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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته............... أما بعد ،،،

 دُ واعِ قَ (كتايب  ىعل ) من تنبيهات يُّ رِ حْ الشِّ  اسِ بَّ و العَ بُ أَ فقد طالعت ما كتبه أخونا (
قبل أقل  هـ)١٤٢٨(إّيل يف رمضان العام املنصرم  اإذ قد أرسله )اِإللِهيَّةِ  دِ يْ حِ وْ ي تَـ فِ  لُ سائِ مَ وَ 

 ،، وأشكره على رده ، فكلنا ما بني راد ومردود عليهمن ثالثة أشهر من كتابة هذه السطور
 ، وهو أن تعصبهمن عن غريهم من أهل البدع والتعصبوهذا مما متايز به أهل السنة السلفيو 

م لدين اهللا ال ألحد سواه -أهل السنة  -  َأال للَّهِ ا ِحْزبُ  ُأولَِئكَ   كما قال تعاىل  ،وحتز
ميًا وإصالحاً و ، ومقتضى هذا أن يرد بعضهم على بعض تق  اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحْزبَ  ِإنَّ 

وتكميًال لتحقيق رضا اهللا خبالف أهل البدع والتحزب الذين يغضون الطرف عن أخطاء 
م وعلى طريقتهم ، وخري شاهد م يف الشناعة بعضهم مهما بلغت ا ما دام معهم يف حز

م يثين عليهم وال يزال ح هات والشهوات عند رؤوس احلزبينينعيشه من تلون كبري يف الشب ز
م الناس اد مصيبًا وال ، ومن املعلوم أنه ال يلزم من رد أحد على أحد أن يكون الر ويغرر 
، بل العربة يف ذلك بالدليل واحلجة فكلما كان الرجل بالدليل  أو العكس اً املردود عليه خمطئ

والصرحية النص مسائل غري إمجاعية أحظ كان بالصواب أسعد ، فعليه ال ينبغي ملن رد يف 
لولإوقد كتب أن يلزم الناس برأيه ،  والداللة االختالف  كتابًا ومساه بكتاب  سحاق بن 
) ، ١١/١٥٩مجموع الفتاوى (( . كتاب السعة مسه   بن حنبل: محداإلمام أ فقال له

  ))١/١١١طبقات الحنابلة (

وليعلم أنه ليس كل املسائل املتعلقة بالعقيدة والتوحيد إمجاعية كما أفاده ابن تيمية وابن 
  .  -رمحه اهللا  –وشيخنا العالمة حممد بن صاحل العثيمني  –رمحهما اهللا  –القيم 
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وما ليس   –جداً وهو يف ظين قليل  –وملا طالعت رد أخينا الفاضل رأيت ما هو صواب  
  . -كما سأبينه إن شاء اهللا  – جداً  كثري ين وهو يف ظ -كذلك 

فقدت بريده  -يشهد اهللا  - لكن  والدعاء كنت عازمًا اإلجابة على رسالته بالشكرو     
االلكرتوين بأن مسحته خطأ فانقطع السبيل بيين وبينه ، مث بعد شهرين هاتفين أحد األخوة 

يعرف الراد فقلت بلغه سالمي  وسألين عن الرد وأخربين أنه –ممن ال أعرفه  –اليمنيني 
وشكري وأين استفدت من رده وأوافقه يف بعض األمور ال كلها ، وإين أحب منه ومن غريه 

  مطالعة بقية كتيب وإرسال ما يراه من مالحظات ، وأعلمته فقدي بريده االلكرتوين .

ذكرت له يف احلج وسألين عن الرد و  –وفقه اهللا هلداه  –مث واجهت الشيخ حيىي احلجوري 
        حنواً مما ذكرت ألخينا األول فقال: سأخرب أخانا الراد مبا ذكرت .

من أنه أرسل إيل رسالة جوال ، يف مقدمة رده  –زاده اهللا توفيقَا  –ما ذكر أخونا الراد و 
، وليت أخانا أحسن الظن بأخيه ومل يتهمه  -فيما أذكر  –فيشهد اهللا أين مل أرها 
ليس رده حىت ولو مل يرسله إّيل ، بل وليعلم أين ال أعارض على نشر  باإلعراض وحنو ذلك ،

مالك بن  هذا من حقي فإنه ما من أحد إال وهو راد أو مردود عليه كما قال إمام دار اهلجرة
  . ميز بني الراجح واملرجوحومن أويت بصرية  ، - رمحه اهللا– أنس

ا كتيب وأشرطيت أن ينخلو لعلم وإين ألطلب من أخينا الفاضل وبقية إخواننا من أهل ا
م  أسد خللي ما استطعت وهلم مين الشكرألكمل نقصي و  الطيبة ويتحفوين مبالحظا

  الدعاء .و 

وقرأه مجع من  قبل عشر سنوات كتايب قواعد يف توحيد اإلهلية  وألفت النظر إىل أين كتبت
والشيخ  حسني آل الشيخفضالء أهل العلم وأشادوا به منهم إمام احلرم املدين الشيخ العالمة 

م شرحوه  -وفقهما اهللا هلداه–الدكتور حممد بن عمر بازمول  وحدثين طائفة من أهل العلم أ
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م وبلغين ذلك عن آخرين بل وقام بعضهم بتلخيصه وقد غري مرضية  طبعةً  بعطُ  لطال
  .العلميةمع بعض الزيادات واإلصالحات  ة رضيةطبع –إن شاء اهللا  – الحقاً  طبعسيو 

ليعلم و أخينا أيب العباس ، ما ظهر يل من صواب يف رد  –إن شاء اهللا  –ومما سأصلح 
بيان مبا تراجعت عنه مطالبة غريبة  بإخراج أو إصدارأن أبادر أخي أبو العباس أن مطالبتة يل 

يف نظري  –، ألن أكثر ما استدركه ليس صحيحًا ال تسري على جادة أهل العلم وصنيعهم 
تاج إىل يسوغ اخلالف فيها ، ومثل هذه ال حيهو خطأ يف مسائل اجتهادية وما صح منه ف –

تراجعوا عن قول اجتهادي أخرجوا بيانًا مسموعًا أو  إذا علماءنا مإعالن توبة ، فهل رأيت
 رأيه مكتوبًا يف هذا بل غاية ما يف األمر أنه إذا سئل مرة أخرى عن املسألة نفسها بّني 

 - رمحه اهللا  – اإلمام الشافعي يف طبعات الحقة ، وهذا أصلحه مكتوباً  اجلديد ، وإذا كان
مسى العلماء أقواله يف العراق بالقول القدمي ويف من أقواله ملا انتقل إىل مصر حىت  تغريت كثري
كتب ما ظهر   أنه ؟ بل غاية ما فعل أخرج بياناً مبا تغري من رأيه  اجلديد . فهل مصر بالقول

له يف كثري من مسائل العلم أكثر  الذي -رمحه اهللا  – ثله اإلمام أمحد. وم  كتابه األميف له
من رواية ، فلم يبني كل أقواله اليت تراجع عنها . ومن هنا كانت مطالبة أخينا مطالبة غريبة 

ا أجنبية عن صنيع أهل العلم   . أصحاب النفوس الزكية أل

مع  - رمحه اهللا  –ز بن باز وما ضربه أخونا مثًال من صنيع شيخنا اإلمام عبدالعزي
  عبدالرمحن عبداخلالق ليس مما حنن فيه ألمرين:

أو أقوال مما ال يسوغ اخلالف فيها  أن املسائل اليت أخذت على عبدالرمحن األمر األول/
  .فرتاء على علماء وجهات علميةال تتعلق بالعلم وإمنا حمض كذب وا
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أخطاء  –كفى اهللا املسلمني شره   – ١أن أخطاء عبدالرمحن عبداخلالق األمر الثاني/
 لهفيتدارك يف طبعة الحقة كتاب ك يف مكان واحد ت جمتمعةليسمتفرقة يف كتب وأشرطة و 

 .  

وحىت ال يظن أن كالمي دعاوى بال  –وفقه اهللا  –ألخينا أيب العباس  إرضاءً ف ، وبعدُ 
اضل لتكون دليًال أول أربعة استدراكات يف رد أخينا الفمع  –بتوفيق اهللا  –بينات أقف 

لطالب العلم  ،مث أختم خبامتة مهمة، وذلك يف فصلني على غريها مث أشري إىل أمور متفرقات 
  :فيما أحسب يف مثل هذه الردود

  استدراكاته . أخينا الفاضل في أول أربعة مباحثة الفصل األول/

  الفصل الثاني / تنبيهات ومتفرقات .

العلمية على تنبيهات حول قواعد ومسائل  وقد أسميت هذه المناقشات " اإلجابة
  أن ينفع بها ويتقبلها . اهللا توحيد اإللهية" أسألفي 

                                                            
في كتابه "  –أطال هللا عمره على التوحيد والسنة  –المدخلي صاحب ضالالت شنيعة أبانھا الشيخ العالمة ربيع بن ھادي  ١

، ومنذ عقود من السنين وإلى اآلن  -حفظه هللا  –جماعة واحدة ال جماعات "  وقدم له شيخنا العالمة صالح الفوزان 
فيه بين فكر وعبدالرحمن عبدالخالق تابع لجمعية إحياء التراث الكويتية وتحت مظلتھا مع أن منھجه منھج بدعي جمع 

الثورة على الحكام واإلغراق في السياسة والطعن في علماء السنة مثله مثل السروريين . ومن عجيب صنيع جمعية إحياء 
التراث أنھم يرفضون استقبال سلمان العودة في جمعيتھم بالكويت ويستقبلونه في فرعھم باليمن في جمعية الحكمة حتى ألقى 

ليس دين هللا واحداً في الكويت وفي اليمن ، ف" . أ الجمال" وللنساء بعنوان "  يح الخطأتصحمحاضرة للرجال بعنوان " 
  وسلمان العودة ھو سلمان العودة في الكويت واليمن ؟!!
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   الفصل األول                                 
  أخينا الفاضل في أول أربعة استدراكات  مباحثة             

  

ته وهي متضمنة بنقل نص كالم أخينا يف تنبيها –إن شاء اهللا  – املباحثة وستكون
  أناقش تنبيهه .   –حبول اهللا وقوته  –لكالمي يف كتاب " القواعد " مث تنبيهه، مث بعد ذلك 

  

  :-وفقه اهللا  –ري قال أخونا أبو العباس الشح: االستدراك األول

אאWאF٤EW 

Aאאאא،
אKKK@אK 

 W Jא  J WA   
אKKK@،אאאאAא

א@ ،א אא،
 אאא،אאא ،אא

>K 
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אאאא،،
אא،אאא،א،،WAא

Kאא؛@א 

WAאא א،אא،
אא@،אאK 

אאאא،א،אאא
אאא  .  

א Jא Jאא،
א،א،אא،K 

אאאא
אאאאא
א،אWא،،אאא

 J–K– J 
אWאא،

אאאאאא
،אK 

אאF١٣٧٢E Jא JWAא
א؛א،
אאא@Kא 
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אא،א J
 JK> 

אא ؛
א،؛אא
،،>K 

،א،אKא 

א א Jא  J אא،א ،אא
،>אK 

אאW،>>،K 

אW،אאאא؛F١٣EK  انتهى كالم
   أخينا الفاضل

ه تعشر مكرراً ألن املنزع واحد ، وما ذكر  ى هذا صار التنبيه األول والثالثعلواجلواب أنه 
أن األمور كلها راجعة إىل اهللا ، وال خترج عن حكمه وتدبريه ، وهذا  امن اآليات غاية ما فيه

 ِإالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما كما قال تعاىل  فيه ، بل إن مشيئة العبد متعلقة مبشيئة  اهللا  حق ال مرية
ئة اهللا ، وقد أبنت هذا يف كتاب " وأنه ال سبب نافذ إال مشي  اْلَعاَلِمينَ  َربُّ  اللَّهُ  َيَشاءَ  َأنْ 

 سبباً حقيقياً جعلهم اهللا وهذا ال ينايف أن العباد أسباب " قواعد ومسائل في توحيد اإللهية
طولبنا بفعل األسباب غري احملرمة على وجه غري حمرم وترك األسباب قد يكون  ، ولذا فيه

 يف عقله فهذا السبب،فعل  حمرمًا أو مكروهًا أو مباحًا حبسبه ، ومن أراد أمرًا جائزًا بدون
قال ): ٨/١٣٧( " مجموع الفتاوى"يف  -رمحه اهللا -ابن تيمية شيخ اإلسالم كما قال  شيء
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والقوى والطبائع فأضحكوا العقالء  األسباببعض الفضالء تكلم قوم من الناس يف إبطال 
  . ا.هـ على عقوهلم

األسباب هم اجلربية ومنهم األشاعرة املبتدعة ، ومما أمرنا بتحصيل سببه  واأنكر  نوالذي
 َمْرَيمَ  اْبنُ  ىِعيسَ  قَالَ  َكَما  ذلك يف جعلهم اهللا تعاىل أسباباً  نصرة الدين، والعباد

 توإن كان  اللَّهِ  أَْنَصارُ  َنْحنُ  اْلَحَوارِيُّونَ  قَالَ  اللَّهِ  ِإَلى أَْنَصاِري َمنْ  ِلْلَحَوارِيِّينَ 
 " تاريخه " أخرج اخلطيب يفمن ذلك ما و  .هنصرة العبد للدين حتت حكم اهللا ونصرت

علي بن املديين أنه ): عن اإلمام ٥/٢٧٨( " تاريخ دمشق" ) وابن عساكر يف ٤/٤١٨(
ن اهللا أعز هذا الدين برجلني ليس هلما ثالث أبو بكر الصديق يوم الردة وأمحد بن إ قال:

  . حنبل يوم احملنة

 ة بدون ذكر اهللا سبحانه كأن يقالحقيقياب سبوإمنا اخلالف يف إضافة النعم إىل أ   
 ؟ ومن ذلك قويل يف أم الجائز  هذا مثل هل . ففالن رق : لوال فالن لغفيمن أنقذ غريقًا 

