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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
لزمان ال أجد لهه امن أعاجيب هذا فإن أبا احلسن املصري املأريب أعجوبة : أما بعد 
ًا   ويتمتههع بقههدرة هاعلههة علههى تقليههب ا مههور يف القههدرة علههى الةروههرة ولةههرة ال ههالم نظهه

وجعل احلق باطال  والباطل حقها  والظهام مظلومها  واملظلهوم الهايا  املها  ونلبها  ن سهه 
لبهها  التقههول والههورل ا ونلبهها  ا بريههاا لبهها  ال جههار ااههدام  امل سههدين الظههامل  ا  

 .لما فعل ذلك يف عدد من أشرطته 
مههارة نههادرة يف ههذه امليههادين ن  درجهه ال يلحههق ممها يهدل علههى طهاة طويلههة راسه ة و 

 .فيها وال يبلغ فيها شأوه 
اسههتمع ن  أشههرطته وأشههرأ شههيتا  مههن لتاباتههه فههأي ننسههان عوههده مسهه ة مههن عقههل وملعههة 

 .من الذلاا يدرك هذه الص ات ويدرك مدل رسوطه فيها 
دماه الهيمن شد أعدَّ اها العهدة لعلهه موهذ وطته  شههذا الرجل صاحب فتوة عظيمة  نن

 .أو من شبل ذلك 
 دفع ههذه ال توههة ن  ا مههامتههومهن أهههم ا مهور أن مههن وراعهه ووراا فتوتههه رجههاال  وأمهواال  

 .ولل يوم تزداد  هورا  ملموسة   اهرة وتغذيها وتؤججها وهذه أمور
ولقهههد بهههدأ أبهههو احلسهههن هههههد هعهههالن حربهههه وفتوتهههه بهههالله  با صهههول والتأصهههيل مو ههها  

أنهههه ههههو املوقهههذ اهههذه الهههدعوة مهههن ال و هههى للهههدعوة السهههل ية لهههً مؤصهههلة  للرعهههال أن ا
 . (1)هبا نزالذين اللوالضيال 

                                                 

 .وبتس  هذه الرؤية ( 1) 
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أصهول الهدعوة  جانب مهم مهن مث شرل يقذف هبذه ا صول اليت هتدف ن  تقويض
تضهموتها نصهوا القهرآن والسهوة  اليت شامه  عليهها موهذ بعه  اهلل ًمهدا  السل ية 

الصحابة والتابع  ام بإحسان وأعمة اادل ودون  يف لتهب العقاعهد وح تها محاية 
 .وا صول وعلوم احلدي  ولتب اجلرح والتعديل العام واخلاا 

يف ال يهههد ودهيهههدا  لل توهههة بدراسهههة اجلهههرح والتعهههديل  -نمعانههها  –لقهههد عههها أبهههو احلسهههن 
ويهتم ن صبغة علميهة سهل ية يهتم ن هبها مهن اخلهدال والتضهليل يده  سب م ره وللي  

 .هبا  تل عمن  رب الدعوة السل ية باسم التأصيل وباسم السل ية اليت 
 ن علمههااهم ال يسههمعون  مههن السههل ية ومبهها يتظههاهر بههه ا وفعههال  اعههدل بههه السههل يون
ًه بوهههاا  علهههى الظهههاهرو  ههههذا الهههدمار يف أشهههرطته مهههن "ومهههن بهههاب   هنهههم يعاملونهههه ولههه
 . " طدعوا باهلل اعدعوا له

ولعلههها  ا احلقيقيههة البدايههةوبههدأ يههد  لهه  الضههباب والظههالم وال أسههت يع أن أحههدد 
مث دعايته للتأصهيل مث  ا مث بداية دراسته لعلم اجلرح والتعديل ا من أول شدومه اليمن

ًالتابه نلاف الوبيل الذي أج  فيه   يفأطبار اآلحاد  ةنوارة فتو الشهبه علهى سهوة  ننه
 .رسول اهلل وعلى املوه  السل ي وأهله 
الهذي وههي تألي هه ل تهاب السهراو الوههاو  ا مث أتبع هذه امل يهدة مب يهدة لعلهها ألها

تلههك ا صههول الههيت لمههي املههوه   ا ا صههول السههل ية بعههض وجههه فيههه معاولههه لتقههويض
 .السل ي وتذب عن حيا ه وحياض هذا الدين مجيعه 

هههذه امل يههدة الههيت ب ههن هبهها دعههواه السههل ية يف الشههري  الرابههع مههن  بًبتههد صههرحلقههد 
ملاذا " حي  وجه نليه سؤال من أحد أنصاره ونصه " مهال  يا دعاة التقليد "أشرطة  
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عوهد الشهير ربيهع  (1)م تت لم من شبل أن لصل ههذه ال توهة وتبه  ا صهول ال اسهدة
 ." وعود هؤالا

بعهد الةوهاا م هرا  موهه علهى مهن -أجاب أبهو احلسهن علهى ههذا السهؤال ال هاجر بقولهه ف
أمهههها الشههههير ربيههههع فأصههههوله هههههذه موقو ههههة يف السههههراو مههههن عههههام "  : -نطوانههههه مسههههاهم
 .هه 1111

أنهها  ا أنهها أدري أنههه يعويهها ا أنهها أدري أنههه يقصههد  هبههذا يقههول وهههو ن سههه يف انتقههاده
و ههع  لتههاب السههراو الوهههاو وههو سههبع  ومههأ   ا أدري أنههه يقصههد  هبههذا ال ههالم

وأف ههههار اجلماعههههات  (2)لجانههههب اهفههههرا فقههههرة وفيههههها مواششههههة  ف ههههار الشههههير ربيههههع  
 .ا طرل لجانب الت ري  

ًه يههدرك العقههالا ألاذيههب أيب احلسههن  :أشههول  واه ايف تباليههه ودعههههبههذا التصههريري ولهه
 وأن هذه ال توة نمنها أبهتاله اهلل هبها ههانهه ا واه بأنه على حقاالباطلة بأنه مظلوم ودع

لههيت فضههحها اهلل وفضههحهم وشههد ألةههر هههو وأعوانههه مههن هههذه ا لاذيههب والههدعاول ا ا
 .وهتك أستارهم نصرة  ولياعه وأنصار ديوه ومحاته  ا ولشف حقيقتهم اهبا

 ؟يدل هذا العمل عالم 

                                                 

ال  فاسهههدة يف نظهههر أيب احلسهههن ه هههذا أصهههبح  ا صهههول السهههل ية املوبةقهههة مهههن ال تهههاب والسهههوة أصهههو ( 1) 
وحزبه الضال ا  هنها توتقهد سهيد ش هب و هالالته واهطهوان و هالالهتم ومجاعهة التبليهغ و هالالهتم وتهذود 

 .عن املوه  السل ي وحيا ه 
ه ههذا يعتهها نقههد أهههل البههدل وبيههان  ههالام بههاحلج  والااههه  نفههرا  ولقههد وصههف مههن يههدين سههيد ( 2) 

ش ههب بههاحللول ووحههدة الوجههود بههأهنم لههالة وعلههى رأ  هههؤالا الشههير ا لبهها  والشههير ابههن عةيمهه  والشههير 
ن فليس ربيع وحده هو الذي هةهل ال وزان والشير الدويش والشير ربيع ونهزل عليهم أحادي  اخلوارو ونذ

جانههب اهفههرا  بههل لههل مههن طهههالف أبهها احلسههن فهههو م ههر  لههال  مهمههها لانهه  موهههزلته ولههو اجتمههع علمهههاا 
ا دلة والااه  على خمال ة أيب احلسن لرماهم باجلهل والظلهم والغلهو وواشعهه اآلن وموش هه  مالسل ي  ومعه

 .  ول من علماا السوة ألا برهان وشاهد على ما تق
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 وبعههض أنههه ال لتلههف عههن أشههد أهههل البههدل عههداا يف نظههرهتم ن  املههوه  السههل ي -1
 .أصوله بأهنا فاسدة هذا من جهة 

نذ طصهههومتهم وا هههحة ومهههن جههههة أطهههرل ههههم أشهههرف وأو هههري مهههن أيب احلسهههن  -2
جلية وطصومة وعهداوة أيب احلسهن يسهلك فيهها مسهالك اجلبوهاا اخلونهة املهالرين وههم 

 .على ع س ذلك يف لالب أحواام 
أبو احلسن بي  الشر وامل ايد موذ زمن طويل فحاله تشبه حال املوافق  الذين  -3

نظهر املغشهي  أشهحة علهي م فهإذا جهاا اخلهوف رأيهتهم يوظهرون نليهك): شال اهلل فيهم 
 ( .اخلوف سلقولم بألسوة حداد أشحة على اخلً ذهبفإذا  ا عليه من املوت

طاع ههها  شلقههها  ال  (1)لقهههد لهههان يف زمهههن ا عمهههة ال بهههار ابهههن بهههاز وا لبههها  وابهههن عةيمههه 
ما لهان يسهت يع ذلهك وال  ا ه على السل ي  وموهجهم وأصواميست يع نعالن وورت

بأنهه أصهل فاسهد فضهال  يست يع أن يعلن عن أصل واحد مهن أصهول املهوه  السهل ي 
 .عن لل ا صول 

 هنهها للههها أصههول سههل ية يؤيههدها ال تههاب والسههوة ومههوه  السههلف مههن عهههد  ؟ ملههاذا
فلمهها ن لههان يرتعههد مههوهم طوفهها  الرسههول والصههحابة ن  يوموهها هههذا ومههوه  ا عمههة الههذي

ذهبوا ذهب طوفه وشوي دعم أهل ا هواا أعداا املوه  السل ي اذه املعرلة احلامسة 
 .املعرلة ال ويلة ا مد البعيدة الغور  ا يف نظر هؤالا ا عداا

فسههلقونا هههو وأعوانههه  ا -لمهها صههرح بههذلك-لقههد ذهههب اخلههوف يف نظههر أيب احلسههن 
 .وهم أشحة على اخلً بألسوة حداد ومن ورااهم 

 ؟وما دروا أن اهلل يوصر ديوه وأبقى حلمايته رجاال  وأي رجال 
ًهم لهبالد التوحيهد وسهاعر اجلزيهرة  هذه املعرلة اليت بهدأت بغهزو اهطهوان املسهلم  وله
العربيههة وهههي دههد ورههزر وترت ههع اهها رايههات وتسههق  حههل جههاا دور الةههورة ال ههال وههورة 

فاستمات واستماتوا معه لعلها ت ون القا ية على املهوه  ريب أيب احلسن املصري املأ
                                                 

 .لما لان يررف طوفا  من الشير مقبل لما أفادنا من يعرفه من السل ي  يف اليمن ( 1)
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ول وهم واحلمد هلل باؤا باازهة الو راا بعد هتدمي أصوام ال اسهدة ول هيم  ا السل ي
بعون اهلل ونصره اهذا املهوه  وبسهيوف ومعهاول السهوة مث اجتمهال  أسلحتهم ال اسدة 

 أههل السهوة ومن بقي من ا الرللمة أهل السوة على مواجهة هذا الزحف الغادر امل
 ا وهههم شلههة شليلههة جههدا  ال يؤيههدون أبهها احلسههن علههى أباطيلههه وأصههوله ال اسههدة و لمههه

وذلهك  هنهم م يدرسهوا  ا ونمنا حلسن  هوهم بقهي اهم أمهل يف أن يرجهع ن  الصهواب
ن   ريهق المن لل جوانبها ولو عرفهوا احلقيقهة النتهه  آمهاام وههم يف  واطالشه فتوته
 .نن شاا اهلل  فة حقيقتهمعر 

 :أصوله ال اسدة لقد شغل أبو احلسن الوا  ب
 . اأطبار اآلحاد وأهنا ت يد الظن وتلونه فيه -1
 .محل اجململ على امل صل وتلونه فيه  -2
 .وتالعبه فيه نصحري وال هندم  -3
 .وتلونه فيه نريد موهجا  واسعا  أفيري يسع أهل السوة وا مة  -1
 .نه فيه وتلو ال نقلد  -5
 .وتلونه فيه ون أصحاب الدليل  -6
 . (1)ليس  حد على الدعوة وصاية وليس يف الدعوة بابوات وال ماليل -7

 . والقصد بذلك الةورة على املوه  السل ي ونسقا  علماعه
 .وشد أسق ه اهلل وطيب آماله 

  :تعا  والقصد موها مجيعا  الذب عن أهل البدل ومحايتهم اليت يصدق فيها شول اهلل
مههن  الههذين مههن شههبلهم فههأتى اهلل بويههاهنم مههن القواعههد ف ههر علههيهم السههقفشههد م ههر )

 . (وآتاهم العذاب من حي  ال يشعرون  فوشهم
 :ولان من عوامل ومعاول هدم بوياهنم 

                                                 

ًي ا دلهههة الوا هههحة ( 1)  ولهههه أصهههول أطهههرل شهههد بيواهههها يف جوايتهههه علهههى ا صهههول السهههل ية وبيوههه  أنههها ولههه
 . عليها 
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ً ته ما لتب -1 الباطلهة علهى أطبهار  وشهبهه وأراجي ههيف دفع أباطيل أيب احلسهن  يول
 .اآلحاد

تلههك ا فاعيههل الهها لجههل موههها عتههاة  ا ارت بههه مههن طيانههات وبهه  ولتمههان بيههان مههاو 
أهل البدل بل لجل موها اليهود والوصارل مما يدل على أن الرجل يو وي على شر  

 .يس ه مب ره وليده لبً 
أنه فعل هذه ا فاعيل الو راا لوصرة أصهول الهروافض واخلهوارو واملعتزلهة والقدريهة  -2

أصهههول أههههل البهههدل أصهههل أههههل السهههوة وجههههودهم العظيمهههة الهههيت واجههههوا هبههها  وطهههذالن
جري ن  يوموا اا ا هذه ال توة من طليعة القرن الةذر شرن وشبهاهتم وأباطيلهم موذ 

 .هذا 
ًة الوا هههحة ونمجهههال الصهههحابة لقهههد طهههالف أبهههو احلسهههن أدلهههة ا ل تهههاب والسهههوة ال ةههه

والتابع  وأهل السوة وأهل احلدي  شاطبة وتابع ال رق الضالة ومع ذلك ال يسهتحي 
 . "ون أتبال الدليل"و "ون ال نقلد" : فيقول

شبه أهل الضالل والضرب ص حا  عن أدلة ال تاب  نبرازألا من  طيانةفهل هواك 
وم يهذلر نمامها  واحهدا   ا فلم يهاز موهها دلهيال  واحهدا   ا شراتوالسوة وهي تتجاوز الع
أشد  وأهلها فأي حرب على أدلة ال تاب والسوة ا وال أدلته ممن واجه أهل الضالل

 ؟من هذه 
تقليهد الهروافض واخلهوارو واملعتزلهة  : وأي تقليد للباطهل أشهد وأطبه  مهن ههذا التقليهد

طهذالن أههل السهوة ونصهر فهرق الضهالل  وأي طيانة ألا مهن ؟ وساعر طصوم السوة
 ؟ عليهم

 .نن بعض أهل السوة شد وشعوا فيما وشع  فيه : شد يتس  فيقول 
 :فوقول هواك فوارق عظيمة بيوك وبيوهم

 .أهل هذه البدل بيف تقليد من تأور  فهم وشعوا من حي  ال يشعرون -1
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ومهههها شههههام  نهههه لمهههها فعلهههه  أ  وهههههم م ي لعههههوا علههههى أدلههههة أهههههل السههههوة مث لتموههههها -2
 .  بتوبيههم أحد فعاندوا لما فعل

 .أن  أدلة أهل الباطل لما فعل  يازواوهم م  -3
ًة موها ًا  هذا التعلق هبؤالا ال يقبل موك  مور لة  : وأط

 .واك أنك صاحب الدليلادع -1
 . تقلد ودعاواك أنك ال -2
 (1)ا  عهن التقليهدوحربك املسعورة على أهل السوة بأهنم مقلدون وههم أبعهد الوه -3

 . السوةوأشد الوا  دس ا  بوصوا ال تاب و 
ولو م ي هن مهن ال هوارق بيوهك وبيهوهم نال مسهألة أطبهار اآلحهاد ل  هاهم ذلهك شهرفا  

 .ول اك طزيا  وعارا  وفضيحة 
 .ف يف وهم أصحاب احلق وا دلة الساطعة يف لل شضايا اخلالف 

جييز التقليد ويدعوا نليه ف يهف  ننن هؤالا الذين تتوارل طل هم ليسوا حبجة حل مل
 .صاحب الدليل وحيارب التقليدن يزعم أنه حجة مل وني ون

يعلهههم اهلل مههها أنههها أحهههب أن تعلهههوا  : وهوههها للمهههة مهههن املواسهههب أن أجههههر هبههها فهههأشول 
 .للمته ويظهر ديوه على ساعر ا ديان

                                                 

وال يغرنههك مهها تظههاهر بههه يف هههذا العههام ومهها لههبس بههه مههن ذلههر أشههوال بعههض العلمههاا يف بعههض أشههرطته ( 1) 
ن أطبههار اآلحههاد ت يههد نفإمنهها ذلههك مههن م ههره وتالعبههه مث هههو ال يههزال يف واد وهههم يف واد آطههر هههم يقولههون 

بهل ن  احتمهال  ي نهنها تهؤول ن  نفهادة الظهنالعلم اليقيا وهو يقول بأهنا ت يد العلم الوظهري االسهتداليل أ
ًة الهيت شهذف هبها علهى أطبهار اآلحهاد مبها فيهها  الوهم وال ذب ومهع ههذا فهإن نصهراره علهى تلهك الشهبه ال ةه

أطبههار الصههحيح  وشراعوههها جيعلوهها نشههك يف هههذا االدعههاا الههذي يدعيههه بأهنهها ت يههد العلههم الوظههري ال سههيما 
 . من املسافات ب  أهل السوةوهو ال ذوب املتلون ف م بيوه و 

نهه نذا ارتقههى ص هعدا  فإمنهها يرتقههي ن  أ هعف مههذاهب أههل ال ههالم مةههل ابهن فههورك والغهزايل واآلمههدي الههذين ن
 .يقولون نن طا اآلحاد نذا ح ته القراعن أفاد العلم الوظري ف م هو البون شاسعا  بيوه وب  أهل السوة 
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ويعلههم اهلل أنهها أحههرا أشههد احلههرا علههى أن رتمههع للمههة املسههلم  علههى احلههق وأن 
علههتهم شههيعا  لههل حههزب مبهها لههديهم فرحههون يوبههذوا لههل أسههباب ال رشههة الههيت فههرشتهم وج

سهههواا مهههن ذلهههك لانههه  تلهههك ا سهههباب عقديهههة أو موهجيهههة بهههل حهههل ولهههو لانههه  يف 
 .ال رول 

ويعلههم اهلل أنهها أحههرا بصهه ة أطههك أن رتمههع للمههة السههل ي  واملوتمهه  ن  املههوه  
السل ي وأسعى ب ل ما أست يع للتأليف بيوهم ويعلم ههذه املسهاعي لةهً مهن الوها  

مهههن يعوهههيهم ههههذا ا مهههر لالشهههير صهههاا ال هههوزان والشهههير صهههاا بهههن عبهههد العزيهههز آل و 
الشهههير ولهههم سهههعي  يف روهههب ورويهههب ال رشهههة واالطهههتالف وأسهههعى لهههذلك ب هههل مههها 

 :أست يع
سههههواا فتوههههة عبههههد الههههرمحن عبههههد اخلههههالق الههههذي ناصههههحته سههههووات طويلههههة م اتبههههة  -1

 .ومشافهة فأىب نال ال توة وال رشة 
 .داد ومن معه فأبوا نال ال توة وال رشة ًمود احل أم -2
ًي يف دفع فتوته فأىب نال نعهالن  مأ -3 عدنان عرعور حاول  روب فتوته وسعى ل

 .ال توة وال رشة 
 .املغراوي ومن معه فأبوا نال نعالن ال توة وال رشة  مأ -1
صهحه أبو احلسهن املصهري املهأريب الهذي بهدأ بهاحلرب وال هني مهن سهو  وأنها أنا مأ -5

مشههافهة ولتابههة ولههم سههعي  يف نط ههاا فتوتههه فتههأتيا ال تابههات عههن اورافاتههه فههأرفض 
 .شبواا 

وتهأتيا فأصرفهم وأنصحهم بعهدم ال هالم فيهه  عوه وهو يتحرك ب توته وتأتيا ا ستلة
 فأنصري الساعل  بالعدول عوها وب هف ألسهوتهم عهن القيهل والقهال عن زالتها ستلة 

ًههاوي ف فتوته وأذاه عن الهدعوة السهل ية يف الهيمن  لعله يتذلر أو لشى ول وهه  ول
شههد بيهه  ال توههة والةههورة علههى املههوه  السههل ي وعلماعههه وطالبههه فلههذا ال يسههمع نصههيحة 

 .ناصري بل يب ش ب ل من نصحه أو شال فيه للمة حق 
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مساعل فرل  من أشرطته جلسة  ولقد ا  ررت بعد مواششته ال ويلة أن أطلع على
أشهههرطته السهههبعة الهههيت مساهههها القهههول ا مههه  وشهههري ه يف احلداديهههة مث  وعلهههىيف مهههأرب 
أصوله الباطلة اليت يو لق موها حلرب املوه  السهل ي وأهلهه  من هذه السبعةاست رو 

 .و وو  أن ذلك لاف لبيان حاله وش ع دابر فتوته 
ف ول هههن ال توهههة الهههيت  هههرب  أطواهبههها يف شلهههوب حزبهههه أرهتهههم أن ههههذا البيهههان لهههً لههها

 .وشرعوا ي البون ببيان هذه ا صول ومن أين أطذهتا 
ومع علمي أن هذا ال يلزما فقد شم  بتو يري أ ها مع بيهان خمال اتهه اها وال يهزال 
ن  اآلن من أشد الوا  خمال ة اا على ب الهنها ل وهه ال لال هها طلبها  للحهق والعهدل 

ادها ال تسههمري لههه مبقاومههة أهههل يف الظلههم وال ههني  ن أصههوله مههع فسهه هونمنهها نمعانهها  موهه
 .الباطل فضال  عن أهل احلق 

 .طالب احلق من بيا   صوله ال اسدة   -واحلمد هلل–على لل حال أست اد 
وأما من استح م  ال توة ود وه  مهن شلبهه فههؤالا أمهرهم بيهد اهلل نن شهاا ههداهم 

 .للحق ونن شاا أ لهم فيجعلهم يف باطلهم يعمهون 
ردود عليهه مهدة طويلهة لتشهاللي بهالرد علهى حسهن املهال ي شريوهه يف مث أعر   عن ال

ال ني ويف الغاية ويف التأصهيل ال اسهد ويف الهذب عهن أههل الضهالل ويف حهرب السهوة 
وأهلها مث تشاللي بأعمهايل وطهاليب وزواري مهن أول مجهادي ا و  حسهب مها أذلهر 

 .   الضرورة ن  ذلكن  هذا التارير ال أرد عليه نال يف ف ات نادرة نذا دع
 -املسه  -أما أبو احلسن فلم يضع  مهة احلهرب الظاملهة الهيت بيه  اها وأوارهها  انها  

أنه سيجهز علهى طصهومه وال سهيما الشهير ربيهع الهذي جعلهه ااهدف ا ول وا طهً 
 . يف هذه احلرب ال اجرة

ًة فاسههههدة م ا ألةههههر مههههن طههههان  شههههري ا  يف  فوعههههق بباطلههههه ليتههههة وشههههغب مبقههههاالت لةهههه
با لاذيب مما يدل أنه ال ي   وال يا طهوال ههذه املهدة الهيت شهغل القهراا والسهامع  
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شة بعض مغالطاته وتلبيساته في مناق –المسألة األولى  
 "قطع اللجاج " دمة كتابة  مق

ًا  عهن الهدعوة ن  اهلل والسهعي يف  ا فيها عما يو عهم يف ديوهم ودنياهم بل شغل لة
 .هداية من حيتاو ن  العلم وااداية 

بيعها  يدفعهه أنه صابر وسال  لوال أن ر  -بدون حياا من ال ذب-ومع ذلك يدعي 
فيهها لههه مههن فجههور فا ههري ولههذب م شههوف وومههد اهلل الههذي  ا ن  ال ههالم وال تابههة

ًة وهزاعم شويعة فصار الباعس للمها أمعهن يف ال هذب والةروهرة أزداد  فضحه مب از لة
 .طزيا  وسقوطا  

مث ال لجل من االدعااات ال ارلة أن طصمه شد عجز عن الرد عليه وأنه شد أحهرز 
 .زر  نه صاحب احلق الوصر املؤ 

ش هع " نن هذه االدعااات شد اجلأتا ن  التو يل بهه ودحهض أههم أباطيلهه يف لتابهه 
 " .اللجاو

 : وست ون مواششا  له يف املساعل التالية
 ."ش ع اللجاو"مغال اته وتلبيساته يف مقدمة لتابه  مواششة بعض -املسألة ا و 
مالحظات م يت اململ هة الشهير عبهد العزيهز آل ته يف امواششة مماح  -املسألة الةانية

 .الشير 
 .مواششته يف أطبار اآلحاد  -املسألة الةالةة
 .من فضيلة ا لل والشرب مواششته فيما يدعيه  -املسألة الرابعة
 .تلونه يف شضية ت  ً وت سيق الروافض للصحابة ال رام  -املسألة اخلامسة
  .تواسر اهحلادية مواششته يف شضية ال -املسألة السادسة
 . -رمحه اهلل-مواششته يف ن ي موقبة التجديد عن اهمام أمحد  -املسألة السابعة

يعهههرف اوهههراف ههههذا الرجهههل يف موهجهههه وأطالشهههه و هههعف ومبواششهههته يف ههههذه ا مهههور 
 . وبعده عن املوه  السل ي وأهله ديوهت
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 :وأوىن عليه من املقدمة بعد أن محد اهلل وأوىن عليه وصلى على نبيه ( 2ا)يف 
فاللهم أجزه عوا طً ما جازي  نبيَّا  عن شومه ورسهوال  عهن : " شال أبو احلسن   -1

احلهههق مهههن أفهههاا واشهههرح صهههدورنا لالتبهههال  أمتهههه جهههزاا مههها حهههذر وأنهههذر حهههل أفهههاا ن 
الصههادق ونن ت البهه  عليوهها اخلصههومة وا عههداا وأدفههع عوهها ليههد ال اعههدين يهها مههن ال 

 .يذل وليه وال يعز عدوه يا من جيً وال جيار عليه وحيب اهحلاح عليه يف الدعاا 
 فههإن االبهههتالا سههوة يف هههذا الهههدين ال ي ههاد يسههلم موهههه مههن أشبههل علهههى اهلل: أمهها بعههد 

أحسب الوا  أن ي لوا أن يقولوا آموا وهم ال ي توون ولقد :) بصدق لما شال تعا 
ونعهوذ بهاهلل أن ( فتوا الذين مهن شهبلهم فلهيعلمن اهلل الهذين صهدشوا ولهيعلمن ال هاذب  

 .ن ون من ال اذب  ونسأله مبوه ولرمه وجوده أن يوهزلوا موازل الصادش 
ي شمهههة رفهههع ن سهههه هبهههذا ا سهههلوب اخلهههالب الهههذي انظهههر أيهههها القهههاريا ن  أ: أشهههول 
 .ا لباب للب 

نظر ليف يصور أهل احلق والسهوة ملها أدرلهوا م ايهده وم ايهد مهن ورااه مهن أعهداا او 
على نصهرة احلهق والوشهوف  (1)للمة ألةرهماحلق والسوة احلاشدين املالرين فاجتمع   

الههههذين جعلههههوا مههههن أيب احلسههههن واجهههههة لتبههههؤن ورااه بههههأمواام يف وجههههه أهههههل الباطههههل 
 .وط  هم وم ايدهم 

وانظهههر نليهههه ليهههف لهههدل الوههها  هبهههذه الضهههراعة ن  اهلل بهههأن يعيهههذه مهههن أن ي هههون مهههن 
زله موهازل الصهادش  ا واهلل يعلهم والهذين عرفهوه يعلمهون أنهه مهن أشهد هال اذب  وأن يوه

 .لصادش  املموه  ومن أبعد الوا  عن موازل ا
ولقهههد شهههال وذال يف هههههذه ا يهههام نبهههأ تلههههك احلملهههة الشرسههههة : شهههال أبهههو احلسههههن  -2

يقودههها  -سههدده اهلل-وااجمههة العاتيههة الههيت يقودههها الشههير ربيههع بههن هههادي املههدطلي 
                                                 

 .وال يؤيده أحد من أهل السوة ( 1) 
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التهويهههههل ولميهههههل ال هههههالم مهههههاال حيتمهههههل :  هههههدي بهههههال ههههههوادة وشهههههعار ههههههذه احلملهههههة 
لة واجلههههرأة علههههى نطههههالق أشههههد عبههههارات وا ح ههههام العجيبههههة الههههيت ال دهههه  للعلههههم بصهههه

وهتيههي  ا حههداو وذوي ا لههراض الغامضههة علههى امل ههالف  ا التجههريري بههدون سههبب
 . (1)وزرل حوظل ال رشة ا والتهارو ب  أهل هذه الدعوة

أم أشهههل للقهههاريا ال هههرمي أن الرجهههل يتمتهههع بقهههدرة هاعلهههة علهههى تقليهههب ا مهههور  :أشهههول 
 ؟اخل... واملظلهوم الهايا  املهها   ا   والظهام مظلومهها ا وجعهل احلهق بهاطال  والباطههل حقها  
 .ل اليت احمل  نليها يف مقدمة هذا البح  جتذلر أطي لل ص ات هذا الر 

ًة مهههن علمهههاا الهههيمن أ ال تهههرل جهههرأة ههههذا الرجهههل علهههى رفهههض احلهههق واهدانهههات ال ةههه
 القههول ليتسههىن لهههونيهههام الوهها  أن طصههمه الوحيههد هههو الشههير ربيههع واحلجههاز والشههام 

وهيهات هيهات أن يتم له ذلهك واحلهق مهع ربيهع  ا أن أح امه ال د  للعلم بصلةب
نن )أيب احلسن لغلهب احلهق الباطهل  من مةل الففواهلل لو لان ربيع وحده وواجه اآل

 .  (الباطل لان زهوشا  
 : يف اورافاته وانظر ليف يصف نقد العلماا وموهم الشير ربيع  يب احلسن

 .الغةاعية مبةلل عوه يف الصحابة   -أ
 .ووصف بعض ا نبياا بالعجلة املذمومة   -ب
 . وال عن يف الصحابة وتربيتهم بأن فيهم طلال  يف ال بية  -جه
وبيان حال أصوله ال اسدة وشبهاته الباطلة بأنه لميل لل هالم مهاال حيتمهل وأنهه  -د

 .هتاويل وأنه رريري بدون سبب 
واحل هم  على العلماا وعلى رفض أح هامهم الس هاا وانظر نليه وشد هي  ا حداو

 حوظهههل ال رشهههة ههههو مهههن أجهههل ألهههراض لامضهههة وجليهههة بعهههد أن زرل عليهههها  لمههها  بأهنههها
 . اخل...

                                                 

انظههر ن  هههذه ال عههون الظاملههة ولههم لههه مههن ال عههون واالفهه ااات مث هههدح ن سههه ويزليههها وياؤههها مههن ( 1) 
 .ا يتحدو ن  اجان  وأط ال الظلم وال عن لأمن
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ًه  . ب ل جرأة وانظر نليه ليف يوسب هذه املساويا ن  ل
فهل رأت عيواك أو مسعه   ا انظر نليه ليف يرمي الوا  ب ل أدواعه مث يوسل موهاو 

أليس ما ذلرته هوا بعهض  ا أذناك مةل هذا الرجل وأالعيبه وبراعته يف تقليب ا مور
 شواعع أيب احلسن ؟ 

 ؟ مرات ومدحهاسن نادل بال رشة أما علمتم أيها القراا أن أبا احل
ول هن  اولم سهعى الواصهحون يف الهيمن واحلجهاز لهرأب الصهدل ونهنهاا أسهباب ال رشهة

ل موحات أيب احلسن الشريرة وأسباب ط ية وجلية أىب نال املضي يف طريهق الشهقاق 
 . وال راق واحلرب وال ني

 (1)طهان  شهري ا   بلغه  ألةهر مهنهل تدري أيهها القهاريا أن أشهرطة حربهه وفتوتهه شهد 
ههذا عههدا هترجيههه وهتههري  اتباعهه وعههدا لتاباتههه ولتابههاهتم يف شهب ات اهن نهه  مبهها يههزلم 

 .ا نوف شره وطبةه 
املسهههاعل الهههيت  يعلهههم أن ههههذه -سههدده اهلل-واحلهههق أن الشهههير : شههال أبهههو احلسهههن  -3

عسههى أن يظ ههر بشههيا يشههوع بههه علههيَّ  (2)ذهههب يبحهه  وي ههتش عوههها يف طبايهها لتههي
ليس  هي سبب هذه ال توهة نمنها سهبب ههذه ال توهة أنها أريهد أن أعبهد اهلل عهزَّ وجهل 

                                                 

  .فمن يلحقه يف اللجاو ومن يست يد من جلاجه وأباطيله لً أهل البدل والضالل نذن ( 1) 

علههم اهلل أنهها ال أرلههب وال أطيههق شههرااة لتبههه ونمنهها شههرأت مههن لتبههه املوهههاو  نههه يف العقيههدة طشههية أن ( 2) 
ي ون فيه اورافات تضر املوه  السل ي وأهله وفعال  وجدت فيهه مها جيهب بيانهه ودفعهه عهن املهوه  السهل ي 

رأ مههن اهلههاف نال مهها يتعلههق  هها اآلحههاد مث شهههد يل بعههض طههالب العلههم أنهها أرسههل  لههه وأهلههه وأ  م أشهه
نصيحة تتعلق بأطبار اآلحاد ولقهد نسهي  ذلهك دامها  وملها اشهتعل  فتوتهه ل ه  نظهري بعهض طهالب العلهم 

ا أطاتههك وأمهه= =ن  اورافههه يف أطبههار اآلحههاد فدرسهه  هههذه املسههألة فقهه  مههن جديههد وأمهها بههاشي لتبههه لمهها
أشرطته فقد جهاات موهها لميهات فهو اهلل مها مسعه  موهها وشهرأت نال مها مهر ذلهره ومها بعهدها م أمسهع موهها 
شيتا  فالوشه  أطهن مهن أن يضهيع يف مسهال ههراا مهن عهرف جهلهه ولذبهه ولهو أن مت رلها  يدرسهها لوجهد فيهها 

يف أشههرطة ربيههع فمهها عههادوا نال  ا عاجيههب وا العيههب واحلههق أنههه هههو وأحزابههه هههم الههذين نقَّبههوا توقبهها  واسههعا  
 .با لاذيب و  ي حو ا ف يب اهلل أعمال امل سدين ورد ليدهم يف وورهم 
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ماانهها القهاعم  هبههذا املههوه  مبها شههرل ومبقتضهى مههوه  سههلف ا مهة ومهها أدرلوها عليههه عل
ال يهههدأ لههه بههال نذا وجههد طالههب  -سههدده اهلل-املبههارك يف هههذا العصههر نال أن الشههير 

علم لال ه ولو بالدليل أو ي يت مبقتضهى احلهق الهذي يعلمهه ونن طهالف الشهير ربيعها  
ال أو وافقه فلم يتعبدنا اهلل عزَّ وجل بقول الشير ربيع دون بقية أشوال أهل العلم بل 

ًه علهى امليهزان الشهرعي ا صهيل ويقبهل احلهق ويهرد  بد من عرض هذا لله موهه ومهن له
 .الباطل
انظههر  ن  أي حههد بلههغ يف الههتظلم والتبههالي السههتدرار ع ههف الوهها  وحوههاهنم :أشههول 

واسهههتدرار دمهههوعهم ملههها نههههزل هبهههذا القانههه  العابهههد الهههذي يريهههد أن يعبهههد ربهههه مبههها شهههرل 
 .ومبقتضى موه  السلف 

ذه العبههادة وصهه ه للسههل ي  بههأهنم أصههالر وأراذل وأشههزام وهههدامون وم سههدون ومههن ههه
أشههوال الشههير ربيههع  عههنوأعههداا الههدعوة وطصههومها وحداديههة ولةههاا وأهنههم ال لرجههون 

وعن أشوال الشير مقبل فهما يف نظره ا عمى شي ا ونماما هؤالا ا راذل واادام  
 .اخل ...وامل سدين 

وتقلبههه يف معابههد الةبههات واهصههرار  ا بالغةاعيههة  ه للصههحابةومههن عبادتههه اخلاشههعة وصهه
ناطقههها  يف طشهههول العابهههد القانههه  بهههأن ا و  ترلهههها يف حهههق  ن  املمهههاتعليهههها لعلهههه 

 . " الصحابة وا نبياا
 .ا وصف السل ي  هبا لعله من عبادته اليت يتقرب هبا ن  اهلل أمَّ 

علمهاا جهل صها طويهل بهل أدانهك  يا أبها احلسهن لهيس ربيهع وحهده الهذي أدانهك بعهد
السههوة يف خمتلههف البلههدان ولبههار السههل ي  وصههغارهم  ن شههواعاتك وا ههحة لو ههوح 

س ه عليك ومواصحته لك مدة طويلة ب هل رفهق بالشمس ونمنا هتاز ربيع من بيوهم 
فأبيه  نال نعهالن الةههورة واحلهرب عليهه بعههد تهدبً امل ايهد لههه يف اخل هاا فهرد اهلل ليههدك 

 .أهل احلق على ندانتك حبق  جل رك واجتمع  للمةيف و
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يهههها أبهههها احلسههههن ربيههههع م يههههذهب ي ههههتش أشههههرطتك ولتبههههك ونمنهههها  لمههههك وطغيانههههك 
ومحالتههك الشههعواا علههى السههل ي  مههن سههو  بههال عون واحلههرب باع افههك اجلههأهم أن 
ًه فلمههاذا تههرب  لههل  هتم ن  العلمههاا والههذي وصههل ن  ربيههع وصههل ن  لهه يرفعههوا عقهه

 .؟ يا أيها املالر برأ  ربيع  شيا
ن  عبهادة اهلل مبها  -ويدعو وهلل احلمد وأن  ط ل-يا أبا احلسن ربيع حيب العابدين 

بهل يتمهىن  شهرل شرل وحيارب الشرليات والبدل وحيب السل ي  الذين يعبدون اهلل مبا
ا مههن أعمههاق ن سههه أن يعههود املسههلمون مجيعهها  ن  لتههاب رهبههم وسههوة نبههيهم وأن يعبههدو 

 وأن ي تري اهلل ام شعوب ا رض للها ليوحهدوا اهلل ويعبهدوه مبها شهرل ا رهبم مبا شرل

ومههن هههم السههل يون الههذين طههال و  فلههم يهههدأ يل بههال حههل  ومبقتضههى املههوه  السههل ي
أم الغهزايل أم أبهو لهدة وعوامهة وأمةهاام أههم  ؟ وأمةالهب أهم سيد ش  ؟ ب ش  هبم

ًا   وال رق الضالة لالروافض واخلوار  عهدنان عرعهور وعبهد الهرمحن عبهد اخلهالق أههم أطه
  ؟ من هم ؟ واحلداد وأمةاام

 .بيوهم يل وللوا  نن لو  تعرف الصدق ولو يف هذه املرة 
 اأو مجاعههههات مههههن عهههههد الصههههحابة ن  يوموهههها هههههذا ا  ربيههههع يههههذب عههههن السههههل ي  أفههههراد

سههوة يف السههابق ولتلههف مههع أيب احلسههن ومههع أهههل ا هههواا مجيعهها  شههأنه شههأن أهههل ال
ولهههيس عوهههده مهههوه  واسهههع أفهههيري يسهههع أههههل السهههوة أي أههههل البهههدل علهههى  ا والالحهههق

اص الحك ويسع ا مهة للهها ولهيس عوهده اجمهل وال م صهل وال شاعهدة نصهحري وال 
 . (1)الباطلة جنرح ن  آطر أصولك
ًهم وال يقهول لهيس  حهد علهى  ربيع وباملقابل ال حيارب أههل السهوة ال علمهاا وال له

يههرب  شههباب السههوة بعلمههاعهم ولههيس مةلههك بههل دعوتوهها وصههاية وال بههابوات وال مههاليل 

                                                 

ربهه ال ويلهة و ع أبو احلسن هذه ا صول الباطلة  هداف باطلة مث هو أشد الوها  خمال هة اها يف ح( 1) 
 .  لربيع وأهل السوة ولو أشتصر على اجرد خمال تها اان شره 
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أفهمه  اآلن يها أبها احلسهن أعرفه  ن سهك أم يسهً بالشهباب علهى طريقهة وهوار أوربها 
 ؟ال تزال تاعها  

ًا  ال ت   على ربيع فلم  ولهيس  امن التعبهد بأشوالههيه صور هذا الذي تتقوله عليتوأط
يف أعمالههه وأشوالههه وتعاملههه مههع الصههغً وال بههً مهها يشههً مههن شريههب وال بعيههد ن  مهها 

ى العلمههاا العههدول فههأدانوك بههاحلق وتههردده زورا  وهبتانهها  وشههواعاتك عر هه  علهه ت  يههه
ول وههههك تعههههودت علههههى تسههههمية ا شههههياا بغههههً امسههههها فلعههههل امليههههزان  وبههههامليزان الشههههرعي

الشههرعي عوههدك لههً امليههزان الشههرعي الههذي عرفههه العلمههاا مههن ال تههاب والسههوة ومههوه  
 .  السلف الصاا

لويههة وبيهه  ا -وفقههه اهلل-لههل هههذا أوههار ح يظههة الشههير ربيههع : شههال أبههو احلسههن  -1
 . -وهلل احلمد- (2)اذه احلملة اليت لان  سبب طً

هذا من عجاعب هذا الرجل وجرأته امل ضوحة على تقليهب ا مهور واهلل ننهك : أشول 
 .لاذب ومن فيك أديوك   لتعلم أنك

مههههال  يههها دعهههاة "أم تصهههرح بهههدون طجهههل بقولهههك يف الشهههري  الرابهههع مهههن أشهههرطة  –أ 
هههه 1111أمهها الشههير ربيههع فأصههوله هههذه موقو ههة يف السههراو الوهههاو مههن عههام" التقليهد

وههههو ن سهههه يف انتقهههاده يقهههول أنههها أدري أنهههه يقصهههد  هبهههذا وأنههها أدري أنهههه يعويههها وأنههها 
و هع  لتهاب السهراو الوههاو وههو يف وهو سهبع   ا ذا ال هالمأدري أنه يقصد  هب

ومهههأ  فقهههرة وفيهههها مواششهههة  ف هههار الشهههير ربيهههع جلانهههب اهفهههرا  وأف هههار اجلماعهههات 
 . "ا طرل جلانب الت ري  

التبييههه  مهههل بهههدأ ههههذا مهههن احلملهههة بغايهههة مهههن امل هههر وال يهههد و  بيَّههه فمهههن ههههو الهههذي 
وههل  ؟ل لربيع أصول فاسدة وأف هار موحرفهةوه ؟ والت  ي  ومن لان وراا هذا لله

                                                 

ًك فلقههههد لشههههف اهلل حقيقتههههك  هههههل احلههههق والصههههدق ومحههههى املههههوه  السههههل ي مههههن ( 2)  سههههبب طههههً لغهههه
 .دساعسك وم ايدك فوحمد اهلل على ذلك ونش ره
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محلهة  هد اهسهالم  وتبييه تأييد لبار علماا السوة  صول ربيع ولتاباته لهان طيانهة 
 ؟
أم تصرح بأنك لو  رد ن سا  لريبا  يرلب الدعوة السل ية تريد بذلك موه   -ب 

 .السلف الذي يوصر السوة ويقمع البدل وأهلها 
صههول الههيت وروتههها مههن عبههد اهلل عههزام ومههن عههدنان عرعههور أم لههارب بتلههك ا  -جههه  

ًة  ؟ وزدت عليها أصوال  لة
أليس  حلرب املهوه  السهل ي الهذي تسهميه أصهول ا  العك هبا ؟ ما هي أهداف 
 ؟ ربيع وأف ار ربيع

عليهههك سهههو  وسههه ه  ط اعهههك  هوباملقابهههل مواصهههحات ربيهههع السهههرية لهههك وصههها  -د 
؟ للحملة عليك التبيي ود الشرفاا الوبالا يعد من لعلك تتذلر أو ختشى هل هذا ع

ا ونن تعد املعروف مو را  واهلرام الذي ال تستحقه عداوة وحقدا  لننك أيها ال وود 
 :لك نظراا يضرب هبم ا مةال 

 ارهل لما جيزل سيومفعوحسن  جزل بووه أبا الغيالن عن لا       
 شوشوة اعرفها من أطزم (شولهن  )نن با  رجو  بالهههدم              

فقههد عههرف ال ةههً مههن طلبههة العلههم أن ألةههر مهها لتبههه الشههير    : شههال أبههو احلسههن  -5
من رساعل وأدلة ا أهنا بعيدة عن مو ع الوهزال وأن موها ما ههو حجهة  -سدده اهلل-

لوهها ال عليوهها ولههذلك فقههد توالهه  الههردود علههى الشههير مههن طلبههة العلههم يف لههل م ههان 
 .اعرف امسه وال بلده ول ن احلق أحق أن يتبع  وألةرهم ال

الحظ لقد أسق  العلماا وأح امهم وأصبري احل ام عوده من يسميهم  -أ : أشول 
 .طالب علم واهلل أعلم بأحواام وأطالشهم ومقاصدهم 

والحظ أنه جيهل ربيعا  ويدعي أن ألةر ما لتبهه الشهير ربيهع مهن رسهاعل وأدلهة  -ب 
 .لوهزال أهنا بعيدة عن ًل ا
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ربيع الذي تلقى العلم يف خمتلف مراحله على لبهار العلمهاا ويهوجري يف ا واعهل داعمها  
الشههادات وأعلههى الههدرجات العلميهة ويصههل ن  درجهة أسههتاذ ويههدر  يف  ىويوهال أرشهه

الدراسههات العليهها ويشههرف علههى عشههرات الرسههاعل ويوههاشش عشههرات الرسههاعل مهها بهه  
 . (1)وقد وا طذ والرد موا ع الوهزالماجستً ودلتوراه ال يعرف يف ال

سهق  مهن أيهن  للهه شهيوو وال يهدر  وأبو احلسن الهذي ال يهدرل أيهن در  وال يعهرف
وطالبهه مةلهه  هو الهذي يعهرف موا هع الوههزال ؟ على العلم وال من أي لوة تسلل نليه

أو دونه يصبحون بالهات س سه ة أيب احلسهن وأسهاليبه الهيت تشهبه أسهاليب الصهوفية 
بهأهنم ال يعرفهون علهم البهاطن وال علهم احلقيقهة و  باجلههل الباطوية الذين يرمون العلمهاا

 .ضا  يعرفون موا ع الوهزالهم أيونمنا هم علماا رسوم 
هههب أن ربيعهها  يت ههب  يف لههل مهها لتههب فهههل العلمههاا الههذين أدانههوك مههن أهههل الههيمن 
وجيههزان وم ههة واملديوهههة وأهههل الشههام أيضههها  بههل ويف لههل م هههان لههل هههؤالا ال يعرفهههون 

 .موا ع الوهزال واطتصك اهلل هبذه املعرفة
 ههل سهههولة فضههال  عههن طههالب يهها أبهها احلسههن نن العجههاعز والعههوام يههدرلون أباطيلههك ب

العلههم فضههال  عههن العلمههاا فضههال  عمههن ختصههك يف الوقههد وأيههده العلمههاا ولههل سههل ي 
 .صادق 

الوا  فضال  عهن  لم    يا أبا احلسن نن من أبغض الوا  ن  اهلل عاعل مست ا وننَّ 
العلماا ورد احلق او ال ا فال رمع ب  ال ها الزاعهد والس سه ة وأسهاليب الصهوفية 

 .لباطوية ا
الحههههظ ليههههف هههههدح ردود مههههن يسههههميهم طلبههههة العلههههم وشههههد أمههههت ت باجلهههههل  -جههههه  

وال ذب واخليانة أم ي ضري السل يون هذه ا لاذيب واخليانات واجلهاالت واليت ال 
 .يبعد أنك مشارك فيها 

                                                 

لقههد ا هه ر  هههذا الظلههوم اجلهههول ن  هههذا ال ههالم ويل أسههوة يف اخللي ههة عةمههان حيومهها لمهه  حقههه ( 1) 
 .أن يذلر بعض أعماله ومزاياه  -ر ي اهلل عوه-أسالف أيب احلسن فا  ر 
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مث ال لجهههل أبهههدا  ممههها لجهههل موهههه أحههه  الوههها  أتتبهههاهى هبهههذه الهههردود الباطلهههة امل زيهههة 
 ؟على ال ذب واخليانة واجلهل القاعمة 

 " اجمول ال تاول" شال أبو احلسن  وشد شال شير اهسالم لما يف  -6
ولههيس  حههد أن يوصههب ل مههة ش صهها  يههدعوا ن  طريقتههه ويههوايل ( : "  22/461) 

ويعادي عليها لً لالم اهلل ورسوله وما اجتمع  عليه ا مهة بهل ههذا مهن فعهل أههل 
ش صا  أو لالما  ي رشون به ب  ا مة يوالهون بهه علهى ذلهك  البدل الذين يوصبون ام

ال ههالم أو تلههك الوسههبة ويعههادون ون   بههرأ ن  اهلل عههزَّ وجههل مههن صههويع مههن وشههع يف 
 . مةل ذلك تعصبا  يل

نعهم شهال ههذا شهير اهسهالم والشهير ربيهع والسهل يون يف السهابق واحلا هر م : أشول 
ل هههم متمسهه ون ب تههاب اهلل وسههوة رسههول اهلل ش صهها  يههدعون ن  طريقتههه بهه يوصههبوا
  ومبوه  السلف الصاا القاعم عليهما على ذلك يوالهون ويعهادون ونليهه يهدعون ا
. 

