صوت احلق ودعوة الصدق
لطف هللا الصايف
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مقدمة
قال هللا تعاىل:

«ومن أحسن قوالً ممّن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً وقال إنّين من املسلمني» .

من أعظم الواجبات امللقاة على عواتق الللمقا و والابقاوو وققادة اة ّ،مقسو ال قّما هقاا اللرقأ أخي صلرقوا نّقا مو
وينزهوا أقالمهم عن كل ما يورث الوهنو والفشل ويؤدي إىل الضلف صفوف املسلمنيو ويبلدوا نفو قهم عقن قو
ّ
الظّققنو وأخي يبّق قوا هللا مققا يقولققوخي .ال يابمققوخي احلقققاو و وال ينشققأوخي اةوال ققلو وال يلبمققدوخي مققا ياببققوخي علققى الققزور

املفأقققس
قؤدي ولنققا إىل ّ
والبهبققاخيو وات ق ا ت الظاملققس ال ق تق ّ
الضققاللو وإبرة اللرققب ات البل ضققس ّ
املمزقققس سققم ّ
اةمققسو و ّ
الر ققداقو و ل ققل م ققاال ل ق ّقون اللق ققل والش ققأ كم ققا ل ق عل ق هم أخي
للجماع ققسو وال ّدا ل ققس للجه ققال عل ققى تنم ققس البب ققاما و ّ
السقالق املاقشقس وا قدال والق ّدعوة إىل احلق علقى قو مقا ّأد نقا هللا قب كبا قب اللزيقز
ينبهجوا أ ،لوو اةنب قا علق هم ّ
عز امسب:
ح ث قال ّ
«وال جتادلوا أهل الاباو إال ولّ هي أحسن» .
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قال سبحانه:

«اد اىل ب ل ر ك وحلامس واملوعظس احلسنس وجادهلم ول هي أحسن» .
وقال تبارك وتلاىل:
« اي أيّها الّاين آمنوا اتّقوا هللا وقولوا قوالً ديداً» .
وقال تلاىل شانب:
«إد ع ولّ هي احسن إذا الّاي نك و نب عداوة كانّب ويلٌّ مح ،م» .
وقال تلاىل ج ّد حاايس عن نب ب شل ملا قال لب قومب
ٍ
فاهسو وإّن لنظنّك من الااذ ني» ؟
«إ ّّن لنأاك
رو اللاملني» .
لاين ر ول من ّ
«اي قوق ل س يل فاهس و ّ
وقد أمأ نبّب اةعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أخي يقول للمشأكني:
ٍ
الل مب ٍ
ني » .
هدى أو
«أّن أو ّ
اوايكم لللى ً
لم يرأح ضاللب املشأكني مقاق البخاال ملهم مع أخي املشأكني
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الل مبني من دوخي أدىن شك أو ري .

أقأو الطّأق املوصقلس إىل احلق ققسو اةخقا ذقاا املقنهإل اتهلقيو وهقو ا قدال ولّق هقي أحسقنو وأكمقل املنقاهإل هقو
هاا املنهإل الاي أمأ هللا ب أنب ا ور لب ل سريوا عل ب أدا ر االتب.
أحأى نا أخي ال نببع وا أثنا الدعوة إىل ال ّدين احلن ف وحماولبنا اجبااو اآلخقأين إىل ر قالس ر قول هللا ل صقلى

هللا عل ققب وآلققب و ققلمو و مققا نبنققاقا حولققب مققن املسققاول األال ققس ققني املسققلمني ةنققب املققنهإل الوح ققد البل ققد عققن الللق
القول واملنز عن أ ال الشبم والفحا وات ا و واملبحلّي وللني واللطفو واملسقبند علقى الللقم وامللأ قسو والقداعي إىل
محققل أققوال املسققلمنيو وأ لققاهلم علققى احملامققل الرققح حس مهمققا أماققنو واتجبنققاو عققن املقزاعم والظنققوخي البااللققسو ومبا لققس
اهلوو واللرب س املمقوتس.
قال هللا تلاىل:
كل أولئك كاخي عنب مسئوالً» .
«وال تقف ما ل س للك ب علم إ ّخي ّ
السمع والبرأ والفؤاد ّ
وقال بحانب:
« بما ٍ
النفضوا من حولك» .
رمحس من هللا لنت هلمو ولو كناً ظّاً مل ظ القل
ّ
ردهم عل ب قولب:
وإذا كاخي القأآخي الاأمي صرب عن قوق شل و وهم كفار أثنا ّ
«وإ ّّن لنظنّك من الااذ ني» .
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مما يشأ إىل أهنم حتلوا شي من اةدو ح ث مل يقطلوا اا ب حس مقا نقوحي قب عبقار م .ا قف لقون للمقؤمن
القاي خخقا بدو هللا أخي حاققم علقى أ لقب هللا أوعلققى الاوفقس كبقرية مققن إخوانقب املسقلمني ولافققأ أو الفسق يققبهمهم
مبققا ال يقولققوخي ققبو ومققا عققار عنققد هللا تلققاىل إخي ك ّفققأ مسققلماً مبققا ال يوج ق الافققأ أو ا ققبلمل مققا رد عل ققب ا ققلوو

قؤدايخي إىل إبرة الضقلاونو وحقوالخي دوخي وهقور احلق و واناشقاف
الشباومو والفحا إىل جان ات ا والبهباخي اللقاين ي ّ
الواقع.
لون لنفسب  -إخي مل يان قلبب مأض  -أخي ينحأف عن النهإل اتهلي حقوار ومناقشقاتب
الباحث النزيب إذخي ال ّ
قؤدي قب اةمقأ إىل اخي
مع اآلخأينو ويببع عو اً عن ذلك ا لوو الشباومو وال ّد و والضل نسو والبهقأيإل ولباالقل حقني ي ّ

حاققم علققى الاوفققس لللهققا الاققربى ققني الووققف املسققلمنيو لللماوهققا وا،دووهققا علققى امبققداد البققاري عش قأات اال،لققوف مققن
املؤلّفات خمبلف املو وعاتو والللقوق ات قالم س عق قدة ونظامقاً أخي حاقم علقى م قل هقا الطاوفقس ومقن خقالل أخبقار
آحققاد شققاذة أ لهققا الللمققا و واحملققققوخيو وأ ققاالني عل قم احلققديث للققدق اتعبمققاد عل هققا .و اةخققا ذققاو وإ ققاهنم اققاذا
بهم ها الطاوفس  -نب جس أخا شواذّ اةخبار ها  -مبا هي أيئس منبو ويأم ها وآلرا واةقوال الشاذة.
=
وإمنقا لنسققبل ا وذ إذا كققاخي ققني املنبحلققني للللقمو والابا ققس مققن ال حمققل ققالحاً للقد ا عققن آراوققب إال الشققبم وات ق ا
امللالطسو والقول لري علم ل على خالف الللم وكأهنم مل يسملوا قول هللا تلاىل:
«إمنا يف ي الااو الّاين ال يؤمنوخي آبايت هللا وأولئك هم الااذ وخي» .
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مقومققات الشخر ق س ات ققالم س ؤيققدوخي اةوىل مبققا
كمققا نسققبل ا ققب مققن كبّققاو يققؤثأوخي خراورققهم الطاوف ققس علققى ّ
ياه ول ان س ,ويف وخي على مريهم مبا لو ثبت (وهو ل س ا ت قطلاً) ةصبح عاراً على ات الق أمجع.
كأمقس لق أخي ترقاخي وحقد او واللمقل
هؤال إذخي خطأ على اة الق كمبدأ وعق دةو وخطأ على مجاعقس املسقلمني ّ

على مجع كلمبهاو وخروصاً ها الظأوف اللر بس البؤ تواجب ات الق واملسلمني من جان أعداوهم.
إنين ة اول نفسي كما يساول كل خملص نفسب عما يقرد أم ال هقؤال مقن كبقاو م البااللقس اململقو ة حققداً وذبقاّنً
على ش لس أهل ت النبوة وماهبهم مري تشويب جوهأ ات الق بشويب منظأالبش ع.
قث روح اللققدا و واألقالفو والفأقققس ققني املسققلمني وخروصقاً مققا ققني الشق لس والسققنس
ّنه ققك عمققا ذلققك مققن ق ّ

لبث روح البفاهمو والبلارف هما.
وأف يلمل املخلروخي ب ال جهدو وإخالص ّ
ث ها السقموق  -أخي ل ّقأدوا أقالمهقم إخي كقانوا حق ققس ذوي علقم وإ قاخي وعمقل
حأي ذؤال  -عو اً من ّ
كم كاخي ّ
للابا س حول ات الق و اخي جقوهأ اتنسقا و وحقاوققب السقام سو ومفاه مقب الأاق قس ل جبقا وا إل قب هقا اآلج قال الباوهقسو
وخروص قاً عر قأّن املققادي هققااو وأخي يابب قوا احلقققاو ال ق تقق ّقأو ققني السققنس والش ق لسو وتؤلققف ققني خمبلققف املققااه
ات الم س.
و الك ياونوخي قد ّأدوا ما أوجبب هللا عل هم من الدعوة إل ب وحلامس واملوعظس احلسنس.
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احلوادث املنذرة
احلوادث ال تقع كل يوق داخل الد املسقلمني مقن الشق لس والسقنسو و خقارن عاملنقا ات قالمي تنقار ا امقدينو
واللققا لنيو وامللأ ققني عققن اتعبرققاق عبققل هللاو وحتققبم عل نققا مجلققا مجلققا اخي نقققوق مققن رقققدتناو ونسققب قظ مققن نومبنققاو
ونبمسك اباو ر نا و نس نب ناو وحنسن الظن بنفسقنا كمسقلمني إهلهقم واحقدو ونبق هم واحقدو وكبقاذم واحقدو وقبلقبهم
واحدةو وحجهم واحدو وشلاوأدينهم ال تااد ختبلف شي .
نلمو اةجدر نا ما دمنا كالك اخي نلبفت إىل هاا ا قل املسقلم خروصقاً لقد أخي شقاهدّن الل قاخي اتحلقادو وامبقداد

الاف ققأو ومس ققوق ال ق ّدعاايت املض ققللس ال ق تنف ه ققا اتر ققال ات املس ق ح سو والش ق وع س اللامل ققس ] نف ققو أ ناون ققا وأ ا ققارهم
لبسلخهم عن ات القو وترريهم أدوات يدها للقضا عل ب و الحاً د مجاعس املسلمني.
مث أخي أ واجاً ك رية جمبملنا ات المي من اةج ال الراعدة وتت ال تأحق قدعاة اللرقب س املاهب قسو وتققاوق كقل
من حاول منلها عن البفاري احلأ.
وال يسبس ق لوخي ا ققبلأاض كققل مققا يققؤدي إىل اتخققبالف ققني مققااه املسققلمنيو وال ينجققأوخي ورا دع قوات البهبققاخي
أىن كاخيو و أي ماه احنرأ.
وات ا ل يل وخي وحل ّ
وما ذلك منهم إال لبأك د اتترالو واتحتاد والبجاووو والبحا ني املسلمني.
ال ان ةحد هاا اللرأ وإخي جهد جهد  .وكبق مقا كبق مقن الاقاو وات ق ا اخي للقل الاوفبقب ل قدة عقن
ملأ س آرا مريها الش لي والسين
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يلبق اخي كل يوق وكل آخيو ويبجاووخي ( )1و ويلأض كل وحد منهما ماهبب علقى اآلخقأو ويبفا قاخي مث صأجقاخي نب جقس
مقنلسو وهي أخي اة س ال تدعو
____________________
( )1الصفى عل ك أيّها القارئ اللزيز اخي كبّاو الش لس مل حاولوا ق إ لاد أ نقا الشق لس عقن ملأ قس آرا املقااه اة،خقأى ال ق ما أهقل السقنس هقم
كانوا منا دايس عوثهم الللم س ات قالم س وتلل مقات وشقأوعهم البرقن ف والبقأل ف كقانوا مهبمقني مبلأ قس جقوهأ آرا مقريهمو وحق قس مقااهبهم
االصول والفأو .
لم يلأ وا ق عن كباو علم وعث ةخي مؤلفقب ّقينو ومل نلقوا القاوفبهم عقن مطاللقس مؤلّفقات مقريهم مقن الواوقف املسقلمنيو وعلماوهقا وكبقبهم
اة،صققولو والفقققب و املسققاول األال ققس ققني املسققلمني تشققهد ققالك كمققا تشققهد بمققانبهمو وعلمهققم الوا ققع وملققاه
اةصول والفقبو والبف سأ ومريها أدلس أهل كل ماه مث يناقشوخي ال إنراف وتبحأ وعلى و الاباو والسنس.

ن قأاهم يققاكأوخي كبققبهم

و هاا اللرأ ال جتد مدينس قم املشأ سو وجاملبها ات قالم س الاقربى و قاوأ القبالد واملقدخي الشق ل س ماببقس عامقس اال وهقي مشقحونس مبؤلفقات
أهل السنس خمبلف الللقوق وهقي مبنقاول ا م قع يأاجلهقا تالمقاة ا املقس اقل حأيقس مقن مقري أخي ياقوخي هلقم مقأض اال اةخقا ولقأآي الرقح ح
اةو ولاباو والسنس.
ققال يشققببب علققى أحققد مققنهم شققي مققن آرا املسققلمني ومققااهبهم لقلققس املرققادر ضققال مققن أخي يبلمققد ذلققك وخ ولققزور والبهبققاخي كمققا يشققببب علققى
الاات السين لقلس مرادر و والعبماد على ا اوك اةولني وما نسجبب أيدي الس ا ات ا اوأة ذلك.
ى م ل اة باذ عبد الاأمي األط مع ما كب حول امللارف ات الم س يلبمد كبا قب (هللا ذااتً ومو قوعاً) مقا ينققل عقن الشق لس وهقم أرققى

الطواوف ات الم س .واعمقهم تفارياً امللارف اتهل س على املللل والنحل للشهأ با الاباو اململو وألأا ات واتشبباهات.
سنهد إىل الشق لس للققول وحللقول والبنا ق و والبجسق دو تلقاىل هللا عقن ذلقك علقواًكبقرياً وال يقاكأعن آراوهقم وعاقاوقدهم ات قالم س الق نوهقا علقى
اةدلس اللقل س والنقل س ش ئاًو اأنب مل ياقن عنقد مقن كبق الشق لس الاقالق والفلسقفس كبقاو أومل يقأد أخي يأاجقع هقا الابق ةخي مقا هقا ياقاو
ما م ل (امللل والنحل) وثبت جاللس شأخي الش لسو ورقلس منزلبها الللوق اتهل س وامللارف احلق ق س اة الم س.
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كل واحد منها إىل البقارو والبالحم مع اآلخقأ أك قأ وأهقم مقن مريهقا القاي يقدعو ا امللأ قوخي سقببب إىل ات بلقادو
والبضققاروو ويلأ ققاخي اخي لققا الابققاو ممققن نشققري إلق هم مل يأيققدوا ابققاو م إال اتحبفققا و ق اق اة،مققسو ومل ختقوا إال مبققا
اتى ب من بقهم أعرار مل تان ها الظأوف مه قأة لبحق ق اتترقال كمقا هقو حقاهلم ال قوق مقن اللققا ات ا نسق س
واالتراالت الوديس ذات الأوح ات الم س الفا لس .نظأاً لال ذلك إنين أقولو وأكأر بخي ج لنا امللاصأ مبا أصقبح قب
مققن وعققي ال يسبسق ص أيققس ص ق حس تققدعو املسققلمني إىل الفأقققس واتخققبالف والل ق نققدا إال مققن كققاخي يققدعو إىل الوحققدة
عز ات الق واملسلمنيو وتوح د كلمبهم وإعال أمأهم.
ات الم سو وإىل ما ب ّ
وم ققع ذل ققك كل ققب ققاخي ل ققا الابّققاو يلفل ققوخي أويبل ققا لوخي عم ققا عل ققب ج لن ققا ال قّما الش ققباخيو وتالم ققاة ا امل ققاتو

وأ ققاتا ا مققن املسققبوى ال قققا و ويظنققوخي أخي هققؤال يق قأأوخي كققل كبققاوو ويسققملوخي كققل نققدا و واهنققم ال يققدركوخي مققا يأيققد
أم ققال ه ققؤال املأتزق ققس م ققن ات س ققاد ققني املس ققلمني أع ققاذ هللا ات ققالق م ققن ش ققأورهمو ووق ققى املس ققلمني م ققن بن ققس أقالمه ققم
وكباو م.