وقد  : لوال محاة التوحيد وأنصاره ... " " قواعد ومسائل في توحيد اإللهيةأوائل كتاب " 
أن الصحيحني من حديث العباس بن عبداملطلب قال يف قررت جواز مثل هذا استدالًال مبا 

لدرك األسفل لوال أنا لكان في ايف عمه أيب طالب :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لوال اهللا ثم أنا عليه وسلم الذي هو إمام املوحدين (فلم يقل رسول اهللا صلى اهللا  " من النار
يعاب على من تابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد ناقش أخونا الفاضل  إذاً  ) فكيف

  فقال:  هذه املسألة يف التنبيه الثالث عشر

אאW  F ١٦٢ J١٦٣E–א     
אW 
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Aאאא
،אאאא

?KKKאאאאאא
אאWא Kא ? א 
אא   א     א  

א אא 
א؟אאאא

אאאאאאא
 ،א

Wא 

K Kאא 
K   א א א   א   א 

אאא@Kא 
 

W אאא א א J
 א Jא א  Aאא@F٢L٢١٠٢٠٣E،،

K 

אאאא Jא J
Aא@؛Wא א،

Wאאא 
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א אא   ، ،  ،  ،
א،  א  א  ،   א  א א

Kא،א 

א،א،אWא
א،Kא،א،אא، 

אאאא
א،אאאאא

 ،א   Wא א A  ،  ،  ،  
א   ،א  א  ،א   @  אAא

א@F٢L٢٠١EK 

؟אאWאא،אא
W؛אא،،א

،אא،אא،K 

WאאאאאאאA
@א  ، ، ،אאא א ،א

אא،א J–K 

 א    א  J א  J Aא א @
F٥٨٤ WEA W  א א  ،  ? ? A  א
א،א

א،א،אאא،
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א،אא،א،
،א،א،

  ،  ،   ،، 
א،אא@Kא 

WA Jאא،،
@K 

א،אא،א،W
אאא،א>K 

WA Jאאאאא
אאא@>אK 

Wאא Jא J
א אא א ،  א

 ،  ، א            
،א،>אK 

 א  א   א  א     Jא 
 JאאאAא@
F٥٨٢٥٨٥EWאאאAאKKK

אאאא،אא،א
KKK@K 
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WAKKKאא،א،אא
،،אאאאא
א،א،א

א،،אאKKKא@K 

אאאא Jא JA
א@F٢٩٨ J٢٩٩E،אאאאא

 Jא Jא،>K 

 WA א ،א א ،א   א   א 
א@>>אא، J

 א  J אא   ،،
>K نتهى كالم أخينا الفاضلا.  

نسبة النعمة إىل السبب احلقيقي لكن بشرط  جيوز العباس ومما تقدم يظهر أن أخانا أبا
حمضًا فهذا  عدم تناسي املنعم سبحانه إذ قال فيما تقدم : وإضافة النعم إن كانت إخباراً 

" على اإلخبار احملض  فل من الناركان في الدرك األسلوال أنا لجائز " ومحل حديث :" 
: فإن قلتَ : - قال فيه ردًا على ما قررتُ مث  –: فرع مهم جدًا فقال بعد الذي نقلت عنه 

يف الصحيحني وفيه:    -َرضَي اهللاُ َعنهُ  - اعتمدت يف تقعيد هذا الباب على حديث العباس 
  .»ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار«

بل هو من باب اإلخبار عن  ،وهذا احلديث ليس من هذا الباب!، صدقتَ  فالجواب:
وهو    - َرضَي اهللاُ َعنهُ  - السبب، وهو جائز باتفاق! ويدل هلذا قول العباس بن عبد املطلب 

يا رسول اهللا هل نفعت «وأخو أيب طالب :    - صلَّى اهللاُ َعليِه وَعلى آِلِه وَسلَّمَ  - عم النيب 
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إن أبا طالب كان «لفظ:  ويف ،»؟يحوطك ويغضب لكأبا طالب بشيء فإنه كان 
  .»نفعه ذلك؟ ليحوطك وينصرك، فه

صلَّى اُهللا َعليِه  -من النيب    - َرضَي اُهللا َعنهُ  -هذا سبب احلديث! وفيه طلب العباس 
أن خيربه مبا نفع به أبا طالب، ال سيما وأبو طالب قد كان وكان! فأخربه    -وَعلى آلِِه وَسلَّمَ 

لوال أنا و نعم هو في ضحضاح من نار، «فقال:  -َعليِه وَعلى آلِِه وَسلَّمَ  صلَّى اهللاُ  -  النيب
ومسلم  ٦٥٧٢و ٢٦٠٨و ٣٨٨٣أخرجه البخاري [ »لكان في الدرك األسفل من النار

٢٠٩[.  

ه، بإخراجه من الدرك األسفل من فهذا إخبار حمض عما صنعه وفعله، وجازى به عمَّ 
نعم، وجدته في غمرات من نار، «ر، وهلذا جاء يف لفظ ملسلم: النار إىل ضحضاح من  نا
َرضَي اهللاُ  - ، وجاء يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري »فأخرجته إلى ضحضاح

ذكر عنده عمه (أبو طالب)؟    - صلَّى اُهللا َعليِه وَعلى آلِِه وَسلَّمَ  -أن رسول اهللا    - َعنهُ 
امة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، يغلي شفاعتي يوم القي تنفعه لعله«فقال: 

صلَّى اُهللا َعليِه وَعلى آلِِه  - مث أخرب النيب  ]،٢١٠ومسلم  ٣٨٨٥البخاري [ »منه دماغه
لوال أنا لكان في الدرك األسفل من و  «عمه العباس عن سبب ذلك فقال:    - وَسلَّمَ 
عن سبب جعل عمه أيب طالب  - ِه وَسلَّمَ ِه وَعلى آلِ صلَّى اُهللا َعلي - فهذا إخبار منه  ،»النار

  يف ضحضاح من نار، بعد أن كان يف غمرات النار.

حيكي ما قام به من الشفاعة اخلاصة لعمه أيب    -صلَّى اُهللا َعليِه وَعلى آلِِه وَسلَّمَ  -وهو 
لوال حذق المالح (وهذا دون تردد على خالف قول القائل:  ،طالب جزاء نصره وحياطته!

إىل  فإن هذا إسناد حمض هلذه النعمة إىل سببها، مؤدٍّ  )؛نا ولوال الطبيب لهلكت!!ما نجو 
ذا السبب، والغفلة عن املنعم احلقيقي، وهو اهللا تعاىلتعلُّ  . وترك عبادة الشكر! ،ق القلب 
  ا.هـ
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كما   –من باب اإلخبار  –أخونا الفاضل جيوز نسبة النعمة إىل السبب احلقيقي  فإذا كان
وهو من  ؟"لوال حماة التوحيد..." ى قويل عل فما معىن استدراكه األول له عنه ،تقدم نق

 التناقضأما  .األول  التناقضهذا ؟ وأي خطأ فيه وهو جيوزه نفس البابة أي : اإلخبار ؟
واعلم أن هذا التقرير يف : - فيما تقدم نقله عنه يف التنبيه الثالث عشر  –فقال  الثاني

، أعظم، وأخطر، ملا »لوال فالن ما كان كذا«إىل السبب وقول القائل : ضافة ونسبة النعمة إ
 -فيه من احلصر، الذي  يكون معه التفات إىل السبب دون املسبب احلقيقي، واملنعم وهواهللا 

  ا.هـ   –جلَّ وَعال 

. النص به قد جوزه هو نفسه وهو الذي جاء -على حد قوله – واألعظم األخطر هذا
 اللَّهِ  َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ   سبحان القائل تارة أخرى شدد فيه مثتارة  فكيف جوزه

    َكِثيراً  اْخِتالفاً  ِفيهِ  َلَوَجُدوا

  

 تنبيهات:

إضافة النعم إىل السبب االتفاق على جواز  تقدم حكاية أخينا الفاضل التنبيه األول /
ومن  ،، ومل ينسبه إىل أحداالتفاق على وجه اإلخبار ، وال أعرف أحداً سبقه إىل حكاية هذا

أي أحد ، والعجيب كون من عامل واسع االطالع ال علوم أن حكاية االتفاق ينبغي أن تامل
االتفاق وهو قوله  هذا ما خيالف -رمحه اهللا  –نقل عن الشيخ سليمان بن محدان  أن أخانا

نوع من أنواع الشرك " " واخلالصة أن كل من ينسب النعم إىل غري اهللا فقد أوقع نفسه يف 
  ا.هـ

هو قول أكثر شراح  و بل  - رمحه اهللا–عن الشيخ سليمان بن عبداهللا  - أيضًا  – ونقله
م جيعلون مطلق نسبة النعم –فيما أعلم  –كتاب التوحيد  إىل غري اهللا شركًا أصغر ،  فإ
:  فقال ) خالفهم ملا ذكر ( فرع مهم جداً  رب حبسب االعتقاد . وأخوناأك وقد يكون شركاً 
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ومل يتناس اهللا تعاىل، بل أراد  ، –جلَّ وَعال  -  يعتقد أن املنعم احلقيقي هو اهللا فاملخِرب 
وحكى االتفاق  بالغ " بل .اإلخبار عن السبب، ال جتاهل املسبب! وهذا يعرف بالقرائن

  عليه .

إال  ،اهللا إىل غريال فرق بيين وبني أخي الفاضل يف مسألة إضافة النعمة  التنبيه الثاني/
، وهذا ما ذكره شيخنا العالمة  حالة إضافة النعمةتناسي املنعم سبحانه أنه يشرتط عدم 

  ،وكنت ذكرت أين مل أجد أحدًا سبقه إىل هذا . –رمحه اهللا  –حممد بن صاحل العثيمني 
ذا فإن أهل العإذا سلَّ  أخونا الفاضل مبا تقدم نقله عنه وهو أنه قال: فاستدرك عليّ  لم مت 
بل قد صرح بعضهم مبا ذكر قال  -َرِمحَُه اُهللا تـََعاىل -يف صحة ما قرره الشيخ  ال ينازعون

) بعد أن بني أن ٥٨٥و  ٥٨٢(ص »تيسيرلا«اإلمام سليمان بن عبد اهللا رمحه اهللا يف 
...نسبوا ذلك إىل طيب الريح، وحذق املالح يف سياسة «ظ الباب من الشرك اخلفي: األف

م...السفينة، ونسو  م الذي أجرى هلم الفلك يف البحر رمحة    . ا.هـ.»ا ر

م الذي ف ظن أخونا الفاضل أن الشيخ العالمة سليمان بن عبداهللا ملا قال: ونسوا ر
م  كذلك  وليس ،" أنه سلف ملن اشرتط عدم تناسي املنعمأجرى هلم الفلك يف البحر رمحة 

لغري اهللا إذا كان سببًا حقيقياً وز إضافة النعمة العالمة ابن عثيمني جي ناشيخوذلك أن  ،ألبته
  ،خبالف الشيخ سليمان بن عبداهللا فال جيوزها ولو مع تذكر املنعم ،تناسي املنعم مع عدم
فيكون نسبة ذلك إىل طيب الريح، وحذق املالح من  :الشيخ سليمان بن عبداهللا كما قال

مل يقصد أن الريح واملالح هو الفاعل  جنس نسبة املطر إىل األنواء، وإن كان املتكلم بذلك
لذلك من دون خلق اهللا، وأمره، وإمنا أراد أنه سبب، لكن ال ينبغي أن يضيف ذلك إال إىل 
اهللا وحده، ألن غاية األمر يف ذلك أن يكون املالح والريح سببا، أو جزء سبب، ولو شاء 

القول  "عثيمني فيقول يف " أما شيخنا ابن .»الرب تَبارَك وتـََعاىل لسلبه السبب...إخل
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 بشرط جائز فهذا ، حساً  أو شرعاً  ثابت صحيح سبب إىل يضيفه أن) : ٢/٣٧٨( "المفيد
  ا.هـ   بذلك املنعم يتناسي ال وأن ، بنفسه مؤثر السبب أن يعتقد ال أن

م )قال الشيخ سليمان بن عبداهللا :  افعلى هذا إذ يريد أن كل من أضاف  ( وتناسوا ر
إن  - ، فبهذاوليس اشرتاطًا منه  مبجرد اإلضافة نسى املنعم سبحانه ري اهللا فقدنعمة إىل غ

عن عدم  ناجتةٌ  غفلةٌ  كاتب هذه السطور :  حني قال عن أخيهعجب أخينا يزول  -شاء اهللا 
رته عنه، وال ما قرَّ  - َرِمحَُه اُهللا تـََعاىل -ل، وإين ألعجب حني تفهم من كالم ابن عثيمني التأمُّ 

   ا.هـ .فالكمال هللا وحده! ،لك من كالم  من سبقه إليه من الشراحتفهم ذ

 يـَُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقلْ  عفا اهللا عنك لو رفقت وقلت القول األحسن كما قال ربنا تعاىل
نَـُهمْ  يـَنـَْزغُ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  الَِّتي   لكنت لألدب القرآين أوفق .  بـَيـْ

االستدراك األول ملا قلُت : ولوال محاة التوحيد من علّي  هركدما استأن  التنبيه الثالث/
ابن تيمية كما  اإلمام همن ذلك ما قالو ومل يعيبوه  ه علماء من السلف واخللف.." قد استعمل

عبداهللا بن املبارك رمحه اهللا وما أحسن قول : ٣٨١ص " مختصر الفتاوى المصرية" يف 
 تعاىل : 

  ن لنا سبللوال األئمة مل يؤم  

با القوانا                                   وكان أضعفنا 
  ا.هـ

" لوال األئمة مل يؤمن لنا سبل ... "  -رمحه اهللا  –تأمل قول اإلمام عبداهللا بن املبارك 
ابن تيمية إمامان ذا الكالم وابن املبارك و هل -رمحه اهللا  –وتأمل استحسان اإلمام ابن تيمية 

  التوحيد .من أئمة 
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(فلــوال اإلســناد وطلــب هــذه الطائفــة لــه، : ٦ص"  معرفــة علــوم الحــديث" وقــال احلــاكم يف 
وكثرة مواظبتهم على حفظـه ، لـدرس منـار اإلسـالم ، ولـتمّكن أهـل اإلحلـاد والبـدع منـه بوضـع 

   .األحاديث وقلب األسانيد ، فإن األخبار إذا تعرت عن وجود األسانيد فيها كانت برتا )

اهللا تعاىل ذكره على  منّ  قال:هالل بن العالء الرقي عن  ٨٨احلاكم أيضًا بإسناده صوروى 
وبأيب عبيد فسر غرائب  هذه األمة بأربعة قال بالشافعي بفقه أحاديث رسول اهللا 

وبأمحد  وبيحىي بن معني نفى الكذب عن أحاديث رسول اهللا  أحاديث رسول اهللا 
 ا.هـ لوالهم لذهب اإلسالم ل اهللا بن حنبل ثبت يف احملنة بأمر رسو 

 : ٤٣ص " االنتصـــــــار ألصــــــحاب الحـــــــديث" يف كتــــــاب  وقــــــال  أبــــــو املظفـــــــر الســــــمعاين
  ، ومل يقف أحد على سنته وطريقته)صلى اهللا عليه وسلم ندرس علم النيب .ولوالهم ال(.

