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 تلون أبي الحسن في قضية أخبار اآلحاد 
إن أخبار : وادعاءاته األخيرة الباطلة بأنه يقول

 إذا حفتها القرائناآلحاد تفيد العلم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
فقد كنت نشرت مقاالت يف نصرة سنة رسول اهلل والذب عنها ودفع شبهات كثرية 

يب صلى اهلل جلب هبا أبو احلسن املأريب على أخبار اآلحاد الصحيحة الثابتة عن الن
عليه وسلم مؤيدًا هبذه الشبه مذاهب أهل الضالل من املعتزلة واخلوارج والروافض، 

 ".إحتاف النبيل"فعل هذه األفاعيل يف كتابه 
ويف الوقت نفسه أخفى حجج وبراهني أهل السنة وإمجاعهم على أن أخبار اآلحاد 

حاديث الصحيحني احملتفة احملتفة بالقرائن املتلقاة بالقبول تفيد العلم وشوش على أ
إنه ال : بالقرائن اليت تفيد العلم، وشوش على هذه القرائن اليت ذكرها أهل العلم وقال

 .يلزم منها القطع
 :فماذا فعل أبو احلسن وأصحابه يف مواجهة هذا املقال

ذهبوا يردون عليه بأن املسألة خالفية وليست من األصول وال يعقد عليها الوالء 
 .والرباء

هبوا ينسبون إىل بعض كبار علماء السنة موافقة أيب احلسن يف أن أخبار اآلحاد وذ
تفيد الظن، كابن باز واأللباين وابن عثيمني والشنقيطي، وارتكبوا األفاعيل الشنيعة 

 :يف حق هؤالء
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إغفال حجج األلباين لنصرة مذهب أهل السنة ودحض أباطيل أهل األهواء : منها
وذهبوا إىل جواب سؤال وجهه إليه أبو احلسن الذي يركض  يف كتابني له مشهورين،

بفتنة التشويش على أخبار اآلحاد، ومع أن اجلواب حيمل يف طياته ما يدحض 
تلبيسهم إال أهنم جترؤا على إيهام الناس أن األلباين مع أيب احلسن وعلى مذهبه، 

 .وشتان وشتان بني الرجلني واملذهبني
المة ابن باز يوافق أبا احلسن يف أن أخبار اآلحاد تفيد إيهام الناس أن الع: ومنها

الظن معتمدين على نقله لكالم النووي الصريح يف أن أخبار اآلحاد تفيد الظن مبا 
يف ذلك أخبار الصحيحني، هذا الكالم نقله ابن باز لغرض مهم وهو أن أخبار 

 .توجب العمل اآلحاد توجب العمل ألنه يرد على مبتدع يرى أن أخبار اآلحاد ال
اقتصروا على نقل هذا الكالم عن الشيخ ابن باز وأخفوا ما نقله الشيخ عن ابن 
القيم يف عشر صحائف ضمنها ابن القيم احلجج والرباهني على أن أخبار اآلحاد 
تفيد العلم ونقله عنه ابن باز للرد على شبهات أهل الضالل الذين يقولون إن أخبار 

 .منا تفيد الظناآلحاد ال تفيد العلم وإ
نقلهم لكالم ابن عثيمني حول أخبار اآلحاد الذي ضمنه ما يفيد أن أخبار : ومنها

اآلحاد احملتفة بالقرائن تفيد العلم، لكنهم أومهوا الناس أن ابن عثيمني يقول بأن 
 .أخبار اآلحاد تفيد الظن

لردود على وما لقي هذا التالعب والتلبيس من أيب احلسن إال التأييد والتباهي با
 .الشيخ ربيع

مث اضطر أبو احلسن وأصحابه إىل تغيري لباسهم متظاهرين بأن أخبار اآلحاد احملتفة 
، وذلك "إحتاف النبيل"بالقرائن تفيد العلم، وأن أبا احلسن قرر هذا  يف كتابه 

 .الكتاب الذي ال يزال أبو احلسن يعتز به
 :وأنا أسأل أبا احلسن وأصحابه

 !حلسن بتلك الشبه الغليظة اليت تنصر أهل البدع؟ملاذا جلب أبو ا
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 !وملاذا خذل أهل السنة بإخفاء حججهم وبراهينهم؟
ونقول لو كان أبو احلسن صادقًا فيما يدعيه اآلن من أن أخبار اآلحاد الصحيحة 
احملتفة بالقرائن تفيد العلم لساق حجج وبراهني أهل السنة وإمجاعهم على أن أخبار 

، كما جرى "إحتاف النبيل"احملتفة بالقرائن تفيد العلم يف كتابه  اآلحاد الصحيحة
على ذلك أعالم السنة وكما هو مقتضى العقل والفطرة والعادات البشرية من أن من 
يؤمن مبذهب أو فكرة فإمنا يكرس جهوده يف حشد األدلة اليت تنصر مذهبه أو 

 .فكرته، ويكر على حجج اخلصوم وشبههم بالرد واهلدم
كان أبو احلسن يؤمن حينذاك بأن أخبار اآلحاد احملتفة بالقرائن تفيد العلم حلشد لو  

