الكتاب وهنى ان ُيكتب عنه إال القرآن، جاء حممد صلى هللا عليه وسلم ابلقرآ

ل كل الصحابة واخللفاء الراشدين اي حد بيكتب اي حاجة بيحرقوها، الن النيب صلى هللا عليه  لاب
وسلم كان يعرف إيه اللي كان بيحصل يف األمم السابقة، فهذه الكتاابت بدأت تكتب بعد مئة سنة  

 وسلم.  من هجرة الرسول صلى هللا عليه
طيب الرسول كان بيعمل إيه ًتين؟ كان بيشرح ما يف الكتاب وبيبني هلم، وابلتال اي شئ فيه  

 تبني للفي الكتاب هو كالم نقدر نقول هو مقارب للصواب.

 
 صحيح الرتمذي  29
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ينفع يتلعب    الرسول بيجي ابلكتاب فكان الشيطان بيخلي الناس تضيف حاجة جنبه علشان
 ابختصار يسۡی-فيه". 

هنا إشارة أبن القرآن هو مصدر التلقي الوحيد، وكما جند التدرج احلاصل بداية  من الطعن يف 
كالم السلف وإنكاره لتلقي الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، مث إنكاره لبعض األحاديث الصحيحة 

"أهنا جمرد شرح ملا يف الكتاب نستطيع  قائال:  اليت تعارض العقل بزعمه، واآلن يدور وحيوم حول السنة  
ع األحاديث بعد وفاة  مج، إىل آخر هذا اهلراء الذي ذكره، واستنكاره  أن نقول إنه مقارب للصواب"

 للدين احلق.  موازاي   االنيب، واعتباره دين  
 : لذلك كان من األمهية مبكان إلقاء الضوء على بعض املسائل املهمة️��
 نقول له وألمثاله من الذين يقولون أنخذ ما يف القرآن فقط. أوال:
 إ نَّ ٱَّللََّ  ﴿قال تعاىل يف القرآن:  -

ِۖ
 َوٱتَـُّقو۟ا ٱَّللََّ

ِۚۚ ُه فَٱنتَـُهو۟ا َوَمۤا َءاتَٰىُكُم ٱلرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَٰىُكمر َعنر
ع َقاب    [ 7]احلشر: ﴾َشد يُد ٱلر

ر ا َأن َيُكوَن هَلُُم ﴿وقال تعاىل يف القرآن:  -
أَمر َوَرُسولُُهۥۤ   ُ َنٍة إ َذا َقَضى ٱَّللَّ م  م ࣲن َواَل ُمؤر َوَما َكاَن ل ُمؤر

 َضلَّ َضلَـٰاࣰل مُّب ينا
ص  ٱَّللََّ َوَرُسوَلهُۥ فـََقدر

 َوَمن يـَعر
ر ه مرِۗ  [ 36]األحزاب: ﴾ٱخلر َۡیَُة م نر أَمر

تعاىل:  - إ ن﴿وقال  َغُفوࣱر    ُقلر   ُ َوٱَّللَّ ُذنُوَبُكمرِۚ  َلُكمر  ف رر  َويـَغر  ُ ٱَّللَّ ُكم 
ب بر حُير فَٱتَّب ُعون ی  ٱَّللََّ  حتُ بُّوَن  ُكنُتمر 

يمࣱ   [ 3١]آل عمران: .﴾رَّح 
قد يقول قائل رمبا يكون املقصود هنا اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم فيما بلغه من الكتاب   اثنيا:
. ءشيإن االتباع يعين اتباع املتبوع يف كل    إذللمعىن الظاهر والوارد يف النصوص    تهرغم خمالفبفقط. و 

 فيجب االتباع يف أقواله وأفعاله، يف أصول الدين وفروعه، يف الظاهر والباطن.
 إذا حرران مصطلح االتباع جند أن: و 

