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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ِه ، وَنستكفيِه نوائَب الزَّمان ََنَْمُده على عظيِم َنعماِئه ، ومجيِل بالئ، محَد الشاكرين ، احلمُد هلل ربَّ العاملني " 

ونسأُلُه يقينًا ميأُل الصَّدَر ، ونرغُب إليه يف التَّوفيِق والعصمِة ، ونربُأ إليه مَن احلَْوِل والُقّوة ، ، ونوازَل احلََداثن 
أبنَّه عزَّ وجلَّ ، ويعمُر الَقلَب ، وَيْستويل على النَّفس ، حىت يُكفَّها إذا َنزغت ، ويردَّها إذا تطلَّعْت . وثقًة 

وأنَّ النعَم ُكلَّها من عِنده ، وأْن ال سلطاَن  ، ، وأنَّ اخلرَي والشرَّ بيدِه الَوَزُر ، والكاىلُء ، والّراعي ، واحلافظُ 
ُه رغباتِنا إليه ، ، ألحٍد مَع ُسلطانِه  ، وُبغيُته  َعليه ، وأن ََيْعلنا ِمَّْن ََهُّه الصَّدقُ  ص نِياتِنا يف التوكلِّ وُُنلنوجَّ

احلقُّ ، وَغرُضه الصَّواُب ، وما ُتصحَّحُه الُعقوُل وَتقبُـُله اأَللباُب ، ونعوُذ به َمن أن نّدعَي العلَم بشيٍء ال 
َي قواًل ال نُلحُمه ، وأن نكوَن ِمَّن يغرُُّه الكاذُب مَن الثَّناء ، وينخدُِع للمتجوَّز يف اإلطراء ،  نعَلُمه ، وأْن ُنَسدَّ

َه على الّسامع َن سبيُلنا سبيَل َمن ُيعجُبه أْن َُيادَل ابوأن يكو  وال يُبايل إذا راَج عنه القوُل أن  لباطِل ، ومُيوَّ
ْد يف معانيه   . )من مقدمة دالئل اإلعجاز للجرجاين("  يكوَن قد خلََّط فيه ، ومل ُيسدَّ

حممد وآله وصحبه أمجعني ، وأتباعهم  نبينا ،وإمام املتقني ، خامت النبيني ، و  اهلادي األمني وأصلي وأسلم على
 إبحسان إىل يوم الدين .

 أما بعد :
كتاب " فقه الرد على املخالف " الذي ألفه أخي احلبيب وزميلي النجيب صاحب الفضيلة   اطلعت علىفقد 

من حيث  الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه هللا ووفقه ، وجزاه خريا ، فألفيته كتااب انفعا مفيدا
نسبة األقوال إىل الدقة يف و ، واألمانة يف العزو والتوثيق ، وجودة مادته العلمية ، أَهية موضوع الكتاب 

أعلق فأحببت أن وحسن إخراج الكتاب وطباعته مع رخص مثنه ، وغري ذلك من احملاسن واملزااي ؛ ، أصحاهبا 
عني قارئ الكتاب على قراءته واستكمال على منهج الكتاب وبعض املواضع فيه دون استقصاء ت تكَ بنُ 

 ؛ فإن معرفة منهج الكتاب من أهم األمور اليت تقرب مثرة الكتاب لقارئه .الفائدة منه 
ه رحمَ  تَ كَ نَ " من ، أخرجت بدقة نظر وإمعان ، النكتة هي مسألة لطيفة قال اجلرجاين : ة ، تَ كْ مجع نُ  تُ كَ والنُّ

 ( .316)التعريفات/. لتأثري اخلواطر يف استنباطها ؛ لة الدقيقة نكتة ومسيت املسأ، إذا أثر فيها  " أبرض
وهذه النكت والتعليقات ال تغض من قيمة الكتاب ، وال قدر مؤلفه ، وإمنا ختدم الكتاب ، وتكمل مقاصده 

العلماء قدميا وما زال وتفيد قارئه ، وتكسبه مراان ودربة على املناقشة العلمية املفيدة . قال الذهيب رمحه هللا : 
 وتتربهن له املشكالت، ومبثل ذلك يتفقه العامل ، ويف التواليف ، وحديثا يرد بعضهم على بعض يف البحث 

 ( .12/500سري أعالم النبالء.)
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 األوىل  النكتة
 وهذا من أساساتمسى املؤلف كتابه " فقه الرد على املخالف " ، ومل يبني مراده بـ "الرد " يف هذا الكتاب ، 

البحث ؛ فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره ، وبسبب عدم توضيح املؤلف ملراده ابلرد يف كتابه اختلطت 
فقد الحظت أنه يف مواضع وتداخلت بعض املسائل ، ووقعت تناقضات يف بعض املواضع . ، بعض األمور 

داللة فيها على ذلك ، الكتاب ، واليذكر أشياء العالقة هلا ابلرد على املخالف ، فيستدل هبا يف موضوع 
مجيع أنواع الرد نفيا أو  عاما يشملحكمها  جعليذكر أشياء هلا عالقة ببعض أنواع الرد ، فيويف مواضع 

 . النكتيصح ، وستأيت شواهد هذا كله يف بقية  إثباات ، وهذا ال
لسنة الواردة يف هذا وقد قال املؤلف حفظه هللا يف مقدمة كتابه : وهذا كله ِما دفع لتتبع نصوص الكتاب وا

الباب ، وما ورد عن السلف رضي هللا عنهم ، إضافة إىل ما كتبه أئمة أهل السنة واجلماعة يف هذا املوضوع ؛ 
. ألجل استقراء املنهج الشرعي يف الرد عموما سواء كان عن طريق املناظرة واحملاورة أو الكتابة أو غري ذلك 

 ( .7)فقه الرد/
أن نراه يف الكتاب ، وهو املنهج الشرعي يف الرد عموما ، ولكن واقع الكتاب خيالف  أقول : هذا ماكنا َنب

،  فقط قد استعرضت الكتاب من أوله إىل آخره ، فوجدت املؤلف يتكلم عن نوع من أنواع الردذلك ، ف
ليت عنيت نواعه ، وهذا يبني سبب كثرة اعتماده على املصادر اادلة واملناظرة ، وليس عن الرد أبوهو اجمل

هو كتاب منهج اجلدل واملناظرة للدكتور  ادلة واملناظرة وما يتعلق ابحلوار ، وأول هذه املصادرمبوضوع اجمل
الذي انل به درجة الدكتوراه ، فقد أحال الدكتور السبت يف كتابه على َنو أربعني ومائة عثمان علي حسن 

صفحة غري  327ه الرد على املخالف " مع أن عدد صفحات كتاب "فق( من هذا الكتاب . 140موضع )
ومن تلك املصادر كتاب مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي للدكتور زاهر بن عواض األملعي املقدمة والفهارس . 

الذي انل به درجة الدكتوراه ، فقد أحال الدكتور السبت يف كتابه على َنو مخسني موضعا من هذا الكتاب . 
سبعة  الكتاب " خلالد القاسم ، فقد أحال الدكتور السبت يف كتابه على َنوومنها كتاب " احلوار مع أهل 

وعشرين موضعا من هذا الكتاب . ومنها كتاب "يف أصول احلوار" الذي نشرته الندوة العاملية للشباب ، فقد 
يف أحال الدكتور السبت يف كتابه على َنو مخسة وعشرين موضعا من هذا الكتاب . ومنها كتاب "الكافية 

 اجلدل" للجويين فقد أحال الدكتور السبت يف كتابه على َنو أربعة عشر موضعا .
واملقصود أن موضوع اجملادلة واملناظرة واحلوار قد ألفت فيه كتب متعددة استوفت جوانبه كالكتب اآلنفة 

 وفهرس البحث وهي مذكورة يف هوامش، املؤلف وأفاد منها  اوغريها من الكتب اليت رجع إليهالذكر ، 
وكتب أخرى مل يرجع إليها املؤلف ، منها كتاب أصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة للدكتور املراجع ، 

محد العثمان فهو كتاب جيد ونفيس يف هذا املوضوع ، فال حاجة إىل تكرار ما يف هذه الكتب ، كما فعل 
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دمتها تلك الكتب املختصة ، على حساب ، ففي كتابه كثري من اإلطالة يف موضوعات قد خالدكتور السبت 
 موضوعات أخرى من الرد مل تنل عناية الباحثني ، ومنهم الدكتور السبت ، واحلاجة إىل حبثها أكرب .

 الثانية النكتة
قال املؤلف حفظه هللا يف مدخل كتابه حتت عنوان "الكتاابت السابقة" : مل ختل الساحة من مؤلفات مفيدة 

بحث واملناظرة ، وأصول احلوار ، ومناهج اجلدل ، واملوقف من أهل األهواء والبدع ، وجادة تشرح آداب ال
ومشروعية الرد عليهم إذا دعت إليه احلاجة ، إىل غري ذلك من اجلوانب املهمة اليت ترتبط هبذا املوضوع ، إال 

ها هذه الدراسة ، أن مثة جوانب ملحة حتتاج إىل إيضاح إضافة إىل ماسبق ، وهي سؤاالت أربعة جتيب عن
 وهذه السؤاالت هي :

 هل يسوغ الرد على أهل األهواء ابتداء ؟ -1
 مىت يكون الرد مشروعا ؟ -2
 ؟للرد من املؤهل  -3
 . (9)فقه الرد/. ما املنهج الصحيح يف الرد ؟  -4

اظرة ، وليس الرد أقول : مل جتب هذه الدراسة عن هذه األسئلة إال يف نوع من أنواع الرد ، وهو اجملادلة واملن
قد استوفتها الدراسات السابقة ، وليس  عن تلك األسئلة يف ابب اجملادلة واملناظرة جبميع أنواعه . واإلجابة

ا يف الدراسات السابقة غالبا . وهلذا أرى أنه كان ينبغي أن يسمي املؤلف كتابه مليف هذه الدراسة إال تلخيص 
   قه الرد" ." فقه اجملادلة واملناظرة " ، وليس "ف

إن الرد على املخالف ال ينحصر يف جمادلته ومناظرته ، بل يشمل صورا أخرى ال حيتاج فيها الراد إىل ما حيتاج 
 إليه يف اجملادلة واملناظرة . 

 قال الشيخ العالمة بكر أبوزيد رمحه هللا يف خالصة كتابه النفيس "الرد على املخالف من أصول اإلسالم " :
 ح املفاهيم وحتديدها ، هلذه األلفاظ الثالثة :"رد العامل للمخالفة" : كاآليت :خامسا : تصحي

حمل البحث ، وهو : خمالفة الشريعة من أي وجه ، بداع من شبهة ، أو حتديد مفهوم املخالفة املذمومة  -1
 شهوة ، أو شذوذ ...

إلبطال ، والتنديد بكتاب ، أو املفهوم املوسع للرد شرعا ، فليس كما يفهمه البعض من قصره على ا -2
رسالة ، بل أعم من ذلك ، فيكون : مكاتبة ، وكتابة ، ومشافهة ، وإيقاع طرف من العقوابت الشرعية  
 كالنفي ، واإلبعاد ، وإحراق الكتاب ، ومنعه من الدرس ، وسوقه إىل القضاء ؛ لينال أداب يردعه ويزجره ..

قد  كت من العلماء عن هذين الواجبني ، وهذا يقول ، وأن السا  وهبذا نستفيد ، أن هذا من العلماء يكتب
 يكون له جهد عظيم يف إضعاف البدعة ، وحماصرهتا ، وقمع حاملها ، أبي من مسالك الرد الشرعية .
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 العلماء قدرات ، وكل يزاول ما حيسن ، حسب قدرته ، فهو على ثغر حيميه من أي عدوان عليه . -3
وآخر على صاحب بدعة خفيفة ، واثلث على صاحب فسوق ، وآخر يرد على رأي فعامل يرد على ملحد ، 

شاذ ، كل هذا حسب القدرة والتأهيل . وهذا يكسب اجتناب املقولة الساذجة : "فالن يرد على شذوذ 
إىل أن قال : على كل واٍل ألمر من أمور ..فقهي ، ويرتك امللحدين ، فلماذا ال يرد عليهم ؟" وهكذا .

 بصفة خاصة ، وعلى كل مسلم بصفة عامة : إصالح احلال بنبذ البدع واألهواء ، واملخالفات املسلمني
م : منع وعلى مسؤويل التعليطبوعات : منع ما كان سبيله كذلك ، فعلى رقابة امل املذمومة ، ومنابذة أهلها :

وعلى ينهم وأخالقهم ، يف دوعلى التجارة : منع استرياد مايضر ابملسلمني التعاقد مع من كان كذلك ، 
التجار : االمتناع من املمارسة والتسويق ، واحلذر من تكثري سواد املخالفني مبزاولة بيع وشراء السلع احملرمة ، 

 ( .89-86. )الرد على املخالف للشيخ بكر /وأتجري احملالت على أصحاهبا ، وهللا أعلم 
غفر له ، فقد أصاب وصدق ، فالرد على املخالف له فلله در العالمة بكر ، ما أحسن حديثه ! رمحه هللا و 

بىن الدكتور السبت كتابه عليها ، فالرد العام حيصل بغري صور كثرية ، وال ينحصر يف اجملادلة واملناظرة اليت 
اجملادلة واملناظرة ، كأن يتكلم أحد يف بعض مسائل االعتقاد ببعض الشبه فإذا قام أحد ابلرد عليه بذكر 

اردة يف تلك املسألة ، والنصوص الدالة على وجوب التسليم للنص ومايتعلق بذلك ، والنصوص النصوص الو 
الدالة على النهي عن اخلوض يف ذلك ، وتذكريه مبقتضيات اإلميان وختويفه من هللا ، فهذا كله رد ، وهو 

ْقِضي ما ابَ  أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فقالت هلا : وقد سألت امرأة مطلوب وحسن . ُل احْلَاِئِض تـَ
كان   : قالت. َلْسُت حبَُرورِيٍَّة َوَلِكينِّ َأْسَأُل  ؟ فقالت :َأَحُرورِيٌَّة َأْنِت  : فقالت؟ الصَّْوَم وال تـَْقِضي الصَّاَلَة 

ْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّْوِم وال نـُْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّاَلِة  ائشة رضي هللا عنها فقد ردت ع . متفق عليه .ُيِصيبُـَنا ذلك فـَنـُ
رضي هللا عنه أنه َطاِرِق بن ِشَهاٍب وروى مسلم عن  على السؤال ابألصل العام ، وهو االتباع ، وهذا رد .

اَلُة قبل اخْلُْطَبِة : فقال ، فـََقاَم إليه رَُجٌل ، َأوَُّل من َبَدَأ اِبخْلُْطَبِة يوم اْلِعيِد قبل الصَّاَلِة َمْرَواُن  : قال ، الصَّ
مسعت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه ؛ َأمَّا هذا فـََقْد َقَضى ما عليه : فقال أبو َسِعيٍد ، لك قد ُتِرَك ما هنا: ال فق

ُْه بيده َفِإْن مل َيْسَتِطْع فَِبِلَساِنِه فَِإْن مل َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلكَ :" وسلم يقول  َغريِّ ْليـُ ْضَعُف  َأمن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَ
ميَاِن   ا املليء ابملخالفات واملخالفني :من واقعنمثاال وسأضرب " . اإْلِ

ِمن له شهرة واسعة يف عامل الفضائيات وحمسوب على الدعوة والدعاة زورا وهبتاان  -شاهدت أحد املبتدعة 
ت شاهدته يف إحدى القنوا –ومع األسف أن يطبل له بعض من هو حمسوب على أهل السنة واجلماعة 

مؤكدة ويستدل لذلك ابألابطيل يتكلم عن االحتفال ابملولد النبوي ، ويقرر أنه سنة يف برانمج مباشر التلفازية 
، وحيط على علماء أهل السنة القائلني ببدعية ذلك االحتفال ، ويقول كاذاب : " لقد سئل الشيخ حممد بن 

يف الوقت الذي مينع فيه من االحتفال  ، لكفأجاز ذ ،أسبوع للشيخ حممد بن عبدالوهاب  عثيمني عن إقامة
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ابملولد النبوي ، سبحان هللا ! حممد بن عبدالوهاب حتتفلون به أسبوعا ، وحممد بن عبدهللا تستكثرون علينا 
فالشيخ ابن عثيمني اشرتط يف أسبوع حممد ؛ وقد كذب  ،هكذا قال جازاه هللا "  أن َنتفل به ليلة واحدة ؟!!

ذا إمنا يقصد به التعريف هبيتكرر سنواي ، وإمنا يقام مرة واحدة وينتهي ، وذكر أن هذا بن عبدالوهاب أال 
االحتفال ابملولد ، لكن ذلك املبتدع قد نقل الفتوى هو احلال يف  الشيخ ، وال يتخذ تقراب إىل هللا كما

م هللا خريا ِمسوخة مشوهة ليلبس على الناس . واملقصود أنه اتصل بعض اإلخوة من أهل السنة جزاه
وشاركوا مبداخالت ردوا فيها على هذا املبتدع ابختصار بقدر علمهم ، وأنكروا عليه قوله ، وذكروا بعض 
مايف تلك االحتفاالت من مفاسد ، وقد حاول أن يدخل معهم يف جدال ومناظرة لكنهم مل يفعلوا ، وأهنوا  

ذا أثر يف إرابكه وإحراجه . ولو اتصل كلمتهم بعد أن حصل املقصود من التشويش على ابطله ، وكان هل
ولو اتصل عليه  .هذا املبتدع لكان يف ذلك رد آخر آخر وقرأ فتوى الشيخ ابن عثيمني ليبني كذب 

َيعلهم يقطعون اتصاله  ذكره ابهلل وأمره بتقواه وهناه عن البدعة وإضالل العباد لكن أبسلوب حسن الو آخر 
 لكان يف ذلك رد آخر .

 ى هذا املبتدع بصور أخرى من الرد ، منها :وميكن الرد عل
 أن يتكلم خطيب اجلمعة يف خطبته و إمام املسجد يف مسجده . -1
 أن يكتب أحد طلبة العلم أو املثقفني عموما يف صحيفة أو جملة أو منتدى . -2 
 أن يلقي أحد طلبة العلم درسا أو كلمة أو يعقد ندوة يف التلفاز أو اإلذاعة .  -3
 تكلم احملاضر يف شيء من حماضرته اجلامعية ، واملدرس يف أثناء حصته املدرسية .أن ي -4

ويقوم كل هؤالء ابلتنبيه على بدعية االحتفال ابملولد ، وذكر بعض األدلة وأقوال األئمة ، والتحذير من 
  االبتداع يف الدين .

تهم وتذكريهم ابهلل وختويفهم من عقابه الكتابة إىل مسؤويل القناة اليت ظهر فيها ذلك املبتدع ، ومناصح -5
 وسخطه ، ليكفوا عن نشر البدع والرتويج هلا وألهلها .

الكتابة إىل والة األمر واملسؤولني يف هذه البالد عن اإلعالم وعن التعليم وإىل كبار علماء البالد لبيان  -6
لباطل ، ليمنعوا ظهوره يف قنوات حقيقة ذلك املبتدع وحتذيرهم منه ، وذكر ماقاله يف ذلك الربانمج من ا

 اإلعالم ومؤسسات التعليم يف بالدان وقاية للمسلمني من شره .
 مناصحة دور النشر وحتذيرهم من نشر كتب هذا املبتدع ، والسيما الكتب اليت بث فيها مسومه وشره  -7
اليت ألفها العلماء يف إبطال  بعض الكتبب إليه بعثالالكتابة إىل هذا املبتدع ومناصحته وتذكريه ابهلل ، و  -8

 بدعته .
 نشر الكتب وتوزيع املطوايت اليت تبني حكم املسألة ، وتبصر الناس ابحلق . -9
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. وأكثر  كثرية ومتنوعة   ، وهي يف هذا العصر الرد على املخالف صور ووسائلماهو إال بعض تقدم  وكل ما
ادلة واملناظرة اليت ذكرها الشيخ خالد السبت يف كتابه إىل شروط وأصول اجمل تلك الوسائل ال حيتاج فيها الراد

.  
إن كثريا من املخالفات اليت حيارب هبا الدين اليوم ، واليت يراد هبا صد املسلمني عن دينهم ، وتغريب 

كالدعوة إىل التربج والسفور جمتمعاهتم خمالفات صرحية ال حيتاج املسلم إىل كثري علم ليدرك أهنا خمالفة  
ط ومزامحة النساء للرجال يف كافة امليادين ومواالة الكفار والتشبه هبم والسري يف ركاهبم وغري ذلك ، واالختال

وكل من ينعق بشيء من ذلك من أعدائنا أو ِمن جندوه خلدمتهم من أبناء جلدتنا فعلى كل قادر على أي 
: " الترد حىت تتمكن من شروط  نوع من أنواع الرد أن يرد عليه محاية للدين وإنكارا للمنكر ، وال نقول

 املناظرة واجملادلة " ، فللمناظرة أهلها ، ولسائر أنواع الرد أهله ، وعلى كل مسلم أن يقوم بواجبه جتاه دينه .
متنيت أن أرى يف كتاب "فقه الرد على املخالف " حديثا عن أنواع الرد األخرى غري املناظرة واجملادلة فتلك 

، فلو تناوهلا الدكتور خالد  الغيورين على دينهم وعقيدهتم اليوماملثقفني  إليها عامة حيتاجهي اليت األنواع 
ووضع هلا واستقصى صور الرد املمكنة ، وهي كثرية ، ،  يف هذا العصرابلبحث وربطها بواقع املخالفات 

ابملعروف والناهني  واآلمرين للدعاة، وضرب األمثلة الواقعية هلا لكان يف ذلك أعظم نفع املناسبة ضوابط ال
عن املنكر يف القيام بواجبهم يف الرد على املخالفني الذين متتلئ هبم الساحة اليوم . أما املناظرة واجملادلة فقد 

معرفة أصوهلا وشروطها وتفصيالهتا إال فئة قليلة خمتصة بذلك من طلبة العلم وال حيتاج إىل حبثا ،  أشبعت
  ك فوق ماذكر يف املصنفات اليت ألفت لذلك قدميا وحديثا .الذين ال حيتاجون إىل مزيد من ذل

 الثالثة  النكتة
فقد أكثر املؤلف حفظه هللا من النقل يف هذا الكتاب عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، واإلفادة منه ، 

 أحصيت َنو مخسني صفحة غري املقدمة والفهارس ، وقد 327تقدم ذكر أن عدد صفحات هذا الكتاب 
( من كتب شيخ اإلسالم قد أحال عليها الدكتور السبت يف كتابه ، غري الكتب 750وسبعمائة موضع )

األخرى املختصة برتمجة شيخ اإلسالم ومنهجه ، فقد أحصيت َنو سبعة عشر موضعا من اجلامع لسرية شيخ 
َنو مائة موضع من كتاب أحال عليها الدكتور السبت يف كتابه ، وأحصيت ، اإلسالم والعقود الدرية وغريها 

للدكتور عبدالرمحن احملمود أحال عليها الدكتور السبت يف كتابه . وأان ال " موقف ابن تيمية من األشاعرة " 
يف العلم ، ورسوخ القدم ، اإلمامة وهو صاحب املرتبة العلية يف ، أنكر اإلفادة من شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ليه االعتماد على أحد األئمة فينبغي تقييده به حىت يكون أصدق يف وإمنا املقصود أن الكتاب إذا غلب ع
التعبري عن مضمونه ، كأن يسمى الكتاب : فقه الرد عند اإلمام ابن تيمية ، وإن كان استعمال كلمة " الرد " 

 السابقة . النكتةتقدم ذكره يف  هنا فيه ما
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 الرابعة  النكتة
مثل جمانبة وأطال فيها ، موضوعات عامة ليست خمتصة ابلرد ذكر ب يف مواضع من كتابه املؤلفاستطرد 

السماع منهم أصال ، والذي حتدث عنه املؤلف يف ست عشرة ل األهواء وعدم اإلصغاء إليهم أو السلف أله
، فماكان ينبغي  صفحة وذكر حتذير السلف من جمالسة أهل البدع  ، فهذا موضوع عام ال خيتص ابلرد

يتعلق ابلرد ، ومن  ، وإمنا املطلوب هنا ذكر ما هذلك كتب أخرى قد خصصت ل ألن حمل؛ التطويل فيه 
 . املعلوم أن عدم جمالسة أهل البدع ال ينايف رد بدعتهم وإبطاهلا وحتذير الناس منها 

ومن ذلك حديث املؤلف عن اإلنصاف الذي استغرق ستني صفحة ، فقد أطال املؤلف فيه وذكر كثريا ِما 
منهج اإلمام ابن تيمية يف احلكم على املخالفني يف سبع وذكر ، ى الناس وتقومي األشخاص يتعلق ابحلكم عل

، وهذا يف احلقيقة موضوع مستقل قد حبث يف مؤلفات مستقلة وال ارتباط له برد املخالفة ،  عشرة صفحة 
عند الرد كما  : " ليس املقصود من ذلك أن تذكر احملاسن 223ص وقد تنبه املؤلف لذلك ، وهلذا قال يف 

قد يتوهم ، وإمنا قد نذكر احملاسن عند التقومي أو احلكم على الناس أو الطوائف أو الكتب " . وقال يف ص 
: " وكما سبق ال نقصد بذلك ذكر احلسنات عند الرد " . أقول : موضوع الكتاب يف الرد ، وليس يف  235

عن موضوع  ت تشوش ذهن القارئ وتصرفهتقومي األشخاص فلماذا االستطراد واإلطالة بذكر موضوعا
 الكتاب األصل ؟!

