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الرحيم الرحمن الله بسم

: وبعد ، الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
في مما شيء على الوقفات( بعنوان ورقات قرأت فقد

نفسه سمى ) لمنالمخالفات من التبيان الفهد كتاب
التبيان( كتابي على رد أنه فيه ) يزعماليمني الله عبد أبا(

).المريكان أعان من كفر في
ً 1لجهالته ؛ عليه الرد  نيتي في يكن لم المأر بداية في و ، أول

ًا كتب مأا ولضحالة في الجدال مأن أهم هو بما ولنشغالي ، ثاني
ّلمات ًا المس هذا كتبت الفاضل بعض إلحاح بعد أنني إل ، ثالث

ًا فأقول ، عليه الرد : تعالى بالله مأستعين
: الكاتب هذا على الرد بداية قبل أمأور إلى أنبه أن أود

: الول المر
مأعنى في وكلمأه رده بنى قد وهداه الله (الكاتب) وفقه أن

، الرجاء صفوان) في بن (الجهم أصل على الكفار مأظاهرةا
فجعل (العتقاد) ، إلى والعملية القولية المكفرات رد وهو

مأهما يكفر ل المسلمين على لهم والمناصر للكفار المظاهر
فإن مأذهبهم مأقتضى وعلى ، الكفار بدين رضاه يعلن حتى فعل

ل المسلمين ضد الصليبيين جيوش قاد لو للسلما المنتسب
يكفر. 
يجوز – الطاعات حتى – العمال فجميع هذا أصلهم وعلى
: مأن تقول أن الممكن فمن ، السلما نواقض مأن جعلها

!!! . الربا : أكل السلما نواقض
ٌد عليك احتج فإن كفري اعتقاد الربا صاحب : إذا فقل ، أح

ًا يكون فإنه الستحلل أو بالكفر كالرضا فتكون ، وهكذا ، كفر
هذا على السلما نواقض باب مأن والقوال العمال جميع

الكفار)!!. (مأظاهرةا في مأذهبهم حقيقة !. فهذا العتبار
ً لك فسأذكر ، القول هذا مأن – القاريء أخي – تعجب ول قول

شيخ به ) بطح الرياض مأدينة في المرجئة هؤلء لـ(أحد أعجب

يزعم أنه . ومأاداما وهمي اسم وراء تستر وإنما باسمه، يصرح لم فالرجل 1
، التكفير في والمتشددين المتعجلين على ويرد ، السلف مأذهب عن الدفاع

ًا كلمأه داما مأا مأستعار اسم (التبرقع) تحت على يحمله الذي مأا أدري فل حق
قراءتك عند . ولكن مأنه المستعار بالسم (التبيان) أحق صاحب كان وقد ،

في ومأغالطته علّي افتراءه رؤيتك وعند ، يديك بين (الوقفات) التي هذه
ٍذ لك يبدو فقد ، كلمأي فهم يبرره. مأا له المستعار (تبرقعه) بالسم أن حينئ
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ًا المرجئة مأن للصنم سجد مأن أن زعم حيث ؛ (الجهم) أرض
ّفرونه!!. المرجئة غلةا أن العلم مأع ، يكفر ل فإنه الدنيا أجل يك

: الثاني المر
ًا رده بنى الله (الكاتب) هداه أن (التبيان) كتاب على أيض

كفر حاطب فعل : إن قلت أنني زعم حيث ، علّي بالفتراء
ًا لشهوده يرتد لم وإنما وردةا بل ، أقله لم ، كذب . وهذا بدر
مأليئة ورقاته أن . كما الله شاء إن سيأتي كما ، خلفه قلت

على (الحكم بين كالخلط المسائل في والخلط بالجهل
التولي) و (نفي بين الخلط و العين) ، على (الحكم الجنس) و

(تحقيقه) ، ) و الحكم (توصيف بين والخلط الموالةا) ، (نفي
وغير عليها) ، (العتماد ) و بالحاديث (الستشهاد بين والخلط

– الكاتب أن على يدل مأما ، الوقفات هذه في ستراه مأما ذلك
مأا في نفسه أقحم قد وأنه ، العلوما هذه عن أجنبي – الله هداه

بالعجائب أتى يحسن ل مأا في تكلم : مأن قيل وقد ، يحسن ل
.!!

: الثالث المر
أن  سيظن– (التبيان) يقرأ لم  مأمن–(ورقاته)  قاريء أن

) يكفر فإنه إعانة بأي المسلمين على الكفار أعان : (مأن قولي
(الكاتب) لن ، كيسي مأن وأخرجته ، به انفردت قول هو إنما
(العجلة) و بـ(التهور) و القول هذا بسبب رمأاني عنه الله عفا

الصفات. مأن (الحماسة) وغيرها
(الكاتب) أن يبين أن العلمية والمأانة الشجاعة مأن كان وقد
ْا عجلة ويعتبره عليه يرد الذي الكلما هذا عن مأنقول وتهور

ًا وسأذكر العلم، أهل مأن الكابر هذا: قال مأمن بعض
(الــدرر الله رحمه الوهاب عبد بن مأحمد السلما شيخ - قال1
10 / 8: (

أـشـرك : إذا الـصـالح المـسـلم تكفـيـر عـلـى الدلة أن "واعلموا
– يشـرك لم ولو – الموحدين على المشركين مأع صار أو ، بالله
أـهـل وكلما ، رـسـوله وكلما ، الـلـه كلما مأن ، تحصر أن مأن أكثر

" . كلهم العلم
(الـمـورد  الـشـيخ آل حـسـن ـبـن الرحـمـن عبد الشيخ - وقال2

-237  ص – النفـيـس الفـصـل الـقـول ـضـمن – اـلـزلل الـعـذب
238: ( 

: قال ) ثم ثلثة التوحيد) أمأور نواقض (يعني أعظمها "فمن
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وإعانته ونصرته إليه والركون المشرك : مأوالةا الثالث "المأر
" . المال أو اللسان أو باليد

رحمــه حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ - وقال3
) :326 / 8(الدرر الله

أو ، ؟ السلما أهل بلد على جرهم أو ، ؟ أعانهم بمن "فكيف
واخـتـار ؟ الـسـلما أـهـل عـلـى بالـعـدل فضلهم أو ؟ عليهم أثنى

ردةا ـهـذا فإن ؟ ظهورهم وأحب ؟ ووليتهم ومأساكنتهم ديارهم
ُفْفْر َومَأْن)  تعالى قال ، بالتفاق صريحة ْك ـاِن َي ِْليـَم ْد ِبا ـ َـق ـَط َف ِـب َح

ُفْه ُفْل َو َعَم ُفْه ِةا ِفي َو ِريَن)(المائدةا: مأن مِأَن اْلِخَر ْلَخاِس )"5الية ا
أهل عن (الدفاع في الله رحمه عتيق بن حمد الشيخ - وقال4

 :31 والتباع) ص السنة
، المســلمين عورات على ودللتهم ، المشركين مأظاهرةا "إن

ـهـذه ـكـل ، علـيـه ـهـم بـمـا رـضـي أو ، بلـسـان عنـهـم اـلـذب أو
فـهـو – الـمـذكور الكراه غير مأن – مأنه صدرت فمن ، مأكفرات

". المسلمين ويحب الكفار يبغض ذلك مأع كان وإن ، مأرتد
الـلـه رحمه الشيخ آل اللطيف عبد بن الله عبد الشيخ - وقال5

) :10/429 (الدرر المسلمين على المشركين إعانة عن
ردةا فـهـي إعاـنـة ـبـأي المـسـلمين عـلـى وأـعـانهم جرهم "ومأن

صريحة" .
الـلـه رحـمـه الـشـيخ آل اللطـيـف عبد بن مأحمد الشيخ - وقال6

 ) :8/457 (الدرر
ًا المسـلمين لقتـال مأعهـم خـرج إن "وأمأـا ًا طوعـ أو ، واختيـار
الكفر". في حكمهم حكمه أن شك فل ، ومأاله ببدنه أعانهم

) :292 / 9 ( الدرر الدعوةا أئمة بعض -وقال7
: مأـظـاهرةا ـبـه اتـصـف لـمـن الجـهـاد ـيـوجب مأـمـا الثالث "المأر

ٍد ، المسلمين على وإعانتهم المشركين بقلٍب أو ، بلساٍن أو ، بي
المشركين أعان فمن ، السلما عن مأخرج كفر فهذا ، بماٍل أو ،

ـبـه يـسـتعينون بـمـا مـأـاله مأن المشركين وأمأد ، المسلمين على
ًا المسلمين حرب على كفر". فقد مأنه اختيار

) :126 حق (كلمة الله رحمه شاكر أحمد الشيخ - وقال8
ـكـثر أو ـقـل التعاون أنواع مأن نوع بأي النجليز مأع التعاون "أمأا
ينـفـع ول اعـتـذار فيه يقبل ل الصراح والكفر الجامأحة الردةا فهو
تأويل" . مأعه
(فـتـاواه) ( ـفـي الـلـه رحـمـه باز بن العزيز عبد الشيخ - وقال9

1/274 : (
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عـلـى الكـفـار ـظـاهر مـأـن أن عـلـى الـسـلما علـمـاء أجمع "وقد
، مأثلهم كافر فهو المساعدةا مأن نوع بأي وساعدهم المسلمين

َـيـا ـسـبحانه الـلـه قال كما َـهـا (  ّي أ
ِذيَن َ ّـلـ ُفْـنـوا ا ُفْذوا ل آمَأ ّتـِخـ َد َت ُفْـهـو َي ْل ا

ّنَصاَرىَ َء َوال َيا ِل ْو ُفْهْم َأ ُفْض ْع ُفْء َب َيا ِل ْو ْـعـٍض َأ ُفْهْم َومـَأـْن َب ّل َو َـتـ ُفْـكـْم َي ْن ُفْه مِأ ّن ِإ َـفـ
ُفْهْم ْن ّلَه ِإّن مِأ ِدي ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن) (المائدةا: ا ّظا ) ".51ال
مـأـن كـفـر في العلم أهل كلما مأن – القاريء أخي – نماذج هذه

وـهـي ، إعاـنـة ـبـأي المـسـلمين عـلـى وـظـاهرهم الكـفـار أـعـان
لـكـن ، ـبـه انفردت قول لي فليس (التبيان)، كتابي في مأذكورةا
ًا القوال هذه إلى يشر لم الكاتب القــول هذا أن ليوهم ، مأطلق
بالعجـلـة مـأـاقررته وصف ذلك بعد له فيصفو به، انفردت مأذهٌب
!!. والتهور
: الرابع المر

ـم) ونـحـن وعرفنا نشأنا مأنذ أننا ـرأ (العـل نواقض( ونـسـمع نـق
عـلـى المـشـركين (مأـظـاهرةا ثامأنـهـا ) والتيالعشرة السإلما

ـا المـسـلمين) ، ـا ينقلـه ًا علماؤـن ـابر ـابر ـعـن ـك ـا ، ـك ، يحفظونـه
عليها الجماعات وينقلون ، مأصنفاتهم في ويضعونها ، ويقرونها

ًا مأستقلة طبعت وقد ، حلقاتهم في ويدرسونها ، وعلقت ، مأرار
ـصـغير ـكـتيب ـضـمن وظهرت ، المجمعات وفي ، المساجد في

ـوان ـات بعـن ـة المتحتمــات (الواجـب ـى المعرـف ـل عـل مأســلم ـك
ـهـذا يـكـن وـلـم ، النـسـخ مـأـن اللفا مأـئـات مأـنـه ومأسلمة) طبع

!!! . نظر ول بحث ول جدل مأوضع المأر
(النواقض) (بعضهم) لتقليص انبرىَ الفتنة هذه صارت إذا حتى
نـقـل وـتـم ، الـنـاقض ـهـذا (تـسـعة) بـحـذفا (عـشـرةا) إـلـى مـأـن

ّـفـرات الثامأن) مأن (الناقض (المحّرمـأـات) بعملـيـة ) إـلـى (المك
مأـسـألة نـقـل وـتـم ، الـشـبه بـعـض إثارةا إلى إل تحتاج ل جراحية
الرضــا وهو ؛ : العتقاد المأان (صماما إلى الناقض بهذا التكفير

ًا بالكفر) ، ودعاء بالشرك التكفير القبورية علماء نقل كما تمامأ
والنفع) . الضر اعتقاد وهو ؛ (العتقاد إلى المأوات
: الخامس المر

وـقـد ، المحـكـم إـلـى المتشابه يردون والجماعة السنة أهل أن
أهـل وأـقـوال الجـمـاع مـأـع والـسـنة الكـتـاب مـأـن النصوص دلت

، يكـفـر فـإنه المـسـلمين علـى الكفـار ناـصـر مأن أن على العلم
ـرد فإنه آخر دليل مأن شيء اشتبه فإذا ، مأحكم أمأر وهذا إـلـى ـي
. ضوئه في ويفهم المحكم هذا
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ـفـإنهم ، بالمتـشـابه المحـكـم ـيـردون ـفـإنهم الـهـوىَ أـهـل وأمـأـا
بـهـا (ـحـاطب) ـيـردون ـحـديث مـأـن ـشـبهة استنباط إلى يذهبون

، العـلـم أـهـل عن المنقول الجماع مأع ، الخرىَ النصوص جميع
الكفـار ظـاهر مأن كفر وقّرروا الجماع نقلوا الذين أن العلم مأع
– الـحـاديث أـشـهر مـأـن وهـو – ـحـاطب ـحـديث عليـهـم يخف لم

َو تعالى قال كما الحال ولكن ُفْه ِذي : ( ّل ْنَزَل ا ْيَك َأ َل َتاَب َع ِك ْل ُفْه ا ْنــ مِأ
َياٌت َكَماٌت آ َتاِب ُفْأمّا ُفْهّن ُفْمأْح ِك ْل ُفْر ا ُفْأَخ َهاٌت َو ِب َتَشا َأمـّأـا ُفْمأ ِذيَن َف ّـلـ ِـفـي ا

ِهْم ِب ُفْلو ٌغ ُفْق ْي ُفْعوَن َز ِب ّت َي َبَه مَأا َف ُفْه َتَشا ْن َء مِأ َـغـا ِت ْب ِة ا َـنـ ْت ِف ْل َء ا َـغـا ِت ْب ِه َوا ِل ِوي ْأ َـتـ
ُفْم َومَأا َل ْع ُفْه َي َل ِوي ْأ ُفْه إّل َت ّل ُفْخوَن ال ِم ِفي َوالّراِس ْل ِع ْل ُفْـلـوَن ا ُفْقو ـا َي ّـن ِه آمَأ ـ ِـب
ِد مـِأـْن ُفْكّل ْـنـ َـنـا ِع ّب ُفْر َومـَأـا َر ّك ّذ ُفْـلـو إّل َـيـ َـبـاِب) وـقـد ُفْأو ْل َْل ـفـي ثـبـت ا

ـهـذه ـقـرأ وـسـلم علـيـه الله صلى النبي أن عائشة عن الصحيح
الذين فأولئك مأنه تشابه مأا يتبعون الذين رأيتم (إذا قال ثم الية

فاحذروهم) . الله سمى
ٌع الكـفـار مأـظـاهر كـفـر عـلـى فالجماع مـأـن وـهـو ـظـاهر، إجـمـا

ـضـوئها ـفـي وتفـهـم المتـشـابهات، إلـيـه ـتـرد اـلـتي المحكـمـات
ٍد وليس العلم، أهل وعبارات الحاديث هذا، عكس يزعم أن لح

ًا أن فيدعي ـن العلم أهل مأن طائفة نقله على يتتابع إجماع يمـك
لـحـديٍث ـخـاطئ بفهم يعارض الذي المتشابه قبيل مأن يكون أن

ٍد عـلـى يـخـف ـلـم الـصـحيحين ـفـي مأـخـرٍج ـهـذا حـكـى مأـمـن أـحـ
الجماع.
: السادس المر

ًا ـحـاول – عنـه الـلـه عفـا – الورـقـات كاتب أن يـخـرما أن جاـهـد
، مأعيـنـة مأـسـألة ـفـي ـخـاص بعـضـها ، مأوهومأة بنقولت الجماع
ًا إلـيـه ذـهـب مـأـا عـلـى يدل ل وبعضها ًا ينـقـل وـلـم ، مأطلـقـ حرـفـ

ًا ٍد عن واحد ـفـي تقرـيـره فـيـه يـقـّرر الثـقـات العـلـم أـهـل مأن أح
ً الخلفا يجـعـل أن يرـيـد وـكـأنه المظاهرةا) ، (ضابط عـلـى دليل

. كلمأه صحة
وأن ، المزـعـوما الخلفا ـهـذا بوـجـود كلمـأـه ـصـحة ـسـلمنا وـلـو

الـسـنة علـمـاء إـلـى وانظر ، بالدلة العبرةا فإن ، يصح ل الجماع
!!. قوٍل أي على
ً كان هذا أـسـأل (وقـفـاته) ، عـلـى وقـفـاتي أذكر أن قبل مأدخل
ًا كتبت مأا يجعل أن تعالى الله ينـفـع وأن ، الكرـيـم ـلـوجهه خالص

. مأحمد  على الله وصلى ، قرأه مأن به
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الولى الوقفة
: المقدمأة في قال

ًا رأيت فقد( أعععان من كفر في " التبيان بعنوان كتاب
لهععداه- اللععه وفقععه – الفهععد ناصععر " للخأ المريكععان

دفعععت الععتي والعجلععة الحماسإععة روح فيععه فوجععدت
) .والضاطرابات التناقضات في الوقوع إلى بكاتبها
: قلت

أـعـان مـأـن بكـفـر ـقـولي والعجلة الحماسة بروح يقصد كان إن
فصلت وقد ، السلما علماء قول فهذا ، المسلمين على الكفار

مـأـا فيلزمأـهـم ، هذا في وأزمأانهم مأذاهبهم اختلفا على أقوالهم
(العجلة) . الحماسة) و (روح مأن يلزمأني
ـاب الله عبد بن سليمان الشيخ ألف وقبلي ـيالدلئال( كـت ) ـف

سإبيل( كـتـاب ـفـي ـعـتيق ـبـن حـمـد الـشـيخ وبـعـده ، ـهـذا مأثل
ـدهم ) ،والفكععاك النجععاة ـن الشــيخ وبـع ـاز اـب ـي ـب نقععد( ـف

ـقـرروا مـأـا هـنـا ـقـررت وقد ، العلم أهل مأن ) وغيرهمالقومية
ًا؟!. والعجلة الحماسة روح أخذتهم فهل ، هناك أيض

ًا كان الله (الكاتب) هداه فليت أقــوال في برأيه وصّرح شجاع
اـلـتي وـهـي ، الـبـاب هذا في أقوالهم نقلت الذين العلما الئمة
!! . قال بما أجلها مأن رمأاني

====================
: قال ثم
ًا الفطععن للقععارئ أظهععر أن اخععترت لععذا( مععن شععيئ

هنات من الكتاب في ما على يهتدي وبها ، التناقضات
كلمععه عليععه الختيععار وقععع والذي ، ومخالفات وزلت

).بلتعة أبي بن حاطب حديث حول
: قلت

والهـنـات اـلـزلت ـصـاحب مـأـن – الفـطـن للـقـاريء – وـسـأبين
ًا حاطب حديث يختر لم والرجل (الكذبات) ، و والمخالفات عبث

ـي المسألة هذه في العواما بين يروجها التي بضاعته لن بل ، ـه
قـمـت وـقـد ، ـحـاطب ـحـديث مأن استنبطها الشبه مأن مأجموعة

البضاعة مأن الحديث) فأفلس بهذا الستدلل (شبهة على بالرد
!!. الورقات بهذه يستردها أن فحاول ،

====================
: قال ثم
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وأهلععه الكفععر مععن الععبراءة أن – القععارئ - أيها اعلم(
النبويععة والحععاديث القرآنية اليات تواترت قد عقيدة

- نععرى وللسإععف – ذلععك ومععع وتأكيععدها تقريرهععا في
ًا : قععال أن ... إلى فيها مقصرين المسلمين من كثير
كتععاب علععى الععرد أن ظععان يظععن أل أرجععو هععذا فبعععد

حاطب حديث حول المتناقض كلمه ومناقشة التبيان
ل مععا هععذا ) كل ( أمريكععا الكفععر أما عععن الععدفاع يعني
صععباح عليهععا اللعه أدعععو بعل بعراء منعه وأنعا ظنه يصح

فععي المسععلمين وإيععذائاها وظلمهععا لكفرهععا مسععاء
ًا – ليعلععم . ثععم ومغاربها الرض مشارق ل أنععي – أيضعع
بالدلعععة حعععراما هعععي بعععل الكفعععار مظعععاهرة أجعععّوز

) .المتكاثرة
:  قلت
ّ ًا – لنا أخرجت فهل ًا أو  رسالة – مأشكور ًا أو كتاب ًا أو بحث أو بيان
ـد الكفر (أما مأوالةا مأن المسلمين فيها تحذر نشرةا ـا) وـق أمأريـك

ًا الفتنة هذه الزمأان هذا في الناس خبطت ـقـد وأـنـك ؟.خصوصـ
ًا نرى( قلت وقلت ) ،فيها مقصرين المسلمين من كثير

بالدلععة حععراما هععي بععل الكفععار مظععاهرة أجععّوز ل(
) ؟.المتكاثرة

مأـع المأـر هـذا فـي التقصـير تـرىَ وأنت السكوت يسعك فهل
التحريم؟. (المتكاثرةا) على بالدلة علمك

عـلـى الـسـكوت فيـسـعك ، المأر هذا على السكوت وسعك إن
المـسـألة ـهـذه في العلماء قول فيه نقل  الذي(التبيان) كتاب
(التبيان) كتاب على السكوت يسعك لم وإن ، بجديد يأت ولم
أن أما ، الفتـنـة ـهـذه في الناس تقصير على السكوت يسعك لم