وتأييههد العلمههاا الههذين ذهبههوا والبههاشون مههن مؤلههدات أن ربيعهها  علههى احلههق وأن طصههومه 
 .ل وأن  من أشدهم وألدهم على الباط

 . وأن  من أشد الوا  لزبا  ولزيبا  على الباطل
ًهها ألس  ترلض هوا وهوهاك يف الهيمن واحلجهاز وجنهد لتحزيهب الوها   واهمهارات ول

  ؟ حول موهجك ال اسد وش صك الباعس امل لس من احلق
تحزيههب مههن بههاعوا لل قههراا واملسههال  لألسهه  تسههتغل ا مههوال الههيت يقههدمها احملسههوون 

 . صك ديوهم حول ش
 .اليت يوهزهزن عوها  ال تتشبع مبا م تع  وال تلبس الشرفاا الوبالا ويابك

ومن يصدق هذه الهاااة وأنه  تت هب  يف أوحهال التعصهب والتحهزب ومهن يصهدشك 
وأنههه  تشههههيد ا صههههول ال اسههههدة حلمايههههة أههههل البههههدل والضههههالل ولههههارب أهههههل السههههوة 

        .وموهجهم تعصبا  لو سك و هل الباطل 
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ًا  ا مهع :" مهن مقدمهة ش هع اللجهاو( 3)شال أبو احلسن يف ا -7 ولقهد سه   لةه
مهها مسعهه  مههن البهتههان ا والتقههول علههيَّ مبهها م أشههل ا بههل مبهها م يههدر  لههدي يومهها  مههن 

وههههو يغههههوا يف  -وفقهههه اهلل-ا يهههاما ولوههه  نذا شهههرأت شهههيتا  ممههها لتبههههه الشهههير ربيهههع 
ًي ويسههتقريا سههرير  ا ويههدعي أنهها مهها شلهه    لههذا ا نال وأشصههد مههن وراا هههذا  ههم

القهههول لهههذا ا فلمههها وش ههه  علهههى بعهههض لالمهههه ههههذا ا رأيههه  لأنهههه ا يهههت لم عهههن أيب 
حسههن آطههر ا  نههه للههك يف الوهايههة عهها بعقيههدة أو شصههد أو طريقههة ا م يههدر موههها 

 !! " . لدي شيا 
ويقههرأ مقاالتههه ويقههرأ   أو بعضههها لههل عاشههل موصههف يسههمع أشههرطة أيب احلسههن: أشههول 
والسههيما مقدمتههه يههدرك دههام اهدراك أنههه هههو ال ههذاب " ش ههع اللجههاو" ابههه لتههابلت

 .البهات وأمامك هذه ال قرة وحدها تب  لك لذبه
ًا  مع ما مسع  من البهتان والتقول عليَّ مبا م أشهل :" فهو يقول     ولقد س   لة

 ". بل م يدر  لدي يوما  من ا يام
وفيههها مههن  (1)هههذيانا  فلقههد بلغهه  أشههرطته العشههراتوهههو مههن ألةههر الوهها  هههديرا  و    

ا صهههول ال اسهههدة وا لاذيهههب والوعهههود ال اذبهههة مههها ههههو معهههروف مشههههور عوهههد مهههن 
 .يتابعه

أو مهههن يسهههمع لهههه بعهههض  متتبعيههههويف مقاالتهههه مهههن ا لاذيهههب مههها ههههو معهههروف عوهههد 
 .ا شرطة أو يقرأ له بعض املقاالت 

تلبههيس الههذي هههو ويف هههذا ال تههاب ش ههع اللجههاو مهها يوههدل لههه اجلبهه  مههن ال ههذب وال
أشهههوع مهههن ال هههذب ا وفيهههه مهههن التشهههبع مبههها م يعههه  مههها يصهههك ا مسهههال وتشهههمتز موهههه 

 " . ومن تشبع مبا م يع  فهو لالبس وويب زور"الو و  
                                                 

ًه حهارب . لقد جاوزت طان  شري ا  لما ذلر ذلك هو ( 1)  فهل عرف ل اجر لدود مبتهدعا  لهان أو له
طصما  له مبةل هذا املقدار من ا شرطة واملقهاالت ال هاجرة ؟عهالم تهدل ههذه احلهرب الضهرو  وعهالم يهدل 

 .ماا والعقالاهذا الوشا  املريب ؟ أترك استوبا  ذلك للعل
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 .ويف هذه ال قرة من االف اا ما تراه   
ًا  والواشع  الف ذلهك أفمهن  -أ  علهى طهان أشهرطته  زادتفهو يقول ننه س   لة

ًا  ف م آذل الوا  واملالع ة ال اتب  هبذا ال الم  شري ا  يصدق عليه أنه س   لة
. 
 " .ما مسع  من البهتان والتقول عليَّ مبا م أشل"ويقول  -ب

والواشع طالف ذلكا فمواصرة أهل السوة من العلماا وطالب العلم الشرفاا لتابا  
بون الظاملون وال أبغهض يف نقد أيب احلسن ت ذب ذلك وأبرأ ن  اهلل مما يأف ه ال اذ

وأريب أوالدي وطهاليب علهى الصهدق ومها أ وهه  ا طصلة بعد ال  ر باهلل مهن ال هذب
جيد لذبا  يف لالم نطوا  وطاليب فضال  عن أن جيد ما لذبا  أو من علماا السوة ا 

 ".رمتا بداعها وانسل "ول ن يقال له 
اع افهه الهذي تهبجري بهه يف ولهذب يف ذلهك والهدليل " مبا م يدر  لهدي"ويقول  -جه

بههل عوههوان هههذا الشههري  لههذب " مهههال  يهها دعههاة التقليههد " الشههري  الرابههع مههن أشههرطة 
 .فلسوا من دعاة التقليد 

وهو يغهوا يف  -وفقه اهلل-ولو  نذا شرأت شيتا  مما لتبه الشير ربيع : "ويقول  -د
ًي ويستقريا سرير  ويدعي أنا ما شل  لهذا نال وأشصهد مهن ور  اا ههذا القهول   م

 " .لذا 
أيضهها  مههن أفههرل ال ههرل ومههن الس سهه ة املوح ههة ا فههال الم يعهها  -وهههذا أوال  : أشههول 

عههههن مقاصههههد العقههههالا ونراداهتههههم وبههههه يؤاطههههذون نن لههههان لههههذبا  و لمهههها  وشههههذفا  وعليههههه 
ًا  وبهههرا  ا وههههذه الس سههه ة تهههؤدي ن  نسهههقا  دالالت  حيمهههدون نن لهههان صهههدشا  وطههه

 . درله العقول وا فهام ال الم ونسقا  ما ت
مهال  يها "االع اف سيد الشهود فيقال يا أبا احلسن أم تع ف يف شري     –ووانيا  

 .عرف مقاصدك من عباراتك  ا  أن الشير ربيع" دعاة التقليد 
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فلما وش   على بعض لالمه رأي  أنه يهت لم علهى أيب حسهن آطهر : " ويقول  -هه
 " .دة أو شصد أو طريقة م يدر موها  لدي شيا نه للك يف الوهاية عا بعقي

وهذا هو ال ذب والس س ة وأشهول لهه ا هرب أمةلهة مهن لالمهي فيهها مها تدعيهه وأنها 
واوههق بأنههك لههاذب وواوههق بأنههك لههن رههد ولههو لههان لههديك شههيا لصههح  يب صههياح 

 .اجملان  
 ما يبلغ اجلاهل من ن سه  ما يبلغ ا عداا من جاهل        
ملها وشعه  فيمها وشعه  فيهه مهن الباليها  شهري ا   ا احلسهن لهو لوه  نبهيال  عهاشال  واهلل يا أبه

وأن لالموهها أن ههع لههك  ا ولههو لوهه  عههاشال  نبههيال   درلهه  أنوهها أرحههم بههك مههن ن سههك
ًا   ا وحلزبههك يف الههدنيا واآلطههرة ًا  وجعلههك ذلههيال  لسهه وأن لالمههك شههد أ ههر بههك لةهه

وال ذب فال ذب عار ومهانة والظلم فاتق اهلل يف ن سك وارمحها من عواشب الظلم 
 . لمات يوم القيامة 

وعلهى لههل فقهد عههرف العقهالا مههن هههذه الومهاذو مههن مقدمهة ش ههع اللجهاو ومههن هههذه 
 . والتلبيس وشلب احلقاعق ال قرة ن  أي حد سق  أبو احلسن يف أوحال ال ذب

لها ومسع ف يف لو شرأها للها بل ليف لو شرأ ال تاب لله بل ليف لو شرأ لتاباته ل
أشههرطته للههها يف هههذه اخلصههومة ا أتههرك تصههور ذلههك للعقههالا الشههرفاا الههذين يعرفههون 

 .شدر الصدق والصادش  وشدر ال ذب وال ذاب  
ومههها لوههه   ردَّ ( : " 3ا" )ش هههع اللجهههاو"لتابههه   مقدمهههة وشههال أبهههو احلسهههن يف -1

هههر للوهها  أن أراد أن يظ -سههدده اهلل-علههى مةههل هههذه ا مههورا نال أن الشههير ربيعهها  
ا يهدعي أنها طال ه  " مسهاعل عقديهة وموهجيهة:"سبب اخلالف بأن عوهده مها أمسهاه

بل ادعى أنا أشر  -عوده–هبا موه  السلف ا وأنا هبا أصبح  من أهل ا هواا 
ولسه   -سهدده اهلل-أهل البدل علهى وجهه ا رضاوههذه دعهول متوشعهة مهن الشهير 

 .من يرمى هبذه ال رل ا واهلل املستعان  أول من رما  بذلك ا وال أ ن أنا آطر
 : أشول 
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يريههد أن يتظههاهر بهها دب ول ههن يغلبههه طبعههه فههي عن أشههد  -املسهه  -انظههر ن   -1
 .ال عن مث يأ  مبا يشبه الرشية  انا  أن الوا  سيلقون لالمه بالتقدير واالح ام 

أسههبابا  شههاهرة  وانظههر ليههف يتظههاهر بالتههأ  والصهها والتوشههف عههن الههردود لههوال أن -2
ا هههه رته ن  الههههرد وهههههو الههههذي ال ي هههه  مههههن ال ههههذب وااههههذيان وال عههههون الشههههويعة يف 
مقاالته وأشرطته  هد لهل مهن يوصهحه أو يقهول فيهه للمهة حهق وال سهيما ربيهع الهذي 

 .جعله هدفه ا ول وا طً 
منهها والعقههالا الشههرفاا ال يعتههاون هههذه ا لاذيههب واالفهه ااات ردودا  وال شههبه ردود ون

 .هي حرب الشاععات وا لاذيب اليت ال يع ف هبا اهسالم و ال املسلمون 
أال تههراه ليههف يغههال  ويسههته  ويهههون مههن شههأن طالفاتههه فههال يراههها عقديههة وال  -3

 .موهجية أليس  هذه س س ة من ال يقيم وزنا  لل الفات العقدية واملوهجية 
ديهة وموهجيهة وناششهتك ب هل نعم واهلل لقد طال   موه  السلف يف مسهاعل عق-1

ل ف واحه ام وأع يتهك مهن التقهدير مهاال تسهتحق موهه شهيتا  ا وصهات عليهك صهاا  
طههويال سههووات رلههم أ  أعههرف أنههك لههاربا مب ههر ا مث أعلوهه   حربههك الشرسههة ومههع 
ذلك وجه  لك توبيها  ونصيحة بيا وبيوك فأبي  نال نعهالن ال توهة واحلهرب املليتهة 

وهتيههههي  أهههههل احلجههههاز وجنههههد ب ريقههههة لههههً شههههري ة مههههع عوههههاد شههههويع  بههههال عن والتشههههويه
 .واستعالا فظيع 

وانظر ليف يسهته  رراعمهه الهيت موهها تأصهيله ال اسهد ونيلهه املت هرر لصهحابة رسهول 
ربيعها  بل لبعض ا نبياا فهال يراهها شهيتا  ويريهد أن يهوهم الوها  أنهه مظلهوم وأن  اهلل 

ال يغار على عقيدة وال موه  ا ونمنا يظلم أبها احلسهن التقهي الوقهي بغيها  وعهدوانا  أي 
 .تالعب واست  اف بعقول الوا  ي وق هذا التالعب 

 " .بل أدعى أ  أشر أهل البدل على وجه ا رض : " شوله 
وجه  وم أشل أشر أهل البدل على ا أنه من شر أهل البدل :  بدعته وشل ن: أشول 
وصغار طالب العلم يدرلون ذلك ول ن لتعوده  ا وفرق لبً ب  العبارت  ا ا رض
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علههى ال ههذب حههل صههار مههن طبعههه الراسههر أصههبري مههن السهههل عليههه الت ههوه بههه بههدون 
 ".ما جلرح مبي  نيالم"طجل وال مباالت مبعرفة الوا  له بذلك 

وا درجة من ااوان ي روى ام وأصبري يهذي به هذيان اجملان  وتأور به أنصاره حل بلغ
فيههها فههال يههرون ال ههذب واخليانههة مههن املسههاويا  هنههم رأوا شههي هم رأسهها  يف ال ههذب 

وشلدوه يف موهجهه وأسهاليبه تقليهدا  ه ورره ر عجر وا به نماما  على فوالتلبيس والباطل 
لهههو  و  ا العقيهههدة السهههل ية واملهههوه  هبههها ولهههو ز لزلههه  ا أعمهههى واسهههتهانوا بضهههالالته وبغيهههه

بههل حههل لههو   ابأطبهه  ا ل ههاأل وا وصههاف لانهه  ت ههاوال  علههى أصههحاب ًمههد 
 . لان  ت اوال  على ا نبياا

و هر ذلك جليا  يف أيب احلسن  -رمحه اهلل-نن ال ذاب ال يتوب لما شال ابن حزم 
ًه    . وعصابته لعدنان عرعور ول

ًة وشهويعة وطذ مةال  واحدا  مهن لهم تالعهب وتقلهب فيهها   لةاعيهةللمهة وههو   أمةلهة لةه
 : هه1122يف مأرب يف شعبان عام بالتوبة موها موذ طولب

 . (1)فأحيانا يقول ليس  سبا  وحيارب من يقول نهنا سب -1
 .نهنا ط أ ال جيوز وأتوب ن  اهلل موه : ويف املديوة شال -2
 . التوبة في رو من هذه لرو من املديوةمث  -3
ن  أالشهههري  ا ول مهههن أشهههرطة القهههول ا مههه  مضهههمونه وحييهههل علهههى لهههالم لهههه يف  -1

شااهها  مههن السههلف ا  ونمنهها تراجههع عوههها  نههه م يعلههم أن أحههد ا  للمههة لةاعيههة ليسهه  سههبَّ 
فهههي  ا ا اهجههالل والتههوشًأن يعهها بعبههارة فيههه وأن ا و  يف حههق أصههحاب الوههي 

ليسهه  عوههده سههبا  وا و  ترلههها مههن بههاب ا دب يف التعبههً ولههو علههم أن أحههدا  شااهها 
أح هههام السهههلف وأعمهههة السهههوة علهههى مهههن  سهههيول وهههه ال يعلهههم أحهههدا  شااههها ون ا لقلهههده

ن يقهههذف املتهههات مهههوهم بأطبههه  وأشهههذر أوصهههاف مبههه يهههف فيوهههتقك صهههحابيا  واحهههدا  
 . التوقيك وال عن

                                                 

 .وألد ذلك ( 1) 
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ال هاذب يف املديوهة بهأن نطهالق للمهة لةاعيهة علهى  هوبعد والوة أشهر مهن تظهاهر  -5
 . (2)الصحابة ال جيوز ويتوب ن  اهلل موه

 :ب ل جرأة أجابلةاعية هل هي سب ف وجه نليه سؤال يف مديوة جدة عن للمة
 ر هول ن ا و  يف حق الصحابة أن يعب (3)ال يسمى سبا   ا ال يسمى هذا سبا  " 

 . (1)"بتعبً أحسن يف حق الصحابة وا نبياا 
دة مشهههههاعرهم وجهلههههههم مهههههن جههههههة وشابهههههل أوليهههههاؤه ههههههذه ال تهههههول باالستسهههههالم لهههههبال

 . ولتقليدهم ا عمى له من جهة أطرل
ونشر اسهتو ار ههذه ال تهول الباليهة الظاملهة املسهت  ة حبهق ا نبيهاا العظهام والصهحابة 

اربة أهل السهوة ا فما لان من حزب أيب احلسن نال التمادي يف تعظيمه  ا ال رام ًو
لسهههوة الهههذين أدانهههوه يف الغةاعيهههة ويف والهههرلض ورااه يف ال عهههن يف علمهههاا ا ا مهههن أجلهههه

ًها من التسل  على الصحابة ال هرام وتقصهده نيهاهم با مةلهة السهيتة لسهوا الظهن  ل
 .اخل ...ولاخللل يف ال بية  ا ولو مبةل ابن صياد الدجال

 :انظر ماذا لمل هذه ال تول يف طياهتا 
                                                 

شههد سههبق يل مقههال بعوههوان مراحههل أيب احلسههن يف الغةاعيههة بيوهه  فيههه أهنهها سهه  مراحههل وجههاات هههذه ( 2) 
 .املووه عوه  ال تول يف املرحلة السادسة ارجع ن  ت صيلها واستي اعها يف املقال

يزعم أبو احلسن أن للمة لةاعية نذا صدرت من مةله ال ت ون سبا  ونذا صدرت مهن الرافضهي  فإهنها  (3) 
أو == =ب شهديد ولقهً شهويع سهواا صهدرت مهن سهل ينن للمة لةاعية سه :حيوتذ ت ون سبا  فوقول له 

ًه من أين لك أن ال الم ال احش نذا صهدر مهن سهل ي يف حهق الصهحابة ال ي هون سهبا  ونذا صهدر مهن  ل
 .الرافضي ي ون سبا  

هههات الههدليل علههى هههذه الت رشههة مههن ال تههاب والسههوة واهمجههال والقيهها  نن علههى سههياق شولههك هههذا أنههه لههو 
 .صوا  أو ًصوة ال ي ون شذفا  ولو سب أباه وأمه ال ي ون سبا  شذف سل ي مؤموا  ً

 .بل لو شذف صحابيا  ال ي ون شذفا  فإذا صدر من رافضي لان سبا  وشذفا  
بهتها مبها ال جيهرؤ عليهه أي عهات  لهوم لهارق يف وملا تور  يف هذه الضالالت ذههب ا وهيم الظلهوم ي( 1) 

البههه  مههن ال عههن يف الصههحابة بهههل يف جايههل عليههه السههالم بههل ذههههب ن  أبعههد مههن ذلههك القهههول يف رب 
 .العامل  وشد رد اف اااته هذه بعض ال ضالا يف عدد من املقاالت اليت بيو  لذبه وجهله 
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افعهههل صهههيغة بهههل ههههي حسهههوة فهههإن صهههيغة  يف نظهههره نن للمهههة لةهههاا ليسههه  شبيحهههة -1
 .ت ضيل فهي للمة حسوة ل ن ا و  نطتيار أحسن موها 

وبوههاا علههى هههذا التصههور جيههوز نطالشههها علههى ا نبيههاا والصههحابة ل ههن ا و  أن  -2
فهإن أطلهق أحهد أو الوها  مجيعها  للمهة لةاعيهة علهى ا نبيهاا  ا لتار ل ظ أحسن موهها

ل ن شاعل ذلك وشع يف طهالف وال نمث يف نطالشها و  ا والصحابة فال حرو وال عيب
ًها من أل األ ال عن والسب  ا و  وطالف ا و   .من املباحات فما بالك بغ

وه ذا ي تري أبو احلسهن بتالعبهه ومواش هه وأل ا هه القبيحهة وفتهاواه الباطلهة بابها  واسهعا  
 ل عههن يف ا نبيههاا صههلوات اهلل وسههالمه علههيهم ولل عههن يف أصههحاب رسههول اهلل ل

 .فضال  عن العلماا وساعر املسلم  
أما أنا وعلماا السوة فقد أن رنا أعمال واشوال وتأصيالت أيب احلسن واستو رنا سبه 

واسههتو رنا طعوههه يف نههي اهلل موسههى  ا وعوههاده وتالعبههه يف ذلههك  صههحاب ًمههد 
واسههتو رنا هههذه ال تههول اهجراميههة يف حههق ا نبيههاا  ا  داود برميهمهها بالعجلههةونههي اهلل
 . والصحابة

والهههذي أديهههن اهلل بهههه أن للمهههة الغةاعيهههة مهههن أشهههبري ا ل هههاأل  ن الغةهههاا ههههو ا وسهههاو 
علهى نهي  نطالشههاوا شذار وال تقال نال يف حق أسق  الوا  وأرذام وأديهن اهلل بهأن 

وال  لهافرامقتضى نمجال السهلف علهى أن مهن سهب نبيها  فههو  وأن هذا   رأو أنبياا ل
 . سب أشوع من للمة لةاعية

وأطلب من علماا السوة الوظر يف هذه ال تول وما لمله يف طياهتا من تسهيل وفتري 
وأطلهب مهوهم ندانهة ههذا الرجهل مبها يسهتحق ال  ا أبواب ال عن يف ا نبياا والصهحابة
 .يس والتالعب سيما وهو املعروف بال ذب والتلب

ولس  أول مهن رمها  بهذلك  -سدده اهلل-هذه دعول متوشعة من الشير : " وشوله 
                      " .وال أ ن أ  آطر من ي رمى هبذه ال رل واهلل املستعان 
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ن نلههات للمههة ختههرو مههن أفههواههم )  بههتس هههذا الظههن وبههتس هههذا التوشههع و :أشههول 
 .( يقولون نال لذبا 

ش صهههها  واحههههدا  ال يسههههتحق التبههههديع فبدعتههههه بههههل لههههم مههههن مبتههههدل أناششههههه  فهههههات يل
احلداديهههة أيهههام تسههه هم  بعهههض وشهههد حهههاول ا مواششهههة علميهههة يف  هههالالته وال أبدعهههه

بالسل ية أن أبدل فالنا  وفالنا  فرفض  ذلك وشله  ههذا ا مهر مه وك ل بهار العلمهاا 
 .    أسباب حرهبم يل آنذاك لابن باز وا لبا  وابن عةيم  ولان هذا من 

علهيهم  مهن اف يه    هات هذه ال رل وهي مجهع فريهة وههي أشهد ال هذب هاهتها وبهِ  و 
بهن عبهد ا يعلم ذلك ما ما شاله اهمام الزهري ملا شال لهه هشهام ون   شول لك واهلل

أن  اال أم لهك أنها ألهذب واهلل لهو نهزل مهن السهما : " فقال لهه الزههري ب امللك لذ
 . " ال ذب ما لذب اهلل أباح 

نال بالصهدق ون   ريب عاملهم اهلل ال أ ي ذب على أهله فو ل أنولقد رطك للرج
 .أهلي وأوالدي على ذلك وأرل أور ذلك عليهم واحلمد هلل 

وأريب تالميذي وأنصري املسلم  بذلك يف ًا را  ولتابها  وأحهذرهم مهن ال هذب 
 .وأب  ام ط ورته يف الدين والدنيا 

  ال هذب فعوهده نبا احلسهن نن الهذي يهدافع عهن احلهق ومهوه  السهلف ال حيتهاو يا أ
يف   هالقرآنيهههة والوبويهههة وآوهههار السهههلف الصهههادش  مههها يغويهههه عهههن ذلهههك وعوهههد ا دلهههةمهههن 

 لتهههاب اهلل وسهههوة رسهههوله وآوهههار السهههلف مههها يهههبغض نليهههه ال هههذب والظلهههم ويغويهههه عوهههه
 عاف  ول ن دعاة الباطل نف موهوعوده من املرؤة والشرف ما جيعله يأىب ذلك ويأ

هم الذين يدفعهم اللجاو والعواد ن  الوشول يف ال ذب والتمرغ يف  العقول والو و 
 .أوحاله 
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مناقشة مماحكته في مالحظات مفتي  –المسألة الثانية  

 -حفظه هللا  –المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فههادَّعى " السههراو " ز يف تسههع مسههاعل مههن لتابههه لقههد ناششههه الشههير عبههد العزيهه
 .أنه عدل يف هذه املساعل آطذا  بتوجيهات الشير 

أوههار جلاجهها  ومماح ههات حههول " ش ههع اللجههاو " ول وههه يف لتابههه الههذي مسههاه 
معظم هذه املساعل وحول معظم مواششا  له ه هار صهواب أشوالهه و هعف 

لتههويش ومصهاب روهون العظمهة هذه االع ا ات عليهه  نهه مولهع باجلهدل وا
والتعههههام فالرجههههل ال يستسههههلم للحههههق مهههها وجههههد ن  اللجههههاو والتهههههويش سههههبيال  

 . "عوهز ولو طارت"وساعر على مذهب 
يف مسهألت  وأحيهل القهراا علهى  للشير عبد العزيهز وسألت ي بعرض مماح ته
 " .    ش ع اللجاو " باشي املساعل يف لتابه 
وأعتقههد أن اهلل مسههتو علههى (:" 16ا ")ش ههع اللجههاو " شههال أبههو احلسههن يف لتابههه 

 . "عرشها باعن موها من لً مماسةا وال حاجة للعرشا استواا يليق رالله
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 ن مها شبلهها ومها بعهدهاا يغها عهن " من لهً مماسهة" فا و  حذف  (1)شال مساحته
 ن العبهارة ا و  فيهها ًهذورا "باعن مهن طلقهه"ن  " باعن موه:" عبارةذلك وتعديل 

 اهه".ه يلزم موه عدم استواا اهلل على عرشهنن حي   من
 :شل شال أبو احلسن 

لقههد أطههذت بوصههيحة مساحتههه وعههدل  العبههارة لمهها يف مجيههع ال بعههات الههةالو : أوال  
 (.4)ال قرة رشم

ماسهةا نال أنها أرل أن ههذا لهالم لهبعض السهلف مع أنا عدل  عبهار  يف امل: وانيا  
البهن القهيما "ف هي اجتمهال اجليهوش اهسهالمية -ونن لان يف ذلره وموعه اطهتالف –
مههن السههياق أن  -والظههاهر وشههال يف مو ههع آطههر (:153)بشههً ًمههد عيههون ا/ت

علهى عرشهه فهوق السهماا  -عهز وجهل-ونن اهلل  وا ول أشهرب املهروزي أو القاعل أمحد
بعةا يعلهههم مههها لهه  ا رض السههه لىا وأنهههه لههً ممههها  لشهههيا مههن طلقهههه ا وههههو السهها

 اهه".تبارك وتعا  باعن من طلقها وطلقه باعوون موه
القح ههههها  / دار ابهههههن اجلهههههوزيات/ "الرسهههههالة الوافيهههههة"وشهههههال أبهههههو عمهههههرو الهههههدا  يف 

 اهه"علوه بغً لي ية وال لديد وال اجاورة وال مماسة: واستواؤه جل جالله(: 53)ا
ًمهههد بهههن عبهههد العزيهههز بهههن مهههانع يف شهههرحه العقيهههدة  الشهههير وانظهههر مههها شالهههه العالمهههة

فقهد شهال ( 47-43)عبد املقصود ا بن أشرف/ أ واا السلفا ت/الس اريوية  
مث انتصههر اههذا القههول يف " موهههزها  عههن املماسههة والههتم ن واحللههول  اسههتواا:" يف شههرحه

 ."هذا الل ظ ن يا  ونوباتا   احلاشيةا ونقل نن ار بعض أهل العلم لذلر
 :أشول على لالمك هوا مالحظات

 ".مع أنا عدل  عبار  يف املماسة: وانيا   :"على شولك -أوال  
 ن الشهير نصهحك حبههذفها ال "املماسهة"مهع أنها حهذف  عبهارة : الصهواب أن تقهول

 .بتعديلها و نك حذفتها فعال  
                                                 

 .يعا مساحة م يت اململ ة الشير عبد العزيز آل الشير( 1) 
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علمههاا الههذين يوجهونههك ن  الصههواب مهها هههذه املماح ههة الههيت تت ههذها رههاه ال -وانيهها  
 .واحلق 

فلقهههد أطهههذت داحهههك وتشهههوش علهههى عهههدد مهههن توجيههههات الشهههير لهههً ههههذه املسهههألة 
وه هذا  ا لتوهم الوا  أنك ًق يف لل أو جل ما نصحك به الشير وأطهذه عليهك

ًه أليس هذا من ا مراض العقلية والو سية اليت لتاو ن  العالو   .ت عل مع ل
ونن لهان يف ذلهره  –نال أنا أرل أن ههذا لهالم لهبعض السهلف  :"شولكعلى  -والةا  

 ".-وموعه اطتالف
 .يف لالمك هذا نظر شوي فالسلف م جير بيوهم طالف يف ذلره وموعه: أشول 

وم ي ههرح علههى بسهها  البحهه  واملواششههة واالسههتدالل ا ولههو لههان ا مههر لمهها ذلههرت 
صهواب شولهه وب هالن شهول خمال هه   لرأي  لل طرف موهم يديل حبججه وبراهيوهه علهى

 .لما هو معروف عوهم فبما هو دون هذه املسألة املتعلقة بعظمة اهلل 
" مهههن لهههً مماسهههة"أن لالمهههك يهههوحي بأنهههك لسههه  بهههراض عهههن حهههذف عبهههارة  -رابعههها  

 ن " وأنهههك أشهههرب ن  الصهههواب مهههن الشهههير عبهههد العزيهههز الهههذي علهههل حهههذفها بقولهههه 
ل وك "   أنه يلزم موه عدم استواا اهلل على عرشه العبارة ا و  فيها ًذور من حي

حههذفتها مراعههاة   خلهههاطره وال تههرل مهها يهههراه الشههير مههن احملهههذور والههدليل أنههك دعمههه  
/ وجهههة نظههرك مبهها نسههبته ن  اهمههام أمحههد وبوقلههك ل ههالم أيب عمههرو الههدا  والشههير 

د ا عمههى بههل ًمههد بههن مههانع رحههم اهلل اجلميههع وهههذا اسهه واح موههك ورلههون ن  التقليهه
 .ا مر أبعد من ذلك 

الواجههب عليههك وأنهه  تعتقههد أن يف املسههألة اطتالفهها  بهه  السههلف ا مههور   -طامسهها  
 :اآلتية 
 :أن تضع يف االعتبار : أوال  
وال تقهف مها لهيس لهك بهه علهم نن السهمع والبصهر وال هؤاد لهل : " شول اله تعها   -أ

 ".ذلك لان عوه مسؤال
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نمنهها حههرم ريب ال ههواحش مهها  هههر موههها ومهها ب ههن واهمث والبغههي شههل " وشههول اهلل تعهها  
 " .وأن تشرلوا باهلل ما م يوهزل به سل ان وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون 

 .فو ي املماسة من القول على اهلل بغً علم 
فههإن :" ونذ املسههألة طالفيههة لمهها تههزعم ف ههان عليههك أن تأطههذ بقههول اهلل تعهها   -ب

وأنهه  " يا فههردوه ن  اهلل والرسهول نن لوههتم تؤموهون بهاهلل واليههوم اآلطهر توهازعتم يف شه
وهههذا مهها ال يليههق ب الههب العلههم ال سههيما نذا لههان حيههارب  ا رددت ا مههر ن  لههً اهلل

التقليد ويقول أنا ال أشبل شول أحد نال بدليل وال سيما يف هذا الباب املتعلق بعظمة 
 .اهلل 

 با صهههول بهههل تبهههالغ وت ةهههر مهههن التأصهههيل ل وتلهههه أنههه  توهههادي بالتأصهههي –سادسههها  
 .حلماية أهل البدل 

أفمهها لههان مههن حههق اهلل عليههك أن هتههرل يف هههذا املقههام اخل ههً ن  القواعههد الههيت شررههها 
 .السلف يف هذا الباب العظيم باب أمساا اهلل وص اته 

ريهههق أنوههها ال نةبههه  هلل مهههن ا مسهههاا والصههه ات وا فعهههال نال مههها وبههه  عهههن ط: وموهههها 
 . الوحي لتاب اهلل وما وب  عن رسول اهلل 

أن مةههل ل ههظ املماسههة وعههدمها ول ههظ اجلسههم واجلههوهر والعههرض وأمةااهها ممهها : وموههها 
 .يقوله املت لمون ومن جرل اجراهم من أهل ا هواا ال ن لقها على اهلل وال نو يها

ال جيههوز ملسههلم أن يتواسههها مههن أجههل الههدفال عههن ن سههه مةههل هههذه اآليههات والقواعههد 
 .ويتعلق بأذيال التقليد 

 " .حيت  ام وال حيت  هبم" فالعلماا لما يقول شير اهسالم
لهههان مهههن حهههق اهمهههام أمحهههد عليهههك أن تتأمهههل لالمهههه حهههق التأمهههل فتوظهههر يف   -سهههابعا  

 . سياشه وسباشه والقراعن اليت ل ه شبل أن توسب نليه هذه املسألة
ولههو عملهه  مهها شلتههه لههك لظهههر لههك جليهها  أنههه ال يقصههد مههن ن ههي املماسههة مهها يقصههده 
ا شههاعرة وأمةههاام ا ولظهههر لههك أن هههذا اهمههام نمنهها يقصههد بو ههي املماسههة الههرد علههى 
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اجلهميههههة الههههذين يقولههههون نن اهلل يف لههههل م ههههان ا ويقصههههد توهههههزيه اهلل عههههن أن حيههههل يف 
 .ال ون أو شيا موه أو هازجه 

دا  وابن مانع فأهنما علهى مها عوهد ا مهن سهل ية فقهد وشعها يف تقليهد ا شهاعرة أما ال
مهههن حيههه  يشهههعران أو ال يشهههعران فتقليهههدك امههها مهههن العجاعهههب وشولهههك بسهههبب مههها 

نال أنههها أرل أن ههههذا لهههالم لهههبعض السهههلف ونن لهههان يف : "وشعههه  فيهههه مهههن التقليهههد 
فههإن السههلف م جيههر  ا ا  ال حجههة لههك فيههه وال يغهها عوههك شههيت" ذلههره وموعههه اطههتالف

 .بيوهم اطتالف 
ف ههان يوبغههي أن  ا ل ههن ملهها وشههع فيههه بعههض املتههأطرين رد علههيهم السههل يون املتههأطرون

تذلرهم وتهذلر أدلهتهم وشواعهدهم الهيت دوهع مهن نطهالق ههذا الل هظ وأشهباهه يف حهق 
 هم اهلل جلَّ وعال وتب  للوا  أن شوام هو احلق بل ليس بيوهم اطهتالف ونمنها طهال

أنا  متأطرون شد تأوروا با شعرية فقوام ال يرت ع ن  درجة االطتالف وال يقدم يف 
 .القضية وال يؤطر 

 .  فالذب عن الدين مقدم على الدفال عن الو س عود الصادش  
وش   علهى لهالم العالمهة بهن سهحمان يف ههذه املسهألة و فيهه بيهان و تبهديع  –واموا  

ت د موههه و م يردعهك فمههن املواسهب أن أنقلههه هوها ل ههالي ملهن يقههول باملماسهة فلههم تسه
 . احلق 

ًمههد بههن عبههد / شههال الشههير العالمههة سههليمان بههن سههحمان طههالل رده علههى الشههير 
 . يف مساعل أن رها عليه . العزيز بن مانع 

و موهههها مههها ذلهههره يف ال والهههب يف صههه حة أربعهههة و عشهههرين شهههال يف معهههىن : " شهههال 
فاعلم أن هذا القول شول " ها عن املماسة و التم ن و احللول استواا موز " االستواا 

مبتدل خم ل م يذلره أحد من أهل العلم من سلف هذه ا مة و أعمتهها اللهذين اهم 
شدم صدق يف العامل  ا و شد تقرر أن مذهب السلف و أعمهة االسهالم عهدم الزيهادة 
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ون حيهه  وشههف ال تههاب و و اجملههاوزة ملهها يف ال تههاب و السههوة و أهههم يق ههون و يوتههه
 . السوة و حي  انتهيا 

ال يوصف اهلل تعا  نال مبا وصف به ن سه و :  -رمحه اهلل تعا  –مام أمحد شال اه
وصهه ه بههه رسههوله صههلى اهلل عليههه و سههلم انتهههى و ذلههك لعلمهههم بههاهلل و عظمتههه يف 

ا م صدورهم و شهدة هيبهتهم لهه و عظهيم جاللهه و ل هظ املماسهة ل هظ خمه ل مبتهدل 
يقلههه أحههد ممههن يقتههدل بههه و يتبههع ا فههإن أريههد بههه ن ههي مهها دلهه  عليههه الوصههوا مههن 
االستواا و العلو و االرت ال و ال وشية فهو شهول باطهل  هال شاعلهه خمهالف لل تهاب و 
السهوة و ال مجههال سهلف ا مههة م هابر للعقههول الصهحيحة و الوصههوا الصهرحية و هههو 

هههذا املعههىن بههل أوبهه  العلههو و ال وشيههة و جهمههي ال ريههب مههن مهها شبلههه ا و نن م يههرد 
االرت هال الههذي دل عليههه ل هظ االسههتواا فيقههال فيهه هههو مبتههدل  هال شههال يف الصهه ات 
شهههوال مشهههتبها مو ههها فههههذا ال هههظ ال جيهههوز ن يهههه و ال نوباتهههه و الواجهههب يف ههههذا البهههاب 

 . به متابعة ال تاب و السوة و التعبً بالعبارات السل ية االهانية و ترك املتشا
هذا ما ذلره شي وا الشير عبد الل يف بن الشير عبد الهرمحن بهن حسهن يف جوابهه 

 . " على بعض اجلهمية 
ًابننا  ينندر مننني أيضننا  ومننن المنا نن   علننا ابننتبال لبننل لننب   أن أذكننر هنننا ا

" إن اهلل مسننتً علننا ال ننري مننن ةيننر مما ننة:"األفاضننل فنني بننًا ب نن  النننا 
 -علنا لسن  منا  هنر لني -وانه الحنف فينه فقلت رادا  لهذا االبنتبال مًضنحا  

ًلهم وفقا  لمنهج السلف و يرا    علا أي
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
 -ح ظهههه اهلل- "فهههالن"مههن ربيهههع بهههن ههههادي عمهههً املهههدطلي ن  أطيهههه يف اهلل الشهههير 

  . ووفقه
 .ورمحة اهلل وبرلاته  السالم علي م
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وصههل نيلَّ ط ههاب م ال ههرمي حههول مسههألة اسههتواا اهلل علههى عرشههه ومهها يتصههل بههه مههن 
 . أي من ن يه أو نوباته ال الم عن وصف املماسة

 هل السوة من املتقدم  واملتأطرين يف هذه املسألة شهوالن : " شلتم وفق م اهلل  -1
: 

 : ة وهذا شول مجاعة موهم أنه مستو  على عرشه من لً مماس: ا ول 
 . -رمحه اهلل -عبد اهلل بن املبارك  -1

 " بيان تلبيس اجلهمية"يف لتابه  -رمحه اهلل -فقد شال شير اهسالم ابن تيمية 
 :ما نصه ( 1/113)
" ى عرشههه مبههاين خللقههه مو صههل عههوهمفبهه  ابههن املبههارك أن الههرب سههبحانه وتعهها  علهه"
 هها

 . "العرش فب  أنه مو صل عوه أي عن 
 -رمحههه اهلل -ن  عبههد اهلل ابههن املبههارك  القههول أشههول بههارك اهلل فههي م نن يف نسههبة هههذا

 .نظرا  نذ ليس يف لالمه ذلر املماسة ونمنا فيه ذلر املبايوة 
والقصد من ذلر املبايوة الرد على اجلهميهة الهذين يصه ون اهلل بصه ة املعهدوم فيقولهون 

 .لذا وال لذا   ال داطل العام وال طارجه وال: 
أو جيعلونهه حهاال  يف امل لوشهات فههو يريهد بهذلر املبايوهة توههزيه اهلل عهن أن ي هون حهاال  

 .يف امل لوشات ممازجا  اا 
نمنهها يريههد بههه ن ههي مهها يزعمههه  -رمحههه اهلل -ول ههظ االن صههال الههوارد يف لههالم ابههن تيميههة 

ل ههظ املبايوههة الهههوارد يف  اجلهميههة مههن احللههول واالمتههزاو بامل لوشههات ويف ذلههك تأليههد ل
لالم ابن املبارك وليس فيهه ن هي للماسهة الهذي ال يوبغهي نطالشهه ن يها  وال نوباتها  لعهدم 

 . وروده يف لالم اهلل وال يف لالم رسوله 
 -قههيم شههول ابههن ال -رمحههه اهلل -وممهها هوههع نسههبة ن ههي املماسههة ن  عبههد اهلل بههن املبههارك 

 :  الباز ( 133ا)يف اجتمال اجليوش اهسالمية  -رمحه اهلل
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وشهههد صهههري عوهههه  -رمحهههه اهلل -شهههول نمهههام أههههل الهههدنيا يف وشتهههه عبهههد اهلل ابهههن املبهههارك " 
 مباذا نعرف ربوا ؟: صحة شريبة من التواتر أنه شيل له 

شبلههه ذلههره البيهقههي ا و " بأنههه فههوق مساواتههه مسههتو علههى عرشههه بههاعن مههن طلقههه : شههال 
 "احلالم ا وشبله الدارمي عةمان ا وشد تقدم 

 . -رمحه اهلل -فهذا هو الذي يصري نسبته ن  اهمام ابن املبارك 
 :وشلتم سدد اهلل ط الم  -2
يف  -رمحهههه اهلل-اهمهههام أمحهههد رمحهههه اهلل ا فقهههد شهههال شهههير اهسهههالم ابهههن القهههيم  -2"

 روزي شل   يب عبهد اهللوشال امل:   الرشد ( 221ا) اجتمال اجليوش اهسالمية 
أول اآليهههة يهههدل أنهههه : وعلمهههه يف لهههل م هههان وعلمهههه معههههم شهههال : ن  شولهههه شهههال  ...