 َبعَ تَـّ ا مصدرباع: ا ت    -
 السََّۡی َخلَفُه، الل َحاق ب ه ، واالنقياد له.َخَطَوات ه :  َباعَ اتـ   َحاَولَ  -
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هو السۡی على خطاه، واالنقياد ألوامره واجتناب نواهيه، والتأسي به. قال تعاىل:   فاتباع النيب
ٱَّللََّ ﴿ َوذََكَر  َر  ـ َاخ 

ٱلر َم  يَـور َوٱلر ٱَّللََّ  ُجو۟ا  يـَرر ل  َمن َكاَن  َحَسَنࣱة  َوٌة 
ُأسر ٱَّللَّ   َرُسول   ف ی  َلُكمر   ﴾ا َكث ۡیࣰ لََّقدر َكاَن 

 [ 2١]األحزاب:
  لعبة من الشيطان خللق دين موازٍ   أحاديث وأقوال عادية بسيطة حىت خيي لها  وهل الُسنة  اثلثا:

 للدين احلق كما يشۡی هذا املدعي يف كالمه الباطل؟!
 البد أن نعلم.. 

َأطَاَع   مَّن يُط ع  ٱلرَُّسوَل فـََقدر ﴿قال تعاىل:  ،  أن اتباع السنة هو يف األصل اتباع للقرآن الكرمي  -١  
 [ 8٠]الن  َساء :  ﴾ٱَّللََِّۖ 

كما    موازاي    اوكما أن القرآن وحي من عند هللا، فالسنة وحي أيضا من عند هللا وليست دين    -2
. قال تعاىل: ﴿َوما يَنط ُق َعن  اهلَوى إ ن ُهَو إ ال  َوحٌي يوحى﴾   [.4- 3]النجم: يدعيه هذا املدعي  

صلى هللا   القرآن وما السنة إال وحي من هللا إىل نبيه حممدليس نطقه صادر ا عن هوى نفسه. ما  
   3٠. عليه وسلم

 وهذا عام يف مجيع ما ينطق به النيب صلى هللا عليه وسلم. 
عبد هللا بن عمرو بن العاص: ]اكتب فوالذي نفسي بيده ما خيرج منه إال حق[ ل ولذا قال    - 

 31وأومأ أبصبعه إىل فيه صلى هللا عليه وسلم. 
، قال اخلطايب: "أي أذن له  32ه صلى هللا عليه وسلم: ]أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه[ وقول  -

أن يبني ما يف الكتاب، ويعم وخيص، وأن يزيد عليه، فيشرع ما ليس له يف الكتاب ذكر، فيكون ذلك 
 يف وجوب احلكم ولزوم العمل به، كالظاهر املتلو من القرآن".

 
 التفسۡی امليسر 30
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عنه  - هللا  رضي  مسعود  ابن  والنامصات   وعن  واملستومشات،  الوامشات  هللا  )لعن  قال:  أنه 
واملتنمصات، واملتفلجات للحسن، املغۡیات خلق هللا(، قال: فبلغ ذلك امرأة من بين أسد، وكانت تقرأ  

فقالت: فأتته،  واملتنمصات،  القرآن،  واملستومشات،  الوامشات،  لعنت  أنك  عنك،  بلغين  حديث  ما 
ل ال ألعن من لعن رسول هللا، وهو يف    خلق هللا؟ قال عبد هللا: )وماواملتفلجات للحسن املغۡیات  
لقد قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته، فقال: )لئن كنت قرأتيه     كتاب هللا؟(، فقالت املرأة:

 فقد وجدتيه، قال هللا تعاىل: ﴿َوما آًتُكُم الرَّسوُل َفُخذوُه َوما هَناُكم َعنُه فَانَتهوا﴾(.
منزل من عند هللا، قال تعاىل: ﴿َواذُكروا ن عَمَت اَّللَّ  َعَليُكم َوما أَنَزَل َعَليُكم م َن الك تاب  فكٌل وحي  

أي: الكتاب والسنة اللذين بني  لكم هبما طرق اخلۡی ورغبكم فيها،    [ 23١]البقرة:َواحل كَمة  يَع ُظُكم ب ه ﴾  
ونقل عن القرطيب أن احلكمة هي السنة، وهللا تعاىل قرن بني الكتاب    33وطرق الشر وحذركم إايها. 