نعلمه؟. ل مأا ذلك وراء
ًا تكتب لم أنك العجيب مأن ، ذـلـك مـأـن المـسـلمين لتحذير شيئ
ًا كتبـتـه إنما أسطر بضعة في هنا كتبته ومأا – نفـسـك ـعـن دفاـعـ
ًا  ل–(أمأريكا)  مأع أنك بك يظن لئل . للمسلمين تحذير

آل الرحـمـن عـبـد ـبـن اللطيف عبد الشيخ كلما نقلت كنت وقد
– 2  ص(التبيان) ـفـي ـصـفحة أول ـفـي الـلـه رحـمـه الـشـيخ
: الشيخ قال حيث –الله هداه الكاتب هذا مأثل بوجود لعلمي

، المسألة هذه في اللبس كشف عن السكوت يرىَ " وأكثرهم
ـتي ـا اـغـتر اـل ـا وـضـل ، الـجـاهلون بـه وطريقععة ، الـكـثرون بـه

هععذا اسإععتحله مععا تخععالف المة وعلماء والسنة الكتاب
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الفتنععة هععذه فععي والعععراض ، السععكوت مععن الصععنف
معن علعى الععتراض في ألسنتهم وإعمال ، العظيمة

".ولدينه ولكتابه لله غار
سلم حيث – الله  هداه–(الكاتب)  هذا مأن حصل مأا عين وهذا

مـأـن مأـنـه يـسـلم وـلـم ، النصارىَ و اليهود تولوا الذين لسانه مأن
. المستعان والله ، ولكتابه لدينه و لله غار
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الثانية الوقفة
: 2الثاني الفصل في قال

:    القصة من مستنبطة فوائاد"
الصحيحين في ألفاظه جمع بعد – حاطب حديث في

: يلي ما الفوائاد من– 
الله رسإول أن من صراحة يدل ما الحديث في / أن1

الله رضاي –الخطاب بن عمر يقر لم وسإلم عليه صله
من يتضح وذلك قال ما حاطب في قوله على – عنه

: أوجه
الله رسإول قال البخاري ألفاظ أحد في أن-1

إل له تقولوا ول :" صدق وسإلم عليه الله صلى
ًا "  خير
في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أنب-

ًا وصفه عمر على رد الصحيحين بأنه بالنفاق حاطب
ًا شهد ويؤكد له إقراره عدما على يدل وهذا ، بدر
 وهو ، يليه الذي الوجه ذلك
ًا بكى – عنه الله رضاي – عمر  أنج- : فقال نادم

ذكر وقد ، البخاري في ) كما أعلم ورسإوله (الله
. راجع منافق بقوله أخطأ عمر أن تيميه ابن

".. ) 7/523( الفتاوى مجموع
: قلت
ولذلك – بينهما (الكاتب) التفريق يحسن لم أمأران هاهنا
المظاهر حكم (استنباط وهو – سيأتي كما علي للكذب اضطر
عنه) .  الله رضي حاطب (حكم تقرير و الحديث) ، مأن للكفار

(الكاتب) وهذا ، آخر شيء والثانية ، شيء الولى والمسألة
(حكم عن الكفر نفي إلى هنا فذهب ، المأرين بين خلط

وللتفريق حاطب) ، عن (الكفر نفي على للكفار) بناء المظاهر
: التي بالمثال سأمأثل الحكمين هذين بين
ً أن لو فقال ، ريبة مأوضع وفي خلوةا في امأرأةا مأع وجد رجل
، الله رسول : (يا وسلم عليه الله صلى للرسول الصحابة أحد
: مأا فقال الرجل هذا الرسول فسأل الزاني) ، هذا نرجم دعنا

. لكان – الزنى دون هو مأما – وكذا كذا فعلت ولكنني زنيت
: أمأرين يستنبط أن الحديث هذا في للناظر

. حاطب حديث روايات بعض فيه ذكر الول الفصل  2
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صلى الرسول لن ، الرجم المحصن الزاني حكم : أن الول
رتب حيث ، كلمأه على الصحابي هذا أقر وسلم عليه الله

(الزنى). الوصف (الرجم) على الحكم
فعله حقيقة شرح لما لنه ، يزن لم الرجل هذا : أن الثاني

الزنى. دون أنه تبين
هذا عن الزنى نفي على بناء للزاني الرجم حكم نفى فمن

للكاتب. حصل كما المأرين بين خلط فقد الرجل
مأع ، وحاطب ، عمر كلما فإن ، الحديث هذا في الحال وهكذا

المتقرر أن على يدل ، له وسلم عليه الله صلى الرسول إقرار
على ويدل ، كافر المسلمين على للكفار المظاهر : أن عندهم

سيأتي كما – المظاهرةا عدما هي حاطب فعل حقيقة أن
.  – الله شاء إن (الكاتب) علي كذب رد في تفصيله

ًا هذا علمت إذا : جيد
عن الكفر نفي في هو إنما (الكاتب) هنا كلما أن لك ظهر

(التبيان) كتاب في قررته مأا وهذا ، عنه الله رضي حاطب
للكفار المظاهر عن الكفر نفي في ل ، الله شاء إن سيأتي كما

مأعصية حاطب فعل ظاهر كان لو أنه المعلوما فمن وإل ،
هذا عمر قال لما ونحوهما الخمر شرب أو كالزنى وكبيرةا
.  الردةا نفسه عن حاطب نفى ول ، القول

ٍه ومأن ، وجه مأن هذا : آخر وج
عمل حقيقة بأن قال مأن رأي على حتى له يتجه ل كلمأه فإن

في الكلما (الجنس) غير في الكلما لن ، وردةا كفر حاطب
على هو ) إنماالتبيان( في الذي الستدلل ووجه (العين) ،

(المظاهرةا) ، هو الذي الوصف (الكفر) على وهو الحكم ترتيب
(حاطب)  على نفسه الحكم تحقيق على الستدلل وجه وليس

: أمأرين لحد يتخلف قد المعين على الحكم تحقيق لن ،
ًا ليس نفسه الفعل : كون الول كما – التحقيق عند – كفر

ًا ليس حاطب فعل أن يرجح مأن يراه . كفر
كما ، وقوعه مأن تمنع مأوانع لوجود تخلف الحكم : كون الثاني

. كفر حاطب فعل أن يرجح مأن يراه
ولم يكفر لم عنه الله رضي حاطب أن يرون الرأيين وأصحاب

، المرتدين أحكاما وسلم عليه الله صلى الرسول عليه يجر
مأوانع ولوجود ، الول الرأي أصحاب عند الفعل شروط لتخلف

. الثاني الرأي أصحاب عند

11



في عنه الله (حاطب) رضي وقوع هنا نفى إنما والكاتب
الشأن وإنما ، عليه مأعه نتفق مأا (الكفر) وهو هو (الحكم) الذي

هو الذي الوصف (الكفر) على هو الذي الحكم ترتيب في
الصحابة عند مأتقررةا أنها الحديث أظهر (المظاهرةا) والتي

مأزيد وسيأتي ، عليها وسلم عليه الله صلى الرسول وأقرهم
. القادمأة الوقفات في تعالى الله شاء إن بيان
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: الثالثة الوقفة
: قال ثم
ًا أن( الكفري الضابط ذكر – عنه الله رضاي – حاطب

ًا فعلت :" وما قال أنه وذلك الكفار إعانة في ول كفر
ًا رسإول " وأقره السإلما بعد بالكفر رضاا ول ، ارتداد

الكفري الضابط هذا على وسإلم عليه الله صلى الله
ًا كان لو حاطب فعل أن ؛ إقراره ووجه نفعه لما كفر
لذلك نفعه قد حاطب وكلما ، به اعتذر الذي كلمه
:" إنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عقبه قال

أن فلو   ، بالمثال يتضح الوجه هذا " ولعل صدقكم
ذلك أفعل : لم قال ثم غيره عبد أو الله سإب رجلً
ًا ًا ول كفر ؟ عذره ينفعه أكان ، بالكفر رضاا ول ارتداد

ًا فعل لنه كل ًا أمر ) فتأمل كفري
: قلت

: وجوه مأن هذا على والكلما
 : الول الوجه

كفر رد وهو ، المرجيء لهذا بالنسبة الفرس مأربط هو هذا أن
بالكفر) ، (الرضا (العتقاد) و إلى للكفار والمناصر المظاهر

حصون لدك قامأت صليبية حملة أن لو مأذهبه فعلى لذلك
ًا واستأجروا الرض في وأهله السلما ًا) ليقود (قائد هذه مأسلم
بل ، بالكفر يرض لم لنه مأؤمأن فإنه المسلمين على الحملة

تتعجب ول  ،3(المال) أجل مأن المسلمين ضد الحملة هذه قاد
النخعي قال حتى السلف به بلي فقد ، الخبيث المذهب هذا مأن

فتنة مأن المأة هذه على أخوفا المرجئة : " لفتنة الله رحمه
سابري" . ثوب مأن أرق الدين المرجئة تركت ، الزارقة
مأذهبهم ينسبون العصر هذا (المرجئة) في أن والنكى والشد
في الباطل مأذهبه المرجئ هذا نسب بل ، السلف إلى الخبيث

: قال حينما وسلم عليه الله صلى الرسول إلى المتقدما كلمأه
الضابط هذا على وسلم عليه الله صلى الله رسول وأقره"

رد في هذا المرجئة قول إبطال على والكلما " ، الكفري
ظهرت وقد ، يطول العتقاد إلى والعملية القولية المكفرات

قّرر كما – مأنها والتي المذهب هذا فروع بعض لك ذكرت أن سبق وقد  3
رد في ! ويكفي يكفر ل فإنه الدنيا أجل مأن للصنم سجد مأن أن – أحدهم

. فروعه بيان قوله

13



، فتراجع هذا مأذهبهم إبطال في – الحمد ولله – كثيرةا مأؤلفات
المستعان. والله

 : الثاني الوجه
ًا صاحبه كان لو حتى مأجرد بالكفر) كفر (الرضا أن في قاعد
في الكفر فمناط ، الكفار على المسلمين ناصر ولو بل ، بيته

فقد المسلمين على ناصرهم فمن ، العمل نفس هو المظاهرةا
رضي مأن أن كما ، – الكفر يرض لم ولو – الفعل بهذا كفر

، – المسلمين على الكفار يظاهر لم ولو – كفر فقد بالكفر
اعتقادي. ناقض والثاني ، عملي ناقض فالول

: الثالث الوجه
ـسـواء – كلـهـا والـقـوال العـمـال نـعـد أن يصح القول هذا على
ـو لننا ، السلما نواقض مأن – مأباحة أو مأحرمأة أو واجبة كانت ـل
كفـري باعتقـاد اقـترنت إذا بها التكفير : ضابط لقلنا عنها سئلنا

الـضـابط بـهـذا للكـفـار بالمظاهرةا اختصاص فل ، بالكفر كالرضا
ًا عتبارها ل وجه ول ، ، هنا السلما. نواقض مأن ناقض

 : الرابع الوجه
ًا أن ًا السلما يتركوا لم والمرتدين الكفار مأن كثير ول لـه بغضـ

ًا رغبة تركوه وإنما ، السلما بعد بالكفر رضا ول ، لدينهم سخط
ـة أو ـا ، رهـب ِلَك تـعـالى ـقـال كـم َذ ّنُهُم ( َأ ّبوا ِبعع َتَح َة اسْإعع َيععا ْلَح ا

َيا ْن ّد َلى ال َأّن اْلِخَرِة َع ّلَه َو ْلَقْومَا َيْهِدي ل ال َكععاِفِريَن) ا ْل ا
ـوله في السلما بعد الكفر سبحانه الله ) . فعلل107(النحل: ـق

اـسـتحبوا ـبـأنهم (ذـلـك هـنـا إيمانه) بقوله بعد مأن بالله كفر (مأن
وفـي ، السـلما أبغضـوا أو بالكفر رضوا بأنهم ل الدنيا) ، الحياةا
وـسـلم علـيـه الله صلى رسول أن هريرةا أبي عن مأسلم صحيح

ًا بالعمال ( بادروا قال الرـجـل يـصـبح ، المظلم الليل كقطع فتن
ًا فيها ًا ويمسي مأؤمأن ًا يمسي أو كافر ًا ويـصـبح مأؤمأـنـ ـيـبيع ـكـافر
بعــرٍض لدينه بيعه بسبب كفره فجعل ) ، الدنيا مأن بعرض دينه
. بالكفر رضاه بسبب ل ، الدنيا مأن

 : الخامس الوجه
َيا تعالى قوله هو المظاهر كفر دليل أصل أن َها (  ّي أ

ِذيَن َ ّل ا
ُفْنوا ُفْذوا ل آمَأ ّتِخ َد َت ُفْهو َي ْل ّنَصاَرىَ ا َء َوال َيا ِل ْو ُفْهْم َأ ُفْض ْع ُفْء َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ َومَأْن َب

ُفْهْم ّل َو َت ُفْكْم َي ْن ُفْه مِأ ّن ِإ ُفْهْم َف ْن ّلَه ِإّن مِأ ِدي ل ال ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن ا ّظا َتَرىَ ، ال َف
ِذيَن ّل ِهْم ِفي ا ِب ُفْلو ُفْعوَن مَأَرٌض ُفْق ِر ِهْم ُفْيَسا ُفْلوَن ِفي ُفْقو َأْن َنْخَشى َي

َنا َب ٌةا ُفْتِصي ِئَر هؤلء مأظاهرةا سبب أن سبحانه الله ) فذكر َدا

14



أو ، بالكفر رضوا أنهم ل ، الدائرةا يخشون أنهم هو للكفار
في ذكرتها التي الدلة باقي وكذلك ، السلما أبغضوا

و (تولي) الكفار نفس على مأعلق فيها الكفر  فإن(التبيان)
). بكفرهم (الرضا على ل (مأناصرتهم) ،

 

: السادس الوجه
ينقل لم لذلك ، السنة أهل عن يعرفا ول مأبتدع، القول هذا أن

حكم في كلمأهم كثرةا على ـ علمائهم مأن أحد (الكاتب) عن
بكفرهم). وقد (الرضا التكفير ضابط أن ـ الكفار مأظاهرةا

تبين التي العلم أهل عن النقول  عشرات(التبيان) في نقلت
، كفر المسلمين على وإعانتهم الكفار مأظاهرةا مأجرد أن

اشتراط في شبهته رد على ينص مأما – هنا بعضها وسأذكر
: – الرضا
) :8 / 10 (الدرر الله رحمه الوهاب عبد بن مأحمد الشيخ قال

أـشـرك : إذا الـصـالح المـسـلم تكفـيـر عـلـى الدلة أن "واعلموا
لععم ولععو – الموحدين على المشركين مع صار أو ، بالله

، رسوله وكلما ، الله كلما مأن ، تحصر أن من أكثر – يشرك
" . كلهم العلم أهل وكلما
/8( الـشـيخ آل الرحـمـن عـبـد ـبـن اللطـيـف عـبـد الـشـيخ قال  
396: (

يععأتيه لكن ، التوحيد ويحب ، الشرك يكره قد والمرء"
وتععرك ، الشععرك أهععل من البراءة عدما جهة من الخلل
ًا فيـكـون ، ونصععرتهم التوحيععد أهععل موالة ـ ـواه مأتبـع ، لـه

ً ًا ، بـنـاه ومـأـا ديـنـه تـهـدما شعٍب في الشرك مأن داخل مـأـن تارـكـ
ً التوحيد ًا أصول فل ، ارتضاه الذي إيمانه مأعها يستقيم ل ، وشعب

ّواه أنشأه مأن لجلل يوالي ول يعادي ول ، لله ويبغض يحب ـ وـس
". الله إل إله ل : أن شهادةا مأن يؤخذ هذا وكل ،

السـنة أهـل عـن (الـدفاع فـي عـتيق بـن حمـد الشـيخ وقـال
 :31 والتباع) ص

، المسلمين عورات على ودللتهم ، المشركين مأظاهرةا " إن
ـهـذه ـكـل ، علـيـه ـهـم بـمـا رـضـي أو ، بلـسـان عنـهـم اـلـذب أو

فـهـو – الـمـذكور الكراه غير مأن – مأنه صدرت فمن ، مأكفرات
ــد ويحععب الكفععار يبغععض ذلععك مععع كععان وإن ، مأرـت

" . المسلمين
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: السابع الوجه
ًا : (إن قوله أمأا كلمه ...الخ الكفري الضابط ذكر حاطب

: وجوه مأن ) فرده
– الـكـاتب (الـضـابط) أخرـجـه ـهـذا فاستنباط ، : بالمنع الول

أـهـل علـمـاء مـأـن ـقـاله مأن فليذكر وإل ، كيسه مأن – الله هداه
. والجماعة السنة

ًا فإن ، الضابط هو هذا بأن له : بالتسليم الثاني " ـقـال حاطب
ًا فعلععت ومععا ًا ول كفععر بعععد بععالكفر رضاععا ول ، ارتععداد

المـجـرد (الكـفـر ـبـالكفر) عـلـى (الرضا عطف فقد " ،السإلما
ـدل مأما ، الصل في المغايرةا يقتضي والردةا) والعطف ـى ـي عـل

: الكـفـر أمأرـيـن تحتـمـل المـسـلمين عـلـى الكـفـار مأـظـاهرةا أن
نفاهـمـا بالكفر) . وـقـد (الرضا المركب الكفر وتحتمل ، المجرد

؟. أوله يأخذ ولم الضابط آخر أخذ فلماذا ، نفسه عن
ً أن فـلـو   ، بالمثال يتضح الوجه هذا ولعل"  : قوله الثالث رجل

ًا ذلك أفعل : لم قال ثم غيره عبد أو الله سب ًا ول كـفـر ـداد ارـت
ًا فـعـل لنـه كل ؟ عذره ينفعه أكان ، بالكفر رضا ول ًا أمـأـر كفريـ

" . فتأمأل
:  قلت
: مأسألتان هاهنا

-المظاهرةا.1
حاطب. -فعل2

الكفر غير تحتمل ل فهي المظاهرةا : وهي الولى المسألة أمأا
، مأرـتـد ـكـافر فـهـو المـسـلمين على الكفار ظاهر فمن ، والردةا

المسألة هذه في بالتفصيل العلم أهل وأقوال الدلة ذكرت وقد
.  فلتراجع(التبيان) كتاب في

أن يحتـمـل : فـظـاهره حاطب فعل : وهي الثانية المسألة وأمأا
، ذـلـك غـيـر ويحتـمـل ، المـسـلمين عـلـى للكـفـار مأظاهرةا يكون

، فعله حقيقة وعرفا فأجابه وسلم عليه الله صلى النبي فسأله
ـسـيأتي - كـمـا الـعـذر ـهـذا نفـعـه وغيرـهـا المظاهرةا احتمل فلما

ًا ذكرت وقد – الله شاء إن تفصيله حاطب فعل حقيقة أن سابق
ـعـن نفاـهـا اـلـتي وـهـي ، المـسـلمين على المظاهرةا مأن ليست
يــبين الذي المثال فعله. و حقيقة وببيان عنه الكفر بنفي نفسه
ًا أن : لو ذلك مـأـن نـحـوه أو الخـمـر ـشـرب عنه الله رضي حاطب

ًا ذلك أفعل لم:  يقول أن له كان مأا ، المعاصي ًا ول كفر ـداد ارـت
حيـث هـذا فعلـه بخلفا ، كـبيرةا ذلـك . لن ؟ بـالكفر رضـا ول
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نفاـهـا مأا وهي المسلمين على الكفار مأظاهرةا شبهة فيه كانت
نفسه. عن

:  ذلك ويوضح
ـعـامألهم ـبـدر ـيـوما المـسـلمين مـأـن الكـفـار مـأـع قاـتـل مـأـن أن

قتـلـوا كاـلـذين الكـفـار مأعامأـلـة وـسـلم علـيـه الله صلى الرسول
ل مأـظـاهرةا ـهـذا عملـهـم لن وذـلـك ، كالعـبـاس أـسـروا أو مأنهم
عمل بين وبالجمع ، يسألهم أو ، مأنهم يستفسر فلم ، فيها لبس

يتـضـح حاطب مأع وعمله ، مأعهم وسلم عليه الله صلى الرسول
. والحكمين ، الفعلين بين الفرق
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الرابعة الوقفة
: قال

ًا ليس أنه لك اتضح الثاني الوجه تبين فإذا( متقرر
عند ول بل كفر الكافر إعانة مطلق أن حاطب لدى

هذا على أقره لذلك وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
مباحث[كذا]  خلخلت في كاف الوجه . وهذا الضابط

) .الكتاب هذا
: قلت
الوقفة المبتدع) في الموهوما (ضابطه مأناقشة  سبق: أولً
مأن بضابٍط  يزعم  كما–(خلخل)  كيف وانظر ، فراجعه ، الثالثة

وعمل والسنة القرآن على المبني الكتاب  مأباحث–(كيسه) 
العلم!!! . أهل وأقوال والجماع الصحابة

ًا ًا يكن لم : لو ثاني على الكفار إعانة أن حاطب عند مأتقرر
ولما ، عنه والردةا الكفر نفي إلى احتاج لما كفر المسلمين

كغيرها مأعصية المأر كان بل ، قتله وطلب بالنفاق عمر اتهمه
. المعاصي مأن

ًا لن ، كلمأي على يدل الضابط على إقراره : أن ًثالثا حاطب
ًا فعلت ما( قال ًا ول ، كفر رضاا ول ، ديني عن ارتداد

أن ولول ، عنه الجميع فنفى ) ،السإلما بعد بالكفر
والكفر ، المجردةا : الردةا المأور هذه تحتمل للكفار المظاهرةا

