بسم اهلل الرحمن الرحيم

سمسمة دعوة إلى التفكير قبل التفجير

( )2هل سمعت بقصة حاطب -رضي اهلل عنه-؟
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

نواصل الحديث فيما يتصل بيذا الموضوع ذي الشأن الخطير كما أسمفنا ،وذلك بإيراد بعض األسئمة التي أرجو

أن نخمُص في آخر ىذا الحديث بنتيجة وىي أن ىذا األمر ليس بالسيولة التي يتصورىا بعض من غامر.

أورد ىذا الحديث أوالً المشيور المخرج في الصحيحين حديث حاطب بن أبي بمتعة -رضي اهلل عنو وأرضاه،-
فقد جاء من حديث عمي -رضي اهلل تعالى عنو -وفيو" :بعثنا رسو ُل اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -أنا والزبير
عادى بنا خيمُنا فإذا
والمقداد ،فقال(( :ائتوا روضة ٍ
خاخ ،فإن بيا ظعينة معيا كتاب ،فخذوه منيا)) ،فانطمقنا تَ َ

مقين الثياب ،فأخرجتْو من
خرجن الكتاب أو لتُ ّ
نحن بالمرأة فقمنا :أخرجي الكتاب ،فقالت :ما معي كتاب ،فقمنا :لتُ ّ
ِعقاصيا -يعني من ضفائر شعرىا ،بالغت في إخفائو -فأتينا بو رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -فإذا فيو:
من حاطب بن أبي بمتعة إلى ناس من المشركين -يعني سماىم إلى فالن وفالن وفالن وفالن -من أىل مكة

ُيخبرىم ببعض أمر رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم".

الحديبية
صد عنيا ُ
بعض أىل العمم قال :ىذا في السنة السادسة في عمرة النبي -صمى اهلل عميو وسمم -التي ُ
عم النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
عام ُ
الحديبية ،وبعضيم يقول :كان ذلك في السنة الثامنة في فتح مكة ،حيث ّ

الخبر ،وأطمع نف اًر من أصحابو ،فحاطب كتب إلى ىؤالء المشركين ُيخبرىم بسر رسول اهلل -صمى اهلل عميو
وسمم ،-وىو سر عسكري حربي يتعمق بجيش النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وأصحابو.

فقال النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-يا حاطب ما ىذا؟)) ،ىذا في المقاييس والمعايير الدولية إلى يومنا ىذا

الخطط العسكرية ،لمعدو ،فقال النبي -صمى
العظمى ،يعني :إفشاء ُ
العظمى ،يسمونو الخيانة ُ
ُيعد من الخيانة ُ
عمي يا رسول اهلل ،إني كنت ام أًر ُممصقاً في قُريش"،
اهلل عميو وسمم(( :-يا حاطب ما ىذا؟)) ،قال" :ال تعجل ّ
يعني :كان حميفاً ليم ولم يكن من نفس قريش ،كان من أىل اليمن" ،وكان ممن معك من المياجرين ليم قرابات
يحمون بيا أىمييم ،فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فييم -في قريش -أن أتخذ فييم يداً يحمون بيا قرابتي ،ولم