والسنة يف اإلنزال. قال الشوكاين: "وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم، على أن السنة املطهرة مستقلة  
ألحكام، وأهنا كالقرآن يف حتليل احلالل، وحترمي احلرام"، مث استدل على ذلك حبديث ]أال إين  بتشريع ا

 أوتيت الكتاب ومثله معه[.
معلوم عند العلماء يف حال تعارض آية مع نص حديث تُقدم اآلية على احلديث، علم ا أن   -3

 مع أن هناك تعارض.ليس هناك تعارض حديث اثبت مع آية من القرآن، ولكن فيما يبدو للسا
من نوقش احلساب ) عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: كما يف حديث عائشة رضى هللا عنها

 . (ذلك العرض: )قال فسوف حياسب حسااب يسۡیا قالت: قلت أليس يقول هللا تعاىل (بذ  عُ 
 ما املقصود ابلسنة؟  رابعا:

ير، من جهة كوهنا مصدرا، أو دليال، هي عموم ما نقل عن النيب من قول، أو فعل أو تقر   السنة:
 وهي طريقُته اليت كان عليها صلى هللا عليه وسلم. 

 ]   34قال صلى هللا عليه وسلم: ]فَمن رغب عن سنَّيت فليس مين  

 
 السعدي من تفسۡی  33
 رواه البخاري ومسلم 34
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 35وقال صلى هللا عليه وسلم: ]إين   قد تركت فيكم شيئني لن تضلُّوا بعدمها: كتاب هللا وسنَّيت[.
 واجبة. ️⬅ حكم طاعة النيب صلى هللا عليه وسلم خامسا:

   [8٠]النساء: قال هللا تعاىل: ﴿َمن يُط ع  الرَّسوَل فـََقد َأطاَع اَّللََّ﴾ -
  [59]النساء: وقوله تعاىل: ﴿اي أَيُـَّها الَّذيَن آَمنوا َأطيُعوا اَّللََّ َوَأطيُعوا الرَّسوَل﴾ -

لدور الرسول صلى هللا عليه وسلم يف تسليم الكتاب،   -املتحدث يف الۡبانمج-  وأما عن حصره 
 للصواب. مقاراب   ئ اوشرحه ما يف الكتاب والذي يعتۡبه هذا املدعي شي

جهل ،  جهل مركب   علىبئس ما قلت وبئس ما نطقت به، فهذا الكالم لو دل فإمنا يدل    أقول:ف
 . كما أراد من قبل إبطال حجية إمجاع السلف  تهامبكانة السنة، وإرادة إلبطال حجي

 امسع اي هذا.. 
ََوٰىۤ ﴿قال تعاىل: - ࣱی يُوَحٰى َوَما يَنط ُق َعن  ٱهلر :  ﴾إ نر ُهَو إ الَّ َوحر م   [ 4-3]النَّجر
َي هللاُ عنهما، قال: كنُت أكُتُب كلَّ شيٍء أمَسُعُه م ن رسول  هللا  صلَّى - وعن عبد  هللا  بن  عمرٍو َرض 

ْفظَُه، فنَهْتين قريٌش، وقالوا: أتكُتُب كلَّ شيٍء تسَمُعُه ورسوُل هللا  صلَّى هللاُ عليه  هللاُ عليه وسلََّم، أُريُد ح 
، فذَكْرُت ذلك لرسول  هللا  صلَّى هللاُ عليه وسلََّم بَشٌر يتكلَُّم يف الغض ب  والر  ضا؟! فأمَسْكُت َعن  الك تاب 

 وسلََّم، فَأْومَأ إب ْصَبع ه  إىل ف يه ، فقال: اكُتْب؛ فوالذي نْفسي بيد ه ، ما خيرُُج منه إالَّ حق .
 ( صلى هللا عليه وسلم قخيرج منه إال ح )ما
 .36"أال إين أوتيت القرآن ومثله معه" قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:- 

