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ثسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :
ضمنتُها عددا من املسائل
كتبت نصيحة لفاحل بتاريخ  42صفر 5241هـ َّ
كنت ُ
فقد ُ
مننن تلتهننا طلننا ال فننب بنندعوة رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل -الن َّندعوة السننلفية-
,وأن يسري وراء علمائها يف م اعاة املصاحل واملفاسد وسد الذرائع محاينة هلنا ورفقنا نا
وضمنتها مثالني :
وبأهلها َّ ,
ن
ن
سـُّوا َّذـيَ َ ََـ ودنُا َم ْـ و
 أحدهما  :من الق آن وهنو ونول اهلل تعنا َ ( :وال تَ ُن
وم َّلذـ ن
ُد ن
نت
س
ـ
َ
َ
سـُّوا َّلذـ َ َنـ ودور نَِوسـ نر ن ولـ ) (األنعننام مننن ا يننة  )101وبيَّنن ُ
َ
ُ
أنَّه أصل يف سد الذرائع .
 و َّثاني  :ما حصل يف صلح احلديبية من تساحمه صلى اهلل عليه وسنل بعندمكتابننة ( س ـ ا َّــرحم َّــرحس ) وعنندم كتابننة (ْحمــد ولــا ا) صننلى

اهلل عليه وسل وما تضمنه هذا الصلح من املصاحل ودرء املفاسد .
فننأف فنناحل هننذه النصننيحة بننل أبن نى نصننح الناصننحني اننري ومنناد يف لمننه
ا األمنور رأسنا علنى عقننا ,بنل ارتبنا أكنن منن هنذا فحن َّنول
وتعسنفه  ,رن يُقلن ُ
النّاص ننحني جم نين ن مني منبن ن ين ألص ننول ال نندين ,منبن ن ين ل س ننالة س ننيد امل س ننلني في ننا
للهول بل األهوال !
ما مسعنا مبنصوح يفعل بالنَّاصحني هذه األفاعيل بل يثري حوهل األعاصري ! .
ولأناقش َي هيه َّحلقة َي ثالث ْسائل :
ـأل ألوثـام أصـالر و سـام ـالم هـيه
ـرس ل ذ
 َّمسأَّة ألوَّى  :دنـا ه أنيـي نرُّ َُّ ذدناى :
 -وال فاحل يف الصارم املصقول ( ص - 2 " : ) 11-11النهي عن سا أوثان
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املشكني .

وال املدخلي ص "7خذ مثال وول اهلل تعا  ((:وال تسُّا َّيَ َدنام ْـ دوم
ا َسسُّا ا ندو ِسر نل )).
فإن سا أوثان املشكني حنب وو بنة جم اهلل وجمهاننة لاننداد ,لبنن ملنا كنان ين د جم

مفسدة كن هي سا اهلل وجا تكهَ ,لسس هي َّعمـل ْـ ـال َّفـرو وإنمـا
ها ْ ال ألصا و َّعقائد.

 و َّجا ل :كيف يقال جمن سا أوثان املشكني أصل تسامح فيه ال سول صلى اهلل عليه وسنل ؟
ه ننذا ر ننيء ا ي ننا!! ؛نين ن د لف ننأ س ننبها أص ننل؟!! ,وال ر ننن أن ه ننذا ا ننري ص ننحيح

والن ,،ل إم لُّها ْ ألْر َّجائز أو َّمسـرحأل َّـي نهـى َّشـر نلـ َّمـا
كــام َــإد إَّــى ْحــر أال وهــا لــأل ا تع ـاَّى َلهــى ن ـ

أكُّر وهي لأل ا نز وجل " هـ.

َّ ـ َّــدو ْفســد

 أقا : -1أنننا ولننت  ( :جمن تن ا النننى صننلى اهلل عليننه وسننل بننناء البعبننة مننن تن ا مصننلحة
م جوحة لدرء مفسدة كبرية ,درؤها هو ال اجح واملقدم.
هذه املفسدة هي خشية أن ت تد و يش واريه من الع ب ملبانة البعبة يف نفوسه
,ونفوس آباءه وأجداده  ,جمذ هي مصدر فخ ه واعتزازه .
فرتا رسول اهلل صلى اهلل علينه وسنل هندم البعبنة وبناءهنا علنى وواعند جمبن اهي لندرء
هذه املفسدة.
فعمل ال سول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة ,وتأصيل متني ألمته ليواجهوا به األحندا
واملشاكل الدينية والسياسية واالجتماعية واريها.
وجمذن فرتا ال سول صلى اهلل عليه وسل هلذا العمنل لنيم منن بناب تن ا عمنل ف عني
,وجممنا هو دفع للفتنة وتأصيل لامة لتواجه به األخطار واملشاكل والفنت.
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ودرء املفاسن نند مقن نندم علن ننى جلن ننا املصن نناحل  ,وسن نند الن ننذرائع املفضن ننية جم األض ن ن ار
واملفاسد من األصول العظيمة اليت ال يقوم اإلسالم وحياة املسلمني جمال عليها.
ن
ن ذن
ذن
س ـُّوا َّلذـ َ
س ـُّوا َّــيَ َ ََـ ودنُا َم ْ ـ و ُدوم َّل ـ ََـسَ ُ
خننذ مننثال وننول اهلل تعننا َ (:وال تَ ُ
َن ودور نَِوس نر نن ول ) (األنعام )101
َّ
سا أوثان املشكني حنب وو بنة جم اهلل وجمهاننة لاننداد ,لبنن ملنا كنان ين د جم
فإن َّ
مفسدة كن هي سا اهلل وجا تكه ,فليم هذا العمل من باب الف و  ,وجممنا هو
من باب األصول والعقائد ) اهن.
 -وأقا :

أ  -انظ ن جم وننو ( :فعمننل ال سننول هننذا تقعينند لقاعنندة عظيمننة ,وتأصننيل متننني
ألمته ليواجهوا به األحدا واملشاكل الدينية والسياسية واالجتماعية واريها.
وجمذن فرتا ال سول صلى اهلل عليه وسل هلذا العمل ليم من باب ت ا عمنل ف عني,
وجممنا هو دفع للفتنة وتأصيل لامة لتواجه به األخطار واملشاكل والفنت ).
جمذن فهذا تنويه بعظمة ال سنول صنلى اهلل علينه وسنل ومبنا يُ صنله هلنذه األمنة ملواجهنة
األحدا واملشاكل والفنت وليم حديثا عن الف و .

ل -وانظ ن جم وننو  ( :ودرء املفاسنند مقنندم علننى جلننا املصنناحل  ,وسنند الننذرائع
املفض ننية جم األض ن ار واملفاس نند م ننن األص ننول العظيم ننة ال ننيت ال يق ننوم اإلس ننالم وحي نناة
املسلمني جمال عليها ) .
أَالَ ت اه جمرادة عظيمة مبننهج ال سنول صنلى اهلل علينه وسنل يف م اعناة املصناحل
واملفاسد وسد الذرائع وجمرادة بأصوله العظيمة صلى اهلل عليه وسل .
فسياق احلديث ليم عن الف و و َّجممنا لبيان عظمة التأصنيل هلنذا الندين النذ
وننام -كمننا يقننول فحننول العلمنناء -جم َّن ال ن ّدين اإلسننالمي ور ن ائعه وائمننة كلهننا علننى
م اعاة املصاحل واملفاسد .
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بت مثنناال لتطبيننب بعننه هننذه القواعنند واألصننول العظيمننة بقننو ( :خننذ
ج َّ -ض ن ُ
ن
ن ذن
ذن
سـُّوا َّلذـ َ َنـ ودور
سُّوا َّـيَ َ ََـ ودنُا َم ْـ و ُدوم َّلـ ََـسَ ُ
مثال وول اهلل تعا َ ( :وال تَ ُ
نَِوس نر نن ول ) (األنعام )101
فإن سا أوثان املشكني حنب وو بنة جم اهلل وجمهاننة لاننداد ,لبنن ملنا كنان ين د جم
مفسدة كن هي سا اهلل وجا تكه ,فليم هذا العمل من باب الف و  ,وجممنا هو
من باب األصول والعقائد ) اهن.
فقولننه " :كيننف يقننال أن سننا األوثننان أصننل تسننامح فيننه رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه
وسل . " ...
:

 جاَّ -5
جمن املوضو األساسي َّجممنا كان يف تق ين جلنا املصناحل وتن ا املفاسند ومننه سند

الذرائع األمور اليت كان ينب ها فاحل .
فسقت ا ية لبيان واعدة سد الذرائع وكالمي واضنح ال ابنار علينه وال يعنرتي علينه
جمال جاهل .
 -4أنا مل أول جمن سنا أوثنان املشنكني أصنل تسنامح فينه رسنول اهلل صنلى اهلل علينه

وسل  ,وجممنا ولنت  :فنإن سنا أوثنان املشنكني حنب وو بنة وجمهاننة لاننداد  ,لبنن ملنا
كننان ي ن د جم مفسنندة كننن هنني سننا اهلل وجننا تكننه ألن سننا ا يصننري سننابا هلل
حيث كان سببا يف سا اهلل .
فهل ت ا عمنل ين د جم سنا اهلل  ,وسنا اهلل كفن أكنن يعتنن منن الفن و ؟ وهنل
سنند الذريعننة جم ذلننن يُعتننن عمننل تطننوعي يُسننتحا تكننه وللمسننل أن يفعلننه أو هننو
واجننا وأصننل ؟ ومننن تعمنند فعلننه فإنننه سنناب هلل كمننا وننال رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه
وسننل " مننن الببننائ رننت ال جننل والديننه  ,وننالوا يننا رسننول اهلل  :وهننل يشننت ال جننل
والديننه ؟ وننال  :نع ن يسننا أبننا ال جننل فيسننا أبنناه ويسننا أمننه فيسننا أمننه " رواه
مسل حديث (. )00
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وال النوو يف ر ح هذا احلديث  " :ففيه دليل على أن منن يتسنبا يف رنيء جناز
أن ينسا جمليه ذلن وجممنا جعل هذا عقووا لبونه حيصل منه ما يتأذ به الوالد تأذيا
ليم باهلني  ...وفيه وطع الذرائع في خذ منه النهي عن بيع العصري ممن يتخذ اخلمن
 ,والسالح ممن يقطع الط يب وحنو ذلن " اهن .
فاملتس ن ن ننبا يف ر ن ن ننت والدي ن ن ننه م تب ن ن ننا كب ن ن ننرية  ,واملتس ن ن ننبا يف س ن ن ننا اهلل متس ن ن ننبا
يف البف .
 وأقــا َّ :جمن ا يننة الب ننة ي خننذ منهننا هننذا ألصــل َّعمــس وهننو سنند الننذرائع يف
أبواب كثرية .