نن اهلل عز وجل على عرشه فوق السماا السهابعة يعلهم : علمه وشال يف مو ع آطر 
 " .ما ل  ا رض الس لى وأنه لً مما  لشيا من طلقه 

ة للعرش ن  اهمهام أمحهد رمحهه اهلل مهن ههذا أشول بارك اهلل في م يف نسبة ن ي املماس
الههوك نظههر فإنههه نمنهها ن ههى مماسههة شههيا مههن طلقههه ويقصههد بههذلك توهههزيه اهلل عههن شههول 
اجلهميههة الضههالة نن اهلل يف لههل م ههان وأنههه حههال يف خملوشاتههه أمهها بالوسههبة للعههرش فلههم 

 .يوف اهمام أمحد املماسة وال أوبتها 
" الهههههرد علهههههى اجلهميهههههة " د بهههههن حوبهههههل يف لتابهههههه وشهههههال اهمهههههام أمحههههه: " وشلهههههتم أيضههههها  

 :فلما  هرت احلجة على اجلهمي مبا ادعى على اهلل أنه مع طلقه شال( 47ا)
هههو يف لههل شههيا مههن لههً ممهها  لشههيا وال مبههاين موههه ا فقلوهها نذا لههان لههً مبههاين " 

ال ا شلوا ف يف ي ون يف لل شيا من لً مما  لشيا وال :أليس هو مما  ا شال 
 " .ن ا فلم حيسن اجلواب مباي

ا يريهد أشول ههذا ال هالم  هاهر يف أن اهمهام أمحهد ال يريهد املعهىن الهذي نسهب نليهه نمنه
 :الذي يقول نلزام هذا اجلهمي الضال 

 .نن اهلل مع طلقه ويعا بذاته  -1
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ويقول هو يف لل شيا ا ويقول من لً مما  لشيا وال مباين ا فألزمه اهمهام  -2
اخل بأنه يقول باملماسة أي احللول ...شوله أنه يف لل شيا من طلقه  أمحد بواا على

واملمازجة ا فهذا  اهر جدا  لما ترل وليس فيه ما يهدل علهى أن اهمهام أمحهد يقهول 
 .نن اهلل مستو  على عرشه من لً مماسة 

 :   -رعالم اهلل -وشلتم  -3
الته املشههورة ن  أههل حيه  شهال يف رسه -رمحه اهلل -اهمام أبو نصر السجزي ( 3)

"   دار الرايهههة ( 127-126ا" )الهههرد علهههى مهههن أن هههر احلهههرف والصهههوت"زبيهههد يف 
وأن ال راميههة  ا واعتقههاد أهههل احلههق أن اهلل سههبحانه فههوق العههرش بذاتههه مههن لههً مماسههة

 .أهه" ومن تابعهم على شول املماسة  الل 
يف بيهان تلبهيس  -ه اهللرمحه -ونقل عوه هذا ال هالم حبروفهه شهير اهسهالم ابهن تيميهة 

 ( .1/116) اجلهمية 
-لهالم السهجزي        -رمحهه اهلل -يوبغي أن ن هم ملاذا نقل شير اهسهالم : أشول 

 .  -رمحه اهلل
نمنا ساق لالم السجزي يف مساق اهن ار علهى  -رمحه اهلل -نن ابن تيمية  : فأشول

ر طاع ههة مههن أهههل ال قههه وابههن حبههان وذلهه ا مههن يو ههي احلههد عههن اهلل مههن مةههل اخل ههايب
واحلدي  ممن يسلك يف اهوبات مسلك ابن لالب والقالنسهي وأيب احلسهن ووهوهم 

مع ماله من معرفة با ح ام لأيب  ا يف هذه املعا  وال ي اد يتجاوز ما أوب  هؤالا
ً ا( يعا ابن حبان)حامت هذا  وذلر موهم يف هذا السياق السجزي  ا واخل ايب ول

فلههههم يسهههق شههههير اهسهههالم لههههالم السهههجزي لالستشهههههاد بهههه يف مسههههألة  -رمحهههه اهلل -
ًها ونمنا ساشه مساق اهن ار  .على من يو ي احلد  املماسة وال ل

وممههن ن ههى : " وانظههر شههول شههير اهسههالم يف بدايههة حديةههه عههن السههجزي حيهه  شههال 
 احلههد أيضهها  مههن ألههابر أهههل اهوبههات أبههو نصههر السههجزي شههال يف رسههالته املشهههورة ن 

 .اخل ...أهل زبيد 



 38 

 :( 116-112ا)وراجع لالم شير اهسالم من 
ونذا تأمل  لهالم السهجزي يف شضهية االسهتواا رهد يف لالمهه ارتبالها  وا ه رابا  لتهأوره 
نوعهها  مهها ب ههالم ابههن لههالب والقالنسههي وأيب احلسههن ا شههعري يف نن ههار احلههد ون ههي 

 . املماسة 
ذلهك حبيه  ال م هان وال حهد الت اشوها أن اهلل  واهلل سبحانه وتعها  فهوق" : ويف شوله

 .اخل ...تعا  لان وال م ان مث طلق امل ان وهو لما لان شبل طلق امل ان 
وههههذا لهههالم ا شهههاعرة الهههذين يو هههرون علهههو اهلل واسهههتوااه علهههى عرشهههه ويريهههدون هبهههذا 

 .-رمحه اهلل -ال الم هذا املعىن وم ي  ن له السجزي 
  رابا  من مجلته ما سبق ذلره وم يواششه شير اهسهالم ال واحلاصل أن يف لالمه ا 

ًههها ا  ن املقصههود اهن ههار عليههه يف شضههية  ا احلههد ن ههي يف شضههية املماسههة وال يف ل
طاع ههة مههن  (أي احلههد) وشههد أن ههره  : شلهه ( 112ا)وشههد ي ههون الت ههى بقولههه يف 

سهههي وأيب أههههل ال قهههه واحلهههدي  ممهههن يسهههلك يف اهوبهههات مسهههلك ابهههن لهههالب والقالن
  .  اخل ...احلسن وووهم يف هذه املعا  

ولههل مههن اهمههام سههعد بههن علههي الزجنهها  واهمههام أيب القاسههم نمساعيههل بههن ًمههد بههن 
ول ههن يف هههذه املسههألة شههد أصههاهبما  ا ال ضههل ا صههبها  نمههام يف السههوة وذاب عوههها

 .من لبار ا شعرية من حي  ال يعلمان 
لعزير ابن مانع من علماا السوة والتوحيد ا ل وه يف ًمد بن عبد ا/ ولذلك الشير 

هذه املسألة م يسلم من لبار ا شعرية وذلك تقليد ًض ال سود له من لتهاب وال 
 .من سوة ويف لالمهم هذا تدطل يف ال ي ية 

 وشد علم أنه مها مث موجهود نال اخلهالق وامل لهوق" " التدمرية "وشول شير اهسالم يف 
. 

مباين للم لوق ليس يف خملوشاتهه شهيا مهن ذاتهه وال يف ذاتهه  ه وتعا سبحان واخلالق
 " .شيا من خملوشاته 
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  الل أهل احللول ووحدة الوجود ريد شير اهسالم هبذا ال الم دحض نمنا ي
 .وهو صريري يف هذا املعىن دون ريب وال دطل ملعىن املماسة فيه  ا لًال 

ه سلف ا مة يف أمور الدين للها وال سهيما واحلق هو اشت اا ال تاب والسوة وما علي
باب أمساا اهلل وص اته فال نةب  هلل نال ما أوبته لتاب اهلل وسهوة رسهوله وال نو هي نال 

 .ما ن اه لتاب اهلل وسوة رسوله 
وهههذا هههو أصههل أهههل السههوة وبههه نههرد علههى أهههل ا هههواا املبتههدع  لمهها نههرد بههه أط ههاا 

 .ألة أفا ل السل ي  لما يف هذه املس
االسههتواا معلههوم وال يههف اجهههول والسههؤال عوههه "وتههذلر شههول أم سههلمة وربيعههة ومالههك 

 . "بدعة
ًا  طذ بقول الشير عبد الل يف والشير ًمد بهن نبهراهيم والشهير ابهن عةيمه   وأط

 .وعلى ال تاب والسوة وموه  السلف فهو احلق -رمحهم اهلل مجيعا   -
نن  هههل السههوة مههن  : سههألة وأن ال تقولههواوأرجههو مههن فضههيلت م العههدول عههن هههذه امل

ون  عهد اهمام  ا ا فإن السلف من أهل القرون امل ضلة شول املتقدم  واملتأطرين 
أمحههد وطبقتههه وطبقههة تالميههذه لالب ههاري وأيب داود وعبههد اهلل بههن أمحههد وصههاا ا وأيب 

  م يقولههوا بههل ومههن بعههد هههؤالا مههن أعمههة السههوة واحلههدي ا زرعههة وأيب حههامت وأمةههاام
هبهههذه املسهههألة ن  أن اسهههت حل  ا شهههعرية يف العهههام اهسهههالمي فهههدطل ههههذا الهههدطن 
الههذي أشههار نليههه ابههن تيميههة علههى رجههال مههن أهههل احلههدي  وال قههه فقلههدوا ابههن لههالب 
ً ها مههن أهههل ال هالم ا فهههذه املسههألة ال وزن اها عوههد أهههل  والقالنسهي وا شههعري ول

السههوة فيههها شههوالن فإهنهها ليسهه  بشههيا وم تقههم علههى  السههوة وال جيههوز أن نقههول  هههل
 . علم وال هدل وال لتاب موً ا وم ت رح على بسا  البح  عود أهل السوة

 : ن هذه املسألة من عقاعد ا شعرية أنقل ل م شول الغزايل اآل  أولتتألد 
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لعهرش وأنه مستو  على ا: " شال يف سياق السلوب اليت يستعملها ا شعرية واجلهمية 
علهههى الوجهههه الهههذي شالهههه وبهههاملعىن الهههذي أراده اسهههتواا موههههزها  عهههن املماسهههة واالسهههتقرار 

 .نشر مؤسسة احللي وشرلاعه ( 1/121) ا حياا .." والتم ن واحللول واالنتقال 
بههي م والبعههد  لمهها أرجههو االجتهههاد يف نزاحههة هههذه الشههبهة مههن أذهههان تالميههذلم ًو

هههذه املسههألة الههيت تههؤدي ن  القيههل والقههال وشههد  مههو م ومههن نطههوان م عههن نوههارة مةههل
 .تؤدي ن  ال ني 

 .رفع اهلل شدرلم ونصر بوا وب م ديوه وسوة نبيه 
فمهها لههان مههن هههذا ا و ال ا ههل املههذلور نال االسههتجابة ونعههالن تراجعههه علههى رؤو  

وبلغهها عههن طريههق الةقههات أنههه نشههر ذلههك يف بلههده وفقوهها اهلل  ا ا شهههاد يف مدرسههته
 .ه ملا حيب وير ى ووبتوا مجيعا  على احلق والسوةونيا

فما هو رأي أيب احلسهن اآلن ههل سهيلزم جهادة أههل السهوة ومهوهجهم يف ههذا البهاب 
أو يسهً علههى مهوه  اهطههوان املسههلم  الهذين جيعلههون االطهتالف حجههة وال يلت تههون 
  ن  تقهههدمي احلهههق علهههى الباطهههل والصهههواب علهههى اخل هههأ ليسهههولوا  ن سههههم وملهههن لههه

 . رايتهم التمسك با راا الشاذة وا شوال الضالة 
 ( :17-16ا)شال أبو احلسن  -2
وألهره أن : " شولهه ( 164)رشهم ( 56)ا :  -ح ظهه اهلل-شال مساحة امل هيت  –و 

وال أطهههرو عهههن لهههالم أههههل العلهههم يف : " ن  شولهههه ... أتبهههىن شهههوال  لهههيس يل فيهههه نمهههام 
 ...." .مساعل اخلالف 

ومههها دل : وههههذا فيهههه تعصهههب للمهههذاهب وا و  أن يقيهههد ذلهههك بقولهههه : شهههال امل هههيت 
الدليل عليه من لتاب اهلل أو سوة نبيه صلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم فهإنا أذههب 
نليههه ونن طههالف بعههض ا عمههة ا فاملقصههود اتبههال احلههق بدليلههه ا ال التعصههب ملههذهب 

 .مع  أو عام مع  
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عدم اخلروو عن اهمجال ا فإذا أمجعوا على شهول  لالمي يف شل : " شال أبو احلسن
ال أطرو عوه ونذا اطتلف السلف علهى شهول  فهال أذههب لةاله  م أسهبق نليهه وههذا 
صريري لهالم لةهً مهن أعمهة السهوة وأسهأل اهلل أن ييسهر يل لتابهة لتهاب طهاا بهذلك 

ومهن ههذه " نلزام اخللف ب ههم السهلف : " وامسه  -لةرهاأو أ (1)شد مجع  مادته –
دار اخلهههراز / " اهطواعيههة"يف  -رمحههه اهلل-الوصههوا شههول شهههير اهسههالم ابههن تيميهههة 

وهلل احلمهههد م  -يعههها ن سهههه-أن اجمليهههب : الوجهههه الةهههامن ( : 151)العوههههزي ا/ ت
لهه ويتوجهه لهه يقل ش  يف مسهألة نال بقهول شهد سهبقه نليهه العلمهاا فهإن لهان شهد ل هر 

: فههال يقولههه ويوصههره نال نذا عههرف أنههه شههد شالههه بعههض العلمههاا لمهها شههال اهمههام أمحههد 
نياك أن تت لم يف مسألة ليس لك فيها نمام ا فمن لهان يسهلك ههذا املسهلك ليهف 
يقول شوال  لرق به نمجال املسلم  ؟ وهو ال يقول نال ما سبقه نليه علمهاا املسهلم  

 اهه... 
 هن مهن ذلهك أنها آطهذ بقهول عهام بعيوهه وأدل  -سلمه اهلل-أن امل يت  والذي يظهر

بقية ا شوال بدون دليل يرجري شول أحد العلماا على شول اآلطهر ولهيس ههذا مهرادي 
:".... فهههم ذلههك شولههه -سههلمه اهلل-ويههدل علههى أن امل ههيت  -وهلل احلمههد-وال حههايل 

بيهه صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه ونن طالف بعض ا عمة فاملقصود اتبال احلهق أو سهوة ن
 اهه" ملذهب مع  أو عام مع   ال التعصب وسلم

مها يهدل علهى مها  -وهلل احلمهد-ونن طهالف لهل ا عمهة ولهيس يف لالمهي : فلم يقهل 
" السههراو الوهههاو" ذلهره مساحتههه مههن التعصهب لقههول أحههد بعيوهه بههل يف لههالف لتهايب 

للعلمهاا العهامل  يف دعوتوها : ا شهويل دعوتوها يف للمهات : ال بعة الةانية ل  عوهوان 

                                                 

 .أسأل اهلل أن ي  ي املسلم  شر ما مجع  ( 1) 
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وهم مجيعا  بدون مجود م (2)موهزلة عظيمة وهم عودنا مبوهزلة القلب من اجلسد ونست يد
 اهه... ه وال عرو على أشواام وعلى شول أحد بعي

لشيا مهن ذلهك فقله  ( 215)ومع ذلك فقد أشرت يف طبعات ال تاب يف ال قرة 
سهههواا يف مسهههاعل اهمجهههال أو يف  -نذا أمجعهههوا-وال أطهههرو عهههن لهههالم أههههل العلهههم : " 

أشههههواام حسههههب الههههدليل مسههههاعل اخلههههالف ا فههههإن احلههههق ال ي ههههوهتم ا نمنهههها أرجههههري بهههه  
الشههرعي وشههد عههدَّ هههذا بعههض أهههل العلههم تقليههدا  ولههيس لههذلك لمهها ال ل ههى وبسهه  
ذلك ي ول وأي معىن يف انتسهابوا ملهوه  السهلف نذا لوها نهأ  اليهوم بهأشوال خم عهة م 

فهاحلق وسه  به  اجل هاا والتقليهد نال ننهه ال بهد  ا يت لم هبا أحد مهن ا مهة السهابق 
 اهه" التام  شوال أهل العلم وفهمهم ل دلة الشرعية  من االستقراا

-وأيضا  فهذه ال قرة م يوتقدها أحهد مهن العلمهاا اآلطهرين الهذين نظهروا يف ال تهاب 
ومههع ذلههك فقههد  هههر لههك اجلههواب واالسههت ادة مههن لههالم مساحتههه  -وهلل احلمههد واملوههة

 " . فأي عيب يلحقا بعد هذا ؟
 :  الت ليننننف 
 .ليف هاحك يف هذه املسألة مع امل يت انظر  : أشول 
 .فيأ  هبذه املراولات اليت تغ ي مقصده ا سا   -1
 .ويوقل لالم ابن تيمية ا وابن تيمية يف واد وهو يف واد سحيق عوه -2

فابن تيمية نمام عبقري أفىن حياته يف جهاد الباطل وأهله ويقصد ب المهه مهن سهبقه 
 .ن  القول باحلق 

صههاحب جهههل وهههول ويوصههر وهههو  قصههد مههن سههبقه ن  مهها يوافهق هههواهي وأبهو احلسههن
الباطههل وأهلههه ويههذب عوههه وعههوهم ويضههع ا صههول الباطلههة اههذه ا عمههال وا هههداف 

 .السيتة 
                                                 

ال نهههدري مهههن ههههم ههههؤالا العلمهههاا الهههذين بلغهههوا عوهههدك ههههذه املوههههزلة ولعلههههم دعهههاة اهطهههوان املسهههلم  ( 2) 
 . اعلهم أما علماا املوه  السل ي فما ام عودك نال احلرب واالستهتار صوف
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 ههن مههن ذلههك أنهها  -سههلمه اهلل-والههذي يظهههر يل أنَّ امل ههيت : " انظههر ن  شولههه  -3
رجري شههول أحههد العلمههاا علههى ه وأدل بقيههة ا شههوال بههدون دليههل يههوههآطههذ بقههول عههام بعي

 .شول اآلطر 
فههم  -سهلمه اهلل-ويدل على أن امل يت -وهلل احلمد- (1)وليس هذا مرادي وال حايل

ونن طههالف ا عمههة فاملقصههود اتبههال احلههق أو سههوة نبيههه صههلى اهلل : " ... ذلههك شولههه 
  مع  اههعليه وعلى آله وسلم ال التعصب ملذهب مع  أو عام

مها يهدل علهى مها  -وهلل احلمهد-ونن طهالف لهل ا عمهة ولهيس يف لالمهي : فلم يقهل 
 .ذلره مساحته من التعصب لقول أحد بعيوه 

" دعوتوها يف للمهات" بل يف لالف لتايب السراو الوههاو ال بعهة الةانيهة له  عوهوان 
وههههزلة القلهههب مهههن للعلمهههاا العهههامل  يف دعوتوههها موههههزلة عظيمهههة وههههم عوهههدنا مب: ا شهههويل 

اجلسد ونسهت يد مهوهم مجيعها  بهدون مجهود علهى شهول أحهد بعيوهه وال عهرو عهن أشهواام 
 أهه.... 
شههههرا  وط ههههرا  مههههن وراا هههههذه ال قههههرة ا فقههههدم  -سههههدده اهلل-لقههههد أدرك امل ههههيت : أشههههول 

 .مالحظته على الوجه الذي تراه 
 .ولو عرف حال هذا الرجل وم ره ل ان  عبارته أشد 

نهه يريهد هبها أنهه نذا وشهع يف نأن الرجل ل ي شرا  عظيما  من وراا هذه ال قرة  واحلقيقة
باطههل أن يههذهب لهه  سههتارها يبحهه  ويوقههب عههن ه ههوات وأط ههاا بعههض العلمههاا 
فإذا وجد ما يشبه باطله من لالمهم فرح به مهما ابتعد عن احلق والصهواب وذههب 

حلجهه  الوا ههحة والااههه  يصههول بههه وجيههول علههى مههن يوتقههد أط ههااه ولههو لههان معههه ا
 .الساطعة ولو لان معه الصحابة والتابعون وأهل السوة أمجعون

من القاعدة نن هذه ال توة شد أعدَّ اا أبو احلسن العدة وموها ما ل يه من وراا هذه 
 .  الشر 

                                                 

 .بل هذا مرادك وحالك ( 1) 
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ومههن ا دلههة أنههه ردَّ أشههوال العلمههاا الراجحههة واملدعمههة با دلههة مههن ال تههاب والسههوة يف 
 :مساعل 

االطههههتال  بهههه  اجلوسهههه  يف املههههدار  واجلامعههههات حيهههه  أفههههل بههههاجلواز مسههههايرا   -1
املسهتغرب  وو هع شيهودا  ال شيمهة اها وال يعتاهها  أفراوطوان املسلم  للمستغرب  واه

 .  العلماا
 .مسألة التصوير حي  جوز ذلك  -2
 = .  =  =جواز حلق اللحى  -3

  ستار املصلحة ول  ستار شد سهبقا ن  يف لل ذلك طلف من ذلرنا ول ا  ساعر 
ذلهههك فهههالن وفهههالن تارلههها  للعلمهههاا و دلهههتهم مهههن ال تهههاب والسهههوة الوا هههحة وأشهههواام 

 . اليت ال تقيم لقيوده وزنا   الصحيحة الراجحة
خمال تههههه نمجههههال الصههههحابة والتههههابع  وأعمههههة ااههههدل وخمال تههههه  دلههههة : ومههههن ذلههههك  -1

حاد ت يد العلم وذهابه ن  نصرة البدل اادامة يف أن ال تاب والسوة يف أن أطبار اآل
أطبههار اآلحههاد ت يههد الظههن وحشههده للشههبهات الباطلههة لوصههرة هههذه البههدل اادامههة الههيت 

 .اط عها رؤو  املعتزلة وتابعهم فيها اجلهمية واخلوارو والروافض 
مهها  لقهد نهك عههدد مهن العلمههاا علهى ههذا اهمجههال ومها طال ههه مهن ههذا االطهه ال ومهع 

ًجههع أبههو احلسههن ن  اجلههادة ون  صههميم  لتبتههه وبيوتههه مههن ا دلههة وح ايههة اهمجههال ل
 ههل أبههو احلسههن يههراوغ ويتهههرب لههالغراب مجههال السههلف وأهههل احلههدي  ومههوهجهم ا ن

يق هههز مهههن شهههجرة ن  شهههجرة ويعتهههز ب تابهههه نلهههاف الوبيهههل دون حيهههاا أو طجهههل مهههن 
 .أفعاله الشويعة اليت دوهنا فيه

ان الشهها  ممهها بيتههه يف هههذه ال قههرة مههن الشههر متسهه ا  بههأشوال مههن اعههدل ي عههل لههل هههذا 
: مبذهب املعتزلة واخلوارو والروافض أولتك الذين به  حهاام اهمهام ابهن القهيم بقولهه 



 45 

وتلق ههه مههوهم بعههض ال قهههاا الههذين م ي ههن اههم يف العلههم شههدم راسههر وم يق ههوا علههى "
 " .(1)مقصودهم من هذا القول

ومتسههه ا  وراا بعهههض ههههذه العبهههارات الهههيت صهههدرت ممهههن حيهههارب ههههذا املهههذهب ال اسهههد  
 .لعادته يف تصيد الزالت ليدعم هبا الضالالت 

فأين ال جيري با دلة الذي يدعيه ههذا املهراوغ ويتهبجري بهه وههو أشهل مهن أن يرشهى ن  
 .هذا املستول أو يسً يف رلاب أهله 

 " .نمنا أرجري ب  أشواام حسب الدليل الشرعي: "   شوله انظر ن
 .وانظر ن  املسافة اااعلة بيوه وب  هذه املرتبة العظيمة علما  وطلقا  وت بيقا  

وشههد عههدَّ هههذا بعههض أهههل العلههم : " وانظههر ن  اف اعههه علههى بعههض أهههل العلههم بقولههه 
سهههع بيوههه وبهه  املقلههدين شصهههدا  مث ذهههب يوهههزه ن سهههه عههن التقليههد والبههون شا" تقليههدا  

 .وطلقا  ا فسلوله وأعماله وت بيقاته شر من التقليد 
 .هذه حملات عما تضموته هذه ال قرة ومماح ته فيها وللقاريا أن يتأمل بقيتها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( .2/126)ق املرسلة خمتصر الصواع( 1) 
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 مناقشته في أخبار اآلحاد  –الثالثة المسألة  

 
 
 
 
 
 
 ( :17-16ا)  اللجًّاو ش ع لتابه يف احلسن أبو شال -1
 بههأنا يل واهتامههه"  الوبيههل نلههاف"  لتههايب مههن -اهلل ح ظههه- الشههير لههذير[ " 11]

 "  العلم ي يد ال شريوة ح ته نذا اآلحاد طا بأن أشول
ًه هذا عن وسأجيب  جهواب يف -تعها  اهلل شهاا نن- ذلك شبل الشير لتبه مما ول
 ح تهها نذا اآلحاد أطبار بأن اهلل أدين فإ  وباطتصارا ا ميسرة ن  فوظرة ا مستقل
  .العلماا من واحد لً شرره لما ا االستداليل الوظري العلم ت يد فإهنا شراعنا
فلقهد  اما هي القراعن اليت نذا ح ه  اخلها أفهاد العلهم الوظهري االسهتداليل -أ: أشول 

 آلحههادشله  عههن القههراعن الهيت ح هه  أحاديهه  الصهحيح  ال يلههزم موههها الق هع  هها ا
 .أطبار اآلحاد عودك املست يض ومن 

والدليل على ههذا  ا (1)العلم الوظري االستداليل عودك ال لرو عن داعرة الظن -ب
بعههد أن فرشهه  بهه  العلههم الضههروري والعلههم " نلههاف الوبيههل " أنههك شلهه  يف لتابههك 

مها يشهً ( 26ا)الوههزهة هذا ما ذلره احلهافظ ل وهه ذلهر أيضها  يف  : " الوظري شل 
 .ن  فرق وال  أال وهو أن الضروري ي يد اليق  وأن الوظري ي يد الظن

                                                 

 .بل حيتمل الوهم وال ذب ( 1) 
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فهههإذا لهههان ههههذا العلهههم عوهههدك ال ي يهههد الق هههع وال لهههرو عهههن داعهههرة الظهههن فأنههه  علهههى 
ن أطبهار اآلحهاد احملت هة بهالقراعن ت يهد العلهم نالذين يقولهون  طالف موه  أهل السوة

 .ه  بعض ا شاعرة املت لم  بل أن  على مو اليقيا

ونال فأنهه  مههن  ا سههم لوهها هههؤالا العلمههاا واذلههر لوهها أدلههتهم مههن ال تههاب والسههوة -جههه
ًة مهههن ال تهههاب  ا املقلهههدين العميهههان املعر ههه  عهههن أصهههل أههههل السهههوة وأدلهههتهم ال ةههه

 .والسوة واليت هي يف لاية القوة والو وح 
فههههذا موهههك لةهههً  ا ب موهههكولهههيس التقليهههد ا عمهههى واهعهههراض عهههن الوصهههوا بغريههه

فحيهههه  تتعههههارض نصههههوا ال تههههاب والسههههوة مههههع أراا الرجههههال تقههههدم أراا الرجههههال نذا 
لمههها فعلههه  يف شضهههية اطهههتال  اجلوسههه  يف   ا وافقههه  ههههواك وتعهههرض عهههن الوصهههوا

ولمهها فعلهه  يف شضههية حلههق  ا ولمهها فعلهه  يف شضههية التصههوير ا املههدار  واجلامعههات
عههض الرجههال الههيت رجعههوا عوههها ن  نصههوا تعلقهه  يف بعههض هههذه بههأشوال ب ا اللحههى

واحلهق أنهك يف الواشهع ت سهم ط هى  ا وأبي  نال املضي يف باطلهك ا ال تاب والسوة
ولما فعل  يف لتابك  ا أهل الباطل من املستغرب  وعلى رأسهم اهطوان املسلمون

يف  (1)حيهه  تلجههأ ن  التقليههد فتقههول وشههد سههبقا فههالن وفههالن" ش ههع اللجههاو"هههذا 
 .عدد من القضايا وهذا موك مجع ب  التقليد ا عمى والتلبيس 

من ش ع اللجاو حيه  شلهد ابهن ( 11-17ا)انظر أيها القاريا على سبيل املةال 
وتعلههق بههابن  ا املعههروف باالجتهههاد واملعههروف بههالرجول ن  احلههق -رمحههه اهلل–عةيمهه  

اعتبهار ا لهل والشهرب مهن صه ات ال مهال وم يقهل ذلهك ابهن  تيمية تعلقا  بهاطال  يف
لمهها   ا ونمنهها و ههع شاعههدة لل مههال امل لههق ومةههل بههالعلم ال با لههل والشههرب ا تيميههة

ط ههى بعههض املت لمهه  مههن ا شههاعرة ومههن  واملماسههة مههةال   ت سههم يف أطبههار اآلحههاد
لتلبههههيس مث ألههههيس شولههههك لمههها شههههرره لههههً واحههههد مههههن ا ا شلهههدهم بغههههً علههههم وال هههههدل

                                                 

 . ع القاعدة اليت مرت بك بل و ( 1) 
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وطههيس اخلههالف وت لبهه  املواشههف  ذين درجهه  عليهمهها حههل ونن محههيلههل الواهمجهها
 .ا دلة والو وح يف التعبً وهذا من مواه  أهل الضالل 

 رسهول لهالم مهن بأنهه للجهزم سهامعه يضه ر شد بعضها نن بل:  احلسن أبو شال -2
 ....".  بالويات ا عمال نمنا: "  حدي  مةل ا وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل
 فيق هع ا ال أم ا للوظهر متهأهال   لهان سواا سامعه على يهجم ذلك فإن ذلكا ولً
 ونال ا العلهم اآلحهاد أفهادت القهراعن هذه وجدت فإن ا  اهلل لرسول نسبته بصحة
 ا بالقبول للحدي  ةا م تلقي:  القراعن هذه ومن الظنا للبة اآلحاد أطبار أفادت
 بهههههاب يف اآلحهههههاد حهههههدي  لهههههان أو ا طارجهمههههها أو" الصهههههحيح " يف لهههههان سهههههواا

 العلههم بههذلك ي يههد فإنههه ا العلههم أهههل عوههد معههروف هههو ممهها ذلههك وههو أو ا الصهه ات
 الوظهههر أهليهههة لهههه مهههن عوهههد أو ا واالسهههتدالل الوظهههر أههههل عوهههد االسهههتداليلا الوظهههري

 ن  نسههبته (1)بصههحة التسههليم ن  سههامعه ضهه ري الههذي املتههواتر  ههالف ا واالسهتدالل
 الوظهههههر أهليهههههة عوهههههده لهههههان سهههههواا ا وسهههههلم آلهههههه وعلهههههى عليهههههه اهلل صهههههلى اهلل رسهههههول

 . ال أم واالستدالل
 : أشول 
 أنهه  خمههالف يف هههذا  هههل السههوة واجلماعههة ف ههل حههدي  ح تههه القههراعن جيزمههون -1

ًههها وأنهه   ويق عههون بههأن رسههول اهلل شالههه سههواا  لههان يف الصههحيح  أو السههون أو ل
 .ختك البعض فال تزال معهم يف شقاق 

نشهههر امل تبهههة العلميهههة ( 21-22ا) ههههذا طهههالف مههها شررتهههه يف نلهههاف الوبيهههل  -2
ة حي  طصص  ههذا ااجهوم بهاملتواتر مث فرشه  به  املتهواتر واآلحهاد وشهررت أن رد

 .الوظري ي يد الظن 

                                                 

انظههر ن  اآلن تههرل أنههه ال يق ههع بصههحة نسههبة ا حاديهه  الصههحيحة احملت ههة بههالقراعن ن  رسههول اهلل ( 1) 
 . 
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وطهها اآلحهههاد نمنههها ي يهههد الظههن وال يسهههت يع احهههد أن يق هههع " وألههدت ذلهههك بقولهههك 
 " .  بصحة نسبته ن  رسول اهلل بل نرجري ذلك

يميههة جيعلههه مههن وابههن ت ا شههررت هههذا بعههد أن شههررت أن املسههت يض مههن أطبههار اآلحههاد
 .نول املتواتر 

مث بعد هذا يا أبا احلسن فعل  فعلتك الو راا فسق  مخس عشهرة شهبهة علهى سهوة 
ًك فلمههههاذا فعلهههه  هههههذه ا فاعيههههل يف وشهههه   ا رسههههول اهلل وهههههذا مهههها م أره  حههههد لهههه

اشتدت فيه حرب املستشرش  واملالحدة والعلماني  والعقالني  على سوة رسول اهلل 
  وملههههاذا ت عههههل هههههذا ورنهههه  املعههههارك يههههدوي بهههه  أهههههل السههههوة والعقالنيهههه  يف العههههام

اهسالمي ومن آطرها معرلة الغهزايل وأههل السهوة الهيت ههزت العهام اهسهالمي ولةهرت 
ولههان يل وهلل احلمههد أشههول رد علههى الغههزايل وأمةالههه يف   ا الههردود عليههه مههن أهههل السههوة

فهههال شههارل  أهههل السههوة " لشههف موشههف الغههزايل مههن السههوة وأهلههها " مسيتههه لتهاب 
 يف هذه املعرلة نن لو  موهم ؟

من  هذه املشارلة ال عالة ا مع ا سف لقد لان نصيب السوة وأهلها يف هذه املعرلة
لعلها م خت ر ببهاام  على السوة للعقالني  واملستشرش  وسوق شبهات أيب احلسن 

 . 

علههم عوههدك نظههري ويعههود عوههدك ن  الظههن فأنهه  ال تههزال بعيههدا  عههن أهههل هههذا ال-3
 .السوة 

ونذا لان العلم الوظري عودك يرجع ن  الظن فما هو هذا الظن عودك نن شل   -4
 .هو الظن الراجري وهو لً الشك شلوا لك والوظري هو  ن راجري ال يق  

" وموها التلقي بالقبول  شد شررت يف نلاف الوبيل بقولك عن شراعن الصحيح  -5
والهذي يتأمهل حقيقهة رأيهك هوها يهرل أنهك م ختهرو عهن مها شررتهه " ال يلزم موها الق ع
 .يف نلاف الوبيل 
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وهذا يؤلد ما شلته أعاله ويؤلد أن أبا احلسن ال يسً يف رلاب أهل السوة ونمنا  -6
 .يسً يف رلاب املت لم   نه ال يعول على نصوا ال تاب والسوة 

  رسهههالة أيضههها   وانظهههر ا (1)ودروسهههي لتهههي يف أشهههرره مههها وههههذا:  ناحلسههه أبهههو شهههال -3
 هه1114 سوة يف توقيحا   وزدهتا هها1111سوة من م بوعة وهي"  ال رح نلمال"
 لتههب شههرح يف يل ةأشههرط عههدة ولههذا( 221) السههؤال( 2/252" )الوبيههل نلههاف" و

 . ذلك يف أستلة عدة على ونجابة ا احلدي  علوم
 يف أو شهههري  يف يل للمهههة أي علهههى أحههد عةهههر فهههإن ا بهههه اهلل وأديههن أعتقهههده مههها هههذا
ًجع ا ذلك طالف موها ف هم ا لتاب  وبصو  لتي يف لالمي من احمل م ن  فل
 . أعلم واهلل ا اآلن ن  سووات عشر وو موذ ا ا شرطة يف

 : أشول
الههذي جههىن فيههه علههى سههوة رسههول اهلل " نلههاف الوبيههل"ال يههزال الرجههل يعتههز ب تابههه  -أ
  سهوة رسهول اهلل وأهلهها  لهذلحبشده مخس عشرة شبهة يوصر هبا طصوم السوة و

ايهة السهوة وأنصارها الذاب  عوها ب تمان ما عودهم من احلج  والااهه  الهيت ترفهع ر 
 .وتو س رايات أهل ا هواا والباطل 

 . وسلك طرشا  أطرل مشيوة يف نصرة الباطل وأهله وطذالن السوة وأهلها 
هبههههذا ال تههههاب ونحالتههههه عليههههه دون طجههههل أو حيههههاا مههههن هههههذه ا فاعيههههل  االعتههههزازننَّ 

ًة علهههى عهههدم نحساسهههه بشهههواعات أفاعيلهههه واالسهههتهانة  يانتهههه مهمههها  لهههدالالت ط ههه
 . على أن ه فقال بيده ه ذا طار  أهنا ذبابعظم  ف

ومههها ههههذا بشهههأن مهههن لهههاف اهلل ويسهههتحي مهههن اخل هههأ فضهههال  عهههن ارت هههاب ا باطيهههل 
 .   ونصرها وطذالن احلق وأهله 

 ملاذا م تقل هوا فليحمل اجملي على م صلي ؟ أتدرون ملاذا ؟  -ب

                                                 

 .ما تقرره يف لتبك ودروسك حجة عليك  نك ال توافق أهل السوة ( 1) 



 51 

له هو ما ساشه  ن م صَّ  ا اجملي على م صلي  صيب يف مقتله حيمل نه لو شال 
 امن الشبه اليت فصلها ونوعها يف لتابه نلاف الوبيل حل بلغ  مخهس عشهرة شهبهة

وهههههو يههههرل أهنهههها مخسههههة عشههههرة دلههههيال  وبرهانهههها  أال يههههدل هههههذا علههههى اهمعههههان يف امل ههههر 
؟ مث نن احمل ههههم مههههن لالمهههه هههههو مهههها فصهههله ودلههههل عليههههه يف والتالعهههب بعقههههول الوههها  

ًة   . اهلاف بشبه لة
أن  يا أبا احلسن ولل الق بي  من ا صل ا صيل الذي أمجع عليه أهل السوة أين 

اب والسههوة أال وهههو ا طههذ بالظههاهر الههذي تعار ههه بأصههل الق بيهه  ودل عليههه ال تهه
محل اجمل سيد ش ب على م صله مث محله  رايتهه وذهبه  تتلهون يف ت بيقهه وتقريهره 

. 
 .أنه ال يؤول نال لالم املعصوم أين أن  من اهمجال الذي ح اه الشولا  من 

هوا سيوبهري أبو احلسن املقلد ا عمى يف ا ط اا أحيانا  ويف الضالل أحيانها  فيقهول 
ًه   . أنا ال أشلد الشولا  وال ل

هههل هههذا ا مههر بههالرجول ن  ً ههم لالمههك يف لتبههك وأشههرطتك أمههر نجيههاب أو  -جههه
ذا ههو مها يهردده أههل الضهالل استحباب هات الدليل على أيهمها أطه ت ا ألهيس هه

 .وال سيما الق بي  
مث ههههل هانهههه  علهههى الوهههها  أوشههههاهتم فيضهههيعوهنا يف البحهههه  عهههن ً مههههك يف لتبههههك 

 .املليتة بااذيان وا باطيل وأشرطتك 
ومما يل   ا نظار أن أبا احلسن شد تسل  على أطبار اآلحهاد الوبويهة حهل يف لتابهه 

 ( :212)ال قرة ( 113ا) حي  شال فيه يف" السراو الوهاو " 
ًههههها وفاشهههها   هههههل السههههوة وطالفهههها  "  وأرل العمههههل بأحاديهههه  اآلحههههاد يف العقيههههد ة ول

 " .للمعتزلة 
ه ذا هبذا اهجياز امل ل والتواول بأطراف ا صابع بيوما هو يسهب يف لةً : أشول 

 .من فقرات لتابه يف أمور شد ختالف موه  أهل السوة واجلماعة 
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بيان اعتقاد أهل السوة واحلدي  بل أين بيان نمجهال الصهحابة والتهابع   أين: وأشول 
" العمهل"وأعمة اهسالم أن أطبار اآلحاد بشهروطها ت يهد العلهم وملهاذا االشتصهار علهى 

ي يههد القههاريا بههأن " وفاشهها   هههل السههوة "هبههذا ا سههلوب الغههامض املريههب وهههل شولههك 
علههم والعمههل ا و هههل نذا رجههع القههاريا أهههل السههوة يههرون أن أطبههار اآلحههاد توجههب ال

 .سيجد ما يرول للته ويش ي علته " نلاف الوبيل " ن  لتابك 
 : أو سيصدق عليه املةل 

 " .لاملستجً من الرمضاا بالوار  واملستجً بعمرو عود لربته"      
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 موقف العلماء من القائلين بأن أخبار اآلحاد تفيد الظن 

 
 
 
 

 
 سهههاق أن بعهههد( 122ا) اهح هههام يف -اهلل رمحهههه- حهههزم ابهههن ًمهههد أبهههو شهههال -1

 اهمجهال وسهاق شبولهه وجيهب والعمهل العلهم يوجهب العدل الواحد طا أن على ا دلة
 الوي عن الةقة الواحد طا شبول على للها ا مة نمجال هبذا فصري"  شال ذلك على
. 
 .  الوي عن الةقة الواحد طا شبول على لانوا اهسالم أهل مجيع فإن أيضا  و 

