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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا ، وبعد :
( ملون الوقفات على شيء  ايا ك كتيال الفهيد التبميان مين ات الفياتفقد قرأت ورقات بعنووا   

التبمييييان ك كفيييير ميييين أعييييان فيوووو  أ وووو  را علووووى   ووووا    ( يوووو عمأاب عبييييد ي الم يييييمسووووى  )سوووو   
 (.األمريكان

وال شواا  ب اث يواً ، أواًل ، ولضحالة ما   و 1جلهال  ؛ الرا علي   يف  ييت يف بداية األمر مل يكن  و
عليو    بو  هو ا الورا إحلاح بعض األفاضل   بعدإال أ ين مات اثلثاً ، مبا هو أهم من اجلدال يف املسل  

 س عيناً ابهلل تعاىل :، فأقول م
 أ ب  إىل أربعة أمور قبل بداية الرا على ه ا الكاتب :أوا أ  

 األمر األول :
علووى أ ول  اجلهوم بوون و المو  يف معوود مرواهرة الك)وار قوود بود را  وفقو  هللا وهودا  أ   الكاتوب( 

املروواهر للك)ووار  وو)وا ( يف اجرءوواو ، وهووو را املك)وورات القوليووة والعمليووة إىل  االع قوواا( ، ف عوول 
علووى مق ضووى ، و بوودين الك)ووار  يعلوون رضووا ال يك)وور مهمووا فعوول حوو  واملنا وور  ووم علووى املسوولم  

  .فإ   ال يك)رلو قاا ءيوش الصليبي  ضد املسلم  م هبهم فإ  املن سب لإلسالم 
فمون مون  وواقض اجسوالم ،  جيوو  ءعلهوا –ح  الطاعوات  –وعلى أ لهم ه ا ف ميع األعمال 

 الراب !!! .أ ل كن أ  تقول : من  واقض اجسالم : املم
أحٌد ، فقل : إذا  احب الراب اع قاا  )ري  الرضا ابلك)ر أو االس حالل فإ و  عليك فإ  اح ج 

يكو   )راً ، وهك ا ، ف كو  مجيع األعمال واألقووال مون ابن  وواقض اجسوالم علوى هو ا االع بوار 
 )ار(!!.م هبهم يف  مراهرة الكحقيقة فه ا  !.

أحد هوالالو املرءةوة مون هو ا القوول ، فسوأذ ر لوك قوواًل أع وب لوو  –أخي القاريو  –وال تع ب 
حيث  عم أ  مون سو د للصونم مون أءول ؛ ( بطح ب  شيخ املرءةة  اجلهم( أرضاً يف مدينة الرايض 

 !!.و  ، مع العلم أ  غالة املرءةة يك) ر الد يا فإ   ال يك)ر 

                                                
، ويورا علوى امل ع لو   السول  . ومااام أ   ي عم الدفاع عون مو هب فالرءل مل يصرح ابمس ، وإمنا تسرت وراو اسم ومهي 1

، فووال أاري موووا الوو ي ىملووو  علووى  ال مقوووع( اوو  اسوووم مسوو عار موووا اام  الموو  حقووواً ، وقوود  وووا   وامل شووداين يف ال ك)ووور
، وعنود ريي وك افورتاو   . ولكن عند قراوتك ه    الوق)وات( الويت بو  يوديك  احب  ال بيا ( أحق ابالسم املس عار من 

  ( ابالسم املس عار ل  ما يمر .، فقد يبدو لك حينةٍ  أ   تمقع هم  الميعلي  وماالط   يف ف
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 األمر الثاين :
ابالفرتاو علي  ، حيث  عم أ ين قل  :  )التبمان(على   ان أيضاً بد را  هدا  هللا تب( أ   الكا

. وهوو ا  وو ن ، مل أقلوو  ، بوول قلوو  خالفوو  ،   اً مل يرتوود لشووهوا  بوودر إمنووا إ  فعوول حا ووب  )وور وراة و 
علوى  ما أ  ورقات  مليةة ابجلهل واخللط يف املسوالل  واخللط بو   احلكوم    ما سيأيت إ  شاو هللا .

اجلوووون ( و  احلكووووم علووووى العوووو ( ، و اخللووووط بوووو    )ووووي ال ووووو ( و   )ووووي املووووواالة( ، واخللووووط بوووو  
 تو ي  احلكم ( و  اقيق ( ، واخللط ب   االس شهاا ابألحاايث ( و  االع ماا عليها( ، وغر 

العلووم أءنو  عون هو    –هودا  هللا  –ذلك مما سرتا  يف ه   الوق)ات ، مموا يودل علوى أ  الكاتوب 
 ، وأ   قد أقحم  )س  يف ما ال ىسن ، وقد قيل : من تكلم يف ما ال ىسن أتى ابلع الب !!.

 األمر الثالث :
سيرن أ  قو  :  مون أعوا  الك)وار علوى املسولم   – )التبمان(ممن مل يقرأ  –( أ  قاريو  ورقات 

ع)ا هللا عن  ، أل   الكاتب(  أبي إعا ة فإ   يك)ر ( إمنا هو قول ا )رات ب  ، وأخرء   من  يسي
 .ة( و  احلماسة( وغرها من الص)اتال هور( و  الع لرماين بسبب ه ا القول بو 

وقد  ا  من الش اعة واألما ة العلمية أ  يبو   الكاتوب( أ  هو ا الكوالم الو ي يورا عليو  ويع وم  
 ه ا:، وسأذ ر بعضاً ممن قال ع لة وهتوراْ منقول عن األ ابر من أهل العلم

 ( :8/  10 الدرر  شيخ اجسالم حممد بن عبد الوهان رمح  هللاقال  -1
"واعلموا أ  األالة على تك)ر املسلم الصاحل : إذا أشرك ابهلل ، أو  ار مع املشر   على 

أ ثر من أ  اصر ، من  الم هللا ، و الم رسول  ، و الم أهل العلم   –ولو مل يشرك  –املوحدين 
  لهم " .

ضمن القول ال)صل  –قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ   املورا الع ن ال الل و  -2
 ( : 238 -237ص   –الن)ي  

 "فمن أعرمها  يعين  واقض ال وحيد( أمور ثالثة ( مث قال :
 "األمر الثالث : مواالة املشرك والر و  إلي  و صرت  وإعا    ابليد أو اللسا  أو املال " .

 ( :326/  8بن عبد الرمحن بن حسن رمح  هللا  الدررلطي  العبد خ وقال الشي -3
فكي  مبن أعاهنم ؟ ، أو ءرهم على بالا أهل اجسالم ؟ ، أو أثد عليهم ؟ أو فضلهم ابلعدل "

على أهل اجسالم ؟ واخ ار اايرهم ومسا ن هم ووالي هم ؟ وأحب ظهورهم ؟ فإ  ه ا راة  رىة 
( املالدة: و   (ابالت)اق ، قال تعاىل  راين  ر ةا مان  اخلْ اسا ُلُ  و ُهو  يفا اْْلخا باط  ع م  أْلامي ا ا فو ق ْد ح  م ْن ي ْكُ)ْر ابا

 ("5من اْلية
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 : 31يف  الدفاع عن أهل السنة واالتباع( ص  الشيخ محد بن ع يق رمح  هللاوقال  -4
بلسا  ، أو رضي مبا  "إ  مراهرة املشر   ، واالل هم على عورات املسلم  ، أو ال ن عنهم

فهو مرتد ، وإ    –من غر اج را  امل  ور  –هم علي  ،  ل ه   مك)رات ، فمن  درت من  
  ا  مع ذلك يباض الك)ار وىب املسلم  ".

عن إعا ة املشر   على املسلم   الشيخ عبد هللا بن عبد اللطي  آل الشيخ رمح  هللاوقال  -5
 ( :10/429الدرر  

 أعاهنم على املسلم  أبي إعا ة فهي راة  رىة" ."ومن ءرهم و 
 ( : 8/457وقال الشيخ حممد بن عبد اللطي  آل الشيخ رمح  هللا  الدرر  -6

"وأما إ  خرج معهم لق ال املسلم   وعًا واخ ياراً ، أو أعاهنم ببد   ومال  ، فال شك أ  حكم  
 حكمهم يف الك)ر".

 ( :292 / 9وقال بعض ألمة الدعوة   الدرر -7
"األمر الثالث مما يوءب اجلهاا ملن اتص  ب  : مراهرة املشر   وإعا  هم على املسلم  ، بيٍد ، 
أو بلساٍ  ، أو بقلٍب ، أو مباٍل ، فه ا  )ر خمرج عن اجسالم ، فمن أعا  املشر   على املسلم  

  من  فقد  )ر".، وأمد املشر   من مال  مبا يس عينو  ب  على حرن املسلم  اخ ياراً 
 ( :126وقال الشيخ أمحد شا ر رمح  هللا   لمة حق  -8
أما ال عاو  مع اججنلي  أبي  وع من أ واع ال عاو  قل أو  ثر فهو الراة اجلاحمة والك)ر الصراح ال "

 " .يقبل في  اع  ار وال ين)ع مع  أتويل
 ( : 1/274وقال الشيخ عبد الع ي  بن اب  رمح  هللا يف  ف اوا (   -9

"وقد أمجع علماو اجسالم على أ  من ظاهر الك)ار على املسلم  وساعدهم أبي  وع من 
ُ وا اْليو ُهوا  و النَّص ار ى  ا الَّ اين  آم ُنوا ال تو  َّخا املساعدة فهو  افر مثلهم ،  ما قال هللا سبحا     اي  أ يوُّه 

نْوُهْم إا َّ اَّللَّ  ال يو ْهداي اْلق ْوم  الرَّالاما  ( أ ْولاي او  بو ْعُضُهْم أ ْولاي اُو بو ْعٍض و م ْن يو   ْنُكْم ف إا َُّ  ما  و و  َُّْم ما
 ( ".51 املالدة:

أهل العلم يف  )ر من أعا  الك)ار وظاهرهم على   الممن   –أخي القاريو  –ه   مناذج 
  ، لكن الكاتب مل وهي م  ورة يف   ا   ال بيا (، فلي    قول ا )رات باملسلم  أبي إعا ة ، 

يشر إىل ه   األقوال مطلقًا ، ليوهم أ  ه ا القول م هٌب ا )رات ب ، فيص)و ل  بعد ذلك 
 و   ماقررت  ابلع لة وال هور !!.

 األمر الرابع :
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( واليت اثمنها  مراهرة نواقض اإلسالم العشرةأ نا من   شأان وعرفنا  العلم( وحنن  قرأ و سمع  
ويقروهنا ، ويضعوهنا يف ى)روهنا ،  ( ، ينقلها علمايان  ابرًا عن  ابر ، املشر   على املسلم

مصن)اهتم ، وينقلو  اجمجاعات عليها ، ويدرسوهنا يف حلقاهتم ، وقد  بع  مس قلة مرارًا ، 
مات  وعلق  يف املساءد ، ويف اجملمعات ، وظهرت ضمن   يب  ار بعنوا   الواءبات امل ح

م ومسلمة(  بع من  مةات اْلالف من النسخ ، ومل يكن ه ا األمر موضع املعرفة على  ل مسل
 ءدل وال حبث وال  رر !!! .

تسعة( حب ف ح  إذا  ارت ه   ال) نة ا مى  بعضهم( ل قليص  النواقض( من  عشرة( إىل  
ا اج  من  املك) رات ( إىل  احملر مات( بعملية ءراحية ال ه ا الناقض ، ومت  قل  الناقض الثامن(

إال إىل إاثرة بعض الشب  ، ومت  قل مسألة ال ك)ر هب ا الناقض إىل   مام األما  : االع قاا ؛ 
وهو الرضا ابلك)ر( ، متاماً  ما  قل علماو القبورية ال ك)ر ابلشرك واعاو األموات إىل  االع قاا ؛ 

 وهو اع قاا الضر والن)ع( .
 األمر اخلامس :

راو  امل شاب  إىل احملكم ، وقد ال  النصوص من الك ان والسنة مع أ  أهل السنة واجلماعة ي
اجمجاع وأقوال أهل العلم على أ  من ان ر الك)ار على املسلم  فإ   يك)ر ، وه ا أمر حمكم ، 

 ضول  . يففإذا اش ب  شيو من اليل آخر فإ   يرا إىل ه ا احملكم وي)هم 
شاب  ، فإهنم ي هبو  إىل اس نباط شبهة من حديث وأما أهل ا وى فإهنم يراو  احملكم ابمل 

 حا ب( يراو  هبا مجيع النصوص األخرى ، مع اجمجاع املنقول عن أهل العلم ، مع العلم أ  
وهو من أشهر  –ال ين  قلوا اجمجاع وقر روا  )ر من ظاهر الك)ار مل خي  عليهم حديث حا ب 

ٌت حُمْك م اٌت  و  ولكن احلال  ما قال تعاىل :  هُ  –األحاايث  ْنُ  آاي  الَّ اي أ  ْو  ل  ع ل ْيك  اْلكا  ان  ما
ْنُ   اب    ما ُر ُم  ش اهبا اٌت ف أ مَّا الَّ اين  يفا قُوُلوهبااْم   ْيٌغ فو يو  َّباُعو   م ا ت ش  ابْ اا او  اْل)ا وْن ةا ُهنَّ أُمُّ اْلكا  انا و ُأخ 

ُخو   يفا اْلعاْلما يو ُقوُلو   آم نَّا با ا ُ لٌّ ماْن عاْندا ر ب ان ا و م ا ي  َّ َُّر و ابْ اا او  أت ْوايلا ا و م ا يو ْعل ُم أت ْ  وايل ُ  إالَّ اَّللَُّ و الرَّاسا
( وقد ثب  يف الصحيح عن عالشة أ  الن   لى هللا علي  وسلم قرأ ه   اْلية مث إالَّ أُوُلو اأْل ْلب انا 

 من  فأولةك ال ين مسى هللا فاح روهم( .قال  إذا رأي م ال ين ي بعو  ما تشاب  
فاجمجاع على  )ر مراهر الك)ار إمجاٌع ظاهر، وهو من احملكمات اليت ترا إلي  امل شاهبات، 
وت)هم يف ضولها األحاايث وعبارات أهل العلم، ولي  ألحٍد أ  ي عم عك  ه ا، فيدعي أ  

و  من قبيل امل شاب  ال ي يعارض ب)هم إمجاعًا ي  ابع على  قل   ال)ة من أهل العلم ميكن أ  يك
 خا ئ حلديٍث خمرٍج يف الصحيح  مل خي  على أحٍد ممن حكى ه ا اجمجاع.
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 األمر السادس :
حاول ءاهدًا أ  خيرم اجمجاع بنقوالت موهومة ، بعضها  –ع)ا هللا عن   –أ   اتب الورقات 

قًا ، ومل ينقل حرفًا واحدًا عن خاص يف مسألة معينة ، وبعضها ال يدل على ما ذهب إلي  مطل
أحٍد من أهل العلم الثقات يقر ر في  تقرير  يف  ضابط املراهرة( ، و أ   يريد أ  جيعل اخلالف 

 الياًل على  حة  الم  .
ولو سلمنا  حة  الم  بوءوا ه ا اخلالف امل عوم ، وأ  اجمجاع ال يصح ، فإ  العمة ابألالة ، 

 ى أي قوٍل !!.وا رر إىل علماو السنة عل
ه ا  ا  مدخاًل قبل أ  أذ ر وق)ايت على  وق)ات ( ، أسأل هللا تعاىل أ  جيعل ما   ب  خالصاً 

 لوءه  الكرمي ، وأ  ين)ع ب  من قرأ  ، و لى هللا على  حممد .
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 الوقفة األوىل
 قال يف املقدمة :

وفقه ي  –ألخ انصر الفهد فقد رأيت كتاابً بعنوان " التبمان ك كفر من أعان األمريكان " ل 
فوجدت فمه روح احل اسة والعجلة اليت دفعت بكاتبها إىل الوقوع ك التناقضات  -هلداه

 ( .واالضطراابت
 قلت :

إ   ا  يقصد بروح احلماسة والع لة قو  بك)ر من أعا  الك)ار على املسلم  ، فه ا قول 
هبهم وأ ماهنم يف ه ا ، فيل مهم ما يل مين علماو اجسالم ، وقد فصل  أقوا م على اخ الف م ا

 . من  روح احلماسة( و  الع لة(
( يف مثل ه ا ، وبعد  الشيخ محد بن الدالئلوقبلي أل  الشيخ سليما  بن عبد هللا   ان  

( وغرهم من نقد القوممة( ، وبعدهم الشيخ ابن اب  يف  سبمل النجاة والفكاكع يق يف   ان  
 رت هنا ما قرروا هناك ، فهل أخ هتم روح احلماسة والع لة أيضًا؟!.أهل العلم ، وقد قر 

فلي   الكاتب( هدا  هللا  ا  ش اعًا و ر ح برأي  يف أقوال األلمة األعالم ال ين  قل  أقوا م 
 يف ه ا البان ، وهي اليت رماين من أءلها مبا قال !! .

==================== 
 مث قال :

قارئ الفطن شمئًا من التناقضات ، وهبا يهتدي على ما ك الكتال لذا اخرتت أن أظهر لل 
من هنات وزالت وخمالفات ، والذي وقع االختمار علمه كالمه حول حديث حاطب بن أيب 

 .(بلتعة
 قلت :
، والرءل مل  من  احب ال الت وا نات واملخال)ات و  الك ابت( –للقاريو ال)طن  –وسأب  

بل أل  بضاع   اليت يروءها ب  العوام يف ه   املسألة هي جمموعة من خيرت حديث حا ب عبثاً ، 
الشب  اس نبطها من حديث حا ب ، وقد قم  ابلرا على  شبهة االس دالل هب ا احلديث( 

 .فأفل  من البضاعة ، فحاول أ  يسرتاها هب   الورقات !!
==================== 

 مث قال :
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ة من الكفر وأهله عقمدة قد تواترت اآلايت القرآنمة أن الربا  –أيها القارئ  -اعلم  
نرى كثريًا من اتسل ني  -ولألسف  –واألحاديث النبوية ك تقريرها وأتكمدها ومع ذلك 

فبعد هذا أرجو أال يظن ظان أن الرد على كتال التبمان ... إىل أن قال :  مقصرين فمها
ع عن أم الكفر ) أمريكا ( كال هذا ومناقشة كالمه اتتناقض حول حديث حاطب يعي الدفا 

ما ال يصح ظنه وأان منه برا  بل أدعو ي علمها صباح مسا  لكفرها وظل ها وإيذائها 
أين ال أجّوز مظاهرة الكفار بل هء  –أيضاً  –اتسل ني ك مشارق األرض ومغارهبا . مث لمعلم 

 ( .حرام ابألدلة اتتكاثرة
 قلت : 

املسلم  من  اأو   اابً أو حبثًا أو بياانً أو  شرة ا ر فيه  رسالة –اً مشكور  –فهال  أخرء  لنا 
مواالة  أم الك)ر أمريكا( وقد خبط  الناس يف ه ا ال ما  ه   ال) نة ؟.خصو ًا وأ ك قد قل  

ال أجّوز مظاهرة الكفار بل هء حرام ابألدلة ( ، وقل   نرى كثريًا من اتسل ني مقصرين فمها 
 .( ؟اتتكاثرة

مع علمك ابألالة  امل كاثرة( على يف ه ا األمر ال قصر فهل يسعك السكوت وأ   ترى 
 ؟.ال حرمي

ال ي  قل في   )التبمان(إ  وسعك السكوت على ه ا األمر ، فيسعك السكوت على   ان 
مل  )التبمان(، وإ  مل يسعك السكوت على   ان ومل أيت جبديد  قول العلماو يف ه   املسألة

 وراو ذلك ما ال  علم ؟.أ  لسكوت على تقصر الناس يف ه   ال) نة ، أم يسعك ا
إمنا  يف بضعة أسطر من الع يب أ ك مل تك ب شيةًا ل ح ير املسلم  من ذلك ، وما   ب   هنا 

 . ال ا يراً للمسلم  –لةال يرن بك أ ك مع  أمريكا(  –  ب   افاعاً عن  )سك 
للطي  بن عبد الرمحن آل الشيخ رمح  هللا يف أول  )حة يف وقد  ن   قل   الم الشيخ عبد ا

 حيث قال الشيخ : –هدا  هللالعلمي بوءوا مثل ه ا الكاتب  – 2ص  )التبمان(
وأ ثرهم يرى السكوت عن  ش  اللب  يف ه   املسألة ، اليت اغرت هبا اجلاهلو  ، وضل هبا  "

السكوت  لف ما استحله هذا الصنف منوطريقة الكتال والسنة وعل ا  األمة ختااأل ثرو  ، 
، واإلعراض ك هذه الفتنة العظم ة ، وإع ال ألسنتهم ك االعرتاض على من غار هلل ولكتابه 

 ".ولدينه
حيث سلم من لسا   ال ين تولوا اليهوا  –هدا  هللا  –وه ا ع  ما حصل من ه ا  الكاتب( 

  اب  ، وهللا املس عا  .و النصارى ، ومل يسلم من  من غار هلل و لدين  ولك
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 الوقفة الثانمة
 : 2قال يف ال)صل الثاين

 فوائد مستنبطة من القصة    :"
 من الفوائد ما يلء : –بعد مجع ألفاظه ك الصحمحني  –ك حديث حاطب 

أن ك احلديث ما يدل صراحة من أن رسول ي صله علمه وسلم مل يقر ع ر بين اخلطيال  /1
 قوله ك حاطب ما قال وذلك يتضح من أوجه :على  –رضء ي عنه –

أن ك أحد ألفاظ الب اري قال رسول ي صلى ي علمه وسلم :" صدق وال تقولوا ليه  -أ
 إال خريًا " 

أن رسول ي صلى ي علمه وسلم ك الصحمحني رد على ع ر وصيفه حاطبياً ابلنفياق -ل
 د ذلك الوجه الذي يلمه ، وهو أبنه شهد بدرًا ، وهذا يدل على عدم إقراره له ويؤك

بكيى اندمياً فقيال : )ي ورسيوله أعليم ( ك يا ك الب ياري  –رضء ي عنه  –أن ع ر  -ج
 "..(  7/523، وقد ذكر ابن تم مه أن ع ر أخطأ بقوله منافق . راجع جم وع الفتاوى )

 قلت :
وهوو  –علي  ما سويأيت ول لك اضطر للك ن  –هاهنا أمرا  مل ىسن  الكاتب( ال )ريق بينهما 

   حكم حا ب رضي هللا عن ( .تقرير ث( ، و  اس نباط حكم املراهر للك)ار من احلدي
وهو ا  الكاتوب( خلوط بو  األمورين ، فو هب هنوا إىل آخر ،  واملسألة األوىل شيو ، والثا ية شيو

بو  هو ين  حكم املراهر للك)ار( بناو علوى  )وي  الك)ور عون حا وب( ، ولل )ريوق  )ي الك)ر عن 
 احلكم  سأمثل ابملثال اْليت :

لو أ  رءاًل وءد مع امرأة يف خلوة ويف موضع ريبة ، فقال أحود الصوحابة للرسوول  ولى هللا عليو  
الرسول ه ا الرءل فقال : ما   ي  ولكنين  فسألوسلم :  اي رسول هللا ، اعنا  رءم ه ا ال اين( ، 

 ا  للناظر يف ه ا احلديث أ  يس نبط أمرين :لك.  – هو او  ال ىنمما  –فعل    ا و  ا 
علوى  : أ  حكم ال اين احملصن الرءم ، أل  الرسول  لى هللا علي  وسولم أقور هو ا الصوحا   األول
 .، حيث رتب احلكم  الرءم( على الو    ال ىن(  الم 
 .، أل   ملا شرح حقيقة فعل  تب  أ   او  ال ىن: أ  ه ا الرءل مل ي    الثاين

                                                
 ال)صل األول ذ ر في  بعض رواايت حديث حا ب .  2
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عوون هوو ا الرءوول فقوود خلووط بوو  األموورين  مووا  الوورءم للوو اين بنوواو علووى  )ووي الوو ىن  )ووى حكووم موونف
 حصل للكاتب.