. نفسه عن كلها نفاها بالكفر) لما (بالرضا المركب
ًا والخامأس الرابع في ذكر ثم يكفر لم وأنه حاطب عن كلمأ

، بجديد يأت  فلم(التبيان) كتاب في قررته مأا وهذا ، بفعله
. علّي أكاذيبه مأناقشة في كله هذا على الكلما وسنرجيء
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الخامسة الوقفة
: الثالث الفصل في قال ثم
ًا ليس حاطب فعل أن العلماء من فهم من ذكر( كفر

ذكر في أسإتطرد لن : الكفر يفعل لم مثله فعل ومن
ًا بعضهم على أقتصر بل العلماء هؤلء )للختصار طلب

وعبد تيمية وابن الشافعي عن نقول ثلثة ذكر  ثم–
: قال ثم – الشيخ آل اللطيف

الخأ فعل كما الباطل أهل من هؤلء هل أدري فل
حديث على الكلما طليعة في قال لما الفهد ناصر

الحماسإة هو أما ) ؟ …الباطل أهل : ( احتج حاطب
) .. ؟ المنضبطة غير

: قلت
ّبس وقد القراء على الفصل هذا في – الله  هداه–(الكاتب)  ل
:  وجوه أربعة مأن

: تلبيسه من الول الوجه
أنني  يظن– (التبيان) يقرأ لم مأمن – هذا فصله يقرأ مأن أن
ينقضه هنا ها فهو ، كفر حاطب فعل أن على الجماع ذكرت قد

!! . النقول بهذه
سيأتي كما – الولى الثلثة الوجوه في رجحت قد أنني والواقع

ًا ليست حاطب فعل حقيقة أن – الله شاء إن مأا وهو – كفر
.  – الفصل هذا في الكاتب أعاده

فعل في اختلفوا العلم أهل أن الرابع الوجه في وذكرت
.  ؟ ل أو كفر هو (حاطب) هل

إل الثالث فصله (الكاتب) في هذا به جاء الذي الجديد فما
النقول هذه بمثل قولي نقض أنه القاريء وإيهاما التلبيس إرادةا

!فكان العلم أهل لكلما فهم وعدما مأنه بلدةا تكون أن إل ؟
آخر!!. عمل عن له ويبحث لصحابها الكتابة يترك أن له الولى

: تلبيسه من الثاني الوجه
على يوافقونه العلماء هؤلء أن يظن كلمأه يقرأ مأن أن

حقيقة في وهم ، الكفار مأظاهرةا حكم في الرجائي ضابطه
ل أشبهه ومأا خاصة حاطب فعل عن يتكلمون إنما هنا قولهم

في  الشيخ وآل تيمية لبن نقلت فقد وإل ، المظاهرةا حكم عن
ًا(التبيان) ًا  كلمأ اشتراط في الرجائية شبهته رد في قاطع
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مأن بردةا حكموا فقد ، 4للكفار المظاهر بالكفر) لتكفير (الرضا
ًا وإليك ، بكفرهم يرض لم وإن الكفار ظاهر نقلت مأما بعض
: هناك
) :530 / 28  (الفتاوىَ  الله رحمه السلما شيخ قول
العسكر أمأراء مأن – التتار إلى يعني – إليهم قفز مأن "كل
شرائع عن الردةا مأن وفيهم ، حكمهم فحكمه المأراء وغير

السلف كان وإذا ، السلما شرائع مأن عنه ارتد مأا بقدر السلما
ويصلون  يصومأون كونهم - مأع مأرتدين الزكاةا مأانعي سموا قد

مأع صار بمن فكيف ، المسلمين جماعة يقاتلون يكونوا ولم
ً ورسوله الله أعداء ؟" . للمسلمين قاتل
التتار مأع قاتل مأن (الفروع) أن في مأفلح ابن عنه نقل وقد
. الكراه ادعى وإن حتى مأرتد
بعسكر لحوقه بمجرد بكفره مأحكوما الكراه مأدعي كان فإذا

ًا المسلمين يقاتل بمن فكيف الكفار، ٍه غير مأن مأختار ثم ، إكرا
ل الكفر حكم كان بالكفر؟! وإذا يرض لم قلبه بأن يعتذر

عمن يسقط أل أولى باب فمن الكراه مأدعي عن يسقط
عدما تتضمن الكراه دعوىَ لن بالكفر، يرض لم قلبه أن يدعي
. وزيادةا الرضا
(اـلـدرر الشـيخ آل الرحمـن عبـد بـن اللطيف عبد الشيخ وقال

8 / 324 – 326: (
مأوالتهم في الشديد والتغليظ النهي مأن القرآن في جاء "ومأا

ثـبـات ول له استقامأة : ل الصول أصل أن على دليل ، وتوليهم
ـبراءةا وجـهـادهم وحربهم الله أعداء بمقاطعة إل له ، مأنـهـم واـل

عـقـد لـمـا تـعـالى ـقـال وقد ، وعيبهم بمقتهم الله إلى والتقرب
بعـض أوليـاء بعضهم الكافرين أن وأخبر المؤمأنين بين الموالةا

ُفْه ِإّل)  قال ُفْلو َع ْف ُفْكْن َت َنٌة َت ْت َْلْرِض ِـفـي ِف ٌد ا َفـَسـا ِبـيـٌر)(النـفـال: َو َك
،73الية مأن ـهـو الـكـبير والفـسـاد ، الـشـرك إل الفتنة وهل ) 

مـأـن الـقـرآن أحكـمـه مـأـا وقـطـع والـسـلما التوحـيـد عـقـد انتـثـار
ـعـن تنـهـى اـلـتي الـيـات بـعـض ذـكـر  ـثـم–.  ؟ والنظاما الحكاما

ـذه نفسه نصح مأن : فليتأمأل قال ثم – أولياء الكافرين اتخاذ ـه
العـلـم وأـهـل المفـسـرون قاله عما وليبحث ، الكريمات اليات

_ يتبين فإنه ، اليوما الناس أكثر مأن وقع مأا وينظر ، تأويلها في
عـن وسـكت ، جهـادهم تـرك مأـن تتناول أنها – وسدد وفق إن

جرـهـم أو ، ؟ أـعـانهم بمن فكيف ، السلم إليهم وألقى ، عيبهم
. عليهم مأا ويتركون ، لهم مأا ينقلون فإنهم ، الهواء أهل صنع مأن وهذا  4
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بالـعـدل فـضـلهم أو ؟ عليـهـم أثنى أو ، ؟ السلما أهل بلد على
ل علـى ؟ ووليتهـم ومأسـاكنتهم ديـارهم واختـار ؟ السـلما أه
ـالى قال ، بالتفاق صريحة ردةا هذا فإن ؟ ظهورهم وأحب ) تـع
ُفْـفـْر َومـَأـْن ْك ِْليـَمـاِن َي ْد ِبا َـقـ ِـبـَط َف ُفْه َح ُفْـلـ َو َعَم ُفْـهـ ِةا ِـفـي َو مـِأـَن اْلـِخـَر

ِريَن)(المائدةا: مأن ْلَخاِس )"5الية ا
ًا وقال ) :396 / 8( أيض

الخـلـل ـيـأتيه لـكـن ، التوحيد ويحب ، الشرك يكره قد "والمرء
أـهـل مـأـوالةا وـتـرك ، الـشـرك أـهـل مـأـن اـلـبراءةا عدما جهة مأن

ًا فيكون ، ونصرتهم التوحيد ً ، لهواه مأتبع في الشرك مأن داخل
ًا ، بناه ومأا دينه تهدما شعٍب ً التوحيد مأن تارك ًا أصول ل ، وـشـعب

ول ، لـلـه ويبـغـض يـحـب فل ، ارتضاه الذي إيمانه مأعها يستقيم
ّواه أنشأه مأن لجلل يوالي ول يعادي مـأـن يؤـخـذ هذا وكل ، وس
" . الله إل إله ل : أن شهادةا
ًا وقال ) :360 / 8 ( الدرر أيض

ًا أنواع تحته – الكفار يعني – وتوقيرهم "وتعزيرهم  : أيض
، ومأبانيه السلما أهل على ونصرتهم ، شأنهم رفع أعظمها
. ودونه المكفرات مأن وجنسه فهذا ، عليه هم مأا وتصويب

" . ونحوه الدواةا كلياقة ، الجزئية بالمأور التوقير مأن مأراتب
: هنا والمقصود

– عنده علم ل مأن – يوهم العلماء هؤلء (الكاتب) بذكره أن
نقلته الذي كلمأهم يذكر ولم ، المظاهرةا في مأذهبه على أنهم
. أصله عليه يهدما مأما

: تلبيسه من الثالث الوجه
فعل كما الباطل أهل من هؤلء هل أدري فل: "  قوله
على الكلما طليعة في قال لما الفهد ناصر الخأ

هو أما ) ؟ …الباطل أهل : ( احتج حاطب حديث
" .؟ المنضبطة غير الحماسإة
: وأقول

الفهم مأن الحد هذا إلى البلهة به بلغت !هل  الله سبحان يا
التلبيس؟. أراد ؟.أما
أعان من كفر في (التبيان هو الكتاب عنوان إن

يكفر لم مأن شبه هي ذكرتها التي والشبه ) ،المريكان
. الصليبية حملتهم في للمأريكان المظاهر
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الذين (الكاتب) وأشباهه هم أقصدهم الذين الباطل وأهل
المأريكان ناصر مأن تكفير إنكار على حاطب بحديث احتجوا

. المسلمين على الصليبية حملتهم في
ترك على حاطب بحديث والقرطبي الشافعي احتج فهل
ًا الكفار ناصر مأن تكفير خاصة مأسألة في ذكروه أو ، مأطلق
(الجاسوس) ؟. مأسألة وهي حاطب حالة بمثل
ترك في هذا حاطب بحديث تيمية ابن السلما شيخ احتج وهل
وقته؟. (التتار) في ظاهر مأن تكفير
تكفير ترك في حاطب بحديث اللطيف عبد الشيخ احتج وهل

وقته؟. (المشركين) في ظاهر مأن
ً نقلت قد أنني  يرىَ(التبيان) لكتاب الناظر إن – عنهما نقول

تنقض مأما المسألة هذه تقرير  في – القرطبي إلى بالضافة
التلبيس أراد ولكنه ، أساسه مأن وتبطله المرجيء هذا مأذهب

. الكلما هذا بمثل العواما وأشباه العواما على
: تلبيسه من الرابع الوجه

قرأ ومأن الباطل) ، بـ(أهل أقصد مأن يظهر الذي كلمأي بتر أنه
: وهو ، بهم المراد مأن له فسيتبين ينقله لم الذي كلمأي

ًا ليست الكفار مظاهرة بأن الباطل أهل " احتج كفر
قريش" . لكفار عنه الله رضي حاطب مأكاتبة بقصة

؟. التلبيس له ليطيب النقل بتر كيف أرأيت
على حاطب بحديث يحتجوا لم كلمأهم نقل الذين العلماء فإن

ًا ليست الكفار مأظاهرةا أن حاطب فعل أن رجحوا بل ، كفر
ٍر ليس المسلم الجاسوس مأسألة في كلمأهم مأعرض في بكف
قررته مأا وهذا ، مأحرما أو كفر المسلمين على تجسسه وهل
الشافعي قرره كما بكفر ليس حقيقته في حاطب فعل بأن

عن نفاها أنه إل المظاهرةا أمأره ظاهر كان وإن ، والقرطبي
، كتابي في رجحته مأا وهو ، النفي على الرسول وأقره نفسه
. فتأمأل
ل بكفر ليس عنه الله رضي حاطب فعل كون ترجيح أن واعلم

على للكفار المظاهر بأن يقول المرّجح أن على يدل
مأاذا يدري ل مأغفل إل يقوله ل هذا ، بكافر ليس المسلمين

اللطيف عبد والشيخ تيمية ابن السلما شيخ فإن ، يقول
ليس حاطٍب فعل أن رّجحوا قد هنا ذكرهم مأمن والقرطبي

كما المسلمين على الكفار ظاهر مأن بكفر يقولون وهم ، بكفر
. مأسألة وتلك ، مأسألة فهذه ) ،التبيان( في أقوالهم نقلت
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السادسإة الوقفة
: الرابع الفصل في قال

التبيععان كتععاب صععاحب ومغالطععات تناقضععات تجليععة(
:  حاطب حديث حول

: قععول الول : المععر الفهععد ناصععر الخأ / قععال الول
 –قععوله إلععى – أضاععرب : دعنععي الحععديث هععذا في عمر
عنععه اللععه رضاي – عمر عند المتقرر أن على يدل فهذا

وردة كفععر وإعععانتهم الكفععار مظاهرة أن والصحابة– 
: مغالطات الكلما هذا في ا.هع …السإلما عن

ًا هععذا كععون الولى: أن المغالطة  –عمععر عنععد متقععرر
رسإول لن حجة ليس لكنه كذلك فهو – عنه الله رضاي

 –سإععبق كمععا – عليععه أنكععر وسإععلم عليععه الله صلى الله
علععى أنكععر إذا وسإععلم عليععه اللععه صععلى اللععه ورسإععول
ً الصحابي ًا أو قول فكيف- بالجماع باطل فهو اعتقاد

ًا ؟ به -الحتجاج إذ
ًا – هذا أن : ذكر الثانية المغالطة عند متقرر – أيض

أهو ؟ الدعوى هذه برهان ما أدري ول الصحابة
الله صلى الله رسإول فإن كذلك كان لو ثم ؟ المبالغة

فدل قوله بطلن وبين عمر على أنكر وسإلم عليه
) . العتقاد هذا خطأ على

: قلت
ًا هذا كون إن( قوله : إن أولً رضاي عمر عند متقرر
أن عمر عند المتقرر بأن مأنه ) تسليمكذلك فهو عنه الله

ًا ويلزمأه ، كفر المسلمين على الكفار مأظاهرةا يكون أن أيض
ًا المأر هذا ًا. نفسه عن نفاه لنه حاطب عند مأتقرر أيض

أنكر وسلم عليه الله صلى الرسول لن حجة ليس قوله وأمأا
: ..الخ عليه
ًا هناك أن ذكرت أن سبق فقد ، للكفار المظاهر كفر بين فرق
بمثال ذلك على مأثلت وقد ، نفسه حاطب فعل حقيقة وبين

لي ونسب الفصل هذا في علي كذب الكاتب لن هنا سأعيده
: هذا بيان في تفصيل مأن بد فل ، أقله لم مأا

ً أن : لو سبق فيما قلت وفي خلوةا في امأرأةا مأع وجد رجل
وسلم عليه الله صلى للرسول الصحابة أحد فقال ، ريبة مأوضع

الرسول فقاما الزاني) ، هذا نرجم دعنا ، الله رسول : (يا
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– وكذا كذا فعلت ولكنني زنيت : مأا فقال الرجل هذا بسؤال
عنه ونفى قال مأا على الرسول . فأقره – الزنى دون هو مأما

: أمأرين يستنبط أن الحديث هذا في للناظر لكان ، الرجم
صلى الرسول لن ، الرجم المحصن الزاني حكم : أن الول

عليه ينكر ولم ، كلمأه على الصحابي هذا أقر وسلم عليه الله
الوصف. بهذا الحكم هذا تعليق

. يزن لم الرجل هذا : أن الثاني
ًا الرجم حكم رد فمن (المعين) هذا عن الزنى نفي إلى استناد

. أبطل فقد
: هنا وكذلك
ًا اتهامأه في عمر فكلما نفيه في حاطب وكلما ، بالنفاق حاطب
المظاهر أن لديهم المتقرر أن على يدل ، نفسه عن الردةا

فعله حقيقة فلن حاطب عن الكفر نفي وأمأا ، كافر للكفار
. سيأتي كما الكفار يظاهر لم أنه على تدل

ًا كان لو أنه المعلوما ومأن ونحوه الخمر كشرب بمعصية مأتهم
فدل ، نفسه عن الكفر ينفي أن احتاج ول بالنفاق عمر رمأاه مأا

. مأجرد كفر بذاتها المظاهرةا أن على كله هذا
مأن رأي على له يتجه ل الكاتب كلما أن ذكرت أن سبق وقد
على الحكم تحقيق لن وذلك ، كفر حاطب فعل بأن قال

: أمأرين لحد يتخلف قد المعين
ًا ليس نفسه الفعل : كون الول كما – التحقيق عند – كفر

ًا ليس حاطب فعل أن يرجح مأن يراه . كفر
، وقوعه مأن تمنع مأوانع لوجود تخلف الحكم : كون الثاني

. كفر حاطب فعل أن يرجح مأن يراه كما
ولم يكفر لم عنه الله رضي حاطب أن يرون الرأيين وأصحاب

، المرتدين أحكاما وسلم عليه الله صلى الرسول عليه يجر
مأوانع ولوجود ، الول الرأي أصحاب عند الفعل شروط لتخلف

. الثاني الرأي أصحاب عند
في عنه الله (حاطب) رضي وقوع هنا نفى إنما والكاتب

الشأن وإنما ، عليه مأعه نتفق مأا (الكفر) وهو هو (الحكم) الذي
هو الذي الوصف (الكفر) على هو الذي الحكم ترتيب في

الصحابة عند مأتقررةا أنها الحديث أظهر (المظاهرةا) والتي
تدل مأا وهي ، عليها وسلم عليه الله صلى الرسول وأقرهم

، العلم أهل إجماع عليه ويدل ، الخرىَ والنصوص اليات عليه
ًا ظاهرةا هذه والمسألة كله الكلما هذا فدل ، التأمأل عند جد
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، الجنس على الحكم بين يفرق ول يفقه (الكاتب) ل أن على
عن لنتفائه الجنس حكم نفى لنه ، العين على الحكم وبين

. سبق كما باطل وهذا ، المعين
ًا ًا – هذا أن : ذكر الثانية المغالطة( قوله : أمأا ثاني أيض

الدعوى هذه برهان ما أدري ول الصحابة عند متقرر– 
 .)؟

، الصحابة مأحضر في وحاطب عمر قول ذكرت أنني فبرهانها
عمر ينفرد وهل ، وسلم عليه الله صلى الرسول إقرار مأع

نقض أردت فإن ، ؟ المأر هذا بمثل الصحابة باقي عن وحاطب
ٍد عن ذلك خلفا فأثبت الدعوىَ هذه . الصحابة مأن أح
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السابعة الوقفة
: قال

: إقرار الثاني : المر الفهد الخأ / قول الثاني(
ولم ، عمر فهمه لما وسإلم عليه الله صلى الرسإول

 ا.هع حاطب عذر ذكر وإنما إياه تكفيره عليه ينكر
: يلي ما والمغالطات العي من الكلما هذا في

الله صلى الله رسإول أن : زعمه الولى المغالطة
. عمر أقر وسإلم عليه

لم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن سإبق وقد 
فعل أن ببيانه ذلك وأردف ، عليه أنكر بل يقره

 –الحسنات تكفرها التي الذنوب جملة من حاطب
لذا منه بدا ما على الفاروق ندما ثم ، – بدر كشهود
سإبق . وقد أعلم ورسإوله : الله وقال عينه دمعت

( الفتاوى مجموع ( راجع هذا في تيميه ابن كلما نقل
)).284/ 3( ) وانظر522 / 7

صلى الله رسإول قول أن : : زعمه الثانية المغالطة
على اطلع الله لعل يدريك : " وما وسإلم عليه الله
. حاطب عذر بدر.." هو أهل

بيان هذا بل ، حاطب عذر هو هذا فليس باطل وهذا
، مغفور ذنبه أن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول من
يا علّي تعجل " ل قوله هو حاطب عذر فإن وإل

في – الله رحمه – كثير ابن قال .."، الله رسإول
صلى الله رسإول قبل : ولهذا الممتحنة سإورة تفسير

ذلك فعل إنما أنه ذكر لما حاطب عذر وسإلم عليه الله
الموال من عندهم له كان ما لجل ، لقريش مصانعة
دعاه الذي هو بدر أهل من كونه فليس ا.هع والولد

دللت لمعرفة محتاجون نحن فكم ، الرسإالة لكتابة
 –تنبه . ثم ؟ موضاعه في لفظ كل نضع حتى اللفاظ

ًا أن هذا مقتضى أن – القارئ أيها عند كافر حاطب
ثم عمر أقر لنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ُد الباحث سإترى تغفل. فل – سإيأتي كما – يناقضه بع

هو لبدر حاطب حضور أن : زعمه الثالثة المغالطة
. كفر فعله أن مع ، تكفيره من المانع العذر
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إلى الشارة سإبقت وقد ، قبله الذي من أبطل وهذا
حمل يجوز ل ) : كما490/ 7( تيمية ابن قال ، رده

علم قد لما الكفر على – حاطب حديث أي – الحديث
)" ا.هع. بالتوبة إل يغفر ل الكفر أن

: قلت
ويتبين ، العجيب الشيء والفتراء الكذب مأن الكلما هذا وفي

: وجوه مأن
:  الول الوجه

) فيقالوالمغالطات العي من الكلما هذا في( قوله أمأا
، الواقع يغير ول ، الحقائق يقلب ل الكلما هذا مأثل : إن له

. والبرهان الحجة في الشأن وإنما
:  الثاني الوجه

وصف إلحاقه في عمر أقر وسلم عليه الله صلى الرسول أن
ًا يكون أن أنكر وإنما ، بالمظاهر النفاق والفرق ، كفر قد حاطب

عليها التمثيل سبق (الكاتب) وقد ذهن يحتملها ل المأرين بين
ًا . مأرار

:  الثالث الوجه
رسإول قول أن : : زعمه الثانية المغالطة( قوله أمأا
الله لعل يدريك : " وما وسإلم عليه الله صلى الله

قوله ) ثم. حاطب عذر بدر.." هو أهل على اطلع
هو لبدر حاطب حضور أن : زعمه الثالثة المغالطة(