حب  وسخلق يف النفواهللا تعاىل ): ١٠/٦٠٧وقال اإلمام ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى (
الغذاء ملا فإنه لوال حب  ،وبقاء اإلنسان ،ملا يف ذلك من حفظ األبدان ؛الغذاء وحب النساء

م ،أكل الناس تأمل قول  ا.هـ نقطع النسل، ملا تزوجوا فاولوال حب النساء .ففسدت أبدا
ع شيخ اإلسالم : لوال حب الغذاء ملا أكل الناس . وقوله : لوال حب النساء ملا تزوجوا فانقط

  النسل " 

وحنـو هـذا مـن الكلمـات الـيت ) : ٢/٤٦٨(" مـدارج السـالكين"قال اإلمام ابن القـيم كمـا يف 
عــذر جبهلــه ، أو شــاطحا معرتفــا بشــطحه ،وإال فلــوال أحســن أحــوال قائلهــا أن يكــون جــاهال يُ 

عبــد الــرزاق وأمثالــه، ولــوال (أخربنــا) و (حــدثنا)، ملــا وصــل إىل هــذا وأمثالــه شــيء مــن اإلســالم 
  ...ا.هـ

باريهــا فــواهللا  القــوسوأعــط  العنــاء): فخــل عنــك ١١/٨٢قــال الــذهيب يف ســري أعــالم النــبالء (
  لوال احلفاظ األكابر خلطبت الزنادقة على املنابر ا.هـ
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كـم فيـه     -رمحهـم اهللا–والـذهيب  هـالل بـن الرقـي وأيب املظفـر السـمعاين وابـن القـيم تأمل قول
ا .  من شبه بعباريت اليت صّدر أخونا   الفاضل استدراكاته 

  !! هؤالء األئمة على  ستدركفهل يا ترى ي 

  

  قال أخونا الفاضل :   /االستدراك الثاني

אאW 
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א،אאאאא؟< J
א J >، אאא ؟<< 

א>٢،אאK انتهى كالم أخينا الفاضل.  

على وجه إن غاية ما يف األمر أن أخانا الفاضل يرى أن ذكر ( واجلواب على ذلك: 
من استدراك صحيح فهل يصح أن يقال عنه ) ال معىن له ولنفرض أن ما ذكره  التعبد

أ ألبته ، وذلك يتضح يف مثل ) كما ذكر يف املقدمة !! فما بالك أنه ال خط هفوات كبار(
فلو قال قائل على قاعدة ما ثبت  .عية احملبة الطبفإنه يأيت عبادة هللا وغري عبادة ك ،فعل احملبة
على كون حمبة غري اهللا ولو حمبة طبعية شركًا أكرب، و تفصرفه لغري اهللا شرك ،  ،أنه عبادة

إن األفعال نوعان نوع ال يأيت  مقتضى هذه القاعدة ال توجد حمبة طبعية ، فيقال لإليضاح :
إال تعبديًا كالذبح ، ونوع يأيت تعبديَا وغري تعبدي كاحملبة ، فلذا ذكرت يف القاعدة قيد ( 

األشكال ، والذي دفع أخانا الفاضل هلذا  ) توضيحيًا وخروجًا من هذا عبدعلى وجه الت
ن حيث األصل إال ما هو االستدراك أنه نظر إىل جهة التعبد ، وأنه ال يدخل يف القاعدة م

وأنا يف كتاب القواعد نظرت إىل جهة  ) على وجه التعبدعبادة ، فلذا ال حيتاج إىل قيد ( 
. فليت أخانا يأيت تعبدياً تارة وغري تعبدي تارة أخرى  قد الفعل وأن الفعل الواحد يف الظاهر

  . كما هو له أعذر  حىت يكون ألخيه عاذراً  ؛الكرمي دقق النظر أكثر

  

  

  

   ال أخونا الفاضل: ق  الثالث/ االستدراك

Wאא 
                                                            

 .)٩٨(ص »القول السديد «وانظر ٢
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Kאא،، 
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،א>>@Kא 

 א ، ،א א  
>>אאK نتهى كالم أخينا الفاضلا    

 ،يف عبادة واحدة شرك أكرب أن الرياء احملض يرى نا الفاضل: أن أخا وخالصة ذلك
رك أصغر ، فما زاد على يسريه فهو رياء الذي هو شويذكر أن هذا هو ما عدا يسري ال

  وهو حمض الرياء . وهذا أظنه خطأ من أوجه: ،شرك أكرب

ملا حبثا أحوال الرياء مل  –رمحهما اهللا  –ابن رجب ابن القيم و أن اإلمامني  الوجه األول/
، بل يف كالم ابن رجب أنه قد يصدر من املؤمن يف األعمال الريا احملض خمرجاً من امللة جيعال
): ١/٧٩( " جامع العلوم والحكم" فقال يف  ،تعدية والظاهرة كالصدقة الواجبة واحلجامل

يصدر عن مؤمن يف فرض الصالة والصيام وقد يصدر يف الصدقة الرياء احملض ال يكاد وهذا 
 ،فإن اإلخالص فيها عزيز ،الواجبة واحلج وغريمها من األعمال الظاهرة واليت يتعدى نفعها
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كونه و ا.هـ وال خيفاك أنه ال تالزم بني حبوط العمل  شك مسلم أنه حابطوهذا العمل ال ي
  . شركاً أكرب 

أن اجلامع للرياء كله عمل العبادة ألجل رؤية الناس وهذا جيتمع فيه الرياء  الوجه الثاني/ 
فإن صرف العبادة شرك  ،هالطارئ ، فلو كان شركًا أكرب الستوى فيه يسريه وكثري و احملض 

، لكن لعدم كونه صرفًا لعبادة مل يكن شركًا أكرب ال يسريه وال كثريه  كان أو قليالً   أكرب كثرياً 
وجه كون فإن قلت قد تقرر ): ١/٨٢( " الزواجر عن اقتراف الكبائر " ، قال اهليتمي يف

هو أن  ؛يتضح ذلك مبثال :قلت ؟األصغر فما وجه افرتاقه من الشرك األكربالرياء الشرك 
لكنه يف  ،له على العمل باعثاً  يكون رياؤه سبباً  الناس إنه صاحل مثالً  املصلي حىت يقول

ويف كل منهما مل  وتارة ال يقصد به شيئاً  ،خالل ذلك العمل تارة يقصد به تعظيم اهللا تعاىل
 فإنه ال حيصل يف هذا إال إذا قصد بالسجود مثالً  ،يصدر منه مكفر خبالف الشرك األكرب

لم أن املرائي إمنا نشأ له ذلك الشرك بواسطة أنه عظم قدر املخلوق تعظيم غري اهللا تعاىل فع
فكان ذلك املخلوق هو املعظم  . عنده حىت محله ذلك التعظيم على أن يركع ويسجد

بالسجود من وجه وهذا هو عني الشرك اخلفي ال اجللي وذلك غاية اجلهل وال يقدم عليه إال 
ضعيف العاجز ميلك من معايشه ومنافعه أكثر العبد المن خدعه الشيطان وأوهم عنده أن 

فلذلك عدل بوجهه وقصده إليهم عن اهللا تعاىل فأقبل يستميل قلبهم  ،مما ميلكه اهللا تعاىل
  ا.هـ فيكله تعاىل إليهم يف الدنيا واآلخرة

ومل أر  ،اليسري/ مل يذكر لنفسه سلفًا يف القول بأن الرياء احملض هو غري الوجه الثالث
، ولشيخنا العالمة حممد بن صاحل ، بل الذي يقابل اليسري الكثري إىل هذا  أحدًا سبقه
) تعقيب على ابن القيم يف جعل ما عدا يسري الرياء ١/١٥٦( " القول المفيد" العثيمني يف 

لكن يف عبارات ابن القيم رمحه اهللا أنه إذا ذكر الشرك األصغر قال:   شركًا أصغر فقال:
ل على أن كثريه ليس من األصغر ، لكن إن أراد بالكمية فنعم ؛ ألنه كيسري الرياء ، فهذا يد



24 
 

لو كان يرائي يف كل عمل لكان مشركًا شركًا أكرب لعدم وجود اإلخالص يف عمل يعمله ، 
 –رمحه اهللا  –ا.هـ فشيخنا ابن عثيمني  أما إذا أراد الكيفية فظاهر احلديث أنه أصغر مطلقاً 

ضًا يف عمل واحد أو كثريًا يف يف عمل واحد أو أعمال حىت ال يراه شركًا أكرب لو كان حم
  .تكون األعمال كلها كذلك 

ذا ناصحاً   ،العلم الفاضل ناصحًا بسلوك جادة أهل أبا العباس وأذّكر أخانا كما ذكرين 
א، فقال: ه هذه املسألةعند حبث

  ا.هـ  אאא

  قال أخونا الفاضل : االستدراك الرابع/

אאאWF٥٥WEAאאא
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  أبي العباس نتهى كالم أخيناا 

إن يف  أن غاية ما يريد تقريره أين أخطأت يف قويل أخينا الفاضل فيما رقم أنبه قبل مباحثة
على جواز االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه مع أين  االستدالل بآية سورة القصص نظراً 

 الم الشوكاين يف أنه جائز بال خالف ،بل نقلت ك أجوز االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه
  املسألة. أصل يف هذا الدليل املعني ال يف تنازعلكن 

هللا أخمالفة داللة دليل معني على مسألة مع االتفاق على املسألة نفسها يسوغ رمي  يا
  املخالف مبا يلي :

 أنه طعن يف الثوابت . - ١

 أنه قذف بكالم العلماء على عواهنه .  - ٢

 الفهم .سوء  - ٣

 أة .اجلر  - ٤

 الفهم األعجمي . - ٥

 صاحب هوى .  - ٦

 وأخرياً أورد بيتاً : - ٧

  يقولون هذا عندنا غري جائز       
  ومن أنتم حىت يكون لكم ( عنُد )                        

ذه اآلية  على جواز االستغاثة  –وقد نقلها  –مع أن عباريت  : والظاهر أن االستدالل 
ويل كما ـ ليس فيهباملخلوق فيه نظر ... ا.ه  بل وليس فيها ولو، فعل غريي ا تضخيم وال 

  .لفظ ( عندي )

ري على نفسه ويعطي كل مسألة هون أخونا الفاضل أبو العباس الشحنيت أن يكم مت
وعلى كٍل عفا  -ويكون له أثر نافع طيب على  اجلميع له قو  قدرها من غري مبالغة حىت يقبل
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 ونا الفاضل يب أمرًا ما خطر يل ببالقد ألصق أخوعودًا إىل استدراكه ف - اهللا عن أخينا 
WKא؟ :فقال 

>>אא>W
>>K 

 אא  ا.هـ مث ذكر كالم
  أهل العلم يف دليل شرع من قبلنا .

ذه اآلية أين : أن أخي الفاضل  وخالصة الكالم يذكر أن الذي منعين من االستدالل 
ا ، مث فاه مبا مل أظنه  ذه وهو ال أرى شرع من قبلنا شرعاً لنا لذا مل أستدل  أن االستدالل 

مجع  –عفا اهللا عنه  –وهو يف الواقع ا من شرع من قبلنا ألاآلية حجة يف شرعنا باإلمجاع 
  : -بني خطئني 

، بل أراه يح ألبتهتومهه أين أقول بعدم حجية شرع من قبلنا وهذا غري صح الخطأ األول:
ن ، ومم٣، وإن كان يف االحتجاج به خالف معترب عند أهل العلم حجة إذا توافرت شروطه

 كما يف  –رمحه اهللا  –حممد ناصر الدين األلباين  احملدث ذهب إىل عدم االحتجاج به اإلمام
بأن يف االستدالل باآلية الذي دعاين إىل القول  ، وبعد هذا ٤٨ص "  تحذير الساجد "

 من أن " قواعد ومسائل في توحيد اإللهية ما ذكرته يف كتاب "هو  –وال زلت  –نظرًا 
حجة ألنه مل  - عليه السالم - موسى املستغيث وهو اإلسرائيلي ليس فعله حجة وال إقرار

استداليل  لفاضل ترك ما ذكرته من سبب يف عدميكن رسوًال بعد . والعجيب أن أخانا ا
  .!!وذهب يتوهم سبباً مل أشر إليه ولو إشارة  ،باآلية

                                                            
م قتضاء الصراط المستقي) (ا١/١٦١( وروضة الناضر ١٧٤ص  والمسودة) ١/٦٣في أصول الفقه ( اللمعانظر  ٣
 كلھا البن تيمية ). ٩٥ص  ومقدمة أصول الفقه) ١٩/٧( ومجموع الفتاوى) ١/٤١٢(
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ذه اآلية من ا الخطأ الثاني: .  الستدالل بشرع من قبلنا باإلمجاعأنه جعل االستدالل 
موسى  رسوًال ، إنه لو كان املستغيثيومها مل يكن  - عليه السالم-سى كيف يقال هذا ومو 