ويل للقاين ياببقوخي الابقاو بيقديهم مث يقولقوخي هقاا مقن عنقد هللا ل شق وا قب انقاً قلق الً ويقل هلقم ممقا كببقت أيقديهمو
وويل هلم مما ياسبوخي.
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كتب الفتنة والتمزيق واإلحلاد
إخي من أعظم اةخطار علقى وحقدة املسقلمنيو وتلقاوهنم قد عقدواهنم املشقأك إققداق لقا املسقبه ين اةمب قا القاين
يؤدي إىل انشلال أ نا اةمقس ات قالم س الواحقدة رقأاعات كالم قس ال تببق علقى
ال يق ّدروخي عواق ما يفللوخي على ما ّ

قؤدي حالقس عققدق و قع حق ّد للبق هم إىل تلم ق جقاور الببققاماو والبمقزقو واتهن ققار املخ قف الققاي
أ قا ققل م ققد يق ّ
شأ ملاّنة.
تلا منب امبنا ال وق ّ
ومققن مث ققإهنم ياونققوخي قققد ققا وا مسققا س خملرققس حتق ق أم قأاض ات ققبلمارو والرققه ون س مققن تا قأيس البفأقققسو
والن قزا الققداخلي ل حول قوا ققني املسققلمنيو و ققني الوحققدة لللمهققم بهنققا الاف لققس  -لوحتققققت  -إبنالققس نفوذ ققا عققن الققبالد
ات الم س و طأ ما عل ها.
اةمققس واحققد مققن ام ققال هققؤال ا هققال  -يققدا ع عققن عرققب بهم املاهب ققس املمقوتققس
فققي كققل ق ة مققن الققزمن يطلققع علققى ّ
ققد مققاه أو آخققأ مققن مققااه املسققلمني  -بكاذي ق ملفقققسو وأراج ققف مزيفققس قققد وخي احلقققد اةعمققى مققن خققالل

أ طأهاو وا هقل عق ققس ات قالقو وعق ققس املقاه القاي يفق ي علقى قد ق بب مقن مطقاوي موا قلها ح ّقرب ذقا أوراققاً ققد
أاللق عل هققا إ ققم ر ققالس أو كبققاو .وهققي مضققموهنا أ لققد مققا تاقوخي عققن مققدلول هققاين اللفظققني ققل أول مققا تققدل عل ققب
قأاا وا ققل ها مققن الللققم والفضققلو واةدو ةهنققم ق ّدوا علققى أنفسققهم أ قواو البلم ق والبحق ق خروص قاّ مققا يبلل ق
وملااه ات الم س من مرادرها اة ا س
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لالك تأاهم  -واي لللار  -صبطوخي أعقاثهم خقب عشقوا ريمقوخي مقريهم ولافقأ ح قاًو وولفسق أح قاّن ،إىل كقالق
أخاو عن هاا ورأي نسبو أىل ذاك أو قول مسلو من ذلك من النا كأمنقا عنقد هقؤال علقم اةولقني واآلخقأين أو اهنقم
ملروموخي عن األطا والااوو وات ا  .وهنقاك مقن اةققوال مقا ي كقوخي لضقاً منقبو وينقلقوخي لضقاً للقأض نفو قهم
مما للل اةنساخي القاي يقد ع قب قو الطقالع لققأا ة تضقل ال م يسقاول نفسقب إذا كقاخي احلق هقو مقأض هقؤال و واحلق ققس
مايبهمو َلِ َم يفللوخي ذلكو وِملَ ال حققوخي صحس ما يسملوخيو وما يقولوخي .ومل ال يأجلوخي إىل مرقادر املقاه القاي
ياببقوخي عنقب حققني ينبهقي عق هم إىل مقا يأيققد البقاح وخي املنرققفوخي ولاقن هققؤال ل سقت هلققم مقن مايققس إل اتشقديد اللققدا و
وإ لاف الرداقس .لاا تأاهم ختوخي وللث ال السمني أو يلبسوخي احل ولبااللو ويابموخي احل وهم يللموخي.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إىل أ اتاة ا املس ات الم س املدينس املنورة احمل مني.
إىل علما وكسباخي ال ما مدينس الهور.
ققني املققااه ات ققالم س والققاين علققى جهققادهم املخلققص يبوقققف مسققبقبل ات ققالق

إىل قققادة الفاققأ ودعققاة البقأي ق
اةنهأ.
إىل كل من يؤمن وذ تلاىلو وعامبب اللادلس.

و لد إنب قد نشأت السنوات اةخرية ر الس امساها مؤلفها (األطوط اللأيضس اة قس الق ققاق عل هقا مقاه
الش لس االمام س) ومألها وةكاذيق اللج بقس الق يلقأف كقاذا كقل مقن لقب أدىن رقرية وملقااه ات قالم س وحتقت هقاا
السققبار ققلى هققدق اة ققس ال ق قققاق عل هققا ديققن اال ققالق احلن ققف حققا جلققل كبققاو هللا تلققاىل القققأآخي ا ققد هققد اً
لسهامبو وولص الدعوة إىل البخاصمو والبنان و والبفأقس املنهي عنهاو و إل اللرب ات الطاوف س.
مث أ ملقا قأأ ققا أدركقت خطأهققا علقى ات ققالقو وعلقى كبققاو هللا الاقأمي ووجققد ا أمنّقس دعققاة الببشقريو واتحلققادو وكققل
من يامن للقأآخي وات الق وحأماتب من املسبشأقنيو ومريهم يبخاوهنا نداً ة ال لهم وإ الال م.
اةمسو و ث روح البنا أووالبشاجأو وإيقاد ّنر الشحنا والبلضا .
ومن جان آخأ ّ
تؤدي إىل تفأقس ّ
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أأيت أخي من الواجق علقى كقل كاتق ا قالمي د قع مقا هقا الأ قالس مقن الشقبهات ق ما حقول الابقاو الاقأمي
الققاي اتفقققت كلمققس املسققلمني مققن الش ق لس والسققنس ققل ومققريهم علققى أنقّقب هققو هققاا الابققاو املوجققود ققني الققد بني املطبققو
املنبشأ أقطار اةرضو وأنّب ال ري بو وال خت ب الباالل من ني يديب تنزيل من حا م مح د.

خطوالب اللأيضس)و وأثبت ب ص انس الاباو ا د من البحأيفو وأو قحت مقا
اببت كباو (مع األط
ها الأ الس من الضالالت وا هاالت.
ققأثأ عم ققد هللا تل ققاىل ومنّققب قل ققوو املس ققلمنيو واةو ققاط ال قا ققس أث قأاً إلا قاًو ووق ققع عن ققد الللم ققا و واملر ققلحنيو
ورج ققاالت ات ققالقو وأ ققاتاة ا امل ققاتو والب ققاح ني املنر ققفني موق ققع القب ققولو والش ققاأو والبقديأوول ققالك الب ققع م ق ّقأات
عديدة.
وهللا تلاىل يللم أنب ما دعا إىل كبا قس هقاا الابقاو إالّ خدمقس ات قالق والققأآخي ا قدو والقد ا عقن كأامبقب والسقلي
اةمس.
مع الالمس .ومل الشلثو والبحا و والبوادد يب ّ
وما كنت أون لد ذلك أخي كاتبقاً يقزعم أنقب يابق ل ،قالقو وملرقلحس اّ،مبقب يبخقا قبقال هقاا الابقاو ومقا دا لنقا قب
عققن قدا ققس القققأآخي الاققأميو وص ق انس مققن البحأيققف .والققدعوة إىل الوحققدة ات ققالم س موقف قاً ققلب اً ياققأر مققا (األطققوط
اللأيضس) .ويقفو أثأ مؤلفها ل لطي املبشأينو واعدا ات الق .ودعاة البفأققس .والبمزيق ولقزور والبهبقاخي قالحاً انبزعنقا
خطوالب اللأيضس).
عنهم ( مع األط
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حققا جققا ّن لققا اتخقواخي لققد رجوعققب مققن اللمققأة وتشققأ ب قزايرة احلققأمني الشقأيفني ابققاو (الشق لس والسققنس) وذكققأ
بخي ّنو جاملس املدينقس املنقورة ات قالم س ققد أهقدا إل قب مقع كبقاو (اللواصقم مقن القواصقم) القاي كقاخي ققد شقأحب حمق
الدين األط شأحاً أوهأ ب نربب وعداوتب للل ة النبويسو ووال ةعداوهاو وأناأ ب احلقاو البارخ س املللومس ولمقاً

وعدواّنً.
قأأتبو وعجبقت مقن قلي كاتبقب تفأيق كلمقس املسقلمنيو وللمقأ احلق مقا كقاخي صطقأ بقايل أ ّخي أحقداً مقن املسقلمني
للل مهمبب اتحبفا وخبالف الالمسو والبباعدو وتشديد ا ادالت الطاوف سو ويلارض دعوة املرقلحني مقن الزعمقا
والأؤ ققا والللم ققا إىل البقأي ق ق إىل الوح ققدة ات ققالم سو وصط ققئهم مج ل ق قاًو ويبب ققع م ققري ققب ل امل ققؤمننيو وي ققأد ه ققا
شققأق

النققدا اتو والر ق حات ال ق ر لققت مققن الللمققا والأجققال البققارنين الل ققارى علققى ات ققالق مققن الش ق لس والسققنس
اةرض ومأذا ويبهم ا م ع و هل والااوو والنفاق واألدا .
وأعج ق مققن ذلققك وأعظققم مر ق بس علققى املسققلمني أخي ياققوخي القققاوم نشققأها جاملققس املدينققس املنققورة ات ققالم س ال ق ]

ينبلقي] أخي تاقأ كقل جودهقا للققد ا عقن وجقودّن ات قالمي شق لس و ققنسو وإرشقاد املسقلمني إىل تقأك ا فقوة والبلضققا .
ٍ
الاقات مع الللما املرلحني من الفأيقني لبحق البقأي واال،خوة ات الم س.
وأخي تساهم مبا عندها من
ويسققو ّن نايدة علققى ذلققك أخي احلاومققس السققلوديس ال ق تنف ق علققى هققا ا املققس هققي ال ق تلبققين ولققدعوة إىل الوحققدة
ات ققالم س اعبنققا ً كب قرياً جاللققس امللققك الأاحققل رققل آل ققلود كققاخي مققن أولئققك الأجققال الققاين ينققادوخي اةمققس ولوحققدة

ات الم س وهوالاي أدرك اق نظأ أخي الش لس لو مل تان
عن كأامس القأآخيو واةمأ
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عقاوقدها ات قالم سو واتلبقزاق بحاقاق الشقأيلسو والقد ا

وملل ققأوف والنه ققي ع ققن املنا ققأو وحم ققاددة م ققن ح ققاد هللا ور ق قولبو واحملا ظ ققس عل ققى مر ققا املس ققلمني أق ققوى م ققن ققاوأ
الطواوف هي ل ست أقل من مريها ذلك كلب.
هققم الققاين يضققحوخي بنفسققهم الققد ا عققن أحاققاق القققأآخيو ولللققوخي نرق أع ققنهم هللا ور قولب مققا يقولققوخي ومققا
يفللوخي دل لهم كباو هللا و نس ر ولب الاأمي.
وجاللققس امللققك احلققايل امللققك خالققد أيضقاً يلققأف ذلققكو ويقفققو أثققأ أخ ققب ال يأتضققي هققا النلققأات الطاوف ققسو وال حق
البباعدو والبباماو ووثوقبو واعبماد املشاكل ات الم س على أ نا الش لس ل س بقل من وثوقب واعبماد على أ نقا
السنس ل رمبا ياوخي لا أ نا الش لس أوث عند من لا أ نا السنس املبأثأين ولدعاايت اتحلاديس.
واحلاومس اللأ س السلوديس احلال س هي الق تشقجع احلأكقات ات قالم س القبالد اللأ قس وات قالم سو ومريهقاو وتنفق
عل هققاو وتؤديهققا وتققدرك اخي ات ققالق أاجمققبو واحاامققبو ومناهجققب مهققدد مققن جان ق ات ققبلمارو واتحلققاد الققبالد
الش ل سو والسن س,
وإذا اشبلل املسلموخي وملنانعات الطاوف سو وإذا كانت حر لس لا ا املات وإنباجات كبّاذم وّنشقأيهم ال ق ما
اململاس السلوديس مطلع مشس هدايس ات الق ومهب وحي القأآخي م ل كباو (السنس والش لس) .وكباو (حققاو عقن
أمري املؤمنني يزيد ن ملاويس ) وكباو (اللواصم عن القواصقم) يشقأح األط ق و ومريهقا مقن كبق كقل مقا هقا ل قد عقن
روح ات الق ل هي جملبس للض هللا بحانب ملا ها من اللن بهل ت ر ولب اةعظم ونر
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تقط ققع جققاور ات ققالق مققن الققبالد قوا كانققت شق ل س أق ققن س

اللققدا هلققمو ووال ةعققداوهم وحتق ق أمققل اةعققدا
والبفش ل لسلي الزعما واملرلحني.
وال ري ق أخي مققا ياببققب هققؤال املبمققاهبوخي ققوال ققين ا،مّققسو و ققين مققأواخي واملرققو وخي ملظققاملهمو واملللنققوخي اللققدا لس ق دة
نسا اللاملنيو و للها أخي ر ول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو ووصّبو وا ن ها ّدي شباو أهل ا نسو و اوأ أهل الب ت عل هم السقالق
ال يبوا مع ما عل ب أك أ أهل السنس ها كببهمو ومؤلفا م احلديث والباري و وال اجم مملو ة فضقاول أهقل الب قت
ال ما أمري املؤمننيو والس دة الزهأا و والسبطني كما هقي مشقحونس مب الق أعقداوهمو وققد دونقوا حقا امللاصقأين مقنهم
شاأ هللا مساع هم كبباً مسبقلس ضاول أهل الب قتو و األأا قات وم الق أعقداوهم م قل ملاويقس ومقري و وأثببقوا هقا

مطاعنهم و دعهم.
من كاخي قلبب ح آلل ت ر ول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو ولللي عل ب السالق الاي ال حبب إال مقؤمنو وال يبلضقب االّ منقا
ال ان اخي يشجع م ل هؤال الاباو وينشأها ما هو د مرلحس ات الق واملسلمني.

إىل رائ س جاملس املدينس املنورة ات الم س املوقأةو وأ اتا ا احمل مني نوجب ندا اتنا املباأرة القالبني مقنهم بخي ياونقوا
عند مسؤول ا م ات الم س مأاعني مرلحس ات الق اللل ا .واخي ال يظنوا بخي أم ال ها النشأات تف د املسلمني.
والاي نأجو منهم هو أخي ياونوا من كباذا وّنشأيها على حارو واخي يقأ واعل هم قول هللا تلاىل:
« أيقل للققاين ياببققوخي الابققاو بيققديهم ّمث يقولققوخي هقاا مققن عنققد هللا ل شق وا ققب انقاً قلق الً ويققل هلققم ممقّقا كببققت أيققدهم

وويل هلم ممّا ياسبوخي» .
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مث اناققم أيهققا االخققوة الاقأاق لفققي أقققد ققالد هللا  -احلققأمني الشقأيفني لققاا ققإ ّخي القلققوو مققن شقأق اةرض ومأذققا
فوا إىل دايركمو وتشباق إىل الدكمو وأنبم ايعلما احلأمنيو واي جماوريهما حم موخي عند ا م ع لشأف ماانام.
با اكين أالأاف ال بس كلام * إىل القل من أجل احلب حب
خققاوا اهبققبامو وجققددوا النظققأ منققاهجامو وكبققبام ومقققاالتام ودرو ققام وعققوثام قققد أعطققاكم هللا كققل ققنس
أصس ل دة اخبص هللا بحانب ذا امبناو وأقدركم ذا على أخي ترلحوا ني املسلمني وتلأصوا عل هم أ قال إ قالم س
ق مس منقاهإل ح قا م الق أثقأت هقا اة قال الاقا أة وأخي تشقجلوا احلأكقات ات قالم س وتؤيّقدوا الللمقا املرقلحنيو
وتدعوا أ نا اةمس مج لاً من الش لس والسنس إىل تطب أحااق القأآخي.

املسققجدين هلققا ا مققو اللفققرية القادمققس ةدا أيضققس احلققإل املقد ققس مققن كققل ققإل
للققى األط ق الققاي صط ق
ق ق ل إع ققال كلم ققس
عم ق ق أخي ي ققزودهم م ققن تل ققال م ات ققالق مب ققا ي ققؤدي ذ ققم إىل اتب ققا ققب ل ات ققبقامسو والبض ققح س
ات ققالقو وا هققاد ققد اتحلققاد الققاي أحققاط وللققامل ات ققالمي مققن كققل جان ق وح ق هم علققى مقاومققس الب ققارات األب ققس

ويوجههم إىل اة ال ال أدت إىل إ لاد الش لس عن املناهإل ات الم سو وجللت جمبملا م أشقبب و بملقات اللأ قس.
وأخي قأامإل تلققال مهم و ا ققا مو وحاومققا م ل ققدة عققن روح ات ققالق ومبادوققب السققمحا الق الخققالف هققا ققني اةمققس
شلس و نس.
ال أخي قول عن الواوف املسلمني مقا يقورث الشقن خيو والبلضقا ومقا ال يسقبقبلب ج لنقا احلا قأ إال ولنفقورو وال يزيقد
اةمس إال جهالًو و كل هما خدمس ةعدا ات القو  -ات بلمار والره ون س.
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ال يبشوق املسلم امللاصأ إىل مسألس أهقم مقن مسقألس الوحقدة ات قالم سو والبقأيق قني الشق لس والسقنس ةنقب ال يقأى
مانلقاً مققن حتق قهققا عقاوققد الشق لسو وال عقاوققد السققنسو ولققو مل يوجققد لققا املنبحلققني للللققم والابا ققس م ققل كبققاو
(األطوط اللأيضقس) و (حققاو عقن أمقري املقؤمنني يزيقد قن ملاويقس) ( )1و(الشق لس والسقنس) وّنشقأ (اللواصقم مقن القواصقم)
وشارحب ةصبح املسلموخي

وائق ووداد.

____________________
( )1خ ما نشأتب (ر الس ا املسو جاملس الأايض) حول هاا الاباو وانب هأا
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هأا .

عقائد الشيعة والسنة
املسلموخي مج لاً من الش لس والسنس يلبقدوخي بخي هللا عز وجل وحد ال شأيك لقب إلقب ا م عووخقال كقل شقي و وأنقب
الأناق ذو القوة املبنيو واللفار والوهاوو وجم الدعا و وقا ي احلاجاتو وإل ب يأجع اةمأ كلب لب اةمسقا احلسق ال
إلب إالّ هو احلي الق وق.
إخي ات قالق ديققن ا م ققع والقققأآخي هققاا املوجقود ققني الققد بني الققاي يبلققى اذاعقات املسققلمنيو ويقققأؤ الشق لس والسققنس
يبقأ ققوخي إىل هللا قأا تققبو وتللمققب وتلل مققب هققو كبا نققاو وخققا
آّن الل ققل وأال قأاف النهققار صققلوا م و شققهأ رمضققاخي ّ

اةنب ققا واملأ ققلنيو و ق د األل ق وأ ضققلهم أمجلققني هققو ل ققن عبققد هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نب نققاو وأخي حاللققب حققالل إىل يققوق الق امققس
وحأامب حقأاق إىل يقوق الق امقس ال نقد لقد و وأ ّخي كقل مقا جقا قب مقن هللا حق نقؤمن قبو وأخي الالبقس قبلبنقاو وأخي الرقلوات
األمسو والزكاة والواجبقس وحقإل قت هللا احلقأاقو وا هقاد قب ل هللاو وواليقس أول قا هللاو وحمقاددة مقن حقاد هللاو ور قولب
أاوضناو وأخي هللا يبلث من القبور لبجزى كل نفس مبا كسبت.