والتكلف واخلوض فيما ، ومن ذلك حديث املؤلف عن اتباع الرأي وحتكيمه وجعله مقدما على السمع 
فهذا موضوع عام غري خمتص ابلرد ، ،  75بداية من ص اليعين الذي استغرق َنو مخس ومخسني صفحة 

، وقد أفردت ع والعلم املذموم ، ومنهج طلب العلم ، وآداب الطلب تكلم عنه يف مباحث العلم النافويُ 
يرتبط مباشرة  لذلك مصنفات كثرية قدميا وحديثا ، فما كان ينبغي اإلطالة فيه ، وإمنا االقتصار على ما

 مبوضوع الرد ، وتوضيح تلك العالقة للقارئ .
 اخلامسة النكتة

: ماكان ابلنظر -يعين من األحوال اليت مينع فيها الرد  –الثاين  قال املؤلف حفظه هللا حتت عنوان : "االعتبار
إىل من يقوم ابلرد" : إذا كان الرد سائغا حبيث تكون املصلحة فيه غالبة ، فإن ذلك يكون متوجها ملن حتقق 
ابلعلم وتسلح به ، فهذا شرط أساس فيمن يتصدى للرد واجملادلة ليحصل املقصود من الرد ، وأما إذا كان 
الذي يقوم ابلرد ضعيف العلم ابحلجة وجواب الشبهة فإن هذا ينبغي أن ينأى بنفسه عن ذلك ملا خياف عليه 

 ،من االجنراف مع الشبهات ، وقد يكون رده ضعيفا فيتغلب صاحب الشبهة فيحصل بسبب ذلك فتنة 
ر ، وهو ضعيف اليطيق وهذا يضره ويضر املسلمني معه ، كمن يقوم من املسلمني ملبارزة علج قوي من الكفا
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ذلك ، والضعف هو الغالب على مجهور املسلمني ، ومن مث فينبغي كفهم عن التصدي للمناظرات واجملادالت 
  (.134.)فقه الرد/دينهم وآخرهتم  والردود على أهل الزيغ والضالل ؛ ألن ذلك أنفع هلم يف

أنواع الرد وهو اجملادلة واملناظرة ، فالكالم  أقول : عنوان املبحث يف الرد لكن الكالم الذي حتته عن نوع من
ذكره  يشرتط فيه ما الذي ذكره املؤلف ال ينطبق إال على هذا النوع من الرد ، أما سائر أنواع الرد فبعضها ال

 مينع منه . املؤلف ، وال
: ماكان  -د يعين من األحوال اليت مينع فيها الر  -حتت عنوان : االعتبار الثالثحفظه هللا وقال املؤلف 

ردود عليه : قد مينع الرد على املخالف ومناظرته نظرا ألمور قامت به من شأهنا أن جتعل ابلنظر إىل حال امل
املصلحة من الرد واملناظرة غري متحققة ، ومن املعلوم أنه ليس كل من نطق ابلباطل تطلب حماورته وجمادلته 

 ( .135)فقه الرد/
ادلة معه ال يعين ترك الرد عليه مطلقا ، بل يرد عليه أبنواع أخرى من الرد من أقول : عدم نفع احملاورة واجمل

ابب إنكار املنكر بشروطه . وإنكار املنكر ال يرتك بسبب عدم استجابة فاعل املنكر كما هو معروف يف 
 موضعه . 

 : -يعين الذين مينع الرد عليهم  –: ومن هؤالء املؤلف مث قال 
دل صاحب خصومة وجدال خيوض بطريقته الكالمية وأقيسته املنطقية غري مراع حرمة أوال : إذا كان اجملا

 النصوص . فمن ركب هذا املركب مل َيادل أو يناظر .
َيادل  اثنيا : أن يكون مبطال . وهذا يشمل كل من مل يقصد احلق ، وإمنا كان قصده فاسدا ، فمثل هذا ال

 ة أصناف تناوهلا ابلشرح والتوضيح ( .أو يناظر . ) وذكر املؤلف هلذا الوصف مخس
اثلثا : من َيادل يف األمور البديهية والضرورية والقضااي املسلمة . إذا كان األمر بديهيا فإن اجملادلة فيه 

 ضرب من السفه .
بينكما أعظم ِما وقع اجلدال فيه  رابعا : قد جتد أن بينك وبني الطرف اآلخر شقة واسعة من اخلالف ، وأن ما

صول اليت تنطلق منها يف جمادلته يف مسألة معينة ، فمثل هذا ال ن يكون ذلك اجملادل غري مقر ابألكأ،  
جدوى من حماورته يف تلك املسألة ، وإمنا يناقش يف إثبات أصول أخرى قبل ذلك ، أو ترتك جمادلته ابلكلية 

ن كان هبذه املثابة فإنه ليس أبهل أن واملقصود أن مجيع هؤالء َيمعهم اتباع اهلوى ، واإلعراض عن احلق ، وم
 ( . 140-135.)فقه الرد َيادل ، وال أن يرد عليه 

ذكره املؤلف يف هذا  أقول : كونه ليس أهال ألن َيادل ، ال يعين ترك الرد عليه أبنواع الرد األخرى . وكل ما
يرتك الرد عليه  املبحث الذي استغرق مخس صفحات هو فيمن يرتك جداله ، ولكن املؤلف جعله فيمن
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مصطلح اجملادلة واملناظرة ، وَها نوع من أنواع قد أكثر املؤلف يف كتابه من استعمال مطلقا ، وهذا خطأ ، و 
 الرد ، ونفي األخص اليستلزم نفي األعم .

 أن من كان هبذه املثابة ليس أبهل أن َيادل ، وال أن يرد عليه لالعتبارات التالية :املؤلف مث ذكر 
أهنم اليرجعون عن ابطلهم غالبا ، فالذي يتشاغل ابلرد على هؤالء طمعا يف هدايتهم ال شك أنه  األول :

واهم ، ألن هؤالء ال يرجعون عن ابطلهم الذي أشربوه ، بل يدعون هللا أن يثبتهم عليه ، خبالف أهل املعصية 
تابتهم وإال عوقبوا مبا يليق أبمثاهلم ؛ ولذا ترك السلف رضي هللا عنهم جمادلتهم استبعادا لرجوعهم ، ورأوا است

 ( .143-142.)فقه الرد/
أقول : للرد على املخالف غاايت عدة ، ال تنحصر يف إرجاعه عن ابطله فقط ، فال يرتك الرد لعدم تتحقق 

د هذه الغاية .وقد استدل املؤلف على ترك الرد عليه أبن السلف تركوا جمادلته ، وترك اجملادلة ال يعين ترك الر 
نقل املؤلف عن السلف أهنم عدلوا إليهما ، فهم مل يرتكوا  نذيلأبنواعه األخرى ، ومنها االستتابة ، والعقاب ال

 وإمنا تركوا نوعا من أنواعه ، وهو اجملادلة .، الرد مطلقا 
 مث ذكر املؤلف املفاسد املرتتبة على جمادلة من اليرجع عن ابطله ، ومنها :

 واجلدل إىل مغالبة يطلب فيها كل طرف الظهور على اآلخر فحسب .حتول مسار املناظرة  -1
 الدخول يف دائرة املراء العقيم . -2
 أنه قد اليسلم من شبههم . -3
 أنه قد يقع يف شيء من التكلف لرد ابطلهم . -4
 أن ذلك يشغله عما هو بصدده من العلم والعمل . -5
 أن يف الرد عليهم تروَيا لباطلهم .  -6

ر االعتبار الثاين الذي يرتك الرد واجملادلة ألجله ، وهو أن ذلك مناف للمقصود من إغفاهلم وهجرهم مث ذك
 ( .154-141/)فقه الرد. وهتميشهم 

أقول : قد أطال املؤلف يف توضيح هذه املفاسد يف َنو أربع عشرة صفحة ، وكلها يف نوع من أنواع الرد ، 
 وهو اجملادلة واملناظرة .

ؤلف : فإن هؤالء مجيعا ال يلتفت إليهم ، وإمنا الواجب زجرهم وتعزيرهم وأتديبهم مبا يليق أبمثاهلم ، مث قال امل
ويردعهم عن غيهم مىت أمكن ذلك ، وأما الرد واملناظرة فال مكان هلما هنا ؛ لكون هؤالء غري مريدين للحق 

 فيكون الرد متعينا لوجود مصلحة ، ومن مث فإن األصل عدم جمادلتهم ، لكن هناك حاالت ميكن أن تستثىن
 راجحة دون قصد هداية اجملادل أو املردود عليه ، فمن ذلك :

 كسر املبطل وتعريته .  -1
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 إذا ذاعت الشبهة وانتشرت . -2
 ( .157-154.  )فقه الرد/مييز ما فيها من ابطل  من الإذا طرحت الشبهة مبحضر  -3

الرد على املخالف ، لكن املؤلف مل يعنت ببياهنا وبيان كيفية أقول : الزجر والتعزير والتأديب من أنواع 
 االستفادة منها .

واحلاالت اليت استثناها املؤلف تكلم عنها ابختصار شديد ، ومل يبني هل يرخص يف اجلدال واملناظرة يف هذه 
اظر تلك املفاسد إذا ولو أدت إىل املفاسد اليت ذكرها سابقا ، ومل يذكر كيف يتالىف اجملادل واملن، احلاالت 

اضطر إىل اجملادلة واملناظرة يف احلاالت اليت ذكرها ، وكل هذه مسائل مهمة متعلقة مبوضوع البحث ، وال 
 يكتمل بغري بياهنا ، ومل يذكرها املؤلف .

مث قال املؤلف حفظه هللا حتت عنوان " من الذي يتوىل الرد ؟ " : إذا تقرر أن الرد مطلوب حيث كانت 
ة مقتضية له فليس ذلك يعين أن الباب مفتوح يف ذلك لكل أحد ، وإمنا يكون ذلك ملن هو أهل هلذه املصلح

 املهمة ِمن استجمع ثالثة شروط :
األول : التمكن يف الباب الذي يناظر أو يرد أو َيادل فيه . وذلك أن املناظرة واجملادلة إذا كانت صادرة 

 ليت َيادل فيها فإهنا تضر وال تنفع .عمن ال حتقيق له وال دراية يف القضية ا
 الثاين : أن يكون علمه صحيحا .

الثالث : أن يكون له قدرة على اجلدل واملناظرة . من املعلوم أن اجلدال واملناظرة فن الحيسنه كل أحد ، ويف 
رك يف دا نالوقت الذي نوجب على املناظر أو املتصدي للمجادلة أن يكون عاملا ابلباب الذي َيادل فيه فإنن

 يعين أن يكون صاحبه قادرا على اإلفحام واملناظرة .. الوقت نفسه أن التمكن يف العلم ال
 ( .170-165)فقه الرد/

أقول : قد تناول املؤلف األمور املذكورة ابلشرح والتوضيح ، وغالب ماذكره خيتص ابجلدال واملناظرة ، وال 
 يشمل سائر أنواع الرد .

، واستغرق حديثه فيه  " ماينبغي أن يتحلى به من توىل الرد واجملادلة فصال بعنوان "د املؤلف حفظه هللامث عق
خيرج غالبا عن أمور ختتص ابجملادلة واملناظرة دون سائر أنواع الرد أو  ذكره فيه ال َنو مائة صفحة ، وكل ما

م عموما ، وهلذا فإن كثريا ِما أهنا آداب عامة ال ختتص ابلرد بسائر أنواعه ، وإمنا هي مطلوبة من طالب العل
والكتب اليت حتدثت عن وأدب اخلالف ، ذكره مذكور يف الكتب اليت حتدثت عن آداب طلب العلم ، 

وحق املسلم على املسلم ، والكتب اليت حتدثت عن منهج تقومي األشخاص واحلكم ، األخالق اإلسالمية 
ومع ذلك أطال املؤلف يف  كتب خصصت لذلك ،  عليهم ، وهي مسائل ال ختتص ابلرد ، وقد مت حبثها يف

 بياهنا . 
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ثنيت عشرة مث عقد املؤلف حفظه هللا فصال بعنوان "املقومات األساسية املشرتكة للجدال املثمر" ، استغرق ا
يتعلق ابجلدال املثمر ، وهذا نوع من أنواع الرد  مطابقا لعنوان املبحث ، وهو ما صفحة ، وكان كالمه فيه

 ائر أنواع الرد .واليشمل س
خيتص  ن مخسني صفحة ، وأغلب ماذكره فيهمث عقد املؤلف فصال بعنوان "منهج الرد" ، استغرق أكثر م

ابجلدل واملناظرة ، وال يشمل سائر أنواع الرد ، وذكر أمورا عامة تتعلق بتقومي األشخاص واحلكم عليهم ، 
غري جمال الرد أيضا ، وقد استوىف أهل العلم الكالم  وهي أمور ال ختتص ابلرد وأنواعه ، وإمنا هي مطلوبة يف

 عليها يف مظاهنا ، فماكان ينبغي اإلطالة فيها .
  السادسة النكتة

ومع ذلك كله مل يعدم الناس يف مجيع تلك األعصار من بقااي من أهل العلم يدعون :  حفظه هللا  قال املؤلف
يون بكتاب هللا املوتى ، ويبصرون بنور هللا أهل العمى من ضل إىل اهلدى ، ويصربون منهم على األذى ، وحي

، وينفون عن كتاب هللا حتريف الغالني ، وانتحال املبطلني ، وأتويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة ، 
جممعون على مفارقة الكتاب يقولون على ، خمالفون للكتاب ، فهم خمتلفون يف الكتاب ، عقال الفتنة وأطلقوا 

وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون ، يتكلمون ابملتشابه من الكالم ، ويف كتاب هللا بغري علم ، ويف هللا ، هللا 
وكم من ضال  اه أولئك األئمة األعالم ،قد أحي  -من هؤالء ومن أتثر هبم  – فكم من قتيل إلبليس، عليهم 

 !هم وأقبح أثر الناس علي، فما أحسن أثرهم على الناس ، اتئه قد هدوه 
وَيرون ذلك كله على قاعدة  ،وأهلها ، ومن املعلوم عرب القرون أن العلماء هم الذين كانوا يتصدون لألهواء 

( 6)فقه الرد/مع بيان احلق ، ا ، ويعرضون عن ذلك أحياان أخرى املصاحل واملفاسد ، فنجدهم يقومون ابلرد حين
. 

من العصور كان منهم من يتوىل أتليف الردود على إن كان مقصود املؤلف أن العلماء يف أي عصر أقول : 
أهل األهواء ، ومنهم من يعرض عن ذلك ، فهذا صحيح ، فال َيب على مجيع علماء الزمن أن يؤلف كل 

تفاوتون يف اختصاصاهتم ، والسيما أن العلماء ممنهم يف ذلك ، وقد حصل املقصود بتأليف بعضهم  
 الثانية . النكتةبكر يف هذا يف  وقدراهتم ، وقد تقدم ذكر كالم الشيخ

إن كان مقصود املؤلف حفظه هللا هبذا الكالم أن مجيع العلماء يف عصر من العصور يعرضون عن الرد فهذا و 
، وال أتصور أن هناك بدعة ظهرت يف زمن ، على ذلك مل أيت املؤلف حفظه هللا بشواهد غري صحيح ، و 

 الفبعض علماء ذلك الزمن عن الرد عليها  وأما إعراض من .لرد عليها مجيع علماء ذلك الز وأعرض عن ا
 يعين تعميم احلكم على مجيع علماء ذلك الزمن .
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 ون عن الرد أحياان مع بيان احلق ، فقد ذكر أن العلماء كانوا يعرض من التناقض املؤلف شيئا كالممث إن يف  
 يعد ردا على من يقول خبالفه ؟! فهل بيان احلق ال

ذكره املؤلف يف أول كالمه من  علماء يعرضون عن الرد على األهواء وأهلها أحياان فهذا يناقض ماوإذا كان ال
بقااي من أهل العلم ينفون عن كتاب هللا حتريف الغالني ، وانتحال  وايف مجيع تلك األعصار مل يعدم الناس أن

 . الفتنة عقالاملبطلني ، وأتويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا 
علماء األمة يف مجيع العصور مل خيلوا بواجبهم يف الرد على األهواء وأهلها ، بل قاموا بذلك أن والصواب 

 بردود يرد فمنهم منيناسب املقام ،  تقتضيه املصلحة وما خري قيام ، وإمنا تنوعت أساليب ردهم ، حبسب ما
دون تعريض أبحد أو بيان احلق ع أخرى من الرد لنوا أب منهم من يعدل عن ذلك ، ويكتفيصرحية مباشرة ، و 

تقتضيه  يفعل هذا أحياان ، وهذا أحياان ، حسب ما ، ومنهم منبعينه  اأحد بذلك إشارة إىل أنه قصد
 املصلحة الشرعية .

 وانل منه فقلت، فوقع فيه ] يعين املعتزيل[ ، فذكر عمرو بن عبيد ، جلست إىل قتادة  :عاصم األحول قال 
أوال تدري أن الرجل إذا ابتدع  ، اي أحول: فقال  ؟! أال أرى العلماء يقع بعضهم يف بعض، اخلطاب أاب  :

 ( .5/97الكامل يف ضعفاء الرجال  .) بغي هلا أن تذكر حىت حيذرنبدعة ي
ويبينون ، يردون على املتخرصني ، وهللا سبحانه ال خيلي الزمان من أقوام قوام بشرعه وقال ابن اجلوزي : 

 ( .401/تلبيس إبليس ).  لط الغالطنيغ
 أوجب هللا على العلماء إعزاز الدين وإذالل املبتدعني  ونقل مرعي الكرمي عن العز بن عبدالسالم قوله : 

سالح العامل علمه ولسانه كما أن سالح امللك سيفه وسنانه فكما ال َيوز للملوك إغماد أسلحتهم عن ف
ماء إغماد ألسنتهم عن الزائغني واملبتدعني فمن انضل عن هللا وأظهر دين هللا  امللحدين واملشركني ال َيوز للعل

 (.223.) شفاء الصدور/عزه بعزه الذي ال يضام يو ، بعينه اليت ال تنام تعاىل كان جديرا أن حيرسه هللا 
دات املخالفة عباومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة أو ال وقال اإلمام ابن تيمية :

 : محد بن حنبلواجب ابتفاق املسلمني حىت قيل أل ن بيان حاهلم وحتذير األمة منهمإف؛ للكتاب والسنة 
منا هو إم وصلى واعتكف فذا قا: إفقال ؟ ليك أو يتكلم يف أهل البدع إويعتكف أحب  يالرجل يصوم ويصل

فبني أن نفع هذا عام للمسلمني يف . فضل هذا أ، ا هو للمسلمني إمنذا تكلم يف أهل البدع فإو ، لنفسه 
هؤالء وعدواهنم  ي ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغذ تطهري سبيل هللا؛ إيف سبيل هللا  دينهم من جنس اجلهاد

على ذلك واجب على الكفاية ابتفاق املسلمني ولوال من يقيمه هللا لدفع ضرر هؤالء لفسد الدين وكان 
فسدوا القلوب وما فيها من ذا استولوا مل يإن هؤالء إالعدو من أهل احلرب فاد استيالء فساده أعظم من فس

 ( .28/231جمموع الفتاوى ).وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ، ال تبعا إالدين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



* MERGEFORMAT \PAGE    - 0 - 

 

وهم ملا ، هل الباطل من الباطل ويرده أملا يف كالم  مة وهلل احلمد مل يزل فيها من يتفطنهذه األوقال أيضا : 
 . م هللا به يتوافقون يف قبول احلق ورد الباطل رأاي ورواية من غري تشاعر وال تواطؤ هداه

 ( .9/233جمموع الفتاوى  )
وقال العالمة صاحل الفوزان : مازال أهل السنة واجلماعة يردون على املبتدعة ، وينكرون عليهم بدعهم ، 

فحم ، حيث والسنة ، وهو املنهج املقنع املومينعوهنم من مزاولتها . منهجهم يف ذلك مبين على الكتاب 
يوردون شبه املبتدعة وينقضوهنا ، ويستدلون ابلكتاب والسنة على وجوب التمسك ابلسنن ، والنهي عن 
البدع واحملداثت . وقد ألفوا املؤلفات الكثرية يف ذلك ، وردوا يف كتب العقائد على الشيعة واخلوارج واجلهمية 

وال يزال  قيدة ، وألفوا كتبا خاصة يف ذلك  مقاالهتم املبتدعة يف أصول اإلميان ، والعواملعتزلة واألشاعرة يف
ينكرون البدع ويردون على املبتدعة من خالل الصحف واجملالت واإلذاعات  –واحلمد هلل  –علماء املسلمني 

لقضاء على البدع وقمع واحملاضرات ، ِما له كبري األثر يف توعية املسلمني وا، وخطب اجلمع ، والندوات ، 
 ( .23-19. )البدعة للفوزان /املبتدعني 

 السابعة النكتة
ومراده املبالغة يف إبطال قول أو قال املؤلف حفظه هللا : الواحد منهم ]يعين السلف[ قد يقول الكلمة ، 

د بن دون قصد الشناعة على نفس الراوي أو القائل املعني ، ويدل على ذلك ما وقع ألمحتكذيب رواية 
زاهر)أيب األزهر النيسابوري( رمحه هللا فقد روى عنه األكابر ، وحدث ببغداد يف حياة حيىي بن معني فكتب 

قال ؛ األزهر قد حدث به  كان أبو،  عنه أهلها ، ومع ذلك فإنه ملا بلغ حيىي بن معني حديث يف الفضائل 
أبو األزهر  فقام؟ لرزاق هبذا احلديث من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث عن عبد ا حيىي بن معني :

 ( .10)فقه الرد/ ... ما إنك لست بكذابأ : وقال، فتبسم حيىي بن معني !! ان أهو ذا  : فقال
 ففي القصة أن ابن معني قالأن راوي احلديث هو أبو األزهر ،  أقول : إمنا قال ابن معني ذلك قبل أن يعرف

بن الشرقي : اوقال : الذنب لغريك يف هذا احلديث . قال ، ه وتعجب من سالمت، : أما إنك لست بكذاب 
هو حديث ابطل ، والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي ، وكان معمر ميكنه من كتبه ، فأدخل عليه 

 هذا احلديث .
ارة وإمنا يستقيم استدالل املؤلف هبذه القصة لو أن ابن معني قال أليب األزهر : أان ما قصدت هبذه العب

 تكذيبك . لكنه مل يقل ذلك ، وإمنا تراجع عن إطالق الكذب عليه ، وذكر أن العهدة فيه على غريه .
مث قال املؤلف يف احلاشية : ويشبه هذا ما قاله اإلمام مسلم رمحه هللا يف مقدمة صحيحه يف الرد على من 

. وقد فهم بعضهم منه أنه أراد الرد  يشرتط اللقي بني الراوي وشيخه الذي روى عنه دون االكتفاء ابملعاصرة
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على شيخه البخاري ، وشيخ البخاري ، وهو ابن املديين ، وميكن أن حيمل ذلك على ما ذكرت أعاله وهللا 
 ( .10.)فقه الرد/أعلم 

فمسلم حني كتب ما كتب مل يكن يعلم أن هذا املذهب  ؛ أقول : ال أوافق املؤلف حفظه هللا على ماذكره 
)انظر قرة عني احملتاج ي وابن املديين ؛ ألنه فرغ من أتليف الكتاب قبل لقائه البخاري .مذهب البخار 

واألوصاف اليت ذكرها لقائل ذلك القول ال ميكن إطالقها على البخاري وال ابن املديين فقد  ،( 2/346لإلتيويب
 قال مسلم : 

وتسقيمها بقول لو ضربنا عن وقد تكلم بعض منتحلي احلديث من أهل عصران يف تصحيح األسانيد " 
إذ اإلعراض عن القول املطرح أحرى إلماتته ؛ حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأاي متينا ومذهبا صحيحا 

غري أان ملا ختوفنا من شرور العواقب ؛ وأجدر أن ال يكون ذلك تنبيها للجهال عليه ، وإمخال ذكر قائله 
ىل اعتقاد خطأ املخطئني واألقوال الساقطة عند العلماء رأينا واغرتار اجلهلة مبحداثت األمور وإسراعهم إ

ورد مقالته بقدر ما يليق هبا من الرد أجدى على األانم وأمحد للعاقبة إن شاء هللا . ، الكشف عن فساد قوله 
 وزعم القائل الذي افتتحنا الكالم على احلكاية عن قوله واإلخبار عن سوء رويته ...

