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 أبو زيد                                                            أسئلة متنوعة أثنبء اإلحتفبل بليلة النف مه شعببنفوزى محمد 

   م 9/11/3112  ليلة النصف مه شعببن    ــ اإلحتفبل بحدائق المعبدى 

 هجرية 1232مه شعببن 12الموافق                                                                            

 يسم اهلل الرحمن الرحيم :
 ين فريضة ، فأيهما أفضل ؟ دطلب العلم فريضة ، وطاعة الوالس : 

  العلم ، ألن اهلل عّز وجّل وّصى ..جــ : طاعة الوالدين أوجب من طلب 
 : وّصى بحضرتو ، ثم بالوالدين ، وليس بطلب العلم 

( ، ولذلك اإلمام محمد بن على الُترمذى رضى اهلل عنو ، وىو ٖٙ) النساء :  ﴾ َواْعُبُدوا اهلل َوال ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ﴿  
وكان رجاّل من الصالحين بلغ من أمره أن اهلل ألهمو بكتب وبعلوم إلهامّية  ،أول من تحّدث فى علوم الوالية ، وكان فى القرن الثالث الهجرى 

 بحروقاً من الخشب ، ووضع فيو ىذه الُكتب ، ثم ألقاىا فى دأن يصنع لو صن سّجلها فى كتب ، وعندما خاف عليها من الضياع ، أمر نّجاراً 
مائة سنة ، ظهرت السمكة  بحر وإبتلعت الصندوق  وبعد ثالثروسيا اآلن ، فخرجت سمكة من الفى ألنو من تُرُمز وىى فى بالد  قزوين ،

  علمو وال كتابتها .. فحفظ اهلل ى بكتابتها لم تمحوا المياه أحبارىا ،ن فيو ، فوجدوا الكتب واألوراق كما ىاوأنزلت الصندوق ، وأخرجوا ماك
ىذا الرجل توّفى أبوه وىو صغير ، وكانت عنده رغبٌة شديدة فى طلب العلم ، فكلما إستأذن أّمو للخروج لطلب العلم ، قالت لو لمن  

 . لى غيرك ، فبقى عندىا على مضضٍ  تتركنى يا محمد وليس
وبينما ىو فى المقابر إذ برُجٍل يأتيو ويُسّلم عليو ويقول لو :  ،وفى ذات مّرة ضاقت نفسو ، فذىب إلى المقابر مما شعر بو من الضيق  

ضر ، وقد خوبعد أن أّتم تعليمو ، قال لو : أتدرى من أنا ؟ .. قال : ال .. قال لو : أنا ال ،تعالى أعّلمك .. وبقى ىذا الرجل يُعّلمو دىراً طوياًل 
 ّرك ألّمك .. فعلمو اهلل من لْدنو علماً بسبب بّره إّمو :أرسلنى اهلل لتعليمك لبِ 

َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما ﴿  بّر الوالين ُمقّدم على طلب العلم . إذاً ...    . (٘ٙ) الكهف :  ﴾ َآتـَيـْ
 س  : ىل يُوجد فرق بين الحمد والُشكر هلل عّز ودجّل ؟ 

جــ : الشكر هلل عّز وجّل يكون على نعم .. وإستحضرىا العبد فى نفُسو أو فى ذىنو أو فى فؤاده ، فشكر اهلل عّز وجّل عليها .. ولذلك 
 أمرنا اهلل أن نشكر بعضنا على النعم ، وقال اهلل تعالى فى الحديث القدسى : 

 ) عبدى لم تشكرنى حتى تشكر من أجريت لك النعمة على يديو ( 
 فى ُدعائنا ال بد أن ندعوا لشيخنا أبى العزائم ، ونقول : نحن ولذلك 

لمن أجريت لنا النعمة على يديو ، فنسألك أن تجازى أستاذنا أبا العزائم عنّا خير الجزاء ، ماىو بمغفرٍة  اتنا بأن ندعو ر } اللهم إّنك أم 
 واٍن فى الدنيا واآلخرة .. {ورض