املس ققلموخي كله ققم ه ققا اللقاو ققدو وأم اهل ققاو و عب ققادا مو ومل ققامال م ش ققأ ق قوا يلبق ققدوخي ا م ققع أخي ات ققالق
عق دةو ونظاقو وحام و ا سو وال
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وال اعبداد م ع املناهإل الس ا سو واتجبماع قس واملال قس وال ويقسو إذا كانقت خارجقس عقن نطقاق ات قالقو ونظاماتقب
ا امل س (. )1
ال يشققك أحققد اتفققاق الشق لسو وأهققل السققنس علققى مج ققع ذلققكو وال يناققأ إال مققن كققاخي قلبققب مققأض أويسققلى مققن
ح ققث يش ققلأ أوم ققن ح ققث ال يش ققلأ إىل إبرة الفبن ققس ققني املس ققلمني كااتق ق (األط ققوط اللأيض ققس) و(الشق ق لس والس ققنس)و
و(حقققاو …)و و(جملققس البلققث اهلنديققس) ممققن حسققدوخي املسققلمني علققى م ققا آاته ققم هللا مققن الوحققدةو وجلققل أم ققبهم أمققس
واحدة.
قال بحانب وتلاىل:
«إ ّخي ها ّامبام ّامس واحدة وأّن رّام اعبدوخي» .
ويلبمدوخي آراوهمو وأحاامهم علقى كبق ا قن ت م قسو وأم القب أشقد وأك قأ ممقا يلبمقدوخي علاالابقاو والسقنس يقأدوخي
اةحاديققث الرققح حسو ويسققلوخي ةخي يسق ّدوا علققى املسققلمني الأيق البفاققأو والبلقققلو ويشققجلوخي علققى ا مققود الفاققأيو

والوقققوف وعققدق اتنطققالق إىل اةمققاقو حققا أخي لضققهم ممققن يلققد عنققد الاوفبققب مققن أكققا أ علمققا املسققلمني ك ّفققأ
نشأتب جأيدة البالد كما نشأتب جأيدة الدعوة ات الم سو كل من قال من املسلمني بخي الشمس ب بسو واةرض

مقققال

____________________
( )1وال اعبداد مبا أ ا ب لا علما أهل السنس ممن أتثأ آبرا اللأ ني واملسقبلمأين علقى خقالف مجهقور علمقاوهم مقن املققول ولللمان قسو و رقل
الدين عن الدولسو واحلاومس عن ات القو أاجع كباو (موقف اللقل والللم من رو اللاملني وعباد املأ لني).
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جاريس قال ال جأأة وصأاحسو إخي كل من قال هاا القولو قد قال كفأاً و الالً ( )1اّن ذ وا ّّن إل ب راجلوخي.
ومققن عج ق أح قواهلم اهنققم ياببققوخي حققول املققاه و ويسققلوخي تفأي ق كلمققس املسققلمنيو ويلضققبوخي علققى مققن ل ق
عنهموويظهأ نورهم وذباهنم وخماريقهمو و و ن ا مو وك دهم ل ،الق واملسلمني.
وا ققديأ نققا لققدما ذقنققا مققن م قأارة ا ققادالتو واتخبال ققات اةج قوا املشققحونس وللرققب اتو والسققاوأة ركققاو
اةالم ققا و واتجتاه ققات الس ا ق ق س وجأ ن ققا م ققا ّأدى إل ققب تض ققارو الطواو ققفو م ققن امللبزل ققس واةش ققاعأة والوها ققس والس ققنسو
والش ق لسو وأص ققحاو امل ققااه اةر لققس م ققن الض ققلف والفش ققل والقضققا عل ققى ه ققا احلالققس املنا ققأة والعبر ققاق عب ققل هللاو
وحسن الظن وملسلمنيو والبزاق الأي اةنراف واللقلو وعقدق البسقأ إىل تفاقري أهقل القبلقس وتفسق قهم مبجقأد املقزاعمو
واال بناد إىل لا اةخبارامل وكس أواملبشاذس مما يوجد الا ري ها كب الفأيقني.
وحنمققل مققا نلققأف مققن مققريّن ممققا هققو خققالف مققاهبنا  -مهمققا أماققن  -علققى احملامققل الرققح حس وانققب ّنتققإل عنققد مققن
اتجبهاد لد اتفاق الال على اةصول ات الم س ال دلت صحاح اةحاديث على أهنقا هقي امل قزاخي واملقالك احلاقم
على اآلخأين وت الق وعدمب.
بلققالوا سلققس اخ قواّنً مبحققا ني علققى صققل د ا ققالمي واحققدو لننظققأ ك ققف ل ق إخي نقققف قبالققس اةعققدا و ونرققوص
شباننا عن اتنر ا ورا اة اار اتحلاديس
____________________
( )1وقد أحدث هاا البافري جس كبرية
وعلم الفلك).

اةو اط الللم سو ورد هاا املقال رداً شا اً اة باذ ل حممقود الرقواف
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ر قالبب الق مقس (املسقلموخي

ال ق أت مققن الشققأق أو اللققأوو ونوحققد مسققاع نا لبطب ق أحاققاق ات ققالقو ونلمققل علققى الققأد هققا ال قربامإل ال ويققس
املاديققسو ال ق كققادت اخي تققاه أو أهنققا ذهبققت وللققرية الدين ققسو وأثققأت علققى الفب ققاخيو والفب قات حققا صققاروا يفبخ ققأوخي
ولققدعارة واألالعققسو والققأقص واللنققا و والقمققارو وشققأو األمققأو والسققفور واخققبالط النسققا ولأجققال اةجان ق و وتقل ققد
الافققار مج ققع أال قوار ح ققا م حققا ا ققالس واملال ققسو لققد مققا كققانوا يفبخققأوخي وآلداو احلسققنس مققن احل ققا و واللققريةو
والشجاعسو والفبوةو واللفسو والطهارةووالشأفو ومري ذلك من أخالق اةنب ا ما نب نا الاي وصفب هللا تلاىل قولب:
«وإنّك لللى خل ٍ عظ ٍم»
و لد ما كانوا ال صضلوخي إال لسلطاخي الدين و لطاخي أحااق هللا.
تلالوا لناه إىل املقدار وإىل الال قاتو وا املقاتو والبارملقاّنت وإىل دواويقن القضقا و وإىل مأاكقز ا نقدو ولننظقأ
إىل ما حتبويب أ الق الس نما ومناهإل البلفزيوخي الدّنو وإىل ما ينشأ كل يوق ا أاودو وا التو وإىل…وإىل…
حا نأى ك ف خأجت كلها عن مناهإل ات القو و شال يؤدي إىل القضا على شخر بنا ات الم س.
تل ق ققالوا لن ق ققأى ق ققني م ق ققن يبس ق ققموخي وملس ق ققلمنيو م ق ققن يبق ق قدأ و ق ققم مس ق ققو اةم ق ققري أو الق ق قأو س أو الس ق ققلطاخيو ق ققدالً ع ق ققن
بسمميحرلا نمحرلا هللا .
تلالوا لنأى ما أص بت ب أمبنا من جتزوس القبالدو وتفأقبهقا قني حاومقات مبلقددةو ودويقالت صقلرية قل فس خا قلس
ل ،بلمارو يوجب لضها د البلا
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لبلم جاور البفأقس ما نهاو وات قا على عدق البالقي ني اةشقا من شلوذا.
مث أخي ها احلاومات ال حتبفظ بفأقس اةمسو لبحبفظ وجودا ا ال ان اخي تسمح هلقا وحقدة حاوم قس ا ق سو
ل أهنا أخات بطب مبد الللمان قس املسقبلزق لفرقل القدين عقن الدولقسو وات قالق عقن مسقلا س احلاومقسو وأ لقاد عقن
احل اة اتجبماع س حا اخي البواري ات الم س

الد املسلمني دلت ولبواري والبقاومي اللأ س.
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كتاب الشيعة والسنة وحتريف القرآن
كاخي الد ا عما الر حم القدين األط ق اأامقس الققأآخيو وإثبقات صق انبب عقن البحأيقفو وا طقال دعقوى القزايدةو
خطوالب اللأيضس) أددّن على األط وةدلقس القااللقسو
والنقراخي منب أهم من دعاّن إىل أتل ف كبا نا (مع األط
وأو ققحنا اخي مققا كب ق احلققديث والبفسققري قوا عنققد الش ق لس أو أهققل السققنس ممققا يققوهم البحأيققف كلققب أخبققار آحققادو
أعققأض عنهققا حمقق قوا الف قأيقني إمققا لضققلف إ ققنادهاو أو لضققلف داللبهققا حققنققا حتق ققاً كققامالًو وأ طلنققا مققا كب ق حققول
ذلقك مقن أهقل السقنس كابقاو (الفأققاخي) كمقا أو ققحنا أيضقاً ا قبناار علمقا الشق لس لابقاو ( رقل األطقاو) وذكقأّن

اخي خمأج ققي ه ققا اةخب ققار الض ققل فس أيض قاً مل يلبم ققدوا عل ه ققا ح ققا م ققورد واح ققد ()1و واخي اعبم ققاد الش ق لس والس ققنس عل ققى
اةخبار املبواتأة القطل قس الرقأحس علقى اخي الققأآخي الاقأميو الابقاو القاي أنزلقب هللا علقى الأ قول اةعظقمو نب نقا ل صقلى
هللا عل ب وآلب و لمو هو هاا الاباو املوجود ني الد بني الاي يلأ ب املسلموخي من الش لس والسنسو ويلأ قب مقريهم أيضقاً
ال شك ذلكو وال ري .
____________________
( )1قققد تأكنققا البلققأض تفرق الً ةحاديقث أهققل السققنسو ومققا ألرقققو اأامققس القققأآخي ا ققد ال ننققا نققز مج ققع الواوققف املسققلمني مققن القققول ولبحأيققفو
واتعبماد على ها اةحاديثو وال حملنا اللنادو واللرب س «اخي شا هللا تلاىل» على اخي نقول الاوفس من املسلمني مقا حق مقن كأامقس الابقاو
الاأمي كما لل حم الدين األط وأهلي وهريو وّنشأي ات هما من الفضلس املبلربني املنبمني للوها س.
واخي رأيققت حمققدثي أهققل السققنس ورجققاهلمو مققن اعبمققد مبققا ق ققل انققب حققاف عققن القققأآخي كالس ق والي إنققب اتققى سققور األلققع واحلقققد تفسققري الققدر
املن ورو و سأ ا كسورتني من القأآخي ال اعبداد ب وال اعبناد.
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كما قد نت حال كباو (د سباخي املااه ) ا هول مؤلفب املطبو وهلند ونقب اخي صقح صقدور عقن لقا الواوقف
املسلمني (وهو ل د) هي مري الش لس قطلاً ةدلس ك قريةو وشقواهد حتاقم قالك مقن نفقس هقاا الابقاوو و نقت أخي مقن
الرق اأامققس القققأآخي الاققأمي مققن اآلايتو والسققور املخبلقققس ل سقت مققن الققوحي شق و وأخي هققاا هققو احلق الوا ققح الققاي
عل ب الش لس والسنس.
يلققأف ذلققك كققل مققن جققال الققبالد الش ق ل سو والشققن سو ويلأ ققب حققا ا ققاتاة جاملققس املدينققس املنققورة ات ققالم س واخي
أعج لضهم أ الس (األطوط اللأيضس) و(الش لس والسنس) تصأار كاتب ها على ا ناد القول ولبحأيف إىل الش لس.
وو ملققس ل ق س ات ققالق واملسققلمني كبققاو مققري هققاا القققأآخيو الققاي هققو ققني الققد بني ال يقققدموخي عل ققب كبققاوًو وال

يقد وخيو وال ح موخي م لب أي كباوو وهم يبلونب أّن الل ل وأالأاف النهار.
وانين اعلن عن ذالكو وأاللق كقل مقن يشقك قبو ويأيقد اخي يبأكقد مقن كقاو الققاومني نشقأ هقا املخقاري و قوا
كاخي هاا الشاك من السنس أوالش لس أومن املسبشأقنيو الاين يأيدوخي أخي ياببقوا عقن الققأآخي حققاً وصقدقاً الكقاوًو وو ققاً

ةهواوهم ات بلماريس.
اّن االلق مققن ا م ققع اخي لولقوا الققبالد الشق ل س إيقأاخيو واللقأاق و ققورايو ولبنققاخي والق منو والبحقأينو والاويققتو
و ق ققاوأ إمق ققارات األل ق ق إلو واهلنق ققد ووكسق ققباخيو والقط ق ققف واالحسق ققا و وا لانسق ققباخيو و ق ققاوأ الق ققبالد ات ق ققالم س ويسق ققألواو
ويفحروا عن الش لسو وعن شأخي القأآخي ا د املوجود ني الد بني عندهمو وعنقد مج قع املسقلمنيو وعق قد م قبو وعقن
ك ف س ملاملبهم لب حا يلأ وا عق دة الش لس

القأآخي الاأميو وتقديسهمو وتلظ مهم لبو
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وحققا يبخلر قوا ممققا أوقلهققم ققب البلققاة مققن الشققكو والبهمققس حققا يلأ قوا ققب ق مققس مققري ذلققك ممققا كبققاو (األطققوط
اللأيضس) و(الش لس والسنس)و ومريها من الطلن على الش لس.
ول ققو أت ققى احس ققاخي إهل ققي وه ققري املبخ ققأن م ققن جامل ققس املدين ققس املن ققورةو ب ققلاف م ققا أت ققى م ققن اةحادي ققث الض ققلافو
املبش ققاذات م ققع تلم ققد ك ققبم اةحادي ققث الر ققح حس املبق قواتأة جوام ققع ح ققديث الشق ق لسو وكب ققبهم امللب ققربة املر ققأحس بخي
الابققاو ال ققاي نققزل عل ققى نب ن ققا ل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ه ققو كب ققاو املوج ققود املطب ققو املنبش ققأ أقط ققار اةرض ياا ققب ه ققاا الفح ققصو
والبجوال.
ولقو ولققص نسقبس البحأيققف إىل الشق لس ققاخي كبققبهمو وترقأحا م املؤكققدة تاا قب وتد لققب كمقا إخي احبجققاجهم ولقققأآخي
خمبلققف الللققوقو واملسققاول ات ققالم س اةصققول والفققأو و وا ققبدالهلم اققل آيققس آيققسو وكلمققس كلمققس منققبو واعببققارهم
القأآخي أول احلجإل وأقوى اةدلس يظهأ طالخي كل ما ا ا .
ا علما وكسباخيو واي ا اتاة جاملس املدينس املنورة ما الاي يأيد احساخي إهلي وهقريو ومقون كبا قب الشق حمسقن
اللبادةو ّني رو س ا املس من تسج ل القول بحأيف القأآخيو على الاوفس من املسلمني يزيقد عقدد نفقو أ ناوهقا عقن
مئس مل وخي نسمسو و هم من أعالق الفاأو والللما اللباقأة أقطاو تفبخأ ذم الللوق ات الم س.
وما اودة اتصأار على ذلك إال جلل الاباو الاأمي ملأض الشك واترت او؟
وملاذا يناأاخي على الش لس خواصهمو وعوامهم و وقبهم قوهلم اةك د ر انبب من البحأيف.
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وملققاذا ي كققاخي اةحاديققث الرققح حس املب قواتأة املأويققس طققأق الشق لس عققن أومققس أهققل الب ققت املرققأحس وخي القققأآخي مرققوخي
عفظ هللا تلاىل عن البحأيف؟
وملاذا يقدحاخي امجا الش لس و أورة ماهبهمو واتفاق كلمات أكا أهمو ورجاال م على ص انس القأآخي الاقأمي مقن
البحأيفو وللالخي امجا املسلمنيو واتفاق الواوفهم ذلك ملأ اً للشك والأي اخي مل يأيدا ك داً ولقأآخي ا د.
أذقاا تققزود جاملقس املدينققس املنقورة خأل هققا حقا ال يلقلققوخي مققا يقولقوخيو ويققأدوخي لجقاجهم الطققاوفي علقى مققن أثبققت
مايس البحق و والبدق ص انس الاباو من البحأيف.
ما علما املسلمني اقأ وا (مع األط ) وما كببقت وحقققت قب حقول صق انس الابقاو عقن البحأيقفو وانظقأوا هقل
خطوالقب اللأيضقس) أو كب ق (الشق لس والسقنس)و

كاخي الالو شأخي جاملس املدينس املنقورة اخي تقون كبقاو (مقع األط ق
و(اللواصم من القواصم) مع شأحب األب ث.
قد د لت لوخي هللا تلاىل ومحد كل شبهسو ورددت على مج قع اةحاديقث املو قس لقالك مقن القأق السقنس والشق لسو

و نت علل ا نادهاو و لف ا نادهاو ومبوهناو واثبت عدق ارتباط ك ري منها مببحث البحأيف.
مققن خققدق القققأآخي اذخي ايا ققاتاة ا املققسو واي علمققا وكسققباخي؟ ومققن هققو الققاي ّأدى حقققب؟ ومققن األققاون لققبو أهققو
الاي يرأ على نسبس القول بحأيفب إىل احدى الفأقبني الابريتني من املسقلمني نواً وذبقاّنً وجهقالً وعقدواّنًو ومقن يبفق
على البلبو ويون كبا ب أرجا اللامل ات الميو ولللب
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مبناول أيدي املسبشأقني املأجورين الاين يلبنموخي صدور ها الزالّت من جهلس املسلمني.
هل هاا هو األاون او من يد ع عن الاباو الاأمي ها املقولس الناأا هو األاون اي تأى.
اّن وهللا ال أدري مقا أققول هلقؤال قأمأهم عج ق و يهباقوخي أعظقم احلأمقات ولللقوخي كبقاو هللا هقد اً لسقهاق اةعققدا

لاي يدخلوا زعمهم ش ناً وع باً على ش لس أهل الب تو ويبلبلوا على النا أمأهمو وعقاودهم.
«أولئك ال ّاين اش وا الضاللس وهلدى ما رعت جتار م وما كانوا مهبدين» .
ا أ اتاة جاملس املدينس املنورةو قد ّل ل ام إخي كاخي حرق لس منقاهجام البللق مو واترشقاد مقن ال ينقزل عقن
مأك الباالل واللجانو واخي جي لب بلف دل ل حا انب كقأر مقا اجبنقا عنقب (مقع األط ق ) مقن نسقبس الققول ولوه قس
اةومقسو والبلرق للمجو ق سو واتشق اك كارثققس لقداد ومريهققا إىل الشق لسو ومل يلبفقت إىل اةجو ققس املنطق سووالبارص ققس
املاكورة ب عن مج ع ها ات ا ات.
كمققا كققأر الاققالق أيضقاً حققول اللققن الشق لسو كا ققري مققن أهققل السققنس علققى لققا الرققحا سو ومل يلبفققت إىل مققا (مققع

