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 املقدمة

اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال 

 أما بعد:  ، ا عبده ورسولهد  حمم  

 ات  ، من تلفيق(بن حسن املحمدي َعَرَفات)فقد اطلعت عىل ما رسقه املدعو 

، املباركة وعىل هذه الدعوة ،حفظه اهلل حييى احلزبيني الفاتنني عىل الشيخ قدوته  

 :فرأيت أنه قدوته قبلهسام غري ما البيان الفوريووضع عليه اسمه مسميا له 

 أكشف زوره. 

 

  كذبه.وأظهر 

 

 ورهـــتــبو. 

زاهق ومدحور، ولو  –بإذن اهلل  –ألن الباطل )يف هذه التعليقة املخترصة؛ 

  .(بأدنى من هذه السطور
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 :وباهلل التوفيق ،فأقول

 مقدمة عبيد بيان ما تضمنته

 من العجائبمللزمة البيان الفوري  اجلابري

 
 (وتلميذنا الشيخ عرفات...)  قوله

اله، من وأمث َعَرَفاتاملفسد الواقع أنك رصت تتلقى ما يمليه عليك  :قلت

، وال بأس فتنتهممروجي الفتنة من أوهلا إىل اآلن فبهذا التلقني صادوك يف فخاخ 

بتذكريك أرضار قبول التلقني، وأسبابه وضعف صاحبه، وقد يكون مع غفلة من 

 ومن نامذج ذلك:حصل له ذلك، 

: ضعيف يبالتقريف ترمجته من يزيد بن أيب زياد القريش قال احلافظ 

 كرب فتغري وصار يتلقن.

يف  ضعفاءالوحييى بن حممد بن عباد الشجري قال العقييل يف ترمجته من

حديثه مناكري وأغاليط وكان رضيرا فيام بلغني أنه يلقن. وقال احلافظ يف 

 وكان رضيرا يتلقن.ضعيف، : التقريب

 ود إىل ماحتى يع (مركز دماج) كما أحذر من الوفود على) عبيد قول

دعوة إىل اهلل من وال ،ن تقرير األحكامم  كان أسسه عليه الشيخ مقبل 

تضافر لصاحل، وهذا ال حيصل إال بالكتاب والسنة، وعلى وفق سرَية السلف ا

 .قيقه بذنن اهللاجلهود من فئات أربع فهي القاد رة على حت
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بيلة وادعة، أهل الغرية النبالء من قالفئة األوىل: طالب العلم الفضالء، و

واجلد لدى  ي احلثيثونلك بالسع  ركزالسيما عصابة مؤسسي هذا امل

 (ري عن املركزاجلهات املختصة يف الدولة إلبعاد احلجو

قال اإلمام حممد بن لجاهلية، هذا الكالم يتضمن مشاهبة عبيد ل :أقول

 : (الثانية والستون)ة املسأل مسائل اجلاهلية يف   الوهاب النجدي عبد

كوهنم إذا ُغل بوا باحلجة فزعوا إىل السيييف والشييكو  إىل امللوك ، ودعو  "

 [721  :األعراف سورة ]احتقار السلطان، وحتويل الرعية عن دينه . قال تعاىل يف 

  ."   (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)

فانظر إىل شكو  آل فرعون وقومه إليه، وحتريشهم إياه عىل مقاتلة موسى عليه 

 ك َر يف آخر اآلية من احتقار ما كانوا عليه.السالم وهتييجه ، وما ذُ 

 يف شأن اإلخوان املسلمني:وقال اإلمام الوادعي

يعني: أعظم من إرسال املشوشني يف حمارضة أهل -... وأعظم من هذا " 

أهنم انتزعوا مساجد أهل السنة من حتت أيدهيم عند أن كان وزير األوقاف  -السنة

 .71ص احلوادث الباعث على شرح  انظر ."منهم

إىل مسجد دماج يسب  ان اإلخوان املسلمني أرسلوا سفيه  إ":  وقال

عث على البا. "احلكومة كي يلقي املسؤولية عىل أهل السنة، وأخرج من املسجد

 .22ص شرح احلوادث
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 .فهذه طريقة املبتدعة الوشاية بأهل السنة إىل والة األمور 

إىل   يف الوشاية باإلمام أمحد بن حنبل اد املعتزلؤَ وكام حصل من ابن أيب دُ 

 اخلليفة:

وقد كان ابن أيب دواد "(: 77/761)  السرييف   قال احلافظ الذهبي

 . "يوم املحنة إلبا عىل اإلمام أمحد يقول : يا أمري املؤمنني ، اقتله ، هو ضال مضل

واقفا يوم أمحد بن أيب دؤاد امللحد وهو الذي كان "(: 767) العلووقال يف

 ."قتلهايا أمري املؤمنني هذا ضال مضل  :يقول ،حمنة اإلمام أمحد بني يدي املعتصم

 ،هرنا أمحدققال املعتصم قهرنا أمحد "(: 7/761) طبقات احلنابلةويف

قد عاهدت اهلل  إين :لفقا .اقتله حتى نسرتيح منه :فقال ابن أيب داود وبرش املرييس

 ،بالسياط ارضبه :فقال له ابن أيب دؤاد .بقتله بسيفوال أمر  ،أن ال أقتله بسيف

  ."نعم :فقال

 (:71/212)  تاريخ بغداد  ويصدق عىل عبيد قول الناظم كام يف

 أال قــل ملــن كــان ا حــا ــــدا

 

 أتــدري عــ  مــن أ ــــأ  األدب    

ــه  ــ  ــ  ــ  اهلل   ف ــــأ  ع  أ 

 

ــ    ــا وه ــرم ا م ــك ت ت  ألن

 فــجــازاه عــنــه بــأن زاد   

 

 و ـــد عــ ــ ــك و ــوه الــطــ ــ   

 وقول اآلخر:  

 أصـــىل عــ  حســـد احلســـود

 

 فــــإن صـــــىله قــــاتــــ ــــه  

ــا  ــ  ــــه ــل ب ــأك ــار ت ــن ــال  ف

 

ـــه   ـــ  ـــأك ـــا ت ـــد م  إن ت جت

ذير يف بدئها حت  وقد كان من أسباب إقبال الناس عىل دعوة الشيخ مقبل  

 احلاقدين عنها؛ كالشيعة فازداد الناس إقباال عليها وكام قيل:
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  ــ  ةـــف ـــر شـــــاهلل نوإذا أراد 

 

ـــان حســـود      طـويـأ أتـاا لـا لس

ــت ـال النـار ف ام  ـاور      لوال اش

 

 مــا كــان يــ رع ط ــ  عرع ال ود    

العلم  وطالب ردت إال النصح للمسلمني عامةيعلم أني ما أ واهلُل): عبيد لاق 

 (ني إىل السنة خاصة...قاملتشو

 .هذا قول خطري :قلت

 اَل َيْعَلُمُه: اهللاَل َيُقوُل  باب  فقد بّوب البخاري  
ٍ
ء ََشْ

ند برقم ، وأسَيْعَلُمهُ  ل 

 اَل َيْعَلُمُه:  ):  َعن  اْبن  َعب اسٍ  (161)
ٍ
ء ََشْ

 اهلل؛ وَ (َيْعَلُمهُ  )اهللاَل َيُقوَلن  َأَحُدُكْم ل 

نَْد اهللَ َيْعَلُم َغرْيَ َذل َك، َفُيَعلَِّم   .(َعظ يم اهلل َما اَل َيْعَلُم، َفَذاَك ع 

لفاظ فصل : من أقبح األ(: 166) األنكاريف قال اإلمام النووي 

 :أن حيلف عىل يشء فيتورع عن قوله ، ما يعتاده كثريون من الناس إذا أراداملذمومة

اهلل )، كراهية احلنث ، أو إجالال هلل تعاىل وتصونا عن احللف ، ثم يقول : (واهلل)

 .  وهذه ال بارة ف ها خطر،   (كان كذا ونحوهيعلم ما كان كذا، أو لقد 

 ، وإن تشكك يف ذلكنا أن األمر كام قال فال بأس هبافإن كان صاحبها متيق 

فهو من أقبح القبائح ، ألنه تعرض للكذب عىل اهلل تعاىل ، فإنه أخرب أن اهلل تعاىل 

رض تعيعلم شيئا ال يتيقن كيف هو، وفيه دقيقة أخر  أقبح من هذا ، وهو أنه 

 ،و ، وذلك لو حتقق كان كفرالوصف اهلل تعاىل بأنه يعلم األمر عىل خالف ما ه

 اهي .فينبغي لإلنسان اجتناب هذه العبارة

يعلم )قول:  :إل ابةا (:1/717يف جمموع فتاواه ) قال العالمة العثيمني 

يعلم )هذه مسألة خطرية، حتى رأيت يف كتب احلنفية أن من قال عن يشء:  ( اهلل



  

 

 1  

أ ي  م اهلل أ  ما ف  )فإذا ق أ:  عن امللة، اخارج   اواألمر بخالفه صار كافر   (اهلل

 (اي  م اهلل أ  ما زر  فالن  )، وأنأ فاع ه فمقتىض ذلك أن اهلل جيهل األمر (هذا

، فرفقد كال  م وأنأ زائره صار اهلل ال ي  م بام يقع، وم  وم أن من نفى عن اهلل 

قال: جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا، وإن  ،يف القدرية   الشافعي وهلذا قال

 هيا.أقروا به خصموا

ىل خالف ما قال فإن ذلك إذا قاهلا واألمر ع (يعلم اهلل) واحلاصل أن قول القائل:

 وهو حرام بال شك اخطري جد  

، واألمر عىل وفق ما قال فال بأس بذلك، ألنه صادق يف قوله اأما إذا كان مصيب  

ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): سورة يساهلل بكل يشء عليم كام قالت الرسل يف وألن 

 .اهي   (چ چ

دار احلديث السلفية وأين حني حيذرون من  ؛احلقدفأين النصح من هذا 

ا جلهم يتخرجون حفاظا لكتاب اهلل هن، والذين يتخرجون مفيها الضالالت

 .عىل خري وسنة ،من سنة رسول اهلل الكثري و

، وما نُ تَ فْ يُ قد ، ومنهم من مُ لَ ْس فمنهم من يَ  .وال حزبيون ،ال صوفية، وال شيعة 

ند ع وبعده ،إال ممن طلب العلم يف هذه الدار يف زمن الشيخ أصحاب فتنتك 

 .وهم عندك ليسوا دعاة فساد وال دعاة بدعة وضاللة حفظه اهللالشيخ حييى 

ة احلام ة ل حقد والبغي وال صب ة املق تهذه ملحة عن شؤم مقدمة عب د، وك امته  

 .ل فتنة وأه ها

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%8A%D8%B3%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%8A%D8%B3%22
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 :وإىل 
 

 كشف مقدمة عرفات وبتوراته

 

املغرضني وقد حاول النيل من هذه الدعوة املباركة كثري من ) قوله

   .(وأصحاب املصاحل والدعاوى فبات صنيعهم هباء منثورا

ار ، كام صبحمد اهلل وهذا ما تسلكونه اآلن وصار صنيعكم هباء منثورا :قلت

. بل جتاوزتم ما حصل منهم من التحريش والتصنع عند من مل يعرف صنيعهم

 والعلم النافع يف دار احلديث بدماج. ضياعكم، والصد عن اخلري 

حلجوري يف تنة أسلوُب حييى بن علي اوكان قد أزعَج أهل احلق يف هذه الف) قوله

ا عليه نت طريقته عشوائية خمالفة ملمعاجلته لألمور بال عقل وال حلم، فقد كا

 .(علماؤنا السلفيون

ما  -وهلل احلمد-لقد أنكر الشيخ حييى حفظه اهلل  لعمر اهلل ؛كذبت :قلت

الفتنة من أول وهلة، وصرب عىل أذ  أصحابه كام هو حصل من أيب احلسن، من 

اآلن يصرب عىل آذاكم، ويرد عىل بغيكم وعداكم، بام فتح اهلل عليه من الربهان، 

عىل هذا اخلري من عبثهم الذي أنتم حتذونه حذو القذة بالقذة،  اواحلجة، حفاظ  
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يعه وتضيفتنة أيب احلسن وحصل وراء ذلك من احلفاظ عىل سالمة هذا الدار من 

 .اهلل عز وجلثوابه عند  ويرجوما شكره املنصفون، ملن صار معه 

 به نفسه بقوله:الشاعر فكالمك هذا يصدق عليه ما وصف ذلك 

ــ   ـا لـدودا ال أر   قـد كنـأ ش

 

ــغــرا  قــدرا ظــاهــرا   ــة ال ــ ســــن  ل

دكم ولسنا نري، فكام أعمى برصه التشيع، أعمى أبصاركم التحزب واحلسد 

 تذكرون فضله، فالسالمة من رشكم مغنم، ولكن نقول: تعرفون قدره، وال

 أقـ ـوا عـ ـ ـهـم ال أبــا ألبــ ــ م

 

 من ال وم أو  ــدوا امل ان الذي  دوا  

 
السباب، طان يف تلكم الفتنة ُملئت بفصدرت من هذه الدار شري)قال عرفات: 

عن أهل  ء الذي يرفضه العقالء، فضالوالشتائم، واألشعار، والسخرية واالستهزا

 .(الفضل والعلماء

 وبل ملئت بالرد عىل بتورهم وأكاذيبهم التي رسقتها أنت هنا، دون عز :قلت

ني، بآيات وأحاديث ودفع تقوالت احلزبيشيخنا ما تفضلوا به عليك إىل أهله. فرد 

ھ ھ ے )وصحب ذلك يشء من التخشني، من باب قول اهلل تعاىل: 

ۉ ۉ ې ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ)[. وقوله: 12]الشور :   (ے

 [.17]الشور :    (ې

هل الفضل إال قة ومن باب )ال يعرف الفضل ألهلذه احلقي اوتأكيًد)قال عرفات: 

ول اليت صال لشيخ ربيع ببيان باقي األصنووه( قام مشايخ اليمن الفضالء مبطالبة ا

 .(ال يعطيه ى احلجوري؛ ألن فاقد الشيءوجال بها على أهل احلق، ومل يطالبوا حيي
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لقد حصل اجتامع يف صنعاء يف بداية الفتنة املذكورة تضمنت املطالبة  :قلت

بسبب إنكار الشيخ حييى عىل أيب احلسن، فأبان الشيخ حينها ما ينتقده عليه من 

 .األمور التي علمها، وأنكر عليه من أجلها

: باليتنا نارصنا الشيخ حييى من أول حممد بن عبد الوهابوبعد ذلك قال  

 .وتقليب احلقائقرجل هل بقي عندك خجل من الكذب وهلة. فيا 

بالشدة  سلوب احلجوري املزعج املليءوملا سكت أهل الفضل عن أ)قال عرفات: 

لسنة فصار يكيل ره ومثاره السيئة على أهل ااملذمومة والغلو مع املخالفني، ظهرت آثا

 .(ا اجلائزة شرًعالقواميس من األلفاظ غري الالئقة، بل وال

  :قلت

 قولك هذا فيه غلو ومبالغة. :أوال

األصل يف الردود الرفق ألدلة يف ذلك معلومة يف فضله، لكن الغلظة  وثانيا:

أقواهلم وأفعاهلم أمر حممود رشعا، لقول ؤَ عىل أهل األهواء أصحاب الفتن مقابل ُس 

[. 17]الشور :   (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)اهلل تعاىل: 

 [. 711]النساء:   (ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)وقوله: 

يف البغاة عىل هذه الدعوة ال خيرج إن شاء اهلل عن  حفظه اهللوما قاله الشيخ حييى 

 .ففاتن ال عربة بقولك هذاهذا. واملنصفون يعلمون ذلك، أما أنت 
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وعلى رأسهم  -السيما يف اليمن-حلجوري وملا سقط العلماء عند ا)قال عرفات: 

على حساب العلماء  ااحلجوري أن يرفع أناًس اضطرالشيخ الفاضل حممد الوصابي 

يف  -املزعومون–ايخ الدار! ومشايخ الدار حتى يساندوه على باطله وُأطِلق عليهم مش

ن سيقبل هذا؟ م لوصابي حفظه اهلل.طبقة تالميذ تالميذ الشيخ الفاضل حممد ا

 هكم؟ذا النقد املشبع بالغلو والتسيؤيد ه -فضال عن عامل–وأي عاقل 

 بل جنده يشيدعلماء السنة، ويف املقا ليست هذه هي طريقة أبي احلسن يف إسقاطأ

 (!-زعم-لعلماء بصغار الطلبة ألنهم أدركوا ما مل يدركو ا

يثبت حصول السعي بالفتنة بني أهل السنة يف اليمن، حتى  َعَرَفات :قلت

صارت بسبب ذلك خالف بني املشايخ، وسبب ذلك التثوير عىل الشيخ حييى 

 .ودماج، من جنس ما سبق يف مقدمة عبيد

 متزلفوناخلطأ أمر رشعي وأنتم أناس  وكان الشيخ حييى يرد اخلطأ، ورد

 الدعوة يف متفرغون للتصنع عند املشايخ لقصد توسيع دائرة الفتنة واالختالف

سواء يف اليمن أو احلجاز ونجد أو غريها، فهذه صارت بضاعتكم، إضافة  ،السلفية

بعد حطام الدنيا الزائل، فلهذا صار أمركم إىل ما ترون من االنحراف إىل هلوثكم 

 وعدم الربكة.

ر فقد قالوا بام يعلمون يف هذه الفتنة، وهم اأما الشيخ حييى وإخوانه يف الد 

وأعرف بام عندهم من اخلري، وهو وهم قد أثبتوا عىل در  هبم، أتالميذه، وهو 

 .م       ي  ت   ن   م  ع    ة  ج  ح   م     ومن ع  غريه عيانا، التي رآها   هو واملخالفني اإلدانات 

من ثم إذا خرج كالم أو بيان خيالف ما ملسناه ورأيناه وذقناه من مرارة حزبيتكم 

 .اخلطأوفتنتكم رددنا عليه بالربهان وخطأناه يف ذلك، كام رد أسالفنا 
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ندوه على على حساب العلماء حتى يسا ااضطر احلجوري أن يرفع أناًس)وقولك: 

 .(عليهم مشايخ الدار! وُأطِلقباطله 

هؤالء مشايخ ملا عندهم من احلصيلة العلمية، أما أنت وأمثالك فإن  :قلت

ذا سعاة فتنة بني أهل السنة، فلاموصفكم هبذا الوصف غري الئق؛ ألنكم عبارة عن 

يخ الشيخ هاين والش فيقال:، هبذه األوصاف كام يف غلوك الفوري اغلو  يوصفون 

 ؟!!.؟ َعَرَفاتمصطفى مربم، وعبيد يقول عنك يف مقدمته الغاشمة: الشيخ 

!، ومن كان عىل خري وعلم وسنة وليس معكم ال كان معكم هو شيخأفمن  

 ؟ ودعوتكم؟وتآليفكميستحق هذا الوصف؟!!.ثم أين علومكم؟ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )أما هم فلهم أعداد الكتب، وهلم دعوة سيينية ونافعة  

 [.1]اجلمعة:    (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 (...العجب من أخطاء الرجل فالناظر يف بعض شبكات االنرتنت جيد) قوله

 ندة.واألرواا  نود جم ،من شب ا  األثري وأمثالا  ف في  هذا دل ل ما ق ته قبل أنه  :قلت

 ومـن  ــ ـل الــغـرب لــه دلــ ــال

 

ــه عــ   ــ ــف الــ ــالب   ــمــر ب  ي

 شبكة األثري وأمثاهلا مل يسلم من تلفيقاهتم الشيخ ربيع وال غريه.  

فالواجب الرد عليها ال االنضامم إليها وإىل أمثاهلا من املفتنني عىل الدعوة 

 السلفية، والفرح برواج ما شغبوا به.
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 فيهم. احلجوري عن نم العلماء عانى قول عرفات: فكم

هل من طعن فيكم لتحزبكم فقد طعن يف العلامء، هذا من أعظم  :قلت

 . جيل ع ام  السنة إ الال عم ام  فإن الش خ حي ى واهللالكذب والتلبيس؛ 

فهذه املقولة مقولة اإلخوان املسلمني، وأمثاهلم أن أهل السنة يطعنون يف  

العلامء، ويعتربون من طعن فيهم بسبب حتزهبم وفتنتهم طعانا يف العلامء، ومل يكن 

عديل اجلرح والت لقوهلم هذا قبول عند من عرف باب جرح املخالفني باحلق، وكتب

 ك احلق. فَ يعرِّ اهلل أن  أدعُ  َعَرَفات ملئية بذلك. فيا

 .(لب نشره... ومنهم من استحسنه وط زودت هذا الرد جمموعة من العلماء):  قوله

م،  :قلت أو مثله ممن ظهرت فتنتهم عىل الدعوة مداركم عىل عبيد فهو املقدِّ

 .والشيخ

؛ ففي صحيح مسلم عن جابر ريض هلل الشيطانحسبك هبذا أن قدوتك فيه و

الش طان قد أيس أن ي بده املص ون    زيرة ال رب إن »قال:  عنه، أن النبي 

 . «ول ن   التحريش ب نهم

ون تنقلون األقاويل لقصد اإلفساد بني علامء نتافيف هذا أنكم  دناءة ويكفيك

السنة، فانظر كيف وصلت إليه من احلال، حتى صار املنكر عندك معروفا تتبجح 

 به.

 

 



 

     85  

 

 األول  هأصلكذب عرفات يف 

   يطعن يف النيب  حفظه اهللأن الشيخ  

 :األصل األول قوله

 (ل الدعوةطأ وأنه أخطأ يف وسائباخلحكمه على بعض أفعال رسول اهلل ) 

 اب شبكة  ت  أحد كُ تقدم الرد عىل هذا يف الرد عىل جهاالت الزعايب،  :قلت

 :هنا ، وهذا نصهوهو منشور عىل موقع الشيخ حييى حفظه اهللاألثري، 

 الرمحن الرح مبسم اهلل 

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا  ،احلمد هلل رب العاملني

 ،وعىل تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد 

 قول ادانتق  عنوان حتت الزعايب بسعيد للمسمى مقال عىل أطلعت فقد

 .هووجوب األدب مع الرسول  مكانة مع يتنافى احلجوري للشيخ

 ،هوبيان ملكانت ، وقدم له بمقدمة طويلة فيها ثناء عىل الرسول الكريم

 وتوقريه. ،وتعزيره ،ووجوب طاعته

كام ساق تفسري العلامء هلذه اآليات  ،وساق آيات كريمة يف هذا الصدد

هذا نؤمن و ،  وبيان ما تضمنته من إجالل وتوقري وإكرام لنبينا حممد ،الكريامت

 به وندين اهلل به من أعامق نفوسنا وال ينازع فيه مسلم وهلل احلمد .
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 إال أنه مما يبهر وي فأ النمر قوله   أثنا  هذه املقدمة : 

 ،انئهوبرت ش ،وكفاه املستهزئني به ذوي األحقاد ،وأهلك مشاقه ،كبت حماده "

  ."وجعل هوانه باملرصاد ،ولعن مؤذيه يف الدنيا واآلخرة

يقصد  -واهلل أعلم-ونحن نقول آمني ونؤيده يف ذلك لكن املشكلة أنه 

 وأنني من به  ئومشاق له ومستهز  حماد لرسول اهلل -احلجوري أنا -أين

 .ذوي األحقاد وأنني من شانئي رسول اهلل 

ن كووقد ي ،واستحق اللعن يف الدنيا واآلخرة وأين ممن آذ  رسول اهلل 

شمله بمن ت -واهلل أعلم-أهل دار احلديث بدماج واقعني يف نظره يف هذه املكفرات 

 دائرة كالمه هذا. 

 فإنا هلل وإنا إليه ،ويل اإلسالم واملسلمني من هذه العقليات والنفوس ويا

 . "راجعون 

 . منهايل وللناس ماذا ينطبق عيلّ  وإذا كان ال يقصدين هبذه األلفاظ كلها فليبني

أحب أن أنقل كالم العلامء يف  ،وقبل أن أدخل يف مناقشة كالم هذا الرجل

 معصومون من الوقوع يف الصغائر؟ موضوع هل األنبياء

 ثم أدلف إىل مناقشة أهم ما جاء يف مقاله . 

  يم بن تيمية لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلل جمموع الفتاوىجاء يف

 :  ئل الش خ :ما نصه (1/171-127)

إن األنبياء عليهم الصالة والسالم معصومون من الكبائر دون  :رجل قالعن  

 .ره رجل هبذهالصغائر فكف  

أحد منهم ب صمة األنب ا   وهل قال فهل قائل ذلك خمطى  أو مص  ؟ 

 وما الصواب   ذلك؟؟! مط قا؟
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 وال ،ل س هو كافرا باتفاق أهل الدين ،احلمد هلل رب العاملني :  فأجاب

هذا من مسائل السب املتنازع يف استتابة قائله بال نزاع كام رصح بذلك القايض 

هذا فهم  ومع ،ويف عقوبة الساب ،مع مبالغتهم يف القول بالعصمة ،عياض وأمثاله

ال أن فض ،متفقون عىل أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة

 يكون قائل ذلك كافرا أو فاسقا.

ول بأن األنب ا  م صومون عن ال بائر دون الصغائر هو قول أكثر ع ام  فإن الق

 .اإل الم ومج ع الطوائف

أن هذا قول أكثر  ؛نه قول أكثر أهل الكالم كام ذكر أبو احلسن اآلمديأحتى  

نقل عن بل هو ت ي ،وهو أيضا قول أكثر أهل التفسري واحلديث والفقهاء ،األشعرية

ينقل  ومل ،والتاب ني وتاب  هم إال ما يوافق هذا القول الس ف واألئمة والصحابة

  (7)عنهم ما يوافق القول...... 

ثم  ثم عن ب ض امل تزلة ،وإنام نقل ذلك القول   ال رص املتقدم عن الراف ة

وعامة ما ينقل عن مجهور العلامء أهنم غري  وافقهم ع  ه طائفة من املتأخرين.

 الصغائر وال يقرون عليها وال يقولون إهنا ال تقع بحال.معصومني عن اإلقرار عىل 

القول بال صمة مط قا وأعممهم قوال وأول من نقل عنهم من طوائف األمة 

.(2) لذلك الراف ة

                                                           
 هنا سقط بعض الكالم من الجزء المنقول منه من المجموع. (8) 

 ،لقد وقع الزعابي ومن يؤيده يف خمالفة علامء األمة المعتبرين وموافقة الرافضة ومن جرى على منواهلم (2) 

 .بأصحاهبماوهكذا يفعل الجهل والهوى 

فنأمل يف المسئول عن هذا  -مع األسف الشديد -من أيدوا مقاله يف موقع أنا السلفي  ؛وأريد بمن يؤيده

 وتعصبهم لمن يوافق هواهم . ،وأهدافهم من وراء تأييدهم للباطل ،الموقع أن يدرك فتنة هؤالء



 ،فإهنم يقولون بال صمة حتى ما يقع ع   ب ل النس ان والسهو والتأويل 

 واإلثنى عرش. ،وقالوا بعصمة عيل ،وينقلون ذلك إىل من يعتقدون إمامته

وكانوا يزعمون أهنم خلفاء  ،الذين كانوا ملوك القاهرة ؛ثم اإلسامعيلية

كانوا هم  ،هل العلم من ذرية عبيد اهلل القداحأوهم عند  ،علويون فاطميون

وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة الئمتهم ونحوهم مع كوهنم كام قال فيهم أبو 

ظاهر مذهبهم الرفض  :قال ،حامد الغزايل يف كتابه الذي صنفه يف الرد عليهم

 .وباطنه ال فر املحض

ن وكذلك غري هؤالء م ،ف القايض أبو يعىل وصف مذاهبهم يف كتبهوقد صنّ 

من ين ر  رونفهؤال  وأمثالم من الغالة القائ ني بال صمة وقد ي ف   ،علامء املسلمني

 وهؤال  الغال ة هم كفار باتفاق املس مني. ،القول هبا

  ة اإل امع  ا لؤال ر القائ ني بتجويز الصغائر ع  هم كان م اه   فمن كف  

 .والنصريية والراف ة واإلثنى عرشية

وال  ،وال الشافعي ،وال مالك ،ليس هو قول أحد من أصحاب أيب حنيفة 

ن سعيد بن كأصحاب أيب حممد عبد اهلل ب ؛املتكلمني املنتسبني إىل السنة املشهورين

ري غوأيب عبد اهلل حممد بن كرام و ،وأيب احلسن عيل بن إسامعيل األشعري ،كالب

ألة ل س الت فري هبذه املس ،وال التصوف ،وال احلديث ،وال أئمة التفسري ،هؤالء

 .ر بمثل ذلك يستتابفامل ف   قول هؤال .

ر إال أن يظه ،فإن تاب وإال عوقب عىل ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا 

 منه ما يقتىض كفره وزندقته فيكون حكمه حكم أمثاله.

هذا القول جي  أن ي زر ب د إقامة احلجة ع  ه فإن هذا ق بمثل وكذلك املفس  

 تفس ق جلمهور أئمة اإل الم.
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فهو من كالم العلامء احلافظني من علامء  ؛وأما التصوي  والتخطئة   ذلك

 املسلمني املنتسبني إىل السنة واجلامعة وتفصيل القول يف ذلك حيتاج إىل بسط طويل

 ."ال حتتمله هذا الفتو  واهلل أعلم

( يف 311-311/ 1) أضواء البيانيف كتابه   وقال ال المة الشـنق طي

 .[727]طه:   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)تفسري قوله تعاىل 

ضل  (:غو )يدل عىل أن معنى    (ۓ ۓ ڭ)وقوله تعاىل يف هذه اآلية: "

 .كام ذكرنا ،عن طريق الصواب

 من قال بأن األنب ا  منا أن هذه اآلية ال ريمة وأمثالا   القرآن هي حجة  وقد قد   

وعصمة األنبياء صلوات اهلل وسالمهم عليهم مبحث  ،غري م صومني من الصغائر

من كالم  اأصويل لعلامء األصول فيه كالم كثري واختالف معروف وسنذكر هنا طرف  

 :أهل األصول يف ذلك

  :خمتصر األصوليف قال ابن احلا  
ض وخالف الرواف ،األنب ا  م ص ة األكثر ع  أنه ال يمتنع عقال ع  مسألة:

وخالف املعتزلة إال يف الصغائر، ومعتمدهم التقبيح العقيل واإلمجاع عىل عصمتهم 

بعد الرسالة من تعمد الكذب يف األحكام لداللة املعجزة عىل الصدق وجوزه 

، وأما غريه من املعايص فاإلمجاع عىل اوقال: دلت عىل الصدق اعتقاد   االقايض غلط  

ه من ياه _م من الكبائر والصغائر اخلسيسة واألكثر عىل جواز غريمهاعصمته

 بلفظه.

عصمتهم من الكبائر ومن صغائر اخلسة دون غريها من " وحاصل كالمه:

 ."الصغائر
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  مناقشة مقال الزعابي 

وبيان ما  ،هُ ولنرشع اآلن يف مناقشة مقال الزعايب، وتوضيح كالمي الذي انتقدَ 

 . وتوقري لنبينا حممدفيه من إجالل 

ته احلجوري ضمن إجاب )كذا( سمعته للشيخ حيىي اوقد هالين الكم   :قال الزاعيب
 .ووجوب األدب معه عن أسئلة وجهت هل يتناىف مع ماكنة الرسول 

د لبيان ما ثم نعو ،بنصه شيخنا حفظه اهلل كالم ؛أضع بني أيدي م أخويت ال رام

 تضمنه من خطر وخطل وزلل غفر اهلل لنا وله.

 إن النبي ؛..نعم" : هـ2211  أ ئ ة وادي حرضمو  ش خنا حفمه اهلل قال 

 :فالسنة،  ايكون توفيق    اجتهاد النبي  لكن ،كان جيتهد يف بعض املسائل 

ىل التوفيق يقره ع أما أما عىل التوقيف عىل دليل يأمره اهلل بذلك  .وتوف ق ة ،توق ف ة

 .الوحي عىل ذلك

 .يف بيان ذلك الغلط أرسع وقتوما كان خمطئا يف ذلك ينزل الوحي يف 

 :ومن ذلك

ڀ ٺ ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ)  *

عىل بعض   قبل النبيأ،  من و ائل الدعوة هذا [1]عبس:   (ٺ ٺ

م أ سالمهم عليه الصالة والسالم ، وأتى ابنُ إويطمع يف  ،أرشاف قريش يعظهم

كره  ،كره هذا منه   يف بعض أمور دينه ، والنبي  مكتوم أعمى ويسأل النبي
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أن يت  م وهو يت  م مع أولئك األرشاع يدعوهم إىل اهلل وابن أم م توم يسأل   

 :  التأدي  من اهلل عز و ل ل نبيفب د ذلك نزل  .ذلك الوقأ 

 .كره ذلك وعبس وجهه من أبن مكتوم  (ٱ ٻ ) 

ڀ ٺ ٺ ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ)

ڄ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

عليك  :ةإهنا تذكر   (ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڃ

 .أنت ةالتذكر

ه وحي أدبه ربأدبه ربه بال ، هذا من و ائل الدعوة التي أخطأ ف ها الر ول

 . تىل يف بيان تصويب هذا اخلطأوأنزل قرآن ي بالوحي ، أدبه ربه 

 .أن يطرد أنا ا من أصحابه لقصد إقبال ب ض أرشاع قريش   هم  النبي *

 .اطرد هؤالء ال جيرتؤون علينا :قالوا

 :أنزل اهلل تعاىل تعديل هذا اخلطأف ،من ذلك يشء   فوقع يف نفس النبي  

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )

هذا ،    (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

 من و ائل الدعوة .
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اللهم عليك بفالن وبفالن  :أي ا دعا ع  أناس  فقد كان ر ول اهلل *

ہ ہ ہ ھ ھ ): ، نزل الوحي أوبفالن، نزل الوحي يف تعديل هذا اخلط

 .  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 وذكرهم احلافظيف بعض األوقات اسلموا   والذين لعنهم رسول اهلل ؛نعم 

الصبح نقلناه عن احلافظ أيضا يفمجلة من اللذين و اإلصابةحجر يفابن 

 بأسامئهم . الشارق

أن كثريا من الناس أتوا من هذا الباب أن مسألة الدعوة لإلنسان أن  :الشاهد

 ،برأيه وبحكمته فيام يزعم هو ولويصول وجي خيوض لإلنسان فيها أن خيوض

 مه غفر اهلل له.انتهى كال "بحكمته فيام يزعم وبحذلقته وبربجمته إىل آخر ما يقولون ...

لنبي ل ن  ا تهاد ا كان جيتهد   ب ض املسائل .  ن م إن النبي" فقولي:   

 . اي ون توف ق   

 .وتوف ق ة ،توق ف ة  :فالسنة 

عىل  ما عىل التوفيق يقره الوحيوإ أما عىل التوقيف عىل دليل يأمره اهلل بذلك. 

 ." ذلك

ومكانة سنته فأصل ما جاء به   فيه بيان مكانة النبي ؛وهذا تأص ل   د

مها ظالعاملني ، فمنه القرآن وكله وحي ، ومنه السنة ومع الوحي من ربِّ   النبي

 وحي.
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 :وقد بينت أن من السنة

يف  فيوفقه ربه  ومنها ما جيتهد ف ه *  .وحي من اهلل :أي ،ما هو توق في * 

 اذلك االجتهاد ويقره عليه ربه الذي أكرمه هبذه املنزلة منزلة االجتهاد وزاده إكرام  

 .بتقريره عليه 

رره وأما ع  التوف ق يق ،إما ع  التوق ف ع  دل ل يأمره بذلك" :ولذا قلُت  

 ."الوحي ع  ذلك

 وإشادة بمنزلته .  وهذا كله مدح عظيم وتوقري له 

  ذلك ينـزل الوحي   أرسع وقأ   ب ان ذلك  اوأما ما كان خمطئ   "ثم قلُت:

 :وهذا فيه ."الغ ط

 بيان ملنيزلة النبي . 

  وأنه خيتلف عن غريه من املجتهدين من أمته مهام بلغت منيزلتهم فاملجتهد

ه أجر اجتهاده ويعفى عنه اجتهد فأخطأ فلمنهم إن أصاب فله أجران وإن 

 وله مزية عم مة أن ربه ،أوىل باألجر عىل االجتهاد والرسول  .يف خطئه

 .   حق ف هايوحي إل ه بالتسديد، وهذه املنـزلة التي ال ي  

   يعتهولرش هلذا الرسول  إضافة إىل املنازل األوىل التي ذكرهتا تعظيام، 

 عن العلامء. فضال   ،العلم م به طالُب وهذا أمر بدهي يعرفه ويسلِّ 
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فهذا أمر يقرره العلامء الذين يعظمون الرسول حق  (خطأ)أما كلمة 

منهم ل حق قة الرشع ة مستمدين ذلك من القرآن  اب ان  التعظيم ويعظمون رشيعته 

 . وهذا ال يتناىف مع منـزلته وم انته املن فة ،والسنة

ون عليه القران وبمثل ما يقوله املفرس تكلمُت يف تفسري سورة عبس بام نص

هنا كان من باب االجتهاد، وسدده اهلل بام أوحاه اهلل    وبينت أن ترصف النبي

إليه يف هذه السورة، وذكرت مثل ما يقوله أهل التفسري يف تفسري ذلك، بل زدت 

 ملنيزلة سنته عىل وجه التفصيل . ابيان  

يت   اأدبه ربه وأنزل ع  ه قرآن   ،ربه بالوحيبه أد   ،به ربه بالوحيأد  " ثم قلُت:

 ."  ب ان تصوي  هذا اخلطأ

ومقصودي الرد ع  أهل األهوا  الذين خيرتعون و ائل ل دعوة قد ت ون 

 باط ة وإذا نصحوا ال ير  ون عنها .

أما الرسول الكريم فإن اهلل يتوىل رعايته وحيفظه وحيفظ رشيعته بالوحي حتى 

 هناية اإلحكام والكامل الذي ال تلحقه فيه رشيعة من الرشائع الساموية . بلغْت 

 ."أدبه ربه بالوحي ،أدبه ربه بالوحي"أما قويل: 

بأيب هو وأمي، بل هو مدح للرسول  فهذا الكالم ليس فيه تنقص له 

ولرشيعته العظيمة، فتقييد األدب بالوحي مع سياق الكالم الذي فيه بيان أنواع 

ل ذلك يدل عىل تعظيمي هلذا النبي العظيم ولرشيعته املطهرة، وليس فيه سنته، ك

 تنقص عند العقالء املنصفني .
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ومع ذلك ملا مَحََل كالمي بعض الناس عىل املحمل اليسء الذي ال حيتمله 

ع أنا أرج"كالمي ويرفضه السياق الذي حف هذه الكلمة وأمثاهلا، قلت حينذاك: 

، "لدابر الفتنة التي يتقصدها بعض الناس اهلل منه قطع  عن هذا األسلوب وأستغفر ا

ولكن فتنتهم مل تنقطع ملآرب يعلمها اهلل ويدركها البرصاء، ومنها هذا املقال الذي 

لتوضيح احلقيقة التي دان هبا السلف األخيار ضد  اأناقشه اآلن. فأجدين مضطر  

 مذاهب أهل البدع األرشار.

ونقل  ،هل وإلزام األمة بتعزيزه وتوقريهوإجال  نقل الزاعيب آيات فيها تعظيمه 
 . الكم العلماء يف تفسري هذه اآليات

ومل يكتف الزعايب بام سلف من اإلهيام الباطل، بل رصح بأن كالمي شتم للنبي 

وال ري  أن مثل هذا ال الم الذي قاله احلجوري هدانا اهلل وإياه  "حيث قال :  

 ."ويؤذي املؤمنني   الذي يؤذي النبيهو من الشتم      ناب النبي

نه ملن البهت العظيم ، قال وهيذا اليذي الكالم اليذي تفوه بيه الزعيايب واهلل إ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ): تعاىل

 .   (ڳ ڱ ڱ ڱ

وىل وأما قوهل عبس وت نقل الزاعيب خالل جتنيه عيلَّ الكم القايض عياض اآليت: 
بل إعالم اهلل أن ذلك املتصدي هل ممن ال يزتىك   فليس فيه إثبات ذنب هل

 علوف األعىم ىلع اإلقبال – الرجلني حال لك كشف لو –وأن الصواب واألوىل 
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 رشعه ماك هل اواستئالف   عنه اوتبليغ   هلل طاعة اكن الاكفر ذللك وتصديه فعل ما
 . اذنب   وال معصية ال هل

 ونقول : 

إن ظاهر كالم القايض عياض الرد عىل من يقول إن رسول اهلل يذنب ويعيص  *

 تعاىل . اهللَ

اجلهل البالغ بمقاصد  فبسبب .حوله وال محُت  ،هذا أنا ما قلُت  :وأقول  

ل البعيد ك ،الكالم وسوء القصد نقل هذا الرجل كالم القايض هذا يف نقد كالمي

 البعد عن ما يعاجله القايض عياض .

 يلزم الزعايب أن يطعن يف القايض عياض وأن يقول إنه شتم النبي  *

 ول ن هذا مذه  الزعايب . ، من ذلك اوحاشا عياض  

 ؟  اوكيف يكون على مذهب الزعابي يف كالم القاضي شتًم
وأن الصواب واألوىل لو كشف  " :-كام تر -قال  اأن القايض عياض   :اجلواب

 أخطأ يف قصة األعمى .  فهذا بمعنى كالمي أن النبي ."لك حال الرجلني 

قد جانب الصواب ووقع يف   أن النبي :فمعناه ،فالصواب ضد الخطأ

 .الخطأ

وحي وأن ربه يؤدبه بال ،وأنا أثبأ له اال تهاد ،بأنه وقع يف خالف األوىل ؛وزاد

 . الذي هو رشع ل نبي
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لو "ه: بقول  جتهيل للنبي يف كالم القاضي على مذهب الزعابي اوأيًض

 . "كشف لك حال الرجلني 

 وبرأ  من ذلك . ،برأ اهلل القايض ع ام

وعىل الزعايب أن يدرك أنه يتحمل مسؤولية ما ينطوي عليه كالم القايض 

هبذا الكالم الذي نقله عن   عياض عىل مذهبه، وأنه قد يكون قد شتم النبي

 اجلهل قاتل اهلل، رة التي حفرها لغريهفوقع   احلفالقايض عياض ليجرمني به 

 رديان صاحبهام .والو  ك ف ي  

 أن القايض -أيخ–فأنت ترى  : بعد نقله لالكم القايض عياض قال الزاعيب 
 ،عنه ا: "وتصديه ذللك الاكفر اكن طاعة هلل وتبليغ    قال أنه اعياض  

 وأن ليس فيه إثبات، هل كما رشعه اهلل هل ال معصية وال خمالفة هل اواستئالف  
 ." ذنب هل

وإيذائه بمثل هذا   فكيف جيرؤ هذا احلجوري هداه اهلل ىلع ختطئة انليب 
 .الالكم

 يقال له يا مسكني إن كالم القايض عياض يف واد وأنت يف واد آخر.

