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 هذا قول الزاندقةيقول: )اإلميان(،  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿»قال حممد بن هادي: 
وهذا هو فتح الباب عند الصوفية، وإخواننا أهل  !كما ذكره ابن كثري، قول أهل اإلحلاد والضالل

السودان خاصة يعرفون هذا ممن ما هم معنا يف اجمللس، يعبد ربه حىت يصل إىل درجة وصل فيها إىل 
اليقني، فتسقط عنه التكاليف، وقد ملح إىل هذا احلافظ ابن كثري يف تفسريه، أبن هذا القول أهل 

اليقني : »، إىل أن قال«وغري ذلك، ما عاد فيه راحت التكاليفالباطل، تسقط عنهم الصالة والصيام 
 (1)«.هو املوت، ولكن هؤالء ماتت فهومهم فتشوهت علومهم، وإىل هللا املشتكى

 :الخطأ بيان
ويستدل هبا » ليه جند أنه قال:إالذي أحالنا  -رمحه هللا-عند رجوعنا إىل تفسري احلافظ ابن كثري 

ملعرفة سقط ا ، فمىت وصل أحدهم إىلاملعرفة :أن املراد ابليقني املالحدة إىلعلى ختطئة من ذهب من 
 (2)«.وضالل وجهل وهذا كفر ،عنه التكليف عندهم

ض اعلم أن ما يفسر به هذه اآلية الكرمية بع: »-رمحه هللا-وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي 
ن اآلية تدل على ، وأ-جل وعال-ملعرفة ابهلل ا :أن معىن اليقنيالزاندقة الكفرة املدعني للتصوف من 

ه العبادات أنه تسقط عنأن العبد إذا وصل من املعرفة ابهلل إىل تلك الدرجة املعرب عنها ابليقني، 
خروج عن إن تفسري اآلية هبذا كفر ابهلل وزندقة، و ، ألن ذلك اليقني هو غاية األمر ابلعبادة ؛والتكاليف

 (3).«نيملة اإلسالم إبمجاع املسلم
فالزاندقة فسروا اليقني يف اآلية ابملعرفة ابهلل، فهل حممد بن هادي يرى أن لفظ )اإلميان( مرادف 

 لـلمعرفة ابهلل كما يقول اجلهمية الزاندقة الذين كّفرهم أئمة أهل السنة على هذا القول؟!
ل عبد وهو الشيخ الفاض-لمقصود هبذا اهلجوم الشرس ل رميهومن اعتداء حممد بن هادي وبغيه 

                                 
 .glK45https://is.gd/pالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 1)
 (.5/445تفسري ابن كثري ) ( 2)
 (.241-3/242أضواء البيان ) ( 3)

https://is.gd/p54glK
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اليقني هو »ال: منه زلة لسان فق وقعتإمنا  بقول الزاندقة وهو -حفظه هللا-هللا ابن صلفيق الظفريي 
، ومل يُرِْد تقرير قول الزاندقة إبسقاط التكاليف كما أوهم حممد بن هادي، (1)على سبيل الوهم« اإلميان

ى العباد ففرض هللا عل»درت منه يف أثناء رده على هؤالء الزاندقة، حيث قال: بل هذه الزلة إمنا ص
فيه رد فأعماالً يعملوهنا، وفرض عليهم أعماالً يرتكوهنا، مث بعد ذلك يزدادون قـُْرابً إىل هللا أبداء النوافل، 
هذا و  ،على مدعي الوالية الذين يقولون أبن املرء إذا وصل إىل مرحلة سقطت عنه التكاليف

ڍ ڌ  ڍ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصخالف ما أمر هللا به، وخالف وصف الوالية، فإن هللا تعاىل يقول لنبيه 

فانظر كيف اهتمه حممد بن هادي أبنه يقرر قول الزاندقة  (2)«.، واملراد ابليقني: اإلميان﴾ڌ ڎ 
د بن موهو يف احلقيقة يرد عليهم لكن حصلت منه زلة لسان فقال )اإلميان( بدل )املوت(، أال يتقي حم