 فالسنة وحي من عند هللا. ️⬅
 السنة املصدر الثاين للتشريع. ️⬅

 
  1/93ه رواه احلاكم يف مستدرك 35

 
 اإلمام أمحد يف مسنده  36
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ُ عْنه ملَّا نزلت: الَّذ يَن آَمُنوا َوملَْ يـَْلب ُسوا إ ميَاهَنُْم ب ظُْلمٍ   ️⬅ َي اَّللَّ
 السنة بيان للقرآن. َعْن عبد  اَّللَّ  َرض 

رُك أمَل   ا هَو الش   َشقَّ ذل َك عَلى املسل منَي فَقالوا: اي رسوَل اَّللَّ  وأيُّنا ال يظل ُم نفَسُه؟ قاَل: "ليَس ذل َك إمنَّ
ْرَك َلظُْلٌم َعظ يٌم" تسَمع َّللَّ  إ نَّ الش    .37وا ما قاَل لقماُن البن ه : اَي ُبيَنَّ اَل ُتْشر ْك اب 

 السنة حجة على كل مؤمن. ️⬅
 . [8٠]النساء:  ﴾َمن يُط ع  الرَّسوَل فـََقد َأطاَع اَّللََّ ﴿ قال تعاىل:

ا أبن طاعة الرسول جتب  الفعل إعالم  قال ابن القيم: "فأمر تعاىل بطاعته، وطاعة رسوله، وأعاد  
ا، سواء كان ما أمر  استقالال من غۡی عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلق  

 به يف الكتاب أو مل يكن فيه، فإنه أويت الكتاب ومثله معه".
 

جاء حممد صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن وملا تويف سلم الكتاب وهنى ان يكتب عنه إال أما قوله: "
القرآن، بل كل الصحابة واخللفاء الراشدين كان اي حد بيكتب اي حاجة بيحرقوها، الن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم كان يعرف إيه اللي كان بيحصل يف األمم السابقة"
لل ليبدو  النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن كتابة احلديث  تضليل وتالعب ابلكالم  أن  سامع 
 !بشكل مطلق سواء يف حياته وبعد مماته

اإلذن ابلكتابة  كذلك  فكما هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن كتابة احلديث ابتداء، ورد عنه  
يكتب القرآن  ، أو النهي من أن  فالنهي كان خاصا بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغۡیهوإابحتها،  

 .والسنة يف صحيفة واحدة
، وكان اإلذن متأخرا انسخا للنهي السابق، عند أمن  واإلذن ابلكتاب كان يف غۡی ذلك الوقت 

اللبس، أو عدم اخلوف من االتكال على املكتوب، فكان جل اعتماد الصحابة على احلفظ. ولكن يف 
 اإلذن بكتابة احلديث.  كان  هناية األمر

 
 صحيح الرتمذي  37
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»كنت أكتب   أبو داود من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه أنه قال:  كما أخرج اإلمام
  كل شيء أمسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أريد حفظه فنهتين قريش وقالوا: أتكتب كل شيء
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشر يتكلم يف الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك 

اكتب فوالذي نفسي بيده ما خيرج منه   فأومأ إبصبعه إىل فيه فقال:  عليه وسلم،لرسول هللا صلى هللا
 إال حق«
" ليس أحد من أصحاب رسول هللا أكثر حديثا عن رسول   عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال: 

يف كتاب هللا صلى هللا عليه وسلم مين إال عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب" رواه البخاريُّ  
  38العلم، ابب كتابة العلم.