مية فيما بشرع بعد . وهذا ما أفاده ابن تي ألنه مل يوح إليه ؛ملا كان حجة - عليه السالم-
ن أفكالمه يقتضي  : )٢٨٢− ١/٢٨١(ملا قال " الرد على البكرينقلته عنه يف كتابه " 

 فَاْستَـَغاثَهُ  فإن قوله تعاىل ؛وال مباحة ،وال مستحبة ،االستغاثة باملخلوقني ليست واجبة
 َعَملِ  ِمنْ  َهَذا قَالَ  َعَلْيهِ  فـََقَضى ُموَسى فـَوََكَزهُ  َعُدوِّهِ  ِمنْ  الَِّذي َعَلى ِشيَعِتهِ  ِمنْ  الَِّذي

بل  ال يقتضي أنه شرع لنا وجوبا، وال استحبابا مثل هذه االستغاثة!  َعُدوٌّ  ِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ 
ليس ممن حيتج بأفعاله، بل وال يف اآلية ما يقتضي  اإلسرائيليوال يقتضي اإلباحة، فإن هذا 

ندم  ،هفقتل عدوَّ  ،ا أغاثهأن هذا املستغيث مبوسى كان مظلوما بل لعله كان ظاملا وموسى ملَّ 
 نـَْفِسي ْمتُ ظَلَ  ِإنِّي َربِّ  َقالَ   مث قال  الشَّْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  َهَذا  على ذلك وقال

 ُموَسى َلهُ  قَالَ  َيْسَتْصرُِخهُ  بِاْألَْمسِ  اْستَـْنَصَرهُ  الَِّذي ِإَذاف  مث قال  َلهُ  فـََغَفرَ  ِلي فَاْغِفرْ 
  .فشهد فيه بأنه غوي!  ُمِبينٌ  َلَغِويٌّ  ِإنَّكَ 

 :ما أناأي  ِبُمْصرِِخيَّ  أَنـُْتمْ  َوَما ِبُمْصرِِخُكمْ  أَنَا َما  وكذلك قول الشيطان ألتباعه
ولو كانت واقعة مل يكن فعل الشيطان  ،مبغيثكم وما أنتم مبغيثي، فهذا ينفي وجود اإلغاثة

 . اهـ»وإن مسي ذلك يف اللغة استغاثة ،وأتباعه دليال على جواز ذلك يف الشرع!

  

  

 تنبيهات:

حاول أخونا الفاضل أن يصرف الداللة من كالم ابن تيمية الصريح يف   :التنبيه األول
 دالل بفعل اإلسرائيلي حبجة سبب" على أنه ال يصح االست الرد على البكريكتابه " 
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أخونا  هوهذا من الغرائب ، فإن مما يعلم"  الرد على البكريتأليف ابن تيمية لكتاب " 
فكيف  ،بذكر مسائل يف فن آخريستطردون مث  ،ينًا أن العلماء يكتبون يف فنالفاضل يق

  يمية بذكر فائدة هلا تعلق باملسألة اليت ألف من أجلها .يستغرب أن يستطرد ابن ت

فيه استدالله باآلية  نقل أخونا الفاضل كالمًا البن تيمية يف كتاب آخر التنبيه الثاني:
وهذا معروف  ،أكثر من قول لعاملوهذا ال إشكال فيه فقد يكون ل ،اثةعلى جواز االستغ

 – ملسائل قول قدمي وقول جديد ، ولإلمام أمحدشائع ، فلإلمام الشافعي قوالن يف كثري من ا
يف بعض  -رمحه اهللا  – ن تيميةروايات يف كثري من املسائل ، بل لإلمام اب - رمحه اهللا 

، فكون له كالم يف معىن آية ال وأنكرهفقد كان يراه مث تراجع عنه  ،اجملازك املسائل قوالن
تأمل صراحة كالمه ملا و  القوالن صرحيني .، هذا إذا كان يعين أنه ال يكون له قول آخر فيها 

  فإن هذا اإلسرائيلي ليس مما حيتج بأفعاله ا.هـقال: بل وال يقتضي اإلباحة 

من هذين ا يعضده الدليل مب فاملوقف الشرعي األخذ إذا كان للعامل يف مسألة قوالنمث 
  .القولني

باآلية خيالف طائفة ذكر أن ما ذهبُت إليه من عدم صحة االستدالل  التنبيه الثالث:
ومن املعلوم أنه إذا كان يف مسألة  ،–جزاهم اهللا عنا خريًا  –أجالء من أهل العلم وعّدهم 

م قوالن فال يلزم أحد ، بل العربة مبا يعضده الدليل  بأحد القولني جلاللة القائلني به أو لكثر
ذه  نظر الناظر ، وتقدم ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية من أنه اليف  يصح االستدالل 
  . اآلية

كالمًا يتعلق بعبد العزيز آل عبد   -ساحمه اهللا -اضل ذكر أخونا الف التنبيه الرابع:
אاللطيف هذا نصه :  ?א  ? ? א  א? א 

Fאא٣٠אאE
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אאא
אאאא .هـ.ا  

  : وجواباً على كالمه هذا أن يقال

هو أشبه ما و ال عالقة له بالرد العلمي مل يظهر يل من كالم أخينا هذا فائدة و  أوًال :
على ال شيء وكلها ظنون ولو ترك هذا واشتغل بالرد العلمي  بناء الشواهق العاليةبيكون 

لكان خريًا له وأقوم ولذمته أبرأ ، فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن رسول 
  "  لحديثأكذب ا الظن إياكم والظن فإنقال :"  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عبد  لدة هو تعليقات على كشف الشبهات آلجعل أخونا مصدري يف هذه الفائ ثانيًا :
الرد اللطيف ، مع أين قلت يف حاشية املذكرة قبل طباعة الكتاب عند العزو ما يأيت : يف" 

" تطهير الجنانوبنحوه قال أمحد بن حجر آل بوطامي يف كتابه "  ١٤٠" صعلى البكري
للشيخ عبد العزيز بن حممد آل عبد  " تعليقات على كشف الشبهات" وانظر  ٦٢ص

  .ا.هـ ١١٤اللطيف ص

  وهو قد نقل ذلك عين كما تقدم فما غرضه إذاً .

إمنا ذكرت تعليقات على كشف الشبهات جريًا على عادة أهل العلم يف إفادة  ثالثًا :
 نفس رده علَي حني أرجع الباحث بعدة مراجع للمسألة ، وهذا قد فعله أخونا أبو العباس يف

  إىل كتاب التربك للجديع .

لعباس أن يشكرين حني حذفت كتاب آل عبد اللطيف  كان األليق بأخينا أيب ا  رابعًا :
طبعت كتايب ألنه قد ظهر يل شيء من خمالفاته الشرعية وقد رددت عليه يف شريط  عندما

إن  –ث سنوات . وسيطبع قريبًا قبل أن خيرج ما كتبه أخونا أبو العباس مبا يقرب من ثال
  . يف كتاب –شاء اهللا 
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الزلت متعجبًا من أخي أيب العباس كيف يلومين على ذكر  سعد احلميد عند  خامسًا :
فه يف احلكم على حديث بأين أنقل عن احلزبيني ـ مع أين متنيت لو أين حذفته وقررت حذ

  .بد اللطيف   طبعات الحقه ـ مث هو يعيب علي عدم حذف العزو إىل آل ع

  

ذا أختم الفصل األول ويكون ما ذكر دليًال على غريه من  من مناقشة للتنبيهات األربع و
  املسائل .
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   الفصل الثاني                         

  تنبيهات متفرقات                            

هاته يف آخر تنبي –وفقه اهللا هلداه  –أخونا الفاضل : ذكر التنبيه األول
أنه ترك ذكر مسائل ألن فيها خالفًا فقال:  א،

א،،א،؛א ا.هـ  

، وهذا  فيه اإلمجاع ما خالفتعلى تنبيهات إال المن  أنه مل يذكر هذا معىن كالمهإن 
بل  وتنجلي غرابته بالنظر يف التنبيهات األربع األول اليت مت مناقشته فيها . غريب منه جداً 
ًا شاكرًا ، منيبفيه إمجاعًا ، فأين هو حىت أرجع  تنبيهًا واحدًا خالفت هتنبيهات إين مل أر يف
ه إىل أن مرادي باإلمجاع الصحيح مما حيكيه أهل العلم املعروفون بسعة لكن مع التنب

ومل يسبق إليه كما سبقت اإلشارة إىل  ،ال ما يظنه أخونا إمجاعاً  هخرميثبت ومل  ،طالعاال
  هذا .

  

يف أعظم  - إن شاء اهللا-سأناقش أخانا الفاضل اني:التنبيه الث
التنبيهات كلها وهو قويل بعدم حصر شروط ال إله إال اهللا يف كتابة التنبيهات اليت دعته إىل  

  ال شروطاً .  سبعة شروط وأن األصح تسميتها أركاناً 

   :أبو العباس قال أخونا الفاضل

אאW 
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F١٧٤ J١٧٥WEAאאא
؟אאא

א?א?
 א   Kאאא

אאאאא א 
א אא 

אאאא
،אאאW

 א   א     א       
W 

א   Wא،  א W      
،אאאאW

אא؛אאאאאא
אKאאא 

 Jא Jא??،א؛א
Kא 

אאאWא@KאW
אאא،א ا.هـ  

حصرها أين مقر بأن هلا شروطًا ، لكن أنازع يف  - كما ترى -  أخونا وخالصة ما ذكر
إلمام العالمة عبدالرمحن بن ا هذا احلصرإليه  نسب أول منوأن  ،عة شروط أو مثانيةيف سب
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مل يرد  أن الشيخ عبدالرمحن بن حسنوذكرت يف ثنايا الكالم   ،-رمحه اهللا  –حسن 
نظر ، وذكرت أيضًا أن  انسبة حصر الشروط إليه فيهونقلت نص كالمه ، وأن  ،احلصر

بعد هذا لتنظر ما ذكره أخونا الفاضل من تنبيه و داخل املاهية . ا األوىل أن تسمى أركاناً أل
  وهو يتلخص فيما يلي:

أن دليل حصر الشروط يف السبعة أو الثمانية هو ذكر أخونا  /الخالصة األولى
אאאאאא حيث قال: االستقراء

אאאאא،،אא א
Kא 

אא?אא،אאא
אא?א،Kאא 

،אאא>K 

>   

א  א ا.هـ  

א:  أيضاً  وقال أخونا الفاضل WF؟א א E
 א WF؟א  א   א ،E אא א
א،،؛  ا.هـ  

  وجواباً على ما ذكر أخونا أن يقال:

 د، بل قد ذكرته يف أوائل كتاب القواعد عن االستقراء االستدالل بدليل مل أنازع يف صحة
 االستقراء دليل فال داعي لذكر حجية ،ثالثة اً أقسام على من مل يرض بتقسيم التوحيد الرد 
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أين أقول : حصر هذه  ، أما ثانياً: فإن حقيقة احلال، هذا أوًال ألين موافق على أنه حجه 
على  دلتقد ألن األدلة العامة  لى هذا العددالشروط يف السبعة فيه نظر بل هي تزيد ع

. وثالثاً : بالغ أخونا الفاضل يف نسبة على احملبة واالنقياد   كما دلتوالتوكل  غريها كاخلوف 
 هو - فيما أعلم  – إليهأقدم من نسب  هذه الشروط السبعة إىل العلماء احملققني مع أنّ 

وهو من علماء القرن الثالث عشر ، ويف  -رمحه اهللا  – العامل العالمة عبدالرمحن بن حسن
. ية ، وأشرت إليه قريبًا هلذكرت يف كتايب قواعد ومسائل يف توحيد اإلالنسبة إليه نظر كما 

  ؟!لماء القرن الثاين عشر ومن قبلهمع احلصر هلذه الشروط عن فأين

אقال أخونا الفاضل :  /الخالصة الثانية ، J
 א  J    א א    

،Kאא  ا.هـ  

ا  ،بشروطها إقراري تقدمقد ، و ال أقر بشروطها أين من قرأ كالم أخينا الفاضل ظن وأ
  لكن حصرها يف سبعة أو مثانية شروط فيه نظر. ،أكثر من سبعة

  واحد من السلف حصرها يف السبعة .ذا مل ينقل أخونا عن ومع ه

ذكر أخونا الفاضل األدلة على أن احملبة شرط من شروط كلمة  /الخالصة الثالثة
ألنه  ؛أبان أن العلماء مل جيعلوا اخلوف شرطًا مستقالً وهذا ماال أنازع فيه ، مث  ،التوحيد

א،،א،אداخل يف شرط االنقياد فقال: 
،Kאאא 

אWא   א ،אא א ،א ،
אKא 

אאW،א،אK ا.هـ  
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من كونه كالم برهان  من أخينا الفاضل كالم خطايب عاطفي أكثر –ظين  يف –وهذا 
وذلك أن لقائل أن يقول إن شرط احملبة يدخل يف االنقياد الذي هو إتيان  وحجة ودليل؛

فإنه من حقوق هذه  ،ومنه احملبة ، ومثل هذا يقال يف شرط القبولحبقوق هذه الكلمة 
مااحملبة والقبولمن إفراد شرط الكلمة ، فعليه ال داعي  ضمنًا يف شرط  نيدخال ، أل

حراج يقال جوابًا إل من شرط االنقياد بة والقبولوما سيقال جوابًا إلخراج شرط احمل ،االنقياد
ذا شروطاً مستقلة تضاف إىل شروط    اخلوف والتوكل وحنومها شرط من شرط االنقياد فتكون 

  . كلمة التوحيد

؛א<لفاضل : قال أخونا ا /الخالصة الرابعة
א،>אאא،،

א Jא J  ا.هـ     

حصر شروط كلمة التوحيد يف سبعة أو مثانية الشيخ وقف على أنه  نْ تقدم أن أول مَ 
، وهو من علماء القرن الثالث عشر ، فأين العلماء قبله - رمحه اهللا  –لرمحن بن حسن عبدا

سيما وهو من أو مثانية ، فَمْن سلف احلاصر المل يذكروا هذه الشروط حمصورة يف سبعة 
العلماء املتأخرين . هذا كله على القول بأن الشيخ العالمة عبدالرمحن أراد حصرها يف سبعة 