 إىل أن قال : 
هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه يف توهني احلديث ابلعلة اليت وصف أقل من أن يعرج عليه وكان 

، إذ كان قوال حمداث وكالما خلفا مل يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف ؛ ويثار ذكره 
وهللا املستعان على ، در الذي وصفناه إذ كان قدر املقالة وقائلها الق؛ فال حاجة بنا يف رده أبكثر ِما شرحنا 

 ." وعليه التكالن ، دفع ما خالف مذهب العلماء 
 وهو يعلم منزلتهما .، فهذه أوصاف ال ميكن أن يطلقها مسلم على البخاري وال ابن املديين 

إبمام يف قال الشيخ اإلتيويب : وقال الشيخ حممد زكراي الكاندهلوي مؤيدا أن مسلما مسع هذا القول ِمن ليس 
فإنه بعيد منه أن يرد على شيخه  –أي مسلم  –العلم ، أو احلديث مانصه : وهو الذي يليق بشأن املؤلف 

أمري املؤمنني يف احلديث اإلمام البخاري على أبلغ وجه وآكده حبيث َيرتئ على جتهيله ، وإخراجه عن زمرة 
فهذا إساءة  –لسنة كمااشتهر على األ  –خبصوصه  أهل العلم ، فالقول أبنه أراد به الرد على اإلمام البخاري

خيفى . وهللا تعاىل أعلم . وهو حبث نفيس جدا . واحلاصل أن مسلما مل يرد البخاري  الظن ابملصنف كما ال
 وال له شأن يف حتقيق علم احلديث .وال ابن املديين ، بل أراد من ليس له رسوخ يف العلم ، 

   ( .2/365)قرة عني احملتاج  
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السلف  بعض فيما ذكره مسلم هنا بيان غايته من الرد على ذلك القول ، وهو كالم رائع يف أسباب تركو 
يف  الرد الصريح على بعض املقاالت ، وأسباب الرد على أخرى ، فليت املؤلف يضمه إىل موضعه من كتابه

 . " حتت العنوان الذي ذكره هناك ، وهو " أن يف الرد عليهم تروَيا لباطلهم 151ص 
 تنبيه 

ومراده املبالغة يف ماذكره هنا من أن بعض السلف قد يقول الكلمة ، يف إمكان املؤلف أن يستدل على 
بقول مسلم يف مقدمة  دون قصد الشناعة على نفس الراوي أو القائل املعنيإبطال قول أو تكذيب رواية 

ب منهم يف احلديث . وقوله :مل تر أهل القطان : مل نر الصاحلني يف شيء أكذحيىي صحيحه تعليقا على قول 
َيري الكذب على لساهنم وال يتعمدون  : اخلري يف شيء أكذب منهم يف احلديث . قال مسلم : يقول

 فهذا أدل على القاعدة اليت ذكرها من قصة ابن معني . وهللا أعلم . الكذب .
 الثامنة النكتة

مهم مراعني بذلك الفوارق املكانية ، ولذا مل يقولوا هبجر قال املؤلف حفظه هللا : كان السلف يفرقون يف أحكا
من رمي ابلتشيع يف الكوفة ، أو رمي ابلقول ابلقدر يف البصرة ، وذلك لغلبة التشيع على الكوفة ، وغلبة 

، وكذا التنجيم يف خراسان ، وسئل أمحد عن إظهار العداوة ملن يقول : القول ابلقدر على البصرة آنذاك 
لوق ؟ فقال : أهل خراسان ال يقوون هبم . وكانت معاملته إايهم يف احملنة : الدفع ابليت هي أحسن القرآن خم

 ن رمحه هللا يقول :" لوتركنا الرواية عن القدرية لرتكناها عن أكثر أهل البصرة " .ا، وك
 ( .10)فقه الرد/

يعين  ألخرى ، فإذا ترك اهلجر لسبب ، فالأقول : اهلجر نوع من أنواع الرد ، وال تالزم بينه وبني أنواع الرد ا
 وال هتجره ، وقد ترد عليه،  برد صريح مباشر يبني خطأه قد ترد على شخصهذا ترك أنواع الرد األخرى ، و 

 .لكن هتجره ردا صرحيا وهتجره ، وقد ال ترد عليه  بذلك
ني الذين رووا عن املبتدعة يردون تعين عدم الرد عليهم ، وهلذا وجدان أئمة احملدث والرواية عن املبتدعة ال

 عليهم بردود صرحية بينوا فيها بطالن بدعتهم وحذروا الناس منها .
فقد سأل إسحاق الكوسج اإلمام أمحد رمحه هللا فقال له وأحب أن أوضح ماذكره املؤلف عن أهل خراسان ، 

جُر الرجُل على بغِض أصحاِب أيب املُرجئ إن كان داعًيا ؟ قال : إي وهللا ، يقصى وَيفى . قـُْلُت : يُؤ : 
 حنيفَة ؟ قَاَل : إي وهللِا . قـُْلُت : َمن يقوُل : القرآن خملوق ؟ قَاَل : أحلق به كل بلية . قـُْلُت : يقال له : 

َقاَل : أهل  هبم  . قـُْلُت : فتظهُر العداوة هلم أو تداريهم ؟ وكل بلية كل شر  ،قَاَل : إي  وهللا ) ك ف ر ( ؟ 
 (565 /2مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وابن راهويه  . ) ال يقوون هبم ، يقول كأن املداراةخراسان 
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ألهنم اليقدرون على هجرهم ، وقد وضح فاإلمام أمحد التمس العذر ألهل خراسان يف عدم هجرهم اجلهمية 
ذا إوون ابجلهمية فهنم مل يكونوا يقأذ ذاك إكما ذكره أمحد عن أهل خراسان  هذا اإلمام ابن تيمية فقال :

وكان مداراهتم فيه دفع الضرر عن املؤمن ، ظهار العداوة هلم سقط األمر بفعل هذه احلسنة إعجزوا عن 
 ( .28/212.)جمموع الفتاوى ي ن يكون فيه أتليف الفاجر القو أولعله ، الضعيف 
 التاسعة  النكتة

تقتضيه أحواهلم ، وهلذا كان اإلمام أمحد يفرق  على ما يفرقون بني األشخاص ]يعين السلف[قال املؤلف : أهنم 
يف احلكم بني أصحاب املقالة الواحدة ، فال حيكم على العامي اجلاهل كما حيكم على غريه ؛ ولذا مل يكفر 
املعتصم مثال ؛ بل عفا عنه كما هو معلوم ، كما عفا شيخ اإلسالم رمحه هللا وهو يف مرض الوفاة عن امللك 

على افقتكم و  ه لكونه فعل ذلك مقلدا غريه ، وكان رمحه هللا يقول خلصومه :" لوالناصر من حبسه إاي
ماتقولونه لكنت كافرا مريدا" مع أنه مل يكفرهم لكوهنم مل يعلموا من شناعة مقالتهم وبطالهنا وسوء لوازمها 

 ( .11. )فقه الرد/ماعلمه منها 
عفا عن أعدائه من وهلذا فإن اإلمام ابن تيمية الذي أقول : ال تالزم بني الرد على املخالف والعفو عنه ، 

مل يرتك الرد عليهم بردود كثرية  ( 18-16يف ص )  وأطال يف ذكر صور عفوه املبتدعة كما ذكر املؤلف ذلك
  بني فيها بطالن بدعهم .، طويلة عظيمة 

سعد بن عبيدة أن  مارواهوذكر املؤلف حفظه هللا يف احلاشية مثاال على تفريق السلف بني األشخاص ، وهو 
إال النار ، قال : ال ؟ أملن قتل مؤمنا توبة  : فجاءه رجل فسأله. ابن عباس كان يقول : ملن قتل مؤمنا توبة 
فما شأن ، كنت تفتينا أن ملن قتل مؤمنا توبة مقبولة ،  هكذا تفتينا  فلما قام الرجل قال له جلساؤه : ما كنتَ 

 .فوجدوه كذلك ، فبعثوا يف أثره  . يغضب يريد أن يقتل مؤمنا جالقال : إين أظنه ر ؟ هذا اليوم 
  . فإذا ابتلي رجل قالوا له : تب .توبة له  إذا سئلوا قالوا : القال سفيان : كان أهل العلم 

، وإمنا هو يف موضوع الفتوى  وهو الرد على املخالفهذا مثال ال عالقة له مبوضوع البحث ؛ أقول :  
  وطريقتها .

إن ذكر املثالني عن ابن عباس وعن سفيان يف توبة القاتل قد يفهم منه قارىء أن الفتوى تتغري بتغري  مث
املصلحة ، وإن كان ذلك خمالفا النص . وهذا مثل القصة الباطلة اليت تذكر يف كثري من كتب األصول وغريها 

 . قال الغزايل : 
ر نكِ فلما أُ ، إن عليك صوم شهرين متتابعني : " ضان قول بعض العلماء لبعض امللوك ملا جامع يف هنار رم

عليه حيث مل أيمره إبعتاق رقبة مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة يف 
فهذا قول ابطل وخمالف لنص الكتاب  " لينزجر به؛ فكانت املصلحة يف إَياب الصوم ، جنب قضاء شهوته 
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الباب يؤدي إىل تغيري مجيع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغري األحوال مث إذا عرف  وفتح هذا، ابملصلحة 
وظنوا أن كل ما يفتون به فهو حتريف من جهتهم ، ذلك من صنيع العلماء مل حتصل الثقة للملوك بفتواهم 

 .(1/174)املستصفى .  ابلرأي
فاسد . وطريق زجر مثله أن نبني له أن قال صاحب شفاء الغليل : فأما ما ختيله هذا املفيت من الزجر ف

فإن تراب األرض لو انقلب ذهبا لو أنفقه مل يقابل جرميته يف هتك حرمة ؛ الكفارات ليست ِمحقات للذنوب 
 . وهلم جرا إىل بيان ما يتعرض له من سخط هللا تعاىل والئمته، شهر هللا تعاىل املعظم 

 ( .7/176)انظر قصص التثبت ملشهور سلمان 
ا الباب فالبد من التنبه لذلك ، علما أن أصح ا املؤلف بال تعليق قد يفتحان هذثاالن اللذان ذكرَهفامل

 .أنه يرى أن القاتل ال توبة له كما ثبت ذلك يف الصحيحني عنه الرواايت وأشهرها عن ابن عباس تفيد
إذ مل ؛  أخشى من انقطاعها فرجاهلا ثقات لكنيناليت ذكرها املؤلف سعد بن عبيدة عن ابن عباس رواية وأما 

تعارض الرواية  عبيدة روى عن ابن عباس ، وعلى فرض صحتها فهي البن أجد يف كتب الرتاجم أن سعد 
املشهورة ، فهو يرى أن القاتل عمدا ال توبة له ، والذي جاءه يسأله كان يريد أن يقتل مؤمنا عمدا فأفتاه 

 وأما قول سفيان املذكور فال فمحمولة على القاتل غري املتعمد . أبنه التوبة له ، وأما فتواه أبن له توبة ،
، وله ( 4/1348)يثبت عنه لضعف السند كما بني ذلك الدكتور سعد احلميد يف حتقيق سنن سعيد بن منصور 

وإن   ق ،وال ترخص له لكي يفر ، فإذا جاءك من مل يقتل فشدد عليه لفظ آخر ذكره السيوطي ، وهو : " 
، وقد ذكره املؤلف ، وهذا اللفظ  (4/606)الدر املنثور "  فسألك فأخربه لعله يتوب وال تؤيسه كان ِمن قتل

وهل   الكذب عليه بذكر حكم غري صحيح يعين وهذا ال أوىل فيشدد عليه وخيوف من غضب هللا وعقابه ،
غيري دينه مراعاة وتعدمت وسائل الوعظ والزجر لرد من ينوي فعل الشر ، ومل يبق إال الكذب على هللا ، 

وهل يكفي وجود االحتمال  اد السائل ، أهو خترص ابلغيب ؟ !مث ما الذي يدري املفيت مبر  للمصلحة ؟ ! 
 فسدة يف تغيري الدين ؟!الرتكاب تلك امل

 
 
 

 العاشرة النكتة
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ال إري ذلك د وغقامة الواجبات من العلم واجلهاإذا تعذر إف نقال عن اإلمام ابن تيمية :"قال املؤلف حفظه هللا 
مبن فيه بدعة مضرهتا دون مضرة ترك ذلك الواجب كان حتصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه 

 ( .12.)فقه الرد/...."  خريا من العكس
 أقول : ترك بعض أنواع الرد ملصلحة راجحة ال يقتضي ترك سائر أنواع الرد األخرى .

 احلادية عشرة النكتة
وسئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن رجل يشرتي بقال  األبواب .: وهكذا يف كثري من  حفظه هللا قال املؤلف

إبراهيم بن أيب  هإن : قيل له؟! إيش هذه املسائل : أمحد اإلمام فقال !! ربط هبا البقل ياليت ويشرتط اخلوصة 
 ( .13.)فقه الرد/ هذا يشبه ذاك، إن كان إبراهيم بن أيب نعيم فنعم  : فقال !!نعيم 

العلمية يف  األبوابال عالقة له ابلرد على املخالف . وأما سرد طريقة السلف يف يف الورع ، أقول : هذا مثال 
؛ الختالف األبواب  ففيه نظرقياسا عليه على املخالف لتقرير طريقتهم يف الرد  التفريق بني األشخاص

 طريقتهم يف الرد على املخالف .بعضها على بعض مع اختالف طريقتهم فيها عن فال يقاس واملوضوعات 
 الثانية عشرة النكتة

قال املؤلف حفظه هللا : إذا تقرر أن املوقف العملي يتغري حبسب الشخص أو الطائفة أو املكان ، فكذلك 
جنده يتغري من عصر آلخر ، إذ من اخلطأ أن يكون التعامل مع املخالفني يف هذا العصر كما لو كانوا يف زمن 

يواجهون االَنراف يف  –رمحهم هللا  –شدين ، أو حىت القرون املفضلة ، وليس خباف أن العلماء اخللفاء الرا
بداايته مواجهة صارمة ، ويغلظون القول يف حق أهل األهواء والبدع ، كل ذلك من أجل كبتهم ، وإجهاض 

اه البدع وأهلها ، فضال وقد حفظت لنا املصنفات كثريا من مواقفهم ومقاالهتم الصارمة جت ابطلهم يف مهده .
 ( .13)فقه الرد/. عن األمور األخرى املستجدة اليت يتخوفون من كوهنا جتلب مفسدة 

نوع املخالفة ، ومنزلة فالتعامل مع املخالف خيتلف ابختالف أقول : هذا التعميم واإلطالق فيه نظر ، 
يف هذا  لو وقعتهناك خمالفات شك أن  وال.  مبا يستحقه على خمالفتهاملخالف ، والقدرة على التعامل معه 

ينبغي أن يشدد يف الرد على أصحاهبا أبكثر ِما لوكانوا يف زمن اخللفاء الراشدين والقرون املفضلة إنه فالعصر 
 . 

نكاح املتعة ، ويفيت به ، خمالفا بذلك مجهور  مثال ذلك أن ابن عباس رضي هللا عنهما كان يرى جواز
فهل إذا جاء أحد ِمن ينتسب إىل السنة يف هذا العصر فتبىن هذا القول وصار  الصحابة رضي هللا عنهم ،

ألن ؛ يفيت به ، أيكون التعامل معه كالتعامل مع ابن عباس يف ذلك العصر ؟ الشك أن التعامل معه أشد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



* MERGEFORMAT \PAGE    - 0 - 

 

ف مسعود رضي هللا عنه يف املصاحفعله أشنع وأقبح وإن كانت صورة املسألة واحدة . وكذلك خمالفة ابن 
 .حف اليت اعتمدها اورفضه االنصياع ألمر عثمان رضي هللا عنه يف حتريق ماعدا املص

 وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه ، خيالف مصحف اجلمهور  ]يعين ابن مسعود[ كان مصحفهقال النووي :  
علوا وطلبوا مصحفه أن حيرقوه كما ف، وأمروه برتك مصحفه ومبوافقة مصحف اجلمهور ، فأنكر عليه الناس 

يعين  {ومن يغلل أيت مبا غل يوم القيامة}أي اكتموها  " غلوا مصاحفكم" : صحابهوقال أل، فامتنع ، بغريه 
ومن هو الذي : نكار كم بذلك شرفا مث قال على سبيل اإلوكفى ل، فإذا غللتموها جئتم هبا يوم القيامة 

شرح النووي على )هللا صلى هللا عليه وسلم  وأترك مصحفي الذي أخذته من يف رسول، أتمرونين أن آخذ بقراءته 
 ( .16/16 صحيح مسلم

فلو خرج أحد يف هذا العصر يريد نشر أحد املصاحف املخالفة للمصحف العثماين ، واعتماده يف القراءة 
فهل سيكون التعامل معه مثل التعامل مع ابن مسعود رضي هللا عنه يف ذلك العصر ؟ اللهم ال ، وإمنا سيكون 

 مل معه أشد وأنكى .التعا
، فعائشة رضي هللا عنها كانت ترى ثبوت احلرمة برضاع الرجل البالغ  ومن األمثلة الواقعة مسألة رضاع الكبري 

وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعني وعلماء األمصار إىل اآلن كما تثبت برضاع الطفل ، قال النووي : 
وعن ، ثالث سنني  : وقال زفر، سنتني ونصف : إال أاب حنيفة فقال ال إبرضاع من له دون سنتني إال يثبت : 

 ( .10/30شرح النووي على صحيح مسلم  .) سنتني وأايم: مالك رواية 
َفَأَخَذْت ِبَذِلَك َعاِئَشُة ُأمُّ اْلُمْؤِمِننَي ِفيَمْن كانت حتُِبُّ َأْن َيْدُخَل عليها ِمَن الرَِّجاِل قال عروة بن الزبري : 

يِق َوبـََناِت َأِخيَها َأْن يـُْرِضْعَن من َأَحبَّْت َأْن َفكَ  دِّ َها ُأمَّ ُكْلُثوٍم ِبْنَت أيب َبْكٍر الصِّ َيْدُخَل عليها ِمَن اَنْت أتَُْمُر ُأْختـَ
ْلنَ  َوَأََب َساِئُر َأْزَواِج النيب صلى هللا عليه وسلم َأْن َيْدُخَل َعَلْيِهنَّ ِبِتْلَك الرََّضاَعةِ ، الرَِّجاِل   : َأَحٌد ِمَن الناس َوقـُ
ما نـََرى الذي َأَمَر ِبِه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسْهَلَة بِْنَت ُسَهْيٍل ِإالَّ رُْخَصًة من رسول هللا صلى  اَل َوهللاِ 

َنا هِبَِذِه الرََّضاَعةِ  هللا عليه وسلم يف َرَضاَعِة َساملٍِ َوْحَدُه اَل َوهللاِ   . َأَحدٌ  اَل َيْدُخُل َعَليـْ
 ( .2/605) املوطأ

َفُع إ : قالت لعائشة رضي هللا عنها أم سلمة رضي هللا عنهاويف صحيح مسلم أن  نه َيْدُخُل َعَلْيِك اْلُغاَلُم اأْلَيـْ
الرََّضاَعِة  وهللا ما َتِطيُب نـَْفِسي َأْن يـََراين اْلُغاَلُم قد استغين عن:  له ! ويف روايةالذي ما ُأِحبُّ َأْن َيْدُخَل َعَليَّ 

. 
برضاع الكبري ، وأن للموظفة أن ترضع زميلها يف العمل الذي العلماء يف مصر ويف هذا العصر قال أحد 

فثار عليه كثري من أهل العلم ؛ يعمل معها يف غرفة واحدة ، ليكون حمرما هلا ، ويزول حمذور اخللوة ابألجنبية 
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ومنها ردود قاسية غليظة ، فلم يعاملوه هو جدير هبا ، كثرية ، يف العامل اإلسالمي وغريه ، وردوا عليه بردود  
 مع أهنا يف األصل مسألة اجتهادية .مبثل ماعوملت به أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها يف عصر الصحابة 

 الثالثة عشرة النكتة
والتحذير ، : وهكذا ماورد عن كثري من السلف من التشنيع على أصحاب الرأي  حفظه هللا  قال املؤلف

، والنهي عن جمالستهم ، والرواية عنهم ، بل الرواية عمن يروي عنهم ، كما هو معروف ، ِما أورده ابن  منهم
مل يلبث ذلك أيضا ولكن  أيب شيبة يف املصنف ، وعبدهللا بن أمحد يف السنة ، واخلطيب يف اترخيه ، وغريهم ، 

 ( .14. )فقه الرد/سبق وصار العلماء يتعاملون معهم بغري ما ، أن خفت 
مل يذكر املؤلف ماالذي يرتتب على هذا فيما يتعلق برد املخالفة ، فهل تغري املعاملة يعين ترك رد أقول : 

وهل املقصود مبا ذكره من تغري املعاملة أن كثريا من السلف كانوا يردون على خمالفات أصحاب  املخالفة ؟
 ا الرد على ما يصدر عنهم من خمالفات ؟!الرأي ، مث حتسنت العالقة بينهم ، فرتكو 

 مل يذكر املؤلف أمثلة على تغري معاملة العلماء ألصحاب الرأي . وال يستقيم ماقرره املؤلف هنا إال إذا كانو 
تغري املعاملة حصل من العلماء السابقني أنفسهم مع أصحاب الرأي األولني . أما إذا كان تغري املعاملة 

يف عصور أخرى مع آخرين من أصحاب الرأي ، فاليصح االستدالل هبذا على حصلت من علماء آخرين 
ما كان عليه قد تغريوا عأصحاب الرأي املتأخرون الذين تغري التعامل معهم ماأراده املؤلف ؛ فقد يكون 

وأمثلة واضحة للقاعدة ، ليتبني  فالبد من ذكر أدلةلتعامل معهم ، جب ذلك أن يتغري افاستو ، أسالفهم 
 مل يفعله املؤلف حفظه هللا . اهبا ، وهذا ماصو 

وال سيما بعد استفحال ولقائل أن يقول أيضا : إن التشنيع على أصحاب الرأي مل ينقطع حىت يومنا هذا ، 
للحنفية ، وظهور صور له أقبح ِما كان موجودا يف زمن السلف ، ومل نزل نرى صور التعصب التعصب 