أفعمو كف اًر ،وال ارتداداً عن ديني ،وال رضا بالكفر بعد اإلسالم ،فقال النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-صدق))،
فقال عمر :دعني يا رسول اهلل أضرب عنق ىذا المنافق ،فقال(( :إنو قد شيد بد اًر ،وما ُيدريك لعل اهلل اطمع
()1
آم ُنوا ال تَتَّ ِخ ُذوا
ُّها الَِّذ َ
عمى أىل بدر فقال :اعمموا ما شئتم قد غفرت لكم))  ،فأنزل اهلل -عز وجلَ { :-يا أَي َ
ين َ
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ون إِلَ ْي ِهم ِبا ْلمود ِ
َّة} [الممتحنة ،]1:الحظ اآلن ىذا الحديث المشيور حديث حاطب -
اء تُ ْمقُ َ
ْ ََ
َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم أ َْولِ َي َ
رضي اهلل تعالى عنو ،-الفعل الذي صدر من حاطب -رضي اهلل عنو -ما توصيفو في الشرع؟ ىو مواالة
لممشركين وموادة ليم ،وىو باالتفاق سبب نزول ىذه اآلية من سورة الممتحنة التي تدور حول موضوع واحد،
آم ُنوا} [الممتحنة،]1:
ُّها الَِّذ َ
وىو موضوع الوالء والبراء ،وصدرىا ىو ىذا الذي نزل بسبب قصة حاطبَ { ،يا أَي َ
ين َ
صدرت بخطاب المؤمنين ،وحاطب -رضي اهلل عنو -منيم ،وفعمو ىذا نزلت اآلية بعده ،ففعمو لم ُيخرجو
الحظ ُ
آم ُنوا} [الممتحنة ،]1:والقاعدة أن سبب النزول قطعي الدخول في العام ،وال يجوز
ُّها الَِّذ َ
من اإليمانَ { ،يا أَي َ
ين َ
إخراجو من العموم باالجتياد ،صورة السبب قطعية الدخول في العام ،وال يجوز إخراجيا منو باالجتياد ،يعني:

ُّها
األفراد الداخمة تحت العموم يمكن أن ُيخرج بعضيا بنوع اجتياد ،لكن ىذا قطعي الدخول في العمومَ { ،يا أَي َ
آم ُنوا} [الممتحنة ،]1:وحاطب -رضي اهلل عنو -ىو سبب النزول ،إذاً ىو داخل في ىذا ،ىذا باإلضافة أنو
الَِّذ َ
ين َ
ِ
اء} [الممتحنة ،]1:نزلت بسبب ىذا الخطاب ،إذاً :ىذا الفعل
ىو سبب النزول ،قال{ :ال تَتَّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم أ َْولِ َي َ
ون إِلَ ْي ِهم ِبا ْلمود ِ
َّة} [الممتحنة ،]1:فيذا الذي حصل ىو موادة ألعداء
اء تُ ْمقُ َ
ْ ََ
من المواالة ،فجاء ىذا اإلنكار{ ،أ َْولِ َي َ
اهلل -عز وجل ،-ىذا القدر ينبغي أن يكون واضحاً ال ُيجادل فيو أحد ،ىذا الفعل مواالة بنص اآلية وسبب
آمنُوا}
ُّها الَِّذ َ
النزول ،وىو موادة لممشركين ،واآلية ناطقة بيذا ،فمفظ اآلية لم ُيخرجيم من مسمى اإليمان { َيا أَي َ
ين َ
[الممتحنة ،]1:وىو سبب النزول ،ثم أيضاً النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لم يحكم بكفره ،فمما اعتذر إليو بيذا

العذر قال" :صدق" ،ثم قال النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لعمر لما استأذنو بقتمو وحكم عميو بالنفاق قال بأن
اهلل اطمع عمى أىل بدر ،فقال :اعمموا ما شئتم فقد غفرت لكم ،ما المانع الذي منع من كفره بيذا الفعل الذي ىو

المواالة؟ ،ىل ىو شيود حاطب -رضي اهلل عنو -بد اًر؟

الجواب :ال ،ألن شيوده لغزوة بدر عمل صالح من أجل األعمال ،ولو وقع اإلنسان في الكفر والشرك لحبط
ت
ش َرُكوا لَ َح ِب َ
ون} [األنعام{ ،]88:لَ ِئ ْن أَ ْ
عممو ،فاهلل -تبارك وتعالى -يقولَ { :ولَ ْو أَ ْ
ش َرْك َ
ط َع ْن ُه ْم َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
ط َّن َع َممُ َك} [الزمر ،]65:والحبوط ىو البطالن ،فمو أنو وقع في الكفر لحبط عممو جميعاً ومن ذلك شيود
لَ َي ْح َب َ
غزوة بدر ،إذاً بقي لو عممو فيذا يدل عمى أنو لم يكفر ،ولم يكن المانع من الكفر ىو شيود ىذه الغزوة ،يؤخذ
من ىذا وىو القدر الذي أُريد أن أصل إليو أن مواالة المشركين ال ُيقال :إنيا مخرجة من الممة بإطالق ،ما كل