{ يا رّب إغفر لهذا الرجل ألنو علّمنا  :}وىذا ىو ُصلب الحديث القدسّى .. وبعض الناس يعترض عليو .. لماذا ؟ .. نحن مانقول إالّ  
لَِئْن َشَكْرُتْم  ﴿اهلل تعالى :إذا شكر قال الحال ، و فاإلنسان يشكر اهلل عّز وجّل عليها فى  يس فيو شيئًا ، والشكر على نعمو ،، وىذا ُدعاء ل

ربنا سبحانو وتعالى أكرمنى فيزيده من نفس النعمة ، ألن شكر النعمة ليس بأن يقول بفمو " الحمد هلل " ، ف (ٚ) إبراىيم : ﴾ الزِيَدنَُّكمْ 
 وعّلمنى ... ماىو شكر النعمة ىنا .. ؟
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فقد أخذت  اً لكن نظير أجرٍ ..اس النعمة .. فأعّلم الن وجو اهلل ، وىذا ىو شكريين طلبًا لمرضاة اهلل وإبتغاء ـيأننى أعلّم نفرًا من األمب
 .وليس ىذا إبتغاء وجو اهلل عّز وجّل  أجرى ،
 ؟ ..  ربنا أجلسنى ىلى منصب .. ماىو شكر النعمة عليها  

ى أننى أساعد على ىذه النعمة .. بمعنتضعفين ، ويريدون خدمة ، فأساعدىم بهذا المنصب ، فهذا شكٌر هلل سمبأننى إذا أتانى بعض ال
 غير اهلل ..المحتاج الذى ليس معيٌن 

 ربنا سبحانو أجرى على يدّى ماالً .. فما ىو ُشكر اهلل على ىذه النعمة ىنا ؟ 
أنفق على الفقراء .. وىذه ىى شكر النعمة أو ، أو يعتمر ، أو أنفق على المرضى ..  شكر النعمة ىنا أننى أعينو على أداء فريضة الحج

من نفس نوع النعمة التى أعطاىا لى اهلل  بل الشكر ىنا عملٌ  تكفى وليست كلمة الحمد شكرًا  ،.. يعنى أسعى فى الخير لمن ال مال لو 
 ولكّنو عين النعمة ، وأرى المرض ،ًا وأنا أراه ضرر  ،وتفّضل بها علّى ، لكن الحمد ىذه ، شكر هلل على كل حال ، وإن كان ىناك خيٌر نازٌل 

 نازٌل علّى بالاءاً ، وىو عين المّنة .. وىكذا .. 
وعلى الصّحة ، وعلى المرض ، وعلى الضّراء ، وعلى الِغنى وعلى الفقر ، فالحمد هلل بمعنى الشكر هلل على كل حال : على السّراء ، 

 وعلى الشباب وعلى الِهرم .. 
وجّل ..  ويوم لقاء اهلل عزّ  اسب لى ، واألّصح لى فى الُدنيا اهلل عّز وجّل ال يختار لى إاّل أفضل األحوال ، والمنألننى على يقين أّن 
 وكفى باهلل شهيداً ...  وىذا ىو الفارق البسيط ..

 ها إسم اهلل األعظم ؟ س : ىل سورة " يس" في
لفظ " يس "  يكرر، بعض السادة الُعلماء قال : إن اإلنسان عندما يقرأىا  جــ : سورة " يس " لم يقل أحٌد ان بها إسم اهلل األعظم لكن

.. لماذا ؟ .. ألنهم قالوا : إن اهلل عّز وجّل ينادى حبيبو ومصطفاه ، ويقول : ) يا سّر أسمائى ، وصفاتى ، وىو إسم رسول اهلل ، سبع مّرات 
اًل من ربٍّ رحيم " تكرارىا ثالث مّراٍت ،  يحفظ اهلل من يكررىا إذا كان خائفًا من فهنا يقسم  برسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم ( " وسالٌم قو 