فووإ   ووالم عموور ، وحا ووب ، مووع إقوورار الرسووول  وولى هللا عليوو  وهكوو ا احلووال يف هوو ا احلووديث ، 
  املرواهر للك)وار علوى املسولم   وافر ، ويودل علوى أأ   :امل قورر عنودهم يودل علوى أ  ل  ، وسلم 

 ما سويأيت ت)صويل  يف را  و ن  الكاتوب( علوي إ  شواو   –حقيقة فعل حا ب هي عدم املراهرة 
 .  –هللا 

 إذا علم  ه ا ءيدًا :
ظهوور لووك أ   ووالم  الكاتووب( هنووا إمنووا هووو يف  )ووي الك)وور عوون حا ووب رضووي هللا عنوو  ، وهوو ا مووا 

عوون املروواهر للك)ووار  ، وإال  الك)وور مووا سوويأيت إ  شوواو هللا ، ال يف  )ووي   )التبمييان(قررتوو  يف   ووان 
 بوورة  ووال ىن أو شوورن اخلموور وحنومهووا ملووا قووال معصووية و فموون املعلوووم أ وو  لووو  ووا  ظوواهر فعوول حا ووب 

 عمر ه ا القول ، وال  )ى حا ب عن  )س  الراة . 
 ه ا من وء  ، ومن وءٍ  آخر :

أل  الكوالم  فإ   الم  ال ي    ل  حو  علوى رأي مون قوال أب  حقيقوة عمول حا وب  )ور وراة ،
( إمنووا هووو علووى ترتيووب التبمييانيف  اجلوون ( غوور الكووالم يف  العوو ( ، ووءوو  االسوو دالل الوو ي يف  

احلكم وهو  الك)ر( على الو   ال ي هو  املراهرة( ، ولي  وء  االسو دالل علوى اقيوق احلكوم 
  )س  على   حا ب( ، أل  اقيق احلكم على املع  قد ي خل  ألحد أمرين :

 ما يرا  مون يورءح أ  فعول حا وب لوي     –عند ال حقيق  –:  و  ال)عل  )س  لي   )راً األول 
  )راً .

الثاين :  و  احلكم ختل  لوءوا موا ع متنع من وقوع  ،  ما يرا  من يرءح أ  فعول حا وب  )ور 
. 

وأ ووحان الوورأي  يووورو  أ  حا ووب رضوووي هللا عنوو  مل يك)وور ومل جيووور عليوو  الرسوووول  وولى هللا عليووو  
لم أحكوووام املرتوودين ، ل خلووو  شووروط ال)عووول عنوود أ وووحان الوورأي األول ، ولوءووووا موا ووع عنووود وسوو

 أ حان الرأي الثاين .
والكاتب إمنا  )ى هنا وقوع  حا ب( رضي هللا عن  يف  احلكم( ال ي هو  الك)ور( وهوو موا   )وق 

 املراهرة( والويت احلكم ال ي هو  الك)ر( على الو   ال ي هو  مع  علي  ، وإمنا الشأ  يف ترتيب
أظهر احلديث أهنا م قررة عند الصوحابة وأقورهم الرسوول  ولى هللا عليو  وسولم عليهوا ، وسويأيت م يود 

 بيا  إ  شاو هللا تعاىل يف الوق)ات القاامة .
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 الوقفة الثالثة :
 مث قال :

ميا ذكر الضابط الكفيري ك إعانية الكفيار وذليك أنيه قيال :" و  –رضء ي عنه  –أن حاطبًا  
فعلت كفرًا وال ارتدادًا ، وال رضا ابلكفر بعد اإلسالم " وأقره رسول ي صيلى ي علميه وسيلم 
عليى هيذا الضيابط الكفييري ووجيه إقيراره ل أن فعيل حاطييب ليو كيان كفيرًا تييا نفعيه كالميه الييذي 
اعتييذر بييه ، وكييالم حاطييب قييد نفعييه لييذلك قييال عقبييه رسييول ي صييلى ي علمييه وسييلم :" إنييه 

فلييو أن رجيياًل سييب ي أو عبييد غييريه مث قييال : مل ، قكم " ولعييل هييذا الوجييه يتضييح ابتثييال صييد
أفعييل ذلييك كفييرًا وال ارتييدادًا وال رضييا ابلكفيير ، أكييان ينفعييه عييذره   كييال ألنييه فعييل أمييرًا كفييرايً 

 ( فتأمل
 قلت :

 والكالم على ه ا من وءو  :
  الوجه األول :

 ا املرءوووويو ، وهووووو را  )وووور املروووواهر واملنا وووور للك)ووووار إىل أ  هوووو ا هووووو مووووربط ال)وووورس ابلنسووووبة  وووو
 االع قاا( و  الرضا ابلك)ر( ، ل لك فعلى م هب  لو أ  محلة  ليبية قام  لدك حصو  اجسالم 

أل   مل يرض  احلملة على املسلم  فإ   مالمنيف األرض واس أءروا  قالداً مسلمًا( ليقوا ه   وأهل  
، وال ت ع ووب موون هوو ا املووو هب  3ة ضوود املسووولم  موون أءوول  املووال(ابلك)وور ، بوول قوواا هوو   احلملوو

وف علوى هو   األموة أخواخلبيث ، فقد بلي ب  السل  حو  قوال النخعوي رمحو  هللا : " ل) نوة املرءةوة 
الوودين أرق موون ثووون سووابري" . واألشوود واأل كووى أ   املرءةووة( يف  موون ف نووة األ ارقووة ، تر وو  املرءةووة

بول  سوب هوو ا املرءوئ م هبو  البا ول يف  الموو  اخلبيووث إىل السول  ،  هو ا العصور ينسوبو  مو هبهم
وأقوور  رسوول هللا  وولى هللا عليو  وسوولم علووى : "حينمووا قوال  ولى هللا عليوو  وسولم امل قودم إىل الرسووول 

والكالم على إبطال قول املرءةة هو ا يف را املك)ورات القوليوة والعمليوة إىل " ،  ه ا الضابط الك)ري
يف إبطوال مو هبهم هو ا فرتاءوع ، وهللا  –وهلل احلمد  –، وقد ظهرت مالل)ات  ثرة االع قاا يطول 

 املس عا .
 

                                                
أ  من س د للصنم من أءل  – ما قر ر أحدهم   –وقد سبق أ  ذ رت لك بعض فروع ه ا امل هب واليت منها   3

 فروع  .الد يا فإ   ال يك)ر ! ويك)ي يف را قول  بيا  
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  الوجه الثاين :
أ   الرضوا ابلك)ور(  )ور جمورا حوو  لوو  وا   واحب  قاعوداً يف بي وو  ، بول ولوو ان ور املسولم  علووى 

  فقوود  )ور هبوو ا ، فموون ان ورهم علووى املسولم العمولالك)وار ، فمنوواط الك)ور يف املروواهرة هوو  )وو  
ولوو مل يرواهر الك)وار علوى  –ابلك)ور فقود  )ور   ما أ  من رضي  ، –ولو مل يرض الك)ر  –ال)عل 

 .، والثاين انقض اع قااي عملي، فاألول انقض  –املسلم  
 الوجه الثالث :

 –سواو  ا   واءبة أو حمرمة أو مباحة  –على ه ا القول يصح أ   عد األعمال واألقوال  لها 
اقرت   ابع قاا  )ري  ذا إ ا لو سةلنا عنها لقلنا : ضابط ال ك)ر هبا واقض اجسالم ، أل ن من

، ، وال وء  ال ع بارها انقضاً  صاص ابملراهرة للك)ار هب ا الضابط هنا الرضا ابلك)ر ، فال اخ 
 من  واقض اجسالم.

  : الرابعالوجه 
م باضًا ل  وال سخطًا لدينهم ، وال رضا ابلك)ر بعد أ   ثراً من الك)ار واملرتدين مل يرت وا اجسال

نْيَما َعَلى اجسالم ، وإمنا تر و  رغبة أو رهبة ،  ما قال تعاىل  ُُم اْسَتَحبُّوا احْلََماَة الدُّ )َذِلَك أبََِّنه
لك)ر بعد ( . فعلل هللا سبحا   ا107 النحل:اآْلِخَرِة َوَأنه اَّللهَ ال يَيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن( 

اجسالم يف قول   من  )ر ابهلل من بعد إميا  ( بقول  هنا  ذلك أبهنم اس حبوا احلياة الد يا( ، ال 
أبهنم رضوا ابلك)ر أو أباضوا اجسالم ، ويف  حيح مسلم عن أ  هريرة أ  رسول  لى هللا علي  

ها مالمنًا وميسي  افرًا أو وسلم قال   اباروا ابألعمال ف نًا  قطع الليل املرلم ، يصبح الرءل في
ميسي مالمنًا ويصبح  افراً يبيع اين  بعرض من الد يا ( ، ف عل  )ر  بسبب بيع  لدين  بعرٍض من 

 الد يا ، ال بسبب رضا  ابلك)ر .
  : اخلامسالوجه 

ُ وا اْليو ُهو  ا الَّ اين  آم ُنوا ال تو  َّخا ا  و النَّص وار ى أ ْولاي واو  أ  أ ل اليل  )ر املراهر هو قول  تعاىل   اي  أ يوُّه 
ُهْم إا َّ اَّللَّ  ال يو ْهداي اْلق ْوم  الرَّالاما    نوْ ْنُكْم ف إا َُّ  ما  ، ف رت  ى الَّو اين  يفا بو ْعُضُهْم أ ْولاي اُو بو ْعٍض و م ْن يو  و و  َُّْم ما

ويبو ن ا  ْ ْش وى أ ْ  ُتصا ْم يو ُقولُوو    ا الاور ٌة ( فو  ر هللا سوبحا   أ  سوبب مرواهرة قُوُلوهبااْم م ر ٌض ُيس اراُعو   فاويها
هالالو للك)ار هو أهنم خيشوو  الودالرة ، ال أهنوم رضووا ابلك)ور ، أو أباضووا اجسوالم ، و و لك ابقوي 

فإ  الك)ر فيها معلوق علوى  )و   توو ( الك)وار و  منا ورهتم( ، ال  )التبمان(األالة اليت ذ رهتا يف 
 .(على  الرضا بك)رهم 
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 : لسادساالوجه 
القول مب دع، وال يعرف عن أهل السنة ، ل لك مل ينقل  الكاتب( عن أحد مون علموالهم  أ  ه ا

وقود  قلو  يف  .و علوى  ثورة  المهوم يف حكوم مرواهرة الك)وار و أ  ضوابط ال ك)ور  الرضوا بك)ورهم(
ى املسولم   عشرات النقول عن أهل العلم الويت تبو  أ  جمورا مرواهرة الك)وار وإعوا  هم علو )التبمان(

 : –مما ينص على را شبه   يف اشرتاط الرضا  – )ر ، وسأذ ر بعضها هنا 
 ( :8/  10 الدرر قال الشيخ حممد بن عبد الوهان رمح  هللا 

أو صار مع اتشركني على "واعلموا أ  األالة على تك)ر املسلم الصاحل : إذا أشرك ابهلل ، 
، من  الم هللا ، و الم رسول  ، و الم أهل  صرأكثر من أن حت –ولو مل يشرك  –اتوحدين 

 العلم  لهم " .
 ( :396/  8قال الشيخ عبد اللطي  بن عبد الرمحن آل الشيخ  

واتر  قد يكره الشرك ، وحيب التوحمد ، لكن أيتمه اخللل من جهة عدم الربا ة من أهل "
، ااخاًل من الشرك يف شعٍب  ، فيكو  م بعًا  وا  الشرك ، وترك مواالة أهل التوحمد ونصرهتم

هتدم اين  وما بنا  ، اتر ًا من ال وحيد أ واًل وشعبًا ، ال يس قيم معها إميا   ال ي ارتضا  ، فال 
ىب ويباض هلل ، وال يعااي وال يوا  جلالل من أ شأ  وسو ا  ، و ل ه ا يالخ  من شهااة : أ  

 ال إل  إال هللا ".
 : 31لدفاع عن أهل السنة واالتباع( ص وقال الشيخ محد بن ع يق يف  ا

" إ  مراهرة املشر   ، واالل هم على عورات املسلم  ، أو ال ن عنهم بلسا  ، أو رضي مبا 
وإن  فهو مرتد ،  –من غر اج را  امل  ور  –هم علي  ،  ل ه   مك)رات ، فمن  درت من  

 " .كان مع ذلك يبغض الكفار وحيب اتسل ني 
 : السابعالوجه 

 : ( فرا  من وءو حاطباً ذكر الضابط الكفري ...اخل كالمه أما قول  :  إ  
 يس  ، وإال فلي  ر   من –هللا  هدا  –اس نباط ه ا  الضابط( أخرء  الكاتب ابملنع ، ف:  األول

 أهل السنة واجلماعة .علماو من قال  من 
وما فعلت كفرًا وال ارتدادًا ، وال أب  ه ا هو الضابط ، فإ  حا بًا قال "   ل سليم لاب:  الثاين

" ، فقد عط   الرضا ابلك)ر( على  الك)ر اجملرا والراة( والعط  رضا ابلكفر بعد اإلسالم
يق ضي املاايرة يف األ ل ، مما يدل على أ  مراهرة الك)ار على املسلم  ا مل أمرين : الك)ر 
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ماذا أخ  آخر الضابط لامها عن  )س  ، فوقد  ) اجملرا ، وا مل الك)ر املر ب  الرضا ابلك)ر( .
 خ  أول  ؟.ومل أي

فلو أ  رءاًل سب هللا أو عبد غر  مث قال : مل ، ولعل ه ا الوء  ي ضح ابملثال : قول  "  الثالث
"  أفعل ذلك  )راً وال ارتداااً وال رضا ابلك)ر ، أ ا  ين)ع  ع ر  ؟  ال أل   فعل أمراً  )رايً ف أمل

. 
 :  قلت
 مسأل ا  : هاهنا

 املراهرة.-1
 فعل حا ب.-2

أما املسألة األوىل : وهي املراهرة فهي ال ا مل غر الك)ر والراة ، فمن ظاهر الك)ار على 
املسلم  فهو  افر مرتد ، وقد ذ رت األالة وأقوال أهل العلم ابل )صيل يف ه   املسألة يف   ان 

 فلرتاءع . )التبمان(
على املسلم   فراهر  ى مل أ  يكو  مراهرة للك)اري فعل حا ب : وأما املسألة الثا ية : وه

لما اح مل  مل غر ذلك ، فسأل  الن   لى هللا علي  وسلم فأءاب  وعرف حقيقة فعل  ، ف، وى
وقد ذ رت سابقًا أ  حقيقة  – ما سيأيت ت)صيل  إ  شاو هللا   -املراهرة وغرها  )ع  ه ا الع ر 

عن  راهرة على املسلم  ، وهي اليت  )اها عن  )س  بن)ي الك)ر فعل حا ب ليس  من امل
حنو  أو  لو أ  حا بًا رضي هللا عن  شرن اخلمروببيا  حقيقة فعل . و املثال ال ي يب  ذلك : 

؟ . أل  ذلك   مل أفعل ذلك  )رًا وال ارتدااًا وال رضا ابلك)ر، ما  ا  ل  أ  يقول :  من املعا ي
ه ا حيث  ا   في  شبهة مراهرة الك)ار على املسلم  وهي ما  )اها عن   برة ، خبالف فعل 

  )س .
 ويوضح ذلك : 

أ  من قاتل مع الك)ار من املسلم  يوم بدر عاملهم الرسول  لى هللا علي  وسلم معاملة الك)ار  
 )سر أسروا  العباس ، وذلك أل  عملهم ه ا مراهرة ال لب  فيها ، فلم يس وأ ين ق لوا منهم ل ا

منهم ، أو يسأ م ، وابجلمع ب  عمل الرسول  لى هللا علي  وسلم معهم ، وعمل  مع حا ب 
 ي ضح ال)رق ب  ال)عل  ، واحلكم  .
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 الوقفة الرابعة
 قال :

فإذا تبني الوجه الثاين اتضح ليك أنيه ليمس متقيررًا ليدى حاطيب أن مطليق إعانية الكيافر كفير  
علمه وسلم لذلك أقره على هيذا الضيابط . وهيذا الوجيه كيا   بل وال عند رسول ي صلى ي

 ( .مباحث هذا الكتال]كذا[ ك خل لت 
 قلت :
  – سبق مناقشة  ضابط  املوهوم املب دع( يف الوق)ة الثالثة ، فراءع  ، وا رر  ي   خلخل( أواًل :

الصووحابة  املبووين علووى القوورآ  والسوونة وعموولمباحووث الك ووان  –موون   يسوو (  بضووابطٍ  مووا يوو عم  
 !!! .واجمجاع وأقوال أهل العلم

لووو مل يكوون م قوورراً عنوود حا ووب أ  إعا ووة الك)ووار علووى املسوولم   )وور ملووا اح وواج إىل  )ووي :  اثنميياً 
الك)ر والراة عن  ، وملا اهتم  عمر ابلن)اق و لب ق ل  ، بل  ا  األمر معصية  ارهوا مون املعا وي 

. 
ميييا فعليييت كفيييرًا ، وال ى  الموووي ، أل  حا بووواً قوووال  : أ  إقووورار  علوووى الضوووابط يووودل علووو ًً اثلثيييا

( ، فن)ى اجلميع عن  ، ولووال أ  املرواهرة للك)وار ارتدادًا عن ديي ، وال رضا ابلكفر بعد اإلسالم
 ا مل ه   األمور : الراة اجملراة ، والك)ر املر ب  ابلرضا ابلك)ر( ملا  )اها  لها عن  )س  .

مووواً عووون حا وووب وأ ووو  مل يك)ووور ب)علووو  ، وهووو ا موووا قررتووو  يف   وووان مث ذ ووور يف الرابوووع واخلوووام   ال
 فلم أيت جبديد ، وسنرءيو الكالم على ه ا  ل  يف مناقشة أ اذيب  علي  . )التبمان(
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 الوقفة اخلامسة
 مث قال يف ال)صل الثالث :

ليين  ذكيير ميين فهييم ميين العل ييا  أن فعييل حاطييب لييمس كفييرًا وميين فعييل مثلييه مل يفعييل الكفيير : 
مث ذكير ثالثية نقيول  –( رد ك ذكر هؤال  العل ا  بل أقتصر على بعضهم طلباً لالختصيارأستط

 مث قال : –عن الشافعء وابن تم مة وعبد اللطمف آل الشمخ 
فييال أدري هييل هييؤال  ميين أهييل الباطييل ك ييا فعييل األخ انصيير الفهييد تييا قييال ك طلمعيية الكييالم 

 ( .. و احل اسة غري اتنضبطة    أم ه…( على حديث حاطب : ) احتج أهل الباطل 
 قلت :

 : وءو   أربعةمن على القراو يف ه ا ال)صل  –هدا  هللا  –وقد لب    الكاتب( 
 الوجه األول من تلبمسه :

يروون أ وووين قوود ذ ووورت اجمجوواع علوووى أ  فعووول  – )التبميييان(مموون مل يقووورأ  –أ  موون يقووورأ فصوول  هووو ا 
 ! .حا ب  )ر ، فهو ها هنا ينقض  هب   النقول !