 -3لقد أهلن فاحل نفسه بالبنذب وتقلينا األمنور وأهلنن منن وراءه  ,فمنا أسنهل
البذب وتقليا األمور ورد احلب وتزيني الباطل عنده وعنده  ,ومن سن سنة سيئة
فعليه وزرها ووزر من عمل ا جم يوم القيامة .
ومن عجائا ه الء القوم أهن مع هذه ال ذائل والببائ اليت ي تببوهنا يومهنون النناس
أهن أهل احلب والسنة .

 -2ووله  :كيف يقال أن سا األوثان أصل تسامح فيه رسول اهلل صنلى اهلل علينه

وسل .
أوننول  :مننن وننال هننذا ح نىت تسننتنب ه ؟ جمن هننذا هلننو عننني البننذب الننذ صننار مننن
طباعن .

 -1وننو  :فلننيم هننذا العمننل مننن بنناب الفن و  :اسن اإلرننارة واملبن َندل منننه يَنعُنودان
ُ
جم التأص ن ننيل ال ن ننذ و رت ن ننه وه ن ننو س ن نند ال ن ننذرائع وم ن ننن أع ن نناده جم ا ن ننريه فه ن ننو مب ن نناب
مباهت .

 -6هذا الذ وَّرتُه ال خيالف فيه أهل العل ,بل هو أم مقن ر عننده رنائع ذائنع

بينه .
فقو  :هذا كله حب واحلمد هلل وليم ببد ,فا ية جاءت لبيان أصنل أصيل
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آمن به علماء األمة ووَّ ُروه .
وأنا ما ولت جمن سا األوثان أصل  ,وجممنا ولت جمنه حب وو بة ..اخل .
ولبننن فاحلننا افننرت ذلننن علن َّني  ,ذهننا ينقننل عننن العلمنناء كالمننا ي ينند كالمنني مننن
حيث ال يشع وهو حجة عليه ال له ,وخيل له جهلنه وهنواه أننَّه لنه والواونع أنَّنه علينه
!.
 و ننال ف نناحل يف ص ننارمه ( ص " : )16-11و ننال اب ننن الع ن ي ( )1يف أحبننام الق ن آن( )711 -711/2عند ووله تعا  ( :وال تسبوا الذين يندعون منن دون اهلل فيسنبوا
اهلل عدوا بغري عل  ": )..تفق َّعلما نلى أم ْعلى آلَة ال تسُّا آَّهة َّكفاو

َسســُّا إَّهكـ َ ...ملــا ا تعـاَّى َــي كرا ـ أحــدر أم َفعــل َعـالر جــائزر َــإد

إَّى ْحماو؛ وألجل هنذا تعلنب علماؤننا نذه ا ينة يف سند النذرائع ,وهـا كـل نقـد
جائز َي َّماهر َإو أو َمك أم َراصل إَّى ْحماو (." )2

ووننال ":هننذا ينندل علننى أن للمحننب أن يبننف عننن حننب يبننون لننه جمذا َّأد ذلننن جم
ض ر يبون يف الدين".

ووننالَّ " :حــق إم كــام و جُّ ـار َسألــيه كــل حــا ئ وإم كــام جــائزر َفس ـ َكــام

هي َّقا ".

ووال ابن القي يف جمعنالم املنووعني( " : )177/1فحن م اهلل سنا آهلنة املشنكني -
مننع كننون السننا ايظننا ومحيننة هلل وجمهانننة هلننته -لبونننه ذريعننة جم سننبه اهلل تعننا
وكانت مصلحة ت ا مسبته تعا أرجح من مصلحة سبنا هلته ,وهذا كالتنبيه

( )1مننا والننه ابننن الع ن ي مننن أن العلمنناء ونند اتفق نوا علننى معننف ا يننة يف سنند الننذرائع فحننب وأمننا صيصننه سنند الننذرائع
بالعقود اجلائزة فغري ُمسلَّ  ,انظ كالم الشوكاين ( ص )10-0/والتعليب عليه .
( )2هننذا املثننال صننحيح  ,ويصننح أيضننا أن يقننال  :وكننل سننبا حمظننور ين د جم حمظننور مثلننه أو أكننن منننه فهننو حن ام
مث ن ننل النظن ن ن جم األجنبي ن ننة  ,فإن ن ننه حمن ن ن م  ,ألن ن ننه و ن نند ي ن ن د جم الزن ن ننا  ,ومث ن ننل س ن ننا ال ج ن ننل ألي ال ج ن ننل ألن ن ننه ذريع ن ننة
جم سا والد الساب  ,وهبذا فلماذا هتمل سد الذرائع احمل مة امل دية جم حم مة ؟.
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ل كاَّرصرَح نلى َّملا ْ َّجائز َّئال َكام لُُّّار َي َعل ْا ال َجاز (." )1

َس ـ ــأل آَّهـ ـ ــة َّمشـ ـ ــركس َّـ ـ ــسس ْ ـ ـ ـ ألصـ ـ ــا وَّك ـ ـ ـ ألصـ ـ ــل هـ ـ ــا َّكفـ ـ ــر

آَّهة َّمشركس (, )2وهذا ال بن التسامح فيه ,وهو جزء معف ال جمله جمال اهلل فهل
تنازل النى-صلى اهلل عليه وسل  -عنها مع أهنا تتضمن أعظ السا هلته ؟!!.
وال احلافأ ابن كثري يف تفسريه( ":)106-2يقول اهلل تعا ناهينا ل سنوله صنلى اهلل
عليننه وسننل وامل ن منني عننن سننا آهلننة املش نكني وجمن كننان فيننه مصننلحة جمال أنننه يرتتننا
عليه مفسدة أعظ منها وهي مقابلنة املشنكني بسنا جملنه املن منني وهنو اهلل ال جملنه جمال
هو" اهن .
ونق ننل احل ننافأ اب ننن حجن ن ( : )101/10عن نند ح ننديث البخ ننار َّ " :
جمن م ننن أك ننن
الببائ أن يلعن ال جل والديه  " ...احلديث  .عن ابن بطال أن هذا احلديث أصل
يف سنند الننذرائع وي خننذ منننه أن مننن آل فعلننه جم حمن م حين م عليننه ذلننن الفعننل وجمن مل
يقصنند جم مننا حين م واألصننل يف هننذا احلننديث وولننه تعننا " :وال تسننبوا الننذين ينندعون
من دون اهلل " ا ية .
ووننال" :اسننتنب ،منننه املنناورد من ننع بيننع الثننوب احل ي ن ممننن يتحق ننب أنننه يلبسننه,...,
والعصري ممن يتحقب أنه يتخذه مخ ا ".
ووننال العالمننة ابننن سننعد يف تفسننريه لآليننة ( " : )151-2ينهننى اهلل امل ن منني عننن
أمن كننان جننائزا بننل مش ن وعا يف األصننل وهننو سننا آهلننة املشنكني الننيت ا ننذت أوثانننا
( )1كنالم ابنن القنني حجنة عليننن ألننن ال ت اعنني املصناحل واملفاسند  ,أ فن ق بنني وننو  :فنإن سننا أوثنان املشنكني
حننب وو بننة جم اهلل  ,وبننني وننول اإلمننام ابننن القنني  " :مننع كننون السننا ايظننا ومحيننة هلل وجمهانننة لننته " أليسننت هننذه
العبادات القلبية و بة جم اهلل  ,نعوذ باهلل من اجلهل واهلو .
َّ َّ
جمن منهج ابن القي -رمحه اهلل -مع وف أنَّه ال حيص املصاحل واملفاسد وسد الذرائع يف املستحبات ؛كيف وهو يقول
 " :فإن الش يعة مبناها وأساسها على احلب ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها
وحبمة كلها  " ...اهن  .من جمعالم املووعني (. )11/1
 وأوول لفاحل  :هل الش يعة كلها مستحبات فق ،؟!!( )2أنا مل أول  :جمن سا آهلة املشكني من األصول ,وجممنا الذ واله وافرتاه فاحل .
ومن أنب َّ
أن األصل هو التوحيد والبف بالطواايت ؟!
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وآهلننة مننع اهلل الننيت يتقن ب جم اهلل بإهانتهننا وسننبها ,ولبننن ملننا كننان هننذا السننا ط يقننا
جم سا املشكني لن ب العناملني النذ تنا تن نزيه جنابنه العظني عنن كنل عينا وآفنة
وسننا وونندح هنننى اهلل عننن سننا آهلننة املشنكني؛ ألهنن يتحمسننون لنندينه ويتعصننبون
له ,ألن كل أمة زين اهلل هل عمله ف أوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا ببل ط ينب ,حنىت
جمهن ن يسننبون اهلل رب العنناملني الننذ رسننخت عظمتننه يف ولننوب األب ن ار والفجننار جمذا
سا املسلمون آهلته " .
ووننال الشننيخ حممنند األمننني الشنننقيطي -رمحننه اهلل -كمننا يف العننذب النمننري()520/2
عند تفسري هذه ا ية ":وهذه ا ية الب ة-من آيات األحبام -أخنذ العلمناء منهنا
أصننل ..سنند الننذرائع؛ ألن سننا األصنننام بالنسننبة جم ذاتننه جننائز مطلننوب ,ولبننن ملننا
كننان هننذا األمن احملمننود الطيننا-وهننو سننا األصنننام وتقبيحهننا -ونند ين د جم أمن
آخ ال توز ,وهو سا اهلل ,منع هذا الشيء الطيا سدا للذريعة ,وذريعة الشنيء:
أصلها الط يقة املوصلة جمليه.
ومع وف عند علماء األصول أن الذرائع ثالثة أوسام :وس منها تا سده جمتاعا,
كما دلت عليه هذه ا ية الب ة ,...ودل عليه احلديث الصحيح املتفنب علينه [ يف
سا الوالدين ,وود تقدم ط فه ,وأورده الشيخ بعد هذا النقل].
وهننذا القس ن هننو أن يبننون هننذا األمن جــائزر أو ْ لا ـار ,ولننيم يف نفسننه فسنناد يف

ذاتننه ,أو فيننه خننري ,جمال أنننه ي ن د جم ر ن عظنني  ,كسننا األصنننامَ ,إن ـ َــي ت ـ

طسأل ْ لال ,جمال أنه ملا كان يبون سببا لسا اهلل كان حم ما...جمخل .