  

 
 بتصرف  -املبحث اخلامس كتابة احلديث -كتاب احلديث واحملدثون  38
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 عشرة الحلقة الرابعة 

"الرسول بيجي ابلكتاب فكان الشيطان بيخلي الناس تضيف حاجة جنبه  يقول مقدم الۡبانمج:  
حاجة حصلت يف العقيدة اإلسالمية،    ويبدأ حيصل حاجة بعتۡبها من اخطر  علشان ينفع يتلعب فيه،

ده فاسق، ده منافق، ده رائع، ده   ان مت إنشاء علم كله غيبة ومنيمة ومسوه علم الرجال، ده كذاب،
اإلنسان الواعي املفروض ملا بيجيله    بيخلط األحاديث، واتعمل علم وبقى بيتحكم بيه على النص،

ول ان رسول هللا بيقول فأان دوري كمتلقي أن  فتبينوا( فيه حد جاي يق  أن جاءكم فاسق بنب إ)  نص،
الرجوع إىل  النظارات وارجع للصفر واعمل سجود، اي  املنطقي أن اخلع كل  اتبني؟  أتبني، فكيف 
االصل عايز أقولك ان كل اجتهادات العلماء كانت يف الرجال، واالحكام بتاعتهم كانت فيما يسمى 

 النص وهو املنت حديث.السند، ولكن معندانش حد عمل اجتهاداته يف 
 

دَّعي ابلتحريف الذي حدث يف األمم السابقة، و 
ُ
لط بينه وبني علم الرجال  خييستشهد هذا امل
 عبارة عن غيبة ومنيمة. أبنهعلى هذا العلم  مث يفرتي الكذب)مصطلح احلديث(، 

 39)تعريف الغيبة والنميمة( عشرةميكنك الرجوع إىل احللقة احلادية 
 إن اإلنسان الواعي املفروض ملا ُیيله )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا(" فقوله: "

 
  من نقل إلينا حديث رسول هللا صلى هللا عليه هم خۡی الرجال ومع ذلك كان حيصل التبيان   أوال:
  يف نقلهم.

لنا عن حممد بن سۡیين رمحه هللا: "مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: مَسُّوا  
   40رجالكم، فـَيـُْنظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم".

 
 6١ :أ. صفحة  39
 ( ١/١5 صحيح مسلم: )املقدمة، ابب إن اإلسناد من الدين 40
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مل يكونوا   اوهذا يبني أن احلديث ملا كان يدور بني الصحابة رضي هللا عنهم، وحُيد  ث بعضهم بعض  
  41حيتاجون أن يسألوا عن اإلسناد؛ ألن الصحابة رضي هللا عنهم كلهم عدول. 

ْيَصة من خصائص هذه األمة،    اثنيا: األُمم السابقة مل يعتنوا ابألسانيد، ومل يعتمدوا فاإلسناد َخص 
يف أخذ دينهم على نقل الثقة، عن الثقة، لذلك وقع التحريف يف كتبهم، وأُدخل عليهم يف دينهم ما 

 42ليس منه. 
به أمة حممد صلى هللا عليه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "علم اإلسناد والرواية مما خص هللا  

من    فأهل الكتاب ال إسناد هلم أيثرون به املنقوالت، وهكذا املبتدعونإىل الدراية،    اوسلم، وجعله ُسلَّم  
وإمنا اإلسناد ِلَمْن أعظم هللا عليه امِلنَّة، أهل اإلسالم والسُّنَّة، يُفرقون  هذه األُمَّة أهل الضالالت،  
 43... "  والقومي ــُْعَوجواملبه بني الصحيح والسقيم، 

وقد حرص سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وَمْن بعدهم على التحري يف نقل األخبار، 
 ومواقفهم وكالمهم يف هذا املعىن كثۡی. 