مطالب ، ومن قال باحلصر فهو -كما تقدم   –صواب أنه مل يرد احلصر وال ،أو مثانية
  .من علماء اإلسالم األولني إىل القرن الثالث عشر بالسلف 

ملا قالوا شروط كلمة التوحيد أرادوا  بأن العلماءأخونا الفاضل أفاد  /الخالصة الخامسة
بالنسبة لصنيع َمْن  ظرن . ويف هذاعىن اللغوي ال االصطالحي املنطقيبإطالق الشرط امل

ا ومها ركنان م يذكرون أركا مث يذكرون هذه  ،واإلثبات النفي :حصرها يف السبعة بدليل أ
م استعملوا االصطالح املنطقي ال الشروط  فهذا يدل على تفريقهم بني الشرط والركن وأ
ا وشروطها لفرق بينهما وال إخال أخانا لو سئل .اللغوي   !!عن أركا
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 –نازع أخونا الفاضل يف داللة كالم الشيخ عبدالرمحن بن حسن  السادسة/ الخالصة
  ، وجعل قوله " منها " بيانية ال تبعيضية .  يف عدم إفادة احلصر –رمحه اهللا 

ــــوجــــواب هــــذا أن يقــــال : إن (  ــــْن ِم ــــا حمتمل ــــان ، ومعــــىن  ة) هن ملعــــىن التبعــــيض أو البي
الكفـر مبـا يعبـد مـن دون اهللا . وحماولـة أخينـا إرجـاع التبعيض أظهر ؛ ألنه زاد شرطاً ثامناً وهو 

شرط الكفر مبا يعبد من دون اهللا إىل شرط احملبة ، كمحاولته يف إدخال شرط اخلوف والتوكـل 
ــا علميــة برهانيــةيف االنقيــاد ، وهــي حمــاوالت خطابيــة عاطفيــة أكثــر مــن ك ، والزم ذلــك أن و

م هـذا أن يرجـع الشـروط كلهـا إىل االنقيـاد ، يدخل أكثـر الشـروط السـبعة يف بعضـها ، بـل الز 
א: ألنه عرف االنقياد بقوله وال يبقى هلذه الكلمة الطيبة إال شرط واحد وهو االنقياد ، 

אאאא،א،א
Kא 

אאW،א،אKخـــالص والعلـــم وغريمهـــا مـــن اإل شـــرط ا.هــــ فـــإن
  حقوق هذه الكلمة . شروطها وهو من

ومــا زاد  ،الســبعةالتوحيــد  كلمــةفاضــل أن بــني شــروط  لبســاً عنــد أخينــا ال أورث ولعــل ممــا
مــن بينهــا مــا لــه شــرط زائــد علــى الســبعة أدخلــه يف أحــدها جبــامع ، فــإذا ذكــر  ارتباطــاً  عليهــا
قــال وقــد ،  -كمــا تقــدم   –ذا الزم لــه يف الشــروط الســبعة فيمــا بينهــا ، ومــا تنبــه أن هــارتبــاط

ــــون الموحــــدينالشــــيخ عبــــدالرمحن بــــن حســــن يف "  ــــه  –"  قــــرة عي : -وقــــد نقلــــه يف تنبيهات
  والصدق واإلخالص متالزمان ال يوجد أحدمها بدون اآلخر ا.هـ

يـة الشـروط أن معـىن زائـد علـى بق هأنه كلمـا ذكـر لـه شـرط وفيـ على أخينا املفرتض وكان
  له ارتباط ببقية الشروط . كان  جيعله شرطاً مستقًال ، وإن
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אقال أخونا الفاضل:  الخالصة السابعة/  
،>؛אא،،

،>אK ا.هـ  

  اعرتض أخونا الفاضل بأمرين:

  بعض األعمال الظاهرة . األمر األول:

  بكل األعمال الظاهرة . األمر الثاني:

اعرتاضــه بــبعض األعمــال الظــاهرة، كــرتك الصــالة مــثًال ؛ فهــو مــن املســائل املختلــف أمــا 
  فيها ، ومجهور أئمة املذاهب األربعة على أن تركها ليس كفراً .

أما اعرتاضه برتك كل األعمال فليس مما حنن فيه؛ ألن مثل هـذا إمنـا يـذكر عنـد الكـالم و 
أن يعـرتض بعـدم ذكـري  على اجلنس ، وحبثنا يف األفراد، ولو كان حبثنا يف اجلنس لكـان األوىل

كــل أعمــال القلــوب، فأهــل الســنة جمموعــون إمجاعــاً مســلماً بــه عنــد اخللــف والســلف أن   لــرتك
  تركها كفر .

  

نقل أخونا الفاضل كالمي يف كتـاب " القواعـد " مـن  التنبيه الثالث/   
وا املشركني يف طلـب الشـرك،  اجعل لنا ذات أنواطأن الصحابة ملا قالوا: (   –مث ذكـر ) شا

ة املشـركني يف طلـب   –وفقه اهللا  م وقعوا يف مشـا كالماً طويًال ويف آخره أقر مبا ذكرُت من أ
،אאא فقال :الشــرك،

א،>אאKفـال أراه   .ا.هــ
؟ أيف كالمـه سـقط ؟ أم مل أو اعرتاضـه  خالف ما ذكرت قيـد أمنلـة . فـال أدري مـا وجـه تنبيهـه

    .هل هذا التنبيه يدخل يف مجلة اهلفوات الكبار؟!فعلى كٍل ذا؟!! و أفهم مراده؟ أم ما
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عـن بعضـهم أن كبـار الصـحابة مل يكونـوا  ذكـرتُ  التنبيه الرابع/
يف  كنـه ال يصـح، فقلـتليتربكون بذات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف املسـألة حـديث 

ـــا: القواعـــد  ـــذا احلـــديث أن كب ر الصـــحابة، مل يكونـــوا يتربكـــون ولعلـــه يغـــين عنـــه االســـتدالل 
  ا.هـ كما ذكر ذلك بعضهم    -صلَّى اهللاُ َعليِه وَعلى آلِِه وَسلَّمَ  -بذات رسول اهللا  

فعــارض أخونــا بــأن األدلــة املنقولــة عــن الصــحابة يف التــربك بذاتــه مل تفــرق بــني صــحايب 
  .. اخل ، وهذا فيه وجاهة، لكن حيتاج إىل تأمل أكثر . وصحايب

אאا: قال أخون Jא Jאא J
א J،،אאא،

א،א،א؛אא Jא
 Jא Jא

 Jא،א،
>אאKهـא.  

س منــزع مـن إيـراد يف غـري حملـه وال داعـي لـه، ألنـه لـيإيراد أخينا أيب العباس هلـذا الكـالم 
كــالم قــال : إن الصــحابة الكبــار مل يكونــوا يتربكــون بــذات رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم و 

حـرى مـن األوىل و بالعبـادة األ ؛ وهـو االنشـغال-إن صـح  –واضح يف  بيـان السـبب الشاطيب 
): فهو مشـعر بـأن األوىل تركـه، وأن يتحـرى مـا ١/٤٨٦" ( االعتصامقال يف "  التربك، حيث

 عـــن الـــبعض ، مث لـــو قـــدر أن مـــا ذكرتـــه آلكـــد واألحـــرى مـــن وظـــائف التكليـــف ... ا.هــــهـــو ا
   خطأ، فهل هذا من اهلفوات الكبار؟! .
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نقـل أخونـا الفاضـل عنـد التنبيـه السـابع مـا ذكرتـه  التنبيه الخامس/
אאא: حيث قلـت ٧٧" ص القواعديف " 

אאK؛א،
،

،
אאKא 

WאWA،E>>Fא
@K> 

אאא>؟אא،
אא>؟K 

Kאאא؟< 

Kא،،؟< 

א>K 

  الم أخينا الفاضل .انتهى ك

أمل  نســـب إّيل إقـــرار مـــا زعمـــوه كرمـــاً،  مـــا الـــذي أصـــاب أخانـــا حـــىت –أمي اهللا  و –ال أدري 
ا .-بزعمه  –أقل: لكن يريد إظهار الكرم  فلسـت شـاكاً يف حرمـة هـذا ، مث بعد ذلك يرمي 

 رة الــيتيف مثــل هــذه الصــو  الفعــل فضــًال عــن زعمــه كرمــاً مســتحباً ولكــن أخــالف يف التكفــري بــه
وذكـــر الشـــيخ إبـــراهيم :  قـــال النـــووي  علـــى غـــري وجـــه التقـــرب وإليـــك كـــالم بعـــض أهـــل العلـــم

املــروزى مــن أصــحابنا: أن مــا يــذبح عنــد اســتقبال الســلطان تقربــاً إليــه أفــىت أهــل خبــارة بتحرميــه 
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كــذبح ألنــه ممــا أهــل بــه لغــري اهللا تعــاىل . قــال الرافعــى: هــذا إمنــا يذحبونــه استبشــاراً بقدومــه فهــو  
  ٤العقيقة لوالدة املولود ومثل هذا ال يوجب التحرمي واهللا أعلم ا.هـ

وقــال ســليمان بــن عبــداهللا بعــد أن نقــل كــالم النــووي : إن كــانوا يــذحبون استبشــاراً كمــا ذكــر  
  ٥الرافعي فال يدخل يف ذلك ، وإن كانوا يذحبونه تقرباً إليه فهو داخل يف احلديث ا.هـ

فيمـا أخـرج  صـدق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمبأخيـه املنصـوح و وليت أخانا الفاضل رفـق 
الرفق ما كان في شيء إال زانه، وما نزع من شيء  ": -رضي اهللا عنهـا–مسلم عن عائشة 

  !! .صوابُ الو  رفقُ ال ا كان حقاً، فكيف إذا نزع منههذا إذإال شانه " 

  

 الو لـجعـل قـول الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم:"  التنبيه السادس/
لـوال أنـا لكـان عمـي فـي الـدرك األسـفل مـن " نظـري قولـه :"  أني أخرجت منك ما خرجت

 اللـو أمـا األول " " ، وال سواء؛ ألن احلديث الثـاين يف إضـافة الـنعم، وهـو املـراد ببحثـه،   النار
: -عفــا اهللا عنــه  –قــال حيــث  " ففــي إضــافة الــنقم . أنــي أخرجــت منــك مــا خرجــت

אאאWאא Jא
 JאאxzWAאא

אא@KKKאK ا.هـ  

  

ثالث  اذ اخليوط واحللق لهأن اخت ذكرتُ  التنبيه السابع/  
אא،אאW: ١٣٣" ص القواعدحاالت، فقلت كما يف " 

                                                            
 ) .١٣/١٤١شرح مسلم (  ٤
 ).١/٢٧٥،  وانظر القول المفيد ( ١٩١التيسير ص ٥
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 Wא א אא א  
Kא 

א א   Wא א 
Kאאאא 

אאWאא
KKKKא 

قاد أن اهللا هو املسبب، فقال يف تقيد باعتأن بأن احلالة الثالثة البد اعرتض أخونا ف
؛אW?אא?Wאאالتنبيه التاسع من تنبيهاته: 

א  ،א    א א א   ،א 
אא؛אא،א،אא

א،א،אAאא@F١L١٨٢EK 

Kאא،א،אאאאKهـא  

معتقدًا بأن السبب هو لثالثة بقيد ( ا ن وجوب تقييد احلالم –وفقه اهللا  - وما ذكره     
) غري وارد حبال ألن مفهوم التقسيم لغة وأصوليًا أنه إذا قسم أمر إىل أقسام؛ فالقسم اهللا 

األول غري القسم الثاين، واألول والثاين غري الثالث، فما أوجب ذكره هو مذكور يف القسم 
اللة مفهوم التقسيم، فإنه إن مل األول، فال داعي من ذكره يف القسم الثاين أو الثالث بد

  يعتقد أن اهللا هو املسبب يرجع إىل األول وقد ذكر .  

حرتاز مع أنه معلوم وبعد هذا لو سلم بصحة هذا التنبيه الذي هو تكميل يف اللفظ واال    
  ، فهل يصح أن جيعل من اهلفوات الكبار !! -كما تقدم   –بداللة التقسيم 
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–אאنا الفاضل: قال أخو  التنبيه الثامن/
?אא?א  א

אאאא: ٧٢ ال يصح ،فقلُت صא
אאאא،אא

אא،،،א
אא  ا.هـ  

Wمث قال:   אא > א ، א
אאא،אא

F٧١،E>،אK ا.هـ  

 قواعد كتايب يما يقدر عليه، بل ذكرت أدلته يففلست منازعًا يف صحة رجاء املخلوق ف
ذا الدليل املعني. وأخونا الفاضل  ، وإمنا النزاع يف صحة يف توحيد اإلهلية  –االستدالل 

ذه اآلية على  –بارك اهللا فيه  جواز الرجاء من املخلوق بدليل أن ادعى صحة االستدالل 
  جائز. رجاء املخلوق

على حكم الرجاء الذي  قوم صاحل مناقشيت لصحة االستدالل بآيةأيها األلباء ما عالقة     
ذا الدليل ، وهل إذا ثبت  حنن متفقان على حكمه وإمنا خمتلفان يف صحة االستدالل عليه 

حكم جاز االستدالل عليه بكل دليل وإن مل يكن فيه داللة ، فهل يصح ألحد أن يستدل 
  .على جواز الرجاء بسورة اإلخالص أو آية الدين حبجة أنه جائز بأدلة أخرى ؟!!

فيما ذكر من عدم صحة االستدالل  أخينا الفاضل صواب تنبيه –جدًال  –فرض ولن
  من اهلفوات الكبار؟!! .  مثل هذا جيعل ، فهلوالنتيجة ذه اآلية مع موافقيت يف احلكم
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ذكر كالماً  د تنبيه أخينا الفاضل اخلامس عن التنبيه التاسع/
 القواعدذكرت مرادهم يف كتاب " قد م، و طويًال يف بيان مراد األئمة خبوف السر. وهذا معلو 

" الذي كتب عليه تنبيهاته، فأطال فيما ال حاجة إليه ، ألنا متفقان عليه، وإمنا خالصة ما 
أوردته هو استشكال عن وجه تسمية هذا النوع من اخلوف خبوف السر ليس غري، مث 

" ص  القواعديف "  قلتُ ففتعاملوا به، يف ذلك الزمان احتملت أن يكون اصطالحًا شائعًا 
٦٧ :אאW؟אא،

؛אW،א
א     א  א א   א  א Kא ،

אא
א؛אאא،،א ا.هـ  

من أن يكون  وأخونا الفاضل مل يأت جبواب ملا استشكلت زيادة على ما احتملتُ 
ذا، لكنهمعروفًا يف زما אبالغ يف القيل غري احلسن، فقال:  –يغفر اهللا له  – م 

אאאא،>>K 

אא> 

    انتهى كالمه .  