ونقننل األلوسنني يف روح املعنناين ( )252/7عننن أي منصننور وولننه" :كيننف هنانننا اهلل-
تعا  -عن سا من يستحب السا لنئال يسنا منن ال يسنتحقه ,ووند أم ننا بقتناهل
وجمذا واتلننناه وتلونننا ووتننل امل ن من بغننري حننب منب ن ؟ وكننذا أم ن النننى-صننلى اهلل عليننه
وسل  -بنالتبلي والنتالوة علنيه وجمن كنانوا يبذبوننه ,وأجـال نلـ ـأم لـأل آلَّهـة
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ُّْاح غسر ْفروض وقراَّه َرض وكي َّرُّلسـ ئ وْـا كـام ُّْاحـار َلهـى نمـا َراَّـد

ْل وَحدثئ وْا كام َرضار ال َلهى نما َراَّد نل ".

 أقا :كالم ه الء العلماء ,السعد وا لوسي والشنقيطي ي يد ما و رته أنا واحلمد هلل وال
اختالف بني كالمي وكالمه .
وال تظننن يننا فنناحل أن العلمنناء حيص ن ون الننذرائع يف املباحننات واملسننتحبات  .فيبننون
كالمه حجة لن ,وود ض بت لن مثالني من الذرائع احمل مة .
أو نوال ه ن الء العلم نناء كله ننا حج ننج دامغ ننة لننن وملنهج ننن الفاسنند  ,أال وه ننو
رفه م اعاة املصاحل واملفاسد اليت كنت تُ َّ
ذك ا فرتفضها وحتتق من ي اعيها .
ألوثنان
جمن أوواهل ت يد وو جمن سا األوثان و بة جم اهلل  ,وفينه جمهاننة
املشكني  ,لبن ملا كان سببا ي د جم سا اهلل وجا تكه .
وننال فنناحل معلقننا علننى أو نوال العلمنناء  [:هننذا حننب واحلننب ي خننذ ممننن جنناء بننه,
وي فه ما ليم حبب ] " .
أقا :
-5

انظن جم وولننه  " :هننذا حننب واحلننب ي خننذ ممننن جنناء بننه وين فه مننا لننيم
حبب " .

وهو مع األسف من أرد الناس ردا للحب وح با ألهله  ,ومن أرد النناس عننادا
وتشبثا باألكاذيا واألباطيل ونص ا هلا ودعوة جمليها .
-4

ومن ن ننن عجائبن ن ننه أن ن ن ننه رن ن ننن عل ن ن ننى السن ن ننلفية والس ن ن ننلفيني ح بن ن ننا ض وس ن ن ننا
ال ي اع ن ن ن ن ني فيهن ن ن ن ننا مصن ن ن ن نناحل وال مفاسن ن ن ن نند  ,وحيب ن ن ن ن ن علن ن ن ن ننى املصن ن ن ن ننيا
واملخطننيء بأحبننام مل يسننبب جم مثلهننا  ,مثننل احلب ن علننى مننن يأخننذ
كذب الق آن والسنة و َّ
بقول اريه بأنه َّ
كذب اإلسالم .
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واحلب ن علننى مننن ال يقلننده مننن محلننة العل ن املدرسننني والنندعاة جم اهلل بأنننه ونند
نسننف رسنناالت ال سننل تيعننا والبتننا الننيت نزلننت علننيه وفننالن زنننديب وفننالن
مش ا وفالن يقول جمن رسول اهلل تنازل عن رسالته ويدعو جم التنازل عن أصول
الدين ي يد تبفريه ذه االفرتاءات .
يقننال لننه اسننتنبارا ألعمالننه هننذه  :أال تسننري وراء العلمنناء يف األخننذ باملصنناحل
فيتعا وي فه االستفادة من هذا التنبيه جم األخذ باملصاحل والسري وراء العلماء
بل ويُهني العلماء بط ق ماك ة .
وأك نن أسننباب ح بننه الض ن وس املسننتم ة علن َّني وعلننى السننلفيني جممنننا هننو سننري منننه
على منهجه يف االستخفاف مب اعاة املصاحل واملفاسد واالستخفاف بالعلماء .

وت اه هنا ينقل كالم العلماء الذ يتضمن م اعاة املصاحل واملفاسند وسند النذرائع
كأنه من كبار الدعاة جم م اعاة املصناحل واملفاسند  ,فهنو تشنبع مننه مبنا مل يعن،
 ,ومبا خيالف سلوكه ومنهجه .
وو نند هن ن جلي ننا للق ننار ء املس ننل أن م ننا نقل ننه م ننن ك ننالم العلم نناء جممن ننا يتض ننمن
تأييد وهو نص واحلمد هلل .
واهلل س ن ننبحانه احلب ن ن الع ن نندل جممن ن ننا يس ن ننتدرجه -بس ن ننبا لم ن ننه وبغي ن ننه -جم أن
يستشنهد ببنالم العلمنناء ويسنتبث مننه ليبننون منن احلجنج الواضننحة علينه وعلننى
فساد منهجه الذ أهلن به نفسه وأهلن مقلديه وآذ به املسلمني األب ياء.
سـُّوا
 قا َّشاكاني -وحم اَ -ي تفسـسر قا ا تعاَّى َ ( :وال تَ ُوم َّلذـ ن
َّذـ نـيَ َـ ودنُا َم نْـ ُد ن
سـُّوا َّلذـ َ َنـ ودور نَِوسـ نر نن ولـ َكـ َيَّن َ َزَذـلذــا َّن ُكـ يل أُذْــة
س
ـ
َ
َ
َ
ََ
و
ُ
َن َملَ ُه و ثُ ذ إنََّى َوي نه و َْ ورنجعُ ُه و ََـسُـلَُّيئُـ ُه و ن َما َكانُا ََـ وع َملُا َم ) ( ألنعا )501
 " :املوصول عبارة عن ا هلة اليت كانت تعبدها البفار .واملعف  :ال تسنا ينا حممند
آهلننة هن الء البفننار الننيت ينندعوهنا مننن دون اهلل ,فيتسننبا عننن ذلننن سننبه هلل عنندوانا
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وجت نناوزا ع ننن احل ننب وجه ننال م نننه  .ويف ه ننذه ا ي ننة دلي ننل عل ننى أن ال ن َّنداعي جم احل ننب
والننناهي عننن الباطننل جمذا خشنني أن يتسننبا عننن ذلننن مننا هننو أرنند منننه مننن انتهنناا
ح م ,وخمالفة حب وووو يف باطل أرد كان الرتا أو به ,بل كان واجبا عليه ,ومنا
أنفع هذه ا ية وأجل فائدهتا ملن كان من احلاملني حلجج اهلل املتصدين لبياهنا للناس
جمذا كننان بننني وننوم مننن الص ن الننبب الننذين جمذا أم ن ه مبع ن وف تكننوه وتك نوا اننريه مننن
املع وف ,وجمذا هنناه عنن منبن فعلنوه وفعلنوا انريه منن املنبن ات عننادا للحنب وبغضنا
التبا احملقني وج اءة على اهلل سنبحانه  ,فنإن هن الء ال ين ث فنيه جمال السنيف ,وهنو
احلب العدل ملن عاند الش يعة املطه ة وجعل املخالفة هلا والتج ؤ على أهلها ديدننه
وهجرياه كما يشاهد ذلن يف أهنل البند النذين جمذا دعنوا جم حنب ووعنوا يف كثنري منن
الباط ننل ,وجمذا أرر نندوا جم الس نننة وابلوه ننا مب ننا ل ننديه م ننن البديع ننة (, )فه ن ن الء ه ن ن
املتالعبون بالدين املتهاونون بالش ائع ,وه ر من الزنادونة ,ألهنن حيتجنون بالباطنل
وينتمننون جم البنند ويتظهن ون بننذلن اننري خننائفني وال وجلننني ,والزنادوننة ونند أجلمننته
سيوف اإلسنالم وحتامناه أهلنه ,ووند يتفنب كينده وينت بناطله وكفن ه ننادرا علنى
ضعيف من ضعفاء املسلمني مع تبت وحت ز وخيفة ووجنل ,ووند ذهنا تهنور أهنل
العل جم أن هذه ا ية حمبمة ثابتة اري منسوخة ,وهي أصنل أصنيل يف سند النذرائع
()1
ووطع التط ق جم الشبه "
 -أقا :

 -5هذا كالم ال يدركه جمال العاملون النبالء ال الغثاء اجلهالء .
وكثريا ما يق ر مثل هذا ريخ اإلسالم ابنن تيمينة وتلمينذه ابنن القني منن بناب م اعناة
املص نناحل ودرء املفاس نند,ف ننإذا كان ننت املفس نندة أك ننن م ننن املص ننلحة ال ننيت ي نندعو جمليه ننا

( )هبذا والصواب  :البدعة .
( )1فتح القدي (. )116/2
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صاحا احلنب تنا علينه أن يسنبت ألن املفسندة هننا أكنن منن املصنلحة النيت ي يند
حتقيقها ,ومثل هذا ال يفقهه فاحل وحداديته ,بل ه ح ب على من يُق ر هذا .
 -4وهذا حال أهل البد واألهواء واألحزاب املنح فة جمذا هنوا عنن منبن زادوا علينه

منب ن ا آخ ن عنننادا ألهننل احلننب وك ننا وبط ن ا وامطننا للحننب وأهلننه  ,ومنننه احلداديننة
الش سة املتخصصة حل ب أهل السنة ,واملساملة أو لعلها املوالية ألهل البد .