مواالة لممشركين تكون كف اًر ُمخرجاً من الممة ،ىذا الحديث وىذه اآلية يدالن عمى ىذا ،فيذا حاطب

اهلل عنو -وقعت منو مواالة وموادة ولم يكن ذلك مخرجاً لو من الدين.

-رضي

إ ًذا ما كل مواالة تخرج من الدين ،وىذا النوع من المواالة من النوع الصغير أو من النوع الكبير؟ من النوع

ويفشي ليم سره العسكري ،ىذا ليس بالشيء
الكبير ،يكتب لممشركين في شأن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسممُ -
السيل ،ومع ذلك لم يكفر ،فمواالة المشركين أنواع ،منيا ما يكون معصية ،ولذلك يذكر العمماء -رحميم اهلل-
في الكالم في المواالة يذكرون أشياء دقيقة من بري القمم لممشرك ،وتعبئة القمم بالحبر -الدواة -وأشياء يسيرة من
ىذا القبيل ،ىذه دقيقة ،ىذه ال تقاس بما صدر عن حاطب -رضي اهلل تعالى عنو ،-فالمواالة منيا ما يكون

معصية ،ومنيا ما يكون كبيرة ،ومنيا ما يكون كف اًر ،لكن ىذا النوع الذي يكون كف اًر أيضاً البد فيو من تحقق
الشروط وانتفاء الموانع ،فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -استفصل من حاطب -رضي اهلل عنو ،-نعم جاء في

بعض الروايات ما يدل عمى أن حاطباً -رضي اهلل تعالى عنو -لم يكن يشك في أن اهلل ناصر رسولو -صمى

اهلل عميو وعمى آلو وسمم -عمى المشركين ،وأن ىذا الخطاب لن ُيغير موازين المعركة ،لكن ميما يكن من أمر،
الكفار ينتفعون بو أو ال ينتفعون؟ ينتفعون ،ىذا التصرف مواالة أو ليس بمواالة؟
مواالة بنص اآلية ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -وجو إليو ىذا السؤال ،سألو عما حممو عمى ىذا ،فإذا تبين

ىذا القدر نخرج بنتيجة أن المواالة أنواع ،وأن ما يكون منيا أيضاً من قبيل الكفر ال يعني ذلك بالضرورة أن

يكفر من صدر عنو ،إما لفقد شرط أو قيام مانع ،ىذا القدر إذا توصمنا إليو ،من الذي يستطيع أن ُيميز ىذه
األشياء أنيا كبيرة أو كفر؟!
ومن الذي يستطيع أن ُيميز تحقق الشرط وانتفاء المانع ِمن زيد أو عمرو؟
ىذا الذي يحكم عمى من شاء بالكفر ،أو يحكم عمى من خالفو بالردة ،ثم ال يكتفي بيذا بل ُيقدم عمى تنفيذ حكم
المرتد بو ،عمى أي أساس؟ كيف عرفت أن ىذا ردة عن اإلسالم ،وأن ىذا تحققت فيو الشروط وانتفت الموانع،

وقامت عميو الحجة؟ ،كيف عرفت؟ ثم إذا كنت بيذه المرتبة والمثابة من الرسوخ ،واستطعت أن تُميز ىذه
األمور ،وأن تقيم عميو الحجة من الذي خولك بالتنفيذ بقتل من حكمت عميو في الردة؟ ،فقد يأتي من يفكر بنفس