أ  حقيقوووة فعووول  – موووا سووويأيت إ  شوواو هللا   –والواقووع أ وووين قوود رءحووو  يف الوءوووو  الثالثووة األوىل 
 .  –يف ه ا ال)صل  وهو ما أعاا  الكاتب –حا ب ليس   )راً 

 وذ رت يف الوء  الرابع أ  أهل العلم اخ ل)وا يف فعل  حا ب( هل هو  )ر أو ال ؟ . 
إال إرااة ال لبووي  وإيهووام القوواريو أ وو  يف فصوول  الثالووث ب( فمووا اجلديوود الوو ي ءوواو بوو  هوو ا  الكاتوو

فكا  األوىل لو  إال أ  تكو  بالاة من  وعدم فهم لكالم أهل العلم ! قض قو  مبثل ه   النقول ؟ 
  .أ  يرتك الك ابة أل حاهبا ويبحث ل  عن عمل آخر!!

 الوجه الثاين من تلبمسه :
يوافقو   على ضابط  اجرءالي يف حكوم مرواهرة الك)وار  أ  من يقرأ  الم  يرن أ  هالالو العلماو

وموا أشوبه  ال عون حكوم املرواهرة خا وة إمنا ي كلمو  عن فعل حا وب هنا ، وهم يف حقيقة قو م 
 المووواً قا عووواً يف را شوووبه   اجرءاليوووة يف   )التبميييان(، وإال فقووود  قلووو  البووون تيميوووة وآل الشووويخ  يف 

فقد حكموا بوراة مون ظواهر الك)وار وإ  مل يورض ،  4راهر للك)اراشرتاط  الرضا ابلك)ر( ل ك)ر امل
 وإليك بعضاً مما  قل  هناك :بك)رهم ، 

 ( :530/  28قول شيخ اجسالم رمح  هللا   ال) اوى  
                                                

 وه ا من  نع أهل األهواو ، فإهنم ينقلو  ما  م ، ويرت و  ما عليهم .  4
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من أمراو العسكر وغر األمراو فحكم  حكمهم ، وفويهم  –يعين إىل ال  ار  –" ل من ق)  إليهم 
در مووا ارتوود عنوو  موون شوورالع اجسووالم ، وإذا  ووا  السوول   قوود مسوووا موون الووراة عوون شوورالع اجسووالم بقوو

موع  ووهنم يصوومو   ويصولو  ومل يكو ووا يقواتلو  مجاعوة املسولم  ، فكيو   -ما عي ال  واة مرتودين 
 مبن  ار مع أعداو هللا ورسول  قاتاًل للمسلم  ؟" .

  وإ  ااعى اج را  .أ  من قاتل مع ال  ار مرتد ح  قل عن  ابن م)لح يف  ال)روع( قد و 
فوإذا  ووا  مودعي اج وورا  حمكوووم بك)ور  مب وورا حلوقوو  بعسوكر الك)ووار، فكيوو  مبون يقاتوول املسوولم  
خم وواراً موون غوور إ ووراٍ  ، مث يع وو ر أب  قلبوو  مل يوورض ابلك)وور؟! وإذا  ووا  حكووم الك)وور ال يسووقط عوون 

)ور، أل  اعووى اج ورا  مدعي اج را  فمون ابن أوىل أال يسوقط عمون يودعي أ  قلبو  مل يورض ابلك
 . ت ضمن عدم الرضا و اياة

 ( :326 – 324/  8 الدرر وقال الشيخ عبد اللطي  بن عبد الرمحن آل الشيخ 
"وما ءاو يف القرآ  من النهي وال اليظ الشديد يف مواالهتم وتوليهم ، اليل على أ  أ ل 

حرهبم وءهااهم والماوة منهم ، األ ول : ال اس قامة ل  وال ثبات ل  إال مبقا عة أعداو هللا و 
وال قرن إىل هللا مبق هم وعيبهم ، وقد قال تعاىل ملا عقد املواالة ب  املالمن  وأخم أ  الكافرين 

باٌر( األ )ال: من اْلية (بعضهم أولياو بعض قال  اٌا    ن ٌة يفا اأْل ْرضا و ف س  ( ، 73إاالَّ تو ْ)ع ُلوُ  ت ُكْن فا وْ
شرك ، وال)ساا الكبر هو ا  ثار عقد ال وحيد واجسالم وقطع ما أحكم  القرآ  وهل ال) نة إال ال

مث قال :  –مث ذ ر بعض اْلايت اليت تنهى عن اختاذ الكافرين أولياو  –من األحكام والنرام ؟ . 
فلي أمل من  صح  )س  ه   اْلايت الكرميات ، وليبحث عما قال  امل)سرو  وأهل العلم يف أتويلها 

أهنا ت ناول من ترك  –رر ما وقع من أ ثر الناس اليوم ، فإ   ي ب  _ إ  وفق وسدا ، وين
ءهااهم ، وسك  عن عيبهم ، وألقى إليهم السلم ، فكي  مبن أعاهنم ؟ ، أو ءرهم على بالا 
أهل اجسالم ؟ ، أو أثد عليهم ؟ أو فضلهم ابلعدل على أهل اجسالم ؟ واخ ار اايرهم 

و م ْن ي ْكُ)ْر  (هم ؟ وأحب ظهورهم ؟ فإ  ه ا راة  رىة ابالت)اق ، قال تعاىل ومسا ن هم ووالي 
( املالدة: من اْلية راين  ر ةا مان  اخلْ اسا ُلُ  و ُهو  يفا اْْلخا باط  ع م  أْلامي ا ا فو ق ْد ح   ("5ابا

 ( :396/  8وقال أيضاً  
ءهة عدم الماوة من أهل الشرك ،  "واملرو قد يكر  الشرك ، وىب ال وحيد ، لكن أيتي  اخللل من

وترك مواالة أهل ال وحيد و صرهتم ، فيكو  م بعًا  وا  ، ااخاًل من الشرك يف شعٍب هتدم اين  وما 
بنا  ، اتر ًا من ال وحيد أ واًل وشعبًا ، ال يس قيم معها إميا   ال ي ارتضا  ، فال ىب ويباض هلل 

 وسو ا  ، و ل ه ا يالخ  من شهااة : أ  ال إل  إال هللا " . ، وال يعااي وال يوا  جلالل من أ شأ 
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 ( :360/  8وقال أيضاً   الدرر 
 ا   أ واع أيضاً : –يعين الك)ار  –"وتع يرهم وتوقرهم  

أعرمها رفع شأهنم ، و صرهتم على أهل اجسالم ومبا يو  ، وتصوويب موا هوم عليو  ، فهو ا وءنسو  
 ل وقر ابألمور اجل لية ،  لياقة الدواة وحنو  " .من املك)رات . واو   مراتب من ا

 واملقصوا هنا :
، ومل  املرواهرةأهنم علوى م هبو  يف  –من ال علم عند   – أ   الكاتب( ب  ر  هالالو العلماو يوهم

 ي  ر  المهم ال ي  قل   مما يهدم علي  أ ل  .
 الوجه الثالث من تلبمسه :

الباطيل ك يا فعيل األخ انصير الفهيد تيا قيال ك طلمعية فال أدري هيل هيؤال  مين أهيل قول  : " 
 " .؟   أم هو احل اسة غري اتنضبطة…( الكالم على حديث حاطب : ) احتج أهل الباطل 

 وأقول :
 أم أراا ال لبي ؟.هل بلا  ب  البالهة إىل ه ا احلد من ال)هم ؟.!اي سبحا  هللا 

( ، والشب  اليت ذ رهتا هوي شوب  مون مل مريكان)التبمان ك كفر من أعان األإ  عنوا  الك ان هو 
 يك)ر املراهر لألمريكا  يف محل هم الصليبية .

 إ كووار ين أقصوودهم هوم  الكاتووب( وأشووباه  الوو ين اح  ووا حبووديث حا ووب علووى وأهول البا وول الوو
 تك)ر من ان ر األمريكا  يف محل هم الصليبية على املسلم  .

مووون ان وور الك)ووار مطلقووواً ، أو  حا ووب علوووى توورك تك)وورفهوول احوو ج الشووافعي والقووور   حبووديث 
   يف مسألة خا ة مبثل حالة حا ب وهي مسألة  اجلاسوس( ؟.ذ رو 
هوول احوو ج شوويخ اجسووالم ابوون تيميووة حبووديث حا ووب هوو ا يف توورك تك)وور موون ظوواهر  ال  ووار( يف و 

 وق  ؟.
 ( يف وق  ؟.وهل اح ج الشيخ عبد اللطي  حبديث حا ب يف ترك تك)ر من ظاهر  املشر  

تقريور   يف –ابجضافة إىل القور    –يرى أ ين قد  قل   قواًل عنهما  )التبمان(إ  الناظر لك ان 
ا ال لبووي  علووى العوووام هوو   املسووألة ممووا توونقض موو هب هوو ا املرءوويو وتبطلوو  موون أساسوو  ، ولكنوو  أرا

 وام مبثل ه ا الكالم .وأشبا  الع
 الوجه الرابع من تلبمسه :

 فسوي ب  لو  مل ينقلو  الموي الو ي   ومون قورأالمي ال ي يرهر من أقصد بو أهل البا ول( ، أ   برت  
 : وهو،  من املراا هبم
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بقصوووة مكاتبووة حا وووب رضووي هللا عنووو   " احييتج أهيييل الباطييل أبن مظييياهرة الكفييار لمسيييت كفييراً 
 لك)ار قريش" .

 ؟.أرأي   ي  برت النقل ليطيب ل  ال لبي  
مهوم مل ى  ووا حبوديث حا وب علوى أ  مرواهرة الك)وار ليسو   )وراً ، فإ  العلماو ال ين  قل  ال

يف معرض  المهم يف مسألة اجلاسووس املسولم وهول هسسو  بل رءحوا أ  فعل حا ب لي  بك)ٍر 
 مووا قووورر  يف حقيق وو  لووي  بك)ووور  علووى املسوولم   )ووور أو حموورم ، وهوو ا موووا قررتوو  أب  فعوول حا وووب 

،  ر  املراهرة إال أ    )اها عن  )س  وأقر  الرسول على الن)يالشافعي والقر   ، وإ   ا  ظاهر أم
 وهو ما رءح   يف   ا  ، ف أمل .

واعلووم أ  توورءيح  ووو  فعوول حا ووب رضووي هللا عنوو  لووي  بك)وور ال يوودل علووى أ  املوورء ح يقووول أب  
  املروواهر للك)ووار علووى املسوولم  لووي  بكووافر ، هوو ا ال يقولوو  إال ما)وول ال يوودري موواذا يقووول ، فووإ

شيخ اجسالم ابن تيمية والشيخ عبد اللطي  والقور   ممون ذ ورهم هنوا قود رء حووا أ  فعول حا وٍب 
( ، التبميانلي  بك)ر ، وهم يقولو  بك)ر من ظاهر الك)وار علوى املسولم   موا  قلو  أقووا م يف  

 فه   مسألة ، وتلك مسألة .
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 الوقفة السادسة
 قال يف ال)صل الرابع :

 غالطات صاحب كتال التبمان حول حديث حاطب  :جتلمة تناقضات وم 
 –األول / قال األخ انصر الفهد : األمر األول : قول ع ر ك هذا احلديث : دعيي أضيرل 

والصييحابة أن مظيياهرة  –رضييء ي عنييه  –فهييذا يييدل علييى أن اتتقييرر عنييد ع يير  –إىل قولييه 
 مغالطات : ا.هي ك هذا الكالم…الكفار وإعانتهم كفر وردة عن اإلسالم 

فهييو كييذلك لكنييه لييمس  –رضييء ي عنييه  –اتغالطيية األوىل: أن كييون هييذا متقييررًا عنييد ع يير 
ورسييول ي صييلى ي  –ك ييا سييبق   –حجيية ألن رسييول ي صييلى ي علمييه وسييلم أنكيير علمييه 

-إذًا  -علميييه وسيييلم إذا أنكييير عليييى الصيييحايب قيييواًل أو اعتقيييادًا فهيييو ابطيييل ابإلمجييياع فكميييف
 به   االحتجاج

متقيييرر عنيييد الصيييحابة وال أدري ميييا برهيييان هيييذه  –أيضييياً  –اتغالطييية الثانمييية : ذكييير أن هيييذا 
الدعوى   أهو اتبالغة   مث لو كان كذلك فإن رسول ي صلى ي علمه وسلم أنكر عليى ع ير 

 ( . وبني بطالن قوله فدل على خطأ هذا االعتقاد
 قلت :

( تسوليم منو  أب  امل قورر  عند ع ر رضء ي عنه فهو كيذلكإن كون هذا متقرراً إ  قول   :  أوالً 
عنوود  اً ويل موو  أيضوواً أ  يكووو  هوو ا األموور م قوورر عنوود عموور أ  مروواهرة الك)ووار علووى املسوولم   )وور ، 

 .حا ب أل    )ا  عن  )س  أيضاً 
 وأما قول  لي  ح ة أل  الرسول  لى هللا علي  وسلم أ كر علي  ..اخل :

حا وب  )سو  ،  حقيقوة فعولهنواك فرقواً بو   )ور املرواهر للك)وار ، وبو   فقد سبق أ  ذ ورت أ 
وقد مثل  علوى ذلوك مبثوال سوأعيد  هنوا أل  الكاتوب  و ن علوي يف هو ا ال)صول و سوب   موا مل 

 أقل  ، فال بد من ت)صيل يف بيا  ه ا :
صووحابة قلوو  فيمووا سووبق : لووو أ  رءوواًل وءوود مووع اموورأة يف خلوووة ويف موضووع ريبووة ، فقووال أحوود ال

للرسوول  ولى هللا عليو  وسولم :  اي رسوول هللا ، اعنوا  ورءم هو ا الو اين( ، فقوام الرسوول بسوالال هوو ا 
فأقر  الرسول على ما قال .  –مما هو او  ال ىن  –الرءل فقال : ما   ي  ولكنين فعل    ا و  ا 

 و )ى عن  الرءم ، لكا  للناظر يف ه ا احلديث أ  يس نبط أمرين :
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حكم ال اين احملصن الرءم ، أل  الرسول  ولى هللا عليو  وسولم أقور هو ا الصوحا  علوى   األول : أ 
  الم  ، ومل ينكر علي  تعليق ه ا احلكم هب ا الو  .

 الثاين : أ  ه ا الرءل مل ي   .
 فمن را حكم الرءم اس ناااً إىل  )ي ال ىن عن ه ا  املع ( فقد أبطل .

 و  لك هنا :
حا بوواً ابلن)وواق ، و ووالم حا ووب يف  )يوو  الووراة عوون  )سوو  ، يوودل علووى أ   عموور يف اهتاموو فكووالم 

أل  حقيقوة فعلو  تودل علوى ن حا وب فوامل قرر لديهم أ  املراهر للك)ار  وافر ، وأموا  )وي الك)ور عو
 أ   مل يراهر الك)ار  ما سيأيت .

وال اح وواج أ  مووا رمووا  عموور ابلن)وواق  شوورن اخلموور وحنووو     ووا  م هموواً مبعصوويةوموون املعلوووم أ وو  لووو  
 ين)ي الك)ر عن  )س  ، فدل ه ا  ل  على أ  املراهرة ب اهتا  )ر جمرا .

وقوود سووبق أ  ذ وورت أ   ووالم الكاتووب ال ي  وو  لوو  علووى رأي موون قووال أب  فعوول حا ووب  )وور ، 
 أل  اقيق احلكم على املع  قد ي خل  ألحد أمرين :وذلك 
 ما يرا  من يرءح أ  فعول حا وب لوي     – عند ال حقيق –:  و  ال)عل  )س  لي   )راً  األول
  )راً .
:  و  احلكم ختل  لوءوا موا ع متنع من وقوع  ،  ما يرا  من يرءح أ  فعل حا وب  )ور  الثاين

. 
وأ ووحان الوورأي  يووورو  أ  حا ووب رضوووي هللا عنوو  مل يك)وور ومل جيووور عليوو  الرسوووول  وولى هللا عليووو  

أ وووحان الوورأي األول ، ولوءووووا موا ووع عنووود  وسوولم أحكوووام املرتوودين ، ل خلووو  شووروط ال)عووول عنوود
 أ حان الرأي الثاين .

والكاتب إمنا  )ى هنا وقوع  حا ب( رضي هللا عن  يف  احلكم( ال ي هو  الك)ور( وهوو موا   )وق 
مع  علي  ، وإمنا الشأ  يف ترتيب احلكم ال ي هو  الك)ر( على الو   ال ي هو  املراهرة( والويت 

وهوي موا تودل عند الصحابة وأقرهم الرسوول  ولى هللا عليو  وسولم عليهوا ،  أظهر احلديث أهنا م قررة
عليوو  اْلايت والنصوووص األخوورى ، ويوودل عليوو  إمجوواع أهوول العلووم ، واملسووألة هوو   ظوواهرة ءووداً عنوود 

، فدل ه ا الكالم  ل  على أ   الكاتب( ال ي)ق  وال ي)رق بو  احلكوم علوى اجلون  ، وبو  ال أمل 
 أل    )ى حكم اجلن  ال  )ال  عن املع  ، وه ا اب ل  ما سبق .احلكم على الع  ، 

متقيرر عنيد الصيحابة وال أدري ميا  –أيضياً  –اتغالطية الثانمية : ذكير أن هيذا أما قولو   :  اثنماً 
 . (برهان هذه الدعوى  
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فمهاهنووا أ ووين ذ وورت قووول عموور وحا ووب يف حمضوور الصووحابة ، مووع إقوورار الرسووول  وولى هللا عليووو  
فووإ  أرات  قووض هوو   وهوول ين)وورا عموور وحا ووب عوون ابقووي الصووحابة مبثوول هوو ا األموور ؟ ، ،  وسوولم

  من الصحابة .عن أحدٍ خالف ذلك الدعوى فأثب  
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 الوقفة السابعة
 قال :

الثاين / قول األخ الفهد : األمر الثاين : إقرار الرسول صلى ي علمه وسلم تا فه ه ع ير ،  
 إمنا ذكر عذر حاطب ا.هي ومل ينكر علمه تكفريه إايه و 

 ك هذا الكالم من العء واتغالطات ما يلء :
 اتغالطة األوىل : زع ه أن رسول ي صلى ي علمه وسلم أقر ع ر .

وقد سبق أن رسول ي صلى ي علمه وسلم مل يقره بيل أنكير علميه ، وأرد  ذليك ببمانيه أن  
، مث ندم الفياروق عليى  –كشهود بدر   –ات فعل حاطب من مجلة الذنول اليت تكفرها احلسن

ما بدا منه لذا دمعت عمنه وقال : ي ورسوله أعلم . وقد سبق نقل كيالم ابين تم ميه ك هيذا ) 
 ((.284 /3( وانظر )522/  7راجع جم وع الفتاوى ) 

 اتغالطيية الثانميية : : زع ييه أن قييول رسييول ي صييلى ي علمييه وسييلم : " ومييا يييدريك لعييل ي
 اطلع على أهل بدر.." هو عذر حاطب .

وهذا ابطل فلمس هذا هو عيذر حاطيب ، بيل هيذا بميان مين رسيول ي صيلى ي علميه وسيلم 
أن ذنبه مغفيور ، وإال فيإن عيذر حاطيب هيو قوليه " ال تعجيل عليّء اي رسيول ي .."، قيال ابين  

 صلى ي علمه وسيلم عيذر ك تفسري سورة ات تحنة : وهلذا قبل رسول ي –رمحه ي  –كثري 
حاطييب تييا ذكيير أنييه إمنييا فعييل ذلييك مصييانعة لقييريع ، ألجييل مييا كييان لييه عنييدهم ميين األمييوال 
واألوالد ا.هييي فلييمس كونييه ميين أهييل بييدر هييو الييذي دعيياه لكتابيية الرسييالة ، فكييم  يين  تيياجون 

أن مقتضيى  –أيها القارئ  –تعرفة دالالت األلفاظ حىت نضع كل لفظ ك موضعه   . مث تنبه 
هذا أن حاطباً كافر عند رسول ي صيلى ي علميه وسيلم ألنيه أقير ع ير مث سيرتى الباحيث بعيُد 

 فال تغفل. –ك ا سمأيت   –يناقضه 
اتغالطة الثالثة : زع ه أن حضور حاطب لبدر هو العذر اتانع من تكفريه ، مع أن فعله كفير 

. 
( : ك يا 490 /7إىل رده ، قال ابن تم مية )وهذا أبطل من الذي قبله ، وقد سبقت اإلشارة 

علييى الكفير تيا قيد عليم أن الكفير ال يغفيير إال  –أي حيديث حاطيب  –ال جييوز محيل احليديث 
 (ابلتوبة " ا.هي.
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 قلت :
 ويف ه ا الكالم من الك ن واالفرتاو الشيو الع يب ، وي ب  من وءو  :

 :  الوجه األول
مثل ه ا الكالم ال يقلوب احلقوالق ( فيقال ل  : إ  تغالطاتك هذا الكالم من العء واأما قول   

 . ، وال يار الواقع ، وإمنا الشأ  يف احل ة والمها 
 :  الوجه الثاين

أ  الرسول  لى هللا علي  وسلم أقر عمر يف إحلاق  و   الن)واق ابملرواهر ، وإمنوا أ كور أ  يكوو  
 ذهن  الكاتب( وقد سبق ال مثيل عليها مراراً . حا باً قد  )ر ، وال)رق ب  األمرين ال ى ملها

 :  الوجه الثالث
اتغالطيية الثانميية : : زع ييه أن قييول رسييول ي صييلى ي علمييه وسييلم : " ومييا يييدريك أموا قولوو   

اتغالطة الثالثة : زع يه أن حضيور مث قولو   ( . لعل ي اطلع على أهل بدر.." هو عذر حاطب
 .( ع من تكفريه ، مع أن فعله كفرحاطب لبدر هو العذر اتان

 :  قلت
  ؟ .الكالم ال ي  سب  إ   ، فأين ذ رت ه ا فاضح ، واضح ، ه ا   ن  ريح ف

 فه ا   ا  ب  أيديكم فأخرءوا   ما  قل  ه ا امل)رتي عين .
 وقد صرحت أبن فعل حاطب لمس كفرًا ك مواضع :

م علوى الودليل األول مون السونة وهوو حوديث ( أثنواو الكوالالتبمانمن   59منها ما ذ رت  ص -1
حا ب رضي هللا عن  موع  قد يظن ك مثل صورة ع لفإذا  ا  ه ا  حا ب ه ا حيث قل  : "

أ   قد خرج غا ايً مع الرسول  لى هللا علي  وسلم بن)س  ومالو  منا وراً لو  ومرواهراً لو  علوى أعدالو  
ولكين احت يل ع ليه هيذا فقميل فميه ميا مال ، ومل ينصرهم بن)  وال ومل يظاهر الكفار املشر   ، 

وظوووواهرهم وأعووواهنم علوووى املسوووولم  ، ال شوووك أ وووو  أوىل  قميييل ، فكميييف ريييين ظييياهر الكفييييار فعيييالً 
  ألحكام امل  ورة يف ه ا احلديث" .اب

فقد  رح  في  أب  حقيقة عمل  ليس  مراهرة للك)ار ، ولكن اح مل عمل  ذلك فقيل في  ما 
 قيل !!.