 ،هلل ول س بطاعة ،ل  افر كان م ص ة هلل   : أن تصدي النبيفهل ق أ  أنا

 ؟!!وال رشع اهلل له دعوة ال افرين ،اوال ا تئالف  
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 بدعوته هذا ال افر؟ اذنب    ل نبي وهل أثبأ  

إن أسلوبك هذا يشبه أساليب أهل البدع، وفيه إرهاب فكري خطري جيب أن 

تتوب إىل اهلل منه، وأن تتعلم عىل األقل بدهيات املنهج السلفي بام يف ذلك العدل 

 .العدو والصديق عىل وجههفهم كالم و ،والفهم واحلكمة ،والعقل

نقل الزاعيب الكم الشيخ أمحد بن حجر آل أبو طايم اآليت :" قال العالمة أمحد بن 
/ 1)  العقائد السلفية بأدتلها انلقلية والعقليةيف كتابه : حجر آل بو طايم 

 ."، لكن ال نسلم كونه ذنبا"مع التسليم أن اخلطاب مع انليب  :(423

ڱ ڱ ڱ )بحسن اخللق ، فقال تعاىل :   أن اهلل وصف نبيه  : يانهب

ٿ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ) [ وقال تعاىل : 1] القلم :  (ں ں

ک ک گ گ گ )[، وقال تعاىل :  731] آل عمران :    (ٹ

[ ، فام ظهر منه يف بعض األوقات النادرة خالفه ، عاتبه  721األنبياء : ]   (گ

 عليه، وعرفه أن ذلك غري الئق، فيكون ذلك من باب ترك األوىل. 

رشاف كان يتكلم مع بعض أ  أن النبي السبب يف ذلك كام جاء يف اخلرب  ثم

قريش ويستميلهم إىل اإلسالم ، رجاء أن يعز هبم اإلسالم ،وقد كان من احلرص 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )عىل إسالمهم بحيث قال اهلل تعاىل : 

[ ، فحرضه هذا األعمى ، ومل يعرف كيفية  6] الكهف :    (ڤ ڤ ڦ ڦ

ذ ل ، فاشتد عليه ذلك ، إذلك الرج  احلال، فسأل مسألة يف خالل مكاملة النبي

كان ذلك قطعا للكالم ، وإفسادا ملا كان حياوله من إسالم ذلك الرجل ، فأعرض 

عنه ، فنهاه اهلل تعاىل عن ذلك ، وأمره باإلقبال عىل كل من أتاه من رشيف ووضيع 
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ليغ إىل الواجب عليه هو التبوغني وفقري ، بأن ال خيص بدعوته رشيفا دون دين ، إذ 

 اهي ."ليس عليه من امتناع من امتنع عن قبول دعوته تبعة وال عهدة، والكل

 املآخذ على الزعابي : 

يف  اقد ارتكب ذنب    إن كالم ابن حجر هنا فيه رد عىل من يقول إن النبي -أ

 ء .بل قلت ما قاله العلام اارتكب ذنب    وأنا مل أقل أن النبي دعوته هلذا الكافر.

ه يف ، وال خيالف إين ال أخالف ابن حجر فيام قرره من نبل مقصد النبي -ب

 ذلك مسلم .

 :سب عليها أنت ويعذر فيها ابن حجرورد يف كالم ابن حجر عبارات حتا -ـ 

  :فمنها

o  يفة املن  عقب اآليات الكريمة التي ساقها لبيان منيزلة النبي قوله

 ،عاتبه ع  ه ،األوقا  النادرة خالفهفام ظهر منه   ب ض "وأخالقه العظيمة: 

 ."ف  ون ذلك من باب تره األوىل ،فه أن ذلك غري الئقوعر  

فأنت باحتجاجك هبذا الكالم تقول: يأيت يف بعض األوقات بخالف أخالقه 

 وأنه يأيت يف بعض األوقات بغير الالئق ويأيت بخالف األوىل . ،الكريمة

 .هأنأ املسؤل عن  ف ه ط ن شديد   النبي مذهبكوهذا ع  

يخطيء أو ف ايجتهد أحيان    ن النبيإ :والعاقل يعرف الفرق بينه وبين قويل

 يؤدبه ربه بالوحي .
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فه يظهر منه بعض األوقات خالف أخالقه وأن اهلل عرّ " (7) وال شك أن قولُه

 أشد من كالمي . "أن ذلك غري الئق وأنه خالف األوىل

o   عن الصحايب إن عمله إفساد ملا حياوله من إسالم ذلك الرجل   قولهوأن

 يف الصحايب فأنت تتحمله . ايعترب طعن  

o وأمره باإلقبال عىل كل من أتاه من رشيف ووضيع وغني وفقري بأن   قوله

 خ لإدون دين إذ الواجب عليه التبليغ إىل الكل ... اال خيص بدعوته رشيف  

ه وواقعه أن يفهم القاريء بأنه كان من عادة النبي  ؛هذا الكالم فيه تعميم

وأنه أخل  ،واألغنياء دون الفقراء ،كان خيص بدعوته الرشفاء دون الوضعاء

الف ما أنت ب خجبواجب التبليغ إىل الكل، فجاءه التنبيه من اهلل يبني له أن الوا

 لية هذا .ئوعليه يف هذه األمور وهذه العادة فأنت تتحمل مس

 .عىل خالف ما ينطوي عليه هذا الكالم ع أن حال النبي وعادته والواق

 ،واإلماء والضعفاء قبل األغنياء ،يدعو من أول يوم الفقراء والعبيد  فهو 

قل عند هر وهلذا اعرتف أبو سفيان  وإن كانأ دعوته شام ة جلم ع الطبقا 

 واحلمد هلل.وهم معروفون  أمجعني أن املستجيبني لدعوته هم الضعفاء 

والواقع مرة  أخر  أن هذه حالة وحيدة رسعان ما جاءه الوحي ويف املقام نفسه 

وليست حالة عامة وال عادة كام يفهم من هذا الكالم الذي أحتج به الزعايب فجاء 

 .ما يب غ األعدا  من  اهل ما يب غ اجلاهل من نفسه عليه ال له .

                                                           
 (8)  

ي
 .عددته قوال  له ألنه أحتج به عل
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حال احلجوري هداه اهلل وختطئته  " فأين: قال الزاعيب عقب الكم ابن حجر 
وأن اهلل أدبه ىلع خطأه هذا ؟! وبني حال العلماء اذلي يقولون أنه   للنيب

 ".؟  عتاب من اهلل هل

وع خيطئون بل جيوز وقوقد    يقررون أن األنب ا  جيتهدونيا مس ني إن ال  ام

 ويبينون منيزلة ،  فهم منـزهون عنه الصغائر منهم إال ما فحش منها أو دل ع  دنا ة

خطئهم وأنه خيتلف عن أخطاء غريهم من املجتهدين بأن اهلل حيوطهم بعنايته 

 فيسددهم بالوحي بخالف غريهم وهل قررت خالف هذا ؟

 وأما قويل أدبه ربه بالوحي فليس فيه تنقص وال يقول هذا عاقل .

ه ورمز ل «أدبني ريب فأحسن تأديبي»: أورد السيوطي يف اجلامع حديث

 وذكر عبد الرؤوف املناوي أن أبا الفضل بن نارص صححه . .بالصحة

إن معنى احلديث صحيح ، لكنه مل يأت من طريق  :ونقل عن الزركَش أنه قال

 صحيح .

ضعيف وإن  :وأن السخاوي قال ونقل عن الجوزي أنه ذكره يف الواهيات .

ند ن تيمية ال يكون له سل ابوقا .نا ) يعني ابن حجر ( عىل الغرابةأقتصر شيخ

 ."ثابت

 ضعيف اجلامع( وضعفه األلباين يف7/223) فيض القدير

 . الضعيفةويف
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 ،بل تر  من نص عىل صحته ،الكن مل يقل أحد من العلامء أن يف معناه تنقص  

 ومن نص عىل صحة معناه وإن قال بضعف طرقه .

 قال املناوي شرح هذا احلديث ما يأتي :
علمني رياضة النفس وحماسن األخالق الظاهرة والباطنة،  :أي  «أدبني ريب»

 .(7)واألدب ما حيصل للنفس من األخالق احلسنة والعلوم املكتسبة

 :أي ،ويف رشح النوابغ هو ما يؤدي بالناس إىل املحامد" :ثم قال املناوي

 كثرية . يدعوهم وساق يف رشف معنى األدب وفضله أقواال  

 "املتفق عليه من حديث أيب موسى األشعري   نهويف احلديث الصحيح ع

الر ل ت ون له األمة ف   مها ف حسن ت   مها ويؤدهبا  ثالثة يؤتون أ رهم مرتني»

 احلديث .  «...ف حسن أدهبا

" قد : (2/282) الصارم يف   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية قال الزعابي 
 ،اتلنقص به كفر مبيح لدلم اتفقت نصوص العلماء من مجيع الطوائف ىلع أنَّ 

ه وال فرق يف ذلك بني أن يقصد عيب ،م يف استتابته ىلع ما تقدم من اخلالفوه  
 أو هل اواإلزراء به أو ال يقصد عيبه ، لكن املقصود يشء آخر حصل السب تبع  

 فهذا لكه يشرتك يف، من ذلك بل يهزل ويمزح أو يفعل غري ذلك اال يقصد شيئ  
 ". االقول نفسه سب   هذا احلكم إذا اكن

 ثم ع ق الزعايب ع  هذا ال الم بقوله :

 "أه يف منهجه ؟! واألسلوب يف دعوته "فكيف بمن خط  

                                                           
 .كتساب االعموم الناس أما علوم األنبياء فعطاء من اهلل ووحي منه وليس  يعني األدب من حيث هو (8) 
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يف  (أدبه ربه بالوحي)وقوله  ،يف قصة ابن مكتوم(   أخطأ)يعني أن كلمة 

   أشد يف اإلجرام من سب النبي ورشيعته  سياق كالم يوحي بتعظيم النبي

 وأشد من الطعن ،وأشد من الطعن يف عدل الرسول ،ومن التقبيح وأشد من اللعن

 وإذا كانت الطوائف مجيعها قد اتفقت عىل كفر من انتقص الرسول ،يف إخالصه

 واتفقت عىل إباحة دمه . 

أو  فهل رأ  ال  ون فاحلجوري   نمر الزعايب أوىل بال فر وا تباحة دمه .

 ومعظموإذا علمنا أن مجهور السلف من حمدثني وفقهاء   م أ بمثل هذا احل م .

وأنه جيوز وقوع الذنوب الصغرية منهم  ،عىل أنه جيوز اخلطأ عىل األنبياء األشاعرة

 إال ما يدل عىل اخلسة والفحش فإهنم منزهون عنه .

من احلجوري  افهذا اجلمهور عند الزعايب ومن يفرا بقوله كفار أو أشد كفر  

 . ومن مر ذكرهم من الطاعنني   الر ول السبابني الذي هو أشد من

للكوارث عىل األمة من أمثال هذا الزعايب الرهيب وفقهه ياللهول وياو

 وأحكامه .

م ألهن ؛كل ما نقلته عن العلامء يف مقالك هو افرتاء عىل العلامء ؛أهيا الر ل

 وأنأ وكالمك وفهمك وأح امك   واد  ح ق عنهم . ،ومقاصدهم   واد

وأمانته   يف عدالة الرسول  اوال طعن   اوكالمي ال يعد عند أحد منهم سب  

 لخ إ..  

وإين  ،ورشعه العظيم واهلل يعلم حمبتي وتعظيمي وإجاليل هلذا الرسول 

 ألبرأ إىل اهلل مما أهتمني به هذا اجلهول الظلوم وأعوذ باهلل من فقهه وأحكامه .
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مي وكالم هذا الر ل ومن يؤيده وأط   من ع ام  السنة النمر   كال

 ،وأح امهم ثم الصدع باحلق محاية ل سنة وأه ها من غمط السفها  و ورهم

وأحثهم ع  املبادرة بذلك وفق اهلل ع ام  السنة حلامية السنة ومحاية أنفسهم من 

 أشخاصهم وع  عق دهتم وع  مناهجهم. عىلتوث  اجله ة والسفها  

 .اكثري   وعىل آله وصحبه وسلم تسليام  وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

 كتـبه

 حييى بن عيل احلجوري

 اهي.اليمن –صعدة - دار احلديث بدماج

أخذ و َعَرَفاتثم  ا  . كان هذا البيان يف فتنة أصحاب شبكة األثري قلت:

 مقوال  الزعايب وصبغها بصبغ آخر ولفق ع  ها ت ف قا آخر فقال:

فية أم هل وسائل الدعوة توقي( 4/615) الكنز الثمنيوسئل احلجوري كما يف

 اجتهادية؟

 والعبادة توقيفية. ،توقيفية؛ ألن الدعوة إىل اهلل عبادة :فأجاب

عند  اهلل  لىل تأصيالت احلجوري، فرسوإ القارئقال عرفات: أنظر أيها 

الدعوة! يف وسائل  ب خطأه، ويصوِّهرب هؤدبالدعوة في وسائليف خيطئ  احلجوري

 .ن اهلل تعاىلم اووحًي اتوقيًف نا كايف م طئخي عنده  ل فصار الرسو

شيخ بني ما ذكره الفخلط  ؛انظر أهيا القارئ إىل تلفيق هذا الرجل وكذبه قلت:

 أن كيدلمما  منيالكنز الثما قاله يفبني و ،حييى يف رشيط أسئلة حرضموت

 !!صاحب هو  َعَرَفات
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وسائل ف األنبياء.وسائل الدعوة بالنسبة ملن هم دون  :سائل يسال عنالألن  

 .نبياء توقيفيةالدعوة بالنسبة ملن هم دون األ

 .فهو حجة   مج ع أف اله وأقواله وإقراره أما النبي  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )قال اهلل تعاىل:  

 .   (چ چ چ

بالتقريوقد نقل القاضي يف(: 333) ولحإرشاد الفقال الشوكاين يف 

صائر إىل دليل وعلم يقين ليه إوالراجع   ن االخذ بقول النبيأعىل  مجاعاإل

 (.6/278) البحر احمليط. ونقل هذا اإلمجاع الزكشي يفانتهى

ال  الا خالف(: 819) احملصولوقال ابن العربي يف مة أان أافعا باين األأ

ُسول أالاة ومفزع فِي ـااهلل ملأجأ فِي الأم را ياان للمشكلةسأ با ة وا ِريعا  اهـ.الشي

ليل عىل دمعه إما الوحي فله أن جيتهد يف أمور الدعوة والعبادات  والنبي 

هذا ما و، أو يصوب ما أخطأ فيه، قه ويقره عىل ما اجتهد فيهفيأمره اهلل به وإما يو

 ي.والتوقيف يسميه أهل العلم التوفيقي

َوجَيُوُز "/(: 1) كوكب املنريالخمتصر التحرير شرح قال ابن النجار يف

ع  َعْقال   ْ ا يف  َأْمر  الرش  َهاُدُه َأْيض 
يُّ  اْجت 

د  ، َوَعَزاُه اْلَواح  نَْد َأْصَحاب نَا َواألَْكَثر  ا ع  ع  َورَشْ

.
 
 إىَل َسائ ر  األَْنب َياء
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َة ل ْلاَمن ع  يف  َقْوله َتَعاىَل:  َقاَل: ا ﴿َوال ُحج  ب ع  إال  م  ت  ى إا   إن  أ  َياَس َفإ ن  الْ  ﴾ي وح  ق 

.يَ َعىَل املْ  َباع  ل ْلَوْحي  : اتِّ  نُْصوص  ب اْلَوْحي 

ْن األَ  ة  َواملْ َوَمنََعُه األَْكَثُر م  ي  َلة  يُْشَعر  هُ ْعَتز  : إن 
ُر َكالم  َأمْحََد يف   ، َوَقاَل اْلَقايض   َظاه 

َواَية  اْبن ه  َعْبد    .اهللر 

 َأمْحَُد َقاَل اْبُن  َوَوَقعَ 
: َأْوَمَأ إَلْيه  نَْد َأْكَثر  َأْصَحاب نَا. َقاَل اْلَقايض  يح  ع  ح  َعىَل الص 

َر َعْن َأمْحََد َنْحُوُه.
 َبط َة: َوُذك 

ه  يف   يِّ َوَأْتَباع  از  ب  َوُهَو ُمْقَتىَض َكالم  الر  يُّ َواْبُن احْلَاج 
د  َواْخَتاَرُه اآلم 

ْم. َوق يَل: مَلْ َيَقْع.االْست ْدالل   ه   ب اْلَوَقائ ع  َوَغرْي 

يح   َوِقيلَل:  ح  لصيي 
ل  ل  د  تيُ  َواسييْ

ة  اُرض  األَد لي  َتعيَ
، ل  اْلَوْقف  ي ُهَو اجْلََواُز -بي  ال ذ 

ر   -َواْلُوُقوعُ  ، َوب َظاه  ت ه  ، َوب َأن  األَْصَل ُمَشاَرَكُتُه ألُم  نُْه حُمَال 
َعاىَل: َقْوله تَ ب َأن ُه ال َيْلَزُم م 

ار  ﴿ ــ  ا أ وا  األ ب ص وا ي   
ت ىل  اع  ر  ﴿وَقْوله سييبحانه وَتَعاىَل:   ﴾فـ   األ م 

م     ه  ر  او  ــ  ش  ﴾و 

يُق املْ  ُه اْسَتَشاَر يف  َأرْسَ  َبْدٍر َفَأَشاَر يييُ َوَطر  يح  ُمْسل ٍم ن 
اَوَرة : االْجت َهاُد، َويف  َصح  شيَ

، َوَقاَل  ا َيْبك َيان  ، َومُهَ
ْن اْلَغد  ، َفَجاَء ُعَمُر م   َوُعَمُر ب اْلَقْتل 

 
َداء أ ب   ي » :َأُبو َبْكٍر ب اْلف 

ن  أ خ  
اب ك م  ح  َل   أ صـ  م  ع  ر  ي ع 

ا   ل   ذ  د 
م  ال ف 

ه   ۈ)ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل: اهلل َوَأْنَزَل   «ذ 

ا  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ چ چ ) َوَأْيضيي 

 .   (ڇ ڇ ڇ

انا مِنأ ِعنأِدِه لا اْلُفُنوِنقاالا فِي وأ كا ِة، إذأ لا الا سا لِيِل الرِّ ِم دا ظا تارا : ُهوا مِنأ أاعأ لاى  سا عا

ُه  با وي ِسِه، أاوأ صا يأنِ نافأ ِحيحا فِي الصي ا، وا ِعيها دي ٍة يا لاحا صأ َلْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمرِي َما » :لِما

لِكا  ،«اْسَتْدَبْرُت َلاَم ُسْقُت اْلَهْديَ  ُكوُن ذا ا يا إِنيما ءٍ  وا يأ يأِه بِشا مأ ُيوحا إلا ا لا بِأاني  فِيِه، فِيما وا

ٍر  النيبِيي  نأِزلا بِبادأ ادا أانأ يا ا أارا مي مـا ُدونا الأملا ُن الأ ُحبااُب بأ ُه الأ انا إنأ كا ":نأِذرِ ـُاِء، قاالا لا
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إِنأ  ، وا مأ ناعا ٍي فا حأ ا بِوا ذا الأ  ها أأُي وا انا الري ةُ ـكا كِيدا لاى الأم ما انأِزلأ بِالنياِس عا يأ ـافا ناُه اِء لِتاُحولا با

أأي   ا ُهوا را ٍي، إنيما حأ يأسا بِوا : لا الا قا ُدوِّ فا عا يأنا الأ با لِهِ وا  وا وأ عا إلاى قا جا را ُتُه، وا يأ أا اد  را تِها  ."اجأ

َوَكَذا إىَل َقْول  َسْعد  ْبن  ُمَعاٍذ، َوَسْعد  ْبن  ُعَباَدَة ملَ ا َأَراَد ُصْلَح األَْحَزاب  َعىَل َشْطر  

، َوَقْد َكَتَب َبْعَض اْلك َتاب  ب َذل َك، َوَقاال َلهُ  ينَة  ا ب َوْحٍي: َفَسْمع  إْن َكاَن ": َنْخل  املَْد 

ْأُي  ، َوإ ْن َكاَن ب اْجت َهاٍد: َفَلْيَس َهَذا ُهَو الر   ."َوَطاَعة 

ا ب َغرْي  َما   ُه ُمَتَعب د  ب االْجت َهاد .َواْسَتَدل  َأْيض  ُه َعىَل َأن  َك ُكلُّ
 ُذك َر، َفَدل  َذل 

از  و   و   ب ج 
ل  و  اد ه   ع    ال ق  ه 

ت  ه   ا   وع  ق  و  ا،و  ط إٍ إمج  اع  ر  ع    خ  ق  ن ه  ال ي 
َوَهَذا َيُدلُّ  م 

، َوَنَقَلُه َعْن  يُّ
د  ب  َواآلم  ، َواْخَتاَر َهَذا اْبُن احْلَاج   اخْلََطإ ، إال  َأن ُه ال ُيَقرُّ َعَلْيه 

َعىَل َجَواز 

يِّ َواحْلَنَاب َلة  
اف ع  يث   ،َأْكَثر  َأْصَحاب  الش   .َوَأْصَحاب  احْلَد 

( 711لعدد السابع والعرشون )صا جملة البحوث اإلسالميةوقد جاء يف

ت يف األقضية وفصل اخلصوما واتفق العلامء عىل وقوع االجتهاد منه ما نصه: 

 ،واختلفوا يف وقوع االجتهاد منه فيام عدا ذلك ،ويف أمور احلرب ويف شئون الدنيا

ال بادا  وهو ما ع  ه مجهور ال  ام  والرا ح أنه وقع اال تهاد منه مط قا حتى   

 ومنهم األئمة األرب ة.

ت أنه قىض هلند بن   األق  ة وفصل اخلصوما  مثال ا تهاد الر ول 

عتبة زوجة أيب سفيان بالنفقة هلا وألوالدها وأنه جيوز هلا أن تأخذ من ماله ما يكفيها 

 .(7111/ 1)درواه مسلم يف كتاب األقضية باب قضية هن، وولدها باملعروف
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يؤكد للمتخاصمني أنه برش وأنه حيكم بالظاهر بناء عىل  وقد كان النبي 

إنام أنا برش وإن م ختتصمون إا »قال:  اجتهاده، فعن أم سلمة أن رسول اهلل 

ول ل ب   م أن ي ون أحلن بحجته من ب ض فأقيض ع  نحو ما أ مع فمن 

خاري رواه الب .«أقطع له قط ة من النارق  أ له بحق أخ ه ش ئا فال يأخذه فإنام 

 .(771 - 772/ 1)يف كتاب األحكام باب موعظة اإلمام للخصوم 

ة فقد شاور الصحاب   أمور احلرب ا تهاده   أرس  بدر، ومثال ا تهاده 

فيام يصيينع هبم فأشييار عليه أبو بكر بأخذ الفدية منهم وأشييار عليه عمر برضييب 

انظر هذه القصيية يف ]يف اجتهاده إىل اجتهاد أيب بكر  رقاهبم، ومال الرسييول 

فنزل قول  (7113/ 1)صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري باب اإلمداد باملالئكة 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )  :اهلل سبحانه معاتبا الرسول 

ومــثــال  .   (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

لو ت  ل   م»قوله للصييحابة ملا رآهم يؤبرون النخل    شــئون الدن ا ا تهاده 

نتم أ»هلم:  فلام ذكروا له فيام بعد أن ثمر النخل قد سييقط قال ،(8)«اتف  وا كان خري  

 .  (2)«أع م بأمر دن اكم

                                                           
 .( الفضائل2462صحيح مسلم )( 8) 

رواه مسلم يف كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا عىل سبيل  (2) 

 .(8146 - 8415/ 3)الرأي
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أنه ساق اهلدي يف حجه ونو  القران بدليل    ال بادا  ومثال ا تهاده 

ولو  «أمري ما ا تدبر  ما  قأ الديلو أ  ا تقب أ من »أنه قال للصحابة: 

 .(8) «لو أ  ا تقب أ من أمري ما ا تدبر »كان سوق اهلدي بالوحي ملا قال: 

 استغفاره لبعض املنافقني وصالته عىل   ال بادا  أي ـا ومثال ا تهاده 

بت هذا يف ثبعضهم كام ثبت أنه صىل عىل عبد اهلل بن أيب واستغفر لعمه أيب طالب 

 (226/ 3) ( ..ٱ ٻ)صييحيح البخاري كتاب التفسييري باب قوله تعاىل: 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)فنزل قول اهلل سبحانه يف شأن استغفاره للمنافقني: 

 .   (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 بن عىل عبد اهلل -عليه الصيالة والسييالم  -ونزل قوله تعاىل يف شيأن صيالته 

 .   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)أيب: 

ٿ ٿ ٿ ) لعمه أبي طالب:    استغفاره ونزل قوله تعاىل يف شأن

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .   (ڄ ڄ ڃ ڃ

ونزل عليه الوحي لبيان الصواب كام  ،عىل ذلك قرّ مل يُ    وإذا أخطأ النبي 

اره ويف استغف ،يف أخذ الفداء من أرس  بدر -عليه الصالة والسالم  -حصل منه 

لة البحوث جمانتهى من وصالته عىل بعضهم. ،لعمه أيب طالب ولبعض املنافقني

  . برئاسة اإلمام ابن باز  اإلسالمية

                                                           
 (.111/ 2)  الحج باب حجة النبيجزء من حديث رواه مسلم يف كتاب  (8) 



  

 

 31  

نبي باجتهاد أمته، فال جاهل إىل مستو  أن يقارن اجتهاد النبي  َعَرَفات و

إذا اجتهد وأصاب صار بالنسبة لنا اجتهاده توقيفا وحجة ودليال؛ وإن أخطأ  

صوبه الوحي فصار أيضا هذا التصويب لنا توقيفا وحجة ودليال فكل ما جاء عنه 

 توقيفا أو توفيقا حجة ودليل لنا.  

 :( أنه قال71/212) الفتحعن احلافظ ابن حجر يف َعَرَفاتوما نقله 

َهاٍب َأن  ُعَمَر " يق بن ش  ْأي  ب اَم َأْخَرَجُه من َطر   ب الر 
 اْلرَبِّ ل َعَدم  اْلَقْول 

َواْحتج بن َعْبد 

ْن َرُسول  اهلل    ْأَي إ ن اَم َكاَن م  َا الن اُس إ ن  الر  َن  اهلل َ َعز   َخَطَب َفَقاَل َيا َأهيُّ
يب ا أل 

ُمص 

اَم   َوإ ن 
يه  ُد َوَجل  ُير  َته  َْن َيُقوُل َكاَن جَيْ

ُك ب ه  مل  ُن الت َمسُّ
َذا ُيْمك  َ ن ا الظ نُّ َوالت َكلُُّف َوهب 

 ُهَو م 

ُد ف يه  َخطَ   َته  ياَم جَيْ
 ".َأْصال   اَلك ْن اَل َيَقُع ف 

ا " :من قول عمر فيه حجة لجواز االجتهاد من النبي  ؛فهذا أأيا إِنيما إِني الري

ِه  ُسوِل اللي انا مِنأ را لي ُيِريهِ  كا جا زي وا اني الليها عا
ِ
عىل  هذا القول حجةف ،"ُمِصيب ا أل

 .وليس له َعَرَفات

 ،( بإسناد منقطع فابن شهاب مل يدرك عمر 4516لكنه أخرجه أبو داود ) 

با فيه( معصوما من )مصي" :(83/647) شرح سنن أبي داودقال ابن رسالن يف

تعاىل لتحكم بين الناس بما  الخطأ ألن اهلل تعاىل كان يريه الصواب كما قال

 اهلل تعاىل بواسطة نظره واجتهاده يف أحكام الكتاب وأدلته. أراك

وف ه دل ل ع  هذا بأنه ع  ه السالم كان جيتهد ف ام ال نص ف ه عنده من 

، وهذا احلديث واآلية حجة ملن أجاز، احلوادث، وهي مسألة خالع   أصول الفقه

  ...وألن اال تهاد منص  ال امل فال ينبغي أن يفوته ع  ه الصالة والسالم

فإنه قادر عىل  وهلذا كان طريقه االجتهاد، بخالف اجتهاده  ىل أن قال:إ

 اهي."اليقني، وهو معصوم من اخلطأ ومجيع األنبياء عليهم السالم
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د يتقول بعض األقاويل أنه ق هام لرسول اهلل فيه اتقال عرفات: فقول احلجوري 

ة اليت أخطأ حلجوري هذا من وسائل الدعويف أمور التوقف والعبادة وهذا معنى قول ا

 ب اخلطأ(.نزل قرآنا يتلى يف بيان تصويأدبه ربه بالوحي، وأ فيها الرسول 

لفه كام وصل بس َعَرَفات بانظر أهيا القارئ هذا الفجور إىل أين وصل  :قلت

ان ا باهلل من هيج عياذ  ريكفتاجلور والغلو اخلارجي والتلويح بالمن الزعايب 

كافر حالل الدم باإلمجاع، قال النووي يف رشح مسلم  النبي  اخلوارج فساب

موجبة  وقد أمجع املسلمون عىل أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي (: 2231)

 اهي .للكفر

(: 2/127)  الصارم املسلوليف وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ل ا حالبعد موته من املسلمني كان كافر   هأو عاب ،ن من سب النبي أخالف  ال

بالتقول  عىل أن كالم الشيخ حييى ليس فيه أي اهتام لرسول اهلل   ى.هينت.االدم

 عىل اهلل عياذا باهلل كام أبناه يف هذا املوضع.

نا مع أو ال جيتهد، بل نقاش  قال عرفات: ولسنا يف صدد هل جيتهد النيب

الدعوة توقيفية  ا هو من وسائل الدعوة ووسائلفيم احلجوري يف ختطئته للنيب 

 كما أفتى بذلك احلجوري..

ائل فيام هو من وس"وهو قوله: يف هذا التلفيق َعَرَفاتتقدم الرد عىل  :قلت

أنه اجتهد ، وبل كالم الشيخ يف هذا املوضع نفسه هو يف اجتهاد النبي  ،"الدعوة

يف هذه القصة لتألف أولئك القوم من قريش وتقريبهم فأخطأ ونزل تصويب هذا 

 اخلطأ.



  

 

 32  

ــ خ: تهاد اج  لكن، كان جيتهد يف بعض املسييائل إن النبي  ...) فقال الش

يف عىل دليل عىل التوق أما ؛، فيالسيينية توقيفية وتوفيقية ايكون توفيقي   النبي  

لك كان خمطئا يف ذ وما، عىل التوفيق يقره الوحي عىل ذلك أما، وييأمره اهلل بيذلك

 لخ.إ..    (ٱ ٻ)ذلك  ومن أرسع وقت يف بيان ذلك الغلطينزل الوحي يف 

، وتقدم بيان أن اجتهاد عدد من أهل العلم وبه قالوهذا كالم حق، وصواب 

 حجة لنا. النبي 

فقد سئل يف رشيط صويت: هل جيوز ، العالمة الفوزان حفظه اهللونظري ذلك قول 

 حيصل منه اخلطأ استدالال هبذه السورة؟ أن يقال إن النبي 

اجتهاد نعم جيتهد، قد جيتهد وحيصل خطأ يف االجتهاد، أما يف الوحي  :فأجاب

هو معصيوم عليه الصالة والسالم، من ناحية الوحي والبال  هو معصوم، أما أنه 

جيتهد أحيانا فنعم جيتهد وحيصيل منه ما حيصل؛ مثل ما حصل يف هذه القصة، اهلل 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )جيل وعال قيال ليه: 

 .   (ىئ

لعلكم علمتم أن الرسول ما عمل مع ابن أم مكتوم هذا العمل إال عن إرادة 

الة الص يهعلخري، وإرادة هداية هؤالء الذين اجتمعوا به، وفرصة اعتربها فرصة 

 اهيالسالم من حرصه عىل هداية اخللق.و

الرشيط  ورسلسلة اهلدى والنفقال: كام يف  ومنهم العالمة األلباني

جر ، وأن يؤجتهاد ، وأقرب إىل إصابة الصوابأوىل باال فرسول اهلل (: 126)

ذلك األجر املضاعف ، فلامذا نقول إن الرسول ال جيتهد وقد اجتهد فعال ، لكننا 
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   (يب ىب) نقول إن اجتهد فأخطأ فرسعان ما يصوبه الوحي، هذا الذي قلته آنفا ،

 .أو بتصويب الجتهاد نبوي  ،يوحى إيّل بحكم رشعي :أي

فحينئذ نحن نكون يف مأمن من أن نكون متبعني للرسول يف يشء اجتهد  

 ... إىل أن قال:فأخطأ حاشاه من ذلك .

، إذن هذا مثال    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) :فإذن جاء مثل قوله تعاىل 

 واقعي ، كيف نقول إن الرسول عليه السالم ال جيتهد ، ها هو قد اجتهد ولكنه مل

وكثري من األح ام التي ،    (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ)يقر 

توحي إل نا من كالمه ع  ه السالم ، ال من كالم صدر  عن الر ول ع  ه السالم 

، اتأن امرأة فاضلة من الصحابي  ةوقريبا ذكرنا بمناسب رب ال املني أهنا ا تهاد منه،

ني ، وقد طلقها تطليقتسافر عنها زوجها ،  -اسمها فاطمة بنت قيس -الفضليات 

ثم أرسل إليها بالطلقة الثالثة ، وكان هلذا املطلق املسافر وكيل يف املدينة ، فجاء إليها 

ا هنوبلغها تطليق زوجها الطلقة الثالثة، وطلب منها أن خترج من دار زوجها، أل

 ، ما كان عندها علم أن املطلقة ثالثا، ليس هلا نفقةأصبحت بائنة منه بينونة كرب 

أن  أي، ، وقصت قصتها للنبي  ، فتجلببت وذهبت إىل النبي وال سكنى

زوجها طلقها طلقة ثالثة ، وأرسل إىل وكيلها وجاء إيّل وطلب مني السكن ، فقال 

أم  اذهبي إىل ب أ -وهنا الشاهد  -ل س لك نفقة وال   نى اذهبي»  :عليه السالم

املهاجرات ، وكان املهاجرون يرتددون من  ، أيضا وكانت امرأة فاضلة  «رشيك

 . «ال» :، ثم قال «اذهبي إل ها» :عىل دارها ، فقال هلا

، كان هذا اجتهاد من عنده ، ألنه عقب  «ذهبيا» :إذا ملا قال هلا هنا بقي انتبهوا 

اذهبي إىل ابن أم م توم فإنه أعمى ، فإنك إذا  ،  ال» :قالو «ذهبيا»هذا القول 

 .إىل آخر احلديث  «أ ك ، فإنه ال يراهوض أ مخاره عن ر
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لسالم يش ، ثم يصدر منه يش  فإذن   آن واحد  يصدر من الر ول ع  ه ا 

 .، فهذا أكىل دل ل ع  أنه ع  ه السالم جيتهدآخر

يقة إىل احلق تنتهواولكن الفرق كام قلنا آنفا ، وأكرر هذا عىل مسامعكم لكي  

كمثله يشء  ليس النبي  ،كمثله يشء يف البرشليس  املقطوع هبا ، أن النبي 

 يف البرش فهو إذا اجتهد فأخطأ ال يقر ، ينبه بامذا ؟ 

م قول هو يف مكان كذا ، ثنه يأ بطريقة الوحي، يف حديث الدجال مثال جتدون 

رية وأشياء كث ،ثالث حتويالت هذا كله وذاك ..،، يف مكان كذا ، ثم يقوليقول ال

ا أن نقول بأن الرسول عليه السالم جيتهد، ولكن اجتهاده وكثرية جدا ، تضطرن

إال  ،وال يؤجر عىل كثري من اجتهادته ليس كاجتهاد العلامء حيث يموت أحدهم 

عن  -نر ع اآلن -أما الر ول ع  ه السالم فهو م صوم ،اجتهادا واحدا ألنه أخطأ

 اهيأن ي قر ع  خطأ.

عبد اهلل بن والشيخ  ،اهلل بن قعودعبد الشيخ  ومنهم أعضاء اللجنة الدائمة:

د اهلل عبد العزيز بن عب، ورئيس اللجنة اإلمام عبد الرزاق عفيفي، والشيخ غديان

 رمحهم اهلل. بن باز

من بعض (: ال1/261) جمموع فتاواهائ أ ال جنة الدائمة كام  فقد    

يعني  ،أن األنبياء والرسل يكون يف حقهم اخلطأ -ومنهم امللحدون-الناس يقولون 

قالوا: إن أول خطأ ارتكبه ابن آدم قابيل هو قتل هابيل ،  ،خيطئون كباقي الناس

يونس وداود عندما جاء إليه امللكان سمع كالم األول ومل يسمع قضية الثاين فأفتى، 

ى يف ا بأنه أخفثة قالوا التقمه احلوت، وقصة الرسول مع زيد بن حاري ميوقصته ل

 الصحابة: أنتم أدر  بأمور جيب عليه أن يقوله ويظهره، قصته مع نفسه شيئا

ٱ ٻ ٻ )دنياكم، قالوا بأنه أخطأ يف هذا اجلانب. قصته مع األعمى وهي: 

فهل األنبياء والرسل حقا خيطئون؟ وبامذا نرد عىل هؤالء    (ٻ ٻ پ پ

 اآلثمني؟
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ول ن اهلل ت اىل ال يقرهم ع   (7)خيطئونن م، األنب ا  والر ل قد  :فأجابوا

رمحة هبم وبأممهم، وي فو عن زلتهم، ويقبل توبتهم؛ ؛ خطئهم، بل يبني لم خطأهم

، كام يظهر ذلك من تتبع اآليات القرآنية التي ف ال منه ورمحة، واهلل غفور رح م

ه حممد يجاءت فيام ذكر من املوضوعات يف هذا السؤال، ومل ينكر اهلل تعاىل عىل نب

بل أقره فكان  الذباب وما    ناح ه من الدا  والدوا  :إخباره أمته بحديث 

، وأما أبناء آدم فمع أهنام ليسا من األنبياء ملا قتل أحدمها اآلخر ظلام صحيحا

قتل ظ ام ما من نفس ت» :أن  نبينا حممد  اهلل سوء صنيعه بأخيه وبنّي وعدوانا بنّي 

 .«األول كفل من دمها؛ ألنه أول من  ن القتلإال كان ع  ابن آدم 

 وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم.

بني، ي وتوقيف جرم عظيم! وإفك مقال عرفات: فالقول بأنه خيطئ فيما هو وح

 أن األنبياء الم وعامة السلف واخللف يفخمالف إلمجاع األمة الذي نقله أئمة اإلس

أن وسائل  ىل من الوحي، فاحلجوري يقررا خيربون به عن اهلل تعامعصومون فيم

ة نعون باهلل أنه أخطأ يف وسائل الدعو الدعوة توقيفية ثم حيكم على رسول اهلل 

 من اخلذالن.

ام هو في"وهو قوله: وهذا اإلفك والبهتان، ونعوذ باهلل من هذا التلفيق  :قلت

خيطئ فيام هو وحي وتوقيف، إال تلفيقك  فمن الذي قال أنه  ،"وحي وتوقيف

 وافرتاؤك كام أوضحته آنفا.

                                                           
 أي كما تقدم يف ذلك التفصيل؛ أهنم يخطئون يف غير ما يبلغونه عن اهلل عز وجل.. (8) 
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فيقول كما  افع عن هذا الكالم القبيحقال عرفات والطامة الكربى أن احلجوري يد

بأبي هو  ه لفهذا الكالم ليس فيه تنقص ) يف رده على الزعابي كما يف موقعه:

ع سياق ة، فتقييد األدب بالوحي موأمي، بل هو مدح للرسول ولشريعته العظيم

 العظيم ك يدل على تعظيمي هلذا النيبالكالم الذي فيه بيان أنواع سنته، كل نل

 عقالء املنصفني .ولشريعته املطهرة، وليس فيه تنقص عند ال

ى احململ السيء س علَل كالمي بعض الناومع نلك ملا َحَم) :ثم قال احلجوري

، قلت ي حف هذه الكلمة وأمثاهلاالذي ال حيتمله كالمي ويرفضه السياق الذ

دابر الفتنة اليت ل افر اهلل منه قطًعحينذاك: "أنا أرجع عن هذا األسلوب وأستغ

لنبوة وهذا لى انه مل يغلط على مقام افاحلجوري يصر ع (يتقصدها بعض الناس

 نة اليت يتقصدها بعضا الناس.الفتالرتاجع إمنا هو لقطع دابر 

فالشيخ مل يرجع عن كالمه يف  ، هذا يدل عىل أنك مل تفهم كالم الشيخ :قلت

 ،ألنه إمجاع أهل العلم أنه جيتهد يف أمور الدنيا وأمور احلرب ؛اجتهاد النبي 

 لولالصارم املسشيخ اإلسالم يف :منهم ؛نقله غري واحد من أهل العلم

ڤ ڦ )( وغريمها، قال تعاىل: 12) شرح مسلم ( والنووي يف 2/162)

[731]آل عمران:   (ڦ ڦ

 ئس األصولنفاوأنه جيتهد يف األقضية وفصل اخلصومات نقله القرايف يف

(1/1112 ). 