). كفر فعله أن مع ، تكفيره من المانع العذر
:  قلت
الكلما هذا ذكرت فأين ، فاضح ، واضح ، صريح كذب فهذا
.  إلّي؟ نسبه الذي
عني المفتري هذا نقله مأا لي فأخرجوا أيديكم بين كتابي فهذا

.
ًا ليس حاطب فعل بأن صرحت وقد مواضاع في كفر

:
على الكلما ) أثناءالتبيان(  مأن59 ص ذكرته مأا مأنها-1

: " قلت حيث هذا حاطب حديث وهو السنة مأن الول الدليل
رضي حاطب عمل صورة مثل في يظن قد هذا كان فإذا
ًا خرج قد أنه مأع عنه الله عليه الله صلى الرسول مأع غازي

ًا ومأاله بنفسه وسلم ًا له مأناصر أعدائه على له ومأظاهر
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مأال ول بنفس ينصرهم ولم الكفار يظاهر ولم ، المشركين
فكيف ، قيل ما فيه فقيل هذا عمله احتمل ولكن ،

ً الكفار ظاهر بمن المسلمين على وأعانهم وظاهرهم فعل
الحديث" .  هذا في المذكورةا بالحكاما أولى أنه شك ل ،

، للكفار مأظاهرةا ليست عمله حقيقة بأن فيه صرحت فقد
!!. قيل مأا فيه فقيل ذلك عمله احتمل ولكن

الشبهة هذه على الرد مأن الول الوجه في ذكرته مأا - ومأنها2
:  قلت حيث

ًا : أن الثالث "المر ـا ـقـال عنه الله رضي حاطب فعـلـت : ومـأ
ًا ذلك ًا ول كفر ًا ول ديـنـي ـعـن ارتداد الـسـلما بـعـد ـبـالكفر رـضـ

ًا لديه تقّرر قد أنه على يدل .وهذا (كفر الكفار مأظاهرةا أن أيض
". .اهـ فعله حقيقة ذكر وإنما بالكفر) ، ورضا وردةا

، عـنـه للكفر نفي أنه على يدل فعله حقيقة ذكر : وإنما فقولي
لـمـن ذـلـك يـتـبين كـمـا للكـفـار مأظاهرةا ليست فعله حقيقة وأن
وـقـد والدراك، الفـهـم مـأـن نـصـيٍب أدنى له وكان النصافا مألك

: " قـلـت حـيـث الراـبـع اـلـوجه ـفـي الفعل حقيقة مأعنى وضحت
فعله حقيقة في لنه هكذا يكون : فإنما بكفر ليس قيل وإن

ًا ليعععس ًا ول للكفعععار مناصعععر علعععى لهعععم مظعععاهر
. "المسلمين

لـهـذا يـكـون فـهـل كـفـر ـحـاطب فـعـل حقيـقـة أن أرىَ كنت فلو
؟.  مأعنى الكلما

ًا ـشـهوده ـعـذره وإنـمـا كـفـر حاطب فعل أن أرىَ كنت ولو ـبـدر
ًا. لشهوده يكفر ولم كفر فعله حقيقة : إن لقلت بدر

: الثاني الوجه في - وقلت3
عليه الله صلى النبي بخروج يخبرهم المشركين كاتب لما فإنه

؛ مناصععرة ول لهععم مظععاهرة منه ذلك يكن ولم-  وسلم
تيـقـن وقد وسلم عليه الله صلى النبي مأع بنفسه سيقاتلهم لنه
.اهـ. –النتصار مأن

(ذـكـر ـقـولي مـأـن الول اـلـوجه في أجملته بما هنا صرحت فقد
. للكفار مأناصرةا ليس فعله) وأنه حقيقة

: الثالث الوجه في - وقلت4
مععن ليست مأـكـة لكـفـار عـنـه الـلـه رـضـي حاطب رسالة إن

شععيء فععي المسععلمين علععى لهم والعانة المظاهرة
اهـ.
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الرـسـول عـصـى ـقـد ـهـو بل:  الثالث الوجه آخر في - وقلت5
ـابته وـسـلم عليه الله صلى كععبيرة معصععية وهي ، لـهـم بكـت

اهـ. سإوابقه عنه كفرتها
بمـلـء وأـصـرح أـقـول أنني في الكلما هذا مأن أصرح يريد فهل

، المكـفـرةا المـظـاهرةا مـأـن ليست حاطب فعل حقيقة : إن في
. ؟ مأعصية وأنها

ًا : إن قلت أنني عني وجد فأين مـأـن مأنع وإنما بفعله كفر حاطب
ًا؟. حضوره تكفيره بدر

مـأـن الرـغـم علـى والفـتراء النقـل هـذا مـأـن أكذب رأيت فهل
؟. مأواضع في بخلفه تصريحي

ـبين ـفـإذا ـّي واـفـتراؤه ـكـذبه ـلـك ـت المغالـطـات ـهـذه ـفـي عـل
ردود لنـهـا علـيـه مـأـردودةا كلـهـا ذـلـك عـلـى ـفـردوده المزعومأة

ـعـاد ـثـم عـلـّي افتراه كذب هو وإنما أقله، لم لكلما ومأناقشات
وينقضه. ليرده

: الرابع الوجه
فــإن ، حاطب كفر ) هوالتبيان( في المقّرر بأن له سلمنا لو

ًا شهوده أن أذكر لم فإنني ، باطل هذا كلمأه مأن المانع هو بدر
ّفر هو بل ، تكفيره وأمـأـا ، بالمكاتـبـة إـثـم مـأـن ارتكـبـه لـمـا المك
حجــر ابن الحافظ ذكره (التأويل) الذي فهو التكفير مأن المانع

ديـنـه مأظـهـر الـلـه لن ـبـه المشركين انتفاع عدما مأن تيقنه وهو
فــي الوقوع مأن له مأانع حاطب لمثل فالتأويل ، رسوله وناصر
وـهـذا ، ـسـوابقه فكفرـتـه الثم وأمأا ، الثم في الوقوع ل الكفر
. ظاهر
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الثامنة الوقفة
ًا – قال ثم : – كذبه على مأستمر
ًا : أن الثالث : المر الفهد الخأ / قول الثالث(  –حاطب

ًا ذلك فعلت : وما قال – عنه الله رضاي ول كفر
ًا ًا ول ديني عن ارتداد . وهذا السإلما بعد بالكفر رضا

ًا لديه تقرر أنه على يدل الكفار مظاهرة أن أيض
فعله حقيقة ذكر ) وإنما بالكفر ورضاا وردة ( كفر

 ا.هع
كان لو : أنه وهي أل جلية مغالطة الكلما هذا في

ًا كتابة مجرد أن – عنه الله رضاي – حاطب عند متقرر
والرضاا الردة نفى لما بالكفر ورضاا ردة الرسإالة
 –الرسإالة كتابة مجرد لن بكتابتها إقراره بعد بالكفر

فائادة فما وردة كفر حاطب عند – الفهد زعم في
الرسإالة بكتابة أقر قد وهو بالكفر والرضاا الردة نفي
الله رضاي – إنه     بل بالكفر والرضاا الردة معناه التي

إقراره مع بالكفر والرضاا الردة نفى عنه- لما
تلزما ل أنه عنده متقرر أنه على هذا دل بالرسإالة

ًا غير من الكفار مساعدة مجرد وأن بينهما بالكفر رضا
ًا. ليس  .)كفر
: قلت
: وجهل كذب على مأبني هذا كلمأه

ًا كنت فقد أن لديه تقرر : "إنه قلت حيث كلمأي في دقيق
كفر الرسالة كتابة مأجرد : إن أقل ولم كفر" ، الكفار مأظاهرةا

. وردةا
ًا ذكرته مأا وهكذا لحاطب عمر رمأي على كلمأي عند أيض
. بالنفاق

: بقوله علي هذا كذب إلى فانظر ، ذكرته مأا لك تبين فإذا
عند – الفهد زعم في – الرسإالة كتابة مجرد لن(

) .وردة كفر حاطب
؟!. الكلما هذا قلت فأين

وـقـد ، ـهـذه المعيـنـة ـحـاطب مأـسـألة غير المظاهرةا مأسألة إن
فـعـل ـفـإن ، (الزـنـى) فراجـعـه بمـثـال ذلك على مأثلت أن سبق

، بالنـفـاق عـمـر رمـأـاه للكـفـار مأـظـاهرةا ـكـونه اشتبه لما حاطب
نفـسـه ـعـن ونفى ، ذلك عن وسلم عليه الله صلى النبي وسأله
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مـأـا وهي ، الكفار مأظاهرةا نفسه عن نفى أنه يعني وهذا ، الردةا
، والـثـالث الـثـاني الوجهين في كتابي في به وصرحت به صحت

ليـسـت ـحـاطب فـعـل حقيقـة أن إـلـى الول الوجه في وأشرت
ًا . وردةا كفر

ـة مأجرد : إن قلت أنني المفتري هذا يزعم فكيف رـسـالة كتاـب
مأبـنـي هنا فكلمأه هذا كتابي؟.وعلى في وجده ؟.أين وردةا كفر
. له وزن فل ، كذب على
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التاسإعة الوقفة
ًا – ذلك بعد قال ثم : – الكذب في مأستمر
ًا : إن الثاني : الوجه الفهد الخأ / قول الرابع( حاطب
هذا : ومع قوله إلى … أعان إنما – عنه الله رضاي– 

النبي بخروج يخبرهم المشركين كاتب لما فإنه كله
لهم مظاهرة منه ذلك يكن لم وسإلم عليه الله صلى

 ا.هع …مناصرة ول
ًا أن الوجه هذا ومعنى لنه الكفر في يقع لم حاطب

مناقضة الفهد الخأ يتناقض فههنا الكفار يظاهر لم
ثنايا في قرر أنه وذلك ؛ عينين ذي لكل مكشوفة

الله صلى الله رسإول أن – سإبق كما – الول الوجه
صار يعني حاطب تكفير على عمر أقر وسإلم عليه

ًا حاطب ًا أن ويذكر ، نفسه يناقض الن ثم كافر حاطب
ًا – يظاهرهم ولم الكفار يناصر لم ناصر يا لماذا – إذ

أقر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن ذكرت الفهد
)؟! حاطب تكفير على عمر

: قلت
: وجوه مأن هذا على والكلما
ًا أن الوجه هذا ومعنى: ( قولك : الول الوجه لم حاطب

أـنـك عـلـى ) ـيـدلالكفعار يظعاهر لعم لنه الكفر في يقع
ًا إن أقول وأنني هنا قولي فهمت لـنـه الكـفـر ـفـي يقع لم حاطب

أـقـول أـنـي عـنـي تنسب و علّي تكذب فكيف ، الكفار يظاهر لم
المتقدما؟. كلمأك في كفر أنه

ـوله الثععاني الععوجه الفهععد الخأ يتنععاقض فههنععا: ( : ـق
فععي قرر أنه وذلك ؛ عينين ذي لكل مكشوفة مناقضة

صععلى اللععه رسإععول أن – سإععبق كما – الول الوجه ثنايا
يعنععي حععاطب تكفيععر علععى عمععر أقر وسإلم عليه الله
ًا حاطب صار أن ويععذكر ، نفسععه ينععاقض الن ثم كافر

ًا ًا – يظاهرهم ولم الكفار يناصر لم حاطب يععا لماذا – إذ
عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول أن ذكععرت الفهععد ناصر

)؟! حاطب تكفير على عمر أقر وسإلم
: قلت

ًا رددت وقد ، رأسك في التناقض ، المـظـاهرةا حـكـم أن مـأـرار
ل المـظـاهر كـفـر عـلـى ـيـدل الحديث وكون ، حاطب حكم غير
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ًا أن مأنه يلزما (الزـنـى) ، بمـثـال ذلك على ومأثلت ، ظاهر حاطب
ـفـي عـمـر : ـقـول الول المعر: "  الول الوجه في قلت وقد
: فـقـد رواـيـة وـفـي ، المـنـافق هذا أضرب  : دعني الحديث هذا
: وسلم عليه الله صلى الرسول قال أن : بعد رواية وفي ، كفر

ًا شهد قد أوليس وـظـاهر نـكـث ولكـنـه : بـلـى عـمـر ؟. ـقـال بدر
. عليك أعداءك

والـصـحابة عـنـه الله رضي عمر عند المتقرر أن على يدل فهذا
ـم ، السلما عن وردةا كفر وإعانتهم الكفار مأظاهرةا أن يـقـل وـل

ًا رأىَ لما إل الكلما هذا الكفر." . ظاهره أمأر
: بدقة كلمأي اقرأ
أن والـصـحابة عـنـه الـلـه رـضـي عمر عند : " المتقرر قلت فقد

". السلما عن وردةا كفر وإعانتهم الكفار مظاهرة
ـت ـم وقـل ـل : " وـل ـذا يـق ـا إل الكلما ـه ًا رأىَ لـم ـر ظععاهره أمـأ
".الكفر
ًا حاطب فعل يكون أن الول الوجه في ونفيت : بقولي كفر

ًا : أن الثالث  المر" ـا قال عنه الله رضي حاطب ـت : ومـأ فعـل
ًا ذلك ًا ول كفر ًا ول ديـنـي ـعـن ارتداد الـسـلما بـعـد ـبـالكفر رـضـ

ًا لديه تقّرر قد أنه على يدل .وهذا (كفر الكفار مأظاهرةا أن أيض
." .اهـ فعله حقيقة ذكر وإنما بالكفر) ، ورضا وردةا

. مأسألة كفر الكفار مأظاهرةا أن الصحابة عند المتقرر فكون
. مأسألة الكفار يظاهر لم فعله حقيقة في حاطب وكون
؟. التناقض فأين
: قلت لو يكون التناقض إنما
وردةا كفر قريش إلى الرسالة وإرساله حاطب فعل حقيقة إن

الثاني. الموضع في هذا نفيت ثم ،
مـأـن الـصـحابة عـنـد تـقـرر مـأـا  الول اـلـوجه في ذكرت إنما وأنا
. كفر المظاهرةا كون
ـحـاطب فـعـل حقيقة أن والثالث الثاني الوجهين في ذكرت ثم

ًا ليست . كفر
، يفـهـم ل مـأـن عـنـد إل تناقض ول ، مأسألة وهذه ، مأسألة فهذه

يفهم. أن يريد ل مأن أو
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العاشرة الوقفة
(الكاتب): قال ثم
: إن الثالث : الوجه الفهد الخأ / قول الخامس(

من ليست مكة لكفار – عنه الله رضاي – حاطب رسإالة
 …شيء في المسلمين على لهم والعانة المظاهرة

 ا.هع
الثععالث الوجه هذا بين تجمع القارئ- أن أيها – حاول
ًا أن مععؤداه الععذي مععن شععيء فععي يقععع لععم حاطبعع

رسإععول أن فيععه ذكععر الععذي الول والوجه ، المظاهرة
؟ تكفيععره علععى عمععر أقععر وسإععلم عليه الله صلى الله

إلى سإبيل ل فإنه نفسك وتتعب فكرك تجهد ل وحتى
ل والمتناقضععان ، متناقضععان لنهمععا بينهمععا الجمععع

) . يجتمعان
: قلت
ـي ـذا وـف ـن الكلما ـه ـذب مـأ ـتراء الـك ـل والـف ـا والجـه ـبين مـأ يـت

: التاليين بالوجهين
الوقـفـة ـفـي رددـتـه ـقـد التناقض مأن زعمه : مأا الول الوجه
ـم حاطب تكفير إلي ونسب علّي كذب الرجل وإنما ، السابقة ـث

ـة في صرحت أنني مأع الكذبة هذه على رده بنى ـع خمـس مأواـض
ًا أن ، المـظـاهرةا مـأـن لـيـس حقيقـتـه في وفعله ، يكفر لم حاطب

التكرار. هذا مأن سيفهم الناس وأبلد
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول إـقـرار : أن الثاني الوجه
وـقـد ، عـمـر لفـهـم إـقـراره ـبـه قصدت إنما لحاطب عمر لتكفير

عـنـد المتـقـرر أن عـلـى ـيـدل : " فـهـذا قلت حيث بذلك صرحت
الكفععار مظععاهرة أن والـصــحابة عـنــه الـلــه رـضــي عـمــر

لما إل الكلما هذا يقل ولم ، السلما عن وردةا كفر وإعانتهم
ًا رأىَ صلى الرسول : إقرار الثاني المر.الكفر ظاهره أمأر
. اهـ. عمر فهمه لما وسلم عليه الله

ًا رأىَ بأنه صرحت فقد ـر والظــاهر ) ،الكفر ظاهره( أمأر غـي
. الحقيقة

ًا : رأىَ عـمـر ـقـول عـلـى كلمـأـي عند قلت لذلك ظاهره أمـأـر
. الكفر
: وإنـمـا نفـسـه ـعـن الكـفـر حاطب نفي على كلمأي عند وقلت

. فعله حقيقة ذكر
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ً أن لو كما ًا رأىَ رجل ـه (الزنى) فطلب ظاهره أمأر ـد رجـم فبـع
ًا فعله مأا صار والبحث السؤال ذـلـك فـهـم فإن ، الزنى دون أمأر
البحث بعد – لهذا نسبته كانت وإن ، صحيح الزنى لحكم الرجل

ًا هذا تفصيل سبق وقد ، تصح ل – لـمـن ـظـاهر أمـأـر وـهـو ، مأرار
. الكلما قراءةا يحسن
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عشرة الحادية الوقفة
: قال ثم
: ( ل تعععالى لقععوله التكذيب لزمها مغالطة ههنا ثم(

) بععالمودة إليهععم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا
فعععل ما فعل لما حاطب في نزلت الية هذه أن وذلك

ًا بععأن التصععريح ففيهععا وألقععى أوليععاء اتخععذهم حاطبعع
حععاطب فعععل أن الفهععد الخأ يزعم ثم ، بالمودة إليهم
وصععدق الفهععد وكذب ، شيء في المظاهرة من ليس
. )  بالمودة إليهم تلقون : ( أولياء يقول إذ الله

: قلت
ذهن) (بليد يعارضه أن المؤلف أو الباحث على البلء مأن إن

:  أمأرين بين فيصبح
يرد أن وإمأا ، أمأثاله عند بالفلس فيرمأى عنه يعرض أن إمأا
التلقين الصبيان) في كـ(مأعلم يكون أن إلى فيضطر عليه

: المتعالم هذا مأع به بليت مأا وهو ، والتفهيم
المدان عبـد بنو *** خؤولته بهاشمي بليـت أني ولـو

ابتلني بمن فانظروا *** تعالوا ولـكن ألقى مأا علّي لهان
المشتكى الله وإلى – صبيان مأعلم أكون أن إلى هنا وسأضطر

: فأقول –
ًا يكون أن نفيي (المتعالم) أن هذا ذكر قد ظاهر قد حاطب

وعدوكم عدوي تتخذوا ( ل   تعالى لقوله التكذيب يلزمأه الكفار
 .) بالمودةا إليهم تلقون أولياء
 ص(التبيان) كتاب مأن الثاني للفصل التمهيد في ذكرت وقد
41: 
: حالت ثلثا لها الكافر معاملة أن

ّفرةا : مأعامألة الولى الحالة : الملة عن مأخرجة مأك
ـد ـل بـعـض اـصـطلح وـق ـم أـه ـى العـل ـذه تـسـمية عـل ـة ـه الحاـل

مـأـن فـهـو وردةا كـفـر أـنـه على الدليل دل مأا فكل ) ،التوليبـ(
ـارهم ومأحبة ، الكفار دين : مأحبة نحو وذلك ، الحالة هذه ، انتـص

عـلـى : مأظاهرتهم وهي هذه مأسألتنا ومأنها ، المأثلة مأن وغيرها
المسلمين.