 رت  يف الوء  األول من الرا على ه   الشبهة حيث قل  : منها ما ذ و  -2
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: أ  حا بًا رضي هللا عن  قال : وما فعل  ذلك  )رًا وال ارتدااًا عن ايين وال  األمر الثالث"
رضًا ابلك)ر بعد اجسالم .وه ا يدل على أ   قد تقر ر لدي  أيضًا أ  مراهرة الك)ار   )ر وراة 

 .".اهو  حقمقة فعلهوإمنا ذكر ورضا ابلك)ر( ، 
وأ  حقيقة فعل  ليس  مراهرة ، فقو  : وإمنا ذ ر حقيقة فعل  يدل على أ    )ي للك)ر عن  

وقد وضح   ،ذلك ملن ملك اج صاف و ا  ل  أاىن  صيٍب من ال)هم واجاراكللك)ار  ما ي ب  
يكو  هك ا أل   يف  وإ  قيل لي  بك)ر : فإمنا "معد حقيقة ال)عل يف الوء  الرابع حيث قل  : 

 . "حقمقة فعله لمس مناصرًا للكفار وال مظاهرًا هلم على اتسل ني
 . فلو  ن  أرى أ  حقيقة فعل حا ب  )ر فهل يكو    ا الكالم معد ؟

ولو  ن  أرى أ  فعل حا ب  )ر وإمنا ع ر  شهوا  بدراً لقل  : إ  حقيقة فعل   )ر ومل يك)ر 
 .لشهوا  بدراً 

 لوء  الثاين :وقل  يف ا -3
ومل يكن ذلك منه مظاهرة هلم  -فإ   ملا  اتب املشر   خيمهم خبروج الن   لى هللا علي  وسلم 

 .اهو. –؛ أل   سيقاتلهم بن)س  مع الن   لى هللا علي  وسلم وقد تيقن من اال  صار وال مناصرة
لي  منا رة للك)ار   وأ  فقد  رح  هنا مبا أمجل   يف الوء  األول من قو   ذ ر حقيقة فعل (

. 
 وقل  يف الوء  الثالث : -4
لمست من اتظاهرة واإلعانة هلم على اتسل ني ك   رسالة حا ب رضي هللا عن  لك)ار مكة إ

 اهو. شء 
بل هو قد عصى الرسول  لى هللا علي  وسلم بك اب    م ، الثالث :  وقل  يف آخر الوء  -5

 اهو. ابقهوهء معصمة كبرية كفرهتا عنه سو 
فهل يريد أ رح من ه ا الكالم يف أ ين أقول وأ رح مبلو يف : إ  حقيقة فعل حا ب ليس  

 .وأهنا معصية ؟  ، من املراهرة املك)رة
 .؟اً   حا باً  )ر ب)عل  وإمنا منع من تك)ر  حضور  بدر : إفأين وءد عين أ ين قل  

 تصرىي خبالف  يف مواضع ؟.أ  ن من ه ا النقل واالفرتاو على الرغم من فهل رأي  
فإذا تب  لك   ب  وافرتاي  علي  يف ه   املاالطات امل عومة فراوا  على ذلك  لها مراواة علي  

 ألهنا راوا ومناقشات لكالم مل أقل ، وإمنا هو   ن افرتا  علي  مث عاا لرا  وينقض .
 الوجه الرابع :
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مل أذ ر أ  فإ ين حا ب ، فإ   الم  ه ا اب ل ، ( هو  )ر التبمانلو سلمنا ل  أب  املقر ر يف  
، بل هو املك) ر ملا ارتكب  من إمث ابملكاتبة ، وأما املا ع من شهوا  بدرًا هو املا ع من تك)ر  

ال ك)ر فهو  ال أويل( ال ي ذ ر  احلافظ ابن ح ر وهو تيقن  من عدم ا  )اع املشر   ب  أل  هللا 
ل أويل ملثل حا ب ما ع ل  من الوقوع يف الك)ر ال الوقوع يف اجمث ، مرهر اين  وان ر رسول  ، فا

 وأما اجمث فك)رت  سوابق  ، وه ا ظاهر .
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 الوقفة الثامنة
 : –مس مراً على   ب   –قال مث 
قيال : وميا فعليت  –رضء ي عنيه  –الثالث / قول األخ الفهد : األمر الثالث : أن حاطباً  

عن ديي وال رضاً ابلكفر بعيد اإلسيالم . وهيذا ييدل عليى أنيه تقيرر لدييه  ذلك كفرًا وال ارتداداً 
 أيضاً أن مظاهرة الكفار ) كفر وردة ورضا ابلكفر ( وإمنا ذكر حقمقة فعله ا.هي 

أن  –رضيء ي عنيه  –ك هذا الكالم مغالطة جلمة أال وهء : أنه لو كان متقررًا عند حاطب 
كفر تا نفى الردة والرضا ابلكفر بعد إقراره بكتابتهيا ألن جميرد  جمرد كتابة الرسالة ردة ورضا ابل

عند حاطيب كفير وردة ف يا فائيدة نفيء اليردة والرضيا ابلكفير  –ك زعم الفهد  –كتابة الرسالة 
تيا  -رضيء ي عنيه –وهو قد أقر بكتابية الرسيالة الييت معنياه اليردة والرضيا ابلكفير بيل     إنيه 

مع إقراره ابلرسالة دل هذا عليى أنيه متقيرر عنيده أنيه ال تيالزم بمنه يا نفى الردة والرضا ابلكفر 
 . (وأن جمرد مساعدة الكفار من غري رضاً ابلكفر لمس كفرًا.

 : قلت
  الم  ه ا مبين على   ن وءهل :

، ومل أقول : إ   " و  تقورر لديو  أ  مرواهرة الك)وار  )ورإ" ن  اقيقًا يف  المي حيث قلو  :   فقد
 رسالة  )ر وراة .جمرا   ابة ال

 حلا ب ابلن)اق .عمر  رميعند  المي على  ذ رت  أيضاً ما  وهك ا
 فإذا تب  لك ما ذ رت  ، فا رر إىل   ن ه ا علي بقول  :

 ( .عند حاطب كفر وردة –ك زعم الفهد  –ألن جمرد كتابة الرسالة  
 .!فأين قل  ه ا الكالم ؟

ه   ، وقد سبق أ  مثل  على ذلك مبثال  ال ىن(  إ  مسألة املراهرة غر مسألة حا ب املعينة
فراءع  ، فإ  فعل حا ب ملا اش ب   و   مراهرة للك)ار رما  عمر ابلن)اق ، وسأل  الن   لى هللا 
علي  وسلم عن ذلك ، و )ى عن  )س  الراة ، وه ا يعين أ    )ى عن  )س  مراهرة الك)ار ، 

األول إىل ءه  الثاين والثالث ، وأشرت يف الوء  وهي ما  ح  ب  و رح  ب  يف   ا  يف الو 
 أ  حقيقة فعل حا ب ليس   )راً وراة .

؟.وعلى لة  )ر وراة ؟.أين وءد  يف   ا فكي  ي عم ه ا امل)رتي أ ين قل  : إ  جمرا   ابة رسا
 مبين على   ن ، فال و   ل  . هناه ا فكالم  
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 الوقفة التاسعة
 : – الك ن اً يفمس مر  –قال بعد ذلك مث 
إىل … إمنييا أعييان  –رضيء ي عنييه  –الرابيع / قييول األخ الفهييد : الوجيه الثيياين : إن حاطبيياً  

قوله : ومع هذا كله فإنيه تيا كاتيب اتشيركني  يربهم ايروج الني  صيلى ي علميه وسيلم مل يكين 
 ا.هي …ذلك منه مظاهرة هلم وال مناصرة 

الكفر ألنيه مل يظياهر الكفيار فههنيا يتنياقض األخ الفهيد  ومعىن هذا الوجه أن حاطباً مل يقع ك
أن  –ك ييا سييبق   –مناقضيية مكشييوفة لكييل ذي عمنييني ل وذلييك أنييه قييرر ك ثنييااي الوجييه األول 

رسول ي صلى ي علمه وسلم أقير ع ير عليى تكفيري حاطيب يعيي صيار حاطيب كيافرًا مث اآلن 
تيياذا اي انصيير الفهييد  –إذًا  –ومل يظيياهرهم ينيياقض نفسييه ، ويييذكر أن حاطبيياً مل يناصيير الكفييار 

 (ذكرت أن رسول ي صلى ي علمه وسلم أقر ع ر على تكفري حاطب  !
 قلت :

 والكالم على ه ا من وءو  :
( ومعىن هذا الوجه أن حاطبًا مل يقع ك الكفر ألنه مل يظاهر الكفارقولك :   الوجه األول :

قول إ  حا بًا مل يقع يف الك)ر أل   مل يراهر الك)ار ، يدل على أ ك فهم  قو  هنا وأ ين أ
 ؟.يف  المك امل قدمأقول أ    )ر  تنسب عين أينتك ن علي  و فكي  

فههنا يتناقض األخ الفهد مناقضة مكشوفة لكل ذي عمنني ل وذلك  : قول  :  الوجه الثاين
 علمه وسلم أقر ع ر على أن رسول ي صلى ي –ك ا سبق   –أنه قرر ك ثنااي الوجه األول 

تكفري حاطب يعي صار حاطب كافرًا مث اآلن يناقض نفسه ، ويذكر أن حاطبًا مل يناصر 
تاذا اي انصر الفهد ذكرت أن رسول ي صلى ي علمه وسلم  –إذًا  –الكفار ومل يظاهرهم 

 (؟! أقر ع ر على تكفري حاطب
 : قلت

  حكم املراهرة ، غر حكم حا ب ، و و  احلديث ال ناقض يف رأسك ، وقد راات مرارًا أ
يدل على  )ر املراهر ال يل م من  أ  حا بًا ظاهر ، ومثل  على ذلك مبثال  ال ىن( ، وقد قل  

: قول عمر يف ه ا احلديث : اعين  أضرن ه ا املنافق ، ويف  األمر األوليف الوء  األول : " 
: أولي  قد شهد بدراً ؟.   لى هللا علي  وسلمل الرسول رواية : فقد  )ر ، ويف رواية : بعد أ  قا

 قال عمر : بلى ولكن   كث وظاهر أعداوك عليك .
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فه ا يدل على أ  امل قرر عند عمر رضي هللا عن  والصحابة أ  مراهرة الك)ار وإعا  هم  )ر 
 وراة عن اجسالم ، ومل يقل ه ا الكالم إال ملا رأى أمراً ظاهر  الك)ر." .

  المي بدقة :اقرأ  
 )ر وراة   مظاهرة الكفار وإعانتهمامل قرر عند عمر رضي هللا عن  والصحابة أ   فقد قل  : "
 عن اجسالم ".

 ".ظاهره الكفرومل يقل ه ا الكالم إال ملا رأى أمراً  وقل  : "
 و )ي  يف الوء  األول أ  يكو  فعل حا ب  )راً بقو  :

 عن  قال : وما فعل  ذلك  )رًا وال ارتدااًا عن ايين وال : أ  حا بًا رضي هللا األمر الثالث "
رضًا ابلك)ر بعد اجسالم .وه ا يدل على أ   قد تقر ر لدي  أيضًا أ  مراهرة الك)ار   )ر وراة 

 .اهو ." وإمنا ذكر حقمقة فعلهورضا ابلك)ر( ، 
 فكو  امل قرر عند الصحابة أ  مراهرة الك)ار  )ر مسألة .

  حقيقة فعل  مل يراهر الك)ار مسألة .و و  حا ب يف
 فأين ال ناقض ؟.

 إمنا ال ناقض يكو  لو قل  :
 إ  حقيقة فعل حا ب وإرسال  الرسالة إىل قريش  )ر وراة ، مث  )ي  ه ا يف املوضع الثاين.

 وأان إمنا ذ رت يف الوء  األول  ما تقرر عند الصحابة من  و  املراهرة  )ر .
 الثاين والثالث أ  حقيقة فعل حا ب ليس   )راً .مث ذ رت يف الوءه  

 .، أو من ال يريد أ  ي)هم من ال ي)همفه   مسألة ، وه   مسألة ، وال تناقض إال عند 
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 الوقفة العاشرة
 : الكاتب(مث قال 

لكفييار  –رضييء ي عنيه  –اخليامس / قيول األخ الفهييد : الوجيه الثالييث : إن رسيالة حاطيب  
 ا.هي …رة واإلعانة هلم على اتسل ني ك شء  مكة لمست من اتظاه

أن جت ع بني هذا الوجه الثالث الذي مؤداه أن حاطباً مل يقيع ك شيء   -أيها القارئ –حاول 
من اتظاهرة ، والوجه األول الذي ذكر فمه أن رسول ي صيلى ي علميه وسيلم أقير ع ير عليى 

سبمل إىل اجل يع بمنه يا ألَّن يا متناقضيان  تكفريه   وحىت ال جتهد فكرك وتتعب نفسك فإنه ال
 ( ، واتتناقضان ال جيت عان .

 قلت :
 ابلوءه  ال الي  :ويف ه ا الكالم من الك ن واالفرتاو واجلهل ما ي ب  

: ما  عم  من ال ناقض قد راات  يف الوق)ة السابقة ، وإمنا الرءل   ن علي   الوجه األول
مواضع أ   مخسة  على ه   الك بة مع أ ين  رح  يف و سب إ  تك)ر حا ب مث بد را

 .، وأبلد الناس سي)هم من ه ا ال كرارحا باً مل يك)ر ، وفعل  يف حقيق   لي  من املراهرة 
: أ  إقرار الرسول  لى هللا علي  وسلم ل ك)ر عمر حلا ب إمنا قصدت ب  إقرار   الوجه الثاين

فه ا يدل على أ  امل قرر عند عمر رضي هللا عن  ل)هم عمر ، وقد  رح  ب لك حيث قل  : " 
وراة عن اجسالم ، ومل يقل ه ا الكالم إال ملا رأى  مظاهرة الكفار وإعانتهم كفروالصحابة أ  

 اهو.: إقرار الرسول  لى هللا علي  وسلم ملا فهم  عمر .  األمر الثاين.ظاهره الكفرأمراً 
 والراهر غر احلقيقة .، ( ظاهره الكفرفقد  رح  أب   رأى أمراً  

 . ظاهره الكفرل لك قل  عند  المي على قول عمر : رأى أمراً 
 حقمقة فعله .وقل  عند  المي على  )ي حا ب الك)ر عن  )س  : وإمنا ذ ر 

 ما لو أ  رءاًل رأى أمرًا ظاهر   ال ىن( فطلب رمج  فبعد السالال والبحث  ار ما فعل  أمراً 
ال  –بعد البحث  –لك الرءل حلكم ال ىن  حيح ، وإ   ا    سب     ا او  ال ىن ، فإ  فهم ذ

 وقد سبق ت)صيل ه ا مراراً ، وهو أمر ظاهر ملن ىسن قراوة الكالم .تصح ، 
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 الوقفة احلادية عشرة
 مث قال :

مث ههنييا مغالطيية الزمهييا التكييذيب لقولييه تعيياىل : ) ال تت ييذوا عييدوي وعييدوكم أولمييا  تلقييون  
ودة ( وذلييك أن هييذه اآلييية نحلييت ك حاطييب تييا فعييل مييا فعييل ففمهييا التصييريح أبن إلييمهم ابتيي

حاطبيياً اختييذهم أولمييا  وألقييى إلييمهم ابتييودة ، مث يييحعم األخ الفهييد أن فعييل حاطييب لييمس ميين 
 . اتظاهرة ك شء  ، وكذل الفهد وصدق ي إذ يقول : ) أولما  تلقون إلمهم ابتودة ( 

 قلت :
 ب  أمرين :  فيصبحالباحث أو املالل  أ  يعارض   بليد ذهن(  من البالو علىإ  

، وإموا أ  يورا عليو  فيضوطر إىل أ  يكوو   وو معلم عنود أمثالو  جفوالس ابإموا أ  يعورض عنو  فرموى 
 ، وهو ما بلي  ب  مع ه ا امل عامل : ال لق  وال )هيمالصبيا ( يف 

  د املداو  هبامشي *** خالول   بنو عبوو أين بليوول
 كن *** تعالوا فا رروا مبن اب الينو ا  علي  ما ألقى ول
 فأقول : – املش كى إىل هللاو  –وسأضطر هنا إىل أ  أ و  معلم  بيا  

     قد ذ ر ه ا  امل عامل( أ   )يي أ  يكو  حا باً قود ظواهر الك)وار يل مو  ال كو يب لقولو  تعواىل
 . واة (ال ت خ وا عدوي وعدو م أولياو تلقو  إليهم ابمل
 : 41ص  )التبمان(وقد ذ رت يف ال مهيد لل)صل الثاين من   ان 

 أن معاملة الكافر هلا ثالث حاالت :
 : معاملة مك) رة خمرءة عن امللة : احلالة األوىل

( ، فكل ما ال الدليل على أ    التويلوقد ا طلح بعض أهل العلم على تسمية ه   احلالة بو 
، وذلك حنو : حمبة اين الك)ار ، وحمبة ا  صارهم ، وغرها من   )ر وراة فهو من ه   احلالة

 األمثلة ، ومنها مسأل نا ه   وهي : مراهرهتم على املسلم .
 : معاملة حمرمة غر مك) رة : احلالة الثانمة

( ، فكل ما ال الدليل على ارمي  اتواالةوقد ا طلح بعض أهل العلم على تسمية ه   احلالة بو 
 ا ال حرمي إىل  الك)ر( فهو من ه   احلالة ، وذلك حنو : تصديرهم يف اجملال  ، ومل يصل ه

 ( ، وغر ذلك .اهو .التويلواب دالهم ابلسالم ، وموااهتم اليت مل تصل إىل حد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 32 

وهي احلالة املك) رة أخص من  املواالة( وهي احلالة احملرمة ،  –ومن  مراهرة الك)ار  –فال و  
 ب( املراهرة فه ا يعين أ ين أ )ي عن  أ  يكو  من أهل احلالة األوىل فإذا  )ي  عن  حا

  املك) رة( ، وال يعين ه ا أ   لي  من أهل احلالة الثا ية  املواالة احملرمة( .
فال يعين  و   مل يراهر أ   مل ي و م ال و  احملرم ال املك)ر . فأان  )ي  عن   املراهرة( ومل أ   

 ة( .عن   مطلق املواال
 .أ  فعل  معصية  )رهتا عن  سوابق وه ا ما  رح  ب  يف آخر الوء  الثالث : حيث ذ رت 

 فهل اتضح لك ال)رق ب  األمرين ؟.
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 الوقفة الثانمة عشرة
 مث قال :

مث قبيل االنتقييال مين هييذا الييرد أنبيه علييى مناقضيية اثلثية وقييع فمهييا األخ الفهيد وهييء زع ييه ك  
وقييد ذكيير ول أنييه متقييرر لييدى حاطييب أن مظيياهرة الكفييار كفيير ، األميير الثالييث ميين الوجييه األ

مث اآلن ينياقض نفسيه بنفسيه وييذكر أنيه ليمس ك فعيل حاطيب شيء  مين  حقمقة فعله على هيذا
 اتظاهرة .

أرأيتم أيها القرا  كمف يفعل تكثري األوجه تن ال حيسنه   ولمس الغرام بتكثري األوجه تن ال 
 ( ..  . فرحم ي امرً  عر  قدر نفسهحيسنه إال تناقضاً واضطراابً 

 قلت :
  قل  عين ، وقار  : ي  ال حري  والك ن ، وسأ قل لك  المي ، و ه ا ا رر إىل 

 :  )التبمان(يف قل  
: أ  حا بًا رضي هللا عن  قال : وما فعل  ذلك  )رًا وال ارتدااًا عن ايين وال  األمر الثالث "

يدل على أ   قد تقر ر لدي  أيضًا أ  مراهرة الك)ار   )ر وراة رضًا ابلك)ر بعد اجسالم .وه ا 
 .اهو . وإمنا ذكر حقمقة فعلهورضا ابلك)ر( ، 

 و قل عين :
وهي  عم  يف األمر الثالث من الوء  األول أ   م قرر لدى حا ب أ  مراهرة الك)ار  )ر ،  "

 ".وقد ذكر حقمقة فعله على هذا
 وءه  :أرأي   ي  حرف الكالم وقلب  عن 

فكالمي يدل على أ  حقيقة فعل  ليس   )راً لقو   وإمنا ذ ر حقيقة فعل ( بعد قو   قد تقر ر 
وإ  قيل لي  وقد  رح  ب  يف الوء  الرابع ح  قل  :  لدي  أيضًا أ  مراهرة الك)ار  )ر( .