انتصارا أليب حنيفة ، ويكفي والوقيعة يف علماء احلديث واألثر ف النصوص للمذهب احلنفي ، ورد احلق وحتري
وقد تصدى أهل السنة هلم ، وبينوا ابطلهم كمافعل ِما الخيفى ، مافعله الكوثري وأتباعه  للتمثيل لذلك

براءة "  كتابه بكر أبوزيد رمحه هللا يف   العالمة املعلمي رمحه هللا يف كتابه العظيم التنكيل ، وكما فعل العالمة
، وقد ذكر بعض صور تعصب احلنفية ، ومنها أن كتب املصطلح  " أهل السنة من الوقيعة يف علماء األمة

الثالثة : "الرفع والتكميل" ، و"األجوبة الفاضلة" ، و"قواعد يف علوم احلديث" اليت ألفها علماء احلنفية قد 
لشيخ بكر : وهلذا ترى فيها جورا عن قصد السبيل أسست لنصرة أصول مدرسة أهل الرأي "احلنفية" قال ا

يف مواضع ، بصرف تلك النصوص عن وجهها .. وللعصبية هواة ، وكم جرت من مهازل . وال يعلم يف 
عفا هللا  –املذاهب السنية أعظم تعصبا من احلنفية كما هو حمرر يف حمله لدى أهل العلم . مث ذكر أن أابغدة 

والتمشعر حىت االنتصار بتجسيد املذهب احلنفي واشي اليت شدت على هذا أثقل تلك الكتب ابحل -عنه
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امتألت هبذه النصرة خاصرات حواشيه مبا يشهد الناظر فيها أن هذه هي الروح اليت متوج يف جسم تلك 
 ( .12.)انظر براءة أهل السنة /احلواشي من رأسها إىل عقبها 

يف اهلند وابكستان وبنغالديش على ما كان عليه السابقون  يةواحلنفأهل احلديث كثري من اخلالف بني  ومازال 
ألف كتااب هو امتداد ملا يف كتاب ابن أيب شيبة وكتاب  رمحه هللا أشد . وهذا الشيخ مقبل الوادعي هو، ورمبا 

 عبدهللا بن أمحد واتريخ اخلطيب من ذم أيب حنيفة رمحهم هللا مجيعا ، وامسه : نشر الصحيفة يف ذكر الصحيح
صفحة ، وذكر فيه أشد األقوال يف أيب حنيفة وأغلظها  400من أقوال أئمة اجلرح والتعديل يف أيب حنيفة يف 

و حنيفة من كالم حىت نقل قول سفيان الثوري : استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتني ، وقوله : استتيب أب
وقول شريك : ألن يكون يف ربع من  ، اوى أيب حنيفة : هذه فتيا يهوديوقوله يف إحدى فت الزاندقة مرارا ،

  أرابع الكوفة مخار يبيع اخلمر خري من أن يكون فيه من يقول بقول أيب حنيفة .
ورد عن السلف من التحذير من أهل الرأي قد خفت ، وأن العلماء غريوا  واملقصود أن قول املؤلف أبن ما

 معاملتهم معهم فهذا القول هبذا اإلطالق فيه نظر .
 الرابعة عشرة النكتة

، وإمنا املراد إقرار املبدأ الذي حتدثنا عنه ، وإن انزع القارئ يف قال املؤلف : وليس املقصود تقرير مثال بعينه 
 مثال أو مثالني ، إذ األمثلة إمنا يراد هبا اإليضاح فحسب 

 ( .14. )فقه الرد/ والشأن ال يعرتض املثال        إذ قد كفى الفرض واالحتمال
: االستدالل هبذا البيت يف غري حمله ؛ ألن املقصود منه األمثلة الفرضية اليت تفرض لتوضيح القاعدة ،  أقول

وما ذكره املؤلف يف هذا الباب  . وليست األمثلة احلقيقية الواقعية اليت هي شواهد القاعدة اليت تثبت هبا
فهي أدلة وشواهد هلا فال بد من انطباق ، ليست أمثلة افرتاضية ، وإمنا هي أمثلة مسوقة لتقرير القاعدة 

 داللتها على ما استدل هبا عليه وإال انتقضت القاعدة .
قال صاحب نثر الورود على مراقي السعود يف شرح البيت املذكور : يعين أن املثال اليعرتض عليه ؛ لالكتفاء 

ال إيضاح القاعدة ؛ خبالف فيه مبجرد الفرض على تقدير الصحة ومبطلق االحتمال ؛ ألن املراد من املث
 الشاهد فإنه عليه يعرتض إذا مل يكن صحيحا ألنه لتصحيح القاعدة .

 ( .  388، وانظرمراقي السعود / 2/556)نثر الورود

 اخلامسة عشرة النكتة
قال املؤلف حفظه هللا : وبناء على ماسبق فمن اخلطأ أن نعمد إىل عبارة قاهلا بعض السلف يف القرن األول 

لثاين أو الثالث يف شخص أو قضية معينة مث نطلقها يف وجه كل من نصمه ابالبتداع على فرض أنه كذلك أو ا
 ( .15. )فقه الرد/
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 : يف احلاشية  –حفظه هللا  – قال املؤلفمث 
فإذا أخذان هذه العبارة من ، :" أهل البدع مبنزلة اليهود والنصارى !!" أنه قال احلسن رمحه هللا روي عن  -1

 اعتبار للظروف اليت قيلت فيها ، والنواحي املكانية والزمانية ، مث صران نرددها مع كل من اختلفنا معه غري
السيما على قاعدة :"من مل يكن معنا فهو علينا" ، فإننا نكون جمانبني للصواب ، وهللا تعاىل أعلم . مث اعترب 

حني سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على سالم روي عن احلسن رمحه هللا هنا مبا أجاب به شيخ اإل ما
فهو خري من كل من كفر صلى هللا عليه وسلم كل من كان مؤمنا مبا جاء به حممد الرافضة ؟ فأجاب بقوله :"  

وإن كان يف املؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة اخلوارج والشيعة واملرجئة والقدرية أو غريهم ، به 
واملبتدع إذا كان حيسب أنه موافق ، ضطرار من دين اإلسالم ا معلوما ابالرى كفار كفر فإن اليهود والنصا، 

ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب ، ال خمالف له مل يكن كافرا به  صلى هللا عليه وسلم للرسول
ضا ؟ إنك عندما تعترب صلى هللا عليه وسلم " . فهل جتد أيها القارئ الكرمي بني هذين الكالمني تناق الرسول

  ماسبق ينتفي عنك اإلشكال ، وهللا أعلم .
ومن تبسم يف ، من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم  الفضيل بن عياض رمحه هللا :" قال -2

مبتدع من ومن زوج كرميته ، وجه مبتدع فقد استخف مبا أنزل هللا عز وجل على حممد صلى هللا عليه وسلم 
آكل مع يهودي ونصراين :" وقال" ، ومن تبع جنازة مبتدع مل يزل يف سخط هللا حىت يرجع ، محها فقد قطع ر 

إذا علم هللا عز  :" " ، وقالبيين وبني صاحب بدعة حصن من حديدوأحب أن يكون ، وال آكل مع مبتدع ، 
صاحب بدعة  وال يكن صاحب سنة ميالئ، وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله 

ومن انتهر صاحب بدعة آمنه هللا يوم ، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة مأل هللا قلبه إمياان ، إال نفاقا 
 " الفزع األكرب ومن أهان صاحب بدعة رفعه هللا يف اجلنة مائة درجة

، فيقال يف حق  فهذا الكالم كسابقه قاله الفضيل رمحه هللا يف ظروف معينة ، فمن اخلطأ إجراؤه على إطالقه 
كل من وقع ببدعة ، بل ينبغي للمرء أن يسائل نفسه حني يقرأ هذا الكالم : أيهما أشد جرما : الكافر أم 
املبتدع ؟ ال شك أن الكافر أعظم جرما ، ومع ذلك فهل عامل النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكفار 

 ( .16.)فقه الرد/ مبثل هذا ؟ أم كانوا يعاملوهنم يف كل حالة مبا يليق ؟
مل يوضح املؤلف عالقة ماذكره هنا مبوضوع رد املخالفة ، فكل ماذكره هنا يتعلق ابلتعامل العام مع أقول : 

مباشر على أهل البدع ، وال يرتبط ارتباطا مباشرا مبا يكتب للرد على املخالفة ، فمن يريد أن يكتب يف رد 
ن أييت أبدلته الشرعية العامة واخلاصة يف إبطال تلك البدعة ، فطريق ذلك أبدعة من البدع أو اَنراف معني 

ال يلزمه يف كتابة رده أن يستحضر ماذكره املؤلف هنا من ويبني مفاسدها وأضرارها ، وحيذر املسلمني منها ، و 
 .املعاملة العامة ألهل البدع 
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يقصد إليه ، إذ يفهم من   ا الومهو نفسه عرضه يف صورة يفهم منها ما ال يريده  هنا قدماذكره املؤلف و 
أنه ليس هناك قاعدة عند العلماء من السلف وأتباعهم يف هذه املسألة ، وأن كل ما ورد عنهم وضوح بكالمه 

فهي قضااي فردية قيلت يف ظروف معينة ، فال يؤخذ هبا . وهو ما يردده كثري من املغرضني اليوم الذين ينادون 
عليهم مبواقف أحد هذا الشعار كل عدو لإلسالم وأهله ، وكلما احتج ابلتسامح الديين ، ويدخلون حتت 

فإذا رأوا من  قالوا : هذه قضااي فردية هلا ظروف معينة ، وال َيوز األخذ هبا يف أايمنا هذه .؛ السلف الصاحل 
ا : أهل السنة من يطلق مثل هذا القول ، طاروا بذلك فرحا ، واحتجوا به على أهل السنة ، وقالو علماء 

 ملاذا جتيزون ألنفسكم أن تقولوا عن بعض عبارات السلف : إهنا قضااي فردية قيلت يف ظروف معينة ، وال
جتيزون لنا أن نقول هذا يف عبارات أخرى للسلف حتتجون هبا أنتم على موقفكم من أهل البدع وتدعون أنه 

 موقف السلف ؟!
هناك قاعدة عامة يف هذه املسألة ، ف، غري صحيح  –حفظه هللا  –ذكره املؤلف  احلاصل أن اإلطالق الذيو 

 وقد تكاثرت نصوص العلماء ومواقفهم يف بياهنا وتقريرها والعمل هبا . 
فتنتهم وخيوفون ، املضلة ، وينهون عن جمالستهم  ومل يزل أهل السنة يعيبون أهل األهواءقال ابن أيب زمنني : 

 ( .293. )أصول السنة /
ين يف وصف عقيدة السلف وأصحاب احلديث : ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف وقال إمساعيل الصابو 

 َيالسوهنم . يسمعون كالمهم ، وال يصحبوهنم ، وال حيبوهنم ، وال الدين ما ليس منه ، وال
 ( .100)عقيدة السلف/

دا أو يتهاون بشيء من فعلى املرء املسلم إذا رأى رجال يتعاطى شيئا من األهواء والبدع معتق قال البغوي : و 
قال : وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم ، وعلماء السنة هجره ويتربأ منه ، ويرتكه حيا . السنن أن ي

 ( .1/27.)شرح السنة   على هذا جممعني متفقني على معاداة أهل البدعة ، ومهاجرهتم
السنة مع العلم وأنه  يالفسوق ومنابذهجران أهل البدع و  فيهوقال النووي يف ذكر فوائد أحد األحاديث : 

منا هو فيمن هجر حلظ نفسه ومعايش الدنيا وأما إعن اهلجران فوق ثالثة أايم  ينهوال. َيوز هجرانه دائما 
 ( .13/106شرح النووي على صحيح مسلم .) أهل البدع وَنوهم فهجراهنم دائما

مة وأئمتها ، وعن إمام أهل السنة سلف األ : ومن السنن املأثورة عن وقال عبداللطيف بن حسن آل الشيخ
ح  التشديد يف هجرهم وإَهاهلم ، وترك جداهلم واطرا  –قدس هللا روحه  –أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل 
 مكان ، والتقرب إىل هللا مبقتهم وذمهم وعيبهم .كالمهم ، والتباعد عنهم حسب اإل

 ( .4/111) جمموعة الرسائل واملسائل 
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دكتور بكر أبو زيد أن من أوىل مقتضيات الوالء والرباء الذي هو من مسلمات االعتقاد يف اإلسالم وذكر ال
الرباءة من أهل البدع واألهواء ومعاداهتم وزجرهم ابهلجر وَنوه على التأبيد حىت يفيئوا . قال : وهذا معقود 

 ( .19.)هجر املبتدع /يف عامة كتب اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
أن هناك قواعد يف هذا الباب ، فكل ما وافقها من عبارات السلف ومواقفهم فهو على اجلادة ،  صودواملق

خبالف ذلك فهذا الذي يقال فيه : إنه قيل يف ظروف معينة أو أحوال معينة ، ومنه عن بعضهم وأما ما جاء 
 ما يصلح أن يكون ضابطا ميكن العمل به يف مثل تلك الظروف أو َنوها .  

، وقد نبه على ذلك يف آخر هذا املبحث فقال : أشك يف أن املؤلف حفظه هللا ال ينازع يف هذا مطلقا وال 
ليس املقصود ِما سبق موافقة تلك الدعوات املنحرفة لتذويب الفروقات بني أهل السنة وخمالفيهم من أهل 

  سلف رضي هللا عنهم يف هذا الباباألهواء والبدع ....إىل أن قال : وإمنا غاية املطلوب هنا أن ندرك فقه ال
 ( .20-19.)فقه الرد/تفريط  ينبغي مراعاته يف ذلك من غري إفراط وال وما

َيوز أن نفتح ثغرة يلج منها األعداء ، ويتسلطون هبا على موقف أهل السنة واجلماعة من أهل  الأقول : 
 نقول : َنن مل نقصد فتح تلك الثغرة ، مثالبدع ، ويقولون : هي مواقف فردية قيلت يف ظروف معينة بدليل 

. 
كتاب موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي أن يراجع   لقارئوحيسن اب

، يف جملدين ، وهو رسالة دكتوراه ، فقد نبه على القواعد املطردة يف هذا الباب واستثناءاهتا وضوابطها ، 
عرض يف هذا املدخل مسائل كبرية ذات حفظه هللا غري أين أرى أنه  الدكتور السبتوهي أمور ال ختفى على 

فالبد من تلخيصها إبتقان مينع محلها  إطالقا ، مل يرده هو نفسه َيوز وما يفهم منه ما ال بشكل سريع خطر
 على غري وجهها ويفوت على املغرضني غرضهم .

هو جار على القاعدة العامة  ه الصفحات مل يفرق فيها بني ماواألمثلة والتطبيقات اليت ذكرها املؤلف يف هذ
هو استثناء منها ألسباب أو ضوابط معينة ال خترم القاعدة ، وإمنا جعل اجلميع قضااي  يف هذا الباب ، وما

 وهذا اإلطالق خطأ ال شك فيه .من غري أن يذكر دليال على ذلك ، فردية كانت يف ظروف معينة ، 
ل بن عياض الذي ذكره املؤلف : " من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم " فمثال قول الفضي

ذكر ، وقد َيوز تعظيم أهل البدع حملاذير كثرية ليس هذا حمل بسطها  أنه الوهي هذا موافق للقاعدة العامة 
فكالم ،  2/515، والدكتور الرحيلي يف كتابه املذكور آنفا  11الدكتور بكر يف هجر املبتدع ص  بعضها

. وأضرب مثاال قريبا ، وهو أن    بال دليل يف ظروف معينة كما ذكر املؤلف قيلالفضيل هنا ليس كالما 
الشيخ عبدالفتاح أبو غدة عفا هللا عنه ذكر أنه ال يقول بقول الكوثري اجلهمي عدو أهل السنة واجلماعة يف 

ومل يغفر له تعظيمه الكوثري ووصفه ، مل يقبل منه  التصريحيقوله فيهم ، لكن هذا  معاداته علماء السنة وما
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قال الشيخ ابن القاعدة العامة اليت أشرت إليها .  خيالفابإلمامة وغريها من ألقاب املدح واإلطراء ؛ ألن هذا 
: فقد اطلعت على الرسالة اليت كتبتم بعنوان "براءة أهل السنة  رمحهما هللا تعاىل ابز يف كتابه إىل الشيخ بكر

ن الوقيعة يف علماء األمة" وفضحتم فيها اجملرم اآلمث حممد زاهد الكوثري بنقل ماكتبه من السب والشتم م
والقذف ألهل العلم واإلميان ، واستطالته يف أعراضهم ، وانتقاده لكتبهم إىل آخر مافاه به ذلك األفاك األثيم 

ذه الشيخ عبدالفتاح أبوغدة به ووالءه له ، عليه من هللا مايستحق ، كما أوضحتم أاثبكم هللا تعلق تلمي
وتبجحه ابستطالة شيخه املذكور يف أعراض أهل العلم والتقى ، ومشاركته له يف اهلمز واللمز . وقد سبق أن 
نصحناه ابلتربي منه وإعالن عدم موافقته له على ماصدر منه وأحلحنا عليه يف ذلك ، ولكنه أصر على 

 وكفى املسلمني شره وأمثاله .، إىل احلق مواالته له هداه هللا للرجوع 
 ( .3) من تقريظ الشيخ ابن ابز املثبت يف أول براءة أهل السنة /

فإنه يريد به أن ذلك من آاثر ونتائج تعظيم أهل البدع ألن الناس  " فقد أعان على هدم اإلسالم:"وأما قوله 
 وا بدينهم من حيث ال يشعرون .مون اغرتوا بباطلهم واتبعوهم عليه وأضر إذا رأوا أهنم معظَّ 
يف  أهل  مل يشذ فيه احلسن ، بل قال غريه مثله وأشد منه" أهل البدع مبنزلة اليهود والنصارى"وقول احلسن : 

 أو يف طوائف منهم .البدع 
روى ابن اجلوزي عن احلسني البلخي أنه قال : دخلت على أمحد بن حنبل ، فجاء رسول اخلليفة يسأله عن 

يستعان هبم . قال : فيستعان ابليهود والنصارى واليستعان هبم  ة أبصحاب األهواء ؟ فقال أمحد : الاالستعان
 . (214مام أمحد/)مناقب اإلون إىل أدايهنم ، وأصحاب األهواء داعية .: ال ؛ ألن اليهود والنصارى اليدع ؟! قال

ينبغي أن يستعان هبم يف شيء من أمور نه قال : إن أهل البدع واألهواء ال وروى عن اإلمام أمحد أيضا أ
 ( .252.)مناقب اإلمام أمحد/املسلمني ؛ فإن يف ذلك أعظم الضرر على الدين 

 (161)اإلابنة الصغرى/ألهنم أهل ردة؛ والتؤكل ذابئحهم مصرف : الرافضة التنكح نساؤهم  طلحة بنقال و  
 ( .1/117السنة لعبدهللا بن أمحد .)ن فقال : التؤكل ؛ ألهنم مرتدو ، اجلهمية  وسئل وكيع عن ذابئح

البخاري : ما أابيل صليت خلف اجلهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى وال يسلم عليهم وقال 
  ( .125.)خلق أفعال العباد/وال يعادون وال يناكحون وال يشهدون وال تؤكل ذابئحهم 

فضي ألكلت ذبيحة اليهودي ومل آكل ذبيحة وذبح را، وقال أمحد بن يونس : لو أن يهوداي ذبح شاة 
 ألنه مرتد عن اإلسالم .؛ الرافضي 

نه تؤكل ذبيحة أية كما ال تؤكل ذبيحة املرتد مع القدر و  ال تؤكل ذبيحة الروافض:  ئأبو بكر بن هانوقال 
 .هل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم اجلزية أو ، ن هؤالء يقامون مقام املرتد أل؛ الكتايب 

 ( .3/1063)الصارم املسلول 
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قيل يف ظروف معينة ، وإمنا قول وال يقال : إنه واملقصود أن قول احلسن صحيح جار على قاعدة السلف ، 
مراد احلسن جبعلهم مبنزلة اليهود والنصارى  وما ذين هم مبنزلة اليهود والنصارى ؟يقال : من هم أهل البدع ال

 وَها :فقول احلسن له تفسريان مقبوالن ، ؟ 
 يعينهم مبنزلة اليهود والنصارى ، فأهل البدع املكفرة اليت أخرجتهم من اإلسالم إىل الكفر أن املراد به  -1

 أهنم كفار . 
وهذا كقول التحذير من أهل البدع ، فهو يقول : احذروهم كما حتذرون اليهود والنصارى . أن املراد به  -2

شرح صحيح البخاري )وت " متفق عليه ، أي احذروه كما حتذرون املوت النيب صلى هللا عليه وسلم :" احلمو امل
 . (7/359البن بطال 

وال شك أن هناك من أهل فهو يريد حتذير املسلمني من خطر البدعة وأهلها ، وعدم التساهل يف ذلك .
ر من مذهب ة شذهب الرافضالبدع من َيب احلذر منه أشد من اليهود والنصارى . قال اإلمام ابن تيمية : م

بكر وعمر وعثمان  يبأوالرافضة تكفري ، ن اخلوارج غايتهم تكفري عثمان وعلي وشيعتهما إاخلوارج املارقني ف
م وفيه، وجتحد من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعظم ِما جحد به اخلوارج ، ومجهور السابقني األولني 

وفيهم من معاونة الكفار على املسلمني ما ليس يف ، وارج حلاد ما ليس يف اخلمن الكذب واالفرتاء والغلو واإل
والرافضة ، ألنه حيصل هلم هبا من العز ماال حيصل بدولة املسلمني ؛ والرافضة حتب التتار ودولتهم . اخلوارج 

سباب يف دخول عظم األأوهم كانوا من ، هم معاونون للمشركني واليهود والنصارى على قتال املسلمني 
عظم الناس معاونة هلم على أوكانوا من ، سالمهم إىل أرض املشرق خبراسان والعراق والشام إل التتار قب

وقضيتهم يف  وأمثاله مع اخلليفة  يبن العلقماوقضية . حرميهم  وسيب سالم وقتل املسلمنيخذهم لبالد اإلأ
مني وبني النصارى بني املسل وكذلك يف احلروب اليت، حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس 

وأهنم عاونوهم على أخذ ، بسواحل الشام قد عرف أهل اخلربة أن الرافضة تكون مع النصارى على املسلمني 
وإذا غلب املسلمون النصارى ، وغريها من السواحل  اء التتار وعز على الرافضة فتح عكالبالد ملا جا

ن والنصارى املسلمني كان ذلك عيدا ومسرة وإذا غلب املشركو ، واملشركني كان ذلك غصة عند الرافضة 
اد من النصريية واإلمساعيلية وأمثاهلم من املالحدة حلهل الزندقة واإلأودخل يف الرافضة . عند الرافضة 

قدرية وفيهم من الكذب والرافضة جهمية . وغريهم ِمن كان خبراسان والعراق والشام وغري ذلك القرامطة 
وسائر الصحابة  ي الذين قاتلهم أمري املؤمنني علورسوله أعظم ِما يف اخلوارج املارقنيفرتاء على هللا والبدع واال

الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق  يعن شرائع الدين أعظم ِما يف مانعأبمر رسول هللا بل فيهم من الردة 
 ( .28/527جمموع الفتاوى ) . والصحابة
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:"أهل البدع مبنزلة اليهود والنصارى" بقول اإلمام ابن تيمية حني قول احلسن املؤلف حفظه هللا وأما مقارنة 
فهو خري من   كل من كان مؤمنا مبا جاء به حممد سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة : "

يف ظروف معينة وهبذا " ليثبت أن كالم اإلمام ابن تيمية هو األصل ، وأن قول احلسن قيل كل من كفر به
ناقض بني القولني فهذا كله فيه نظر ؛ إذ ال تناقض أصال بني القولني ال يف الظاهر وال يف الباطن ، يرفع الت

ألن احلسن مل يفضل اليهود والنصارى على أهل البدع ، وألن أهل البدع الذين هم مبنزلة اليهود والنصارى 
كما هو هنا من مل يصل إىل حد الكفر  الرافضة ملبتدعة و ابهم أهل البدع املكفرة ، واإلمام ابن تيمية أراد 