 حههدو حههل والقدريههة واخلههوارو السههوة لأهههل علمههها يف فرشههة لههل ذلههك علههى جيههري
 " . ذلك يف اهمجال ف ال وا التارير من املتة بعد املعتزلة مت لموا
 والسهههوة لل تهههاب خمهههالف الظهههن ت يهههد اآلحهههاد أطبهههار نن : يقهههول مهههن ألهههيس:  أشهههول
 البدعهههة ههههذه لهههواا محهههل أن ن  ال هههرق لهههل مهههن بعهههدهم مهههن مث ا الصهههحابة ونمجهههال
 ال اسهدة وفلسه تهم ال اسهدة عقهوام على البدعة هذه يف معتمدين املعتزلة مت لموا

. 
 جة شال اهمام أبو املظ ر السمعا  يف لتاب احلجة يف بيان احمل -2
 ( :  217 -211ا)

 :فصل ونشتغل اآلن باجلواب عن شوام فيما سبق 
نن أطبهههار اآلحهههاد ال تقبهههل فيمههها طريقهههه العلهههم ا وههههذا رأ  شهههغب املبتدعههههة يف رد  "

 .ا طبار ا وطلب الدليل من الوظر ا واالعتبار فوقول وباهلل التوفيق 
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ورواه الةقههات وا عمههة ا وأسههودوه طل هههم عههن  نن اخلهها نذا صههري عههن رسههول اهلل 
وتلقته ا مة بالقبول ا فأنه يوجب العلم فيما سهبيله العلهم  سل هم ن  رسول اهلل 

. 
هههذا شههول عامَّههة أهههل احلههدي  واملتقوهه  مههن القههاعم  علههى السههوة ا ونمنهها هههذا القههول 

ذلر أن طههها الواحهههد ال ي يهههد العلهههم حبهههال ا وال بهههد مهههن نقلهههه ب ريهههق التهههواتر الهههذي يههه
لوشهههول العلهههم بهههه شهههيا اط عتهههه القدريَّهههة واملعتزلهههة ا ولهههان شصهههدهم موهههه ردَّ ا طبهههار 
وتلق ه موهم بعهض ال قههاا الهذين م ي هن اهم يف العلهم شهدم وابه  ا وم يق هوا علهى 

ق مههن ا مههة  شههروا بههأن طهها الواحههد مقصههودهم مههن هههذا القههول ا ولههو أنصههف ال ههر 
يوجهب العلههم ا فههإهنم تههراهم مههع اطههتالفهم يف طههراعقهم وعقاعههدهم يسههتدل لههل فريههق 
مهههوهم علهههى صهههحة مههها يهههذهب نليهههه بهههاخلا الواحهههد ا تهههرل أصهههحاب القهههدر يسهههتدلون 

 : بقوله 
 .لل مولود يولد على ال  رة   -111
 :وبقوله 
 .اط  عن ديوهم طلق  عبادي حو اا فاجتالتهم الشي -114

 : وترل أهل اهرجاا يستدلون بقوله 
نعههم : شههال ا ونن زو ونن سههرق ا شههال .مههن شههال ال نلههه نال اهلل دطههل اجلوههة  -142

 .ونن زو ونن سرق
 :وترل الرافضة يستدلون بقوله 

جيههههاا بقههههوم مههههن أصههههحايب فيسههههلك هبههههم ذات الشههههمال ا فههههأشول أصههههيحايب  -141
هنههم لههن يزالههوا مرتههدين علههى نتههدري مهها أحههدووا بعههدك ا أنههك ال : أصههيحايب ا فيقههال 

 .أعقاهبم 
 :وترل اخلوارو يستدلون بقوله 

 .سباب املسلم فسوق وشتاله ل ر -142
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 :وبقوله 
يسهرق وههو / ال يز  الزا  ح  يز  وهو مهؤمن ا وال يسهرق السهارق حه   -143
 .مؤمن 

 .  ن  لً هذا من ا حادي  اليت يستدل اا أهل ال رق
ومشهههور ومعلههوم اسههتدالل أهههل السههوة با حاديهه  ا ورجههوعهم نليههها ا فهههذا نمجههال 

ولههههههذلك أمجههههههع أهههههههل اهسههههههالم متقههههههدموهم . مههههههوهم علههههههى القههههههول بأطبههههههار اآلحههههههاد 
ومتههههأطروهم علههههى روايههههة ا حاديهههه  يف صهههه ات اهلل ويف مسههههاعل القههههدر ا والرؤيههههة ا 

املذنب  من الوار ا ويف ص ة  وأصل اههان ا والش اعة واحلوض ا ونطراو املوحدين
   اجلوهة والوهار ا ويف ال ليهب وال هيههب ا والوعهد والوعيهد ا ويف فضهاعل الوههي

ومواشههب أصههحابه وأطبههار ا نبيههاا املتقههدم  علههيهم السههالم ا ولههذلك أطبههار الرشههاعق 
ره ا وههههذه ا شههياا للهههها علميهههة ال والعظههات ا ومههها أشهههبه ذلههك ممههها ي ةهههر عههدَّه وذلههه

 .عملية ا ونمنا ترول لوشول علم السامع هبا 
أن طا الواحد ال جيوز أن يوجب العلم محلوها أمهر ا مهة يف نقهل ا طبهار : فإذا شلوا 

على اخل أ ا وجعلواهم الله  مشهتغل  مبها ال ي يهد أحهدا  شهيتا ا وال يو عهه ا ويصهً  
ال جيههوز الرجههول نليههه واالعتمههاد عليههه ا ورمبهها يرتقههي هههذا لههأهنم شههد دونههوا يف أمههور مهها

أدَّل هههذا الههدين ن  الواحههد فالواحههد مههن  القههول ن  أعظههم مههن هههذا ا فههإن الوههي 
أصحابه ا ليؤدوه ن  ا مة ا ونقلوا عوه ا فإذا م يقبل شهول الهراوي  نهه واحهد رجهع 

 " .املؤدي نعوذ باهلل من هذا القول الشويع واالعتقاد القبيري  هذا العيب ن 
انظر ن  هذه االلزامات القوية الهيت ألهزم هبها اهمهام السهمعا  ههذه ال هرق الهيت تهدعي 

أن املسهألة طالفيهة : أن أطبار اآلحاد الصحيحة ت يد الظهن وال لهدعوك مهن يقهول 
ة والتهابع  اهم بإحسهان ومهن سهار ب  أهل السوة فإن اخلالف نمنها ههو به  الصهحاب

 هفههال شيمههة خلالفههعلههى هنجهههم وبهه  أهههل الضههالل ومههن شلههد مههن املوتسههب  ن  السههوة 
 .القاعم على تقليد أهل الضالل 
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 .فال  ةحج هأما أن جيعل طالف أمره أن يعتذر له نذا م يعاند فغاية
دل مث يعانهههد أمههها مهههن يعهههرَّف أنهههه طهههالف نمجهههال الصهههحابة ومهههن بعهههدهم مهههن أعمهههة ااههه

      .وحيارب فهذا ال ي ون نال من أهل الضالل 
 له  الوبويهة اآلحهاد أطبهار مهن البهدل أههل موشهف -اهلل رمحهه- القيم ابن أدطل -3

 ( .2/332) الصواعق اهلل ص ات تع يل طالوت لسر
 ولههوال ذلههك يعلههم نليههها والت ههات بالسههوة نملههام أدو لههه ومههن( : " 2/362) يف شههال مث

 . مو ع ماعة من ألةر لذلرنا ذلك يف  مرا و وح
 : به طرشوا  اهلل رسول أطبار عن العلم ن اة اعتمده الذي فهذا
 . بالضرورة املعلوم الصحابة نمجال -1
 . التابع  ونمجال -2
 . اهسالم أعمة ونمجال -3

 وتهههبعهم احلرمهههة ههههذه انته هههوا الهههذين واخلهههوارو والرافضهههة واجلهميهههة املعتزلهههة بهههه ووافقهههوا
 . وال قهاا ا صولي  بعض
 ونقهل"  شهوام  هالف ا عمهة صهرح بهل بهذلك ا عمهة مهن سهلف اهم يعهرف فال ونال
 . ذلك يف اهسالم أعمة أشوال
 : أشول
ًل -1   ههمن يههدطل الظههن ت يههد اآلحههاد أطبههار بههأن القههول أن القههيم ابههن اهمههام فهه

 . باجملاز والقول تأويلال مةل ال والي 
 أعمهة ونمجهال التهابع  ونمجهال الصهحابة نمجهال طرشهوا شد الباطل القول هبذا وأهنم -2

 . واخلوارو والرافضية واملعتزلة اجلهمية من الضالل أهل ووافقوا اهسالم
 .  حلوشهم يف لصة هو بل وأمةاله احلسن أبا يعجب ال وهذا
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 وا عمهههههة الةقهههههات ورواه  اهلل رسهههههول نعههههه اخلههههها صهههههري نذا( : "126ا) يف وشهههههال
 فيما العلم يوجب فإنه بالقبول ا مة وتلقته  الوي ن  سل هم عن طل هم وأسوده
 . العلم سبيله
 الهذي القهول ههذا أماو  السوة على القاعم  من واملتقو  احلدي  أهل عامة شول هذا
 العلهم لوشهول التهواتر ب ريهق نقلهه مهن بهد فال حبال العلم ي يد ال الواحد طا أن يذلر
 مههوهم وتلق ههه ا طبههار ردَّ  موههه شصههدهم ولههان (1)واملعتزلههة القدريههة عوههه أطهها حههل بههه

 مهن مقصهودهم علهى يق هوا وم وابه  شهدم العلهم يف اهم ي هن م الهذين هااال ق بعض
 . (2)القول هذا
 بهن نمساعيهل الشهير لقيهق( 114ا) املو هي الصهارم يف ااهادي عبهد ابهن وشال -1

 : ا نصاري ًمد
 مبهها والر هها ي ههره مهها ولراهههة حيههب مهها ًبههة يف موافقتههه هههو تعظيمههه أن التاسههع الوجههه"

 عمهها البعههدو  فيههه رلههب مهها ن  واملبههادرة عوههه هنههى مهها وتههرك بههه أمههر امهه وفعههل بههه ير ههى
 وال ا سهههواه أحهههد شهههول شولهههه علهههى يقهههدم وال ا يديهههه بههه  يتقهههدم ال وأن ا موهههه حهههذر
 املعهه ض هههذا أعمههة يقولههه لمهها عليههه املعقههول يقههدم مث ا مبعقههول بههه جههاا مهها يعههارض
 ورسهوله اهلل لالم على  ووهنم وهواجس آرااهم وشدم ديوه أصول عوهم تلقى الذين
 التعظهههيم تهههرك ن  طال هههها ملههها امل هههال   أشوالهههه مهههع الهههواش   الرسهههول وروهههة يوسهههب مث

  لالم عزل من فوق توقك وأي بتعظيمه نطالل وأي ا والتوقك
 

                                                 

 ننفهههؤالا الضههالل مههن القدريههة واملعتزلههة الههذين سههل وا لههً سههبيل املههؤمو  هههم أسههوة لههل مههن يقههول ( 1) 
د الظن وشلهدهم ههؤالا ال قههاا الهذين لهيس اهم يف العلهم شهدم وابه  أطبار اآلحاد الصحيحة بشروطها ت ي
 .لما شرره لً واحد من العلماا   : وهم الذين يتس  هبم أبو احلسن فيقول

 " .لما شرره لً واحد من العلماا " وهؤالا هم الذين أشار نليهم بقوله ( 2) 
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 بهه جهاا مها يعهارض العقهل أن وزعهم الرجهال آراا عليهه وشهدم اليقه  نفادة عن الرسول
 " . شوله على الرجال وآراا لاملعقو  تقدمي الواجب وأن

 : -رمحه اهلل-الشاهد يف شوله 
عهههن نفهههادة اليقههه  وشهههدم عليهههه أراا  وأي تهههوقك فهههوق مهههن عهههزل لهههالم الرسهههول " 

 " .الرجال 
والذابيهههن عههن  فهههذا هههو موشههف العلمههاا الصههادش  الغيههورين علههى سههوة رسههول اهلل 

 .حيا ها واحلام  حلماها 
وهو الذي جيب أن يق ه السا الصادق راه أعداا اهسالم وطصوم أهل السوة من 
العقالنيهه  واملبتههدع  مههن سههاعر ال ههرق ال أن حيشههد اههم الشههبه ويسههً يف رلههاب مههن 

ًهم هسهه ون بوسهه  العصههى يف لةههً مههن شضههايا اهسههالم ا ساسههية مههن أشههاعر  ة ولهه
    .من املقلدين  هل البدل وا هواا وامل مس  خل اهم يف لةً من ا بواب
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مناقشته فيما يدعيه من فضيلة األكل  –الرابعة المسألة  
 والشرب

 
 
 
 

 

 
 
 

 ( :17ا" )ش ع اللجاو"أبو احلسن يف شال 
وشههد بههدأ يف سههرد  -"االنتقههاد " مههن ( 5)يف ا -سههدده اهلل-شههال الشههير "[  12] 

                                   : -مالحظاته السابقة 
اعتهها ا و أبههو احلسههن صهه ة ا لههل والشههرب ا صهه ة لمههال يف ( : " 14)ا  -1

امل لهههوق ا ويف ههههذا نظهههر فإنهههه يشهههارك اهنسهههان يف ذلهههك أحههه  احليوانهههات ا مث مههها 
ذرههههم : ) شولهههه تعههها  يعقههب ههههذا ا لهههل والشهههرب مهههن البهههول والغههاع  ا ومهههن الهههذم 

 اهه[ .3: احلجر( ] يأللوا ويتمتعوا ويلههم ا مل فسوف يعلمون 
 :شال أبو احلسن 

يف هذه ال قرة ت لم  عن أن ص ات الهرب عهز وجهل ا ال ت عهرف بالقيها  : شل  "
علههى صهه ات امل لههوق ا فليسهه  لههل صهه ات املههدح يف اهنسههان   ال بههد أن ت ههون  

مةلهه  با لههل والشههرب والوههوم ا فههإن ذلههك يف حههق لههذلك يف اخلههالق عههز وجههل ا و 
ه دح به ا فاهنسان الذي ال يألل  ا وال يشربا وال يوام ا  -من جهة-اهنسان  

ي عههدم مريضهها  ا ولههذلك مههن ألةههر مههن هههذه الصهه ات   ذ مَّ بههذلك
ا وت لمهه  عههن  (1)

                                                 

 .م يقل هذه ال قرة يف السراو فتوبه ( 1)
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 حهق امل لهوق نقهك وههذا الهذي شررتهه هوها   ههو مها أن ال ا يف حهق اهلل لمهال ويف
" شههههرح الواسهههه ية"فقههههد جههههاا يف   -رمحههههة اهلل عليههههه-شالههههه فضههههيلة الشههههير العةيمهههه  

 :أشرف عبد املقصود/م تبة طاية ا ت/  ( 51-1/57)  -رمحه اهلل-ل ضيلته 
هل لل ما هو لمال فيوا ي ون لماال  يف حهق اهلل عهز وجهل ؟ وههل لهل مها : سؤال 
 نقك فيوا ي ون نقصا  يف حق اهلل ؟  هو

ال ا  ن املقيا  يف ال مال والوقك ا ليس باعتبار ما يضهاف لننسهانا : اجلواب 
 -مههن حيهه  هههي صهه ة-لظهههور ال ههرق بهه  اخلههالق وامل لههوق ا ل ههن باعتبههار الصهه ة 

ف ل ص ة لمال ا فهي وابتة هلل سبحانه وتعا  ا فا لل والشرب بالوسهبة لل هالق 
 ن سببها احلاجة ا واهلل تعا  لا عما سواه ا ل ن  ا بالوسبة للم لوق   نقك ا

ههو اليهوم مهريض ا أو متغهً ا : لمال ا واهذا نذا لهان اهنسهان ال يألهل ا يقولهون 
 .هذا نقك ا ل ن بالوسبة لل الق لمال 

 . الووم بالوسبة لل الق نقك ا وللم لوق لمال ا فظهر ال رق: وشال 
 الل الق ا ونقك للم لوق ا  نه ال يهتم اجلهالل والعظمهة نال بهالت ا الت ا لمال

وهههذا الههذي  -رمحههه اهلل-اخل مهها شههال ....حههل ت ههون السههي رة لاملههة ال أحههد يوازعههة 
هههو مهها شههرره مههن شبههل شههير اهسههالم ابههن  -رمحههة اهلل عليههه-شههرره الشههير ابههن العةيمهه  

 . (1)(3/137" ) اجمول ال تال"انظر  -رمحه اهلل-تيمية 
انتقهاد لههً صهحيري ا وأنهها مسهبوق بقههول  -وفقهه اهلل-فههذا االنتقهاد مههن الشهير ربيههع 

 ! من جبال العلم يف هذا بعيوه ا فما وجه االنتقاد ؟  (2)جبل 

                                                 

ال يوجهههد ههههذا ال هههالم الهههذي نسهههبه ن  شهههير اهسهههالم يف ههههذا املو هههع الهههذي أحهههال عليهههه مهههن اجلهههزا ( 1) 
 . الةال  من اجملمول 

العلم لرد أشواام وملها وصه هم باجلبهال   جعل الرجل  هوا جبل  ولو طال اه مع جبال أطر من جبال( 2) 
لما فعل بالشولا  وعدد لبً من العلماا يف محل اجململ على امل صل ولمها فعهل بعهدد لبهً مهن العلمهاا 

 .شوَّله مام يقل  أبو احلسن ن ابن تيمية ليس معه ونمناناملعاصرين مث 
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لههيس لههل لمههال للم لههوق ا لمههاال  لل ههالق ا وال مههال امل لههق للم لههوقا  : شاعههدة 
اجمول "وشد ذلر وو هذا شير اهسالم ا لما يف  -لالعلم مةال  -لمال لل الق ا 

 .مؤسسة الرسالة / -1/11" )ال حاوية"وشارح ( 137ا3/247" ) ال تاول 
 :الت لينننف 

وبيانها  ل ضهله وفضهل أهلهه وأن اهلل يرفهع أهلهه  نن يف اهسالم مدحا  للعلهم:أشول  -1
وشل رب زد  علمها  ) لرسول اهلل أن ي لب الزيادة موه لما شال تعا   ا  درجات وحة

ومهههدحا  للجههههاد وت ضهههيال  ملهههن جاههههد بو سهههه ومالهههه علهههى مهههن م جياههههد بهههدرجات ( 
  علهههى ومهههدحا  لل هههرم والشهههجاعة والرمحهههة واخلهههوف مهههن اهلل ومهههدحا  لهههذلر اهلل واحلههه
 .اهلةار موه وه ذا ساعر ال ضاعل امل لوب يف اهسالم االست ةار موها 

ول ل نول من ههذه ا نهوال أدلتهه فلهو لهان ا لهل والشهرب والوهوم مهن ال ضهاعل لمها 
تههدعي فلمههاذا م تسههت ع ن  اآلن أن تههأ  بههدليل أو أدلههة علههى مهها تههدعي وتلجههأ ن  

 .ل ال عمال  وال واشعا  التقليد ا عمى الذي تذمه زعما  ودعاو 
ًا   أنك من أصحاب الدليل وال تقبل أشوال العلماا وموهم أمحد  -2 أن  تدعي لة

 .بن حوبل نال بالدليل 
 .فأين دليلك على فضيلة ا لل والشرب والووم من ال تاب والسوة 

وأن الرجهال حيهت  اهم وال "ا  "ولهل يؤطهذ مهن شولهه ويهرد"تدعي أنك ال تقلهد ا  -3
ا فلمههاذا تقلههد ابههن عةيمهه  وملههاذا م ت البههه بالههدليل وملههاذا اآلن تتسهه  بههه  "  هبههمحيههت

 .وأن  ترد أشوال العلماا املدعمة با دلة 
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وشههد هوشهه  بشههدة علههى الشههولا  الههذي أدعههى اهمجههال علههى أنههه ال يههؤول نال لههالم 
ًه الذين صرحوا ونقلوا عن الع: املعصوم وهوش  على العلماا  لمهاا أنهه البقاعي ول

 .ال يؤول نال لالم املعصوم 
ومههههن مسههههتوداهتم ا صههههل العظههههيم القههههاعم علههههى ا دلههههة والااههههه  ا أال وهههههو ا طههههذ 

وت بيقاتههه ومههن شههول اخللي ههة الراشههد عمههر بههن  بالظههاهر املههأطوذ مههن أشههوال الرسههول 
على ههذا ا صهل وت بيقهات علمهاا ا مهة اخل اب ر ي اهلل عوه وتقرير الصحابة له 

 .وعلى رأسهم أعمة اجلرح والتعديل 
فهههههذه مسههههتودات الشههههولا  والعلمهههههاا الههههذين يههههردون علهههههى أهههههل ا هههههواا تهههههأويالهتم 

ًهالضالالت أهل وحدة الوجود واحللول   .ول
 ( :1/125)شال ابن القيم يف خمتصر الصواعق املرسلة  -1
موه ما ي ون من اهنسان من ال ضالت القهذرة الهيت نن الذي يألل ال عام ي ون " 

ًه حهههال ان صهههااا عوهههه بهههل يسهههتحي مهههن التصهههريري  يسهههتحي اهنسهههان مهههن ن سهههه ولههه
واذا واهلل أعلم عا اهلل عوها بالزمها من ألل ال عهام الهذي يوتقهل الهذهن  ا بذلرها

 .موه ن  ما يلزمه من هذه ال ضلة  
 ( 165ا " ) و نزهة املشتاش  رو ة احملب " و شال ابن القيم يف 

لهههذة جةمانيهههة ا و لهههذة طياليهههة و يهههة ا و لهههذة عقليهههة : فأشسهههام اللهههذات والوهههة " ... 
 . روحانية 

و ههههذه اللهههذة يشههه ك فيهههها مهههع . فاللهههذة اجلةمانيهههة لهههذة ا لهههل و الشهههرب و اجلمهههال 
حليوانات له ذة ملشارلة أنقك ال  اهنسان احليوان البهيما فليس لمال اهنسان هبذه ال

فيها ا و  هنا لو لانه  لمهاال  ل هان أفضهل اهنسهان و أشهرفهم و ألملههم ألةهرهم 
ألال  و شربا  و مجاعا  ا و أيضها  لهو لانه  لمهاال  ل هان نصهيب رسهول اهلل صهلى اهلل 

فلمها  . عليه و سلم و أنبياعه و أولياعه موها يف هذه الدار ألمهل مهن نصهيب أعداعهه 
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  أهنهههها ليسهههه  يف ن سههههها لمههههاال  ا و نمنهههها ت ههههون لمههههاال  نذا لههههان ا مههههر بالضههههد تبهههه
 ."تضمو  نعانة على اللذة الداعمة العظمى لما تقدم 

يلههزم علههى شولههك هههذا ت ضههيل ال  ههار وال جههار وأهههل الضههالل الههذين هههتعهم اهلل  -5
بالصحة فيأللون ويشربون ويوامون يف حال صحتهم على مر ى املؤمو  الصهاحل  

 .ست يعون ا لل أو الشرب أو الووم أو للها الذين ال ي
مهن فضهاعل املالع هة اهنهم ال يههأللون وال يشهربون ا فههل اآلللهون الشهاربون مههن  -6

 .ال  ار وفساق املسلم  أفضل موهم  هنم يأللون ويشربون 
لهههو لهههان يف ا لهههل والشهههرب فضهههيلة ل هههان ا لةهههر ألهههال  وشهههربا  وتبهههوال  وتغوطههها   -7

 .لقيمات  أفضل ممن يألل
وههذا مهن   أنه لان توام عيوهاه وال يوهام شلبهه وأما الووم فمن طصاعك الرسول  -1

 . لماله 
ومهههن لمهههال أههههل اجلوهههة ودهههام نعهههيمهم ولهههرامتهم أهنهههم ال يوهههامون ولهههو لهههان الوهههوم   -4

 .اهلل به لماال   لرمهم 
أطرو البزار يف مسوده وال اا  يف ا وس  والبهيقي يف الشعب وأبو نعيم يف احللية 

مرفوعهها  ن   -ر ههي اهلل عوههه-والضههياا املقدسههي يف صهه ة اجلوههة مههن طههرق عههن جههابر 
 :أنه شال  الوي 
انظهههههر  -رمحهههههه اهلل-حه ا لبههههها  صهههههح" الوهههههوم أطهههههو املهههههوت وال يوهههههام أههههههل اجلوهههههة " 

 ( .1217) حدي  رشم ( 71-3/71) الصحيحة 
 .ف يف مع هذا وذاك يعد الووم لماال  

القاعهدة الههيت شررههها شههير اهسههالم وتابعههه فيههها ابههن القههيم وابههن أيب العههز مث ابههن  -12
عةيمههه  شاعهههدة علميهههة صهههحيحة ول هههن ا عمهههة املهههذلورين لهههً ابهههن عةيمههه  م هةلهههوا 

 .ة ا لل والشرب والووم بص 
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هو مها شهرره مهن شبهل شهير اهسهالم  -رمحه اهلل-فقولك وهذا الذي شرره ابن عةيم  
 .اخل شول لً صحيري ( 3/137)ابن تيمية انظر اجمول ال تاول 

نن مو ههع الوهههزال بيهها وبيوههك هههو ا لههل والشههرب والوههوم ولههيس هههو القاعههدة ف يههف 
خمال ها  ل عمهة يف  ا   ع الوهزال وتصهور الشهير ربيعهتقلب ا مور ورعل القاعدة هي مو 

 .القاعدة 
هههو مهها شههرره  -رمحههة اهلل عليههه-وهههذا الههذي شههرره الشههير ابههن عةيمهه  : شولههك  -11

 .شير اهسالم 
ههههذا اهطهههالق فيهههه مغال ههة وتلبهههيس ولميهههل ل هههالم ابههن تيميهههة مههها ال حيتملهههه : أشههول 

دتههه املههذلورة وم هةههل با لههل والشههرب ونسهبة لههالم نليههه م يقلههه وذلههك أنههه و هع شاع
والووم وابن عةيم  تابعه يف القاعدة ا ومةل با لل والشهرب والوهوم ا وههذا التمةيهل 

ولقد ان هرد بهه عهن لهل مهن شهال  -رمحه اهلل-ليس له دليل وم يسبق نليه ابن عةيم  
شهرب والوهوم هبذه القاعدة ا ولل يؤطذ من شوله ويرد ا ومو ع الوههزال ههو ا لهل وال

 .وأن  تت ةر بابن تيمية وهو ليس معك 
فمن هو امل  ىا واملقلد ا عمى ومهن ههو الهذي يوسهب ن  جبهل مهن جبهال العلهم 

 .ما م يقله يت ةر بذلك لوصرة ط ته 
 ( :11ا" )ش ع اللجاو"وشال أبو احلسن يف 

فهإن اهلل عهز من اآلية   ليس يف مو ع الوههزال ا  -وفقه اهلل-وما استدل به الشير " 
وجههههل ذمَّ مههههن اسههههتحب احليههههاة الههههدنيا علههههى اآلطههههرة ا ولههههيس يف ذلههههك   أن ا لههههل 
والشههرب والوههوم ا ممهها يعههاب بههه اهنسههان م لقهها  ا ومشههارلة احليوانههات يف ذلههك   ال 

فاحليوانهات أيضها  اها مسهع وبصهرا وههذا  -سهلمه اهلل-يلزم موهها مها ذههب نليهه الشهير
والسههمع والبصههر للم لههوق   لههيس لمهها هههو لل ههالق  ههالف مسههع اهنسههان وبصههره ا 

أ ههههف ن  ذلههههك أن  -سههههلمه اهلل-سههههبحانه ا فههههال أرل طههههرة ممهههها اسههههتدل بههههه الشههههير
 .العلماا م يوتقدوا عليَّ هذا عود مراجعة ال تاب 
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 " .وما استدل به الشير من اآلية ليس يف مو ع الوهزال :" شوله 
 : أشول 

يف لههً مو ههع الوهههزال  الوههزال مها هههو يف مو ههع مهن عجاعههب هههذا الرجهل أنههه جيعههل -أ
فالرجل جعل ص ات ا لل والشرب والووم مهن صه ات ال مهال فوبهتهه علهى ط تهه 
مبهها رأيتههه واسههتدلل  عليههه باآليههة علههى ذم ال  ههار بصهه يت ا لههل والشههرب ولههو لانهه  

 .ص تا ا لل والشرب لماال  ل ان  اآلية واردة يف مدحهم 
طال هه  ابههن تيميههة وابههن عةيمهه  يف شاعههدة ال مههال وأنههه هههو أوهههم الوهها  أنهها  -ب

لههل والشههرب والوههوم مههن صهه ات املوافههق امهها يف هههذه القاعههدة ويف اعتبههار صهه ات ا 
 .ال مال 

يف القاعهدة وال يف  ال واحلق أنا م أطال هما يف هذه القاعدة وم أطهالف ابهن تيميهة
 .املةال 

ا طال تهههه يف املةهههال الهههذي ال يصهههلري ت بيقههها  وم أطهههالف ابهههن عةيمههه  يف القاعهههدة ونمنههه
 .للقاعدة 
فإن اهلل ذم من استحب احلياة الدنيا على اآلطهرة ولهيس يف ذلهك أن ا لهل : "شوله 

 " .والشرب والووم مما يعاب اهنسان م لقا  
لهههيس يف ههههذه اآليهههة الهههيت اسهههتدلل  هبهها ذلهههر السهههتحباب احليهههاة الهههدنيا علهههى : أشههول 

ذرههههم يهههأللوا ويتمتعهههوا ويلهههههم ا مهههل )بقولهههه تعههها   لل  هههارذم  اآلطهههرة ونمنههها فيهههها
 ( .فسوف يعلمون 

ونن لان ا لل والشرب والووم ال يذم هبا اهنسان م لقا  فإهنا مع ذلك مها : وأشول 
 .اعتاها اهلل وال رسوله وال علماا السوة من ص ات ال مال 

رجهههع وملههها ذههههب يعانهههد مةهههل أيب اهههذا اخل هههأ ل نبَّههههويهههرحم اهلل ابهههن عةيمههه  الهههذي لهههو 
 .احلسن 
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ومشههارلة احليههوان يف ذلههك ال يلههزم مهها ذهههب نليههه الشههير فاحليوانههات أيضهها  اهها " شولههه 
 "مسع وبصر وهذا  الف مسع اهنسان وبصره 

من  اآلية نن اهلل ذم ال  ار وشبههم با نعام يف ا لل والشرب لما يف هذه: أشول 
والههذين ل ههروا يههأللون ويتمتعههون  )   يف سههورة ًمههد سههورة احلجههر ولمهها يف شولههه تعهها

 ( .لما تألل ا نعام والوار مةول  ام 
 وم يعبهم يف أي آية من القرآن بأهنم يسهمعون ويبصهرون لمها تسهمع وتبصهر ا نعهام

 .فظهر ال رق ب  ما يعاب به وما ال يعاب به  ا
مههن ال مههال يف  هههذا مههن جهههة ومههن جهههة أطههرل فالظههاهر أن مقصههود شههير اهسههالم

اهنسهان ال مهال العلمهي والعقلهي والو سهي والهديا فههذه ا مهور ههي موها  ال مهال 
وعلههى  ا والت ههاوت يف ال ضههاعل وهههي ميههادين التوههافس ملههن وفقهههم اهلل والتزمههوا شههرعه

 .التوافس فيها حيمدون 
أمههها السهههمع والبصهههر وال هههول واشصهههر فههههي صههه ات طلقيهههة ال يسهههت يع اهنسهههان وال 

 .ان التساهبا بسعيه ولده احليو 
 ". -سلمه اهلل-فال أرل طرة مما استدل به الشير : " وشوله 
نذا لو  ال ترل طرة  ملا اسهتدلل  بهه مهن القهرآن فههذا مهن عيوبهك وأدواعهك : أشول 

أما العقالا فيدرلون أن الستداليل طرة طيبة وهي و ع  ا وأدواا أهل ا هواا والعواد
 .ا مور يف نصاهبا 

 ف يههف تهه كوأنههك طال هه  الههوك القههرآ  وم لسههن ت بيههق هههذه القاعههدة العظيمههة 
 اوال اعههههة هلل ورسههههوله ا والتقههههولاهطههههالا  علههههى مةههههل لت بيقهههههاامليههههادين العظيمههههة 
 ا والتوا ههههع ا واخلشههههول ا والهههورل ا والزهههههد ا والرهبههههة ا والرلبهههة ا واخلهههوف والرجههههاا

ن  لً ذلك ممها وصلة ا رحام  ا سبيل اهلل والبذل يف ا واجلهاد ا والةبات ة اوا نا
ولهههيس ب مهههال يف حهههق اهلل تعههها   هنههها مهههن صههه ات  ا ههههو لمهههال يف حهههق امل لهههوق

 . عبيده سبحانه وتعا  
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 .وذهب  دةل با لل والشرب والووم ترل  هذه امليادين 
 " .املراجعة  دأ ف ن  ذلك أن العلماا م يوتقدوا عليَّ هذا عو: " وشوله 

وهذا من عجاعبه يف هذا ال تهاب وشهد ت هرر موهه مةهل ههذه املقالهة فقهد شهال : شول وأ
 .للم يت يف مسألة ناششه فيها 

 فهذه ال قرة م يوتقدها عليَّ أحد من العلماا اآلطرين الذين نظروا يف ال تاب"
أي فههههذا حجهههة علهههى .مهههن ش هههع اللجهههاو ( 17ا)انظهههر " .  -وهلل احلمهههد واملوهههة-

 .امل يت 
 ( :26ا)هاحك ابن عةيم  يف مسألة انتقده فيها هو و وشال 
ًه ح ظههه اهلل فلههم يتعقبههوا هههذا بشههيا نال مهها "  وشههد مههر ذلههك علههى الشههير ربيههع ولهه

ًه حجهههة علهههى ابهههن " ذلهههره فضهههيلة الشهههير ابهههن عةيمههه   أي فعهههدم تعقهههب ربيهههع ولههه
 .عةيم  

امل  هههههرين  وواجهههههها هبهههههذا املو هههههق يف مسهههههألة ا لهههههل والشهههههرب ويف مسهههههألة الهههههروافض
ولقهد سهبق أن ذلهرت مالحظهات : فقهال ( 37ا) صحاب رسهول اهلل  وامل سق 
ولهيس يف تلهك املالحظهات  -رمحهه اهلل-وفضهيلة الشهير العةيمه   -وفقهه اهلل-امل يت 

 " أي اع اض على شويل فيه ولذلك م يتعقبا هذه ال قرة بشيا 
حيهههارب أههههل اهتبهههال  وههههذا مهههوه  عجيهههب شلهههد فيهههه اخلهههرافي  وعهههوامهم ومهههع ذلهههك

 .السل ي  ويسميهم مقلدين 
 
 
 
 
 
 



 68 

 

تلونه في قضية تكفير و تفسيق  –الخامسة المسألة  
وتلعبه  -رضوان هللا عليهم –الروافض للصحابة الكرام 

  -رحمة هللا  –بكالم شيخ اإلسالم أبن تيمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :115ة ال قر ( 62ا)شال أبو احلسن يف السراو  -أوال  
وأعتقد أن من طعن يف الصحابة أو سهبهم فههو مهن أههل الزيهغ والضهالل وأن شلبهه " 

مظلم والزم شوله القبيري القدح يف رسول اهلل صلى اهلل عليهه وسهلم الهذي لهان حيهبهم 
ويدنيهم فلو لانوا لما يقول هذا امل  ي وأن رسول اهلل ال يعلم هبم وهم هبذا العدد 
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وشد أعلمه اهلل عهز وجهل ب هل  اهيوحى نليه وال يعلم جلسا ال ةً ف يف ي ون نبيا  
 .ما حيتاو نليه صلى اهلل عليه وسلم أو لتاو نليه أمته

ونن لان يعلم ذلك ومع ذلك يقرهبم فحاشاه من ذلك ليف يصل شهول أههل البهدل 
هبهم ن  القهدح يف رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وعلهى آلهه وسهلم علمهوا ذلهك أو جهلهوا 

( ). 
وأشبري من ههؤالا مهن يسهب أو يهتهم عاعشهة ر هي اهلل عوهها الهيت برأهها اهلل يف القهرآن 
ومههن شههدح يف عاعشههة لزمههه أن يقههدح يف رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وعلههى آلههه وسههلم 

 .(2)فقبري اهلل البدل
 فمن سب الصحابةا وصرح ب  رهم أو ألةرهما فهو راد للقرآن الذي يعداما 

 
بعههههد الوظههههر يف الشههههرو  –فتقههههام عليههههه احلجههههةا فههههإن تههههاب  ونال ي   َّههههر لههههرده القههههرآن 

 .-(1)واملوانع
ًه نزال  .ونن سبهم مبا يقتضي فسقهم  ف ي ت  

 .ونن رماهم مبا ال يقدح يف ديوهما لاجلنبا أو الب لا ي عزَّر مبا يؤدبه ويردعه
 "لشير اهسالم" سلولالصارم امل"وانظر 

 ":السراو الوهاو " هذا يف لالمه  فأن  ترل من
أنههه م ي  ههر مههن يههتهم عاعشههة مبهها برأههها اهلل موههه يف القههرآن وشههد طههالف يف ذلههك  -1

 .اهمجال على ل ر من يتهمها مبا برأها اهلل موه

                                                 

 .باجلهل انظر ليف حيتال ام باالعتذار ( 1) 
أال وههو ال  هر باهمجهال فيجعلهه  -عوهها ر هي اهلل-انظر ليف يقلب احل م على مهن يهتهم عاعشهة ( 2) 

 .بدعة 
املتضهههمن ت هههذيب  صهههحاب ًمهههد مههها ههههي الشهههرو  واملوانهههع بعهههد شيهههام احلجهههة عليهههه يف ت  هههً أ( 1) 

 .نصوا القرآن يف تزليتهم ومدحهم والشهادة ام باجلوة 
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فأمها (:" 566-565ا)شال شير اهسالم ابن تيميهة رمحهه اهلل يف الصهارم املسهلول 
ن سب أزواو الوي فقال القا ي أبهو يعلهى مهن   شهذف عاعشهة   مبها برأهها اهلل موهه  م

ل   ههر  بههال طههالف وشههد ح ههى اهمجههال علههى هههذا لههً واحههد وصههرح لههً واحههد مههن 
 ".ا عمة هبذا احل م

ًه من أعمة اهسالم يف -2  :أنه طالف شير اهسالم ول
 ذلههك نزاعهها  م عههدم ت  ههً مههن ي سههق الصههحابة أو معظمهههم وح ههى يف -أ 

 .يف الصارم املسلول -رمحه اهلل-يوقله شير اهسالم 
طهههالف شهههير اهسهههالم يف ت  هههً مهههن ي  هههر الصهههحابة أو معظمههههم يف  -ب 

 .االستدالل واحل م
":                التهههأدب مهههع اهلل"وألهههد ههههذه امل ال هههات مبههها ههههو أشهههوعا أال وههههو شولهههه يف شهههري  

الوههههي عليههههه الصههههالة والسههههالم نمهههها ي  ههههرهم أو لههههو أن رجههههال  ي عههههن يف أصههههحاب " 
ي سههقهم أو يقههول مههةال  هههؤالا طههانوا الرسههول أو أهنههم  لمههوا عليهها  أو وههو ذلههك هههذا 

 !.أيضا  لذر موه ملاذا؟
ويف هههذه احلالههة أنهه  نذا حههذرت موههه  ألنننه بدعننة مةالهننة ألهننل السنننة والجماعننة

 ".فأن  مقتد بالسلف
ًة أرسهلتها بيها وبيوهه سهرا  يف وناششته يف خمال اته يف لتاب ا لسراو يف مالحظات لةه

ههههه ومهههؤمال  فيهههه أن يرجهههع عهههن أط اعهههه الهههيت الحظتهههها عليهههه وههههي مهمهههة 1122عهههام 
جهدا ا وأ ههها خمال تههه يف مو ههول ت  ههً مهن ي  ههر أو ي سههق الصههحابة أو معظمهههما 

وأصههر علههى امل ال ههة يف بعضههها وموههها هههذه  علههى مضههض فأطههذ بههبعض مالحظهها 
 ال هههة املتعلقهههة بأصهههحاب رسهههول اهلل صهههلى اهلل وعليهههه وسهههلم وطبهههع لتابهههه ال بعهههة امل

ًةا فوصههحته شهه ويا  مههرت  أو  ا و  والتشهه   أنههه م يرجههع عههن هههذه امل ال ههة ال بهه
 .والو مرات فلم يست د واستمر يف طبع لتابه ن  والو طبعات
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ل فقهههال لمههها يف ههههه مهههن اشهههتعااا تظهههاهر بالتعهههدي1123مث يف طضهههم فتوهههه ويف عهههام 
وهوهها لوهه  شههد عههدَّل  :" -ومهها أبعههده عههن ا مانههة -الشههري  الةهها  مههن القههول ا مهه 

هذه العبارة وأرجو نن شاا اهلل يف طبعة الحقة يلحهق ههذا التعهديل عوهدما شله  ونن 
سههبهم مجيعهها  أو ألةههرهم مبهها يقتضههي فسههقهما فهههو لههافر أيضهها   نوهها لههو فسههقوا ألةههر 

ا ونن رماهم مبا ال يقدح يف ديوهم لاجلنب مبا ال (1) هنم محلته الصحابة رددنا الدين
أمهور يف الصه ات البشهرية مبها ال يقهدح يف ديهوهم لهاجلنب أو يقدح يف ديوهم يعا يف 

 ".الب ل يعزر مبا يؤدبه ويردعه وانظر الصارم املسلول لشير اهسالم
وأنهههه  تهههههرل أن هههههذا التعههههديل ال يغههههها مههههن احلههههق شهههههيتا  وأنههههه يصههههدق عليهههههه : أشههههول
 ".د ض اجلبل فولد فأرا  :"املةل

 :ونسأل أبا احلسن هذه ا ستلة
عك عن خمال ة اهمجال على أن من رمى عاعشة أم املؤمو  مبا أين تراج -1

 .برأها اهلل موه فهو لافر؟
أين ال اجع عن خمال ة شير اهسالم يف أن من ل ر الصحابة أو  -2

 .معظمهم فهو لافرا ومن شك يف ل ره فهو لافر؟
 .وهل لالمك ي ابق لالم شير اهسالم يف ا ح ام واالستدالل؟ -3
ًل ال رق اااعل بيوه وب    وأنا أسوق للقارئ ال رمي لالم شير اهسالم ابن تيمية ل

 .لالم أيب احلسن
                                                 

انظر ن  هذا التعهديل الهذي حيمهل يف طوايهاه أنهه مهر وشه  طويهل مهن مالحظها  عليهه فلهم يقهم  -1( 1) 
 ==به عوادا  
ًا  مهن نشامهة احلجهة واسهتي اا شهرو   -2         أنه م يش   فيه أي شرو  من شروطه اليت يله  هبا لة

 .الت  ً وانت اا موانعه
 .ألة الت سيق وم يعدل يف مسألة الت  ً عدل يف مس -3         
سهه ل العجههب يف هههذا ال تههاب مههن ال ليهههز علههى الشههرو  يف الت  ههً وح ايههات اخلهههالف  - 1         

 .  ب  العلماا يف ذلك ولل ذلك لالف هذا التعديل الذي يزعمه
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يف املو ههع الههذي نقههل موههه أبههو احلسههن وأحههال عليههه  -رمحههه اهلل-شههال شههير اهسههالم 
 : مرت  

 يف ت صيل القول فيهمفصل "
لهه  جايههل يف أمهها مههن اشهه ن بسههبه دعههول أن عليهها  نلههه أو أنههه لههان هههو الوههي ونمنهها ل"

ًه  .الرسالة فهذا ال شك يف ل ره بل ال شك يف ل ر من توشف يف ت  

أو زعم أن له تهأويالت  (1)ولذلك من زعم موهم أن القرآن نقك موه آيات ولتم 
باطوههة تسههق  ا عمهههال املشههروعةا ووهههو ذلههكا وهههؤالا يسهههمون القرام ههة والباطويهههةا 

 .وموهم التواس يةا وهؤالا ال طالف يف ل رهم
مةهههل وصهههف بعضههههم  –وأمههها مهههن سهههبهم سهههبا  ال يقهههدح يف عهههدالتهم وال يف ديهههوهم 

جلههنب أو شلههة العلههم أو عههدم الزهههد ووههو ذلههك وهههذا هههو الههذي يسههتحق بالب ههل أو ا
وال و ههههم ب  هههره مبجههههرد ذلهههك وعلههههى ههههذا حيمههههل لهههالم مههههن م  ا التأديهههب والتعزيهههر