 . ألنه ك حقمقة فعله لمس مناصرًا للكفاربك)ر فإمنا يكو  هك ا 
 ذ ر حقيقة فعل  على ه ا . يعين أ  فعل   )ر .و قل عين : وقد 

 مث بعد قلب املعد وال حري  ه ا ءعل  م ناقضاً ، مث قال :
أرأيتم أيها القرا  كمف يفعل تكثري األوجه تن ال حيسنه   ولمس الغرام بتكثري األوجه تن ال  

 ( .حيسنه إال تناقضاً واضطراابً . فرحم ي امرً  عر  قدر نفسه
 : أقول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 34 

إ  من ال ي)رق ب   ظاهر ال)عل( و  حقيقة ال)عل( ، وال ي)رق ب    )ي ال و ( و   )ي 
حقيق  املراهرين للك)ار( ، حكمحا ب( و   حكم  يفوال ي)رق ب   الم أهل العلم  املواالة( ،

 أب  ال ي)هم ه   األوء  ، ولي  ه ا عشك فاارءي .
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 الوقفة الثالثة عشرة
 مث قال :

اختليف فميه  –رضيء ي عنيه  –قول األخ الفهد :الوجه الرابع :أن فعل حاطب  /السادس  
هل هو كفر أم ال   فإن قمل هو كفر فهذا دلمل على أن إفادة الكفار رثيل هيذا األمير المسيري   
كفيير ، فهييو تنبمييه علييى أن مييا فوقييه ميين اتناصييرة ابليينفس أو اتييال أو غييري ذلييك كفيير ميين ابل 

… بكفيير فإمنييا يكييون هكييذا ألنييه ك حقمقيية فعلييه لييمس مناصييرًا للكفييار  أوىل ، وإن قمييل لييمس
 ا.هي 

ك هذا الوجه من التناقض ميا سيبق ذكيره إال أنيه زاد عليى ميا سيبق أنيه زعيم أبن فعيل حاطيب 
أهييون ميين اإلعانيية ابتييال وهييذه مكييابرة غيييري مقبوليية ، وذلييك أنييه ال  تلييف عيياقالن أن دعيييم 

أهيون عليى اتسيل ني بكثيري مين إفشيا   –سيم ا إذا كيان قليماًل ال –الكفار ضد اتسل ني ريال 
خطة سرية قد ينهحم اتسيل ون عليى إثرهيا أو يقتيل مينهم عيدد قليماًل كيان أو كثيريًا "فياعتربوا اي 

 . (أويل األبصار " .
 قلت :

 والكالم على ه ا من وءه  :
 ي   ذ ر أين ال ناقض هنا؟( . لك هذا الوجه من التناقض ما سبق ذكرهقول    الوجه األول :

 وسأعوا  معلماً للصبيا ( مرة أخرى فأقول :
اجءابووة علووى مجيووع االح موواالت الوويت يعرفهووا إ  إءابووة الشووب  علووى وءووو  خم ل)ووة إمنووا يقصوود منهووا 

اجمليووب ، في يووب علووى فوورض  وو ا ، مث جييووب علووى فوورض آخوور ، مث علووى فوورض آخوور ، وهكوو ا . 
، الوءو  الثالثة األوىل يف تقريور فهوم احلوديث ، س ة وءو   ل لك فحديث حا ب أءب  عن  على

 والثالثة األخرة يف مناقشة ما قد يرا من اح ماالت :
 الوء  األول : وأثب  في  ما تقرر عند الصحابة بشأ  حكم املراهر للك)ار .

 والوء  الثاين والثالث : وأثب  في  أ  حا باً مل يراهر الك)ار .
 أءب  في  على االح مال  : ال ك)ر وعدم  .والوء  الرابع : و 

 والوء  اخلام  : وأءب  في  على اح مال ال ك)ر .
 والوء  السااس : وأءب  في  على اج الق بدو  تقييد .
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وال نو ل موع اخلصوم  الشب   لها تقريباً ، فمن مل ي)هم  ريقوة تعوداا الوءوو مناقشة وه ا ما اتبع   يف 
 .ين !!واملناقشة فال  ب لي  م

إال أنيييه زاد علييى مييا سيييبق أنييه زعيييم أبن فعييل حاطيييب أهييون مييين  أموووا قولوو  : " الوجييه الثيياين :
اإلعانيية ابتييال وهييذه مكييابرة غييري مقبوليية ، وذلييك أنييه ال  تلييف عيياقالن أن دعييم الكفييار ضييد 

أهون على اتسل ني بكثري من إفشا  خطة سرية قد  –السم ا إذا كان قلماًل  –اتسل ني رال 
 " .هحم اتسل ون على إثرها أو يقتل منهم عدد قلماًل كان أو كثرياً ين

 فمقال له :
: أما بعد ، اي معشر قريش ، فإ  قد ذ رت  ص رسالة حا ب  ما ذ رها أ حان السر وهي 

رسول هللا  ءاو م جبيش  الليل ، يسر  السيل ، فوهللا لو ءاو م وحد  لنصر  هللا وأجن  ل  وعد  
 . اهو.  )سكم والسالم، فا رروا أل

أفشاها قد يه م املسلمو  على إثرها؟. وحا ب يعلم يقينًا إ  هللا ان ر  بي  فأي خطٍة سريٍة 
ومرهر رسول  وم م أمر  ، فقد أرسل  م مبا ين )ع ب  وال ين)عهم . فأين ه ا ممن يسعى لرهور 

 .؟ ، ويب ل يف ذلك  )س  ومال  الك)ر على اجسالم
أ   ص ه   الرسالة ضعي  ال يثب  ، فأثب  لنا أ   ه   اخلطة السرية اليت  فإ   ن  ت عم

 أفشاها بسند  حيح ح   قي  قياسك .
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 الوقفة الرابعة عشرة
 مث قال :

إمنيا فعيل ذليك  –رضيء ي عنيه  –السابع / قول األخ الفهيد : الوجيه اخليامس : إن حاطبياً  
 انصييير دينيييه ونبميييه ، حيييىت وإن عليييم اتشيييركون متيييأواًل أن كتابيييه لييين يضييير اتسيييل ني ، وأن ي

ر رجهم إلمهم ،وقد جا  ك بعيض ألفياظ احليديث أن حاطبياً قيال معتيذرًا " قيد عل يت أن ي 
 مظهر رسوله ومتم أمره " ا.هي 

فأواًل : قد سبق اليرد عليى مين زعيم أن حاطبياً كيان متيأواًل فراجعيه ، مث هيذا الوجيه ينياقض ميا  
 -اآلن  –ميين أن فعييل حاطييب لييمس ميين اتظيياهرة ك شييء  إذ  –سييابقاً  – ذكييره األخ الفهييد

 (رجع وزعم أنه من اتواالة لكن كان بتأويل .
 قلت :

 وءه  :الكالم على ه ا من 
برت الكالم حبيث يرن من قرأ هو ا الوءو  أ  هو ا   قد –هللا  هدا  – : أ   الكاتب( الوجه األول

 : )التبمان(يل إمنا هو را علي  ، وبقية الكالم  ما يف  المي ، وأ  را  على من  عم ال أو 
" وقد أخرج البخاري رمح  هللا قصة حا ب يف   ان  اس  ابة املرتدين واملعا دين وق ا م( يف  

( : "وع ر حا ب ما ذ ر  ، 634/  8 ابن ما ءاو يف امل أول ( . وقد قال احلافظ يف  ال) ح 
، فه ا  الم البخاري وابن ح ر ولي  من   ي ( ان ر  "  فيفإ    نع ذلك م أواًل أال  ضرر 

 ال)هد .
 : أ  ه ا  امل عامل( يعيد ويكرر  ال ناقض( وهو ال ي)هم  ي  جيان على الشب  ، الوجه الثاين

وال معد اس ي)او االح ماالت ، وال اجءابة على األسةلة ،  وه ا الوء  ذ رت  على فرض أ  فعل   
الوء  ال ي قبل  االح مال  مجيعًا ، و ما أ لق   يف الوء  ال ي بعد  ،   )ر ،  ما ذ رت يف

 ولكن من   ب )يهم ه ا  امل عامل( ؟ .
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 الوقفة اخلامسة عشرة
 مث قال :

واثنميياً : ادعييا  الفهييد أن عييذر حاطييب ك كتابتييه لقييريع إمنييا هييو عل ييه ابنتصييار رسييول ي  
اقض ميا جيا  ك الصيحمحني مين اعتيذار حاطيب أبنيه صلى ي علمه وسلم ك هيذه الغيحوة ، يني

يريد يدًا حي ء هبا قرابته ، إذ ليو كيان عيذره هيو عل يه أن ي سمنصير رسيوله ف يا فائيدة رسيالته 
هبيا قرابتيه وهيم مهحوميون ]كيذا[ وأي يد تلك اليت سمسيتفمدها عنيد قيريع لمح يون  –إذًا  -

 ع ا قريب .
 ه إىل أن ينتصر رسول ي صلى ي علمه وسلم .فإن قمل : أراد يدًا حي ء هبا قرابت

 فاجلوال أن هذا بعمد بل اتنع ألمرين :
أن اتييدة قصييرية بييني كتابيية الرسييالة وفييتح رسييول ي صييلى ي علمييه وسييلم مكيية ، إذ تييا   /1

كتبيت الرسيالة كيان رسيول ي صيلى ي علميه وسييلم يعيد اجليمع فاليذي صيرب األزميان اتاضييمة 
 أال يصرب أايماً قلملة . الطويلة
أن احلالة لو كانت كذلك لكان حاطب يكتب رسالة كاذابً فمهيا فمج يع بيني عيدم إضيرار  /2

اتسل ني وكسب يٍد عند الكافرين إىل أن ينصر ي رسوله فإن اتدة قصرية ولن ينكشف فمها  
سييول ي إىل كشييف خطيية سيرية وهييء مقييدم ر  –رضيء ي عنييه  –كذبيه ، ال أن يع ييد حاطييب 

 (صلى ي علمه وسلم .
 قلت :

 ويف ه ا الكالم من اخللط واجلهل ما ي ضح من وءو  :
ااعاو ال)هد أ  ع ر حا ب يف   اب   لقريش إمنوا هوو علمو  اب  صوار  : أ  قول  : " الوجه األول

 "  رسول هللا  لى هللا علي  وسلم يف ه   الا وة
 موا ىواول  الكاتوب( أ  يصوور  ، بول هوو قوول احلوافظ   ه ا الكالم لي  خم صاً بو ال)هد( قلت :

ابوون ح وور الوو ي سووبق  قلوو  ، وعليوو  تبويووب اجمووام البخوواري ، فلاووم ءعوول  الكاتووب( هوو ا الكوووالم 
 ااعاًو من  ال)هد(، ومل ي عرض ملن سبقوا إىل ذ ر .

( حا وووب الووود يوي اافوووع( و بووو   حا وووب الشووورعي أتويووولهنوووا بووو   : أ  ختليطووو   الوجيييه الثييياين
وبووو  اع وووو ار  الوووو ي يف  أتويلوووو  ،عووووارض بووو  ، فلوووودافع معارضووواً لع يوووب ، حيووووث ءعووول ال أويوووول 
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لرءوووول يصوووونع ، وال ع ووووب يف ذلووووك ، فقوووود رأيوووو  هوووو ا ا اً و ووووأ  بوووو  األموووورين تناقضوووو، الصووووحيح 
 ، وسي ب  لك أ  مجيع ما قال  هنا ال و   ل  .بسبب فهم  الرايو امل ناقضات من ال شيو 

 ق ب   ال أويل الشرعي( وب   الدافع الد يوي( :وسأشرح لك ال)ر 
 ".أب   يريد يداً ىمي هبا قراب   الد يوي ( حلا ب يف فعل  فهو ما قال  : "أما  الدافع 

وأما  أتويل  الشرعي ( يف ه ا ال)عل فهو ما قال  احلافظ : " وع ر حا ب ما ذ ر  ، فإ    نع 
 ذلك م أواًل أال  ضرر في  " .

، فال تعارض ب  األمرين ح  يضرن بعضها تلك الرسالة حلماية أقارب  هب ا ال أويل  فهو أرسل
وقد ءاو اجلمع ب  ه ين األمرين يف  وما أظن أ  مثل ه ا األمر ى اج إىل شرح !! . .ببعض 

: قال ؟ . حا ب  أفعل   فقال : اي وفي  : " –عند أمحد وابن حبا  وأ  يعلى  –حديث ءابر 
 مل أفعله غشًا لرسول ي  صلى ي علمه وسلم وال نفاقًا ، ولقد عل ت أن ي إين،  عم 

سمظهر رسوله ، ويتم أمره ، غري أين كنت غريبًا بني ظهرانمهم ، فكانت أهلء معهم ، فأردت 
  أتويل  الشرعي( ب و وهو اختاذ اليد ، " . ف مع هنا ب   اافع  الد يوي(  أن اختذها عندهم يداً 

 ، وعلى  الم ه ا  امل عامل( فه ا النص م ناقض !!! .و علم  اب  صار الرسول وه
وه ا  ما لو ءاع رءل فاس وىل على مال غر  فأ ل  ، فإ  الدافع ل  يف أ ل  ل  هو حاء   ل  

 بسبب  اجلوع( ، وأتويل  الشرعي هو الرخصة فيما يضطر إلي  .
 ض بينهما إال يف ذهن ه ا  امل عامل( .فالدافع شيو ، وال أويل شيو آخر ، وال تناق

من  القيل واألءوبة( ال و   ل  وال يش ال ب  إال إذا اتضح لك ال)رق ب  األمرين ، فما ذ ر  
 من هو على شا ل   يف ال)هم .
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 الوقفة السادسة عشرة
 مث قال :

تظيياهر واثلثيياً : نكيين أن يت سييك كييل مظيياهر للكفييار رييا زع ييه الفهييد ، وذلييك أبن يقييول ا 
للكفار ك هذا الحميان : إمنيا فعليت ذليك متيأواًل أن مظياهريت للكفيار لين تضير اتسيل ني ، وأن 

 .( ي انصر دينه وأولما ه !!!! ف ا جوال الفهد له ايترى  !
 قلت : 

 واجلوان من وءه  :
 : أ   الم  ه ا في  من اجلهل واخللط وال عامل ما ي ع ب من  !!! . الوجه األول

علوووى الكوووالم مموووا يووودل علوووى رااوة فهمووو  ؛ فوووإ  الكوووالم هنوووا علوووى تقريووور  احلكوووم( ، ولوووي   وهووو ا
  املوا ع( اليت أتيت بعد تقرير احلكم !!! .

وعلووى  ووالم هوو ا امل عووامل فوويمكن أ  يقووال ملوون ذ وور أ  اج وورا  موون موا ووع ال ك)وور بوودليل حووديث 
ي مسوك أي مرتكوب للك)ور مبوا ذ ور  ميكون أ  :  –مع آية النحل  –عمار بن ايسر رضي هللا عن  

 عمار ، وذلك أ  يقول : إمنا فعل  ذلك مكرهاً !!! فما ءوان ه ا امل عامل اي ترى ؟! :
 إ  قال : ينرر يف األمر هل اقق اج را   ما يقول أو ال؟.
 فهو ءوابنا هنا : فينرر يف األمر وهل هو  حا ب أو ال .

 ي مسك  ل مراهر مبا  عم  ال)هد( اب ل : : أ  يقال : إ  قول   أ  الوجه الثاين
فه ا حا ب رضي هللا عن  : جياهود موع الرسوول  ولى هللا عليو  وسولم بن)سو  ومالو  ، وشوهد معو  

 و دق  الرسول مبا قال  .بدراً واحلديبية ، وأتول أب  رسال   س ن)ع  ولن تضر املسلم  ، 
يعوو  الك)ووار علووى املسوولم  وينا وورهم فمون  ا وو  لوو  مثوول هوو   الصوو)ات ف أويلوو  سوالغ ، أمووا أ  

مث يو عم أ و   حا وب ، فهو ا ال يقولوو  ، ويسوعى ءاهوداً ليرهور الك)ور علووى اجسوالم،  ومالو  ببد و  
 عاقل يعرف ما خيرج من رأس  !!.

 مث إ  ه ا  ال عم( لي  من  ال)هد( بل هو من  البخاري( و  ابن ح ر( !!.
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 الوقفة السابعة عشرة
 مث قال :

إن هذه الرواية خرجها اإلمام أمحد وابين حبيان وغري يا مين  –أيها القارئ الكرمي  –م مث اعل 
طريييق أيب الييحبري عيين جييابر ، فييأبو الييحبري وإن كانييت روايتييه مقبوليية لكيين تكلييم بعييض األئ يية ك 

 .(صاحب القصة –رضء ي عنه  –حفظه فكمف وقد أتى را مل أيت به الثقات عن علء 
 قلت :

 ه ا من ثالثة وءو  : والكالم على
ه   القصة ثب   إبسناا من أ ح األسا يد عن ءابر ، وهي مون روايوة الليوث بون :  الوجه األول

قوال عطواو بون أ  سعد عون أ  الو بر عون ءوابر ، فروايوة أ  الو بر عون ءوابر مون أ وح الورواايت ، 
أح)رنوا للحوديث " ،  الو بر فإذا خرءنا ت ا ران فكا  أبو، ءابر فيحدثنا  عند نا  كو  : "رابح 

 ورواية الليث عن أ  ال بر من أ ح الرواايت عن  ، وقد أخرج مسلم هب ا اجسناا أحاايث  ثرة.
رضوي هللا  –فكي  وقد أتى مبا مل أيت ب  الثقات عن علي وأما قول ه ا امل عامل : :  الوجه الثاين

 .  احب القصة –عن  
 :  قلت
بر وليس  عن علي ، فهموا حوديثا  من)صوال ، وإ   وا  موضووعهما : ه   الراوية عن ءا تقل

واحداً، وإمنا يكوو  القودح يف أحود الطوريق  لوو  وا  خمورج احلوديث  واحوداً، فين)ورا أحود الورواة مبوا مل 
يوو  ر  ابقووي الثقووات ، فأمووا الراويووة عوون  ووحا  آخوور فلووي  فيهووا هوو ا املعوود مووا ااموو  غوور خمال)ووة 

ال تعارض ب  هات  الرواي   مطلقاً إال يف ذهن  الكاتوب( الو ي ال ي)ورق بو   لراوية علي . مث إ  
  الدافع الد يوي( و  ال أويل الشرعي( في كلم عن تعارض م وهم بينهما.