ّفرةا غير مأحرمأة : مأعامألة الثانية الحالة : مأك
ـد ـل بـعـض اـصـطلح وـق ـم أـه ـى العـل ـذه تـسـمية عـل ـة ـه الحاـل

ـهـذا يـصـل وـلـم تحريمه على الدليل دل مأا فكل ) ،الموالةبـ(
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ـم ـو إـلـى التحرـي ـر) فـه ـذه مـأـن (الكـف ـة ـه : نـحـو وذـلـك ، الحاـل
ـوادتهم ، بالـسـلما وابتدائهم ، المجالس في تصديرهم ـتي ومـأ اـل

. .اهـ ذلك وغير ) ،التولي( حد إلى تصل لم
ّـفـرةا الحالة وهي – الكفار مأظاهرةا ومأنه – فالتولي أـخـص المك

(ـحـاطب) ـعـن نفيت فإذا ، المحرمأة الحالة (الموالةا) وهي مأن
الحاـلـة أـهـل مـأـن يكون أن عنه أنفي أنني يعني فهذا المظاهرةا

ّـفـرةا) ، الولى الحاـلـة أـهـل مـأـن لـيـس أـنـه ـهـذا يعـنـي ول (المك
المحرمأة) . (الموالةا الثانية

ل المـحـرما الـتـولي يـتـولهم ـلـم أـنـه يـظـاهر ـلـم كـونه يعـنـي فل
(مأطـلـق عـنـه أـنـف (المـظـاهرةا) وـلـم عـنـه نفيت . فأنا المكفر

الموالةا) .
أن ذـكـرت : حـيـث الـثـالث اـلـوجه آـخـر في به صرحت مأا وهذا
سوابقه. عنه كفرتها مأعصية فعله
؟. المأرين بين الفرق لك اتضح فهل
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عشرة الثانية الوقفة
: قال ثم
مناقضة على أنبه الرد هذا من النتقال قبل ثم(

المر في زعمه وهي الفهد الخأ فيها وقع ثالثة
أن حاطب لدى متقرر أنه الول الوجه من الثالث

هذا     على     فعله     حقيقة     ذكر     وقد ، كفر الكفار مظاهرة
في ليس أنه ويذكر بنفسه نفسه يناقض الن ثم

. المظاهرة من شيء حاطب فعل
ل لمععن الوجععه تكععثير يفعععل كيععف القراء أيها أرأيتم
يحسععنه ل لمععن الوجععه بتكثير الغراما وليس ؟ يحسنه

ًا إل ًا تناقض ًء اللععه . فرحععم واضاطراب قععدر عععرف امععر
) .. نفسه
: قلت
وكـيـف ، كلمـأـي لك وسأنقل ، والكذب التحريف هذا إلى انظر
: وقارن ، عني نقله

 : (التبيان) في قلت
ًا : أن الثالث  المر" ـا قال عنه الله رضي حاطب ـت : ومـأ فعـل

ًا ذلك ًا ول كفر ًا ول ديـنـي ـعـن ارتداد الـسـلما بـعـد ـبـالكفر رـضـ
ًا لديه تقّرر قد أنه على يدل .وهذا (كفر الكفار مأظاهرةا أن أيض
. .اهـ فعله حقيقة ذكر وإنما بالكفر) ، ورضا وردةا

: عني ونقل
ـلـدىَ مأتقرر أنه الول الوجه مأن الثالث المأر في زعمه  وهي"

ـار مأظاهرةا أن حاطب فعلععه حقيقععة ذكععر وقد ، كـفـر الكـف
".هذا على

: وجهه عن وقلبه الكلما حرفا كيف أرأيت
ًا ليست فعله حقيقة أن على يدل فكلمأي (وإنـمـا لـقـولي كـفـر

ًا ـلـديه تـقـّرر (قد قولي فعله) بعد حقيقة ذكر مأـظـاهرةا أن أيـضـ
وإن:  قلت حين الرابع الوجه في به صرحت كفر) . وقد الكفار

فعلععه حقيقععة فععي لنه هـكـذا يـكـون فإنـمـا بكفر ليس قيل
ًا ليس . للكفار مناصر
فعلـه أن . يعنـي هـذا علـى فعلـه حقيقة ذكر : وقد عني ونقل

. كفر
ًا جعله هذا والتحريف المعنى قلب بعد ثم : قال ثم ، مأتناقض
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ل لمععن الوجععه تكععثير يفعل كيف القراء أيها أرأيتم(
يحسععنه ل لمععن الوجععه بتكثير الغراما وليس ؟ يحسنه

ًا إل ًا تناقض ًء اللععه . فرحععم واضاطراب قععدر عععرف امععر
) .نفسه
: أقول

ول الفـعـل) ، (حقيـقـة الفـعـل) و (ـظـاهر بـيـن يـفـرق ل مـأـن إن
كلما بـيـن يـفـرق ول الموالةا) ، (نفي التولي) و (نفي بين يفرق
للكفـار) ، المظـاهرين (حكـم حـاطب) و (حكـم في العلم أهل

. فادرجي عشك هذا وليس ، الوجه هذه يفهم ل بأن حقيق
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عشرة الثالثة الوقفة
: قال ثم
فعل :أن الرابع :الوجه الفهد الخأ / قول السادس(

أما كفر هو هل فيه اختلف – عنه الله رضاي – حاطب
الكفار إفادة أن على دليل فهذا كفر هو قيل فإن ؟ ل

ما أن على تنبيه فهو ، كفر  اليسير المر هذا بمثل
كفر ذلك غير أو المال أو بالنفس المناصرة من فوقه

هكذا يكون فإنما بكفر ليس قيل وإن ، أولى باب من
ًا ليس فعله حقيقة في لنه  ا.هع … للكفار مناصر
زاد أنه إل ذكره سإبق ما التناقض من الوجه هذا في
من أهون حاطب فعل بأن زعم أنه سإبق ما على

ل أنه وذلك ، مقبولة غير مكابرة وهذه بالمال العانة
 –بمال المسلمين ضاد الكفار دعم أن عاقلن يختلف
ً كان إذا لسإيما بكثير المسلمين على أهون – قليل

على المسلمون ينهزما قد سإرية خطة إفشاء من
ً عدد منهم يقتل أو إثرها ًا أو كان قليل كثير

) ." . البصار أولي يا "فاعتبروا
: قلت

: وجهين مأن هذا على والكلما
ما التناقض من الوجه هذا في(  قوله: الول الوجه

هنا؟ التناقض أين ذكر ) . ليتهذكره سإبق
ًا وسأعود : فأقول أخرىَ للصبيان) مأرةا (مأعلم

الجابة مأنها يقصد إنما مأختلفة وجوه على الشبه إجابة إن
على فيجيب ، المجيب يعرفها التي الحتمالت جميع على

، آخر فرض على ثم ، آخر فرض على يجيب ثم ، كذا فرض
، وجوه ستة على عنه أجبت حاطب فحديث . لذلك وهكذا

الخيرةا والثلثة ، الحديث فهم تقرير في الولى الثلثة الوجوه
: احتمالت مأن يرد قد مأا مأناقشة في

حكم بشأن الصحابة عند تقرر مأا فيه : وأثبت الول الوجه
. للكفار المظاهر
ًا أن فيه : وأثبت والثالث الثاني والوجه الكفار يظاهر لم حاطب

.
. وعدمأه : التكفير الحتمالين على فيه : وأجبت الرابع والوجه
. التكفير احتمال على فيه : وأجبت الخامأس والوجه
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. تقييد بدون الطلق على فيه : وأجبت السادس والوجه
ًا كلها الشبه مأناقشة في اتبعته مأا وهذا يفهم لم فمن ، تقريب

فالذنب والمناقشة الخصم مأع والتنزل الوجوه تعداد طريقة
!!. مأني ليس

أنه سإبق ما على زاد أنه إل : " قوله  أمأا: الثاني الوجه
وهذه بالمال العانة من أهون حاطب فعل بأن زعم

أن عاقلن يختلف ل أنه وذلك ، مقبولة غير مكابرة
كان إذا لسإيما – بمال المسلمين ضاد الكفار دعم

خطة إفشاء من بكثير المسلمين على أهون – قليلً
منهم يقتل أو إثرها على المسلمون ينهزما قد سإرية

ً عدد ًا أو كان قليل " .كثير
: له فيقال

وهـي السير أصحاب ذكرها كما حاطب رسالة نص ذكرت قد
بجيـش جـاءكم  اللـه رسـول فإن ، قريش مأعشر يا ، بعد : أمأا

الـلـه لنـصـره وـحـده ـجـاءكم لـو فوالله ، كالسيل يسير ، كالليل
. اهـ. والسلما لنفسكم فانظروا ، وعده له وأنجز

ٍة فأي ٍة خط إثرـهـا؟. عـلـى المـسـلمون يـهـزما قد أفشاها سري
ًا يعلم وحاطب ومأـتـم رـسـوله ومأظـهـر ـنـبيه ناصر الله إن يقين

ـهـذا . ـفـأين ينفعـهـم ول ـبـه ينتـفـع بـمـا لهم أرسل فقد ، أمأره
ذـلـك ـفـي ويـبـذل ، الـسـلما عـلـى الكـفـر لظـهـور يسعى مأمن

. ؟ ومأاله نفسه

فأثبت ، يثبت ل ضعيف الرسالة هذه نص أن تزعم كنت فإن
ـحـتى ـصـحيح بـسـند أفـشـاها التي السرية الخطة هذه أنت لنا

. قياسك نقيس
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عشرة الرابعة الوقفة
: قال ثم
: إن الخامس : الوجه الفهد الخأ / قول السابع(

ًا ً ذلك فعل إنما – عنه الله رضاي – حاطب أن متأول
، ونبيه دينه ناصر الله وأن ، المسلمين يضر لن كتابه
جاء ،وقد إليهم بمخرجهم المشركون علم وإن حتى
ًا أن الحديث ألفاظ بعض في ًا قال حاطب " قد معتذر

 " ا.هع أمره ومتم رسإوله مظهر الله أن علمت
ً ًا أن زعم من على الرد سإبق : قد فأول كان حاطب
الخأ ذكره  ما يناقض الوجه هذا ثم ، فراجعه متأولً
ًا – الفهد من ليس حاطب فعل أن من – سإابق

من أنه وزعم - رجع الن – إذ شيء في المظاهرة
). بتأويل كان لكن الموالة

: قلت
: وجهين مأن هذا على الكلما
الكلما بتر قد – الله  هداه–(الكاتب)  : أن الول الوجه

على رده وأن ، كلمأي هذا أن الوجه هذا قرأ مأن يظن بحيث
في كما الكلما وبقية ، علّي رد هو إنما التأويل زعم مأن

 :(التبيان)
كـتـاب ـفـي ـحـاطب قـصـة الـلـه رحـمـه البـخـاري أـخـرج " وـقـد
ـفـي ـجـاء مـأـا (باب  وقتالهم) في والمعاندين المرتدين (استتابة

ـ/ـ 8 (الفتح في الحافظ قال المتأولين) . وقد ) : "وـعـذر634 
ً ذلك صنع فإنه ، ذكره مأا حاطب ّ مأـتـأول فـهـذا " ، فـيـه ـضـرر أل

. الفهد (كيس) ناصر مأن وليس حجر وابن البخاري كلما

(التـنـاقض) ويـكـرر (المتـعـالم) يعـيـد ـهـذا : أن الثاني الوجه
ـو ـم ل وـه ـاب كـيـف يفـه ـى يـج ـى ول ، الـشـبه عـل ـتيفاء مأعـن اـس

ـى ذكرته الوجه وهذا  ، السئلة على الجابة ول ، الحتمالت عـل
ـرض ـه أن ـف ـر فعـل ـا ، كـف ـرت كـم ـي ذـك ـوجه ـف ـذي اـل ـه اـل قبـل

ًا الحتمالين ولـكـن ، بـعـده اـلـذي الوجه في أطلقته وكما ، جميع
. (المتعالم) ؟ هذا بتفيهم لي مأن
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عشرة الخامسة الوقفة
: قال ثم

ًا( كتابته في حاطب عذر أن الفهد : ادعاء وثاني
الله صلى الله رسإول بانتصار علمه هو إنما لقريش

في جاء ما يناقض ، الغزوة هذه في وسإلم عليه
ًا يريد بأنه حاطب اعتذار من الصحيحين بها يحمي يد

سإينصر الله أن علمه هو عذره كان لو إذ ، قرابته
ًا رسإالته فائادة فما رسإوله التي تلك يد وأي – - إذ

قرابته بها[كذا]  ليحمون قريش عند سإيستفيدها
. قريب عما مهزومون وهم
ًا : أراد قيل فإن ينتصر أن إلى قرابته بها يحمي يد

. وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
: لمرين ممتنع بل بعيد هذا أن فالجواب

رسإول وفتح الرسإالة كتابة بين قصيرة المدة / أن1
الرسإالة كتبت لما إذ ، مكة وسإلم عليه الله صلى الله
الجيش يعد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان

ًا يصبر أل الطويلة الماضاية الزمان صبر فالذي أيام
. قليلة

رسإالة يكتب حاطب لكان كذلك كانت لو الحالة / أن2
ًا وكسب المسلمين إضارار عدما بين فيجمع فيها كاذب

المدة فإن رسإوله الله ينصر أن إلى الكافرين عند يٍد
 –حاطب يعمد أن ل ، كذبه فيها ينكشف ولن قصيرة

مقدما وهي سإرية خطة كشف إلى – عنه الله رضاي
). وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
: قلت
: وجوه مأن يتضح مأا والجهل الخلط مأن الكلما هذا وفي

في حاطب عذر أن الفهد  ادعاء: " قوله : أن الول الوجه
عليه الله صلى الله رسول بانتصار علمه هو إنما لقريش كتابته
"  الغزوةا هذه في وسلم
ًا ليس الكلما  هذا: قلت (الكاتب) يحاول بـ(الفهد) كما مأختص

، نقله سبق الذي حجر ابن الحافظ قول هو بل ، يصوره أن
ِلم ، البخاري المأاما تبويب وعليه الكلما (الكاتب) هذا جعل ف
ًء ذكره. إلى سبقوا لمن يتعرض ولم (الفهد)، مأن ادعا
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الشرعي) حاطب (تأويل بين هنا تخليطه : أن الثاني الوجه
التأويل جعل حيث ، الدنيوي) عجيب حاطب (دافع بين و

ًا في الذي اعتذاره وبين ، تأويله بين فعارض ، للدافع مأعارض
ًا المأرين بين وكأن ، الصحيح فقد ، ذلك في عجب ول ، تناقض

فهمه بسبب شيء ل مأن المتناقضات يصنع الرجل هذا رأيت
. له وزن ل هنا قاله مأا جميع أن لك وسيتبين ، الرديء

(الدافع الشرعي) وبين (التأويل بين الفرق لك وسأشرح
الدنيوي) :

 بأنه: " قاله مأا فهو فعله في ) لحاطب الدنيوي (الدافع أمأا
ًا يريد ".قرابته بها يحمي يد
: " الحافظ قاله مأا فهو الفعل هذا ) في الشرعي (تأويله وأمأا
ً ذلك صنع فإنه ، ذكره مأا حاطب وعذر ّ مأتأول " . فيه ضرر أل

فل ، التأوـيـل بـهـذا أـقـاربه لحماـيـة الرـسـالة تـلـك أرـسـل فـهـو
أن أـظـن . ومـأـا ببـعـض بعـضـها يضرب حتى المأرين بين تعارض

ـهـذين بـيـن الجـمـع جاء !! . وقد شرح إلى يحتاج المأر هذا مأثل
– يعـلـى وأـبـي حـبـان واـبـن أحمد عند – جابر حديث في المأرين

لععم إني ، : نـعـم . ـقـال ؟ أفعـلـت  ـحـاطب : ـيـا فقال : " وفيه
ًا أفعله ول وسإععلم عليععه اللععه صععلى  اللععه لرسإول غش
ًا ويتععم ، رسإععوله سإععيظهر اللععه أن علمععت ولقد ، نفاق
ًا كنت أني غير ، أمره فكععانت ، ظهرانيهععم بيععن غريبعع
ًا عندهم اتخذها أن فأردت ، معهم أهلي هنا " . فجمع يد

الـشـرعي) (ـتـأويله وبـيـن ، الـيـد اتخاذ الدنيوي) وهو (دافعه بين
(المتعـالم) فهـذا هـذا كلما وعلـى ، الرسول بانتصار علمه وهو

!!! . مأتناقض النص

ـفـإن ، ـفـأكله غـيـره مـأـال على فاستولى رجل جاع لو كما وهذا
وـتـأويله (الـجـوع) ، بـسـبب ـلـه ـحـاجته هو له أكله في له الدافع

. إليه يضطر فيما الرخصة هو الشرعي

ـا تناقض ول ، آخر شيء والتأويل ، شيء فالدافع ـي إل بينهـم ـف
(المتعالم) . هذا ذهن

(القـيـل مـأـن ذـكـره فـمـا ، المأرـيـن بـيـن الـفـرق ـلـك اتـضـح إذا
ـفـي ـشـاكلته عـلـى هو مأن إل به يشتغل ول له وزن والجوبة) ل

. الفهم
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عشرة السادسإة الوقفة
: قال ثم

ًا( بما للكفار مظاهر كل يتمسك أن : يمكن وثالث
في للكفار المظاهر يقول بأن وذلك ، الفهد زعمه

ً ذلك فعلت : إنما الزمان هذا مظاهرتي أن متأول
دينه ناصر الله وأن ، المسلمين تضر لن للكفار

.) ؟! ياترى له الفهد جواب !!!! فما وأولياءه
:  قلت

: وجهين مأن والجواب
والتعالم والخلط الجهل مأن فيه هذا كلمأه : أن الول الوجه

!!! . مأنه يتعجب مأا
تقرير على هنا الكلما فإن ؛ فهمه رداءةا على يدل مأما وهذا

تقرير بعد تأتي (الموانع) التي على الكلما وليس (الحكم) ،
!!! . الحكم
الكراه أن ذكر لمن يقال أن فيمكن المتعالم هذا كلما وعلى

– عنه الله رضي ياسر بن عمار حديث بدليل التكفير مأوانع مأن
ذكره بما للكفر مأرتكب أي يتمسك أن : يمكن – النحل آية مأع

ًا ذلك فعلت : إنما يقول أن وذلك ، عمار جواب !!! فما مأكره
؟! : ترىَ يا المتعالم هذا
ل؟. أو يقول كما الكراه تحقق هل المأر في : ينظر قال إن

. ل أو كحاطب هو وهل المأر في : فينظر هنا جوابنا فهو
مأظاهر كل يتمسك (أن قوله : إن يقال : أن الثاني الوجه

: الفهد) باطل زعمه بما
الله صلى الرسول مأع : يجاهد عنه الله رضي حاطب فهذا
ًا مأعه وشهد ، ومأاله بنفسه وسلم عليه وتأول ، والحديبية بدر
بما الرسول وصدقه ، المسلمين تضر ولن ستنفعه رسالته بأن
. قاله

يعين أن أمأا ، سائغ فتأويله الصفات هذه مأثل له كانت فمن
ًا ويسعى ، ومأاله ببدنه ويناصرهم المسلمين على الكفار جاهد
ل فهذا ، كحاطب أنه يزعم ثم  السلما، على الكفر ليظهر
!!. رأسه مأن يخرج مأا يعرفا عاقل يقوله

(البخاري) و مأن هو (الفهد) بل مأن (الزعم) ليس هذا إن ثم
حجر) !!. (ابن
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عشرة السابعة الوقفة
: قال ثم
الرواية هذه إن – الكريم القارئ أيها – اعلم ثم(

طريق من وغيرهما حبان وابن أحمد الماما خرجها
روايته كانت وإن الزبير فأبو ، جابر عن الزبير أبي

وقد فكيف حفظه في الئامة بعض تكلم لكن مقبولة
 –عنه الله رضاي – علي عن الثقات به يأت لم بما أتى

).القصة صاحب
: قلت

: وجوه ثلثة مأن هذا على والكلما
عن السانيد أصح مأن بإسناد ثبتت القصة : هذه الول الوجه

، جابر عن الزبير أبي عن سعد بن الليث رواية مأن وهي ، جابر
بن عطاء قال ، الروايات أصح مأن جابر عن الزبير أبي فرواية

تذاكرنا خرجنا فإذا ، فيحدثنا جابر عند نكون : "كنا رباح أبي
أبي عن الليث ورواية " ، للحديث أحفظنا الزبير أبو فكان
السناد بهذا مأسلم أخرج وقد ، عنه الروايات أصح مأن الزبير

كثيرةا. أحاديث
بما أتى وقد فكيف:  المتعالم هذا قول : وأمأا الثاني الوجه

. القصة صاحب – عنه الله رضي – علي عن الثقات به يأت لم
:  قلت
حديثان فهما ، علي عن وليست جابر عن الراوية : هذه قلت

ًا، مأوضوعهما كان وإن مأنفصلن، في القدح يكون وإنما واحد
ًا، الحديثين مأخرج كان لو الطريقين أحد أحد فينفرد واحد

صحابي عن الراوية فأمأا ، الثقات باقي يذكره لم بما الرواةا
. علي لراوية مأخالفة غير دامأت مأا المعنى هذا فيها فليس آخر
ًا الروايتين هاتين بين تعارض ل إنه ثم ذهن في إل مأطلق

(التأويل الدنيوي) و (الدافع بين يفرق ل (الكاتب) الذي
بينهما. مأتوهم تعارض عن الشرعي) فيتكلم

ثبت فقد تصح لم الرواية هذه أن سلمنا : ولو الثالث الوجه
ناصر سبحانه الله أن الصحيحة والسنة الكتاب مأن بالنصوص

ًا نشك ول ، دينه ومأظهر نبيه ًا بأن مأطلق عنه الله رضي حاطب
بالنصر ـ وسلم عليه الله صلى ـ لرسوله الله بوعد مأصدق
. مأكة وبفتح
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عشرة الثامنة الوقفة
: قال ثم
: أن السادس : الوجه الفهد الخأ / قول الثامن(

المظاهر كفر عدما على الحديث بهذا للمستدل يقال
مظاهرة صور جميع أن على يدل الحديث هذا وهل

ًا ليست ومناصرتهم الكفار : قال فإن ؟ وردة كفر
معه كلما فل ، له سإلف ول ، الجماع خرق فقد ، نعم

بها يكفر التي الصور : فما . فيقال : ل قال  . وإن
فيها يقدح يذكرها صورة . فأي للكفار المظاهر

، القدح هذا على له جواب وأي ، هذا حاطب بحديث
ا.هع عليه جوابنا فهو
مجازفة الفهد الخأ من والخير السادس الوجه هذا

لموالة الكفري الضابط في يقال إذ ، فكري وإرهاب
كتاب في – الله رحمه – الشافعي قاله ما هو الكفار

ًا سإاق  ثم– )250-4/249( الما ً كلم للشافعي طويل
الشيخ آل اللطيف ولعبد الجوزي ولبن وللقرطبي
ضاابطه على وافقوه أنهم فيه يزعم والسعدي
) . الرجائاي

: قلت
: وجوه مأن هذا على الكلما
(أهل به أردت إنما الوجه هذا في ذكرته مأا : أن الول الوجه

ردةا العملية المكفرات أن على يوافقوننا السنة) الذين
ًا وليس ، العتقاد إلى ردها بدون بمجردها (المرجئة) إلى مأوجه

بد (اليمان) فل في السنة أهل لصول مأخالف أصلهم لن ؛
في أصلهم ينقض أن المعينة المسألة هذه في يناقشوا أن قبل

. مأوضوعه هذا  ليس(التبيان) وكتاب (اليمان) ،
الوقفة في عليه نقضته قد الضابط هذا : أن الثاني الوجه