ر ووهو ما عليه مجه ،قع االجتهاد منه مطلقا حتى يف العباداتيالراجح أنه وأن 

 .إلسالميةجملة البحوث اكام سبق نقله عن ،األئمة األربعة :ومنهم ،العلامء

 .أنه إذا اجتهد وأخطأ ال يقر عىل خطأه
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وللناس "(: 1/111) منهاج السنة     قال ش خ اإل الم ابن ت م ة 

يف جتويز اخلطأ عليهم يف االجتهاد قوالن معروفان وهم متفقون عىل أهنم ال يقرون 

 ."أقروا عليه ال فيام غريه اهلل وهنى عنه ومل يأمر بالطاعة فيه عليه وإنام يطاعون فيام

والقائلون بعصمة األنبياء من "(: 216) التوبة  ر الة    وقال 

 :ل س لم ،التوبة من الذنوب

 .من كتاب اهلل وسنة رسوله حجة * 

: يك ؛وإنام مبدأ قوهلم من أهل األهواء ،من سلف األمة وأئمتها وال لم إمام * 

 .وامل تزلة ،الروافض

آراء ضعيفة من جنس قول الذين يف قلوهبم مرض والقاسية  ؛وحجتهم * 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :قلوهبم الذين قال اهلل فيهم 

    (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

  أف اله مرشوع ولوال   بالنبي االقتدا أن  وعمدة من وافقهم من الفقها 

 .به االقتدا ذلك ما  از 

 ،فإنه قد تقدم أهنم ال يقرون بل ال بد من التوبة والبيان ؛وهذا ض  ف 

ال فأما املنسوخ واملنهي عنه واملتوب منه ف ،إنام يكون بام استقر عليه األمر واالقتداء

فإذا كانأ األقوال املنسوخة ال قدوة ف ها فاألف ال التي ت يقر  ،باالتفاققدوة ف ه 

 اهي.ع  ها أوىل بذلك
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 .)أدبه ربه( :وإنام كان ر وع الش خ عن قوله

وأما قويل أدبه ربه بالوحي فليس فيه تنقص وال يقول هذا "فقال حفظه اهلل: 

ويرفضه السياق الذي حف هذه الكلمة وأمثاهلا، قلت "وقال:   ."إلخ.. عاقل

 ."..حينذاك: أنا أرجع عن هذا األسلوب

، وأبان أن التأديب من اهلل عز وجل لنبيه تكريم (أدبني ريب)مع أنه ذكر دليلها  

أ  من إال أنه ت ي؛ «فأحسن تأديبي»وترشيف له، وليس طعنا فيه، بدليل قوله: 

 قط ا لدابر املفتنني أمثالك. ؛طريق صح ح ف ذلك ر ع عن هذه ال  مة

 .لفتنة قال عرفات: فواهلل إن كالم احلجوري هو ا

ربون قوهلم وتعت ،الذي تشغبون به عىل العلامءالفتنة هو جهلكم املطبق  :قلت

وجواز وقوع اخلطأ فيام اجتهد فيه وأنه ال يقر عليه فتنة،   اجتهاد النبي  من

والفتنة هو ت ف ق م ع  الش خ أنه قال: أخطأ ف ام أوحاه إل ه ربه، وغري ذلك من 

افات م وبن تم هتوي  م ع  إض ،الزوائد الباط ة التي أضفتموها   كالمه وت يق ها

 فهذا جيتهد وقد خيطئ امل ذوبة ع  الش خ. أما شغب م   مسألة: هل النبي 

التشغ   وهذه الفتنة ل سأ ع  الش خ وحده بل تشمل مج ع ال  ام  الذي قالوا 

 هبذا القول ممن  بق ذكرهم.

يام هو خيطئ ف ن النبي إوأشد فتنة تلفيقكم وكذبكم أن الشيخ يقول 

 .سبحانك هذا هبتان عظيم، توقيف ووحي

وهذا التلفيق بناء عىل أن الشيخ قال يف موضع آخر: أن وسائل الدعوة  

 وة أم نتوقف عىل األدلة.هل لنا أن نجتهد يف أمور الدع :أيتوقيفية، 
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أو اجتهد  توقيفيا أهنا توقيفية، ومل يقل البتة أن ما جاء عن النبي  فأجاب:

 .وليس بحجة ،ووفقه الوحي فيه أنه خطأ فيه

 توصل وافرتائه ع  الش خ حي ى ل هنا يدل ع  عم م  نايته َعَرَفاتفرتك    

 إليه، فيا فيام أوحاه اهلل من القول بأن الشيخ حييى خيطأ النبي  إىل  و  مقصده

 قاتل اهلل اهلو  وأهله كيف ينتج عن ذلك جرائم وعظائم.

بذاته هو التوقيف لنا لو أقر عليه،  أن اجتهاده وفعله  َعَرَفاتوقد جهل  

 بدليل ثابت. إال ما كان من خصوصياته 

 :فما الذي ستقوله يف العلماء الذين

 .ة أمثلةلوا بعدِّ جيتهد يف أمور العبادات ومثّ  ن النبي إ :قالوا 

يف العبادات أيضا استغفاره لبعض املنافقني  ومثال اجتهاده  وقالوا: 

 لخ... إوصالته عىل بعضهم

مل يقر عىل ذلك ونزل عليه الوحي لبيان الصواب  وإذا أخطأ النبي  وقالوا: 

ويف  ،يف أخذ الفداء من أرس  بدر -عليه الصالة والسالم  -كام حصل منه 

ول هؤالء ، مع قاستغفاره لعمه أيب طالب ولبعض املنافقني وصالته عىل بعضهم

 .العلامء وغريهم أن العبادات توقيفية

ألن العبادات  :(766ص: )( 22العدد ) جملة البحوثيف فقد قالوا 

 . اهيتوقيفية، وال تثبت بالقياس
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 فهل ستلفق عليهم هذا التلفيق األعوج؛ من أهنم يقولون: أن النبي  

 ان أمور العبادات توقيفية؛ إذ  إحصل منه خطأ يف بعض أمور العبادات، وقد قالوا 

 من كيل هذه التهم اجلائرة البائرة. ،إىل آخره ..بالتقول فهم يتهمون النبي 

ري قبيح الكالم كالم احلجون هذا قال عرفات: وسيأتي كالم الشيخ الفوزان أ

 وسيء.

بي القبيح الذي يظهر منه القول بأن النوصغتموه يف السؤال  لفقتموهما  :قلت

عل جهو الذي  ال يقبل كالمه إال بحجة ، وأنه هخيطئ فيام أوحاه اهلل إلي 

هناه أن الصواب   هذا ال الم  وقد أ بأ  الشيخ يقول هذا كالم قبيح ويسء، 

 ولو كنتم منصفني، الذي قال عنه الش خ الفوزان قب ح و  ئ أنه كفر وزندقة

ها حييى بنصه دون زياداتكم التي افرتيتمو الشيخ الفوزان كالم الشيخ  ألسمعت

أن هذه  لفوزانوتنظروا جوابه وقد سبق كالم الشيخ ا عليه وألفقتموها يف كالمه

 الذي حصل فيه اخلطأ. من اجتهاده  سورة عبسالقصة يف 
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 لثانيا ه أصلكذب عرفات يف 

  يةقيفيف نفي السنة التو 

 قوله األصل الثاني:

 :ههاالت الزعابي( كما يف موقعكما يف رده )الرد على ج وريجقول احل)

 (مها وحيظوحي، ومنه السنة ومع الوحي من رب العاملني، فمنه القرآن وكله

عىل هذه املسألة كالكالم عىل املسألة السابقة التي مل تفهمها، الكالم  :قلت

له كوكذلك هذه املسألة مل تفهمها وهي أن كالم الشيخ عىل الوحي التوقيفي ف

 لخ إالقرآن وكله وحي، والسنة ومعظمها وحي..  وحي؛

إما يقره عليه الوحي أو يصوبه، فيسمى  :الذي  هاجتهاد  :فخرج عن ذلك

، افيق  يكون تو اجتهاد النبي ": وهذا نص كالم الش خ قال حفمه اهلل .توفيقي

 ما عىل التوقيف عىل دليل يأمره اهلل بذلك . أما عىلإ. توقيفية وتوفيقية فالسنة

 ."التوفيق يقره الوحي عىل ذلك

 .ومكانة سنته ،بيان مكانة النبي  :فيه؛ وهذا تأصيل جيد

 ،الوحي من رب العاملني، فمنه القرآن وكله وحي فأصل ما جاء به النبي  

 :وقد بينت أنيعني السنة التوقيفية،  ؛مها وحيظومنه السنة ومع

قه فيوف وحي من اهلل، ومنها ما جيتهد فيه  :أي ،من السنة ما هو توقيفي 

ويقره عليه ربه الذي أكرمه هبذه املنزلة منزلة االجتهاد وزاده  ،ربه يف ذلك االجتهاد
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. وهذا "عىل دليل يأمره بذلك إما ع  التوق ف" :بتقريره عليه ، ولذا قلت اإكرام  

وحي عىل يقرره ال وأما ع  التوف قوإشادة بمنزلته .  كله مدح عظيم وتوقري له 

 اهيذلك..

 الش خ قول   -ك همن هذا الس اق - رت   ب   َعَرَفاتو

الوحي من رب ) 

 .(مها وحيمالسنة وم  :القرآن وك ه وحي، ومنه :فمنه ؛ال املني

لسياق كالم الشيخ الذي يقرر أن السنة توقيفية وتوفيقية، وهو برت قبيح  

 .وحي إما توقيفي، أو توفيقي كام تر  ويرجع كالمه أن كل سنته 

 .«تستح فاصنع ما شئأإذا ت »القائل:   وصدق رسول اهلل  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )قال تعاىل:  ،وامل اند ال  ب ل إلقناعه

-71]احلجر:   (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

73]. 

 َرَفاتَعالتي ادعى  راجعة إىل املسألة األوىل من اجتهاد النبي  وهذه املسألة

تبجحا أنه لن يناقشها وهو دون هذا التبجح؛ ألنه مل يفهمها فضال عن أن يناقشها 

ذه وأما ه العلامء من قبل يف جواز اجتهاد النبي  ذكرهافذهب يأيت بأدلة قد 

 :وقوله سبحانه وتعاىل  ( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)األدلة من قوله تعاىل: 

 .   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

: اجتهاد النبي  : وهو يتكلم عنإرشاد الفحوليف  فقال الشوكا 

ليه ذهب اجلمهور إو .نبياءولغريه من األ نه جيوز لنبينا أ :املذه  الثا 

 ،ثالمورضب له األ ،كام خاطب عباده واحتجوا بأن اهلل سبحانه خاطب نبيه 

ين واما املعترب عظمأواملتفكرين يف آيات اهلل  جلأبالتدبر واالعتبار وهو  مرهأو

ألهنم  ؛فاملراد به القرآن    (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) :قوله
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عبدا اذا كان مت ألنه  ؛ولو سلم مل يدل عىل نفي اجتهاده .نام يعلمه برشإ :قالوا

واذا  از لغريه من االمة  ،باالجتهاد وبالوحي مل يكن نطقا عن اهلو  بل عن الوحي

ضا ل خطأ فألن جيوز ملن هو م صوم عن اخلطأ مع كونه م ر   باإلمجاعن جيتهد أ

 :ولهفأما منه فمثل ق ؛نبياءومن غريه من األ ا منه ا قد وقع كثري  يض  أو .باألوىل

 «ذخرال االإ» :وقوله للعباس «أرأيأ لو كان ع  اب ك دين» «أرأيأ لو مت م أ»

وت أ أقد   أال وإ» :وقد قال  ،ومل ينتطر الوحي يف هذا وال يف كثري مما سئل عنه

 لخ.إ« ..القرآن ومث ه م ه

القول يف سنن  باُب (: 7/261) الفقيه واملتفقهيف  ب اخلط  وبو  

 ؟التي ليس فيها نص كتاب هل سنها بوحي أم بغري وحي رسول اهلل

مل يسن رسول اهلل سنّة إال بوحي، واحتج من قال هذا  قال ب ض أهل ال  م : 

 .   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) :بظاهر قول اهلل تعاىل

قط إال بوحي اهلل، فمن الوحي ما يتىل ومنه ما  امل يسن رسول اهلل شيئ   :وق ل

 إىل رسوله فيسن به . ايكون وحي  

دل واست ،نه مصلحة للخلقأجعل اهلل لرسوله أن يسن ما ير    :من قال ومنهم

   (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ): بقوله تعاىل

 ..وإنام خصه اهلل بأن حيكم برأيه ألنه معصوم وأن معه التوفيق :قال[ 327النساء : ]

 ال ت ْ َعن ْ َرُسوِل اللهِه  َوُكلُّ ُسنٍَّة َثَبَت(! 89) قال اخلزرجي يف االعتبار :قال عرفات

َل، َوالسُّنَُّة َكانَ ِزينَّ السُّنََّة ُتَفسُِّر التَّن ُْف التَّن ِْزيِل؛ أَلَها ِخالنََّيُجوُز ِلَقاِئٍل َأن ْ َيُقوَل ِإ
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 َما َخاِلُف التَّن ِْزيَل ِإال ُيال َيُقوُل َقو ْاَن الَفَك  ا َرُسوَل اللهِه َين ِْزُل ِبَها ِجب ِْريُل، َوُيَعلُِّمَه

ادٍ انَ َنِلكَ ِبِذس َْنِإَنا َك  َرُسولُ اللهِه َمع َْنى التَّن ِْزيلِ َما َقاَلُنِسخَ ِمن ْ َقو ِْلهِ ِبالتَّن ِْزيِل، َف

 َثَبتَ َعن ُْه.

االعتبار إنام هو للحازمي وليس للخزرجي وهذا القول منقول من كالم  :قلت

يهُ  يُب احلازمي يف االعتبار، نقال عن أ يُّ اْلَفق 
يٍد اْلك َسائ  يُل ْبُن َسع  إذا ف إ ْسَحاَق إ ْساَمع 

كنت جاهال ملستو  عدم معرفة أسامء الكتب ومؤلفيها فال تقحم نفسك فيام ال 

ما نقله احلازمي عن الكسائي ال يعارض ما قاله الشيخ من أن السنة توقيفية وحتسنه.

 وتوفيقية يدل عىل ذلك قوله: )إال ما نسخ من قوله بالتنزيل(.

 القرآن أن يف ومما أخرب به اهلل(: 727ية )قال عرفات: قال شيخ اإلسالم يف األصبهان

ما ُيت َْلى يف بيوتهن من  مر أزواج نبيه أن َيذ ُْكر َْناهلل أنزل عليه الكتاب واحِلْكمة، وأنه أ

من أنفسهم يتلو  املؤمنني إن بعث فيهم رسوًلا آيات اهلل واحِلْكمة، وأنه ام َْتنَّ على

ا ُيذ َْكر يف بيوت ملعلوم أن مكمة؛ ومن اعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحل

مة، وهو السُّنَّة؛ ن غري القرآن، ونلك هو احِلْكأزواج النيب إما القرآن، وإما ما يقوله م

  فثبت أن نلك مما أنزله اهلل وأمر بذكره.

ِه َوح ُْي اْلُقر ْآِن َفَين ِْزُل َعَلي ْ  َوَأمَّا الرَُّسوُل(: 7/44وقال كما يف جمموع الفتاوى )

. َوَقاَل «ُهيُت اْلِكَتاَب َوِمث َْلُه َمَع إنِّي ُأوِتَأال»:  ا َقاَل آَخُر ُهَو اْلِحْكَمُة َكَم َوَوح ٌْي

ُمُه إيَّاَها َكَما ِبالسُّنَِّة َفُيَعلِّ يِّ ِجب ِْريُل َين ِْزُل َعَلى النَِّب َكاَن"َحسَّاُن ب ُْن َعِطيََّة: 

 ."ُيَعلُِّمُه اْلُقر ْآَن

اإلسالم يف الوحي التوقيفي ال فيام جيتهد فيه؛ كيف وشيخ كالم شيخ  :قلت

ابن  قالفقد جاء يف المسودة آلل تيمية:  رمحه اهلل قد قال باجتهاده  اإلسالم

بن شاقال يف جوابات مسائل وقال والدليل عىل أن سنته ابطة فيما كتب به إىل 
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واختياره أنه قد عوتب عىل  وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأهنا كانت بآرائه

بعضها ولو أمر هبا لما عوتب عليها من ذلك حكمه يف أسارى بدر وأخذه الفدية 

وإذنه يف غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف من ال عذر له ومنه قوله: 

ُهمأ فِي األا ﴿ اِورأ شا رِ وا  ..فلو كان وحيا مل يشاور فيه ﴾مأ

ِل (: 85/891) جمموع الفتاوىوقال كما يف ُهوُر أاهأ يأِه ُجمأ لا االيِذي عا وا

طاأُ فِي يأِهمأ الأخا لا ُجوُز عا ُه يا ني ِه أا ِفقأ الأ ِديِث وا ونا  الأحا اِد؛ لاكِنأ الا ُيِقرُّ تِها جأ
ِ
ا كا  اال إِذا يأِه وا لا انا عا

افِي األا  ِر وا بارِ مأ يأفا فِي الأخا ِي فاكا  .لنيهأ

وتنازع الناس هل (: 416) تلخيص كتاب االستغاثةيف  قال ابن كثير

وأكثر  .يجوز عليه الخطأ لكن ال يقر عليهيف سنته ما يقوله باجتهاد وإذا اجتهد هل 

الفقهاء يقولون باألمرين ومل يقل أحد إن هؤالء سابون له وإال فيكون أكثر 

 . اهـأصحاب مالك والشافعي وأمحد يسبون الرسول 

إال ﴿ أي ما القرآن ﴾إن هو﴿( 1/64) زاد املسرييف وقال ابن الجوزي 

وهذا مما يحتج به من ال يجيز للنبي أن يجتهد وليس  ﴾يوحى﴿من اهلل  ﴾وحي

 .اهـكما ظنوا ألن اجتهاد الرأي إذا صدر عن الوحي جاز أن ينسب إىل الوحي

وسئل الشيخ يحيى حفظه اهلل يف أسئلة أهل السنة من محافظة إب قالوا: 

 معظمها وحي  ؟ أو كلُّها وحي  ؟ السؤال الرابع: وهل السنية

:  اجلواب:فقال:  ، قال اهلل عزي وجلي ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ)السنية كلُّها وحي 

-8]النجم:      (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ ڀ
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اْكُتْب َفَوالَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه َما َيْخُرُج ِمْنُه »لعبد اهلل بن عمرو:  وقال النبي  [.3

ل  وعىل ذلك قال بعض المفسرين: .«إاِلَّ َحق   إن " :هتفسيرومنهم ابن كثير يف أوي

 اهـ، كالم جيِّد. ."السنة كلها وحي  

حول السنية وما كان  جيِّد كالم التفسري أصول مقدمةولشيخ اإلسالم يف

 من هذا الباب، وعىل ذلك أهل العلم، إالي أن منها ما هو توقيفي:

 [.15]اإلسراء:   (ېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )قال تعاىل: 

ا جاء ذلك الرجل فقال يا رسول الليه كيف ترى يف  من نظير هذا الدليل: لمي

تا النيبِىُّ  كا خ  بِطِيٍب فاسا مِّ وا ُمتاضا هأ ٍة، وا را ما بُِعمأ را ُي،  رجل أحأ حأ ُه الأوا اءا ة  فاجا اعا سا

رُ  ارا ُعما أاشا لاى، إِلاى فا عأ اءا  يا لاى، فاجا عأ لاى يا عا ُسولِ  وا ب    الليهِ  را  هِ بِ  ُأظِلي  قادأ  ثاوأ

لا  أادأخا ُه، فا أأسا ِه  را ُسوُل اللي ا را إِذا :  فا الا قا نأُه فا يا عا ِغطُّ ُثمي ُسرِّ ُهوا يا ِه، وا جأ رُّ الأوا ما ُمحأ

:  «َأْيَن الَِّذى َسَأَل َعِن اْلُعْمَرةِ » الا قا ُجٍل فا ُأتِىا بِرا  اَلَث اْغِسِل الطِّيَب الَِّذى بَِك ثَ »فا

تَِك  ي َحجَّ
اٍت، َواْنِزْع َعْنَك اْلُجبََّة، َواْصَنْع فِى ُعْمَرتَِك َكاَم َتْصَنُع فِ ، فهذا ما «َمرَّ

أجابه حتى جاء التوقيف والبيان عن اهلل سبحانه وتعاىل هبذه السنية التي هي وحي  

 .ذلك الرجل المحرم فيما أحرما به وأخبر به

 إلماما أكثر ما يكون منها ما كان بالتوقيف ألن:ولكن قد يكون  ومنها توفيقية

( يف 49ص) لتفسريا أصول مقدمةكما نقله شيخ اإلسالم يف :قال الشافعي

فعليك بالسنة فإهنا " :قال .الصحابة وأقوال بالسنة وتفسريه القرآن تفسري: فصل

بل قال اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إدريس  ."شارحة للقرآن وموضحة له

  اهـ."فهو ما فهمه من القرآن اهلل  كل ما حكم به رسول" الشافعي:

 هذا عىل أنه السنة معظمها توقيف، ال سيما القولّية.
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ا   أن لف  ف م أع م من أهل ال  م خما: الرسالةقال اإلمام الشافعي يف :قلت

 :والو هان جيتم ان ،فا تم وا منها ع  و هني،  نن النبي من ثالثة و وه

 :ويتفرعان

 .ما أنزل اهلل فيه نص كتاب فبني رسول اهلل مثل ما نص الكتاب :أحدهما 

مما أنزل اهلل فيه مجلة كتاب فبني عن اهلل معنى ما أراد وهذان الوجهان  :واآلخر

 .اللذان مل خيتلفوا فيهام

 .ما سن رسول اهلل فيام ليس فيه نص كتاب  :والوجه الثالث

جعل اهلل له بام افرتض من طاعته وسبق يف علمه من توفيقه  :فمنهم من قال

 .ضاه أن يسن فيام ليس فيه نص كتابلر

مل يسن سنة قط إال وهلا أصل يف الكتاب كام كانت سنته لتبيني  :ومنهم من قال

 عدد الصالة وعملها عىل أصل مجلة فرض الصالة وكذلك ما سن من البيوع

  :وقال ، {ڱ ڱ ڱ ں ں) :وغريها من الرشائع ألن اهلل قال

 فام أحل وحرم فإنام بني فيه عن اهلل كام بني الصالة    (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

 ألقي يف :ومنهم من قال .بل جاءته به رسالة اهلل فأثبتت سنته :ومنهم من قال

وسنته احلكمة الذي القي يف روعه عن اهلل فكان ما ألقي يف روعه  ،روعه كل ما سن

وأي هذا كان فقد بني اهلل أنه فرض فيه طاعة رسوله ومل جيعل  اىل أن قال: .سنته

ن قد جعل اهلل بالناس أالف أمر عرفه من أمر رسول اهلل وبخ ،ألحد من خلقه عذرا
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وأقام عليهم حجته بام دهلم عليه من سنن رسول اهلل معاين ما  ،احلاجة إليه يف دينهم

ذا كانت إ ما وصفنا أن سنته ليعلم من عرف منها  ؛أراد اهلل بفرائضه يف كتابه

ام ليس فيه وفي ،سنة مبينة عن اهلل معنى ما أراد من مفروضه فيام فيه كتاب يتلونه

ال خيتلف حكم اهلل ثم حكم رسوله بل  ،نص كتاب أخر  فهي كذلك أين كانت

 .هو الزم بكل حال

عن اللجنة فهو كذلك يف الوحي التوقيفي، كيف وقد سبق  َعَرَفاتوأما ما نقله 

 جيتهد يف أمور العبادات وساقوا بعض األدلة. قوهلم يف الفصل قبل هذا أنه 

ري صارت سنته عند احلجو د قال عرفات: يؤسفين وحيزنين أن نبينا حمم

د خيطئ ول عليه الصالة والسالم قليست وحيا كلها، وما كان منها وحي فالرس

 يه فيؤدبه ربه:ف

ال تأسف وال حتزن من كالم الشيخ وقوله، ولكن حيق لك احلزن  :قلت

واألسف من جهلك وكذبك وبرتك لكالم الشيخ الصحيح املؤيد باألدلة وأقوال 

ه قر عليأُ  أهل العلم؛ من أن السنة معظمها توقيفي، وفيها اجتهاد من النبي 

 ال يقر عىل اخلطأ. بي فكان وحيا توفيقي إلمجاع أهل العلم أن الن

وحيق لك أن حتزن وتأسف عىل فرط جهلك املركب؛ فأنت يف الفقرة األوىل 

 ؟أو ال جيتهد تقول: ولسنا يف صدد هل جيتهد النبي 

ليس فيها اجتهاد  :أي ،توقيفيثم هنا معنى كالمك أن السنة كلها وحي  

 ، وقولك هذا باطل كام أسلفنا.ووحي توفيقي

: ( قال 221) طرابإيهام االض دفعونختم املسألة بقول الشنقيطي يف 

ه  املْ  يَق يف  َهذ  ي َيْظَهُر َأن  الت ْحق 
ُه يَ ال ذ   َأن 

ْن َغرْي   ْسَأَلة  اَم َفَعَل َبْعَض املََْسائ ل  م  ُرب 
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ْن  َ َصاد َقُهْم م   َتُبوَك َقْبَل َأْن َيَتَبني 
نَي َعْن َغْزَوة  ، َكإ ْذن ه  ل ْلُمَتَخلِّف  ه  َوْحٍي يف  ُخُصوص 

، َوكَ  ك  َتْأب ري  الن ْخل   ب رَتْ
ه  َُساَر  َبْدٍر، َوَكَأْمر  ه  أل  : َلو  اْسَتْقبَ َكاذ هب  ْم، َوَكَأرْس  ْن َقْول ه  ْلُت م 

يَث، إ ىَل َغرْي  َذل َك. ي َما اْسَتْدَبْرُت احْلَد   َأْمر 

َن  الن ب ي     (ڀ ڀ ڀ ٺ)َوَأن  َمْعنَى َقْول ه  َتَعاىَل: 
 اَل  اَل إ ْشَكاَل ف يه  أل 

ْن َأْجل  اهْلََو  َواَل َيَتَكل ُم ب اهْلََو .  م 
ٍ
ء ََشْ

 َينْط ُق ب 

يعني أن كل ما يبلغه عن اهلل فهو وحي من    (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :وقوله

 وال افرتاء، والعلم عند اهلل. انتهى ،وال بكذب ،ال هبو  ؛اهلل

 (:271ة آية)تفسري سورة البقر  تفسريهيف  قال العالمة العثيمني و

 أن جيتهد، أو ال؟ هل للرسول  وينبني ع  هذه املسألة:

 .أن له أن جيتهد؛ ثم إذا اجتهد فأقره اهلل صار اجتهاده بمنزلة الوحي :والصواب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): عند تفسري قوله تعاىل وقال 

هل للنبي صىل اهلل عليه  :وهنا مسألة: [12]النساء:   (ڀ ڀ ڀ ٺ

 وآله وسلم أن جيتهد ؟ 

 .اجتهادية ، ووحي  و نته نوعان:نعم ،  اجلواب:

فمن الوحي حني سئل عن الشهادة فقال إهنا تكفر كل يشء ، ثم أتاه جربيل  

 .هذا بالوحي ( ني  إال الد  ) :، فإن قوله (ني  إال الد  ) :فقال
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وأما ما يقول عليه الصالة والسالم دون أن ينسبه إىل اهلل فهو وحي باعتبار  

كام نقول إن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم إذا أقر أحدا عىل قول أو  ؛إخبار اهلل له

 . عمل صار هذا من سنته، من سنته وهو قول وفعل وإقرار

وهو  ن النصيحةشرح حديث الديبعنوانيف رشيط مفر   وقال الش خ رب ع

 والسنة كلها أو جلها وحي؛ قال اهلل تبارك وتعاىل يف مدح رسوله عليه يف موقعه:

، وقد [1:1النجم]   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ*ڀ ڀ ڀ ٺ) :الصالة والسالم 

كان عبد اهلل بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي عليه الصالة والسالم كل ما 

 يتكلم يف برش يسمعه فنهته قريش وقالوا: أتكتب كل يشء تسمعه ورسول اهلل 

 الغضب والرضا ؟! 

 فأومأ بأصبعه إىل فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اهلل  قال:

 . أكتب فو الذي نفيس بيده ما خيرج منه إال حق: فيه فقال

فاحلديث يطابق    (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ*ڀ ڀ ڀ ٺ)واآلية كام سمعتم : 

 .السنة إن مل تكن كلها وحي فجلها وحي ُيوَحى .اآلية
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 حفظه ا هللبأن  الشيخ   الثالث ه  أصلافرتاء  عرفات  يف  

  ال يقبل  إال حبجة يقر  بأن  قول  النيب   

 قوله األصل الثالث: 

 لعنوان يقول صاحبها:قراءته وأننه بنشر رسالة كما يف صفحة ا)

 (ليل أو حبجة مسوغةبل قوله إال بدال يق إن الرسول  

الرمحن  ا بذره عبدالبيان ملاملنظار مع  قال أحد تالمذة احلجوري يف رسالته )ملحق

يب قال: قدم ن  ج ( يف مسلم عن رافع بن خدي3العدني يف دماج من أضرار( ص: )

ما تصنعون؟   قولون: يلقحون النخل، فقال:املدينة وهم يأبرون النخل، ي -اهلل 

ت، أو لوا كان خريا فرتكوه، فنفضقالوا: كنا نصنعه، قال: لعلكم لو مل تفع

ن دينكم نا بشر إنا أمرتكم بشيء مفنقصت، قال: فذكروا نلك له فقال:  إمنا أ

 (.منا أنا بشرفخذوا ِبه، وإنا أمرتكم بشيء من رأي، فذ

، أو حبجة لبشر ال يقبل قوله إال بدليل؛ فمن دونه من ا--فهذا رسول اهلل 

الوادعي رمحه  يه عند والدنا وشيخنا اإلمامسوغة، مع إجاللنا له، هذا ما تربينا عل

 .وهو املأثور عن سلفنا الصاحل...(-اهلل

ال  النيب  له أن هل َجِهل الكاتب واملقدِّم قلت: انظر إىل جهل الكاتب!قال عرفات 

ال يقول وال يفعل   فالرسول -بأبي هو وأمي- ا، وال يقول إال صدًقاينطق إال حًق

...ال يقبل ): هقول إىل شناعة وانظر عاىل.فيما يتصل بالدين إال بوحي من عند اهلل ت

  (إال بدليل!! أو حبجة مسوغة!! هقول



  

 

 62  

قوله إال بدل ل!! أو ...ال يقبل ]:  قوله وانظر إىل شناعة قولك: أوال :قلت

وهو الشيخ حممد   الكاتبكذب عىلهذا ، أي قول النبي  – [بحجة مسوغة!!

شيخ ال، وذلك أن اأو تعمد منك لعدم الفهم الصحيح تلبيس  ، بامجال حفظه اهلل

 حديث تأبري النخل وفيه أن النبي  م حق املنماريف رسالتهأورد  حممد بامجال

؛ قال فهذا رسول اهلل قال هلم: ما أخربتكم بَشء من دينكم فخذوا به، ثم 

 . هفيكون إىل هنا انتهى كالم

قوله يف أمور  ، وأن النبي يقول: ما تقدم فهذا رسول اهلل  ومعناه:

 الرشع حجة ودليل ال جيوز العدول عنه.

والفاء يف قوله )فمن(  -أي فمن دون النبي –فمن دونه  :األخ ثم قال 

استئنافية. ال يقبل منه إال بدليل... مع إجاللنا هلذا القائل إن كان من علامء السنة؛ 

 دليل ال يقبل قوله إال بدليل، وهذا يعرفه كل مسلم، أن قول رسول اهلل 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ں )وحجة، قال اهلل تعاىل: 

گ گ ڑ ک ک ک ک گ گ ڑ )[ وقال: 1]احلرش:   (ھ

 [ وغري ذلك من األدلة.61]النور: (ڳ ڳ ڳ ڳ

املفصول معنى، وقد ُأل ّف يف ذلك رسالة  ااملوصول لفظ  الكالم فهذا من 

من  يمصول معنى يف القرآن الكراملف ااملوصول لفًظماجستري يف جملد بعنون

يف هذا الفصل  سورة يس إىل آخر القرآن الكريم. واقرأ ما أبانه السيوطي 

 ( ط در احلديث.7/216) اإلتقانمن
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ما كل ما قدم له الشيخ من الرسائل يصري قوال له!، ألنه ربام تصفح  :اثانًي

الرسالة عىل عجل، أو تصفح أكثرها وأذن بنرشها. وإال فألزم الذين قدموا أليب 

أهنم جيب أن بام فيه من األخطاء هبذا اإللزام، و السراج الوهاجاحلسن يف

 يتحملوها ويرجعون عنها.

هل تقرون قول من  :يف أسئلة أهل إب ]كما[وقد سئل الشيخ حييى حفظه اهلل 

ة ؟ قال: إن النبي   ال يقبل كالمه إال بدليٍل وحج 

ه من يعظِّم ويوقِّر رسييول اهلل  :فلأجلاب   : وجل   عز   اهلل قيال  هيذا ال يقرُّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )

 [27ب:األحزا]   (جئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): وجل   عز   اهلل وقال 

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 [.16:األحزاب]

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :اهلل وقييال 

 [.1]احلرش:    (ے ے ۓ

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ): وجل   عز   اهلل وقال 

 [.763:النساء]   (ڎ ڈ ڈ
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ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ): وجييل   عييز   اهلل وقييال 

 ما قبول وجوب عىل تدلُّ  األدلة هذه كل [.61]النور: (ڳ ڳ ڳ ڳ

، أبانه وقاله  ة   مبلغني عن اهلل تعاىل.   (ڇ ڇ ڇ)، حج 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )قال سبحانه: 

 [.61]املائدة:   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

صاحل الفوزان  الرد عليها الشيخ العالمةقال عرفات وهذه الثالثة األصول قد تكفل ب

عظمها ئل ما حكم من يقول السنة محفظه اهلل كما بصوته ويف موقعه قال السا

به، ويقول: بأن وسائل الدعوة فصوبه ربه وأد أخطأ يف وحي، ويقول بأن النيب 

الدراسة على ال حبجة فما حكم هذا القول؟ وقوله إ فمن دونه ال يقبل النيب 

 هذا الشخص.

لسكوت م سيء وال جيوز مساعه، واقال الشيخ حفظه اهلل هذا كالم قبيح، كال

 عليه.

ر بل قد يصل إىل ال فبال شك أن هذا الكالم قبيح وسيئ،  قال أبو مصعب:

جاحد للسنة وهو هذا ال يقبل قوله إال بحجة  ن النبي إ، فمن قال والزندقة

 لكن سبق بيان أنكم لفقتم عىل  الشيخ حييى األقوال وزدتم يف .نظري قول القرآنيني

 كالمه ما مل يقله.

اعلموا " :(3) بالسنة مفتاح اجلنة يف االحتجاجيف   الس وطيقال  

يث الن ب ي  ط ه  املَْْعُروف رمحكم اهلل َأن من أنكر َكون َحد  رَشْ
، قوال َكاَن َأو فعال ، ب 

ْساَلم َوحرش َمَع اْلَيُهود َوالن َصاَر  ،  ة : كفر َوخرج َعن َدائ َرة اإْل  يف  اأْلُُصول حج 

 ."من َشاَء اهلل من فرق اْلَكَفَرةَأو َمَع 
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ْن "(: 21/111) جمموع الفتاوىكام يف   وقال ش خ اإل الم َفم 

؛ َكن َفاق  َعْبد  اهلل   ْبن  أيب النَِّفاق   ْن الن ار  ْرك  اأْلَْسَفل  م  ُبُه يف  الد 
َما ُهَو َأْكرَبُ َوَيُكوُن َصاح 

ُسول   يَب الر 
َر َتْكذ  ه ؛ ب َأْن ُيْظه   َأْو َعَدمَ  ،َأْو ُبْغَضهُ  ،َأْو ُجُحوَد َبْعض  َما َجاَء ب ه   ،َوَغرْي 

ه   َباع   ُوُجوب  اتِّ
. َوَنْحو  َذل َك:  ،اْعت َقاد  ين ه  َفاض  َدْين ه  َأْو املَُْساَءة  ب ُظُهور  د  ة  ب اْنخ  َأْو امْلَرَس 

ا هلل    َوَرُسول ه   ُبُه إال  َعُدو 
 ا اَل َيُكوُن َصاح 

 ."مم 

اف ع ي  َمام الش  يح . َفَقاَل َلُه َقائ ل : َأَتقرو  اإل  يثا َوَقاَل إ ن ه َصح 
ا َحد  ل وَيْوم 

جا من  "ب ه  َيا َأَبا عبد اهلل ؟ فاضطرب َوَقاَل :  ان ّيا ؟ أرأيتني َخار  َيا َهَذا أرأيتني َنرْصَ

 وسطي زنار  
يثا َعن َرُسول اهلل  اَكن يَسة ؟ َأَرَأْيت يف  ؟ ؟ أروي َحد   ."!َواَل َأُقول ب ه 

اءاهتم افرتفياهلل العجب من جرأة هؤالء القوم عىل الكذب والتلفيق، واحلق أن 

هذه مل تنفق إال عىل أجناسهم، وإال فمن اطلع عليها بإنصاف علم أهنا ملفقة 

 ومفرتاه.
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 افرتاء  عرفات  يف  أصله   الرابع 

 رمى الصحابة باألرجاء   هلل ا    حفظهبأن  الشيخ  

 األصل الرابع:

 (توبة هالصحابة باإلرجاء ومل تعلم ل هرمي)

 ينيع – هسائل: كالمال لقا :(...نيكذب واملال تبني) هاحلجوري يف شريط لقا

كانت  اإلرجاء رةهظا): لوسلم، قا هوآل هييف أصحاب النيب صلى اهلل عل -احلجوري

شرب  عندمان ظعوبن م نعثما اءباإلرج لامن ق لأو ن، وأيف أصحاب النيب 

 يمية؟إىل ابن ت لذا القوهاخلمر ، ونسب 

مذاكرة مع  لا القوذم ه قلنا منها نلك اليوملصادر اليتأتيت با) ي:احلجور لقا

ذا الرجل عنده ه نو كاتيمية وابن أبي العز، ول ابن مإىل شيخ اإلسال اعزًو ناإلخوا

 .(...منصيحة لرد على من تقد

 .(444-11/443) مإلسالعلى فتاوى شيخ ا ل، وأحانيناث نيلعامل لوذا القه: نسب قلت

شار زء والصفحة املفقد رجعنا إىل اجل -اهلل همحر- مكذب على شيخ اإلسال ذاهو

 هلو مل يقه، وهلُردَّ علي مشيخ اإلسال ه، ولو قالرهنك مما اشيًئ جندإليهما فلم 

 .اهلل  لصحاب رسوحق أ يف التهمة الباطلة يتلطخ بهذه نأ -اهللمحه ر-وحاشاه

نتقد عليه ال الشيخ حييى فيام اأقو بعنوان قد تقدم الكالم عليها يف ملزمة  :قلت

  بام حاص ه:من الشيخ  املقرضةمن مسائل 

عن اإلمام ابن أيب العز احلنفي  َل قَ نَ  فهو، وإال أن هذا من ضمن الت ف قا  ع  ه

( ط املكتب اإلسالمي بدون 121)ص:  ةشرحه للطحاويرمحه اهلل تعاىل يف

 .بذلك وال رمي للصحايب اجلليل  ،زيادة وال نقصان
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إن الشبهة التي دخلت عىل املرجئة كانت قد وقعت ": أيب ال زابن قال فقال:  

 . "لخإ.…وأصحابه  ،قدامة بن عبداهلل ]وصوابه ابن مظعون[ :لبعض األولني، وهم

أول من قال " منها قوهلم:فطار هؤالء هبذه الكلمة، وزادوا فيها كلامت!! 

 ."عثامن بن مم ون"ويف رواية ي عندهم ي  "مة بن مم ونباإلر ا  قدا

وغريها من الكلامت  "إن من الصحابة وق وا   اإلر ا " ومنها قوهلم: 

 ختالق. القائمة عىل ساق الكذب واال

ي جز ناق ها عن إثباهتا من رشيط أو كتاب، إال  ،وكل هذه األقوال فرية ع  ه

 قائام ع  الق ل وما أدراه ما الق ل؟!  نقال  

والشيخ حييى ي وفقه اهلل تعاىل ي ينكر كل هذه األقوال كام سمعنا منه قبل مدة 

 ليست بالقصرية.

ال  .ت اىل اهلل ق ه عن اإلمام ابن أيب ال ز رمحهوأقىص ما   ك مته الثابتة عنه ن 

م عات ال فهو ناقل ال قائل، وهو حاٍه ل ال ،شرح الطحاوية  ام وهو يدرس

 ناقد. 