األط ) من البحق حول ها املساول وحام من نفى ات اخي عن لا الرحا سو و ّ لضقهم عنقد أهقل السقنسو
واخي ذلك على ماه أهل السنسو و رية لفهم ال صأن املسقلم عقن ات قالق وات قاخي قال لقون ذقاا احلاقم علقى أحقد
ولبافري والبفس كما ال نع من البقأي .
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مققا أتققى ققب هققاا امللققأض املضققلل املبطققاول علققى الللمققا حققا الش ق اةكققرب الش ق حممققود شققلبوت ش ق اةنهققأو
اة ب الأاحل كبا ب ل س إال تاأاراً مبا اتى قب ا قال ب وققد اجبقت عنقب (مقع األط ق ) .ولاقن مل يلبفقت هقو إل قب
ةنب أراد املخادعسو والببا احل ولباالل.
ولققو مل ياققن مققن أهققل اللنققاد واللجاجققس لنظققأ إىل (مققع األط ق ) وإىل مققا ققب مققن اةدلققس احلل ققسو والنقضق سو والرباهققني
ا ل س املأخوذة من صأيح الاباو أوالسنس لني االنرافو ومل ياأر دعاوى البهباخيو ومل يسلك ب ل اللدا والنفاق.
لوا قنققا ووا ق مرققلحي اةمققسو وال ققبجاو لر ق حا مو ونققدا ا م الققدعوة إىل البقأي ق واتحت قاد ققاذ تلققاىل هققو
احلام ننا و نب مث الباح وخي املنرفوخي (. )1
ج ققددوا اي أ ققاتاة ا امل ققس النظ ققأ من ققاهجام البلل م ققس ح ققا يا ققوخي املبخأج ققوخي م ققن مدر ققبام م ققزودين لب ققا
البق ققوىو واللل ققمو والر ققدق واتخ ققالصو وش ققلارات ات ققالق مبجنب ققني النلق قأات الطاوف ققس املمزق ققس مبمس ققاني ولوح ققدة
ات الم س.
____________________
( )1ومققن ح اوققب وهققو الققاي رمققاّن ك قرياً كبا ققب لققدق احل ققا واألققدا و انققب يقققول كبا ققب (واحلق انققب ال يوجققد كبق أهققل السققنس امللبمققد عل هققا
عندهم روايس صح حس تدل على اخي القأآخي الاي تأكب ر ول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عند و اتب نقص منب او نيد ب.
ومل يلبفققت إىل مققا اخققأن (مققع األط ق ) عققن اكققا أهم وكبققبهم امللبمققد ممققا يققدل علققى ال قزايدة والنق رققس أاجققع مققع األط ق (ص  95و11 06
و )17كما مل يلبفت إىل انب ل س كب الش لس أيضاً روايس صح حس تدل على ذلك.
اقا اللج عن هاا احلي امللال الاي ال يبلأض ملا ال يقدر على جوا ب لئال يببني عجز عند القأا .
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ناشدتام وذ تلاىل اخي تنظأوا ما كب تلم اكم هاا حول القأآخي الشأيفو ومقا رمقى قب الشق لسو هقل خقدق ذقاا
دينبو وأمببو وولبايل الاوفبب اق خدق ب أعدا القأآخي وات الق؟
اةمققسو مققن
وّنشققدتام وذ اخي تطققاللوا (مققع األط ق ) و(أمققاخي اةمققس مققن الضققالل) ومققا عأ ققت همققا علققى مج ققع ّ
املنهإل الاي ينبلقي اخي ياقوخي ا م قع عل قب ومقا نبقب همقا ممقا يقاه ولبنقا أو والبشقاجأ قانظأوا همقاو و مقا يابق
جملققس (البلققث)و و مققا كب ق مؤلققف (الش ق لس والسققنس) وشققارح اللواصققمو وكات ق (حقققاو عققن …) لققني اتنرققاف
الل مبني.
وقارنوا نهماو و نها حا تللموا أي الفأيقني اشد نفاقاًو وأيهما على هدى أو
أّن أقققول :وهللا تلققاىل يللققم ا صققادق مققا أقققول عققن عق ققدة الش ق لس القققأآخي و النققد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو و اةومققس عل ق هم
السالق و مل الأجلسو والبدا اخي كل عقاودهم مأخوذة مقن الابقاو والسقنسو واهنقم يلبققدوخي اقل مقا لق اتعبققاد
بو وما هو شأط للحام وت القو والنجاة عند أهل السنسو ودلت عل ب صحاح أحادي هم.
ققال موجق إذخي أهققا ا فققوةو والبلضققا و والبنققا أ ققني املسققلمنيو وتفسققري عقاوققدهم مبققا هققم أيئققوخي منققبو وال يقولققوخي
ب.
ام أل علما أهل السنس اةكا أ املرقلحنيو ومقريهم علمقا الشق لس عقن عقاوقدهم كقل ذلقك وققوهلم ولأجلقسو
والبققدا و وحققا البق ققس مققا رأوا لققد ا قواو شق ئاً عقاوققد الشق لس صققالف روح ات ققالقو ومققا دل عل ققب الابققاو والسققنس
وما وجدوا آراوهم الفأو واةصول ما لون ب تفس أحد من
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املسلمني وال ان على اةقل محلب على اتجبهاد ( )1و وال ما نع اخي ياقوخي ا م قع صقفاً واحقداًو وجسقداًكالبن قاخي
املأصوص يشد لضب لضاً وملبرمني عبل هللا تلاىل.
ومققع ذلققك هققؤال ختققوخي كققل يققوق ابققاو نور مايبققب البمزي ق و والبفأي ق وجققأح اللواالققف .واح ققا الضققلاون .وم قاً

ياببوخي (األطقوط اللأيضقس)و ويومقاً ينشقأوخي (اللواصقم مقن القواصقم) مقع شقأح خب قثو ويومقاً ياببقوخي (حققاو عقن أمقري
املؤمنني يزيد ن ملاويس) حشأ هللا تلاىل كاتببو وّنشأ ملبو ويوماً ختوخي اب ق (الشق لس والسقنس) ويقولقوخي عقن الشق لس
إهنم مبن هم أومس اهل الب ت عل هم السالقو والرقحا س الابارووالبقا لني واحملقدثنيو ورجقاالت القدين والللقمو والبحق ق
مج قع الللققوق ات قالم س ممققن ال تناقأ مقامققا م الأ لققس الللقمو وال يسققبهاخي شقأهنمو ونققدما م هلقاا الققدينو ومققري م
على ات الق وشلاوأ يقولقوخي بحأيقف كبقاو ات قالق (الققأآخي ا قد)و وانقب ققد نيقد قبو ونققص منقب كالسقورة املخبلققس
() 7
املو ومس ولواليس.

____________________
( )1راجع ذلك كباو املأاجلات  -وأجو س مساول مو ى جار هللا  -ونقا الوش لس ومريها.
( )7ها السورة املااو س على هللا تلقاىل الق اخ عهقا اعقدا الققأإلن وات قالق مث ا قندها النرقاو إىل الشق لس هقي الق ذكأهقا األط ق و وذكقأ اخي
النققوري اوردهققا الرققفحس  186مققن كبا ققب ورددّن عل ققب (مققع األط ق ) انققب اق يوردهققا ال هققا الرققفحسو وال مريهققا (واخي اشققار إىل امسهققا
كما اشار إىل ا م ور احلفد واأللع اللبني ذكأ ا أهل السنس).
ومع ذلك أخاّن الك كات (الش لس والسنس) واتى مبا هو ريتبو و رية ا ال ب النراو من الفحاو وا قناد الاقاو إىل اهقل الرقدق ومقع انقب
رأى كاو األط تأحم عل قبو ومضقى ومل يققل منقب شق ئاً كمقا مل يقد ع عمقا أتقى قب لقا أهقل السقنسو مقن قور احلفقد واأللقع كانقب يققول قالك
أيضاً.
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إخي ق ل هلم :إذا اثببم (وال ي بت ا داً) أخي هاا رأي الش لس ا ف تد لوخي شبهس البحأيف عن كأامقس الققأآخي ا قدو
ال يقبل أعدا ات الق أخي ها ا ماهري اللفرية من عرأ الرحا س إىل هاا الزماخيو قد اخباروا هاا القأأي مقن مقري أخي
ياوخي لب أصل وأ ا و وال يسقمع مقنام رد ذلقك مقا أتتقوخي قب مقن ات ق ا والشقبمو كققولام إخي الشق لس ر بقس ال هقود
او إهنم يافأوخي الرحا س ةخي الباح ني من اةعدا كب الباري و وال اجم والأجال أيضاً يلأ وخي اخي هقا ات ق ا ات
كله ققا ج ققا ت م ققن ا ققس احلا ققاقو عه ققود ك ققاخي امل ققل إىل أه ققل ققت الن ققد ص ققلى هللا عل ققب وآل ققب م ققن أك ققرب ا ق قأاوم
الس ا س.
وهلققم أخي يقول قوا إذا كانققت الشق لس  -وهققي ل سققت إال ر بققس النققد اةعظققم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ر بققس ال هققود السققنس ر بققس املنققا قني
واملشأكني الاين دخلوا ات الق كأهاً ور بس ملاويسو ويزيقدو ومقأواخي وعبقدامللك والول قد ا نقبو ومسقلم قن عقبقسو و سقأ
ن أرالاةو وامللرية ن شلبسو ونايد ن مس سو واحلجانو وول د ن عقبسو واحلرني قن منقريو وشقب قن مسقلمسو وعمقأاخي
ا ن احلطاخيو وحأيز ن ع ماخيو وشبا س قن قوارو وشقبث قن ر لقيو ومقريهم مقن ا بقا أة ومقن حاشق بهم مقن اة،مقأا
وعلما السو .
لماذا ال ت كوخي اللدا واللرب س حا هااو وال تقطلوخي جاور ها الشبهس ومل ال تربووخي الش لس عن هقاا الققول
يرب ونامو وتلأ وخي عما عند الش لسو من أدلس ك قرية قااللقس علم قس واترص قسو علقى صق انس الققأآخي مقن البحأيقف
كما هم ّ
وعن ما هو املشاهد منهم الدهمو وجمالسهمو وعبادا م.
هم أشد اةمس متسااً ولقأآخي ا دو ويناأوخي هاا الأأي السخ ف أشد اتناارو ويأدوخي أيضاً مقا ورد
أهل السنس القاولس ونب نقص من القأآخي مما اشري إل ب (مع األط ) اشارة امجال س؟
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أحاديقث

نلققم إذا او ققحت كققل ذلققك هلققا الفضققلس واملبفضققلس :وهققم ال يققدركوخي ق مبققب مققن الناح ققس الللم ققس والدين ققسو وال حبققوخي
و وحب وتقأيأ يقولوخي ال يقبل ذلك منهم ةهنم لونوخي البق سو اّن ذ واّن إل ب راجلوخي.
ما عاركم عند هللا تلاىل اخي كنبم ملادينو وملاندين ةهقل الب قت وشق لبهم كمقا يظهقأ مقن كبقبام ومققاالتام قال
جتللوا القأآخي ملأ اً للشك لداوام ةهلبو وا اوام على محلبب.
حسققبام إخي ق لبم وصق س الأ ققول الققأؤف الققأح مو ومل حتفظققو و ومل حتفظقوا وصق بب أهققل بققبو وذريبققب وشق لبهمو
وتققأكبم هققداهم والبمسققك ذققمو واقبققديبم بعققدا هم الققاين نالقوا ذققمو وعلمقوا للقضققا علققى ضققاولهمو ودا لققبم عققن ققرية
هؤال اةعدا و وعما هلم اعملوا ما شئبم إ ّخي هللا تلاىل يقول:
آايتنقا ال صفقوخي عل نقا أ مقن يلققى

«إ ّخي الّاين يلحدوخي
إنب مبا تلملوخي رري» .
وال تظققن اي أخققي أ ّ أوققن خم ققع إخواننققا مققن أهققل السققنس ققوً ققإخي أك ققأهم مققن أهققل اللققرية علققى ات ققالقو والقققأآخي
وحأمقات هللاو ويققدروخي الققد ا عقن صق انس الققأآخي مققن البحأيقف قوا كقاخي املققأل الشق لي او السققينو وال يأتضقي احققد
مققن عقوامهم ضقالً عققن علمققاوهم ومرققلح هم اخي ققس ام ققال األط ق و واحسققاخي وهققري ومققن يققون كباذمققا كأامققس القققأآخي
ا ققد مبقققاال مو وكبققبهم أم اهلمققا وإخي عققدوا أنفسققهم مققن أهققل السققنسو اال أ ّخي ق هم نزعققات ل سققت مققن ات ققالق حتملهققم
على نشأ ها املقاالت لباوخي الشأيلس ف ان سو وامللس يزيديس مأوان س.
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النقار خقري أق مقن خ آمنقاً يقوق الق امقس .اعملقوا ماشقئبم

انشدكم وذ اي ا اتاة جاملقس املدينقس املنقورةو واي علمقا الهقور امقا عقأ بم عقن جقريانام منشق لس املدينقس املنقورةو ومقن
ش لس الهور ووكسباخي عق دة الش لس ص انس القأآخي ا د و المبب من البحأيف؟
أمققا رأيققبم تلظق مهم وتقديسققهم لققبو واهنققم ال يقد ققوخي كبققاوً م لققبو وال ياققوخي تلظق مهم لققب أقققل مققن أهققل السققنس اخي مل

يان أك أ؟
لققم ال تأشققدوخي هققؤال ا هققال الققاين اعمققت رققري م اللرققب س الطاوف ققس؟ ومل ال تؤاخققاوخي مققن يققأمبهمو ويشققوقهمو
وينف عل هم ل اببوا عن ات الق واملسلمنيو وينشأوا عل هم ام ال ها املقاالت الشانئس الشاواس.
وللمأ احل اخي مقاال م ها عداوهم للشق لس نينقت هلقم كقل كقاو وا ق ا هقم مرقداق ملقا ق قل« :حفظقت شق ئاً

وما ت عنك أش ا » -
قققد حفظ قوا عققدا هم القققدمي الققاي ورثققو و عققن أعققدا آل ققت ر ققول هللا صققلى هللا عل ققب وآلققبو وش ق لبهم الققاين ال
ذنق هلققم مققري والوهققم للق ة النققد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو والبمسققك ذققمو و سققري م متسققااً عققديث ال قلققني املبقواتأ ومققري مققن اةحاديققث

املبواتأة.
بققارة حامققوخي علق هم مبققا نينبققب هلققم عرققب بهم مسققبندين ذلققك إىل اةحاديققث الضققلاف أو املبشققاذس الق توجققد
كب أهل السنس وا اصول الدين أق أوعبو و ال اجمو والباري ا لاف ا لا ها.
واخأى يف وخي عل هم ووهنم يقولوخي ر ول هللا بخي عل اً وأوالد أ ضل منبو واهنم وق البشأ ل آهلس (.)1

____________________
( )1قد اجبت عن ذلك كلبو ود لت ها ات ا ات
هم كالق اللالمس اآلشب ا ).

(مع األط ق )
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رقل (منزلقس النقد واتمقاق عنقد الشق لس) و رقل (ملق األط ق

واترة يقولققوخي اخي ش ق لس أهققل ققت النققدو وأ نققا نبققب ق دة نسققا اللققاملني هققم ر بققس ال هققودو واتبققا عبققدهللا ققن ققبأ
املوهققوق ( )1مبلققا لني عمققا كبق أهققل السققنس حققا الرققحاح منهققا مققن أحاديققث خوهققا اللقققلو وال توا ق روح القققأآخيو
ونسوا ما مألوا كببهم من الفضاول والاأامقاتو والللقم ولل ق للقري اةنب قا مقن رؤ قا الرقو سو وأومقس مقااهبهم ممقا ال
يؤيقد الابققاو وال السققنسو ومل ي بققت نقققل ملبققربو ونسقوا مققا رووا لققا الرققحا س مققن أخي علمققب ققب علققم النققد صققلى
هللا عل ب وآلبو ل ا بب علمب ارادة هللا عزوجل ما أوحى إىل الند صلى هللا عل ب وآلب.
هققو عققأف مققا مل يلأ ققب ر ققول هللا صققلى هللا عل ققب وآلققب قبققل نققزول الققوحيو ونسقوا اعبمققاد عمققأ ققن األطققاو وع مققاخي
وملاويسو وعلماوهم وحمدث هم على كل اةحبار ال هودي الاي كاخي من أوث النا عند عمقأ وملاويقسو وكقاّن يأجلقاخي
تفسقري الابقاو والسقنس كمقا نسقوا اعبمقاد ملاويقسو وا نقب يزيقد علقى مقري املسقلمني

إل بو وخخااخي قولب كحجس شقأع س
ومشاور ما هلم.
واترة ياكأوخي اح اق قلوو الافار وا و وال هود وحنقهم على ات الق واملسقلمني مث يهقامجوخي شق لس أهقل الب قت
( )7وختوخي و طورة عبدهللا ا ن بأ وينسبوخي إل ب إ أاق ّنر ال ورة على ع ماخي الق مل تققم عل قب إال ب قباو كلهقا تأجقع
إىل ققرية ع مق ققاخيو وم ققا ارتا ق ق م ققن اةحق ققداث واةعمق ققال مم ققا ال يأتض ق ق ب املس ققلموخيو وكق ققاخي خارج ق قاً عق ققن روح اللق ققدل
ات الميو وما ا بنت عل ب
____________________
( )1يأاجع ذلك أصل الش لس واصوهلا لالماق كاشف اللطا و و (عبدهللا ن بأ) لللالمس احملق ا اهد الس د مأتضى اللساأي.
( )7يأاجع ذلك (مع األط ) ص.166 - 85
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ا قس احلاققم واتدارة ات ققالق وإىل ا ققببداد وةمققأ وعققدق اعبناوققب نرق حس الرققحا س مققن املهققاجأين واةنرققارو
وكقاخي الل لققس مقن ا ققأق .عل قب ّنر ال ققورة وحقأك النققا وهق جهم عل ققب مجاعقس مققن الرقحا س كطلحققس والقز ري وأق املققؤمنني
عايشس (.)1
نلم ياكأوخي حن ال هود وا و على ات الق مث حملوخي على شق لس أهقل الب قتو لللقوهنم هقد اً ل ،ق ا والبهبقاخيو
وينسوخي اح اق قلوو املنا قني الاين قبل آووهم وأقارذم املشأكوخيو مزوة قدر ومريهقاو ودخلقوا ات قالق كأهقا ومل
ياه وت الق حقدهم وحنقهم على ند ات الق على طلقس ا اهقد اتمقاق علقيو م قل ايب قف اخيو وملاويقسو واحلاقم
وا نب مأواخيو وعبدهللا ا ن لد ن ايب أحو والول قد قن عقبقسو ومقريهم ممقن انقدرجوا حاشق س ع مقاخي وكقانوا ملبمقدين
عند .
هو ال يدخل أمأ وال صأن عن أمأ إال مبشورة هؤال أي وهللا حفظ هؤال ش ئاً وما ت عنهم أش ا .
ات ققبلمار واالحلققاد يأيققداخي القضققا علققى الفاققأ الشق لي املنققاال الشق ل س وعلققى الفاققأ السققين املنققاال السققن سو
الهنمققا أرادا القضققا علققى الفاققأ ات ققالمي والشققلاوأ ات ققالم سو واتري ق ات ققالقو ومناهجققبو والب قزاق املسققملني ش ق لس
و نس بحااق القأآخيو وحاللب وحأامب.
وه ققؤال عو ققا ع ققن أخي يؤي ققدوا مواق ققف الشق ق لس قب ققال اع ققدا ات ققالقو وي ققزودوهم ويلبحقق قوا ص ققفو همو ويق ققدروا
جهادهم ونضاهلم ختوخي و طورة عبدهللا
____________________
( )1يأاجع ذلك مج ع البواري امللبربة.