"  اثلثا: قوله:  فيما أما  بتاعتهم كانت  واألحكام  الرجال،  يف  العلماء كانت  اجتهادات  ان كل 
 يسمى السند، ولكن معندانش حد عمل اجتهاداته يف النص وهو املنت حديث" 

فإن كان هذا الكالم عن علم فهو افرتاء وكذب على أهل العلم، وإن كان عن جهل فعذر أقبح 
دون علم،   ،ما أنزل هللا هبا من سلطان  ان أحكام  من ذنب، فكيف يتصدر مثل هؤالء للعامة فيطلقو 

عدم الرجوع إىل أهل العلم، معتمدين إىل  بل ويصل به األمر ليدعو    ؟ويعلموهنم من أين أيخذون دينهم
: ))إن هللا ال يقبض العلم انتزاع ا -صلى هللا عليه وسلم-على ما توحي إليهم عقوهلم، قال رسول هللا  

ذ الناس رؤوس ا جهاال  ينتزعه من    ا اختَّ
، العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يـُْبق  عامل

  44فُسئ لوا فأفتوا بغۡی علم؛ فضلوا وأضلوا((. 

 
 ابإلسناد وعلم اجلرح والتعديل كتاب عناية العلماء  41
 انظر: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وإظهار احلق لرمحة هللا اهلندي  42

 ) :٩/١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  43
 متفق عليه  44
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 امسع هداان هللا وإايك..
ا َأْحَوال َمنْتٍ َوَسَنْد. : ُذو قوان نْي حُتَْد ... يُْدَرى هب   ع لُم احلديث 

رُدوُد. َفَذان َك املوضوُع،
َ
 واملقصوُد ... َأْن يُعَرَف املقُبوُل وامل

علم يُعرف من خالله حال الس ند واملنت من حيث القبول والرد، وهو يشمل  فمصطلح احلديث:
 علم احلديث رواية، وعلم احلديث دراية. 

 ابملنتفيما يتعلق الرواية: 
 ابلسند  فيما يتعلق والدراية:

 . أحوال الراوي واملروييبحث عن  :درايةعلم احلديث ف
 حواله. أ هو الذي ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم من أقواله، وأفعاله، و  :روايةعلم احلديث و 
 

 : يبحث فيما ينقل ال يف النقل.روايةفعلم احلديث 
فليس األمر كما يدعيه هذا املدعي أبن العمل كان على أحوال الرجال والسند فقط، دون النص 

 املنت. أو 
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 فيشرتط للحديث الصحيح شروط وقواعد لضبطه وهي:

 ن هناك حلقة مفقودة يف الوسط. و يك  حبيث أيخذ كل راو عمن فوقه، وال   سناده متصال  إ أن يكون  -١

 االستقامة واملروءة.  والعدالة هي ما تقتضيأن يكون رواته عدوال،  -2

 الشيخ إال وقد ضبطها وحفظها. أن يكون ضابطا، فال تكاد خترج كلمة من فم  -3

رجح منه، وما خيالف أمن الشذوذ، والشاذ: هو الذي يرويه الثقة خمالفا ملن هو    ـ ان يكون ساملأ  -4
 ما علم ابلضرورة من الدين.

 45من العلة القادحة وتكون يف صميم موضوع احلديث.  ـ اساملأن يكون   -5

 . واخلامسة ابإلسناد، واملنتد، والرابعة، وىل والثانية والثالثة خاصة ابإلسناالنقطة األ
فنجد من خالل تعريف مصطلح احلديث وشروط احلديث الصحيح أن األمر قائم على املنت  

 ا وليس على السند فقط.والسند مع  
قال ابن اجلوزي: )ما أحسن قول القائل: إذا رأيت احلديث يباين املعقول، أو خيالف املنقول، أو 

 .46األصول، فاعلم أنه موضوع(يناقض 
خلع النظارات، والرجوع إىل ما يسميه السجود،    -ما يسميه من زخرف القول -فهذا املدعي يريد  

يعين كل فرد يفهم النص بفهمه هو دون الرجوع إىل أقوال السلف أو العلماء يف فهمها، وبناء عليه 
 ن وجهة نظره.حُيكم على صحة النص من عدم صحته وفقا ملا يراه كل شخص م

فبهذا الفهم العقيم يصبح لدينا عدد من األداين بعدد األفهام اليت تتلقى النصوص دون مراعاة  
 ألي ضوابط إلحكام صحة النص.