 .فس أ عن اخلوم ف ها دة ل  ها عام نمر   هذه املسألةثم إنه منذ م

ا وقرأ حاصله عليه،   خرج ف ه هذا وقد مجع بعض طالبه يف تلك املدة مجع 

نق ه    م  ه  وأنه و  الطال  بأن هذا القول خطأ من اإلمام ابن أيب ال ز رمحه اهلل ت اىل 

( وما 77/121]راجع جمموع الفتاو  ) عن ش خ اإل الم ابن ت م ة رمحه اهلل ت اىل
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 ال  ام وقد بحث هو ثم أمر فر ع عن متاب ة ابن أيب ال ز   هذه املقالة،قبلها[ 

ا من الزيادا  والروايا  ال تثبأ  . ! ب ض طالبه بالنمر   أ ان دها، فبان أن كثري 

هؤالء يطريون بكذهبم ومبالغاهتم وتصحيفاهتم، حتى ومع هذا فام زال 

أخرجوا املسائل عن إطار البحث والنظر، والتخطئة والصواب، إىل قاموس 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) ئم، وينبوع الكذب، وبحر التشويهالشتا

 .   (ائ ائ ەئ ەئ

دوته. إىل جعبته دون عزوها إىل ق َعَرَفاتكان هذا يف فتنتة أيب احلسن، فنقلها 

 .وظن أنه قد مأل يديه باحلصول عىل أصل خالف فيه احلجوري

 (11/443)م أحال على فتاوى شيخ اإلسالقال عرفات نسب هذا القول لعاملني اثنني و

ليها فلم جند اجلزء والصفحة املشار إ وهذا كذب على شيخ اإلسالم فقد رجعنا إىل

قله حاشاه رمحه اهلل أن عليه وهو مل ي دَّسالم لُرله شيخ اإلشيئا مما نكره، ولو قا

 .سول اهلل يتلطخ بهذه التهمة الباطلة يف حق أصحاب ر

م مل يزد عىل أن قرأ نص كالأنت يف دعواك هذه كاذب فالشيخ حفظه اهلل  :قلت

ا قال: أتيت باملصادر التي قلنا منها ذلك اليوم هذابن أيب العز يف رشح الطحاوية ف

ولو  ،عزو إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية وإىل ابن أيب العزالقول مذاكرة مع اإلخوان 

 كان هذا الرجل عنده نصيحة لرد عىل من تقدم:

 غــريي  ــنــى وأنــا املــ ــاقــ  ف  م

  

ــي   ــن ــأن ــ  ــدمف ــن ــت ــة امل ــاب   ــــب

نق ه والذي ق ته  أقرأه ع   م...  فالقول قول ش خ اإل الم وهو بنصه الذي 

: وإليكم ما ينتقده عيل هذا القول وإنام هو قول شيخ اإلسالم بالنص، إىل أن قال

( بتحقيق 121. قال ابن أيب العز رمحة اهلل عليه ص )وقول شيخ اإلسالم بالنص

 ة وال ن فر أحد من أهل القب] :الشيخ األلباين رمحة اهلل عليه يف الكالم عىل فقرة
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ْيُخ )وقال:  ،إىل هذه الفقرة [بذن  مات يستح ه : -  َوَأَراَد الش  ال  ]ب َقْول ه  ق ول  و   ن 

ه     
م   ن  ع 

ن    مل  ن  ذ  يام  ع  اإل   َئة  ييُخُمَاَلَفَة املْ  -[ال  ي رض   م   .ْرج 

ب   ض  
ق   أ  ل  د  و  ان أ  ق  م  ك  ت ه  ب ه  ش  ني  و 

ل  ن  ت   ، األ  و 
م  إ  ه 

ت    ة  ع    ق  اب  ح  ق  الص  ات ف  ف 

ل   ن  ذ 
ت وب وا م  ة  ب ن  عبد ؛ك  ي  ام  د  إ ن  ق  ب  اخل   ف  ،ـ اهلل رش   ة  ائ ف  ط  و  و  ا ه  ه 

يم  ر  د  َت   ر  ب     م 

اىل   ل ه  ت    و  ل وا ق  أ و  ت   اآْلَيَة.  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ): و 

ُّ ْبُن َأيب  َطال ٍب َوَسائ ُر َفَلام  َذَكُروا َذل َك ل ُعَمَر ْبن  اخْلَط اب  
َفَق ُهَو َوَعيل  ، ات 

يم  ُجل ُدوا،  ُفوا ب الت ْحر   اْعرَتَ
ُْم إ ن   َعىَل َأهن 

َحاَبة  ت   والص  ا ق  ل   ال  ح 
ت  وا ع    ا   َص  

إ ن  أ  . او 

: ة  ام  د  ق 
ر  ل  م  ال  ع  ق  ت ك  ال  أ   و   ا  

ط أ    م   أ  ـخ  ع  ن أ  و  آم  ق   أ  و  ا إ ن ك  ل و  ات  ، أ م  ة  ر  ف  ح 

ب  اخل    ت   ت رش  
ا   احل   ر  ـ الص   .( وذكر الكالم إىل آخرهم 

( هذا قول 121-77/121وهو منقول من كالم شيخ اإلسالم مذكور يف ) 

يخ يقول أنا كذبنا عىل ش ، وهوتبعه عىل ذلك يف الكالم الذي نقلناشيخ اإلسالم 

 اإلسالم، ونزه اهلل ابن تيمية أن يقول هذا اهلذيان.

و طالب علم وال هو باحث؛ إنام وهذا يدل عىل غباوة هذا الساقط أنه ما ه

 .ل هبا حييى وإال لقال أين املصدرأعجبته الكلمة فحمّ  ما

و أن ي ز أما ،وإن كان سريد يرد عىل شيخ اإلسالم أو يرد عىل ابن أيب العز

من اهي ) .وأنه ما قاله ش خ اإل الم فسبحان اهلل ع   هل مطبق ،بالذا  القول إىل  

 (.رشيط تبني ال ذب واملني

م وأحال إىل كالم شيخ اإلسال ،فالشيخ قرأ نص كالم ابن أيب العز ومل جياوزه

 .(121-77/121) جمموع الفتاوىمن
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ُرُم َعىَل :  قال ش خ اإل الم  اَم حَتْ َا إن  نُْه َأهن 
لُّ اخْلَْمَر َزْعام  م 

نُْهْم َمْن َيْسَتح  َوم 

َا   َوَيْزُعُموَن َأهن 
 
ة  اْلُعَقاَلء ُبوَها خَتَاَصُموا َوَتَضاَرُبوا ُدوَن اخْلَاص  يَن إَذا رَش  ذ  ة  ال  اْلَعام 

يَن َلْيَس هَلُْم أَ  ذ  ة  ال  ُرُم َعىَل اْلَعام  ي ة  َواأْلَْعاَمل  حَتْ
ك  ا َأْهُل النُُّفوس  الز  َة  َفَأم 

ْعاَمل  َصاحل 

 . ة  : َفُتَباُح هَلُْم ُدوَن اْلَعام 
َة  احل   الص 

ب ه     الش 
ه  ذ  ه  ني   ة  و 

ل  ب   ض  األ  و 
ق   أ  ل  د  و  ان أ  ق  م  إن   ،ك  ه 

ت    ة  ع    ق  اب  ح  ق  الص  ات ف   ف 

ن  
ت وب وا م  ل ك   ت   ي  له ت   اىل   ؛ذ  و  ل وا ق  أ و  ت  ة  و  ف 

ائ  ط  و  و  ا ه  هب   ة  ب ن  م     وٍن رش   ام  د  إ ن  ق   :ف 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

 .اهي( گ گ

 أول الكالم إىل قول الشيخ ولو كان (رشيط تب ني ال ذب)نقل من  َعَرَفات و

 .هذا الرجل عنده نصيحة لرد عىل من تقدم

فالقول قول ش خ اإل الم وهو "وهو قول الشيخ  ةب دها مبارشوحذع ما 

 ."بنصه الذي نق ه والذي ق ته  أقرأه ع   م

وإل  م ما ينتقده عَل هذا القول وإنام هو قول ش خ اإل الم بالنص، "وقال:  

 ."وقول ش خ اإل الم بالنص

من الرشيط نفسه، لينسب هذا القول إىل الشيخ حييى،  َعَرَفاتكل هذا حذفه 

بح البرت فام أقالذي إنام هو فيه قارئ لكالم هذين العاملني دون تعليق عليه بَشء، 

 واخل انة.
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 بأنافرتاء  عرفات  يف  أصله   اخلامس  

  وقع يف قول من أقوال القدرية  هلل ا    حفظهالشيخ 

 اخلامس:قال عرفات: األصل 

وهلم أن ة واملعتزلة؛ حيث إن من أصوقوع احلجوري يف قول من أقوال القدري )

 (حلجوريفقرر هذا ا [أن جيده،د على احلق املستفرغ لوسعه الب الباحث]

واء من (:)ما حصل عند أهل األه142ة )قال احلجوري يف شرحه للعقيدة الواسطي -

وإال فمن  ]حلق والوصول إليه، التخبط هو لقصور حصل لديهم من البحث عن ا

 (.[  حبث عن احلق وجده

هلل يهدي من وقد ال جيده فالتوفيق من ا من حبث عن احلق قد جيده، :قال عرفات

 يشاء ويضل من يشاء.

 لمة:ك قارن بين كالم الشيخ يحيى الواضح الطيب، وأنه ليس فيه :قلت

حث وإنام من أسباب وجود الحق الب، والتي فيها اإللزام،  َعَرَفاتالتي لفقها  [البد]

وإضافة الفضل والنعمة والتوفيق إلى اهلل تعالى ، عنه، وهذا لفظه المؤيد باألدلة

ويف تفسير قول اهلل عز وجل: )الحي القيوم( وقول ": حفظه اهلل قال  وهذا نصه

، قالوا: معناها أن اهلل قائم بنفسه مقيم «قيوم السموات واألرض»: النبي 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )لغيره، أقام غيره وأوجد غيره، ال يحتاج إىل شيء، 

 .(ٹ ٹ
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وكما يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل: إن الظنون الباطلة هي التي أدت  

قول اهلل ب ولو هدوا أن جيمعوا بني األمرينالناس إىل التأويل أو التعطيل،  ببعض

[، نفي 88]الشورى:   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)عز وجل: 

ولكن الذي هيتدي للصواب هو الذي ، وا من التخبطاتم  لسل   ؛واق  لو وف  وإثبات، 

 .يطلبه ويبحث عنه

ىئ ی )، (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) :قال تعاىل 

من سلك طريًقا يلتمس اهلل فيه علاًم سهل »[، 76]مريم: (ی ی ی

ا سلوك طريق «اهلل طريًقا إلى الجنة ، سلكه بظاهر وباطن، كل ذلك يكون قاصد 

ا إىل الجنة بالهداية، والتوفيق لذلك  الحق، طريق العلم النافع، سهل اهلل طريق 

    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)العلم والعمل،

[، 12]طه:  (ڱ ڱ ڱ ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)[، 9]يونس:

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

 .[7-5]الفاتحة: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

من تقرب إلّي شبًرا تقربت إليه ذراًعا، ومن تقرب »ويف الحديث القدسي:  

 .«إلّي ذراًعا تقربت إليه باًعا، ومن أتاين يمشي أتيته هرولة

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) واهلل تعاىل يقول: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[895]آل عمران:   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) 

ما حصل عند أهل األهواء من التخبط هو لقصور حصل )[.  69]العنكبوت:

 ،(لدهيم من البحث عن الحق، والوصول إليه، وإال فمن بحث عن الحق وجده

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )

 .[61]غافر:   (ٹ ڤ ڤ

من عبدة النيران، وبحث عن الحق، وال يزال من  اكان مجوسيسلمان  

ومات صحابي ا، من جلة أصحاب  ،دين إىل دين حتى هداه اهلل إىل اإلسالم

لو كان اإليامن يف الثريا لناله رجال من »: ، وقال رسول اهلل اهلل  رسول

 . سلمان  -دخوال  أولي ا-، ويدخل يف ذلك «فارس

، لهالطيب ك الكالم هلذا ، وبرته َعَرَفاتإىل تلفيق  -وفقك اهلل-فانظر 

وكالم الشيخ حق وصواب؛ فإنه يتكلم عن طريق اهلد  والسنة اهلل،  ففضحه

وطريق السنة واحلق واضح ال لبس فيه فإن النبي رد عىل أهل األهواء يو ،واحلق

ا »قال:    ه   ل     
ا   م  ع  ال ب      ت    ك  ر  ال ك  من ت  ي إال ه 

يغ  عنها ب   د  ز  ا ال  ي  ه  ار  ن ه  ك 

ا    ف  ن ة  اخل     ي و   
ن ت  ت م  من    ف  ر  ام  ع 

م  ب  ا ف          ري 
ث  ا ك  ف  ت ال  ري    اخ  م  ف س  ن   

ي   ش  م 

ين  امل  
د  اش  ذ  ـ الر  ا   وا ع  ها ب الن و  ي ني  ع   

د   ه( وابن ماج1/726، أخرجه أمحد )«ه 

(11.) 

( 5/232) مسنده( وأمحد يف4113) سننهوأخرج اإلمام الترمذي يف

ِزيدا عن عن:  ةا بن يا بِيعا الٍِح عن را ةا بن صا اِويا ٍد عن ُمعا عأ يأُث بن سا ِعيٍد ثنا لا ُقتايأباُة بن سا
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م باٍل الأ اذا بن جا را ُمعا ضا ا حا مي ةا قال لا ِميرا ِزيدا بن عا ِريسا الخوالين عن يا ُت ـاأبي إِدأ  قِيلا وأ

ِصناا قال أجلسوين فقال :له ن اْلِعْلَم َواإِلياَمَن َمَكاَنُهاَم َمِن إ :يا أاباا عبد الرمحن أاوأ

اٍت  اْبَتَغاُهاَم َوَجَدُهاَم  ري  وسنده صحيح. يقول ثاالاثا ما

 من ابتغامها وجدمها. نواإليام: وانظر إىل قوله 

الوقت كثرة الحديث عن نشاهد يف هذا   وقد سئل العالمة العثيمني

الجماعات اإلسالمية التي تدعو إىل اهلل عز وجل، فأي هذه الجماعات نتبعها ؟ 

 وما موقف المسلم من اختالف الجماعات ؟ .

أنه أمر مؤمل ، ومؤسف ، وُيخشى أن هذه النهضة  موقفي من هذا :فأجاب : 

والصحوة اإلسالمية تعود فُتهدم ، وتتحطم ، وتشل ؛ ألن الناس إذا تفرقوا كانوا 

إذا تفرقوا ،    (ٻ ٻ پ پ پ پ) :) -عز وجل-كما قال اهلل 

 : فشلوا أو خسروا ،وذهب ريُحهم ، ولن يكون لهم وزن .  وتنازعوا

، أو ممن  ا، أو ممن هم أعداء له ظاهر   اتسمون ظاهر  ممن ي -أعداء اإلسالم 

يفرحون هبذه التفرقة ، وهم يوقدون نارها ، ويأتون  - اوباطن   اهم أعداء له ظاهر  

يلقون العداوة والبغضاء بين هؤالء ، وهذا فيه كذاإىل هذا ويقولون : هذا كذا ، 

 اإلخوة الدعاة إلى اهلل عز وجل .

وأن  ،، ولدينه، ولرسولهد كيد هؤالء املعادين هللفالواجب علينا أن نقف ض

، وأن جيتمع بعضنا إىل بعض، ويستفيد بعضنا من بعض، وأن نكون أمة واحدة

نجعل أنفسنا كداٍع واحٍد، وطريُق ذلك: أن جيتمع يف كل بلد الزعامء الذين هلم 

 ،تمعون عىل خطة تكون جامعة للجميعكلمة يف إخواهنم، ويتدارسون الوضع، وجي

فال هيم ، املهم أن نكون إخوة  -عز وجل-حتى وإن اختلف منهاج الدعوة إىل اهلل 

 متآلفني عىل احلق ، متحابني.
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 أي هذه الطوائف أفضل؟ وأما قوله :

  : فهذا إقرار لهذا التفرق، وأنا ال أقره،ذا قلت إن الطائفة الفالنية أفضلفأنا إ 

، -عز وجل-صدق وإخالص هلل نا نظرة وأرى أن الواجب أن ننظر يف أمر

والحق واحدة،  ا، وألئمة المسلمين، وعامتهم، وأن نكون يد  ، ولرسولهولكتابه

والحمد هلل بيِّن، الحق ال يخفي إال عىل أحد رجلين: إما معرض، وإما مستكبر ، 

اهـ من . أما َمن أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه ال شك سيوفق له

 .(843-844) هاتة ضوابط وتوجيالصحوة اإلسالميكتابه

 وهنا كالم لشيخ اإلسالم ال بأس أن أذكره لالستفادة: 

َر الُقْرآَن طَ العقيدة الواسطيةيف قال  َ َلُه : َمْن َتَدب  نُْه؛ َتَبني 
ب ا ل ْلُهَد  م 

ال 

.  َطُريُق احلَقِّ

: (آنالقرومن تدبر )وقوله: يف رشح هذه الفقرة:  قال العالمة العثيمني 

  فهو يكرر مرة ويستقبله أخر كان اإلنسان يستدبره .تدبر الَشء معناه: التفكر فيه

 اطالب  ون ما النية فهي أن يكأفالذي يتدبر القرآن هبذا الفعل و، اللفظ ليفهم املعنى

ادلة أو أن يتخذ منه جم، صده بتدبر القرآن أن ينترص لقولهفليس ق ،منه للهد 

تبني له "املؤلف:  طلب احلق فإنه سوف تكون النتيجة قوَل  ولكن قصده، بالباطل

 ؛نيةوحسن ال ،التدبر ل نها مسبوقة بأمرين: وما أعظمها من نتيجة! ."طريق احلق

والدليل  ،لقرآن فحينئذ يتبني له طريق احلقللهد  من ا ابأن يكون اإلنسان طالب  

 عىل ذلك عدة آيات؛ منها:



  

 

 76  

   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ)قيول اهلل تيبيارك وتعياىل: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )قيال تعيياىل: ، [11]النحيل:

    (چ چ

   (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) وقال تعاىل:

   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) وقال تعاىل:، [61]املؤمنون:

 [12]القمر:

ب لكن هبذه النية،وهي طل -واآليات يف هذا كثيرة تدل عىل أن من تدبر القرآن 

 اهـ يصل إىل النتيجة وهي تبين طريق الحق. البد أن -الهدى منه

ريق احلق ( أي : اتضح ) تبني له ط: الواسطية شرحوقال العالمة الفوزان يف

 .له سبيل الصواب

وإذا كان اإلنسان (: 217) جامع الرسائلكام يف  شيخ اإلسالم وقال 

 :طلب العلم الذي حيتاج إليه بحسب إمكانهـ : مأمورا ب

فهو مأمور بالطلب  يعلم أنه مل جيد العلم ،وهو إذا مل جيد العلم اليقيني 

 .فإن ترك ما أمر به كان مستحقا للذم والعقاب عىل ذلك ، واالجتهاد

، ائباكان ت ؛فإذا تبين له الحق وعلمه وعلم أنه كان جاهال به معتقدا غير الحق 

أنه رجع من الباطل إىل الحق، وإن كان اهلل قد عفى عنه ما رجع عنه لعجزه  :بمعنى

من تفريط يف طلب احلق؛ فكثري من ان أيضا تائبا مما حصل فيه أوال إذ ذاك وك

المقصود من اهـ  .(خطأ بني آدم من تفريطهم يف طلب احلق ال من العجز التام

 فظه اهلل.الذي وافقه كالم الشيخ يحيى ح كالم ابن تيمية 
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نهاج موأما ما ذكره شيخ اإلسالم عن القدرية واملعتزلة فهو إنام يتكلم يف

 احْلَق  يف  ُكلِّ (: عن 3/11) السنة
َف ب اْجت َهاد ه  َأْصُل: َهْل ُيْمك ُن ُكل  َأَحٍد َأْن َيْعر 

؟َمْسَأَلٍة  َزاع 
  ف يَها ن 

ُه َوإ َذا مَلْ ُيْمك نُْه َفاْجَتَهَد  ، َبْل َقاَل َما اْعَتَقَد َأن  ْل إ ىَل احْلَقِّ
َواْسَتْفَرَ  ُوْسَعُه َفَلْم َيص 

، قُّ َأْن ُيَعاَقَب َأْم  َومَلْ َيُكْن ُهَو احْلَق   ُهَو احْلَقُّ يف  َنْفس  اأْلَْمر  : َهْل َيْسَتح  يف  َنْفس  اأْلَْمر 

 اَل؟ .

 قال: ، فثم ذكرها َثة  َأْقَوال ْصِل َثالاِس ِفي َهَذا اأَلاِئِل، َوِللنََّهَذا َأْصُل َهِذِه اْلَمَس

ُف  وَُّل:اأَل را لِيال  ُيعأ ٍة دا أالا سأ قِّ فِي ُكلِّ ما لاى الأحا با عا دأ ناصا ُقوُل: إِني الليها قا نأ يا ُل ما قاوأ

 ، قي ِرفا الأحا عأ ُه أانأ يا عا غا ُوسأ را تافأ اسأ دا وا تاها ِن اجأ كُِن ُكلي ما قي بِِه، ُيمأ ِرِف الأحا عأ مأ يا نأ لا ُكلُّ ما وا

ا  ذا ها ِزِه. وا جأ يأِه، الا لِعا لا ِجُب عا ا يا ِريطِِه فِيما ا ُهوا لِتافأ إِنيما ٍة ُأُصولِييٍة أاوأ ُفُروِعييٍة، فا أالا سأ فِي ما

ٍة مِنأ  ل  طااِئفا وأ ُهوا قا ِة: وا تاِزلا ُمعأ الأ ِة وا ِريي دا قا ِن الأ ُهوُر عا شأ ما ُل ُهوا الأ وأ قا يأِر  الأ ِم غا الا ِل الأكا أاهأ

ِء. ُؤالا  لخ.إ.. ها

ف الم ش خ اإل الم   املسائل اخلالف ة، وكالم الش خ     اق الرد ع  أهل 

وأن السنة واحلق غري خافيان عىل أهل األهواء ، األهوا  من أهل التأويل والت ط ل

 لو بحثوا عنهام فقال: 

إن الظنون الباطلة هي التي أدت  وكام يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل:"

قول اهلل ب ولو هدوا أن جيمعوا بني األمرينببعض الناس إىل التأويل أو التعطيل، 

[، نفي 77]الشور :   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)عز وجل: 
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ولكن الذي هيتدي للصواب هو الذي ، لو وفقوا، لسلموا من التخبطاتوإثبات، 

 ."لخإ... يطلبه ويبحث عنه

ما حصل عن أهل األهواء من "واعترب قول الشيخ:  ؛خ ط ب نها َعَرَفات و 

التخبط هو لقصور حصل لدهيم من البحث عن احلق والوصول إليه، وإال فمن 

 .أصال فاسدا "بحث عن احلق وجده

واستدل بقول شيخ  ،وأن صاحب اهلو  هذا قد جيد احلق وقد ال جيده 

فر  وسعه أن أجتهد واست يمكن كل من"أن قول:  منهاج السنةاإلسالم يف

يعرف احلق.. وكل من مل يعرف احلق يف مسألة أصولية أو فرعية فإنام هو لتفريطه... 

 ".أنه قول القدرية واملعتزلة

ام وحاكم وعامل فاملجتهد املستدل من إم" :أيضا منهاج السنةوقوله يف 

 هذا الذي وناظر ومفت وغري ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى اهلل ما استطاع كان

 ".كلفه اهلل إياه...

أن أهل األهواء أهل اجتهاد، إن بحثوا عن احلق قد  :َعَرَفاتوم نى هذا عند 

 ع  ن  ص  ا ي  مجيدوه، وقد ال جيدوه وال عتب عليهم يف ذلك، فياهلل العجب. وكام قيل: )

  ا   د  ع  األ  
 (.ه  س  ف   ن      ل  اه  اجل   ع  ن  ص  ا ي  ، م  لٍ اه        
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 عرفات  يف  أصله   السادس  بأن  الشيخ   كذب

  حّسن بيتا جيري على مذهب األشاعرة  هلل ا    حفظه

 

 قوله: األصل السادس: 

 ري على مذهب األشاعرة، حتسني احلجوري لبيٍت من السفارينية جي)

 (ن يعذب العباد بغري ننبلى اهلل أحيث جوَّز فيه الناظم ع

 (: 162) قال احلجوري يف شرحه للعقيدة السفارينية

 ىي ـِْر َما َنن ٍْب َوال ُجر ٍْم َجَرِمن ْ َغ **َعذُِّب الَوَرىُي أن قوله: َوَجاَز ِلْلَمو َْلى

يهدي من يشاء )  يف م ن الطحاوية:أحسن من هذا البيت قول الطحاوي رمحه اهلل

قلبون يف ا، وكلهم يتيبتلي عًدويعصم ويعايف فضال، ويضل من يشاء وخيذل و

 مشيئته بني فضله وعدله(. اه

ية، وقد انتقد أئمة ب األشاعرة واجلهمهعلى مذ ريجي ؛ذا البيت بيت باطله :قلت

ذا على هفي ، فكيف خنيةشرح السفاريىيف تعليقاتهم عل ذا البيتهالدعوة 

 احلجوري؟

الرمحن بن  تعليق عبد(، وانظر 1/322) لبهيةحاشية األنوار اانظر تعليقاتهم يف

 رينية.على السفا نوالفوزا نينظر شرح العثيما، و(63) قاسم على السفارينية

 غريها نبأ لى بابها،ي عهأحسن : فكلمة "ت...ذا البيهأحسن من "احلجوري:  لفقو

 ذا أحسن.هحسن لو 
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فاية الطالب حاشيته على شرح كقال عيل الصعيدي العدوي يف :قلت

 )أحسن( أفعل تفضيل ليس عىل بابه.: قوله الرباني

(: قال القرطبي وغيره: وال 2/846) الفتحوقال الحافظ ابن حجر يف

قوله تعاىل: ك ،قد ترد إلثبات صفة الفضل يف إحدى الجهتين (أفعل)إن لفظة يقال 

ألنا نقول إنما يقع ذلك عىل قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة   (ڇ ڍ)

فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فال بد من وجود أصل  غير مقيدة بعدد معين

 العدد. 

ن قول الشيخ أحسن من هذا البيت، كلمة أحسن هي عىل باهبا إ: َعَرَفاتفقول 

 بأن غريها حسن لو هذا أحسن.

أنه ير  أن هذا البيت أنه حسن، وإال فإن أفضل التفعيل  ـَعَرَفاتلهذا الزم 

 .ترد يف املحل الذي ليس يف اجلانب اآلخر منه يشء

ل أفعل وقوله هو أقرب للتقو  من باب استعام": تفسـريه قال ابن كثري يف 

 :يف املحيل اليذي ليس يف اجليانيب اآلخر منيه يشء كام يف قوله تعاىل  التفضييييل

وكقول بعض الصحابيات  ،  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)

 ."لعمر أنت أفظ وأغلظ من رسول اهلل 

وهذا من باب ،  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) :ولهذا قال وقال: 

  :استعمال أفعل التفضيل فيما ليس يف الطرف اآلخر مشاركة كقوله عز وجل

 .  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)

يه لفظ الحديث من ضوأما ما يقت ( :86قال ابن رجب يف الفتح شرح حديث )

غير الزم عىل قول الكوفيين الذين ال يرون أن  -أوال  -كونه محبا لآلخر : فهذا 

أبرد من  الثلج: ركة مطلقا ، فيجوز عندهم أن يقاليلزم منه المشا (أفعل التفضيل)

، وأما عىل قول البصريين فإنه قد ورد يف كثير من نصوص الكتاب والسنة ما  النار

 .(فاعل) ـ :ب (أفعل)شاركة وتأولوا فيه تمتنع فيه الم
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 وهلذه املسألة مزيد حتت دعواه اخلطأ يف األصل السابع.

 سن بيت السفاريين.ثم قال عرفات: واخلالصة أن احلجوري استح

بل الشيخ حييى رد عليه برد هادئ مجيل، وأحال الناس إىل هذا كذب؛  :قلت

ز  فدل هذا ع  أن اهلل ع"، وقال يف أخر رشح البيت: اكالم الطحاوي فجزاه هلل خري  

 ."و ل ال ي ذب إال  من يستحق ال ذاب

 قال عرفات: واستدل بأدلة األشاعرة.

وئ )قال تعاىل:   شرح السفارينيةهذه ادلة الشيخ: قال حفظه اهلل يف :قلت

[، واهلل سبحانه وتعاىل عفو كريم؛ 24]األنبياء:    (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ )قال سبحانه: 

فالفضل هلل تعاىل  من قبل ومن بعد  فلو أن اهلل عذب العباد  ،[28]النور:   (ڄڄ

ا لهم، وإن رمحهم فبفضل منته وكرمه. ا ما كان ظالم   مجيع 

ْلَم َعَلى َنْفِسي َيا »وتقدم ذكر الحديث القدسي:  ْمُت الظُّ ي َحرَّ ِعَباِدي إِنِّ

ًما َفاَل َتَظاَلُموا ، فاهلل أمر بالعدل ونصر الحق؛ قال تعاىل: «َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُُمَرَّ

چ چ چ ) [، وقال سبحانه وتعاىل:25]النور:   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

ٹ ٹ ڤ ڤ )[، وقال تبارك وتعاىل: 91]النحل:    (ڇ ڇ

ہ ہ ھ ھ )[، وقال جل يف عاله: 852]األنعام:   (ڤ ڤ ڦ

 [.1]المائدة:    (ھ ھ ے ے ۓ

فاهلل سبحانه وتعاىل نزه نفسه أن يعذب من ال يستحق العذاب؛ واألدلة عىل 

 ذلك كثيرة، منها:
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لى حق اهلل ع»قال:  أن النبي  ما ورد يف الصحيحين عن معاذ بن جبل 

، «وحق اهلل أن ال يعذب من ال يشرك به شيًئاالعباد أن يعبدوه ال يشركوا به شيًئا، 

، قال تعاىل:  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )وهذا حق جعله عىل نفسه تفضال 

 [، وقال سبحانه:24]الجن:  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

ې ى ) [، وقال تعاىل:885]النساء: (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) [، وقال سبحانه:51]القصص:    (ىئ ىئ ېئ ىئ

هذا عىل أن اهلل عزي وجل ال يعذب إاّل  فدل،[5]الصف:   (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 اهـ.من يستحق العذاب

يعذب  ( )فاهلل نزه نفسه أن163رينية )ثم قال عرفات وقول احلجوري يف شرح السفا

ن النصوص. كر مجلة مرية..( ثم نمن ال يستحق العذاب، واألدلة على نلك كث

يننا وبني اهل مل يعرف حمل النزاع بمن ظن أن هذا الكالم يشفع للحجوري فهو ج

يف لتجويز  أن حمل النزاع بيننا وبينهماألشاعرة، فهذا الكالم تقوله األشاعرة، و

 وليس يف الوقوع.

ن اهلل نزه نفسه أن يعذب من ال يستحق العذاب، إهل األشاعرة تقول  أقول:

عز   هذا ع  أن اهلل فدلهذه النصوص التي استدل هبا الشيخ ثم تقول: ) ذكرتو

 ( كام هو قول الشيخ.و ل ال ي ذب إال  من يستحق ال ذاب

يب كل عبد َلُه أم أهنا تقول: بجواز  ان  حمسن  َتْعذ  ل و ك   َعن َهذَ  َواْلتزم ، او 
 
ا َهُؤاَلء

م  م َباط َلة َكَقْوهل    ،لهَوُرُس  ،َتَعاىَل جيوز َعَلْيه  َأن يعذب أنبياءه ن اهللإالَقْول َلَواز 

 . ليماألاْلَعَذاب وخيلدهم يف   ،َوأهل َطاَعته ،وأولياءه ،َوَماَلئ َكته
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ار َوالْ  َياط ني وخيصهم بجنته وكرامته يَويكرم أعداءه من اْلكف  كني َوالش  ُمرْش 

ا عدل َوَجائ ز َعَلْيه   اَلمُهَ
الذي نقلته ومل  مفتاح السعادةيف، كام قال ابن القيم َوك 

ثم  َرَفاتَع، أهلذا احلد وصل بك اجلهل أنك ال تفرق بني املسألتني يا أنت تفهمه

 تذهب تشغب عىل العلامء بجهلك.

 أم ماذا؟!!  عىل الناسهل معناه أنكم تفرضون جهلكم وتلبيساتكم و

ألة، السفاريني يف هذه المسقول كالم الشيخ حفظه اهلل صريح يف رده عىل ف

خوف وازع، وال من اهلل وأن اهلل ال يعذب من ال يستحق العذاب، فما كان لك 

لقصد التوصل إللصاق أنه خالف أصال مما  ؛حياء رادع عن هذا التكلف المقيت

 تزعم، وتذهب تموه عىل الناس بالنقول يف غير محلها.

الخطأ، محاولة فاشلة، ومهما حاولت كل هذه المحاولة اللتماس إلصاق 

من عذبه إنما يعذب من أن اهلل  ما دلت عليه األدلة المذكورة هنامل يزد عىل هو ف

الشديدة إليجاد خطأ تجعله أصال خالفه  التلفيقات ، فما المكلف لهذه هبذنب

 الحجوري؟!!!.

فاهلل سبحانه وتعاىل نزه نفسه أن يعذب من ال يستحق العذاب؛ "فقول الشيخ: 

 واألدلة عىل ذلك كثيرة، منها:

  حق اهلل ع»قال:  أن النبي  ما ورد يف الصحيحني عن معاذ بن جبل 

، «ال باد أن ي بدوه ال يرشكوا به ش ئ ا، وحق اهلل أن ال ي ذب من ال يرشه به ش ئ ا

 ...وهذا حق جعله عىل نفسه تفضال  
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هذا عىل أن اهلل عز  وجل ال يعذب إاّل من يستحق  فدلإىل أن قال:  

 اهي ."العذاب

قول  عرف صفقايض هبدم حماوالتك الفاشلة يف هذا عند كل منوهذا 

 األشاعرة من قول الشيخ.

أن الشيخ رد قول السفاريني، وأحال عىل قول الطحاوي ورشحه  واخلالصة:

د عليه مل يز، و«كان ظاملا لمما ف و أن اهلل عذب ال باد مج  ا » :احلديثنّص ثم ذكر 

أّنه يقول بقول ب افرتاء حمضا وكذبا رصاحا فرت  عليه هؤالء املفرتون، فاومل ينقص

 األشاعرة !! 

 ري.متش ر ف  شهد الثقالن أ  أش  الصح ح  فإذا كان القول باحلديث النبوي

ِقيُت ُأبايي بأنا .... )(: 5/812)   أمحد اإلمامأخرج  الا لا لاِميِّ قا يأ ِن الدي نأ ابأ عا

ُقلأُت  ٍب فا عأ ٍء  :كا يأ نِي بِشا ثأ دِّ ِر فاحا دا قا ا الأ ذا ء  مِنأ ها يأ ِسي شا عا فِي نافأ قا دأ وا ُه قا ُمنأِذِر إِني ا الأ با ا أا يا

بِي لأ ُب مِنأ قا ها ذأ ُه يا لي عا الا  .لا َب َأْهَل َسَمَوا» :قا َه َعذَّ َبُهْم َلْو َأنَّ اللَّ تِِه َوَأْهَل َأْرِضِه َلَعذَّ

َوَلْو َأْنَفْقَت  ،َوُهَو َغْيُر َظالٍِم َلُهْم َوَلْو َرِحَمُهْم َكاَنْت َرْحَمُتُه َلُهْم َخْيًرا ِمْن َأْعاَملِِهمْ 

ُه ِمْنَك َحتَّى ُتْؤِمَن  ِه َعزَّ َوَجلَّ َما َقبَِلُه اللَّ ي َسبِيِل اللَّ
ْعَلَم بِاْلَقَدِر َوتَ َجَبَل ُأُحٍد َذَهًبا فِ

َوَلْو ِمتَّ َعَلى َغْيرِ  ،َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْم َيُكْن لُِيْخطَِئَك َوَما َأْخَطَأَك َلْم َيُكْن لُِيِصيَبَك 

لِكا  :قاالا  .«َذلَِك َلَدَخْلَت النَّارَ  الا لِي مِثألا ذا قا ةا فا فا يأ أاتايأُت ُحذا ُعودٍ  ،فا سأ تايأُت ابأنا ما أا  وا

الا  قا لِكا فا نأ النيبِيِّ  ،لِي مِثألا ذا نِي عا ثا دي ابٍِت فاحا دا بأنا ثا يأ يأُت زا تا أا لِكا وا وهو  .مِثألا ذا

 (:439-8/431)  لشيخنا مقبل  الصحيح اجلامعيف

 لوف ، بأنفسهم منهم بعباده أعلم سبحانه وهو" :   القّيم ابن اإلمام قال

رسل رسله ي أن قبل عذهبم ولو ، علام به حييطوا مل وأن منهم يعلمه بام لعذهبم عذهبم

إليهم عىل أعامهلم مل يكن ظاملا هلم ، كام أنه سبحانه مل يظلمهم بمقته هلم قبل إرسال 
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رسوله ، عىل كفرهم ورشكهم وقبائحهم ، فإنه سبحانه نظر إىل أهل األرض 

فمقتهم عرهبم وعجمهم ، إال بقايا من أهل الكتاب ، ولكن أوجب عىل نفسه إذ 

شفاء   ."عذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه برسالتهكتب عليها الرمحة ، أنه ال ي

 (.771)ص: العليل

فإذا عذهبم عىل ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه: "وقال: 

 (.121)ص:  طريق اهلجرتني:.عذهبم ومل يكن ظاملا هلم

كمة ، ومل يوفوه حقه ، واحل العدل دياو القدرية وسلكت":   قالو

وعطلوا جانب التوحيد وحاروا يف هذا احلديث ، ومل يدروا ما وجهه ، وربام قابله 

كثري منهم بالتكذيب والرد له ، وأن الرسول مل يقل ذلك ، قالوا وأي ظلم يكون 

أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها ، واستفر  قواه يف طاعته وفعل ما 

أن   صه طرفة عني وكان يعمل بأمره دائام ، فكيف يقول الرسول حيبه ، ومل يع

 تعذيب هذا يكون عدال ال ظلام؟!! 

ن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم من طاعاهتم ، فال تقع تلك إوال يقال 

الطاعات يف مقابلة نعمه وحقوقه ، فلو عذهبم لعذهبم بحقه عليهم ، ألهنم إذا فعلوا 

، هبون عىل ترك ما ال قدرة هلم علييكلفوه بغريه ، فكيف يعذمقدورهم من طاعته مل 

وهل ذلك إال بمنزلة تعذيبهم عىل كوهنم مل خيلقوا الساموات واألرض ، ونحو ذلك 

مما ال يدخل حتت مقدورهم!! قالوا: فال وجه هلذ ا احلديث إالّ رده ، أو تأويله 

أمة واحدة عىل الكفر، ومحله عىل معنى يصح!! وهو أنه لو أراد تعذيبهم جعلهم 

 فلو عذهبم يف هذه احلال لكان غري ظامل هلم!! 



  

 

 16  

بدين له لعذهبم وهو غري ظامل وهو مل يقل لو عذهبم مع كوهنم مطيعني له عا

، ثم أخرب أنه لو عمهم بالرمحة لكانت رمحته هلم خريا من أعامهلم ، ثم أخرب أنه هلم

قدر هو علم اهلل بالكائنات وحكمه ال ُيقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر ، وال

 (.771)ص:  شفاء العليل  هيا".فيها

 !!!األشاعرة به استدل ما بنفس استدل يحيى الشيخ نقولك إوأما 

إال كان فيما استدل به دليل عليه ، كما  من صاحب هوى يستدل بدليل ماف

 قرره شيخ اإلسالم.

قول  بآية األنبياء عىل ستدلي مل -اهلل حفظه- الحجوري يحيى الشيخ إنّ  ثم

 هيدي من يشاء ويعصم ويعايفالسفاريني ، بل استدل هبا عىل قول الطحاوي: )

فضال ، ويضل من يشاء وخيذل ويبتلي عدال ، وكلهم يتقلبون يف مشيئته بين فضله 

أن اهلل لو خذل من يشاء عدال ، ووفق من يشاء فضال فإنه ال يسأل  :يعني ،وعدله(

الله هبذه اآلية ويف هذا الموضع ، وبعد نقل كالم الطحاوي عما يفعل ، واستد

 .يدل عىل علمه العميق األصيل بعقيدة السلف الصالح 

: وأكد ذلك باستدالله باآلية التي مل يستدل هبا يف هذا املوطن إال َعَرَفاتفقول 

 األشاعرة.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )وقوله تعاىل: قال ابن كثير:  :قلت

ء، ويحكم ما يريد، هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشا :أي،    (ۉ ۉ

فله الخلق واألمر     (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) و ال معقب لحكمه

كما جاء يف الحديث الذي  ه المالك الذي ال يظلم مثقال ذرةمهما فعل فعدل، ألن

إن اهلل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذهبم وهو غير ظامل "رواه أهل السنن 

اإلمام ابن كثير باألشعرية ألنه استدل باآلية من هذا  َعَرَفات، فألحق يا لهم
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وطن عند الحديث، اللهم سلِّم سلِّم من هذه األحكام الهوجاء واألفهام الم

 العوجاء.

 لناظم يف قوله: قال عرفات: ثم زاد الطني بله حني وافق ا

  يسألفكل ما منه تعاىل جيمل ** ألنه عن فعله ال

 .مجيل فهو اهلل من ما كلفقال: معنى نلك أن 

، فعلسئل عام يقبيح، وهو ال يُ  يشءمن اهلل مجيل وليس منه  كل ما ؛نعم :قلت

وليس فيه موافقه للناظم عىل البيت األول؛ ألن الشيخ مل يرشحه ومل يلتفت إليه، 

وعوضه بقول الطحاوي، ورشح قول الطحاوي ويف هذا رد عىل السفاريني؛ ألنه 

إذا كان مجيال من اهلل فمعناه أنه ال يعذب إال بذنب كام قال الشيخ، إذ أن عقوبة 

 املطيع ليست مجيلة. 

  



  

 

 11  

 

   أن بيان برت  عرفات  يف  أصله   السابع  و بيان جتاهله  

 كل حال  يف ال تقتضي املشاركة  أفعل التفضيل 

 

 قوله األصل السابع: 

 (إىل احلق السنة هم أقرب الطوائف زعمه أن أهل)

إننا نقول إن  )وهذا الرجل يقول ملني(:قال احلجوري يف شريطه )تبني الكذب وا -

ذكور ولنا فقط هذا قول شيخنا وهو م احلق، هذا ما هو قأقرب الطوائف إىل

 مثالك يا أيها الساقط(.ومشهور عنه يعرفه طلبته األجالء ليس من أ

حفظه اهلل،  رد على شيخنا عبيد اجلابريوأّلف احلجوري رسالته اليت زعم فيها أن ي

من خللق احلق وهي: )لطف اهلل با وهو يرد على أهل السنة كلهم وعلى منهجهم

طوائف إىل ن قال: أهل السنة أقرب الجمازفات الشيخ عبيد ورميه بالعظائم على م

 احلق(.

من الكالم فيه بتر من الشريط؛ عىل عادته السيئة يف  َعَرَفاتما نقله  :قلت

ذلك، أو تلقفه عن أسالفه يف الفتنة، وإال لو رجع إىل الشريط لوجد أن فيه تفصيل 

، الذي أعتقده أن أهل السنة هم أهل احلقالكالم حيث قال الشيخ حفظه اهلل: )

 -   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) لقول اهلل تعاىل:

ال تزال طائفة عىل الحق »وبحديث:  -   (ی ی ی جئ حئ مئ)ىل: وبقوله تعا

فهم أهل الحق، « ظاهرين ال يضرهم من خالفهم وال من خذلهم إىل قيام الساعة

، وكلمة أقرب ال تدل عىل أن أولئك أهل ليسوا مسلمين أولئكليس معناه أن و

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )سنة، واهلل يقول: 
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أثبت نفعا يف الخمر، وأبان أن إثم الخمر أكبر  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

من نفعه؛ من حصول المال، فأبان اهلل عزو جل أن إثم الخمر أكبر، وأكبر أفعل 

تفضيل تقتضي المشاركة وزيادة، وقولنا أقرب أفعل تفضيل يقتضي المشاركة 

من أهل  وهموزيادة وأولئك يصلون، وأولئك يصومون ويزكون ويحجون 

برهم أهل سنة لكن كلمة أقرب ال تدل عىل أن أولئك أهل سنة، إنما الهوى ما نعت

كما تقدم أن الرجل طغى عليه الهوى والحقد... إىل أن قال: هذا ما هو قولنا فقط، 

 لخ إهذا قول شيخنا وهو مذكور ومشهور... 