 شيٍء ، فيكررىا ، فيحفظو ربنا سبحانو وتعالى .
 وجد آيات ُتسّمى أّمَهات الُكتب ، وماىى ، ولم ُسميت أّمَهات الُكتب ؟ تس : ىل 

: ) الفاتحة أّم الكتاب ( .. لماذا ؟ ألنها تُعتبر مفاتيح الكتاب .. فُكّل جــ : أّم الكتاب ىى آيات الفتح ، قال صلى اهلل عليو وسلّم 
 ، فُكّل النعم التى تحّدث عنها اهلل فى اآليات :  عّز وجلّ بموجز بسيط ، ألمح إليو الرحمن و ماتضّمنو القرآن موجود فى فاتحة الكتاب 

وكل اآليات التى فى القرآن  ( ٚٙيونس : )﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك اليَاٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن  ﴿  ( ٕٓالذاريات :)﴾َوِفي االْرِض َآيَاٌت لِْلُموِقِنينَ  ﴿ 
 ( ٕ) الفاتحة : ﴾اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِميَن  ﴿يحمد اهلل ، جمعها ربنا فى قولو : أن التى تستوجب اإلنسان 

 (ٖ) الفاتحة : ﴾ الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  ﴿ فى قولو : عّز وجلّ وكل ما يستوجب الرحمة ، والشفقة فى اآلخرة ، جمعها اهلل 
 ﴿وعن القبر ، وعن الموقف العظيم ، وعن الجّنة ، وعن النار .. جمعها اهلل تعالى فى قولو : ،وكل اآليات التى تتحّدث عن الموت 

 ( .ٗ) الفاتحة : ﴾ الدِّينِ َماِلِك يـَْوِم 



2 

 أبو زيد                                                            أسئلة متنوعة أثنبء اإلحتفبل بليلة النف مه شعببنفوزى محمد 

 كل آيات األحكام  : الصيام والصالة والزكاة والحج والتشريعات .. كلها مجموعة فى قولو : 
 ( .٘) الفاتحة : ﴾ ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ  ﴿

اْىِدنَا الصَِّراَط  ﴿ىذا فى قولو تعالى : كل ما تحّدث بو اهلل عن األنبياء والُمرسلين ، وأىل الكهف ، والِخضر ، والصالحين ، وكل
 ( .ٚ،  ٙ) الفاتحة :  ﴾ ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ  ،اْلُمْسَتِقيَم 

 كل األمم الكافرة والنافرة والشاردة والهالكة ... وضعها اهلل فى قولو : 
 ( . ٚ) الفاتحة :  ﴾ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِّينَ  ﴿ 

 حة الكتاب . تنعرف جميعاً أّن كل القرآن موجود فى أّم الكتاب .. وىى فا
 س : كيف نستحضر القلوب فى الصالة حين يقول الُمّصلى اهلل أكبر ؟ 

فقط ، بل طوال  ولكى يستحضر اإلنسان قلبو فى الصالة ، وليس عند تكبيرة اإلحرام ،جــ : ىذا السؤال أجبنا عليو مرارًا وتكرارًا 
  :الصالة .. إذا كان محتاج لعالج وقتى ، وىو عبارة عن ُمسّكن .. لكن ىناك عالجاً نهائيّاً 

ويجلس فى بيت اهلل ، وليس فى  ،ر قبل الصالة بوقٍت قصير ) عشر دقائق على األّقّل ( يتوضأ أّن اإلنسان يحضُ : فالعالج الُمسّكن 
 حضر فى الصالة إن شاء اهلل . قد يكون قلبو ، و ذكر اهلل ، أو تالوة كتاب اهلل ، فعندما يحّل وقت الصالة ويشغل نفسو باإلستغفار ، ا ،بيتو 

 العالج الناجح الشافى .. 
وإذا وصل الذكر  ،ال يزال لسانك رطبًا بذكر اهلل ، ويواظب اإلنسان على ذكر اهلل باللسان فترة ، ثّم ينتقل بالذكر إلى القلب والجنان 