 .ي  رهم من أهل العلم
 وأما من لعن وشبري م لقا  فهذا ًل اخلالف فيهم ل دد ا مر ب  لعن الغيظ ولعن 

 .(1) االعتقاد
وأمهها مههن جههاوز ذلههك ن  أن زعههم أهنههم ارتههدوا بعههد رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلما 

ا أو أهنههم فسههقوا عههامتهما فهههذا ال ريههب نال ن ههرا  شلههيال ا ال يبلغههون بضههعة عشههر ن سهها  
يف ل هههرها فإنهههه م هههذب ملههها نصهههه القهههرآن يف لهههً مو هههعا مهههن الر هههى عهههوهما والةوهههاا 

                                                 

ر هوان -وادعاا الوقك وال تمان والتحريف موجهود عوهد الهروافض باه هافة ن  ت  يههرهم للصحابههة( 1) 
 . وطعوهم يف زوجات رسول اهلل  -اهلل عليهم

مو ههع ات ههاق بهه   ذلههرهمسههالم هههذا علههى أن ت  ههً ا صههواف الةالوههة السههابق يههدل لههالم شههير اه( 1) 
هههذين الصههو   و هها مههن سههب مبهها ال يقههدح يف عههدالتهم وال يف العلمههاا وأن االطههتالف بيههوهم نمنهها هههو يف 

اخل ومهههن لعهههن وشهههبري م لقههها  ا وشهههد لهههبس أبهههو احلسهههن فجعهههل ت سهههيق الصهههحابة أو معظمههههم ههههو ..ديهههوهم 
مث أصهر علهى ههذه امل ال هة سهو  ويف وهالو طبعهات مهن لتابهه مث تراجهع يف مسهألة الت سهيق مو هع الوههزال 

 .بدون شرو  مث عاد يف جلاجه ن  الشرو  وأصبري أبا حسن آطر 
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ا فههإن مضههمون هههذه بننل مننن يشننف فنني كهننر منننل هننذاي فنن ن كهننرل مت ننينعلههيهما 
طهً أمهة "أن نقلة ال تاب والسوة ل ارا أو فساقا وأن هذه ا مهة الهيت ههي : املقالة

ًها هو القرن ا ولا لهان عهامتهم ل هارا ا أو فسهاشا ا ومضهموهنا "  أطرج  للوا وط
ههر هههذا ممهها يعلههم  أن هههذه ا مههة شههر ا مههما وأن سههابقي هههذه ا مههة  هههم شههرارهاا ول   
باال  رار من دين اهسالما واذا رد عامة من  هر عليه شيا من ههذه ا شهوالا 

ت ون مبهههذهبهم وشهههد  ههههرت هلل فهههيهم فإنهههه يتبههه  أنهههه زنهههديق وعامهههة الزنادشهههة نمنههها يسههه
مههةالت وتههواتر الوقههل بههأن وجههوههم دسههر طوههازير يف احمليهها واملمههات ومجههع العلمههاا مهها 
بلغهم يف ذلك وممن صوف فيه احلهافظ أبهو عبهد اهلل ًمهد بهن عبهد الواحهد املقدسهي  

)" ههههه.ا.".لتابهههه يف  الوههههي عهههن سهههب ا صهههحاب ومههها جهههاا فيهههه مهههن اهمث والعقهههاب
ال بعههههة املصههههرية بتحقيههههق ًمههههد ًههههي الههههدين " املسههههلول علههههى شههههامت الرسههههولالصههههارم 

 (:" .517-516ا
وسبق لك شبل شليل نقل اهمجال على ت  هً مهن يرمهي أم املهؤمو  عاعشهة ر هي اهلل 

 .عوها
بعههد أن يظهههر لههك ال ههرق اااعههل بهه  ال المهه  اسههأل أبهها احلسههن بههأي حههق : مث أشههول

 .التباين الشديد ب  الوص  ليل على لالم شير اهسالم مع
وملهها رأل أهههل املديوههة التالعهههب يف تراجههع أيب احلسههن وعهههدم صههدشه يف هههذا ال اجهههع 

 :" طلبوا موه أن ي تب تراجعه من جديد ف تب ال الم اآل 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :احلمد هلل ول ى وسالم على عباده الذين اص  ى أما بعد
ال قهرة أطهذا بقهول شهير اهسهالم ابهن تيميهة رمحهه  فقد صوب  بعهض مها ورد يف ههذه

اهلل وذلههك أن مههن سههب الصههحابة مبهها يقتضههي فسههقهم أو ألةههرهم في  ههر أيضهها   ن 
ذلهههك يهههؤدي ن  رد الهههدين الهههذي نقلهههوه نليوههها وأمههها مهههن ناحيهههة احل هههم علهههى الهههروافض 
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شير اهسالم وأنا أشول بقولهها وأمها العهوام (1)مفأعمتهم العاملون مبا هم عليه شد ل ره
والت  ً فرل عن استي اا الشرو  وانت اا املوانع في رق يف ذلك به  الهدعاة  فضالون

املستبصههرين بعقاعههدهم ال اسههدة وبهه  العههوام الههذين ال يعرفههون الزم شههول الههروافض أو 
 -وهلل احلمهههد واملوهههة -وشهههد سههبق تصهههويي لههذلك الههذين ال يعرفهههون حقيقههة شهههوام هههذا

ًا من لان سببا  يف هذا ا  "   لتصويب وال حول وال شوة نال باهللوجزل اهلل ط
 لتبه أبو احلسن السليما 

 .هه7-3-1123
ومن تأمل هذا الوك جيد بأنه يف واد وما شرره شهير اهسهالم يف واد آطهر فهال نهدري 

 .ملاذا يهذي باسم شير اهسالم
 .فقضية عاعشة ال يزال يتهرب موها -1
يف أي تراجههههههع مههههههن وشضههههههية ت  ههههههً الصههههههحابة أو معظمهههههههم م يههههههذلرها  -2
 .تراجعاته
 .ليهاوشضية القرام ة الباطوية والتواس ية م يعرو ع -3
وخمال ته حل م شير اهسالم يف الصارم املسلول ال تزالا فشير اهسالم  -1

م ي رق هذا الت ريق ب  الروافض وم يش   هذه الشرو  اليت يش طها أبو احلسن 
يوةا وال توس تصرحيه الوا ري فيما شاله يف شري  يف السراو ويف هذا ال اجع يف املد

حي  صرح بتبديع من ي  ر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه " التأدب مع اهلل"
فحاول أن .وسلم وم يشر من شريب وال بعيد ن  ت  ً هذا الوول من الروافض

 . ت هم ن سية هذا الرجل وموهجه

                                                 

به  علمهاا الهروافض وعهوامهم  الشير ابن تيمية املوجهود يف الصهارم يف لالم أين وجدت هذا الت ريق( 1) 
مث أشههول لههه فههرق بهه  هههذا التعههديل اآلن أال تههدل هههذه ا عمههال علههى أن الرجههل متالعههب فههإ  هههذه املرحلههة  

 .لم ترل من التالعب والتلون وس ل العجاعب فيما سيأ  
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وقول يف شضية من يسب وآطر مرحلة حسب نطالعي ما شام به من حشد ال
هه ن   1111عام " السراو"الصحابة أو ي  رهما ما لان يعلمها  موذ ألف لتابه 
 .هه7/3/1123لتابة تراجعه يف املديوة على الوجه الذي مر بك يف 

الشههير ربيههع بهه  واحههدة مههن :" مههن ش ههع اللجههاو( 33ا)شههال أبههو احلسههن  -وانيهها  
وههزال بهه  العلمههاا يف ت  ههً مههن سههب الصههحابة  نمهها أن يو ههر ال: اووتهه  ال والةههة امهها

للههههما ول هههرهم بهههذلكا أو فسهههقهما أو ح هههم بهههذلك يف معظمههههما ونمههها أن يقهههر 
 .بالوزال ب  أهل العلم يف ذلكا ليس له يف هذا املو ع طيار وال 

فههإن أشههر بههالوزال  فلمههاذا هههذه احلملههة الشرسههةا الههيت تشههم مههن لبارههها راعحههة الت  ههً 
 ا        ونن لهههههان يو هههههر الوهههههزال بههههه  أههههههل العلهههههم يف ذلهههههك! ة اهسهههههالم؟واهطهههههراو مهههههن ملههههه

ًه : "فلي لهب مهها البيوههة علههى شهويل يف ال تههاب -وههذا هههو  ههاهر لالمههه- ف ههي ت  هه
ا وه ههذا ي ههون البحهه  العلمههي الههذي ي ههراد بههه وجههه اهللا والههذي يههراد مههن وراعههه "نههزال

عوههها ال ةههً  توهههزها الشههير  فيالوصههول للحههقا وتعلههيم اخللههقا أمهها ال ريقههة الههيت سههل ه
 .اخل..."من طلبة العلما وال حول وال شوة نال باهلل

 :اجلواب عليه من وجوه: أشول
أ  أنها اعه ف أنها موهذ وش ه  علههى لهالم شهير اهسهالم يف ت  هً مهن ل ههر : ا ول

الصهههحابة أو فسهههقهم يف الصهههارم املسهههلول م أحبههه  عهههن طهههالف يف ههههذه املسهههألة أو 
شدم من احلج  على ح مهم ماال ي لب بعده املزيد فاشتوع  بذلك وال وفاق  نه 

أزال مقتوعا  بها ويعلم اهلل أنا شد اطلع  على شوله هذا من زمن طويل شبل أن أرل 
حبههه  أيب احلسهههن يف السهههراو ولوههه  شهههد أشهههرت ن  مو هههع لهههالم شهههير اهسهههالم يف 

 .لالف نس يت من الصارم
رأيهه  فيههه اخلههالف السههافر ل ههالم شههير اهسههالم  فلمهها وش هه  علههى لههالم أيب احلسههن

 .فوبهته على خمال ته لشير اهسالم فما لان موه نال العواد
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أنهها أجههزم أن أبههها احلسههن م ي ههن لههه مصهههدر يف هههذه القضههية نال لههالم شهههير : الةهها 
بعههد دييعههه لقضههية " السههراو"اهسههالم هههذا يف الصههارم املسههلول بههدليل شولههه يف لتابههه 

ومههها  ولقضهههية رمهههي عاعشهههة ر هههي اهلل عوهههها طصوصههها  حيههه  دنهههدن حهههول الت  هههً عم
فمن سب الصحابة وصرح ب  رهم أو ألةرهم فهو راد للقرآن الذي :" التبديع بقوله

يعههدام فتقههام عليههه احلجههة فههإن تههاب ونال ي  ههر لههرده القههرآن بعههد الوظههر يف الشههرو  
ًه نهزالا  ونن رماهم مبا ال يقدح يف واملوانعا ونن سبهم مبا يقتضي فسقهم ف ي ت  

 ".ديوهم لاجلنب أو الب ل يعزر مبا يؤدبه ويردعه انظر الصارم املسلول
ف المه ههذا يهدل علهى أنهه لهيس لهه مصهدر يف ههذه القضهية نال لهالم شهير اهسهالم 
يف الصارم ومع ذلك فقد طهالف شهير اهسهالم خمال هات شهويعة وميهع القضهية دييعها  

 .لً مو عه وال مصدر له لً لالم شير اهسالم شبيحا  وو ع الوهزال يف
وأمهها مههن لعههن وشههبري م لقهها  فهههذا ًههل اخلههالف فههيهم لهه دد : "فشههير اهسههالم يقههول

 ".ا مر ب  لعن الغيظ ولعن االعتقاد
فأن  تهرل أن شهير اهسهالم العهام ال  هن امل لهع علهى موا هع االت هاق واالطهتالف 

 .ذا االطتالف لما ترلشد حدد مو ع االطتالف وب  موشأ ه
وأمهها مههن جههاوز ذلههك ن  أن زعههم أهنههم ارتههدوا بعههد : " مث شههال ذالههرا  مو ههع االت ههاق

 .نال ن را  شليال  ال يبلغون بضعة عشر ن سا   رسول اهلل 
يف رآن ملها نصهه القهأو أهنم فسقوا عامتهما فهذا أيضا  ال ريب يف ل هره  نهه م هذب 

لً مو عا من الر هى عهوهما والةوهاا علهيهما بهل مهن يشهك يف ل هر مةهل ههذا فهإن  
 ".ول ر هذا مما يعلم باال  رار من دين اهسالم :" ا ن  أن شال.."ل ره متع 

فجاا أبو احلسن الذي ال مصدر له نال لالم شهير اهسهالم لي هالف شهير اهسهالم 
ونن سهههبهم مبههها :" ره نشامهههة احلجهههة نخل فقهههالعمهههدا  وعوهههادا  فاشههه   يف ت  هههً مهههن ل ههه

ًه نزال  ".يقتضي فسقهم ف ي ت  
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فإذا لان ال مصدر لهه فعهال  نال لهالم شهير اهسهالم الهذي م يشه   مها اشه طه أبهو 
 .احلسن وم حيك الوهزال فيمن ي سق الصحابة فلماذا جيعله مو ع الوزال

عز نليه ههذا الوههزالا وملهاذا ي اجهع ونذا لان له مصدر آطر وهو بعيد جدا  فلماذا م ي
مرت  أو ألةر ن  لالم شير اهسالم وله مودوحة بوجود املصادر اليت اعتمد عليهها 
يف خمال ههة شههير اهسههالم أال تههدل هههذه التصههرفات العاشههل اللبيههب أن أبهها احلسههن لههان 

 .لوش  لتابته للسراو أنه ال مصدر له نال لالم شير اهسالم يف الصارم املسلو 
وأال يههدل تراجعههه ن  مهها يههزعم مههن موافقههة شههير اهسههالم أنههه ال مصههدر لههه نال شههير 

 .اهسالم ولتابه
وأسهههأله ملهههاذا ال تعههه ف هبهههذا وأنهههك رههههل اخلهههالف والوفهههاق يف ههههذه املسهههألة وأنهههك  

طال ههه  شهههير اهسهههالم الهههذي ههههو مصهههدرك الوحيهههد خمال هههات شهههويعة ختهههل با مانهههة 
 .شرف بدل أن تتعام وتتباهى ببضاعتك اجلديدة؟العلمية وختل باملرواة وال

( الشههير ربيههع:") ملههاذا اآلن تههزأر لا سههد ااصههور علههى الشههير ربيههع ولاصههره  فتقههول
ب  اووت  ال والةة اما نما أن يو ر الوهزال ب  العلمهاا يف ت  هً مهن سهب الصهحابة 

 ".ليس له طيار وال :" ن  شولك" للهم ول رهم بذلك أو فسقهم
ن  لمهها ذلههرت سههل ا  مهها عوههدي نال لههالم شههير اهسههالم يف الصههارم املسههلول : أشههول

الههذي ت لهههم بعلهههم وحبجهههة وبرههههان ومههها لوههه  أطالبهههك نال بهههالرجول ن  لالمهههه الهههذي 
جوي  عليه وميعته وطال ته يف احل م واالستدالل يف حق من رمى عاعشة ر ي اهلل 

وطال تهه يف مو هع الوههزال وطال تهه يف عوها ويف حق الصحابة ال رام ر ي اهلل عوهم 
أمهههور أطهههرل أحملوههها نليهههها سهههل ا ا وههههذه م البهههات علميهههة ً مهههة عوهههد الشهههرفاا الوهههبالا 

 .ا مواا وال يعرف شيمتها اامل والرعال
ننَّ ح ايههة اخلههالف الههذي ختههدم بههه الههروافض شههد اطلههع عليههه شههير اهسههالم : وأشههول

امها ذلهك وحجتهمها ههي الهيت ال جيهوز العهدول واطلع عليه القرطي فلم يعتااه وحق 
 .عوها
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هي أن الذي ي  ر أصهحاب ًمهد أو ي سهقهم م هذب ملها نصهه القهرآن يف لهً .اخل
 .اخل ...مو ع من الر ى عوهم

 .وأن ل ر هذا الصوف مما يعلم باال  رار من دين اهسالم
هههذه  واههذا رههد عامههة مههن  هههر عليههه شههيا مههن" وألههد ذلههك شههير اهسههالم بقولههه 

 ..".ا شوال فإنه يتب  أنه زنديق وعامة الزنادشة يتس ون مبذهبهم
أ ههف ن  هههذا تأليههه الههروافض  هههل البيهه  وت ضههيلهم اههم علههى ا نبيههاا واملالع ههة 

 .وادعاؤهم لريف الصحابة للقرآن وأهنم زادوا فيه ونقصوا
قههههة أ ههههف ن  هههههذا وذاك  ههههالالت أطههههرل موههههها تع ههههيلهم لصهههه ات اهلل علههههى طري

 .اجلهمية ونن ارهم للقدر على طريقة املعتزلة
فههال أدري هههل طههرو ربيههع مههن هههذا احلصههار الههو ي الههذي صههال بههه أبههو احلسههن أو ال 

 .يزال يرا  ب  جدرانه
يهها أبهها احلسههن نن تعلقههك باخلالفههات امليتههة هههو مههن أدواا اهطههوان املسههلم  فههال تههزال 

افض معههروفا ودييعههك لقضههية ت  ههً مصههابا  بههه وموشههف اهطههوان املسههلم  مههن الههرو 
وت سيق الروافض وخمال تك البن تيميهة يف أمهر معلهوم مهن الهدين بالضهرورة وخمال تهك 

 .ملا ح اه القرطي من ن ي اخلالف ملن أمارات نصابتك بداا اهطوان
ًا  فاخلالف الذي تتعلق بهه ال وزن لهه  ن مهن لهالف رهد لهه شهوال  آطهر بت  هً  وأط

 .صحابة أو ت سيقهم بل شد ي  ر بت  ً صحايب واحدمن ي  ر ال
وأبو يعلى ن سه على هذا املووال لهذا م يقهم شهير اهسهالم وزنها  اهذا اخلهالف الهذي 
هههههذا حالههههه ولههههذلك فعههههل القههههرطي فههههدل عوههههك اجههههاراة اهطههههوان يف التمييههههع والتعلههههق 

 .باخلالفات
 نخل.."د به وجه اهللوه ذا ي ون البح  العلمي الذي يرا:" وأما شول أيب حلسن
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فلس  واهلل من هذا الهوم  العهايل وال أتصهور " ليس هذا عشك فادرجي": فيقال له
مبتدعا  أبعد موك عن هذا املستول وأعمالك اخلاعوة ال اجرة ت ذب دعهواك الباطلهة 

 .اليت هذه واحدة موها
ونليهك أطهي القهاريا بعهض  -و( :"31-33ا)شال أبهو احلسهن يف جلاجهه  -والةا  
 :ملوا ع اليت تدل على الوهزال ا

الصهحابة يف نقال  عن عقيهدة أههل السهوة واجلماعهة ( 17ا) محد " السوة"جاا يف 
م تبهههة / ناصهههر بهههن علهههي عهههاعض حسهههن الشهههير الواشهههر/ ر هههي اهلل عهههوهم د-ال هههرام 
 :وشال اهمام أمحد ( 2/166) الرشد 

ى آلهه وسهلم للههم ومن السوة ذلر ًاسهن أصهحاب رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وعله"
فمههن سههب أصههحاب رسههول اهلل صههلى اهلل  اأمجعهه  وال ههف عههن الههذي جههرل بيههوهم

عليهه وعلهى آلههه وسهلم أو واحههدا  مهوهم فهههو مبتهدل رافضههيا حهبهم سههوة والهدعاا اههم 
شربة ا واهشتداا هبم وسيلة ا وا طذ بآوارهم فضهيلة ا ال جيهوز  حهد أن يو هر شهيتا  

أحد موهم فمن فعل ذلك فقهد وجهب علهى السهل ان وال ي عن على  امن مساويهم
ونن  اشبل موهه عاشبه مث يستتيبه فإن تاباتأديبه وعقوبته ا ليس له أن يع و عوه بل ي

 ".وطلده يف احلبس حل يتوب ويراجع ا م يتب أعاد عليه العقوبة
( 561)ا " والصههارم( "1/32) البههن أيب يعلههى " ل بقههات احلوابلههة"وعههزاه املؤلههف 

ترمجههة أيب العبهها  أمحههد بههن " طبقههات احلوابلههة "وههد القا ههي ابههن أيب يعلههى يف وهههو ع
فهو مبتدل رافضي طبي  خمالف ال يقبل اهلل موهه صهرفا  : " جع ر االص  ري وفيه 

وم يهههذلر عقوبهههة السهههل ان لهههه ونقهههل الهههوك ا ول شهههير اهسهههالم يف ..." وال عهههدال  
ر شهههيتا  مهههن مسهههاويهم وال ي عهههن ال جيهههوز  حهههد أن يهههذل: "وفيهههه ( 561" )الصهههارم"

على أحد موهم بعيب وال نقك فمن فعل ذلك فقد وجهب تأديبهه وعقوبتهه لهيس لهه 
اخل نال أنه جعلهه مهن الرسهالة الهيت رواهها أبهو العبها  االصه  ري ...." أن يع و عوه 

ًه من اهمام أمحد  .ول
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ًه فقههد شههال اهمههام أمحهه فمههن : " د ومو ههع الشههاهد يف الههوك ا ول أ هههر موههه يف لهه
سب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أو واحدا  موهم فهو مبتدل 

مههن  -هوها-مث ذلهر عقهوبتهم بغهً القتهل فههذا يهدل علهى أنهه م ي  هر ...." رافضهي 
تهدل علهى التوويهع ممها يهدل علهى  "أو "الصحابة أو واحدا  موهم ا وللمهة سب مجيع 

وم يهههزد اهمهههام أمحهههد عهههن شولهههه بأنهههه مبتهههدل وذلهههر أن ال هههالم علهههى ال هههل أو الهههبعض 
ًه نياه  " .عقوبة تدل على عدم ت  

 
 : أشول 
ال تلهههبس علهههى الوههها  فليسههه  مالحظهههيت عليهههك يف نوبهههات الوههههزال أو ن يهههه نمنههها  -1

أطهههذت عليهههك يف أول ا مهههر خمال تهههك لشهههير اهسهههالم ابهههن تيميهههة الهههذي لهههان ههههو 
ة مم ترجهههع ن  موافقتهههه لت هههرو مهههن وصهههمصهههدرك الوحيهههد فعانهههدت يف ذلهههك زموههها  و 

 .اخليانة العلمية مث تالعبك بعد ذلك فيما تظاهرت به من ال اجع 
فحملك أهل املديوة ن  تراجع مقوع فتالعب  فيه مث اآلن تذهب بالوها  بعيهدا  عهن 
ههههذه ال هههواشر فتسهههوق لوههها وللوههها  أدلتهههك علهههى أن املسهههألة طالفيهههة لت  هههي سهههوأتك 

يف أمر عظيم ال جيرؤ عليهه نال مهن هانه  عليهه ن سهه فهال يبهايل مبها وطيانتك العلمية 
 .صوع من القباعري 

به  يهديك يف طبقهات احلوابلهة البهن أيب يعلهى  -رمحه اهلل-نن نك اهمام أمحد  -2
 ناصر بن علي عاعض حسن الشير؟/فما هي الغاية السامية من وراا نقلك عن د
وأمانتههه ألةههر مههن ابههن أيب يعلههى بههل مهها هههي أهههي علههو اهسههواد ؟ أم الووههوق بعدالتههه 

الغاية مرة أطرل من ترك الوقهل عهن ابهن تيميهة مهن الصهارم املسهلول أههي طلهب الةقهة 
 والعلو أم أمور أطرل من املقاصد السامية  هل احلدي  ؟

نن مههن وراا هههذه الل ل ههة مقاصههد ولههوال طوفههه مههن املالحقههة الشتصههر علههى الوقههل عههن 
من بعض عبارات اهمهام أمحهد الهيت تأطهذ  واشهه ومهع ههذا الوقهل  الدلتور ناصر هتربا  



 81 

املريههب املضهه رب فقههد سههاشه سههوا شصههده ن  التالعههب يف مضههمونه واالسههتوتاو موههها 
مبيوهها  ال ههرق بهه  مضههمونه وبهه  الوتيجههة الههيت لههالم اهمههام امحههد للقههارئ  وسههوف أنقههل 

 .است رجها أبو احلسن
 :يف لتاب طبقات احلوابلة  (32ا)شال اهمام أمحد يف عقيدته 

  ذلههر ًاسههن أصههحاب رسههول اهلل : ومههن احلجههة الوا ههحة الةابتههة البيوههة املعروفههة "
فمهههن . للهههم أمجعههه  ا وال هههف عهههن ذلهههر مسهههاويهم واخلهههالف الهههذي شهههجر بيهههوهم 

أو أحههههدا  مههههوهم ا أو توقَّصههههه أو طعههههن علههههيهم ا أو  سههههب َّ أصههههحاب رسههههول اهلل 
فهو مبتهدل رافضهي طبيه  خمهالف ا ال يقبهل : عرَّض بعيبهم ا أو عاب أحدا  موهم 

اهلل موهه صهرفا  وال عهدال  ا بهل حهبهم سهوة والهدعاا اهم شربهة ا واهشتهداا هبهم وسهيلة ا 
 .وا طذ بآوارهم فضيلة 
أبههو ب ههر ا وعمههر بعههد أيب ب ههر ا وعةمههان بعههد عمههر ا :  وطههً ا مههة بعههد الوههي 
وهههم طل ههاا راشههدون مهههديون ا مث . ووشههف شههوم علههى عةمههان . وعلههي بعههد عةمههان 
 .بعد هؤالا ا ربعة طً الوا   أصحاب رسول اهلل

ن مساويهم ا وال ي عن على أحد مهوهم بعيهب ا وال ال جيوز  حد أن يذلر شيتا  م
فمههن فعههل ذلههك فقههد وجههب علههى السههل ان تأديبههه وعقوبتههه ا لههيس لههه أن . بههوقك 

يع هو عوهه ا بهل يعاشبههه ويسهتتيبه ا فهإن تههاب شب هل  موهه ا ونن وبهه  عهاد عليهه بالعقوبههة 
 ".وطلَّده احلبس ا حل هوت أو يراجع 

 :د وب  استوتاو أيب احلسن ال روق ب  ًتول نك اهمام امح
وال هههههف عهههههن ذلهههههر مسهههههاويهم واخلهههههالف الهههههذي شهههههجر : " شهههههال اهمهههههام أمحهههههد -1

 ..." .بيوهم
ال ههف عههن ذلههر " ا فلههم يههذلر"وال ههف عههن الههذي جههرل بيههوهم " وعوههد أيب احلسههن

ا فال أدري ملاذا أ طوفا  من وصه ه الصهحابة بالغةاعيهة وههي أشهبري مهن ذلهر "مساويهم
 .آطراملساويا أو لغرض 



 82 

أو أحههدا  مههوهم أو  فمهن سههب أصههحاب رسهول اهلل "  :ويف نهك اهمههام أمحههد -2
توقصههه أو طعههن علههيهم أو عههرض بعيههبهم أو عههاب أحههدا  مههوهم فهههو مبتههدل رافضههي 

 ..." طبي  خمالف ال يقبل اهلل موه صرفا  وال عدال  
ًه  و :" يف استوتاجه سن شال أبو احلو  مو ع الشاهد من الوك ا زل أ هر موه يف له

أو أحهههدا  مهههوهم فههههو  فمهههن سهههب أصهههحاب رسهههول اهلل " :فقهههد شهههال اهمهههام أمحهههد 
وهها مههن همث ذلههر عقههوبتهم بغههً القتههل فهههذا يههدل علههى أنههه م ي  ههر ..مبتههدل رافضههي 

تدل على أن ال الم على ال هل أو " أو"سب مجيع الصحابة أو واحدا  موهم وللمة 
على البعضا وم يزد اهمام أمحد عن شوله بأنهه مبتهدلا وذلهر عقوبتهه تهدل علهة عهدم 

ًه نياه   ".ت  
 .عبارات اهمام أمحد وب  استوتاو أيب احلسنال رق وا ري جدا  ب  

 توقصهه أو طعهن علهيهم أو عهرض"ذا هترب أبو احلسهن عهن ههذه ا ل هاأل وههي  فلما
 -3  ا "طبي  خمهالف:" فحاد عن شوله" بعيبهم فهو مبتدل رافضي طبي  خمالف 

 يفحههاد عههن أل ههاأل مهمههة " ال يقبههل اهلل موههه صههرفا  وال عههدال  " :شولهههولههذا حههاد عههن 
للمهههة طبيهههه  وال يقبهههل اهلل موهههه صهههرفا  وال عههههدال  وههههي شهههد تهههدل علههههى مةهههل  احل هههم 
 .الت  ً

ي يهراد بهه وجهه اهلل والهذي يهراد بهه الوصهول فهل هذا هو أسلوب البح  العلمي الذ
 .للحق وتعليم اخللق لما شال أبو احلسن يف صدر هذا البح 

ًه؟ا فههل ههذا  مث نسأل أبها احلسهن ملهاذا أطهذت الشهاهد مهن الهوك ا ول وترله  له
 .هو مقصودك من التل يق من خمتلف املصادر ؟

همهام أمحهد مهن طبقهات ابهن لو لو  تريد وجه اهلل والوصول ن  احلهق لوقله  لهالم ا
أيب يعلى واستوتج  موه استوتاجا  أميوا  يظهر موه أنك تريد اهلل والوصهول ن  احلهقا 

لها مقتها  عوهد اهلل أن تقولهوا مها )ل ن ال بع يغلب ا دبا فبتس  الب انة اخليانهة و
 .( ال ت علون
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:  فقهالمهرة أطهرل نتيجهة أطهرل أطهف وأل هف مهن ا و أبو احلسهن استوت  مث  -1
مث ذلهههر عقهههوبتهم بغهههً القتهههل ا فههههذا يهههدل علهههى أنهههه م ي  هههر هوههها مهههن سهههب مجيهههع "

مهوهم وللمهة  تهدل علهى التوويهع ا ممها يهدل علهى أن ال هالم " أو" الصحابة أو واحدا  
علههى ال ههل أو الههبعض وم يههزد اهمههام أمحههد عههن شولههه بأنههه مبتههدل ا وذلههر عقوبههة تههدل 

ًه نياه  ".على عدم ت  
 
 

ًل من هذل النتيجة التي تًيل إليها  فيت ج   :من وا
أن اخلهههالف بيههها وبههه  أيب احلسهههن نمنههها ههههو فهههيمن ل هههر الصهههحابة أو فسهههقهم ال  -1

 .فيمن سبهم بغً الت  ً والت سيق
ال :"نن لههالم اهمههام أمحههد يف السههاب ال يف امل  ههر أو امل سههق ومههع ذلههك شههال  -2

 .يقبل اهلل موه صرفا  وال عدال  
أنهههه ي  هههر السهههاب فضهههال  عهههن امل  هههر أو امل سهههقا فهههال داعهههي لتأويهههل ههههذا  فالظهههاهر

ال الم وشهد نقهل عوهه أبهو طالهب يف الرجهل يشهتم عةمهان فقهال ههذه زندشهة ا الصهارم 
وي  ههر مههن تههاأ مههن اخلل ههاا الراشههدين لمهها يف ال بقههات البههن ( 3/1265)املسههلول 
 .نقال  عن شي ه أيب ًمد التميمي ( 2/272)أيب يعلى 

وم يهزد اهمهام أمحهد عهن شولهه بأنهه مبتهدل وذلهر عقوبهة تهدل علهى :" نن يف شولهه  -3
ًه  ".عدم ت  

ا أبههو احلسههن هههشههد نقلمغال ههة م شههوفة فقههد زاد علههى ل ههظ مبتههدل أل ا هها  أشههد موههه و 
". رافضههي طبيهه  خمههالف ال يقبههل اهلل موههه صههرفا  وال عههدال  :" وهههي شههول اهمههام أمحههد

وسههوا القصههد يف  فلمههاذا هههذا التلبههيس والتمييههع ز ويعقههلا وال ههرق لبههً عوههد مههن هيهه
 ؟البح  واالستوتاو
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ناصر بن علي ونشارته ن  ابن أيب يعلهى / هذا لله يف نقله ل الم اهمام أمحد عن د
 .وابن تيمية 

 
 
 
 
 
 

 
 "بطع اللجاج"اإل الم في كتابه  تالعبه في النقل عن بيخ

 
نقههل شههير اهسههالم بعههض أشههوال أمحههد يف وشههد ( :"31ا)شههال أبههو احلسههن  -رابعهها  

ًه ( 1266-3/1265)الصهههارم املسهههلول  مث نقهههل عهههن القا هههي ابهههن أيب يعلهههى ت سههه
مههههها أ راه علهههههى     " تمهههههل أن حيمهههههل شولهههههه فيح:  -أي القا هههههي-اهههههذه الروايهههههات فقهههههال 

نذا اسههتحل سههبهم فإنههه ي  ههر بههال طههالف وحيمههل نسههقا  القتههل علههى " (1)اهسههالم 
: رههههه لمهههن يهههأ  املعاصهههي ا شهههال تحلمهههن م يسهههتحل ذلهههك بهههل فعلهههه مهههع اعتقهههاده 

علههى سههب ي عههن يف عههدالتهم ا " مهها أراه علههى اهسههالم : " وحيتمههل أن حيمههل شولههه 
 لمههوا وفسههقوا بعههد الوههي صههلى اهلل عليههه وعلههى آلههه وسههلم وأطههذوا ا مههر : وههو شولههه 

: بغههً حههقا وحيمههل شولههه يف نسههقا  القتههل علههى سههب ال ي عههن يف ديههوهم وههو شولههه 

                                                 

ملشار نليهما ومعواها على يف املو ع  ا" أ ر اه" هذه العبارة  ب ها ًقق الصارم املسلول ب تري  زة( 1) 
ال تري أعتقدها أما أبو احلسن فقد  ب ها يف املو ع  بضم اامزة ليصبري املعىن أ وه وهذا من امل ر 

 .هذا الرجل يسً عليهما اللذينواخليانة 
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بههة للههدنيا لههان فههيهم ش لههة علههم وشلههة معرفههة بالسياسههة والشههجاعة ولههان فههيهم شههري ًو
 :لهى  هاهره فت هون يف سهاهبم روايتهانوحيتمهل أن حيمهل لالمهه ع: ووو ذلهك ا شهال 

وعلههى هههذا اسههتقر شههول : ي سههق ا شههال شههير اهسههالم : ي  ههر ا والةانيههة : نحههدا ا 
ًه ًهم روايتهه  (2)القا ههي ولهه وهههذه ( 3/1266" )الصههارم"اهههه مههن . ح ههوا يف ت  هه

مت قه  علهى أن  الوجوه اليت ذلرها ابن أيب يعلهى تهدل علهى أن فقههاا احلوابلهة ليسهوا
شال شير اهسالم ( 3/1261)اهمام أمحد حي م بال  ر شوال  واحدا  واهلل أعلم ويف 

نن لههههان : الههههذي عليههههه ال قهههههاا يف سههههب الصههههحابة : وشههههال القا ههههي أبههههو يعلههههى : 
مستحال  لذلك ل ر ونن م ي هن مسهتحال  فسهق وم ي  هر سهواا ل هرهم أو طعهن يف 

 ديوهم مع نسالمهم اهه
نشههارة ن  ال سههق فتأمههل هههذا " وطعههن يف ديههوهم مههع نسههالمهم : " احلسههن شههال أبههو

الت صهههيل فهههيمن سهههب الصهههحابة وم ي هههرق بههه  مهههن سهههب واحهههدا  أو ألةهههر بهههل ذلهههر 
ت  هههً مهههن  : القا هههي أبهههو يعلهههى الت صهههيل فهههيمن ل هههرهم ونن لهههان الصهههحيري عوهههدي 
م ذلههك فههال ل ههرهم أو فسههقهم ملهها ي تههب علههى ذلههك مههن رد الههدين بال ليههةا فههإن التههز 

ا بعهد أن يظههر لهه الزم ههذا القهولا ومهع (1)شك يف ل ره وال يف ل هر مهن م ي  هره 
: " ذلك فيلتزمها وشير اهسالم ل ر مهن التهزم ههذا ال أنهه ل هره مبجهرد شولهه ا لقولهه 

بهههالزم القهههول باطهههل ا   -ابتهههداا  -اخل ا والت  هههً ... "  (2)فهههإن مضهههمون ههههذه املقالهههة
 ".   ليف والزم القول ليس بقول ا لما هو مشهور عود العلماا

                                                 

واملت لم  يف  نظر أور املرجتةا واملت لم املقلدين للمرجتة  ال ندري من هو هذا الغً ولعله من( 2) 
 .طالف هؤالا طالفا   يعتاوال  ا من الصارم املسلول( 516 – 515ا )بعض ال قهاا 

أن ي تههب شولهههه رد الههدين بال ليهههة فلههو ترتهههب  -1: أبههو احلسههن ال ي  هههر هههذا الصهههوف نال بشههرط  ( 1) 
أن يلتهزم رد الهدين بال ليهة فهإذا م يلتهزم ولهابر يف  -2. على شوله رد بعض الدين فإن أبا احلسن ال ي  ره 

ومها رأيوهها مةهل هههذا ال هالم لغههً أيب احلسهن فهههذا مهن تأصههيله املميهع لههدين اهلل  ذلهك فهال ي  ههره أبهو احلسههن
 .وملوه  السلف 

 .سالم فهات نصه الوا ري فيما نسبته نليه هذا من ال ذب على شير اه( 2) 
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 :أشول عليه يف هذا الوقل مآطذ 
أن شههير اهسههالم نقههل شبههل هههذا عههن عههدد مههن العلمههاا ت  ههً الههروافض السههاب  -1

 .مل  ر موهم أو ا
ويف الصههحي ة الههيت أحههال عليههها أبههو احلسههن نقههل شههير اهسههالم ت  ههً مههن يقههدح يف 

 .دين الصحابة أو عدالتهم 
ا  "املقوهع"وشهال أبهو ب هر عبهد العزيهز يف (:" 1265-3/1261) شال شير اهسهالم 

 .وأما الرافضي فإن لان يسب فقد ل ر فال يزوو
لى أنه نن سبهم سبا  يقهدح يف ديهوهم ول ظ بعضهم وهو الذي نصره القا ي أبو يع

أو عههدالتهم ل ههر بههذلك ونن لههان سههبا  ال يقههدح مةههل أن يسههب أبهها أحههدهم أو يسههبه 
 .سبا  يقصد به ليظه ووو ذلك م ي  ر 

وشههال يف روايههة " هههذه زندشههة"شههال أمحههد يف روايههة أيب طالههب يف الرجههل يشههتم عةمههان 
ر اه على اهسالم وشال يف روايهة حوبهل من شتم أبا ب ر وعمر وعاعشة ما أ  : املروذي 

 " .ما أ ر اه على اهسالم من شتم رجال  من أصحاب الوي : 
اسألوا أيهها العقهالا ا موهاا اخلهااا يف البحهوو العلميهة أبها احلسهن ملهاذا يرت هب ههذه 

و العلميههههههة ويف املوهههههها رات ا فاعيههههههل الشههههههوعاا الههههههيت تههههههدل علههههههى اخليانههههههة يف البحههههههو 
 .واخلصومات يف ا مور العلمية العقدية واملوهجية 
 .وتدل على البعد السحيق عن الشرف واملرؤة 

أرأيتم أيهها العقهالا أن لهو لانه  ههذه الوصهوا الهيت لتمهها تقهوي موش هه وتسههم يف 
 لقيق لايته ألان يتجاهلها وي تمها ويغ لها عن حبةه ؟ 

الوحيد يف حياته فقد ت رر موه وليس هو الوحيد الذي يرت ب ليس هذا العمل هو 
هذه الشواعات فهذا أمر شد أصبري  اهرة مر ية شبيحة يف عصابته اليت أطلق عليها 

 " .لصوا الوصوا " بعض املتتبع  ام وخلياناهتم 
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واخل ورة الشديدة أن هذه امل ازي يعتز هبا أبو احلسن ويشيد هبها وبأهلهها ويعتهاهم 
 .السل ي  وهم أهل السوة ويأمرهم بالةبات على هذا املوه  امل زي هم

بعهد ح ايهة االحتمهاالت الهيت رأل أبهو يعلهى  (31ا)يف  شال أبو احلسهن -طامسا  
لى تدل ع (1)ذلرها ابن أيب يعلىوهذه الوجوه اليت :" -مام أمحد حيتملهاأن لالم اه

واهلل  أن فقهاا احلوابلة ليسوا مت قه  علهى أن اهمهام أمحهد حي هم بهال  ر شهوال  واحهدا  
 " .أعلم
 : أشول 
يعلههى وحههده ونسههبة رأيههه  نن هههذا ال هههم لههً صههحيري فههإن هههذا نمنهها هههو رأي أيب -1

وت قهه ن  فقهاا احلوابلهة لله  وا هري ال دافهع لهه نال االنتصهار لقولهك الهذي ترلهب 
 .عب والذلول من أجله الص

وههههو  ا موشهههأه أمهههر آطهههر لهههً لهههالم أيب يعلهههى ههههذا نعهههم وشهههع بيهههوهم اطهههتالف ل هههنَّ 
 .اطتالف الوقل عن اهمام أمحد 

الذي وروتهه مهن دعهاة الباطهل " محل اجململ على امل صل " أين أن  من أصلك  -2
ًة به ؟  !!أين مواداتك ال ة

ويصهدمك ههذا ا صهل الهذي لقد رأيتك توساه أو ت ر موه حه  تصهاب يف مقاتلهك 
 .توادي به فما يسعك نال راهله وتواسيه لأنك ال تعرفه 

موهجهههه معهههروف يف ت  هههً الهههروافض بالسهههب فضهههال  عهههن و  فهوههها لهههالم اهمهههام أمحهههد
الت  ههً وهههذا م صههله علههى تعري ههك للمجمههل وامل صههل فلمههاذا ال لمههل هوهها اجملمههل 

 !!.على امل صل ؟ا ننه ااول
ؤمن بههه ول وههك أطذتههه سههالحا   ههد السههل ي  عوههدما ختاصههمهم والظههاهر أنههك ال تهه

 .بالباطل وعود دفاعك عن ا ط اا وا باطيل 

                                                 

 .ت رر شوله ابن أيب يعلى ونمنا هو أبو يعلى ( 1) 
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وتوساه يف هذه اخلصومة فال ت بقهه علهى اجمهالت وم صهالت السهل ي  وت يهل اهم 
من االف ااات واالهتامات الظاملة ما ال يصدر نال من املغرش  يف الباطل امل اصم  

وون ال نقول حبمل اجململ علهى امل صهل ول ووها  قاتل اهلل ااول املرديللحق وأهله ف
ت سهههيقم أو  نأطهههذ بأصهههري القهههول  عوهههه وههههو الت  هههً ملهههن ي  هههر أصهههحاب ًمهههد 

ونعتهها مقابلههه  ههعي ا  مرجوحهها  لمهها هههي طريقههة أهههل العلههم يف أشههوال العلمههاا امل تل ههة 
م مليتههة هبههذا املههوه  وذلههك يههدل علههى ب ههالن أصههلك محههل اجملمههل علههى ولتههب العلهه

ًك    . امل صل الذي تتهرب من ت بيقه شبل ل
شهههههال شهههههير ( 3/1261)ويف :"مهههههن اللجهههههاو( 31ا)شهههههال أبهههههو احلسهههههن  -سادسههههها  

نن لهان : الهذي عليهه ال قههاا يف سهب الصهحابة : اهسالم وشال القا هي أبهو يعلهى 
سههواا ل ههرهم أو طعههن  ا ي ههن مسههتحال  فسههق وم ي  ههرمسههتحال  لههذلك ل ههر ونن م 

 اهه". يف ديوهم مع نسالمهم
نشههارة ن  ال سههق فتأمههل هههذا الت صههيل " وطعههن يف ديههوهم مههع نسههالمهم : " وشولههه 

بههل ذلههر القا ههي  ا وم ي ههرق بهه  مههن سههب واحههدا  أو ألةههر ا فههيمن سههب الصههحابة
ت  هً مهن ل هرهم أو :  (1)يأبو يعلى الت صيل فيمن ل رهم ونن لان الصحيري عود

فسقهم ملا ي تب على ذلك من رد الدين بال لية فهإن التهزم ذلهك فهال شهك يف ل هره 
الزم هذا القول ومع ذلك فيلتزمه وشير  وال يف ل ر من م ي  ره ا بعد أن يظهر له