39

ا ن بأ املوهوقو والبهباّنت ال يااذا الباري يساعدوخي ال ذلك ات بلمار ويضأ وخي املسلمني لضقهم قبلا
ويفبحوخي وو ا دال والنزا .
ا ل بهم كانوا قد قرأوا عدا هم وحقدهم على الش لس ق و وتأكوا إعالخي ما أاوأهم من اللقدا ةهقل الب قتو
والوال لظامل هم ام ال ملاويس ويزيد.
وهللا انام اخي مل تاونوا مأتزقس تلملوخي ةعقدا ات قالقو وال تأيقدوخي مقري خقدمبهمو وكنقبم تقرقدوخي ابقبام املمزققس
لالمس خدمس الاوفبامو وارشاد ا ناوها انبم من أجهل النا واقع اةمورو وما لأي اللامل ات المي امللاصأ.
حفظققبم مققا ورثققبم مققن ا ققال ام مققن ح ق ملاويققسو وعمققأو ققن اللققاصو والول ققد ققن عقبققسو و سققأ ققن أرالققاة وأمققري
مققؤمن ام يزيققد ققن ملاويققسو والول ققد ومققريهم مققن مبلضققي أهققل الب ققتو وّنصققد اللققدا لللققي عل ققب السققالقو واحلققأو عل ققبو
وذلققك مققن اوهققأ اةدلققس علققى نفققاقهم ومققأوقهم لقققول ر ققول هللا صققلى هللا عل ققب وآلققب (اي علققي ال حبققك إال مققؤمنو وال
يبلضك إال منا ).
حا قلقبم :اخي الأجقل ال ياقوخي مقن أهقل السقنس إال أخي ياقوخي قب شقي مقن لقا علقي عل قب السقالقو و ق لبم مقودة
أهققل ققت نب ق ام ال ق أ ققها هللا عل ق ام القققأآخيو وحققث الأ ققول صققلى هللا عل ققب وآلققب عل هققاو واكققدها الققأواايت
املبواتأةو وأمأ اة،مس ولبمسك ذمو وجلل البمسك ذم اماّنً من الضالل واتخبالف.
حفظققبم ققوالوام آلل ايب ققف اخيو وآل مققأواخيو وقلققبم شققأع س حاومققا م وحاومققات ملققوك ققين اللبققا كاملنرققورو
وهققاروخيو واملبوكققلو وحاومققات مققريهم مققن ا بققا أة الققاين ال ققأق ققنهمو و ققني جبققا أة ققاوأ اةمققم إال اهنققم مسقوا انفسققهم
امأا املؤمننيو وانبم وعلما السو قبلام مل أتمأوهم ومللأوف
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ومل تنهوهم عقن املناقأ قل ص ّقو بم أ لقاهلم واعمقاهلم الق قودت صقحاوف اتريق ات قالقو وقلقبم وجقوو االقاعبهمو
وحأمس األأون عل همو ونس بم اخي ات الق وشأيلبب ال يأتض اخي م ل ها احلاومات.
ةخي ات الق جا تح ا اللدلو وإماتس ا ور وات بضقلافو وانالقس اال قببدادو وققد أمقأ النقا وخي صأجقوا مقن ذل
حاوم ققس املس ققبلبدين إىل ع ققز حاوم ققس هللاو ج ققا اال ققالق مللن قاً حأي ققس الن ققا و وا ط ققل امللوك ققسو والاس ققأويس والق رق قأيسو
واحلاققاق الققاين ت ققدعوهنم أ،م قأا امل ققؤمنني كققاخي أك ققأهم ش قأاً مققن اةكا ققأة والق اصققأة ا ققور واال ققببدادو وات قأافو
واتشبلال وملالهيو واملناهي وامللانف.
ققانبم شققوهبم تلققال م ات ققالق الأاشققدة احلاومققسو وواليققس اة،مققور إذ صق ّقو بم ا ققبمأاريس حاومققات ال ينسققى البققاري
قري ا واترصهقا ق ما اتريق م قل يزيقد قن ملاويقس وهقاروخي

جأاومهاو وجنااي او ومظاملها علقى اللبقادو وودد اخي تابق
ولاه .
واقلس م ل واقلس احلأة وواقلس الطفو وقبقل ق د شقباو أهقل ا نقس و قأو الالبقس وملنجن ق ومقا وققع

عرقأ قين

أ،م قس و ققين اللبققا مقن هبققك احلأمققاتو واللقدر واأل انققسو واحلققأوو الدام قسو وتلط ققل اةحاققاق ا قديأ عنققدكم بخي يابق
مبا الاه .
هن ئاً لام اي كبقاو (األطقوط اللأيضقس) و (الشق لس والسقنس) و (حققاو عقن أمقري املقؤمنني يزيقد قن ملاويقس) وّنشقأي
(اللواصم من القواصم) وجزاكم هللا تلاىل حني لاني ملاويسو وعمأو ن اللاصو ويزيد ومسقلم قن عقبقسو واحلرقني قن
منريو واملبوكل ومريهم من مبلضي االماق علي عل ب السالقو
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وحشأكم هللا ملهمو و أق نامو و ني أهل ت الأ الس والنبوة عبام ةعداوهم واملأ مع من أح .
نلققم أنققبم ال تفهمققوخي كققل ذلققكو وال اعبققداد اققم لققدما أدرك ذلققك ك ققريوخي مققن علمققا أهققل السققنسو ودا ل قوا عققن
ات قالقو ومناهجقبو وتلال مقب ووقفقوا وجقب هقا احلاومققات حقا ال يقزعم جاهقل أخي ات قالق أتقى ذقاو وأخي مناهجهققا
كانققت إ ققالم سو واخي انظمبققب كانققت ممققا يقققأ ات ققالقو وأو ققحوا واخي كققاخي اةمققأ نفسققبو كمققال الو ققوح اخي هققا
احلاومات مل تان اوأة على جادة احل و وال على مناهإل ات الق الس ا سو واحلاومسو والبلل م وال س.
وللمأ احل اخي هاا واج على كل من يدا ع عن ات القو ومناهجب اللادلس الأاشدة.
وأيضاً ملا رأيبم ايها النراوو ومرقويب اعمقال ملاويقسو ويزيقدو ومسقلم ا قن عقبقسو واحلجقانو ومقريهم مقن ا بقا أة انقب

ال ان الد ا على و الللم واملنط عن هقؤال وأم قاهلمو وعمقا صقدر عقن أ قال ام مقن ا قأاومو وا نقاايت و قفك
الدما لري ح و تشب بم اترة عديث رويبمو عقن النقد صقلى هللا عل قب وآلقب انقب ققال :ال متقس النقار مسقلماً رآ أو رأى
من رآ (.)1
____________________
( )1اخي مل يان هاا احلديثو وأم الب ممقا د قبب الس ا قات احلاكمقس علقى احلقديثو والبفسقري والفققب والقدين اةحاديقث الشقأيفس مقا ملقزا ؟ أتقأى
اخي ر ققول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو وهققو الققاي قققال هللا حقققب :ومققا ينطق عققن اهلققوى اخي هققو اال وحققي يققوحى اراد مققن هققاا الاققالق اخي صققح صققدور منققب مققا يأيققد
احساخي اهلي وهريو ومري من تربوس الظلمس املسبلبدين للباد هللا الاين خالف اعماهلمو وحاوما م روح الدين ات الميو ودعوتبو ور البب؟.
أتأى انب اراد الك ساة اال أارو والفجار مج لاًو وساة القاتل واملقبولو والقاهأو واملقهور وكسلد قن عبقادةو وقاتلقبو وكمالقك قن نقويأةو وخالقد قن
الول دو وع مقاخيو وقبلبقبو ومقن شقجع النقا علقى ال قورة عل قب واللحقسو وقاتلقب مقأواخيو والقز ريو وقاتلقب عمقأو قن جوعقونو واتمقاق علقي عل قب السقالقو
وقاتلب اشقى اآلخأين ا ن ملجم واتماق ومن كاخي ملبو وقبقل قني يديقب مقن أصقحاو ر قول هللا صقلى هللا عل قب وآلقب وشقهدا مقأن عقارا و وملاويقس
وأصققحا بو ونايدو وامللققرية ققن شققلبسو ومسققأة ققن جنققدوو و سققأ ققن ارالققاةو واتمققاق احلسققني السققب
وعاملب ا ن نايد =
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ق د اهققل االو و ق د شققباو أهققل ا نققسو ويزيققد

____________________
= ومسلم ن عقبس ومشأ و ناخي ن انقسو واحلجقان ومج قع مقن رأى النقد صقلى هللا عل قب وآلقب او رأى مقن رآ مقن الرقلحا السقلدا و ومقن الفجقار
اةشققق ا الققاين يلققدهم احسققاخي اهلققي وهققري مققن املسققلمنيو وال يقبققل نفققاق واحققد مققنهم وال ارتققداد الهققم اهققل النجققاةو واخبرققهم هللا تلققاىل ققالك
دوخي ققاوأ النققا  .مققع انققب إذا كققاخي اةمققأ كققالك لققري مققن ذك قأّن هققا اةمسققا مققن الظلمققس األؤنققس أوىل وخي ال متسققب النققار ةخي مظققامل مققريهم ال
تقققايس مبظققامل الققاين يشققملهم احلققديث زعمققبو واذاً لبطققل ال قواوو واللقققاوو والبال ققف واةمققأ والنهققيو ويلققزق تلط ققل الشقأيلس ولنسققبس إلق هم .هققل
هققاا مقأاد النققد اةعظققم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مققن هققاا الاققالق؟ وهققاا مفق ا  .حاشققا ر ققول هللاو وهققو الققاي ال ينطق إال وحلق اخي يأيققد م ققل ذلققك وحاشققا الشقأيلس
ات قالم س أخي ياققوخي هققاا منهاجهققا القققومي .اننققا مل نسققمع مب قل هققاا أمققس مققن اةمققمو وشقأيلس مققن الشقأاوع .هققل توا ق مققن يقققول :اخي االمققس عاجققس
ملحس إىل تنق ح كب االحاديث .حا املسان د والرحاح الست قل والبفا قري والبقواري و والق اجم وختل رقهما مقن اال قأاو ل اتو وممقا ايو اللققل
وما ال ان اخي ياوخي الناال ب الند احلا م الاي علمب هللا ما مل يان يللمو وكاخي ضلب عل ب عظ مقاً .جق أخي يلسقل عنهقا مقا د ّ قبب الس ا قس
هقا ققل يق ك منهققا كققل مقا يشققم منققب راوحققس الس ا ققسو والنزعققات الق ل سققت مققن اال ققالق و قوا توا ق اق ال توا ق قققد ققدأت هققا احلأكققس الللم ققس
ح ث نأى اخي لا ا الت الللم س اللأ قس مقن أهقل السقنس تشقأ البحقث حقول أحاديقث الرقح حنيو وحقا لقا امل قفقني املبضقللني علقم

ال اجم شأ تنق ح تأاجم الرحا س على و علمي دق .
أاجع ذلك (ش املضرية) و(ا وا على السنس احملمديس) وأ و هأيأة وأحاديث عايشس أق املؤمنني و(مخسوخي صحايب خمبل ).
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وأخأى أت بم قول مناأ خمالف لرأيح الاباو والسنسو وما اصح كبقبام احلقديث قلقبم (اخي الرقحا س كلهقم
عققدول) مققا قرققد ققالك إال تلققديل سقققبهمو وولمققبهمو واملنققا قني الققاين أخققرب ر ققول هللا صققلى هللا عل ققب وآلققب عققن
ارتدادهم أحاديث احلوض.
جملبم ني املبناقضني الفس و واللدالسو و ن بم زعمام داً وحرناً نهمو و ني الباح ني الباري و وعمقا جقأى
على ات الق واملسلمني عرأ الرحا سو والبا لنيو ونس بم اخي س مجاعس منهم ب ت ولباري واةثأ الرقح ح واخي
القققأآخي ا ققد ّنال ق نفققاق مجققع مققن الرققحا س مققري واحققدة مققن اآلايتو واخي أحاديققث احلققوض الرققح حس صققأحس
ارتداد مجاعس من الرحا س.
نظأاً لال ذلك اخي ما قلبمو ال يقنع الباح نيو وال نلهم عن البحثو والبنق ق و وال صفقى علقى الللمقا احملقققني
ما ارد اخفا ما ما جأى على أهل الب ت من وامل هم.
ققال اققن للج ققل املسققلم امل قققفو والبققاح ني املنرققفني اخي يسبلأ قوا اتريق ات ققالق دوخي اخي يققأأوا م ققل حققديث يققوق
الدار أو يقأأو وال يفهموا ملنا من البنر ص على خال س اتماق علي عل ب السالق.
كمققا انققب ال اققن اخي يققأأوا اتريق عرققأ الرققحا سو وال يلأ ققوخي منققب شق ئاًو وال يققدركوخي ملققزى اةحققداث الق وقلققت
قب ل ارحتال الأ ول اةعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من واقلس مديأ خم البارص سو ومنقع لقا الرقحا س النقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عقن الوصق سو وكبا قب مقا
ال تضل اة،مس لد ا داً قال ر ول هللا ما قالو
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وما وقع السق فس مما أدى إىل اال ببداد وةمأ دوخي أهقل قت النقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو و قين هاشقمو مث مقنلهم السق دة الزهقأا
عققن حقهققا ققدك حققا ماتققتو وهققي ما ققبس متسققااً عققديث نس ق إىل النققد صققلى هللا وآلققب مققع اهنققم قققالوا حققني أراد
الأ ققول صققلى هللا عل ققب وآلققب أخي ياب ق وص ق س ال تضققل اة،مققس لققدها أ ققداًو حسققبنا كبققاو هللاو ومنل قوا اة،مققس عققن كبا ققس
احلديث وحفظب لد ر ول هللا صلى هللا عل ب وآلب.
مققع اهنققم مل يققأدوا علققى األل فققس اةول حققني أراد الوص ق س مققأض موتققب ومل يقول قوا إنققب يهجققأو وحسققبنا كبققاو هللا ققل
ملمى عل ب.
كببوا وص بب للخل فس ال ا قبل اخي ينص هو على ذلكو وكاخي ً
كمقا ال اققن أخي نقع البققاح ني عمققا حقدث عرققأ ع مقاخي حققا كبق لقا الرققحا س إىل لقا .ودعقوا اللققاوبني
عن املدينس اخي اتأكوا حمار س الافارو وتلالوا إىل املدينس للنهي عن املناأو ود ع ما وقع من اةحداث.
وقققد أ ققفأت تلققك احل قوادث عققن ال ققورة البارص ققس علققى السققلطس ال ق صققارت اللو ققس ققد ققين أم ققس الققاين دا قوا علققى
أحا ققاق ات ققالق احلاوم ققس والوالي ققسو وامل ققالو وا ققبهز وا بحا ققاق هللا تل ققاىل مم ققا د ققع املس ققلمني إىل النه ققوض لألم ققأ
ومللأوف والنهي عن املناأ وا بخالص احلام من أيدي أم ال مأواخيو والول د ن عقبس ن أيب ملق و وملاويقس قن أيب
ف اخي.
طلبقوا أوالً مققن األل فققس الأجققو إىل الابققاو والسققنسو وا لققاد هققؤال ق ما مققأواخي عققن البققدخل أمققور املسققلمني لققم
يقبققل مققنهمو و قققي جققاداً علققى أ لالققب ققل اشققبد الققبال واصققأ األل فققس علققى قريتب الق ال يأتضق ها الرققحا س إالّ مققن كققاخي

منهم

حواشي ين أم س أو من نمأ م.
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وكاخي ممن نقم علقى األل فقسو وحقأض عل قب مايقس البحقأيا أ،ق املقؤمنني عايشقسو واللحقس والقز ريو ومقريهم مقن الرقحا س
حققا انبهققت هققا احلأكققس قبققل ع مققاخي لققدما كققاخي أمققري املققؤمنني علققي عل ققب السققالق مققن أشققد املققدا لني عنققبو واخلققص
نرحاوبو و لدما ا بقأ اةمأ و قانت ات قطأاوتو و قابت أصقوات ال قاوأين لقد متام قس الب لقسو والواليقس لللقي عل قب
السالقو ومل ينقالوا لقا ال قاوأين والنقاقمني علقى ع مقاخي كقا،ق املقؤمنني عايشقسو واللحقسو والقز ري مقا أرادوا مقن ق إل النقا
على ع ماخي الاي انبهى قبلب.
أخققاوا  -واي للسققخأيس  -يطققالبوخي دمققبو واالقبرققاص مققن قبلبققب ناققث اللحققس والققز ري لبهمققا وخأجققا بق املققؤمنني
عاوشققس إىل البرققأة .و بح قوا علققى املسققلمني أ قواو احلققأوو الداخل ققسو وتبا لققت اةحققداث والف ق و وتلل ق علققى ققالد
ات ققالق وأ،مققور املسققلمني والة وحاققاق مل يقققل ا ققببدادهمو وا بضققلا هم املسققلمني عققن اةكا ققأة والق اصققأةو وصققار مققا
صارو وآل اةمأ إىل ما آل من قضا على ات القو ومتزي للمسلمنيو ودايرهمو وتسل أعدا هم عل هم.
ومع هاا كلب ال ان مطالبقس املسقلم الباحقث بخي يرقوو أعمقال هقؤال ومقن اخي البقاري حفقظ مقن هقا اةحقداث
وآبرهققا املخزيققس مققا حفققظ ك ققف اققن هققاا اللرققأ  -عرققأ الابا ققس والطباعققسو والقضققا علققى اة،م ققس  -منققع ج لنققا
املسلم عن مطاللس الباري و وعن البحث ها اةحاديثو والسؤال عما كاخي وراوهاو وعمقا كقاخي املسقب هلقاو واحملقق
مل هاو و ظاولها.
لو أض حمو ا م الش لسو وكبقبهم وملقار هم عقن صقفحس الوجقود قال يقبنقع البقاح وخي امللاصقأوخي ققأا ة البقأري مقن
مقري تقد ري وملأ قس وال اقن مقنلهم مقن ذلقك كمقا ال اقن اقنقاعهم عمقل كقل ذلقك علقى االجبهقاد وصقدور عقن ن ققات
صادقس خالرس.
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إذ ال ان أخي ياوخي نب جس الن ات األالرس ها الف الابريةو واحلقأوو الدام قسو وال قب ل لاقم أيهقا امللأ قوخي إال
تقأك تضققل ل النققا وإال دعققو م إىل الابققاوو و ققرية الأ ققول و قنببو وأخي ال تزيققدوا علققى مققا قققأر الأ ققول صققلى هللا عل ققب
وآلققب و ققلم شق ئاً مققن وجققوو القققول لدالققس الرققحا سو وشققأع س احلاومققات الق ملبققت علققى اة،مققورو وحققا كاتبققا ققرية