 ،ضطرار من دين اإلسالم علوما ابالفإن اليهود والنصارى كفار كفرا م وأما قوله :". صريح عبارته السابقة 
ولو قدر أنه ، ال خمالف له مل يكن كافرا به  صلى هللا عليه وسلم واملبتدع إذا كان حيسب أنه موافق للرسول

صلى هللا عليه وسلم" فتعليله األمر أبن كفر اليهود والنصارى  من كذب الرسوليكفر فليس كفره مثل كفر 
الرافضة الذين شاركوا اليهود املبتدعة أو يريد جبوابه هذا  معلوم ابالضطرار من دين اإلسالم يدل على أنه ال

ماتقدم يف كالمه السابق يف ذم الروافض  بدليلضطرار من دين اإلسالم ، والنصارى يف كفر معلوم ابال
ذكر يف الصارم املسلول أن من زعم أن القرآن نقص منه  أنه ومافيهم من الردة عن شرائع الدين ، وبدليل

ما من جاوز أو  ، وقال :مال املشروعة فال خالف يف كفرهم آايت وكتمت أو زعم أن له أتويالت تسقط األع
يال ال يبلغون بضعة ال نفرا قلإد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتدوا بع ابة[]يعين الصحهنمأن زعم أذلك إىل 

ن يف غري موضع من آنه مكذب ملا نصه القر إيضا يف كفره فأهنم فسقوا عامتهم فهذا ال ريب أعشر نفسا أو 
لة ن نقأقالة ن مضمون هذه املإف؛ متعني  ن كفرهإبل من يشك يف كفر مثل هذا ف، ليهم عنهم والثناء ع االرض

ول  وخريها هو القرن األ ،مة اليت هي خري أمة أخرجت للناس ن هذه األأو ، الكتاب والسنة كفار أو فساق 
وكفر ، مة هم شرارها سابقي هذه األن أو ، مم مة شر األن هذه األأومضموهنا ، كان عامتهم كفارا أو فساقا 

نه أنه يتبني إقوال فعامة من ظهر عنه شيء من هذه األد وهلذا جت، سالم الضطرار من دين اإلهذا ِما يعلم اب
 . منا يسترتون مبذهبهمإزنديق وعامة الزاندقة 

 ( .3/1111)الصارم املسلول 
ويؤيد ذلك أيضا أن اإلمام ابن تيمية ذكر يف أول منهاج السنة قول الشعيب يف تفضيل اليهود والنصارى على 

من خري أهل : سئلت اليهود  ،  النصارى على الرافضة خبصلتنيوفضلت اليهود و الرافضة مقرا له ، وهو : 
حواري عيسى وسئلت : قالوا ؟ من خري أهل ملتكم  ى :وسئلت النصار ، أصحاب موسى : قالوا  ؟ ملتكم

، أمروا ابالستغفار هلم فسبوهم ، أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم : قالوا  ؟ من شر أهل ملتكم : الرافضة
وال ، وال جتتمع هلم كلمة ، وال يثبت هلم قدم ، ال تقوم هلم راية ، مسلول إىل يوم القيامة فالسيف عليهم 
 ( .1/27منهاج السنة النبوية  .) جتاب هلم دعوة
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أهل البدع مبنزلة وقد صرح شيخ اإلسالم يف بعض املبتدعة أبشد ِما قاله احلسن رمحه هللا ، فاحلسن ذكر أن 
أبهنم أكفر من اليهود والنصارى من أهل القبلة اإلسالم فصرح يف بعض املبتدعة  أما شيخ اليهود والنصارى ،

 ، وفيما يلي بعض األمثلة :
 . هم ىف الباطن واحلقيقة أكفر من اليهود والنصارىالقرامطة قال اإلمام ابن تيمية : 

 ( .35/143)جمموع الفتاوى 
القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل  صنافأقوم املسمون ابلنصريية هم وسائر هؤالء الوقال : 

وضررهم على أمة حممد أعظم من ضرر الكفار احملاربني مثل كفار التتار ، وأكفر من كثري من املشركني 
 ( .35/149. )جمموع الفتاوى  والفرنج وغريهم

ن اليهود والنصارى وهم شر وقد بينا أن احملتجني ابلقدر على املعاصي إذا طردوا قوهلم كانوا أكفر موقال : 
 ( 3/231منهاج السنة النبوية .)من املكذبني ابلقدر 

وهذا دأب الرافضة دائما يتجاوزون عن مجاعة املسلمني إىل اليهود والنصارى واملشركني يف األقوال وقال : 
ن املهاجرين فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقني األولني م، واملواالة واملعاونة والقتال وغري ذلك 

 ( .3/374منهاج السنة النبوية .) واألنصار ويوالون الكفار واملنافقني
وإن كانوا يف ، قد عرف كل أحد أن اإلمساعيلية والنصريية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع وقال : 

وهؤالء أكفر ،  والنصريية هم من غالة الرافضة الذين يدعون إهلية علي، الباطن كفارا منسلخني من كل ملة 
 . (3/452منهاج السنة النبوية  .) من اليهود والنصارى ابتفاق املسلمني 

  . كفر من اليهود و النصارىأفمن فضل عليهما عليا كان ، فضل اخللق إبراهيم وحممد أو  وقال :
 (7/255منهاج السنة النبوية  )

وهم املعطلة لصفات الرمحن فإن ، اجلهمية  املشهور من مذهب اإلمام أمحد وعامة أئمة السنة تكفريوقال : 
وحقيقة قوهلم جحود الصانع ففيه جحود الرب ، قوهلم صريح يف مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب 

ان لنحكي كالم اليهود إ : وهلذا قال عبدهللا بن املبارك، وجحود ما أخرب به عن نفسه على لسان رسله 
كفر من اليهود أهنم : إوقال غري واحد من األئمة ، م اجلهمية ن َنكي كالأوال نستطيع ، والنصارى 

 ( .12/485 )جمموع الفتاوى. والنصارى يعنون من هذه اجلهة 
اجملوس  و  النصارىح كافر أكفر من اليهود و النهي أو مل يقر بذلك فهو مشرك صريو األمر فإن من أنكر  وقال :

 . (16/239)جمموع الفتاوى . َنوهم االابحة و  كثريمن املتكلمة واملتصوفة أهل  كما يوجد ذلك يف
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 يقدر فقط من غري شهود األمر والنهوقد كثر يف كثري من املنتسبني إىل املشيخة والتصوف شهود الوقال : 
ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان ، وهذا أعظم الضالل ، واالستناد إليه يف ترك املأمور وفعل احملظور 

 .   لنصارى واملشركني لكن أكثر من يدخل يف ذلك يتناقض وال يطردأكفر من اليهود وا
 ( .2/328)جمموع الفتاوى 

د سعيد حمتجني والسعي،  يشق يوالشق، إنه قد مضى األمر  : عن أقوام حيتجون بسابق القدر ويقولون سئلو 
أبن هللا قدر اخلري والشر  قائلني {م منا احلسىن أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت هل :}بقول هللا سبحانه 

وأن آدم ما عصى ، وإمنا القدرة هلل وَنن نتوقى ما كتب لنا ، ومالنا يف األفعال قدرة ، مكتوب علينا  والزىن
هللا دخل من قال ال إله إال  :"ال إله إال هللا دخل اجلنة حمتجني بقوله صلى هللا عليه وسلم  : وأن من قال

 : فأجاب رمحه هللا تعاىل، وا لنا فساد قول هذه الطائفة ابلرباهني القاطعة فبين "اجلنة وإن زىن وإن سرق 
)جمموع .  عتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارىذا أصروا على هذا االهؤالء القوم إ . احلمد هلل رب العاملني

 ( .8/262الفتاوى 
يف هذا الباب ، وليس كما قال  واملقصود أن كال من قول احلسن ، وقول ابن تيمية جار على قواعد السلف

 املؤلف حفظه هللا من أن قول احلسن قيل يف ظروف خاصة .
والذي أريد أتكيده أنه ال بد من التفريق بني ماجرى على القاعدة فال يقال إنه قيل يف ظروف معينة ، وما مل 

ؤلف يف هذه الصفحات ، بل َير عليها فهذا الذي يقال فيه : إنه قيل يف ظروف معينة . وهذا ما مل يفعله امل
 جعل اجلميع من ابب واحد ، وهذا خطأ ، وحيدث فوضى عارمة .

يتجلى يف أن للسلف الصاحل موقفا صارما من أصحاب اخلالف املذموم  38يف ص ذكر املؤلف والغريب أن 
هو شبيه بقول  مثاال يقرر فيه هذا األصل ، ومنها ما 23جمانبتهم وعدم اإلصغاء إليهم ، وذكر أمور ، منها 

إنه حيمل  بل إنه أعاد فيها قول الفضيل نفسه الذي ذكره املؤلف هنا وقال :، احلسن الذي ذكره املؤلف هنا 
أعين قول الفضيل :"آكل عند اليهودي والنصراين أحب إيل من أن آكل عند صاحب  على ظروف معينة ،

. وهذا تناقض يف احلقيقة ؛ ألنه سيقال يف   رةاملذكو  و قرر به القاعدة( 8برقم ) 39بدعة" فقد ذكره يف ص 
كل األمثلة اليت ذكرها لقاعدة جمانبة أصحاب اخلالف املذموم سيقال : إن هلا ظروفا معينة فال تكون قاعدة 

وماقيل بسبب ظرف خاص اليصلح أن يستدل به على أن هذا هو  ، وال نطالب ابلعمل هبا والسري عليها .
 كما الخيفى .م  العاموقف السلف ومذهبهم 

فهذا الكالم كسابقه قاله الفضيل رمحه هللا يف ظروف معينة ، فمن اخلطأ إجراؤه على  وأما قول املؤلف :"
إطالقه ، فيقال يف حق كل من وقع ببدعة ، بل ينبغي للمرء أن يسائل نفسه حني يقرأ هذا الكالم : أيهما 

عظم جرما ، ومع ذلك فهل عامل النيب صلى هللا عليه أشد جرما : الكافر أم املبتدع ؟ ال شك أن الكافر أ
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وسلم وأصحابه الكفار مبثل هذا ؟ أم كانوا يعاملوهنم يف كل حالة مبا يليق ؟" ، فأقول : لقد تعجبت كثريا من 
بعظم اجلرم ، فالكافر له معاملة ، واملبتدع له معاملة ، وال يقاس هذا على ليست العربة هنا هذا االستدالل ف

يِن َوملَْ . وقد قال تعاىل يف شأن الكفار غري احملاربني :هذا  َهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّ }ال يـَنـْ
ن ِداَيرُِكْم َأن َترَبُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي  ز قياس فلو جا،  [8:املمتحنة ]{ خُيِْرُجوُكم مِّ

املبتدع على الكافر يف هذا لبطل منهج السلف يف معاملة املبتدع والذي ذكر بعضه املؤلف يف كتابه . فهل 
لنا هللا ألنه ليس أعظم جرما من الكافر وقد أجاز ؛ ملاذا ال يعامل املبتدع ابلرب واإلحسان لقائل أن يقول : 

 بره ما مل يكن حربيا ؟ ! 
رأيت الذين خيوضون يف  ، كقوله تعاىل:} وإذانصوص خاصة فيجب العمل هبا  وقد جاء يف شأن أهل البدع

رض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه وإما ينسينك الشيطان فالتقعد بعد الذكرى مع القوم آايتنا فأع
ويف هذه اآلية موعظة عظيمة ملن يتسمح مبجالسة املبتدعة الذين قال الشوكاين :  [ 68]األنعام:الظاملني{ 

فإنه ؛ ويردون ذلك إىل أهوائهم املضلة وبدعهم الفاسدة ، ويتالعبون بكتابه وسنة رسوله ، حيرفون كالم هللا 
وذلك يسري عليه غري عسري وقد ، ويغري ما هم فيه فأقل األحوال أن يرتك جمالستهم ، إذا مل ينكر عليهم 

حضوره مفسدة  لى العامة فيكون يفة يشبهون هبا عَيعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبه
وقمنا يف نصرة ، وقد شاهدان من هذه اجملالس امللعونة ما ال أييت عليه احلصر . زائدة على جمرد مساع املنكر 

ومن عرف هذه الشريعة املطهرة حق معرفتها علم أن ، وبلغت إليه طاقتنا ، احلق ودفع الباطل مبا قدران عليه 
هللا بفعل شيء من  يجمالسة من يعص ا يففيها من املفسدة أضعاف أضعاف م جمالسة أهل البدع املضلة

فإنه رمبا ينفق عليه من كذابهتم ؛ وال سيما ملن كان غري راسخ القدم يف علم الكتاب والسنة ، احملرمات 
وهذايهنم ما هو من البطالن أبوضح مكان فينقدح يف قلبه ما يصعب عالجه ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة 

 ر . وأنكر املنك، وهو من أبطل الباطل ،  ويلقى هللا به معتقدا أنه من احلق، عمره 
 ( .2/128)فتح القدير

جرما من الزاين احملصن ومع  املرتد أعظمواحلاصل أنه ال تقاس عقوبة على أخرى جملرد النظر يف قدر اجلرم ، ف
املرتد فيقتل قتلة سهلة . والزىن أقبح من  وأما،  القتلة الشديدة تلكويقتل ، يرجم الزاين احملصن ذلك 

السرقة ، ومع ذلك َيلد الزاين غري احملصن مائة جلدة ويغرب عاما ، وتقطع يد السارق ولو كان املسروق ربع 
 دينار أو ثالثة دراهم ، والشك أن اجللد أخف من قطع اليد .

وكانوا يسلمون عليه فريد عليهم ، وقد  كان َييب دعوة اليهود وأيكل عندهم ،والنيب صلى هللا عليه وسلم  
  هجر الثالثة الذين خلفوا مخسني ليلة ، وهنى أن يكلمهم أحد ، قال كعب بن مالك رضي هللا عنه :
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َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  َأَحٌد وآيت وال يكلمين، ُطوُف يف اأْلَْسَواِق َوأَ ، َفُكْنُت َأْخُرُج فََأْشَهُد الصَّاَلَة 
ْيِه ِبَردِّ السَّاَلمِ : َفَأُقوُل يف نـَْفِسي ، وهو يف جَمِْلِسِه بـَْعَد الصَّاَلِة ، ُأَسلُِّم عليه فَ   ؟ هل َحرََّك َشَفتـَ

وكل ذلك اثبت يف الصحيح ، فنقول للمؤلف حفظه هللا على طريقته اليت ذكرها : أيهما أشد جرما : اليهود 
 أم الثالثة الذين خلفوا ؟ 

إذا أخذان هذه العبارة من غري " ؤلف يف قول احلسن " أهل البدع مبنزلة اليهود والنصارى " : وأما قول امل
اعتبار للظروف اليت قيلت فيها ، والنواحي املكانية والزمانية ، مث صران نرددها مع كل من اختلفنا معه 

" ، فأقول : ال أعلم أن أحدا  السيما على قاعدة :"من مل يكن معنا فهو علينا" ، فإننا نكون جمانبني للصواب
قدميا أو حديثا وصف خمالفه يف مسائل ليست من ابب البدعة واإلحداث يف الدين املعتربين من أهل العلم 

، أما اجلهال فال اعتبار هبم ، ومن وصف خمالفه ابلبدعة يف مسألة ليست من اإلحداث يف الدين فقد ابلبدعة 
البدعة أصال . مث إنه ال َيوز أن يستعمل نص يف غري موضعه ، أو حيمل أابن عن جهله ، وأنه ال يعلم معىن 

على غري حممله ، أو على غري مراد صاحبه به ، فذلك من الضالل ، كما فعل اخلوارج الذين قال فيهم ابن 
واه )ر .  فجعلوها يف املؤمنني، انطلقوا إىل آايت أنزلت يف الكفار  ؛ هم شرار اخللق عمر رضي هللا عنهما :

ولكن استعمال بعض أهل  . (12/286الطربي يف مسند علي من هتذيب اآلاثر بسند صحيح كما قال ابن حجر يف الفتح 
وأن نقول : إنه قضية فردية وله ظروف ، لنص يف غري موضعه ال َيوز أن حيملنا على هتميش النص الضالل ل

وجار على األصول ، ، : هذا النص مقبول  معينة فال يقاس عليه  ، من غري دليل بني على ذلك ، بل نقول
 ويعمل به يف موضعه وما ينطبق عليه ، وال حيمل ما ال حيتمل . 

 السادسة عشرة النكتة
قال املؤلف حفظه هللا : مث قارن هذا كله مع حال شيخ اإلسالم رمحه هللا فقد ألب عليه خصومه من املبتدعة 

جرى منهم  مث ملا غضب امللك الناصر عليهم يف بعض ما، ره وأفتوا بقتله ، وحكموا بكفامللك الناصر ، 
حبقه ، وأراد أن ينتقم منهم أحضر شيخ اإلسالم ، وأخرج له فتاواهم فيه خبطوطهم ، واستشاره فيهم  فخوفه 

عفوه إىل أن قال : فهذه املواقف من لصور  شيخ اإلسالم من قتلهم أو االنتقام منهم ...وذكر املؤلف عدة
ألنه عاش يف عصر تفشت فيه البدع واألهواء والضالالت ، وصار أهل السنة غرابء ؛ الم رمحه هللا شيخ اإلس

يتعامل معها مبثل ما يتعامل  ، بل كان أهل البدع يرون أهنم أهل السنة واملدافعون عنها ، فمثل هذه احلال ال
   ( .18الرد/)فقه .به مع البدع وأهلها يف أوائل ظهورها مع ذيوع السنة واشتهارها 

يف خمالفته ، واإلمام ابن تيمية رمحه هللا  بني العفو عن املظامل الشخصية والرد على املخالف أقول : ال تالزم
فقد رد عليهم بردود  ، قد عفا عن أعدائه من املبتدعة عدواهنم عليه وإيذاءهم إايه ، لكنه مل يرتك الرد عليهم 

 ب عداوهتم له .اسبأ من أكربوانظرهم ، وهذا ، م وجادهل، كثرية بني فيها بطالن بدعتهم 
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نهم من جهة ظلمهم عفوه عكان من جهة بدعتهم ، ألن هذا شيء ال ميلكه ، وإمنا   مل يكنوعفوه عنهم 
القضية من األكاذيب تعلمون كثرة ما وقع يف هذه  قول اإلمام ابن تيمية : "لشخصه ، ويدل على ذلك 

وكل ما قيل من كذب وزور ، وأن ذلك أمر َيل عن الوصف ، األهواء الفاسدة غاليط املظنونة و املفرتاة واأل
إن الذين جاؤوا ابإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري  :}فهو يف حقنا خري ونعمة قال تعاىل 

 هللاوقد أظهر (11)النور :{ذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلمث وال
أو ظلمه  ينتصر من أحد بسبب كذبه علفال أحب أن يُ ، فك الكاذب وهبتانه إمن نور احلق وبرهانه ما رد به 

لكل مؤمن من اخلري ما أحبه وأريد ، وأان أحب اخلري لكل املسلمني ، ىن قد أحللت كل مسلم إوعدوانه ف
ال إن اتبوا اتب هللا عليهم و إقوق هللا فوأما ما يتعلق حب،  ن كذبوا وظلموا فهم يف حل من جهيتوالذيي لنفس

 . ، وقد نقل بعضه املؤلف يف حديثه عن عفو ابن تيمية( 28/55جمموع الفتاوى .) فحكم هللا انفذ فيهم
على  ألن عقابه إايهم مل يكنوأما هني اإلمام ابن تيمية امللك الناصر عن معاقبة أعدائه من املبتدعة فذلك 

يف عزله ، فأراد قتلهم لذلك ، اعتمادا على فتوى يصدرها ابن تيمية . يبني هذا  منا على سعيهمبدعتهم ، وإ
يذكر ما كان بينه وبني السلطان من الكالم ملا  ]يعين اإلمام ابن تيمية[ ومسعت الشيخ تقي الدينقول ابن كثري : 

ضاة بسبب ما كانوا وأن السلطان استفىت الشيخ يف قتل بعض الق، انفردا يف ذلك الشباك الذي جلسا فيه 
وأهنم قاموا عليك وآذوك أنت ، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من امللك ومبايعة اجلاشنكري ، تكلموا فيه 

وإمنا كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من ، وأخذ حيثه بذلك على أن يفتيه يف قتل بعضهم ، أيضا 
وينكر أن ينال ، فأخذ يف تعظيم القضاة والعلماء ، طان ففهم الشيخ مراد السل، عزله ومبايعة اجلاشنكري 

إهنم قد آذوك وأرادوا قتلك : فقال له ، إذا قتلت هؤالء ال جتد بعدهم مثلهم : وقال له ، أحدا منهم بسوء 
. أنتصر لنفسي  وأان ال، ومن آذى هللا ورسوله فاهلل ينتقم منه ، من آذاين فهو يف حل : فقال الشيخ ، مرارا 

 ( .14/54.)البداية والنهاية زال به حىت حلم عنهم السلطان وصفح  وما
واملقصود أن عفوه عنهم ليس " ألنه عاش يف عصر تفشت فيه البدع واألهواء والضالالت ، وصار أهل 
السنة غرابء ، فمثل هذه احلال ال يتعامل معها مبثل ما يتعامل به مع البدع وأهلها يف أوائل ظهورها مع ذيوع 

على بدعتهم أصال حىت يقال : إن ابن  فالسلطان مل يعاقبهمنة واشتهارها " كما قال املؤلف حفظه هللا ، الس
بل الذي تدخل وطلب العفو عنهم للعلة اليت ذكرها املؤلف ، ومل يوكل إليه احلكم عليهم لبدعتهم ،  تيمية

، وتويف فيها مظلوما .  مهم عليهبسبب فتواهم فيه وحك حصل يف آخر األمر أنه هو الذي ُسجن يف القلعة
لنصوص فعفا عنهم عمال اب، لظلمهم لشخصه كان ، وإمنا   عالقة له ببدعتهم العنهم عفوه واحلاصل أن 

)آل عمران والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس وهللا حيب احملسنني{العفو ، كقوله تعاىل :}فضل يف الواردة 

 ووصل من قطعه ، وأحسن إىل من أساء إليه . ،من عفا عمن ظلمه واألحاديث املروية يف فضل ،  ( 134:
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وهو من ، وعفو أئمة أهل السنة عمن ظلمهم كثري ، وغري مرتبط ابلبدعة ، وقد عفا اإلمام أمحد عن املعتصم 
املعتزلة القائلني أبن القرآن خملوق ، فعفا عن ضربه إايه ، وقال : أحللت املعتصم من ضريب . وعفا عمن 

به إىل السلطان ، ولو أشار أمحد على السلطان بقتله لفعل ، ولكنه عفا عنه ، وقال : لعله يكون له  وشى
فمن عفا }مررت هبذه اآلية  وقال اإلمام أمحد البنه صاحل : . (303.)انظر مناقب اإلمام أمحد /صبيان حيزهنم قتله 

ثنا حدهو ما حدثين به هاشم بن القاسم فنظرت يف تفسريها فإذا  (40)الشورى : {وأصلح فأجره على هللا
: يوم القيامة نودوا هللا تبارك وتعاىل  إذا جثت األمم بني يدي : حدثين من مسع احلسن يقول: املبارك قال 

مث ، فجعلت امليت يف حل من ضربه إايي  :قال  . فال يقوم إال من عفا يف الدنيا، ليقم من أجره على هللا 
 ( .64.)سرية اإلمام أمحد البنه صاحل/ أن ال يعذب هللا بسببه أحدا وما على رجل: جعل يقول 

 السابعة عشرة النكتة
 فقعد للحديث ، وهو من األدب غفل نقل املؤلف حفظه هللا قول ابن قتيبة :" فإنه رمبا ورد الشيخ املصر ، 

نة ، فالويل له من إن تلعثم أو ومن التمييز ليس له من معاين العلم إال تقادم سنه ، فيبدؤونه قبل الكتاب ابحمل
 ( .18)فقه الرد /. متكث أو سعل أو تنحنح قبل أن يعطيهم مايريدون ...إىل آخر ماذكره 

 ال عالقة هلذا ابلرد على املخالف الذي هو موضوع الكتاب .أقول : 
 الثامنة عشرة النكتة

فاء القول الراجح عليه ملا يف ظهوره من قال املؤلف حفظه هللا : بل لرمبا يكون من رمحة هللا ببعض الناس خ
 ( .28.)فقه الرد/املشقة والشدة عليه 

، وقال (  78) احلج :كيف يكون هذا ؟! وقد قال هللا تعاىل :} وماجعل عليكم يف الدين من حرج{أقول :  
)البقرة : العسر{، وقال :}يريد هللا بكم اليسر واليريد بكم  (6)املائدة ::}مايريد هللا ليجعل عليكم من حرج{ 

. ومن القواعد الفقهية املقررة : "املشقة جتلب التيسري" ، و"إذا ضاق األمر اتسع" و"الضرورات تبيح ( 185
 احملظورات" .