أدلة أهل السنة وحججهم لنصرة مذهبهم احلق ولدحض أباطيل أهل البدع 
 .وشبهاهتم، هذا ما يقتضيه العقل والفطرة والعادات البشرية

اهلل بن أمحد وما أشبه حال أيب احلسن حبال اجلاحظ حيث افتخر به ومبصنفاته عبد
ذه زعيم الكعبية من املعتزلة، فكشف أبو منصور البغدادي زيف ه (1)الكعيب

الدعاوى اليت ُأْضِفيت على اجلاحظ ومصنفاته، فقال يف كتابه الفرق بني الفرق 
 ( :161-161ص)

وقد افتخر الكعيب باجلاحظ وزعم أنه من شيوخ املعتزلة وافتخر بتصانيفه الكثرية " 
 .وزعم أنه كناين من بين كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر

مفاخر القحطانية على " كتاب    (2)زعمت فلم صنفت فيقال له إن كان كنانيًا كما
فضل املوايل على " ؟ وإن كان عربيًا فلم صنف كتاب " الكنانية وسائر العدنانية 

                                                 

هو عبد اهلل بن أمحد بن حممود البلخي شيخ من شيوخ املعتزلة كان رأسًا لطائفة منهم مسوها ( 1) 
 ([.1/181)وشذرات الذهب ( 1/176)العرب : انظر ترمجته يف( ]913)الكعبية نسبًة إليه تويف سنة 

 .كذا يف األصل، والظاهر أن الصواب صنف  (1)
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أشعاراً "  مفاخر قحطان على عدنان " وقد ذكر يف كتابه املسمى  (1) ؟ " العرب 
 .كثرية من هجاء القحطانية للعدنانية ومن رضى هبجو آبائه كمن هجا أباه

 : وقد أحسن جحظة يف هجاء ابن بسام الذي هجا أباه فقال 
 اهفهجوه قد كفـ   من كان يهجو أباه 

 .ما كان يهجو أباه   لو أنه من أبيــه 
منها كتاب يف حيل اللصوص وقد علَّم هبا الفسقة : وأما كتبه املزخرفة فأصناف 

 . (2)وجوه السرقة
                                                 

لعلم فلماذا تفيد ا –حىت احملتفة بالقرائن  –لو كنت تؤمن بأن أخبار اآلحاد : يقال أليب احلسن  (1)
حشدت مخس عشرة شبهة ألهل البدع على أخبار اآلحاد النبوية ؟ وملاذا تعمدت كتمان حجج أهل 
السنة وهي تزيد على العشرات من الكتاب والسنة على أن أخبار اآلحاد تفيد العلم فما أشبه دعاواك 

احظ إىل العرب بل إىل ودعاوى حزبك بدعاوى الكعيب، وما أشبه انتماءك إىل أهل السنة بانتساب اجل
 .الكنانية والعدنانية

ليشبه عمل اجلاحظ الذي يفاخر به الكعيب  -أي حشد الشبه على أخبار اآلحاد–إن عملك هذا  (1)
لغش واخلداع، وأنت تعلم الروافض واخلوارج واملعتزلة والذي يعلم الفساق طرق السرقات، والتجار طرق ا

وأشباههم كيف يقذفون بالشبه ألتباعهم من أهل الضالل فيزيدوهنم ضالاًل وشكًا يف سنة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ويزيدون حربًا ألهل السنة الذين يعظمون سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .كوك واألوهامويربأون هبا عن الظنون والش
تلونه يف قضية من يكفر الصحابة أو : وأليب احلسن نظائر من هذه التلونات قد بينت بعضها، مثل 

يفسقهم، وتراجعاته فيها مث ينتهي به املطاف إىل االدعاء بأنه هو املوافق لشيخ اإلسالم ابن تيمية وأن من 
 .انتقده يف ختبطاته هو املخالف لشيخ اإلسالم

موضوع التثبت وموضوع املنهج الواسع حيث ادعى فيهما خالف واقعه وما يسري عليه أمام وكتلونه يف 
 .علماء املدينة

نكبت به الدعوة السلفية  –واهلل  –فما أكثر تلونه وتقلباته وبأمثاله ينكب اإلسالم واملسلمون، ولقد 
 .ائجةومزق أهلها يف كل مكان بتأصيالته الفاسدة وتلبيساته املاكرة وفتنته اهل

وإين أكرر حتذيري اجلاد من مساع أشرطته وقراءة ما انتقدناه من كتبه كالسراج الوهاج، وإحتاف النبيل، 
 .وفق اهلل اجلميع لسلوك مناهج احلق واتباع اهلدى إن ربنا لسميع الدعاء
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وقد أفسد به على التجار سلعهم، ومنها كتابه " غش الصناعات " ومنها كتابه يف 
 وهو ذريعة للمحتالني جيتلبون هبا ودائع الناس وأمواهلم " واميس الن"يف 

 .وهو مشحون بطعن أستاذه النظام على أعالم الصحابة" الفتيا" ومنها كتابه يف 
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