 -3الشننوكاين ال يبفن أهننل البنند ولبنننه يقصنند أن أهننل البنند أضن علننى اإلسننالم
بس نبا انتمننائه جمليننه بننل االدعنناء بننأهن ه ن املسننلمون حقننا فيبننون ض ن ره علننى
اإلسالم واملسلمني أرد من ض ر الزنادوة املتسرتين اخلائفني من سيف اإلسالم .
نلي َأوقع ا َسها جز َـِوسن :
َّ -مسأَّة َّثانسة  :إ ا َرَة نمسمة َرر ها ذ

 -7وال فاحل يف ( الصارم املصنقول ص - 1(( : )22/التننازل والتسنامح عنن كتابنة
" بس اهلل ال محن ال حي  ,وكتابة" :حممد رسول اهلل".
وال املدخلي( يف ص" : )1ووولن  " :عندما اورتح املشنكون علنى رسنول اهلل صنلى
اهلل عليننه و سننل مل يتنننازل عننن رننيء منهننا ...وأضننيف ألننيم املشنكون أنفسننه ونند
اورتحوا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل أمورا يوم صلح احلديبينة للتننازل عنهنا ,
َألجــل َّمص ـاَّح و َّمفالــد َّرــي و ناهــا لــرجال َّه ـ َسهــا وهــي ْ ـ أصــا

ألصا ".
ووال يف ص " : 0فهل هذا التص ف وهذه املوافقة والتسامح كانت يف أمور يسنرية,
أو كانت َي أْاو كُّسر ئ وأصا نمسمة."...
وال فاحل  " :ولت  :التسنامح عنن كتابنة " بسن اهلل الن محن الن حي " جم " بامسنن
سنبحانهالله "و التسامح يف كتابة حممد رسول اهلل لنيم يف تن ا وصنف اهلل
وتعا  -بال محن ال حي ما ينفي ذلن ,وال على ت ا وصفه -أيضا -صلى اهلل علينه
وسننل هنننا بال سننالة مننا ينفيهننا ,فننال مفسنندة فيمننا طلبننه املش نكون وجممنننا املفسنندة لننو
طلبوا ما ال حيل من تعظي آهلته وحنو ذلن.
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َّ َرلـاز َّرلـا صـلى ا نلسـ ولـل نـ

ـي ْـ َّرلـاَّةئ وإنمـا تلـاز

ن َّفظ َّصفةئ وكام َّ ْا أناس ْشركس ال َعررَام أصالر.
أما كتابة " س ا َّرحم َّرحس " فبل ما هناا أنه استبدل لفأ ( )1بلفأ مثله

فن" الم

َّله " هي مثل" س ا َّرحم َّرحس " ,وت د املقصنود منهنا هنو:

تعظي اهلل والتيامن بامسه الب مي ".
 -أقا :

أ -جمن ت ا الوصف اري ت ا البتابة  ,فالذ ت ا البتابة مل يرتا وصف اهلل بصفة

ال محة ومل يرتا وصف ال سنول صنلى اهلل علينه وسنل بال سنالة وهنو النذ حصنل منن
يف احلديبيننة
رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل وأصننحابه -رض نوان اهلل علننيه -
وهو الذ و رته أنا .
والذ ت ا وصف اهلل بال محة جاحد هلا على مذها فاحل من باب أو .
وال ننذ ي ننرتا وص ننف ال س ننول ص ننلى اهلل علي ننه وس ننل بال س ننالة متن ننازل وجاح نند ل ننه
كاف به على مذها فاحل التبفري ,ألنه جعنل ونو تسنامح رسنول اهلل بعندم كتابنة
بسن ن اهلل الن ن محن الن ن حي ,وتس ننامح بع نندم كتاب ننة حمم نند رس ننول اهلل تن ننازال ع ننن
فيلزمنه
علي هنذا ليُ َبفن ين  ,كينف وهنو يُ َبفن بأونل منن هنذا
ال سالة  ,افرت َّ
علننى مذهبننه -تبفننري مننن ت ن ا وصننف اهلل بال محننة ,ويلزمننه تبفننري مننن ت ن ا وصننفرسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل بال سننالة ومننع األسننف فإنننه نسننا هننذا الننرتا جم
رسول اهلل وأصحابه فيلزمه على مذهبه التبفري تبفري رسول اهلل وأصنحابه  ,وهنذا
من مثار جهله وهتوره يف تقويل الناس ما مل يقولوه ومل يعتقدوه
ونتيجة ملنهجه اخلارجي التبفري .

( )1كذا !
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كيننف ي جننف علن َّني هننو وأتباعننه ببننالم هننو حننب ويدننندنون حننول تبفننري بننه
تدون لائمة كالما أرند مننه علنى مننهجه فيمن ون علينه من البن ام ! بنل حيتجنون
(
علي !! ,والقضية واحدة ,متعلقة ب سنالة حممند صنلى اهلل علينه وسنل .
به َّ
ن
صا نو ) (احلش )2:
ََا ونرَُّن ُرو ََا أُوَّي وألَو َ

نسبت ت ا الوصف يف املوضعني جم رسول اهلل صنلى اهلل علينه
أنت
َ
أَياَ فاحل َ :
وسل وأصحابه وهذا طعن فيه وافرتاء عليه وتبفري هل على مذهبن .
فه ن مل يرتكومهننا وجممنننا تسنناحموا يف عنندم البتابننة مننع رنندة مسننبه ننذين الوصننفني
العظيمننني هلل جننل وعننال ول س نوله صننلى اهلل عليننه وسننل ومننع ثبنناهت عليهمننا ورنندة
اضننبه علننى مننن طلننا مننن املش نكني تكهمننا وجمحساسننه بالضنني مننن أجننل عنندم
كتابتهما .
 -3وولننن  " :مل يتنننازل ال سننول صننلى اهلل عليننه وسننل عننن رننيء مننن ال سننالة,
وجممنا تنازل عن لفأ الصفة ,وكان ذلن مع أناس مشكني ال يعرتفون به أصال " اهن.

 أقا :أ -من الذ وال َّ
جمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل تنازل عن ريء من ال سنالة أو
تنازل عن ال سالة اري فاحل !
ب -منن ونال َّ :
جمن رسنول اهلل صننلى اهلل علينه وسنل تننازل عننن لفنأ الصنفة جمالَّ فنناحل
فواهلل ما تنازل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل عن لفظة ( ولا ا ) و َّجممنا تسامح
بعدم كتابته ( ْحمد ولا ا ) مع مسبه بالصفة لفظنا ومعنف حينث ونال صنلى
اهلل عليه وسل  ( :و ا إنيي َّرلا ا وإم ك ذي رماني )

نت كاملسننتجري مننن ال مضنناء -وال رمضنناء -بالنَّننار ! تبننال يف اإلرجنناف علننى ربيننع
فأنن َ
ألنّه وال  :تسامح يف عدم البتابة وتقذفه لما بأنَّه ود وال َّ :
جمن رسول اهلل
تنازل عن رسالته !
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نت تب ن ر وت كنند َّ
أن رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل تنننازل عننن وصننفه بال سننالة
وأنن َ
وتنازل عن لفأ الصفة فأيهما األر ّد ؟
القول بالتسامح بعدم البتابة .
أو القول َّ
بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل ود تنازل عن وصف نفسه بال سالة !
وال سننول صننلى اهلل عليننه وسننل يُك ند أنَّننه رسننول اهلل وجمن كن َّنذبوه ونَن َفننوا عنننه وصننف

ال سالة بقوهل َّ ( :ا نعل أن ولا ا َّ نقاتل ) فقنال رسنول اهلل صنلى اهلل
علين ننه وسن ننل ُم كن نندا جمثبن ننات هن ننذا الوصن ننف لنفسن ننه  ( :و ا إنيـ ــي َّرلـ ــا ا وإم
ك ذي رماني ) .
فما رأ ُ فاحل وأنصاره املغاوي الغيورين ؟!

 - 2وول فاحل  " :فال مفسدة فيما طلبه املشكون و َّجممنا املفسدة لو طلبوا ما ال حيل
من تعظي آهلته " !!
ا املشنكني مننن رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل أن ال يبتننا
 -أقــا  :وهننل طلَن ُ

( س ا َّرحم َّرحس ) وأن ال يبتا ْ ( :حمد ولا ا ) حالل ؟!!
كالَّ واهلل َّجمهنا جل ة كن من ج ائ املشكني ومفسدة عظمى .
وهل يف ذلن مصلحة لإلسالم ولل سول صلى اهلل عليه وسل وللمسلمني ؟!!
نعوذ باهلل من اجلهل وحتليل أرد أنوا احل ام والتهوين من األمور العظام .

وأؤكـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ـ ـ ال ْسـ ـ ـ ــاو أ ـ ـ ـ ــدر بن ن ن ننني ( س ـ ـ ـ ـ ا َّـ ـ ـ ــرحم َّـ ـ ـ ــرحس )

وبنني ( الــم َّلهـ ) جمذ هننذه املسناواة تقنوم علننى جتاهنل امسننني عظيمنني هلل كننان
يبفن ن م ننا ون ن يش وينفن ن ون منهم ننا أر نند النف ننور ,و ننال تع ننا  ( :وإن َ قن
ـ
س
َ
ـل ََّ ُه ـ ـ ُ
َ
ن
ـج ُد َّن َمـا تَأ ُوْ ُرنَـا َوَز َد ُهـ و نُـ ُفـاور ) (الف ونان
ول ُج ُدو َّل ذر وح َم ن قَـاَُّا َوَْـا َّـ ذر وح َم ُ أَنَ وس ُ
)60
ووننال تعننا  ( :قُـ نـل ودنُــا َّلذ ـ َ أَ نو ودنُــا َّ ـ ذر وح َم َ أََّ ـار َْــا تَ ـ ودنُا ََـلَ ـ ُ وألَ ولـ َـما ُ
وح وسلَى ) ا ية (اإلس اء )110
َّ ُ

16

وأؤكد أن ال ْساو بني (ْحمد نُّد ا) وبنني (ْحمـد ولـا ا) ,جمذ
َّ
أن و يش ن ننا والعن ن ن ب ك ن ننانوا ي من ن ننون مبحم ن نند ب ن ننن عب ن نند اهلل ,وو ن نند لب ن ننث ف ن ننيه عُ ُمن ن ن ا

وهن يُسننلمون بأنننه ( ْحمــد ـ نُّــد ا ) ,ومننا زالنوا علننى ذلننن حننىت بعنند ال سننالة
وبعد وتاهل له يف بدر وحنني واألحزاب ,وجم أن مات منه من منات ,ووتنل مننه
من وتل ,وه على ذلن .
وأما ( ْحمد ولا ا ) فقد كف وا ا وك َّنذبوه فيهنا ورمنوه بالسنح والبهاننة
وطعنوا فيه أرد الطعون ,وأخ جوه وأصحابه من مبة من أجلها وما يتبعها و َّ
أكندوا
هن ننذا اإلنبن ننار بشن نندة يف صن ننلح احلديبين ننة ,ورفض ن نوا أن يبت ننا

( ســ ا

َّرحم َّرحس ) ,وأن يبتا ( ْحمد ولـا ا ) ,وص َّنم ُموا علنى ذلنن ,وأجلن

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل جمجلاء جم منا اورتحنوه علينه ,وهنو كناره لنذلن ,وأجلن
أصننحابه كننذلن جم مننا اورتحتننه و ن يش وه ن كننارهون ,ال علننى أسنناس أهن ن ي منننون
باملساواة بني ما رضيه البفار واورتحوه ,وبنني منا بغضنوه وحناربوه ورفضنوه ولبنن منن
أجل اعتبارات كثرية,منها م اعاة املصاحل واملفاسد .
ومنهننا  :انتظننار حتقيننب مننا وعنند اهلل بننه مننن النص ن والفننتح العظنني الننذ يعلننو
به اإلسنالم وتعلنو بنه رنهادة َّ
أن حممندا رسنول اهلل ,ويُظهنُ اهلل ديننه علنى دينن ون يش
والع ب واألديان كلها .
وهن ننو األم ن ن الن ننذ أدركن ننه رسن ننول اهلل صن ننلى اهلل علين ننه وسن ننل حينمن ننا ون ننال لن ننه
عم -رضي اهلل عنه : -كيف نعطى الدنية يف ديننا ؟ فيقول لنه رسنول اهلل صنلى
اهلل عليه وسل  ( :إنـي ولـا ا ئَّسـت أنصـس ئوهـا ناصـر ) ي يند منا وعنده
اهلل به من النص العظي والفتح املبني.
 -وأقــا  :جمن الننذ ين املسنناواة يف هنناتني القضننيتني هننو أحننب بننأن يقننال فيننه

جمنه تنازل عن وصف اهلل بال محة ,وتنازل عن وصف رسول اهلل صلى اهلل علينه وسنل
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بال سالة أال وهو فاحل ,فعليه أن يتوب جم اهلل توبة نصنوحا منن هنذه املسناواة الباطلنة
اخلطرية ,وأن يعلن ذلنن ,وأن يعلنن توبتنه ممنا رمناين بنه منن الفنواو ومنهنا أين ولنت :
َّ
جمن رسول اهلل تنازل عن رسالته ! .
 - 1نقل فاحل يف صارمه عن النوو من ر حه على مسل  111/6البنالم ا ي:

" ووله فقال  :النى صلى اهلل عليه وسل لعلي رضي اهلل عنه اكتا بسن اهلل الن محن
ال ن حي وننال سننهيل  :أمننا بس ن اهلل فمننا ننندر مننا بس ن اهلل ال ن محن ال ن حي  ,ولبننن
اكتا ما نع ف بامسن الله  .قا العلماء  :وافقهن الننى صنلى اهلل علينه وسنل يف
ت ا كتابة بس اهلل ال محن ال حي ,وأنه كتا بامسن الله وكذا وافقه يف حممد بن
عبنند اهلل ,وتن ا كتابننة رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل وكننذا وافقهن يف رد مننن جنناء
منه جملينا دون منن ذهنا مننا جملنيه ,وجممننا وافقهن يف هنذه األمنور للمصنلحة املهمنة
احلاصننلة بالصننلح مننع أن ننه ال مفسنندة يف هننذه األمننور ,أمننا البسننملة وبامسننن الله ن
فمعنامهننا واحنند ,وكننذا وولننه حممنند بننن عبنند اهلل هننو أيضننا رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه
وسنل ,ولنيم يف تن ا وصنف اهلل سنبحانه وتعنا يف هنذا املوضنع بنال محن الن حي منا
ينفي ذلن ,وال يف ت ا وصفه أيضا صلى اهلل عليه وسل هنا بال سالة منا ينفيهنا فنال
مفسنندة فيمننا طلبننوه ,وجممنننا كانننت املفسنندة تبننون لننو طلب نوا أن يبتننا منناال حيننل مننن
تعظي آهلته " اهن.
نت علننى بعننه هننذا البننالم يف حبثنني ( هــل َجــاز َّرلــاز ن ـ
 أقــا  :ونند أجبن َُّا جُّاس ْر نا َّلمصاَّح و َّمفالد ونلد َّحاجاس و َّضروو س )

ت  :لننو كننان معنامهننا واحنندا فلمنناذا رفننه سننهيل بننن عم ن و كتابننة ( س ـ ا
فقل ن ُ
َّرحم َّرحس ) ورضي ببتابة ( الم

وملناذا اضننا الصنحابة مننن كتابنة ( الــم

َّله ) ؟! .

َّلهـ ) وحلفنوا أال يُبتَنا جمال ( سـ

ا َّرحم َّرحس ) لو كان معنامها واحدا ؟!
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وهل تزئ كتابة ( الم
َّرحس ) ؟!

َّلذه ) يف صدور سور الق آن بدل ( س ا َّرحم

وهل توز أن نقول حينما نق أ سورة الفاحتة يف صالتنا أو يف اريها أن نقول بامسنن
الله  .وهل وهل ...؟!!
وكذا ووله  ( :حممد بن عبد اهلل هو أيضنا رسنول اهلل صنلى اهلل علينه وسنل ) أ أن
معنامها واحد .
َ -أقا  :لو وال  :كاف ي يد الدخول يف اإلسالم أرهد أن ال جمله جمال اهلل وأرهد

أن حممد بن عبد اهلل أيدخل ذا يف اإلسنالم ؟! وجمذا ونال امل ذننون يف أذاهنن أرنهد
َّ
أن حممنند بننن عبنند اهلل أيصننح هننذا منننه ؟! وهننل تننزئ املصننلي يف تشننهده أن يقننول
أرننهد أن حممنند بنن عبنند اهلل  ,جمن ولننت ال يصننح رننيء مننن هننذا كلننه ولنننا جمذن بطننل
القول بأن املعف فيهما واحد ) اهن.
وأض ننيف ا ن م ننا ي ننأي َّ :
جمن رس ننول ص ننلى اهلل علي ننه وس ننل رأ الفن ن ق اهلائ ننل ب ننني
( ْحمد نُّد ا ) وبني ( ْحمد ولا ا ) وي َّ
أن و يشا وند ك َّنذبوه حنني
رفضنوا كتابننة ( حممنند رسننول اهلل ) فقننال م كنندا أننَّنه رسننول اهلل  ( :و ا إنيــي َّرلــا
ا وإم ك ذي رماني )
والصحابة رضوان اهلل عليه كانوا ي ون الف ق بني ( ْحمد ولا ا ) وبني

ْحمد

نُّد ا ) وهلذا أص وا على كتابة ( ْحمد ولا ا ) .

(

ووننال علنني -رضنني اهلل عنننه ( : -و ا ال أْحــاه ) انطالوننا مننن جم انننه ننذا الف ن ق .
وانطلقت و يش من هذا التف يب .
ونسأله فنقول َّ :
جمن كثريا من الناس يُ َس َّمون ب ن ( حممند بنن عبند اهلل ) وجمذا ُسنئل أحند
منه عن امسه يقول  ( :أنا حممد بن عبد اهلل ) فهل ينُقال هل جمنَّب وند
َّادعيت ال سالة ألنَّه ال ف ق بني ( حممد بن عبد اهلل ) وبني( حممد رسول اهلل ) ؟!
ولو وصف أحد  -اري رسول اهلل -نفسه بأنَّه ( حممد رسول اهلل ) فما مصريه ؟
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ال يرتدد مسل يف أنَّه ود كف باهلل و َّ
كذب رسوله صلى اهلل عليه وسل  .وكذلن من
يصفه ذا الوصف .