منقولة ابملعىن عن اإلمام ابن تيمية ، وقد ذكر املؤلف حفظه هللا ذلك يف احلاشية ، لكنين أرى  وعبارة املؤلف
قد يكون من رمحة و ، احلق يف نفس األمر واحد  قال : دفق وأسلم من االعرتاض ، أن عبارة ابن تيمية أدق ،
عن أشياء  ال تسألوا :}يكون من ابب قوله تعاىل و ، ملا يف ظهوره من الشدة عليه ؛ هللا ببعض الناس خفاؤه 

 ( .14/159)جمموع الفتاوى  (101)املائدة :{ بد لكم تسؤكمتإن 
املسائل الشرعية املطلوب من املكلف يراد هبا  معلوم أن هذه اآلية الاآلية ، و ماذكره هبذه ابن تيمية فقيد 

يف تفسري آية  ، قال السعدي (7)األنبياء :فقد قال تعاىل :} فاسألوا أهل الذكر إن كنتم التعلمون{؛ القيام هبا 
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وذلك كسؤال  ،هم ءهتم وأحزنتعباده املؤمنني ، عن سؤال األشياء ، اليت إذا بينت هلم ، سا هللا ينهى : املائدة
لو فهذا رمبا أنه  ،وعن حاهلم يف اجلنة أو النار   ، عن آابئهم صلى هللا عليه وسلمبعض املسلمني لرسول هللا 

 . (245.)تفسري السعدي /بني للسائل ، مل يكن له فيه خري 
 التاسعة عشرة النكتة

ثري من مؤسسي البدع والضالالت وبعض أتباعهم  وقع لك قال املؤلف حفظه هللا : وقد حفظ لنا التاريخ ما
مث قال يف احلاشية : وهذه بعض النماذج من حال ومآل الرواد األوائل من أصحاب املقاالت املنحرفة .. 

احلارث و ، اجلهم بن صفوان و ، اجلعد بن درهم و ، غيالن الدمشقي و ، معبد اجلهين ذكر مثانية ، وهم : ف
 ( .46-44)فقه الرد/.وأبوبكر الباقالين ، وأبواحلسن األشعري ،  وأبوعلي الثقفي، احملاسيب 

من رؤوس الضاللة وقد قتلوا يف بدعتهم ، بل إن جهما وغيالن واجلعد  أقول : أما األربعة األوائل فهم 
ألواخر . وأما األربعة ا( 2/485جمموع الفتاوى  )انظرذكر اإلمام ابن تيمية . وقد قتلوا على الزندقة كما، زاندقة 

يف  فمنهم من وقعَيوز أن َيعلوا مع أولئك الزاندقة يف سياق واحد على النحو الذي فعله املؤلف ،  فال
وبدعه اليت وقع ، من وقع يف بدع ، لكنه خدم الدين والعلم يف أبواب أخرى  اتب ، ومنهم لكنهأخطاء وبدع 

قد ذكر املؤلف يف تراجم األربعة األواخر أشياء مبنزلة أولئك الزاندقة ، وال أن يقرن هبم . و  جتعلهال فيها 
 دقيقة أو حتتاج إىل توضيح . وفيما يلي بيان ذلك ابلتفصيل .ليست 

 قال املؤلف حفظه هللا :
فقد كانت له بعض اآلراء الكالمية مع التصوف ، فهجره اإلمام أمحد هـ( : 243احلارث احملاسيب )ت  -5

عليه إال أربعة نفر فيما ذُكر . ونقل ذلك الذهيب يف امليزان ،  صلِّ ومل يُ فاختفى يف دار ببغداد ومات فيها ، 
 ( .45-44. )فقه الرد/وعقبه بقوله : هذه حكاية منقطعة 

ووضعه معهم يف  الزاندقة السبب الذي ذكره املؤلف ال يكفي لعد احلارث احملاسيب مع أولئك اجملرمنيأقول : 
، وموته فيها ، وعدم صالة أكثر من أربعة عليه فقد عد هجر أمحد إايه بيف دار  اختفاؤه. وأما  عنوان واحد

اعها ه عن الذهيب حكمه على هذه احلكاية ابنقطلِ قْ أشار املؤلف نفسه إىل عدم ثبوته بقوله :"فيما ذُكر" ، ونَـ 
 يثبت؟! مبا ال، فكيف يستدل املؤلف على ذمه 

د يستعمل اهلجر كثريا للتأديب على خمالفات متنوعة محهجر اإلمام أمحد للحارث ، فقد كان اإلمام أوأما 
وأليب عبد هللا احلسني والد أيب القاسم اخلرقي صاحب قال اإلمام ابن تيمية :  وإن مل يكن هلا تعلق ابلبدع .

 ( .7/148.)درء التعارض أمحد  هختصر املشهور كتاب يف قصص من هجر امل
 ( .2/95.)إحياء علوم الدين  هجر األكابر يف أدىن كلمةكان أمحد بن حنبل يقال أبو حامد الغزايل :  
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ومنهم أبو نصر التمار ومل ير الكتابة عنهم ، ، وقد هجر كل من أجاب يف حمنة خلق القرآن ، ولو كان مكرها 
الذي وصفه الذهيب ابإلمام الثقة الزاهد القدوة ، فكان أمحد ال يرى الكتابة عنه ، وملا مات مل يشهد جنازته 

مل حيضر أاب نصر التمار حني مات فحسبت أن  - يعين أمحد -صح عندي أنه : ال أبو احلسن امليموين ق. 
وهلل احلمد ، وهو ثقة حباله ، أجاب تقية وخوفا من النكال . قال الذهيب معلقا : ذلك ملا كان أجاب يف احملنة 

  ( .10/573سري أعالم النبالء .)
، فقد هجره أمحد ، وملا عاده حيىي يف مرضه واله ظهره ، وأمسك عن   اإلمام احملدث حيىي بن معنيومنهم 

 كالمه حىت قام عنه ، وهو يتأفف ، ويقول : بعد الصحبة الطويلة ال أكلَّم ! 
ومنهم عبيدهللا القواريري الذي وصفه الذهيب ابإلمام احلافظ حمدث اإلسالم . وقد بلغ اإلمام أمحد أن 

وقال : أمل ، رابح أحد املعتزلة ، فلما جاء القواريري إىل اإلمام أمحد ، نظر إليه القواريري سلم على أمحد بن 
 يكف ماكان منك يف اإلجابة حىت سلمت على ابن رابح ؟! ورد الباب يف وجهه .

 وأيب خيثمة ، أغلق الباب يف وجه كل منهما .، وكذلك فعل أمحد مع احلزامي 
 ( .522، مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي / 74ه صاحل /)انظر فيما تقدم سرية اإلمام أمحد البن

، فقد هجره أمحد . قال عبدهللا بن أمحد : ومل حيدث أيب عنه بعد احملنة علي بن املديين اإلمام احملدث منهم و 
 ( 74.)سرية اإلمام أمحد/من أجاب .وقال صاحل بن أمحد : وضرب أيب على حديث كل  ( 2/364.)املسند بشيء 
 ( 1/402، طبقات احلنابلة  3/37 .)انظر ذم الكالم وأهلهلروايته كتب أيب حنيفة ؛ بعض العلماء أمحد إلمام وهجر ا

 (1/256.)اآلداب الشرعية البن مفلح احلايف لكالمه يف بشر ؛ الطوسي مع صالحه  اإلمام أمحدهجر و 
ُه وَ اإلمام َوَهَجَر  ِه َلمَّ َأمْحَُد َأْواَلَدُه َوَعمَّ  ( .2/505.)الفروع البن مفلح ا جائزة السلطان ا َأَخُذو اْبَن َعمِّ

 وقد اخُتِلف يف سبب هجر اإلمام أمحد للحارث ، على قولني :
حاراًث احملاسيب رمحه اَّلّل تعاىل ]يعين اإلمام أمحد[ وهجر هـ بقوله : 286ماذكره أبو طالب املكي املتوىف سنة  -1

وأيضًا فإنك حتملهم ؟ وقد حكيت قوهلم ، ة فقال : أين ترد عليهم وكان من أهل السن، يف رده على املبتدعة 
 ( .1/287)قوت القلوب . فيكون سبباً لرّد احلق ابلباطل ،  على التفكر والرأي فيما قلت

وقال اخلطيب البغدادي : وكان أمحد بن حنبل يكره حلارث نظره يف الكالم ، وتصنيفه الكتب فيه ، ويصد 
 ( .8/214غداد .)اتريخ بالناس عنه 

احملاسيب رمحهما هللا تصنيفه يف الرد على املعتزلة ،  أنكر أمحد بن حنبل على احلارثوقال أبو حامد الغزايل : 
فقال أمحد : نعم ، ولكن حكيت شبهتهم أواًل مث أجبت عنها ، فيم ، فقال احلارث : الرد على البدعة فرض 

 ه ؟ هوال يفهم كن، أو ينظر يف اجلواب ، ال يلتفت إىل اجلواب أتمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ، و 
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، وما ذكره أمحد بن حنبل حق ، ولكن يف شبهة مل تنتشر ومل تشتهر فأما إذا انتشرت ، فاجلواب عنها واجب 
 . وال ميكن اجلواب عنها إال بعد احلكاية . نعم ، ينبغي أن ال يتكلف هلم شبهة مل يتكلفوها

 ( .35/الل املنقذ من الض)
احلارث احملاسيب مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتااب يف الرد على  ]يعين اإلمام أمحد[ هجر:  وقال الغزايل أيضا 

ألست حتمل الناس بتصنيفك على  ؟ مث ترد عليهم، ألست حتكي بدعتهم أوال  ! وحيك: وقال له ، املبتدعة 
 ؟! هم ذلك إىل الرأي والبحثفيدعو ، والتفكر يف تلك الشبهات ، مطالعة البدعة 

 ( .1/95إحياء علوم الدين )
اعلم أن هللا سبحانه قد حكى مقاالت املفرتين عليه وعلى رسله يف كتابه على وجه قال علي القاري : 

وكذلك وقع يف أمثاله من أحاديث النيب ، اإلنكار لقوهلم والتحذير من ضالهلم والوعيد على وابهلم يف مآهلم 
من أئمة الدين على ذكر حكاايت الكفرة وامللحدين  وأمجع السلف واخللف. يه وسلم وعلى آله صلى هللا عل

وإن كان ورد ألمحد بن حنبل ، وينقضوا شبههم املوجبة لاللتباس ، ليبينوها للناس ؛ يف كتبهم ويف جمالسهم 
محد بن حنبل مثله يف رده فقد صنع أ؛ إنكار لبعض هذا على احلارث بن أسد احملاسيب مبا حكاه يف الرعاية 

ولعل الفرق أن كالم األول حكاية عقائد ابطلة ، وعلى القائلني أبن القرآن خملوق من املعتزلة ، على اجلهمية 
مث ذكر بينة ، أو كأنه أورد أدلة اخلصم وأوضحها ، اثبتة ابلكتاب والسنة مستغنية عن البيان يف ميدان العيان 

الرد على القائلني  .)م الثاين حيث ذكر واقعة حال حمتاجة إىل جواب سؤال نفسه وحجته ورجحها خبالف كال
 ( .132/بوحدة الوجود 

ومن البدع اليت أنكرها اإلمام أمحد يف  :  بقولهيف كتاب مناقب اإلمام أمحد ماذكره احلافظ ابن رجب  -2
ئله . قال : وقد قيل : إن القرآن : قول من قال : إن هللا تكلم بغري صوت ، فأنكر هذا القول وبدع قا

  ( .3/1314التحبري شرح التحرير  .)منا هجره اإلمام أمحد ألجل ذلك احلارث احملاسيب إ
وآاثر  ص الكتاب والسنةمن نصو ]يعين احلارث [ فخالف ام ابن تيمية قال : رجب إىل هذا اإلم وِمن سبق ابن

 (8/497)جمموع الفتاوى .  وحيذر منه، قتضت أن يهجره اإلمام أمحد االسلف ما أوجب ظهور بدعة 
شيوخ  ذكر غري واحد أن احلارث رجع عن ذلك كما ذكره معمر بن زايد يف أخبار: لكن اإلمام ابن تيمية قال 

وذكر أبو بكر الكالابذي يف كتاب التعرف ملذاهب التصوف عن احلارث احملاسيب أنه  ، أهل املعرفة والتصوف 
  .( 7/147)انظر درء تعارض العقل والنقل . تإن هللا يتكلم بصو  : كان يقول

والزهد  وكان له من العلم والفضل، فذكروا أن احلارث رمحه هللا اتب من ذلك وقال اإلمام ابن تيمية أيضا : 
 ( .6/521.)جمموع الفتاوى  والكالم يف احلقائق ما هو مشهور
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احملاسيب مل يكن كتصوف غريه يف الغلو وأما تصوف احلارث فقد قال الدكتور عبدالرمحن احملمود : تصوف 
واالَنراف بل كان كثريا مايشري إىل وجوب االلتزام ابلكتاب والسنة ، ومتابعة الشرع . وإذا كان احملاسيب يركز 
على أعمال القلوب وخطرات النفوس ، ومسائل تتعلق ببواطن األعمال ومقاصد اإلنسان فيها كالنية واملراقبة 

ويطيل الكالم يف كل واحدة منها مبايراه من وسائل  –لعجب والرايء واحلسد وغريها والتوكل والتيقظ وا
وامر واجتناب النواهي .... وكثريا مايذكر األدلة بفعل األإال أنه أيمر مع ذلك ابتباع الشرع  –إصالح النفس 

 على بعض ن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، ولذلك شنع احملاسيبعلى بعض األمور اليت يذكرها م
 ( .1/457)موقف ابن تيمية من األشاعرة. متصوفة عصره واَنرافاهتم  

إال أنه قد اتب من ذلك ، ُنسب إىل الكالبية بسبب قوله ببعض بدعهم أن احلارث احملاسيب وإن واحلاصل 
من كتبه   احلارث احملاسيب يف بعض مواضع مناإلمام ابن تيمية وقد عد  وال َيوز ذم املسلم بذنب اتب منه .

وهلذا كان يف كالم السلف كأمحد واحلارث احملاسيب وغريَها اسم  السلف ، ومن أئمة الدين ، فقد قال :
 ( .2/257. )الصفدية  العقل يتناول هذه الغريزة

واملنصوص عن أئمة الدين أن العقل غريزة كما ذكر ذلك أمحد بن حنبل واحلارث احملاسيب وقال أيضا : 
    ( .2/331يةالصفد. ) وغريَها

 ونعيم ي ،ابلسنة واحلديث كاحلسني الكرابيسوقد نسب إىل هذا القول غري واحد من املعروفني وقال أيضا : 
 ( .12/207.)جمموع الفتاوى  واحلارث احملاسيب، البويطي و ،  يمحاد اخلزاعبن 

 .يه علوقال الذهيب : احملاسيب كبري القدر ، وقد دخل يف شيء يسري من الكالم ، فنقم 
 (12/111)سري أعالم النبالء 

 ( .18/210)اتريخ اإلسالم ؟!  وبعد هذا فرحم هللا احلارث ، وأين مثل احلارث : أيضاوقال 
 ( .1/440)العرب . ووصفه ابلزاهد الناطق ابحلكمة 

من  والرد على املخالفني، ويف أصول الدايانت ، للحارث كتب كثرية يف الزهد وقال اخلطيب البغدادي : و 
وذكر أبو علي بن شاذان يوما كتاب احلارث يف . وكتبه كثرية الفوائد مجة املنافع ، املعتزلة والرافضة وغريَها 

 . على هذا الكتاب عول أصحابنا يف أمر الدماء اليت جرت بني الصحابة : فقال، الدماء 
 (8/211)اتريخ بغداد 

 ( .2/584ت على ابن الصالح .)النكووصفه ابن حجر أبنه من أئمة احلديث والكالم 
الذين  وعلى فرض أنه مل يتب من البدع اليت وقع فيها فتلك البدع ال جتعله يف عداد أولئك املبتدعة الزاندقة

 قتلوا على الزندقة ، فالبدع متفاوتة كما هو معروف .
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



* MERGEFORMAT \PAGE    - 0 - 

 

 مث قال املؤلف حفظه هللا : 
خزمية ، قال عنه الذهيب :" ومع علمه وكماله هـ( : وكان من أخص تالميذ ابن 328أبوعلي الثقفي )ت -6

خالف اإلمام ابن خزمية يف مسائل التوفيق واخلذالن ، ومسألة اإلميان ، ومسألة اللفظ ، فألزم البيت ومل خيرج 
 ( .46.)فقه الرد/منه إىل أن مات ، وأصابه يف ذلك حمن" 

ي الثقفي ، ومل ينقل بقية كالمه فيه لتتضح أقول : اقتصر املؤلف على هذا القدر من كالم الذهيب يف أيب عل
الصورة عن هذا الرجل . فقد وصفه الذهيب ابإلمام احملدث الفقيه العالمة الزاهد شيخ خراسان . ونقل عن 

  (15/280.)سري أعالم النبالء أين رأيت بنيسابور مثل ذلك اجلمع شهدت جنازته فال أذكر  احلاكم قوله :
 ( .2/220.)العرب كان له جنازة مل يعهد مثلها ، وقال :  ظ أحد األئمة لفقيه الواعووصفه أيضا اب

فإلزامه بيته إىل أن مات مل مينع أهل نيسابور أن خيرجوا يف جنازته يف صورة مل يعهد مثلها . وقد ذكر املؤلف 
 نائز" .حفظه هللا يف ترمجة الذي قبله قول اإلمام أمحد :" قولوا ألهل البدع : بيننا وبينكم يوم اجل

بن خزمية يف مسائل ا مام األئمةإمع علمه وكماله قد خالف  يمام أبوعلي الثقفوكان اإلوقال الذهيب أيضا : 
لزم ابلبيت أو ، فقام عليه اجلمهور ، لة اللفظ ابلقرآن أان ومسلة اإلميأومس، منها مسألة التوفيق واخلذالن 

وما زال العلماء خيتلفون يف املسائل . كبري الشأن   يفوكان الثق. ومتت له حمن ، ن مات أإىل  يالثقف أعين
، وض يف ما ال يعنيه ء إىل الكتاب والسنة وسكوت عن اخلواملعصوم من عصمه هللا ابلتجا، الصغار والكبار 

 ( .2/730تذكرة احلفاظ  .) من يشاء إىل صراط مستقيم يوهللا يهد
 وبني إىل السنة ، ولو كان فيه نوع من البدعة ، فقال :يف املنسأاب علي الثقفي اإلمام ابن تيمية  وقد ذكر

والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كالب واألشعري بقااي من التجهم واالعتزال مثل اعتقاد صحة 
طريقة األعراض وتركيب األجسام وإنكار اتصاف هللا ابألفعال القائمة اليت يشاؤها وخيتارها وأمثال ذلك من 

أشكلت على من كان أعلم من األشعري ابلسنة واحلديث وأقوال السلف واألئمة كاحلارث املسائل اليت 
وذكر ، احلارث رجع عن ذلك  إن : احملاسيب وأيب علي الثقفي وأيب بكر بن إسحاق الصبغي مع أنه قد قيل

وقد وافق .  أهنما استتيبا فتااب يالصبغي والثقفي قد رو  وكذلك، عنه غري واحد ما يقتضي الرجوع عن ذلك 
منهم من تبني ، األشعري على هذه األصول طوائف من أصحاب أمحد ومالك والشافعي وأيب حنيفة وغريهم 

، ومنهم من اشتبه عليه ذلك كما اشتبه غري ذلك على كثري من املسلمني ، فرجع عنه  ، له بعد ذلك اخلطأ
وإن أخطأ يف بعض ، حبسب عقله وإمكانه وهللا يغفر ملن اجتهد يف معرفة الصواب من جهة الكتاب والسنة 

واملقصود أنه مل يكن يف املنسوبني إىل السنة ولو كان فيه نوع من البدعة من يزعم أن صريح املعقول . ذلك 
 ( .98-7/97درء التعارض  .)خيالف مدلول الكتاب والسنة 
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حد املعتزلة ، وهو منصور وقد ذكر احلاكم قصة ماجرى بني الثقفي وابن خزمية ، وأن ذلك بسبب وشاية أ
بن حيىي الطوسي ، فذكر احلاكم أن ابن خزمية ملا بلغ من السن والرائسة والتفرد هبما مابلغ ، كان له ا

أصحاب صاروا يف حياته أجنم الدنيا مثل أيب علي الثقفي ، وهو أول من محل علوم الشافعي ، ودقائق ابن 
خزمية يف الفتوى ، وغريَها ، فلما ورد منصور الطوسي سريج إىل خراسان ،  والصبغي وهو خليفة ابن 

 إيقاع الوحشة هلم معه حسدهم على ذلك ، فسعى إىلاملعتزيل خراسان ورأى قدر أصحاب ابن خزمية وحا
الثقفي  –بينهم وبينه ، وذكر قصة ماجرى يف ذلك إىل أن قال ابن خزمية : وقد صح عندي أن هؤالء 

هؤالء بكذبة ، بل أئمة  ، قد كذبوا علي يف حيايت . قال الذهيب معلقا : ما بغي وحيىي بن منصور كذبةصوال
 أثبات ، وإمنا الشيخ تكلم على حسب مانقل له عنهم ، فقبح هللا البهتان ، ومن ميشي ابلنميمة .

له مث ذكر احلاكم أن ابن خزمية اجتمع معهم ، فسألوه عما ينكره عليهم لريجعوا عنه ، فذكر هلم ، فأخرجوا 
عقيدهتم مكتوبة ، فقرأها ابن خزمية مث قال : لست أرى هاهنا شيئا ال أقول به .. إىل آخر القصة اليت يضيق 

 هذا املقام عن بسطها .
 ( . 41/214، اتريخ دمشق  2/9، درء التعارض 381-14/377)انظر سري أعالم النبالء 

 يغبصوال يالثقف يذكره أبو عل، فقال :  تبيف بعض ماك من هذه العقيدة شيئاوقد نقل اإلمام ابن تيمية 
 . بن خزمية على أهنا مذهب أهل السنةااتفقوا هم و  بن خزمية يف العقيدة اليتاصحاب أوغريَها من 

 ( .5/528)جمموع الفتاوى 
كتبوها   قيدة اليتبكر حممد بن خزمية يف الع صحاب أيبأوغريَها من  صبغيوال يكما ذكره الثقفوقال :  

 . مسألة القرآن خزمية ملا وقع بينهم النزاع يف  بكر حممد بن إسحاق بن لى أيبوقرؤوها ع
 ( .5/379)جمموع الفتاوى 

وقد كان أبوعلي الثقفي ذا علم غزير ومتكن من الفتوى ، وقد شهد له بذلك شيخه ابن خزمية ، فقد استفيت 
وجعل يكتب األجوبة القلم  يأخذ أبوعلف، أجب :  يالثقف يعل فدعا بدواة مث قال أليبابن خزمية يف مسائل 

،  ياي أاب عل : ويتأمل مسألة مسألة فلما فرغ منها قال له، وهو ينظر فيها ، ابن خزمية  يويضعها بني يد، 
 ( .3/193طبقات الشافعية الكربى  .) يوأنت ح ما حيل ألحد منا خبراسان أن يفيت

 (201/طبقات الفقهاء).ه والكالم والدين والقول والوعظ به يف الفق ىاإلمام املقتدهو فقال : احلاكم ووصفه 
مساعيل بن عبد ذكر اإلمام ابن تيمية ، وكما قال إواحلاصل أن أابعلي الثقفي وقع يف بدع قد اتب منها كما 

 ( .2/82.)درء التعارض استتيب الصبغي والثقفي على قرب ابن خزمية :  الرمحن الصابوين
زاندقة الذين بدع اليت وقع فيها فتلك البدع ال جتعله يف عداد أولئك املبتدعة الوعلى فرض أنه مل يتب من ال

 قتلوا على الزندقة ، فالبدع متفاوتة .
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 مث قال املؤلف حفظه هللا :
هـ( : فقد دخل بغداد وعمل على التقرب من الربهباري )ت 320أبواحلسن األشعري )ت بعد سنة  -7

م يلتفت إليه ، فلم َيرؤ على اخلروج من بيته يف بغداد حىت خرج عنها هـ( ، وصنف كتاب اإلابنة ، فل329
 ( .46.)فقه الرد/. ويف مقابل ذلك كان للربهباري من األتباع واألصحاب والتالميذ مايفوق الوصف 

 بيانه فيما يلي :، نظر وماذكره أقول : فيما نقله املؤلف 
خرج عنها فقد نفى صحة هذا ابن عساكر ، فقال رادا  أما أن األشعري مل خيرج من بيته يف بغداد حىت -1

، فإن هبا كانت منيته ؛ وال رحل عنها ، بعد إذ صار إليها مل يفارقها  ]يعين األشعري[وهوعلى من زعم ذلك : 
وقد تقدم ذكر جلوسه يف حلقة أيب ، نه مل يظهر هبا إال مثل هذا املختزي أوال يدعي ، وفيها قربه وتربته 

واجلمع أكثر األايم مجعا ، ابجلانب الغريب يف جامع املنصور نه كان حيضرها يف أايم اجلمع أو ،  وزير إسحاق امل
 ( .391/تبيني كذب املفرتي .)يف أعظم اجلوامع هبا يف حلقة ذلك اإلمام املشهور 

ه الصواب وأما أن األشعري ألف كتاب اإلابنة تقراب إىل الربهباري ، فهذا قاله بعضهم ، وقد جانب في -2
 فتكذيب التائبني يف توبتهم ، واهتامهم يف نياهتم بال دليل قبيح وحمرم . 