إثبات أن أهل السنة هم أهل احلق، وبيان كلمة أقرب التي يف  الشيخ في كالمف

 .وبرته َعَرَفاتكل هذا حذفه ع، هذا املوض

وليس بأول من حذف وبرت هذا الكالم، فقد سبقه صالح البكري، وأخرج  

إىل  ن أهل السنة أقرب الطوائفإأنني أقول  الشيخ فيه رشيطا وقال فيه: )كذبه عيلّ 

وحذع ك مة )وأنا أقول احلق الرشيط موجود تبيني الكذب واملني، كذب وبرت 

 .أهنم أهل احلق(

أنا قلت هذا والرشيط موجود أن أهل السنة أهل احلق، وذكرت أدلة عىل ذلك  

ذهب وبرت وترك الكالم من أجل أن يظهره بني  «ال تزال طائفة ع  احلق ظاهرين»

 احلق فهو خائن كذاب.الناس بغري 

ق وكل ما سب (هنم أهل احلقإ)وبرت قول الشيخ  َعَرَفاتوكذلك فعل   :قلت

 من الكالم ثم يقول: 
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وأقرب الناس مّمن تنطبق " :(24) رياض اجلنةويقول شيخنا مقبل يف

عليه هذه الصفات هم أهل الحديث، وقد قال غير واحٍد من أهل العلم: إّن المراد 

مّما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة 

ال تزال طائفة من هذه اأُلّمة قائمة على أمر »عن النبي )صل اهلل عليه و آله وسلم( 

 أنّ  :العلم أهل من واحد غير قال «الّله أمر يأيت حّتى خالفهم من يضّرهم ال الّله

 ،ألّي مذهب، وإّنما يتعّصبون للحق يتعّصبون ال ألّنهم الحديث؛ أهل هبم المراد

فرقة الناجية الفالرجل الصالح المتبع للحق من صر عىل المحدثين قأ وال ينبغي أن يُ 

 ."أوليا إال أن أهل الحديث يدخلون دخواًل  وإن مل يكن ُمدثا

احل املتبع ه اهلل يف أن الرجل الصقال عرفات فهذا صريح كالم الشيخ مقبل رمح

 وافق مبتغاه..ذا الكالم برتا قبيحا حتى يللحق من الفرقة الناجية، واحلجوري برت ه

قبل ، أن الشيخ مأما دعواك للبرت فهذا من أكاذيبك، وإنام نقل الالزم منه  :قلت

رمحه اهلل قد استعمل كلمة أقرب يف أهل احلديث، فإذا كنت تعتربه برتا قبيحا فامذا 

: )أن وله وفيه ق كالم الشيخبعض تسمي برتك من الرشيط نفسه الذي نقلت منه 

 (.عىل ذلك أهل السنة هم أهل احلق وسوقه األدلة

يف رسالة لطف اهلل قد استعملها أهل العلم ذكرهم شيخنا ( أقرب)وكلمة 

ب إىل هاد، وأقرأوىل باالجت --فرسول اهلل ": ل اإلمام األلباين قاباخللق، 

 (.126) سلسلة اهلدى والنور".إصابة الصواب

 .عىل صواب دائام يعتقد أن رسول اهلل  وبال شك أن األلباين  :قلت 

 ودوهم: العالمة ابن قع ؛الذين قالوا هبذاوماذا  تقول   فتو  ال جنة الدائمة 

 اإلمام ابن باز.، والعالمة عبد الرزاق عفيفي، العالمة ابن غديانو
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 لدائمةفتاوى اللجنة اقالوا رحم اهلل أمواهتم وحفظ أحياءهم كام يف

(: قال السائل: يف العامل اإلسالمي 6232( السؤال األول من الفتو  )2/211)

ناك مجاعة التبليغ اإلخوان املسلمني اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثال: ه

 ؟ )السنيني( الشيعة فام هي اجلامعة التي تطبق كتاب اهلل وسنة رسوله 

: أقرب اجلامعات اإلسالمية إىل احلق وأحرصها عىل تطبيقه أهل السنة: اجلواب

 لخ.إوهم أهل احلديث... 

 ؟!فهل هؤال  عنده عندهم أصل فا د

لكن كلمة )أقرب( وملوسوم ب لطف اهلل باخللق: )رده اقال عرفات: قال احلجوري يف 

 ة وزيادة كما هو معروف.أفعل تفضيل وأفعل التفضيل يقتضي املشارك

ن السنة ما لضالة ملا وفقهم اهلل له مففيها أن أهل السنة أفضل من تلك الفرق ا

 ليس ألولئك.

ۈ  ۆۆ ): وكان يسعك أن تقول بام قاله اإلمام ابن كثري عند قول اهلل تعاىل

ۆ ۈ ۈ ): وقوله: ( من سورة املائدة قال 1ية )آ   (ۈ ٴۇ ۋ

من باب استعامل أفعل التفضيل يف املحل الذي ليس يف اجلانب اآلخر منه (ٴۇ

   (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) :يشء كام يف قوله تعاىل

 (أنت أفظ وأغلظ من رسول اهلل رسول اهلل ) :وكقول بعض الصحابيات لعمر

 .عليهفق تواحلديث م
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 .سب ما يشتهيه وحيلو له.قال عرفات: فاحلجوري يستخدم كلمة أقرب حب

بل هو استخدام واحد يف هذا املوضع سواء من الرشيط الذي برتت هذا  :قلت

( أقرب)الكالم منه، أو من رسالة لطف اهلل باخللق، كلها يقول الشيخ فيها أن كلمة 

 واضح.  يناملذكوروالرشيط وكالمه يف الرسالة  أفعل تفضيل.

(: قال القاضي أبو 3/217) تفسريهويضاف هنا ما قاله ابن عطية يف

ويظهر يل أن هذه األلفاظ التي فيها عموم ما يتوجه حكمها من جهات : محمد

شتى نحو قولك: أحب، وأحسن، وخير، وشر، يسوغ أن يجاء هبا بين شيئين ال 

 من الشقاء إذ قد يوجد بوجه ما منشركة بينهما فتقول السعد يف الدنيا أحب إيل 

يستحب الشقاء كالمتعبد والمغتاظ وكذلك يف غيرها فإذا كانت أفعل يف معنى بين 

الامء ) :أن الواحد من الشيئين ال حظ له فيه بوجه فسد اإلخبار بالتفضيل به كقولك

 (.أبرد من النار

بانة كتبة اإلوأزيد نقال هنا عن العالمة العثيمين: يف الشريط الموجود يف م

( وفيه لقاء ومناقشة بين الشيخ العثيمين والشيخ 2663ج 4السمعية بجدة برقم )

 :ربيع

وال شك أن أقرب الناس إلى الصواب أهل ": قال الشيخ العثيمين  

. وانظر مزيد البيان لهذه المسألة يف رسالة فضيلة الشيخ يحيى حفظه "الحديث

لى من قال لشيخ عبيد ورميه بالعظائم عالطف اهلل باخللق من جمازفات اهلل

 .(8)أهل السنة أقرب الطوائف إىل احلق

 

                                                           
 أهل السنة أقرب"وزاد عبيد الجابري يف هذه الكلمة كلمة منكرة، فأضاف إىل الشيخ يحيى أنه قال:  ( 8)

رب أهل السنة أق :زيادة من عنده يتغير هبا المعنى فيصير (إلى أهل الحق). وقوله:"الناس إىل أهل الحق

 الناس إىل أناس هم أهل الحق.
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ن إبليس إ  هلل ا    حفظهتقويل  الشيخ عرفات  يف    كذب

 توحيد الربوبية     دعوا إىنيوفرعون  واملشرك

   

 قال عرفات: األصل الثامن:

 (الربوبيةىل توحيد زعمه أن إبليس وفرعون واملشركني دعوا إ)

بية قد دعا إليه (: قال: )نعم توحيد الربوقال احلجوري: يف شريط )تبني الكذب واملني

السنة أن  ح اجمليد وقاله مجيع أهلفرعون واملشركون... وقد قال هذا صاحب فت

ك كثرية نوا جيهلونة األدلة على نلتوحيد الربوبية دعا إليه املشركون ما كا

 وبية(.توحيد الربأنهم كانوا يدعون إىل 

 سقاطه..اية هذا الكالم تكفي يف إقال عرفات: أقول ال تعليق عندي فمجرد حك

 والصواب يف انٍ َس ل   ُق بْ َس  (دعا):قلت : قال الشيخ حييى حفظه اهلل :قلت

 اهي)أقر( وهذا القول من كالم أهل العلم كثري. :التعبري

  قا با رجعت إىل الشريط فوجدته سا وقد 
 :مع السرعة يف الكالم إىل كلمة هُ انُ سا لِ

)قد أقر به : فقاليف الشريط مباشرة يف الكلمة الثانية بعدها  ل العبارةا ثم عدي  ،)دعا(

 .المشركون(

يهول  وذهب ،االكلمة األخيرة من الكلمتين ال جزاه اهلل خير  هذه  َعَرَفاتفبتر  

 باألوىل.
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انوا فإن مشركى العرب ك": قال  فتح اجمليدوهذا كالم صاحب

 ٹ): . قال تعاىل  هذا مشركينمقرين بأن اهلل وحده خالق كل شئ . وكانوا مع 

: من تسألهم :قالت طائفة من السلف ،(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

خلق السموات واألرض ؟ فيقولون : اهلل وهم مع هذا يعبدون غيره قال تعاىل : 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

ى ى ائ ائ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

وقال: وعامة  (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

وأثبتوا الشفعاء الذين يشركوهنم به  شيء،المشركين أقروا بأن اهلل خالق كل 

 .اهـ"اوجعلوا له أنداد  

توحيد  فأما "(: 77/32) جمموع الفتاوىكام يف وقال شيخ اإلسالم 

االقرار بأنه خالق كل يشء فهذا قد اقربه املرشكون الذين قال اهلل  :وهو ،الربوبية

فالكفار املرشكون مقرون    (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) :فيهم

وليس يف مجيع الكفار من جعل هلل رشيكا مساويا  ،أن اهلل خالق الساموات واألرض

ال من أهل و ،ال من املجوس الثنوية ،له يف ذاته وصفاته وافعاله هذا مل يقله أحد قط

اد وال من عبّ  ،وال من الصابئة املرشكني الذين يعبدون الكواكب واملالئكة ،التثليث

 .وال من عباد التامثيل والقبور وغريهم ،األنبياء والصاحلني

ن كانوا كفارا مرشكني متنوعني يف الرشك فهم مقرون بالرب إن مجيع هؤالء إف 

  .ومجيع أفعاله ،وصفاته ،احلق الذ  ليس له مثل يف ذاته

لوهيته بأن يعبدوا معه آهلة أخر  يتخذوهنا أولكنهم مع هذا مرشكون به يف 

أو يف ربوبيته بأن جيعلوا غريه رب بعض الكائنات دونه مع  ،أو رشكاء ،شفعاء

وقد أرسل اهلل مجيع الرسل  ،وخالق ذلك اخللق ،اعرتافهم بأنه رب ذلك الرب

 وأنزل مجيع الكتب بالتوحيد.



 

     95  

 

 اجململ علىمل القول حبكذب  عرفات  يف نسبة  

  هلل ا    حفظهإى الشيخ   غري املعصوماملفصل  يف كالم 

 

 :قال عرفات األصل التاسع 

 (القول حبمل اجململ على املفصل)

الم ( السؤال: هل حيمل ك4/451) كنز الثمنيالقال احلجوري كما يف كتابه يف

 ؟املفصلالعامل اجململ على كالمه 

نه كالم يف نة واملنافحة عنها، وحصل ماإلجابة إن كان األصل يف نلك العامل الس

تقده لكالم الذي قاله وخيالف معبعض املواطن خيالف ما يعتقده، فذن هذا ا

رفه باخلري، ننا نظن فيه اخلري ونعالصحيح الصريح يوجه إىل معتقده الصحيح؛ أل

من أصول  كان ميًتا يصري إىل ما علم نفذن كان حًيا يناقش ليوضح قوله: وإ

 معقدة، واحلمد هلل.

، وهذا معناه املناصحة وتبيني هذا الكالم إن كان حيا يناقش قال يف هذا أقول:

ن اإلنسان ربام خيطئ بكلمة أو تزل لسانه وال الكالم الذي خيالف ما يعتقده؛ فإ

  إىل ما علم من أصولوإن كان ميتا يصري ؛انتبههلا يكون مقصوده ذلك، وإذا نبه 

ألنه حمتمل الدس عليه، كام حصل الدس والتحريف لكالم أئمة كثري يف معتقده 

كتبهم، ونقل أقواهلم، وأما إن حصل منه خطأ فريد خطؤه، وإنام الحتامل الدس 

يرد  سفل احلاشية، وفيه أنهوهذا هو نص كالم الشيخ يف الرشيط الصويت أعليه، 

 خطؤه.
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هل يشرتط يف تبديع من وقع يف  السؤال: : يع يف رد على سؤالوقد قال الشيخ رب

 ؟بدعة أو بدع أن تقام عليه احلجة لكي يبدع أوال يشرتط ذلك

ووقع   من كان من أهل السنة ومعروف بتحري احلق  القسم الثالث:) قال:

 اي  وإن كان حبدعة خف ة فهذا إن كان قد ما  فال جيوز تبدي ه بل يذكر باخلري، 

 صح ويبني له احلق وال يترسع يف تبديعه فإن أرص فيبدع. فينا

وكثري من جمتهدي السلف واخللف قد " :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

قالوا وفعلوا ما هو بدعة ومل يعلموا أنه بدعة، إما ألحاديث ضعيفة ظنوها 

صحيحة، وإما آليات فهموا منها ما مل يرد منها، وإما لرأي رأوه ويف املسألة 

 ې ې ې)نصوص مل تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل يف قوله : 

، وبسط هذا «قد ف  أ»ويف احلديث أن اهلل قال : ،   (ې ى ى ائ ائ ەئ

وع  كل حال ال جيوز إطالق اشرتاط إقامة احلجة ألهل البدع  ،له موضع آخر

 .اهي"وال نفي ذلك واألمر كام ذكر  اعموم  

 هـ(.2212/رم ان/12) بتاريخوهو مو ود   موقع الش خ  
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 التفريق بني حصر  عرفات  يف  أصله   العاشر  عدم 

 مع أنه  يف احلدادية  املبتدع الداعية وغري الداعية 

 قول جلماعة من أهل العلم    

   

 فات: األصل العاشر:قال عر

 (داده وغري الداعية متأسيا باحلعدم تفريقه بني املبتدع الداعية لبدعت)

 طل وإنعاة ومبتدعة غري دعاة باقال احلجوري كما بصوته: )وتقسيم مبتدعة د

 أقواله فهو داعية يف اإن مل تره داعًي وجد يف الكتب وتواىل عليه املقسمون ألنك

القول لعامة بفعله نلك، والدعوة ببفعله على البدعة والناس ينظرون اغرتت ا

وا بي ولتعلموا صلى على املنرب وقال: لتأمت والفعل وليس بالفعل فقط والنيب 

ال يدعو بلسانه إىل  اقلَّ أن جتد داعية مبتدًعوصالتي، فعلهم الناس بأقواله وأفعاله 

ليه دليل وما سيم باطل ما عليه دليل ما عبدعته فذنه يدعو إليها بفعله، فهذا التق

 ُعرف(.

 !ايم يف ر د يبلغ جميليًدوزعم احلجوري أنه قادر على رد هذا التقس

لشيخ اأهيا املتقول الفاتن عىل أهل السنة أنت وحدادك؛ فقاتلك اهلل  قلت:

أن املبتدعة وإن كان يوجد تقسيم أن منهم دعاة وغري النص كالمه يف الرشيط هبذا 
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دعاة فإن مصري غري الداعي بلسان مقاله داعي بلسان حاله، وأن منهم الناطق 

 بالدعوة إىل بدعته، والساكت عىل ما عنده مما يدعو إليه بلسان احلال.

ته و إىل مصدر املادة وقد علم برته وخيانهنا مل حيل إىل اسم الرشيط، أ َعَرَفات و

 يف غري ما موضع.

هي( 7121 -ربيع األول -76بتاريخ: )أما هذا املوضع فإن للشيخ خطبة مجعة 

 ..إيضاح املقال يف أن الدعوة تكون باألقوال واألفعالبعنوان: 

:  كام يف الصحيحني عن جندب  وهلذا قال النبي وكان مما قاله فيها: 

؛ ألن املرائي يعمل العمل؛ ليحمده «به رائي اهلل رائي ي  به، ومن ي   ع اهلل ع  م  من  م  »

الناس، فالناس جمبولون عىل حمبة من رأوه يعمل الصالح ولو يف ظاهر األمر، 

 ويكون ذلك املرائي قد غر  باملسلمني بأفعاله تلك، ويفضحه اهلل سبحانه وتعاىل.

نعم، لتعلموا أن الدعوة إىل اهلل، أو أن الدعوة من حيث هي تأثريها بالفعل 

أشد من تأثريها بالقول، واإلمام مسلم رمحة اهلل عليه أخرج يف صحيحه من حديث 

أن ذلك الشاب الذي كان يأيت الراه  ويت  م منه، ويأيت : صهيب بن سنان 

ة يف تار  .. يزال يدبر له من يقت هع  ه الالساحر، وملا ع م به امل ك وخاع مما هو 

ال: كلام أرادوا قتله ق... رأس جبل، وتارة يف جلة بحر، وال يستطيعون ذلك كلهم

اللهم اكفنيهم بام شئت، ويكفيه اهلل سبحانه وتعاىل رشهم، ويرجع إىل امللك، ثم 

قال له: إنك لست بقاتيل حتى تفعل ما آمرك، قال: ومه؟ قال: جتمع الناس يف 

من كنانتي، ثم ضع السهم يف كبد القوس ثم قل: باسم  يد واحد، ثم تأخذ سهام  صع

اهلل رب الغالم، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني، ففعل ذلك، كام أمره ذلك الغالم، 

: آمنا سووضع السهم يف كبد القوس وقال: باسم اهلل رب الغالم، ورماه، فقال النا

 .برب الغالم
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الناس برؤية رأوها أن هذا الغالم ربه اهلل، فأثر هذا كان هذا التأثر البليغ عند 

رأوه  الناس جمبولون ع  التأثر بامالفعل فيهم أكثر من أن يدعوهم عرشات السنني، 

 من حق وباطل.

 أن النبي»: رو  اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث جرير بن عبد اهلل 

قدم ع  ه أناس جمتايب النامر متق دي الس وع، ك هم من مرض، ف ام رأ  ر ول  

ما هبم من احلا ة والفاقة، قام فخط  الناس وحثهم ع  الصدقة، وقال:  اهلل 

تصدق ر ل من درمهه.. من ديناره.. من صاع بره.. من صاع متره.. من ثوبه، فال 

اد  كفه أن ت جز عنها بل قد يزال حيث الناس ع  ذلك حتى  ا  ر ل برصة ك

 من فعل ذلك املتصدق، حتى رأ  النبي  اتأثر   «عجز ، فوض ها وتتابع الناس

من  ن   »لذلك، قال:  كومني من طعام وثياب، وهتلل وجه رسول اهلل 

، وكان ذلك «اإل الم  نة حسنة ف ه أ رها وأ ر من عمل هبا إىل يوم الق امة

و الذي سن تلك السنة، ليس معناه أنه اخرتعها، املتصدق الذي أتى بالرصة ه

 ..ولكن أحياها.

 ى ى ائ ائ) إن دعوة األنبياء قائمة عىل األعامل، وليست عىل األقوال فقط:

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 [.11]هود:    (ی ی جئ حئ مئ

 بني جبلني، فيذهب الرجُل  فيعطيه غنام   ،كان يأتيه الرجُل  ورسول اهلل 

 يعطي عطاء من ال خيشى الفقر.  اويقول: يا أهيا الناس! أسلموا، فإن حممد  
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يتأثر هبذا الفعل وهبذا الكرم وهبذا الصنيع العظيم فيسلم، وما هي إال برهة 

 ويصري اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها.

ذا إيقف عىل املنرب ويصيل عىل املنرب، يقرأ عليه ويركع عليه، ف ورسول اهلل 

لت  موا إنام ف  أ ذلك لتأمتوا يب و»أراد أن يسجد ينزل فيسجد يف أصل املنرب، قال: 

، فإن الناس يتعلمون ويتأثرون مما يروه، شأن الناس يتأثرون باحلق «صاليت

 وبالباطل، هذا يتأثر باحلق وهذا يتأثر بالباطل وغري ذلك من األدلة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وغالب المقلدة إنما يقلدون يف األفعال: 

 (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[24]الزخرف:

، وإن الناس إذا رأوا اإلنسييان يقول وال يفعل، وال إن الدعوة الف   ة لا تأثري

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )يبغضييونيه:  ييدعيو النياس فعال  

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 [.3]اجلمعة:   (ڻ

الذي يدعو الناس بأقواله ومل يدعهم بأفعاله ظامل، وخمالف لدعوة األنبياء: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

[، هذا ممقوت مقت شديد أن يقول وال يفعل، 1-2]الصف:   (ھ ھ ھ

يدعو بأقواله وال يدعو بفعله، والناس يعرفون أن الدعوة الصحيحة هي التي 

 تطالب باألقوال األفعال.

ه من ؛ بسبب ما رأ  فيه مما أظهربو   فر املنصور اغرت ب مرو بن عب د ال الأ

كان من األموال، و االزهد، دخل القراء عىل أيب اجلعفر املنصور، وأعطى القراء شيئ  
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، وأخذ القراء وذلك ما أخذه، أظهر الزهد، فاغرت أبو جعفر لأبو جعفر يبخ

ثني عليه يف املجلس نفسه ويقول: املنصور هبذا الرجل الضال الزائغ، وجعل ي

كلكم يطلب صيد، كلكم يمَش رويد، إال عمرو بن عبيد. اغرت بدعوة فعلية، 

 فغرر به، يف املجلس نفسه.يف إظهار الزهد  افعلي   اأعطاه درس  

ن ، يوفد عليه جعفر بعبد الرزاق بن مهام الصن ا  النحرير صاح  املصنف

سليامن الضبعي فيجالسه وير  منه السمت، كان به سمت ليغرت به، وما هو إال أن 

 ..غرين سمته. قال:واغرت به، ودخل يف تشيعه، 

مة باألدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ويف آخر هذه اخلطبة الرائعة املدعّ 

غري إن املبتدعة ي تىلون دعاة ول: ! إن قول من يقوأهيا الناسقال الشيخ حفظه اهلل: 

دعاة، هذا تقس م باطل، ال يؤيده كتاب وال  نة، فاملبتدع مبتدع  وا  كان بأقواله 

 .أو أف اله

ولكن ممكن أن يقال: إن هذا مبتدع مشتد قوي نشيط بأقواله وأفعاله، وهذا  

مبتدع ضعيف بأقوال دون أفعاله أو بأفعاله دون أقواله، أما أن خيرج املبتدع فيقال: 

 ليس عليه دليل. ،هذا مبتدع وهذا.. يعني: جيعل قسيم للثاين غلط غلط

يدل عىل أن الدعوة باألقوال وهكذا يعني ما سبق من األدلة هلذا املعنى مما 

واألفعال، وأن الناس يتأثرون بأفعال أهل البدع وبأفعال أهل احلق، ويتأثرون 

 .اهيبأقوال أهل البدع وبأقوال أهل احلق

 .وهذا هو عني احلق والصواب قال أبو مصعب:
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نفس كالم  يةشرح مسائل اجلاهليفوقد قال الشيخ صالح آل الشيخ 

ن هدي السلف الصالح أّن أهل البدع سواء  كانت بدعتهم إالشيخ حفظهام اهلل قال: 

مكفرة أو كانت بدعتهم ليست بمكفرة أهنم يلزم أن يبني  للناس من حاهلم؛ ألجل 

ألنه ما من مبتدع إال وسيامرس بدعته، إن مل يدع أن ال يتعد  رضرهم إىل الناس، 

 اهي، وهذا يتعني أن حُيمى الدين من هؤالء...عالإليها قوال دعا إليها ف

 . وممن ت ير هذا التقس م ابن  ريين

ْسنَاد  َقاَل فقد أخرج مسلم يف مقدمة صحيحه أنه    ،: مَلْ َيُكوُنوا َيْسَأُلوَن َعن  اإل 

َجاَلُكمْ  وا َلنَا ر  ْتنَُة، َقاُلوا: َسمُّ
ي، َفُينَْظُر إ ىَل َفَلام  َوَقَعت  اْلف  ن ة  َفُيْؤَخُذ َحد  ُثُهْم ، َأْهل  السُّ

يُثُهْم.  وت يذكر تقس ام.  اهي َوُينَْظُر إ ىَل َأْهل  اْلب َدع  َفاَل ُيْؤَخُذ َحد 

(: 21/112) جمموع الفتاوىكام يف  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فان الداعية أظهر املنكر  ؛ولذا فرق مجهور األئمة بني الداع ة وغري الداع ة...

بخالف الساكت فانه بمنزلة من أرس بالذنب فهذا ال ينكر  ،فاستحق االنكار عليه

فلم  ذا أعلنتإال صاحبها ولكن إذا خفيت مل ترض إعليه ىف الظاهر فان اخلطيئة 

 .تنكر رضت العامة

 وانمر إىل لفمة )مجهور األئمة( يتبني لك أن هناه من األئمة من ال يفرق

(: قوله: 721) الفكر حاشية لقط الدرر بشرح م ن خنبةوقال صاحب

ة للنقل من الوصفي( : التاء)و ،يقبل من مل يكن داعية إىل بدعته( أي داعيا :)وقيل
؛ ألنه جعل فيام بينهم اسام ملن يدعو إىل بدعته، وتعديته بإىل باعتبار مسيةإىل اإل

، واملراد املعنى الوصفي، وحينئذ فال وحيتمل أن تكون للمبالغة .معناه األصيل

 )داعية(.بقوله: )إىل(إشكال يف تعلق 
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أن ذلك خمصوص بصيغة املبالغة مثل عالمة، ويمكن أن  :ولكن يرد عليه 

رجل ي: )وأن املبالغة مستفادة من احلمل ك ي: )الطاغية(،أن الداعية مصدر؛ ك :يقال

 .الداعية إىل ذلك)تاء( مع زيادة عدل( 

واملراد  ،ألن كل صاح  بدعة يدعو ب سان احلال إىل بدعتهوإنام قيد باملبالغة؛  

 اهيال فهو مبالغة بالنسبة إىل غريه.هنا ما يظهره بلسان الق

 .(321) شرح النخبةوهكذا قال القاري يف 

قال أبو : (121)ص ريتوجيه النظر لطاهر اجلزائوقال ابن حزم كام يف

أسالفنا من أصحاب احلديث بني الداعية من أهل األهواء حممد وقد فرق مجاهري 

 وغري الداعية فقالوا إن الداعية مطرح وغري الداعية مقبول 

وألن الداع ة أوىل باخلري ؛ غاية الفساد ألنه حتكم بغري دليلوهذا قول يف 

وغري الداع ة كاتم ل ذي ي تقد أنه  ،وحسن المن ألنه ينرص ما ي تقد أنه حق عنده

أو يكون معتقدا لَشء مل يتيقن أنه  ،م عىل كتامن احلقد  قْ ألنه مُ  ؛وهذا ال جيوز ،حق

وصح أن الداع ة وغري الداع ة  ،فذلك أ وأ وأقبح فسقط الفرق املذكور ،حق

 اهي. وا 
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كر هذا عليه أن يثبت ومن ين -أي التقسيم-ذا وال خالف بني السلف يف ه :قال عرفات

 ن.اخلالف واحلجوري يرمي قول السلف بالبطال

شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه ينقلونه عن مجهور أهل العلم، وال نعلم  قلت:

 .َعَرَفاتأحدا نقل اإلمجاع عىل هذا التقسيم سو  اجلاهل 

  :وهي ،هذه مسألة كبرية(: 1/731) السري قال الذهبي يف 

وت  ،واهوتق ،صدقة   احلديث :مَ ل  القدري واملعتزيل واجلهمي والرافيض إذا عُ 

 .فالذي عليه أكثر العلامء قبول روايته والعمل بحديثه ،ي ن داع ا إىل بدعته

 :وترددوا يف الداعية هل يؤخذ عنه 

 .وهجرانه ،فذهب كثري من احلفاظ إىل جتنب حديثه 

ووجدنا عنده سنة تفرد هبا فكيف  ،وكان داعية ،وقال بعضهم إذا علمنا صدقة 

 .تلك السنةترك يسوع لنا 

فجم ع ترصفا  أئمة احلديث تؤذن بأن املبتدع إذا ت تبح بدعته خرو ه من  

 .دائرة اإل الم وت تبح دمه فإن قبول ما رواه  ائغ

ن من دخل أتضح لي منها أوالذي  ،وهذه املسألة مل تتربهن لي كما ينبغي

 لخإ... ها يقبل حديثهيف بدعة ومل يعد من رؤوسها وال أمعن في

اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم ِفي السََّماِع ِمْن َأْهِل اْلِبَدِع (: 727) الكفايةوقال اخلطيب يف
 :ِبَما َيْرُووَنُه ْحِتَجاِجَواِرِج َوالرَّاِفَضِة َوِفي االَواْلَأْهَواِء َكاْلَقَدِريَِّة َواْلَخ

نَْد َمنْ  ِصحََّة َنِلَك َفَمَنَعت ْ َطاِئَفٌة ِمَن السََّلِف  ار  ع  ُْم ُكف   َأهن 
ل ة   َذَهَب إ ىَل ل ع 

ل نيَ يُإ ْكَفار  املْ  لٍ  ،َتَأوِّ ُكْم ب ُكْفر  ُمَتَأوِّ نَْد َمْن مَلْ حَيْ
اق  ع   .َوُفس 
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و    ر   ن  ي 
مم  ل ك   و  ن ه  ذ  : إ ن   :ع  َمال ُك ْبُن َأَنٍس َوَقاَل َمْن َذَهَب إ ىَل َهَذا املَْْذَهب 

يل  ب َمَثاَبة  اْلَكاف ر  املُْعَ  َق ب الت ْأو 
د  اْلَكاف َر َواْلَفاس  ق  اْلَعام  ُب َأال  ُيْقَبَل َفَيج   ان د  َواْلَفاس 

َواَيُتُهاَم.  ا َواَل َتْثُبَت ر  مُهَ  َخرَبُ

َلا ُيع َْرُف  لهِذيَنا خ َْباِر َأه ِْل اْلَأه َْواِء َأ ِل اْلِعْلِم ِإَلى َقُبوِلَفٌة ِمن ْ َأه َْوَنَهَبت ْ َطاِئ

 َشَهاَدة   الشََّهاَدُة ِلَمن ْ َواَفَقُهم ُْل اْلَكِذِب َوِمن ُْهُم اس ِْتح ْال
نَْدُهْم ف يه   .ب اَم َلْيَس ع 

ا    ه  ق  ن  ال ف 
ل  م  و  ا ال ق  ال  هب  ذ   ن  ق 

مم  ُه  :و  يُّ َفإ ن 
اف ع  يَس الش  ُد ْبُن إ ْدر   اهلل   حُمَم 

َأُبو َعْبد 

 إ ال  اخْلَ "َقاَل: 
 
اف َضة  َوُتْقَبُل َشَهاَدُة َأْهل  اأْلَْهَواء َن الر 

َهاَدَة  ط اب ي َة م  ُْم َيَرْوَن الش  هَن 
أل 

مْ ب الزُّ  يه  يِّ اْبن  َأيب  َليْ َوَحَكى َأن  َهَذا َمْذَهَب  ،"ور  مل َُواف ق  ْثُلُه وَ  ،ىَل َوُسْفَياَن الث ْور  َي م  ُرو 

 اهي."َعْن َأيب  ُيوُسَف اْلَقايض  

 مل يقسموا املبتدعة إىل دعاة وغري دعاة فهؤال  ال  ام  الذين  بق ذكرهم 

نام نحن وإ ،ونحن لسنا يف الراجح من هذه املسألة يف قبول رواية املبتدع من عدمها

 يذكر هذا التقسيم.نذكر من مل 

ْن َأْهل  ":  قال اخلطيب َعاة  م  : ُتْقَبُل َأْخَباُر َغرْي  الدُّ
 
َن اْلُعَلاَمء ري  م 

َوَقاَل َكث 

 
 
م   ،اأْلَْهَواء

ه  ب ار  ت ج  ب أ خ  اة  ف ال  حي   ع  ا الد  م 
أ   اهلل   َأمْحَُد ْبُن  ،ف 

 ْن َذَهَب إ ىَل َذل َك َأُبو َعْبد 
َومم 

د  ْبن  َحنَْبلٍ      ف   ."لخإ.. حُمَم 
 وإنام هو قول مجهور أهل ال  م. ،ال إمجاع :أن م    

يف ضابط  اعجيًب اجوري خيلط خلًطقال عرفات: وألفت نظر القراء إىل أن احل

اليت ال جيوز  دل إال على البدعة املذمومةفهو يقرر أن لفظ اإلحداث ال ي البدعة.
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 أمور (. ثم يأتي احلجوري إىل422ة )فعلها ومن غري تفصيل كما يف كتابه اجلمع

 عجائبه،  حمدثات يف الدين، وهذا من دنيوية ليس هلا عالقة بالعبادات فيجعلها

ر على ( واْلَحق أن النثا45ي )لسيوطففي حتقيق احلجوري لكتاب وصول األماني ل

دًدا من النساء وَلم حدث، فقد تزوج النَِّبي ج عهذه الكيفية املعلومة اآلن عند الناس ُم

َلى يومنا صحابه ومن تبعهم بذحسان ِإينقل أنه نثر عند عقد واحدة منهن، وكذا أ

َرِحمهم -ث َحديدليل كما جزم بذلك حفاظ اْل هذا، وقد رأيت أنه َلم ْ يثبت ِفي النثار

 نة.هذه اْلَمسألة، وهلل اْلَم ، وهذا القدر يكفي عندي ِفي بيان-اهلل

ن الشيخ يقرر أن لفظ اإلحداث ال يدل إال عىل البدعة إقولك  :أوال قلت:

 .كذب وافرتاءهذا املذمومة التي ال جيوز فعلها ومن غري تفصيل 

ال ق َعَرَفات نقل منهاكالم الشيخ يف الصفحة التي  ؛وإليك أخي القارئ 

ا من جهابذة علوم هذه الشريعة الأُمطهرة، وهذا "الشيخ:  فهؤالء ناحو ثالثين واحد 

يره نقله ابن رجب وغباعتبار ما فِي اْلَمسألة من إْجاَمع متيقن  الذي ذكرناه هو قليل

مأ يكن عىل عهد رسول اهلل  وأبِي  كما قدمنا، عىل أن األذان األول للجمعة لا

 .عند اإلمام البخاري وغيره نص عىل ذلك حديث السائب بن يزيد بكر وعمر، كما

ن ذكرنا، ومن لامأ نذكر فِي الأُحكم عىل هذا  قد تنوعت عبارات أهل العلم مِمي

، ومن قائل: إنه ليس بسنة وال فمن قائل: إنه ُُمدث، ومن قائل: إنه بدعةاألذان، 

تِيقائل غير ذلك من العبارات  ينبغي أن يفعله الأُمسلم، ومن ن مؤداها النهي ع الي

 فعله. 

وأما من يقول: إنه حُمدث وال بأس بفعله؛ فليس له حجة من كتاب وال سنة 

 اهي. "عىل هذا القول

 ؟فأين هذا التقرير أن اإلحداث ال يدل إال ع  البدعة املذمومة

نه حمدث وال إوغاية ما يف كالم الشيخ عن األذان األول أنه حمدث، ومن قال  

 .أما تستحي من هذا االفرتا  ،بأس بفعله ليس له حجة
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نكاح من الأي نقد يف قول الشيخ أن النثار عىل هذه الكيفية حمدث، فإن  :اثانًي

« نيف  س موأتزوج النسا  فمن رغ  عن  نتي ... »: أمور العبادة قال النبي 

اختلف  : وقدالفتح( ومسلم قال احلافظ ابن حجر يف3261أخرجه البخاري )

يف النكاح فقال الشافعية ليس عبادة وهلذا لو نذره مل ينعقد وقال احلنفية هو عبادة 

والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح كام سيأيت بيانه تستلزم أن يكون 

 ه يف حد ذاته ومن أثبت نظر إىل الصورة املخصوصة.حينئذ عبادة فمن نفي نظر إلي

بة ال س ر،  » :والنثار ورد فيه حديث ال يثبت وهو قلت: ام  هن  ت م عن هن  إن 

 فمن عمل النثار متأسيا بمثل هذه األحاديث فحينئذ يكون بدعة. «فأما ال رس فال

عقود  وقد ورد للجنة الدائمة سؤال ما نصه: السؤال هل المواظبة عىل عقد

 الزواج يف المساجد يعتبر من السنة المستحبة، أم يعتبر من البدع؟

ا، ومل يثبت  :اجلواب األمر يف إبرام عقد النكاح يف المساجد وغيرها واسع شرع 

فيما نعلم دليل يدل عىل أن إيقاعها يف المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها يف 

 المساجد بدعة..

(: وأما عقد النكاح يف 81/884) فتاواهاجمموع وقالت اللجنة كما يف

حديث أعلنوا هذا  :أي -المسجد فليس بسنة، والحديث المذكور ليس بحجة

 ... -النكاح واجعلوه يف المساجد

( حتت كتاب البيوع 5/346يف املصنف ) ثم قال عرفات: قد عقد ابن أبي شيبة بابا

ثار منهم من مجلة من اآلالعرس ونكر  واألقضية أمساه: يف نثر اجلوز والسكر يف

كرمة، مما احلسن والشعيب، ومنهم من كره كعك اأجازه مطلقا ومل ير به بأًس

 م. العرس، مشتهرة معروفة عندهأن هذه املسألة أعين النثر يف يدل على
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أليس هذا من الخيانة العلمية، أليس الشيخ حفظه اهلل يقول: يف تحقيقه  :قلت

جد والشوكانِي: وقد استدل به عىل انتهاب نثار قال الأ  ،عىل الرسالة المذكورة ما

العرس، قال: وقد رويت فِي النثار وانتهابه آثار ليس هذا ماحل ذكرها، وقد ذهب 

بعض أهل العلم إِلاى كراهة انتهاب النثار، روي ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم 

ا ورد فِي النهي عن النهباى وهو يعم ك ل ما صدق النخعي وعكرمة، وتامسكوا بِما

  خص بِمخصص صالِح.اهـعليه أنه انتهاب، وال ياخرج منه إال ما 

تِي أشار إليها الشوكاين ذكر بعضها ابن عبد البر  قلت: وتلك اآلثار الي

شرح ، وذكر البعض اآلخر الطحاوي فِيبالرقم الذي قدمنا االستذكارفِي

( مما يدل عىل أن الشيخ يعلم هذه اآلثار وقد 58-39ص 4)ج معاني اآلثار

نكم ، ولكخرجها، وخرج أحاديث فيها وأنه ال يثبت يف الباب شيء من األحاديث

 .تبهتون الجهود تشبها باليهود

البشري  هوم الصحيح للتيسري يف هديقال عرفات: وقال احلجوري يف كتابه "املف

ألعجمية واهلل لغربيني زواج فرند باللغة اه عند ا( )هذا الزواج يسمون26النذير" ص )

وهو أن  -زعموا–يسمونه "زواج التيسري"  ااملستعان، وعند املسلمني اخرتعوا له امًس

ة، وال كبري ت وال إعالن نكاح وال رعاياإلنسان ممكن أن يعقد على امرأة بغري بي

هم جمرد العقد، وهذا الزواج لمن أمور الزواج، إمنا ال اعشرة، وال تربية أبناء، وال شيًئ

 حمدث يف دين اهلل تعاىل(.

جزى اهلل الشيخ خيرا عىل إنكار هذا الزواج المحدث، وسائر  قلت:

المنكرات التي مل تقوموا ببعض ما قام به يف ذلك، وكونه قال عنه محدث ما فائدة 

فتريه ت تسويد النقد عليه هنا؟ أم تطبق ديدنك بكثرة الجدل الفارغ للتوصل إىل ما

 من نقض األصول.
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 افرتاء  عرفات  يف  أصله   احلادي عشر  على

      أنه   يطعن يف الصحابة  هلل ا    حفظهالشيخ  

  

 قال عرفات: األصل احلادي عشر: 

 افض أعداء الصحابةنكر احلجوري مثالب الصحابة، تأسيا بالرو

 .ثمان مع زعمه أن بعض الصحابة شاركوا يف قتل ع

 م عن الوقوع ِفي( )قلت: ونلك لعدم عصمته346قال احلجوري يف أحكام اجلمعة )

خاصمة الزبري صحاب قباء باْلِحجارة، وُماْلَخطأ، ومعركة اْلَجمل وصفني، وترامي أ

ن أمية، ن سحماء مع زوجة هالل بلبعض األنصار ِفي ساقية أرض، وقصة شريك ب

 ص بضربه ُثمَّ شرب اْلَخمر وأمر رسول اهلليوقصة اْلُجهنية، وقصة ِحمار الذي كان 

  سول اهلل عمر مع أِبي بكر بني يدي ر قال: إنه ُيحب اهلل ورسوله، وقصة اختالف

منهم، واآلخر يقول:  ول اهلل أمِّر فالًنا لرجلحني قدم وفد بِني َتميم هذا يقول: يا رس

 أمِّر فالًنا. 

ى سكت رسول اهلل مساببة فيما بينهم َحتَّْلوحادثة اإلفك ِبَما فيها من االختالف وا

ِفي ع نلك الرجل لبعض الطعام وعن الكالم، وجعل يسكتهم ويهدئهم، وبي 

 وتداعى ع بعض األنصار َحتَّى كسعُهأسفله أو وسطه بلل، واختالف اْلُمهاجري م

ِبي صار، فقال النَّرين، وقال األنصاري: يا لألنالفريقان، فقال اْلُمهاجرين: يا للُمهاج

ومشاركة بعض  .«، دعوها إنها منتنةأبدعوى اْلَجاهلية وأنا بني أظهركم»: 

 .الصحابة يف قتل أمري املؤمنني عثمان 
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فقتله بعدما قاَلها؛   قال: ال إله إال اهلل،وقتل أسامة بن زيد لرجل كان مشرًكا، ُثمَّ

فقال: يا رسول . «هللاأقتلته بعدما قال ال إله إال »عليه وقال:  فغضب رسول اهلل 

 .«قلبه فتشت عن»اهلل كان متعوًنا، قال: 

فتوى أبي موسى يمان ِفي اْلَمعركة خطأ، ووقتل الصحابة ِلِحس ْلِ والد حذيفة بن ال

 ..(.ِفي مرياث األخت والبنت وبنت االبن خطأ.