عمر ممن
الطريقة ،ويختمف معك في أمر يدعي أنو أيضاً ُيخرج من اإلسالم ،باعتبار أنك ما كفرت زيداً أو ًا
َيعتقد كفره ،ثم يقول بكل جراءة محتجًّا عميك بأن من لم ُيكفر الكافر أو شك في كفره فيو كافر.
والبعض ُيميل من ناقشو في مثل ىذه القضية خمس عشرة دقيقة ،والخمس عشرة دقيقة من أجل أن ينظر
يتراجع أو ال يتراجع ،فيفكر في الحجة التي أقاميا عميو ،فإن لم يتراجع حكم بردتو ،إلى ىذا الحد يتناقش مع

صاحبو ويختمفون في أمر فالن ،فيذا الذي يعاممو إذا عاممك بالمثل في أي قضية يختمف معك فييا ُيكفر أحداً
من الناس لم تُكفره أنت ،ثم بعد ذلك خول لنفسو الحكم والتنفيذ ،وصار كل واحد يحمل بيده سالحاً أو سيفاً أو

حزاماً ،أو سيارة مميئة بيذه المتفجرات ،ثم يضعيا عند بيت من خالفو ،أو في مسجد أو غير ذلك ،ىو يصمي

معو ثم ُيفجر نفسو معو ،ىل ىذا ُيعقل؟!.
ويبادر بإراقة الدماء،
كل من اختمف مع غيره وحكم عميو بما الح لو ثم بعد ذلك يقوم بالتنفيذ فيحمل سالحوُ ،
يقوم بيذا عمى أي أساس؟ ىذا ليس آلحاد الناس ،وىو من اإلفساد في األرض ،ولو عاممك اآلخرون بمثل ىذه

المعاممة لرأيت الناس ال يدري القاتل فيما قتل ،وال المقتول فيما قُتل ،فأصبحت حياة الناس فوضى ،كل من
اختمف مع غيره حكم عميو بالردة ثم نفذ فيو بزعمو حكم اهلل ،فيذا ليس من دين اهلل في شيء ،ولذلك تجدون
عبر العصور والقرون المتطاولة لم يوجد مثل ىذا في األمة ،تالميذ األئمة ،تالميذ الصحابة ،الصحابة فمن

بعدىم ،وىكذا الفقياء واألئمة والمحدثون عبر العصور عبر القرون ال يوجد أحد منيم ،وال من تالمذتيم ،وال من

عامة المسممين من يختمف مع غيره ثم ُيكفر من اختمف معيم ثم يقوم بالتنفيذ ،فكل يحمل سالحاً ،ويقتل من
حكم عميو بالردة ،ال يوجد ىذا ،لم ُيعرف بوجود فئة تحمل سالحاً وتحكم عمى الناس بالكفر ثم تُنفذ إال الخوارج
عبر التاريخ ،وىاتوا عبر التاريخ فئة واحدة طائفة من الفقياء أو من المحدثين أو من العمماء المعتبرين ،أو من

تالمذتيم أو من عامة المسممين أىل السنة والجماعة يحكمون عمى من خالفيم بالكفر ثم يقومون أيضاً بالتنفيذ
بقتل من خالفيم ،ىذا ال يوجد عبر القرون ،أرأيتم ىذا في الصحابة -رضي اهلل عنيم -وىم أفقو األمة وأعمم

األمة؟  ،ىل رأيتم ىذا في التابعين؟ ىل رأيتم ىذا في أتباع التابعين؟ ىل رأيتم ىذا في قرن من القرون إلى
عصرنا ىذا؟ ال يوجد.

فأقول ليذا الشاب :رفقاً بنفسك ،ىي نفس واحدة كما قال بعض السمف ،ال تُغرر بيا ،رفقاً بنفسك ،ليس ىذا ىو
السبل التي عمى رأس كل سبيل منيا شيطان يدعو إليو،
الطريق ،ىذا الطريق ال يوصل إلى اهلل ،بل ىذا من ُ

فإذا رأى في العبد نزوعاً إلى الشجاعة واإلقدام والغيرة الدينية دخل عميو من ىذا الطريق فأغواه فأوقعو في

الردى ،واذا رأى فيو نزوعاً إلى الفواحش والشيوات ونحو ذلك دخل عميو من ىذا الطريق فأرداه ،لكن الطريق
األول أخطر ،وأشد ،وأعظم ُجرماً.