فههإن مضههمون هههذه : " اهسههالم ل ههر مههن التههزم هههذا ال أنههه ل ههره مبجههرد شولههه ا لقولههه 
بههالزم القههول باطههل ا ليههف والزم القههول لههيس  -ابتههداا  -اخل ا والت  ههً ... " املقالههة 

 .    بقول ا لما هو مشهور عود العلماا

                                                 

ومههن أنهه  حههل تقههول الصههحيري عوههدي هههذا أوال  ووانيهها  مههن يصههدشك يف هههذا االدعههاا وأنهه  تتلههون  ( 1) 
ًها   .لاحلرباا يف هذه القضية ول
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اذا تلهبس؟ا ولعلهك تريهد أن ي ههم القهاريا أن أبها من هم هؤالا ال قههاا؟ا مله: أشول 
يعلى يوقل هذا عن لل فقهاا اهسالم وهذا من امل ر أال تهرل أن أبها يعلهى شهد شهال 

 : بعد هذه ال قرة مباشرة يف ن س الصحي ة اليت أحل  عليها 
ًهم بقتل من سب الصحابة ول هر " وشد ش ع طاع ة من ال قهاا من أهل ال وفة ول

: لهافر شيهل : شال ًمد بن يوسف ال ريايب وستل عمن شتم أبا ب ر شهال  الرافضةا
 .اخل ..."ال : فيصلى عليه شال 

ل علهى مها يهد (2)ونقل عن أمحد بن يونس وأيب ب هر بهن هها ا وعبهد اهلل بهن ندريهس
ًهم ملهههن يسهههب الصهههحابة أو واحهههدا  مهههوهم " الصهههارم"ا انظهههر ا شهههوال لاملهههة يف "ت  ههه

 ( .251ا)البن حجر اايةمي " الصواعق احملرشة"ويف ( 3/1262-1261)
وصهههرح مجاعهههات مهههن : " شهههير اهسهههالم عقهههب ههههذا الوقهههل عهههن أيب يعلهههى : وشهههال 

وب  هر الرافضهة املعتقهدين  أصحابوا ب  ر اخلهوارو املعتقهدين الهاااة مهن علهي وعةمهان
 " .لسب مجيع الصحابة الذين ل روا الصحابة وفسقوهم وسبوهم

ب  هر مهن ي  هر عليها   (1)(76" )املعتمهد يف أصهول الهدين"وصرح أبو يعلهى يف لتابهه 
ان أو ي سهههقهما وصهههرح ب  هههر مهههن ي  هههر الصهههحابة أو ي سهههقهم مبههها يسهههتوجب وعةمههه
 .الوار 
وأما الرافضي فإن لان يسب فقد  " : " املقوع"شال أبو ب ر بن عبد العزيز يف : وشال

 ".ل ر فال يزوو

                                                 

شل  هذا  ن ال هالم حيتمهل أن ي هون مهن نقهل شهير اهسهالم عهن أيب يعلهى وحيتمهل أن ي هون مهن  ( 2) 
 .لالمه 

انظهههههر . لتههههاب املعتمهههههد لههههيس يف حهههههوز  ل ههههها نقلهههه  ههههههذا عههههن ًققهههههي لتهههههاب الصههههارم املسهههههلول ( 1) 
 .حاشية ( 3/1261)
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ول ههظ بعضهههم وهههو الههذي نصههره أبههو ( " 3/1265) شههال شههير اهسههالم بعههد هههذا 
ديههوهم أو عههدالتهم ل ههر بههذلك ونن لههان سههبا  ال يعلههى أنههه نن سههبهم سههبا  يقههدح يف 

 ".يقدح مةل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا  يقصد به ليظه ووو ذلك م ي  ر
فقههال  فأمهها مههن سههب أزواو الوههي (:" 3/1252)وشههال شههير اهسههالم يف الصههارم 

رأههها اهلل موههه ل ههر بههال طههالف ا وشههد مههن شههذف عاعشههة مبهها ب: " القا ههي أبههو يعلههى 
 ".ح ى اهمجال على هذا لً واحد وصرح لً واحد من ا عمة هبذا احل م

ًا  يف نقهل مها يسهميه بهاخلالف يف ههذه املسهألةا فوقهل  هذا ولقد تعب أبو احلسهن لةه
 :عن شير اهسالم ابن تيمية ما يأ  

 امل ههههههههم للقهههههههرطي  ويف( :"35ا")ش هههههههع اللجهههههههاو"شهههههههال أبهههههههو احلسهههههههن يف  -سهههههههابعا  
تلههههف يف أن مههههن شههههال( : .....  6/143-141) نهنههههم لههههانوا علههههى ل ههههر أو : وال ل 

 ههالل  لههافرا ي قتههلا  نههه أن ههر معلومهها   ههروريا  مههن الشههرلا فقههد لههذَّب اهلل ورسههوله 
صههلى اهلل عليههه وآلههه وسههلما فيمهها أطهها بههه عههوهما ولههذلك احل ههم فههيمن ل َّههر أحههد 

لهما وهل ح مه ح م املرتدا فيستتاب؟ أو ح هم الزنهديقا اخلل اا ا ربعةا أو  ل
تلف فيها فأما من سبهم بغهً ذلهك : فال يستتاب؟ وي قتل على لل حال؟ هذا مما ل 

هههل التو يهههل الشهههديد مهههن  هههدَّها مث يو   هههدَّ ح  فهههإن لهههان سهههبا  يوجهههب حهههدا ا لالقهههذف  ح 
فهههإن شاذفهههها  -ر هههي اهلل عوهههها–احلهههبسا والت ليهههد فيهههها واههانهههةا مههها طهههال عاعشهههة 

لهد اجللهد املوجهعا ويو َّهل التو يهل ...... يقتلا  وأما من سبهم بغً القذفا فإنهه جي 
 .( 2/652)للقا ي عياض " الش اا"هه وانظر .ا..... الشديد

 :ف الم القرطي يت لك موه أمورا موها
ههل بهها وم حي هم بت  ه -وههذا ح هم بال سهق–أنه نن شهتمهم بقهذف  ًها حي  هدم وي هو ه َّ

وتأمل ت ريقه ب  هذاا وب  شذف عاعشة املصادم صراحة للقرآنا وسيأ  من لهالم 
مهههها يههههدل علههههى أن العلمههههاا توههههازعوا أيضهههها  فههههيمن ل َّههههر  -رمحههههه اهلل–شههههير اهسههههالم 

الصحابةا ال فيمن فسقهم فق ا وشد محل شير اهسالم روايات عدم الت  ً على 
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( 3/1112" )الصهارم"يف العدالهةا انظهر  مبها ال يقهدح -ر ي اهلل عوهم–من سبهم 
مهل عليهها لهالم أمحهدا  وشد سبق من لالم ابن أيب يعلى أن هذا أحهد الوجهوه الهيت حي 

 ".وليس الوجه الوحيد
انظههر ن  هههذا التالعههب الشههويع يف هههذا االسههت الا ل ههالم القههرطي الههذي : أشههول 

 .أ ل فيه عمدا  أهم ما فيه  نه يهدم هتاويله 
راههههل م هههرا  مههها يهههدل علهههى أن يف القضهههية نمجاعههها  علهههى ت  هههً مهههن ل هههر لقهههد   -1

 .الصحابة أو  للهم 
 نههه :" القههرطي أال وهههو شولههه بهههوراهههل م ههرا  دليههل هههذا اهمجههال الههذي صههرح  -2

 ".همفيما أطا به عو أن ر معلوما   روريا  من الشرل فقد لذب اهلل ورسوله
 .وراهل م را  احل م فيمن ل ر أحد اخلل اا ا ربعة أو  للهم -3
وهل ح مه ح م املرتد فيستتاب ؟ أو ح هم الزنهديق فهال : "وراهل م را  شوله -1

هههل هههو  ل  أو املضههلَّ  ر  ا أي يف ح ههم هههذا امل  َّهه:يسههتتاب ويقتههل هههذا ممهها لتلههف فيههه
 .مرتد أو زنديق 

 .ليت هي أعظم وأهم ما يف لالم القرطيراهل هذه ا مور العظيمة ا
بصههدق  لقههد راهههل أبههو احلسههن هههذه ا مههور العظيمههة  ن است الصههها وتو ههيحها

 .حيب  جهوده التلبيسية ويب ل م ره وتالعبه  وأمانة
راهههل هههذه ا مههور وذهههب ملسههألة السههب الههيت م أناششههه فيههها وليسهه  مههن مههواطن 

 .الوهزال بيا وبيوه
حهههل يف مسهههألة السهههب شهههال القهههرطي ملههها ذلهههر ح هههم مهههن يسهههب  وانظهههر مهههاذا فعهههل

فهإن شاذفهها يقتهل  نهه  -ر ي اهلل عوهها-ما طال عاعشة :" الصحابة وفصل فيه شال
ًه  ".م ذب ملا جاا يف ال تاب والسوة من برااهتا شاله مالك ول

وتأمل ت ريقهه به  ههذا وبه  شهذف عاعشهة املصهادم "فقال أبو احلسن يف است الصه 
 ."راحة القرآنلص
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: ف ههي مههاذا يتأمههل وشههد حههذف  اسههتدالل القههرطي علههى موجههب شتههل القههاذف وشولههه 
 نههه م ههذب ملهها جههاا يف ال تههاب والسههوة مههن برااهتهها فإنههه لههو ذلههره لقههال ومهها ال ههرق "

بهههه  شههههاذف عاعشههههة امل ههههذب ملهههها جههههاا يف ال تههههاب والسههههوة وبهههه  م  ههههر الصههههحابة 
 نههه أن ههر معلومهها   ههروريا  "  ههره بقولههه ومضههللهم الههذي نههك القههرطي علههى موجههب ل

 .اخل ..."من الشرل فقد لذب اهلل ورسوله فيما أطا به  عوهم 
 .أبا احلسن أال تستحي من هذه اخليانات الشويعة أيا 

 .اليت لجل موها الشرفاا ولً الشرفاا حل من لً املسلم  
لهك الشهويعة ولل ظهوك لو لو  من أهل البهدل والضهالالت ال هال خلجلهوا مهن أفاعي

 .ل ظ الوواة ملا تلحقهم به من العار والشوار
  ف يف بأهل السوة الشرفاا الوبالا ؟ وماذا توتظر موهم ؟ 

بعهههد تالعبهههه ب هههالم " ش هههع اللجهههاو"مهههن ( 36-35ا)يف  أبهههو احلسهههن شهههال -واموههها  
وسههيأ  مههن  :" القهرطي حيهه  اسههت لك موههه مها يوافههق هههواه وتههرك أهههم مها فيههها شههال 

مها يهدل علهى أن العلمهاا توهازعوا أيضها  فهيمن ل هروا  -رمحه اهلل-الم شير اهسالم ل
الصحابة ال فيمن فسقهم فق ا وشد محل شير اهسهالم روايهات عهدم الت  هً علهى 

وشهد ( 3/1112)انظر الصهارم .." العدالةيف من سبهم ر ي اهلل عوهم مبا ال يقدح 
الههيت حيمههل عليههها لههالم أمحههد ولههيس  سههبق مههن لههالم أيب يعلههى أن هههذا أحههد الوجههوه

الوجه الوحيدا هذا لله يشً ن  اهطهتالف يف ههذه املسهألةا وألةهر مها يعتمهد عليهه  
مههن الههروايت  عههن أمحههدا  (1)(ابههن أيب يعلههى)لههالم أمحههد السههابقا ومهها ذلههره القا ههي 

ومههع  -قهههااا وشههد يوههازل أحههد يف هههذه املوا ههعا ومهها عههزاه أيضهها  مههن ت صههيل ن  ال 
رويهدا  رويهدا ا فهإن هوهاك مها ههو أصهرح ممها سهبق يف : فأشول لهه -لوهنا موازعة  عي ة

 :زالهمو ع الو

                                                 

 .أبو يعلى هذا هو الصواب وشد ت رر هذا ( 1) 
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على ش هر ب هي  -ح ظه اهلل–فهذا شير اهسالم ن سها الذي حيت  ب المه الشير ربيع 
( 521-21/161" )تههههاولاجمههههول ال "مههههن الت  ههههًا شههههد ش ههههِدم لههههه سههههؤالا لمهههها يف 

ههر عقاعهد وأعمههال الهروافض الههذين ي  هرون أبهها ب هر وعمههر  -رمحهه اهلل–ف ص هل  يف ذ ل 
وههههذا –.... ولهههذا ي  هههرون عامهههة املههههاجرين وا نصهههار -ر هههي اهلل عهههوهم–وعةمهههان 

ًةا ارجهع نليههاا وسهيأ   -ت  ً ملعظم الصحابةا لما ال ل هى نن –وذلهر أمهورا  لةه
 صها  يف جهوايب علهى االنتقهاد التاسهع اآل  بعهد ههذاا مث شهال يف ذلرها مل -شاا اهلل

ًهم وختليههدهما ف يههه أيضهها للعلمههاا شههوالن مشهههورانا و هها (: 21/522) وأمهها ت  هه
روايتههههان عههههن أمحههههدا والقههههوالن يف اخلههههوارو واملههههارش  مههههن احلروريههههة والرافضههههة ووههههوهما 

هنهها خمال ههة ملهها جههاا بههه الرسههول  والصههحيري أن هههذه ا شههوال الههيت يقولوهنههاا الههيت ي علههم أ
ل را ولذلك أفعاام اليت هي من جوس أفعهال ال  هار باملسهلم ا ههي ل هر أيضها ا 

وانظهههر وهههوه خمتصهههرا  يف . ههههه.ا......".وشهههد ذلهههرت دالعهههل ذلهههك يف لهههً ههههذا املو هههع
ًهم نههزال : فقههد شههال( 3/352" )اجمههول ال تههاول" وأمهها اخلههوارو والههروافض ف ههي ت  هه

ًهوتردد عن أمح  .هه.ا.(1)د ول
–ن يف ت  هً الرافضهة الهذين ي  ِ هرون فهذا نك صريري من شير اهسالم ن سهها بهأ

ا لمهها (2)عامههة الصههحابة شههول  للعلمههااا و هها روايتههان عههن أمحههد -فضههال  عههن ت سههيق

                                                 

شد سبق أن اطتالف العلماا نمنا ههو يف لهً امل  هرين وامل سهق  وشهد به  ذلهك شهير اهسهالم وأبهو ( 1) 
يعلههى وح هههى القههرطي اهمجهههال علهههى ت  ههً امل  هههرين وح ههى أبهههو يعلهههى اهمجههال علهههى ت  ههً مهههن يقهههذف 

 . -ر ي اهلل عوها-عاعشة 
اخل وأجلههب ...لقههد أسههرف أبههو احلسههن يف نقههل اخلههالف بهه  العلمههاا يف ت  ههً مههن ي  ههر الصههحابة ( 2) 

ًة واعتبارا  عظيم  ا   فلماذا لل هذا ؟ بالتعليقات عليه بقوة مما يع ي هذا اخلالف أ ية لب
لما حيهارب مهن لهرو اهطهوان   الظاهر يل أنه حيارب من ي  ر الروافض الذين ي  رون أصحاب ًمد 

املسههلم  ومجاعههة التبليههغ واجلهههاد وأمةههاام مههن داعههرة السههوة ويههراهم لههالة وال يغرنههك مهها يتظههاهر بههه تقيههة أنههه 
 .لوول ي  ر هذا ا
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" الصهارم املسهلول"سبق أن ذلر ذلك ابن أيب يعلىا وشد نقله عوه شير اهسهالم يف 
فههاهتما بههذلكا نال أن  -أيههده اهلل–وم يتهمههه مب ال ههة السههلفا لمهها تسههرل الشههير 

ًههشير اهسالم مع أنه يةب  الو ما ويشهً ن  زالا فإنهه يصهحري شهول مهن شهال بت  ه
 ".الصارم املسلول"أنه ذلر دالعل ذلك يف لً هذا املو عا ولعله يعا ما شاله يف 

خمال ههها  لشهههير اهسهههالما أم ت هههون امل ال هههة مهههن  -يههها شهههير ربيهههع–فههههل ألهههون هبهههذا 
والصحيري أن هذه ا شهوال الهيت : "فضيلت م؟ وتأمل أيها القاريا شول شير اهسالم

أن ههذه ا شهوال خمال هة : أي" هنها خمال هة ملها جهاا بهه الرسهول ل هريقولوهناا اليت ي علم أ
فإنهه يشهً ن  طهالف  ....." والصهحيري: "للمعلوم مهن الهدين بالضهرورةا وتأمهل شولهه

فههاعرف . ا واهلل أعلههم(1)يف املسههألةا ول وههه يصههحري شههول مههن شههال بت  ههً هههذا الوههول
 .هذاا وال ت ن من الغافل 

ًيا فهههل بعههد هههذا سههتعلن أيههها الشههير ال ا ههل ت راجعههك عههن دنههدنتك حههول ت  هه
ن  لههً ذلههك ممهها شههد علههم بههه ال ةههً ....ورميههي مبعانههدة أهههل العلههم واحملههدو  وا عمههة

 وال ةً؟

                                                                                                                                            

ًههههها جيعههههل مههههن حي مههههون الصههههدق والصههههادش  وحيتقههههرون ال ههههذب  فههههإن تلونههههه ال ةههههً يف هههههذه القضههههية ول
وال هههذاب  ويت  وهههون مل هههرهم وأالعيهههبهم جيعلههههم ههههذا علهههى يقههه  بهههأن أبههها احلسهههن ي هههذب يف ادعهههاا أنهههه 

 .ي  رهم واذا تراه مغرما  بذلر شرو  وقال يستحيل لقيقها 
وأمها اخلهوارو والهروافض ف هي : " الم هوها لهيس بصهريري فيمها تهدعي ونهك لالمهه ههو مث نن لالم شير اهسه

ًه  ًهم نهههزال وتههردد مههن أمحههد ولهه ًهم الصههحابة وال بت سههيقهم نمنهها هههذا مههن  " ت  هه فلههيس فيههه تقييههد بت  هه
ليسك ملرض يف ن سك ونذا لهان ههذا فعلهك يف لهالم ال يتجهاوز السه ر ف يهف بهال الم الهذي يسهتغرق 

ًة  الصحاعف     . نعوذ باهلل من اخلذالن !! ال ة

لهدالعل فلمهاذا ختال هه ونذا لان شير اهسالم يصحري شول من شال بت  ً ههذا الوهول ويسهوق عليهه ا( 1) 
مرارا  وت رارا  تارات بالتبهديع وتهارات بالتالعهب يف تراجعاتهك وأنها م أطلهب موهك نال موافقتهه يف لالمهه يف 

 .الصارم الذي عزوت نليه وأن  خمالف له لل امل ال ة 
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فهذه حجيت يف وجود الوزالا أ عها ب  يدي املوافق وامل ارقا ونال : على لل حال
صهرح  فأنا أشول بقول شير اهسالم فيمن يتضهمن لالمهه نب هال ديهن اهسهالما لمها

 ".وعلى اهلل شصد السبيلا واهلل املستعان -رمحه اهلل–بذلك شير اهسالم 
 :أشول على هذا ال الم مآطذ 

مهها يههدل علههى أن  -رمحههه اهلل-وسههيأ  مههن لههالم شههير اهسههالم : " علههى شولههه  -1
 ".العلماا توازعوا أيضا  فيمن ل ر الصحابة ال فيمن فسقهم فق  

فالرجههل موههذ " اعتقههد مث اسهتدل"ى شاعههدة أهههل البهدل نن أبهها احلسهن يسههً عله: أشهول 
هه ال يعرف هذا الوهزال الذي يدعيه 1123هه ن  عام 1111وشع يف هذا اخل أ عام 

ًا  مو ههها  للقهههراا أنهههه الرجهههل العلهههيم الهههذي ال  بههه  العلمهههاا واآلن يرجهههف بهههه نرجافههها  لةههه
 .يبارل 

مههن السههووات ؟ا وملههاذا بعههد ونسههأله ملههاذا م تههذلر هههذه املعلومههات علههى مههدار عههدد 
 !.هذه السووات ت اجع مرة هوا ومرة هواك ؟

أنهه  اآلن تلههبس علههى الوهها  لعادتههك وتههذهب هبههم بعيههدا  عههن حقيقههة مو ههول  -2
اخلالف وهو أنك طال ه  شهير اهسهالم يف شضهية مهن ي  هر الصهحابة أو ي سهقهم 

وال لتهههاب  يف االسهههتدالل واحل هههما وعانهههدت يف ذلهههك هبهههواك بهههدون علهههم وال ههههدل
وما لو  تصدق يف تراجع وال  مويهرا مث تراجع  بغً علم وال هدل وال لتاب مويهر

 . توافق شير اهسالم يف هذه ال اجعات 
تقههههيم الههههدنيا وتقعههههدها لتةبهههه  للوهههها  أنههههك ً ههههوأل مههههن اخل ههههأ بههههالتعبً مث بعههههد هههههذا 

 .الصويف وعلى العقيدة الصوفية 
لجهههههوو ال ي ههههه  يف طصهههههومته عهههههن التلبهههههيس أؤلهههههد ل هههههالي احلهههههق أن ههههههذا الرجهههههل ال

واملغال ههات  لههراض تافهههة ال تزيههده عوههد العقههالا نال سههقوطا  وال يههدري املسهه   أن 
مههن التمههادي يف الباطهل واالعهه اف باجلهههل واخل ههأ طههً لههه  لههه الرجهول ن  احلههق طههً

 .من هذا العواد والتعام والتمويه 
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اهسالم ما يدل على أن العلماا توازعوا وسيأ  يف لالم شير : ما شيمة شولك  -3
وشد محل شير اهسهالم روايهات عهدم :" اخل مع شولك ...أيضا  فيمن ل ر الصحابة؟

ا مها شيمهة لالمهك يف دعهول توهازل "الت  ً على من سبهم مبها ال يقهدح يف العدالهة؟
العلماا وشد حدد شير اهسهالم مو هع الوههزال بيهوهم؟ا وأنهه حيه  ي هون السهب مبها 

 .ال يقدح يف العدالةا فهل اع ا ي عليك يف سب  ال يقدح يف العدالة؟
فهههال شيمهههة يف لهههل مههها ههههذي  بهههه أال تهههرل أن  ا ا مهههر لهههذلك لهههان  اجلهههواب الا ونذا

 .لديد شير اهسالم مو ع الوهزال يدل على أن ما عداه مو ع ات اق ب  العلماا 
ًا  بعد هذا مبا تزعم أن الع لماا شد توازعوا فيه؟ا أال وهو ت  ً فما شيمة نرجافك لة

 .من ي  ر الصحابة وي سقهم 
 .وأنا ما طلبتك نال بالرجول ن  هذا ا مر املت ق عليه ب  العلماا 

ال سهههيما وشهههير اهسهههالم ي  هههر مهههن يشهههك يف ل هههر ههههذا الصهههوف مهههن امل  هههرين أو 
 . امل سق   صحاب رسول اهلل 

بوا مبها نهك عليهه وهذا الت  ً شد احت  له شير اهسالم بأن هؤالا امل  رين شد لهذَّ 
 .القرآن من ر ى اهلل عوهم والةواا عليهم 

 .وأن ل رهم معلوم بالضرورة من دين اهسالم 
 .ف م  يع  على الوا  من ا وشات الةميوة بأراجي ك وهراعك 

 .اا فإذا شل  فأين تذهب باخلالف ب  العلم
ًه : شل   ًه ب الم شير اهسالم هذا الهذي سهلم  بهه وعرفه  مصه شد عرف  مص

مبا ح اه القرطي من عدم اخلالف يف ت  ً من ي  ر أصهحاب ًمهد أو ي سهقهم 
 .فماذا بقي لك اآلن  ا ومبا أشام على ذلك من ا دلة

أو أعهههاد أبهههو احلسهههن دعهههاول اخلهههالف بههه  العلمهههاا يف ت  هههً مهههن ي  هههر الصهههحابة 
ي سقهم وشد تقدم لك أن شير اهسالم حدد مو ع الوهزال ب  العلماا وأنه السب 

 .الذي ال يقدح يف عدالة الصحابة 
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وشد سلم أبو احلسهن بتحديهد شهير اهسهالم ملو هع الوههزال ول وهه سهرعان مها يقهع يف 
في رر دعول االطتالف يف مو هع االت هاق  ا التواشض من حي  يدري أو ال يدري

وشههد علمههه القههاريا  ا لههه مههرة أطههرل أن شههير اهسههالم شههد حههدد مو ههع الوهههزالفوعيههد 
وأن ت  ً امل  ر أو امل سق مو ع ات اق به  العلمهااا ويؤلهده لهالم القهرطي الهذي 

 .ن ى فيه اخلالف يف امل  ر وامل سق 
أمهها أن شههير اهسههالم م يههتهم أبهها يعلههى مب ال ههة السههلفا فهه ن أبهها يعلههى م يقههع يف 

 ههة السههلفا وحاشهها شههير اهسهههالم أن يتهمههه مبهها هههو بهههريا موههها فههإن هههذا مهههن خمال
 .أساليب أهل الباطل وال ني من أمةال أيب احلسن 

 -ر هي اهلل عوهها-ف يف يتهمه وهو شد نقل اهمجال على ت  هً مهن يرمهي عاعشهة 
 .أبو احلسن يف لتابه السراو وهذا الذي لايده  (1)مبا برأها اهلل موه

نن : وليههف يتهمههه مب ال ههة السههلف وهههو يعلههم أن أبهها يعلههى شههد نصههر شههول مههن يقههول 
فلمههاذا تتواسههى هههذا مههن  (2)مههن سههبهم سههبا  يقههدح يف ديههوهم أو عههدالتهم ل ههر بههذلك

شههبهة وترميهههه  أيب يعلههى ؟ وتههذهب ن  التهويهههل علههى ربيهههع مبهها ال حجهههة لههك فيهههه وال
 .بالتسرل 

نال أن شير اهسالم مع أنه يةب  الوهزال ا فإنه يصحري شول مهن : "وما فاعدة شولك 
ًهم؟ا ويشً ن  أنهه ذلهر دالعهل ذلهك يف لهً ههذا املو هع ولعلهه يعها مها  شال بت  

 " .شاله يف الصارم املسلول؟ 
س ر بتحديده ملو ع ليف تقول مع أنه شد أوب  الوهزال وشد سلم  شبل أ: فأشول 
 .الوهزال؟

 .مث ليف ليل ن  لالمه يف الصارم املسلول وهو شد حدد فيه مو ع الوهزال؟

                                                 

 ( .3/1252)ان ر الصارم املسلول ( 1) 

 ( .3/1265)انظر الصارم ( 2) 
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ويشً ن  أنه ذلر دالعل ذلك يف لً هذا املو ع ولعله يعها مها : " مث ليف تقول 
وأنهه  م ترفههع رأسهها  يف السههراو الوهههاو بههدالعل هههذا ا مههر " شالههه يف الصههارم املسههلول؟

ترفع رأسا  فيه بتحديد مو ع الوهزال وهو السهب الهذي ال يقهدح يف ديهوهم وال يف وم 
 .عدالتهم 

ًه  مث بعهههد ههههذا التهافههه  يف ال هههالم والتوهههاشض وامل ال هههات الشهههويعة البهههن تيميهههة ولههه
ًه يف ح م من يرمي عاعشة  مبا  -ر ي اهلل عوها-ولنمجال الذي نقله أبو يعلى ول

 .برأها اهلل موه 
ه اهمجال الذي نقلهه ههو عهن القهرطي أو معهىن اهمجهال الهذي يشهً نليهه شهير وخمال ت

 .اهسالم 
خمال ها   -يها شهير ربيهع-فهل ألهون بعهد ههذا ( " 36ا)يأ  ال فض فوه فيقول يف 

 .لشير اهسالم أم ت ون امل ال ة من فضيلت م ؟  
هنها الهيت يعلهم أهنها وتأمل أيهها القهاريا شهول شهير اهسهالم نن ههذه ا شهوال الهيت يقولو 

خمال ههههة ملهههها جههههاا بههههه الرسههههول ل ههههر أي أن هههههذه ا شههههوال خمال ههههة للمعلههههوم مههههن الههههدين 
 " .بالضرورة 
ًهههها نمنههها ههههو أبهههو احلسهههن : أشهههول  نن امل هههالف لشهههير اهسهههالم يف ههههذه القضهههية ول

 .املصري املأريب 
 :ولبيان ذلك أشول 

لسهههاب  علهههى لهههالم شهههير لقهههد اعتمهههد أبهههو احلسهههن يف شضهههية السهههب وأنهههوال ا  -أوال
لقيق ًمد ًي الدين حي  شهال ( 517-516ا" )الصارم املسلول"اهسالم يف 

 :فصل يف ت صيل القول فيهم أما من اش ن بسبه :" 
 .دعول أن عليا  نله  -1
أو أنه لان هو الوي ونمنا لل  جايل يف الرسالة ا ههذا ال شهك يف ل هره بهل ال  -2

ًه شك يف ل ر من توشف يف ت   . 
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 .ولذلك من زعم موهم أن القرآن نقك موه آيات ولتم   -3
أو زعهههم أن لهههه تهههأويالت باطوهههة تسهههق  ا عمهههال املشهههروعة ووهههو ذلهههك وههههؤالا  -1

 ".يسمون القرام ة والباطوية وموهم التواس ية وهؤالا ال طالف يف ل رهم
علههههيهم وال فهههههذه ا صههههواف م يههههذلرها أبههههو احلسههههن يف لتابههههه السههههراو وال ا ح ههههام 

نعههرف السههبب الههذي جعلههه يتهههرب مههن ذلههرهم مههع أن بعههض امل  ههرات الههيت ذلرههها 
شير اهسالم موجودة يف الروافض مةهل دعهواهم أن القهرآن شهد زيهد فيهه ونقهك ولهتم 

هنههم يعيشههون يف شلههب الههبالد العربيههة اهسههالمية بههل حي مههون بعضههها أوح ههِرف مههع  موههه
وافض مههن مو لههق عقههدي بههل بعههض امل  ههرات ويههدعون اهسههالم وعالشههتهم شويههة بههالر 

 .اليت ذلرها شير اهسالم موجودة يف الروافض
وبعد ااروب من ذلر هؤالا وااروب من ا ح ام علهيهم ذلهر مهن ههذه ا صهواف  

ومههن يقههدح فيههها وم يههذلر اهمجههال علههى أن مههن  -ر ههي اهلل عوههها-مههن اهتههم عاعشههة 
نال أنهه  مهر مها ميهع  حا  يف رسهول اهلل فهو لافر ومع أنهه يعتها ذلهك شهد ا أهتمها

:" احل م عليهم وط  ه جدا  خمال ا  يف ذلك لنمجهال ال ابهن تيميهة وحهده حيه  شهال
 ".فقبري اهلل البدل

 .وهذا فيه رأفة هبم واح ام ام بصرف التقبيري عوهم ن  ما مساه هو بدعة  
ومههن هههو امل ههالف لشهير اهسههالم بههل لنمجههال ولشههيوو اهسههالم  فمها رأي العلمههاا؟ا

 .أمجع  
فمن سهب الصهحابة فصهرح ب  هرهم أو ألةهرهم ا فههو راد للقهرآن : "مث شال   -وانيا  

الهههذي يعهههدام فتقهههام عليهههه احلجهههة فهههإن تهههاب ونال ي  هههر لهههرده القهههرآن بعهههد الوظهههر يف 
 ".الشرو  واملوانع

ت ههاا املوانههع حههل يف احل ههم علههى العمههوما وانظههر  وانظههر ليههف بتشههدد يف الشههرو  وان
 .ليف جيعل الوهزال يف لً مو عه 



 111 

ًه نههزال :" شال -والةا   ( 62ا)السهراو . " ونن سبهم مبها يقتضهي فسهقهم ف هي ت  ه
 ( .115)ال قرة 

وهاتهههان ال قرتهههان أصهههلهما لهههالم شهههير اهسهههالم يف الصهههارم املسهههلول نال أنهههه أفسهههد ا 
بإ هافة القيهود والشهرو ا فههذه خمال هة وا هحة تهدل علهى مهرض وطال ه يف الصهيالة 

 .يف ن س هذا الرجل وسوا شصد 
يؤلد هذا أنه شد طبع لتابهه وهالو طبعهات وههو يهذلر فيهها الصهارم املسهلول دون أن 

 .يذلر رشم الصحي ة اليت أحال عليها 
 وههاك لههالم شههير اهسهالم الههذي لههً هبجتهه وأفسههد صههيالته ولهً أح امههه وأ ههاف
نليههها شههروطا  م يشهه طها شههير اهسههالم ليظهههر لههك اخليانههة والتالعههب وسههوا القصههد 

 .من هذا الرجل العجيب 
بعهد ذلهره لوهوع  مهن الهذين يسهبون مبها ال يقهدح يف  -رمحهه اهلل-شال شهير اهسهالم 

الههدين ويسههبون بغههً الت سههيق والت  ههًا وذلههر أهنمهها مو ههع طههالف بهه  العلمههاا أي 
 :وموهم من ال ي  رهما شال  موهم من ي  رهم

وأما من جاوز ذلك ن  أن زعهم أهنهم ارتهدوا بعهد رسهول اهلل عليهه الصهالة والسهالم " 
نال ن ههرا  شلههيال  ال يبلغههون بضههعة عشههر ن سهها  أو أهنههم فسههقوا عههامتهم ا فهههذا ال ريههب 
أيضا  يف ل ره   نه م هذب ملها نصهه القهرآن يف لهً مو هع مهن الر هى عهوهم والةوهاا 

 ".يهم بل من شك يف ل ر مةل هذا فإن ل ره متع عل
ول هههههر ههههههذا ممههههها يعلهههههم : مؤلهههههدا  ههههههذا الت  هههههً ن  أن شهههههال  -رمحهههههه اهلل-مث واصهههههل  

 .باال  رار من دين اهسالم 
انظههر لههم هههو البههون شاسههعا  بهه  لههالم شههير اهسههالم وح مههه بههدون شههرو  أو  -1

 .شيود واستدالله على هذا احل م
 .ًه ملن يشك يف ل رهم وانظر ن  ت   -2
ِدية  احل م  بالباطوية التواس ية  -3  .وانظر ليف أحلقهم يف ج 
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انظههر ن  لههالم أيب احلسههن واسههتدالله وح مههه احمل ههوف بالشههرو  الههيت يعل م ههها و  -1
 نهههه :" شهههير اهسهههالم ويعِلمهههها الوههها ا ومهههع ذلهههك م يهههذلرهاا بهههل أشهههام ًلهههها شولهههه

 ".مما يعلم باال  رارول ر هذا  ا م ذب بالقرآن
وأما مهن جهاوز ذلهك ن  أن :" وانظر ن  حذف أيب احلسن لقول شير اهسالم -5

 "زعم اهنم ارتدوا بعد رسول اهلل 
وانظر ن  شير اهسالم ليف جعل ح م مهن رمهاهم بهالردة وح هم مهن رمهاهم  -6

ح هههههم امل  هههههر وامل سهههههق مةهههههل ح هههههم الباطويهههههة بال سهههههق ح مههههها  واحهههههدا ا بهههههل جعهههههل 
 .والتواس ية يف ت  ً اجلميع وت  ً من شك يف ل رهم

وانظههر ن  أيب احلسههن حهه  نقههل اخلههالف عههن مو ههعه وهههو السههاب لههً امل  ههر  -7
 .امل سق ن  لً مو عه وهو من يرمي الصحابة بال سق لً و 
 .هذا بعد حذف من رمى الصحابة بالردة  -1

 قاريا العاشل عالم تدل هذه التصرفات املريبة وامل ال ات العجيبة ؟وأسأل ال
 .أنه موافق لشير اهسالم -بعد هذه ا فاعيل-وهل حي م عقول الوا  من يدعي 

خمال ا  لشهير اهسهالم أم ت هون امل ال هة  -يا شير ربيع–فهل ألون هبذا : " فيقول 
 من فضيلت م ؟

 بيع أم أبو احلسن ؟فمن امل الف امل ال ات الشويعة ر 
 .وأين هي خمال ة الشير ربيع لشير اهسالم أيها العقالا 

مث بعههد هههذه اخليانههات والت ب ههات واالدعههاا الباطههل بأنههه هههو املوافههق لشههير اهسههالم 
ًه   .اره ن  م البيت بإعالن ال اجع عما يزعمه أنا أدندن حول ت  

أيهها الشهير ال ا هل تراجعهك  فهل بعهد ههذا سهتعلن:"من جلاجه ( 36ا)فقال يف 
ًي ورميي مبعاندة أهل العلم واحملدو  وا عمة  ".عن دندنتك حول ت  

ًه فههل : وأشول له  ليس عوهدي خمال هة لشهير اهسهالم يف ههذه القضهية وال خمال هة لغه
 .تريد ما أن أتراجع عن احلق وتريد أن رعل أباطيلك حقا  مث تستمر عليها 
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ومن شك يف  :"هك ولذيرك من خمال ة ح م شير اهسالم بقولهأنا م أزد على توبي
 ".ل ره فهو لافر

وأمهها العوههاد فقههد مههر عليههك سههووات وأنهه  معانههدبغً علههم وال هههدل ونمنهها العوههاد مههن 
 .أجل العواد 

وأمهها أهههل احلههدي  فلههم أشههل أنههك عانههدهتم ول ههن نقلهه  ح مهههم علههى مههن ل ههيا 
شهه ول هبههذه السههياشة لههذب ولههيس هههذا فيوصههري فههال ي اجههع عههن ط تههه فسههياشك  ال

 .بغريب عليك 
 :مث بعد التالعب يف التواس ية نسألك

ما سر نط اعك ل واعف اهحلاد املتسه ة باهسهالم ونسهدال السهتار علهيهم يف لتهاب 
 .ه باسم السل ية؟تالذي طرح" السراو"
 .وما بال ا ح ام عليها يعب  هبا وديع؟ 

هسههالم يف هههذه ال واعههف باحلههذف والتسههل  ومهها سههر التسههل  علههى نصههوا شههير ا
علهى أح امههه بههالتغيً والتالعهب؟ا هههل جههاات ههذه ا مههور السههيتة للهها ع ههوا  وعههن 

 .شصد نظيف؟
ًة   . نن وراا ا لمة ما ورااها يف هذه التصرفات وطاصة يف هذه ا مور اخل 

 !!.الته وشغبه الشديد وفتوتهينن هذا الرجل مريب يف تصرفاته وتأص
 . المات الو اق ا صغر وا حة فيه وأطشى عليه الو اق ا لاوع

ول العريضهة وا عمهال انن من يدر  التارير جيد ال ةً من من  أيب احلسن يف الدع
املريبهههة ول هههن اهلل ي شهههف أحهههواام وحقهههاعق مههها ي وونهههه ويو هههوون عليهههه مهههن الشهههرور 

 .وال يد لنسالم وأهله 
الووعيهات الهيت تتمتههع بالهدهاا وامل هر واحليههل  وأطهاف أن ي هون أبههو احلسهن مهن هههذه

 .الواسعة يف الوش  الذي يتظاهرون فيه بالتقول والصالح والزهد 
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ًة باحلذر من هذه الووعيات ب  فيها عالمهاهتما  واهلل تعا  أمر املؤمو  يف آيات لة
 وحذر مهوهم رسهول اهلل يف أحاديه  وبه  عالمهاهتم ف هذوا أيهها املؤموهون بتوجيههات

ولههذيره وال تههذهبوا  ههحايا  ولههذيره وطههذوا بتوجيهههات نبههي م  ا رب ههم عههز وجههل
ل يههد وم ههر هههذه ا صههواف أفههرادا  أو مجاعههاتا ول ههم يف التههارير عههاة بعههد لههذير 

 .القرآن والسوة وال يلدغ املؤمن من جحر مرت  فال تلدلوا مرات
 .سن ومواش ه من الروافض والزنادشة ليس  من لبوات اجليادنن تصرفات أيب احل

 .ونمنا هو ساعر على موه  مالر يو وي عليه 
فلقد رأي   أعماله الشويعة يف تعامله مع شضايا الروافض والباطوية بأنواعهم وأعجب 

 .من تعامله مع من يعتقد عقيدة تواسر ا رواح 
فلعلهم املرجتة الذين نقل عوهم  ؟ ذا القولمن هم ال قهاا الذين نقل عوهم ه: وانيا  

 .اش ا  االستحالل فيمن سب الوي صلى اهلل عليه وسلم
 .مث هو ن سه طالف هذا القول ونقل اهمجال فيمن يقذف عاعشة

 ..".ونن لان الصحيري عودي ت  ً من ل رهم : "..مث شول أيب احلسن
شولهه علهى شهوام فيقهول شهال هذه عادة أيب احلسهن يظههر فضهله علهى العلمهاا ويظههر 

الشير ابن باز لذا وأنا أشول لذاا وشال ا لبا  لذا وأنا أشول لذا رافعا  موههزلته فهوق 
 .موهزلتهم وأشواله نمنا هي اجرد ادعاااتا رأي  هذه الظاهرة يف أشرطته السبعة

 "..ملا ي تب عليه من رد الدين بال لية فإن التزم ذلك فال شك يف ل ره :"وشوله
ال ي  هر اهنسهان نال نذا ترتهب علهى شولهه رد :" فوقول من سبقك ن  ههذه القاعهدة 

ا وم هههوم ههههذه القاعهههدة امل  عههة أنهههه نذا ترتهههب علههى شولهههه رد بعهههض "الههدين بال ليهههة
 .الدين ال ي  ر ونن التزم ذلك

ًه شههوال ي تههب عليههه رد بال ليههة ال ي  ههر  وي هههم مههن شولههك أنههه نذا شههال البههاطا أو لهه
ال نذا التههزم ذلههك فههإذا لههابر وم يلتههزم بههذلك فإنههه ال ي  ههر وهههذا أسههوأ مههن مقههاالت ن

 .املرجتة
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 ..".وشير اهسالم ل ر من التزم هذا ال مبجرد شوله:" وشوله 
أشهول بهرأ اهلل شهير اهسهالم مهن ههذا القههول الهذي توسهبه نليهه فإنهه م يشه   يف هههذه 

 عليهههههه وسهههههلم سهههههواا الباطويهههههة ا نهههههوال مهههههن م  هههههري أصهههههحاب رسهههههول اهلل صهههههلى اهلل
ًهم التهزام رد الهدين ا وحاشهاه وحاشها أعمهة اهسهالم مهن  والتواس ية موهم أو مهن له

  .هذا القول وا صل امل  ل
زال يف أمهههر هومهههع أنههها شهههد أشهههرت للوههه( :" 37-36ا)شهههول أيب احلسهههن يف  -تاسهههعا  

ح م  " لقول ا م ا"الت سيقا نال أنا بعد ال بعة الةالةةا وشبل تسجيلي أشرطة 
 ن مههن فسههق الصههحابة أو معظمهههما (1) -رمحههه اهلل–مبهها ذهههب نليههه شههير اهسههالم 

التهزم وترتب على ذلك رد الروايات املروية عوهما فقد أب ل الدينا ومن شهال هبهذا  و 
اللههوازم السههابقة فههال شههك يف ل ههرها بههل وال شههك يف ل ههر مههن توشههف يف ت  ههً مههن 

يقبهل مهن توبهة العبهاد مها شهااا  -ولأنهه–أب ل الدين بال ليةا نال أن الشير ال ا ل 
مث تظههاهر بههال اجعا دون بيههان سههبب ال اجههعا : "ويههرد موههها مهها شههااا فههإذا بههه يقههول
ى ههذا ال اجهعا وشههد تراجهع يف ههذه ا يهام مههراتا وبهدون بيهان ل دلهة الهيت محلتههه عله

مهع أن مهوش ي ا طهً عبهارة . ههه.ا.ب لب من بعهض الوها ا وال يهزال يف تراجعهه نظهر
أنا لو  أعتقد طهالف : عن نوبات شول شير اهسالم بتمامها وليس تراجعا  معواه

زال بههه  عقيهههدة السهههلفا مث تراجعههه  ن  عقيهههدة السهههلفا لهههالا نمنههها أشهههرت  أوال  للوههه
القول ا مث صرح  بعد ذلكا بقول ال اع ة الهيت ت  هر  العلمااا دون تصريري بأحد

هههذا الوههول مههن الوهها ا وأحلههه  ن  مهها شههرره شههير اهسهههالما را ههيا  بههها معتقههدا  لهههها 
ا !بشروطه السابقةا وهلل احلمدا فههل يسهمى ههذا تراجعها  حهل يقهال فيهه نظهر أم ال؟

 ." .واهلل تعا  أعلم

                                                 

لهه ل هههذا احل ههم الههذي يههدعي فيههه موافقههة شههير اهسههالم وهههو عوههه يف لايههة البعههد ( 65ا)راجههع ( 1) 
 . واخلالف 
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شهد سهبق أن بيوه  لهك أنهه يف حهال تألي هه ل تهاب و عليه يف هذا مالحظات : أشول 
مهههها لههههان لههههه أي مصههههدر مههههن املصههههادر يف شضههههية ت  ههههً الههههروافض " السههههراو الوهههههاو"

للصحابة أو ت سيقهم ونمنها مصهدره وعمدتهه لهالم شهير اهسهالم وبرهوه  لهك علهى 
 .ذلك 

 . ً والت سيق ح ى الوهزال يف لً شضية الت  نمنا وأن شير اهسالم
ل ن أبا احلسن بدون أي مستود له يف وش  تألي ه لل تاب املهذلور ح هى اخلهالف 

 .يف شضية الت سيق 
مهع أنها شهد أشهرت للوههزال يف أمهر الت سهيق أي وشه  تألي هه : " فما اادف من شولهه 

 .للسراو حصل  موه هذه اهشارة 
ع مبها م يعه  ونشهعار املغ له  بأنهه نن هدفه أمر ال حيمد عليه أال وهو التعام والتشهب

بلغ وش  تألي ه ال تهاب مرتبهة عظيمهة يف العلهم مهن طهول البهال وسهعة اهطهالل وأنهه 
زال واآلن نمنها يقهوم بتو هيري هفقهد أشهار ن  مو هع الوه ا م يقع يف اخل أ من ا سا 
 .ما أشار نليه هذا ال ويل البال

د مههوهم عههن عشههرات املسههاعل فيقههول ف بههار العلمههاا ل تههون وجيهلههون ويسههأل الواحهه
فيهههها ال ادري فلهههو لوههه  عهههاشال  ومتوا هههعا  ملههها أشمههه  ههههذه ال توهههة العظيمهههة والضهههجة 
ال الا اليت ت اد تدعي فيها العصمة فال بهد مهن املماح هات واملصهاوالت مهع أي 

 .ش ك يوتقدك 
 ن مههههن فسههههق  -رمحههههه اهلل-ح مهههه  مبهههها ذهههههب نليههههه شههههير اهسههههالم : "شولههههه  -2

" ابة أو معظمهم وترتب على ذلك رد الروايات املروية عهوهم فقهد أب هل الهدينالصح
. 

