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لشُبه
دجـال البحرين
كتبه:
سليمان بن مربوك احلربي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
ُن ِإلَّا وَ َأْنُتمْ مُ ْسلِمُونَ  وَا ْعتَصِمُوا
يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ حَقَّ تُقَا ِتهِ وَلَا تَمُوت َّ
حْبلِ الَّلهِ جَمِيعًا َولَا تَفَرَّقُوا وَاذْ ُكرُوا ِنعْمَتَ الَّلهِ َعلَ ْي ُكمْ ِإذْ ُكْنُتمْ أَ ْعدَاءً فَ َأَّلفَ بَيْنَ
ِب َ
خوَانًا وَ ُكْنُتمْ َعلَى شَفَا حُ ْفرَةٍ ِمنَ النَّارِ فَ َأنْ َقذَكُمْ ِمْنهَا َكذَلِكَ
حُتمْ ِب ِنعْ َم ِتهِ ِإ ْ
صَب ْ
ُقلُو ِب ُكمْ فَأَ ْ
ُيب َِّينُ الَّل ُه َل ُكمْ آيَا ِت ِه َل َعلَّ ُكمْ َت ْهَتدُو َن.
جهَا َوبَثَّ
خ َلقَ ِمْنهَا َز ْو َ
حدَةٍ َو َ
خلَ َق ُكمْ مِنْ نَفْسٍ وَا ِ
يَا أَُّيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رََّب ُكمُ اَّلذِي َ
ِمْنهُمَا ِرجَالًا َك ِثريًا َونِسَاءً وَاتَّقُوا الَّلهَ اَّلذِي تَسَا َءلُونَ ِبهِ وَالْ َأ ْرحَامَ إِنَّ الَّلهَ كَا َن َعلَ ْيكُمْ
صلِحْ َل ُكمْ أَعْمَا َلكُمْ
رَقِيًباً ،يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ وَقُولُوا َق ْولًا َسدِيدًا  يُ ْ
وَ َيغْ ِف ْر َل ُكمْ ُذنُوَب ُكمْ وَ َمنْ ُي ِطعِ الَّلهَ َورَسُو َلهُ فَ َقدْ فَازَ َفوْزًا َعظِيماً.
ص ِبحُوا
جهَا َلةٍ َفتُ ْ
يَا أَُّيهَا اَّلذِينَ آ َمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَا ِسقٌ ِبَنَبإٍ َفَتبَيَّنُوا َأنْ تُصِيبُوا َقوْمًا ِب َ
َعلَى مَا َف َع ْلُتمْ نَادِ ِمنيَ.
ضلُّوا مِنْ
ُ قلْ يَا َأ ْهلَ ا ْل ِكتَابِ لَا َت ْغلُوا فِي دِي ِن ُكمْ غَيْرَ الْحَقِّ َولَا تََّت ِبعُوا َأ ْهوَاءَ َق ْومٍ َقدْ َ
السبِيلِ.
ضلُّوا َعنْ َسوَاءِ َّ
ضلُّوا َك ِثريًا وَ َ
َقْبلُ َوأَ َ
أما بعد
فقال – تعاىل َ -بلْ نَ ْق ِذفُ بِا ْلحَقِّ َعلَى ا ْلبَا ِطلِ فَ َيدْ َم ُغهُ َف ِإذَا ُهوَ زَا ِهقٌ وََل ُكمُ ا ْلوَ ْيلُ
مِمَّا تَصِفُونَ.
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وقد اطلعت على ما نشره وسجله فوزي البحريين الذي ينتسب إىل العلم جمرد
انتساب فلم حيقق العبودية اليت بينتها الرسل ،مع ضعف يف العقل ،وقلة العلم يف
الدين ،وحب للظهور والتعامل ،فحاله هو ما ذكر ابن تيمية  -رمحه اهلل -وقال:
"هذا باب وقع فيه كثري من الشيوخ ،وسببه ضعف حتقيق العبودية التى بينتها
الرسل ،وحررها االمر والنهى الذى جاؤا به ،بل ضعف العقل الذى به يعرف
العبد حقيقته ،وإذا ضعف العقل ،وقل العلم بالدين ،وفى النفس حمبة انبسطت
النفس حبمقها فى ذلك كما ينبسط االنسان فى حمبة االنسان مع محقه وجهله".
فالبحريين موسوم باجلهل واحلمق ،والبعد عن العلم والعلماء ،فليس غريب ًا عليه
أن يرمي جهله على أهل العلم ،ويسيء يف األدب إليهم ،وال يعرف هلم قدراً وال
حقاً ،وقد قيل:
وقدر كل امرئ ما كان حيسنه **** واجلاهلون ألهل العلم أعداء
فماذا عسى أن يصدر من هذا اجلاهل إال السوء ،فانظر إليه يف سفهه وإفكه،
وخطله وافرتائه ،مزيفاً للحقائق ،ومعتدياً على العالمة الشيخ فاحل بن نافع
احلربي  -حفظه اهلل  ،-ذلك العامل الذي يعرفه العلماء والعامة واخلاصة من أهل
السنة ،وينزلونه منزلته ،فهو غين عن التعريف ،وقد قال االمام عبد العزيز بن باز
 رمحه اهلل  :-الشيخ فاحل من خواص علماء املدينة النبوية ،وأوصى بأخذ العلمعنه ،وقد زكاه وأثنى عليه العالمة الشيخ صاحل الفوزان  -حفظه اهلل  -وكان
معروفاً عند الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،وله عنده تقدير خاص ،ويقدمه يف
احلديث بني يديه ،وقد استفاد منه الكثري من العلماء ،وطلبة العلم ،ومن عوام
الذين استفادوا منه هذا العاق املفرتي البحريين - ،ولكن كما قال ابن القيم –
رمحه اهلل" -اجلاهل الظامل ال يرى اإلحسان إال إساءة ،وال اهلدى إال الضاللة" -
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وقد أثنى عليه هو نفسه قبل أن يتغري عقله ،ويعلم هذا من حوله ،بل طلب منه
طبع كتبه للنشر لينتفع بها ،وأخرياً كتاب الشيخ( :فن األفنان )..طبعه وأرسله
إليه للتصحيح دون طلب منه ،وأعلن الثناء على الشيخ يف رسائله وأحاديثه ،ونقل
عنه ،وبعد احنرافه قلب له ظهر اجملن ،ومل يعدل يف القول ،ومل ينصف يف
التعامل ،وكفره بشيء التكفري به تكفري لعلماء أهل السنة واجلماعة ،وحاله كما
قال ابن القيم – رمحه اهلل .." :-اجلاهل الظامل خيالفك بال حجة ،ويكفرك أو
يبدعك بال حجة ،وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة ،وسريته الذميمة ،فال تغرت
بكثرة هذا الضرب ،فإن اآلالف املؤلفة منهم ال يعدلون بشخص واحد من أهل
العلم ،والواحد من أهل العلم يعدل مبلء األرض منهم".
وبتصدره خالف أدلة الشرع وإمجاعات العلماء بسالطة لسانٍ وسوء أدبٍ وفجاجة
أحكام ،فابتلي بالشذوذ ومن ذلك خالفه إلمجاع العلماء يف استحباب صيام يوم
عرفة لغري احلاج ،فكانت جنايته على الدين ،بل طعن يف العلماء الذين أمجعوا
على استحباب صيام يوم عرفة لغري احلاج ،بقوله :إنهم خرجوا عن الصراط
املستقيم ،وإنهم من القوم الذين حيكِّمون الدين بآراء الرجال وحبسب عادات
البلدان ،وإن هذا الذي تربوا عليه ،وقلدوا آباءهم ،وقالوا بقول مشاخيهم ،وإنهم
قالوا بدون نظر يف األدلة الشرعية.
وهذا كالم غاية يف الغرور والبعد عن احرتام العلم وأهله ال يفعله إال عدو كاشح
تنطلق عداوته من حقده على محلة الدين ،وهي عداوة للدين نفسه ،وقد قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون
عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني
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وأنت ترى أنه يف كالمه مل يستثن أحداً ممن قال حبديث رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يف صوم يوم عرفة لغري احلاج فضالً عن تبديعه هلم خمالف ًا بذلك
اإلمجاع وكما سيأتي
تصدّر للتدريس كل مهوّس *** *** بليد تسمى بالفقيه املدرّس
حقّ ألهل العلم أن يتمثلوا ****** ببيت قديم شاع يف كل جملس
فُ
لقد هزلت حتى بدا من هزاهلا *** كالها وحتى سامها كل مفلس
فما جرى وحصل منه جتاه الشيخ فاحل والعلماء كشف حقيقته ومبلغ علمه وعقله
وإمنا هو متشبع مبا مل يعط وصدق نفسه أنه يف مصاف العلماء وقد قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم كما يف الصحيحني :املتشبع مبا مل يعط كالبس ثوبى زور
ومهما يكن عند امرئ من خليقة******وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم
قال الشيخ فاحل احلربي – حفظه اهلل .." :-لقد كفرني البحريين بشيء هو قول
علماء أهل السنة وعقيدتهم ،وتكفريه لي يف ذلك بقوله عين :زنديق؛ ألن الزنديق
ال تطلق إال على النفاق االعتقادي املخرج من امللة؟؟!!".
بعض ختيليات وزي الحررني
 خمالفة إمجاع العلماء يف استحباب صيام يوم عرفة لغري احلاج. وتبديع من يقول بالصيام ومل يقل به أحد غريه  -أيضاً  ،-وهو قولبدعي.
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 خمالفة األدلة الشرعية واإلمجاع والشذوذ يف قوله باإلفطار قبل غروبالشمس ،والسحور بعد طلوع الفجر حتى يظهر اإلمحرار شاذا بذلك
 أيضاً  -عن األدلة وإمجاع العلماء. طعنه يف العلماء الذين يثبتون حديث ظل العرش؛ بأنهم حكموا علىصحة األحاديث بالظن.
 تقعيده قواعد باطلة على خالف منهج أهل السنة واجلماعة. ال يعذر مما نقل عن بعض أهل العلم من الذين يقولون بأحاديث ظلالعرش.
 حكمه على الشيخ فاحل احلربي بالبدعة وإخراجه من امللة فقال:"إنه حيرف ونؤول ونعال وأنه نزاوق اجلهمية و املعتزلية
واألشعرنة و اإلبتضية"( ) .وقتل" :وتحل يندنق وميلرد...؟!!.
 التألي على اهلل بقوله":هذا هو فاحل يعظمه اجلهلة الذين عنده علىأنه عامل ،وهو جاهل ،بل هز أحقر العحتد عند اهلل – تعتىل  -وعند
رسزل اهلل صيلى اهلل عيليه وسيلم ،وعند املؤمنني".
قيلت ولذلك ليّ معه وقفات:

()

وتلحررني نعيلم كذبه بهذا واورتائه ،ووجزره ،وأصرتب هذه املذاهب ال نقحيلزن الشيخ وتحلتً؛ ألنه عدوهم وال

نقحيلزن عيلمتء أهل السنة – أنضتً  ،-ألن الشيخ وتحلتً مل نكن عيلى مت يعمه وزي وحده ،بل نتزجه قزله وحكمه
إىل كل أهل السنة ،بل أهل املذاهب اليت ذكرهم نقحيلزن الحررني وأمثتله من اجلهيلة واملغفيلني .
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الزقفه األوىل
أوالً :قوله" :فبماذا يؤول فاحل اخلربي[كذا] ( ) – بزعمه  -حديث الظل ،فيؤوله
بأنه ظل العرش ،وزعم أن هناك أحاديث صحاح".
وقال  -أيضاً  :-إن فاحلاً "وقع يف الزندقة واإلحلاد".
قلت :وقول الشيخ فاحل احلربي  -حفظه اهلل  -هو إثبات ظل هلل  -تعاىل  -على
ظاهره من غري تأويل ،وإثبات ظل للعرش.
والقول الذي قال به الشيخ فاحل  -حفظه اهلل  -هو قول علماء أهل السنة
واجلماعة قاطبة ،ووردت به نصوص صحاح ،ومل يرد أهل السنة شيئاً منها؛ بل
أعملوها كلها؛ فإما أن يكون (الظل) هو ظل العرش ،ويكون حديث ظل عرشه
مفسراً حلديث يف ظله ،وإما أن يكون (الظل) ظل اهلل على ما يليق به.
عن أبى هريرة رضي اهلل عنه عن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال

سبعة يظلهم

اهلل فى ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل ،وشاب نشأ فى عبادة ربه ،ورجل
قلبه معلق فى املساجد ،ورجالن حتابا فى اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل
طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال إنى أخاف اهلل .ورجل تصدق أخفى حتى ال
تعلم مشاله ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر اهلل خالياً ففاضت عيناه متفق عليه.

()

انظر أدب هذا الرجل وسزء خيلقه.