اإلمام الشافعي -رحمو اهلل -لو تعميق يرتبط بيذا الموضوع يقول" :ليست الداللة عمى عورة مسمم ،وال تأييد كافر
بأن ُيحذر -يعني ىذا الكافر -أن المسممين يريدون منو ِغرة -يعني :كما فعل حاطب -رضي اهلل عنو -ليحذرىا
أو يتقدم في نكاية المسممين" ،يعني :يستعد بجيشو وينطمق ،يقول الشافعي" :ليست الداللة عمى عورة مسمم وال
تأييد كافر بأن ُيحذر أن المسممين يريدون منو ِغرة؛ ليحذرىا ،أو يتقدم في نكاية المسممين بكفر بين"( ،)7يقول:
ليس بكفر بين ،ىذا اإلمام الشافعي ،ىل الشافعي ينقصو فقو وعمم؟ ىل الشافعي يخفى عميو ما يكون من قبيل

المواالة المكفرة ،وما ال يكون من قبيل المواالة المكفرة؟ يقول :ىذا ليس بكفر بين ،يعني :ليس بكفر واضح يمكن
لإلنسان أن يحكم عمى من وقع فيو بالردة ،وشيخ اإلسالم -رحمو اهلل -لو كالم معروف في ىذا ،يقول" :وقد

تحصل لمرجل مودتيم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص بو إيمانو ،وال يكون بو كاف اًر كما حصل لحاطب بن أبي

بمتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،)3("-ىذا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية.

فأقول :يا أييا الشاب ،ىل أنت أفقو من ىؤالء الجبال؟ ىل أنت أفقو من رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-

حيث لم يحكم بردتو وخروجو من الدين؟ ىل أنت أدق فيماً وأعظم غيرة عمى دين اهلل -عز وجل -حتى تحكم
بمثل ىذا الحكم؟! مالك وليذه المضائق ،مالك وليذه الورطات ،ىذه األحكام الدقيقة ليست من ميامك وال من

وتعرف الطريق الموصل إليو،
عممك ،وال من شأنك ،وقد جعل اهلل لكل شيء ًا
قدر ،تعمّم العمم تُريد بو ما عند اهلل ّ
وليكن لك فيو قصد حسن ،وتتدرج في طمب العمم ،واعمم أن ىذه المسائل ىي من آخر وليست من أول ،ىي من

آخر ما ُيتحقق بو من مسائل العمم ،ىؤالء أئمة الدعوة ىذا الشيخ عبد المطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمو
اهلل -يتحدث عن حديث حاطب -رضي اهلل عنو -وأنو "دخل في المخاطبة باسم اإليمان ،ووصفو اهلل بو { َيا
ِ
اء} [الممتحنة ،]1:ولو
ُّها الَِّذ َ
أَي َ
آم ُنوا} [الممتحنة ،]1:وتناولو النيي بعمومو {ال تَتَّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم أ َْولِ َي َ
ين َ
خصوص السبب الدال عمى إرادتو مع أن في اآلية الكريمة ما ُيشعر أن فعل حاطب نوع مواالة ،وأنو أبمغ إلييم
الس ِب ِ
يل} [الممتحنة ،]1:يقول:
اء َّ
بالمودة ،وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيلَ { ،و َم ْن َي ْف َع ْم ُه ِم ْن ُك ْم فَقَ ْد َ
س َو َ
ض َّل َ
()4
"لكن قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-صدقكم خموا سبيمو))  ،ظاىر في أنو ال يكفر بذلك ،إذا كان مؤمناً
 - 7األم لمشافعي (.)764 /4
 - 3مجموع الفتاوى (.)573 -577/7
 - 4لم أجده بيذا المفظ.