  من اهلفوات الكبار ؟!! نفرض صحة تنبيهه، أخمالفة هذا التنبيهمث ل

  

ذكر أخونا يف تنبيهه الثامن ما يؤكد ما ذكرُت  التنبيه العاشر/
١٣١–אאWمن حيث ال يدري، وإليك نص كالمه قال: 
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?אא?Wאא?
  ،א אא  ?א?א ،?א

Kאא 

W? א א ،אא א
>?אK 

،   א  ?? ، א Wא 
K،??א 

אא،א،،
،،?א??א?،،א

،א،א،א،،
>אאא?א?אאאאK انتهى كالم أخينا .  

الحظوا أن غاية ما ذكرُت هو األصح ونص عباريت:  وأظن األصح لفظ " ظن الشيء 
فلم أخطئ لفظ ( وجعل ) هذا أوًال ، أما ثانياً: فرجع من حيث ال يدري إىل ما  " ا.هـ

א: معلًال بأن التعبري جبعل هو الصحيح وأرجع تفسري ( جعل ) إىل الظن فقالذكرُت 
א،،א،
א، ً◌ ا.هـ  

بني ( صري ) و ( ظن )  همما فرق ب   العباس أنمما أستنكره على أخينا أيب أما ثالثاً  
إن ( ظن ) و (  دون األول، أمثل هذا يقال فيما حنن بصدده ؟!! اً الثاين قلبي جعل أنهو 

ما قلبيني ، لكن  ا ميرتتب عليهجعل ) اليت مبعىن صري يف قاعدة األسباب ال خيتلف يف كو
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?א?א،אאאא: عمل ظاهر، فقول أخينا يف تنبيهاته
>אאK. ا.هـ ال معىن له  

  يكون هذا من اهلفوات الكبار ؟!! .فأ مث لنفرض صحة تنبيهه

  

استشكلُت يف كتايب " القواعد " تسمية علم  التنبيه الحادي عشر/
ذا االسم ، وذكرت أن الشيخ سع ذا االسم وذكرُت أين ال أدري ماوجه تسميته  داً التأثري 

احلميد رجح أن اخلطأ يف لفظة " يسرتقون "  من هشيم ال سعيد بن منصور، فعقد أخونا 
الفاضل يف رده علَي  يف ما ذكرت صفحات  وحتت : التنبيه احلادي عشر، والتنبيه الثالث 

  عشر ، وبني سبب التسمية فيما ظهر له، واختار أن اخلطأ من سعيد بن منصور ال هشيم.

ثل هذين التنبيهني يقال : (هفوات كبار ) والعجيب أنه قال يل : فهل يا ترى يف م
  جزاك اهللا خرياً أن قلت يف هذا املوضع ال أدري .

  

إن مما جريت عليه غالبًا يف   التنبيه الثاني عشر/
ظهر يل بكتابته، أنه إذا  ة "ويف غريه مما مّن اهللا عليكتاب"قواعد ومسائل يف توحيد اإلهلي

ض املسائل اليت  يكون فيها أخذ ورد أن أقول عند خمالفة أحد أئمة عصرنا يف بع بالدليل  
الكبار كشيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ، واإلمام حممد ناصر الدين األلباين ، 

قال بعض الفضالء أو   -رمحهم اهللا رمحة واسعة –وشيخنا اإلمام حممد بن صاحل العثيمني 
ذلك مث أبني ما ظهر يل من صواب بالدليل ومل أمسهم احرتاماً  بعض فضالء العصر، وحنو

م معنيون لعلمه بكالمهم، م الذي إذا وقف على كالمي  قد وتأدبًا . وطالب العل يدري أ
م معنيون . –فيما أظن  –ومن مل يعلم كالمهم  فليس من الفائدة    أن يدري أ
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نتاج  وهذا الذي أفعله هو صيباً،ه أنه ال يلزم من خمالفيت هلم أن أكون ممع التنب
وهذا   تربيتهم لنا الرتبية الطيبة من أن العربة مبا يظهر للناظر من دليل، وأنه ال أحد معصوم

  مع حفظ جناب أهل العلم ومكانتهم .    كله

  

ختم أخونا تنبيهاته بالتنبيه الثامن  التنبيه الثالث عشر/
" الذي دافعت فيه عن هذا  فه من اإلرجاءاإلمام األلباني وموقعشر، وهو على كتايب " 

" ،الذي كتب تنبيهاته عليه  فلعل  قواعد ومسائل في توحيد اإللهيةاإلمام ال على كتايب " 
  و يكون الكالم على هذا التنبيه يف طبعة الحقة للكتاب .  –أن ييسر  –اهللا 

أورد أخونا الفاضل تنبيهات  /الرابع عشربيه التن      
ما أرى فيه وجاهة يف الطبعة الالحقة ، وأثبت ما ظهر يل  - إن شاء اهللا  – أخرى سأناقش

  . –إن شاء اهللا  – وابه أبّني وجه رده صوابه وما مل يظهر ص

  واملؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه الناصحني . 

  

أرى أخانا الفاضل عاب علّي ملا رجحت  /التنبيه الخامس عشر
  بعض األقوال بأن أورد بيتاً :

  )!دُ نْ عِ ( مْ كُ لَ  ونَ كُ  يَ حىتَّ  أنتمُ  نْ ومَ              ائزٍ جَ  ريُ ا غَ نَ دَ نْ ذا عِ هَ  ونَ ولُ قُ يَـ 

م فال  عن مع أن َمْن رجح قوًال مراعيًا طريقة أهل العلم يف االجتهاد وهو مل خيرج جاد
  يعترب عيباً .
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، ال يقر عليهضًا ، بل زاد بأن خاض يف املسائل خو رأيته وقع فيما عاب على أخيه به مث
يه معاملة ما ال فعامل ما يسوغ اخلالف فمل مييز بني املسائل االجتهادية واخلالفية وذلك بأن 

لول ملا صنف كتاباً يف   ، وما أحسن كلمة اإلمام أمحد ملا قاليسوغ اخلالف فيه لسعيد بن 
لم وفضله : مسه كتاب السعة . وأخرج ابن عبدالرب يف جامع بيان العاملسائل اخلالفية 

) عن القاسم أنه قال: لقد أعجبين قول عمر بن عبدالعزيز : ما أحب أن أصحاب ٢/٩٠٢(
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل خيتلفوا ألنه لو كان قوًال واحدًا كان الناس يف ضيق ، 
م ، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان يف سعة " وقال أبو عمر رمحه  م أئمة يقتدى  وإ

  فيما كان طريقه االجتهاد ا.هـ اهللا: هذا

 وزاد أخونا وبالغ بأن صار حيكي إمجاعًا مع أن هذا مما اختص به قلة من العلماء
  االطالع . املعروفني بسعة 

  

  ما يلي:  وأخيرًا خالصة تنبيھات أخينا أبي العباس

ا مثانية عشر تنبيهًا ، والتنبيه الثامن عشر ليس له تعلق الخالصة األولى   بكتاب " : أ
القواعد " وإمنا بكتاب " اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء "، والتنبيه األول راجع إىل التنبيه 

ة عشر تنبيهًا على كتاب " قواعد . فيصري عدد تنبيهاته ست-كما تقدم بيانه–لثالث عشر ا
العلم  ومسائل يف توحيد اإلهلية " الذي عدد أوراقه أكثر من مخسني ومائتني صحيفة ، مع

  .بالنقل والتحرير أن خطه صغري والصحيفة مليئة 

: وجه التسمية وهي ثالثة تنبيهات مل أر يف تنبيهاته تنبيهًا وجيهًا إال الخالصة الثانية:  
" . بقول " ال أدري ما وجه التسمية بعلم التأثري، ومل أكن جزمت بشيء، بل كنت مستفهماً 

موم املتربكني بذوات النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما والقول بأن كبار الصحابة داخلون يف ع
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والقول بأن الوهم يف لفظ(يسرتقون) من .- كما تقدم  –انفصل عنه ، وهذا حيتاج إىل تأمل 
  سعيد بن منصور ال من هشيم بن بشري .

ا شاكر ، وبصادق الدعاء له سائل . فقد رأيته يطلب شكره ملا قال عند وأنا له فيه 
:  التنبيه اخلامس  ؛A  א   א @>Kא 

   אא،אא א      ، 
א،>אאK خينا الفاضل .انتهى كالم أ  

 ال اللَّهِ  ِلَوْجهِ  نُْطِعُمُكمْ  ِإنََّما  ل كما قال تعاىلوطلبه الشكر حق له، ولو تركه لكان أكم 
يف قاعدة  كتابه  ، وانظر ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ُشُكوراً  َوال َجَزاءً  ِمْنُكمْ  نُرِيدُ 

  التوسل والوسيلة.

جه أنه يف تنبيهه السادس عشر قرر ما قررته متاماً، فال أدري ما و :  الخالصة الثالثة     
  ذكره، وقريباً منه التنبيه الثامن . 

أن تنبيهاته الباقية وهي أربعة عشر تنبيهًا لو صحت ال يستحق أن  الرابعة: الخالصة    
أكثر  هيقال فيها ( هفوات كبار ) بْله أن تستحق تشنيعه وحطه الشديد على أخيه كما أبنت

  !!يف مظانه .
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  تمة الخا                              

  

  : هذه الرسالة بعدة مهمات –بتوفيق اهللا  –وأختم 

 –وفقه اهللا  –أن أخانا الفاضل أبا العباس الشحري المهمة األولى/ 
، فقد أجرى اهللا على يد -رمحه اهللا  –من بركة دعوة اإلمام العالمة احملدث مقبل الوادعي 

إىل أن وصل إىل بالد بالدول العربية  مروراً هذا اإلمام خريًا كثريًا يف بالد اليمن، بل وتعداها 
  أوربا وأمريكا .أفريقيا وآسيا و 

به منارة التوحيد والسنة ، فصرب واصطرب وضحى يف  وقد رجع إىل بالد اليمن فرفع اهللا   
  . حياته وبعد مماته كثر مثرها وحسنا ، فأراه اهللا كثرياً من مثرة دعوته يف مالدعوة إليه

هذا اإلمام، فكم أمحرت  ما أجنزه أو حققه لفيون يف اليمن علىفليحافظ إخواننا الس   
ا من أهل البدع ألوف .   هلا أنوف، وحنق 

وال أستبعد أن يدس أهل البدع بني صفوف هذه الدعوة املباركة يف اليمن وغريها     
ساً با وأمريكا، أناأور  ودول واجلزائر وليبيا والسودان واإلمارات ية والشام والكويتكالسعود

  من الصوفية واحلزبيني وغريمها ؛ ليفرقوا الصف وميزقوا الشمل .    من أهل البدع

ألن  السلفية يف اليمن ويف غريها أهلإخواننا القائمون بالدعوة  –بعون اهللا  - لكن 
يكونوا دعاة جتميع على السنة؛ بأن يصدقوا الدعاء والتعلق باهللا؛ لريشدهم ملا يرضيه، ويكثروا 

ح يف فيما بينهم، وأن يتطاوعوا وال خيتلفوا، وأال يلتفوا حلظوظ نفوسهم، فإن الفالاملشاورة 



54 
 

ى اهللا نبيه داود خمالفة هواها وازدرائها  هوى النفس كما قال  إتباععن  -عليه السالم–فقد 
 اْلَهَوى تـَتَِّبعِ  َوال اْلَحقِّ بِ  النَّاسِ  بـَْينَ  فَاْحُكمْ  اْألَْرضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعْلَناكَ  ِإنَّا َداُودُ  يَا تعاىل 

 يـَْومَ  َنُسوا ِبَما َشِديدٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  َيِضلُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  فـَُيِضلَّكَ 
م فإن دين اهللا قائم على  ، اْلِحَسابِ  وأن يراعوا املصاحل واملفاسد يف عالج أخطاء إخوا

  تكميلها ودرء املفاسد وتقليلها .جلب املصاحل و 

ا .    أسأل اهللا مبا هو أهله أن جيمع كلمة السلفيني على احلق يف شرق األرض وغر

  

اننا إن هناك فرقًا كبريًا بني اخلالف مع بعض إخو  /المهمة الثانية
، وبني اخلالف مع بعض أهل البدعة من الصوفية والشيعة أهل السنة ما داموا أهل سنة

ؤالء احلزبيني ه خالفوغريهم ، فإن  والتبليغيني رة واحلزبيني من اإلخوان املسلمنيواألشاع
 ، وليسخالف عقدي ال يسوغ اخلالف فيه والتبلغيني مع أهل السنة من اإلخوان املسلمني

يف جزئية بل كليات فخالفنا مع املبتدعة خالف عداء وبغضاء ، كما هي طريقة سلفنا 
مي وإصالح فيما يسوغ اخلالف ل وتقو إخواننا فهو خالف تكميالكرام خبالف خالفنا مع 

وينبه الناس   وجيزم خبطئه ،فهو زلة ال يتابع عليها ،فيه . وما ال يسغ اخلالف فيه وهو جزئي
   . أو تشويش عليه إىل ترك متابعته على خطئه هذا املعني من غري تزهيد فيه

يف السنة للخالل : إخراج الرجل  –ه اهللا رمح –ويف املقابل ال يبدع كما قال اإلمام أمحد 
وكان القاضي ): ١٢/٤٩٢( "الفتاوى " من السنة شديد ا.هـ وقال اإلمام ابن تيمية يف

شريح ينكر قراءة من قرأ ( بل عجبُت ) ويقول : إن اهللا ال يعجب ، فبلغ ذلك إبراهيم 
: ( بل نه وكان يقولكان عبد اهللا أفقه مالنخعي فقال : إمنا شريح شاعر يعجبه علمه ،  

عجبُت ) . فهذا قد أنكر قراءة ثابتة ،وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ، واتفقت األمة 
  ا.هـ على أنه إمام من األئمة
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ان املسلمني وغريهم وليس ألهل البدعة من الشيعة والصوفية وأهل التحزب من اإلخو 
االفرح والتشم ين اهللا الذي خلقنا من أجله ، فهي من من القيام بد ت مبثل هذه الردود ، أل
قال: قال رسول اهللا صلى  -رضي اهللا عنه-متيم بن أوس الداري عن أيب رقيةيحة مجلة النص

وألئمة  ولرسوله ولكتابههللا " قلنا: ملن . قال:"  الدين النصيحةاهللا عليه وسلم :" 
النهي عن املنكر " أخرجه مسلم ، وهي من مجلة األمر باملعروف و  المسلمين وعامتهم
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيـْرَ  ُكْنُتمْ   الذي قال اهللا فيه  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتـَنـْ

 " إعالم الموقعين، كما أفاده ابن القيم يف "والقول املرجوح منكر من وجه  بِاللَّهِ  َوتـُْؤِمُنونَ 
)٤/١٣٢(.  