: ولوووو سووولمنا أ  هووو   الروايووة مل تصوووح فقووود ثبووو  ابلنصوووص مووون الك وووان والسووونة  الوجييه الثاليييث
هووور اينوو  ، وال  شوووك مطلقووواً أب  حا بوواً رضوووي هللا عنووو  الصووحيحة أ  هللا سوووبحا   ان وور  بيووو  ومر

 مصدق بوعد هللا لرسول  و  لى هللا علي  وسلم و ابلنصر وب) ح مكة .
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 الوقفة الثامنة عشرة
 مث قال :

الثييامن / قييول األخ الفهييد : الوجييه السييادس : أن يقييال لل سييتدل هبييذا احلييديث علييى عييدم   
أن مجميع صييور مظيياهرة الكفيار ومناصييرهتم لمسييت   كفير اتظيياهر وهيل هييذا احلييديث ييدل علييى

كفرًا وردة   فإن قال : نعم ، فقد خرق اإلمجاع ، وال سلف له ، فال كيالم معيه . وإن  قيال : 
ال . فمقال : ف ا الصور اليت يكفر هبا اتظاهر للكفار . فأي صورة يذكرها يقدح فمهيا ديديث 

 جوابنا علمه ا.هي حاطب هذا ، وأي جوال له على هذا القدح ، فهو
هييذا الوجييه السييادس واألخييري ميين األخ الفهييد جمازفيية وإرهييال فكييري ، إذ يقييال ك الضييابط 

 – (250-4/249ك كتال األم ) –رمحه ي  –الكفري تواالة الكفار هو ما قاله الشافعء 
دي مييف آل الشييمخ والسييعوللقييرط  والبيين اجلييوزي ولعبييد اللطمث سيياق كالميياً طييوياًل للشييافعء 

 ( . يحعم فمه أَّنم وافقوه على ضابطه اإلرجائء
 : قلت

 الكالم على ه ا من وءو  :
: أ  مووا ذ رتوو  يف هوو ا الوءوو  إمنووا أرات بوو   أهوول السوونة( الوو ين يوافقو نووا علووى أ   الوجييه األول

  ولهم؛ أل  أاملك)رات العملية راة مب راها بدو  راهوا إىل االع قواا ، ولوي  موءهواً إىل  املرءةوة( 
يف هوو   املسووألة املعينووة أ  يوونقض   اجميووا ( فووال بوود قبوول أ  يناقشوووا خمووال  أل ووول أهوول السوونة يف
 لي  ه ا موضوع  . )التبمان(أ لهم يف  اجميا ( ، و  ان 

 فراءع  . الثالثة : أ  ه ا الضابط قد  قض   علي  يف الوق)ة   الوجه الثاين
لووى املسوولم   )وور وراة بووال اسوو ثناو ، وقوود  قلوو  أ  مروواهرة ومنا وورة الك)ووار ع:  الوجييه الثالييث

 ووالم أهوول العلووم وت)سوورهم لل ووو  ، ، و قلوو   )التبمييان(األالووة علووى ذلووك موون الك ووان والسوونة يف 
فليسوو  موون ابن حا ووب  حقيقووة فعوولو قلوو  عوون جمموعووة موونهم  قوول اجمجوواع علووى هوو ا ، وأمووا 

يودل علوى أ  عمور وحا وب  والم ة ، وإ   وا   بنص اْلياحملرمة املواالة  من ابن هيإمنا ، املراهرة 
فهمهم يف ترتيب الك)ر والن)واق أقرهم على  لى هللا علي  وسلم الرسول ، و املراهرة  منظاهر فعل  

فعوول حا ووب موون املروواهرة إىل املووواالة ، فموون الابوواو أ  أءعوول حقيقووة أخوورج لكنوو  و  علووى املروواهرة ،
بوول هووو وءوو  غوور مك)وور موون أوءوو  املووواالة ،  حووديث حا ووب وءوو  غوور مك)وور موون أوءوو  املروواهرة ،

 .ليس  مك)رةوهي احلالة الثا ية أ  املواالة  )التبمان(وقد قرران يف 
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 ال يسلم ل  أب   موافق مل هب  ملا يلي :عن أهل العلم أ  ما  قل  الوحه الرابع : 
ا ووب ، ابلنسووبة لكووالم الشووافعي والقوور   فهووو خوواص مبسووألة اجلاسوووس اسوو دالاًل حبووديث ح-1

ومل يسوووقا حووديث فهووي مسووألة فرعيووة ء ليووة ، وال يسوو دل مبسووألة فرعيووة علووى إبطووال أ وول  لووي ، 
قوود  قلوو  و  مووا يومهوو   قوول هوو ا امل عووامل ، حا وب لبيووا  أ   مطلووق مروواهرة الك)ووار( ليسوو   )ووراً ،  

أ  إعا وة يبو   اجمجاع على أ  إعا وة الك)وار علوى املسولم   )ور وراة ، فإبطوال هو ا اجمجواع بنقولٍ 
  على املسلم  ليس   )راً .الك)ار 

يف  م عوواملوهو ا  مووا لووو اسو دل أحووٌد علووى أ   وورف العبوااة لاوور هللا  )وور ابجمجواع ، فلووو عارضوو  
، وبنواو   واجخوالص عبوااة(  ه ا وقال : بول إمجاعوك غور  وحيح ، أل  يسور الورايو ليسو   )وراً 

 العبااة ، فهل يصح ل  قول  ه ا ؟ . على ه ا األمر فنقي  ابقي العبااات على ه  
فهووو موون ابن ال لبووي  واللعووب بنصوووص أهوول العلووم د اللطيوو  آل الشوويخ أمووا  قلوو  لكووالم عبوو-2

قول  تعاىل   اي أيهوا الو ين آمنووا ال ت خو وا يف وهو  وليها ل وافق م هب  ال)اسد ، فقد  قل  الماً ل 
الك وان مون قوبلكم والك)وار أوليواو واتقووا هللا إ   نو م  ال ين اخت وا اينكم ه واً ولعباً من ال ين أوتوا

: فقووود فسوورت  السووونة وقيدتووو  وخصوو   ابملوووواالة املطلقوووة العامووة ، وأ ووول املوووواالة هوووو قوووال -مووالمن  ( 
احلب والنصورة والصوداقة واو  ذلوك مراتوب م عوداة ولكول ذ وب حرو  وقسوط  مون الوعيود والو م ، 

ن الصوووحابة وال وووابع  معوووروف يف هووو ا البوووان ويف غووور  وهووو ا عنووود السووول  الراسوووخ  يف العلوووم مووو
 .ا.هو…

  .؟ فأي اليل في  على  الم 
( ال يدل على ما ذهب إلي  فقد فسرت  السنة وقيدت  وخص   ابملواالة املطلقة العامةفإ  قول   

ولي  في  أ  إعا ة الك)ار على املسلم  ليس  منها ، ولكن  الكاتب( ال  الكاتب( مطلقًا ، 
 )هم ، أو ال يريد أ  ي)هم !.ي

فالشيخ عبد اللطي  آل الشيخ قر ر يف مواضع أ  إعا ة الك)ار على املسلم   )ر وراة فهي 
و الم الشيخ عبد عند  من  املواالة العامة املطلقة( ، أو مبعد آخر من  ال و  اخلاص املك) ر( ، 

ومل يقل الشيخ أ   ال بد أ  يكو  راضياً اللطي  ي)سر بكالم  ال مب هب املرءةة أو الناقل عن  ، 
ح  يك)ر ، ولي  للشيخ أ ثر من قول ح  يقول  يف أحد أقوال  لي يد يف ال لبي  (  بك)رهم

  –وقد  قل ه ا الشيخ  )س  االت)اق على  )ر من أعاهنم فكي  يكو  ل  أ ثر من قول ، فقال 
ل  عن وءون معاااة الك)ار والماوة بعد  الم  –( 8/326 الدرر :  – ما  قل   يف ال بيا  

 : -منهم 
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"فكي  مبن أعاهنم ، أو ءرهم على بالا أهل اجسالم ، أو أثد عليهم ، أو فضلهم ابلعدل على 
فإن هذا ردة صرحية أهل اجسالم ، واخ ار اايرهم ومسا ن هم ووالي هم وأحب ظهورهم ، 

 فقد حبط عمل  وهو يف اْلخرة من اخلاسرين(".، قال هللا تعاىل  ومن يك)ر ابجميا   (1 ابالتفاق
من النصوص يف  )ر من أعا  الك)ار يف املبحث الثامن من ال)صل الثاين ،  اً و قل  ل  عدا
 ا   أ واع أيضاً : –يعين الك)ار  –( : "وتع يرهم وتوقرهم 360/  8  الدرر ومن ذلك قول  

ا ي  ، وتصويب ما هم علي  ، فه ا وءنس  أعرمها رفع شأهنم ، و صرهتم على أهل اجسالم ومب
 من املك)رات . واو   مراتب من ال وقر ابألمور اجل لية ،  لياقة الدواة وحنو  " .

أما ما  قل  عن ابن اجلو ي وعن السعدي يف ت)سر  ومن ي و م منكم فإ   منهم( فلي  في   -4
لدين فإ   يك)ر ، وه ا أمر جممع علي  ما يدل على م هب  مطلقًا ، وإمنا في  أ  من توالهم يف ا

ولي  مسألة خالف ، وإمنا الكالم يف  )ي الك)ر عمن أعا  الك)ار على املسلم  ؛ وهو ما 
 لي  يف النقل عنهما ، ف علق  بكالمهما   علق الاريق بقشة !! .

                                                

اخل( فهي م عا )ة حبرف  أو( اليت تق ضي …ا رر إىل قول   مبن أعاهنم   أو( ءرهم على بالا أهل اجسالم  أو(  (1) 
 وءوا احلكم بوءوا أحد امل عا )  .
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 الوقفة التاسعة عشرة
 مث قال :

 أن مطلييق اتسييياعدة كفييير مييع أنيييه غيييري إىل القيييرط  –هيييداه ي  –تنبمييه / عيييحا األخ الفهييد  
صريح ك كالمه ومل يتعرض هلذا النقل عنه ألبته وكذلك فعيل ميع اإلميام عبيد اللطميف بين عبيد 
الييرمحن بيين حسيين ومل يتعييرض للنقييل الييذي أثبتّييه عنييه ، فمييا لمتييه أشييار إلمييه حييىت ال يشييابه أهييل 

 . (البدع ك ذكر ما هلم وترك ما علمهم .
 : قلت

 ى ه ا من أربعة وءو  :والكالم عل
: أ وو  ال يلوو م هوو ا الكووالم يف حقووي إال إذا أت وود أ ووين وق)وو  علووى هوو   النقووول الوويت  الوجييه األول

 وه ا ما ال يقدر على إثبات  .،  ، مث أعرض  عنها ومل أذ رها وفهم  منها مافهم ذ رها 
مون  الضوابط الك)وري( ، : أ  ه   النقول لي  فيها ما يودل علوى م هبو  وموا قع ود   الوجه الثاين

وذلووك أ  القوور    الموو  الوو ي  قلوو  خوواص يف مسووألة اجلاسوووس ال يف مطلووق إعا ووة الك)ووار علووى 
 . –وقد سبق  –املسلم  ، وال يف تقرير الضابط ال ي ذ ر  

وأموا  والم الشويخ عبود اللطيو  آل الشويخ فلوي  فيو  موا يودل علوى م هبو  مطلقواً ، بول  قلو   اياة 
أ  الشيخ عبود اللطيو  ممون  قول اجمجواع علوى أ   –أخي القاريو  –قد بين  لك يف ال لبي  ، و 

 إعا ة الك)ار على املسلم  راة ، فكي  يقال أب   الم  هنا خمال ؟!!.
ذ ور شوبهاهتم لطويو  أالوة اخلصووم ومل أ: أ ين لو أرات أ  أ و   احب  هووى(  الوجه الثالث

 ل هم !!! .مطلقاً ، وقد خصص  ال)صل الثالث ل  ر أا
أ  ال ي يشواب  أهول البودع يف ذ ور موا  وم وتورك موا علويهم هوو مون  قول عون شويخ :  الوجه الرابع

الو ي اْلخور اجسالم وعبد اللطي  آل الشويخ موا يووهم أهنوم يوافقو و  يف م هبو  وتورك  قول  المهوم 
مجوواع علووى  خصو وواً  ووالم الشوويخ عبوود اللطيوو  يف  قوول اج ، عرفوو  ووقوو  عليوو  يف   ووان  ال بيووا (

  )ر املراهر للك)ار .
وهو الو ي ينقول  والم الشوافعي والقور   يف مسوألة اجلاسووس ويووهم أهنوا يف مرواهرة الك)وار علوى 

عليو    رايإىل  –ولوو إشوارة  –وهو ال ي ينقل االح  اج حبديث أ  ءنودل وال يشور املسلم  ، 
  ما يف الوق)ة األخرة .
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 الوقفة العشرون
 مث قال :

مييا ذكييره ميين ضييابط التييويل الكفييري زعييم أن  –هييداه ي  –نظيير / تييا قييرر األخ الفهييد لفتيية  
تيا قييرر أن  –علميه اإلمجياع وهيذا خطيأ بيني كميف ييدعء ذليك والشيافعء والقيرط  وابين تم ميه 

وابن اجلوزي نقله قواًل ألهل العلم على خال  هذا اإلمجاع ات روم  –فعل حاطب لمس كفرًا 
 (.  ى مثله عامل ارمه وعدم انضباطهالذي ال يعول عل

 قلت :
 يف ه ا الكالم من ال لبي  وال العب ما يرهر من ثالثة وءو  :

 الوجه األول من تلبمسه :
ميا ذكيره مين ضيابط التيويل الكفيري زعيم أن علميه  –هيداه ي  –تا قرر األخ الفهد أ  قول   

 . ( يوهم أ ين أان ال ي قر ر اجمجاع و قل  !!اإلمجاع
   وابن حو م وعبود اللطيو  آل الشويخ وابون محيود وابون قل اجمجواع هوم أهول العلوم املعروفوو وال ي  

 اب  رمحهم هللا مجيعاً .
 الوجه الثاين من تلبمسه :

( يوهم أ  ه ا الضابط من   يسي( أيضًا ، وقد ما ذكره من ضابط التويل الكفريأ  قول  :  
يت تثب  ذلك  ، ويك)ي يف ذلك  قلي عن ابن اب  رمح  هللا ذ رت األالة والنقول عن أهل العلم ال

 ( : 1/274ال ي قال :  ف اوا (  
وقد أمجع عل ا  اإلسالم على أن من ظاهر الكفار على اتسل ني وساعدهم أبي نوع من "

ُ وا اتساعدة فهو كافر مثلهم ا الَّ اين  آم ُنوا ال تو  َّخا اْليو ُهوا   ،  ما قال هللا سبحا     اي  أ يوُّه 
ُهْم إا َّ اَّللَّ  ال يو هْ  نوْ ْنُكْم ف إا َُّ  ما داي اْلق ْوم  و النَّص ار ى أ ْولاي او  بو ْعُضُهْم أ ْولاي اُو بو ْعٍض و م ْن يو  و و  َُّْم ما

(  املالدة:  ( ".51الرَّالاما  
 الوجه الثالث من تلبمسه :

تا قرر أن فعل  –رط  وابن تم مه وهذا خطأ بني كمف يدعء ذلك والشافعء والقأ  قول   
وابن اجلوزي نقله قواًل ألهل العلم على خال  هذا اإلمجاع ات روم  –حاطب لمس كفرًا 

 ( .الذي ال يعول على مثله عامل ارمه وعدم انضباطه
 أموراً منها :يوهم 
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لواقع خالف ذلك ، : أ  هالالو العلماو قرروا ما قرر  من أ   إعا ة الك)ار ليس   )راً( ، وا أوالً 
 ما   –فكالم الشافعي والقر   يف  اجلاسوس خا ة( ، والقر   قرر  )ر من عاضد الك)ار 

 الوق)ة الثامنة عشرة .وقد سبق مناقشة ه ين النقل  يف ،  – )التبمان(ذ رت  يف 
يرى  يوهم أ  ابن تيمية( –تا قرر أن فعل حاطب لمس كفرًا  –وابن تم مه   : أ  قول   اثنماً 

أ  إعا ة الك)ار على املسلم  ليس   )رًا حلديث حا ب ، وه ا   ن علي   ريح ، فقد 
 قل   الم  يف تك)ر من أعا  ال  ار على املسلم  ، ومل ى ج حبديث حا ب لرا تك)رهم ، 

 وحال  الكاتب( هنا هو حال أهل األهواو حقاً ال ين ينقلو  ما  م ويرت و  ما عليهم !!.
: أ   يوهم أ  من قر ر أ  فعل حا ب لي   )راً أ   على م هب  ، وه ا اب ل ، فقد قر رت  اثلثاً 

يف ثالثة وءو  أ  حقيقة فعل حا ب ليس   )رًا ، وال يل م من ذلك أ   )التبمان(يف   ان 
 يكو  املراهر للك)ار لي  بكافر   ا ال قرير .

( وقد ذ رت أ  ابن م على خالف ه ا اجمجاعقواًل ألهل العل وابن اجلو ي  قل: قول    رابعاً 
اجلو ي ذ ر أ  من توالهم لدينهم فإ   يك)ر ، ومل ينقل أ  من أعا  الك)ار على املسلم  فإ   ال 

 !!! .الع يب ال لبي   إىل ه افا رر فأين النقل ال ي خالف اجمجاع ؟. يك)ر ، 
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 الوقفة احلادية والعشرون
 مث قال بعد ذلك :

 امس / حقاً إنه ألمر عجمب :الفصل اخل 
 –تكاد ال تنقضيء مين كثرهتيا وإين موقفيك  –من غري مبالغة  –إن العجائب ك هذا الكتال 

 على بعضها : -بفضل ي وعونه 
بلفيظ اإلرجيا  ف ين مل ييوافقهم عليى  -هيداهم ي  –تالعبه هو واتقيدم ليه عليء اخلضيري  /1

علمه واصفمنه ابإلرجا  وما يدرون أن لغريهم وصفهم تشددهم ك بعض مسائل التكفري انقلبوا 
مقبيول بيال بمنية ، فعنيدهم اليذي يعليق الكفير  -عنيدهم -أبَّنم خوارج را أن التنابح ابأللقيال 

ابالعتقييياد مرجييي  وهيييذا اطيييراده دائ ييياً خطيييأ ل وذليييك أن مييين األع يييال ميييا هيييو كفييير ك ذاتيييه  
ع يال ميا ليمس كفيرًا إال إذا احتيف بيه كالسجود للصينم والسيب واالسيتهحا  ابليدين ، ومين األ

اعتقاد كفري من استحالل الحان وشرل اخل ر أو إنكار سنمة ما هيو مشيروع كالسيواك وهكيذا 
وهذا إبمجاع أهيل السينة السيلفمني ، ومين األع يال ميا  تليف أهيل السينة ك التكفيري هبيا  …  

علييى أن جمييرد  –ال ك هييذا الكتيي –كييالطوا  حييول القييرب فييبعض أهييل العلييم وتييبعهم الفهييد 
 –ع ييل الطييوا  كفيير ، ويييذهب طائفيية ميين العل ييا  الكبييار وميينهم اإلمييام عبييد العحيييح بيين ابز 

( ( إىل أنييه لييمس كفييرًا إال إذا احتييف بييه اعتقيياد  9879)راجييع فتيياوى اللجنيية رقييم) –رمحييه ي 
 –علييى  ييو مييا ذكيير الشييافعء  –كفييري كييالتقرل لل مييت ، وميين هييذه األع ييال إعانيية الكفييار 

فطائفيية ميين العل ييا  يييرون أنييه كفيير مطلقيياً ، وقييد نقييل األخ الفهييد بعييض نصوصييهم ، وبعييض 
العل يا  ال ييرون التكفييري بيه مطلقياً ، وقييد ذكيرت بعضييهم وهيؤال  يقوليون : ال نيي  ييدل علييى 
التكفييري رطلييق اتسيياعدة وحييديث حاطييب مؤكييد هلييذا . فييال يصييح للفهييد أو غييريه أن يتهييوروا 

وظياهرة التهيور ك الوصيف ابإلرجيا   –ولألسيف  –أبنه مرج  ك يا فعليوا  فمصفون غري اتكفر
ظهييرت طافحيية علييى مسييتوى شييبال اتسييل ني حييىت رأينييا بعضييهم يصييف ميين ال يكفيير بييرتك 
الصالة ابإلرجا  مع أن مجهور عل ا  اتذاهب على عدم التكفري كاحلنفمة واتالكمية والشيافعمة 

وهء رواية عن اإلمام أمحيد  –رمحه ي –التابعني كالحهري ورواية عند احلنابلة وهبذا قال بعض 
. فهييل اي تييرى جييير  هييؤال  علييى وصييف الحهييري ومالييك والشييافعء وأمحييد ك رواييية ابإلرجييا    

 . (هذا ما أخشاه من هؤال  اتتهورين
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 : قلت
 والكالم على ه ا من وءو  :

تكيياد ال تنقضييء  –غييري مبالغية  مين –إن العجائييب ك هيذا الكتييال : أمووا قولو    الوجيه األول
( فقوود رأيوو  بن)سووك أ وول الع الووب الوويت ذ رهووا يف ورقاتوو  ، و يوو  خلووط بوو  الكوو ن ميين كثرهتييا

مجيوع موا يقورأ أ  يورى ع الوب أخورى يف  –علوى فهمو  هو ا  –وال لبي  واجلهل وال عامل ، فوال غورو 
 الك ب !!! . من

( فقود ذ ور اسوم -هيداهم ي  –عليء اخلضيري تالعبيه هيو واتقيدم ليه : وأما قول    الوجه الثاين
 باً :اً ، وقد رأي  من هالالو أمراً ع الشيخ اخلضر جمرا

أو مخسوووة  الشووويخ ألقوووان إذا  وووا   الوووب العلوووم يووووافقهم علوووى  هوووواهم( وضوووعوا قبووول امسووو  أربعوووة 
سون  مون ل)وظ  الشويخ( ولوو  وا  شويخاً يف احملدث العالمة ال)قي  ، وإذا خال  هواهم ءراو  حو  

، وهم ىسبو  أ  الرءل يرت)ع أبلقاهبم ، أو يضع  هريد  منها ، وما علموا أ  الرءل إمنا يرفعو  هللا 
 بعمل  بعلم  وقيام  ابحلق .

ف يين مل يييوافقهم علييى تشييددهم ك بعييض مسييائل التكفييري انقلبييوا : وأمووا قولوو    الوجييه الثالييث
-أبَّنيم خيوارج ريا أن التنيابح ابأللقيال علمه واصفمنه ابإلرجا  وميا ييدرون أن لغيريهم وصيفهم 

 ( .مقبول بال بمنة -عندهم 
ف اوى من الل نة الدالمة ب وقيوع جمموعوة مون أهول العلوم وعلوى رأسوهم جمموعة : قد خرء   قلت

، فهول املن سوب   وراً إىل  السول)ية( و  وبهم الشيخ ابن اب  رمح  هللا تعواىل يف ال حو ير مون  املرءةوة( 
 يف مسالل ال ك)ر ؟. هالالو م شداو 
: أما تقسيم  لألعمال إىل ما هو  )ر ب اتو   السو وا للصونم ، وموا لوي  بك)ور إال  الوجه الرابع

إذا اح وو  بوو  اع قوواا  )ووري  اسوو حالل الووراب ، وموون األعمووال مووا خي لوو  يف ال ك)وور بوو   ووالطواف 
 على القم . 
فقووط ، بوول أاخلوو  فيهووا  معوواٍص( وهووي  : إ ووك هنووا مل هعوول ال قسوويم لألعمووال املك) وورة فمقييال لييه

القسم الثاين ، وإمنا الكالم هنا علوى األعموال واألقووال املك) ورة . و المنوا هنوا لوي  عون معصوية مون 
ءوون  الوو ان وشوورن اخلموور، حوو  يقووال إهنووا تكوووو   )ووراً ابقرتاهنووا ابع قوواا  )ووري، وإمنووا  المنووا عووون 

، ف ة  أ و  ل  علو    العلماو فاعل   افراً مرتداً ، ال ي اع م  الناقض الثامن من  واقض اجسالم(
معصوية موون ءوون  الو ان وشوورن اخلموور، فوال يكووو   )ووراً عنودك إال إذا اقوورت  بوو  اع قواا  )ووري، فووأين 

 ه ا من ه ا؟
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فعلى  المك يصح أ   قول أ   واقض اجسالم  ثرة ءداً منها : شرن اخلمور ، والوراب ، والو ان ، 
 والسرقة ، وغرها .