لسنة يف هل السنة، فذن منهج أهل اقلت: هذه طريقة أهل البدع وليست طريقة أ

خبري(  ري يذكرهم وال نذكرهم إالة أن )نبغض من يبغضهم وبغري اخلالصحاب

أهل اخلري -ني قني، ومن بعدهم من التابعفذنا كان العلماء )علماء السلف من الساب

بسوء فهو على  يذكرون إال باجلميل، ومن نكرهم ال -واألثر، وأهل الفقه والنظر

إحسان، وبغضهم وإميان ولذين )حبهم دين ا غري السبيل(. فكيف بالصحابة 

 كفر ونفاق وطغيان(.

يقن ونفاحه عنهم مت اللصحابة مجيع   - حفظه اهلل-إجالل الشيخ حييى  قلت:

ال خيفيه إال فاجر مثلك، أما لفلفتك عمن قبلك من أصحاب أيب احلسن والبكري 

وشبكة األثري، يف هذه الرسالة التي مكثت فيها سبعة أشهر يف حتضري هذه 

ك ل دم وذلأنت تنقل هنا عن الشيخ أنه قال: ف التلفيقات والبتور والنقوالت،

طـعصمتهم عن الوقوع    ال    أن الصحايباالستدالل سياق فالشيخ ذكر هذا  أخ 

، غري معصوم، وهذا أدلته منشورة يف السنة يقرؤها أهلها، والشيخ  الواحد 

، وفرق بني ذكر السني لذلك احفظه اهلل إذا ذكر أدلة مسألة ربام رسد منها كثري  

 .للتدليل عىل عدم عصمة الصحايب، وبني الروافض الطاعنني

سالم بعض ما أخطأ فيه بعض الصحابة ليستدل أهنم قد وقد سرد شيخ اإل

(: فإن 5/19) منهاج السنةيف قال شيخ اإلسالم يجهلون بعض األدلة 
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كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم مل يعرفها وفيها 

ما هو قطعي باإلمجاع كتحريم المحرمات الظاهرة ووجوب الواجبات الظاهرة ثم 

كام أن مجاعة لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل مل يكفر حتى تقام عليه الحجة، 

 ومل يكفرهم مة ورأوا أهنا حالل هلماستحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدا

 وقد كان عىل عهد النبي الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا، 

مل و طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى يتبين لهم الخيط األبيض من الخيط األسود

وكذلك أسامة بن زيد  فضال عن تكفيرهم وخطؤهم قطعي، يؤثمهم النبي 

وكذلك الذي وجدوا رجال يف غنم وكان خطؤه قطعيا،  لموقد قتل الرجل المس

وكذلك خالد بن كان خطؤهم قطعيا،  إين مسلم فقتلوه وأخذوا ماله :له فقال

وكذلك الذين تيمموا كان خمطئا قطعا،  الوليد لما قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم

ذين والبل للجنابة كام متعك الدابة،  وعمار الذي تمعك يف التراب، إىل األباط

 لخ. إكانوا خمطئني قطعا... أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ومل يصلوا

 .منهاج السنة( من6/11وجاء نحوه يف )

(: وإذا كان المسلم متأوال 213-4/214) جمموع الفتاوىوقال كما يف

تعة كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بليف القتال أو التكفير مل يكفر بذلك 

ا نه قد شهد بدرا ومإ فقال النبي  دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول اهلل

يدريك أن اهلل قد اطلع عىل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا 

وفيهما أيضا من حديث اإلفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن يف الصحيحين، 
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بينهم  لح النبي ، واختصم الفريقان فأصعبادة أنك منافق تجادل عن المنافقين

فهؤالء البدريون فيهم من قال آلخر منهم إنك منافق ومل يكفر النبي ال هذا وال 

نه أسامة بن زيد أهذا بل شهد للجميع بالجنة، وكذلك ثبت يف الصحيحين عن 

وعظم النبي ذلك لما أخبره وقال يا أسامة أقتلته  قتل رجال بعد ما قال ال إله إال اهلل

له إال اهلل وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أين مل أكن أسلمت بعد ما قال ال إ

إال يومئذ ومع هذا مل يوجب عليه قودا وال دية وال كفارة ألنه كان متأوال ظن جواز 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا، 

ڳ ڱ )قال تعاىل: ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كما  الجمل وصفين

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

فقد بين اهلل تعاىل أهنم مع اقتتالهم وبغي بعضهم عىل بعض إخوة مؤمنون  (ۈ

 وأمر باإلصالح بينهم بالعدل.اهـ 

تقول فيام ما ذكره شيخ اإلسالم هنا أنه من طريقة أهل البدع، وليست من فهل 

أعداء الدعوة ؟!!!، أم أن نصيبك من هذه األوراق النقل عن أهل السنة طريقة

 فيه البرت والتقول ووضع اسمك عىل الغالف؟! وهذا اجلهد اهلزيل من النقل حترض

يف سبعة أشهر، كام يف تاريخ رسالتك هذه، لنيل درجة الرسقة والتشبع عن املفتونني 

دعوة، هم، وأكاذيبهم للفتنة عىل القبلك بتقدير ممتاز، بام قد بار عليهم تلفيق

وبعضهم حياول الرجوع اآلن عام حصل منه من الفتنة، والسعيد من وعظ بغريه، 

 والشقي من شقي يف بطن أمه.
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ري ابة يف قتل أمحض الص)ومشاركة بعحذف عبارة  : واحلجوريعرفات ثم قال

هذا اخلطأ ن من غري إشارة، فهل تاب منية ( من الطبعة الثااملؤمنني عثمان 

 الفاحش...

فلم نقلتها عنه هنا؟ أال تعلم أنه بحذفها مل تعد كام تقول بام أنه حذفها  قلت: 

قوال له فهذا يدل عىل أنك تتفنن يف اختالف األكاذيب ملحاولة إلصاق هتمة طعن 

 الشيخ يف الصحابة.

 لقول شيخ اإلسالملعدم ثبوت أسانيدها، وحذفها الشيخ حفظه اهلل  :ثانيا

وأما ثانيا فألن خيار املسلمني مل يدخل واحد منهم يف دم عثامن، ال قتل وال أمر "

القبائل وأهل  بقتله وإنام قتله طائفة من املفسدين يف األرض من أوباش

 اهي."الفتن..

وقد ذكر أهل التاريخ بعض الصحابة ممن شارك يف قتل عثامن، كام يف تاريخ 

الشيخ حفظه اهلل أن أسانيدها ال تصح حذفها من املدينة البن شبة وغريه، فلام رأ  

الطبعة الثانية، واحلق أحق أن يتبع، وهذا هو التحقيق العلمي؛ أنه إن بنى حكم عىل 

 .ما ال يثبت وعلم أنه ال يثبت، ال يثبت احلكم املبني عليه

 اإن العامل إذا قال بثبوت حديث أو عدم ثبوته، عىل شهرته أو اجتهاد   ثالثا:

يه، أو ثقة بمن نقله، ثم تبني له غري ما قاله فيه إىل خالفه، هل تلزمه يف هذا أخطأ ف

احلال توبة؟! أم يكتفي أنه يعود إىل ما ُعلم عنده يف حال ذلك احلديث، كام صنع 
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اإلمام الوادعي يف نقل أحاديث ظنها صحيحة ثم تبني له إعالهلا فنقلها من 

ه صنع اإلمام األلباين رمحه اهلل يف تراجعاتالصحيح املسند إىل )أحاديث معلة( وكام 

عن أحاديث حكم عليها بصحة أو ضعف ثم ظهر له خالف ذلك، كام يف كتاب 

)تراجعات العالمة األلباين فيام نص عليه تصحيحا وضعفا(، وغريهم من األئمة 

 .املتفلسفقبلهم يف هذا كثري، فإن كان هذا يلزمه فحرر لنا ذلك أهيا 

تى يقصد سب الصحابة كلهم ال يكفر ح ثانيا يرى احلجوري أن منقال عرفات: 

ة خلف رجل السؤال: ما حكم الصالمني )رد الدين أو الطعن فيه قال يف الكنز الث

ني، ويؤول وسلم وال يعرتف بـالصحيح يسب صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

 صفات اهلل عز وجل، وحيرفها؟

 :وجوه من عليه اجلواب :اإلجابة

إن كان يسب أصحاب النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم كلهم أو جلهم  األول:

بقصد رد الدين والطعن فيه؛ فهذا كفر، وإن كان يسب بعضهم جهال  وغباء  ووجد 

فهذا ليس بكافر إنام هو ضال، فاألول  -أباه وأمه والناس عىل هذا حصلت له شبهة

ذلك فهذا ضال، والصالة خلف غريه من ال يصىل خلفه؛ ألنه كافر، وإن كان غري 

املستقيمني أوىل إال إن وجد أنه أقرأ القوم وما وجد غريه، والصالة خلفه صحيحة 

 مع الكراهة، إن وجد غريه.

مل ينتقد هذا يف بيانه الفوري األول وإنام انتقده بعد أن علق  َعَرَفات قلت:

لته قبل، ذا التفصيل كنت قالشيخ عىل الكتاب يف املكتبة العامة بقلمه فقال: )ه

وبعد ذلك رجح يل أن سب الصحابة كفر، سواء بقصد رد الدين، والطعن فيه، أو 

 ال نز الثمنيأي من كتابه ( من هذا املجلد 711بغري قصد، كام ذكرت ذلك ص: )
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يل ومصادر أخر ، كتبه حييى بن ع   األ وبة ع  أ ئ ة ط بة ال  م والزائرين

  صورة لا بخطه:وإل ك احلجوري.
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سئل  الكنز الثمني( من711ويف املوضع الذي أحال إليه الشيخ ص: ) 
 ؟ما حكم سب الصحابة مثل عائشة ومعاوية واخللفاء الثالثة اهلل:  حفظه

ا سبهم ومن هلل، عدو الصحابة يسب الذي :اإلجابة رهم أو مجيع  ا كف   أو- مجيع 

 متشا على ملسلولا الصارميف تيمية ابن اإلسالم شيخ أبانه كام كافر، فهو -أكثرهم

 عليه وآله وسلم. اهلل صىل  الرسول

ا فهو كافر؛ ألنه كذ  والذي يتهم عائشة   رآن.الق َب بام برأها اهلل منه أيض 

والصحابة رضوان اهلل عليهم نص القرآن عىل عدالتهم برضا اهلل عنهم، قال 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )عز وجل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ) [. وقال سبحانه:811]التوبة:    (ٿ

 .[811]التوبة:   (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

اط  ع اهلل ع  أهل بدر، فقال: اعم وا ما شئتم، فقد »: اهلل  وقال رسوُل 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )وقال اهلل عز وجل:  .«غفر   ل م

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

 [.1-1]احلرش:(   ىئ يئ جب حب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وقال رب العزة واجلالل: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

   ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[13]النساء:
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د »وقال عليه الصالة والسالم:  ال تسبوا أصحايب ف و أنفق أحدكم مثل أ ح 

د  أحدهم وال  هذهب ا ما ب غ م   اهي.«نص ف 

وهو يعلم أن هذه الفتوى للشيخ بعد األوىل فقد أرخت  َعَرَفاتأخفى هذا  ما فلِ 

وأرخت هذه الفتوى التي فيها عدم التفصيل يف  (8324/صفر/5)األوىل بتاريخ 

أشهر، ثم يذهب ينقل كالم شيخ اإلسالم  7 ـفهي بعدها ب (8342/شوال 5)

 َعَرَفاتان يلزم الذي أحال إليه الشيخ يف هذا الموضع فك الصارم املسلولمن

( صفحة فتوى خالف هذه وكانت بعد هذه الفتوى 93أن يقول وقد تقدم له قبل )

پ پ پ ڀ )كما يف تأريخهما حتى ال يدخل يف قوله عز وجل: 

    (ڀ

:  أمحد النجميىل شاكلته ممن ينطبق عليهم قول الشيخ ومن ع َرَفاتفَع 

...وإن احلزبيني واملتعاطفني معهم يأخذون الفتاو  األوىل ويرتكون الفتاو  "

 (.2/46) اجللية الفتاوى"األخرية التي فيها املنع

ا ال نظري هجوم لراشد عثمان قال عرفات: ثم هجم احلجوري على اخلليفة ا

أم للبدع جوري ه أتى ببدعة يطلق عليها احلله فرماه بالبدعة واإلحداث يف الدين وأن

 اليت اخرتعت يف بدع أحكام اجلمعة.

البدعة بن الشيخ رمى أمري املؤمنني اخلليفة الراشد عثامن إقولك  قلت:

ال كيف والشيخ حفظه اهلل ق ، ت جز عن إثباته مبني إفك  عم م و هبتان  واإلحداث 
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لك ملَ ا فعل ذعاندين: هل كان عثامن يُوقد يقول بعض املْ "يف نفس الكتاب: 

ا ضاال     "؟مبتدع 

 ، وقد قال عنه م اذ اهلل!! فهو خ  فة راشد وزوج ابنت ي ر ول اهللقلنا: 

فاشرتاها عثامن وجعلها  «نةـ وله اجل   ،من يشرتي بئر روما»: رسول اهلل 

نة مع ب و  تص به»للمسلمني، وقال أليب موسى:   .«ائذن له وبرشه باجل  

جعل مؤذن ا بالسوق وليس حيث  -رضوان اهلل عليه-ولكنه اجتهد 

اصل: أن أمير.. إىل أن قال: سجد، ليشعر الناس بقرب وقت الصالة.ـابالأم  والأحا

ُمؤمنين عثمان وغيره من أصحاب رسول اهلل  ر معصومين من الوقوع فِي غي الأ

طأ  .الأخا

  ئل عن افرتاءكم هذا يف أسئلة أهل إب:وقال حفظه اهلل حني ُس 

 نه صاحب بدعة؟إأتقولون عثامن  السؤال اخلامس: 

ف  ف يقول هذا مس م أنه ، قال هبذا من املس مني اواهلل ال أع م أحد   اجلواب:

 .اأبد   ،، مبتدعصاح  بدعة

ك ذل اوالمجتهد يصيب ويخطئ، ومما اجتهد فيه قطع   ،اجتهد :ولكن يقال 

ِزيدا يف  ِن يا ِب بأ
ائِ  لبخاريا صحيحاآلذان األول يف الزوراء الذي جاء فيه حديث السي

انا »: قاالا ( 982)برقم اءُ  كا ما  النِّدا وأ لاى  يا ِمنأباِر عا لاى الأ اُم عا لاسا اإِلما ا جا ُلُه إِذا ِة أاوي ُجُمعا الأ

ِد النيبِىِّ  هأ را رضى اهلل عنهما عا ُعما ٍر وا أابِى باكأ اُن رضى اهلل عنه  وا انا ُعثأما ا كا لامي فا

اءِ  را وأ لاى الزي اءا الثيالِثا عا ادا النِّدا ُثرا النياُس زا كا  ا، وهذا يفيدك عىل أن اآلذان األول يقين  «وا

أو  وال أبو بكر وال عمر، وال يقول إنه فعله رسول اهلل  مل يفعله رسول اهلل 
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رائحة السنية، االتفاق عىل أنه كان يف زمن  أبو بكر أو عمر عامل من العلماء أو شمي 

 .عثمان 

: اختلفوا فيمن أحدثه، فقال: يعني أحدثه عثمان يف زمنه،  قال ابن رجب 

 .ومل يقل أحد إنه مبتدع، ونقل نقوالت عىل هذا اللفظ

 وغريه ،(2/712) مصنفهوقال ابن عمر: فيام ثبت عنه عند ابن أيب شيبة يف

 .بدعة أنه: إسناد من أكثر

 اجلم ة أح اموقال ببدعيته مجاعة من أهل العلم، نقلنا قوهلم يف كتاب

أ وال البت ه، مبتدع إنه نقول أن دون ،(122-172ص) وبدعها  هذه عىل يتجر 

 ل س   الصحابة) :نحن نقول اوأبد   الكلمة، هو صحايب  مبرش   باجلن ة ودائام  

جه رسول   (، هو عثامنمبتدع  مبرّش باجلنة، وتستحي منه املالئكة، زو 

َز  بابنتيه، واحدة فامتت، فزوجه باألخر ، حفر بئر رومة وله بذلك اجلن ة، وجه 

ة، و غري ذلك من املفاضل له ثم يقال أنه مبتدع ؟!   جيش الُعرْسَ

ُه عنها من يتقي هلل ا أقول واهلل هذا من الظلم والتلفيقات واألكاذيب التي يتز 

، ومن حيرتم العلم الرشعي واحلق وأهله  اهي.عز  وجل 

إ ن  ... »: قول النبي تذكر  َعَرَفاتفيا  ، و  ور  ج  ي إ ىل  الف 
ب  هي  د 

ذ  إ ن  ال   و 

ا اب  ذ  ن د  اهلل   ك 
ت    ع  ت ى ي    ب  ح 

ذ  ل  ل      إ ن  الر    ، و  ي إ ىل  الن ار 
ور  هي  د  ج  ق عليه متف «الف 

  .الكذبفأين أراك يف أفكك هذا تتحر  
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وعليه فإذا اجتهد إن أصاب  ،اجتهدومما تعلمه أن الشيخ يقول عثامن 

فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وال يكون عىل فهمك املريض أنه سن سنة سيئة 

. 

إذا اجتهد " :يف الشخص إذا اجتهد   قال اإلمام مقبل بن هادي الوادعي 

ه وعىل صىل اهلل علي -ال حيكم عليه بالبدعة وهو سني معروف بأنه سني والرسول 

إذا ا تهد احلاكم فأصاب ف ه أ ران ، وإذا ا تهد فأخطأ ف ه »يقول :  -آله وسلم 

 . « أ ر

ثم بعد ذلك الذي جيتهد يف أمٍر هب أنه بدعة ال ينبغي أن نقول هلذا السني بأنه 

اجتهد يف األذان األول وعبداهلل بن عمر كام   هد عثامن مبتدع ، فقد اجت

داهلل بن عمر وال غريه من ير  أنه بدعة ومل يستطع عب بي شيبةأمصنف ابن يف

 أ ئ ة يط  األ وبة ع رشن .اهي مأن يطلقوا عىل عثامن بأنه مبتدع أفاضل الصحابة 

 .ال  زري 

نان عثمان الراشد ما جناه على أة قال عرفات: ومن تعدي احلجوري على اخلليف

ولدت  (: وهذه البدعة إمنا416اجلمعة ) حيث أطلق عليه البدعة األم قال يف كتابه

 من تلك البدعة األم بدعة األنان األول.

تسمية األذان األول بالبدعة قد قاله عبد اهلل بن أمير المؤمنين عمر بن  لت:ق

ةُ (: 5397) املصنففقد قال ابن أبي شيبة يف الخطاب  باابا ناا شا ثا دي الا  حا : قا

را  ِن ُعما ِن ابأ نأ ناافٍِع، عا اِز، عا غا ُن الأ اُم بأ ناا ِهشا ثا ِة حدي ُجُمعا ما الأ وأ ُل يا اُن األاوي الا : األاذا ، قا

. ة  عا  بِدأ
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 .حدثنا هشام بن الغاز به :وكيع قال :وأخرجه بعده من طريق 

لة فيه حسب أصول فيه أي برهان عىل ع نَ عَ قم من طَ مل يُ   .وهذا أثر صحيح 

 .التخريج والتحقيق

لم بل مل يع ،قه أعداد األئمةوثّ  ،فقد حاول القدح يف هشام بن الغاز وهو ثقة 

ما قيل فيه ال خيرجه عن حيز التعديل، بل هذا الطاعن نفسه  قلوإنام أ ،فيه أي جرح

 .برهان فال عىلة بام ت يقم ع  ه ،قه يف بعض كتبه األخر قد وثّ 

وياهلل العجب من هذا الشيخ فهو يطعن وحياول تضعيف هذا التابعي اجلليل  

لذي يستدرك به عىل ا اإلصابةعلم فيه قدحا كام سبق، بينام يف كتابهالذي ال يُ 

وية وتصحيح أحاديث النبي حياول تق ةمفاريد الصحابيف كتابهحييى الشيخ 

يهم مقبول، ف التقريبحلافظ يفوإنام لقول ا،بمجاهيل حال بأدنى حجة  

 أفمثل هذا يقبله من جترد للحق وعرف أصول البحث والتحقيق.

: ) األجوبة العجال عىل أسئلة رشيط يف  كام شيخنا اإلمام الوادعي  وسئل

ما رأيكم فيمن يغري األذان األول يبدله بالتكبري وكذلك يوم : أصحاب الطيال (

  اجلمعة ؟

التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان ، ال ذا وال ذا ، األذان  هذه من البدع فأجاب:

ة ، سواء كذلك بدع ااألول يوم اجلمعة بدعة ، ما يف إال األذان الثاين ، التسبيح أيض  

و غري ذلك ، كل هذا بدعة كان يف صالة اجلمعة ، أم كان يف صالة الفجر أ

 اهلل به من سلطان . أنزل ما
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 ؟ةهل اآلذان األول يوم اجلمعة بدع( 111) السائلإجابة كام يف  وسئل 

إن البخاري رو  يف صحيحه من حديث السائب بن يزيد ريض  : فأجاب

ذن أذانا ؤكان له مؤذن ي -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-تعاىل عنه أن النبي  اهلل

أمر عثامن مناديا آخر ينادي من عىل الزوراء ، وهي مكان يف فلام كثر الناس  واحد؛ 

من أجل أن حيرض الناس ويتأهبوا لصالة اجلمعة:   سوق ، والذي فعله عثامن 

وقد قال ابن عمر كام يف مصنف ابن أيب شيبة: أن   فهذا اجتهاد من عثامن 

 األذان األول يوم اجلمعة بدعة.

 فا  الراشدين املهديني ع وا ع  ها ع   م بسنتي و نة اخل»وأما حديث: 

ن أبو حممد عيل بن أمحد ب -فيام اطلعت عليه-من تكلم عليه  فأحسن «بالنوا ذ

ن حزم قال: إما أن نأخذ بسنن اخللفاء الراشدي الشهري بابن -رمحه اهلل تعاىل-سعيد 

 كلها!! فهذا ضالل مبني نردها قد اختلفوا ، وإما أن مهنكلها!! فهذا ال سبيل إليه أل

  --ألن من سننهم ما هو موافق لسنة رسول اهلل 

اهلل  صىل-أن نأخذ من سننهم ما كان موافقا لكتاب اهلل ولسنة رسول اهلل  وإما

 قال: وهذا هو قولنا. -وسلم عليه وعىل آله

ما معناه:  التو ل والو   ةيف كتابه  شيخ اإلسالم ابن تيمية  ويقول

وهكذا يذكره  -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-سنة مع رسول اهلل  ألحد ليس

تيمية ، يذكره عن حييى بن آدم أنه قال ال سنة ألحد  ابن احلاكم قبل شيخ اإلسالم

؛ كان يقال: سنة أيب بكر وعمر وإنام، وسلم مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله

بكر وعمر ، ورب العزة  أيب عهدا يف هبمن أجل أن يعلم أن تلك السنن كان يعمل 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )يقول يف كتابه الكريم: 
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )[ ويقول: 1]املائدة:   (ڍ ڌ ڌ

 [.1]األعراف:     (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

فهذا أيضا ليس داخال  «اقتدوا بالذين من ب دي أبو ب ر وعمر»: حديث  وأما

 .فعلهعثامن هو أول من  ألن املوضوع!! يف

 عن ثم الذي نعتقده أن الحديث ضعيف ألنه من رواية ربعي بن حراش 

 حذيفة ، وهو مل يسمعه من حذيفة ، وأيضا موىل ربعي مبهم ال يعرف.

من هذا أن األذان األول ليس بسنة ، وترتب عىل هذا أمر آخر وهو  فعرف

ولكن  «بين كل أذانين صالة» :، ربما استدل مستدلون بحديث األذانين الركوع بني

كان  -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم-والنبي  ،يثبت قد عرفت أن األذان األول مل

ديث فيه أحاديث ال يخلوا ح وردت أما التسليم فقد ،إذا صعد المنبر ابتدأ خطبته

 رففعُ ،  الحسن وع طرقها صالحة للحجية برتبةملكن هي بمجمنها عن مقال ، 

 ان، وإنما اجتهد عثمال ينبغي أن يفعله المسلم و هذا أن األذان األول ليس بسنة من

قد يصيب وقد يخطئ ، والرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم يقول:  واالجتهاد

يقول:  «الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وسنة عليكم بسنتي»

ىل عصىل اهلل عليه و-رسول  إنبل  «بدعة ُمدثة وإياكم وُمدثات األمور فإن كل»

الذي أمر بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين هو أيضا الذي حذر من  آله وسلم

 محدثات األمور كما يف هذا الحديث نفسه.
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(: 241معة )نكر حيث قال يف كتابه اجلقال عرفات: ووصف أنان عثمان بالضالل وامل

من فعل اْلَخري ألنها  -ألنان األول يوم اْلُجمعةبدعة ا-وقد يقال: إن هذه البدعة 

 ِبي ى جاء من البدع خري؟! النتذكر الناس باالستعداد للجمعة. قلت: ومت

فعلها النار . أي: صاحبها مستحق ب«لناركل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ِفي ا»يقول: 

وكذلك ما  ألنان ليس من فعل اْلَخري،اعلى حسب تفاوتها، والدليل على أن هذا 

ملحن يقول: َمجيء اإلمام بصوت مرتفع و يسمى باألوَلى والثانية: هو التسبيح قبل

صالة والسالم على  واهلل أكرب، أو بقول: والسبحان اهلل واْلَحمد هلل وال إله إال اهلل

لك كله ن رتعة حسب عادة كل بلد؛ فذنرسول اهلل أو غري نلك من األلفاظ اْلُمخ

نا عليه رسول  كثري، ولو كان خرًيا لدلمنكر وضالل وليس من اْلَخري ِفي قليل وال

 .اهلل 

كالم الشيخ عىل البدع، وأهنا ليس منها خري، وأن كل بدعة ضاللة وهذا  قلت:

بدع يعتقد أن يف ال َعَرَفاتأن كل بدعة ضاللة؛ إال إذا كان  هو نص كالم النبي 

 ت بضالل كام هو حال كالمه هذا فال حول وال قوة إال باهلل.يف الدين خري وليس

وروى وكيع يف )كتابه( عن هشام (: 5/352) الفتحوقد قال ابن رجب يف

 ،؟ فقالا : قالا ابن عمر : بدعة   عن األذان يوم الجمعة ابن الغاز ، قال : سألت نافع  ا

 . االلة ، وإن رآه الناس حسن  ضوكل بدعة 

فالشيخ مل يزد عىل ما جاء يف هذا األثر الصحيح؛ فالطعن فيه من أجل هذا  

أن مع نصه ب  ،الكالم طعن يف هذا الصحابي الجليل الذي إنما قال الشيخ بقوله

ال يدخل تحت ذلك، وأنه اجتهد فأخطأ، وأنه ليس الصحابي الجليل عثمان 

 ر ذلك.ه المالئكة إىل غييف الصحابة مبتدع، وأنه مبشر بالجنة، وأنه تستحي من
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بل أراد أن والعار يف حق عثمان  قال عرفات: ومل يكتف احلجوري بهذا اخلزي

- (: )أما من تابعه316 أحكام اجلمعة )يبدع األمة كلها اليت تابعت عثمان فقال يف

 عذر له يف احلجة فهو يف نلك مبتدع ال على نلك اخلطأ بعد بيان -يعين عثمان

 .وصاحبيه اهلل  خمالفة سنة رسول

ا بل هو قول شيخنفحسب هذا ليس هو قول الشيخ يحيى حفظه اهلل  قلت:

(: 2/99) غارة األشرطةيف  اإلمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي قال 

أمر باألذان األول من الزوراء وكان ، فعثمان يف البدعة مبتدع ليس كل واقع"

: )إنه مسجد باألذان األول تركه وقالؤذن فيه مسجدا ي عبداهلل بن عمر إذا دخل

ومن بعد عثمان مبتدع ، بل عثمان اجتهد  بدعة( ومع هذا فهو ال يقول إن عثمان

ألن التقليد نفسه  ؛إذا ظهرت األدلة وقلد عثمان عىل هذا فهو يعد مبتدعا

 اهـ."بدعة

: ما حكم األذانني (7/761) غارة األشرطةأيضا يف مقبل  اإلمام وسئل

 بينهام مدة نصف ساعة ؟ املسجد يوم اجلمعة مع العلم أن الفرقيف 

األذان األول ليس بمرشوع ، كام يف صحيح البخاري عن ":  فأجاب

كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام عىل املنرب عىل )بن يزيد قال:  السائب

وكثر الناس زاد   فلام كان عثامن   وأيب بكر وعمر  --عهد النبي 

 الثالث عىل الزوراء. النداء

أي األذان -إنه بدعة  :مصنف ابن أبي شيبةوقد قال عبد اهلل بن عمر كام يف

مبتدع!! لكن نقول: اجتهد والدليل خيالف   نقول: إن عثامن  ولسنا -األول

 يها ."االدليل ]بعده[ ثم عمل بخالف الدليل يعد مبتدع   ومن علماجتهاده ، 
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ق هواه وال لعلم برتا شنيعا حتى يوافعرفات نهب احلجوري يبرت كالم أهل ا قال

: إن األنان األول حلجوري. )إسحاق ابن راهويه قالقال ا ابأس أن أضرب مثاال واحًد

( وإليك 221-9/224يف فتح الباري ) حمدث أحدثه عثمان نكر هذا األثر ابن رجب

يه : أن األنان األول ، عن إسحاق بن راهونقل حرب والكالم بدون برت، قال ابن رجب: 

ؤننني ، ليعلم يسمعه إال أن يزيد يف امل للجمعة حمدث ، احدثه عثمان ، رأى أنه ال

. قال اسفاء النظر يف مثل نلك للناألبعدين نلك ، فصار سنة : ألن على اخلل

. منهم.. رتسم خطاهم احلجوري بل هوعرفات قلت: هذه طريقة أهل األهواء الذي ي

 فضة يا حييى.فهل احلجوري سين أم رافضي هذه سبيل الرا

يعلم يقينا أن الشيخ أخذ الشاهد من كالم إسحاق بن راهويه  َعَرَفات قلت:

 أن األذان األول حمدث أحدثه عثامن.

ا موأما ما رآه ابن راهوية فهو له وليس لنا ألننا نعتقد أن الدين كامل وليس 

وكالمه شامل جلميع اخللفاء، فلو رأ  خليفة أي رأي صار سنة خللفاء رآه أحد ا

ىل )ع :ثم إن ابن راهويه يثبت هبذا أن ذلك أمر اجتهادي بقوله فله حق النظر، 

 فلو كان سنة ملا جعل فيها التخيري للخلفاء ،اخللفاء النظر يف مثل ذلك للناس(

 تركه. راه اخلليفة إن شاء اختار للناس ذلك حسب احلاجة وإن شاءي حسب ما

وقول ابن راهويه أن عىل اخللفاء النظر يف مثل  وعثامن اجتهد وهو مأجور،

يتتبعون زالت العلامء ، منهم  َعَرَفات وومن املعلوم أن أهل األهواء  ذلك للناس

ومن تتبع زالت العلامء تزندق هذه سبيل الزنادقة يا وقد قال بعض األئمة: 

 .َعَرَفات
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ُثمي ( فقال: 6/294) منهاج السنةقول شيخ اإلسالم من َعَرَفاتثم نقل 

 ، اِجِرينا ُمها الأ اِر وا انأصا ٍد مِنا األأ ها شأ اُن بِما ُه ُعثأما لا عا يأئ ا فا ةا ُتنأكُِر شا افِضا ِب أاني الري جا عا مِنا الأ

يأِه فِي أاذا  لا لُِمونا ُكلُُّهمأ عا ُمسأ ُه  الأ باعا اتي يأِه، وا لا مأ ُينأكُِروُه عا لا ةِ وا ُجُمعا  َرَفاتَع.. وقد بتر اِن الأ

انا ُينأكِرُ كالم شيخ اإلسالم قبل هذا الذي قال فيه:  نأ كا ِة ما ابا حا را أاني فِي الصي إِنأ ُقدِّ  وا

ذا  ُكنأ ها مأ يا لا اِد، وا تِها جأ
ِ
ائِِل اال سا لِكا مِنأ ما انا ذا نأ الا ُينأكُِرُه، كا مِنأُهمأ ما ا وا ذا اُب ها ا ُيعا ا مِمي

انُ بِِه ُعثأ   اهـ.ما

فلم بترت هذا من كالم شيخ اإلسالم ومل تصبح من أهل األهواء بينما أخذ 

الشيخ للشاهد من كالم ابن راهويه أصبح بترا شنيعا وعىل طريقة أهل األهواء، 

 أي هتويل هذا الذي هتولونه، وأي منهج تنهجونه يف رمي غيركم بما أنتم أحق به.

)بدعية األذان األول( قد استصوب الشيخ أن هذه المسألة بالذات  واخلالصة:

إجابة تلميذه البار الشيخ يحيى حفظه    اإلمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي

لكن سنّي وقع يف بدعة فأنت تقول عملك هذا :  اهلل عليها، فقال الشيخ مقبل 

يف آذان الجمعة األّول فعبداهلل   بدعة وال تسّميه مبتدعا كما حصل من عثمان 

بن عمر يسّميه بدعة اآلذان األّول يف الجمعة ، ولكن ليس هناك من يجرؤ عىل 

 .   تسمية عثمان أو عىل القول بأّن عثمان مبتدع 

 واملسجالتمامكم أواملسجالت أي نعم عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا،   

يف  امي الشيخ حييى( أابو عبد الرمحن )أمامكم فمن يقول أنا، البطل سيقول أنا، 

 -فإن قال قائل : أنتم تقولون ما فعله عثامن ليس بسنّة والرسول  أحد يقول أنا:

ن عليكم بسنّتي وسنّة اخللفاء الّراشدي "يقول :  -صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم 

 فام جوابنا عىل ذلك ؟  "املهدّيني عّضوا عليها بالنواجد 
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قل ومل ي ،نّة اخللفاء الّراشدينيقول س : أّن النّبّي  اجلواب من الشيخ حييى 

 سنّة واحد منهم. 

 نعم طّيب.  الش خ مقبل : 

وعىل هذا فلو قال : سنّة الخلفاء الّراشدين وأخذنا بقول  الشيخ حييى : قال

يوجه هذا الحديث يقول : لو بن حزم محمد  وواحد منهم ما أخذنا بسنتهم ، وأب

أخذنا بقول واحد وتركنا قول آخر يف مسألة ما كنّا أخطأنا يف حّقه ، ولكن نأخذ ما 

 وافق الدليل يف أقوالهم مجيعا . 

 طيب أجبت وأصبت جزاك اهلل خيرا . الشيخ : 

 .أمثالك من الجهلةال يضره تخطئة  فمن صوب جوابه وقوله ذلك اإلمام 

ڻ ۀ )،    (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئۆئ )قال تعاىل: 

 .   (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

رتني والعجيب وأنهم عصوا اهلل م در ثم هجم على أصحاب ب: رابعا  َعَرفَاتقال 

ی ) وته يف تفسري هذه اآلية:أنه يستدل بالقرآن!! قال احلجوري كما بص

   (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

 قال احلجوري كما بصوته:  .

من  يف غزوة بدر أصابوا مثليها يعين– يف أصابوا أنهم اهلل علم "ِمث َْلي َْها َأَصب ُْتم ْ)نعم "

 .املعصية، أما حنن أصبنا أمثاهلا

كام هو والصواب )أحد(  ،لسانٍ  ُق بأ ( سا أصحاب بدر) :قول الشيخ قلت:

واستدالل الشيخ وقوله: حين  ،الواضح لكل ذي لب من سباق وسياق الكالم

 إلخبعدم النزول من الجبل..  أمرهم النبي 

مصيبة يوم أحد حيث قتل  أو ملا أصابتكم  :ومعنى اآلية : (11)اآلية  ومعنى

 منكم سبعون قد أصبتم من املرشكني مثليها فقتلتم منهم سبعني وأرستم سبعني.
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عن اجلبل حيث رأوا   أي بسبب نزول الرماة    (ىئ يئ جب حب) وقوله 

لزوم ب هزيمة املرشكني فظنوا أنه اهنزم ومل..عليهم ثانية وقد أمرهم النبي 

اجلبل.

أي بسبب نزول الرماة بام ذكره اهلل يف هذه  (خب مب ىب يب جت )وقوله: 

 منآل عمران. 723اآلية 

وبدر إىل ذهن الشيخ حييى حفظه اهلل أن معنى أصبتم مثليها هو التنازع والنزول 

فذكر ما     (ڎ ڈ ڈ ژ)عن اجلبل يف قوله 

 ذكره يف اآلية.

أن اهلل  الذي قاله مؤخرا وهو ما سبق   (حئ مئ)والصواب يف معنى 

وا من بأهنم قد أصاب بسبعني قتيالوعزاهم يف مصيبتهم يوم أحد وجل سالهم  عز

 املرشكني مثليها يوم بدر بقتل سبعني وأرس سبعني.

د هؤالء اجلهلة إال عن وز عنه عند اجلميعخطأ متجاأو الفهم وسبق اللسان 

ة   » قال النبي  د 
ي وأنا َربَُّك َأْخَطَأ من ش 

ة  اْلَفَرح  اللهم أنت َعْبد  د 
ُثم  قال من ش 

ُ االلفاظ التي َيْقَطُع ب  ، قال ابن القيم يف أعالم املوقعني: «اْلَفَرح   َأن  ُمَراَد َفَكْيَف َيْعَترب 

اَلُفَها  اهي.َقائ ل َها خ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) وقال تعاىل:

 .[5]األحزاب:   (ۓ
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فهذا بنص  ذلك يوم أحد حصل منهم   كون هؤالء الصحابة  ثانيا:

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چ ڇ )القرآن قال تعاىل: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

   (ہ

فأخبر عن (: 7/61) جمموع الفتاوىكما يف قال شيخ اإلسالم 

حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وان   يمعصية الرماة للنب يمعصية واقعة معينة وه

رأوا المسلمين قد انتصروا فعصى من عصى منهم هذا األمر وجعل أميرهم 

 .يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم عىل المغانم

يف ذكر بعض الحكم والغايات (: 4/281) اهلدييف قال ابن القيم 

يفهم سوء عاقبة المعصية والفشل فمنها تعر: المحمودة التي كانت يف وقعة أحد

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم .. والتنازع وأن الذي أصاهبم إنما هو بشؤم ذلك

للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب 

 .اهـ الخذالن

هل  :قال السائل ،وقال الشيخ حفظه اهلل حني سئل ضمن أسئلة أصحاب تعز

 يصلح هذا التعبير يف حق الصحابة رضوان اهلل عليهم: يقال: عصوا الرسول 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) يف يوم أحد باعتبار أن اهلل عز وجل قال:

   (ک
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إذا ذكرت ما يتعلق بالصحابة بما نص عليه  فأجاب الشيخ حفظه اهلل بقوله :

القرآن، فإن كان هناك تفسير جيد من تفاسير السلف تتقن ذلك التفسير اذكره، 

چ ) وإال ابق عىل ظاهر القرآن، فلو قال قائل قال اهلل عز وجل:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

فانظر إىل ما حصل للصحابة  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

وإىل عتاب اهلل لهم وما إىل ذلك جيد، ألن تعبير األئمة حول  ،رضوان اهلل عليهم

 وغلط يمس ،هذه األمور تعبير دقيق، وتعبير من عداهم ربما يكون فيه شطط

بجناب الصحابة يجتنب، فال بأس بذكر ما دل عليه القرآن وما أبانه اهلل عز وجدل 

إال ليتىل.اهـ

رع بن حابس يف على األق - لهغفر اهلل-قال عرفات: وقد أخطأ الشيخ البيحاني 

( فقال 644ي يف حتقيقه "اللمع" ص )كتابه "إصالح اجملتمع"، ومل ينكر احلجور

بس ببنت شفة لطبع، قاسي القلب(! ومل ين)األقرع بن حابس رجل غليظ ا البيحاني:

 صاحب اللمع.