ًههها ممهها أشههرنا : أشههول  هههو ال يههزال خمال هها  لشههير اهسههالم حههل يف هههذه القضههية دل ل
فههههو ال ي  هههر نال نذا ترتهههب علهههى  ا نليهههه سهههل ا  ف ال هههه وطهههالف القهههرطي يف التعليهههل

ًهم وت سههيقهم رد الروايههات يقههوالن ننههه لههذب اهلل ورسههوله هبههذا الت  ههً  و هها ا ت  هه
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والت سيق مبجرد الت  ً أو الت سيق و نه أن ر معلوما   روريا  من الشرل وم يش طا 
 .لذلك أي شر  
 :وهو يش   

أن ي تههب علههى هههذا الت سههيق رد الروايههات فههإذا م حيصههل هههذا فههال ت  ههً اههذا  -1
 .والسوة امل سق أو امل  ر ونسي ت ذيبه للقرآن 

ًه وم يسهبقه أحهد ن  اشه ا  مةهل ههذا  -2 وهو يشه   التهزام اللهوازم السهابقة لت  ه
 .يف هذا الت ذيب هلل ولرسوله ويف أمر معلوم من الدين بالضرورة 

نال أن الشههير ال ا ههل ولأنههه ال يقبههل مههن توبههة العبههاد مهها شههاا ويههرد مهها شههاا : وشولههه 
بدون بيهان ل دلهة الهيت محلتهه علهى ال اجهع بهدون  مث تظاهر بال اجع:" فإذا به يقول 

 .بيان ا دلة اليت محلته على هذا ال اجع
 ".وشد تراجع هذه ا يام مرات ب لب من بعض الوا  وال يزال يف تراجعه نظر

 :ن  شل  هذه املقولة  سباب وشراعن: أشول 
ذه القضهههية موهههها عوهههادك ال ويهههل وشهههد  ههههر ههههذا للعلمهههاا الهههذين أدانهههوك يف هههه  -1

ًها  .ول
وموههها ألاذيبههك واف اااتههك علههى السههل ي  وعوههادك يف مسههاعل سههب الصههحابة  -2

 .بالغةاعية وأطواهتا
مههع أن مههوش ي ا طههً عبههارة عههن نوبههات شههول شههير اهسههالم بتمامههه ولههيس : "وشولههه 

تراجعا  معواه أنا لو  أعتقد طالف عقيدة السلف مث تراجع  ن  عقيدة السهلف  
 ".لال
هذا ادعاا باطل فأن  ن  اآلن م تةب  لالم شير اهسالم بتمامه وال تزال : شول أ

يف  وههههذا تراجعهههك الهههذي سهههجلته ا يف واد وههههو يف واد آطهههر يف احل هههم واالسهههتدالل
ً هههوأل ولهههالم شهههير  شهههري  القهههول ا مههه  ً هههوأل وههههذا تراجعهههك يف املديوهههة أيضههها  
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ًجههع  ًل أن بيوههك القههاريا ن اهسههالم يف الصههارم موجههود فل  تالعبههك وا هه رابك لهه
 .وشد و ح  هذا البعد فيما سلفوب  ابن تيمية بعد املشرش  

 ".نمنا أشرت أوال  للوهزال ب  العلماا دون تصريري بأحد القول :" وشوله 
فيصدق عليه املةهل ( نشارته ن  مو ع الوهزال ) انظر نليه ليف ي رر هذه ا س ورة 

 . "الذب حل تصدق ن سك" 
مث صهههرح  بعهههد ذلهههك بقهههول ال اع هههة الهههيت ت  هههر ههههذا الوهههول مهههن الوههها  : " وشولهههه 

 " .وأحل  ن  ما شرره شير اهسالم 
شد بيو  خمال اته لوك شير اهسالم يف الصهارم املسهلول وال يوجهد يف لتابهه : أشول 

لهه  السراو التصريري بقول ال اع ة الهيت ت  هر ههذا الوهول مهن الوها  اللههم نال نذا لهان 
لتاب آطر لً السراو شد صهرح فيهه مبها ذلهر أو أنهه سهيؤل ه ويصهرح فيهه بقهول ههذه 

 .ال اع ة 
 .أما احلوالة على ما شرره شير اهسالم را يا  به معتقدا  له بشروطه 

ًه فرق لبً ب  لالمك يف السراو: أشول  وب  ما شرره شير اهسالم يف الصارم  ول
 . رفك يدل أنك لً راض به وال معتقدا  له وتص ا املسلول الذي أحل  عليه

وذلرك للشرو  من التمويها فشير اهسالم م يش   هذه الشرو  يف الوك احملهال 
عليه م ت يا  عوها مبا ذلره عن جرهة امل  رين أو امل سق   صحاب رسول اهلل مهن 

 اخل...أهنم م ذبون ملا نصه القرآن يف لً مو ع 
 .باال  رار من دين اهسالم وأنه ل رهم مما يعلم

وهههذان ا مههران يقومههان مقههام اشهه ا  نشامههة احلجههة بههل  هها فههوق ذلههك فاشهه ا  نشامههة 
احلجة يف لً هذا ال  ر الوا ري املعلوم باال  رار امل ذب أصحابه ملا نصه القرآن 

. 
ونذا جاريواك على اش ا  هذه الشهرو  يف مةهل ههذا ال  هر الوا هري وجاريوهاك علهى 

 .ا  التزام من تلبس هبذا ال  ر أن يلتزم باللوازم السابقة اش  
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 .نذا جاريواك على هذا فال نست يع أن ن  ر الزنادشة واليهود والوصارل واجملو  
أال ترل أن شير اهسالم أحلق هؤالا امل  رين أو امل سق  بالقرام هة وأمةهاام بقولهه 

 . اخل..."ا نصه القرآن يف ل ره  نه م ذب مل -أيضا  -فيهم فهذا ال ريب 
نال أهنهههم نطهههواهنم يف الزندشهههة وال  هههر فهههإن أصهههررت علهههى  -أيضههها  -فههههل املهههراد بقولهههه 

اش ا  الشرو  املذلورة فيلزمك أنك ال ت  ر القرام ة الهذين ههم أل هر مهن اليههود 
 .والوصارل 

ا واهذا رهد عامهة مهن  ههر عليهه شههي: " -رمحهه اهلل-ويزيهد ههذا ا مهر و هوحا  شولهه 
 " .من هذه ا شوال فإنه يتب  أنه زنديق وعامة الزنادشة نمنا يتس ون مبذهبهم
ًة يف لل لتابه  ش هع اللجهاو "نن جدال هذا الرجل بالباطل لةً ولذلك دويهاته لة

 .ويف هذا املو ول بالذات " 
مهن وجهوه  -وفقهه اهلل-واجلهواب علهى الشهير ( : " 11ا)فيها يشال يف مسألة هار 

 .ا اهلل نن شا
شههير اهسههالم رمحههه اهلل م يصههرح ب  ههر املعهه  بههدون نشامههة احلجههة عليههه يف هههذا  -1

املو هع نمنها ت لهم علههى احل هم العهام واحل ههم علهى واحهد معهه  لمها ال ل هى علههي م 
 .ممن يذلر ذلك يف موا ع من لتبك وأشرطتك  -وهلل احلمد-وأن  

يف ههذا املو هع  -رمحهه اهلل-الم وأطالب الشير بالدليل الصريري من شول شهير اهسه
على ت  ً هؤالا دون نشامة احلجة فإذا م ي عل فقد سق   دعواه وما انبىن عليها 

. " 
مسألة ت  ً املع  شأ  فيها ما ذلرتهه يف لتهي وأشهرطيت فلمهاذا تهأ   -أوال  : أشول 

 .هبا هوا وهي ليس  مو ع الوهزال بيا وبيوك 
ة يف املو ع الذي أحله  عليهه  نهه يهرل أنهه ال عالشهة اها ابن تيمي عوها وم يتحدو

 نههه مههن جههوس القرام هههة  مبههن يقههذف عاعشههة وي  ههر أو ي سههق أصههحاب ًمههد 
الزنادشهههة فههههم م هههذبون هلل ورسهههوله ول هههرهم ممههها يعلهههم باال ههه رار مهههن ديهههن اهسهههالم 
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سهالم يف ههذا الصهوف فهذهب  عمهدا  ن  وألاد أجهزم أنهك فهمه  مهذهب شهير اه
 .خمال ته لعادتك يف خمال ة علماا السوة ومشاشتهم يف ا مور العظيمة 

أو ي سقهم ال علهى  فأن  يف احلقيقة ال ترل ل ر من ي  ر أصحاب رسول اهلل 
أدلهههة مهههن لالمهههك يف وجهههه العمهههوم وال علهههى وجهههه اخلصهههوا ويل علهههى ههههذا القهههول 

ًه فقد أطلق  عليهم البدعة مرات يف السراو " السراو الوهاو"  :ول
فههانظر ليههف يصههل :" شلهه  115يف طليعههة البحهه  فههيهم يف السههراو يف ال قههرة  -1

 ".شول أهل البدل هبم ن  القدح يف رسول اهلل
ه بههأهنم فهانظر نليههه ليههف حي ههم علههى هههؤالا الزنادشههة القههادح  يف رسههول اهلل وأصههحاب

 .من أهل البدل 
ر هي اهلل -وأشبري من هؤالا مهن يسهب أو يهتهم عاعشهة :"وشال يف ال قرة ن سها -2

 اليت برأها اهلل يف القرآن ومن شدح يف عاعشة لزمهه أن يقهدح يف رسهول اهلل  -عوها
 ".فقبري اهلل البدل

قههام الههذي ي  ههر فاعلههه باهمجههال الههذي نقلههه ابهههن فههانظر نليههه ليههف يتههورل يف هههذا امل
ًه فيتهورل وي فهق ويسهتحيي مهوهم ومهن دعهاة التقريهب فيقهول  فقهبري اهلل : " تيمية وله

 .على املوه  اهطوا  " البدل
ا نمه لو أن رجال  ي عهن يف أصهحاب الوهي " ويقول يف شري  التأدب مع اهلل  -3

ي  ههرهم أو ي سههقهم أو يقههول مههةال  هههؤالا طههانوا الرسههول أو أنههه  لمههوا عليهها  أو وههو 
ذلههك هههذا أيضهها  لههذر موههه ملههاذا ؟  نههه بدعههة خمال ههة  هههل السههوة واجلماعههة ويف هههذه 

 " .بأهل السوة واجلماعة  احلالة أن  نذا حذرت موه ا فأن  مقتد  
 .الغرض فانظر اذا العرض الذي يدل على املرض وسوا 

فما هو ح مه على هؤالا امل  رين لقد هب   درجة الاودة اهطوانية ن  ما ل  
ا فيستحي أن يقول أهنم أههل بهدل فضهال  " نه بدعة: "الص ر لقد شال ال فض فوه 

 .عن أن ي لق عليهم الت  ً العام أو اخلاا 
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ذا موههه اجاملههة ويعلههل نطههالق البدعههة مب ههال تهم  هههل السههوة واجلماعههة وشههد ي ههون ههه
 .للسامع  

ًهم بأنه ت ذيب هلل ولرسوله وال بأنه شدح يف رسول اهلل   . وال يعلل ت  
أما شضية الت  ً اذا الهوم  الهذين يظههرون الهرفض ويب وهون ال  هر احملهض فإنهه نمنها 

:" هها لهدفع الت  هً بقولههيتحايهل في  -م هره أطهاك ال ب هل -لوض فيها مهن بهاب 
ال بهههد مهههن نشامهههة احلجهههة وال بهههد مهههن تهههوفر الشهههرو  وانت هههاا املوانهههع وال بهههد مهههن التهههزام 

 ".اللوازم
فهذا هو حقيقة مذهب أيب احلسن يف هذه القضية وما عدا ذلك من ادعاااته فهي 

 .مروالات ومواورات للتالعب والضحك على عقول امل دوع  به 
 .ايده يف وره وأن يستأصل شأفتهنسأل اهلل أن يرد م 

ًه نهزال   .فيقول ال فض فوه ونن سبهم مبا يقتضي فسقهم ف ي ت  
وهههذا لريههف موههه ل ههالم ابههن تيميههة وخمال ههة متعمههدة موههه يف وشهه  ال مصههدر لههه نال  

 .لالم ابن تيمية 
 -رمحهه اهلل-وأطالهب الشهير بالهدليل الصهريري مهن شهول شهير اهسهالم :" وأما شولهك 

 اخل ..."ذا املو ع على ت  ً هؤالا دون نشامة احلجة يف ه
 : فأشول 

نن ههههذه ليسههه  بهههأول م ابراتهههك ومغال اتهههك فأنههه  امل الهههب بالهههدليل الصهههريري  -1
علههى أن شههير اهسههالم اشهه   يف هههذا املو ههع مههن لتابههه الصههارم نشامههة احلجههة علههى 

ًهم   .هؤالا شبل ت  
ًك با دلهة والشهرو  لشهيا ال  أن  مذهبك التبديع نن صهدش  فهال ت الهب -2 له

 .تدين به 
نن شههير اهسههالم رأل أن ل ههر هههذا الصههوف وا ههري معلههوم باال هه رار مههن ديههن  -3

 .اهسالم 
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 نه م ذب ملا نصه القرآن يف لً مو هع مهن الر هى :" وشال يف شأن هذا الصوف
ن ا ف  هر ههؤالا مه"عوهم والةواا عليهم بل من شك يف ل هر مةهل ههذا ف  هره متعه 

 .جوس ل ر الزنادشة واليهود والوصارل واجملو  
فههههل يقهههال يف ههههذه ا صهههواف ال ن  هههرهم نال بعهههد نشامهههة احلجهههة واسهههتي اا الشهههرو  

 . لما يقول ذلك أبو احلسنوالتزام هذه ا صواف لرد الدين بال لية   ا وانت اا املوانع
ميعتهههه بأصهههولك يههها أبههها احلسهههن لقهههد أوهههرت فتوههها  عظيمهههة علهههى املهههوه  السهههل ي وأهلهههه و 

ًة ال اسدة وفرش  أهله   .ال ة
ومن الوا  من يعجبك شوله يف احلياة الدنيا ويشهد ) وال يسعا نال أن أشرأ شول اهلل 

اهلل علههى مهها يف شلبههه وهههو ألههد اخلصههاما ونذا تههو  سههعى يف ا رض لي سههد  ويهلههك 
لعهزة بهاهمث فحسهبه احلرو والوسل واهلل ال حيب ال سادا ونذا شيل له اتهق اهلل أطذتهه ا

 (.221-222اآلية ) البقرة( جهوم ولبتس املهاد 
 .فإن لك حظا  من هذه اآلية 

نن اهلل ليهزل بالسهل ان مها ال يهزل : " وأشول ما شهال اخللي هة الراشهد عةمهان بهن ع هان 
 .فأن  ال تزعك احلج  والااه  " بالقرآن 

شواها ملها فعله  ههذه ا فاعيهل يف  ولو لو  ممن يتقي اهلل وال تأطذه العزة باهمث عوهد
طصهههومة أههههل السهههوة واحلهههق ول  هههاك بعهههض مههها شهههدموه لهههك مهههن احلجههه  فضهههال  عهههن 

 اخل ...اجلهود العظيمة اليت شدموها لك وملن اعدل بأباطيلك ودويهاتك 
 (11-12ا)شال أبو احلسن يف جلاجه  -عاشرا  

 :التاسع من االنتقادات
( 31)يف املالحظهههات بهههرشم -وفقهههه اهلل–الشهههير  وهوهههاك بقيهههة اهههذا االنتقهههادا ذلرهههها

مههن ا صههلا وهههذا موجههود يف امل بههول ( 111)ت ملههة ال قههرة ( 14)وأحههال ن  ا 
فشههير اهسههالم : ".... 1يف ا  -وفقههه اهلل–ا شههال الشههير 115مههن لتههايب ال قههرة 

ا  نهه -أي بدون اش ا  شيهام احلجهة–يقرر أن ل ر هذا الوولا مما يعلم باال  رار 
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 ههذب ت ههذيبا  وا ههحا  ملهها نصههه القههرآن يف لههً مو ههعا مههن الر ههى عههوهما والةوههاا م
هههذا علههى نن ههار املعلههوم مههن الههدين  -وفقههه اهلل–مث شهها  الشههير ربيههع ....." علههيهم

 :بالضرورةا وتشويع الشير علي  يف هذاا مل صه
فمهههن سهههب الصهههحابةا وصهههرح ب  هههرهم أو : " 115أنههها شلههه  يف لتهههايب يف ال قهههرة 

هم  فهههو راد للقههرآن الههذي يعههداما فتقههام عليههه احلجههةا فههإن تههاب  ونال ي   َّههرا ألةههر 
 ......".لرده القرآنا بعد الوظر يف الشرو  واملوانع

يف ههذا املو هع الهذي ل  هر فيهه شهير اهسهالم مهن ل هر –والشير م جيد هذا الشر  
ر اهسهالم مهن لهالم شهير اهسهالما فرمها  بهأنا خمهالف لشهي -الصحابة أو فسقهم

ا (11)حاشهية " االنتقهاد"مهن  4يف احل م واالستدالل يف هذه املسهألةا لمها يف ا
-ر هأن الشيههه: ههوطالصتههه(12)احلاشهههية " انتقهههاده"مهههن ( 7)وزاد تشهههويعا  لمههها يف ا

أنهها أشهه   شيههام  -حسههب فهمههه–ا وذلههك (1)يريههد أن يههرميا بالتوههاشض -سههلمه اهلل
وهههذا  –علهوم مهن الههدين بالضهرورةا وال أشه   ذلهك فيمهها ههو دون ذلهك احلجهة يف امل

ويهما هوا اجلواب علهى ههذا  -لله لالم ال للو عن لونه دعول اجردة عن الدليل
 :االنتقاد التاسعا فأشول
 :-نن شاا اهلل تعا –من وجوه  -وفقه اهلل–واجلواب على الشير 

ا بههدون نشامههة احلجههة عليههه يف م يصههرح ب  ههر  -رمحههه اهلل–شههير اهسههالم  -1 املعهه َّ
 .هذا املو ع 

نمنا ت لم على ح م العموما وفه ر ق عود العلماا ب  احل م العاما واحل م على  -2
ممهههن يهههذلر ذلهههك يف  -وهلل احلمهههد–واحهههد أو معههه ا لمههها ال ل هههى علهههي ما وأنههه  

 . (2)موا ع من لتبك وأشرطتك

                                                 

 .التواشض وا ري ( 1) 
 .وال أزال على هذا : أشول ( 2) 
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ننا ال أعهذر الهروافضا  ن ل هرهم معلهوم : -وفقه اهلل–فإن شال الشير " :شال -3
شد يوشأ املرا ب  أنا ا فال يعلم مهن عقيهدة أههل السهوة : من الدين بالضرورةا شل 

شيتا ا بل يسمع عن أهل السوة لل شبيريا فيو ر موهما نما جلههلا أو لتأويهلا فمةهل 
ًه–هذا ي عذر   .أمرا  عظيما ا طاملا أنه متأولا أو ووها ونن لان شد أتى -يف ت  

 .أشول نن الوهزال بيووا ليس يف ت  ً املع  فلماذا رتلبه هوا  -أ
هبههذا التقريههر تعههذر أنهه  نذن علههى وجههه العمههوم أصههواف الزنادشههة املوتسههب  ن   -ب

اهسهههالم مهههن اهمساعيليهههة والقرام هههة والتواسههه ية وأمةهههاام ممهههن يصهههرح شهههير اهسهههالم 
 ً ه ب  ههههرهم وزنههههدشتهم ويقههههول شههههير اهسههههالم ال شههههك يف ل ههههر مههههن توشههههف يف ولهههه

ًهم   .ت  
وتعههذر الشههيوعي  والبهههاعي  والقاديههاني   هنههم يوشههؤن بهه  أنهها  فههال يعلمههون مههن 

 .عقيدة أهل السوة شيتا  بل يسمعون عن أهل السوة لل شبيري 
  املسهلم  ويسهمعون به وابل وتعذر اليهود والوصارل وااوهدوك واجملهو   هنهم يوشهأ

 . عن اهسالم لل شبيري 
يف ترمجهة معاويهة ( 3/121" )الوهبالا"يقول يف  -رمحه اهلل–وهذا الذهي :"  شال-1

وهو يت لم عن حال أهل البدلا شالرا  ربه على  -ر ي اهلل عوهما–بن أيب س يان 
فيههه نال فبههاهلل ليههف ي ههون حههال مههن نشههأ يف نشلههيما ال ي ههاد يشههاهد : العافيههةا فقههال

لاليهها  يف احلههبا م رطهها  يف الههبغضا ومههن أيههن يقههع لههه اهنصههاف واالعتههدالا فوحمههد 
اهلل على العافيةا الذي أوجدنا يف زمان شهد امنحهك فيهه احلهقا واتضهري مهن ال هرف ا 

وعرفوههها مآطهههذ لهههل واحهههد مهههن ال هههاع ت ا وتبصهههرناا فعهههذ ر نا
ا واسهههتغ ر ناا وأحبب وههها (1)

 -نن شههههاا اهلل–باشتصههههادا وترمحوهههها علههههى البغههههاة بتأويههههل سههههاعغ يف اجلملههههةا أو   ههههأ 
سهههبقونا باهههههان وال  الهههذين وهطوانوهههاربوههها ال هههر لوههها : "مغ هههورا وشلوههها لمههها علموههها اهلل
                                                 

نخل ..أصواف نطهواهنم مهن اهمساعيليهة والتواسه ية هل يقول الذهي هذا يف حق الروافض امل  رين و ( 1) 
 . ال أستبعد أن يعتقد أبو احلسن هذا يف الذهي وأمةاله
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... ا(2)وتر هههيوا أيضههها  عمهههن اعتهههزل ال هههريق ..." رعهههل يف شلوبوههها لهههال  للهههذين آموهههوا
وتاأنا من اخلوارو املارش  الذين حاربوا عليا ا ول  روا ال ريق ا فاخلوارو لالب الوارا 
وشهههد مرشهههوا مهههن الهههدينا ومهههع ههههذا فهههال نق هههع اهههم  لهههود الوهههارا لمههها نق هههع بهههه لعبهههدة 

ههه ومو هع الشهاهد مها جهاا يف أول لالمهها ل ها اسهت ردت يف .ا. صوام والصلبانا
 .نقل لالمه ب وله ل اعدتها واهلل أعلم

استشهادك ب الم الذهي يف لً مو عه نذ طالصته االعتهذار  ههل اجلمهل : أشول 
وص   ومن شايع ال رف  رهل وانظر ليف تاأ من اخلوارو وشال فيهم نهنم لالب 

وار ويرل اهنم شد مرشوا من الدين مث أبدل رأيه يف طلودهم يف الوار فقهال ال نق هع ال
 .ام  لود الوار لما نق ع لعبدة ا صوام والصلبان 

 .وهذا لله ليس من وا ع الوهزال بيا وبيوه 
ًة ب  اخلوارو والهروافض امل  هرين وامل سهق  والقهاذف   مههات املهؤمو   فال روق لة

ًة بهه  الههروافض واخلههوارو مث وامل  هر  ًة ولبهه ين اههم وشههد أبههدل شههير اهسههالم فروشها  لةهه
نن ت  ههههً اخلههههوارو م يتوههههاول مههههن الصههههحابة نال القليههههل الههههذين شههههارلوا يف صهههه   أو 
اجلمل فلم ي  روا من مات شبل هذه ال توة وم ي  روا أبا ب ر وعمر وم ي  هروا مهن 

 . اعتزل القتال من الباش  من الصحابة
ًع الهتاوى لغرض في نهسه ًيهه في النقل عن بيخ اإل الم من مجم   : تم

وممهههها يزيههههد ا مههههر و ههههوحا ا أن شههههير :" (12ا) شههههال أبههههو احلسههههن -احلههههادي عشههههر
اهسالم ن سه شد صرح يف لً مو ع من لتبه بهأن ت  هً املعه ا الهذي أتهى ال  هر 

بهههل صهههرح بهههذلك يف الهههروافض ا لهههاا حيتهههاو ن  اسهههتي اا الشهههرو ا وانت هههاا املوانهههعا 
 :يف هذه ال اع ة -رمحه اهلل–الذين هم مو ع الوزال هوا وزيادةا وهذه بعض أشواله 

                                                 

هذا وا ري أنه يقصد الصحابة ر ي اهلل عوهم ومن ساند ال رف  امل تل   وال يسهعه نال أن يقهول ( 2) 
هلل فههال يقهول فههيهم مةهل ههذا وعلههى ههذا أهههل السهوة أمهها الهروافض امل  ههرين أو امل سهق   صههحاب رسهول ا

ًه من علماا السوة الذهي هذا ال الم  .وال يبعد أن يقوله أبو احلسن وال ل
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وصههههههف شههههههير اهسههههههالم أعمههههههال ( 521-21/161" )اجمههههههول ال تههههههاول"ف هههههي ( أ)
من ت  ً الصحابة نال طاع ة شليلهةا وأهنهم ل َّهروا أبها ب هر وعمهر وعةمهانا : الروافض

وهههههذا ت  ههههً صههههريري ملعظههههم الصههههحابةا فضههههال  عههههن - نصههههارا وعامههههة املهههههاجرين وا
والههذين اتبعههوهم بإحسههانا ر ههي اهلل عههوهما ور ههوا عوههها ول َّههروا مجههاهً  -ت سههيقهم

أمههة ًمههد صههلى اهلل عليههه وآلههه وسههلما مههن املتقههدم  واملتههأطرينا في  ههرون لههل مههن 
وهما لمها ر هي اعتقد يف أيب ب هر وعمهر واملههاجرين وا نصهار العدالهةا أو تر هى عه

اهلل عوهما أو يستغ ر اما لما أمر اهلل باالسهتغ ار اهما واهذا ي   هرون أعهالم امللهةا 
: وذلهههر مجاعهههةا شهههال..... مةهههل ابهههن املسهههيبا وأيب مسهههلم اخلهههوال ا وأويهههس القهههر 

أي ل ههر أهههل –ويههرون أن ل ههرهم : ويسههتحلون دمههاا مههن طههرو علههيهما ن  أن شههال
ود والوصارلا  ن أولتهك عوهدهم ل هار أصهليونا وههؤالا أللظ من ل ر اليه -السوة

وذلههههر هنههههبهم لعسهههه ر . مرتههههدونا ول ههههر الههههردة أللههههظ باهمجههههال مههههن ال  ههههر ا صههههلي
ن  أن ذلر موش هم مع التتار  د املسلم ا وذلر أهنهم شهد أشهبهوا ...... املسلم 

ًةا ولذا أشبهوا الوصارل يف أمورا وأهنهم يوالهون  اليههود والوصهارل اليهود يف أمور لة
وهذه شيم املوافق ا وأهنم ال يرون جهاد ال  ار مع : واملشرل  على املسلم ا شال

وهم مع هذا ا مر ي  رون لل من آمن بأمساا اهلل : ن  أن شال..... أعمة املسلم 
وصههه اته الهههيت يف ال تهههاب والسهههوةا وذلهههر بعهههض شبهههاعحهم الهههيت ال يت هههوه هبههها مسهههلما 

ر معاندة لسوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآلهه وسهلم وشهراعع ديوهه مهن وذلر أهنم أ  ه
ا وذلهههر تعظهههيمهم للمقهههابرا الهههيت (1)سهههاعر أههههل ا ههههوااا وأن لالهههب أعمهههتهم زنادشهههة

 ".ت أووانا  من دون اهللا بل هم أشد الوا  يف ذلكاختذ

                                                 

ههههذا مهههن تلبهههيس أيب احلسهههن ليهههوهم القهههراا أن شهههير اهسهههالم ال يصهههف بالزندشهههة نال أعمهههة الهههروافض  ( 1) 
 .امل  رين وليس ا مر لذلك 
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وصف شير اهسالم أعمال ( 521-21/161)شولك ف ي اجمول ال تاول : أشول 
الههروافض مههن ت  ههً الصههحابة نال طاع ههة شليلههة وأهنههم ل ههروا أبهها ب ههر وعمههر وعةمههان 

 .وعامة املهاجرين وا نصار ن  هناية ما نقلته عن شير اهسالم 
 : وأشول 

نن هههذا العههرض شههد حصههل فيههه تالعههب ولتمههان  شههوال وأح ههام صههدرت مههن شههير 
اهسههالم نسههوق بعضهها  موههها ممهها يقيههد شههول شههير اهسههالم ويعهه  مقصههوده مههن لالمههه 

 .   ا طً 
ستل شهير اهسهالم عمهن يزعمهون أهنهم يؤموهون بهاهلل عهز وجهل ومالع تهه ولتبهه "فلقد

 ...ورسله واليوم اآلطر
افضهة الهذين ي عوهون يف الصهحابة ويزعمهون أهنهم  لمهوا عليها  وموعهوه والساعل يريهد الر 

انظهههر . حقهههه وأهنهههم ل هههروا بهههذلك فههههل جيهههب شتهههاام وي  هههرون هبهههذا االعتقهههاد أم ال 
 ( .21/164) اجمول ال تاول 

فأجاب شير اهسالم نجابهة م ولهة ومهن  هموها أنهه ح هى اهمجهال علهى شتهال  -1
 .ة من شراعع اهسالم لل طاع ة دتوع عن القيام بشريع

فإنهههه جيههب جهههاد ههههذه ال واعههف مجيعهههها ا لمهها جاههههد : وجههاا طههالل نجابتهههه شولههه 
املسههلمون مههانعي الزلههاة ا وجاهههدوا اخلههوارو وأصههوافهم ا وجاهههدوا اخلرميههة والقرام ههة 

ًهم من أصواف أهل ا هواا والبدل اخلارج  عن شريعة اهسالم   .والباطوية ول
 .على ذلكمث ساق ا دلة  -2

ًهم مهن أصهواف أههل ا ههواا والبهدل  فانظر ن  شوله بعد ذلر القرام ة والباطوية وله
 .اخلارج  عن شريعة اهسالم وعلى رأ  هؤالا الروافض 

وهههههههو يههههههذلر ال ههههههروق بهههههه  اخلههههههوارو ( "111-21/113)مث شههههههال يف اجملمههههههول  -3
 وههههؤالا فهههيهم مهههنا وأيضههها  فهههاخلوارو م ي هههن بيهههوهم زنهههديق وال لهههال " : والهههروافض 
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وشد ذلر أهل العلم أن مبهدأ الهرفض نمنها  . ا (1)الزنادشة والغالية من ال حيصيه نال اهلل 
عبد اهلل بن سبأ   فإنه أ هر اهسالم وأب ن اليهوديهة وطلهب أن : لان من الزنديق 

 .  الذي لان يهوديا  يف نفساد دين الوصارل ي سد اهسالم لما فعل بولك الوصرا
وأيضهههها  فغالههههب أعمههههتهم زنادشههههة   نمنهههها يظهههههرون الههههرفض    نههههه طريههههق ن  هههههدم  -1

اهسههالما لمهها فعلتههه أعمههة املالحههدة الههذين طرجههوا بههأرض أذربيجههان يف زمههن املعتصههم 
" طويههههة القرام هههة البا" و " احملمهههرة " و " اخلرميهههة"مهههع بابهههك اخلرمهههي ولهههانوا يسهههمون 

ًها بعد ذلك وأطذوا احلجر ا سود وبقي معهم مدة  الذين طرجوا بأرض العراق ول
لأيب سهعيد اجلوهايب وأتباعهه والهذين طرجهوا بهأرض املغهرب مث جهاوزا ن  مصهر وبوهوا : 

القاهرة وادعوا أهنم فاطميون مع ات اق أهل العلهم با نسهاب أهنهم بريتهون مهن نسهب 
 . ونن نسبهم متصل باجملو  واليهود رسول اهلل 

أهنهههههم أبعهههههد عهههههن ديوهههههه مهههههن اليههههههود  وات هههههاق أههههههل العلهههههم بهههههدين رسهههههول اهلل  -5
ا  بههههل الغاليههههة الههههذين يعتقههههدون نايههههة علههههي وا عمههههة ومههههن أتبههههال هههههؤالا (1)والوصههههارل

 .املالحدة أهل  دور الدعوة الذين لانوا  راسان والشام واليمن ولً ذلك 
لوالية ولهً وهؤالا من أعظم من أعان التتار على املسلم  باليد واللسان باملؤازرة وا

" ذلهههك ملبايوهههة شهههوام لقهههول املسهههلم  واليههههود والوصهههارل واهههذا لهههان ملهههك ال  هههار 
 .يقرر أصوامهم " هواللو 

 ( :115-21/111)شال شير اهسالم يف اجمول ال تاول مث  -6
عه  ال هذب بهل   فههذا وأما ذلر املسهت ل أهنهم يؤموهون ب هل مها جهاا بهه ًمهد " 

ل ههروا ممهها جههاا بههه مبهها ال حيصههيه نال اهلل فتههارة ي ههذبون بالوصههوا الةابتههة عوههه وتهههارة 
 . (2)ي ذبون مبعا  التوهزيل

                                                 

 .تذلر اشتصار أيب احلسن على ذلر أعمتهم فق  ( 1) 
انظههر ن  شههير اهسههالم ليههف ح ههى ات ههاق أهههل العلههم بههدين رسههول أهنههم أبعههد عههن ديوههه مههن اليهههود ( 1) 

 .واعتقد أن هذا مما يغيظ أبا احلسن وسادته  ا والوصارل
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الف ملهها بعهه  اهلل بههه ومهها ذلرنههاه ومههام نههذلره مههن خمههازيهم يعلههم لههل أحههد أنههه خمهه -7
 . ًمدا  

فإن اهلل شد ذلر يف لتابه من الةوهاا علهى الصهحابة والر هوان علهيهم واالسهتغ ار  -1
وذلهههر يف لتابهههه مهههن ا مهههر باجلمعهههة وا مهههر باجلههههاد ا (3)اهههم مههها ههههم لهههافرون حبقيقتهههه

وذلر يف لتابه من مواالة املهؤمو  ومهوادهتم  وب اعة أويل ا مر ما هم طارجون عوها
  .ومؤاطاهتم واهصالح بيوهم ما هم عوه طارجون

 وذلههر يف لتابههه مههن الوهههي عههن مههواالة ال  ههار ومههوادهتم مهها هههم طههارجون عوههها -4
وذلهههر يف لتابهههه مهههن لهههرمي دمهههاا املسهههلم  وأمهههواام وأعرا ههههم ولهههرمي الغيبهههة واامهههز 

ا وذلهههر يف لتابهههه مهههن ا مهههر باجلماعهههة اسهههتحالال  اهههم مههها ههههم أعظهههم الوههها واللمهههز 
 .واالعتالف والوهي عن ال رشة واالطتالف ما هم أبعد الوا  عوه

بتههههه وذلههههر يف لتابههههه مههههن طاعههههة رسهههههول اهلل  -12 واتبههههال ح مههههه مهههها ههههههم  ا ًو
 .برآا موهطارجون عوها وذلر يف لتابه من حقوق أزواجه ما هم 

وذلر يف لتابه من توحيده ونطالا امللك له وعبادتهه وحهده ال شهريك لهه مها  -11
لمههها جهههاا فهههيهم احلهههدي   هنهههم أشهههد الوههها  ا   (1)ههههم طهههارجون عوهههه فهههإهنم مشهههرلون
 .من دون اهلل وهذا باب ي ول وص ه تعظيما  للمقابر اليت اختذت أووانا  

 ا وذلههر يف لتابههه مههنمهها هههم لههافرون بهههوشهد ذلههر يف لتابههه مههن أمساعههه وصهه اته  -12
 .(2)شصك ا نبياا والوهي عن االستغ ار للمشرل  ما هم لافرون به

                                                                                                                                            

ًا  هبذا التمييع ( 2ا3)   .يعا هبذا الروافض الذين هيع أبو احلسن شضيتهم ويةرور لة
 

وهذا ال يعجب أبا احلسهن ولهذا أط هى ههذا احل هم يف ههذه ال قهرةا "  هنم مشرلون:" انظر ن  شوله( 1) 
 احلسن ل ل ال هرق به  العبهارت  لتهدرك هتهرب أيب تعبً وشارن ب  تعبً شير اهسالم يف هذه ال قرة وب 

 .من هذا التهرب  ومغزاه أيب احلسن
 .فهذه العبارة يتهرب أبو احلسن من نقلها " لافرون ا لافرون به:"انظر ن  شوله ( 2) 
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وذلر يف لتابه من أنه على لل شيا شدير وأنه طالق لهل شهيا وأنهه مها شهاا  -13
 .تمل ال تول ن  اهشارة امل تصرةلوال  ما هم لافرون بهاهلل ال شوة نال باهلل 

 ( : 531-21/532)وشال شير اهسالم يف اجمول ال تاول 
أهنههم يقتلههون أهههل  فهههؤالا اخلههوارو املههارشون مههن أعظههم مهها ذمهههم بههه الوههي " -11

واخلهوارو وا  اهسالم ويدعون أهل ا ووان وذلر أهنم لرجون على ح  فرشة من ال
مع هذا م ي ونوا يعاونون ال  ار على شتال املسلم  والرافضة يعاونون ال  ار على 

فلم ي  هم أهنم ال يقاتلون ال  ار مع املسلم  حل شاتلوا املسهلم   شتال املسلم 
 .مع ال  ار ف انوا أعظم مروشا  عن الدين من أولتك املارش  ب ةً لةً 

علههى وجههوب شتههال اخلههوارو والههروافض ووههوهم نذا فههارشوا مجاعههة  وشههد أمجههع املسههلمون
 . -ر ي اهلل عوه-املسلم  لما شاتلهم علي 

وجو سههه ان   -لواعسههها  -ف يهههف نذا  هههموا ن  ذلهههك مهههن أح هههام املشهههرل   -15
ملك ملشرل  ما هو من أعظم املضادة لدين اهسهالم ولهل مهن ش هز نلهيهم مهن أمهراا 

  .  مه ح مهمالعس ر ولً ا مراا فح
وفيه من الردة عهن شهراعع اهسهالم بقهدر مها أرتهد عوهه مهن شهراعع اهسهالم ونذا   -16

مع لوهنم يصومون ويصلون وم ي ونهوا  –لان السلف شد مسو مانعي الزلاة مرتدين 
ف يف مبهن صهار مهع أعهداا اهلل ورسهوله شهاتال  للمسهلم   –يقاتلون مجاعة املسلم  
 لو استو  هؤالا احملاربون هلل ورسوله احملادون لهدين اهلل ورسهوله ؟ مع أنه والعياذ باهلل

املعههادون هلل ورسههوله علههى أرض الشههام ومصههر يف مةههل هههذا الوشهه   فضههى ذلههك ن  
 " .زوال دين اهسالم ودرو  شراععه

 :أشول
هههذا بعههض مهها شالههه شههير اهسههالم يف روافههض وشتههه ف يههف لههو اطلههع علههى مهها آل نليههه 

هههه يف  177ال الرافضههي علههي بههن يههونس العههاملي البيا ههي املتههويف سههوة أمههرهم اآلن شهه
بعهههههد ( 2/272" )الصهههههرا  املسهههههتقيم ن  مسهههههتحقي التقهههههدمي " لتابهههههه املسهههههمى زورا  
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" ح مه على اهمساعيلية بأنه طارجون من امللة احلوي ية وبعد ذلهره لهبعض ل ريهاهتم 
لبهاطن والوهي مظههر الهو س وههو اهمهام مظههر العقهل وههو احلهالم يف العهام ا: وشالوا 

احلهههالم يف العهههام الظهههاهر ف ضهههلوا اهمامهههة علهههى الوبهههوة حيههه  جعلهههوا اهمهههام مظههههرا  
ل شههههرف وهههههو العقههههل وحالمههههة يف البههههاطن فظهههههر مههههن هههههذا ال ههههالم طههههروجهم عههههن 

 " .اهسالم 
هه ليف ل هر اهمساعيليهة هبهذا االعتقهاد 177فانظر ن  هذا الرافضي الذي تويف عام 

ي تقهول الرافضههة اآلن مبها هههو أسهوأ موههه مبها ال يقها  بههل ههو أصههبري مهن  ههرورات الهذ
 .مذهبهم 
 . حوال الروافض يرل أهنم يف ت ور مستمر يف ال  ريات نن املتتبع 

فقههد لههانوا ي  ههرون اهمساعيليههة  هنههم ي ضههلون أهههل البيهه  علههى ا نبيههاا مث آل هبههم 
ل نمامهم اخلميا يف هذا العصر يف لتابه ا مر ن  اللحاق برلب اهمساعيلية فقد شا

 ":الوالية الت ويوية"ل  عووان ( 52ا)احل ومة اهسالمية 
فههإن لنمههام مقامهها  ًمههودا  ودرجههة سههامية وطالفههة ت ويويههة ختضههع لواليتههها وسههي رهتا "

مجيههع ذرات هههذا ال ههون وأن مههن  ههرورات مههذهبوا أن  عمتوهها مقامهها  ال يبلغههه ملههك 
 .مرسل مقرب وال ني 

( ل)وا عمهة ( ا)ومبوجب ما لديوا من الروايهات وا حاديه  فهإن الرسهول ا عظهم 
لانوا شبل هذا العام أنوارا  فجعلهم اهلل بعرشهه ًهدش  وجعهل اهم مهن املوههزلة والزل هى 

 ....ما ال يعلمه نال اهلل 
 أن لوههها مهههع اهلل حهههاالت ال يسهههعها ملهههك مقهههرب وال نهههي مرسهههل( ل)وشهههد ورد عهههوهم 

 . "ومةل هذه املوهزلة موجودة ل اطمة الزهراا عليها السالم
أهنههم أو  بالقتههال مههن اخلههواروا الههذين (  116-115ا )وذلههر شههير اهسههالم يف 