الش خني ال ا بدعب ا ن عوفو ورد اتماق علي عل ب السالق وخسأ ان قبولب الاي ما كاخي أملى منب عند أهقل ا قا
والأاي قسو والقالو احلاومقس وهقو إمقارة املسقلمنيو وقبلققب األل فقس ال القث مث مل يلمقل حاومبقب ال سقرية النقد صققلى هللا
عل ب وآلب وال سرية الش خني.
للق ام اخي جتققددوا النظققأ رأياققم هققا احلاومققاتو ومققن ا ققببد علققى واليققس أ،مققور املسققلمني إىل هققاا اللرققأ ققال
تلأ وا ها املساول ومريها إال على الاباو والسنسو و رية الأ ول اةعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو أجللقوا ذلقك راايً واجبهقاداً مقنامو
وال تطققالبوا عققن البققاح ني املنرققفني اخي يواقفققونام ققب علققى رمققم مققا يققؤدي إل ققب عققوثهم ويلأ ونققب مققن الققأوح ات ققالميو
وعدلب .ومناهجب احلام.
وال جتلل قوا ذلققك مانل قاً عققن البقأي ق والبجققاووو وحتق ق الوحققدة ات ققالم س وال تفأق قوا كلمققس املسققلمني البققاح وخيو
وا ل امل قف ورأيهمو واجبهادهم وانبم اي مقلدة علما السو الاين وعوا دينهم دن ا أمأا ا ورو ورأيام.
نل ققم احبفظ ققبم ل ققدا كم لش ق لس أه ققل الب ققتو ومل ققا وقل ققبم اللج ققز أم ققاق ق ققوة أدل ققس الش ق لس م ققن الاب ققاوو وص ققحاح
اةحاديققث الدالققس علققى أخي النجققاة منحرققأة البمسققك ل ق ة النققد صققلى هللا عل ققب وآلققبو وأهققل بققبو واةخققا عققنهمو
والأجو إل همو واهنم فن النجاةو واخي احل يدور ملهم واهنم والاباو لن يف قا

47

حا يأدا على ر ول هللا صلى هللا عل ب وآلب احلوض واخي حأذم حأو ر قول هللا و قلمهم قلم ر قول هللاو واخي مقن
قلك الأيققاً مققري القأيقهم نن إىل النققارو ا يقبم علق هم وهنققم يقولقوخي (الل ققاذ وذ) اخي اةومقس ا ضقل مققن ر قول هللا صققلى
هللا عل ب وآلب و لم أو اهنم آهلس أو اهنم يقولوخي لد تسل مهم الرلوات خاخي اةمقني ( ( ) )1يأيقدوخي امقني وحقي هللا
تلاىل وامللك املقأو (جربو ل عل ب السالق) أو
____________________
( )1من الالمات احلا مس (إذا مل تسبح اصنع ما شئت أو قل ما شئت) باذ ا ئلك اي أخي أخي تققأأ كبق الشق لس

االدع قس واالذكقارو ومقا

يدعوخي تلاىل ال ب تلق بات صلوا م واخي تاه إىل أي لد وقأيقس مقن القبالد الشق ل سو و مسقاجدهم وصقفوف صقلوا م قامسع وا قئل وا حقص
حا تلأف اخي ل س الش لس من اللواق ضال عن خواصقهم احقد يلقأف هقا الفأيقس واققا اللجق اللجق مقن قلقس ح قاة هقؤال املفق ينو وانظقأ
ل نك وامسع وذنك اخي الشق لس لقد صقلوا م يأ لقوخي ايقديهم للبابقري إىل ح قال آذاهنقم ثقالث مقأات ويقولقوخي كقل مقأة (هللا أكقرب) وهقؤال يقولقوخي
أهنم يقولقوخي :خقاخي االمقني ل قولقوا مقا شقاووا ول فق وا مقا أرادواو قال حتسقف هللا مقا الً عمقا يفق وخي وال يققول املالواقس القاين مقنهم جربو قل علق هم
السالق ما قال هللا تلاىل هم
«عباد ماأموخي ال يسبقونب ولقول وهم ومأ يلملونب) .
مث ما ها املراحف األاصس ال جللوها النفسهمو وعند من و أي ماببس يوجقد واحقد منهقا وعنقد مقن رأيقت نسقخس منهقا .أهاقاا تلأ قوخي ديقن
احل ؟ أدين احل أمأكم ولااو واال ا والبهباخي؟ أدين احل خ ولاب املزورةو وما يوج تفأي كلمس املسلمني وا فوة والبلضا .
قال هللا تلاىل:
«وإذا للوا احشس قالوا وجدّن عل ها آوونا وهللا أمأّن ذا قل اخي هللا ال خمأ ولفحشا أتقولوخي على هللا ما ال تللموخي» .
مث انب وققع قدي لقدما كببقت هقاا الابقاو كبقاو امسقا مؤلفقب عبقدالأمحن قن محقاد آل عمقأ «ديقن احلق » وجقدت قب أمالوقاً ك قرية لجبقت مقن
جهل ها الطاوفس واصقأارهم علقى الاقاوو والققول لقري علقم وتقأكهم البشقبت والبحق ق وركقوهنم علقى مقا يفضقحهم ويو قح جهلهقم ورهقن مقا نقوا
عل ب اثبات ماهبهم ورد مريهم وإذا كاخي هاا حال علماوهم وكباذم ما ونك لوامهم.
ونققاكأ لققك منوذجقاً ممققا هققاا الابققاو مققن اهلققاايخي مققا قققال ص( 88ومققن الفققأق األارجققس عققن ات ققالق واخي كانققت تدع ققب وترققليو وتقققوق وحتققإل
أقس كبرية اللدد من أق الش لس تدعى اخي جربو ل عل ب السالق خاخي الأ الس ح ث صدها إىل ل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وقد كاخي مأ ال إىل علي هنع هللا يضر.
ويقول هؤال اخي القأآخي الاي بيدي املسلمني اآلخي ب نايدة ونقصو وجللوا هلم مراحف خاصسو وصنلوا ها وراً من عند انفسهم اخل).
ا أهل اتنراف والدينو واي محلس الاباو والسنسو واي من يأيد اخي يلأف اتبقا ا قن ت م قس انظقأوا هقا املخقاري و واعأ قوهم هقاا أ قا كبقبهم
ومقاال م الطاوفنيو وا ئلوهم عن ها الفأقس الابرية ال تقول ذا املقالس الاا أة وتنس ني وحي هللا تلاىل وأل انس.
الل مبني.
في أي لد هم اكنوخيو أتوا اي أتبا ا ن ت م س ول ن عبدالوهاو واحد منهم اخي كنبم صادقني واال اعملوا انام
ما عاركم عند هللا تلاىل للنس هللا على من يقول ذا املقالس.
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اخي هلم قأآّنً مري هاا القأآخي او اهنم يافأوخي مج ع الرحا س من ا ا ات خالف ني الش لس كفأ من ققال واحقد
منها .او اناأ عل هم ما ي ببوخي من الفضاول واملناقق والاأامقاتو والللقوق ةهقل الب قت علق هم السقالق ممقا ثبقت وةثقأ
الرققح ح شققهد ا ققري منهققاو واخأجهققا مجاعققس مققن أعققالق أهققل السققنس ممققن يطققول نققا الاققالق سققأد امسققاوهم حققا اخي مجلقاً
منهم صنفوا ذلك كبباً مفأدة.
أو أخققامتوهم لقاوققدهم الرققح حس الق تلبقققدوهنا انققبم اخي كنققبم مققن أهققل السققنس (ولسققبم مققنهم) كالبق ققس الق نققزل ذققا
القأآخي الاأمي.
أو أخامتوهم آبرا و وأقوال مل حترلوهاو وما دريبم قوهلم ها أو دريبم
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وجتاهلبم كالأجلقس ( )1والبقدا ( )7وقلقبم هقا مقا تأيقدوخيو وتقأكبم النظقأ حقول هقا املسقاولو ومل تالفقوا انفسقام النظقأ
ادلبهم من الاباو والسنس أولبموها مبزاعمام ل اوخي لام عار عند اللواق وا هال حا ال يسئلوكم عقن حق ققس مقا
يقوق عل ب ماه ش لس أهل الب ت.
ققاخي السق قؤال إذا وص ققل إىل هن ققا ال ا ققنام أخي تق قد لوا الن ققا ع ققن امل ققل إىل م ققاه أه ققل الب ققت وإىل البشق ق ع ةخي
ماهبهم اقبرقأ علقى اةخقا عقن أهقل الب قت والبمسقك ذقم دوخي مقريهم كمقا ققال أوخي قن تللق  :إخي الشق لس هقم القاين
إذا اخبلف النا عن الند صلى هللا عل ب وآلب خخاوخي قول اتماق عليو وي كوخي مري من اةقوال (.)3
____________________
( )1ال صفى عل ك اخي الأجلس ل ست على االالقها عند من يقول ذا من الش لسو واال كانت ل قاًو ومقن اآلايت الق ا قبدلوا ذقا علقى اةوىل قولقب
تلاىلو ويوق حنشأ من كل أمس وجاً ممن يااو آبايتنا هم يونعوخي كما ا بدلوا أيضاً آبايت صأحس على وقوعها اةمم املا س.
وأما البلث والق امس هو عاق م ع املالفني لقولب تلاىل
«وحشأّنهم لم نلادر منهم احداً» .
وال صفى عل ك أيضاً أخي القول ولأجلس والبدا ل س من أصول الدينو ومما يدور عل قب احلاقم وت قالق عنقد الشق لس مقن مل ي ببقا عنقد واناأ قا ال
صأن الك عقن ات قالق نلقم مقن ثبقت عنقد ذلقك ولابقاو والسقنس مث اناقأ صقأن عقن ات قالق ةخي اناقار يأجقع إىل اناقار الابقاو والسقنس دوخي
من مل ي بت عند .

( )7راجققع الأجلققس (مققع األط ق )و هققا و البققدا كبققاو (أجو ققس مسققاول مو ققى جققار هللاو ونقققا الوشق لس) وللشق لس هققاتني املسققئلبني كببقاً
مفأدة ومن عج ما قأأت حول أ ئلس الأجلس ما أخأجقب ا قن حجقأ قاي البهقاي ن 9ق 373ص 181و )188عقن أيب حأيقز البرقأي
قا ي جسباخي :وهو من ش و اةر لس البخاري البلل قات (قال ا ن حجأ) وقال اآلجأي عن أيب داود ثنا احلسن قن علقي ثنقا أ قو قلمس ثنقا
هشاق السجسبا قال :قال يل أ و حأيز :تؤمن ولأجلس قلت ال قال :هي اثنبني و بلني آيس من كباو هللا تلاىل.
( )3اخققأن اةمققايل األم سق س (ن 1ص 193ط مرققأ) سققند عققن أيب مسققلود قققال :اخي هلققا اةمققس أقققس ومجاعققس جاملوهققا إذا اجبملققت ققاذا
ا قت ارقبوا أهل ت نب ام اخي املوا ساملوا .واخي حار وا حار وا اهنم مع احل و واحل ملهم ال يفارقهمو وال يفارقونب.
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والبحققث والبنق ق إذا ك ققاخي للوص ققول إىل احلق قققس ينبه ققي إىل مققاه الش ق لس كم ققا ت ققأى ذل ققك كب ق مجاعققس م ققن
قو
رجاالت الللم من املبقدمنيو وامللاصأين من أهل السنس مساول ك رية بلضقهم صقأح مبقا ينبهقي إل قب البحقث
يرأح لقد أورد البحثو وامتب على حنو يلبفت من يقأؤ إىل نب جس ع ب.
علميو و لضهم اخي مل ّ
وال يقبل املسلم امل قفو وا ل امللاصأ ما ذكأ لا السقلف مقن أعقاار خمبلققس لألحقداث الق وقلقت لقد ارحتقال
الأ ققول اةعظققم إىل الأ ق اةعلققىو ق ى م ققل ق د قط ق ال يناققأ ققو ققرية ع مققاخيو و ققلف ا ققببو وم قا خسققأ
ا بمققع ات ققالمي ققب كبا ققب (اللدالققس اتجبماع ققس) ويلظققم هنضققس اتمققاق احلسققني عل ققب السققالقو وق امققب حلفققظ ات ققالق
مايس البلظ مو ياكأ عملب مع عمل إ أاه م األل ل الند اللظ م عل ب السالق تفسري .
ولللققك ال تققأى مققن الابققاو امل قفققني مققن يققد ع عققن ققرية ملاويققسو وعمققأو ا ققن اللققاصو ويزيققد ققن ملاويققسو وحمققل
أ ققاع لهم املناققأةو وأ اع ققل أم ققاهلم علققى اتجبهققاد ققأمأ هققؤال صققار أو ققح مققن أخي صفققى علققى الباحققث املنرققف وكلمققا
قلت اللرب اتو ناد اةمأ و وحاً إىل أخي يقطع هللا دا أ املنا قني.

(مع األط ) و اوأ كببنا حقول القدعوة إىل الوحقدة ات قالم س مقن هقؤال القاين
ومع ذلك كلب حنن مل نطل
جللققو اشققلارهم الققدعوة إىل البفأقققس واتخققبالف إال اتعبرققاق ولوحققدة ات ققالم سو وأخي ال يلققالوا وال املنققا قني الققاين
اوهأ آبر النفاق هم لضهم اتماق علي عل ب السالقو وعدا هم ةهل الب قت القاين اذهق هللا عقنهم القأجسو وأمقأّن
الأ ول اةعظم ولبمسك ذمو وأخي خخاوا ولأوا اةصل س ات الم س ال تأ ني مج ع الفأق واملااه .
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ال حاموا افأ من صأحت صحاح اةحاديثو و رية الأ ولو و رية أصحا ب على ا قالمب ةنقب يبمسقك بهقل
ت الند صلى هللا عل ب وآلب .وخ ذمو ويقبدي ذداهمو و قري مو ويبقرب مقن أعقداوهمو وال يققول بخي الرقحا س حقا
من ثبت سقب ل ارتقداد وةثقأ الرقح ح كلهقم عقدول قل حاقم علقى علقى كقل مقنهم مبقا حاقم عل قب البقاري و ويقؤدي
إل ب اجبهاد .
ققإذا أنققبم ال تافققأوخي قبلققس ع مققاخيو ومققن شققأك دمققبو وأبر الفبنققس عل ققب ك قأ،ق املققؤمنني عايشققسو واللحققسو وال ققز ريو
وعمارو ومريهمو وال تفسققوهنم كمقا ال تفسققوخي عايشقس واللحقس والقز ريو ومقن كقاخي ملهقم وقلقس ا مقلو وحتملقوخي كقل
ما صدر عنهم علقى خطقأهم اتجبهقادو وتقولقوخي للمرق أجقأاخيو وللمخطق أجقأ واحقدو وتقولقوخي وجقوو االاعقس
أمري مؤمن ام مأواخيو وهو القاي قبقل اللحقس يقوق ا مقلو وكقاخي الأيقد ر قول هللا صقلى هللا عل قب وآلقبو ولل نقبو وققد أ قلم
عاق الفبح ا الق الطلقا و وهو الاي كاخي من ورا اةحداث ال أبرت املسلمني عن ع ماخي.
َلِق َقم تافققأوخي وتفسقققوخي اذخي مققن ّأدى اجبهققاد إىل س ق لضققهم أو نفققاقهمو ومققن أيققن جئققبم بخي ات ققاخي شققأع س

حاومس جبا أة ها اة ّ،مسو ووجوو إالاعبهم وإالاعس وال م داخل ات اخي؟
ومل ال لون احلام فس من شهد الباري و واةثأ الرح حو واةحاديث امللبربة فسقب.
وهققل اخي ه ققا اآلرا جققا ت إال م ققن قب ققل الس ا ققات ال ق ققلبت حأي ققس البفا ققري ال ققديين ع ققن املسققلمني ل ققد عر ققأ
الأ الس.
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واال ها االمس الزهأا نت ر ول هللا وحب ببب دة نسقا اللقاملنيو و ق دة نسقا أهقل ا نقس املطهقأة عقن القأجسو
عاققم آيققس البطهققري ماتققتو وكانققت عق ققد ا ورأيهققا عققدق شققأع س حاومققس أيب اققأو وماتققت ما ققبس علققى الش ق خني مققن
كانت عق دتب عق د ا ال يؤاخا ذاو ونفس ها اللق دة كانت عند مريها ممن امبنع عن الب لس ةيب اأ.
ومققن جان ق آخققأ هققا أق املققؤمنني عايشققس حار ققت عل قاً الققاي قققال النققد صققلى هللا عل ققب وآلققب حقققب :علققي مققع
احل و واحل مع علي يدور ملب ح ما دارو وقال :من كنت موال هاا علي موال اللهم وال من واال وعاد مقن عقادا
حدثت من جأا ذلك ات الق بنس كانت هي كاة ا م ع الف ال حدثت لدها إىل يومنا هاا.
ومع ذلك أنبم تفضلوهنا على اوأ أ،مهات املؤمنني (.)1
____________________
نققت جحققا الق أالاعققت أمققأ النققد صققلى هللا عل ققب وآلققب