 . عّز وجلّ إلى القلب والجنان ، حضر القلب فال يغيب بعدىا نفساً عن حضرة الرحمن 
 " بنّية أن يهلك اهلل الكافرين والُمشركين ، وخاّصة أمريكا وإسرائيل ؟ س : ىل لو قرأنا سورة " يس

على أحٍد من الُمسلمين ، والخطأ الذى يقع فيو بعض الناس ،  ىاجــ : ليس ىناك مانع أن تقرأىا ، ألنهم ظَلَمة ومشركين ، لكن ال تُقرأ
"  أنو يقرأ على بعض الُمسلمين .. لكن نقرأىا على الكافرين .. على اليهود .. فال مانع ، وكان السلف الصالح يفعلون ذلك ، ويقرأون " يس

 ببركة حفظو وتالوتو .البخارى وُمسلم فى أوقات الحروب بأّن اهلل ينُصَرىم أحاديث والقرآن كلو و 
 ى لكن ال تُقرأ على ُمسلم ، فُربما أكون ُمتيقن بأنو ظالم ، وفى الحقيقة أنو يكون ىو المظُلوم ، فإذا دعوت عليو فقد دعوت على نفس 

 العربى ، تُوّجو لو سهام من يُتكرون التصّوف فهل لنا من إنصاف لو .. كمتّبعى منهجو ؟ س : سيدى ُمحى الذين بن 
 حٍد حتى من األنبياء والُمرسلين ، إالّ ولو حاقدين وحاسدين .. حتى الناس العاديين .يس ىناك أحٌد من الصالحين ، وال أ: ل جــ

 أّما األنبياء والُمرسلين ، فقد قال اهلل تعالى فى شأنهم : 
 ونحن :  فكل نبى لو أعداٌء .. (ٖٔ: ) الفرقان  ﴾ وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّا ِمَن اْلُمْجرِِمينَ  ﴿ 

ولكل  اك حّساد لكل عالٍم من الُعلماء ، ولكل حكيم من الُحكماء ،) كل ذى نعمة محسود ( والحسد موجود ، وال بد أن يكون ىن
ض على أّى ُمسلم من تر لحاء ، وقد حصل لى : أننى آخذ بآداب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم ، فأّى واحٍد ُمنتقد ، أو ُمعصالٍح من الصُ 
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 نقول لو : السابقين .. ف
يا أخى رسول اهلل قال لنا : ) أذُكروا محاسن موتاكم ( وعلمنا أن نذكر محاسن الموتى السابقين ، ولماذا أخوض فى موتى المؤمنين .. 

، وال زلت على قيد الحياة ،]  أنا موجودوالشيخ عبد الوىاب الشعرانى رضى اهلل عنو وأرضاه ، كان أول من دافع عن بن العربى ، فقال : و 
 ت الُكتب ُتكتب بخط اليد [ وقد ّدُسوا فيها ما ال ينبغى من العقائد الزائفة ، ونسبوىا إلّى ، وجاءنى بعض الُعلماء وقال لى :ناوك

وىم  تعال أريك الُنسخة األصلّية ،مكتوٌب فيو كذا وكذا .. فقال لو : قلت  أنا لم أُقل ذلك .. فقال لو : كتابك أنت تقول كذا وكذا ، ف
بن العربى ىذا الكالم بعد وفاتو، فأىل الزيغ وأىل الضالل فى  فكيف ال يّدُسون على الشيخ محى الذين  ن ّدُسوا ىذا الكالم ، وأنا حّى ،الذي

 فيو ىذه الليلو.كل وقت وفى كل حين يدسون على الصالحين كالم بغير معو ال يعرفون عنو شيىء وأى حديث كالذى تحدثنا 
نسان مغرم يوجو توجيو أخر خالص ال يقصده قائل الحديث، فالمطلوب منى أننى أعرف نية القائل وإن لم أعرف نيتو فى ممكن اى إ

 ىذا القول أقول لنفسى اهلل ورسولو بو أعلم لكن لم نؤمر أن نفتش عن النوايا والطوايا.
و و وسميت بالمكيّ الفتوحات المكيّ  لّ وجَ  زّ ، ألهمو اهلل عَ  بل من أكابر العلماء العاملينالشيخ محى الدين بن العربى رجل من الصالحين 