. فراجعه  الثالثة
المسلمين على الكفار ومأناصرةا مأظاهرةا : أن الثالث الوجه

الكتاب مأن ذلك على الدلة نقلت وقد ، استثناء بل وردةا كفر
وتفسيرهم العلم أهل كلما ونقلت ،(التبيان) في والسنة
، هذا على الجماع نقل مأنهم مأجموعة عن ونقلت ، للتولي

هي إنما ، المظاهرةا باب مأن فليست حاطب فعل حقيقة وأمأا
عمر كلما كان وإن ، الية بنص المحرمأة الموالةا باب مأن
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والرسول ، المظاهرةا مأن فعله ظاهر أن على يدل وحاطب
الكفر ترتيب في فهمهم على أقرهم وسلم عليه الله صلى

مأن حاطب فعل حقيقة أخرج ولكنه ، المظاهرةا على والنفاق
حاطب حديث أجعل أن الغباء فمن ، الموالةا إلى المظاهرةا

مأن مأكفر غير وجه هو بل ، المظاهرةا أوجه مأن مأكفر غير وجه
وهي الموالةا  أن(التبيان) في قررنا وقد ، الموالةا أوجه

مأكفرةا. ليست الثانية الحالة
بأنه له يسلم ل العلم أهل عن نقله مأا أن:  الرابع الوحه
: يلي لما لمذهبه مأوافق

بمسألة خاص فهو والقرطبي الشافعي لكلما -بالنسبة1
ً الجاسوس جزئية فرعية مأسألة فهي ، حاطب بحديث استدلل

يسوقا ولم ، كلي أصل إبطال على فرعية بمسألة يستدل ول ،
ًا الكفار) ليست مأظاهرةا (مأطلق أن لبيان حاطب حديث ، كفر

إعانة أن على الجماع نقلت وقد ، المتعالم هذا نقل يوهمه كما
بنقٍل الجماع هذا فإبطال ، وردةا كفر المسلمين على الكفار

ًا ليست المسلمين على الكفار إعانة أن يبين .  كفر
ٌد استدل لو كما وهذا كفر الله لغير العبادةا صرفا أن على أح

غير إجماعك : بل وقال هذا في مأتعالم عارضه فلو ، بالجماع
ًا ليست الرياء يسير لن ، صحيح عبادةا)  ، (والخلص كفر
، العبادةا هذه على العبادات باقي فنقيس المأر هذا على وبناء
. ؟ هذا قوله له يصح فهل

التلبيس باب مأن فهو الشيخ آل اللطيف عبد لكلما نقله -أمأا2
فقد ، الفاسد مأذهبه لتوافق وليها العلم أهل بنصوص واللعب

ًا نقل تتخذوا ل آمأنوا الذين أيها ( يا تعالى قوله في وهو له كلمأ
ًا دينكم اتخذوا الذين ًا هزو مأن الكتاب أوتوا الذين مأن ولعب
: فقد قال) - مأؤمأنين كنتم إن الله واتقوا أولياء والكفار قبلكم

وأصل ، العامأة المطلقة بالموالةا وخصته وقيدته السنة فسرته
مأراتب ذلك ودون والصداقة والنصرةا الحب هو الموالةا
عند وهذا ، والذما الوعيد مأن وقسطه حظه ذنب ولكل مأتعددةا
مأعروفا والتابعين الصحابة مأن العلم في الراسخين السلف

.ا.هـ …غيره وفي الباب هذا في
؟.  كلمأه على فيه دليل فأي

ـإن ـوله ـف ـد( ـق ـدته الـسـنة فـسـرته فـق ـالموالةا وخـصـته وقـي ـب
ًا إلـيـه ذهب مأا على يدل ) لالعامأة المطلقة ـ ، (الـكـاتب) مأطلـق
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ولكــن ، مأنها ليست المسلمين على الكفار إعانة أن فيه وليس
!. يفهم أن يريد ل أو ، يفهم (الكاتب) ل

إعاـنـة أن مأواـضـع ـفـي ـقـّرر الـشـيخ آل اللطـيـف عـبـد فالـشـيخ
(الـمـوالةا مـأـن عـنـده فـهـي وردةا كـفـر المـسـلمين عـلـى الكفار
ّفر) ، الخاص (التولي مأن آخر بمعنى أو المطلقة) ، العامأة المك
أو المرجـئـة بـمـذهب ل بكلمـأـه يفسر اللطيف عبد الشيخ وكلما
ًا يكون أن بد ل أنه الشيخ يقل ولم ، عنه الناقل ـي ـم راـض بكفرـه

أـحـد (ـفـي يـقـول ـحـتى قول مأن أكثر للشيخ وليس ، يكفر حتى
التـفـاق نفـسـه الـشـيخ هذا نقل ) وقد التلبيس في ليزيد أقواله
– فقـال ، قـول مـأـن أكـثر لـه يكون فكيف أعانهم مأن كفر على
ـعـن ـلـه كلما  بـعـد–ـ)ـ 8/326 : (اـلـدرر – التبـيـان في نقلته كما

- : مأنهم والبراءةا الكفار مأعاداةا وجوب
أثـنـى أو ، السلما أهل بلد على جرهم أو ، أعانهم بمن "فكيف

دـيـارهم واخـتـار ، الـسـلما أـهـل على بالعدل فضلهم أو ، عليهم
صريحة ردة هذا فإن ، ظهورهم وأحب ووليتهم ومأساكنتهم
،)1(بالتفاق حـبـط فـقـد باليمان يكفر (ومأن تعالى الله قال  

الخاسرين)". مأن الخرةا في وهو عمله
ًا له ونقلت ـفـي الكـفـار أـعـان مـأـن كـفـر في النصوص مأن عدد
 /8 ( الدرر قوله ذلك ومأن ، الثاني الفصل مأن الثامأن المبحث

أـنـواع تحـتـه – الكـفـار يعـنـي – وـتـوقيرهم ) : "وتعزيرـهـم360
ًا : أيض

، ومأـبـانيه الـسـلما أـهـل عـلـى ونصرتهم ، شأنهم رفع أعظمها
. ودوـنـه المكـفـرات مـأـن وجنـسـه فـهـذا ، عليه هم مأا وتصويب

" . ونحوه الدواةا كلياقة ، الجزئية بالمأور التوقير مأن مأراتب
تفـسـير ـفـي الـسـعدي وـعـن الـجـوزي اـبـن عن نقله مأا - أمأا4

مـأـذهبه عـلـى يدل مأا فيه مأنهم) فليس فإنه مأنكم يتولهم (ومأن
ًا وـهـذا ، يكـفـر ـفـإنه الدين في تولهم مأن أن فيه وإنما ، مأطلق

نـفـي ـفـي الكلما وإنـمـا ، خلفا مأـسـألة ولـيـس عليه مأجمع أمأر
فـي ليـس مأـا وهـو ؛ المـسـلمين على الكفار أعان عمن الكفر
!! . بقشة الغريق كتعلق بكلمأهما فتعلقه ، عنهما النقل

(أو) … الـسـلما أـهـل بلد على (أو) جرهم  أعانهم (بمن قوله إلى  انظر )1(
أـحـد بوـجـود الحـكـم وـجـود تقتـضـي (أو) اـلـتي بـحـرفا مأتعاطـفـة اـلـخ) فـهـي
. المتعاطفين

49



عشرة التاسإعة الوقفة
: قال ثم

القرطبي إلى – الله هداه – الفهد الخأ / عزا تنبيه(
كلمه في صريح غير أنه مع كفر المساعدة مطلق أن

مع فعل وكذلك ألبته عنه النقل لهذا يتعرض ولم
ولم حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الماما

ّته الذي للنقل يتعرض إليه أشار ليته فيا ، عنه أثب
ما وترك لهم ما ذكر في البدع أهل يشابه ل حتى

 .). عليهم
: قلت

: وجوه أربعة مأن هذا على والكلما
تأكد إذا إل حقي في الكلما هذا يلزما ل : أنه الول الوجه

مأافهمه مأنها وفهمت ذكرها التي النقول هذه على وقفت أنني
. إثباته على يقدر ل مأا وهذا ، أذكرها ولم عنها أعرضت ثم ،

مأذهبه على يدل مأا فيها ليس النقول هذه : أن الثاني الوجه
ّعده ومأا كلمأه القرطبي أن وذلك الكفري) ، (الضابط مأن ق

إعانة مأطلق في ل الجاسوس مأسألة في خاص نقله الذي
– ذكره الذي الضابط تقرير في ول ، المسلمين على الكفار

. – سبق وقد
يدل مأا فيه فليس الشيخ آل اللطيف عبد الشيخ كلما وأمأا
ًا مأذهبه على لك بينت وقد ، التلبيس في زيادةا نقله بل ، مأطلق

الجماع نقل مأمن اللطيف عبد الشيخ أن – القاريء أخي –
بأن يقال فكيف ، ردةا المسلمين على الكفار إعانة أن على

مأخالف؟!!. هنا كلمأه
(هوىَ) صاحب أكون أن أردت لو : أنني الثالث الوجه
ًا شبهاتهم أذكر ولم الخصوما أدلة لطويت خصصت وقد ، مأطلق
!!! . أدلتهم لذكر الثالث الفصل
لهم مأا ذكر في البدع أهل يشابه الذي : أن الرابع الوجه

آل اللطيف وعبد السلما شيخ عن نقل مأن هو عليهم مأا وترك
كلمأهم نقل وترك مأذهبه في يوافقونه أنهم يوهم مأا الشيخ
ًا (التبيان) ، كتاب في عليه ووقف عرفه الذي الخر خصوص
المظاهر كفر على الجماع نقل في اللطيف عبد الشيخ كلما

. للكفار

50



مأسألة في والقرطبي الشافعي كلما ينقل الذي وهو
، المسلمين على الكفار مأظاهرةا في أنها ويوهم الجاسوس

ولو – يشير ول جندل أبي بحديث الحتجاج ينقل الذي وهو
. الخيرةا الوقفة في كما عليه ردي إلى – إشارةا
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العشرون الوقفة
: قال ثم
ذكره ما – الله هداه – الفهد الخأ قرر / لما نظر لفتة(

وهذا الجماع عليه أن زعم الكفري التولي ضاابط من
وابن والقرطبي والشافعي ذلك يدعي كيف بين خطأ

ًا ليس حاطب فعل أن قرر لما – تيميه وابن – كفر
ً نقله الجوزي هذا خلف على العلم لهل قول
بخرمه عالم مثله على يعول ل الذي المخروما الجماع

).  انضباطه وعدما
: قلت

: وجوه ثلثة مأن يظهر مأا والتلعب التلبيس مأن الكلما هذا في
: تلبيسه من الول الوجه

من ذكره ما – الله هداه – الفهد الخأ قرر لما( قوله أن
) يوهمالجماع عليه أن زعم الكفري التولي ضاابط

!! . ونقله الجماع قّرر الذي أنا أنني
وعبد حزما كابن المعروفون العلم أهل هم الجماع نقل والذي

ًا الله رحمهم باز وابن حميد وابن الشيخ آل اللطيف . جميع
: تلبيسه من الثاني الوجه

أن ) يوهمالكفري التولي ضاابط من ذكره ما: ( قوله أن
ًا مأن الضابط هذا عـن والنقول الدلة ذكرت وقد ، (كيسي) أيض
ـن عن نقلي ذلك في ويكفي ،  ذلك تثبت التي العلم أهل ـاز اـب ـب

) : 1/274: (فتاواه) ( قال الذي الله رحمه
الكفععار ظععاهر من أن على السإلما علماء أجمع وقد"

المسععاعدة مععن نععوع بععأي وسإععاعدهم المسلمين على
َيا سبحانه الله قال كما ، مثلهم كافر فهو َها (  ّي أ

ِذيَن َ ّل ـوا ا ُفْـن آمَأ
ُفْذوا ل ّتِخـ َد َت ُفْهـو َي ْل ّنَصـاَرىَ ا َء َوال َيـا ِل ْو ُفْهْم َأ ُفْضـ ْع ُفْء َب َيـا ِل ْو ْعـٍض َأ َومَأـْن َب

ُفْهْم ّل َو َـتـ ُفْـكـْم َي ْن ُفْه مِأ ّن ِإ ُفْـهـْم َـفـ ْن ّـلـَه ِإّن مِأ ِدي ل ال ْـهـ ْومَا َي َـقـ ْل ِلِميَن) ا ّـظـا ال
) ".51(المائدةا:
: تلبيسه من الثالث الوجه

والشععافعي ذلععك يععدعي كيف بين خطأ وهذا( قوله أن
ليس حاطب فعل أن قرر لما – تيميه وابن والقرطبي

ًا ً نقلععه الجععوزي وابععن – كفر علععى العلععم لهععل قععول
مثلععه علععى يعول ل الذي المخروما الجماع هذا خلف
) .انضباطه وعدما بخرمه عالم
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ًا يوهم : مأنها أمأور
ً الكـفـار (إعاـنـة أن مـأـن قرره مأا قرروا العلماء هؤلء : أن أول
ًا) ، ليست والقرطبي الشافعي فكلما ، ذلك خلفا والواقع كفر

الكفار عاضد مأن كفر قرر والقرطبي خاصة) ، (الجاسوس في
ـهـذين مأناقـشـة ـسـبق وـقـد  ،– (التبيععان) ـفـي ذكرـتـه كـمـا –

. عشرةا الثامأنة الوقفة في النقلين
ًا حععاطب فعل أن قرر لما – تيميه وابن(  قوله : أن ثاني
ًا ليس عـلـى الكـفـار إعاـنـة أن يرىَ تيمية ابن أن ) يوهم –كفر

ًا ليست المسلمين صريح عليه كذب وهذا ، حاطب لحديث كفر
، المـسـلمين عـلـى التتار أعان مأن تكفير في كلمأه نقلت فقد ،

ـهـو (الكاتب) هنا وحال ، تكفيرهم لرد حاطب بحديث يحتج ولم
ًا الهواء أهل حال عليـهـم مـأـا وـيـتركون لهم مأا ينقلون الذين حق
.!!

ًا ًا ليـس حـاطب فعـل أن قّرر مأن أن يوهم : أنه ثالث أنـه كفـر
 في(التبيان) كتاب في قّررت فقد ، باطل وهذا ، مأذهبه على
ًا ليست حاطب فعل حقيقة أن وجوه ثلثة مـأـن يـلـزما ول ، كـفـر
. التقرير لهذا بكافر ليس للكفار المظاهر يكون أن ذلك

ًا ً نقل الجوزي وابن( : قوله رابع خلفا عـلـى العـلـم لهل قول
ـتـولهم مـأـن أن ذـكـر الـجـوزي اـبـن أن ذكرت ) وقدالجماع هذا

ـدينهم ـإنه ـل ـر ـف ـم ، يكـف ـل وـل ـن أن ينـق ـان مـأ ـار أـع ـى الكـف عـل
؟. الجـمـاع خلفا اـلـذي النـقـل ـفـأين ، يكـفـر ل فإنه المسلمين

!!! . العجيب التلبيس هذا إلى فانظر
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والعشرون الحادية الوقفة
: ذلك بعد قال ثم
ًا الخامس الفصل( : عجيب لمر إنه / حق

ل تكاد – مبالغة غير من – الكتاب هذا في العجائاب إن
وعونه الله بفضل – موقفك وإني كثرتها من تنقضي
: بعضها - على

الله هداهم – الخضير علي له والمقدما هو / تلعبه1
في تشددهم على يوافقهم لم فمن الرجاء - بلفظ

بالرجاء واصفينه عليه انقلبوا التكفير مسائال بعض
أن بما خوارج بأنهم وصفهم لغيرهم أن يدرون وما

فعندهم ، بينة بل - مقبول -عندهم باللقاب التنابز
ًا اطراده وهذا مرجئ بالعتقاد الكفر يعلق الذي دائام
ذاته في كفر هو ما العمال من أن وذلك ؛ خطأ

ومن ، بالدين والسإتهزاء والسب للصنم كالسجود
ًا ليس ما العمال كفري اعتقاد به احتف إذا إل كفر

هو ما سإنية إنكار أو الخمر وشرب الزنا اسإتحلل من
السنة أهل بإجماع وهذا …  وهكذا كالسواك مشروع

في السنة أهل يختلف ما العمال ومن ، السلفيين
العلم أهل فبعض القبر حول كالطواف بها التكفير
عمل مجرد أن على – الكتاب هذا في – الفهد وتبعهم

الكبار العلماء من طائافة ويذهب ، كفر الطواف
(راجع – الله رحمه – باز بن العزيز عبد الماما ومنهم
ًا ليس أنه ) ) إلى9879رقم( اللجنة فتاوى إذا إل كفر
هذه ومن ، للميت كالتقرب كفري اعتقاد به احتف

 –الشافعي ذكر ما نحو على – الكفار إعانة العمال
ًا كفر أنه يرون العلماء من فطائافة نقل وقد ، مطلق

يرون ل العلماء وبعض ، نصوصهم بعض الفهد الخأ
ًا به التكفير وهؤلء بعضهم ذكرت وقد ، مطلق
المساعدة بمطلق التكفير على يدل نص : ل يقولون
غيره أو للفهد يصح . فل لهذا مؤكد حاطب وحديث

كما مرجئ بأنه المكفر غير فيصفون يتهوروا أن
الوصف في التهور وظاهرة – وللسإف – فعلوا

شباب مستوى على طافحة ظهرت بالرجاء
بترك يكفر ل من يصف بعضهم رأينا حتى المسلمين
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على المذاهب علماء جمهور أن مع بالرجاء الصلة
ورواية والشافعية والمالكية كالحنفية التكفير عدما
 –كالزهري التابعين بعض قال وبهذا الحنابلة عند

يا . فهل أحمد الماما عن رواية وهي – الله رحمه
ومالك الزهري وصف على هؤلء يجرؤ ترى

أخشاه ما هذا ؟ بالرجاء رواية في وأحمد والشافعي
) .المتهورين هؤلء من

: قلت
: وجوه مأن هذا على والكلما
 –الكتاب هذا في العجائاب إن( قوله : أمأا الول الوجه

رأيت ) فقدكثرتها من تنقضي ل تكاد – مبالغة غير من
بين خلط وكيف ، ورقاته في ذكرها التي العجائب أصل بنفسك
– هذا فهمه على – غرو فل ، والتعالم والجهل والتلبيس الكذب

!!! . الكتب مأن يقرأ مأا جميع في أخرىَ عجائب يرىَ أن
علي له والمقدما هو تلعبه( قوله : وأمأا الثاني الوجه

الخضير الشيخ اسم ذكر ) فقد- الله هداهم – الخضير
ًا ًا هؤلء مأن رأيت وقد ، مأجرد ًا أمأر : عجب

اسمه قبل (هواهم) وضعوا على يوافقهم العلم طالب كان إذا
وإذا ، الفقيه العلمأة المحدث كالشيخ خمسة أو ألقاب أربعة
ًا كان (الشيخ) ولو لفظ مأن حتى جردوه هواهم خالف في شيخ
يضعه أو ، بألقابهم يرتفع الرجل أن يحسبون وهم ، سنه

بعلمه بعمله الله يرفعه إنما الرجل أن علموا ومأا ، مأنها تجريده
. بالحق وقيامأه

على يوافقهم لم فمن( قوله : وأمأا الثالث الوجه
عليه انقلبوا التكفير مسائال بعض في تشددهم
وصفهم لغيرهم أن يدرون وما بالرجاء واصفينه

- مقبول -عندهم باللقاب التنابز أن بما خوارج بأنهم
) .بينة بل

بتوقيع الدائمة اللجنة مأن فتاوىَ مأجموعة خرجت : قد قلت
الله رحمه باز ابن الشيخ رأسهم وعلى العلم أهل مأن مأجموعة

ًا المنتسبين (المرجئة) وكتبهم مأن التحذير في تعالى إلى زور
؟. التكفير مأسائل في مأتشددون هؤلء فهل (السلفية) ،

بذاته كفر هو مأا إلى للعمال تقسيمه : أمأا الرابع الوجه
كفري اعتقاد به احتف إذا إل بكفر ليس ومأا ، للصنم كالسجود
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به التكفير في يختلف مأا العمال ومأن ، الربا كاستحلل
.  القبر على كالطوافا
ّفرةا للعمال التقسيم تجعل لم هنا : إنك له فيقال المك

وإنما ، الثاني القسم (مأعاٍص) وهي فيها أدخلت بل ، فقط
ّفرةا والقوال العمال على هنا الكلما ليس هنا . وكلمأنا المك

تكون إنها يقال حتى الخمر، وشرب الزنا جنس مأن مأعصية عن
ًا الثامأن (الناقض عن كلمأنا وإنما كفري، باعتقاد باقترانها كفر
ًا فاعله العلماء اعتبر الذي السلما) ، نواقض مأن ًا كافر ، مأرتد

فل الخمر، وشرب الزنا جنس مأن مأعصية لتجعله أنت فجئت
ًا يكون مأن هذا فأين كفري، اعتقاد به اقترن إذا إل عندك كفر
هذا؟

ًا كثيرةا السلما نواقض أن نقول أن يصح كلمأك فعلى مأنها جد
. وغيرها ، والسرقة ، والزنا ، والربا ، الخمر : شرب

أن بدليل ، كفري باعتقاد اقترنت : إذا نقول عنها سئلنا فإذا
المشركين (مأظاهرةا وهو السلما نواقض مأن الثامأن الناقض

، كفري باعتقاد اقترن إذا إل بكفر المسلمين) ليس على
. إبطاله في كلمأك تصور ويكفي

يختلف ما العمال ومن( قوله : وأمأا الخامس الوجه
القبر حول كالطواف بها التكفير في السنة أهل

، كفر الطواف عمل مجرد أن على العلم أهل فبعض
عبد الماما ومنهم الكبار العلماء من طائافة ويذهب
رقم( اللجنة فتاوى (راجع – الله رحمه – باز بن العزيز
ًا ليس أنه ) ) إلى9879 اعتقاد به احتف إذا إل كفر
) .للميت كالتقرب كفري
: قلت