باهلل ورسولو غير شاك وال مرتاب ،وانما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر لما قال :خموا سبيمو ،وال يقال :إن قولو
صمى اهلل عميو وسمم(( :-ما ُيدريك لعل اهلل اطمع عمى أىل بدر فقال :اعمموا ما شئتم قد غفرت لكم)) ،ىوالمانع من تكفيره ،ألننا نقول :لو كفر لما بقي من حسناتو ما يمنع من الحق الكفر وأحكامو ،فإن الكفر ييدم ما

قبمو؛ لقولو تعالىَ { :و َم ْن َي ْكفُ ْر ِب ِ
يم ِ
ط َع ْن ُه ْم َما َكا ُنوا
ش َرُكوا لَ َح ِب َ
ان فَقَ ْد َح ِب َ
ط َع َممُ ُه} [المائدة ،]5:وقولوَ { :ولَ ْو أَ ْ
اإل َ
ون} [األنعام ،]88:والكفر ُمحبط لمحسنات واإليمان باإلجماع ،فال ُيظن ىذا"( ،)5يعني :ال ُيظن أنو قد كفر
َي ْع َممُ َ
ولكن الذي منع من حبوط األعمال ىو أنو شيد بد اًر ،أو الذي منع من كفره ىو أنو شيد بد اًر ،ليس األمر كذلك.

فيذه المسائل ال تؤخذ ىكذا ،وليذا قال شيخ اإلسالم -رحمو اهلل" :-فإن التكفير ال يكون بأمر ُمحتمل"( ،)6فأين

المسارعة في تكفير من اختمف ىذا اإلنسان معو ،والقتل والظنون والتوقعات وما إلى ذلك؟! ،بأي حق؟،
ىذا من ُ
قد يكون ىذا الذي تقتمو من الجنود ،أو من غيرىم أعظم إيماناً منك وتقوى هلل وخوفاً منو ،وىذا يوجد في طوائف

األمة عمى اختالف أعماليم ومينيم ،فتجد في عامة الناس وتجد في الجنود من ىو ُمخبت خاشع تقي هلل -
تبارك وتعالى ،-وىذا شيء ُمشاىد ،ولو كان فاسقاً فيل يجوز قتمو والحكم عميو بالردة؟!.
وليذا أقول :حديث حاطب ىذا يستدعي التوقف والتريث والتفكير ألف مرة قبل أن ُيقدم اإلنسان عمى أمر يذىب
ويختم لو بخاتمة السوء ،ويرجع بالفضيحة والعار عمى
بدنياه وقد يذىب بآخرتو ،ويموت ىذه الميتة ميتة السوءُ ،

نفسو ،ويكون أعظم العقوق عمى أىمو وقومو وعشيرتو وأسرتو ،ىذا من أعظم الشرور واآلثام ،أين العقول إن لم
يوجد العمم الشرعي؟!

إذا لم يعرف العبد ،ولم يكن لو بصر بدين اهلل -عز وجل ،-وما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-أين
العقل؟ أما يرى ىذه المفاسد بأنواعيا التي ال أعمم مصمحة واحدة فييا ،الميم إال من انكشاف باطل ىؤالء الذين
يقومون بيذه األعمال واإلجرام ،وما ينضاف إلى ذلك من انكشاف المنافقين الذين يستغمون مثل ىذه األحداث

لمطعن في دين اهلل -عز وجل ،-والطعن في عمماء األمة قديماً وحديثاً ،والطعن في مقوماتيا ومناىجيا

التعميمية وما إلى ذلك ،وىم أول من يعمم كذب ذلك ،أنو ليس بصحيح ،وأن ىؤالء ما تخرجوا عمى ىذه المناىج

التعميمية ،وال تخرجوا عمى يد ىؤالء العمماء ،وانما تمقوا ذلك عبر وسائل معروفة لدى الجميع يصمون بيا إلى
مرادىم ويتمقون عن مجاىيل ،ب ُكنى وأسماء لربما وىمية -اهلل أعمم -تحتيا شياطين ،يتمقون عنيم مثل ىذه

الجياالت.