و ننذا البيننان يظه ن لطالننا احلننب الف ن وق اهلائلننة بننني ( س ـ ا َّــرحم َّــرحس )
وبني ( الم َّلذه ) ,وبني ( ْحمد ولا ا ) الذ يُنب ه َّ
البفنار ويبفن ون
به وبني ( حممد بن عبد اهلل ) الذ يعرتفون به وال يُنب ونه حبال .
لق نند ول ننت أن ننا َّ :
جمن ال س ننول ص ننلى اهلل علي ننه وس ننل تسن نامح بع نندم كتاب ننة ( ْحم ــد
ولا ا ) تف يقا مقصودا أريد به التف يب بني عدم البتابة وبني التنازل عن وصنفه
وسقت يف الووت نفسه ووله صنلى اهلل علينه وسنل  ( :و ا إنيـي َّرلـا
بال سالة .
ُ
ت هننذا م نَّتني يف السننياق و َّ
ندت ذلننن بتأكينندات يف
أكن ُ
ا وإم ك ـ ذي رماني ) وذك ن ُ
السياق نفسه .أالَ ي كل مسل ُمنصف ُل َ هذا الَّجنل وافنرتاءَهُ عل َّني هنذه الف ينة
العظيمة .

 -6وال فاحل معلقا على كالم النوو مستفيدا منه  ( :وهذا يدل على أننه مل يبنن

حمو رسول اهلل من البتابة حموا ل سنالته فبينف يقنال عنهنا جمهننا أصنل منن األصنول ..
) اخل .
 -أقا :

 -5من وال َّ
أن حمو ( رسول اهلل ) من البتابة حمو ل سالته بينه وأين هذا القول ؟
هنت على تعسفن و لمن .
أُن ُقله لنا بنصه وفصه وجمالَّ فقد ب َ

وأمننا وننو َّ :
جمن كتابننة ( بس ن اهلل ال ن محن ال ن حي ) وكتابننة ( حممنند رسننول اهلل ) مننن
نقت أدلَّنيت علنى ذلنن
األصول فهذه وجهة نظ أر َّأهنا صحيحة العتبارات ووند س ُ
اننري م نَّة ومنهننا َّ
أن البسننملة أصننل يف كتابننة سننور الق ن آن ال بُن َّند منهننا و َّأهنننا أصننل يف
مباتب ننة رس ننول اهلل ص ننلى اهلل علي ننه وس ننل جم املل ننوا خ ننالل دع ننوهت جم اإلسن ننالم
واإل ان ب سالته .
وك ننذلن كتاب ننة حمم نند رس ننول اهلل يف البت ننا ال ننيت ك ننان يبع ننث ننا جم مل ننوا ال نندنيا
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وجباب هتننا ؛ينندعوه فيهننا رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل جم اإلسننالم وجم اإل ننان
ب سالته صلى اهلل عليه وسل ,فال ب ّد من كتابتها .

فأعتقد أن ذلن أصل يف اإلسالم يلزم من ي اسل امللوا واريه كتابيا أن يبتبهنا ال
سيما جمذا كان تبلي ال سالة ال حيصل جمال عن ط يب املباتبة .
والعلماء يقولون  :هنذا احلنديث أصنل يف كنذا ,وهنذه ا ينة أصنل يف كنذا وكنذا وهنذا
العمننل مننن رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل أصننل يف كننذا  ...وال يعننرتي علننيه
أهل العل .
فمننا بننال احلداديننة اجلدينندة تستشنني ،اضننبا ,وتقنني النندنيا وال تقعنندها علننى اعتبننار

كتابة ( س ا َّرحم َّرحس ) وكتابة ( ْحمد ولا ا ) أصلني ؟!
أال جمنه اهلو والشغا .

وها َّ
أن هذا خطأ-وما هو خبطإ, -فهنل فينه تعظني السن اهلل وصنفته ول سنول اهلل
صلى اهلل عليه وسل ورسالته أو هو هدم هلما ؟!
جمننَّنن تب ن مننن احلبَّننة وُ نبَّة (!) ألننَّنن فننارع العقننل والينندين مننن احلجننج علننى أباطيلننن
فتذها ت مي األب ياء بالبوائب .
 َّمسأَّة َّثاَّثة  :إ ا َرَة ألرى : وال فاحل يف (الصارم املصقول ص " : ) 27-21وال احلافأ ابن حج رمحه اهللض ننمن فوائ نند احل ننديث ال ن نوارد يف ص ننلح احلديبي ننة  " :ويف احل ننديث -أيض ننا -فض ننل

االستشارة الستخ اج وجه ال أ واستطابة ولنوب األتبنا  ,وجـا ز عـا َّمسـاْحة

َي أْر َّـ يدَ ( )1و حرمـا َّضـس ْـا َّـ َكـ قادحـار َـي أصـل إ تعـس

َّـ

( )1كننالم احلننافأ عليننن ألنَّننه وننال  ( :وج نواز بعننه املسنناحمة يف أم ن النندين واحتمننال الضنني مننا مل يبننن وادحننا يف
أصله  . ) ..فل حيص ها يف املستحبات فق ،كما تفعل أنت !
واحلننافأ -رمحننه اهلل -مننن أعلن الننناس بن َّ
نأن رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل وأصننحابه رضنوان اهلل علننيه ونند حتلَّلنوا مننن
نسننبه حبلننب رؤوسننه وحنن هننديه وتنكه للطنواف والسننعي يف عمن هت َّ
وصنندوا عننن املسننجد = =
ألهنن ونند أُحصن وا ُ
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طرَقار َّلسالْة َي َّحا و َّصالح َي َّمآ لا كام َّ َـي حـا ضـع
َّمسلمس أو قاته "

ووننال ابننن بطننال يف رن حه لصننحيح البخننار ( " : )11/1ووننال القن طى (كننذا!) :
ويف كتابه -عليه السالم -بامسن الله  ,ومل يأب عليه أن يبتبه جمذ مل يبن يف
كتابة ذلن نقه ريء من ر وط اإلسالم ,وال تبديل ريء من ر ائعه " ..
ووننال الشننيخ عبنند العزيننز بننن بنناز -رمحننه اهلل ( -يف ر ن ح كتنناب التوحينند ص ) 17
عند حديث ذات أنواط ,واستعظام ال سول لام وجمنباره له  " :هنذا يندل علنى أن
االعتبار باحلقائب ال باأللفاظ؛ ألهن طلبوا رنيئا يعظموننه ويتنكنون بنه كمنا فعنل بننو
جمس ائيل ,وجمن اختلفت ألفاظ الف يقني فالباطل باطل وجمن اختلفت األلفاظ".
فينبغنني جممعننان النظ ن يف القينند الننذ ذك ن ه احلننافأ  " :مننا مل يبننن وادحننا يف أصننله"
واملقارنة بيننه وبنني كنالم املندخلي وم يدينه ,بنل جمن املندخلي بزعمنه َّ
"
أن حمنو
رسول اهلل " أصل( )1ود وافب اخلوارج احل ورية يف فهمه ,فهذا هنو عنني منا احتجنوا
بننه علننى أمننري امل ن منني علنني -رضنني اهلل عنننه -حينمننا نننا ه عبنند اهلل بننن عبنناس -
رضي اهلل عنه, -وهي املسألة الثالثة يف احتجاجه عليه جمذ والوا له  " :جمنه حمنا
نفسه من أمري امل منني فهو أمري الباف ين ".

احلن ام ؛وهننذا فيننه تن ا واجبننات هن معننذورون يف تكهننا ,وهننذا داخننل يف وننول احلننافأ  ( :وجنواز بعننه املسنناحمة يف أمن
الدين  . )..وود وال تعا ََ ( :نإ وم أ ن
س َر نْ َ َّ َوه ود ن ) ( البق ة . )106
و
ُحص ورتُ و ََ َما ولرَـ وس َ
ووال ابن عباس رضي اهلل عنهما  ( :قد أُ ن
حصـر ولـا ا صـلى ا نلسـ ولـل ئ َحلـق وألـ ئ وجـاْا نسـا ه ئ
ونحر هدَ ئ حرى نرمر ناْار قا الر ) رواه البخار (-612/2ح. )1711
أنت يا فاحل ال ت املساحمة و م اعاة املصاحل واملفاسد جمالَّ يف املستحبات ! .
و َ
( )1أنننا مل أجعننل حمننو رسننول اهلل أصننال ,وجممنننا ولننت تسننامح بعنندم كتابننة بسن اهلل الن محن الن حي  ,وتسننامح بعنندم كتابننة
حممند رسنول اهلل  ,فاخرتعنت أننت منن هنذه العبنارة الصنحيحة السنليمة أن ربيعنا يقنول بنأن رسنول اهلل تننازل عنن رسننالته
علي عن اخلالفة وجمم ة امل منني -حذوة ال ُق َّنذة بال ُق َّنذة !
افقت اخلوارج -الذين جعلوا حمو البتابة تنازال من ٍّ
فأنت الذ و َ
فال تُغال ،وال تُقلا األمور ,فمالن من خمن ج عنن منذها اخلنوارج ,بنل أننت أرند مننه ,فهن مل تعلنوا تسنامح رسنول
اهلل بعدم كتابة حممد رسول اهلل ,بل وال جعلوا حموه لبتابة حممد رسول اهلل تنازال عن رسالته ,وجممنا فاحل هو النذ جعنل
التسامح بعدم البتابة تنازال .
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فحجه بقوله صلى اهلل عليه وسل  " :اكتنا ينا علني هنذا منا اصنطلح علينه حممند
ابن عبد اهلل" وال " :فواهلل ل سول اهلل خري منن علني ,ومنا أخ جنه منن النبنوة حنني
حما نفسه ".
فخصننمت اخل نوارج املاروننة ,وخ ن ج مننن خصننومته ,ابننن عبنناس-رضنني اهلل عنهمننا-
ومعه أهل السنة.
وال ابن حزم -رمحه اهلل -يف اإلحبام يف أصنول األحبنام (ص )1021عنند كالمنه
عن كون عمار تقتله الفئة البااية ووول من وال جممنا وتله من أخ جه فبلن ذلنن علني
بنن أي طالنا -رضني اهلل عننه -فقننال  " :ف سنول اهلل صنلى اهلل علينه وسنل جمذا هننو
وتننل محننزة" ,..." ,وكننذلن وصننة علنني -رضنني اهلل عنننه -يننوم القضننية بينننه وبننني أهننل
الشام جمذ أراد أن يبتا علي (أمري امل منني) وأنب ذلن عم و ومن حض منن أهنل
الشام ووالوا  :اكتا امسن واس أبين ففعنل ,فقالنت اخلنوارج ملنا حمنا أمنري املن منني:
ود خلعت نفسن .فناحتج علنيه بنأن رسنول اهلل صنلى اهلل علينه وسنل فعنل ذلنن,
جمذ أنبن سنهيل بنن عمن و حنني القضنية ينوم احلديبيننة أن يبتنا يف البتناب (ْحمــد