بععن العزيععز عبععد المععاما ومنهم الكبار العلماء وهؤلء
(فـتـاواه) ( ـفـي كـمـا:  قععالوا الععذين هععم اللعه رحمعه بعاز

ـظـاهر مـأـن أن عـلـى السإععلما     علماء     أجمع ) : "وقد1/274
المسععاعدة     مععن     نوع     بأي وساعدهم المسلمين على الكفار

َيا سبحانه الله قال كما ، مأثلهم كافر فهو َـهـا (  ّي أ
ِذيَن َ ـ ّـل ُفْـنـوا ا ل آمَأ

ُفْذوا ّتِخ َد َت ُفْهو َي ْل ّنَصاَرىَ ا َء َوال َيا ِل ْو ُفْهْم َأ ُفْض ْع ُفْء َب َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُفْهْم َومَأْن َب ّل َو ـ َـت َي
ُفْكْم ْن ُفْه مِأ ّن ِإ ُفْهْم َف ْن ّـلـَه ِإّن مِأ ِدي ل ال ْـهـ ْومَا َي َـقـ ْل ِلِميَن) (الماـئـدةا: ا ّـظـا ال

51 ." (
) ،اختيععار( نقل مأسألة وليست ) ،إجماع( نقل هنا والمسألة

!!. واضح فرق وبينهما
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ـوله : أمأا السادس الوجه إعانععة العمععال هععذه ومن( ـق
مععن فطائافععة – الشععافعي ذكععر مععا نحععو على – الكفار
ًا كفر أنه يرون العلماء الفهععد الخأ نقععل وقععد ، مطلق

بععه التكفيععر يععرون ل العلمععاء وبعض ، نصوصهم بعض
ًا نععص : ل يقولععون وهؤلء بعضهم ذكرت وقد ، مطلق

حععاطب وحععديث المسععاعدة بمطلق التكفير على يدل
يتهععوروا أن غيععره أو للفهععد يصععح . فل لهععذا مؤكععد

) . مرجئ بأنه المكفر غير فيصفون
ًا الكلما ـهـذا في : إن فأقول فـهـو ، الـسـابق كتلبيـسـه تلبيـسـ

ـوهم ـافعي أن ـي ـرىَ ل الـش ـر ـي ـة التكفـي ـار بإعاـن ًا الكـف ـ ، مأطلـق
العـلـم أـهـل مـأـن لغـيـره أو للـشـافعي بـشـيء ـيـأتي أن وأتـحـداه

في هو الشافعي كلما وإنما ، يقوله الذي المأر هذا يقّرر الثقات
المـظـاهرةا مأـسـألة ـفـي ل – ـحـاطب كمـسـألة – خاـصـة مأـسـألة
ًا للكفار أنها فيها يزعم لـ(بعضهم) والتي نقولته . وكذلك مأطلق
وإنـمـا ، بـيـانه ـسـبق كـمـا مأبتغاه على تدل ل كلها الجماع تنقض
ـهـم للجـمـاع الناقل أن العلم مأع ، والتلبيس التهويش إلى عمد
(المتهورين) !!. مأن الكبار) وليسوا (العلماء مأن
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والعشرون الثانية الوقفة
: قال ثم
بالحععاديث – اللععه هععداه – الفهععد الخأ / اسإتشععهاد2(

بععن مجاعة مع الوليد بن خالد قصة ذلك ومن الضعيفة
بععه المستشععهد بععاللفظ القصععة فإن ؛ الحنفي مرارة

عباس ابن ورواية ، متروك وهو الواقدي إسإنادها في
ًا –ضاعععيفة بلعم لقصة أخععرى أحععاديث -. وهنععاك أيضعع

ًا عنهععا أعرضاععت الفهععد الخأ دعععا الععذي فمععا ، اختصععار
 .)؟!. ضاعفها بيان غير من بها يستدل

: قلت
بل ، حق طالب ليس أنه يعلم الرجل هذا مأؤاخذات في الناظر

وإل ، أمأـكـن بـمـا ثلـبـه يلتـمـس فـهـو الكـتـاب بـهـذا غص رجل هو
ـالتين في تكون الضعيفة بالحاديث الستدلل في فالمؤاخذةا ـح

:
الستدلل. في العمدةا تكون : أن الولى
ًا أحدها مأن يستنبط : أن الثانية مأستقلً. حكم

والنـصـوص والـحـاديث بالـيـات الـشـرعي الحكم ُفْأّسس إذا أمأا
بالـحـاديث الستـشـهاد ذـلـك بـعـد فيـجـوز ، الـصـريحة الـصـحيحة
والســرائيليات والصحابة السيرةا وقصص والمراسيل الضعيفة
وعـلـى ، الـصـحيح الـثـابت يوافق مأما ذلك وغير والتاريخ والرؤىَ

أو الفقــه أو الحديث في كتاب أي فدونك ، العلم أهل جرىَ هذا
العلم أهل مأن الكابر أن فستجد ، الردود أو التوحيد أو التفسير

أـّصـلوا إذا ونحوها الضعيفة بالحاديث الستشهاد في يتساهلون
ـم ـراد الحـك ـة بالنـصـوص الـم ـل ، الثابـت ـاري إن ـب ـلم البـخ ومأـس

يفـّرق لـذلك ، الصـول دون والمتابعات الشواهد في يتساهلن
ـفـي أو الـصـول ـفـي لـهـم أخرـجـا مأن بين الصحيحين رجال في

ـم ـفـي المبتديء يعرفه أمأر وهذا ، والمتابعات الشواهد ول العـل
. شرح إلى يحتاج

نـصـوص على الله بحمد  مأبني(التبيان) : فكتاب هذا تبين إذا
ـثيرةا ـحة ، ـك ـحيحة ، واـض ـريحة ، ـص ـن ؛ ـص ـاب مـأ ـنة الكـت والـس

لو بحيث ، البيان ولزيادةا للعتضاد فهو ذلك عدا ومأا ، والجماع
ـفـي ذلك أثر (الكاتب) مأا عليها تكلم التي الحاديث هذه حذفت
المستعان. والله ، الحكم
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والعشرون الثالثة الوقفة
: قال ثم
على تدل ل التي النصوص ببعض / اسإتدلله3(

بافتقاره شعوره على يدل مما إثباتها المراد الدعوى
ًا بها اسإتدل لذا دعواه على الدالة الدلة إلى اضاطرار

:  أمثلة ثلثة بذكر وأكتفي ،
كفر على الجماع دعوى لثبات / صدر الول المثال

وهو حزما ابن عن نقله ) بما ( المريكان أعان من
(ومن تعالى قوله أن " صح – الله رحمه – قوله

بأنه ظاهره على هو ) إنما منهم فإنه منكم يتولهم
اثنان فيه يختلف ل حق وهذا ، الكفار جملة من كافر

ابن يحكيه الذي الجماع وهذا  "ا.هع المسلمين من
فيه ما غاية أن وذلك ، فيه الفهد للخأ ممسك ل حزما

النزاع لكن فيه نزاع ل وهذا المتولي كفر إثبات
العانة مطلق هل ، المتولي هو من الخلف ومحل
ذلك في ويخالفه الفهد الخأ يدعيه ما هذا ؟ تولي

مستدلين عنهم النقل سإبق ومن الشافعي الماما
أن يتبين فبهذا … وغيره بلتعة أبي بن حاطب بحديث
. على العجائاب من حزما ابن بكلما الفهد الخأ تمسك

المعين كفر على الجماع دعوى أن تقدما قد أنه
ًا – تعلم . وبهذا مردودة العانة بمطلق أن – أيض

ما القرآنية باليات – الله وفقه – الفهد الخأ اسإتدلل
فأعد فيه دللة ل ما أو النزاع بمورد السإتدلل بين

ًا النظر )هذا مصداق تجد مدقق
: وجوه ستة مأن هذا على والكلما
: الول الوجه

الجماع وهذا: ( حزما ابن ذكره الذي الجماع عن قوله
وذلك ، فيه الفهد للخأ ممسك ل حزما ابن يحكيه الذي

فيه نزاع ل وهذا المتولي كفر إثبات فيه ما غاية أن
هل ، المتولي هو من الخلف ومحل النزاع لكن

) . ؟ تولي العانة مطلق
على يلتبس لم فإنه ، تفسيرها عليك التبس : إن له فيقال

ل فهمك وكون ، أقوالهم ذكرت مأمن العلم في الراسخين
ًا ذلك فليس النصوص فهم على يعينك عند دللتها لبطال مأوجب
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– عليك التبس مأا لك وأفسر مأعك سأتنزل ذلك ومأع ، غيرك
: فأقول – يهديك أن الله عسى

: الثلثة هذه أحد على يكون حزما ابن كلما تفسير
. بكلمأه كلمأه يفسر أن إمأا-1
غيره مأن الجماع نقل مأن بكلما يفسر أن وإمأا-2

.
(التولي) . في العلم أهل بكلما يفسر أن وإمأا-3

: الثلثة هذه ودونك
ً :  أول

نفـسـها الـيـة لـهـذه – للجماع الناقل وهو –حزما ابن تفسير أمأا
تعالى الله "أخبر :204 / 11)  ( المحلى في قال فقد لذلك
ًا كفروا الذين في يسارعون قوما عن داـئـرةا تصيبهم أن حذر

للـكـافرين يقوـلـون أنـهـم آمأـنـوا اـلـذين ـعـن تـعـالى وأـخـبر ،
ِء( ُفْؤل َه ِذيَن َأ ّل ُفْموا ا ْقَس ِه َأ ّل َد ِبال ْه ِهْم َج ِن ْيَما ُفْهْم َأ ّن ُفْكْم ِإ َع يعنون  ،) َلَم

َطْت: ( تـعـالى الـلـه قال فيهم يسارعون الذين ِبـــ ُفْهْم َح ُفْل ـا ْعـَم َأ

ُفْحوا َب َأْصــ ِرين َف ـذا ) ، َخاِســ ـون ل فـه ًا إل يـك ـن خــبر ـوما ـع ـق
ًا     منهععم     فكععانوا     الكفععار     إلععى     الميععل     أظهععروا كفععار

". العمال خائبي
ًا وقال ـ/ـ 12(المحـلـى)  في أيض مـأـن:  مأـسـألة  : تـحـت126 
ًا صار ًا الحرب أرض إلى مأختار هو أمأرتد للمسلمين , مأشاق
ـل على الحرب بأهل اعتضد ومأن ؟ ل أما بذلك - الـسـلما أـه
. ؟ ل أما بذلك هو - أمأرتد السلما دار يفارق لم وإن

ـال ـد فـق ـدار لـحـق مـأـن أن بـهـذا : " فـصـح كلما بـع الكـفـر ـب
ًا والحرب ًا مأختار ـذا , فهو المسلمين مأن يليه لمن مأحارب بـه

". كلها المرتد أحكاما له مأرتد الفعل
ًا هناك كان :"فإن قال ثم ًا للمـسـلمين مأحارـبـ للكـفـار مأعيـنـ

". كافر : فهو كتابة , أو بخدمأة
ًا :  ثاني
ـهـذين ـفـدونك الجـمـاع نـقـل مأـمـن غيره تفسير أردت وإن

: النصين
/15 (اـلـدرر الـلـه رحـمـه حمـيـد ـبـن الـلـه عـبـد الشيخ  قال-1  

479: (
والنصععرة ، عليـهـم والثـنـاء ، إكرامأـهـم : فـهـو التولي " وأمأا
وـعـدما ، والمعاـشـرةا ، المسععلمين     علععى     والمعاونععة     لهععم
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ًا مأنهم البراءةا تـجـرىَ أن يـجـب ، ـفـاعله مـأـن ردةا فـهـذا ، ـظـاهر
والـسـنة الكـتـاب ذـلـك عـلـى دل كـمـا ، المرـتـدين أحـكـاما علـيـه

" .بهم المقتدى المة وإجماع
) : 1/274(فتاواه) ( في الله رحمه باز ابن الشيخ وقال-2

علععى     الكفععار     ظاهر     من   أن على السلما علماء أجمع "وقد
فهععو     المسععاعدة     مععن     نععوع     بععأي     وسإاعدهم     المسلمين

َيـا سـبحانه اللـه قال كما ، مثلهم     كافر َهـا (  ّي أ
ِذيَن َ ّلـ ُفْنـوا ا ل آمَأ

ُفْذوا ّتـِخـ َد َت ُفْـهـو َي ْل ّنـَصـاَرىَ ا َء َوال َـيـا ِل ْو ُفْهْم َأ ُفْـضـ ْع ُفْء َب َـيـا ِل ْو ْـعـٍض َأ َوَمععْن َب
ّلُهْم َتَو ُكْم     َي ْن ّنُه     ِم ِإ ْنُهْم     َف ّلَه ِإّن ِم ِدي ل ال ْه ْومَا َي َـقـ ْل ِلِميَن) ا ّـظـا ال
) ".51(المائدةا:

ًا :  ثالث
(الـتـولي) لمعـنـى العـلـم أـهـل مأن غيرهم تفسير أردت وإن

ًا: النصين هذين فدونك ، المكفر أيض
ـنـواقض ـفـي الـلـه رحـمـه الوهاب عبد بن مأحمد الشيخ - قال1

: السلما
علععى     ونتهم  ا  ومع     المشركين     مظاهرة:  الثامأن (الناقض

ـدليل ، المسلمين منكععم     يتععولهم     ومن(  تـعـالى ـقـوله واـل
 ) ) الظالمين القوما يهدي ل الله إن منهم     فإنه

الله رحمه الشيخ آل اللطيف عبد بن الله عبد الشيخ وقال- 2
الكـفـار مـأـوالةا بـيـن الـفـرق ) ـعـن8/422الـسـنية) ( (الدرر في

:   ؟ وتوليهم
ـر التععولي" ـرج : كـف ـن يـخ ـة مـأ ـو ، المـل ـذب وـه ـم كاـل ، عنـه

مـأـن : ـكـبيرةا والـمـوالةا ، والرأي     والبدن     بالمال     وإعانتهم
ـلـو لـهـم التبـشـبش أو ، القلم بري أو ، الدواةا كبّل الذنوب كبائر
لهم" السوط رفع
نـقـل مـأـن قول ومأن ، نفسه حزما ابن قول مأن لك أثبتنا قد فها

مأعـنـى إثـبـات الخرـيـن العلم أهل قول ومأن ، غيره مأن الجماع
العـجـائب مـأـن ـحـزما اـبـن بكلما تمسكي يزال ل فهل (التولي) ،

.           عندك؟
: الثاني الوجه

الخلف ومحععل النزاع لكن فيه نزاع ل وهذا( قوله وأمأا
) . ؟تولي العانة مطلق هل ، المتولي هو من

وعبد حزما ابن ذلك على نص كما عليها مأجمع : المسألة قلت
مـأـا وـهـي ، الـلـه رحمـهـم باز وابن حميد وابن الشيخ آل اللطيف
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ـنـزاع الـسـنة أـهـل بـيـن وليس ، المستفيضة النصوص عليه تدل
. بنزاعهم عبرةا فل المرجئة خلوفا أمأا ، الحمد ولله ذلك في

: الثالث الوجه
ذلععك فععي ويخععالفه الفهععد الخأ يدعيه ما هذا( قوله أمأا

مسععتدلين عنهععم النقععل سإععبق ومععن الشافعي الماما
) .وغيره بلتعة أبي بن حاطب بحديث
: مأواضع ثلثة في تلبيس الكلما هذا : وفي قلت

ومن الشافعي الماما ذلك في ويخالفه( : قوله الول
ـيـرىَ الـشـافعي ـبـأن للقاريء إيهاما ) وهذاعنهم النقل سإبق

ودون ، ردةا ليـسـت المـسـلمين عـلـى الكـفـار إعاـنـة مأطـلـق أن
وـقـد ، القـتـاد ـخـرط السنة أهل مأن غيره عن أو عنه ذلك إثبات
يبـنـي وكـيـف ، لكلمأـهـم نقـلـه كيفـيـة ـبـذكر تلبيساته تفنيد سبق

. فراجعه عشرةا الثامأنة الوقفة في ، شيء ل على الشواهق
بلتعععة أبععي بن حاطب بحديث مستدلين( : قوله الثاني
قد عنهم نقل مأمن وغيره الشافعي أن القاريء ) يوهموغيره
ًا الكفار أعان مأن كفر نفي على حاطب بحديث احتجوا ـ ، مأطلـق

فـعـل عـمـن الكفر نفي على به احتجوا وإنما ، عليهم كذب وهذا
، وأـعـانهم الكـفـار ـظـاهر مـأـن دون ، فـقـط ـحـاطب فـعـل مأـثـل

. بكثير دعواه مأن أخص فاستدللهم
بلتعععة أبي بن حاطب بحديث مستدلين( : قوله الثالث
عـلـى الدـلـة ) ـبـأنوغيره( ـقـوله ـفـي القاريء ) يوهموغيره

)وغيععره( ـحـاطب حديث مأنها مأجموعة الكفار ناصر مأن إيمان
نـقـولته وراـجـع ، بـهـا اـسـتدلوا ـقـد عنـهـم نقل الذين أولئك وأن

!!. دعواه في كذب قد أنه لترىَ عنهم
: الرابع الوجه
ـوله ابععن بكلما الفهععد الخأ تمسععك أن يتععبين فبهذا( ـق
) :العجائاب من حزما
ـأن– (التبيان) كتاب يقرأ لم الذي – القاريء يوهم هنا وهو  ـب

ـذي ـحـزما ابن (تمسك) بكلما و اعتماد هو إنما الجماع ذكري اـل
نقـلـت أنـنـي  يرىَ(التبيان) في والناظر ، الكاتب (تعجب) مأنه

، مأنهـم حـزما) واحـد (ابـن و ، العلم أهل مأن أربعة عن الجماع
ـلـم لـمـاذا آـخـرون ثلـثـة فهـنـاك ، كلمأه على مأدخل له كان فإن
ّند ؟. عليهم ويرد للجماع نقولتهم يف

: الخامس الوجه
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كفععر علععى الجمععاع دعوى أن تقدما قد أنه على( قوله
) :مردودة العانة بمطلق المعين

ـم – العلم أهل مأن أربعة عن الجماع بنقل أثبت : قد قلت وـه
ـع – للنصوص استقراء وأكثر وغيره حاطب بحديث مأنك أعلم مـأ
اختلفا عـلـى العـلـم أـهـل ونـقـول المستفيـضـة النـصـوص ذـكـر

مـأـا وأمـأـا ، الجـمـاع ـهـذا ثبوت على يدل مأما وأزمأانهم مأذاهبهم
، خاـصـة مأـسـألة ـفـي إمـأـا هو بل ، دعواه على يدل ل فكله نقله
. سبق كما القاريء على تلبيس وإمأا

: السادس الوجه
ًا – تعلم( قوله وفقعه – الفهعد الخأ اسإعتدلل أن – أيضع
النزاع بمورد السإتدلل بين ما القرآنية باليات – الله

ًا النظر فأعد فيه دللة ل ما أو )هذا مصداق تجد مدقق
.