  47معىن السجود املزعوم والرد عليه.-عشرةميكنك الرجوع إىل احللقة الثانية 

 
 يقونة للشيخ ابن العثيمني رمحه هللا باملرجع/ شرح املنظومة ال  45
 وما بعدها  ١/274تدريب الراوي للسيوطي انظر:  46
 69 أنظر صفحة  47
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ألف حديث ومسحهم    7٠٠  ُیمع: "ممكن حد يقولك إن فيه شخص قعد  يقول مقدم الۡبانمج
 47٠٠وطلع منهم    ة:سن  ١8كلهم أخفاهم وانت عادي!! مسح من وجهة نظره منفردا وكان عنده  

 تقريبا" 
صحيح كما ذكر  اليف كتابه    نهاالبخاري رمحه هللا ستمائة ألف حديث انتقى م  حيفظه ما    أوال:
،  "( حديث ا7397على ما حرَّرته وأتَقنُته )  واملتابعاتفجميع أحاديث ه ابملكرَّر سوى املعلَّقات  "ابُن حجر:  
(، ومن 26٠2فجميع ما يف صحيح الُبخاري من املتون املوصولة بال تكرير على التَّحرير )"مثَّ قال:  

( حديث ا، فجميع ذلك ١59ور )املتون املعلَّقة املرفوعة الَّيت مل يوصلها يف موضٍع آَخر من اجلامع املذك
 .48"( حديث ا276١)

عي، فقد قال  دكما يزعم هذا املا  مل ميسح اإلمام البخاري شيئا من األحاديث، ومل خيفه  اثنيا:
البخاري: "مل أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر". وروى إبراهيم بن معقل 

 امع إال ما صح وتركت من الصحيح حىت ال يطول".عنه أنه قال: "ما أدخلت يف كتايب اجل
بل أقر أن هناك أحاديث صحيحة غۡی الذي أحلقها يف كتابه، وصحح أحاديث ليست يف كتابه  

من     من املدعي)اجلامع الصحيح( كما نقله عنه اإلمام الرتمذي وغۡیه. فاألمر ليس إال افرتاء وكذاب  
 أجل التشكيك يف أصح كتاب بعد كتاب هللا.

 "مسح من وجهة نظره منفردا" :أما قوله اثلثا:
فاملسألة ليست مسألة )وجهة نظر( كما يدعي هذا، ولكنها شروط وقواعد وضوابط حمكمة يف 

 علم احلديث، ولذلك هناك علم خاص يسمى )مصطلح احلديث(. 
الراوي ومن روى  ، أي ثبوت اللقاء بني  ياوقد اختار البخاري شرطا قواي وشديدا، وهو ثبوت اللق

 عنه.
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 فأحوال التلقي ثالثة: 
 أن يصرح الراوي ابلسماع عمَّن روى عنه بقول )حدثين أو مسعت(. -١
 دون السماع(. املالقاةه به دون السماع منه لذلك احلديث املعني، )حدوث اأن يثبت لقي -2
 49أن يكون معاصرا له، ولكن مل يثبت أنه لقيه. -3

البخاري يضع األحاديث الذي مجعها يف كتابه على هواه، وحيذف على هواه، دون فلو كان  
إمام   الكتاب ابلقبول، وجعلته  تلقت هذا  األمة  ما كانت  يف   ا هلا يف دينها، واألمةشروط وضوابط 

 اخلطأ. على االجتماع معصومة من  جمموعها
 

أكيد املوطأ مالك، ومسند   " عندما مسعت عن كتب الصحاح الستة، قلتيقول مقدم الۡبانمج:  
أمحد،..( ألهنم كانوا هم األقرب، فوجدت الصحاح الستة هم )صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن 

أين جلست أحبث فوجدت أن الستة )البخاري،   ا(. كمالرتمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابو داود
 ومسلم، ...( من بالد فارس.

