
 يقولونكالم للشيخ الجديع بخصوص رسالته : أبرأ مما

 

 أبرأ مما يقولون  : هذه رسالة وردت من الشيخ عبدهللا بن يوسف الجديع عندما سئل عن رسالته

عندما أتهم في عرضه وأنه يأتي زوجته من دبرها حينما  ورسالة أبرأ مما يقولون ألفها الشيخ عبدهللا الجديع حفظه هللا
 0جزءًا حديثيًا في ضعف أحاديث إتيان النساء من أدبارهن بعلمه وكتب بقلمهتحدث الشيخ 

 : وإليكم نص رسالة الشيخ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أما بعد

 :بخصوص رسالتي فأقول

 باهلل عليه توكلت وإليه أنيب ما استطعت، وما توفيقي إال أواًل كما قال شعيب عليه السالم: إن أريد إال اإلصالح

 ال يبيح ترك الواجب حتى يقوم به قائم، واالشتغال بهم بسبب ذاك مضيعة لألعمار، مع ما ثم ال يخفى أن أذى الناس

 يقع به من تفويت األولى، ذلك إن سلم من شر مشاركتهم فيما فيه يخوضون 

بعض  ما قيل، وألح علي لوضع تلك الرسالة رسالة "أبرأ مما يقولون" حين أصغت األذن إلى بعض نعم، كتبت
باختصار، وذكرت ما  ، وكنت بينت فيها منهجي في األصول والفروع1992-1412األصحاب، ففعلت، ونشرت عام 

أندم على شيء كتبته ونشرته غير أني ندمت  كان لدي يومها من الرأي في شأن بضعة مسائل من الفروع، لكني لم
أقول ذلك لعلة استشعاري من نفسي أني كتبتها لحظ نفسي، وكان حريًا أن  د تستغربون.. لكنيعلى كتابة تلك الرسالة؛ ق

 .ذلك أعدل عن

مرجعه إلى االجتهاد إلى رأي ال يحيد  كذلك، فإن من يشتغل بالعلم عمره، ال يقف بحثه وال ينقطع نظره لينتهي فيما
 .عنه، كما ال يخفى على أمثالكم

إذا جاء قولي فيها  يي في هذه المسائل، فكيف الشأن فيما سواها مما لم يذكر في تلك الرسالةكنت بينت رأ كما قلت: إن
 مخالفًا لرأي بعض الناس؟

 أفأجعل غرضي الذب عن عرضي؟

 قلت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما نشرت هذه الرسالة لذلك

نشرت  منهج اعتقاد أو بحث، فهو ذاته ال حيدة عنه إن شاء هللا، وهو الذي شرحته بتفصيل فيما أما ما ذكرت فيها من
 من بعد من الكتب وما لم أنشر

 بخصوص مسألة إتيان أدبار أما ما ذكرت من تجاوز بعض الناس للنيل من عرضي

رها، وإلى قبيل كتابة تلك الرسالة كنت بالدراسة نصوصها وآثا النساء، فهذه مما في تلك الرسالة، وكنت وقتها قد تابعت
 فيها، وكنت ال أميل فيها إلى التحريم، ألني أدركت وقتها مقالة من لم يثبت شيئًا من غير محرر لحكم ظاهر

تابعت البحث حتى كتبت  نصوصها، ثم في الرسالة المشار إليها بينت ما يدل على التحريم كقول الجمهور، غير أني
فيه إلى نظر األطباء، وخلصت إلى كتاب كبير في  )حديثيًا وفقهيًا( وفيه طرف طبي أيضًا عدتفيها بحثًا مفصاًل 

 إلى أن حكم المسألة الكراهة؛ لعلة األذى في المحل، وأنه ال ينهض فيها دليل مجلد، لم أنشره حتى الساعة، وصرت منه

 التحريم

 على أن هذا ليس فيه جانب أخالقي، فهذه قضية أحكام



بعيد، وال  في ظني قد تكون نفدت من السوق، والذي نشرها قد اعتزل النشر والكتب في علمي منذ زمن ة المذكورةوالرسال
 أدري أين يمكن أن تحصلوا عليها إن بقيت لها بقية في السوق 

 خيرًا على الصلة، جعلها هللا صلة في ذاته وابتغاء مرضاته جزاكم هللا

 وعافية دمتم بخير

 حمة هللا وبركاتهوالسالم عليكم ور 

 وكتب

الجديع أخوكم عبدهللا

 