(( )1حققا علققى نينق
خماالباً نسا :
(ها احلجس مث وهور احلرأ) ووللت

حجققس الققودا ح ققث قققال صققلى هللا عل ققب وآلققب

هققا احلجققس

االالاعس حا لص االمأ ذا اىل حد أهنا لد ر ول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مل ختأن من بهقا حقا للحقإل وكقم كقاخي نهقا

و ني عاوشس من ملار س االخرية لأ ول هللا صلى هللا عل قب وآلقب وردهقا عل قب وعقدق االاعبهقا لقب مقن قأق وةثبقات ذك نقاكأ م قاالً ممقا وققع حجقس
الودا وهو ما السرية احللب س (ط مطبلقس مرقطفى ل ن 3ص 757و )753مقن أنقب حجقس القودا (كقاخي مجقل عاوشقس ر قأيع املشقي مقن
خ ّفس محل عاوشس وكاخي مجل صف س طي املشي مع ثقل محلها رار يبقأخأ الأكق سقب ذلقك قأمأ أ أخي للقل محقل صقف س علقى مجقل عاوشقس

واخي للل محل عاوشس على مجل صف س جا أ للاوشس ر يسبلطف خاالأها قال هلا :اي أق عبقدهللا محلقك خف قف ومجلقك قأيع املشقي ومحقل
صققف س ثق ققل ومجلهققا طققي أ طققأ ذلققك ولأكق نقلنققا محلققك علققى مجلهققا ومحلهققا علققى مجلققك ل سققري الأكق قالققت لققب :أنققك تققزعم أنققك ر ققول هللا
( قال) أ :أ شك أ ر ول هللا أنقت اي أق عبقدهللا؟ قالقت .مقا ولقك ال تلقدل؟ قالقت  -اقاخي أ قو اقأ هنع هللا يضر قب حقدة لطمقين علقى وجهقي
المب ر ول هللا أ قال .أما مسلت ما قالت؟ قال :دعها اخي املأأة اللريا ال تلأف أعلى الوادي من أ فلب (مث ذكأ قرس عج بقس مقن أيب اقأ
ال حاجس لاكأها هنا).
أ قا من يأد على الند أ ذا الالمس لريها) .من أمهات املؤمنني الال مل حفظ عنهن الباري دوخي ذلك.
أتلأف النسا الرحا ات من املهاجأاتو واةنرار من خاال الأ ول اةعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مب قل هقاا األطقاو؟ اال تققأ أخي أق املقؤمنني عايشقس مل حتقز
ما حانت مقن االجقالل إال الخي الس ا قس شقا ت واقبضقت اخي ياقوخي هلقا هقاا الشقأخيو واخي ك قأة حقدي هاوومن حقدث عنهقا واالعبنقا ذقا مل تاقن اال

لالك.
نلم ال شك اهنا الاهأة ممقا ققا ت قبو ومقن اناقأ ذلقك هقو كقا أ وذو و ابا قب كمقا اخي قاوأ أمهقات املقؤمنني أيضقاً كلهقن القاهأات ممقا ققا ت
هي ب واخي كاخي القأآخي نزل طهار ا خاصس .أما خطأهاو ما صدر عنها من األأون على اتماق عل ب السالق ان اترصي ال يناقأو ومقا صقدر
عنها اال ةهنا كما قال ول هللا صلى عل ب وآلب و لم كانت (التلأف أعلى الوادي من ا فلب).
أال تلجق ممققن يقاكأ امسهققا حققا قبقل ا ققم ق دة نسققا اللققاملني الزهقأا و و ق دة النسققا خدلقس؟ وعنققدي اخي تفضق ل كققل واحققد مقن اةمققسو ومققريهم
علققى ققاوأ النققا ال يرققح اال ققدل ل صقأيح قققاالع كمققا دل علققى ا ضققل س ق دة نسققا اللققاملني االمققس الزهقأا والسق دة خدلققس أق املققؤمننيو والسق دة
مأمي نت عمأاخيو والس دة آ ق سو وامقا مقريهن قال دل قل علقى ضقلهن علقى مج قع النسقا و ومل يقدل دل قل علقى أنقب ال يوجقد نسقا االمقس مقن مقري
أمهات املؤمنني ا ضل من مري ها اةر ع لو مل نقل داللس الاباو والسنس عل ب دل ل قولب تلاىل:
«عسى ر ب اخي اللقان اخي يبدلب انواجاً خرياً منان مسلمات مؤمنات قانبات اتوبات عا دات اوحات ث بات وا ااراً» .
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لِ َقم تؤاخقاو مققن يقؤدي ققب اجبهقاد إىل احلاقم علققى عاوشقس وهنققا خالفقت ر قول هللاو نأوجهققا علقى اتمققاقو واخي هللا
اولها عن ها الدما ال اريقت وقلس ا ملو وما لدها من صفني والنهأواخي.
واحلاصققل حنققن نطققالبام اخي ال تققدخلوا الققدين مققا لق س ققب و قققد عققأف هللا تلققاىل كبا ققبو والنققد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ققنبب
ات ققالقو وحققدود ومققا ققب صققأن املققأ عققن دينققبو وال يوجققد شققي منققب مققا اعبربمتققو انققبم عنققاداًو وعرققب س خأوج قاً عققن
الدين.
ال ات اخي شأع س لا احلاومات وال رحس إ اخي أيب ف اخيو وا نقب ملاويقسو والول قد قن عقبقسو و سقأ قن ارالقاةو
وال مري ذلك مما تنقموخي سقببب علقى شق لس أهقل الب قت خقأون عقن ات قالقو وققد أ قأدّن ر قالس خاصقس كببناهقا حقول
النجققاةو اخي ش ق لس أهققل الب ققت أخققات اققل مققا لققب دخققل

ات ققالقو و ققب

حققديث ا ق اق اة ّ،مققس مققا هققو امل قزاخي
للنجاة عند أهل السنس وا ماعس.
ومن جهس ا،خأى ها اة،مور ال أتخقاوهنا علقى شق لس أهقل الب قت ومببلقي قبلهمو ومقاهبهمو وجتللوهنقا مانلقاً مقن
البقأي و واعبراق اة ّ،مس ولوحقدة ات قالم س مل يبق هلقا هقا اللرقور أثقأ عملقي اجتاهقاتام الس ا ق س واتجبماع قس
وإمنققا هققي آرا وتفاقريات انبجبهققا الس ا ققات اللامشققس وانققبم تببلققوخي ققلفام هققا ققال ملاويققسو وال يزيققدو وال الول ققدو وال
املنرققورو وال هققاروخيو وال احلجققان وال مسققلم ققن عقبققسو وال سققأ ققن أرالققاةو وال نايد ققن أ ققبو ومسققأة ققن جنققدو وامللققرية
ن شلبس أ،مأا مؤمن امو ووالة أ،موركم حا تلبحقوخي رفو همو وحتار وخي ملهم اتماق عليو واتماق احلسقنيو وشق لبهم

من الرحا س م ل لماخيو واملقداد وأيب ذرو وعمار وحجأ ن عديو وعمأو ن احلم و
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حزو عليو وملب واقلس ا ملو وصفني والنهأواخيو وتقبلوهنم.
والوف من الرحا س ممن كانوا
والبفاري الش لي أيضاً عق دة و اأة ال صأن حق قبب عما يلبرب ات الق مما دلت عل ب صحاح احادي ام.
نلققم … انققب اققأة وعق ققدة جتققي البل قاً مققن مأاجلققس االحاديققث الر قح حس املب قواتأةو ومققن مطاللققس اتري ق ات ققالقو
ققرية الأ ققول وأهققل بققبو واصققحا بو و ققرية مققن تققوىل اةمققأ لققد ومققا أ،ثققأ مسققار البققاري
والبحققثو والبنق ق
اللققامل ات ققالميو و ققرية احلاققاق املخالفققس لبلققال م ات ققالق الأش ق دة

احلاققم واتدارةو وحسققاو

ووهققور احلاومققات
هؤال على هللا تلاىل.
وأنبم على عق دتام ورأيام ما تقولوخي هم مقن أهنقم كقانوا مقا للقو وأحقدثو مببلقي هقوى ات قالق مل يأيقدوا مبقا
للقوا رائ ققسو و ققلطاّنً وال جاهقاً دن ققوايً ومققا خمققالفبهم ةمققأ الأ ققول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وا ققبباحبهم الققدما احملقونققسو وحتلق لهم احلققأاقو
وحتأ هم احلالل إال لأأي رأو واجبهاد أدى ذم إىل ذلك.
أنبم وشأنام قولوا ما شئبمو واحاموا أو حت ّاموا ولباري كما حلقو لاقم قنلم ا بهقدوخي جمبهقديام ملاويقسو وعمقأو

ن اللاصو و سأ ن ارالاةو وول د ن يزيدو ومسأة ن جندوو وحرني ن منريو ومأواخي ومريهم.
نلمت احلر لس  -حرق لس اجبهقادهم اال قببداد بمقور املسقلمنيو وقبلقى ا مقل وصقفني ومقأن عقارا و وامقارة يزيقدو
وقبققل اتمققاق احلسققن السققب اةكققرب وأخ ققب اتمققاق احلسققني رحققان ر ققول هللا صققلى هللا عل ققب وآلققبو وقبققل مققريهم مققن أهققل
ت الأ ولو وأصحا بو وقبل مالك ن نويأةو ونااح نوجبب قهأاً
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قبل انقضا عدة الو ا و ونفي ايب ذر الاي قال ر ول هللا حقب ما قال ( )1و ومري ذلك من املناأات.
ققانبم ورأياققم هققا اة،مققورو ولاققن ملققاذا تطلبققوخي ممققن ّأدى اجبهققاد علققى خققالف اجبهققادكم أصققحاو هققا
االحداث تأك اجبهاد و وال حت موخي اجبهاد هم كأنب ارتا كبرية من الاباوأ.
وإذا كاخي من ا اوز أخي حتمل اعمال هؤال و وحأوذمو وقبلهم النفو و لضهم ل،ماق علقي عل قب السقالق القاي كقاخي
مقن أوهقأ آبر النفقاق قل يلقد عهقد الأ قول صقلى هللا عل قب وآلقب مقن عالوقم خبقث القوالدة علقى االجبهقادو وإذا أنقبم
تلققاروخي ملاويققسو وقلققبم بنققب جمبهققد خمطققى ال ذن ق لققب مققع أ اع لققب املنا ققأة املو قققس اللظ مققسو ومققع انققب ققن ق أ
الأ ققولو ومققن هققو مبنزلققس نفسققبو علققى املنققا أو وحتملققوخي مج ققع مققا صققدر عنققبو وعققن اتباعققب مققن ققين أ،م ققسو ومققريهم علققى
اتجبهاد ال تفسقوخي واحداً منهم.

____________________

( )1أخأن أمحد مسند (ن 9ص )151عن عبدالأمحاخي ن منم انب نار او القدردا عمقص ماقث عنقد ل قايلو وأمقأ عمقار قاوقف ققال أ قو
الدردا ما أرا اال مببلك امأ عمقار ا قأن و قارا مج لقاً علقى محاريهمقا لق قا رجقال شقهد ا ملقس وةمقس عنقد ملاويقس و ا قس لأ همقا الأجقلو
ومل يلأ ققا اخرب ققا خققرب النققا مث اخي الأجققل قققال وخققرب آخققأ كأهققت اخي أخربكمققا أراكمققا تاأهانققب قققال أ ققو الققدردا للققل او ذر نفققي قققال نلققم وهللا
ا جع أ و الدردا وصاحبب قأيباً من عشأ مأات..
مث قققال أ ققو الققدردا ارتقققبهم واصققطرب كمققا ق ققل الصققحاو الناقققس :اللهققم اخي كققا وا او ذر ققا ال أكا ققبو اللهققم واخي ا مققو ققا ال ا مققبو اللهققم واخي
ا بلشو ا ال ا بلشب اخي ر ول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كاخي خمتنب حني ال خمتن احد ويسأ إل ب حني ال يسأ إىل أحد.
أما والاي نفس ايب الدردا قد لقو اخي او ذر قطقع قين مقا ا لضقبب لقد القاي مسلقت ر قول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يققول :مقا اولقت األضقأا وال اقلقت اللقربا
من ذي هلجس اصدق من أيب ذر.
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ملققاذا ال حت مققوخي اجبهققاد مققن أدى اجبهققاد إىل مققا كانققت ت قأا االمققس ق دة نسققا اللققاملنيو واالمققاق علققيو وايب ذر
واملقدادو وعمارو ووجو الرقحا س القاين رأوا وجقوو ا هقاد قد ملاويقسو وقبلقبو وقبقل أصقحا ب حقالالًو وكقانوا يبقأ قوخي
إىل هللا الك وولربا ة منب؟
إذا كانقت السق دة االمقس املطهقأة عل هقا السقالقو و نقو هاشقم ومقريهم ممقن امبنقع عقن لقس أيب اقأ جمبهقدين القاي
يأى رأيهم ذلك عار أوىل ولقبول.
مضققا اً إىل اخي القأأي شققأع بها ال يققدخل أحققداً ات ققالق كمققا اخي القققول لققدق شققأع بها ال صققأن أحققداً عنققب بلققك
املساول واللق دة شأع س احلاومات ال تولت اة،مور لد ر قول هللا صقلى هللا عل قب ل سقت مقن اصقول القدين وال صقأن
احد وناارها عن ات القو كما مل صأن املسلموخي االولوخي الك عنب.
من مل يلأف اصقحاو هقا احلاومقاتو ومل يسقمع ومسهقم ال يسقئل عقن ذلقك الق امقس أصقالًو وال لقون لاقم اخي
تلأ قوا علققى النققا عنققد عققأض ات ققالقو وا،ص قولبو واهدا ققب عققأض شققأع س حاومققس هققؤال اوا اتبققا ققري م أو ات ققاخي

لدالبهم إالّ إذا كنبم تأيدوخي اخي تزيدوا ذلك على ما جا ب الند صلى هللا عل ب آلب و لم.
مسألس كوخي الرحا س كلهقم عقدول ل سقت مقن ا،صقول القدينو و أوعقب شقي و وال مدخل قس مل قل هقاا ممقا نسقجبب يقد
الس ا ققس اةث مققسو ومبلضققي أهققل الب ققت عل ق هم السققالق ا ققالق املسققلم أص قالًو وال لققون تافققري املسققلم أو تفس ق قب إذا
رأى مققري ذلققك مققع البزامققب وحاققاق ات ققالق مققن الرققالةو والرق اقو واحلققإل والزكققاةو ومريهققاو وتأكققب مققا حققأق هللا تلققاىل
كبا بو و نس ر ولب.
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وكققل وحققث اتري ق ات ققالق إذا ك ققاخي منرققفاً يلققأف أخي اةصققل ادخققال ه ققا اة،مققور الققدينو مققا ك ققاخي إال
ا س احلااق القاين قلبقوا ات قالق وهقأاً لقبطن حقا ققال أ قو القدردا  :وهللا ال أعقأف ق هم مقن أمقأ ل صقلى هللا عل قب
وآلب ش ئاً إالّ أهنم يرلّوخي مج لاً (.)1
وقال أنس:
ما أعأف ش ئاً مما كاخي على عهد الند ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو ق ل :الرالة قال :أل س لبم ما لبم ها ()7؟.
ولانهم منلوا المبهم (الرحا س كلهقم عقدول) االمقس عقن البحقث والبنق ق حقول مقا شقجأ قني االولقني ملقا رأوا اخي
ذلققك يققؤدي إىل ملققأ بهم مققا ال حبققوخيو وحققبم علق هم النققزول عققن عأوشققهم اال ققببداديسو وينبهققي إىل احلاققم لققدق شققأع س

حاومققا مو وجللقوا هققاا كققبلا اة،مققور البلبديققسو الققاي ال لققون ةحققد اخي يسققئل عنققب للققدق اهبققدا اللقققل إىل حق قبققبو
ال لون ةحد أخي يبالم صحايبو ولو كاخي سأاًو وامللرية ن شلبسو ومسأة ن جندوو والول د ا قن عقبقسو قل وال
من رأى الرحايبو ولو كاخي هو احلجان أو مسلم ن عقبس.
أمققا إذا كققاخي ممققن اعبل قوا عققأت احلاققم وا ققببدوا مبقققدارات اة،مققسو ققال لققون القققدح أعمالققب أص قالً ةنققب علققى اة،مققس
االاعقس القوالةو وةهنققم (الل قاذ وذ) صقناوع ات ققالقو ومطبققوا مناهجقب الس ا ق س قال لقون ةحققد اخي يققف أمقاق مقواقفهم
الس ا س حأاًو وينظأ إل ها لني الفهم واللقلو واحملاكمس الواع س.

____________________
( )1يأاجع مسند أمحد.443/0 :
( )7يأاجع صح ح البخاري كباو مواق ت الرالة وو تض ع الرالة عن وقبها.
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ةخي هققاا يسققفأ البل قاً عمققا ال ينا ق مققا اختققاو عق ققدة لققا الرققحا س كققأخي ات ققالق  -مققع مققا كبا ققب مققن
اآلايت الا ققرية من ققا قي الر ققحا سو وم ققع م ققا أخ ققرب الن ققد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اخب ققار احل ققوض ع ققن ارت ققداد م ققأل م ققنهم  -ق ققد ق ّقن
للرحا س قواعد مري ما نب لساوأ أ نا اة ّ،مس.
وما أدري إىل ما سبمأ أم ال ها ا ادالت وما ينبهوخي من الوقوف وجب تبرأ اة ّ،مقسو وت قظهقاو وإىل مقا
يس ّدوخي أمساعهم عن ندا ات الوحدة املوجهس من مرلحي اة،مسو ونعما املسلمني من الشق لس والسقنس؟ ومقا ق قنلوخي
عن خ انس ات الق واملسلمني مبقاال مو وكباو م املمزقس لشمل اة ّ،مس؟
ال حنن حنق ملار قس مقا كبق كاتق (الشق لس والسقنس) .ومقري عقن الشق لس مقا أخقاو علق هم مقن الاقاو والبهبقاخيو

ولقو شقئنا لاببنققا حنقن صققدقاً وواقلقاً أ ققلاف مقا قالققب هقؤال عققن الشق لس ققاخي مقا كبققبهم امللبمقدة املشققهورة مقن ضققاوح
أعمال ك قري مقن هقؤال حقا قضقا م م قل حقث قن أكق مو وا قن أيب داود ومقا قالقب علمقاؤهم ا قأح والبلقديل أم قال
يبلسققأ ا ققب لا ب مققن أراد ملأ ققس مققا ق ققل هققؤال لرياجققع
ا ققن حققزقو وا ققن ت م ققسو وأيب حن فققس ومققريهم مققن املطققاعن مققا ّ
كب أهل السنس الباري وال اجم.
نلم اننا لن منقأل كبا نقا قاكأ مسقاوئ هقؤال حسقاذمو ومقا للقواو ومقا أ بقوا قب ودق مقن قبقل فبقاويهم الفق الق
وقلت ني اة،مس كفبنس اخبال هم خل القأآخي واخبالف اتبقا املقااه و والرقدمات الدمويقس الق وقلقت نب جقس هقاا
اتخققبالف علققى هللا تلققاىلو وهققو الققاي لققانيهم عل ققبو ولسققنا عاجقس ةخي خنققوض هققا اة،مققور لققد مققا كققاخي ملنققا مققن
اآلايت الاأ سو واالحاديث املبواتأة ما يدل على صحس ماه الش لسو و لقدما ققاق اشقف ضقاوح مجاعقس مقن هقؤال
علما أ ااذ من أهل السنس افوّن ها املهمس.