فالبيحاين هو الذي حصل منه الكالم ومع ذلك  َعَرَفاتانظر إىل  أوال: قلت:

ۇئ )حيمل الشيخ حييى خطأه هذا، واهلل يقول: و)غفر اهلل له(  َعَرَفاتيقول 

  .وازرة وزر أخر  اوال تزرو :ويقول،    (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

-363: )ص اللمعيف  قد دافع الشيخ عن الصحايب أيب ذر  :اثانًي

لامذا ف  ( وغريه، وكونه فاته التنبيه عىل هذا اخلطأ الذي وقع فيه البيحاين 361
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حيمل خطأ غريه؟!!، مع غاية احلرص عىل مللمة ما حتاول إلصاقه به هبتانا من أنه 

جتاه  يفالشيخ منهج تشويه وأنه، إىل آخر هذا اجلهد الفاجر اخلائن، الذي تبذله من 

، حتى بقيت هذا الوقت الطويل سبعة أشهر أنت ومن يدبر معك  الصحابة

صفحة لقصد إتقان هذه التكتكة الشيطانية لعله حيصل  (13)يف وريقات نحو 

 هذه التلفيقات.مقصودكم من ترويج 

ظه اهلل يف قال حف ،ذه التهمةوإليك جواب الشيخ نفسه حفظه اهلل عن ه

تقّر أوتطعنون يف األقرع يقولون هل  السؤال السابع:جوابه عن أسئلة أهل إب: 

 ؟!بن حابس

 يف  ذكر البيحاين ، انظروا يا إخوان األقرع بن حابساأبد   اجلواب:

 اجملتمع إصالحقرأت ألين ذهني، يف واهلل وكان اكالم   اجملتمع صالحإكتابه

 اتتني ويف ذهنيا فوبعضه والتعقبات التعاليق من األشياء ببعض الدفرت يف وعلقت

، إىل اآلن ما طبعت إن شاء اهلل أن أكمل ما حصل من تنبيهات يف طبعات أخر 

الطبعة الثانية وحتى ربام إذا طبعوه بغري إذين وهكذا، إن متكنت ويرس اهلل يل الوقت، 

، فعندئذ تلك الطبعة فيها كالم ما أعجبني أنا يف األقرع بن حابس من البيحاين 

 .ع  هف م أمت ن وت أنتبه ل تنب ه 

 :ا أخي يريدون أن يلصقوا يب هتمةقالوا: يقر الكالم يف األقرع بن حابس، ي

أنني أطعن يف الصحابة رضوان اهلل عليهم، أنا سلفي يا فجرة، صحيح ما لكم ؟ 

ەئ ەئ وئ وئ )نحن نفنّذ شبههم وإال واحلمد هلل اخلري سائر، مهام حسدوا: 

 .   (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
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يقولون ال تتكلمون يف املبتدعة كالسويدان وعمرو خالد. أيش طّيب هم 

 عرضوه بجانب كالمي يف أهل األهواء.اكالمكم و ارأيكم يا إخوان ؟! نقول: هاتو

كم نؤذ  وكم نتحمل يف بيان حال أهل األهواء، السويدان معي فيه رشيط رّد 

يها ما ه تلك التي قال فيلقبل أيام ورسالة ستطبع، فأين كالمكم وردكم عىل أباط

ا وأنه وأنه..، أنا م قال ؟! وأنه يعرتض عىل اهلل وأنه يعرتض عىل رسول اهلل 

أتكلم يف السويدان ؟! وهم يتكلمون، معناه هم الذين ناصحون وأنا مكّتم عىل 

السويدان عىل عمرو خالد ! عمرو خالد معي رشيط يف بيان حاله هلل عّز وجّل، أين 

 ؟ أرشطتهم هؤالء

، وممّن أر  و وب إن ار املن ر، وو وب ب ان حال أهل الباطل واألهوا  

 ال (رييالبص َعَرَفاتيلّفق هذه األقاويل ُمفسد  من املُفسدين فاجر  كذاب يدعى )

اه ، ينرش بني الناس مثل هذه األقاويل والبتورات وقد لّبس صب حه اهلل بخري وال مس 

 .بن ص  اداالس ف ة قريبة من فتنة  دعوةحتى  ب  فتنة   العىل بعض الناس 

صبيغ بن عسل بالبتورات واألكاذيب حتى يشحن بني أهل السنة ؛ واهلل وكم 

ننّبه ونقول يا قوم انتبهوا من هذا الرجل، هذا رجل سوء ما أدري إيش يريد ؟ 

صطفى مصاحب فتنة يف الدعوة مفسد من املفسدين، نسأل اهلل أن يصيبه بالبالء، و

فتنوا يف الدعوة واهلل، لقد علم فتنتكم  ؟هذا احلزب ماذا يريد .مثله اأيض   مربم

القايص والداين، وكل من نصح لدين اهلل، وتريدون أن تقلبوا احلقائق أنكم أنتم 

 اهيالسلفيون بام جنيتموه وفعلتموه يف الدعوة السلفية من رش.
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ة قال يف رشيط أسئلوخذ كالما ماتعا من كالم الشيخ يف حب الصحابة 

ن األنصار ال حيبهم إال مؤم»قال :  ويف الصحيحني أن النبي أصحاب الكويت: 

آية »فظ [ ويف ل «وال يبغ هم إال منافق من أحبهم أحبه اهلل ومن أبغ هم أبغ ه اهلل

من كان حيب  فهذا اختبار  «املنافق بغض األنصار وآية املؤمن ح  األنصار

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) -ربون يعت أنصار وكلهم –الصحابة 

   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 

ومن امن وعالمته حبهم إي وعنده ف ه خري داللة هذا  الصحابة حي  كان فمن

 فضةالرا سموا وهلذا – أو مجاعة ، فإن هذا يدل ع  النفاق اكان يبغض الصحابة فرد  

:  البط أيب بن عيل وقال – املعنى هلذا والزنادقة املنافقني سموهم املنافقني

 إا : ال حيبني إال مؤمن وال  اهلل ر ول ل هد إنه النسمة وبرأ احلبة ف ق والذي»

:  «ال هم حببه إىل كل مؤمن»أليب هريرة :  وملا دعا النبي  «يبغ ني إال منافق

انه يبغضه  اومعناه أيض   (،فكان ال يعرفني مؤمن إال أحبني )قال أبو هريرة : 

ٱ )واهلل عز وجل يقول :  والرافضة يبغضون أبا هريرة بغضا شديدا، املنافقون

 .   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

ومن  هم أحبه اهلل ومن أحبهم فهو مؤمنبأناس من أحب هذه أصول االختبار

 ..أحبهم فهو كذا .. وكذا

ربيع 21يف إجابته عىل بعض أسئلة الزوار من معرب ليلة السبت حفظه اهللوقال 

 هي، بعد أن بني كفر الرافضة وأهنم مرشكون ومنافقون وزنادقة : 7111الثاين

)كيف إذا أضفت إىل ذلك ما هم فيه من إمجاع العلامء عىل أن من فعل ذلك 

 ومن سار عىل ذلك كافر: وهو سبهم جلميع الصحابة، سبهم وطعنهم فيهم
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ہ  ہ)وتكفريهم هلم إال النفر اليسري ممن استثنوه، وهذا طعن يف الدين 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ة، الشاهد منها عىل أن الطعن يف ي[ اآل71، 72]التوبة:     (وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 (. ھ ے ےالدين كفر، )

د من الباطنية والرافضة يف الوقيعة يف وقد نقل أئمة اهلد  عىل أن املقص

الصحابة الطعن يف نقلة أسانيدنا وعلومنا وديننا، فإهنا مبنية عىل نقلهم، فإذا ُطعن 

فإن ما ُبني عليه ونقلوه -أي يف نظرهم–فيهم وهتك أستارهم وكذبوا وكفروا 

 جدير بالتنحية، فهذا واهلل من أشد الطعن يف الدين.

ٱ ٻ ٻ ٻ ): يف كتابه الكريملذا أثنى اهلل عليهم 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

، وآيات كثرية فيها الثناء     (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

عىل السابقني منهم وغريهم، كل ذلك لتثبيت هذا الدين ونقلته وعدوله ومحلته 

 وأن الطعن يف محلة الدين جناية عىل دين اهلل سبحانه، هذا أمر.

الطعن فيهم والقدح فيهم تكذيب هلذه اآليات ورد  أن األمر الذي ي  ه:

لداللتها، فالقرآن يثني عليهم وهم يقدحون فيهم، القرآن يمدحهم وهم يذموهنم، 

ولقد أحسن ابن أيب العز فيام نقله يف رشح الطحاوية أن بني إرسائيل يمدحون 

 األحبار والرهبان، اليهود والنصار  يثنون عليهم، احلواريني، يثنون عىل
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، قال فأولئك أهد  من حوارييهم، وهؤالء يطعنون يف أصحاب رسول اهلل 

 .إىل آخر ما ذكره انظره بنصه يف هذا املصدرهؤالء يف هذا الباب، 

وأنا ال أدري كيف يتجارس من يدافع عنهم بعد إثبات ما ُعلم، علمه هو 

ائشة يقولون: هذه ع، ثم ويرمجوهنا حتى متوتوغريه، من أهنم يأتون بكلبة سوداء 

ما أقيم عليها احلد، أقيموا عليها احلد!! أي أهنا زنت وهم يقيمون عليها احلد، ال 

ال أطيق أن أخالفه، صحيح،  -واهلل-أدري بعد هذا كيف يقال؟! مع اإلمجاع الذي

وخمالفته واهلل خطر، إمجاع األمة، وكثري من الناس يقول لك: )ال جتتمع أمتي عىل 

اإلمجاع يا أخي ملاذا ختالفه، هذا اإلمجاع املتيقن الذي نقله شيخ  ضاللة(! وهذا

اإلسالم ونقله القايض، ونقله ونقله ونقله أئمة كثر: أن من طعن يف أم املؤمنني بام 

  .برأها اهلل منه أنه كافر ومن مل يكفره فهو كافر

ودة ة سهذا النقل بناء عىل اآليات ألن الذي يتهمها بتلك التهمة، وأهنا كلبو

زنت، وأهنا باعتبار أهنا ما أقيم عليها احلد يرمجوهنا، هذا رصيح يف القول بتهمتها، 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)مما برأها اهلل منه وتكذيب للقرآن الكريم من قوله تعاىل: 

 اهـ إىل آخر اآليات يف سورة النور.    (پ پ

ولو أردت أن أمجع كالم الشيخ حفظه اهلل يف مدحه وحبه للصحابة لبلغ ذلك 

سفرا كبريا، لكني أنصحك بأخذ هذا الكالم من الشيخ حفظه اهلل واالستفادة منه 

لعله ينفعك يف كذبك وجزافك وغلوك وافرتاءك هذا فتتوب إىل اهلل منه قال الشيخ 

 .بأهله وماله يود رؤية النبي قال النووي رمحه اهلل باب فيمن حفظه اهلل: 

 يود أن يراه وليس له من أهله وال من ماله يشء، أي قال الش خ:

 يود أن يراه ولو مل يبق له من أهله وماله يشء حتى وإن كثر ماله. يعني
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وأهنا ال يعدهلا يشء حتى أهنم  ،من أعظم األدلة عىل فضيلة الصحبة هذا

يقولون يف ابن املبارك شيخ اإلسالم، إمام خراسان، ما فاقه أصحاب رسول اهلل 

إال بالصحبة كان يرابط عاما وحيج عاما ويتاجر وينفق عىل أعداد من طالب  

رع ووالزهد وال والعبادةالعلم فهو رجل بلغ الذروة يف العلم واحلديث والثقة 

 إال أن الصحبة ال يعدهلا يشء. ومناقب عظيمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :اهلل عزو جل قال

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

    (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) :اهلل  وقال

ې ې ى ى ائ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

        (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): اهلل  وقال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

       (چ ڇ ڇ
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الناس يف هذا الباب وأنجس الناس وأتعس الناس يف هذا الباب  وأشقى

أصحاب عيسى، واليهود  :قالوا (خيركم)من  :الروافض فإن الحوارين سئلوا

سئلوا عىل ما عند أولئك من الشر من خيركم قالوا أصحاب موسى والروافض 

 من شركم قالوا أصحاب محمد. لواسئ

ابن أبي العز ناقال عمن قبله شيخ اإلسالم وغيره هذا يدل أن الروافض  قال

 ، أو نحو ذلك.يف هذا الباب أسوء حاال من اليهود والنصارى 

أسخف عقال، وال أجهل جهال، وال أبشع قوال، وال أضل سبيال من  فال

 الروافض يف هذا ويف غيره اللهم إال أن يكون الباطنية فإهنم أيضا ورافض.

ين  َوإ ياَمن   ويف
اجلانب اآلخر حب أهل السنة للصحابة معلوم؛ َوُحبُُّهْم د 

 َوإ ْحَسان  َوُبْغُضُهْم ُكْفر  َون َفاق  وطغيان.

يا أخي أهل السنة يذبون عن الصحابة، ما يق ون   الصحابة رضوان ع  هم؛ 

هم مح ة دين اهلل فإياكم أهيا الناس والغ و واجلزاع، وال ذب واالفرتا  والتزوير 

چ  چ) :والت ف ق؛ فإن هذا ال ينفع واهلل صاحبه ال دن ا وال أخر  قال عز و ل

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

    (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

فمن ت يتحر ال دل ور م بال الم  (ٹ ٹ ڤ  ) :اهلل عز و ل وقال

ع  عواهنه، وكذا أي ا أط ق ال  ام  بغري ضوابط رشع ة ربام  يريد ي غط هبا 

هذا أو ذاه هذا ك ه يرض وال يرس، فإنك إذا لزمأ احلق أف جأ، وإذا خت  أ عن 

 عزيز. يقواحلق هزمأ، ول نرصن اهلل من ينرصه إن اهلل ل

اجلزاع أص ح م اهلل؛ واضبطوا أقوال م؛ وأف ال م ع  رشع اهلل؛  فدعوا

ينرصكم اهلل ويؤيد ب م دينه والزموا ال دل، ال دل به قامأ الساموا  واألرم 
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خب مب ىب يب جت  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)

    (حت خت مت ىت

خلق اهلل السموات واألرض خلق اهلل الربيه من أجله، حلق اهلل الكون من  أمر

أجل أن يقام يقوم إنسان يريد أن خيدش فيه هذه خذيلة هذا انحراف فمن أراد اهلل 

عزوجل أن يعظمه، وأن يثبت حجته وأن يكبت عدوه ألزمه كلمة التقو  وكلمة 

   (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) :احلق قال اهلل سبحانه

فلام لزم الصحابة كلمة التقو  التي هي التوحيد وهكذا كلمة احلق  

ولزموا احلق ومضموهنا كان ذلك من أعظم التأييد هلم فالدعوة باحلق منصورة، 

ق  من أمور احل نواحلجة باحلق مشهورة، وهكذا العقيدة باحلق مقبولة، وسائر ما كا

به، وأبان حججه كلها باحلق، من عظمه اهلل سبحانه وتعاىل أرسل رسله وأنزل كت

اهلل وأكرمه أكرمه باحلق، ومن أذله وخذله؛ خذله بالبعد عن احلق، فإ ياك والعناد 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )أهيا املسلم، وتأمل قول اهلل عز وجل يف املعاندين: 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

اهلزيمة، وغاية غاية اهللكة، وغاية املذلة وغاية  هذا . [12]األنفال:   (ائ

 الضعف، وغاية البعد عن اهلل سبحانه وتعاىل.

، َعْن ُسَهْيٍل، قال مْحَن   الر 
َثنَا َيْعُقوُب، َيْعن ي اْبَن َعْبد  يٍد ، َحد 

َثنَا ُقَتْيَبُة ْبُن َسع  : َحد 

، َعْن َأيب  ُهَرْيَرَة ، َأن  َرُسوَل اهلل   د  من»َقاَل :  َعْن َأب يه  بًّا ، ن اس     أ ش  ي ا  ح 
ت  أ م 

د   د  أ ح  و  ي ، ي 
ون ون  ب   د  م  ي    .... ه  ال ه  م   و 

آ   ب أ ه   ه  لخ كالم الشيخ حفظه اهلل إ .« ل و  ر 
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هذا وقد سمعت مقطعا صوتيا من درس شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث. 

 لبعض مشيخة األنترنت:

 نترنت الذين تزببوا قبلصوتيا لبعض مشيخة األ اهذا وقد سمعت مقطع  

 :التحصرم يدعى عادل بن منصور العديني فيه كذب عرافات برتوة فقال

 .يأتيك يحيى الحجوري فيقرر مثال أن الصحابي يقع يف البدعة هذا واحد)

ويورد روايات أن بدعة اإلرجاء بدأت من عند قصة قدامة بن مظعون والصحابة 

 .اإلسالم ابن تيميةومل يحسن فهم كالم شيخ أولئك 

نعم يف قصة أبي ذر  :أيصحابي نسيته اآلن  آ  آ ويأتيك يف قصة آ

وأنه كانت دخلت عليه شبهة التكفير ألصحاب الذنوب والمعاصي، ونحو هذه 

كيف تدين  :الباليا والعظايم ثم ينبه فال يرجع رجوعا صحيحا واضحا بينا ثم يقال

 اهـ.اهلل أنه يقع يف الصحابة

وهذه كلها كذب وافرتاء، فلم يقرر الشيخ حفظه اهلل أن الصحايب يقع  قلت:

أنه  َرَفاتَعيف البدعة، كيف وقد سبق النقل عن الشيخ حفظه اهلل هنا يف الرد عىل 

نحن نقول ليس يف الصحابة مبتدع(، وكيف وهو يقول يف هذا  اوأبد   يقول: )ودائام  

 .سبق مما يغني عن إعادته هنا الصحايب: جمتهد إن أصاب فله أجر... الخ ما

وكونه ساق عن صحايب آخر وهو عبد اهلل بن عمر يض اهلل عنه أن هذا العمل 

بدعة فهل هذا من ابن عمر تقرير أن الصحايب يقع يف البدعة أهلذا املستو  نزلت 

 .يف اجلهل يا عديني

لعز وابن أيب ا  وتقدم بيان ما نقله الشيخ حفظه اهلل عن شيخ اإلسالم 

 .بخالف كذب عادل بن منصور العديني
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فري أنه كانت دخلت عليه شبهة التك ومل يذكر الشيخ حفظه اهلل يف أيب ذر 

ألصحاب الذنوب واملعايص، نعوذ باهلل من الكذب، وهذه االفرتاءات يعجز عادل 

 سبن منصور عن إثباهتا؛ لكن حب الظهور، وحب التزلف لفالن أو عالن من النا

 .أوقعه فيها، وهذه حالة جتدها عند بعض مشيخة االنرتنت لألسف

وكم أفسد مثل هذا بجهله ولفلفته لألقاويل التي ال خطم هلا وال أزمة، ولو تذكر 

ٍن ما ل س ف ه ... » :(1311مثله احلديث الثابت عن أيب داود ) م  ؤ  ن  قال   م  م  و 

ب ال   ة  اخل   غ  د  ن ه  اهلل ر  أفاده ورعا عن هذا البهت، لكن الرغبة يف الشهرة لربام « أ     

 .أورثتهم الغفلة عياذ باهلل من الغفلة، ومن شهرة بالباطل والبهتان
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 بيان  إفك  عرفات  يف  أصله   الثاني عشر  

 يرضى الغلو فيه    هلل ا    حفظهالشيخ أن  يف

    

 ل عرفات: األصل الثاني عشر:قا

 (له اه منهًجاحلجوري والذي رضي بالغلو يف شخص )

كذبت لعمر اهلل فلم يرض بالغلو فيه وال يف غريه، ونصائحه وهنره ملن  قلت:

حيصل منه غلو فيه أو يف غريه منشورة يف األرشطة منقولة يف الرسائل ردا عىل البغاة 

الفاتنني مثلك، وبعض أولئك الغالني كان الشيخ ينكر عليه ومتعر وجهه مما يسمعه 

 ته يف وريقاتك القائل: منه، كعبد اهلل القايض الذي نقلت قصيد

ــامحـة   ــول    ولـه من املـاحي الر 

 

ـــجـاعـة وتـوثــ و   مـن الــ ـَل ش

فتن وصار إىل حزبكم فانطر أين مرد الغالة فهل يقال أنكم دفعتم به هلذا الغلو  

لتحقيق ما تريدونه من هتمة الغلو بالشيخ والدار، أم أنكم مأو  املفتونني؟ 

 وكالمها مر.

ه فقد قال عقب هذ ،ومل تظهره نكاَراإل وبرتَت ،الش خوهذه القص دة أن رها 

حن دون  نجزاك اهلل خريا وعفا اهلل عني وعنك ، واهلل"القصيدة للمفتون القايض: 

نسأل اهلل أن يعفوا عنا ويتجاوز عنا واهلل إننا نعرتف هلل ذلك ، نحن طلبة علم، 

بضعفنا ،وعجزنا ، ونسأل اهلل أن يتوب علينا ،ونحن مذنبون مقرصون ، وإخواننا 

حفظهم اهلل حيسنون الظن بنا كثريا ،لسنا عند هذا أبدا ،لسنا عند هذا ال أبدا، أنا 
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بدا، نحن طالب علم مساكني أفيدكم ،خذوها مني بعلوا ،أنا واهلل لست عند هذا أ

ضعفاء نسأل اهلل رب العاملني أن يتجاوز عنا ،ويعفوا عن إخواننا واهلل املستعان، 

 ".جزاكم اهلل خريا 

وقال أيضا حفظه اهلل بعد أن ألقى أحد الشعراء قصيدة وبالغ يف الثناء عىل 

 :وبعد  ، الرمحن الرحيمبسم اهلل شيخنا يحيى حفظه اهلل تعاىل قال :

 أرجوا أن يلبوا هذا الرجاء ،وإن شاء اهلل ظني هبم حسن،  رجاء من إخواين،يل

وهو أن ال يحملهم حبنا لبعضنا البعض عىل المبالغة ،جزاكم اهلل خيرا واهلل إين 

ن هو ال نساوي شيئا نحن بل م ،وأيضا بارك اهلل فيكم ،ة من قلبيأكره مثل المبالغ

حن ة الدين ،وما نهم يف الحقيقة محل األئمة،بجانب  أرفع منا بجانب ابن القطان،

 ،ىل آثارهموعىل عللهم وعىل أقوالهم وع ،، ونتتلمذ عىل كتبهمإال عالة عليهم

وأن يجعلنا من السائرين عىل طريقهم ،عىل كتاب اهلل وسنة  ،ونسأل اهلل أن يرمحهم

 .رسوله 

 ،هذا هو الشأن ،أنا أخوكم يف اهلل ،يكماهلل يبارك ف فهذا رجائي يا إخواين، 

 لعدل،ا البعض  إال عىلال يحملنا حبنا لبعضنا  بارك اهلل فيكم، والمؤمنون إخوة،

ما يعلمون ال بن القطان وال غيره ،نحن طالب  ةإنسان قصيدة ما ينزلنا منزل إن قال

 زيكم خيرا،اهلل يج وشكره، وأن يعيننا عىل ذكره، ونسأل اهلل أن يسترنا بستره، علم،

ال من قرب وال من بعد  واهلل ما نؤثر المدح بإذن اهلل عزو جل، الحمد هلل، ثم قال:

كره هذا أ لكولكن مع ذ ألين أعرف قدر نفسي، بحيث يجعلنا نبعد عن الحق،
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 طالب علم متعاونين، كنين،ونحب أن نكون سا ،والحمد هلل أكرهه ،الشيء

اية ما غ إخواين بشيء،وال أستطيع إكرام  واهلل جهدي ضعيف، متحابين، ،متآخين

وة إىل والدع يف األمر أنني أتذاكر معهم، وأبذل وسعي فيما أستطيع من تعليمهم،

 اهلل عزو جل ....إلخ

أيضا حفظه اهلل تعاىل يف أحد دروسه الماتعة يف شهر مجاد األوىل  وقال

ب الغلو ح:...واهلل المستقيم الغلو فيه كالضرب يف ظهره بالسياط .ال نـه8341

 ـرأ إىل اهلل منه.اهونب

ما والغلو أن يف شريط سجل لفضيلته سجل مع أصحاب المكال قال: وقال

  يعلم أين أبغض الفسادوأبغض التمييع واهلل واهلل يعلم، أبغضه من قلبي،

  ـهذا الذي تربينا عليه.اه والشركيات والبدع والخرفات، ،والمعاصي

ا غفل الشيخ عن التركيز هذا وبعض منهم زل لسانه بكلمة رجع عنها، وربم

يف القصيدة، ويشغل يف أمر آخر خصوصا وهذه القصائد تقال والشيخ قد يطالع 

ا ، فال ينتبه لهذه الكلمة، ولو تنبه لهأوراق األسئلة، فيكون بال الشيخ مشغوال  

 ألنكرها كما أنكر غيرها.

فيها رد عىل ف يف المدح يف القصائد وغيرها ةحول المبالغوإليك كالمه 

 .ب ذلك المدح واإلطراء أو يرضى بهبأنه يح هرمونتالذين أمثالكم المفتونين 

 أخ يسأل عن المبالغة يف المدح يف القصائد وغيرها ؟؟

بي قال الن واإلطراء منهي عنه ةاملبالغ ةليست حممود :حفظه اهللقال الشيخ 

وا عبداهلل ور وله فقولال تطرو  كام أطر  النصار  ع سى إبن مريم إنام » :

 . «عبداهلل ور وله
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واإلطراء وال تجد إنسانا عنده  ةوهلك كثير من الناس بسبب الغلو والمبالغ

 ةوهو عنده حيف عن الصواب فنحن نبغض المبالغ الإ ةغلو وإطراء ومبالغ

ونرى أنه يجب مالزمة  ،عتقادنااواإلطراء والغلو فينا أو يف غيرنا وهذا ديننا و

 ٱ ٻ ٻ ٻ) :را ونثرا وقوال وفعال لقول اهلل سبحانه وتعاىلالحق شع

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[845]النساء:   (ڃ ڃ ڃ چ

ولنا ، [852]األنعام:   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) :ولقوله

أبن خرينا و بن سيدنا وياإسوة حسنه ملا قال رجل : يا سيدنا وأ برسول اهلل 

وال »ظ يف لفو «أهيا قولوا بقولكم االول وال يستجرينكم الشيطان»قال : خرينا ،

 .«يستهوينكم الشيطان

قول وجل ي خطرية ال يرضاها مستقيم واهلل عز ةحمبة الغلو واإلطراء واملبالغ

ۋ ۅ ۅ ) :ويقول،    (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 .   (ې ې ې ې ۉ ۉ

 ملا قال بعضهم : أنت اهلل حقا ذنبه ؟؟ طالب ملا أهلوه ما ما ذنب عيل بن أيب

 ةبابوالس ةأنكر عليهم إنكارا شديدا وتابعهم حني أهلوه وأنكر عىل املفضل 

كر عليهم منهم من بلغ حد الرشك والكفر وهذا أدرك منهم من أدرك وقتلهم نوأ
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 فإن ت ،ف  غريه ب دهمن رأ  من م من را » ومنهم من دون ذلك أنكر عليهم إنكارا 

 . «يامنفإن ت يستطع فبق به وذلك أض ف اإل ،يستطع فب سانه

فالواجب عىل المسلمين الواجب عىل المسلمين لزوم الحق ويف أهاليهم ويف 

 .إخواهنم ويف علمائهم ويف سائر الناس

 حترام العامل أمر مطلوب شرعا وإطرائه والمبالغة فيه أمر محذرو شرعا وماا

 ." لِ اِض فَ و يف األلُ الغُ  اطلِ البَ  ةِ يَ دَ ْو أَ  عِ سَ ْو أَ  ْن مِ ":    ول المعلمي أحسن ق

  ام  )و
 ن  م 

ونحن لسنا معصومني اال وهو ذلك املقرص فهو بحاجة اىل   ٍ(،دح  أ   ن  ا م 

يسرتنا  وجل أن عفو اهلل سبحانه وتعاىل ورمحته وفضله ومنه وكرمه ونسأل اهلل عز

بسرته حتى نلقاه إنه عفو كريم فإن املغفرة هي سرت الذنب يف اللغة ، الغفر هو السرت 

واهلل التقصري حاصل واالعرتاف بالقصور ماثل وسيد االستغفار حديث شداد بن 

ال هم أنأ ريب ال »: سيد االستغفار أن تقول  عند االمام البخاري أوس 

أنا عبده وأنا ع  عهده ووعده ما ا تط أ ،أعوذ بك من إله إال أنأ خ قتني و 

 رش ما صن أ ، أبو  لك بن متك ع  و أبو  لك بذنبي فاغفر ا فإنه ال يغفر

ففيه االعرتاف بالذنب وطلب املغفرة وهو حديث عظيم واحلمد  «الذنوب إال أنأ

ث  ونحهلل نلحظ وهلل احلمد سكينه وتواضعا من إخواننا أهل السنة حفظهم اهلل

 . «تواضع أحد هلل اال رف ه اهلل ما » والتواضع ةعىل السكين

 قارن نفسك بأئمة احلديث من أنت بجانب عبداهلل بن مبارك ؟؟

 من أنت بجانب سفيان الثوري ؟؟من أنت بجانب االوزاعي ؟؟

 ةمن أنت بجانب محاد بن زيد يف الحديث وأيضا يف السنه مثل محاد بن سلم

ذن نحن أف ،رمحهم اهلل ةئمالء األؤمام الشافعي ومالك وأمثال همام أمحد واإلواإل

ڃ ڃ ) تح اهلل بفضله سبحانه ويعين وييسرفال أن يإ يءبجانبهم ال ش  أننا ةالحقيق
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ۀ ۀ ) :وتأمل قول اهلل عزوجل شيء،أي واهلل ال     (چ چ چ چ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ېئ  ۈئ) :وقول اهلل عزوجل .   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۇ ۇ

 .   (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

وأصحابه وسائر  فالبركة كلها والخير كله يف سلوك هدي رسول اهلل  

 والضرر والخطر والشر كله يف الحيف والمشاقه مشاقة رسول اهلل السلف الصالح

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

ومن المشاقه ومن الحيف ومن الزلل    (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

والخطل والسوء ، التفلت عن الحق أ و الغلو واالفراط أوالتفريط والتوفيق كله 

 ةأبشروا وأستعينوا بالغدوة والروحسددوا وقاربوا و» إذن اهلل عزوجل يف السداد ب

 .« القصد القصد تبلغوا ة،وشيئ من الدلج

يف محبة الصالحين وغير ذلك كلها  واهلل ال يف صالة وال يف رمي وال كذلك 

الغلو والمبالغة والتشدد  ةإن كانت فيها هو ظاهره العبادالمبالغه فيها حتى و

ن ورأى حبال ممدودا بي «مه عليكم بام تطيقون واهلل ال يمل اهلل حتى متلوا»مذموم 

 .« لوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقدح»ساريتين قال : 

تقدم من ذنبه وما تأخر فأتاهم  رسول اهلل غفر اهلل له ماوقالوا: من نحن ؟؟ 

أنتم الذين ق تم كذا وكذا أما أ  أتقاكم هلل وأخشاكم له ل ني أصوم وأفطر »فقال : 

يف  صحاححاديث ألا «وأقوم وأنام وأتزوج النسا  فمن رغ  عن  نتي ف  س مني
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وغريها وملا واصلوا وخَش عليهم وأشتد عليهم احلال أخذ املاء  الصحيحني

اة أولئك ال ص» ال يزال مستمرا يف صومه قال : ورشب وهم ينظرون ورأ  بعضهم

ڭ ۇ )وأبيح الفطر يف السفر والقرص يف السفر كل لك للتخفيف  « ةأولئك ال صا

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ل بمث»أخذ حصيات مثل حىص اخلذف وكان ينفضهن ويقول : . و   (ٹ ٹ

 زاد عىل ذلك املقدار من الغلو . .أعترب ما« هذا فأرموا وإياكم والغ و

واهلل أعلم لو ترك الناس يعني هلم املجال يف هذا اجلانب بدون ذلك التحديد 

 ؟ ةسيكون من املبالغات ومن احلجار الكبري فالرشعي كي

حسان منهم يأيت بحجر أكرب واالخر سيأيت بحجر ن يكثر اإلربام الذي يريد أ 

 صخور . ةأكرب واذا بالناس يبالغون يف ذلك واذا هبا عند اجلمر

نعم  ويظن أن يقتل الشيطان ةويرجم هبا فوق اجلمر ةاجليد من يأيت له بصخر 

عن عباده حصيات مثل حىص اخلذف  ةعبارهذه أعظمه  كيف الرشع ما انظرولكن 

فام زاد عىل ذلك املقدار غلو  «بمثل هذا فأرموا وإياكم والغ و»  :يقول النبي 

ووجهه يتقلب  اوتأمل حال عوام الناس مساكني عند اجلامر كيف يأخذ له حجر

 صام معركه عند اجلامر يصيحخوجعلتني أفعل كذا  ،وأنت الذي فعلت كذا امغضب

 وقعت يف رأس واحد من أين هذا ؟ حلجراويرجم واذا ب

جاء هذا من الغلو ذاك دمه يسيل وذاك مرجوم يف ، من الغلو  ،من الشيطان

 سألةهذه امليف  جنبه وذاك كذا هذا يعني من الغلو الذي هنى عنه رسول اهلل 

قد فتن جتد مبتدعا اال وال خر  العبادات األويف  دةكيف يف مسائل أخر  يف العقي

يف  ةأويت أهل البدع اال من قبيل الغلو هذا يف اإلطراء وهذا يف املبالغ ومابالغلو 

ڤ ڤ ڤ ) :وجل بدعته وهذا وهذا اىل أخره وهلذا يقول اهلل عز
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فام خالف العدل واخليار وهدي رسول اهلل  عدال خ اراقال يف احلديث :    (ڤ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) فإنه شطط وغلط وبني إفراط وتفريط 

بفضل اهلل ثم  للناس هذه االمه أخرجت    (ٿ ٿ ٹ ٹ ڤ

من  هو مذكور وغريها ومن تلك املناقب ما ةيبمناقبها الطيبه املذكوره يف هذه اآل

تفسري  يفقال عبداهلل بن عمرو بن العاص  سامهتا وتأسيها برسول اهلل 

قال أنا لنقراء  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) :قول اهلل عزوجل

أنا أر  ناه شاهدا ومبرشا ونذيرا وحرزا »– ةاملتقدمأي يف الكتب  -ةيهذه اآل

 ةلألم ني لسأ بفض وال غ  ظ وال  خاب   اال واق وال جتزئ بالس ئة الس ئ

ث هذه احلدي « ول ن ت فو وتصفح وأنأ عبدي ور وا  م تك املتوكل .......

 خالق وغيرها ونعوذ باهللهبا يف مكارم األ يالواجب علينا التأسة صفات عظيم

 مما خالف الصواب وال يعني ذلك الجفاء .

أنزلوا الناس منازلهم وأهل الحقد والحسد ال يحبون أن يذكر السلفي بخير 

مجرد ذكر يؤلمهم ويقلقلهم مع أهنم يصبون الغلو واإلطراء عىل من هو يف صفهم 

الف المرات فال هذا وال هذا الحق ينبغي أن يضبط آلوان كان دون ما يقولون با

: ويسلك المسلك الطيب قال النبي عليه الصالة والسالم لحسان  ويفهم

. أي الهجاء  «لبأهجوهم وروح القدس معك قال : هلو أشد عليهم من وقع الن»

. اهـ كالمه فيه من ما مكنه اهلل عزوجل وأتاه من فضله وبيان ما رسول اهلل 

 حفظه اهلل
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 -وفقه اهلل-يحيى وهذا سؤال  آخر حول هذه المسألة وّجه إىل الشيخ 

 يقول أصحاب الحزب الجديد: هـ(:8348شوال 26بتاريخ)الثالثاء 

 لماذا الحجوري ُيقر ويرضى باألشعار التي ُتقال فيه مع أن بعضها فيه غلو ؟!

 أجاب الشيخ أعزه اهلل يف الدارين :

)نحن ننتقد عىل بعض الشعراء وال نرى أن يقول الشاعر وال غير الشاعر إال 

وما كان من خطأ زلت فيه قلم شخص أو لسانه وجب عليه الرجوع عنه  الصواب،

، أو اوالتوبة عنه والبعد عن الشطط والغلط، سواء كان غلو   ان ك أو مبالغة  أو إطراء 

يجوز  كل هذا ال ذلك يعني كونه مل يفهم المسألة العقدية فزلت لسانه يف مسألة،

ين والحمد هلل، وقد قال النبي عليه إقراره وال نقره نحن وال أي ناصح من الناصح

ال تطروين كام أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنام أنا عبداهلل »الصالة والسالم : 

 .«بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو»: ، وقال«ورسوله فقولوا عبداهلل ورسوله

وبعض ما حصل من زلقات لبعض الشعراء الذين قد صاروا مع الحزبيين هو 

عنها قبل أن يذهب إليهم، ثم بعد ذلك ذهب إليهم، مثل عبداهلل نفسه تراجع 

 ،القاضي وأمثال هؤالء الذين مل يتحروا الصواب يف اللفظ يف بعض المسائل

 هذاونحن نحارهبم محاربة، بعضهم عن هذا التلفظ، وبعضهم ننصحهم أترك 

ع سكين راح ،راح مومع ذلك لما كان كذلك م وال تبالغ وما إىل ذلك واهلل

] انظر املادة الصوتية ضمن اإلجابة عن أسئلة أهل السنة بعمران  اهـ.الحزبيين

 ( 21)السؤال رقم )

السؤال السادس: ُيقولون إنكم تفرحون  وقال يف جوابه عن أسئلة أهل إب:

 باملدح، وتفرحون بمن قال فيكم )إمام الثقلني( ؟
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واهلل يا أخي ما أفرح باملدح واإلطراء ال من قبل وال من بعد، واهلل  اجلواب:

شاهد ومط لع  عىل القلوب، يأيت بعض الشعراء ببعض القصائد أنظر فيها أحذف 

منها ما هو يستحق احلذف، وبعض الشعراء أستحيي أن أقول له تعاىل انُظر 

الزلقة  قد تكونوإىل غري ذلك،  له منافحة اوشاعر   قديام   االقصيدة، رب ام يكون شاعر  

[، وعلينا النصح، 761]األنعام:   (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)واخلطأ: 

ر    »: وعلينا البعد عن اإلطراء، نحن نؤمن بقول رسول اهلل  ام  أ ط  ى ك 
ون   ال  ت ط ر 

ول ه   ر    ب د  اهلل   و  ول وا ع  ق  ، ف  ه  ب د  ا ع  ن  ام  أ  ن 
إ  ، ف  م  ي  ر  ار   اب ن  م  سول ، فإذا كان هذا يف ر«الن ص 

 املحمود قام، صاحب امل«أنا    د  الناس يوم الق امة وال فخر»القائل:  اهلل 

اب ن  »يقول:  سمع رجال   واحلوض املورود، وقد ثبت عن النبي  ا، و  ن  ا     د  ي 

ول  اهلل   ال  ر    ق  ا، ف  ن  ري   اب ن  خ  ا و  ن  ري   ا خ  ي  ا، و  ن 
م      د    

ل  و  ول وا ب ق  ، ق  ا الن اس  هي  
ا أ  : ي 

د  ب ن   ا حم  م  م  الش   ط ان  أ ن  ن    ي  و  ت ه  ال  ي س  ول  اهللو  ر     اهلل   و 
ب د  وقال:  . وأمثال ذلك كثري«ع 

 :، قال اهلل«يا أهيا الناس إياكم والغ و   الدين»، ثم قال:  «بمثل هؤال  فارموا»

 [.717]النساء:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 ي  د  و  أ   ع     و  أ   ن  م  )
 كام هو معروف من كالم املعلمي  (ل  اض  ف  و   األ   الغ   اطل  الب   ة 

هذا ديننا واعتقادنا، بغض الغلّو، بغض اإلطراء، بغض املخالفات، بغض   

نعتب ، ووفعال   الكلامت الشاردة عن احلّق، وأننا ننصح أنفسنا بمالزمة احلّق قوال  

يقول: الشعر أعذبه أكذبه، وهذا ما هو صحيح، بل أعذبه أصوبه، وجيب عىل من 

 حتّري احلّق فيه والعدل فيه واإلنصاف فيه، جيب حتّري احلّق يف الشعر والنثر.
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ڇ ڇ ڍ )الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، واهلل عّز وجّل يقول: 

   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

، ما واهلل أرضى  الغلّو فِيي ولسُت أهال  [، فأنا أبغض 54]اإلسراء: لاى فِيِّ ألن ُيغأ

 هذا من عقيدة أهل بذلك، وأبغض الغلّو يف الصالحين وأبغض الغلو حيث كان،

السنة ودعوهتم، وكم لنا وهلل الحمد من أشرطة يف التحذير من الغلّو وأهله ن 

وم أدّرس إخواين وأق والباطل وأهله، كل ذلك تدينا واهلل، ولست إمام الثقلين، أنا

بمجهود وأسأل اهلل أن يكتب األجر والمثوبة وأن يغفر الزلل والخطل، وتلك 

 المقولة أنكرناها وننكرها عىل غيره مّمن زّل.

وإخواننا يرون كم أحذف من بعض الكلامت، بعضها ما فيها غلّو ومع ذلك 

 هذا.أقول احذف هذه ؛ دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، ال حيتاج إىل 

ربام تطفح عليه بعض الكلامت، ثم إن  -بعضهم له نزوة كام يقال-والشعراء 

الذين قالوا هذه الكلمة هم أهل سنة، وتراجعوا عنها وتركوها، وأنا ما أنا إمام 

 عز عىل هذا الدار للدعوة إىل اهلل الثقلني، أنا مدرس طاليب، استخلفني الشيخ 

عمله يف الدنيا واآلخرة، كل  سيقدم عىل ما  وجّل، نسأل اهلل الربكة وكل  يرشحه

ک ک ک ک گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) قدم

 .[1-1]الزلزلة:   (گ گ

والحمد هلل البركة حاصلة، لست بحاجة إىل اإلطراء وهلل الحمد البركة حاصلة 

يف التعليم، والبركة حاصلة يف الدعوة والبركة حاصلة يف السنة، والبركة حاصلة 

الخير، والبركة حاصلة يف وجوه كثيرة، ولكن ما أدري ما مقاصدهم يف الدفاع عن 

ا باهلل، وبعض الكلمات قد ت قرأ أنا أكون مشغوال هبذا أننا نقر هذا يف أنفسنا عياذ  
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باألوراق مشغول بالمستأذنين مشغول بأشياء؛ واهلل بعضهم ما ننتبه لهم، كم من 

 اهـّبهت عليها نبهت عليها.إن انتبهت لها أو نُ وقراءهتا  حينقصيدة أشغل 

كل هذا قاض هبدم كل ما تعلقت به ولفلفته من القصائد تاركا كالم الشيخ و

تقامة سلزوم االالواضح وخطبه املعلومة يف إنكاره للغلو وأهله ومن تلك اخلطب: 

  .والبعد عن التميع والغلو
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 كذب  عرفات  يف  أصله   الثالث عشر   على 

   أنه   يغلو على املخالف  هلل ا    حفظهالشيخ 

  

 قال عرفات األصل الثالث عشر: 

 (اامًلالغلو يف احلكم على املخالف ولو كان ع)

الء وطلبة علم  البدع يف الطعن يف علماء أجَلهأ هاحلجوري وأتباع كلقد شار 

 اوسروًر ال السنة فرًحهذا الطعن يف أهتنقل  واقع اخللفيةامل بعض فضالء، فصارت

 .ناخيومشا لمائناع منهم بهذا الطعن والشتم والسب يف

ن فجورك هذا، إال ميف أغلب ما تنقل فمن أين رمتني بدائها وانسلت،  قلت:

ن ينقل منتد  أيب احلسن ردود الربمكي أم ردود الشيخ؟؟ وهذه ممشبكة األثري، و

ىل عفتلك الشبكات متضافرة معكم يف احلسد والبغي املواقع شاهدة بذلك، 

د فالناظر يف بعض شبكات االنرتنت جيالشيخ، بدليل قولك يف أول بيانك هذا )

. وفتنتكم عىل الشيخ وغريه من أهل السنة (العجب من أخطاء الرجل...

 وطعونكم الوخيمة فيهم من أي باب رشعي أخذمتوها؟؟!!.

 :-حفظه اهلل–كما بصوته يف شيخنا عبيد –ثم قال عرفات: قال حييى احلجوري 

اد الدين ن أن ميرق من الدين إنا ض)واهلل خيشى عليه من الزندقة خيشى عليه م

ا أزاغ اهلل قلوبهم فلما زاغو﴿هلل عز وجل: هذا الكذب ليس ببعيد لقول ا وبقي على

لغ األمر باحلجوري وقد يقول قائل: أهلذا احلد ب .﴾واهلل ال يهدي القوم الفاسقني

 أن يرمي خمالفيه بهذا؟..