ا سةلنا عنها  قول : إذا اقرت   ابع قاا  )ري ، بودليل أ  النواقض الثوامن مون  وواقض اجسوالم فإذ
وهووو  مروواهرة املشوور   علووى املسوولم ( لووي  بك)وور إال إذا اقوورت  ابع قوواا  )ووري ، ويك)ووي تصووور  

  المك يف إبطال  .
هبيا كيالطوا  حيول ومن األع ال ما  تلف أهل السنة ك التكفري وأما قول   :  الوجه اخلامس

القرب فبعض أهل العليم عليى أن جميرد ع يل الطيوا  كفير ، وييذهب طائفية مين العل يا  الكبيار 
( ( إىل أنييه 9879)راجيع فتيياوى اللجنية رقييم) –رمحييه ي  –ومينهم اإلمييام عبيد العحيييح بين ابز 

 ( .لمس كفرًا إال إذا احتف به اعتقاد كفري كالتقرل لل مت
 قلت :

 ما يف الكبار ومنهم اإلمام عبد العحيح بن ابز رمحه ي هم الذين قالوا : وهؤال  العل ا  
على أ  من ظاهر الك)ار على املسلم   أمجع عل ا  اإلسالم( : "وقد 1/274 ف اوا (  
ا الَّ اين  آم ُنوا ال  أبي نوع من اتساعدةوساعدهم  فهو  افر مثلهم ،  ما قال هللا سبحا     اي  أ يوُّه 

ُهْم إا تو  َّ  نوْ ْنُكْم ف إا َُّ  ما ُ وا اْليو ُهوا  و النَّص ار ى أ ْولاي او  بو ْعُضُهْم أ ْولاي اُو بو ْعٍض و م ْن يو  و و  َُّْم ما  َّ اَّللَّ  ال يو ْهداي خا
(  املالدة:   ( ".51اْلق ْوم  الرَّالاما  

 واضح !!.وبينهما فرق ، ( اختماروليس  مسألة  قل  ، ( إمجاعواملسألة هنا  قل  
 –على  و ما ذكر الشافعء  –ومن هذه األع ال إعانة الكفار : أما قول    الوجه السادس

فطائفة من العل ا  يرون أنه كفر مطلقًا ، وقد نقل األخ الفهد بعض نصوصهم ، وبعض 
العل ا  ال يرون التكفري به مطلقًا ، وقد ذكرت بعضهم وهؤال  يقولون : ال ن  يدل على 

رطلق اتساعدة وحديث حاطب مؤكد هلذا . فال يصح للفهد أو غريه أن يتهوروا التكفري 
 ( . فمصفون غري اتكفر أبنه مرج 

  لبيس  السابق ، فهو يوهم أ  الشافعي ال يرى ال ك)ر   اً   يف ه ا الكالم تلبيس: إ فأقول
العلم الثقات يقر ر ه ا إبعا ة الك)ار مطلقًا ، وأادا  أ  أييت بشيو للشافعي أو لار  من أهل 

ال يف مسألة  – مسألة حا ب   –، وإمنا  الم الشافعي هو يف مسألة خا ة األمر ال ي يقول  
املراهرة للك)ار مطلقًا . و  لك  قوالت  لو بعضهم( واليت ي عم فيها أهنا تنقض اجمجاع  لها ال 

ي  ، مع العلم أ  الناقل لإلمجاع ، وإمنا عمد إىل ال هويش وال لب ما سبق بيا   تدل على مب اا   
 هم من  العلماو الكبار( وليسوا من  امل هورين( !!.
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 الوقفة الثانمة والعشرون
 مث قال :

ابألحاديث الضعمفة ومن ذلك قصة خالد بن  –هداه ي  –استشهاد األخ الفهد  /2)
إسنادها الواقدي وهو الولمد مع جماعة بن مرارة احلنفء ل فإن القصة ابللفظ اتستشهد به ك 

. وهناك أحاديث أخرى أعرضت عنها -أيضاً –مرتوك ، ورواية ابن عباس لقصة بلعم ضعمفة 
 . (اختصارًا ، ف ا الذي دعا األخ الفهد يستدل هبا من غري بمان ضعفها  !.

 قلت :
الناظر يف مالاخ ات ه ا الرءل يعلم أ   لي   الب حق ، بل هو رءل غص هب ا الك ان فهو 

 ل م  ثلب  مبا أمكن ، وإال فاملالاخ ة يف االس دالل ابألحاايث الضعي)ة تكو  يف حال   :ي
 : أ  تكو  العمدة يف االس دالل. األوىل
 .مس قالً  اً : أ  يس نبط من أحدها حكم الثانمة

أما إذا ُأس   احلكم الشرعي ابْلايت واألحاايث والنصوص الصحيحة الصرىة ، في و  بعد 
شهاا ابألحاايث الضعي)ة واملراسيل وقصص السرة والصحابة واجسراليليات والريى ذلك االس 

وال اريخ وغر ذلك مما يوافق الثاب  الصحيح ، وعلى ه ا ءرى أهل العلم ، فدو ك أي   ان يف 
احلديث أو ال)ق  أو ال )سر أو ال وحيد أو الراوا ، فس  د أ  األ ابر من أهل العلم ي ساهلو  

س شهاا ابألحاايث الضعي)ة وحنوها إذا أ  لوا احلكم املراا ابلنصوص الثاب ة ، بل إ  يف اال
البخاري ومسلم ي ساهال  يف الشواهد وامل ابعات او  األ ول ، ل لك ي)ر ق يف رءال 
الصحيح  ب  من أخرءا  م يف األ ول أو يف الشواهد وامل ابعات ، وه ا أمر يعرف  املب ديو يف 

 ى اج إىل شرح . العلم وال
مبين حبمد هللا على  صوص  ثرة ، واضحة ،  حيحة ،  )التبمان(إذا تب  ه ا : فك ان 

 رىة ؛ من الك ان والسنة واجمجاع ، وما عدا ذلك فهو لالع ضاا ول اياة البيا  ، حبيث لو 
 س عا .ح ف  ه   األحاايث اليت تكلم عليها  الكاتب( ما أثر ذلك يف احلكم ، وهللا امل
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 الوقفة الثالثة والعشرون
 مث قال :

استدالله ببعض النصيو  الييت ال تيدل عليى اليدعوى اتيراد إثباهتيا ايا ييدل عليى شيعوره  /3 
 ابفتقاره إىل األدلة الدالة على دعواه لذا استدل هبا اضطرارًا ، وأكتفء بذكر ثالثة أمثلة : 

ر مين أعيان ) األمريكيان ( ريا نقليه عين اتثال األول / صيدر إلثبيات دعيوى اإلمجياع عليى كفي
صح أن قوله تعاىل )ومن يتوهلم منكم فإنه مينهم ( إمنيا هيو "  –رمحه ي  –ابن ححم وهو قوله 

علييى ظيياهره أبنييه كييافر ميين مجليية الكفييار ، وهييذا حييق ال  تلييف فمييه اثنييان ميين اتسييل ني "ا.هييي  
فميه ، وذليك أن غايية ميا فميه إثبيات   وهذا اإلمجاع الذي حيكمه ابن ححم ال اسك ليألخ الفهيد

كفير اتتييويل وهييذا ال نييحاع فمييه لكيين النييحاع و ييل اخلييال  ميين هييو اتتييويل ، هييل مطلييق اإلعانيية 
تييويل   هييذا مييا يدعمييه األخ الفهييد و الفييه ك ذلييك اإلمييام الشييافعء وميين سييبق النقييل عيينهم 

األخ الفهد بكيالم ابين  فبهذا يتبني أن متسك… مستدلني دديث حاطب بن أيب بلتعة وغريه 
حييحم ميين العجائييب . علييى أنييه قييد تقييدم أن دعييوى اإلمجيياع علييى كفيير اتعييني رطلييق اإلعانيية 

ابآلايت القرآنميية مييا  –وفقييه ي  –أن اسييتدالل األخ الفهييد  –أيضيياً  –مييردودة . وهبييذا تعلييم 
 (داق هذابني االستدالل رورد النحاع أو ما ال داللة فمه فأعد النظر مدققاً جتد مص

 وءو  : س ةوالكالم على ه ا من 
 الوجه األول :

وهيذا اإلمجياع اليذي حيكميه ابين حيحم ال اسيك ليألخ   : قول  عن اجمجاع ال ي ذ ور  ابون حو م
الفهييد فمييه ، وذلييك أن غاييية مييا فمييه إثبييات كفيير اتتييويل وهييذا ال نييحاع فمييه لكيين النييحاع و ييل 

 ( . تويل   اخلال  من هو اتتويل ، هل مطلق اإلعانة
،  إ  ال ب  عليك ت)سرها ، فإ   مل يل ب  على الراسخ  يف العلم ممن ذ رت أقووا م:  فمقال له

، ومووع و ووو  فهمووك ال يعينووك علووى فهووم النصوووص فلووي  ذلووك موءبوواً جبطووال االل هووا عنوود غوورك 
 فأقول : –عسى هللا أ  يهديك  –ذلك سأتن ل معك وأفسر لك ما ال ب  عليك 

 : على أحد ه   الثالثةيكو   الم ابن ح م ت)سر  
 إما أ  ي)سر  الم  بكالم  . -1
 وإما أ  ي)سر بكالم من  قل اجمجاع من غر  . -2

 وإما أ  ي)سر بكالم أهل العلم يف  ال و ( . -3
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 واو ك ه   الثالثة :
 :  أوالً 

 11  احمللى ( ل لك فقد قال يف     اْلية  )سها  –وهو الناقل لإلمجاع  –أما ت)سر ابن ح م
"أخم هللا تعاىل عن قوم يسارعو  يف ال ين  )روا ح رًا أ  تصيبهم االرة ، وأخم : 204 /

ع ُكْم تعاىل عن ال ين آمنوا أهنم يقولو  للكافرين   ُْم ل م  ْهد  أ مْي اهنااْم إاهنَّ َّللَّا ء  اُلالوا الَّ اين  أ ْقس ُموا ابا أ ه 
راين ( ، ل هللا تعاىل :  ، يعنو  ال ين يسارعو  فيهم قا ( اسا اُ ُْم ف أ ْ ب ُحوا خ  باوط ْ  أ ْعم  فه ا ح 

 خال  األعمال ". أظهروا اتمل إىل الكفار فكانوا منهم كفاراً ال يكو  إال خماً عن قوم 
من  ار خم اراً إىل أرض احلرن , مشاقاً : ا  مسألة :  126/  12وقال أيضًا يف  احمللى( 

وإ  مل  -هو ب لك أم ال ؟ ومن اع ضد أبهل احلرن على أهل اجسالم للمسلم  أمرتد 
 أمرتد هو ب لك أم ال ؟ . -ي)ارق اار اجسالم 

: " فصح هب ا أ  من حلق بدار الك)ر واحلرن خم ارًا حماراًب ملن يلي  من فقال بعد  الم 
 املسلم  , فهو هب ا ال)عل مرتد ل  أحكام املرتد  لها ".

  ا  هناك حمارابً للمسلم  معيناً للك)ار خبدمة , أو   ابة : فهو  افر ".  مث قال :"فإ 
 :  اثنماً 

 ه ين النص  :وإ  أرات ت)سر غر  ممن  قل اجمجاع فدو ك 
 ( :479/  15قال الشيخ عبد هللا بن محيد رمح  هللا  الدرر  -1

، واملعاشرة  اتعاونة على اتسل نيوالنصرة هلم و : فهو إ رامهم ، والثناو عليهم ،  التويل" وأما 
، وعدم الماوة منهم ظاهرًا ، فه ا راة من فاعل  ، جيب أ  هرى علي  أحكام املرتدين ،  ما ال 

 " .وإمجاع األمة اتقتدى هبمعلى ذلك الك ان والسنة 
 ( : 1/274يف  ف اوا (  الشيخ ابن اب  رمح  هللا  وقال-2

من ظاهر الكفار على اتسل ني وساعدهم أبي نوع من  أ  "وقد أمجع علماو اجسالم على
ُ وا اْليو ُهوا   اتساعدة فهو كافر مثلهم ا الَّ اين  آم ُنوا ال تو  َّخا ،  ما قال هللا سبحا     اي  أ يوُّه 

هُ و النَّص ار ى أ ْولاي او  بو ْعُضُهْم أ ْولاي اُو بو ْعٍض  ُْم ِمْنُكْم َفِإنهُه ِمنيْ إا َّ اَّللَّ  ال يو ْهداي اْلق ْوم   مْ َوَمْن يَيتَيَوهله
(  املالدة:  ( ".51الرَّالاما  

 :  اثلثاً 
 :ه ين النص  أيضاً من أهل العلم ملعد  ال و ( املك)ر ، فدو ك  موإ  أرات ت)سر غره

This file was downloaded from QuranicThought.com



 54 

 قال الشيخ حممد بن عبد الوهان رمح  هللا يف  واقض اجسالم : -1
ومن ، والدليل قول  تعاىل    ونتهم على اتسل نياومع مظاهرة اتشركني الناقض الثامن : 

  ( ( إ  هللا ال يهدي القوم الرامل  فإنه منهم يتوهلم منكم
( عن 8/422رمح  هللا يف  الدرر السنية(   وقال الشيخ عبد هللا بن عبد اللطي  آل الشيخ -2

 ال)رق ب  مواالة الك)ار وتوليهم ؟  : 
، واملواالة :   وإعانتهم ابتال والبدن والرأيلة ، وهو  ال ن عنهم ، :  )ر خيرج من امل التويل"

  برة من  بالر ال  ون  بل  الدواة ، أو بري القلم ، أو ال بشبش  م لو رفع السوط  م"
قد أثب نا لك من قول ابن ح م  )س  ، ومن قول من  قل اجمجاع من غر  ، ومن قول أهل فها 

 .، فهل ال ي ال متسكي بكالم ابن ح م من الع الب عندك؟عد  ال و ( العلم اْلخرين إثبات م
 الوجه الثاين :

اتتويل ، هل مطلق اإلعانة  وهذا ال نحاع فمه لكن النحاع و ل اخلال  من هووأما قول   
 ( . ؟تويل

ن محيد : املسألة جممع عليها  ما  ص على ذلك ابن ح م وعبد اللطي  آل الشيخ واب قلت
وابن اب  رمحهم هللا ، وهي ما تدل علي  النصوص املس )يضة ، ولي  ب  أهل السنة   اع يف ذلك 

 وهلل احلمد ، أما خلوف املرءةة فال عمة بن اعهم .
 الوجه الثالث :

هذا ما يدعمه األخ الفهد و الفه ك ذلك اإلمام الشافعء ومن سبق النقل عنهم أما قول   
 ( .حاطب بن أيب بلتعة وغريهمستدلني دديث 

 : مواضعثالثة  يف: ويف ه ا الكالم تلبي   قلت
( وه ا إيهام للقاريو أب  و الفه ك ذلك اإلمام الشافعء ومن سبق النقل عنهم: قول    األول

الشافعي يرى أ  مطلق إعا ة الك)ار على املسلم  ليس  راة ، واو  إثبات ذلك عن  أو عن 
 يبينة خرط الق اا ، وقد سبق ت)نيد تلبيسات  ب  ر  ي)ية  قل  لكالمهم ، و ي  غر  من أهل السن

 فراءع  .الثامنة عشرة يف الوق)ة ، الشواهق على ال شيو 
يوهم القاريو أ  الشافعي وغر  ( مستدلني دديث حاطب بن أيب بلتعة وغريه: قول    الثاين

من أعا  الك)ار مطلقًا ، وه ا   ن  ممن  قل عنهم قد اح  وا حبديث حا ب على  )ي  )ر
من فعل مثل فعل حا ب فقط ، او  من ظاهر الك)ر ععليهم ، وإمنا اح  وا ب  على  )ي 

 الك)ار وأعاهنم ، فاس دال م أخص من اعوا  بكثر .
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( وغريه( يوهم القاريو يف قول   مستدلني دديث حاطب بن أيب بلتعة وغريه: قول    الثالث
( وأ  أولةك ال ين وغريهمنها حديث حا ب   جمموعةى إميا  من ان ر الك)ار أب  األالة عل

  قل عنهم قد اس دلوا هبا ، وراءع  قوالت  عنهم لرتى أ   قد   ن يف اعوا  !!.
 الوجه الرابع :

 ( :فبهذا يتبني أن متسك األخ الفهد بكالم ابن ححم من العجائبقول   
أب  ذ ري اجمجاع إمنا هو اع ماا و  – )التبمان(رأ   ان ال ي مل يق –وهو هنا يوهم القاريو 

يرى أ ين  قل   )التبمان( متسك( بكالم ابن ح م ال ي  تع ب( من  الكاتب ، والناظر يف 
اجمجاع عن أربعة من أهل العلم ، و  ابن ح م( واحد منهم ، فإ   ا  ل  مدخل على  الم  ، 

 هتم لإلمجاع ويرا عليهم ؟.فهناك ثالثة آخرو  ملاذا مل ي)ن د  قوال
 الوجه اخلامس :

 ( :على أنه قد تقدم أن دعوى اإلمجاع على كفر اتعني رطلق اإلعانة مردودةقول   
وهم أعلم منك حبديث حا ب وغر   –: قد أثب  بنقل اجمجاع عن أربعة من أهل العلم  قلت

العلم على اخ الف م اهبهم  مع ذ ر النصوص املس )يضة و قول أهل –وأ ثر اس قراو للنصوص 
، بل هو إما يف  ثبوت ه ا اجمجاع ، وأما ما  قل  فكل  ال يدل على اعوا  ا يدل علىمموأ ماهنم 

 مسألة خا ة ، وإما تلبي  على القاريو  ما سبق .
 الوجه السادس :

 ابآلايت القرآنمة ما بني –وفقه ي  –أن استدالل األخ الفهد  –أيضًا  –تعلم قول   
 ( .االستدالل رورد النحاع أو ما ال داللة فمه فأعد النظر مدققاً جتد مصداق هذا

   اْلايت ، وإمنا  قل  الم أهل العلم وال )سر ال ين الس دالل هب ال)هد( اب ين)را: مل   قلت
 فسروا ه   اْلايت وبينوا معناها . 
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 الوقفة الرابعة والعشرون
 مث قال :

تا فدى نفسه وفمه قال العبياس : اي رسيول ي  –إن صحت  –العباس  اتثال الثاين / قصة 
قيد كنيت مسيل اً . فقيال رسيول ي صيلى ي علميه وسيلم : ي أعليم إبسيالمك فيإن يكين ك يا 
تقيول فييإن ي جيحيييك ، وأمييا ظيياهرك فقييد كييان علمنييا ، فافتييد نفسييك وابييي أخمييك " . اسييتدل 

عنيد مين تيدبره  –احلديث عليى كفير مين أعيان الكفيار ، وهيذا هبذا  –هداه ي  –األخ الفهد 
من حتريف الكلم عن مواضعه ألن احلديث صريح ك عدم تكفري رسول ي صيلى  –ولو قلماًل 

ي علمييه وسييلم للعبيياس ل وذلييك أن رسييول ي صييلى ي علمييه وسييلم لييو كييان مكفييرًا للعبيياس 
سالمك ، بل لقيال : كفيرت بقتاليك لنيا ميع الكفيار ، لقتاله مع الكفار تا قال له : ي أعلم إب

وتيا قيال : فيإن ي جيحيييك عليى إسيالمك ، بييل كيان يقيول : إن إسيالمك حييبط فيال جيحا  لييك 
علميه فتأميل . أمييا أميره بفيدا  نفسييه فيذلك مين ابل أحكييام اليدنما حيىت ال ينفييتح البيال فكييل 

 (يدعء أنه مسلم .
 : قلت

يث مجع ب   اجلهل( وب   اري  الكلم( ، وي ب  ذلك حو الم  ه ا من األعاءيب ، 
 بشرح حااثة العباس ومن  ا  مثل  ممن قاتل يوم بدر :

ج رو فإ  قومًا من املسلم  ختل)وا عن ا  رة ، فلما  ا   غ وة بدر أ رههم املشر و  على اخل
  إ  ال ين توفاهم معهم إىل الا و ، فق ل بعضهم ، ف حرج املسلمو  من ق لهم فن ل قول  تعاىل

: أخمين ابن عكرمة قال البخاري يف  حيح  عن  روىاملاللكة ظاملي أ )سهم ...اْلايت( ، وقد 
 لى هللا عباس : أ  انسًا من املسلم   ا وا مع املشر   يكثرو  سوااهم على عهد رسول هللا 

 ل ، فأ  ل هللا :  إ  أييت السهم يرمي ب  فيصيب أحدهم فيق ل  أو يضرن عنق  فيق علي  وسلم
 ال ين توفاهم املاللكة ظاملي أ )سهم( .