ولا ا) َمحا "ولا ا" وكتنا (ْحمـد ـ نُّـد ا) فقنال علني :أتن ون
رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل ْحــا نفس ـ ْـ ـ َّلُّ ــا جمذ حمننا (ول ــا ا) مننن

الصننحيفة ؟ وننال أبننو حممنند  :وهننذا كالننذ يف وصننة عمننار س نواء س نواء ,وال منندخل
للقياس ههنا ,وجممنا هو جميتساء بالنى صلى اهلل عليه وسل ,وكال األم ين حمو من رق
,ل ننيم أح نندمها مقيس ننا عل ننى ا خ ن ,وهب ننذا األم ن ح ننديثا وو نند ا وجم ي ننوم القيام ننة
,وليم جمذا كتبت (نار) حمي امتحت النار من الدنيا.
وهي ْ جلام َّخا وج وضع نقاَّه ئ إ كانا أنر ار جهاالر ئ ل قاَّه

َي هي ها َّقساس َّمحققئ ألنه قالـا ْحـا َّخالَـة نـ نلـيئ نلـى ْحـا
لم ْ َّصحسفة! وهي قساس َشُّ نقـاَّه ئ وقـد نلـ كـل

ْسـكة نقـل

أن إ ْحست لاو ْ َّاح َإنها ال تمرحي يَّ ْ َّصدوو" هـ.
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 -أقا َّ :رعلسق نلى هي َّكال ْ وجهس :

َّ -5اج ـ ـ ألو  :ليت ننن اس ننتفدت م ننن ك ننالم عل نني وم ننن ك ننالم اب ننن ح ننزم ه ننذا

ن ,واألس نوأ مننن ذلننن أنننن ت ينند أن جتعننل مننن كالمهمننا وفقههمننا
ف جعننت عننن َاي ن َ
حجنة لنن وهنو علينن ,وهنو حجنة ل بينع ومنن أينده ,فعبارهتمنا "ْحـا (ولــا ا)"

و"ْحا نفس " أرد ببثنري علنى منذهبن منن ونول ربينع  " :تسنامح رسنول اهلل بعندم

كتابة حممد رسول اهلل " ,فعلى منذهبن النذ ت جنف بنه علنى ربينع مهنا كناف ان وأمنا
عند املسلمني وعند ربيع وجمخواننه ال ال  ,ألن وصندمها واضنح  ,وسنياق كالمهمنا
ينؤمها ,كما أن سياق كالمي وما فيه من ويود واحتياطات وتوضيحات أكث مما يف
سننياق كالمهمننا  ,وذل ننن ينننؤين  ,ومننع ذلننن ت جننف علن َّني أراجيننف خيجننل منهننا
اخلن نوارج وس ننائ أه ننل الب نند ,وه ننذه األراجي ننف القص نند منه ننا جمون ننا الن نناس بب ننذبن
ومنهجن التبفري .
ندا وتتلن َّنون فتظه ن للننناس ا ن خبننالف مننذهبن ؟ فتم ن
أي ناَ فنناحل ! كيننف تُغين نُ جلن َ
علننى كننالم أر ن ّد مننن كالمنني -علننى مننذهبن املنندم  -م نَّ الب ن ام (!)  َّ ,ال تبتفنني
رئت ).
ذا امل ور فرتتقي جم درجة االحتجاج به َّ
علي ( جمذا مل تستح فاصنع ما َ
َّ -4اج َّثاني َّ :
جمن كنالم ابنن حنزم حجنة علينن ,ووياسنن يشنبه ويناس اخلنوارج
وأحبامننن أرنند مننن أحبننامه ,وعننندا وعننند حزبننن مننن اجلنننون واجلهننل وضننعف
العقول ر مما عند اخلوارج ,فاخلوارج واسوا حمو اخلالفة عن علي على حمنو امسنه منن
الصحيفة .
وفاحل وحزبه سلبوا هذا الط يب يف القياس  ,بل أسنوأ مننه حينث جعلنوا ونو جمن
رسول اهلل تسامح بعدم كتابة حممد رسول اهلل حموا ل سالته وتنازال عنها .
وجلهل فاحل وابائه مل يدرا علة هذا القياس ووجه الشبه بينه وبني اخلوارج.
ولقند أعمنناه اهلل عننن جمدراكننه عقوبننة لننه علننى لمننه  ,وليشننهد بنفسننه ومننا خطتننه يننداه
على نفسه .
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فلله احلمد على انتصاره ألنصار دينه والذابني عنه ,وحنن والنناس كلهن ي مننون
أنه جمذا حميت سورة من لوح فإهنا ال محى من الصدور .
لبن مذها فاحل واخلوارج املعانند يقتضني حموهنا ,ومنن هننا ونالوا منا ونالوا منن
الظل والباطل .
 وننال فنناحل (يف صننارمه ص ( : )26وحننال ربيننع يف تيننع املسننائل الننيت طبَّنب جهلننهعلي ا أحبامه اجلائ ة كما وال ابن حزم -رمحه اهلل -يف جهنل
علي وأصدر ّ
فيها ّ
اخلوارج وخواء عقوهل وسفاهة رأيه ) اهن.
 -أقــا  :جمنَّن مل أ لمننن بشننيء أبنندا يف تيننع املسننائل الننيت ناوش نتُن فيهننا وال يف

أحبنامي ,وجممنننا نصننحتُن عننن لمننن للننناس وأحبامننن اجلننائ ة ,الننيت تنطننو عل نى
أرد أحبام التبفري ,ونصحتُن عن وواعد وأصول فاسندة ,فنذهبت حتنارب وتقلنا
األمننور وتتجننف بالباطننل كمننا يف كالمننن هننذا واننريه ,وأنننت الننذ تنندعو جم التقلينند
لمت ربيعا يف كل ما تنسبه
األعمى وتتعصا لذلن وألرائن الباطلة ,وأنت الذ
َ
جمليه ,ويف أحبامن عليه وعلى جمخوانه السنلفيني منن علمناء وطنالب علن ودعناة جم
اهلل ,وأنننت وحزبننن اجلهننال أرننبه بنناخلوارج يف خنواء العقننول وسننفاهة الن أ ,والسننعي
يف جمسقاط املنهج السلفي وعلمائه .
َّ
استدل بأبيات البن القي حيث يقول :
 َّالعل مع فة اهلد بدليننله منا ذاا والتقليد مستنويان
وتع من ثوبني من يلبسهمنا يلقنى ال د مبذمنة وهوان
ثوب التعصا بئست الثوبان
ثوب من اجلهل املكا فووه
زينت ا األعطاف والبتفان
وحتل باإلنصاف أفخ حلة
 أقـا  :ومنن العجنا أن حتنتج بأبينات ابنن القني -رمحنه اهلل -وهني تنطبنب علينننوعلى حزبن فال تننزهلا على أهل السنة وعلمائه الدعاة جم البتاب والسنَّة .
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فأنننت وحزبننن اجلهننال الننذين تلبسننون ثينناب اجلهننل والتعصننا األعمننى ,واننريك هننو
املتحلي بالعل واإلنصاف .
 َّ وننال فنناحل  ( :و ننذا فننإن اخلنوارج أف ط نوا مبننا اعتقنندوه أصننال ,وعقنندوا عليننه والءوب اء فبف وا وربيع فّط مبا اعتقده أصال وعقد علينه هنو ومنن تبعنه والء وبن اء يضنلل
خمالفه وتعل أصوله فاسدة!! ويأم ج ه !! واحلب بنني هنذين الطن فني املنذمومني :
اإلف اط والتف ي : ،الغلو والتقصري :
وال تغل يف ريء من األم واوتصد كال ط يف وصد األمور ذمي
وجمن م ننا ذك ن نناه لب نناف يف ه ننذا املق ننام اهل ننام ال نندويب فه نني حج ننج كث ننرية ,وأدل ننة
متظنناف ة ,وفننيه مننن كننالم أهننل العل ن  ,وكننل ذلننن يظه ن بوضننوح أن هننذه املسننائل
ليست من األصول كما يزع املدخلي ومن معنه فنال دلينل هلن نا علنى منذهبه يف
التنازل عن األصول .
وفيما أوردناه مقنع لطالا احلب ونارد الصواب ,ولو ذهبنا نستقصي كالم أهل
العلن لبننان بسننطا ال حاجننة جمليننه ,وهنننا يقننف القلن  ,وحيجن الفننارس عننن اإلونندام ,
واحلمد هلل على عظي ألطافه ,وعمي توفيقه واهلل املستعان وعلينه النتبالن وال حنول
وال ووة جمال باهلل.
جمذا مل يبن عون من اهلل للفىت

فأول ما ت عليه اجتهاده ) ا هن .

 أقا  :ا أكُّرَّ
جمن يف ما نقلتَه عن ابن حزم يُدينُن بأنَّن على منهج اخلوارج واملشا ة بينن وبيننه
يف الشَّغا القائ على اجلهل واهلو واضحة .
وبيان ذلن َّ
أن أسالفن اخلوارج رغبوا على اخلليفة ال ارد علني بنن أي طالنا ومنن
كفن وه نا ومنهنا َّ :
معه من الصحابة وسائ املسنلمني بنأمور َّ
رضنيأن عليًّنا
اهلل عنه -تسامح يف عدم كتابة ( نلي أْسر َّمإْلس ) تلبية لطلا أهل الشام بأن

26

يبتننا ( نلــي ـ أ ــي طاَّــأل ) بنندل ( نلــي أْســر َّمــإْلس ) فنوافقه علننى هننذا
الطلا من أجل املصلحة وتع البلمة فبتا ( نلي

أ ي طاَّأل ) .