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )اهلل تعاىل:  قال قلت:

[. ومن أسباب زيغ القلوب الصد عن احلق، 11]األعراف:   (ڍ ڍ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )اهلل تعاىل:  قال
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )[ وقال: 11]النحل:   (ٿ

[ فتخوف الشيخ حييى عىل عبيد من ذلك، مع ما 731]األنعام:   (ی ی

عن الباطل، وحث الناس عىل البعد عن طلب العلم يف ارتكبه من الفتنة والدفاع 

دار احلديث السلفية، والفتاو  الباطلة اجلائرة، والبغي الذي حصل منه، والدفاع 

ات، والذين يف الفيوش، وإباحة االنتخاب يني، الذين يف اجلامعة اإلسالميةعن احلزب

ائم السباب والشتوكثرة والفتاو  باهلجرة إىل برمنجهام، والثناء عىل األزهر، 

 مكر اواألذ  الذي حصل منه، وغري ذلك كثري، كل هذا يبقى صاحبه عندك آمن  

من  امالعجائب العظاهلل أن ال يزيغ قلبه؟ مامل يتداركه برمحة، وملاذا تغفل عن هذا 

عبيد، وال تلقلط إال هذه الكلمة يف الرد عليه بحق، فهل تعرف العدل؟ أم أنك 

اليوم ومن يكتب  َعَرَفاتتحقق منك يا برمكي األمس وأسري اهلو  كام هو امل

 بألقاب عديدة، وذو الفنون يف تلوين الفتن، يا ذا األلقاب والوجوه واأللوان.

فيه وصادمه  احلجوري يعتقد أن من تكلم قال عرفات اليوم: أقول: السبب يف نلك أن

  فمآله إىل اخلزي يف الدنيا واآلخرة!

احة يا هول مصيبته )أنا أقول بصر ت ونصائح(:ط )توجيهاقال احلجوري كما يف شري

  الدنيا واآلخرة(.خيزيه اهلل يف يبته، صحيحَمن ْ يريد أن يصاد هذا الدار، يا هول مص

 .«من آذ  ا ول ا فقد آذنته باحلرب» :أذكرك احلديث القديس :أوال قلت:

نيا زيه اهلل يف الدكالم الشيخ يف الدار ومصادمة الدار وأن من صدمها جي :اثانًي

وهذه الدار وهلل الحمد دار علم وحفظ قرآن، وتوحيد وسنة وعبادة هلل  واآلخرة

عز وجل عىل بصيرة وخيرها معلوم لكل من مل تنطمس بصيرته، فقوله يا هول 

مصيبة من يصادمها قول صحيح؛ ألن الصد عنها صد عن الخير، وهذا شأن 
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ) المنافقين واهلل تعاىل يقول عنهم:

 [.2]المنافقون:   (ھ ے ے ۓ

هذا مصيبة وجرم قد خيزي اهلل صاحبه أم تقلبت لديك املوازين؟ أمل تسمع إىل 

قول الشيخ ربيع حفظه اهلل معقل من معاقل اإلسالم؟ وقال حممد بن عبد الوهاب 

ماج د الوصايب قبل أن تفتنوه بأساليبكم الساحرة، وفتنتكم املاكرة )من تكلم يف

تكلم يف اإلسالم( أي ألهنا تدرس اإلسالم الصحيح وتصدره للناس، فهل الكالم يف 

 وال مصيبة عىل صاحبه؟ وال يتوقع له اخلزي؟. الم ومحلته عندك ال عضاضة فيه؟اإلس

 دماج تعدل الدراسة لسنة واحدة عنده يف فات: بل ومن غلو احلجوري ظنه أنقال عر

 عشر سنني عند غريه.

اج عند يعين يف دم)–نا ه وهلذا جتد َمن ْ ميكث(: )6/246ني )يف الكنز الثم كما لقا

 ..(!نذا املكاهيف غري  سنني عشَر لدسنة ، فذنها تع اجمتهًد -(احلجوري

: ونص الكالم هو: أما من حيث َعَرَفاتالكالم مبتور عىل معتاد اخلائن  :قلت

فال يوجد فيام نعلم سو  أي ليال وهنارا استمرار الدروس عىل هذا احلال يومي ا 

ا سنة فإهنا  مراكز أهل السنة يف اليمن، وهذا ال ينكر، وهلذا جتد من يمكث هنا جمتهد 

تعدل عرش سنني يف غري هذا املكان، وحيصل حصيلة علمية ثرية من القرآن حفظ ا 

، ومن السنة واللغة وال  فقه والعقيدة واألصول.. وغريها.وفهام 

لكالم واضح، أنه ال يوجد يف مكان فيه الدروس مستمرة يوميا سو  وسياق ا

الواقع ، فيستفيدون فيها يف مدة قصرية ومراكز السنة يف اليمن، وبخصوص املجتهد

 .شاهد

(: )وبحمد اهلل العلم 849) الفواكه الجنيةيف  وقد قال اإلمام مقبل 

اآلن صار ميسر، ميسر من إخواننا من طلبة العلم من جالسنا نحو سنة ونصف 

 واآلن ال ينقصه إال مكتبة، يستطيع أن يخرج أو أن يستقل بنفسه وأن يدعو إىل اهلل(
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وقال: )طلبة علم عندنا بدماج بحمد اهلل، ربما يمكث اليمني قدر سنتين أو 

اإليامن يامن والحكمة »إذ يقول:  و يؤلف، صدق رسول اهلل سنة ونصف فإذا ه

. وأعرف جامعات ينفق عليها الماليين ما أنتجت كمدرستنا «يامنية والفقه يامن

التي هي عىل أيدي أهل الخير، بحمد اهلل طلبة علم، أقصد من هذا أنه تحقق قول 

فليأتنا إىل دماج  (7)من كذب جرب «اإليامن يامن والحكمة يامنية»:  رسول اهلل 

وأبناؤنا مستعدون لالختبار بحمد اهلل وتلكم الكتب الشائعة الذائعة ألبنائنا التي 

 انتشرت يف مجيع األقطار اإلسالمية تعتبر فخرا لكم معشر اليمنين.

ونحو هذا للشيخ ربيع وأن سنة يف دماج تعدل أربع سنوات يف غريها  قلت:

 فهل هذا من الغلو؟!أو نحو ذلك.

 هـ89/8/8327بدرسه يوم الجمعة الموافق أم ألهنم كما قال الشيخ ربيع  

يف دماج: )ليل هنار عاكفون عىل العلم، ليس عندهم إجازات ال أعياد وال غيرها، 

علم ليلا هنار، ومختلف العلوم عندهم يدرسوهنا: الحديث والتفسير والفقه 

رها كذلك غي وفقهم اهلل  -يكم بارك اهلل ف -اإلسالمية  والنحو وغيرها مِن العلوم

مِن المراكز لهم جد ونشاط يف نشر الدعوة.. كل ذلك قائم عىل طريقة السلف مِن 

 الزهد والورع والعفة عىل طريقة السلف الصالح(.اهـ

                                                           
وعرفات مل يجرب، فهو مشغول بعد العملة السعودية، ولو مكث مخسين سنة عىل هذا االفتتان  قلت:  (8)

قد رضينا ، و-إال أن يشاء اهلل-والضياع ما تحصل عىل ما يتحصله السني المجتهد هنا يف وقت قصير، 

 بالعلم والسنة، ولكم الدنيا، وما أحسن ما قيل: 

 فللللليللتللنللا لللو قللدرنللا أن نللعللرفللهللم 

 

 مللقللدارهللم عللنللدنللا أو لللو دروه هللم   

 هلللم مللرحيللان مللن جللهللل وفضللللل غللنللى 

 

 وعللنللدنللا الللمللتللعللبللان الللعلللللم والللعللدم  
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فما ذلك بعد توفيق اهلل إال الجتهاد أصحاهبا وإقبالهم عىل العلم ليل هنار، ويف 

 لبركة من اهلل، وما كان عطاء ربك محظورا.سائر األوقات، والواقع شاهد، وا

مه مثل وله: )حزبي مغمور سفيه، كالقال عرفات: ومن تراهاته يف شيخنا عبيد ق

إنسان فارغ  صرية شاق للدعوة السلفيةفسوة عجوز، أمحق، خمذول أعمى البصر والب

 سعيه فاشل..

فية اعبيد الجابري بغى، وفجر، وتحزب مع الحزبيين، وفتنته غير خ قلت:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )عىل من نظر أقواله الردية، واهلل عزوجل يقول: 

[. وانظر مقدمته الظالمة الغاشمة يف وريقاتك 831]النساء:   (پ پ ڀ ڀ ڀ

، باغي ظامل، والرد عليه من جنس أقواله وأفعاله، يتوثب عىل الناس هذه، فعبيد 

ک  )يعتدي يعتدى عليه الزم لآلية المذكورة، سواء هو أم الوصابي أم سائر من 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 [.893]البقرة:   (ں

 بيد أو غريه وما أحسن ما قيل:فاسكت أهيا الرقيق لعُ 

 فــ م دقــأ ورقــأ وا ــرتقــأ

 

 ف ـــول الــرزق أعــنــاق الــر ــال 

ول عبيد ثم أنت مل تنتقد قول الشيخ هذا يف عبيد وتعتبره غلوا،   والتنتقد ق      

 اليمن نحن ال نقول الحجوري املخذول إبليس" يحيى الذي قال فيه: يف الشيخ

له ضاليمن كلهم أبالسة لكن هو إبليسهم، إبليس أتباعه منهم، شيطاهنم، الذي أ

ه مركز دماج ضاع بسبب اهلل وخذله، وُخذل بسببه المركز مركز الشيخ مقبل 

د الناس وأبعدوا إال من شاء اهلل لماذا؟  زمنا شرِّ

 يكن عىل مسلك شيخه كذاب دجال نصاب ضال ُمضل مبتدع وال ألنه مل

 انتهى."كرامة عين أمحق سفيه وال نِعمة عين
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لأ (:3/511) منهاج السنةيف  مقال شيخ اإلسال ُقوُل  ها نأ  يا مِنُ  ما  ُيؤأ

مِ  بِالليهِ  ياوأ الأ ِخرِ  وا نأ  إِني : اآلأ نابا  ما ب ا أاذأ نأ لِِمينا  مِنا  ذا ُمسأ ُكونُ  الأ ا يا رًّ ؟ مِنأ  شا يأسا  وا أا  إِبألِيسا  لا

ا ذا ا ها لامُ  مِمي اُدهُ  ُيعأ ارِ  فاسا طِرا ضأ
ِ
ِم؟ مِنأ  بِاال الا سأ

ِ ائُِل  ِديِن اإلأ قا ا وا ذا افِر   ها ا كا ر  ا ُكفأ ُلوم  عأ  ما

ةِ  ُرورا ينِ  مِنا  بِالضي لاى. الدِّ عا ا وا ذا ةُ  ها يعا الشِّ ا فا م 
ائِ ، دا نُِبونا ياُكونُ  ُيذأ  مِنأ  ارًّ شا  مِنأُهمأ  ُكل   فا

ا ُثمي . إِبألِيسا  ِت  إِذا الا اِرُج  قا وا لِيًّا إِني : الأخا نابا  عا ياُكونُ  أاذأ ا فا رًّ مأ  - إِبألِيسا  مِنأ  شا  ُكنأ يا  لا

افِضِ  وا ة   لِلري ى إاِلي  ُحجي وا عأ تِهِ  دا ما ُهمأ . ِعصأ ِدُرونا  الا  وا قأ ة   ُيِقيُموا أانأ  يا لاى ُحجي اِرِج  عا وا  الأخا

انِهِ  تِهِ  بِإِيما اما إِما تِِه، وا الا دا عا يأفا  وا ة   ُيِقيُمونا  فاكا يأِهمأ  ُحجي لا تِِه؟ عا ما لاكِني  بِِعصأ لا  وا نيةِ ا أاهأ  لسُّ

ِدرُ  ةا  ُتِقيما  أانأ  تاقأ انِهِ  الأُحجي تِِه، بِإِيما اما إِما اني  وا
ِ
ا أل تاجُّ  ما ةُ  بِهِ  تاحأ افِضا نأُقوض   الري ض  وا  ما ارا  ُمعا

يابأُطُل  بِِمثألِِه، اُج  فا تِجا حأ
ِ
 .بِهِ  اال

ا ُثمي  اما  إِذا لِيُل  قا لاى الدي لِ  عا ُهورِ  قاوأ ُجمأ لي  اليِذي الأ يأهِ  دا لا آنُ  عا ُقرأ لِهِ  الأ وأ قا الاى كا : تاعا

ى﴿ صا عا مُ  وا هُ  آدا بي ى را وا غا ةُ  ﴾فا ِزما  طه، ُسورا ُكونا  أانأ  لا مُ  يا ا آدا رًّ  .إِبألِيسا  مِنأ  شا

فِي ةِ  وا لا ُجمأ اِزمُ  الأ لاوا ا فا ذا لِ  ها وأ قا ا الأ ما ادِ  مِنا  فِيهِ  وا سا فا ُفوُق  الأ را  يا صأ ادا  الأحا دا التيعأ  اهـ."وا

أفبغي عبيد وغلوه هذا التكفيري الملهب الذي يستحق الرد عليه بحزم 

وتخشين ومجازفاته هذه يف مقطع واحد ال يتجاوز الدقيقة عند عرفات ليست من 

الغلو والتراهات أعوذ باهلل من هذه  التراهات، ودفاع الشيخ وبيانه لبغيه هذا من

 القلوب المنكوسة.
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 كذب  عرفات  يف  أصله   الرابع عشر   على

   أنه  خيرج من السنة باملعصية  هلل ا    حفظهالشيخ  

   

 قال عرفات: األصل الرابع عشر :

 (ختالط؟إخراج احلجوري من السنة باملعصية كاال)

الذي يدرس يف  (:ينقل عنكم أنكم قلتم44-6/43الثمني )سئل احلجوري يف الكنز 

 املدارس املختلطة ..ليس بسين ..؟

نه على خالف ء األجنبيات دسيسة غربية وألاالختالط بني الرجال والنسا اإلجابة:

 منهج السلف ..(...

ينتقد قول الشيخ: وألنه عىل خالف منهج السلف، ومعناه أن  َعَرَفات قلت:

 هج السلف!! االختالط من من

 بواحد من السلف ممن كان يدرس الرجال والنساء سواء،  َعَرَفاتفليتحفنا 

ذلك كت من السلفية واالختالط )االنتخابات ليسوانتقد قول الشيخ 

  واجلمعيات...

قد فوقول الشيخ ليست من السلفية ال يلزم منه إخراج مرتكبها من السلفية 

 الناس عىل مسعود أبا استخلف عيل أنه (: عن7367النسائي يف سننه )أخرج 

 قال" اماإلم قبل يصيل أن السنة من ليس أنه الناس أهيا يا ":فقال عيد يوم فخرج

  اإلسناد صحيح:   األلباين الشيخ

 ليس معناه أن الذي يصيل قبل اإلمام ليس سنيا. افهذ
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 راألثاني شرح معااجلنازة خلف املَش السنة من ليس:  قال شهاب بنوقال ا

 (وهذا ليس معناه أن ابن شهاب يبدع من يمَش خلف اجلنازة.7/112)

 الفاعل؛ فاملعايص خلط بني احلكم عىل الفعل وبني احلكم عىل َعَرَفات و

 ليست من اإلسالم؟ 

ا ال يفرق بني هذ َعَرَفات وهذا ال يعني أن فعل املعايص خروج من اإلسالم و

 أبدا.

! ونعتربه من السلفية هذه ليست من )نعتربه غري سلفي !ألن وقول الشيخ

 (عصاة الناس

وهذا قول صحيح؛ إذ أنه مل يحكم عىل االختالط فقط، بل كالمه هنا عىل 

شخص عنده انتخابات وهي ديمقراطية، ومجعيات، ومعاصي غيرها قال الشيخ 

 لخ كالمهإالذي هذا حاله مسلم عاصي أما أن يقال.. 

م ليس بإخراج من السلفية بالمعصية كاالختالط كما تزعم بل ذكر فهذا الكال 

وغيرها من المعاصي والمحدثات إال  االختالط ضمن االنتخابات والجمعيات

منكم ب فليس بغري سلفيونواالنتخابات إذا كنتم ترون أصحاب تلك المحدثات 

 هذا.

(: فال يكون سلفيا ويدعوا 2/22) غارة األشرطةيف قال الشيخ مقبل 

 إىل االنتخابات فهذا ليس بسلفي بل هو فلسفي.اهي

أن جهلك وتلفيقك مألت به وريقاتك هذه التي تشبه الرساب  واخلالصة:

 حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء مل جيده شيئا.
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 كذب  عرفات  يف  أصله   اخلامس  عشر

 منه   الكذب   بأنه   حصل  هلل ا    حفظهعلى الشيخ 

    

 قال عرفات: األصل اخلامس عشر:

 احلجوري يكذب والكذاب ال يؤخذ عنه العلم

ذبته بلغت ك لوصابي حفضه اهلل:قال: الشيخ الفاضل حممد بن عبد الوهاب  ا

شايخ حق الدويش امل فالكذبة األوىلت ..... كذبات كثرية فقط أنا اخرتاألفاق وله 

 .شهود وهم أحياء واحلمد هلل

مل يقم أحد منهم بنفي ما قاله الشيخ حييى، والشيخ مجيل ممن كان حارض  قلت:

  .  وقد أثبت ذلك، وبه يثبت صدق الشيخ وكذب الوصايب 

 فع االرت اب املنسوب إل نا من تقوال  الش خ حممد عبد الوهابدانظر رشيط 

 بخطه بيده فقال: حفظه اهلل الشيخ مجيل فقد قرئ فيه ما كتبه 

لذي ااحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه أما بعد: ف"

يف جلسة املشايخ أنه كان يذكر تأثر  الوهاب عبدسمعته من الشيخ حممد بن 

قد حارض الزنداين  اإلنسان بالبطانة، قال: وأنا يف حياة الشيخ مقبل 

فأنتم م عيل، مل يتكل  بمسجدي، ولعل أحدنا تأثر ببعض البطانة فالشيخ مقبل 

لو ب غ م أن الدويش حارض   مسجدي فال تت ج وا عَل، أو قال فال تستغربوا أو 

 اهي(.هبذا امل نى

لوصايب اوقال عىل قوله: ، اهلل عن الش خ حممد   ت ذيبه ا اقال الش خ عف

 .اهيد من املشايخ الذين سمعوكواملشايخ أحياء قال: وهذا واح

 .ن م فجرةإ قول الش خ رب عوارجع للرشيط يف كالم الشيخ حييى عن 
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ا إذا فعىل هذ: )خم لقول الشيكُ رْتُ وأما اجلامعة اإلسالمية فقد بان للجميع بَ 

ا من أولئك املجالسني للحزبيني  ،درست يف اجلامعة اإلسالمية فكن عىل حذر جد 

جتلس معهم إن جد طالب سلفيون واحلمد هلل يوجد مدرسون سلفيون، ويو

اهلل وما ال يدرك كله ال يرتك جله، ودراستك يف اجلامعة اإلسالمية مع احلذر  شاء

ودرا تك   اجلام ة اإل الم ة مع الوقوع   الشديد من احلزبيني خري من اجلهل، 

(، اجلهل الذي أنت فيه برباءتك من احلزب ة والبدع واخلرافا  اجلهل خري من ذلك

 دعة، وأنت عىل سنة.....(احلزبية؛ احلزبية ب

ك يف ودراست)هو الكالم الذي نقل لعبيد واعتمد عليه يف الرد عىل شيخنا ف

اجلامعة اإلسالمية مع الوقوع يف احلزبية والبدع واخلرافات اجلهل خري منها(، 

فحذف املوضح له قبله؛ من إثبات وجود السلفيني فيها من املدرسيني والطالب، 

ر أنه إذا درس يف اجلامعة اإلسالمية يكون عىل حذر من ونصيحة للسائل املذكو

التنبيه السديد  يف رسالته  شيخالاملجالسني للحزبيني، وجيلس مع السلفيني قال 

 :على ما نقل للشيخ عبيد

ا فيه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،  ا مبارك  ا كثري  احلمد هلل محد 

ا عبده   ورسوله.أما بعد:وأشهد أن حممد 

بتارخيها  اهوإي اهلل وفقنافقد قرأت كلمة لفضيلة الشيخ الوالد عبيد اجلابري 

مساء اخلميس الثامن والعرشين من شهر صفر عام تسعة وعرشين وأربعامئة 

يل الشيخ حييى بن ع فقد وصل إلينا عبارات كثرية من أخينا والف، قال فيها:

مآلنا ومآله محل فيها عىل اجلامعة اإلسالمية اهلل حالنا وحاله، و احلجوري أصلح

وحذر من الدراسة فيها ووصفها باحلزبية البحتة، يعني يف الوقت احلارض، ومن 

 .(اجلام ة اإل الم ة حزب ة بحتة، اجلام ة اإل الم ة احلزب ة) تلك العبارات:
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 ودرا تك   اجلام ة اإل الم ة، مع الوقوع   احلزب ة، والبدع واخلرافا )

 .(اجلهل خري منها، وال ننصح بالدار ة ف ها

وهذا الكالم الذي نقله الشيخ عبيد حفظه اهلل وعلق عليه بأهنا عبارات شنيعة 

ا وهذا نص   .منكرة هو كام يقول ول نه خالع ما نقوله عن اجلام ة اإل الم ة متام 

ا ع كالمي الذي ق ته عن اجلام ة اإل الم ة وفقها اهلل املسجل بصويت    ؤال  واب 

 هي7121/صفر22ليلة اجلمعة  :، بتاريخب ض إخواننا ط بة ال  م حفمهم اهلل

ا نه وصله )ملفإالذي يقول  -وفقه اهلل-وهو قبل صدور كالم الشيخ عبيد   ق 

فلينظر فيه الشيخ عبيد إن رأ  فيه خالف الصواب فليبني وجه اخلطأ فيه  عيل(.

ية، عن اجلامعة اإلسالم لشيخ عبيد وفقه اهللملا يقوله ا بالربهان، وصدري رحب

ا   .بام ال حيتاج إىل نرش ع  شب ة أو غريهاواعترب ذلك فائدة منه مشكور 

الذين صاروا  ،ال يثق بام قد ينق ه إل ه ب ض املفتوننيوأنبه ف   ته وفقه اهلل أ

عبد الرمحن كحاقدين علينا؛ بسبب ما بيناه من فتنتهم عىل الدعوة السلفية يف اليمن 

 وأرضاهبم. َعَرَفات العدين وأخيه عبد اهلل بن مرعي وهاين بريك و

 فقد عرفنا منهم شدة احلرص عىل السعي بالفتنة بيني وبني إخواين أهل السنة.

 لخ.إ نسأل اهلل أن يسلمنا وإياكم من معّرة جلساء السوء.....(

خالف ا وأهنيعة منكرة، أهنا عبارات شنإذا فالكالم كام يقول الشيخ حفظه اهلل: 

ا  .. ما نقوله عن اجلامعة اإلسالمية متام 

احلذف  ولكن لعله التبس عليكم الكالم بسبب: التوضيحقال الشيخ يف

والتقطيع الذي حصل لكالمي املفصل يف مقايل الذي قلت يف سياقه: فيها سلفيون 

فنُقل الكالم يف أول التقريرات العلمية، وحذفت عبارايت املوضحة املتظافرة مع 

غريها؛ من أن اجلامعة فيها سلفيون وحزبيون، ومن ذلك جوايب عىل السؤال 

خري من أسئلة بعض إخواننا من أهل جدة، عىل قوله: ما نصيحتكم ملن يريد األ

 االلتحاق باجلامعة اإلسالمية؟
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اجلامعة اإلسالمية فيها سلفيون وحزبيون، وقلنا بعده بأسطر من أسئلة  قلت:

 أهل جدة الذي نقل منه الشيخ عبيد أو نقل له:

ا من أولئك فعىل هذا إذا درست يف الجامعة اإلسالمية فكن عىل  حذر جد 

المجالسين للحزبيين. والحمد هلل يوجد مدرسون سلفيون، ويوجد طالب 

سلفيون تجلس معهم إن شاء اهلل، وما ال يدرك كله ال يترك جله، ودراستك يف 

الجامعة اإلسالمية مع الحذر الشديد من الحزبيين خير من الجهل، )ودراستك 

زبية والبدع والخرافات الجهل خير من يف الجامعة اإلسالمية مع الوقوع يف الح

 نة...وأنت عىل س براءتك من الحزبية؛ الحزبية بدعةذلك(، الجهل الذي أنت فيه ب

ا التقط منه يف التقريرات من كلمة )ودراستك يف الجامعة  فجاء الكالم مبتور 

اإلسالمية مع الوقوع يف الحزبية والبدع والخرافات الجهل خير منها(، وحذف 

له قبله؛ من إثبات وجود السلفيين فيها من المدرسيين والطالب،  الموضح

ونصيحتي للسائل المذكور أنه إذا درس يف الجامعة اإلسالمية يكون عىل حذر من 

المجالسين للحزبيين، ويجلس مع السلفيين، هذا الحذف مما جعلني أستغرب 

هذا الجواب قبل وكان  (التقريرات العلميةما صدر يف البيان األول المسمى بـ )

مدة نحو سنتين أو أكثر، ومل يختلف عنه جوابي قبل صدور تقريرات الشيخ عبيد 

 اهـ.(دالتنبيه السدي)بنحو اسبوع كما ذكرت التفصيل فيه يف 
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 يف الرد على  عرفات  يف  أصله   السادس عشر 

   تسميته  ألخذ الشاهد من أقوال أهل العلم  برتا 

   

 األصل السادس عشرقال عرفات: 

 (احلجوري والبرت)

وأن الشيخ يتدرج مع القراء وكيف يقرر  ،إىل مسألة اآلذان األول َعَرَفاتوعاد 

 :م قالحمدث، وكل حمدثة ضاللة ث املسألة حتى يصل بالقراء إىل أن عثامن أتى بأذان

 فهو خليفة راشد..هذا واهلل من التعدي عىل عثامن و

وقد سبق اجلواب عىل هذا كامال وأن قول الشيخ حفظه اهلل: أن عثامن 

اجتهد فهو مأجور، وأما قول أن األذان األول بدعة وكل بدعة ضاللة فهذا قول 

عبد اهلل بن عمر الذي ال تزال تطعن فيه بقولك وجهلك هذا أنه يتعد  ويطعن يف 

 هلذا القول.عثامن 

ري ألخينا عيل العف عثمان إمجاع س يف أناناإلمتاع بأنه ليوانظر رسالة

ه أنه كان يؤذن لوفقه اهلل يؤيد هذا القول إنكار ابن عمر، وفعل ابن الزبري 

فقد نقل عنه القرطبي أنه كان يؤذن له أذان واحد أذان واحد، وأما عيل 

 بالكوفة ونقل عنه خالف هذا وكلها بدون إسناد.

ماننا هذا خمروم بفعل ابن الزبري أنه كان يؤذن له فعلم أن قول ابن املنذر: إىل ز

 أذانا واحدا.

 .ما سبق اجلواب عنه أن الشيخ برت قول إسحاق بن راهويه َعَرَفاتثم ذكر 

 وقد أجبنا فيام مىض أن الشيخ أتى بالشاهد منه أنه حمدث أي بعد النبي  

وصاحبيه فلنا ما نقل ال ما رأ ، وإذا كان هذا يف الصحايب يقال فابن راهويه من 



 

     867  

اهلل وباب أوىل فرأيه ليس بحجة إذ فيه أن عىل اخللفاء النظر يف مثل ذلك للناس. 

 عىل مثل البيضاء. قد أتم الدين وتركنا النبي 

كالم ته فإىل بعض ما يظنها برتا وليس إال من حمض هلوس َعَرَفاتثم أشار 

شيخ اإلسالم طويل أخذ منه الشاهد وكان يقول إىل أن قال إىل أن قال فيأخذ منه 

ُدوَن َفإ ن اَم َسنُّوُه شواهد الكالم وهب أن الشيخ مل ينقل قوله )
اش  َوَما َسن ُه ُخَلَفاُؤُه الر 

ْن ُسنَن ه   ه  َفُهَو م  لفاء أم سنة اخل( فهل كالم شيخ اإلسالم عىل سنة خليفة واحد ب َأْمر 

 مجيعا كام سبق من قول ابن حزم.

ا» أخرجه عبد الرزاق يف المصنف بلفظ:أثر عطاء و انا  إِنيما انُ  كا اذا ما  األأ وأ  يا

ةِ  ُجُمعا ا الأ ى فِيما ضا ا ما اِحد  ُة، ُثمي  قاطُّ  وا اما قا
ِ انا  اإلأ لِكا  فاكا انُ  ذا اذا نُ  األأ ذي طأُلعُ  ِحينا  بِهِ  ُيؤا  يا

امُ  ما
ِ تاِوي فاالا  اإلأ سأ امُ  يا ما

ِ ا اإلأ م 
ائِ يأُث  قا ُطُب  حا تيى ياخأ ُرغا  حا فأ نُ  يا ذِّ ُمؤا عا  أاوأ  الأ ، ما لِكا لِكا وا  ذا  ذا

ُرمُ  ِحينا  بايأُع، ياحأ لِكا  الأ ذا نُ  ِحينا  وا ذِّ ُل، ُيؤا اوي ا األأ أامي انُ  فا اذا ِذي األأ نُ  الي ذي نا  بِهِ  ُيؤا بألا  اآلأ  قا

امِ  ُخُروِج  ما
ِ ُجُلوِسهِ  اإلأ لاى وا ِمنأبارِ  عا ُهوا  الأ  .«بااطِل   فا

ا وهو قوله:)منه الشاهد أخذ   الشيخكون و  انا  إِنيما انُ  كا اذا ما  األأ وأ ةِ  يا ُجُمعا  .. الأ

امُ  ياطأُلعُ  ِحينا  ما
ِ لِكا  ..اإلأ ذا ُرمُ  ِحينا  وا بايأُع، ياحأ ا..الأ أامي انُ  فا اذا ِذي األأ نُ  الي ذي نا  بِهِ  ُيؤا  بألا قا  اآلأ

امِ  ُخُروِج  ما
ِ ُجُلوِسهِ  اإلأ لاى وا ِمنأبارِ  عا ُهوا  الأ وترك قول عطاء المتعقب:)وأول  (بااطِل   فا

من أحدثه الحجاج بن يوسف( ال يعد بترا؛ فالشيخ أخذ كالمه الصحيح، وترك 

)وعطاء مل  (:2/495الحافظ يف الفتح عن هذا األثر )قال  ما انتقده عليه الحفاظ،

 اهـ .ك عنه مقدمة عىل إنكارهيدرك عثمان فرواية من أثبت ذل

زاده أم مل يعلم فال فرق، من أنه مل يكن عىل   وسواء علم عطاء أن عثمان 

 وصاحبيه. عهد النبي 
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 .قال عرفات: وبرت كالم الباجي،

لباجي فقد ذكر فعل عثمان وفعل هشام بن عبد الملك كالم اأي بتر ل ومل أرا 

ُل النيبِيِّ وقال  فِعأ بِيٍب وا . قاالا ابأُن حا قُّ أانأ ُيتيباعا  األذان فلم يقر الباجي رمحه اهلل أاحا

 األول هبذا الكالم.

ا موسبق بيان قولك يف برت كالم الشيخ مقبل يف موضعه فوقع احلق وبطل 

 حاولت مللمته من برت الشيخ التي ال مستند لك فيها البتة إال اهلو .
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   َعَرَفات معيار اجلهل

هذا ألنه وضع عنوانا حييى احلجوري املحدث اخلطري )معيار العلم(  أقول

وانتقد عبارات الشيخ لكلمة أخرجه شيخنا مقبل أو أخرجه ابن اجلوزي أو 

 .أخرجه اهليثمي وهكذا

وسأنقل ما رد به األخ عىل العفري  َعَرَفات وهذا يدل ع   هل مطبق عند 

 ، عدأما ب. احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده حفظه اهلل قال: 

 ال وأجاد يف املقال ذلك الشاعر :فقد أحسن من ق

ونا ال هم خراب ال راق  ش   

 

 ف ابوا ع  نا حلوم البقر 

 ى  ـ ـف انوا كام ق ل  ف ام م 

 

هى    وتريني القمر  أ رهيا الس 

ج الربمكي حول قول شيخنا حييى يف بعض التخاري َعَرَفاتفقد جعجع املبتور  

ذلك التحقيق الفذ الذي أثنى عليه  اللمع على إصالح اجملتمعيف كتابه الفذ

 اإلمام الوادعي فقد قال مقدمته للكتاب :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا كثيرا مباركا فيه كما  ال وأشهد أن ال إله إ ،يحب ربنا ويرضىالحمد هلل، محد 

ا عبده ورسولهاهلل وحده ال رشيك  فقد اطلعت عىل  أما بعد:. له، وأشهد أن حممد 

 للبيحاين  إصالا املجتمعما كتبه الشيخ الفاضل حييى بن عيل احلجوري عىل
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ا مشكور   -حفظه اهلل-وقد بذل الشيخ حييى    يققحتويف ختريج أحاديثه،  اجهد 

 .ألفاظه ومعانيه، وتنبيهات قيمة عىل بعض األخطاء التي حصلت للمؤلف 

ا ينبغي لطال  ال  م أن يقتن ه؛ ولو من أ ل  فأصبحأ ختاريج احلديث مر   

 ريج العراقي إال من أجل خت أليب حامد الغزايل اإلحياءفام اشرتينا .التخريج

غزايل إال من أجل ملحمد ال فقه السريةواحلكم عىل أحاديثه، وما اشرتينا  

يى بن واألخ الشيخ حي واحلكم عىل أحاديثه. -حفظه اهلل-ختريج الشيخ األلباين 

ا يف التدريس والفتاو ، أسأل اهلل العظيم  عيل احلجوري بحمد اهلل قد أصبح مرجع 

ا، وأن يبارك له يف علمه وماله وولده، إنه جواد كريم.  أن جيزيه خري 

 الوادعيمقبل بن هادي 

:  قولهاء ما أبلغه ولو مل يكن إال: اهلل أكبر يا له من احتفقال أبو عيسى  وفقه اهلل

ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه ولو من أجل  افأصبحت تخاريج الحديث مرجع  

 اهـ المراد .التخريج

 ورحم اهلل من قال :

 إذا رض أ عن ي كرام عشرييت

 

 فال زال غ بان ا عَل  لئامها 

 ومن قال : 

اق صٍ  تــي من نــ  مــ  ذ  ك  مــ  تــ   وإذا أتــ 

 

ل  فــ    ــ  ــأ   كــام ة  ا ب هــاد   هــي  الشــــ 

فقد جعجع املذكور حول قول شيخنا حييى يف بعض التخاريج من الكتاب  

من  املذكور أخرجه شيخنا الوادعي وأخرجه املاوردي وأخرجه ابن كثري متهكام  

لعلمه وهذا من أغبى صفات املبتدعة فإهنم جلهلم وخروجهم عن  اشيخنا وجاحد  

وجيحفون فيام يذمونه وما ذلك منهم إال  اوالباطل حق   االعتدال يرون احلق باطال  

وكان يكفي هذا املتعامل أن يقول لعله اصطالح له وال ، لطريقة من عرفتم  اسلوك  
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تحمل أكثر مما ظنه جلهله مشاحة يف االصطالح كام هو مقرر ألن كلمة التخريج ت

 : وتعامله ويكفي طالب احلق يف ذلك قول احلافظ السخاوي 

 :إخراج املحدث األحاديث التخريج:"

 .من بطون األجزاء واملشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه 

أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكالم عليها وعزوها ملن رواها 

  .الكتب والدواوين مع بيان البدل واملوافقة ونحومها مما سيأيت تعريفهمن أصحاب 

قد يتو ع   إطالقه ع  جمرد اإلخراج، والتصن ف، وال زو و  ل كل صنف 

 (112/ 2) فتح املغ ث."ع  حده

 ه وت امله فهو جله؛  التخريجفهذه ثالث أمور ذكرها السخاوي يطلق عليها 

وهو ما قاله السخاوي يف صدر كالمه أما ما لّوّناه وميزناه لتكون  نزع إىل املشهور

مري ال وهو اصطالا ن ،ومل يعرفه ،فلم يطلع عليه َعَرَفاتمفاجأة للمتعامل املغرور 

 وربام جتد بعض األئمة كاإلمام ابن الوزير الصنعاين  ح م رشعي وال مشاحة

 !دل ل ع  أنه  اهل فهل هذا خرجه اإلمام ابن قيم اجلوزية !! يقول :

إنه أراد معنى أخرجها بأسانيدها وعزاها إىل من أخرجها فهو  :أم نقول 

  ملن جعل هذا الغراب له دليال   اثم هنيئ   افهنيئ   اصحيح لغة واصطالح  

 إذا نــطــق الــغــراب فــقــال خــريا

 

ــغــراب  ــن اخلــري مــن و ــه ال ــأي  ف

 وإذا كــان الــغــراب دلــ ــل قــوم 

 

 يــمــر هبــم عــ   ــ ــف الــ ــالب 

 :وهاهنا درة نفيسة للعالمة املدقق املتفنن بكر أبو زيد  
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 :(73)/ط. دار العاصمة ص  احلوالةكام يف جزءه احلديثي املسمى  قال 

فإذا عزوت الحديث إىل أحد المسندين  ؛مثة فرق بني اإلخراج والتخريج

قول ن فعي ومالك يف مؤلفاهتم الحديثيةمثل أصحاب الكتب الستة وأمحد الشا

 .البخاري وال نقول خرجه (أخرجه)

 نصب الراية حديث إىل من سبقهم كالزيلعي يفأما الذين يعزون ال 

-( جهخّر) :فيقال التلخيص الحبيرو بلوغ المراموالحافظ ابن حجر يف

 .نسبه إىل من أخرجه :أي ،الزيلعي ونحو ذلك -بتشديد الراء

 -قدره عىل–وحصل من المرتضى  وقد استعمل أحدمها مكان اآلخر 

 خالفم وهذا رجب ابن والحافظ  الغابة أسديف األثير وابن اإلحياء شرحيف

 الداودي العباس أبو الحافظ منهم: مجاعة لكذ عىل نص وقد ،االصطالح ألهل

الدين المنصوري يف  وشهاب اإلدريسي الفضل وأبو المنصوري النور وأبو

وبة انتهت هذه التعليقة ملخصة من أج والتخريج التفريج بأصول البحثكتابه

 .مخطوطة لدى الشيخ أمحد بن الصديق الغماري ومنه أخذهتا مناولة 

ومن نظر يف كتب املتأخرين رآهم ال يراعون التفريق بني اللفظني ولعل هذا 

ل ومل ينص عليه كتابة عند املتقدمني حتى يعلم  ح ث بألنه مما علم صناعة فُجه 

كالتفريق عند الفقهاء بني لفظي اخلالف واالختالف  التفريق شبه مهجورأصبح 

فاخلالف ممنوع واالختالف جائز لكن أصبح التفريق غري مراعى عند النقلة 

 .اهيواهلل أعلم ،ظر املوافقات للشاطبيللفقيهات وان

 وأن التفريق بني، أن هذا حمض اصطالح   يستفاد من كالم العالمة بكر 

وأنه وقع فيه بعض العلامء الذين هلم شأهنم ،  االتخريج أصبح مهجور  اإلخراج و

واستفيد من هذا أن مجاعة اصطلحوا عىل عدم التفريق بني أخرجه ، يف هذا الباب

 .وخرجه فيطلق هذا عىل هذا وهذا عىل ذاك
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عامل أنه والظاهر من أمر هذا املت ،أعني باخلطري الرفيع واملثيل يف الرشف :تنبيه

 يقصد ما هو مشهور عند العامة !

 اهي.اوباطن   اوظاهر   اوآخر   فاحلمد هلل أوال  ، أي متعامل هالك  :وم نى مت ات مبري

اإلمام عمدة المحدثين يف زمنه ُممد ناصر الدين وإليك بعض خترجيات 

 -(:  1733)  عند حديث (7261/  71) لضعيفةايف قال  األلباين

شف كأخرجه اهليثمي يف   .اضعيف جد   . «ت افوا، تسقط ال غائن ب ن م»

 .(2231/ 2/112)  األستار عن زوائد البزار

أخرجه احلافظ بن كثري ": (31/  1)  سلسلة األحاديث الصحيحةوقال يف

  .(213/  2)  لبدايةايف

رأيت احلديث قد أخرجه احلافظ يف ثم  "( 221/  2) الصحيحةوقال يف

 ..(131رقم 33/  1) ختريج الكشاف

 احلديث أخرجه السيوطي يف ( 21/7711) لسلسلة الضعيفةاوقال: يف

 .من رواية أيب داود والبيهقي الدر املنثور

قد أخرج هذه اآلثار و" :(2/161) السلسلة الصحيحةيفوقال أيضا 

 717/  1)  نثورالدر املاحلافظ السيوطي يف املرفوعةاألحاديث  املوقوفة و تلك

من ( و 232 – 273/  2)  فتح القديرو أخرج بعضها الشوكاين يف ( ، 713 -

 .(  761 - 267/  2)  تفسريهابن كثري يف قبله احلافظ

 ساد املعياربيان ففهذه من التهويالت التي انتقدها الشيخ ربيع يف رسالة

ومؤلفه  فتح اجمليد(: وكان قد هول عيل ألين عزوت حديثا إىل711فقال ص)

إمام وأصله يف أيب يعىل وهو غري مطبوع وال موجود حسب علمي حينذاك يف 

 مكتبات اململكة.اهي
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وراجع الفصل اخلامس: بيان ضعف معرفة ربيع بأصول التخريج واحلكم عىل 

فإنه  (11ص) عياربيان فساد املبيع يفاألسانيد مع الرد عليه من كالم الشيخ ر

  مثالك إن شاء اهلل.مفيد لك وأل

 !اجلاهل افأحلق هذا اإلمام بقائمة احملدثني اخلطريين على حد تعبريك أيه

 حّضره الفارغ الملفق البتار، اليومين نكون قد أتينا عىل ما ينوهبذا يف هذ

 كما يعلم بالمقارنة بين أقواله وبتوراته . اليوم َعَرَفاتبرمكي األمس  ،الكنى ذو

 ڇ ڇ ڇ) ، قال تعاىل: َعَرَفاتتحت ذلك اللقب البرمكي، أو تحت هذا االسم 

فبطل ما صنعه ولفلفه يف سبعة [.31]فصلت:   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

هـ( ثم زدت فيه زيادات  8341 25/82يف ) َعَرَفاتشهور حيث قال كتبه 

هـ( ألن اهلل عزوجل يقول عن أهل الفتن 9/7/8348وانتهيت منها يف )

   (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)والفجور: 

 [. والحمد هلل.81]فاطر:

 كتبه

 حسني بن أمحد بن عيل احلجوري أبو مصعب

 هـ( 4144/رجب/41بتاريخ ) دار احلديث بدماج –صعدة  –اليمن 
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