 : 56تعليقاً على الدليل الرابع عشر ص  )التبمان(وقد قل  يف 
وقد اخ ل  أهل العلم يف ال ين   ل  فيهم ه   اْلايت من ال ين خرءوا مع الك)ار من  "

 ؟.الفعل هل ماتوا مسل ني عصاة أو ارتدوا هبذااملسلم  يكثرو  سوااهم 
ف)علهم ه ا  )ر ، ولكن قد يع رهم بعض العلماو ، فمن مل يك)رهم رأى أهنم إمنا خرءوا 
مكره  ، واج را  ع ر يف الك)ر ،  ومن مل يع رهم رأى أهنم السبب يف حدوث اج را  بسبب 
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يف ختل)هم عن ا  رة وهم قاارو  عليها ، مع ات)اق اجلميع على أهنم يعاملو  معاملة الك)ار 
 الق ل ."
 ( :457،  456/  8رمح  هللا  الدرر  الشيخ حممد بن عبد اللطي  آل الشيخوقال 

  من ع   عن اخلروج من ب  ظهراين املشر   وأخرءو  معهم  رهًا فحكم  حكمهم يف إ "
 الق ل وأخ  املال ، ال يف الك)ر ، وأما إ  خرج معهم لق ال املسلم   وعًا واخ يارًا ، أو أعاهنم

 ببد   ومال  ، فال شك أ  حكم  حكمهم يف الك)ر".
 إذا تب  لك ه ا فاعلم أ  للمسلم إذا أ ر  على الق ال معهم حكما  :

 : الد يوي ، ويكو  حكم  حكمهم يف الق ل و األحكام األخرى . احلكم األول
مًا إذا مل : األخروي ، فه ا إ   ا   ااقًا يف ااعاو اج را  فإ   يكو  مسل واحلكم الثاين

سبب هو يف حدوث اج را  على  )س  ، وإ   ا  هو سبب حدوث اج را  فطال)ة من أهل  ي
 . يع رو  العلم ال 

فهنا العباس رضي هللا عن  ااعى اجسالم وإمنا خرج مكرهًا مع املشر   ، فعامل  الرسول براهر  
ااعال  فإهنا تن)ع  عند هللا .   وأحلق  ابلك)ار يف احلكم ، وأخم  إ  اعوا  إ   ا    حيحة يف

( : " بل لو ااعى مدٍع أ   خرج مكرهًا مل 537/  28 ما قال شيخ اجسالم رمح  هللا  ال) اوى 
ل للن   لى هللا علي  وسلم ملا ين)ع  ذلك مب را اعوا  ،  ما روي أ  العباس بن عبد املطلب قا

رهًا ، فقال : " أما ظاهرك فكا  علينا ، سر  املسلمو  يوم بدر : اي رسول هللا ، إين  ن  مكأ
 وأما سريرتك فإىل هللا " .اهو.

أ  من قاتل مع الك)ار فإ  حكم  حكمهم ، على  –وحديث أهل بدر  –فدل ه ا احلديث 
فإ   ا  مكرهًا يف ه ا األمر فإمنا ين)ع  عند هللا ، ال أل   مل يرتكب انقضًا من  واقض اجسالم ، 

هو  اج را ( . وأما من  ا  خم ارًا فه ا ال   اع يف  )ر  أ اًل  ما ذ رت  بل أل  لدي  ما عاً 
 ال )ريق ب  الصورت  عن الشيخ حممد بن عبد اللطي  آل الشيخ سابقاً .
ح  ااعى أ ين هدا  هللا إذا تقر ر ه ا علم  مدى  ءهل( و  خلط( و  تعامل( ه ا  الكاتب( 

 اق فهم  ومل ي سع ملثل ه ا .قد حرف  الكلم عن مواضع  ، وإمنا ض
أ  ي) دي  )س  وأحلق  ابلك)ار   فإ  الرسول  لى هللا وسلم قال ل   هللا أعلم إبسالمك( وأمر 

  .يف احلكم 
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( ألن احلديث صريح ك عدم تكفري رسول ي صلى ي علمه وسلم للعباسفقول الكاتب  
لث إال عند املع  لة ، فرفض الرسول  لى ءهل ، فإ  الرءل إما أ  يكو  مسلمًا أو  افرًا وال اث

  .هللا علي  وسلم اعوى العباس يف ااعاو اجسالم يدل على أ   أبقا  على الك)ر وعامل  ابلراهر 
وتا قال : فإن ي جيحيك على إسالمك ، بل كان يقول : إن وأما قول  الكاتب( :  

  اج را  ما ع من موا ع الك)ر فإذا ، فإ هل آخر ف( . إسالمك حبط فال جحا  لك علمه فتأمل
ثب  اج را   )ع  ذلك بين  وب  هللا ، وال يدل ه ا على أ  الرسول  لى هللا علي  وسلم ءعل  

 مسلماً .
 فأين ال حري  امل عوم ؟.
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 الوقفة اخلامسة والعشرون
 مث قال :

السينة ابلنصيو   اتثال الثاليث / متسيكه ك اليدلمل الثاليث والرابيع واخليامس والسيادس مين 
الداليية علييى حرميية مسيياكنة اتشييركني وأن مسيياكنهم مييثلهم ، وقييد أخطييأ ك هييذا غاييية اخلطييأ ل 
وذلييك أن مسييياكنة الكفييار تييين كيييان مظهييرًا دينيييه جييائحة ودلميييل ذليييك قولييه تعييياىل ) إن اليييذين 

( . وجه  توفاهم اتالئكة ظاتء أنفسهم قالوا فم ا كنتم قالوا كنا مستضعفني ك األرض ..اآلية
الدالليييية / أن الييييذم ك حييييق اتستضييييعفني دون غيييييريهم فييييدل هييييذا رفهييييوم ات الفيييية أن غيييييري 
اتستضييعفني جييائحة هلييم اإلقاميية ك بييالد الكفييار ، ويؤيييد ذلييك مييا ذكيير أن العبيياس بعييد فدائييه 

( ( وهيذا ميا قيرره ابين قدامية 4/30ذهب إىل مكة وأقام هبا ومل يكفر بيذلك ) انظير اإلصيابة )
( وابيييين حجيييير ك الفييييتح 28/240( وابيييين تم مييييه ك جم ييييوع الفتيييياوى )13/151غييييي )ك ات

( ومن أئ ة الدعوة عبد اللطمف بن عبد اليرمحن بين حسين وأبيوه وعبيد ي أاب بطيني 6/220)
( ، بيييل مييين العل يييا  مييين ذهيييب إىل 136،146)راجيييع جمليييد اجلهييياد مييين اليييدرر السييينمة  

فار إذا كان مظهرًا دينه وانفعاً لإلسالم واتسل ني هناك استحبال إقامة اتسلم بني ظهراين الك
بييني هييؤال  األئ يية اهتققييني وهتييور  –أيهييا القييارئ  –( ( . فقييارن 8/26.)راجييع نمييل األوطييار)

 (.-هداه ي –األخ الفهد 
 قلت :

 : فهو أحد رءل إ  املن سب للعلم إذا عارضك 
را  موون إيوورااات وأسووةلة ، وي)وو ح لووك آفاقوواً يف مبووا يووو  تن )ووع:  الووب علووم  م وقوود الوو هن(  األول

النصوووص قوود تا)وول عنهووا ، وقوود يكووو  ا  )اعووك مبووا يووورا  أ ثوور موون ا  )اعووك ابملوو ا رة واملدارسووة 
 والقراوة والبحث.

 .ت ، وبيا  املسلمات ، ويضيع وق ك:  م عامل بليد ال هن ( ي عبك يف شرح الواضحا والثاين
الصن  الثاين ، سي عبنا يف  شورح الواضوحات( و  بيوا  املسولمات( من هدا  هللا وه ا  الكاتب( 

 : –وإىل هللا املش كى  –وبيا   ءهل  وتعامل ( ، فنقول 
إ   المي يف األالة اليت ذ رها ه ا امل عامل وهي :  من ءامع املشورك وسوكن معو  فهوو مثلو ( ، و 

قبل هللا من مشرك عمال بعد ما أسولم  أان بريو من  ل مسلم يقيم ب  ظهراين املشر  ( ، و  ال ي
أو ي)ووارق املشوور  ( ، و  ابيعوو  رسووول هللا   وولى هللا عليوو  وسوولم علووى إقووام الصووالة وإي وواو ال  وواة 
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بول ، وأحوا وا والنصح لكل مسلم ، وعلى فراق املشرك( ، لي  يف ت)صيل  اجقامة يف اار الك)ور( 
 هر الك)ار .ألحاايث على  )ر من ظايف االس دالل مبثل ه   ا

وهول يصوح ا  و اع  )ور املرواهر هبو   األحاايوث ، وء  اس دال   ي كلم علىإمنا  الذكء فاتعارض
 ال ؟.للك)ار على املسلم  من ه   األحاايث أو 

حواالت اجقاموة بو  الك)وار ، مو   ي كلم على مسألة أءنبية عن املوضوع  ل  وهي واتتعامل الغ 
 نع !!! .تس حب وم  هو  وم  مت 

 ويقال   ا امل عامل :
   هبووو مقصوووواو  –علوووى ال )صووويل الووو ي ذ رتووو   –اجقاموووة يف ااير الك)وووار  مهوووو   ووو نهووول الووو ي

 . الماوة منهم ، و و   مثل املشر   ، وعدم قبول العمل ..اخل(األحاايث أو ال ؟ 
 مو   وووووجيوووو األحاايوووث و  مقصوووواين هبوووو  إ  قلووو  :  عووووم ، فهووو ا موووون ءهلوووك ، فكيوووو  يكو وووو

 مسا نة الك)ار؟.
بوول خصوو هم األالووة األخوورى ، فووال ي نوواو م الوعيوود املوو  ور يف هوو   األحاايووث ، وإ  قلوو  : ال ، 

هبو    مقصوواينغور  وا وا   إ  مفه ا يب  لك أ ك م عامل ال ت)ق   ي  تناقش االس دالالت ، فوإهن
 النصوص فلم ه ا اجيراا؟!!.

 عي  اجمجاع على حرمة مسا نة الك)ار .إمنا يصح ه ا اجيراا لو أ ين اا
علوى أعضواو الوضووو أل  النو   وولى املواو إمنوا مثلوك  مثول م عوامل مسوع رءواًل يقوول : جيوب إسوبا  

هللا عليوو  وسوولم قووال  ويوول لألعقووان موون النووار( ، فوورا عليوو  بقولوو  : هوو ا هتووور ، فووإ  األعقووان يف 
  وءون غسلها ت)صيل :

ال واءباً يف حالوة هديود الضووو ، وقود يكوو  سواقطاً  موا يف حالوة  فإ   قد يكو  غسلها مس حباً 
ال ويمم أو قطوع العضوو ، وقود يكوو  مباحواً  مووا يف حالوة املسوح علوى اخل)و  ، وقود يكوو  حمرموواً أو 

 ءرح ي ضرر ابملاو !!!! . هناكمكروهاً  ما لو  ا  
عقووان موون النووار(  مووا  عووم قووول النوو   وولى هللا عليوو  وسوولم  ويوول لألفهوول هوو   األ ووناف موورااة ب

 ؟!!.ه ا امل عامل 
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 الوقفة السادسة والعشرون
 ل :مث قا

ك ييا   –أن دولييتكم الدوليية السييعودية هييء الناصييرة لإلسييالم والييدعوة السييلفمة ك العييامل  /4 
وإن تصييادم  –شييهد بييذلك األعييدا  الكفييار فم ييا نقييل الفهييد ، واحلييق مييا شييهدت بييه األعييدا  

جيدي شمئاً بل يضعف الدعوة وجيعيل والتكيم يبعيدون أهيل العليم واخليري  الفهد وأمثاله معها ال
ويقربيييون أهيييل الفسييياد الفكيييري مييين عل انمييية وأشيييباههم ، وإذا أردت احلقمقييية فقيييارن دوليييتكم 
بغريها جتد ما يقنع .  فاهلل ي ابلتعقل وإن أسلول اهل ح والل ح من الفهيد ليدولتكم السيعودية 

رمحيه –رفوض وهذا الذي صرح به شيم نا مقبيل بين هيادي اليوادعء والعل ا  غري مقبول بل م
 ( . ك آخر حماته –ي 

 : قلت
 قال الشيخ حممد بن عبد الوهان رمح  هللا يف  مسالل اجلاهلية( :

، والشوووكوى إىل امللووووك ، :  ووووهنم إذا غلبووووا ابحل وووة ، ف عووووا إىل السوووي   السيييتوناتسيييألة  
ل الرعيوة عون اينو  ، قوال تعواىل  أتو ر موسوى وقومو  لي)سودوا واوي، واعوى اح قار السلطا  

 .يف األرض وي رك وآ  ك((
 وقال اجمام ابن القيم رمح  هللا تعاىل عن حال شيخ اجسالم وخصوم  يف  إعالم املووقع ( :

فلووم يكون لوو  بوورا ،  يكون مووع خصووم  مووا يووراو  بو  عليوو  أقووى موون الشووكاية إىل السولطا   ومل
و ون  يف ، وأما ما سواها فب  فساا مجيع ح  هوم و قضوها أبلوغ  قوض ، بل ه   احل ة قا 
 .ورقة(   مطول وم وسط وخم صر ما يقارن أل)ياملسألة ما ب
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 الوقفة السابعة والعشرون
 مث قال :

طعيين األخ الفهييد وبعييض اتقييدمني لييه علييى عل ييا  هييذا البلييد اإلسييالمء وجترئيية العاميية  /5 
مييان لييه وألمثالييه وهييذا دلمييل قييرل افتضيياحهم عنييد النيياس فرتقييب علييمهم عالميية خييذالن وحر 

زوااًل. قيال تعياىل ك احليديث القدسيء :" مين آذى يل ولمياً فقيد آذنتيه ابحليرل " رواه الب ياري 
 ( .. -رضء ي عنه  –عن أيب هريرة 

 : قلت
ا الرءوول  ووح عوون الرسووول  وولى هللا عليوو  وسوولم أ وو  قووال :  إذا مل تسوو ح فا وونع مووا شووة ( ، وهوو 

مجووووع بوووو  الكوووو ن وعوووودم احليوووواو ، وإال فليخوووورج الطعوووون الوووو ي ذ رتوووو  أو ذ وووور   بعووووض املقوووودم ( 
 .  لك انل

 .والك ان ب  يدي القاريو فليقرأ   ل  ، ولينرر هل  عن في  على أحٍد من العلماو ؟!!
 ا ب ك)ووور مووون أعوووحيووث و ووو  مووون يقووول ؛ واحلقيقووة أ  الطووواعن علوووى العلموواو هوووو هووو ا امل عوووامل 

أب    م هور( و  مو حم ( و  غلبو  عليو  الع لوة( وغرهوا مون العبوارات ، الك)ار على املسلم   
و قل  بعضها فيموا تقودم مون  )التبمان(وه ا القول قال  علماو اجسالم ال ين ذ رت  صو هم يف 

 وق)ات .
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 الوقفة الثامنة والعشرون
 مث قال :

قلون هيييذا الكتيييال ويعظ ونيييه ميييع وجيييود هيييذه أنيييك تيييرى كثيييريًا مييين النييياس الرعيييا  يتنيييا /6 
اتغالطيييات واتتناقضيييات فميييه ، ولعيييل ذليييك يرجيييع إىل أن كثيييريًا مييينهم قيييد تبيييىن قيييول صييياحب 
الكتال قبل إخراجه الكتال ألنه القول الذي توافقه النفوس احل اسمة ف يا إن يير كتياابً يوافيق 

هيييو اهليييوى نسيييأل ي السيييالمة  ميييا تبيييىن إال ويسيييارع ك توزيعيييه وتعظم يييه واليييدعوة إلميييه وهيييذا
 (والعافمة .

 : قلت
 ( :القول الذي توافقه النفوس احل اسمةأما قول   

والويت قور رت او  غرهوا مون البلودا   –مون أهول جنود فقوط  –فإليك بعض هو   الن)ووس احلماسوية 
 :ه ا القول 

ْلخور الشويخ عبود الشيخ حممد بن عبد الوهان ، وح)يد  الشيخ سوليما  بون عبود هللا ، وح)يود  ا
الرمحن بن حسن ، وابن  عبد اللطي  ، وابن  عبد هللا بن عبد اللطي  ، وابنو  اْلخور حممود بون عبود 

والشوويخ محوود بوون ع يووق ، والشوويخ سووليما  بوون سووحما  ، والشوويخ وابنوو  اْلخوور إبووراهيم ، اللطيوو  ، 
 ابن محيد ، والشيخ ابن اب  ، رمحهم هللا مجيعاً .

 ماو ؟!!. ومن ال ي جيريو العامة على تنقصهم ؟.فمن الطاعن على العل
 فماذا يقول عنهم وقد ذ رت  صو هم يف تك)ر من أعا  الك)ار على املسلم  .

 . هل ه    )وس محاسية ذات هوى ؟!!
   ن ش اعاً وتكلم عليهم ، و رح مبرااك !.

الك)ووار علووى  ( أ  تك)وور موون يعوو 14 صورقاتوو  وموون ع يووب أموور هوو ا  الكاتووب( أ وو  يقوورر يف 
املسلم  من مسالل اخلالف ، وأ   ال)ة من العلماو يك)رو  من يع  الك)ار علوى أهول اجسوالم 

، ويصووو)هم  ، مث يعووووا هنووا لووويطعن علوووى موون يووو هب إىل هووو ا ، مووون غووور  روور إىل اع قووواا  إب ووالق
 .  ابلرعاو ويرميهم ابتباع ا وى

 ؟ . ةٍ  أب  يو   ابل ناقض واالضطرانفمن األوىل حين
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 الوقفة التاسعة والعشرون
 مث قال :

 –إن إثبييات صييحة االسييتدالل دييديث حاطييب كييا  ك إسييقا  دعييوى األخ انصيير الفهييد  
من أن مناصرة الكفار أبدىن مناصرة كفر ، فكمف إذا ضي  ت إلميه حيديث صيلح  –وفقه ي 

ح مل يكتيب  بعيد ،وليو  احلديبمة وفمه رد رسول ي صلى ي علمه وسلم أاب جندل ميع أن الصيل
كان الصلح قد ثبت فإنه لو كان رد أيب جندل وإعانة الكفار علميه كفيرًا تيا صيان الني  صيلى 
ي علمه وسلم كفار قريع على أمور كفرية . ومثيل هيذا قيل ك رده أاب بصيري ، وانظير ميا قيرره 

 ( .. صوصمة اتحعومة( وإنكاره اخل3/300ك زاد اتعاد )  –رمحه ي  –اإلمام ابن القمم 
 قلت :

 والكالم على ه ا من وءو  :
 الوجه األول :

إن إثبيات صيحة االسيتدالل ديديث حاطيب كيا  ك إسيقا  دعيوى األخ انصير الفهيد قول   
( ، قوووود سووووبق ت)نيوووودها ، وأ وووو  يبووووين ميييين أن مناصييييرة الكفييييار أبدىن مناصييييرة كفيييير –وفقييييه ي  –

 ى .الشواهق على شب  واهية ، فراءع ما مض
 الوجه الثاين :

( ، فهي ليس  اعواي ، بل اعوى أهل العلم مجيعاً إسقا  دعوى األخ انصر الفهدأما قول   
يف  ف اوا ( ، فأسقط اعواهم وتل)ظ عليهم مبثل ه ا الكالم ، فقد قال الشيخ ابن اب  رمح  هللا 

وساعدهم أبي   ( : "وقد أمجع علماو اجسالم على أ  من ظاهر الك)ار على املسلم1/274 
 " .فهو  افر مثلهم نوع من اتساعدة

تكو  ش اعًا فلماذا ال  –وغر  من أهل العلم  –فالدعوى اعوى الشيخ ابن اب  رمح  هللا 
 توء  خطابك إليهم ؟.و 

 الوجه الثالث :
يف  )التبمان(أما اس دالل  حبديث أ  ءندل وأ  بصر رضي هللا عنهما فقد راات  عليهم يف 

 هة الثا ية من ال)صل الثالث ، فراءع  .الشب
 الوجه الرابع :
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قد اهتمين أب ين من أهل األهواو أ قل ما   وأترك ما علي ، وهو هنا  قل هدا  هللا أ   الكاتب( 
شبهة االس دالل حبديث أ  ءندل ليح ج هبا على  عم  ، وترك اجشارة إىل راي عليها مع 

 ا الع  علي .
 الوجه اخلامس :

ولو كان الصلح قد ثبت فإنه لو كان رد أيب جندل وإعانة الكفار علمه كفرًا تا  ا قول  وأم
صان الن  صلى ي علمه وسلم كفار قريع على أمور كفرية . ومثل هذا قل ك رده أاب 

 :وتناقض  (. فمما يدل على ءهل  العريم بصري
ه ا   )رًا هب   احلااثة ، وقد قالفقد اس دل هنا على أ  إعا ة الك)ار على املسلم  ليس   

مث لمعلم أين ال أجّوز مظاهرة الكفار بل هء حرام ابألدلة  الكاتب ( يف مقدمة ورقات  :  
 .  (اتتكاثرة

 فاس دالل  هنا قالم على أمرين :
 : أ  فعل الرسول  لى هللا علي  وسلم من  ابن املراهرة للك)ار( . األول
 .: أ   لي  خا اً ب   الثاين

 فيقال ل  : هل فعل الن   لى هللا علي  وسلم ه ا خاص ب  أو ال ؟.
إ  قال : لي  خا ًا ب  ، وهو ما  رح ب  هنا ، فه ا اليل على ءوا   ، ولو يف بعض احلاالت 

مث لمعلم أين ال أجّوز مظاهرة الكفار بل هء حرام  ، ويكو  ه ا انقضًا لقول  ال ي سبق 
 . (ابألدلة اتتكاثرة

ا ءعل فعل الرسول  لى هللا علي  وسلم هنا من مراهرة الك)ار على املسلم  ، ومل جيعل  فإذ
 !!!. خا اً ب  ، فمراهرهتم ءال ة

ف كو  آخر   ي ة حبث  هو يف إءا ة مراهرة الك)ار على املسلم  !!!. وه   هي  احلماسة( و 
  ال هور( امل موم .

 سأل هللا تعاىل أ  يثب نا على اجسالم والسنة ح  فا رر ماذا ي)عل اجلهل وا وى بصاحب  ، 
   لقا  .

وصلى ي على أسأل ي تعاىل أن ينفع هبا وجيعلها خالصة لوجهه ، وهذه آخر الوقفات ، 
 نبمنا   د وعلى آله وصحبه وسلم .
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