ـا ، اليات بهذه (الفهد) بالستدلل ينفرد  : لم قلت نـقـل وإنـم
وبيـنـوا الـيـات ـهـذه فـسـروا اـلـذين والتفـسـير العـلـم أـهـل كلما

.  مأعناها
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والعشرون الرابعة الوقفة
: قال ثم
فدى لما – صحت إن – العباس / قصة الثاني المثال(

كنت قد الله رسإول : يا العباس قال وفيه نفسه
ًا : وسإلم عليه الله صلى الله رسإول . فقال مسلم

الله فإن تقول كما يكن فإن بإسإلمك أعلم الله
نفسك فافتد ، علينا كان فقد ظاهرك وأما ، يجزيك
بهذا – الله هداه – الفهد الخأ " . اسإتدل أخيك وابني

من عند – وهذا ، الكفار أعان من كفر على الحديث
ً ولو تدبره لن مواضاعه عن الكلم تحريف من – قليل

الله صلى الله رسإول تكفير عدما في صريح الحديث
الله صلى الله رسإول أن وذلك ؛ للعباس وسإلم عليه
ًا كان لو وسإلم عليه الكفار مع لقتاله للعباس مكفر
: كفرت لقال بل ، بإسإلمك أعلم : الله له قال لما

يجزيك الله : فإن قال ولما ، الكفار مع لنا بقتالك
فل حبط إسإلمك : إن يقول كان بل ، إسإلمك على
من فذلك نفسه بفداء أمره . أما فتأمل عليه لك جزاء
أنه يدعي فكل الباب ينفتح ل حتى الدنيا أحكاما باب

). مسلم
: قلت

(الجهـل) وبـيـن بيـن جـمـع حيث ، العاجيب مأن هذا وكلمأه
ومـأـن العـبـاس حادـثـة بـشـرح ذـلـك ويتبين الكلم) ، (تحريف

: بدر يوما قاتل مأمن مأثله كان
ًا فإن ـكـانت فلـمـا ، الهـجـرةا ـعـن تخلـفـوا المـسـلمين مـأـن قومأ
ـى مأعهم الخروج على المشركون أكرههم بدر غزوةا ـزو إـل ، الـغ
تعـالى قـوله فنزل قتلهم مأن المسلمون فتحرج ، بعضهم فقتل

وـقـد ...اليـات) ، أنفسـهم ظـالمي الملئكـة توفاهم الذين (إن
عباس ابن : أخبرني قال عكرمأة عن صحيحه في البخاري روىَ
ًا : أن ـسـوادهم يكثرون المشركين مأع كانوا المسلمين مأن ناس
يرمأــي السهم يأتي وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على

: الـلـه ـفـأنزل ، فيقتل عنقه يضرب أو فيقتله أحدهم فيصيب به
أنفسهم) . ظالمي الملئكة توفاهم الذين (إن

ًا(التبيان) في قلت وقد ص عـشـر الراـبـع اـلـدليل على  تعليق
56: 

64



ـن اليات هذه فيهم نزلت الذين في العلم أهل اختلف " وقد مـأ
هععل ـسـوادهم يـكـثرون المسلمين مأن الكفار مأع خرجوا الذين
؟.الفعل     بهذا     ارتدوا     أو     عصاة     مسلمين     ماتوا

ـلـم فـمـن ، العلـمـاء بـعـض يعذرهم قد ولكن ، كفر هذا ففعلهم
ـفـي ـعـذر والـكـراه ، مأكرهـيـن خرـجـوا إنـمـا أنـهـم رأىَ يكفرهم

الـكـراه ـحـدوث ـفـي السبب أنهم رأىَ يعذرهم لم ومأن  ، الكفر
اتـفـاق مـأـع ، عليـهـا ـقـادرون وـهـم الهـجـرةا ـعـن تخلفـهـم بسبب
." القتل في الكفار مأعامألة يعامألون أنهم على الجميع
الـلـه رحـمـه الـشـيخ آل اللطـيـف عـبـد ـبـن مأحـمـد الـشـيخ وقال
) :457  ،456 / 8 (الدرر
المـشـركين ظهراـنـي بـيـن مـأـن الـخـروج ـعـن عـجـز مـأـن " إن

ًا مأعهم وأخرجوه ل ، المال وأخذ القتل في حكمهم فحكمه كره
ـي ـر ـف ـا ، الكـف ـرج إن وأمـأ ـم ـخ ـال مأعـه ًا المـسـلمين لقـت ـ طوـع

ًا حكمـهـم حكـمـه أن ـشـك فل ، ومـأـاله بـبـدنه أعانهم أو ، واختيار
الكفر". في
مأعهــم القتال على أكره إذا للمسلم أن فاعلم هذا لك تبين إذا

: حكمين
ـي حكمهم حكمه ويكون ، : الدنيوي الول الحكم ـل ـف و القـت
. الخرىَ الحكاما

ًا كان إن فهذا ، : الخروي الثاني والحكم ادـعـاء ـفـي ـصـادق
ًا يكون فإنه الكراه ـراه حدوث في هو يتسبب لم إذا مأسلم الـك

أهل مأن فطائفة الكراه حدوث سبب هو كان وإن ، نفسه على
. يعذرونه ل العلم
ًا ـخـرج وإنـمـا السلما ادعى عنه الله رضي العباس فهنا مأكرـهـ

ـفـي بالكـفـار وألحـقـه بـظـاهره الرسول فعامأله ، المشركين مأع
فإنـهـا ادـعـائه ـفـي ـصـحيحة كانت إن دعواه إن وأخبره ، الحكم
(الفـتـاوىَ الـلـه رحـمـه الـسـلما ـشـيخ ـقـال . كما الله عند تنفعه

ًا خرج أنه مأدٍع ادعى لو ) : " بل537 / 28 ذلك ينفعه لم مأكره
للنبي قال المطلب عبد بن العباس أن روي كما ، دعواه بمجرد
رسول : يا بدر يوما المسلمون أسره لما وسلم عليه الله صلى
ًا كنت إني ، الله وأمأا ، علينا فكان ظاهرك : " أمأا فقال ، مأكره

" .اهـ. الله فإلى سريرتك
مـأـع قاـتـل مـأـن أن عـلـى – بدر أهل وحديث – الحديث هذا فدل

ًا كان فإن ، حكمهم حكمه فإن الكفار فإنما المأر هذا في مأكره
ًا يرتكب لم لنه ل ، الله عند ينفعه ، الـسـلما ـنـواقض مـأـن ناقض
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ًا لديه لن بل ًا ـكـان مأن (الكراه) . وأمأا هو مأانع ـار ل فـهـذا مأخـت
ً كفره في نزاع ـعـن الـصـورتين بـيـن التفرـيـق ذـكـرت كـمـا أصل

ًا الشيخ آل اللطيف عبد بن مأحمد الشيخ . سابق
(تـعـالم) ـهـذا (خـلـط) و (جـهـل) و مـأـدىَ علـمـت ـهـذا تـقـّرر إذا

عـن الكـلـم حرـفـت قـد أنـنـي ادـعـى حـيـن اللـه (الكاتب) ـهـداه
. هذا لمثل يتسع ولم فهمه ضاق وإنما ، مأواضعه

بإسـلمأك) أعلـم (الـلـه لـه ـقـال وسلم الله صلى الرسول فإن
.  الحكم في بالكفار وألحقه نفسه يفتدي أن وأمأره

ـول ـاتب فـق تكفيععر عععدما فععي صععريح الحععديث لن( الـك
ـفـإن ، ) جـهـلللعباس وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
ًا يكون أن إمأا الرجل ًا أو مأسلم ، المعتزلة عند إل ثالث ول كافر
ادعاء في العباس دعوىَ وسلم عليه الله صلى الرسول فرفض
.  بالظاهر وعامأله الكفر على أبقاه أنه على يدل السلما

علععى يجزيععك الله : فإن قال ولما(الكاتب) : ( قول وأمأا
جععزاء فل حبععط إسإععلمك : إن يقول كان بل ، إسإلمك

مأواـنـع مـأـن مـأـانع الكراه فإن ، آخر ) . فجهلفتأمل عليه لك
ـه وبين بينه ذلك نفعه الكراه ثبت فإذا الكفر ـدل ول ، الـل ـذا ـي ـه
ًا جعله وسلم عليه الله صلى الرسول أن على . مأسلم

؟. المزعوما التحريف فأين
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والعشرون الخامسة الوقفة
: قال ثم
والرابع الثالث الدليل في / تمسكه الثالث المثال(

على الدالة بالنصوص السنة من والسادس والخامس
وقد ، مثلهم مساكنهم وأن المشركين مساكنة حرمة
الكفار مساكنة أن وذلك ؛ الخطأ غاية هذا في أخطأ
ًا كان لمن تعالى قوله ذلك ودليل جائازة دينه مظهر
قالوا أنفسهم ظالمي الملئاكة توفاهم الذين ( إن
) . ..الية الرض في مستضعفين كنا قالوا كنتم فيما
دون المستضعفين حق في الذما / أن الدللة وجه

غير أن المخالفة بمفهوما هذا فدل غيرهم
، الكفار بلد في القامة لهم جائازة المستضعفين

مكة إلى ذهب فدائاه بعد العباس أن ذكر ما ذلك ويؤيد
) )4/30( الصابة ( انظر بذلك يكفر ولم بها وأقاما
) وابن13/151( المغني في قدامة ابن قرره ما وهذا
في حجر ) وابن28/240( الفتاوى مجموع في تيميه
عبد بن اللطيف عبد الدعوة أئامة ) ومن6/220( الفتح

(راجع بطين أبا الله وعبد وأبوه حسن بن الرحمن
من بل ) ،136،146ص السنية الدرر من الجهاد مجلد

بين المسلم إقامة اسإتحباب إلى ذهب من العلماء
ًا كان إذا الكفار ظهراني ًا دينه مظهر للسإلما ونافع

) ) .8/26الوطار( نيل .(راجع هناك والمسلمين
المحققين الئامة هؤلء بين – القارئ أيها – فقارن
)-. الله هداه –الفهد الخأ وتهور
: قلت

: رجلين أحد فهو عارضك إذا للعلم المنتسب إن
مأن يورده بما الذهن) تنتفع (مأتوقد علم : طالب الول
ًا لك ويفتح ، وأسئلة إيرادات ، عنها تغفل قد النصوص في آفاق

بالمذاكرةا انتفاعك مأن أكثر يورده بما انتفاعك يكون وقد
والبحث. والقراءةا والمدارسة
، الواضحات شرح في ) يتعبك الذهن بليد : (مأتعالم والثاني

وقتك. ويضيع ، المسلمات وبيان
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في سيتعبنا ، الثاني الصنف مأن الله (الكاتب) هداه وهذا
وتعالمه) ، (جهله المسلمات) وبيان (بيان الواضحات) و (شرح
: – المشتكى الله وإلى – فنقول

: (مأن وهي المتعالم هذا ذكرها التي الدلة في كلمأي إن
كل مأن بريء (أنا و مأثله) ، فهو مأعه وسكن المشرك جامأع

مأن الله يقبل (ل و المشركين) ، ظهراني بين يقيم مأسلم
(بايعت و المشركين) ، يفارق أو أسلم مأا بعد عمل مأشرك
وإيتاء الصلةا إقاما على وسلم عليه الله صلى  الله رسول
في ليس المشرك) ، فراق وعلى ، مأسلم لكل والنصح الزكاةا
الستدلل في بل ، الكفر) وأحوالها دار في (القامأة تفصيل

. الكفار ظاهر مأن كفر على الحاديث هذه بمثل
بهذه استدللي وجه على يتكلم إنما الذكي فالمعارض

على للكفار المظاهر كفر انتزاع يصح وهل ، الحاديث
؟. ل أو الحاديث هذه مأن المسلمين

الموضوع عن أجنبية مأسألة على يتكلم الغبي والمتعالم
تجوز ومأتى تستحب مأتى ، الكفار بين القامأة حالت وهي كله

!!! . تمتنع ومأتى
: المتعالم لهذا ويقال

التفصيل على – الكفار ديار في القامأة لهم تجوز الذين هل
، مأنهم (البراءةا ؟ ل أو الحاديث بهذه مأقصودون – ذكرته الذي

..الخ). العمل قبول وعدما ، المشركين مأثل وكونه
مأقصودين يكونون فكيف ، جهلك مأن فهذا ، : نعم قلت إن

الكفار؟. مأساكنة لهم ويجوز الحاديث بهذه
الوعيد يتناولهم فل ، الخرىَ الدلة خصتهم بل ، : ل قلت وإن

تفقه ل مأتعالم أنك لك يبين فهذا ، الحاديث هذه في المذكور
بهذه مأقصودين غير كانوا إن فإنهم ، الستدللت تناقش كيف

اليراد؟!!. هذا فلم النصوص
حرمأة على الجماع ادعيت أنني لو اليراد هذا يصح إنما

. الكفار مأساكنة
ً سمع مأتعالم كمثل مأثلك إنما الماء إسباغ : يجب يقول رجل
(ويل قال وسلم عليه الله صلى النبي لن الوضوء أعضاء على

العقاب فإن ، تهور : هذا بقوله عليه فرد النار) ، مأن للعقاب
:  تفصيل غسلها وجوب في

ًا غسلها يكون قد فإنه ًا ل مأستحب ، الضوء تجديد حالة في واجب
ًا يكون وقد وقد ، العضو قطع أو التيمم حالة في كما ساقط
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ًا يكون يكون وقد ، الخفين على المسح حالة في كما مأباح
ًا ًا أو مأحرمأ !!!! . بالماء يتضرر جرح هناك كان لو كما مأكروه
وسلم عليه الله صلى النبي بقول مأرادةا الصنافا هذه فهل
؟!!. المتعالم هذا زعم النار) كما مأن للعقاب (ويل
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والعشرون السادسإة الوقفة
: قال ثم
الناصرة هي السعودية الدولة دولتكم / أن4(

بذلك شهد كما – العالم في السلفية والدعوة للسإلما
به شهدت ما والحق ، الفهد نقل فيما الكفار العداء
يجدي ل معها وأمثاله الفهد تصادما وإن – العداء

ًا أهل يبعدون ولتكم ويجعل الدعوة يضعف بل شيئ
من الفكري الفساد أهل ويقربون والخير العلم

فقارن الحقيقة أردت وإذا ، وأشباههم علمانية
وإن بالتعقل الله .  فالله يقنع ما تجد بغيرها دولتكم
السعودية لدولتكم الفهد من واللمز الهمز أسإلوب

به صرح الذي وهذا مرفوض بل مقبول غير والعلماء
آخر في – الله رحمه –الوادعي هادي بن مقبل شيخنا
) . حياته
: قلت
(مأسائل في الله رحمه الوهاب عبد بن مأحمد الشيخ قال

الجاهلية) :
إلى فزعوا ، بالحجة غلبوا إذا : كونهم الستون المسألة(

، السلطان احتقار ودعوىَ ، الملوك إلى والشكوىَ ، السيف
وقومأه مأوسى (أتذر تعالى قال ، دينه عن الرعية وتحويل

وآلهتك)). ويذرك الرض في ليفسدوا
شيخ حال عن تعالى الله رحمه القيم ابن المأاما وقال

مأع يكن الموقعين) : (ولم (إعلما في وخصومأه السلما
السلطان إلى الشكاية مأن أقوىَ عليه به يردون مأا خصومأه

فبين سواها مأا وأمأا ، ِقبل الحجة هذه برد له يكن فلم ،
في وصنف ، نقض أبلغ ونقضها حججهم جميع فساد

ألفي يقارب مأا ومأختصر ومأتوسط مأطول بين مأا المسألة
ورقة).
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والعشرون السابعة الوقفة
: قال ثم
علماء على له المقدمين وبعض الفهد الخأ / طعن5(

علمة عليهم العامة وتجرئاة السإلمي البلد هذا
قرب دليل وهذا ولمثاله له وحرمان خذلن

في تعالى زوالً. قال فترقب الناس عند افتضاحهم
ًا لي آذى :" من القدسإي الحديث آذنته فقد ولي
الله رضاي – هريرة أبي عن البخاري " رواه بالحرب

) . .- عنه
: قلت
لم : (إذا قال أنه وسلم عليه الله صلى الرسول عن صح
وعدما الكذب بين جمع الرجل وهذا شئت) ، مأا فاصنع تستح
(بعض ذكره أو ذكرته الذي الطعن فليخرج وإل ، الحياء

.  المقدمأين) للكتاب
فيه طعن هل ولينظر ، كله فليقرأه القاريء يدي بين والكتاب

ٍد على ؟!!. العلماء مأن أح
حيث ؛ المتعالم هذا هو العلماء على الطاعن أن والحقيقة

بأنه  المسلمين على الكفار أعان مأن بتكفير يقول مأن وصف
مأن العجلة) وغيرها عليه (غلبت (مأتحمس) و (مأتهور) و
ذكرت الذين السلما علماء قاله القول وهذا ، العبارات
. وقفات مأن تقدما فيما بعضها  ونقلت(التبيان) في نصوصهم
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والعشرون الثامنة الوقفة
: قال ثم
ًا ترى / أنك6( هذا يتناقلون الرعاء الناس من كثير

المغالطات هذه وجود مع ويعظمونه الكتاب
ًا أن إلى يرجع ذلك ولعل ، فيه والمتناقضات كثير

إخراجه قبل الكتاب صاحب قول تبنى قد منهم
الحماسإية النفوس توافقه الذي القول لنه الكتاب

ًا ير إن فما توزيعه في ويسارع إل تبنى ما يوافق كتاب
الله نسأل الهوى هو وهذا إليه والدعوة وتعظيمه
). والعافية السلمة

: قلت
) :الحماسإية النفوس توافقه الذي القول( قوله أمأا

– فقط نجد أهل مأن – الحماسية النفوس هذه بعض فإليك
: القول هذا قّررت والتي البلدان مأن غيرها دون

عبد بن سليمان الشيخ وحفيده ، الوهاب عبد بن مأحمد الشيخ
عبد وابنه ، حسن بن الرحمن عبد الشيخ الخر وحفيده ، الله

بن مأحمد الخر وابنه ، اللطيف عبد بن الله عبد وابنه ، اللطيف
، عتيق بن حمد والشيخ ، إبراهيم الخر وابنه ، اللطيف عبد

ابن والشيخ ، حميد ابن والشيخ ، سحمان بن سليمان والشيخ
ًا الله رحمهم ، باز . جميع

على العامأة يجريء الذي ؟!!. ومأن العلماء على الطاعن فمن
؟. تنقصهم

أعان مأن تكفير في نصوصهم ذكرت وقد عنهم يقول فماذا
. المسلمين على الكفار

؟!! . هوىَ ذات حماسية نفوس هذه هل
ًا كن !.  بمرادك وصرح ، عليهم وتكلم شجاع

)14(ص ورقاته في يقرر (الكاتب) أنه هذا أمأر عجيب ومأن
، الخلفا مأسائل مأن المسلمين على الكفار يعين مأن تكفير أن

أهل على الكفار يعين مأن يكفرون العلماء مأن طائفة وأن
هنا يعود ثم ، اعتقاده إلى نظر غير مأن ، بإطلق السلما
ويرمأيهم بالرعاء ويصفهم ، هذا إلى يذهب مأن على ليطعن
.  الهوىَ باتباع
ٍذ الولى فمن . ؟ والضطراب بالتناقض يوصف بأن حينئ
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والعشرون التاسإعة الوقفة
: قال ثم
في كاف حاطب بحديث السإتدلل صحة إثبات إن(

أن من – الله وفقه – الفهد ناصر الخأ دعوى إسإقاط
إذا فكيف ، كفر مناصرة بأدنى الكفار مناصرة
الله رسإول رد وفيه الحديبية صلح حديث إليه ضاممت

يكتب لم الصلح أن مع جندل أبا وسإلم عليه الله صلى
جندل أبي رد كان لو فإنه ثبت قد الصلح كان ،ولو بعد

ًا عليه الكفار وإعانة الله صلى النبي صالح لما كفر
هذا . ومثل كفرية أمور على قريش كفار وسإلم عليه
ابن الماما قرره ما وانظر ، بصير أبا رده في قل

) وإنكاره3/300(  المعاد زاد في – الله رحمه – القيم
) .. المزعومة الخصوصية

: قلت
: وجوه مأن هذا على والكلما
: الول الوجه

كاف حاطب بحديث السإتدلل صحة إثبات إن( قوله
من – الله وفقه – الفهد ناصر الخأ دعوى إسإقاط في
سبق قد ) ،كفر مناصرة بأدنى الكفار مناصرة أن

مأضى مأا فراجع ، واهية شبه على الشواهق يبني وأنه ، تفنيدها
.

: الثاني الوجه
ليـسـت فهي ) ،الفهد ناصر الخأ دعوى إسإقاط( قوله أمأا

ًا العلم أهل دعوىَ بل ، دعواي وتلـفـظ دـعـواهم فأسقط ، جميع
ـفـي الله رحمه باز ابن الشيخ قال فقد ، الكلما هذا بمثل عليهم

مـأـن أن عـلـى الـسـلما علـمـاء أجـمـع ) : "وقد1/274(فتاواه) (
مععن نععوع بععأي وسإاعدهم المـسـلمين عـلـى الكـفـار ـظـاهر

مأثلهم" . كافر فهو المساعدة
أـهـل مـأـن وغـيـره – الـلـه رحـمـه باز ابن الشيخ دعوىَ فالدعوىَ

ًا تكون ل فلماذا – العلم ؟. إليهم خطابك وتوجه شجاع
: الثالث الوجه

عنهـمـا الـلـه رـضـي بـصـير وأبي جندل أبي بحديث استدلله أمأا
الفصل مأن الثانية الشبهة  في(التبيان) في عليهم رددته فقد

. فراجعه ، الثالث
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: الرابع الوجه
أنـقـل الـهـواء أهل مأن بأنني اتهمني قد الله (الكاتب) هداه أن
بـحـديث الـسـتدلل ـشـبهة نـقـل هـنـا وهو ، علي مأا وأترك لي مأا

عليـهـا ردي إلى الشارةا وترك ، زعمه على بها ليحتج جندل أبي
عليه. اطلعه مأع

: الخامس الوجه
أبععي رد كان لو فإنه ثبت قد الصلح كان ولو( قوله وأمأا

ًا عليه الكفار وإعانة جندل صععلى النبي صالح لما كفر
. ومثل كفرية أمور على قريش كفار وسإلم عليه الله
العظـيـم جهـلـه عـلـى يدل ). فممابصير أبا رده في قل هذا

: وتناقضه
ليـسـت المـسـلمين عـلـى الكفار إعانة أن على هنا استدل فقد
ًا ـاته مأقدمأة ) في (الكاتب هذا قال وقد ، الحادثة بهذه كفر ورـق

حععراما هي بل الكفار مظاهرة أجّوز ل أني ليعلم ثم: (
) . المتكاثرة بالدلة

: أمأرين على قائم هنا فاستدلله
(ـبـاب مـأـن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول فعل : أن الول

للكفار) . المظاهرةا
ًا ليس : أنه الثاني . به خاص
ـبـه ـخـاص هذا وسلم عليه الله صلى النبي فعل : هل له فيقال

؟. ل أو
ًا : ليس قال إن على دليل فهذا ، هنا به صرح مأا وهو ، به خاص

ًا هذا ويكون ، الحالت بعض في ولو ، جوازه اـلـذي لـقـوله ناقض
هععي بععل الكفععار مظععاهرة أجّوز ل أني ليعلم ثم( سبق

) .المتكاثرة بالدلة حراما
مأظاهرةا مأن هنا وسلم عليه الله صلى الرسول فعل جعل فإذا

ًا يجعـلـه وـلـم ، المـسـلمين على الكفار فمـظـاهرتهم ، ـبـه خاـصـ
!!!. جائزةا

عـلـى الكـفـار مأـظـاهرةا إـجـازةا ـفـي ـهـو بحثه نتيجة آخر فتكون
. (التهور) المذمأوما (الحماسة) و هي !!!. وهذه المسلمين

أن تعالى الله نسأل ، بصاحبه والهوىَ الجهل يفعل مأاذا فانظر
.  نلقاه حتى والسنة السلما على يثبتنا

ويجعلـهـا بـهـا ينـفـع أن تـعـالى الـلـه أـسـأل ، الوقفات آخر وهذه
ـه وعلى مأحمد نبينا على الله وصلى ، لوجهه خالصة ـحبه آـل وـص
. وسلم
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