نت أم ننري
فش ننغا علي ننه اخلن نوارج وو ننالوا  :و نند حم ن َ
نوت نفس ننن م ننن جمم ننارة املن ن منني فأن ن َ
الباف ين فتُا من هذا البف (!) .

وملا نا ه ابن عباس-رضي اهلل عنهما -يف هذه القضنية ( )1ب َّنني هلن َّ
أن عندم
َّ
كتابة ( أْسـر َّمـإْلس ) أو حموهنا لنيم معنناه التننازل عنن جممنارة املن منني  .كمنا َّ
أن
حمو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل يوم احلديبية كتابة ( ولـا ا ) ,وأمن ه ببتابنة
نُّد ا ) بندال عنهنا لنيم حمنوا ل سنالته ؛فنأدرا كثنري مننه أو أكثن ه

( ْحمد
َّأهن كانوا على باطل فتابوا جم اهلل ورجعوا جم احلب والطاعة واجلماعة.

وفناحل واحلداديننة اجلدينندة سنلبوا يف التعامننل معنني ومننع السنلفيني مسننلن اخلنوارج مننع
علي وأصحابه ! .

( )1جمرارة جم احلديث الذ رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( )112/1من رواية أي زميل وال حدث عبد اهلل ابن عبناس
وال ملا خ جت احل ورية اعتزلوا فقلت هل  :جمن رسول اهلل صلى اهلل علينه وسنل ينوم احلديبينة صناحل املشنكني فقنال لعلني
اكتا يا علي هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل ونالوا لنو نعلن أننن رسنول اهلل منا واتلنناا ,فقنال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  :امح ينا علني ,اللهن جمننن تعلن أين رسنولن امنح ينا علني واكتنا هنذا منا صناحل علينه
حممد بن عبد اهلل ,واهلل ل سول اهلل خري من علي ,وود حما نفسه ,ومل يبن حموه ذلن حاه من النبوة أخ جت من هذه
,ون ننالوا نع ن ن " وأخ جن ننه عبن نند ال ن ن زاق يف مصن نننفه( )160-151/10والنسن ننائي يف البن ننن ( )111-110/7حن ننديث
( -150/2
(, )1522والط ن نناين يف البب ن ننري ( )111-111/10ح ن ننديث (, )10501واحل ن نناك يف املس ن ننتدرا
, )152والبيهقي يف السنن البن ( )170/1والضياء يف املختارة (. )111-110/10
ف ننإن و ننال وائ ننل  :جمن ك ننالم اب ننن عب نناس ال ننذ تداول ننه األئم ننة حمف ننوف بق ين ننة من ننع وص نند املع ننف الباط ننل  ,ه ننذا باإلض ننافة
جم واوعه وجم انه الذ ال يشن فيه .
ال
ولت  :وهذا ما أدين اهلل به  ,ويدين به كل مسل  ,من ووت أن واهلا ابن عباس جم ا ن  ,لبن هذه الق يننة
تنفع وال جتد ريئا يف منهج فاحل واحلدادية املهلن الذ تسلطوا به على الش فاء  ,الذ ال يلتفت جم الق ائن والذ
ال يلتفت أهله جم لدالئل الواضحة .
ولو وال هذا البالم عامل معاص ألواموا الدنيا عليه وأوعدوها ,انطالوا من مننهجه املندم ,و علنى ذلنن أدلنة منهنا
أهن أواموا الدنيا وأوعدوها على كالم ولته ,أخف مما واله ابن عباس ,وتداوله العلماء ,مع أنه ود حفته ون ائن كثنرية فلن
حتجزه بن اءة البنالم ,وال منا حفنه منن ون ائن ,وال منا تناله منن تأكيندات وبياننات ,تندحه افنرتاءاهت بنل منا زادهن جمال
عتوا وعنادا ,واألدهى واألم أهن ولَّدوا منه ما يقتضني أعظن أننوا البفن ,فقنالوا جمن ربيعنا يقنول  :جمن رسنول اهلل صنلى
اهلل عليه وسل تنازل عن رسالته  (,كُّرس كلمة تخرج ْ أَا هه إم َقاَّام إال كي ار ) .
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فقالننت احلداديننة  :جم َّن وننول ربيننع ( جم َّن رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل تسننامح
يف عنندم كتابننة حممنند رسننول اهلل ) معننناه ( َّ
أن رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننل تنننازل
عن رسالته ) !! ونسبوا ذلنن جملينه ببنل وواحنة ,واصندين بنذلن تبفنريه وتبفنري كنل
مننن ي يننده ,جمال أن الفن ق بينننه وبننني اخلنوارج َّ
أن اخلنوارج  -علننى ضننالهل ورن ه -
عن ننده ر ننجاعة وص ن احة ,فص ن حوا ب ننالتبفري ,واحلداديننة جبن نناء ,وأه ننل تقيَّ نة ,فل ن
ت ؤوا على التص يح بالتبفري .
 أقا  :ويف منا ة واحدة من ابن عباس ت اجع أكث اخلوارج وتابوا جم اهلل تعنامن لمه وارتدعوا وأنابوا واوتنعوا حبجة ابن عباس أ ّن حمنو البتابنة ال يعن جمسنقاط
النبن َّنوة ,وال جمسننقاط خالفننة علنني  ,وكننان التننائبون منننه كمننا يف مصنننف عبنند الن زاق
عش ون ألفا .
أن وول القائل َّ (:
واحلدادية رأوا َّ
جمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسنل وند تسنامح
بعدم البتابة ) يع جمسقاط رسالته (!)
نت للحداديننة مقنناالت حتننو ُحججننا كثننرية تبننني كننذ و لمهن فلن
ولقنند كتبن ُ
ت ُُح ا يف ضمائ ه ساكنا من الباطل واهلو ومل تن جعه
تُقنعه ومل ت دعه ومل ُ
عن لمه اخلطري اهلادف جم التبفري (!) .
هننذا باإلضننافة جم َّ
أن كتابت نني هلننذا ( التس ننامح ) كانننت حمفوفننة بأدلَّننة وو ن ائن ت ن د
امل من عن أ تفبري يف أ ريء ممَّا أودم عليه احلداديون ونسبوه جم َّ .

نت ذلن م ارا وتَب ارا ممَّا يُكد أ َّن هذه احلدادية أسوأُ حاال من اخلنوارج وأرند
وود بيَّ ُ
ُلما وُ تا وجمص ارا على الباطل والظل .

ا وجمنصاف َّ
نتج بنه فناحل منن كنالم ابنن
وعلى ُك ٍّل فقد َّ
أن ما اح َّ
تبني لبل ذ لُ ٍّ
حنزم -رمحنه اهللَّ -
نث ال يُندرا فناحل (!) وذلنن مننن
فإمننا هنو حجنة وتأييند منن حي ُ
استدراج اهلل له وسووه له جم احلف اليت حف ها لغريه فارتط فيها (!)
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َّ َّ
جمن طعننن ابننن حننزم يف اخل نوارج باجلهننل وضننعف العقننل  ...جم آخ ن ه ينطبننب
على فاحل وحزبه احلداد ,بل لو أدركه لقال فيه ر ا مما وال يف اخلوارج (!) َّ
ألن

اخلوارج  -على ضالهل  -أهل صدق وعبادة .

وه الء احلدادية أهل كذب وفجور ومساوئ أخ منها سوء أخالوه .
و مأخذ على ابن حنزم -رمحنه اهلل -يف هنذا البنالم وهنو جمنبناره للقيناس (
وينناس وضننية علنني-رضنني اهلل عنننه -يف حمننو البتابننة علننى وضننية رسننول اهلل صننلى اهلل
عليه وسل يف احلديبية ) يف حمنو البتابنة أيضنا  ,فالقيناس فيهنا واضنح يف كنالم علني
وكالم ابن عباس .
وو نند أث ننف اب ننن الق نني عل ننى احتج نناج اب ننن عب نناس عل ننى اخل نوارج  ,واعت ننن وياس ننه
أحسن القياس وأوضحه  ,انظ جمعالم املووعني (. )215/1
وو ن ن ن نند تقبَّن ن ن ننل ف ن ن ن نناحل جمنب ن ن ن ننار اب ن ن ن ننن ح ن ن ن ننزم للقي ن ن ن نناس  ,ف ن ن ن نال أدر ع ن ن ن ننن مع ف ن ن ن ننة
أو عن جهل  :وأحلى األم ين ُم (!!) .
وألسرر َ :قد تُّـسذ َّلقـاوا َّكـرَ جهـل َـاَّح و َرر تـ ونـد َهمـ َّمـا َلقلـ
ْ ـ كــال َّعلمــا َهــا كحاطــأل َّســل (!) َلقــل َّكــال َم ـ و أنذـ َّ ـ وهــا نلس ـ

وَُضس إَّى َّـ وْـي أل رَـا مثاَُّّـ وْعاَُّـ وَُحـاو إضـفا هـاالس َّلذز هـة
و َُّّعد ن نقائص َّمعروَة وَّسس َّـ لاَعـ نلـد ا تعـاَّى ونلـد ْـ َعـر

و قع وحقسقة حاَّ .

َّمهلكة
عاَي َّمسلمس ْ هيه َُّّالَا و َّرز َا ُ
نسأ ا تعاَّى أم َُ َ
إ ذم وذلا َّسمسا َّ ودنا
وآلر دنا نا أ ن
ول َّعاَّمس .
َم َّحمد ا ي
وصلذى ا وللذ نلى نُّسلا ْحمد ونلى آَّ وصحُّ أجمعس .
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كتبه :
رَبيع بنُ هاديّ بن عُمَري املَدخَليّ
 02شـــوال 6201هـ
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