 َعنِ  َوَأْعِرضْ   مشت من مشت فاهللا يقوللو دنا إذا قمنا برضا اهللا و هللا ما أسع فيا
هذا من جهة أما من جهة أخرى   يُوِقُنونَ  ال الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّنَّكَ  َوال  وقال   اْلَجاِهِلينَ 

فإن هذه الردود ردود تكميل وإصالح وتقومي وهي طريقة للكمال البشري ، وقد كان سلفنا 
ذ ه الردود حىت فيما يسوغ اخلالف فيه ، وقد أورد اإلمام ابن عبدالرب يف كتابه " قائمني 

ذكر الدليل من أقاويل  ) حتت باب٢/٩١٣" آثارًا يف ذلك ( جامع بيان العلم وفضله
فيه  السلف على أن االختالف خطأ وصواب يلزم طالب احلجة عنده ، وذكر بعض ما خطّأ

  عض عند اختالفهم ا.هـبعضهم بعضاً وأنكره بعضهم على ب

  

إن من أهم املهمات أن يعتين طالب علم أهل  /المهمة الثالثة
 السنة السلفيني بدراسة مسائل التوحيد واالعتقاد ؛ دراسة حتقيق ومتحيص ، وأن يتمكنوا

رمحه اهللا ،  –" لإلمام حممد بن عبدالوهاب  كتاب التوحيدأشد التمكن فيقرؤوا "  فيها
" " و قرة عيون الموحدين" " و فتح المجيد" " و العزيز الحميدتيسير وشروحه كـ "
 الدرر السنية" أئمة الدعوة النجدية السلفية كـ " . وأن يكثروا من قراءة كتب القول المفيد
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مصباح على املخالفني كـ"  " ، وكتب الردود اليت أفردوها الرسائل والمسائل النجدية"" و
" . ويقرؤوا   القول الفصل النفيس" وكتاب "  ديسالتأسيس والتق" وكتاب "  الظالم

، ويقبلوا " للهندي حممد بشري السهسواين، فما أحسنه من كتاب صيانة اإلنسانكتاب "
، فيقرؤوا العقيدة -رمحه اهللا  –بكليتهم على كتب اإلمام احملقق شيخ اإلسالم ابن تيمية 

" وشرح شيخنا العالمة  الندية الروضة" و"  التنبيهات السنيةالواسطية وشروحها مثل " 
" فهو  التدمرية" ويتفهموا كتاب "  الفتوى الحمويةحممد بن صاحل العثيمني ، ويقرؤوا " 

درء " و"  منهاج السنةخالصة ردوده على املتكلمني ، مث يقبلوا على كتبه العظام مثل " 
"جمموع فتاواه" " و الجواب الصحيح" و"  بيان تلبيس الجهمية" و" تعارض العقل والنقل

  " وكل ما تيسر من تأليفه وتصنيفه .ةقامالست" و" ا األخنائية" و"  الرد على البكريو"

" مع خمتصرها ، ويقرؤوا  الصواعق المرسلةويقرؤوا كتب اإلمام ابن القيم ومن أنفسها " 
ثل م " البن أيب العز احلنفي ، مث بعد ذلك ينهلوا من علم السلف وكتبهم شرح الطحاوية" 
" و" للخالل  السنة" لآلجري وكتاب "  لشريعة" و" ا والصغرى" "  اإلبانة الكبرى" 

" البن منده ،  اإليمان" البن خزمية و"  كتاب التوحيد" لعبداهللا بن اإلمام أمحد و"  السنة
 الرد على بشر المريسي" و"  الرد على الجهميةوكتايب اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي " 

أنفس الكتب وأقواها حجة وبياناً للمحجة . وقد أوصى اإلمام ابن تيمية تلميذه  " فهما من
ما .   ابن القيم 

وما تيسر من كتب أئمة السنة السابقني والالحقني ، فإن من وفق هلذا مع الضبط 
  والتحرير ، وفق خلري كثري .

    فهلموا إىل ذلك يا شباب السنة فما أحوج السنة وأهلها إليكم .
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  نوعان: ختلف فيهااملسائل الشرعية امل /لمهمة الرابعةا

/ ال ينكر وال يعنف فيه على القائل، وال يلزم برتكه، أما القول نفسه  النوع األول
فللمجتهد املخالف أن يبني ضعفه وكونه مرجوحاً، هذا النوع هو املسمى عند العلماء 

. وهو كل قول مل خيالف إمجاعًا أو الفأو باملسائل اليت يسوغ فيها اخل باملسائل االجتهادية
  سنة ظاهرة صرحية . 

/ ينكر ويعنف فيه على القائل، ويلزمه من له والية برتكه، والقول نفسه يرد  النوع الثاني
ويبدع، وهذا النوع هو املسمى عند العلماء باملسائل اخلالفية، وهو كل قول خيالف إمجاعاً أو 

 "بطالن التحليليف كتاب "  –أي ابن تيمية  –: وقال سنة ظاهرة صرحية،  قال ابن مفلح
قوهلم: ومسائل اخلالف ال إنكار فيها ليس بصحيح، فإن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول  –

فإن كان القول خيالف سنة أو إمجاعًا قدميًا وجب إنكاره  ،باحلكم أو العمل: أما األول
ان ضعفه عند من يقول املصيب واحد وهم وفاقاً، وإن مل يكن كذلك فإنه ينكر، مبعىن بي

عامة السلف والفقهاء . وأما العمل إذا كان على خالف سنة أو إمجاع، وجب إنكاره أيضاً 
حبسب درجات اإلنكار كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ املختلف فيه، وكما ينقض 

كن يف املسألة حكم احلاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا مل ي
ا جمتهدًا أو مقلداً. وإمنا  سنة وال إمجاع، ولالجتهاد فيه مساغ، فال ينكر على من عمل 
دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد، كما 
اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه األئمة أن مسائل االجتهاد، ما مل يكن 

ها دليل جيب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح ال معارض له من جنسه فيسوغ في
قال أبو و    ٦االجتهاد لتعارض األدلة املقاربة، أو خلفاء األدلة فيها .ا.هـ –إذا عدم ذلك  –

املظفر السمعاين: فأما الضرب الذي ال يسوغ فيه االختالف، كأصول الديانات من التوحيد 
عز امسه، وهي تكون على وجه واحد، ال جيوز فيه االختالف، وكذلك فروع  وصفات الباري

                                                            
 . ١٨١) وانظر كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل ص  ١٩١/ ١اآلداب الشرعية ( ٦
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ا بدليل مقطوع به، مثل الصالة والزكاة والصوم واحلج، وكذلك  الديانات اليت يعلم وجو
املناهي الثابتة بدليل مقطوع به، فال جيوز اختالف القول يف شيء من ذلك . فأما الذي 

لديانات إذا استخرجت أحكامها بأمارات االجتهاد يسوغ فيه االختالف، وهي فروع ا
ومعاين االستنباط، فاختالف العلماء فيه مسوغ، ولكل واحد منهم أن يعمل فيه مبا يؤدي 

    ٧إليه اجتهاده ا.هـ

وقال ابن القيم: وهذا يرد قول من قال: ال إنكار يف املسائل املختلف فيها، وهذا خالف 
  ٨ا.هـ…ن أئمة اإلسالم قال ذلكإمجاع األئمة، وال يعلم إمام م

  إذا فهمت ما سلف عرفت أن املخالفني يف الباب طائفتان : تنبيه /

شددت على خمالفها يف كل مسألة متنازع فيها حىت عاملت املسائل االجتهادية  األولى /
  معاملة املسائل اخلالفية وهذا خطأ كما تقدم .

ية معاملة املسائل االجتهادية، فلم تنكر ومتيعت وعاملت املسائل اخلالف فرطت الثانية /
  على من وقع يف مسألة خالفية بزعم أن لكٍل وجهة نظر.

شدد يف هذه التنبيهات وجعلها هفوات   –عفا اهللا عنه  –وأخونا الفاضل أبو العباس 
مما ذكر يف أوائل تنبيهاته :و بل  وأغلظ يف القول وشدد كباراً   א 

Kאא،> 

א
אאאK؟ 

K؟؛אא .   انتهى كالم أخينا  

                                                            
  )٦٢/ ٥قواطع األدلة في أصول الفقه (  ٧
  )٢٩٩/ ٣أعالم الموقعين (  ٨
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اليت هي عن مسالك أهل العلم أجنبية بغي ألخينا أن يسلك هذه الطريقة وما كان ين
نصيحة سر بينه وبني رضية ، والعجيب أنه كتبها مح غري السيما وأكثر تنبيهات عند املنصو 

، فكيف يريد منه االستجابة وقد أغلظ له يف القول فهال تأدب مبا أمر اهللا به  املنصوح
 َأوْ  يـََتذَكَّرُ  َلَعلَّهُ  لَيِّناً  قـَْوالً  َلهُ  فـَُقوال قال تعاىل  ملا –عليهما السالم  –موسى وهارون 

  احلال قبل أن يظهر إعراضه واستكباره .هذا يف أول   َيْخَشى

إىل أحد أمرين ، إما أن أخانا ال يعرف طريقة أهل  –واهللا أعلم  –وشدته هذه ترجع 
تعامًال وأن لكل واحد منهما  ،لم يف التعامل مع أصحاب اخلالفني السائغ وغري السائغالع

؟ مما يسوغ اخلالف فيه أم ال ء أهييناسبه ، أو أنه يعرف هذا لكنه ال مييز عملياً بني األخطا
  والذي أظنه من حال أخينا الثاين .

  

إن أهل السنة يف زمن غربة وهذا عالمة صدقهم  /المهمة الخامسة
ملا يف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ؛وصحة طريقتهم

  " فطوبى للغرباءبدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ قال:" 

يستشعرون هذه الغربة فكيف بزمننا هذا ، روى  وقد كان أئمة السلف يف القرون املفضلة
) بإسناده عن اإلمام سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خرياً ١/٦٤الاللكائي (

م غرباء . وروى عنه ( ) أيضًا أنه قال: إذا بلغك عن رجل باملشرق صاحب سنة ١/٦٤فإ
. وروى أهل السنة واجلماعةابعث إليهما بالسالم وادع هلما ، ما أقل وآخر باملغرب ف

يف اإلسالم أعز من اإلسالم يف سائر ) عن أيب بكر بن عياش أنه قال: السنة ١/٦٦(
ند سفيان بن عيينة فنعى إليه ) عن أسد بن موسى قال: كنا ع١/١٦٦األديان . وروى (

، فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا املبلغ .  وردي فجزع وأظهر اجلزع ومل يكن قد ماتار الد
  قال: إنه من أهل السنة .
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م فما نع ، يشه يف زماننا أشد بأضعاف مضاعفةفإذا كان أئمة السنة عاشوا غربة يف زما
بل قد ال تكون غربتهم بالنسبة إىل غربتنا شيئًا . وهذا مصداق ما يف صحيح البخاري عن 

"  يأتي زمان إال والذي بعده أشر منه ال عليه وسلم قال:"أنس أن رسول اهللا صلى اهللا 
علمهم وكبري تقواهم ويقينهم . فكيف بنا وقد  له مع صالبة دين أئمة السنة وغزيروهذا ك
  لنا غربة شديدة مع ضعف دين وقلة علم كما قال القائل : تاجتمع

  بذكرنا يف ذكرهم       ليس الصحيح إذا مشى كاملقعد تعرضنّ ال    

فكان لزامًا على أهل السنة  –وإىل اهللا املشتكى وعليه التكالن  –كذلك   فإذا كان احلال
السلفيني التواصي فيما بينهم باحلق والصرب مع احملبة واالئتالف فيسرت بعضهم عيوب بعض 

حسن ، وحيمل خطأ أخيه على أويكمل أحدهم نقص أخيه ويدعو إلخوانه يف ظهر الغيب 
وهذه شيمة كرماء النفوس وقد اتصف  ،ويكون كثري اإلعذار إلخوانه ،ظن احملامل إحسانًا لل

ا ، ففي الصحيحني عن ابن مسعود  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  –رضي اهللا عنه  –اهللا 
مع إخوانه ذليًال   " بل ينبغي أن يكون السلفي وال أحد أحب إليه العذر من اهللاوسلم:" 

 اْآلِخَرةُ  الدَّارُ  تِْلكَ  وقال  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  ىَعلَ  َأِذلَّةٍ كما قال تعاىل
   لِْلُمتَِّقينَ  َواْلَعاِقَبةُ  َفَساداً  َوال اْألَْرضِ  ِفي ُعُلّواً  يُرِيُدونَ  ال ِللَِّذينَ  َنْجَعُلَها