ىذه الُكتب ووضعها فوق ظهر الكعبة ، وتركها عاماً كاماًل فوق ظهر الكعبة ، أوراق ب حمل ىذه و وكتب ىذا الكتافى مكّ  الهمو بهألن اهلل أ
، ولم ينقص منها شيئًا فعرف ا الكتاب ووجد األوراق كما ىى والهواء ، وبعد عاٍم كامٍل ، أنزل ىذفظها من األمطار حيعليها شيئًا لولم يضع 

الجماعة الضالّين حّرفوا فى ىذا الكتاب لكى يطعنوا فى .. فعّز وجّل ، ألنو سبحانو حفظو ، وبعد ما إنتقل أن ىذا الكتاب مقبواًل عند اهلل 
الصالح كان رجاًل من أىل التمكين ، ومن أىل الصالح ، ألن اهلل عّز وجّل عّلمو من لدنو ِعلماً ، وىذا ىذا الرجل الصالح .. لكن ىذا الرجل 

م ، الكالم الذى يقولونو عنو إنّما ىو كالٌم مدسوس ، وحقق ذلك الشيخ الشعرانى ، وغيره من األئمة األعالم الكبار الذين محّصوا ىذا الكال
 هروا الحّق ظاىراً واضحاً وضوح الجبين ...  وأخمدوا كالم الُمبطلين ،  وأظ

والحاّلج ، وخصوصًا أن بن تيمية يتهمهم بالُكفر والزندقة .. ونرجوا إعطاء نبذة عن  س : نرجوا إعطاء نبذًة ُمختصرًة عن بن العربى 
  ّوفة ؟وأتباعو الذين يّكفرون الُمتص ،ليق على منهج بن تيمية عكتاب فصوص الِحكم إلبن العربى ... والت

و يُثنى عن الصوفّية ألنّ  ،جــ : طبعاً إن كان على بن تيمية نفسو ، فقد ترك ُمجّلدين من الفتاوى ، يتّحدث فيهم عن الصوفّية بكالٍم عظيٍم 
إسمها " التّصوف مطبوعة بالهيئة العاّمة للكتاب  لة دكتوراهى ، والشيخ أحمد الرفاعى وتوجد رسا، يثنى عن الشيخ عبد القادر الجيالنالحّقة 

أّن إبن تيمية نفسو كان رجاًل ُمتصّوفًا ، وعندنا كتاٌب إسمو : "  افى تراث بن تيمية " من رسالة دكتوراه للدكتور الطبالوى سعد ، يُبّين فيه
ساحة الصوفّية  وبّرأناء ، ة ، وأحسن واحد تحّدث عن الفالصفاء واألصفياء " أعالج فيو موضوع الفناء عند الصوفّية ، وأعالجو بأقوال بن تيمي

حضروا بعد بن وأعطينا األّدلة والنصوص فى كتاب " الصفاء واألصفياء " ، لكن الجماعة الُمغرضين الذين  من موضوع الفناء ، إبن تيمية ،
 تيمية أساءوا لرأى بن تيمية .. 

ال ، والذين ليس عندىم ِىّمة فى وإختالط النساء مع الرج الحشيش ، ين يتعاطونحّمل على الصوفّية الدّجالين والبطّلين الذتيمية وإبن 
أصبح فرض عين حتى على النساء ،  هادبعدىا دمشق .. فقال لهم إّن الجالدفاع عن اإلسالم ، ألن فى عصره دخل المُغول بغداد ، ودخلوا 

يتعّبدون ويصومون ، ورفضوا ن على أنفسهم انهم ، ويقولو يجلسون فى التكاية يأكلون ويشربون  ّية فى عصره ،فمن كان من َجَهَلة الصوف
بل مدح المشايخ الكبار كما قلنا ، ولما  ،ن تيمية لم يهاجم الصوفّية الحّقة ونعى عليهم ، وشّن عليهم الهجوم ، لكن إبللجهاد ،  الخروج