قتل الشيخ صتحل بن عثيمني – رمحه اهلل –(يف مكترم األخالق ص " :)05وكل من كتن نتقص اخليلق وهز نتقص
الدنن وكمتل الدنن بكمتل اخليلق"
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وعن أبي قتادة رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
من نفس عن غرميه أو حمى عنه كان يف ظل العرش يوم القيامة رواه البغوي
يف شرح السنة وقال هذا حديث حسن وصححه األلباني
وعن أبي مسلم قال قلت ملعاذ واهلل إني ألحبك لغري دنيا أرجو أن أصيبها منك،
وال قرابة بيين وبينك ،قال :فال شيء قلت هلل ،قال :فجذب حبوتي ثم قال أبشر
إن كنت صادقاً فإني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :املتحابون يف
اهلل يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله يغبطهم مبكانهم النبيون والشهداء»...،
صححه األلباني وقال :رواه ابن حبان يف صحيحه،وروى الرتمذي حديث معاذ
فقط ولفظه (صحيح)
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم« :ملا
أصيب إخوانكم يعين يوم أحد جعل اهلل أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أنهار
اجلنة وتأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهب مظلة يف ظل العرش» وصححه
األلباني.
وحديث أبي قتادة قال مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول«:من ترك لغرميه
أو جتاوز عنه كان يف ظل العرش يوم القيامة» صححه األلباني
وعند األلباني يف صحيح اجلامع برقم(  )7391حديث معاذ« :إن املتحابني باهلل يف
ظل العرش».

قلت :وهناك أحاديث أخر صحاح.