من كتابه هذا أن اإلمام ابن تيمية رد على من  239والغريب أن الدكتور السبت انقض نفسه فنقل يف ص 
تهمة أهنم يظهر من اتباع السلف ، مث بني أن الدافع ألصحاب هذه ال يقول أبن األشعري كان يبطن غري ما

 ( .12/204.)جمموع الفتوى خالفوه مع حمبتهم له وانتساهبم إليه ، فكرهوا أن ينسبوا إىل خمالفته 
لقوة النظر واالستدالل أو ؛ فكم من متنقل من مذهب إىل غريه قال احلافظ ابن عساكر يف رد هذه التهمة : 

أو شدة حبث عن احلق على ِمر األايم ، منام  ظ هبا رائيها يفعِ أو رؤاي وُ ، رشاد من احلق سبحانه وإهلام إل
، ك يف توبة التائب إذا مل يوجد منه غري جمرد الدعوى شَ وإمنا يُ  . وهذه املعاين كلها موجودة يف حق هذا اإلمام

ما إذا اقرتن منه بدعوى التوبة ظهور أف، ختبار حاله من أهل الدين وال من ذوي التقوى اعند ومل يكن 
املظهر للتوبة ذا داينة موصوفا عند اخللق بصدق وأمانة مل يكن  وكان ، لف من احلوبةاألسف على ما أس

محه هللا متني ن دين أيب احلسن ر أوال شك . فمن قال غري هذا فقوله حمال  ،للشك يف صحة توبته جمال 
يه يف اجلدل واستظهاراته عل، ومناظراته لشيخهم اجلبائي مشهورة ، عتزال ظاهر مبني وتربأه من مذهب اال

وتواليفه يف الرد على ، وقطعه هلم يف املناظرة منتشر ذائع ، م معروف شائع هوقمعه لغريه من شيوخ، مذكورة 
نه أظهر غري ما أفكيف يزعم ، هل األهواء مبا أظهر من عوار مذهبهم كبرية أوفضيحة ، أهل التعطيل كثرية 

إنه أظهر التوبة ليؤخذ عنه ويسمع ما يلقى " : من زعموقول ...إىل أن قال :  أو أضمر ضد ما أعلن ، أبطن
كيف يستجيز .فذلك ماال يصنعه من يؤمن ابلبعث يوم القيامة  " ؛ إىل املتعلمني منه وتعلو منزلته عند العامة
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ال سيما فيما يتعلق ابالعتقادات ويرجع ؛ أو يضمر خالف ما يبدي ويعلن ، مسلم أن يظهر ضد ما يبطن 
 ( .382-380/تبيني كذب املفرتي ) ؟! انتإىل أصول الداي

 احلسن األشعري ألف كتاب "اإلابنة"  وقال الدكتور حممد اخلميس : ومن العجيب أهنم زعموا أن اإلمام أاب
جد خطري ؛ إذ إن فيه قدحا مداراة للحنابلة وتقية ، وخوفا منهم على نفسه . وهذا كالم فيه نظر ، بل إنه 

شعري ، واهتاما له أبنه يبدل عقيدته يف الظاهر على حسب األحوال واملالبسات أو مام أيب احلسن األيف اإل
جماراة للتيارات الفكرية السائدة ، وهذه مسألة خطرية ، فالغاية التربر الوسيلة عند أهل احلق ، وينبغي 

ا اإلمام اجلليل ؛ لإلنسان أن حيسن الظن أبمثال اإلمام يف هذا ، بل إنين أجزم ببطالن هذا الزعم يف حق هذ
يفعل  أن يداري أو َياري يف عقيدته وهي مدار السالمة ، وهي العقد بينه وبني هللا تعاىل ، وال إذ إنه الميكن

هذا إال املوغلون يف البدعة ، والذين ليسوا على رسوخ يف عقيدهتم وثقة مباهم عليه ، كأمثال الباطنية وغريهم 
ميكن أن تلحق األذى ابإلمام ، بل كان يف أايمه كثريون من املبتدعة  . مث إن احلنابلة مل تكن هلم سلطة

 .(6)اعتقاد أهل السنة/املعاندين ، ومل ينزل هبم بطش احلنابلة وأبسهم ، فهذه دعوى ابطلة مردودة .
ة أن ذكر املؤلف أليب احلسن األشعري مع أولئك اجملرمني األربعة ، دون إشارة إىل توبته من بدعته القدمي -3

 خطأ ، فمن اتب اتب هللا عليه ، وال َيوز أن يعاب أحد بذنب اتب منه .
قال الشيخ محاد األنصاري رمحه هللا : وفضائل أيب احلسن األشعري ومناقبه أكثر من أن ميكن حصرها يف 

ه ، وأقامه هذه العجالة . ومن وقف على تواليفه بعد توبته من االعتزال رأى أن هللا تعاىل قد أمده مبواد توفيق
 ( . 8.)من تقدميه لتحقيق كتاب اإلابنة /لنصرة احلق والذب عن طريقه 

وقال اإلمام ابن ابز رمحه هللا : أبو احلسن األشعري رمحه هللا ليس من األشاعرة ، وإن انتسبوا إليه ؛ لكونه 
 ة .واعتنق مذهب أهل السنة ، فمدح األئمة له ليس مدحا ملذهب األشاعر ، رجع عن مذهبهم 
 ( .3/53)جمموع فتاوى ابن ابز

كان يف آخر عمره على مذهب أهل   –رمحه هللا  –وقال العالمة ابن عثيمني رمحه هللا : واألشعري أبو احلسن 
السنة واحلديث ، وهو إثبات ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه ، أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم من غري 

هي  وال متثيل . ومذهب اإلنسان ما قاله أخريا إذا صرح حبصر قوله فيه كما حتريف وال تعطيل وال تكييف
احلال يف أيب احلسن كما يعلم من كالمه يف اإلابنة . وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ماكان عليه أخريا ، وهو 

سن نفسه التزام مذهب أهل احلديث والسنة ؛ ألنه املذهب الصحيح الواجب االتباع الذي التزم به أبواحل
 ( .3/340.)جمموع فتاوى ابن عثيمني 

زاندقة الذين وعلى فرض أنه مل يتب من البدع اليت وقع فيها فتلك البدع ال جتعله يف عداد أولئك املبتدعة ال
 قتلوا على الزندقة ؛ ألن البدع متفاوتة كما هو معروف ومقرر يف موضعه .
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 مث قال املؤلف حفظه هللا :
هـ ( : فهو مع سعة علمه وتوقد ذكائه وفصاحته كان أبوحامد اإلسفراييين 403 )ت أبوبكر الباقالين -8

هـ( يشنع عليه ، وحيذر الناس منه ومن الدخول عليه ، ومل يكن َيرؤ أحد على االتصال به ، 406)ت
والدخول عليه إال خفية ، حىت إن الباقالين كان خيرج إىل احلمام متربقعا خوفا من الشيخ أيب حامد 

 (.46.)فقه الرد/اإلسفراييين 
يف خدمة الدين والعلم ، فال َيوز أن كبرية له جهودا   إال أناألشاعرة ،  وإن كان من كبارأقول : الباقالين 

على النحو الذي يقرن جبهم بن صفوان واجلعد بن درهم وغريَها من الزاندقة ، وَيعل معهم يف سياق واحد 
 فعله املؤلف .

من كتابه هذا ماذكره اإلمام ابن تيمية يف الباقالين من أنه أفضل  238سبت يف ص وقد نقل الدكتور ال
املتكلمني املنتسبني إىل األشعري ، وأنه ليس فيهم مثله ال قبله والبعده ، وال أحسن تصنيفا وكتبا منه ، وأنه 

رية والرد على الزاندقة أكثر إثباات بعد األشعري يف اإلابنة ، وأن فيه من الفضائل العظيمة واحملاسن الكث
 وامللحدين وأهل البدع الشيء الكثري ، وهكذا جهوده يف الرد على الباطنية والنصارى .

وكان ثقة إماما ابرعا مث قال : إلمام العالمة أوحد املتكلمني مقدم األصوليني وقد وصف الذهيب الباقالين اب
، وانتصر لطريقة أيب احلسن األشعري ، والكرامية صنف يف الرد على الرافضة واملعتزلة واخلوارج واجلهمية 

 ( .17/190سري أعالم النبالء.) وقد أخذ علم النظر عن أصحابه ، وقد خيالفه يف مضائق فإنه من نظرائه 
وغالب قواعده على ، وكان سيفا على املعتزلة والرافضة واملشبهة ، وكانت جنازته مشهودة وقال أيضا : 

هذا انصر السنة والدين  : حلنابلة أبو الفضل التميمي مناداي يقول بني يدي جنازتهوقد أمر شيخ ا، السنة 
 .ة مث كان يزور قربه كل مجع، هذا الذي صنف سبعني ألف ورقة ، والذاب عن الشريعة 

 (17/193سري أعالم النبالء  )
واليت َيب اجتناهبا ع ، وما تقدم ذكره ال يعين تصحيح مذهبه األشعري ، وال الدفاع عما وقع فيه من البد 

فله فضله  وإمنا املقصود التدليل على أنه ال َيوز أن يقارن جبهم وغريه ِمن قتل على الزندقة ،واحلذر منها ، 
 وقدره يف خدمة الدين ، والبدع متفاوتة كما هو مقرر يف موضعه .

مامة أاحلسني بن أيب  قول ملا نقل وفهمة يف هذا الباب حيسن ذكرها هنا ، ولإلمام ابن تيمية كلمة عظي
مام اإل قال –ة وأول من بثه يف املغارب، فإنه أول من محل الكالم إىل احلرم ؛ لعن هللا أاب ذر اهلروي  :املالكي 

أبو ذر فيه من العلم والدين واملعرفة يف احلديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن : قلت :  ابن تيمية
م إىل بغداد من هراة فأخذ وكان قد قد، احملاسن والفضائل ما هو معروف به شيوخه الثالثة وغري ذلك من 

ومحلها إىل احلرم فتكلم فيه ويف طريقته من تكلم كأيب نصر السجزي وأيب القاسم سعد ، بن الباقالين اطريقة 
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يقة الصبغي وهو ِمن يرجح طر ، بن علي الزجناين وأمثاهلما من أكابر أهل العلم والدين مبا ليس هذا موضعه 
 ....والثقفي على طريقة ابن خزمية وأمثاله من أهل احلديث 

  وله يف الرد على، سالم مساع مشكورة وحسنات مربورة ال من له يف اإلإمث إنه ما من هؤالء إىل أن قال : 
وتكلم على من عرف أحواهلم نتصار لكثري من أهل السنة والدين ما ال خيفى كثري من أهل اإلحلاد والبدع واال

وهم ، زلة تعهذا األصل املأخوذ ابتداء عن املنصاف لكن ملا التبس عليهم إعلم وصدق وعدل و بفيهم 
فلزمهم بسبب ذلك من األقوال ما أنكره املسلمون من ، والتزام لوازمه ، فضالء عقالء احتاجوا إىل طرده 

ومنهم من  من احملاسن والفضائل منهم من يعظمهم ملا هلم : وصار الناس بسبب ذلك ، أهل العلم والدين 
 .وخيار األمور أوساطها ، يذمهم ملا وقع يف كالمهم من البدع والباطل 

وهللا تعاىل يتقبل من مجيع ، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين ، وهذا ليس خمصوصا هبؤالء 
إلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل ربنا اغفر لنا و  }ويتجاوز هلم عن السيئات ، عباده املؤمنني احلسنات 

وال ريب أن من اجتهد يف طلب احلق والدين من جهة { ، يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 
وأخطأ يف بعض ذلك فاهلل يغفر له خطأه حتقيقا للدعاء الذي استجابه هللا ، الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 . {ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان  :} لنبيه وللمؤمنني حيث قالوا
وهو من ، عد اجتهاده ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه مبا وقع فيه من خطأ ظنه صوااب ب

من يسلم  فقلَّ ؛ من يعظمه هو من أصحابه زمه نظري ذلك أو أعظم أو أصغر فيفإنه يل؛ للسنة  ةالبدع املخالف
ضطراب وبعد الناس عن نور النبوة ومشس الرسالة الذي به االشتباه و لكثرة اال ؛ نمن مثل ذلك من املتأخري
 ( 102-2/101.)درء التعارض  تيابر ويزول به عن القلوب الشك واال، حيصل اهلدى والصواب 

 العشرون النكتة
ل هبا على ذمهم ، ذكر الدكتور خالد السبت حفظه هللا يف تراجم األربعة السابقني أمورا استعملها يف االستدال

 ويف ذلك نظر ، فيما يلي بيانه :
املصلني على ذم احلارث احملاسيب ، وبكثرة عدد املصلني على مدح اإلمام أمحد  استدل املؤلف بقلة عدد  -1
كون تعلى ذم امليت ، فقد  وحدهاقلة عدد املصلني على امليت ال يستدل هبا لكن  -وهو أحق به وأهله  -

مات عدد من السلف الصاحل ، ومل يشهد جنازهتم بسبب ال يرجع ابلذم على امليت ؛ فقد قلة عدد املصلني 
إال القليل ألسباب متنوعة منها األسباب السياسية ، كإبراهيم النخعي اإلمام احلافظ مل يتبع جنازته سوى أقل 

خليفة املسلمني مل يشهد من عشرة رجال ، بل إن اإلمام عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، وهو أمري املؤمنني و 
الذي استدل املؤلف مبوقفه ضد األشعري على  -بل إن اإلمام الربهباري  جنازته إال القليل كما هو معروف .
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تويف مسترتا يف دار يف بغداد ألخت أحد قادة اجلند ، فأمرت خادمها فأحضر غاسال يغسله   –ذم األشعري 
 ( .2/45طبقات احلنابلة .)انظر ، ووقف يصلي عليه وحده ، مث دفن يف دارها 

 فقلة عدد املصلني على أولئك األئمة ليس بقادح يف مكانتهم ، وال مبنقص من فضلهم .
ئز أهل السنة وكذلك كثرة عدد املصلني على امليت ال تدل وحدها على فضل امليت ، وليس ذلك خمتصا جبنا

الناس ، وليس ذلك بدليل على فضلهم املطلق ، ، فجنائز بعض العلماء الذين وقعوا يف بدع شهدها كثري من 
الذي ذكره  -ماوقعوا فيه من البدع واملخالفات . وقد تقدم ذكر جنازة أيب علي الثقفي  وال على صحة

وقول احلاكم : شهدت جنازته فال أذكر أين رأيت  –املؤلف يف الرواد األوائل من أصحاب املقاالت املنحرفة 
وتقدم أيضا قول الذهيب يف ترمجة  . كان له جنازة مل يعهد مثلهاوقول الذهيب :   بنيسابور مثل ذلك اجلمع ،

: وكانت له جنازة  -الذي ذكره املؤلف يف الرواد األوائل من أصحاب املقاالت املنحرفة  -الباقالين 
  وقال الذهيب يف ترمجة أيب عبدالرمحن السلمي الصويف صاحب حقائق التفسري : مشهودة .
ليته مل يصنفه ، فإنه وقد قال الذهيب يف شأن كتابه :  (17/252سري أعالم النبالء  .)ازته مشهودة وكانت جن
صنف ، ونقل عن الواحدي قوله :  ( 28/307اتريخ اإلسالم  ) ة ، فدونك الكتاب فسرتى العجبطمحتريف وقر 

 فقال الذهيب :لكفر به  " رآنإن ذاك تفسري للق: "ولو قال ، أبو عبد الرمحن السلمي كتاب حقائق التفسري 
وأهل البدع الذين كانت جنائزهم مشهودة كثريون ، يعرف ذلك من ( . 31/260اتريخ اإلسالم . ) : صدق وهللا

 راجع كتب الرتاجم .
استدل املؤلف بكثرة األتباع على فضل املتبوع كما فعل حني ذكر الربهباري يف مقابل األشعري فقال  -2

للربهباري من األتباع واألصحاب والتالميذ مايفوق الوصف " ، وال شك أن الربهباري  "ويف مقابل ذلك كان
أحد أئمة أهل السنة واجلماعة ، وفضله ال خيفى ، لكن كثرة األتباع ال تدل وحدها على أن متبوعهم على 

أكثر من أتباع احلق ، فمن نظر يف العامل اإلسالمي اليوم وجد أن أتباع املذهب األشعري يف طوره القدمي 
 املنهج السلفي ، وليس هذا دليال على صحة األول وفساد اآلخر . 

فتعصبوا له وكثر أتباعه حىت تركت ]يعين األشعري [مث تبع أقوام من السالطني مذهبه قال ابن اجلوزي : 
 ( .14/29املنتظم .) ودانوا بقول األشعري، الشافعية معتقد الشافعي رضي هللا عنه 

، وقال يف عدة آايت  (117)األنعام:اىل :}وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا{ وقد قال تع
 ( .38، النحل :68،  40، يوسف : 187)األعراف ::}ولكن أكثر الناس اليعلمون{

 قد يكون جلياوالباطل ، قلون ال يستقل بدركه إال األف قد يكون خفيان احلق إف؛ احلق ال يتبع الكثرة ف
ر فضائح الباطنية .)انظ تباعهأكثر بسببها يدولته ف هساعدصاحب الباطل قد تو ، كثرون ر إىل االنقياد له األيبادف

 (174للغزايل /
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فقد قدمنا أن الكثرة ال ؛ فإن موهوا بكثرة أتباع أيب حنيفة ومالك وبوالية أصحاهبما القضاء  قال ابن حزم :
وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا إن  }:ويكفي من هذا قول هللا عز وجل ، حجة فيها 

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه وإن كثريا من  ، وقال :} {يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون
اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم وظن داود أمنا فتناه 

إن هذا الدين بدأ غريبا  :" وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، (24)ص :{وأانب فاستغفر ربه وخر راكعا 
 ( 4/607.)اإلحكام وأنذر عليه السالم بدروس العلم وظهور اجلهل  " وسيعود غريبا فطوَب للغرابء

هلم  ببعض احملن اليت أصابت املذكورين بسبب معاملة بعض أئمة أهل السنة إايهم عقوبةاستدل املؤلف  -3
اختفى يف دار ببغداد ومات فيها ، ومل على بدعتهم ، فذكر املؤلف أن احلارث احملاسيب ملا هجره اإلمام أمحد 

، وذكر أن أاب علي الثقفي ألزم البيت ومل خيرج منه إىل أن مات ، وأن أاب  ُيصلِّ عليه إال أربعة نفر فيما ذُكر
لربهباري ، فلم يلتفت إليه ، فلم َيرؤ على اخلروج من احلسن األشعري دخل بغداد وعمل على التقرب من ا

، وحيذر الناس منه  كان يشنع على الباقاليناإلسفراييين   حامد بيته يف بغداد حىت خرج عنها ، وذكر أن أاب
ومن الدخول عليه ، ومل يكن َيرؤ أحد على االتصال به ، والدخول عليه إال خفية ، حىت إن الباقالين كان 

ذكره على ذم من جرى  ، وقد احتج املؤلف مبا احلمام متربقعا خوفا من الشيخ أيب حامد اإلسفراييينخيرج إىل 
له ذلك ، واحلق أن هذا وحده ليس دليال على ذم من جرى له ؛ ألن مثل هذا حدث لبعض أئمة أهل السنة 

عشرين شهرا ، كان يصلي مثانية و فلم يكن ذلك دليال على ذمهم ، فاملعتزلة سجنوا اإلمام أمحد بن حنبل 
فاختفى وال مدينة أان فيها ،  ثق حني استخلف : ال تساكين أبرض ، وقال له الواوضربوه فيها وهو مقيد ، 

ال خيرج إىل صالة  أمحد بقية حياة الواثق فمازال يتنقل يف األماكن ، مث عاد إىل منزله بعد أشهر ، فاختفى فيه
وملا متكن .  ( 11/264، سري أعالم النبالء  472)انظر مناقب اإلمام أمحد/ عد سنواتب الواثق هلكإىل أن  وال إىل غريها

املعتزلة من اخلليفة الراضي أوغروا صدره على اإلمام الربهباري حىت اضطر إىل االختفاء ، وظل خمتفيا حىت 
 ات وهو مسجون .وكاد املبتدعة لإلمام ابن تيمية فسجن ، وم ( .15/92.)انظر سري أعالم النبالء تويف 

 احلادية والعشرون  النكتة
( 63)فقه الرد/قال املؤلف حفظه هللا : وأما احملاجة فلم يرد استحساهنا يف شيء من املواضع يف كتاب هللا تعاىل .