حلرص ان وال ريب أ): ٢٠/١٤٢( " مجموع الفتاوى" قال اإلمام ابن تيمية كما يف 
عن   يكما روى الرتمذ  ،ويف الدار الدنيا من املال والسلطان مضر ،احلياة الدنيا يفوالرغبة 

 أرسال فيما ذئبان جائعان  صلى اهللا عليه وسلم:"ال رسول اهللا ق :كعب بن مالك قال
حديث  :قال الرتمذى " ص المرء على المال والشرف لدينهفسد لها من حر زريبة غنم بأ

وهو الرياسة  ،الشرفعلى املال و  احلرص صلى اهللا عليه وسلم م النيب. فذ حسن صحيح
 .فساد الذئبني اجلائعني لزريبة الغنم إو فوق أن ذلك يفسد الدين مثل أخرب أو  ،والسلطان
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ميان والعمل ألنه يفسد الدين الذي هو اإل ؛وهذا دليل على أن هذا احلرص إمنا ذم
 َأْغَنى َما  قوله تعاىل وهذان مها املذكوران يف ،عملفكان ترك هذا احلرص لصاحل ال ،الصاحل
تحها سورة القصص حيث افت ومها اللذان ذكرمها اهللا يف  ُسْلطَانَِيهْ  َعنِّي َهَلكَ . َمالَِيْه  َعنِّي

آخرها  مث ذكر يف ،لرياسة والشرف والسلطانوهو ا ،رضوذكر علوه ىف األ ،بأمر فرعون
 الدَّارُ  تِْلكَ مث قال  ،وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذاموال قارون وما أوتيه من األ

كحال   ِلْلُمتَِّقينَ  َواْلَعاِقَبةُ  َفَساداً  َوال اْألَْرضِ  ِفي ُعُلّواً  يُرِيُدونَ  ال ِللَِّذينَ  َنْجَعُلَها اْآلِخَرةُ 
ا وأخذهأمواضعها امل نفاقها يفإمن غري موال ن مجع األإف ؛فرعون وقارون ا من غري مور 

  .وجهها هو من نوع الفساد 
وظلم  بفسادال لنفسه بغري العدل واحلق ال حيصل إذا اختار السلطان وكذلك اإلنسان إ

  ا.هـ
 ِفي ُعُلّواً  يُرِيُدونَ  ال ِللَِّذينَ  َنْجَعُلَها اْآلِخَرةُ  الدَّارُ  تِْلكَ   وقال تعاىل): ٢٨/٣٩٢وقال (

   ؛ن الناس أربعة أقسامفإ  ِلْلُمتَِّقينَ  َبةُ َواْلَعاقِ  َفَساداً  َوال اْألَْرضِ 

وهؤالء  ،والفساد يف األرض وهو معصية اهللا ،يريدون العلو على الناس ؛القسم األول
 ِفْرَعْونَ  ِإنَّ  قال اهللا  . وهؤالء هم شرار اخللق . امللوك والرؤساء املفسدون كفرعون وحزبه

ُهمْ  طَائَِفةً  َيْسَتْضِعفُ  عاً ِشيَ  َأْهَلَها َوَجَعلَ  اْألَْرضِ  ِفي َعال َناَءُهمْ  يَُذبِّحُ  ِمنـْ  َوَيْسَتْحِيي أَبـْ
اهللا عنه  رضيبن مسعود اوروى مسلم يف صحيحه عن   اْلُمْفِسِدينَ  ِمنَ  َكانَ  ِإنَّهُ  ِنَساَءُهمْ 

يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وال يدخل النار  ال " قال رسول اهللا  :قال
 يكون ثويبن أأحب  إين :رسول اهللا فقال رجل يا " ه مثقال ذرة من إيمانفي قلب من

ال إن اهللا جميل يحب الجمال الكبر بطر  :"قال  ؟أفمن الكرب ذاك اً حسن يونعل حسناً 
وهذا  ،احتقارهم وازدراؤهم ،وغمط الناس ،فبطر احلق دفعه وجحده "الحق وغمط الناس

 .حال من يريد العلو والفساد 

  .كالسراق واجملرمني من سفلة الناس   ،بال علو ،الذين يريدون الفساد :الثاىنوالقسم 
ن يعلوا به على كالذين عندهم دين يريدون أ  ،يريدون العلو بال فساد :والقسم الثالث
  .غريهم من الناس 
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م قد  ،يف األرض وال فساداً  فهم أهل اجلنة الذين ال يريدون علواً  :وأما القسم الرابع مع أ
 ِإنْ  اْألَْعَلْونَ  َوأَنـُْتمُ  َتْحَزنُوا َوال َتِهُنوا َوال  كما قال اهللا تعاىل  ،ونون أعلى من غريهميك

 َمَعُكمْ  َواللَّهُ  اْألَْعَلْونَ  َوأَنـُْتمُ  السَّْلمِ  ِإَلى َوَتْدُعوا َتِهُنوا َفال  وقال تعاىل  ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ 
    َوِلْلُمْؤِمِنينَ  َوِلَرُسوِلهِ  اْلِعزَّةُ  َوِللَّهِ  وقال   َأْعَماَلُكمْ  يَِترَُكمْ  َوَلنْ 

يريد  وكم ممن جعل من األعلني وهو ال ،وال يزيده ذلك إال سفوالً  ،فكم ممن يريد العلو
فإرادة  ،على اخللق ظلم ألن الناس من جنس واحد وذلك ألن إرادة العلو ؛العلو وال الفساد

ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون   .ريه حتته ظلمن يكون هو األعلى ونظأ اإلنسان
وغري العادل منهم يؤثر  ،لنظريه ن يكون مقهوراً أحيب  ألن العادل منهم ال ؛كذلك ويعادونه

ن بعضهم ن يكو أمن  -يف العقل والدين  - مث إنه مع هذا البد له . ن يكون هو القاهرأ
 فـَْوقَ  بـَْعَضُكمْ  َورََفعَ   رأس قال تعاىليصلح إال ب ن اجلسد الأفوق بعض كما قدمناه كما 

ُلوَُكمْ  َدرََجاتٍ  بـَْعضٍ  نَـُهمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ   وقال تعاىل  آتَاُكمْ  َما ِفي لَِيبـْ  ِفي َمِعيَشتَـُهمْ  بـَيـْ
َيا اْلَحَياةِ  نـْ فجاءت   رِيّاً ُسخْ  بـَْعضاً  بـَْعُضُهمْ  لَِيتَِّخذَ  َدرََجاتٍ  بـَْعضٍ  فـَْوقَ  بـَْعَضُهمْ  َورَفـَْعَنا الدُّ

  ا.هـالشريعة بصرف السلطان واملال يف سبيل اهللا 
ليعذر أمام  ؛مبظهر الدين صاحبه هوكم حيصل من خالف إلرادة علو ورفعة ويظهر 

مث تنقلب  ،، وبعضهم قد يكون مبدأ أمره هللاته عليمسرير وقد تغافل أن رب العاملني ب ،العاملني
ولنفوسنا  سّلم نقص خبطأ أو غري ذلك ، فاللهم سّلموعدم إظهار ال ،نيته إىل إرادة العلو

  أصلح وكّمل .

 أنه قال عند قوله تعاىل - رمحه اهللا   –ومن لطيف استنباط اإلمام حممد بن عبدالوهاب 
  ْاللَّهِ  ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقل  ألن كثرياً من الناس لو دعا إىل  ؛التنبيه على اإلخالص

          نفسه ا.هـاحلق فهو يدعو إىل

 ،وإذا حققتالت وغارات على أفراد ومن أمارات هذا اخلالف أن ترى بعضهم يشن مح
الذي ال حيبه أو وجدت خطأ ال يستحق هذا كله ، وهذا من البغي  ،وحمصت مل جتد شيئاً 

ومن تلبيس :  ١٤٣ص " تلبيس إبليس" قال ابن اجلوزي يف كتابهاهللا وهو لفاعله باملرصاد 
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بعضهم يف بعض طلبا للتشفي وخيرجون ذلك خمرج اجلرح  قدح احلديثعلى أصحاب  إبليس
ودليل  - واهللا أعلم باملقاصد- والتعديل الذي استعمله قدماء هذه األمة للذب عن الشرع 

م عمن أخذوا عنه وما كان القدماء هكذا فقد كان علي بن  ،مقصد خبث هؤالء سكو
  ويف حديث الشيخ ما فيه ا.هـ :  يقولاملديين حيدث عن أبيه وكان ضعيفا مث

يا أهل السنة امحدوا اهللا على النعمة بأن جناكم من أهواء وبدع مضلة ، فاتقوا اهللا واعلموا  
وغضوا الطرف عن أخطاء إخوانكم بأن أنه يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه ، فامجعوا كلمتكم 

وأعداء  ،فًا تقطع فإنكم نقاوة الناسجتمع ال سيو  وكونوا حباالً ال تعادوهم وتشنعوا عليهم ، 
 ،رهمحىت يف عقر دو  السنة والسلفية قد أحاطوا بكم من كل جانب وغزوا عامة الناس

م تأويًال باسم الغرية على السلفية  وبعض إخواننا لبس عليهم الشيطان وأشغلهم بإخوا
 "لموقعينأعالم ا" يف  -رمحه اهللا–قال اإلمام ابن القيم  والذود عن حياض السنة

َا  ؛َوبِاجلُْْمَلِة فَاْفِرتَاُق َأْهِل اْلِكَتابـَْنيِ َواْفِرتَاُق هذه اْألُمَِّة على َثَالٍث َوَسْبِعَني ِفْرَقةً :  )٤/٢٥١( إمنَّ
َنةِ  ،التَّْأِويلُ أَْوَجَبُه  َا أُرِيَقْت ِدَماُء اْلُمْسِلِمَني يوم اجلََْمِل َوِصفَِّني َواحلَْرَِّة َوِفتـْ بن الزُّبـَْريِ َوَهُلمَّ  َوِإمنَّ

ْمسَاِعيِليَّة  ،َجرًّا بِالتَّْأِويلِ  ْسَالِم من اْلُمتَـَفْلِسَفِة َواْلَقرَاِمَطِة َواْلَباِطِنيَِّة َواْإلِ َا دخل َأْعَداُء اْإلِ َوِإمنَّ
ْسَالُم ِمبِْحَنٍة َقطُّ إالَّ  ،التَّْأِويلِ َوالنَُّصْريِيَِّة من بَاِب  فإن ِحمَْنَتُه إمَّا  ،التَّْأِويلُ  َوَسَببـَُها فما اُْمُتِحَن اْإلِ

َوَخاَلُفوا ظَاِهَر  ،التَّْأِويلِ َوِإمَّا َأْن ُيَسلََّط عليهم اْلُكفَّاُر ِبَسَبِب ما اْرَتَكُبوا من  ،من اْلُمَتَأوِِّلنيَ 
ُر فما الذي أَرَاَق ِدَماَء َبِين َجِذميَ  .التـَّْنزِيِل َوتـََعلَُّلوا بِاْألَبَاِطيلِ  حىت َرَفَع  ؟التَّْأِويلِ َة وقد َأْسَلُموا َغيـْ

. ْم رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َيَدْيِه َوتـَبَـرََّأ إَىل اللَِّه من ِفْعِل اْلُمَتَأوِِّل ِبَقْتِلِهْم َوَأَخَذ أَْمَواهلَُ 
ُهْم يوم احلُْدَ  َر الصََّحابَِة رضى اللَُّه َعنـْ يِْبَيِة عن ُمَوافـََقِة رسول اللَِّه صلى وما الذي َأْوَجَب تََأخُّ

ُر  حىت اْشَتدَّ َغَضُبُه لَِتَأخُّرِِهْم عن طَاَعِتِه حىت َرَجُعوا عن ذلك  ؟التَّْأِويلِ اللَُّه عليه وسلم َغيـْ
مََّة ِفيَما أَْوقـََعَها فيه وما الذي َسَفَك َدَم أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني ُعْثَماَن ظُْلًما َوُعْدَوانًا َوأَْوَقَع اْألُ  .التَّْأِويلِ 

ُر  -وما الذي َسَفَك َدَم َعِليٍّ رضى اللَُّه عنه َوابِْنِه احلَُْسْنيِ َوَأْهِل بـَْيِتِه  ؟التَّْأِويلِ حىت اْآلَن َغيـْ
ُر  -رضي اللَُّه تـََعاَىل َعنـُْهمْ  ُر الذي أَرَاَق َدَم َعمَّاِر بن يَاِسٍر َوَأْصَحاِبِه غَ  وما ؟التَّْأِويلِ َغيـْ يـْ
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وما الذي أَرَاَق َدَم بن الزُّبـَْريِ َوُحْجِر بن َعِديٍّ َوَسِعيِد بن ُجبَـْريٍ َوَغْريِِهْم من َساَداِت  ؟التَّْأِويلِ 
ُر  ُر  ؟التَّْأِويلِ اْألُمَِّة َغيـْ َنِة أيب ُمْسِلٍم َغيـْ وما  ؟التَّْأِويلِ وما الذي أريقت عليه ِدَماُء اْلَعَرِب يف ِفتـْ
ُر  الذي َجرَّدَ  َماَم َأْمحََد بـَْني اْلِعَقابـَْنيِ َوُضِرَب السَِّياَط حىت َعجَّْت اْخلَِليَقُة إَىل َربـَِّها تـََعاَىل َغيـْ اْإلِ

َماَم َأْمحََد بن َنْصٍر اْخلُزَاِعيَّ َوَخلََّد َخْلًقا من اْلُعَلَماِء يف السُُّجوِن  ؟التَّْأِويلِ  وما الذي قـََتَل اْإلِ
 ا.هـ ؟التَّْأِويلِ  حىت َماتُوا َغيـْرُ 

 - كما تقدم بيانه-ل هذا مطلب شرعي عدم الرد على املخالف ب وليس معىن ما تقدم
لكن األخطاء ليست على درجة واحدة، مث الواجب التثبت حبق مع من حتبون ومن ال حتبون 

  ، وترك الظنون اليت هي أكذب احلديث .

لنكون من عباده الصاحلني ، إنه اضيه أخانا أبا العباس لتحقيق مر أسأل اهللا أن يوفقنا و 
  .سبحانه جواد كرمي 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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