هادي دعوة املظلوم؟! ال سيما وحممد بن هادي يدعي أنه مل ينتقد أحداً إال بعدما أتكد من خطئه، 
، فكيف بعد ذلك يرمي شخصًا بقول الزاندقة (3)ومسعه بنفسه، وأعيد إىل أصله فأخذ سباقه وحلاقه

 والعياذ -الظلم والبغي وهو يسمع أنه إمنا قاله أثناء الرد عليهم وبيان ضالهلم؟ هذا وهللا من أعظم 
 !-ابهلل

ن الرجل الذي ع ملسو هيلع هللا ىلصان ابلكفر وهو مل يقصده، كما أخرب النيب سوبسبب زلة اللسان قد ينطق اإلن
، وكما حصل حملمد بن هادي حينما (5)!«اللهم أنت عبدي وأان ربك»أخطأ من شدة الفرح فقال: 

 قال خبلق القرآن، حيث أنشد:
 (4)تـَُنا الرَّقُّ والقرآُن واملـُُددُ آال ***وكلُّ أفعالِنا خملوقٌة وكذا 

حممد »وماذا لو مل ينصحه بعض من مسع ذلك فتنبه خلطئه، بل ذهب به إىل من يبث يف الناس: 
له ، ويسفِّ «، حيث قرر القول خبلق القرآن!أهل اإلحلاد والضالل ابن هادي قال بقول الزندقة هه وهجهِّ

                                 
كثرية   ل، وذكر أنه فسر اليقني ابملوت يف مناسباتصكما وضح الشيخ ذلك يف رسالة نشرها عرب وسائل التوا ( 1)

 أثناء خطبه ودروسه.
 ./gUxVZ2https://is.gdالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 2)
 .tXQ1https://is.gd/naالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 3)
 (.2252أخرجه مسلم )رقم  ( 5)
 .Q5h5https://is.gd/Iyالرابط لتحميل املادة الصوتية لرتاجعه عن هذا اخلطأ:  ( 4)

https://is.gd/0gUxVZ
https://is.gd/na1tXQ
https://is.gd/Iy4h4Q
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 هادي يرضى ذلك لنفسه؟ ويشّوُِه مسعته بذلك، أكان حممد بن 
 : من أعجب ما مسعُت صائحاً  أحيب حممد بن هادي أن يشنع عليه مشنع أمام املأل

مفتاُح » قال: ملسو هيلع هللا ىلصأركان الوضوء يف ذات الصالة! وهذا وهللا جهل مركب، فالنيب حممد بن هادي جعل 
ء يف يقرر أن أركان الوضو ، وهذا شيء يعلمه الصبيان يف املدارس االبتدائية! وهو (1)«الطُّهورُ  الصالةِ 

، ! انظروا اجلهل! مات فهمه فتشوه علمه(2)«أليس كذلك؟ بلى»ذات الصالة، مث يؤكِّد ذلك بقوله: 
ك يف ويستمر القائل بضع دقائق يف تسفيهه وتقبيح قوله، مث ينشر تسجيل ذل... وإىل هللا املشتكى

أحناء  الصالة(، ويسمعه اآلالف يف مجيع مادة صوتية بعنوان )الرد على من جعل أركان الوضوء يف ذات
،بذلك ؟ سيجيب حممد بن هادي قطعاً: ال، هذا زلة لسان فال هجوز التشنيع العاملَ  فلماذا ال يراعي  عليَّ

 ؟(3)«ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه: »ملسو هيلع هللا ىلصهذا األمر عندما ينقد غريه وقد قال النيب 
 

۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
(، وصححه 224(، وابن ماجه )رقم 3)رقم (، والرتمذي 11(، وأبو داود )رقم 1221أخرجه أمحد )رقم   (1)

 (.2/9األلباين يف إرواء الغليل )
 .I2o4https://is.gd/wvالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 2)
 (.54(، ومسلم )رقم 13أخرجه البخاري )رقم  ( 3)

https://is.gd/wv5o2I
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