قال ابن القيم  -رمحه اهلل ( -يف روضة احملبني ونزهة املشتاقني ص ،584والوابل
الصيب ص" :)54التاسع واألربعون :أن خمالفة اهلوى توجب شرف الدنيا
وشرف اآلخرة وعز الظاهر وعز الباطن ومتابعته تضع العبد يف الدنيا واآلخرة وتذله
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يف الظاهر ويف الباطن وإذا مجع اهلل الناس يف صعيد واحد نادى مناد ليعلمن أهل
اجلمع من أهل الكرم اليوم أال ليقم املتقون فيقومون إىل حمل الكرامة وأتباع اهلوى
ناكسو رؤوسهم يف املوقف يف حر اهلوى وعرقه وأمله وأولئك يف ظل العرش"
وقال  -أيضاً ( -يف الفوائد ص":)741 - 741وأكمل الناس لذة من مجع له بني
لذة القلب والروح ،ولذة البدن فهو يتناول لذاته املباحة على وجه ال ينقص حظه
من الدار واآلخرة ،وال يقطع عليه لذة املعرفة واحملبة واألنس بربه ،فهذا ممن قال
خرَجَ ِل ِعبَادِهِ وَالط َِّّيبَاتِ ِمنَ الرِّ ْزقِ ُقلْ
– تعاىل -فيهُ  :قلْ مَنْ ح ََّرمَ زِيَنةَ الَّلهِ ا َّلتِي َأ ْ
صةً َي ْومَ الْقِيَا َمةِ ،وأخبسهم حظاً من اللذة
الدنْيَا خَالِ َ
ِهيَ ِلَّلذِينَ آ َمنُوا فِي ا ْلحَيَاةِ ُّ
من تناوهلا على وجه حيول بينه وبني لذات اآلخرة ،فيكون ممن يقال هلم يوم
الدنْيَا وَا ْستَ ْمَت ْعُتمْ ِبهَا ،فهؤالء
استيفاء اللذاتَ  ،أ ْذ َهبُْتمْ ط َِّيبَا ِت ُكمْ فِي حَيَا ِت ُكمُ ُّ
متتعوا بالطيبات ،وأولئك متتعوا بالطيبات وافرتقوا يف وجه التمتع ،فأولئك متتعوا
بها على الوجه الذي أذن هلم فيه ،فجمع هلم بني لذة الدنيا واآلخرة ،وهؤالء
متتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه اهلوى والشهوة وسواء أذن هلم فيه أم ال
فانقطعت عنهم لذة الدنيا ،وفاتتهم لذة اآلخرة ،فال لذة الدنيا دامت هلم ،وال لذة
اآلخرة حصلت هلم ،فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا
موصالً له إىل لذة اآلخر؛ بأن يستعني بها على فراغ قلبه هلل وإرادته وعبادته
فيتناوهلا حبكم االستعانة والقوة على طلبه ال حبكم جمرد الشهوة واهلوى ،وإن
كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة يف لذة
اآلخرة ،وجيم نفسه ههنا بالرتك ليستوفيها كاملة هناك ،فطيبات الدنيا ولذاتها
نعم العون ملن صح طلبه هلل والدار اآلخرة وكانت همه "... ،إىل أن قال " :فهذه
بعض آثار ترك املعاصي يف الدنيا؛ فإذا مات تلقته املالئكة بالبشرى من ربه
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باجلنة ،وبأنه ال خوف عليه وال حزن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إىل روضة
من رياض اجلنة ،ننعم ويهت إىل نزم القيتمة ،وإذا كتن نزم القيتمة كتن النتس يف
احلر والعرق وهز يف ظل العرش"...
وقد سئلت اللجنة الدائمة يف الفتوى رقم (:)73393
ما املراد بالظل املذكور يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم« :سبعة يظلهم اهلل يف
ظله يوم ال ظل إال ظله» احلديث.
ج :املراد بالظل يف احلديث :هو ظل عرش الرمحن -تبارك وتعاىل -كما جاء
مفسراً يف حديث سلمان رضي اهلل عنه يف (سنن سعيد بن منصور) ،وفيه« :سبعة
يظلهم اهلل يف ظل عرشه» احلديث .حسن اإلسناده احلافظ ابن حجر  -رمحه اهلل
تعاىل -يف (الفتح . )755/1
وقال احلافظ ابن رجب  -رمحه اهلل تعاىل  ،-يف آخر شرحه هلذا احلديث من
(صحيح البخاري  )47/5ما نصه( :وخرج اإلمام أمحد والرتمذي وصححه ،من
حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :من نفس
عن غرميه أو حما عنه كان يف ظل العرش يوم القيامة( . »)7وهذا يدل على أن املراد
بظل اهلل :ظل عرشه.
وقد أشار ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف (الوابل الصيب) ويف آخر كتابه (روضة
احملبني) إىل هذا املعنى.
'' رواه من حديث أبي قتادة رضي اهلل عنه باللفظ املذكور :أمحد  ،918 ،911/4والدارمي  ،151/1وابن أبي
شيبة  ،141 ،71/1والبيهقي يف (الشعب)  511/1برقم (( )71155ط :اهلند)  ،والبغوي  733/ 8برقم (. )1759
كما رواه من حديت أبي هريرة رضي اهلل عنه بلفظ'''' :من أنظر معسرا أو وضع له أظله اهلل يف ظل عرشه يوم القيامة)
أمحد  ،943/9والرتمذي  433/9برقم ('' )7915
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وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو  ...عضو  ...عضو  ...نائب الرئيس  ...الرئيس
بكر أبو زيد  ...صاحل الفوزان  ...عبد اهلل بن غديان  ...عبد العزيز آل الشيخ ...
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز".
وسئل االمام عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل  -يقول السائل :أثر عنكم  -حفظكم
اهلل  ... -أن الظل صفة من صفات اهلل  -عز وجل .-
الشيخ ابن باز  -حفظه اهلل  -مداخالً :سبعة يظلهم اهلل يف ظله ال يؤول إال على
الوجه الالئق باهلل ،اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي ،وهذ خيرب به كما
أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،يقول صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة :أين
املتحابون جباللي اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي ويقول سبعة يظلهم اهلل
يف ظله ،فال حاجة إىل التأويل ،العرش له ظل ،واهلل له ظل ،على الوجه الالئق
باهلل.
الشيخ عبد العزيز السدحان :يا شيخ أحسن اهلل إليك من قال إن الرواية العامة يف
ظله جاءت مقيدة يف ظل عرشه.
الشيخ ابن باز – رمحه اهلل : -ما يقيد ،ما لزوم تقيد ،هذا حديث وهذا حديث
انتهى من الوجه الثاني من الشريط السابع من سلسلة لقاء مع إخوة يف اهلل ..
والشيخ ابن قعود وجمموعة من طلبة العلم".
قلت:وهذا كالم الشيخ بن باز  -رمحه اهلل  -هو نفسه كالم الشيخ فاحل  -حفظه
اهلل
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وقال الشيخ عبد الكريم اخلضري (يف شرح بلوغ املرام  " :)11 /43عن أبي هريرة
رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم
ال ظل إال ظله يعين ال شيء يستظل به الناس إال ظل اهلل  -جل وعال  ،-جاء
يف بعض الروايات يظلهم يف ظل عرشه  ،ومحل بعضهم ما يف حديث الباب على
ذلك ورجحوه سبعة يظلهم اهلل يف ظل عرشه ،وبهذا جزم مجع من أهل العلم،
ومنهم من يقول :ميكن ،ما دام ثبت يف احلديث الصحيح :أن اهلل  -جل وعال -
له ظل ما املانع من إثباته؟ ،وهذا ينحو إليه مجع من أهل العلم ،ما دام ثابت يف
الصحيح ،ال أحد ،ال كالم ألحد يف مثل هذا ،فيثبت ما أثبته اهلل  -جل وعال-
لنفسه ،فيثبت له الظل ،واحلديث صحيح وليس ألحد كالم ،من هم من يقول:
حيمل هذا على هذا فيقدر مضاف فيكون يف ظله على تقدير مضاف ،ويكون
التقدير يف ظل عرشه ،يف ظله أي يف ظل عرشه ،وجيعلون هذا من مثل قوله -
جل وعال  -وَاسْأَلِ الْ َقرْ َيةَ )81([ سورة يوسف] ،واملراد اسأل أهل القرية،
وهذا عند من يثبت اجملاز ،جماز احلذف ما فيه إشكال ،لكن احملقق عند أهل
التحقيق أنه ال جماز ال يف اللغة وال يف النصوص ،واجملاز لسببه وجل املبتدعة إىل
ما وقعوا فيه من نفي ملا أثبته اهلل  -جل وعال  -لنفسه ،ومنهم من خيص هذا
الباب بعدم دخول اجملاز فيه؛ ألنه أمر غييب ،فال يقاس على ما جاء يف لغة
العرب يف خماطباتهم ،املقصود أن هذه املسالة خالفية ،واحلديث صحيح ال
إشكال فيه ،وال مانع إطالقاً من إثبات الظل هلل  -جل وعال  ،-وإثبات ظل
العرش ثابت وكل له ظله"..
قلت :إذن الشيخ فاحل قال بعلم ،ومل يكن بدعاً يف قوله ،فقد أخذ بالدليل وفهم
فهم العلماء ،وقد سبقه علماء أجالء من أهل السنة ،وال خيالفه أحد من علماء
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العصر واملتقدمني ،والشيخ شأنه كشأن العلماء ،وكان البحريين معهم كواو أُحلقت
بعمرو ،وكان يزكي الشيخ فاحلاً مع علماء أهل السنة عندما كان يقول بعدل
وإنصاف ،وهو اآلن ملا قال بهوى شذ عنهم ،وأنكر ما كان يعرف ،وفجر يف
خصومته ومل يعدل َ و ِإذَا ُق ْلُتمْ فَا ْع ِدلُوا َو َلوْ كَانَ ذَا ُق ْربَى.
وقد جاء عن السلف قوهلم" :إن من أعمى الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر أو أن
تنكر ما كنت تعرف"
وكأن هذا القول مل يقل إال يف هذا البحريين:
أثبت باطلي فيكون حقاً *** وحقاً غري ذي شبه لويت
ولذلك وقع يف التناقض املسقط لعدالته ولقبول قوله.
وقد قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه اهلل "وأما صفة الظل فدليله حديث:
سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله قال النووي املراد ظل عرشه كما دل
عليه احلديث اآلخر ،والصواب أنهما حديثان ،ففي هذا احلديث الظل صفة
للرب ،ويف احلديث اآلخر صفة للعرش فهما حديثان".
قلت :وهذا – أيضاً  -كالم الشيخ الراجحي هو نفسه كالم الشيخ فاحل  -حفظه
اهلل – وأي كالم للبحريين بعد هذا كله ،وليسكت األدعياء إذا تكلم العلماء.
وما ذكرناه عن فوزي البحريين مما اختص به الشيخ فاحلاً فحكم عليه باإلحلاد
والزندقة.
وإن احلكم عليه باإلحلاد حكم جائر ظامل معتد فضالً عن احلكم بالزندقة فهو
تكفري له وإخراج له من الدين ،والزمه واحلكم باإلحلاد  -أيضاً  -حكم على
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أولئك العلماء األجالء من أهل السنة مع الشيخ فاحل ،وال مفر له من ذلك مهما جل
وفجر يف اخلصومة.
وإما إن هذا جمتهد وال حيكم عليه ،وذاك حيكم عليه؛ فهي مضحكة أملتها
خلعة جنب اجلبناء ممن خيافهم ويهابهم ،وهو تقعيد على غري أساس من العلم
والدين.

ثتنيتً:
قول البحريين فوزي "ويف احلقيقة بينا على أن أحاديث ظل العرش ضعيفة،
ومنكرة ،وال تصح ،وعندي يف ذلك جزء كامل يف تضعيف هذه األحاديث ولم
تثبت"...

قلت :وهل أنت أهل هلذا احلكم؟ ،هذا له اجلهابذة من العلماء ،ومثلك يسكت،
وجزؤك حيرق.