 (:521-21/522)وبعد هذا لله شال رمحه اهلل يف  -ر ي اهلل عوه–شاتلهم علي 
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ًهم وختليههدهم  ف يههه أيضهها  للعلمههاا شههوالن مشهههوران" -17 ا و هها روايتههان وأمهها ت  هه
ا  ووهههههوهما (1)عهههههن أمحهههههدا والقهههههوالن يف اخلهههههوارو واملهههههارش  مهههههن احلروريهههههة والرافضهههههة

والصههحيري أن هههذه ا شههوال الههيت يقولوهنههاا الههيت ي علههم أهنهها خمال ههة ملهها جههاا بههه الرسههول  
ل را ولذلك أفعاام اليت هي من جوس أفعهال ال  هار باملسهلم   ههي ل هر أيضها ا 

ذلهههرت دالعهههل ذلهههك يف لهههً ههههذا املو هههعا ل هههن ت  هههً الواحهههد املعههه  مهههوهما  وشهههد
  موشوف على وبهوت شهرو  الت  هًا وانت هاا موانعهها فإنها  واحل م بت ليده يف الوار

ن لق القول بوصهوا الوعهد والوعيهد والت  هً والت سهيقا وال و هم للمعه  بدطولهه 
معهههارض لهههها وشهههد بسههه   ههههذه  يف ذلهههك العهههاما حهههل يقهههوم فيهههه املقتضهههي الهههذي ال

 .هه.ا".القاعدة يف شاعدة الت  ً
فهذا لالم صريري من شير اهسالم يف مو ع الوزال وزيادةا فهل يليق بعهد ههذا للهه 
بالشههير ال ا ههل أن يتجههرأ ويههتهجم علههيا ويههرميا مب ال ههة شههير اهسههالم والسههلف 

هما أحق بالرد؟ اجلواب مجيعا  يف احل م واالستدالل؟ فأي القول  أحق بالقبولا وأي
 .-وفقه اهلل–م لوب من الشير 

 (1)بالت رشهههة بههه  العمهههوم " اجمهههول ال تهههاول"وشهههد صهههرح شهههير اهسهههالم لمههها يف ( ب)
( 3/232)واملعههههههه  يف مسهههههههاعل ل ريهههههههةا سهههههههواا لانههههههه  علميهههههههة أو عمليهههههههةا انظهههههههر 

ا ولوال طشية اهطالة  (12/141( )314-311ا23/315( )372*12/332)
 .لوقل  لالمه برمتها لعظيم فاعدته

                                                 

 عن ما نقلواه عوه سل ا  من أح امالظاهر أنه يقصد هبؤالا الرافضة لً امل  رين وامل سق  والقرا( 1) 
 وح مههههه يف الصههههارم يف مو ههههع  أو ألةههههر  علههههى أن اطههههتالف العلمههههاا علههههى لههههً امل  ههههرين وامل سههههق =

 .ولذلك أشار له أبو يعلى يف هذا احلمل ويؤيده لالم القرطي السالف الذلر ولو م يقيد لالمه
وهذا حجة عليك فا طذ والرد بيها وبيوهك نمنها ههو يف العمهوم والهذي م يهذلر شهير اهسهالم سهواه ( 1) 

لههذي اشتصهر عليههه شهير اهسههالم يف الصهارم وأنهه  ن  اآلن يف الصهارم ومهها طالبتهك نال مبوافقتههه يف العمهوم ا
بههل ح ههى القههرطي اهمجههال يف املسههألة الههيت طال هه  فيههها وح ههى أبههو يعلههى اهمجههال علههى ت  ههً  دههاري فيههه

 .مبا برأها اهلل موه -ر ي اهلل عوها-من يرمي عاعشة 
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يف سههياق اسههتدالله ( 7/614" )اجمههول ال تههاول"بههل نن شههير اهسههالم شههال لمهها يف 
وال ي  ههر الشهه ك : "علههى عههدم ت  ههً الشهه ك املعهه  الههذي يقههول بقههول اجلهميههة

حلجهههةا لمههها تقهههدما لمهههن جحهههد وجهههوب الصهههالة والزلهههاةا املعههه ا حهههل تقهههوم عليهههه ا
واسههتحل اخلمههر والزنهها وتههأولا فههإن  هههور تلههك ا ح ههام بهه  املسههلم   أعظههم مههن 

فهإذا لهان املتهأول وامل  هيا يف  -يعها  ههور ب هالن مقهاالت اجلهميهة– ههور ههذه 
ال اع هة تلك  ال حي  هم ب  هرها نال بعهد البيهان لهها واسهتتابتها لمها فعهل الصهحابة يف 

ويف ههههذا رد علهههى . ههههه.ا.....".الهههذين اسهههتحلوا اخلمهههر  ف هههي لهههً ذلهههك أو  وأحهههرل
لما سبقا حي  أب ل شاعدة الشرو    -سلمه اهلل–القيا  الذي شاسه الشير ربيع 

أن فعلهم من جوس حجد املعلهوم مهن ا حبجة (1)واملوانع فيمن فسق معظم الصحابة
أن ت ههرق بهه  شههول  -أطههي القههاريا–الههدين بالضههرورةا وال ي عههذر فيههه أحههدا وال بههد 

ا وبهه  احل ههم علههى املعهه  (2)مههن فعههل لههذا  فقههد ل ههرا أو ال شههك يف ل ههره: العههام
ًة والةبهات علهى الذي ي عل ههذاا فللعلمهاا فيه ه ت صهيل آطهرا فتوبهها وسهل اهلل البصه

 .احلق

                                                 

اة نخل ت هيمههها القاعهههدة تشهههمل امل هههالف يف ا صهههول وال هههرول ونمنههها ذلهههرت لهههك جاحهههد الصهههالة والزلههه( 1) 
 .لك

بههل سههل   مسههلك شههير  ا فمهها أب لتههها يف مو ههعها"حيهه  أب ههل شاعههدة الشههرو  واملوانههع:" أمهها شولههك
بهل تعهرض بإمجهال  ولأنهك تعهرض بشهير اهسهالم فهإ  حهذوت حهذوه اهسالم وشد عرف  ح اية اهمجهال

 . علماا املسلم 
  .وأن  شد ألةرت الرلض يف خمال ة هذه القاعدة

بيهها وبيوههك يف ت  ههً لههً املعهه   نن مو ههع الوهههزال بيهها وبيوههك لههيس هههو ت  ههً املعهه  ونمنهها الوهههزال( 2) 
اههم يف لهً املعهه  وال يو عههك اآلن التعلهق بت  ههً املعهه ا فأنه  طال هه  وعانههدت سههو  يف  فأنه  خمههالف

بهل طال ه  مها ح هاه القهرطي مههن  شهول شهير اهسهالم فمهن ل هرهم أو فسهقهم فههو لهافر وهههو ح هم عهام
   .اهمجال وما ي يده لالم شير اهسالم
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يف عدم ت  ً املع ا نذا أن ر معلوما   -أعزها اهلل–وهذه فتول للجوة الداعمة ( و)
( 6124)بههههرشم ( 2/112)مههههن الههههدين بالضههههرورةا نال بعههههد الههههبالغ والوصههههريا ف ههههي 

 :دار العاصمة/ السؤال الةا ا  
 ننه لافرا ويتهموه بال  ر؟: قولوا على ش ك ماهل من حق العلماا أن ي: 2 
مهن اسهتغاو بغهً اهللا فيمها دفه ع هه مهن : ا بأن ي قهال ت  ً لً املع ا مشرول: 2و

اطتصههههاا اهللا لههههافرا لمههههن اسههههتغاو بوههههي مههههن ا نبيههههااا أو ويل مههههن ا وليههههاا  أن 
ين بالضههرورةا  يشهه يها أو يشهه ي ولههده مههةال ا وت  ههً املعهه  نذا أن ههر معلومهها  مههن الههد

لالصههههالةا أو الزلههههاةا أو الصههههوما بعههههد الههههبالغ  واجههههبا وي وصههههريا فههههإن تههههاب  ونال 
وجههب علههى ويل ا مههر شتلههه ل ههرا ا ولههو م يشههرل ت  ههً املعهه ا عوههدما يوجههد موههه مهها 

 .ي وجب ل رها ما أشيم حد على مرتد عن اهسالم
 .وسلم وباهلل التوفيقا وصلى اهلل على نبيوا ًمد وعلى آله وصحبه

 اللجوة الداعمة للبحوو العلمية واهفتاا
عضو عبد اهلل شعهودا عضهو عبهداهلل لهديانا ناعهب رعهيس اللجوهة عبهدالرزاق الع ي هي 

 .الرعيس عبدالعزيز بن باز
عهدم اسهتي اا الشهرو ا وانت هاا  -عافهاه اهلل–فهذا للهه يهدل علهى أن نطهالق الشهير 

ا نطالق لً مقبولا فأرجو أن يعيد الشهير الوظهر يف (1)املوانعا يف مو ع الوهزال هوا
ذلهههكا وأن يع هههي املسهههألة حقهههها مهههن البحههه ا فمةلهههه ي سهههت لا ويتبعهههه أشهههواما وههههذه 
ًةا أعا مسألة الت  ًا فال بد مهن  هب   هواب هاا ومجهع شهتاهتا حهل  مسألة ط 

ًة ال يضل فيها الشبابا ولهتل  فيهها ا لقشهر باللبهابا وأسهأل اهلل يل وللشهير البصه
 .يف الدينا وأن يوفقوا اهلل ونياه للهدل والسداد

 
 

                                                 

 .ا عن شير اهسالم ما م يقلهال تع( 1) 
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 -رحمه هللا  –حاصل هذه فتوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  

 
 
 
 
 

 : أشول 
أن شههههير اهسههههالم شههههد صههههرح ب  ههههر أصههههواف الههههروافض وزنههههدشتهم مةههههل القرام ههههة  -أ

رمية ا فإذا لان أبو احلسن يوافق شير اهسالم يف ت  ً واهمساعيلية والعبيدي  واخل
هههؤالا فقههد سههق   حجتههه وسههق  تعلقههه بشههير اهسههالم ونن لههان لال ههه فليصههدل 

 .برأيه 
مههها نقلهههه أبهههو احلسهههن عهههن شهههير اهسهههالم هوههها مهههن أن العلمهههاا شهههد اطتل هههوا وأن  -ب

 !!. محد روايت 
شهرره يف الصهارم املسهلول حيه  شهرر م لتلف رأي شهير اهسهالم هوها مهع مها : فأشول

 .أن اطتالف العلماا حيمل على لً امل  رين وامل سق  
والصههحيري أن هههذه ا شههوال "فهههذا العمههل الههذي يف الصههارم ال لتلههف مههع شولههه هوهها 

-21/111)طههالل أحاديةههه يف  وهههذا العمههل مقيههد مبهها أصههدره مههن أح ههام"اخل ...
 .من اجمول ال تاول ( 521

[:" ال بعهة املويههرية( ]12-1/4)اعهد يف بهداعع ال و  -رمحهه اهلل-ابهن القهيم شال اهمام 
السههياق يرشههد ن  تبيهه  اجملمههل وتعيهه  احملتمههل والق ههع بعههدم احتمههال لههً املههراد )) 

وختصيك العام وتقييد امل لق وتوول الداللة وهذا من أعظم القراعن الدالهة علهى مهراد 
ذق : ) ال  يف موا رتهه ا فهانظر ن  شولهه تعها  املت لم فمن أ له لله  يف نظهره وله

 (( .ليف رد سياشه يدل على أنه الذليل احلقً ( ننك أن  العزيز ال رمي 
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ولهههالم شهههير اهسهههالم هوههها للهههه سهههاشه يف فتهههول واحهههدة فالسهههياشات فيهههه تبههه  : أشهههول 
اجمله وختصك عامه وتقيهد م لقهه فمها يف ههذه ال تهول مهن االطهتالف يف الهروافض 

ًهم ينام يشههمل أنههوال الههروافض امل  ههر عهه فيحمههل مهها  مههن اهمساعيليههة والقرام ههة ولهه
لمها شهرره شهير   والقرام هة واهمساعيليهة ذلره من اطتالف العلماا علهى لهً امل  هرين

ًه لههههً مههههرة يف هههههذه ال تههههولاهسههههالم لههههً مههههرة   ولههههذلك أبههههو يعلههههى ولمهههها ورد ت  هههه
بهأهنم مشهرلون مهع بيانهه  سهباب ههذا ولهذا ح مهه علهيهم  ل صواف املذلورة سهل ا  

ًة معلومة من الدين بالضرورة   .الت  ً بأهنم وشعوا يف م  رات لة
 .ومام يقرره  يه مام يقلهفقد اف ل عل عن ابن تيمية ومن شال لً هذا

 :ومن ا دلة على هذا الذي نقرره ما يأ  
الم أصهههواف الهههروافض السهههياشات يف ههههذه ال تهههول الهههيت ل هههر فيهههها شهههير اهسههه :ا ول

 . واهمساعيلية والقرام ة وموهم العبيديون
مهها شههرره هههو وأبههو يعلههى مههن محهل االطههتالف بهه  العلمههاا علههى لههً امل  ههرين : الةها  
 .اخل..

الههذي ح ههاه القههرطي والههذي يههدل عليههه تصههرف شههير اهسههالم يف  اهمجههال: الةالهه  
 .ل تول الصارم املسلول وأحال عليه وعلى أدلته يف هذه ا

طهوان املسهلم  هعلق به أبهو احلسهن علهى طريقهة اتأن هذا االطتالف الذي ي:الرابع 
قههاعم علههى احلجهه  والااههه  واجملمههع عليههه بهه  علمههاا ال خمههالف للحههق ال وزن لههه  نههه

أن املسلم  وما لان لذلك فباطل وما بعد احلق نال الضالل فال جيوز ملسلم ناصري 
 .ويقعدها من أجله لما ي عل أبو احلسنيتعلق به ويقيم الدنيا 

عههههن ت  ههههً  أبههههو احلسههههن لههههدو( 11-13ا)يف شههههال أبههههو احلسههههن  -الةهههها  عشههههر
 .املع 
 .ليس هذا من موا ع الوهزال بيا وبيوه : فأشول 
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هههههذه املسههههألةا أعهههها مسههههألة احل ههههم علههههى مههههن ل ههههر معظههههم : وبعههههد ذلههههك شههههال توبيههههه
املسههاعل الههيت حههاول الشههير أن  -بههل أعظههم–الصههحابة أو فسههقهما هههي مههن أعظههم 

فهههل توتظهر مههن  -أيهها القههاريا ال هرمي–يشهِوع علهي  هبههاا وشهد عرفهه   عهذري وجههوايب 
الشههير تراجعهها ا أو شههعورا  بالوههدما أو للههال  مههن حههق مسههلما أم أن هوههاك يف الو ههو  

 !!أشياا أطر؟
عمالههه يف شههد عههرف القههاريا مههن مواششهها  لههه أنههه هههو املب ههل واملتالعههب يف أ: وأشههول

املشهههوه احلاشهههد فيهههها ويف  –السهههراو ويف ش هههع اللجهههاو وأنهههه ههههو ال هههاجر يف اخلصهههومة 
املليتهههة بالبهههه  والظلهههم الهههذي م  ويف لتاباتهههه املتهههأطرة رهههاوزت الةمهههان أشهههرطته الهههيت 
 .يسبق ن  مةله

وليس عودي واحلمد هلل نال نصرة احلق والسهوة ومهوه  السهلف والهذب عهن ههذا للهه 
 نهههه لهههذوب متلهههون ومةلهههه ال  لضهههد مهههن ذلهههك للهههه وال أطلهههب موهههه شهههيتا  وههههو علهههى ا

ونمنهها أطلههب مههن امل ههدوع  بههه أن حي مههوا احلههق وأهلههه وأن  يصههدق يف ادعههاا التوبههة
حي موا عقوام وديانتهم وأطالشهم وأن ال جيعلوا أن سههم م ايها وس ه رة للمتالعبه  

 .الضال  املضل  املتاجرين بالدين
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مناقشة في القائلين بعقيدة التناسخ  – السادسةالمسألة  
 اإللحادية 

 
 
 
 
 

ال قههههرة ( 55ا)يف لتابههههه السههههراو الوهههههاو يف مذلرتههههه ا ساسههههية  أبههههو احلسههههن شههههال
 " .واعتقد أن القول بتواسر ا رواح طرافة و اللة وفساد يف العقيدة ( " 133)

ن  احل ههم الصههحيري الصههريري الههذي فلمها رأيهه  هههذا التمييههع والتالعههب نبهتههه بل ههف 
 .جيب التصريري به يف احل م على هذه ال اع ة امللحدة 

لو رأيتم أن تضي وا بل هو ل ر ونحلاد وت ذيب بالبع  واجلزاا واجلوهة : " فقل  له 
 " .والوار 

فرأل ن سه أنه لو دادل يف ح مهه املتالعهب ال ان شهف أمهره وافتضهري فهاجا علهى 
 .ف ما اش حه عليه ا طذ بوصيحيت وأ ا

مث ننههه للههب عليههه طبعههه مههن العوههاد واللجههاو فقههال يف جلاجههه املسههمى بق ههع اللجههاو 
واعتقههههد أن القههههول : واجلههههواب نن عبههههار  يف ا صههههل (: " 71ا)بعههههد نيههههراد عبههههار 

 اهه" بتواسر ا رواح طرافة و اللة وفساد يف العقيدة 
فجههاا  (1)ذا اهطههالق فسههاد معتقههدوهههذا لههالم شههد اطلههع عليههه العلمههاا وم يههروا يف ههه

وطلهههب مههها أن أصهههرح بوهههول ههههذه اخلرافهههة وههههذا الضهههالل  -سهههلمه اهلل-الشهههير ربيهههع 
اخل فأطذت بقوله وأ    ذلك ب امله يف ال قهرة ....وال ساد فصرح بأن هذا ل ر 

                                                 

هههذا أصههل مههن أصههوله يعتههاه حجههة نذا لههان يوافههق : " أشههول " وهههذا شههد اطلههع عليههه العلمههاا : "شولههه ( 1) 
هههواه والعلمههاا الههذين يههذلرهم فريقههان فريههق م يوتقههده يف شههيا وفريههق انتقههدوه واطتل هه  اجههاالت انتقههادهم 

 " . ق السال  وشد مر بالقاريا شيا من هذاوهؤالا حيت  على بعضهم ببعض لما حيت  عليهم بال ري
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 يف مجيهههع طبعهههات ال تهههاب والشهههير لعادتهههه حيهههب التشههه يك يفَّ ا فقهههال يف( 137)
مههن االنتقههاد وشههد أ ههافها ل ههن يههأ  هوهها نشهه ال وهههو شولههه ( 12ا( )15)حاشههية 

 اهه" عرف هل هو مقتوع هبذه اه افة أو ال ؟ أننه لً مقتوع مبالحظا  فأريد أن 
ن  م أطلههق القههول  ن مجيههع مالحظاتههك م أشتوههع هبهها : مث شههال أبههو احلسههن وأشههول 

أو شرح ما أمجل من لالمي أو ن افة شيهد وألةر مالحظاتك من باب تتميم املعا  
السهههبب فيهههه مهههن شهههام ب بهههع ال تهههاب يف  لهههدفع سهههوا ال ههههم فقههه  أو تصهههحيري ط هههأ

 .احلاسب اآليل ووو ذلك فمةل هذا أطذت فيه لالبا  مبالحظاتك 
واملوصهه ون يعلمههون أهنهها لههً ملزمههة ل هها أحههب أن ي ههون لتههايب علههى أحسههن هيتههة 

رأي  أن م جانبتم الصواب فيها وأن احلق معي  وهواك مالحظات يف مساعل مهمة
ووهههو  (1)مههههمظفلهههم آطهههذ بقهههول م لمههها ههههو احلهههال فهههيمن سهههب الصهههحابة وفسهههق مع

جااتا من شبل م  اليتأنا م أطلق القول بأنا لً مقتوع رميع املالحظات ذلكا ف
بلهى شله  ل هم ف هي أي م هان أو زمهان أو حهال أو مقهال أطلقه  ههذا : فإن شله  

 ".؟
نن الوا ر ال  ن ليدرك أن هذا ال هالم مهن أسهوأ أنهوال اللجهاو بهل وال هذب : أشول 

. 
وههو يعلهم أنهه لهاذب فيهه  " تش يك يفَّ والشير لعادته حيب ال:" ومن ال ذب شوله 

 .ويعلم أنه هو البالي الظام الباديا باحلرب وال توة والتش يك 
ًه صاي عليه مهن سهووات ومواصهحيت لهه يف السهر والعلهن والغالهب يف  ويعلم هو ول
السرالل هذا على مدل سووات فأين هو التش يك يف أيب احلسهن ومهن أي تهارير 

 .ختلق  هبذا اخللق

                                                 

انظههر نليههه ليههف يعهه ف بأنههه طههال ا وهههو نمنهها طههالف شههير اهسههالم وطههالف اهمجههال الههذي ح ههاه ( 1) 
 . -ر ي اهلل عوها-القرطي وطالف اهمجال فيمن يقذف عاعشة 
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ا بعد نعالنك ال توهة فمها  لمتهك ونمنها أرد أباطيلهك وبغيهك علهيَّ وعلهى السهل ي  أم
ولههيس هههذا مههن التشهه يك يف ننسههان بههريا ونمنهها هههو رد لباطههل ودفههع لبغههي وطغيههان 
على احلق وأهله وهذا عمل شريف وجهاد نظيف سار عليه السلف الصاا واعتاوه 

 .أمرا  باملعروف وهنيا  عن املو ر و جهادا  
واملوصه ون : "-عن مالحظا  اليت نوعهها-ومن أباطيله يف هذا ال الم وجلاجه شوله 

 ".يعلمون أهنا لً ملزمة
وموهههها مالحظهههيت عليهههه يف عقيهههدة التواسهههر فههههو يراهههها لهههً ملزمهههة وههههذا مهههن امل هههابرة 
الشويعة فمن ي هم من نطالق الضالل واخلرافة وال ساد ما يدل على ال  ر واهحلاد 

 .بالبع  واجلزاا والت ذيب باجلوة والوار  والت ذيب
وال سههاد ي لقههها الوهها  علههى أهههل الضههالل مههن  ا واخلرافههة ا الضههالل: ا ل ههاأل هههذه 

 .عوام الوا  ودراويش الصوفية
أما أن ي لقهها عهام ناصهري علهى ل هر ونحلهاد الزنادشهةا أههل عقيهدة التواسهر يف لتهب 

السههوة مهههن ذلهههك فإنهههه عههه  التلبهههيس  فحاشهههى علمهههاا اهسهههالم وأعمهههة ا تقههرر العقاعهههد
 .وال ي عل ذلك نال أمةال أيب احلسن ا والتمييع والتهوين من شأن اهحلاد والزندشة

وهواك مالحظات يف مساعل مهمة ورأي  أن هم جهانبتم الصهواب : "وانظر ن  شوله 
فيهههها وأن احلهههق معهههي فلهههم آطهههذ بقهههول م لمههها ههههو احلهههال فهههيمن سهههب الصهههحابة أو 

 ".فسقهم
 ! .لر تراجعاته واسأله هل تراجع  عن حق ن  باطل؟وتذ 

وتهههذلر مههها و هههحته مهههن أباطيلهههه وخمال اتهههها وموهههها خمال تهههه لنمجهههال ومههها ارت بهههه مهههن 
تالعههب شههويع يف لههالم ابههن تيميههة حههول الباطويههة وأح امههه علههيهما تههذلر لههل ذلههك 

 .حقا  لتدرك مدل ط ورة هذا الرجل يف شلب احلقاعق وجعل احلق باطال  والباطل 
وأزيدك علما  مب ره وتالعبه ب الم ابن تيمية وأح امهه الصهادشة الصهاعبة وو هعه لهل 

 .شيا يف نصابه ومو عه 
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وأطههال الههو س يف  لقههد ت لههم شههير اهسههالم يف ح ههم مههن يشههتم الرسههول ال ههرمي 
يه أن من سب أي ني مهن وب  ف ا ذلكا مث عقد فصال  يف ح م من سب ا نبياا

 .من ال  ر ووجوب القتل  أنبياا اهلل فح مه مةل ح م من يسب نبيوا ًمدا  
فبههدأ  ا (566-565ا) مث عقههد فصههال  طاصهها  يف ح ههم مههن سههب أزواو الوههي

ونقهل عهن القا هي أيب يعلهى أن مهن شهذف  -عوهها ر هي اهلل-باحلهدي  عهن عاعشهة 
 .مبا برأها اهلل موه ل ر بال طالف  -ر ي اهلل عوها-عاعشة 

شهال شهير اهسههالم وشهد ح ههى اهمجهال علههى ههذا لهً واحههد وصهرح لههً واحهد مههن  
 .ا عمة هبذا احل م 

 فماذا صوع أبو احلسن يف هذا ال صل العظيم املتميز الهذي تضهمن نقهل اهمجهال مهن
ًه وتصههريري لههً واحههد مههن ا عمههة وهههذا ال ههالم لههه وشههع عظههيم واعتبههار   أيب يعلههى ولهه

 :لبً ملا فيه من نقل اهمجال وتصرحيات أعمة اهسالم
-فماذا صوع أبو احلسن؟ا لقد أل ل نقل اهمجال يف ت  ً مهن شهذف عاعشهة  -1

ب ال هالم وأل هل تصهرحيات ا عمهة بت  هً ههذا القهاذف وراح يوسه -ر ي اهلل عوهها
ن  ن سه اجلاهلة الظاملةا وطالف هذا اهمجال وهذه التصرحيات من ا عمة وطهالف 

 .شير اهسالم رحم اهلل اجلميع ولافأ أبا احلسن مبا يستحق 
وأمهها مههن سههب لههً عاعشههة مههن أزواو : مث شههال شههير اهسههالم يف هههذا ال صههل  -2

 :شوالن فيه  الوي 
ًهن من الصحابةا لما سيأ : أحد ا   ".أنه لساب ل
وهو ا صري أنه من شذف واحهدة مهن أمههات املهؤمو  فههو لقهذف عاعشهة : والةا  

وذلهكا  -ر ي اهلل عوهمها-وشد تقدم معىن ذلك عن ابن عبا   -ر ي اهلل عوها-
ل لههه أعظههم مههن أذاه بو ههاحهن وأذ  ن هههذا فيههه عههار ولضا ههة علههى رسههول اهلل 

نن : ) وشد تقدم التوبيه علهى ذلهك فيمها مضهى عوهد ال هالم علهى شولهه تعها  بعده ا 
 .اآلية وا مر فيه  اهر ...الذين يؤذون اهلل ورسوله 
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أمهههات املههؤمو   فأل ههل هههذا اهنسههان العجيههب احلههدي  عههن زوجههات رسههول اهلل 
داما ا ونقل احلدي  عن عاعشة فو عه يف لً مو عه وتالعب يف احل م علهى مهن 

 .يقذفها 
مث لعب لعبة أطرل يف شضية الزنادشة أهل عقيدة تواسر ا رواح حيه  ذلهرهم شهير 
اهسالم يف سياق واحد مع زنادشهة القرام هة والباطويهةا وح هم علهيهم ح مها  واحهدا  

 . ام يف ال  ر وح ى عدم اخلالف يف ذلك من أشد ا ح
 فماذا صوع أبو احلسن هبؤالا التواس ية ؟

لقد ذهب هبم أبو احلسن بعيدا  عن نطواهنم يف ال  ر والزندشة ن  الظالم بعد ألةر 
 . ل  هوح م عليهم ح ما  خم  ا  ً وفا  برمحته و  ا من عشرين فقرة

وعبةهه ب هالم شهير اهسهالم ومها فيهه  فما هي ا هداف من وراا تالعهب ههذا الرجهل
وذب شههوي عههن أمهههات املههؤمو  وصههحابة  وهبجههةمههن نمجاعههات ومهها فيههه مههن أح ههام 

 رسول اهلل ا لرم ؟ا
ننه املرض اخل ً الذي يو وي عليه شلب هذا الرجل الغريب الذي ال يدرل من أين 

 .وبأهلهاليتم ن من هذه ا فاعيل ال اجرة بالسوة . سق  على السوة وأهلها؟
ًا  انظر ن  شوله  ون  شولهه وألةهر  ا والشير لعادته حيب التش يك يف لالمهي: وأط

أو ن افة شيد ليهدفع  لالمي  مالحظاتك من باب تتميم املعا  أو شرح ما أمجل من
 .سوا ال هم فق  

لهه ل هبتههه وافهه ااه علههيَّ بالتشهه يك ولهه ل آيههة اهلل يف املب لهه  ليههف ي ضههحهم فقههد 
اهلل ن  ت هذيب ن سهه فقهال ههذا ال هالم ليهدل علهى أ  أسهعى يف صهاحله ومها سهاشه 

 .يصلري لالمه وليدل على اف ااه عليَّ 
ونن مالحظا  واهلل ل وق ذلك ونن هديف من وراا مالحظا   على ممها وصه ها بهه 

 .فقد لان  تصححا  عظيما  الورافات عقدية وموهجية 
 .اورافه فيهما فضال  عن التالعب الذي ارت به  ترل تانوموها هاتان القضيتان الل
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ومها لوهه  أعاملههه نال بهالل ف واهلههرام واالحهه ام لعلههه يتهذلر أو لشههى ويشهه ر هههذا 
 .اجلميل ومن ال يش ر الوا  ال يش ر اهلل 
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مناقشته في نفي منقبة التجديد عن  – السابعةالمسألة  
  رحمة هللا –أحمد اإلمام 

 
 
 
 

 ( :122ا" )السراو الوهاو"شال أبو احلسن يف لتابه 
وأعتقد أن اهلل يبع  اهذه ا مهة علهى رأ  لهل ماعهة عهام مهن جيهدد اها أمهر " -212

ديوها ا لةبهوت احلهدي  يف ذلهك ا وال ي شه   أن ي هون اجملهدد واحهدا  ا فقهد ي هون 
طهههر يف بهههاب آطهههر ا فهههردا  ا وشهههد ي هههون عهههددا  ا وشهههد جيهههدد بعضههههم يف بهههاب ا واآل

والراجري عودي أن رأ  املاعة يرجع للتارير ااجري ا الذي عليه املسلمون ا وصويع 
ر وع د  اجملددين ل مة الدين ا ال  يشهد لذلك ا واملقصود أنه جيدد (1)العلماا يف ذ ل 

حييههي فههيهم البههدل ا وا صههل أن ي ههون هههذا اجملههدد مههن علمههاا السههوة ا ال مههن علمههاا 
البدعة ا ونن عد بعضهم أهل البدل يف اجملددين ا فإما  ن العاد  يوافقه على بدعته 
ا أو  ن اجملههدد جههدد يف السههوة ا وم يههدل  لبدعتههه ا وأرل أنههه شههد ي ههون مههن العلمههاا 

قههرن مههن هههو أفضههل أو ألةههر علمهها  وأوههرا  مههن بعههض اجملههددين الههذين علههى يف وسهه  ال
ذلهك فضهل اهلل يؤتيهه مهن يشهاا ) و ( وما أمر اهمام أمحد عوا ببعيهد ) رأ  القرن ا 

 [  " .51: املاعدة ( ]
 .نذا لان جيوز تعدد اجملددين فلماذا أبعدت اهمام أمحد عن مرتبة التجديد: أشول 

عضههههم يف بهههاب واحهههد واآلطهههر يف بهههاب آطهههر ف يهههف سهههددت ونذا لهههان شهههد جيهههدد ب
 .ا بواب للها يف وجه اهمام أمحد فلم تسمري له بأي باب من أبواب التجديد 

                                                 

وصههه هم ههههذا واعتمهههادهم علهههى التهههارير ااجهههري يت هههق دامههها  مهههع القهههول بهههأن اهمهههام أمحهههد مهههن سهههادة ( 1) 
 .اجملددين 
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التجديههد مزيههة عظيمههة لههوراو ا نبيههاا ا ومههن أفضههل هههؤالا الههوراو اهمههام أمحههد نمههام 
يتهه عههن هههذه أههل السههوة مهن عهههده ن  يوموها هههذا ون  يههوم القيامهة نن شههاا اهلل فتوح

 .املرتبة ليس با مر القليل وال با مر اا  
ليس لديك أي شبهة يف نبعاد اهمام أمحد عن هذه املرتبة العاليهة الهيت يهدطل هبها يف 

يف طليعهة اجملهددين مبها حبهاه اهلل مهن العلهم الواسهع واهمامهة يف  حدي  رسول اهلل 
 .لصا على احملن تأسيا  موه با نبياا عليهم الصالة والسالم الدين وا

مها ههو شصههدك مهن شولهك والههراجري عوهدي أن رأ  املاعهة للتههارير ااجهري الهذي عليههه 
 اخل ؟...املسلمون 

 .فهل ترل أن رأ  املاعة الةانية جاا شبل أن يولد اهمام أمحد 
 أو جاا رأ  املاعة الةانية وهو ط ل ؟

هههذه املاعههة واهمههام أمحههد يف طليعههة لبههار العلمههاا علمهها  وعمههال  وهيبههة لقههد جههاا رأ  
 .وم انة يف ا مة 

 . (1)فأي حجة لك يف هذا ال الم أيها اآلرااا 
 :وشولك يف ا طً 

وأرل أنه شد ي ون من العلمهاا مهن ههو يف وسه  القهرن أفضهل أو ألةهر علمها  وأوهرا  " 
مههن بعههض اجملههددين الههذين علههى رأ  القههرن ومهها أمههر اهمههام أمحههد عوهها ببعيههد وذلههك 

 ." فضل اله يؤتيه من يشاا 
ًه وعلمهه علهى : أشول  نن اهمام أمحد م يأت يف وس  القرن لما تزعم بهل جهاا  ه

 .رأ  القرن وامتد ن  شرب وس ه 
 .ومن أفضل نعم اهلل عليه أنه جدد اذه ا مة أمر ديوها 

 .ومن أفضل نعم اهلل عليه أنه جاا على رأ  القرن 
                                                 

علهى أنها أرل وأنها أعتقهد ووراا ههذه ا نانيهة ألهراض " السراو الوههاو"من املل   للوظر أنه بىن لتابه ( 1) 
  .ري اذا التعبً أنا أنا وأرل شبل أن ي بع لتابه فأصر على ذلك وشد أبدي  له استو ا يدرلها ال  واا
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جههاا تارلههه الههذي تعرفههه ا مههة حههل نذا جههاا مههن يريههد زحزحتههه عههن هههذه الرتبههة العليههة 
 .ليدرأ يف وره وي ضري س س ته 

ًة ال يبة على ا مة ملن مقومات التجديد فهال  نن فضل أمحد ولةرة علمه وآواره ال ب
 .ت صل بيوها وب  رديده العظيم 

وأحههب أن ألههف القههراا بقليههل مههن لةههً مههن شهههادات لبههار العلمههاا الههذين عاصههروه 
 .    ه وعرفوا شدره وموهزلت

رول الههذهي بإسههواده ن  ابههن أيب حههامت شههال حههدووا أمحههد بههن سههوان مسعهه  عبههد  -1
نظرنههها فيمههها لهههان : لهههان أمحهههد ابهههن حوبهههل عوهههدي فقهههال : الهههرمحن بهههن مههههدي يقهههول 

لال  م فيه وليع ا أو يف ما لان لهالف وليهع الوها  فهإذا ههي نيهف وسهتون حهديةا  
 ( .11/111)السً .

اهمام احلهافظ الةبه  احلجهة العهام باحلهدي  والرجهال يسهت يد  عبد الرمحن بن مهدي
ًة يف حيهاة شههي ه  مهن اهمهام أمحهد ههذا العلهم الهذي يههدل علهى الدرجهة العلميهة ال به

 .اهمام عبد الرمحن بن مهدي 
 .سوة  31هه وعمر اهمام أمحد  141تويف عبد الرمحن بن مهدي سوة 

مههره عشههرون سههوة ولههان يههذالر وليعهها  وع 113وصههل اهمههام أمحههد ال وفههة سههوة  -2
 .حبدي  الةوري 

ال ولهان رمبها ذلهر العشهرة : ههذا عوهد ه شهيم ا فقله  : وذلر وليع مرة شيتا  ا فقال 
 ( .11/116)السً.فأمليها عليهم : أحادي  فأح ظها فإذا شام شالوا يل 

ول يا  هه يذالر اهمام ال بً وليعا  113أمحد يف هذا السن عشرون سوة ويف عام 
 .فيصوب ط أه فأي درجة ي ون شد وصلها على رأ  املآت  

السهههً . ويسههأل وليهههع عهههن طارجهههة بهههن مصهههعب فيقههول هنههها  أمحهههد أن أحهههدو عوهههه 
(11/111. ) 



 136 

فهأي موههزلة بلهغ ههذا  في يعهه ب هل اعتهزاز هنها  أمحهد: سبحان اهلل وليع اهمام يقول 
 .لقرن فما بعده اهمام يف هذا السن ف يف مبا بعده ن  رأ  ا

 .ولان  وفاة وليع الةقة احلافظ العابد يف آطر سوة أو أول سوة سبع وتسع  
هه أمحد ابن حوبل نماموا يقول 223ويقول حيىي ابن آدم احلافظ ال ا ل املتويف سوة 
 .هذا شبل وفاته ولعله على رأ  املآت  أو شبله 

مههم حبهدي  الةهوري أمحهد أعل: ذلر عبد الرمحن بن مهدي أصحاب احلدي  فقهال 
 ( .11/114)السً . بن حوبل 

 .يقصد واهلل أعلم ح ظا  وفقها  ومعرفة  بعلله وصحيحه وسقيمه 
سلم  علهى امحهد بهن حوبهل يف سهوة طهان وتسهع  : وشال نوح بن حبيب القومسي 

 ( .11/141)السً . وماعة مبسجد اخليف وهو ي يت فتول واسعة 
هه يهوشر اهمهام أمحهد جهدا  ا 226م الةقة العابد املتويف سوة لان يزيد بن هارون اهما

 حهد أشهد تعظيمها  ( يعا ابن ههارون ) ما رأي  يزيد : شال أمحد بن سوان الق ان 
موههه  محههد بههن حوبههل وال ألههرم أحههدا  مةلههه ولههان يقعههده ن  جوبههه ويههوشره وال هازحههه 

 ( .11/141)السً .
مهها رأيهه  احههدا  أفقههه وال أورل مههن أمحههد بههن : " 211وشههال عبههد الههرزاق املتههو  سههوة 

 " .حوبل 
وشهال شتيبهة ابههن . وابهن جهري   ا  شهال ههذا وشهد رأل الةههوري ومال ه: شهال الهذهي شله  
طً أهل زمانوا ابن املبارك مث هذا الشاب يعا أمحد بن "هه  212سعيد املتويف سوة 

لهو أدرك عصهر الةهوري ا حوبل ونذا رأي  رجال  حيب أمحد فاعلم أنه صهاحب سهوة و 
يضهم أمحهد ن  التهابع  ؟ : وا وزاعي ا واللي  ل ان هو املقدم عليهم فقيهل لقتيبهة 

 ( .11/145)السً " . ن  لبار التابع  : شال 
 .وشال شتيبة لوال الةوري ملات الورل ولوال أمحد  حدو يف الدين ا أمحد نمام الدنيا 
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تعههرف مههن حي ههظ علههى ا مههة أمههر : "  211سههوة وشيههل  يب مسهههر الغسهها  املتههو  
ا يعها أمحهد بهن حوبهل شهال أبهو مسههر ههذا يف " ديوها شهال شهاب يف ناحيهة املشهرق 

 .شباب أمحد لما ترل الوك 
شههال املههز  شههال يل الشههافعي رأيهه  يف بغههداد شههابا  نذا شههال حههدووا شههال الوهها  للهههم 

 بلغها اهمام أمحهد عوهد الوها فأي موهزلة  صدق شل  ومن هو ؟ شال أمحد بن حوبل
. 

وشههال حرملههة مسعهه  الشههافعي يقههول طرجهه  مههن بغههداد فمهها طل هه  فيههها أفضههل وال 
 .أعلم وال أفقه وال أتقى من أمحد بن حوبل 

 .هه 221تويف اهمام الشافعي سوة 
أنتم أعلم باحلدي  والرجال ما فأي حدي  صري : "ومشهور شول الشافعي  محد 

 " .لان أو لوفيا  أو شاميا    فاطاو  به بصريا  
ًه مههن  وشهههادات ا عمههة لنمههام أمحههد يف شههبابه ولهولتههه ن  هنايههة حياتههه بههالعلم ولهه

ًة   .الص ات الوبيلة لة
ًة بشههادة العهدول ا عمهة ال بهار شبهل أن  فمن بلهغ ههذه املوههزلة العلميهة والديويهة ال به

 .يعد من اجملددين  مسلم  اللليأ  رأ  القرن ويعيش بعد ذلك نماما  
 .نن هذا او البالا املب  ا ومن أو  من اهمام أمحد بالتجديد معشر املسلم  
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 الخالصة 
 

 
ًة م  ههههذه سهههبع مسهههاعل دههه  مواششهههة أيب احلسهههن فيهههها جعلتهههها منوذجههها  ملسهههاعل لةههه

البحهوو أناششها وأرل أن هذا الومهوذو ي  هي الوهبالا يف بيهان مهوه  أيب احلسهن يف 
العلمية ومدل ما يتمتع بهه مهن التمويهه والتالعهب ب هالم العلمهاا يف ا مهور العظيمهة 

 .ومدل ولوعه باملراا با باطيل والتمويهات 
اولة نسقا  علماا السوة  التشويه الظامدل عوك ال ليز على  بأحداو  واهشادةًو

ة ونسهقا  أح ههامهم ا سهوان سه هاا ا حهالم ورههريتهم علهى ال عهن يف علمههاا السهو
ًهوفتاواهم ب رق وأساليب م يسبق نليها يف اللجاو   . ول

ًه علهههى أصهههول فاسهههدة يف حربهههه  ههههل السهههوة سهههبق  مواششهههتها يف لهههً ههههذا  مث سههه
 :البح  وله يف اللجاو أصول جديدة 

 " . وشد سبقا ن  هذا فالن" مةل أصله 
ًه"  ". وم يوتقدوه وشد مر ذلك على الشير ربيع ول

 .البن عةيم   مماح ته يف  شال هذا
 " .هذا وم يوتقداه  يووشف فالن وفالن على لالم"
 " .وشد اطلع على لالمي هذا العلماا وم يوتقدوه"

يقههول مةههل هههذه املقههاالت لههرد احلههق سههواا ناششههه ربيههع أو امل ههيت أو الشههير ًمههد بههن 
 .حبق هيقاوم هبا من يوتقد صاا العةيم  ا وجيعل مةل هذه ا شوال املتهافتة حججا  

ولل هذا مع دعاواه العريضة هو وشيعته بأهنم ال يقلدون وأهنهم أصهحاب الهدليل ممها 
يدل على أهنم أصحاب أهواا جاًة ولهذلك يهردون أشهوال العلمهاا املدعمهة بهاحلج  

بها شوال الباطلهة  ويتشهبةونوالااه  ل  سهتار وهن ال نقلهد ووهن أصهحاب الهدليل 
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 فهرس الموضوعات 

 نال أنوال التقليد املذموم الذي ال يصهدر اخل وهذا من شر..سبقا فالن  ل  ستار
 .عن تالعب وسوا مقاصد 

 : شرط  -بعد نشامة احلجة- وهو يش   يف ت  ً من ي  ر أو ي سق الصحابة
ًه أو ت سيقه رد الدين بال لية : ا ول   .أن ي تب على ت  
 .لتزمهفيأن يظهر له الزم شوله ومع ذلك : الةا  

ه رد نصههف الهدين أو والوههة أرباعهه أو رد تسههعة لهعلههى شو  ترتهبن ننههه أ ومهؤدل لالمهه
ًهم بعهد شيهام احلجهة عليهه ال  ا نه ال ي  رأوتسع  يف املاعة  وأنه لو أصر علهى ت  ه

 .ي  ر نال نذا ألتزم رد الدين بال لية 
لسههههل ي وهههههذه التأصههههيالت واخليانههههات واملراولههههات للههههها تسههههتهدف  ههههرب املههههوه  ا

 .ل  ستار السل ية  ومحلتهوأصوله 
لهم رد ليههد ال اعههدين وم ههر املههالرين وأمجههع للمههة السههل ي  بههل مجيههع املسههلم  لفهها

علهههى لتابهههك وسهههوة نبيهههك وعلهههى احلهههق وااهههدل الهههذي لهههان عليهههه اخلل هههاا الراشهههدون 
 .وصلى اهلل على نبيوا ًمد وعلى آله وصحبه  وا عمة املهديون ننك مسيع الدعاا
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