 ،ربهم وأغراضهم بو على أقوالهم لكى يحققوا مآ دوايستشهجاء الجماعة الُمغرضين فى ىذه الُعصور ، نقلوا كالم بن تيمية ، وحّرّفوه ، لكى 
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 .وإبن تيتمية نفسو بريء من ىذا الكالم .. ىذا بالنسبة إلبن تيمية 
يحكم أّما عقيدة الشيخ ُمحى الدين بن العربى ، وعقيدة الحاّلج ، وكل العقائد نقول : " إن الُحكم إالّ هلل " ، وىل يستطيع أحٌد مّنا أن 

 على عقيدة أحد . 
وربما عقيدتو بينو وبين اهلل زائفة .. فهل  ،وىو الذى يُفتى  ،فى الصالة شيخ من مشايخ اإلسالم ، وىو الذى يؤم الناس ىناك يمكن 

 ىذا الكالم ؟ يعرف أحٌد مّنا 
وليس لنا فيها إالّ الظاىر ، واهلل يتّولى السرائر ، لكن الذى نقولو أن كل من قال ال إلو إالّ اهلل ،  ، َعّز وَجلّ فالعقائد ىنا بيد ملك الملوك 

ٌد رسول اهلل ، محمٌد رسول اهلل ، فهو أخى ، وىو ُمسلم ، وال يّكّفر أحٌد منا أىل القبلة ، إالّ بما دخل بو ، أى إذا أنكر ال إلو إاًل اهلل ، محم
ُمسلٌم عاصى ، وكل من فعل ىو أن أقول عليو كافرًا ، لكن وال أستطيع  عاصى ،ولو كان تاركًا للفرائض ، فهذا ُمسلٌم ومادام قالها حتى 

ن ان يُخرجو أحٌد عن اإلسالم .. ألنو فعل ذنبًا ، حتى ولو إرتكب كبيرًة من ممكأفعالنا .. ُيصّلى ويصوم معنا ، نقول عليو ُمسلٌم ، وىل 
 ، والتوبة ىنا لمن ؟  (ٓٚ) الفرقان : ﴾ ِإال َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِلًحا ﴿ب هلل :الكبائر ، فإنو يتو 

 (  ٛٙ) الفرقان :  ﴾ ونَ َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اهلل ِإَلًها َآَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهلل ِإال بِاْلَحقِّ َوال يـَْزنُ  ﴿ 
( ُيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ٛٙيـَْلَق أَثَاًما ).. الذى ىو الشرك أو السرقة أو الزنى ...  َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك  ﴿وبعد ذلك ..   

 .. وبعد ذلك  ..    ( ِإال َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِلًحاِٜٙفيِو ُمَهانًا )
 .  (ٓٚالفرقان :) ﴾فَأُولَِئَك يـَُبدُِّل اهلل َسيَِّئاتِِهْم َحَسَناٍت وََكاَن اهلل َغُفورًا رَِحيًما 

 ال نّكفر أحداً من أىل القبلة بذنب .. لماذا ؟  ولذلك قال سادتنا الُعلماء :
وقال كالامًا ال يوافق السلف الصالح  ، اغت عقيدتوإذا تاب من الذنب ، وأناب فيُبّدل اهلل لو سّيئاتو بحسنات .. متى أّكفره ؟ .. إذا ز 

لكن  فى عقائدىم التى فى القرآن والُسّنة ، والصالحين أجمعين وعلى رأسهم الشيخ بن العربى ، والشيخ الحاّلج ، كانوا أئمًة من الصالحين ،
قو ، ولن تجد لُسّنة اهلل تبديال ، ُسّنة اهلل فى خل ن ىذهالوشاة والُمغرضين ىم الذين شّوىوا صورتهم عند الُحّكام ، وعند بقّية المسلمين أل