. 
إن كان مقصود املؤلف أن معىن احملاجة مل يرد استحسانه يف القرآن فقد هذا اإلطالق فيه نظر ، ف: أقول 

فقال ، نفسه بعد صفحات من هذا املوضع ، حتت عنوان " ماورد من تقرير ذلك وفعله " انقض املؤلف 
 املؤلف : 

 أوال : من القرآن الكرمي . وذلك نوعان : 
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 األول : الردود القرآنية على دعاوى املبطلني ، وهذا النوع كثري جدا يف القرآن ...
بني أهل اإلميان من الرسل وأتباعهم والكفار ، وذلك يف  من احملاجة واجملادلة –تعاىل  –الثاين : ماقصه هللا 

كمحاجة إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه كما يف سورة األنعام ، ومرمي   –تعاىل  –مواضع كثرية من كتاب هللا 
، والصافات ، وكما يف حماجته للنمروذ كما يف سورة البقرة ، وكذلك حماجته عبدة الكواكب كما ، والشعراء 

خللقه للسؤال واجلواب  –تعاىل  –سورة األنعام ..... وإيراد هذا كله يف كتاب هللا مبثابة التعليم من هللا يف 
 ( .69-67 .)فقه الردواحملاجة واجملادلة كما قال ابن عبدالرب رمحه هللا 

 أقول : وهل يعلمهم رهبم شيئا غري مستحسن ؟!
يرد استحساهنا يف القرآن لفظ الكلمة واشتقاقاهتا ففي هذا وإن كان مقصود املؤلف من قوله أبن احملاجة مل 

راهيم على :} وتلك حجتنا آتيناها إب فقد قال تعاىل ذاكرا نعمه على نبيه إبراهيم عليه السالم  نظر أيضا ،
   (84-83)األنعام : كال هدينا {   قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب

إشارة إىل مجيع احتجاجاته حىت خاصمهم وغلبهم  "تلك" {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم} القرطيب : قال
 ( .7/30تفسري القرطيب . )ابحلجة 

 ( .2/955.)جامع بيان العلم وقال ابن عبدالرب : }نرفع درجات من نشاء{ قالوا : ابلعلم واحلجة 
)  حىت خصمهم وغلبهم ابحلجة  {ها إبراهيم على قومه حجتنا آتيناوتلك  } : قوله عز وجلوقال البغوي : 

أي نرفع درجات من نشاء ابلعلم والفهم والفضيلة والعقل كما رفعنا ، نرفع درجات من نشاء ( ابلعلم 
  ( .2/112تفسري البغوي .)درجات إبراهيم حىت اهتدى وحاج يف التوحيد

 ( .2/122.)تفسري السمعاين ، واالستدالل   يعين : ابحلجاج {نرفع درجات من نشاء} وقال السمعاين :
  (66)آل عمران :ليس لكم به علم{ وقال تعاىل :}هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما

ألنه لو كان احلجاج كله حمظورا ملا ؛ دليل على صحة االحتجاج للحق  ذكراجلصاص أن هذه اآلية أوضح
 ( .2/298أحكام القرآن للجصاص  .) ا إذا كانت بغري علمفرق بني احملاجة ابلعلم وبينه

دليل على أن االحتجاج ابلعلم  {فلم حتاجون فيما ليس لكم به:}يف قول هللا عز وجل  وقال ابن عبدالرب :
 ( .2/971جامع بيان العلم وفضله .) مباح سائغ ملن تدبر

 (.1/25اإلحكام البن حزم .)نها بغري علم ومنع م، فلم يوجب تعاىل احملاجة إال بعلم  وقال ابن حزم : 
فإن اليهود والنصارى حتاجوا يف إبراهيم بال ؛ هذا إنكار على من حياج فيما ال علم له به وقال ابن كثري : 

ولو حتاجوا فيما أبيديهم منه علم ِما يتعلق أبدايهنم اليت شرعت هلم إىل حني بعثة حممد صلى هللا عليه ، علم 
 ( .1/373تفسري ابن كثري  .)منهم  وسلم لكان أوىل
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وقال ابن عثيمني : من فوائد اآلية الكرمية إقرار اإلنسان على احملاجة ابلعلم ، ولكن بشرط أن يكون قصده 
رة آل عمران البن عثيمني .)تفسري سو حسنا حبيث يريد من اجملادلة الوصول إىل احلق ، فيثبت احلق ويبطل الباطل 

1/384)  
 ة والعشرونالثاني النكتة

 قال املؤلف حفظه هللا حتت عنوان "ماورد من جمادلة أهل األهواء والرتخيص يف ذلك أو احلث عليه " :
 وقال : . ما رأيت أحدا الحى الرجال إال أخذ جبوامع الكلم  رمحه هللا يقول : عمر بن عبد العزيزوكان 

يريد ابملالحاة هنا املخاوضة واملراجعة على وجه  :  حيىي بن مزينقال  . رأيت مالحاة الرجال تلقيحا أللباهبم
 ( .66.)فقه الرد/واملدارسة واملذاكرة التعليم والتفهم 

الذي نقله املؤلف عقبها َيعل كلمة عمر خارجة عن عنوان املبحث الذي ، أقول : تفسري حيىي لكلمة عمر 
 ألهواء .أراد املؤلف االستدالل هبا عليه ، فهي العالقة هلا مبجادلة أهل ا

وذكر املؤلف حتت هذا العنوان أيضا ما اليدل عليه ، فذكر احملاجة بني آدم وموسى عليهما السالم ، وذكر 
ماوقع من عمر رضي هللا عنه يف صلح احلديبية مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومع أيب بكر رضي هللا عنه ، 

، وكل هذا العالقة له  (71-69)انظر فقه الرد عون وماوقع بني عمر وأيب عبيدة رضي هللا عنهما يف حديث الطا
وال داللة فيها على وهو جمادلة أهل الباطل ، وإمنا هي أمثلة على جمادلة بني أهل احلق ، ، مبوضوع الباب 
 موضوع الباب .

 الثالثة والعشرون النكتة
والنظر ، ابلرأي ، وض فيه قال املؤلف حفظه هللا حتت عنوان : " ماكان طريقه السمع فال جمال للجدل واخل

ال جمال للرأي فيها ، وإمنا تتلقى من الوحي خاصة ، كما قال عبدهللا بن ذلك أن األمور الغيبية  والقياس ":
إن السنن ال ختاصم وال ينبغي هلا أن تتبع ابلرأي ، ولو فعل الناس ذلك مل ميض يوم ذكوان )ابن أيب الزاند( : 

، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك هبا على ما وافق الرأي أو خالفه ، دين إىل دين  إال انتقلوا من
 " ، مث ذكر أمثلة لذلك ميكن مراجعتها .ولعمري إن السنن لتأيت كثريًا على خالف الرأي 

وقد صرح مبقتضى ذلك مجاعة من األئمة كاحلافظ ابن عبدالرب ، واإلمام حميي السنة أيب حممد البغوي ، 
رجب ، وهو من األمور املتفق عليها بني أهل السنة واجلماعة ؛ إذ ال تثبت قدم اإلسالم إال واحلافظ ابن 

َيره اجلدل يف هذه األمور من الدخول يف مضايق يصعب اخلالص  ة التسليم . هذا ابإلضافة إىل مادعلى قاع
رمحه هللا :"ال تنقضي  منها ، األمر الذي يوقع صاحبه يف ضالالت ال حصر هلا ، كما قال حممد بن احلنفية

ولذا فرق احملققون من أهل العلم بني اجملادلة واملناظرة يف هذه  الدنيا حىت تكون خصومات الناس يف رهبم .
نه يؤول أل، وهنوا عن اجلدال يف االعتقاد ؛  األمور وغريها من مسائل الفقه ، كما أن السلف جتادلوا يف الفقه
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ما يكون من جنوى ثالثة إال  عزوجل :}يف قوله  -املريسي  – مناظرة بشر أال ترى، االنسالخ من الدين  إىل
ويف حشك ويف جوف ، هو يف قلنسوتك : فقال له خصمه ، هو بذاته يف كل مكان  : حني قال {هو رابعهم

  ( .76-75)فقه الرد /.ك محار 
 أقول : حيسن التنبيه هنا على أمور توضح ماذكره املؤلف حفظه هللا ، وهي :

  فالسمع يشمل الدين كله غري دقيق ، :"ماكان طريقه السمع "  تعبري املؤلف يف عنوان املبحث بقوله -1
  . ( 4-3)النجم :كتااب وسنة ، قال تعاىل :}وماينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى{ 

 . (2/21جمموع الفتاوى  .)مجاع وفروع ذلك الكتاب والسنة واإل يهو السمعيات  قال ابن تيمية :
   ( .3/834الصواعق املرسلة .) األدلة السمعية هي الكتاب والسنة واإلمجاع وقال ابن القيم :

وذلك  الجتهاد فيها ، وال مدخل ل، ال تعلم إال من الوحي املسائل اليت واملؤلف إمنا يقصد هبذا املبحث 
مور االعتقاد أو أمور العبادة ، وغري ذلك من أوالشفاعة ، وعذاب القرب ونعيمه ، يف القرب  امللكنيكسؤال 

يعلم ابلشرع وحده . وقد ذكر ابن تيمية أن العلوم إما أن تعلم ابلشرع فقط ، وهو مايعلم مبجرد إخبار ِما 
الشرع ِما اليهتدي العقل إليه حبال ، وإما أن تعلم ابلعقل فقط كالطب واحلساب والصناعات ، وإما أن تعلم 

 ( .19/312)انظر جمموع الفتاوى هبما 
واحلفاظ الثالثة الذين نقل املؤلف أهنم صرحوا مبقتضى ذلك مل يستعملوا التعبري الذي ذكره املؤلف يف عنوان 

عتقاد كله يف صفات هللا وأمسائه إال ما جاء منصوصا يف كتاب ليس يف اال"  املبحث . أما ابن عبدالرب فقال :
وما جاء من أخبار اآلحاد يف ذلك  ، عت عليه األمة هللا أو صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو أمج

-2/117طبعة الزهريي ، وقد أحال املؤلف حفظه هللا على  2/943.)جامع بيان العلم " كله أو َنوه يسلم له وال يناظر فيه 
دل واملناظرة الذي نقل كتاب منهج اجل، وليست هذه طبعة الزهريي اليت اعتمدها املؤلف ، وإمنا طبعة أخرى اعتمد عليها صاحب   118

 منه املؤلف هذه اإلحالة دون أن يعدهلا على الطبعة اليت اعتمد عليها يف كتابه ( .
 عن اجلدال واخلصومات يف الصفات  واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهيوأما البغوي فقال : " 

 ( .1/216شرح السنة . )"وعلى الزجر عن اخلوض يف علم الكالم وتعلمه 
ما أحدثه املعتزلة ومن حذا حذوهم من الكالم  -أعين حمداثت األمور –وأما ابن رجب فقال :" ومن ذلك 

يف ذات هللا تعاىل وصفاته أبدلة العقول .... وانقسم هؤالء قسمني : أحدَها : من نفى كثريا ِما ورد به 
ثاين : من أراد إثبات ذلك أبدلة الستلزامه عنده التشبيه ابملخلوقني .... والالكتاب والسنة من ذلك ، 

 ( .28.)فضل علم السلف/العقول اليت مل يرد هبا األثر ، ورد على أولئك مقالتهم " 
هو أعم كما دل عليه  فالحظ أن الثالثة الذين أحال عليهم املؤلف كان حديثهم عن مسائل االعتقاد ال ما

 عنوان املؤلف .

This file was downloaded from QuranicThought.com



* MERGEFORMAT \PAGE    - 0 - 

 

 .(75.)فقه الرد/، وأنه اجلدل املذموم فيه الرد واجلدال واملناظرة ذكر املؤلف أن هذا املوضوع ِما مينع  -2
، وكان ينبغي أن ينبه القارئ على ذلك ، ألن هذه ذكر احلاالت اليت تستثىن من ذلك ومل يبني أنه سي

. ويؤكد أَهية التنبيه على هذا أن االستثناءات لن أتيت إال بعد أكثر من مخسني صفحة من هذا املوضع 
ذكر يف هذا املوضع كالم ابن عبدالرب ، وفيه ذكر مناظرة بشر املريسي بشيء من الذم لبعض ماورد  املؤلف

يف مقام ماورد عن التابعني  73فيها ، وقد ذكر املؤلف هذه املناظرة قبل صفحتني من هذا املوضع أي يف ص 
حرية ال حتل إال بعد مخسني  ومن بعدهم من تقرير جمادلة أهل األهواء وفعلها ، فالقارئ البد أن يقع يف

 صفحة من هذا املوضع .
، والذي مل يستغرق  131وعلى كل حال فاملؤلف يف مبحث احلاالت اليت ميكن استثناؤها من ذلك يف ص 

مباذكره يف مبحث : قبله ، ومل يربطه  سوى ثالث صفحات تكلم ابقتضاب ، ومل يعط املبحث حقه مقارنة مبا
، وكان ينبغي الربط  64هواء والرتخيص يف ذلك أو احلث عليه الذي تناوله يف ص ماورد من جمادلة أهل األ

 ملا بينهما من صلة كبرية ، وللفاصل الكبري الذي بينهما الذي زاد على مخسني صفحة . نيبني املبحث
 ( .75رد/)فقه القال املؤلف حفظه هللا : قال عبدهللا بن ذكوان )ابن أيب الزاند( : إن السنن ال ختاصم  -3

أقول : الصواب حبذف "ابن" ؛ ورفع "أبو" فعبدهللا بن ذكوان هو أبوالزاند . وقد علق البخاري هذا األثر يف 
َنَن َوُوُجوَه : وقال أبو الزِّاَنِد فقال : اَبب احْلَاِئِض َترْتُُك الصَّْوَم َوالصَّاَلَة  -صحيحه يف كتاب الصوم  ِإنَّ السُّ

قِّ لََتْأيت َكثِ  َياَم احلَْ ا من اتَِّباِعَها من ذلك َأنَّ احْلَاِئَض تَـْقِضي الصِّ ريًا على ِخاَلِف الرَّْأِي فما َيَُِد اْلُمْسِلُموَن ُبدًّ
 ( .2/689صحيح البخاري .) وال تـَْقِضي الصَّاَلةَ 

بادر إىل أذهان يت وقول أيب الزاند :" إن السنن لتأيت كثريا على خالف الرأي " حممول على أن املراد ابلرأي ما
عامة الناس ، وذلك ألن الدين ال خيالف العقل ، وقد ألف اإلمام ابن تيمية كتابه العظيم درء تعارض العقل 

 ومن أقواله يف هذا :يناقض الشرع .  أن العقل الويف غريه من الكتب ، وبني فيه  والنقل
ويرى الذين أوتوا العلم الذي :}تعاىل العقل الصريح ال خيالف السمع الصحيح بل يصدقه ويوافقه كما قال 

)شرح { وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن تفسريا } : وقال تعاىل،  {أنزل إليك من ربك هو احلق 
 (80/العقيدة األصفهانية

وقوله ( 1/147)الصفدية ومن سلك الطرق النبوية السامية علم أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيحوقوله : 
ملعقول الصريح دائما يوافق ما جاءت به الرسل مل خيالف العقل الصريح شيئا ِما جاءت به الرسل وقد وا :

 ( .2/326.)الصفدية بسط هذا يف الكتاب املصنف يف درء تعارض العقل والنقل 
 الرابعة والعشرون النكتة
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الصحابة رضي هللا عنهم  قال املؤلف حفظه هللا : وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر كيف أن اختالف
مل يؤد إىل التنازع والتفرق والرمي ابلكفر والضالل ؛ ألهنم اجتهدوا فيما أمروا به فكانوا حممودين بذلك ، 

 ( .123.)فقه الرد/تسودهم احملبة والتناصح واألخوة اإلميانية 
ضهم خالف أدى إىل أنه وقع بني بعلكن ال ينكر أقول : كان هذا هو الغالب عليهم رضي هللا عنهم ، 

يعرتض معرتض على  حىت ال لقتال كما جرى يف اجلمل وصفني . والتنبيه على هذا هناالتنازع والتفرق وا
وفضلهم جرى من ذلك ليس بقادح يف عدالتهم  املؤلف فيتهمه أبنه يقول بعمومات ختالف الواقع . وما

، وخطؤه م من أصاب ، ومنهم من أخطأ اجتهدوا ، فمنه ، وقدفليسوا مبعصومني من اخلطأ وسابقتهم ، 
 مغفور له إن شاء هللا .

ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا ، وفيه مقال من ال يعبأ به ، وما زال مير يب الرجل الثبت قال الذهيب :
وهللا يرضى عن ، ما  فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويلٍ ، ئمة يه عدة من الصحابة والتابعني واأللدخل ف
بتكفري اخلوارج هلم و . وما اختالفهم وحماربتهم ابليت تلينهم عندان أصال ، فما هم مبعصومني ، غفر هلم الكل وي

 جرحا يف الطاعنني . َنطت رواايهتم بل صار كالم اخلوارج والشيعة فيهما
 ( .23/املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم الرواة الثقات)

ه هبوى وعصبية ال يلتفت إليه بل يطوى وال يروى كما تقرر عن كالم األقران إذا تربهن لنا أنوقال أيضا :  
وما زال مير بنا ذلك يف الدواوين ، الكف عن كثري ِما شجر بني الصحابة وقتاهلم رضي هللا عنهم أمجعني 

فينبغي ، وهذا فيما أبيدينا وبني علمائنا ، والكتب واألجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب 
وكتمان ذلك متعني عن  ، ؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والرتضي عنهمطيه وإخفا

وقد يرخص يف مطالعة ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلوى بشرط أن يستغفر ، العامة وآحاد العلماء 
وإلخواننا الذين سبقوان  والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا:}حيث يقول  هلم كما علمنا هللا تعاىل

، فالقوم هلم سوابق وأعمال مكفرة ملا وقع منهم  (10:احلشر ){ جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنواابإلميان وال 
نقطع أبن بعضهم . وال ندعي فيهم العصمة ، ولسنا ِمن يغلو يف أحد منهم ، وعبادة ِمحصة ، وجهاد حماء 

مث تتمة العشرة املشهود هلم ابجلنة فأما ما تنقله ، ر أفضل األمة ونقطع أبن أاب بكر وعم، أفضل من بعض 
فدأب ؛ الرافضة وأهل البدع يف كتبهم من ذلك فال نعرج عليه وال كرامة فأكثره ابطل وكذب وافرتاء 

مث قد تكلم خلق من ، ومىت إفاقة من به سكران ، الروافض رواية األابطيل أو رد ما يف الصحاح واملسانيد 
فال فائدة يف بثها ووقع يف كتب التواريخ ، وجرت أمور ال ميكن شرحها ، وحتاربوا ، عني بعضهم يف بعض التاب

وحلوم ، املرء تركه ما ال يعنيه  ومن حسن إسالم، والعاقل خصم نفسه ، وكتب اجلرح والتعديل أمور عجيبة 
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ل بنقص حفظه فليس من هذا النمط أو  وما نقل من ذلك لتبيني غلط العامل وكثرة وَهه، العلماء مسمومة 
 .لتوضيح احلديث الصحيح من احلسن واحلسن من الضعيف 

 ( .10/93سري أعالم النبالء )

 اخلامسة والعشرون النكتة
" ، وِما قال فيه : وقد عرفت أَهية الرد وفائدته ، وبناء الرد اليعارض األلفة "  عقد املؤلف مبحثا بعنوان 

ظوظ النفس ال َيعل من اخلالف مفسدا للود قضية ، فإذا فرض أن مقصود كل على ذلك فإن التجرد من ح
فإن اخلالف والرد واجملادلة كل ذلك ال يسوغ قطع حبل املودة بني املؤمنني أو ؛ طرف الوصول إىل احلق 

 يؤدي إىل التنابذ والتدابر .
املسألة مناظرة  كانوا يتناظرون يفهم  العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدمث نقل عن اإلمام ابن تيمية أن 

خوة الدين نعم أء األلفة والعصمة و ورمبا اختلف قوهلم ىف املسألة العلمية والعملية مع بقا، مشاورة ومناصحة 
من خالف الكتاب املستبني والسنة املستفيضة أو ما أمجع عليه سلف األمة خالفا ال يعذر فيه فهذا يعامل مبا 

 ( .164-162.)فقه الرد/ يعامل به أهل البدع
غلب فيها ذكر أهل البدع واألهواء ومايتعلق هبم حىت يكاد أقول : هذا املبحث جاء بعد أحباث كثرية وطويلة 

يؤكد هذا أن ، و ن املقصود ابملخالف الذي يناظر وَيادل ويرد عليه هم أهل البدع واألهواء أب يشعرالقارئ 
قصود كتابه اإلجابة عن سؤاالت أربعة : هل يسوغ الرد على أهل أن م 9يف مدخل كتابه يف ص ذكر املؤلف 

يف  املؤلف ذكرو ؟ املنهج الصحيح يف الرداألهواء ابتداء ؟ ومىت يكون الرد مشروعا ؟ ومن املؤهل للرد ؟ وما 
بذكر موقف السلف من  38اخلالف املذموم ، وهو خالف أهل األهواء والبدع ، مث أتبعه يف ص  32ص 

الف املذموم ، وأنه كان موقفا صارما جتلى يف جمانبتهم وعدم اإلصغاء إليهم أو السماع منهم أصحاب اخل
من أقوال السلف الصاحل يف أربع صفحات ، مث ذكر أسباب ذلك أصال ، وأطال يف ذكر شواهد ذلك 

عن جمادلة  املوقف السلفي ، ودوره يف حماربة البدعة والقضاء عليها يف ثالث عشرة صفحة ، مث ذكر النهي
مث ذكر مباحث متنوعة ال خيلو أهل األهواء ، وماورد من جمادلتهم يف أحوال معينة يف اثنيت عشرة صفحة ، 

أكثرها ِما له تعلق أبهل البدع وخصاهلم وطرقهم ، مث تكلم عن املنهج الكالمي الذي هو عمدة أهل البدع 
حة ، مث ذكر من يرتك الرد عليهم ، وذكر أصنافا وأطال الكالم يف مفاسده والتحذير منه يف َنو ثالثني صف

لرد عليهم ، َيمعهم اتباع اهلوى واإلعراض عن احلق ، وذكر أهنم اليرجعون عن ابطلهم غالبا ، وذكر مفاسد ا
ومثل أبمثلة متعددة كثري منها أو أكثرها ألهل البدع واألهواء واستغرق ذلك أكثر من ثالثني صفحة ، وبعد 

)الرد اليعارض األلفة( ، وتكلم فيه املؤلف ابختصار دون تفصيل ، وأغلب القارئ مببحث هذا كله يفاجأ 
ماذكره فيه هو مايتعلق ابخلالف والردود بني أهل السنة واجلماعة يف املسائل العلمية ، وكان ينبغي أن يذكر 
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الف ، وهو ماكان بعد أن ذكر النوع األول من أنواع اخل 30املؤلف هذا املبحث يف أول الكتاب يف ص 
حمتمال لوجود مايربره ، وهو اخلالف املعترب ، فقد ذكر املؤلف هناك مبحثا بعنوان "األدب املتعني إزاء هذا 
النوع من اخلالف " ، وذكر أنه ينبغي إحسان الظن ابملخالف ، وال َيوز حبال أن يكون اخلالف سببا لتبادل 

ذكره هناك وهو مرتبط غاية االرتباط مببحث "الرد ال يعارض التهم ، أو استحالل األعراض ....إىل آخر ما
أكثر احلديث فيها عن أهل البدع كان ه بعد أحباث كثرية  ري وأتخففصله عنه ،  162األلفة" الذي ذكره يف 

واأللفة بني واألهواء َيعل القارئ يشعر أن املقصود من ذلك األلفة بني أهل السنة وأهل البدع واألهواء ، 
أن الرد واجلدال واملناظرة يكون مع غري املسلمني لدعوهتم 159 والكفار ألن املؤلف ذكر يف ص املسلمني

 ألفة وحمبة للكفار ؟!إىل اإلسالم ، فهل هناك 
سوى ماجاء يف آخر كلمة اإلمام ابن تيمية ، واليت خال منها وهذا غري مراد ، لكن املؤلف مل ينبه عليه 

، فاأللفة واحملبة بني أهل السنة وأهل البدع ه كتابه ، وهذا التنبيه ال بد منه املختصر الذي اختصر املؤلف في
ليست مطلقة ، فإن كانت بدعتهم مل خترجهم من اإلسالم فإهنم حيبون إلسالمهم ويبغضون لبدعتهم ، وإن  

روف يف أبواب مع هلم مطلقا ، كما هو والء، وأما الكفار فال كانوا قد خرجوا ببدعتهم من اإلسالم فال ألفة 
، فكان ينبغي أن  42الوالء والرباء ، وكما ذكره املؤلف يف حديثه عن تعليل جمانبة السلف للمبتدعة يف ص 

 ينبه على هذه املسألة يف حديثه عن األلفة هنا .

 
هبذه وهذا آخر ما اتسع وقيت للتعليق عليه ، ومل أقصد االستقصاء ، فأسأل هللا تعاىل أبمسائه وصفاته أن ينفع 

النكت والتعليقات كاتبها وقارئها ، وأن َيعلها حجة يل ال حجة علي ، وأن َيزي أخي الشيخ الدكتور خالد 
 السبت خري اجلزاء ، }رب اغفر يل وألخي وأدخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني { .

 وكتبه حامدا ومصليا ومسلما
هـ ، يف حي العمامرة يف 26/8/1429جر األربعاء د/بسام بن عبدهللا بن صاحل بن غامن بن صاحل العطاوي ف

 الدمام حرسها هللا وبالد املسلمني من كل سوء .
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