ملا درست علم نفس قولت ليكون ده توجيه فكري أبن يضع يف ذهنك أحد ال ميكن يغلط، 
وابلتال يضع أي كالم على امسه ختاف تفكر فيه، فال تستطيع أن تتدبر ألن ألف واحد بيهامجك 

درب علشان تعرف فني الصح وفني الغلط وحتمي نفسك، فالزم ورمبا خرجوك من الدين، لذلك ت
تذاكر من الكتاب اللي الدكتور اعطهولك مش مذكرات زمايلك يف االمتحاانت، إلن يف املذكرة حد  

 بتصرف يسۡی يضلك". 
تتواىل احللقات وكل حلقة تدعم ما قبلها يف هدم الثوابت واألصول سواء كانت السنة أو اتباع  

نهج وفهمهم للنصوص، ليصبح املرء بعقله القاصر مع النص القرآين يفسره كما يشاء السلف يف امل
القرآن يُفسر  اليت  ن فهم السنة  عمتاما    اي  عار   ،عقله دون فهم ألصول التفسۡی والتدبر  ميليه حسب ما  

 يف ضوئها. الكرمي 
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 !فماذا يفعل؟
ومعلومة لدى اجلميع أبمور ابطلة مكذوبة  هذه األصول وخلط أمور حق  يف  يعمل على التشكيك  

 تلبس على من ليس لديه علم هبذه األصول.
ر إمجاع العلماء واتفاقهم سواء على صحة مسألة، أو كتاب، أو جمموعة كتب أو حنو   مث يُفس 
ذلك، وكأهنا مؤامرة من أجل نشر أفكار مكذوبة تؤدي إىل أمراض نفسية. وهذا ابلطبع كذب وافرتاء 

 العلم، بل وعلى الدين والشرع نفسه.على أهل 
يعمل على التشكيك    ما  ،كما أنه يقوم بتسليط الضوء على األخذ من القرآن فقط دون السنة

 يقوم الطالب بعملها واليت قد حتتمل  يتال  ابملذك راتو غۡی مباشر، ويشبهها  أفيها سواء بشكل مباشر  
 ! الصواب واخلطأ فيما حتويه

 الشبهات اليت ذكرها على النحو التال:فيبدأ إبلقاء 
أنه من املفرتض إذا قيل كتب الصحاح الستة تكون كتب )موطأ االمام مالك،   الشبهة األوىل:

 مسند أمحد..( ألهنم هم األقرب، وليس كتب هؤالء.
على   العلماء  أمجع  والرتمذي  وهي  الكتب  أفضل  قد  داود  أيب  وسنن  )الصحيحان  اخلمسة: 

ا اإلمجاع حجة، ومل يكن اعتباط ا، وإمنا حصل منهم ذلك بعد استقراء ًتم هلذه الكتب، والنسائي(، وهذ
 ودراسة متوهنا وأسانيدها وغۡی ذلك. 

مث اختلفوا يف الكتاب السادس، وكان بعض العلماء ُیعله املوطأ، وبعضهم ُیعله سنن الدارمي، 
 حىت حصل االتفاق على عد سنن ابن ماجه منها.

فألن فيه أحاديث منقطعة كثۡیة، مث    ؛قهم على تقدمي املوطأ مع كونه أعلى إسناد اوأما عدم اتفا
مل يقتصر على املرفوع وإمنا فيه املرفوع واملوقوف، واملقطوع، واملنقطع، والبالغات. فكل هذه األمور  

 رتبته.   تخر أ
فيها بالغات، وتقدمت هذه الكتب لكوهنا اعتنت ابألحاديث املرفوعة املسندة، فال يكاد يوجد  

 . تأو موقوفا



95 
 

 .أهنم من بالد فارس، وليسوا عراب   الشبهة الثانية:
 ما الضۡی يف كوهنم عجم ا؟ امليزان عند هللا ابلتقوى وليس خبالف ذلك. 

 5٠مث إهنم وإن كانوا عجم ا، فإن أصوهلم عربية، وينتمون إىل قبائل عربية عريقة 
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