ولذلك أقول :الكتابات في مثل ىذه القضايا كثير منيا ليس عمى الجادة ،حتى من لم يكن من ىؤالء فإن كثي اًر

ظاىر إلى اإلرجاء ،ويأتي بكالم
ًا
من الكتابات ليست عمى جادة صحيحة ،تجد في بعض ىذه الكتابات نزوعاً
أىل العمم الذي يوافقو ،ويترك ما عداه ،وتجد الطرف المقابل الطرف اآلخر يورد من كالم أىل العمم والنصوص

ما يوافقو ،وىذا كمو من اتباع اليوى ،وان أحسنا الظن فغاية ما ىنالك أن ىذا من القصور في العمم ،وجمع
أطراف المسائل ،وأقوال أىل العمم ،فيذا الذي يحتج بقول ىذا العالم الذي إذا رآه ىذا الشاب ِ
الغر الذي ال بصر
 - 5الدرر السنية في األجوبة النجدية (.)474-473 /1
 - 6الصارم المسمول عمى شاتم الرسول (ص.)517 :

لو بكالم العمماء قال :ليس بعد ىذا شيء ،ىذا كالم صريح وواضح ،والواقع أن ليذا العالم من الكالم ما يجب
أن ُيضاف إلى الكالم األول ،ىذا من جية ،فيعتدل النظر.
وىناك قضية في غاية األىمية وىي أن كثي اًر مما يحتج بو ىؤالء من عبارات أىل العمم المدونة في بعض الكتب

وفرق بين كالم العالم في مقام
والفتاوى ىي فتاوى في قضايا معينة ،يعني :ىي واقعة عين ،فال يصح تعميميا،
ٌ
التنظير والتقرير ،وكالم العالم في مقام الفُتيا في واقعة بعينيا ،فيذه ليا ُمالبسات قبل أن يوجد ىذا الشاب لربما

المالبسات التي كانت موجودة ،فمن الخطأ أن يأخذ من ىذه العبارة أو ىذه الفُتيا ُحكماً
بمئات السنين ،ال يعرف ُ
المالبسات التي كانت موجودة آنذاك.
ًّ
عاما في جميع األحوال ،ولو كان ذلك ال يتنزل عمى ُ
إذا كان قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في بعض القضايا يحكم بعض أىل العمم بأنيا واقعة عين ال عموم

ليا ،كما ىو معروف في كالميم ،بصرف النظر عن تصويب ىذا في ىذا المقام أو ذاك ،لكن ىي عبارة

ضم كالم الواحد منيم
معروفة :واقعة عين ال عموم ليا ،فكيف بكالم غيره من فتاوى العمماء؟ ،فيؤالء العمماء لو ُ
وعرف قولو فييا وفي نظائرىا ،ولكن ىذا يأخذ بعبارة ،وذاك يأخذ بعبارة
بعضو إلى بعض الستبان وجو المسألةُ ،
من الطرف اآلخر ،فيقع بسبب ذلك تفرق واختالف وتباعد بين ىذه األقوال واألفيام ،وكالىما يرجع إلى عبارة

عالم معين ،ىذا موجود ،لكن نحن سننظر في ىذه النصوص ،فاليوم ىذا الحديث ،وغداً -إن شاء اهلل تعالى-

أورد سؤاالً آخر عمى حديث آخر بيذه الطريقة ،فسؤال بعد سؤال يتبين في النياية -إن شاء اهلل -أن األمر ليس
كما يظنو ىؤالء الشباب.

ىذا ،وأسأل اهلل -عز وجل -أن ييدي الجميع لمحق ،وأن يفتح بصائرنا جميعاً ،وأن يدلنا عمى مرضاتو ،وأن

يعيذنا جميعاً من ُمضالت الفتن ،وأن يميمنا ُرشدنا ،ويقينا شرف أنفسنا ،وأن يكبت األشرار ،ويرد كيد الفُجار،
واهلل المستعان.
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