الزقفة الثتنية
أوالً:
قول البحريين " وذكر فاحل اخلربي [كذا] بأنه قال بظل العرش اإلمام ابن منده،
وكذلك احلافظ ابن حجر وغريهما ،وكذلك الشيخ األلباني ،وكذلك حافظ
احلكمي ،وكذلك الشيخ مقبل وغريهما  ..ففي احلقيقة هؤالء علماء من أهل
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االجتهاد ومعذورون الجتهادهم  ....وهؤالء العلماء هلم أجر واحد؛ ألنهم أخطأؤوا
يف هذا ألنهم ظنوا أن أحاديث ظل العرش صحيحة وهي ضعيفة"......
قلت :وهذا من تناقض البحريين ،وقد أثبت أن هناك علماء قالوا بتفسري (الظل)
بظل العرش ،وهم على  -زعمه – مؤولة لكن يعذرهم كونهم جمتهدين فأخطئوا؟!
وهذه على قاعدته الفاسدة العائلة املائقة ،بل البدعة يف مقابل تبديعه ألهل العلم
بغري حق ،وهذا يدل على أنه ليس له عقل سوي ،وقد كمل نصيبه من الضالل،
وأوتي من هواه وقصده السيء.
والعجب أن هؤالء العلماء عند فوزي البحريين حكموا على صحة األحاديث
بالظن ،أما هو فريى نفسه أن حكمه على ضعف األحاديث يقيناً ؟!! ،وهذا
نهاية اجلهل والغرور واخلذالن الذي مثله ال حيسد عليه ،وإذا كان هذا هو العلم
فما هو اجلهل؟!!
ويصدق عليه قول ابن القيم  -رمحه اهلل – (كما يف خمتصر الصواعق املرسلة على
اجلهمية واملعطلة ص " :)584إمنا يؤتى الرجل من سوء فهمه ،أو من سوء
قصده ،أو من كليهما ،فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضالل".
وقد اجتمعا فيه ،ومعهما قول ابن القيم اآلخر:
وتعر من ثوبني من يلبسهما ******* يلقى الردى مبذمة وهوان
ثوب من اجلهل املركب فوقه***** ثوب التعصب بئست الثوبان
ومن ختليطه قوله باإلفطار قبل غروب الشمس ،وهذا شذوذ يدل على بالدته
وجهله ورقة دينه؛ ألن اإلفطار قبل غروب الشمس رد للكتاب والسنة ،واإلمجاع.
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والسحور بعد أذان الفجر وإن ادعى أن املساجد يف بلده تؤذن قبل طلوع الفجر
جمرد دعوى ،وغريه ممن قال بها ،ولكن الرأي شيء خيص صاحبه ال حيمل
عليه األمة ،وهو أمر نظري ولكل نظره ال يكون كالدليل من الشرع ،ومحل األمه
عليه خالف السياسة الشرعية فيه احداث تشويش ،وبلبلة وتفريق كلمة،مما
حيدث الفتنة يف الدين ،ال يقدم عليه إال املفتون؛ ألن هذا أمر الذي حيمل الناس
عليه إمنا هو السلطان إذا تبني له أنه هو احلق ،وهذا داخل يف قوله – تعاىل -
ف َأذَاعُوا بِهِ َو َلوْ رَدُّو ُه ِإلَى الرَّسُولِ َو ِإلَى أُولِي
خ ْو ِ
َ و ِإذَا جَا َء ُه ْم أَ ْمرٌ ِمنَ الْأَ ْم ِن َأوِ ا ْل َ
َاتَب ْعُتمُ
ضلُ الَّلهِ َعلَ ْي ُكمْ َو َرحْ َمُت ُه ل َّ
الْأَ ْمرِ ِمْن ُه ْم َل َعلِ َمهُ اَّلذِينَ يَ ْسَتْن ِبطُوَنهُ ِمْن ُهمْ وَ َل ْولَا فَ ْ
الشَّ ْيطَا َن ِإلَّا َقلِيلًا.
أما قوله بأن االمساك ليس من الفجر الصادق الذي ينتشر ميين ًا ومشاالً يف األفق،
وقد مساه اهلل خيطاً ،فقال وَ ُكلُوا وَا ْش َربُوا حَتَّى َيَتب ََّي َن َل ُكمُ ا ْلخَيْطُ الْ َأبْيَضُ ِمنَ
ا ْلخَيْطِ الْأَ ْس َودِ مِنَ الْ َفجْرِ ،وتواردت عليه أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الصحاح ،وإمنا هو األمحر فقد ضل بهذا ضالالً مبيناً خالف فيه الكتاب والسنة
واإلمجاع - ،وهذا من شؤم خمالفة الوحي فقد قال ابن القيم – رمحه اهلل –( يف
الصواعق املرسله " :)7111/9ما عارض أحد الوحي بعقله إال أفسد اهلل عليه عقله
حتى يقول ما يضحك منه العقالء"  -فصار بهذا شاذاً ،وقد نص على هذا الشذوذ
كثري من العلماء واألئمة ،فالشيء من معدنه ال يستغرب ،فهو أبو اجلهل وأبو
الشذوذ.
قال ابن رشد (يف بداية اجملتهد " :)47/1وأما اليت تتعلق بزمان اإلمساك :فإنهم
اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله  -تعاىل  :-ث َُّم َأتِمُّوا الصِّيَا َم ِإلَى
اللَّ ْيلِ ،واختلفوا يف أوله ،فقال اجلمهور :هو طلوع الفجر الثاني املستطري األبيض
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لثبوت ذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعين :حده باملستطري  -والظاهر
قوله  -تعاىل  :-حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر،
اآلية.
وشذت فرقة فقالوا :هو الفجر األمحر الذي يكون بعد األبيض وهو نظري الشفق
األمحر".
وقال ابن قدامه ( يف املغين" :)5/9والصوم املشروع هو االمساك عن املفطرات من
طلوع الفجر الثاني إىل غروب الشمس.
روي معنى ذلك عن عمر ،وابن عباس ،وبه قال عطاء ،وعوام أهل العلم ،وروي
عن علي رضي اهلل عنه انه ملا صلى الفجر قال :اآلن حني تبني اخليط االبيض من
اخليط األسود وعن ابن مسعود حنوه ،وقال مسروق مل يكونوا يعدون الفجر فجركم
امنا كانوا يعدون الفجر الذي ميال البيوت والطرق وهذا قول االعمش.
ولنا قول اهلل  -تعاىل  -حَتَّى َيَتب ََّي َن َل ُكمُ ا ْلخَيْطُ الْ َأبْيَضُ ِمنَ ا ْلخَيْطِ الْأَ ْس َودِ ِمنَ
جرِ ،يعنى بياض النهار من سواد الليل ،وهذا حيصل بطلوع الفجر.
الْ َف ْ
قال ابن عبد الرب :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن بالالً يؤذن بليل فكلوا
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم [-متفق عليه]  -دليل على ان اخليط االبيض
هو الصباح ،وأن السحور ال يكون إال قبل الفجر ،وهذا إمجاع مل خيالف فيه إال
االعمش وحده ،فشذ ومل يعرج أحد على قوله ،والنهار الذي جيب صيامه من
طلوع الفجر إىل غروب الشمس قال :هذا قول مجاعة من علماء املسلمني".
قلت :وقد أخذ البحريين شذوذ األعمش وترك الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،فهل
يا ترى هذا الرجل عاقل ،ويؤمتن على دين اهلل تعاىل؟!! ،فمن الطاحل يف ميزان
الشرع والدين الشيخ أم البحريين؟!!
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وهذه الشذوذات ،غيض من فيض ،وقطرة من حبر ،وهي خالف ما عليه العلماء.
وفيما خيص استحباب صيام يوم عرفة لغري احلاج( )7قال :البحريين ال جيوز
صيامه ،بل بدع من يقول باستحباب الصيام ،فخالف إمجاع العلماء وهذا شذوذ
أيضاً.
وملا بني الشيخ فاحل احلربي – حفظه اهلل  -بعض ما عنده من األخطأ وشذوذات
مل يعتربها هدية إليه كما قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :رحم
اهلل من أهدى إلي عيوبي ،فأخذ البحريين حيمل عليه احلمالت الظامله ،ويقول:
من هُجر القول وفجره مبا مل يقل به أحد ،فجن ،وقد قال زفر بن اهلذيل :إني ال
ُأناظر الرجل حتى يسكت ولكن أناظره حتى جين ،فقيل له :كيف جين؟ قال:
يقول مبا مل يقل به أحد.
واألقوال واملذاهب الشاذة ليست حقاً فتتبع أو حيرتم من قال بها.
قال البحريين فوزي احلميدي "وقد تبني لي من كتابات هؤالء من احلكم على
صوم يوم عرفة؛ أنهم من القوم الذين حيكمون الدين بآراء الرجال وحبسب عادات
()1