 محسود .  وكل ذى نعمةٍ 
لكّنهم أوشوا بو ، والجماعة أىل الظاىر والمظاىر ، كان يتحّدث معهم ، فقال لهم معبودكم تحت قدمى ،  ، والحاّلج رجٌل صالح

 كم ، وقّصوا الحكاية ، وأثبتوا عليو ىذه الغلطة .. ، وذىبوا إلى الحا ن ربنا تحت رجليو لرجل يقول إفقالوا : أن ىذا ا
فوجدوا تحت قدمو تبرًا من  ىذه العبارة ، فحفروا  فلما ذىبوا إلى رجٍل من رجال اهلل الصالحين ، فقال لهم : أحفروا مكان ما قال
 ذىب ، فقال لهم : إنّو يشير إلى ىذا أّن معبودكم الّذىب ، ومعبود ىذا تحت أقدامو .. 
فقالوا أنو نفسو إلو ، والحاّلج رضى اهلل عنو وأرضاه والقول الثانى عندما قال لهم : مافى الُجّبة إالّ اهلل .. وىذا كالم نسبوه إلى الحاّلج 

قال : مافى  أنو، لكن القول الذى قالو وصححو الجماعة الصالحين َعّز وَجّل ال يمكن أن يجعل نفسو إلو ، لكّنو عبدًا ، ويعلم بأنو عبدًا هلل 
 الُجّبة ، وما فيو غير اهلل .. 

.. وىذا الكالٌم الذى قالو الصحيح ، لكنهم غّيروا الكلمة لكى يُثبتوا عليو ىذه القضّية ، والتغيير والتبديل موجود وَجّل َعزّ يعنى ماىو اهلل 
 حتى فى ىذا العصر .. 
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، وىو القرآن .. وتذكرون القرآن الذى نشره بنوا إسرائيل ، وطبعوه ، وربّنا قّيض الشيخ الُحصرى َعّز وَجّل فاليهود يحّرفون فى كالم اهلل 
هذا التحريف ، فأصدروا أمرًا بجمع ىذا ب، وذىب فى وقتها إلى الكويت ، ووجد ىذه الُنسخة ، وىو كان حافظًا وفى الحال عّرفهم 

 الُمصحف ، وكانوا قد حّرفوا فى اآلية : 
َر االْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي االِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن  ﴿   فرفعوا كلمة " غير" من ىذه اآلية ، ( ٘ٛآل عمران : ) ﴾َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

 . (٘ٛآل عمران : ) ﴾رِيَن َوَمْن يـَْبَتِغ االْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي االِخَرِة ِمَن اْلَخاسِ  ﴿وكتبوىا : 
فظ أيضًا ال يعرف .. لكن لوال حوالذى ال ي لودون أن يأخذ بااآلية فتُمّر عليو  عًا ، حّتى ولو كان حافظًا يقرأ ،ىم فّن التحريف طبدعن
 : طُِبَع فى إسرائيل ..قّيض الشيخ الُحصرى ، ورأى الموضوع ، فقال لهم أين طُِبَع ىذا المصحف ؟ .. فقالوا لو  َعّز وَجلّ أن اهلل 

واحدٌة تُغّير مسار القضّية كلها من البداية إلى النهاية ، وىذه ىى الُتهتم التى ألصقوىا بالحاّلج ،  فالتحريف سهل بالنسبة لهم ، ولفظةٌ 
يٌر من والذى ساعدىم على ىذا األمر ، أّن الحالج كان ُملهمًا ومؤيّدًا ، وأجرى اهلل على يديو كثير من الكرامات ، وكان يلّتف حولو عدٌد كب

 أنفسهم منو .. لماذا ؟ .. ألن حولو عدٌد كبيٌر من الناس ، فقضوا عليو خوفاً منو ..  فخاف الُحّكام على ن الناس بو ..الناس ، وفُـت
 ..رضى اهلل عنو وأرضاه وال يريد شيئاً .. ألنو كان من الصالحين  والحاّلج أصاًل اليريد ُملكاً ،

 وصلّى اهلل على سيدنا محمٍد وعلى آلو وصحبو وسلّم                                            
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