وقد رد عليه الشيخ فاحل احلربي والشيخ صاحل الفوزان حفظهما اهلل.
قال األلباني يف الرتغيب والرتهيب حديث رقم(" )7171عن أبي قتادة رضي اهلل عنه
قال سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ قال« :يكفر السنة املاضية
والباقية  .رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والرتمذي ولفظه ( صحيح )
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على اهلل أن يكفر السنة
اليت بعده والسنة اليت قبله.
وقد أمجع العلماء على استحباب صوم يوم عرفة لغري احلاج ،فال ينظر لكالم فوزي
البحريين يف هذا فهو رجل جمهول غري معروف بعلم.
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البلدان ،وهذا الذي اعتادوه ،وتربوا عليه وقلدوا آباءهم ،وقالوا بقول مشاخيهم،
وقالوا بدون نظر يف االدلة الشرعية ،وهذا خروج عن الصراط املستقيم".
أتانا من األعراب قوم تفقهوا **** وليس هلم يف الفقه قبل وال بعد
يقولون هذا عندنا غري جائز **** ومن أنتم حتى يكون لكم عندُ؟!!
قلت :فعلماء أهل السنة يف نظر فوزي احلميدي البحريين هم على النحو اآلتي:
أوالً :خرجوا عن الصراط املستقيم.
ثتنيتً :من القوم الذين حيكِّمون الدين بآراء الرجال ،وحبسب عادات البلدان.
ثتلثتً :هذا الذي اعتادوه وتربوا عليه وقلدوا آباءهم وقالوا بقول مشاخيهم.
رابعتً :قالوا بدون نظر يف األدلة الشرعية؟!!!.
ويلزم من هذه األحكام اجلائرة البائرة عند البحريين دخول العلماء ،والذين قالوا
بقوهلم ،حتت قوله  -تعاىل  -قَالُوا َبلْ نََّت ِبعُ مَا َألْفَ ْينَا َعلَ ْيهِ آبَا َءنَا َأ َولَوْ كَانَ
آبَا ُؤ ُه ْم لَا َيعْقِلُونَ شَ ْيئًا َولَا َي ْهَتدُونَ[البقرة] ،وقوله  -تعاىل  -قَالُوا َبلْ نََّت ِبعُ مَا
الس ِعريِ[ لقمان]
ج ْدنَا َعلَ ْيهِ آبَا َءنَا َأ َو َلوْ كَانَ الشَّ ْيطَانُ َيدْعُو ُه ْم ِإلَى َعذَابِ َّ
َو َ
فهل فوق هذا االفرتاء على علماء أهل السنة من افرتاء ،واستخفاف وازدراء؟!!،
وهذا دليل على داء دوّين  -يف قلبه  ،-وحقد دفني على علماء أهل السنة ،ومثله
يتهم على االسالم كما قال بعض أئمة السلف.
ثانيا:

قال البحريين " :قال فاحل احلربي وهو يتكلم عن حديث الظل ،حتى الشيخ ابن
باز  -رمحه اهلل تعاىل  -قال :إن هذا تأويل يوقف عند ظاهره ،ونقول اهلل
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أعلم()7؛ لذلك علماء آخرون علماء من أهل السنة ،قالوا بهذا احلديث  -مثالً -مل
يأخذوا بأن هذا احلديث هو ظل العرش ،رغم أن ظل العرش جاءت فيه أحاديث
صحاح ،وقد صححها الشيخ األلباني ،وصححها غريه ،وقد قال بها علماء أهل
السنة ،قال بها ابن منده ،وابن حجر ،وقال بها غريهما من أهل العلم ،والشيخ
األلباني قال بهذا ،والشيخ حافظ احلكمي  -رمحه اهلل تعاىل  -فهم على أن هذه
صفات العرش اليت تضاف إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل -وأورد حديث السبعة الذين
يظلهم اهلل تعاىل".
ثم علق البحريين بقوله":يقول فاحل  ..اهلل أعلم  ..يعين عن حديث الظل ..
ففوض هذه الصفة وفوض الظل بقوله اهلل أعلم ..فاحلربي هذا يفوض هنا صفة
الظل مطلقا على طريقة فرقة املفوضة بقوله اهلل أعلم"
قيلت :لقد أخطأت إستك أيها البحريين احلفرة فما زوّرته على الشيخ فاحل
وتصرفت فيه من كالم مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -رمحه اهلل  -يسقط ما
جعلته حجة بتزويرك له على الشيخ فاحل ،ويربئه براءة الذيب من دم ابن
يعقوب ،ورجع بغيك عليك وتوجه إىل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -حاشاه
.وهنا أنقل كالم مساحة الشيخ ابن باز – رمحه اهلل  -ليتبني ويتضح تشبيه
البحريين وتلبيسه على الناس مبا زوّره وأراد به الطعن يف عقيدة الشيخ فاحل:
( )1هذا من كالم اإلمتم العالمة عحد العزنز بن عحد اهلل بن بتي -رمحه اهلل – قيلحه وزي وجعيله من كالم
الشيخ وتحل  -حفظه اهلل  ، -ممت ندل عيلى أن الحررني خميلط ال نزثق بكالمه وعيلمه ،وال يف نقزله
ويجب احلذر من أخذ العيلم عنه.
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كم َت ْط ُلبُونَ َلنَا عَيْباً فيُعجِزَكمْ ****وَ َي ْكرَهُ اهلل ما تَأتُونَ وَال َك َرمُ
وهذا البهتان داخل حتت قوله – تعاىل :-وَاَّلذِينَ ُي ْؤذُونَ الْ ُمؤْ ِم ِننيَ وَالْ ُمؤْ ِمنَاتِ
ِبغَ ْيرِ مَا ا ْكتَ َسبُوا فَقَدِ احْتَ َملُوا ُب ْهتَانًا َو ِإثْمًا ُمبِينًا .
إذ جعل البحريين كالم ابن باز كالم ًا للشيخ فاحل احلربي – حفظه اهلل – حيث
أخذ مجلة" :نقول اهلل أعلم" من كالم ابن باز ،ومن سياقها ونسبها للشيخ،
وقال" :هذا تفويض فاحل"؟؟! ،فلزم من هذا :احلكم على ابن باز ونسبة التفويض
إليه ،وهذه من بالدة البحريين ،وقد كشف بذلك سؤتَه وجهلَه ومحاقتَه ،وسوء
قصده.
وقد سئل مساحة اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  -رمحه اهلل (: -كما يف
شريط فتاوى متنوعة  ...ابن باز الطائف) :السؤال :ذكر أحد العلماء عند حديثه
عن ظل اهلل قوله :اهلل  -عز وجل  -خيلق شيئاً يظلل به من شاء من عباده،
فهل يستقيم هذا املعنى ؟؟
اجلزاب" :هذا من التأونل ،ال جيزي هذا من التأونل ،بل جيب امرار احلدنث
عيلى ظتهره ،ونقزل اهلل أعيلم بتلكيفية ،نظيلهم يف ظيله عيلى الكيفية اليت نعيلمهت
سحرتنه وتعتىل – ".فلم يصدق البحريين يف قوله ،ومل يعدل وقد قال – تعاىل َ  -و ِإذَا ُق ْلُتمْ فَا ْع ِدلُوا َو َلوْ
كَانَ ذَا ُق ْربَى.
وقال البحريين – أيضاً – (يف حاشية  -منشوره اجلام األفواه ص " :)71وفاحل
هذا أنكر صفة (الظل) هلل تعاىل ومل يسلم لألحاديث على ظاهرها وعطلها...اخل".
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قلت :من أين للبحريين أن الشيخ فاحلاً – حفظه اهلل – أنكر صفة (الظل) ،ومل
يسلم لألحاديث وعطلها؟!! أم هو اهلوى والكذب الذي ينتحله.

ثتلثتً:
قال العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني يف (تفسري القرآن ص  ")918وكم
من إنسان يف الدنيا رفيع اجلاه معظم عند الناس يكون يوم القيامة من أحقر عباد
اهلل تعاىل"
فقد علق البحريين على كالم ابن عثيمني السابق بقوله ":هذا هو فاحل يعظمه
اجلهلة الذين عنده على أنه عامل ،وهو جاهل ،بل هو أحقر العباد عند اهلل –
تعاىل  -وعند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وعند املؤمنني"
قلت :أي تعظيم تعنيه أيها اجلاهل؟! ،هل هو الثقه يف علم العامل وأخذه عنه؟،
فهنا التعظيم ليس لألشخاص  -كما علم النيب صلى اهلل عليه وسلم جربيل عليه
الصالة والسالم وذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه جاء ليعلمنا أمر ديننا ،-وإمنا
ملا حيملونه من علم ،وحجة رسالية ،وكان الشيخ فاحل  -وحنن نعلم حاله يقيناً -
من عشرات السنني يعلم العلم لطالب العلم حينما جيلسون حوله ،ويتلقون ما
يعلمه ويكتبه وينشره ،ويستقبل األسئلة من أحناء العامل ويستفيد منه حتى
العلماء ،وقد ذكرنا كالم مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز – فيما سبق – أنه
أوصى يف أخذ العلم عنه ،والشيخ فاحل من تالميذه وجمالسيه واملستفيدين منه،
وكان يصحح الكتب والبحوث ،وذلك معلوم ،ومن ذلك تصحيحه حلاشية إجابات
الفوزان اليت أخرجها ابن فرحيان احلارثي وغري ذلك ،ومعلوم دقة الشيخ يف النقد
مما يسلم به كل من يعرفه ،ومشهور عن الشيخ قبل تقاعده من اجلامعه وبعد
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ذلك ،وله كتب أنتفع بها وينتفع بها كـ (تنبيه العقالء )..وهو كتاب كبري نافع يف
خمتلف علوم الشريعة وتفسري القرآن ،وغريها من كتبه النافعة .
وقد ظن البحريين اجلاهل الذي ال يعرف كالم العرب ،وال يعرف الشرع ،وال
عقيدة اإلسالم ،أن له حجة يف كالم العالمة ابن عثيمني الذي هو من علمه -
رمحه اهلل  -ودقة العلماء.
ت الكهانة والشطح الفاجر بهذا الرجل إىل أن يتأىل على ربه؛ فيقول قولته
وأخذ ِ
اليت تشبه قولة ذلك اإلسرائيلي حني قال :واهلل ال يغفر اهلل لفالن؛ فأبقت تلك
الكلمة دنياه وآخرته ،ويف هذا هالك للنفس من حيث ال يشعر اجلاهل أنه أوقع
نفسه يف ورطة ال خيرج يف دينه منها ،هذا فضالً عن افرتائه وتقوله على الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ،واملؤمنني ،وذلك مل يكن يف كالم الشيخ ابن عثيمني على
مفارقة البحريين له وكما قيل:
ما يبلغ األعداء من جاهل ***** ما يبلغ اجلاهل من نفسه

الزقفة الثتلثة
قول البحرين فوزي" ففي احلقيقة هؤالء علماء من أهل اإلجتهاد ،ومعذورون
الجتهادهم ،والعامل خيطيء ويصيب ،فإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وإن
أصاب فله أجران  ...وهؤالء العلماء هلم أجر واحد؛ ألنهم أخاأؤوا يف هذا؛
ألنهم ظنزا أن أحتدنث ظل العرش صريرة ،وهي ضعيفة  ،....وليس نعذر
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ممت نقل عن بعض أهل العيلم من الذنن نقزلزن بأحتدنث ظل العرش؛ فإن فاحلاً
هذا ليس من أهل اإلجتهتد ،وليس له حجة بقزل هؤالء العيلمتء ،بل احلجة
بالدليل واحلجة منهج السلف يف العقيدة......فهو يفسر حديث الظل الذي ثبت
يف الصحيحني حديث أبي هريرة يفسره حبديث يف ظل العرش  ،...بل حيرف
ويؤول ويعطل صفة الظل ويفسر الظل على أنه ظل العرش و هذا تأويل املبتدعة من
اجلهمية و املعتزلية واألشعرية و اإلباضية"
قلت :فقد أتى البحريين مبا مل يأت به األوائل ،وقعد يف الدين  -جلهله
واحنرافه  -قاعدة فاسدة مل يقل بها أحد فَضَلَّ َو َأضَلَّ.
واعتدى على أحاديث صحاح فضعفها ،ورد تصحيح العلماء اجلهابذة هلا ،وجعل
حكمهم هلا بالظن ،وحكمه الباطل هلا يقين ًا.
وزعمه أن الشيخ فاحلاً  -حفظه اهلل – ليس من أهل االجتهاد وهذه دعوى من ال
عقل له.
والدَّعَاوى إن مل يقيموا عليها*** بيناتٍ أبناؤُها أدْعياء
والبحريين غري مؤهل للحكم على العلماء ،والشيخ معروف بعلمه وفضله عند
العلماء ،فال يلتفت ملثل هذا اهلُراء وتلك دعاوى فارغة كاذبة ظاهر بطالنها،
واملثل يقول :إِذا كان املتك ِّلمُ جمنوناً فلْيكن املستمعُ عاقالً!!
ولو سلمنا أن الشيخ فاحلاً ليس من أهل االجتهاد هل يكون زنديقاً ملحداً...؟!!،
كيف وهو يوافقه العلماء الذي ال يساوي معهم فوزي مثقال ذرة علم.
ثم هل يف دين اإلسالم تبديع وتكفري لغري اجملتهد إذا أخذ بقول عامل ؟!! ،وهل
هذا إال ما أمر اهلل به املسلم غري العامل ،فاهلل – تعاىل – يقول  :فَاسْ َألُوا َأ ْهلَ
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الذِّ ْك ِر ِإنْ ُكْنُت ْم لَا َت ْعلَمُونَ؟ وقد قال الرسول عليه الصالة والسالم يف حديث
جابر ..أال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال؟.

()7

قال الشيخ :حممد بن عبد اللطيف ،والشيخ سعد بن محد بن عتيق ،والشيخ عبد
اهلل بن عبد العزيز العنقري ،والشيخ عمر بن حممد بن سليم ،والشيخ حممد بن
إبراهيم بن عبد اللطيف - ،رمحهم اهلل  -تعاىل( -كما يف الدرر السنية يف األجوبه
النجدية ":)779/3فالواجب على طالب احلق ،إذا أشكل عليه شيء ،سؤال
العلماء ،والرجوع إليهم يف األحكام الشرعية ،قال اهلل  -تعاىل  :-فَاسْأَلوا َأ ْهلَ
الذِّ ْك ِر ِإنْ ُكْنُتمْ ال َت ْعلَمُونَ[ سورة النحل آية . ]59 :وقد أخرب النيب صلى اهلل
عليه وسلم يف احلديث :أن من اختذ رؤساء جها ًال ،فسأهلم فأفتوه بغري علم ،فقد
ضلوا وأضلوه ،ويف حديث صاحب الشجة " «أال سألوا إذ مل يعلموا ،فإمنا شفاء
العي السؤال  .وقال بعض السلف :إن هذا العلم دين ،فانظروا عمن تأخذون
دينكم".
ومن أجوبة اإلمام ابن باز  -رمحه اهلل ..." :-لكن ينبغي له أن جيتهد يف قصد
العلماء ،ويف سؤال العلماء املعروفني بالعقيدة الطيبة؛ ألنه إذا كان ال يسأل أهل
العلم ،فقد يغلط كثريا"..
إذن البدعة الشنيعة هو ما قرره البحريين وما حكم به ،وقعده ،وهذا يدل على
إفالسه يف العلم ،وعدم اتزانه يف العقل.
ولو سلمنا لفوزي املفرتي أن أحداً وافق من يفسر حديث (الظل) حبديث يف (ظل
العرش) ،وهذا قول العلماء الذين قال عنهم إنهم جمتهدون وتناقض فجهلهم،
( )7صححه األلباني صحيح وضعيف الجامع الصغير
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فكيف يبدع من وافقهم؟!! ،أليس هذا يدل على سوء فهمه ونقص عقله ،وضحالة
علمه؟!!.
ومن أوابده وشذوذاته ،وما مل يقل به أحد من العلماء لعدم الدليل فتواه جبمع
العصر مع اجلمعة.
قوله على خالف الدليل فتواه جبواز التخلف عن صالة اجلمعة وصالة اجلماعة يف
احلر الشديد.
هذا هو البحريين وهذه بضاعته يف ما يدعيه من العلم ،ولقد واهلل أضر باإلسالم
وأهله ،وصدق فيه قول عمر بن عبد العزيز وغريه من السلف قبله وبعده :من تكلم
بغري علم فما يفسده أكثر مما يصلحه.
وال ندري ما الذي سيأتي به من اجلهل والشذوذ واجلرأة على هدم الدين  -إن مل
يؤخذ على يده -؛ فإنه إذا تكلم يتكلم جبهل وهوى.
ولقد اخطأت استك احلفرة أيها البحريين حني جعلت التشفي من العلماء،
واالنتصار للنفس بهذه الطريقة اليت فيها الزراية بك ،وكشف بعدك عن العلم،
واحنطاطك يف العقل ،واتصافك برقة الدين مما عليه املثل" :كاد املريب أن يقول
خذوني" واملثل اآلخر " :ما يبلغ األعداء من جاهل ما يبلغ اجلاهل من نفسه"
وهل أفادتك األلقاب اليت اصطنعتها لنفسك ،وغرك بها اجلهلة من حولك؟!!!
وكما قال جرير:
وابن اللبون إذا ما لز يف قرن ***** مل يستطع صولة البزل القناعيس
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وقول اآلخر :
ركبتم صعبيت أشَرًا وحَ ْيفاً ****** ولستم للصعاب مبقرنينا
وأخريًا أشهد شهادة حق للشيخ فاحل بن نافع بن فالح احلربي أنين أعرف الناس
به ،وأقربهم إليه من زمن طويل حتى الساعة ،وقد بلغ الشيخ هذا السن الذي
طاف السبعني فما علمت عنه أنه يوماً زاغ عن كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل
عليه وسلم وما عليه أهل السنة بفهم الصاحبة والسلف من بعدهم.
وال أعلم أن أحداً جهل الشيخ فاحلاً من العلماء املنصفني موافق ًا أو خمالفاً إال
البحريين ومن على شاكلته يف اهلوى.
وصلى اهلل على نبينا وعلى آله وصحبه أمجعني
وكتبه:أبو ياسر
سليمان بن مربوك احلربي
 7593/1/11هـ
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