61

ققاخي أردّن اخي نسبشققهد ن ققاّنت اة،مقأا و والققونرا و واحلاققاق وعلمققا السققو و وحمققد ا ققا والأاي ققس  -وراجلنققا البققاري
للاشف عقنهم ملقا و قلنا الوققت ةهنقم أك قأ مقن اخي يسبقرقى ذكقأهمو وشقأح خ قاّن م كبقاوو وكبقاوو وكبقاو واخي
جا احساخي وهري واحد من املبسمني ولش لسو ورما وأل انس نقا لب وملئات ل وة،لوف من املبسمني ولسنس.
اخي كنت تقول :اي احساخي وهري اخي وكسباخي الشأق س ذهبت زعمك أيقدي اهلنقدو قح سو ن انقس حقث خقاخي
الش لي ماذا انت قاول عن لسطني ذهبت ح س بيدي ال هود ن انقس مقن؟ وملقاذا ال تققول بخي جم ق الأمحقاخي وحز قب
الاين تولوا اهلندو و وذهبت وكسقباخي الشقأق س سقل هم قح س أيقدي اهلنقدو كقانوا مقن الشق لس أو السقنس؟ وأثقأهم
انفرال الباكسبانني كاخي أك أ أق حث خاخي؟ (. )1
____________________
( )1كققل مققن لققب أدىن خققربة مبققا لققأي الققبالد ات ققالم س يلققأف اخي وكسققباخي الشققأق س مل تنفرققل عققن اللأ ققس لبققسو واخي ا ققبا ب نشققأت مققن قبققل
سنوات ك رية ل يأجع لضها إىل نماخي أت س حاومس وكسباخيو واحلاومقات الق تولقت اةمقور هقا مل تلمقل لأ لهقا كمقا مل تلمقل الصقالح مقا
شجأ ني نعما الباكسبان نيو ولأ ع الفساد الاي وهأ اة،مور الس ا ق سو واالقبرقاديسو واالجبماع قس والبللق مو وال قسو وكمقا مل أتخقا احلاومقس
نرقاوح املرقلحني مقن مسقلمي وكسقباخي الشقأق س واللأ ققس ومل أتخقا أيضقاً مببقادئ ات قالق مث تقأأ حققث خقاخي احلالقس الق تقؤدي ال حمالقس إىل مققا
أدتو ومما أثأ ذلك االنفرال لد مساعدة الظأوف واةحقوال االجبماع قس واالقبرقاديس الق مل تلمقل احلاومقات اصقالحها ن قس صقادقس ققوة
لا الس ا ات املسبلمأة و لف لضها.
ومع ذلك كلب مل تقع أيدي اهلندو  .وقبل جم الأمحاخي.
واآلخي نققأى أخي اخققبالف وكسققباخي الشققأق س ( ققناالدت) وحاومققس اهلنققد ر ققع إىل جاملققس الققدول وقامققت ققناالدت قبققال حاومققس اهلنققد وهللا يللققم مققا
حدث املسبقبل.
وال يظن أحد أّن نأيد ترب ة حي خاخي ما ذلك عندّن شي حام عل قب وأل انقس أو مل حاقم خقاخي حقاكم مقن احلاقاق القاين مل نلقأف هلقم عمقال
مرحلس ات القو وحنن ال ناأمهمو وال نأح ذم .كما ال نوايل الظاملني واألاونني وا كانوا من الش لس أو السنس.
ققل نأيققد اخي نبققني ققلف مقققال كات ق (الش ق لس والسققنس) ونظققأا و وملالطققا م ومققا يسققبندوخي إل ققب مققا ياببققوخي املققاه حققا يلققأف الباحققث
املنرف مباذا حاموخي هؤال على ش لس أهل الب تو ويف وخي عل همو ويضلوخي النا عن ب ل هللاو تلاىل.
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ومباذا جت لو ئلت عن احلاومس الل مان س و الدها الوا لس وعن القاين متزققت ن قانبهم وذهبقت قح س أيقدي
الافار؟ طام س تأك ا الاي اللى األال سو وأعلن الالدين سو واتحلادو ور ا شلاوأ ات الق كاخي من الش لس أو السنس؟
ومبققاذا جت ق إذا ققألوك عققن هققا البفأقققس املوجققودة الققبالد ات ققالم س ال ق هققي اة ققا ال ققب ال الافققار علققى
الدّنو وشؤوننا جا ت من خ انس من؟
مث اخي ه ققؤال احلا ققاق ال ققاين ال مقر ققد هل ققم إال اتحبف ققا عاوم ققا م وام ققارا م وال ققاين اخت ققاوا ال ه ققودو والنر ققارىو
والش ق وع ني أول ققا و وارتققدوا علققى ات ققالق حار ونققب اققل ققالح لققد أخي أ لققو ا ققاالً اتم قاًو وأخققاوا ماانققب وملب ققادئ
الللمان س أهم من الش لس أو السنس؟
هل تأى بباً لبقا اللدو الدّنو وأرا ناو وأ اارّن مري خ انس الأؤ ا ؟
وه ققاا لبن ققاخي ق ققد ا بل ققى وحل ققأو الداخل ققسو واهن ققار ك ققل ش ققي ققب ملن ققوايً وانس ققان اًو واقبر ققادايً وعمأان قاًو وأص ققبحت
حوا أ خأ سو واملسلموخي يقبلوخي ب لضهم لضاً وقد أذاقهم هللا لبا ا و واألوف ن انس من؟
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نلققم الشق لس تقققول :ال ديققن ملققن داخي هللا واليققس امققاق لق س مققن هللا كمققا تقققول :أب ات ققالق ثالثققس :الرققالةو والزكققاةو
والواليسو وال الاعس ملخلوق ملر س األال و وال تلبقداخي للجبا أة نر باً من احلاقمو والواليقس والبرقأف اة،مقور ةخي
الش لي ملبقد نظاق ات قالق الس ا قيو وال يقأى للقري هللاو وال ةحاامقب حامقاً وحاومقس مقن مل يقدخي عاومقس شقأع س

م ققن هللا ال اعب ققداد لبادات ققبو واعمال ققب ةخي ا بم ققع إذا مل يق ققم عل ققى حاوم ققس رشق ق دة ص ققاحلس تطبق ق من ققاهإل ات ققالق
الس ا سو والقضا و واةمأ ومللأوفو والنهي عن املناأ وإذا مل يان احلاكم من الاين قال هللا هم
«الاين اخي ماناهم اةرض أقاموا الرقالة وآتقوا الزكقوةو وأمقأوا ومللقأوفو وهنقوا عقن املناقأ .وذ عاقبقس اة،مقور» ال
عربة وتعبنا ولباال ف الفأديس.
ةخي ذلك ال يافي صالح ا بمعو وا بقامس مناهجب ال ويسو واملال سو والس ا سو واتجبماع سو وحفقظ النظقاقو
واةمن كما أنب على خالف اللايس ال أرادها هللا من لث الأ ل واةنب ا .
اخي هللا بحانب يقول
«ولقد أر قلنا كقل أ،مقس ر قوالً اخي اعبقدوا هللاو واجبنبقوا الطقاموت» مقن هقا اآليقس الاأ قس نسقبف د بخي أمقأ ا بمقع

الققاي مل ياققن حاكمققب مققن هللاو ومل تاققن حاومبققب شقأع س آيققل ال حمالققس إىل عبققادة مققري هللاو واالاعققس الطوام ققتو وقققد أمققأ
هللا النا بخي صلروا االاعبهم ذ قولب تلاىل
«وما أ،مأوا إال ل لبدوا هللا خملرني لب الدين» .
ومققن هققا يظهققأ ققأ البأك ققد علققى ملأ ققس اتمققاق احلققديث امللققأوف (مققن مققات ومل يلققأف إمققاق نمانققب مققات م بققس
جاهل س) .و أ أتك د الند ملسو هلآو هيلع هللا ىلص على إرجا اة،مس إىل اةومس من أهل بب اةحاديث املبواتأة كحديث ال قلني.
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والش لس قد أخاوا ذاا املبقدأ قال يقأوخي للقري هللاو ومقري احاامقب حأمقسو ولق س ملقن ا قبمد حامبووحاومبقب مقن مقري
هللا لطاخيو وال حاومس قال تلاىل
«وإخي احلام إالّ ذ أمأ أالّ تلبدوا إال ّإاي ذلك ال ّدين القّم» و وقال بحانب
«ا ّخي ها امبّام أمس واحدة وأّن رّام اعبدوخي» .
هققاا هققو اة ققا الققاي لق اخي يأتاققز عل ققب نظققاق احلاققم ات ققالقو وهققاا هققو النظققاق ات ققالمي الققاي لق اخي
تأتاز عل ب أيس حاومس تدعي ات الق.
هل جتد هلا احلقاو البالد ات الم س رمساً أو امساً؟ في كل قطأ ومنطقس حاكم ونظاق يقدعواخي إىل ا قلوو

احلام ل س من ات الق شي .
هل لون للمسلم نظأكم االاعس احلاكم مهما كقاخيو وأايًكقاخي نظامقب وهقل لقون للمسقلمني البسقل م وةمقأ الواققعو
حققا ولققو كقاخي هققاا الواقققع ا قققا علققى متققزق ققالد املسققلمني إىل دويققالت صققلرية ققل فسو واة ّ،مققس املسققلمس إىل شققلوو
لال منها حم طب األاص عاداتبو وتقال د و والأق تفاري ال يااد يبحسس آالق أخوانب اوأ اةقطار.
إذا كانت اةرض نظأ ات الق كلها ذو واة،مس ات الم س أ،مس واحدة كما صأح الك الققأآخي جق اخي ياقوخي
حاكمهققا واحققداًو وحاومبهققا واحققد ًة مققا هققو موقققف حاامنققا مققن ذلققك؟ ومققا هققو مققوقفهم مققن رأي ات ققالق هققاا؟ ومققا
دامقوا مسققلمني لمققاذا ال حققققوخي كلمققس ات ققالق ق هم؟ وملققاذا يرققدوخي النققا عققن ققب ل هللا وملققاذا هققا اتمب ققانات الق

ل ست من ات الق وهم يؤثأوخي انفسهم ذا؟ على اوأ املسلمني؟
وإذا كان ققت ققالد املس ققلمني كله ققا دار ات ققالقو وذ ققا يبحقق ق ال ققوالن ات ققالمي الاب ققري لم ققاذا إذخي ه ققا احل ققدودو
واحلواجزو وا نس ات املخبلفس؟ وملاذا

64

ال تققون اةمقوال اللامققس علققى مج ققع املسققلمني؟ وملققاذا كققاخي اللاققس مققن ذلققك هققو احلاصققل لقالً ق ى لققا اقطققارهم
يلققا مققن الققبخم نمققا أقطققاراً أخققأى تلققا مققن ا ققو ؟ لمققاذا هققا اتخبراصققاتو واال ققب ارات؟ مققا دمنققا مل سبمققع
حتققت كلمققس هللا الواحققدةو وحققزو هللا الواحققدو ونظققاق واحققدو وجنسق س واحققدة مققا دمنققا مل نققأ ا هققا املنققاهإلو وال قربامإل
والققنظم الاققا أة ال ق جققا ذققا اتحلققاد والللمان ققسو واال ققبلمار الفاققأي واملققادي ققالدّن وهققا ا نس ق ات ال ق مزقن ققا
ات بلمار ذاو حا جلقل كقل قطقأو وإقلق م حاكمقاً حلفقظ مرقاحلب ات قبلماريس وحقال قني املسقلمنيو و قني تشقا ل
دولس واحدة.
نلققم … مادمنققا كققالك هققل اققن اخي ياققوخي واجب قاً هنققا أهققم مققن توح ققد املسققاعي لبشققا ل دولققس إ ققالم س واحققدة
ودخول ا م ع واليس هللاو واخي ال يدينوخي واليس إماق ل س من هللا؟
مققاذا عملققبم ومققاذا تلملققوخي لبحق ق هققا اةهققداف ات ققالم س اةصق لس؟ كققأنام اي أ ققاتاة ا املققس لسققبم مققن أ نققا
هاا اللامل امللاصأو ومل تطللوا على ماكببب أ نا السنس املرلحوخي حول ها املسقاولو وكقأنام تل شقوخي عقامل مقري عقامل

املسلمني؟
أ ما تالحظوخي مالأي على املسلمنيو و الدهقم وعلق ام مقن ات قبلمار وأذّن قبو وكقأنام مقا مسلقبم ولقنظم واملنقاهإل
الس ا ق سو واالقبرققاديس مققري ات ققالم س ققل اتحلاديققس الق تلققأض علققى املسققلمني مققن الشق لسو والسققنس صققباحاً ومسققا
املققدار و وا أاوققدو وا ققالتو والاب ق و ودور الس ق نماو وحمطققات البلفزيققوخيو ومل تالحظ قوا أيض قاً اخي شخر ق س اتنسققاخي
املسلم

مج ع البالد أخات تبلريو وتبحول إىل شخر ات أ،خأى مري ا الم س.
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وكأنام مل تفاأوا ما حبان إل ب املسلم امللاصأو وما ل اخي يزود ب من امللقارف ات قالم س اةصق لسو والدرا قات
اللم ققس حققول وجققود (هللا) تلقاىل الققاي قققاق اتحلقاد علققى إناققار بشققنع الوجقو و ويلبققرب اتعبقققاد قب مققن الأجل ققسو ومانلقاً
من البقدق جماالت احل اة اتجبماع سو والرناع س ومري او وحول نبوات اةنب ا عل هم السقالق ق ما نبقوة ق دّن ل
ص ققلى هللا عل ققب وآل ققبو وح ققول ملج قزا م ح ققا اخي الناش ققئس ا دي ققدةو وكب ققار م قفق ق ام ينا ققأوخي امللجق قزات املادي ققس أو اهن ققم
يابموخي ا اهنم بلك امللجزات وحول القأآخي الاأمي الاي ال خت ب الباالل من ني يديب وال من خلفب.
أمل تلبفب قوا إىل مايلمققل ققد قد ق بب؟ أو مققا ق قأأ الابققاو األب ققث الققاي و ققلب أخ قرياً املققأجوروخي؟ والبققع لققا
القبالد اللأ ققس نفقققس املسققبلمأينو وامللحقدينو وقققد اناققأ ققب وا قلب كققوخي القققأآخي وح قاًو وا قبدل علققى صققحس مققدعا حققا
آبايت من القأآخي ا دو و أواايت كلها واردة كببام( )1تبلاموخي عن كل ذلك مث تبسارعوخي علقى شق لي اثبقت صق انس
القأآخي عن البحأيفو وا بناأ نسبس القول ولبحأيف إىل الش لسو واتى بقوى اةدلس امل ببس لالكو أو عدا كم للشق لسو
وملاندتام للح اداي ام إىل ها الدرجس من البلامى؟

أ من يهدي إىل احل اح ّ أخي يبّبع ّامن ال يه ّدي إالّ أخي يهدى ما لام ك ف حتاموخي.
ويبققدو أناققم مققا لوخي عمققا لققأي ققالد املسققلمني مققن اللمققل علققى إقرققا الش قأيلس ات ققالم س مققن مسققأح احل ققاةو
وتطب أنظمس أ،خأى احلاومس
____________________
( )1قققد قققاق لققا الابققاو الللمققا مققن أ نققا الشق لس علققى الققأد عل ققب
والقأآخي واملسلمني خري ا زا .

أجقزا ك ققرية ينشققأها
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الهقأاخي عاصققمس إيقأاخي جققزا هللا تلققاىل عققن ات ققالق

واملققالو والقضققا و والبللق مو وال ققس ل سققت مققن ات ققالق شققي و ولللاققم مققا لوخي أو تبلققا لوخي أيضقاً عمققا انبهققى إل ققب
و ققع شققباخي املسققلمني مققن البققأثأ وآلداو اللأ ققس ات ققبلماريس أو الشققأق س امللحققدة مث تبوجهققوخي اققل محققا للققأد علققى
دعوة خملرس تسبنها املسلمني ل قوموا صفاً واحداًكالبن اخي املأصوص لد ع ها الاوارث ال أصا بنا مج لاً.
وكققأنام مل تققأأوا الابق و والرققحف الق تققدعوا الفب ققاخيو والفب ققاخي إىل األالعققسو والققدعارةو وحتق هم علققى ر ققا مج ققع
الشلاوأو واآلداو ات الم س.
كققل هققا املخققاالأ الق ققدد ات ققالق ولرققم مو وتزلققزل ا ققس الققدين ومققا أتققى ققب ق د املأ ققلني ل صققلى هللا عل ققب
وآلققب مققري مهمققس نظققأكمو وال تسققبنها ققبامو واملهققم الوح ققد عنققدكم أمققأ يزيققدو وأ ققبو ومققأواخي وهققاروخيو والققد ا عققن
ريهم وخمانيهم.
ما هو موقفام من ها الب اراتو وماذا عملبم؟ وهللا تلاىل يقول:
«وقققل اعمل قوا سققريى هللا عملاققمو ور قولبو واملؤمنققوخي» مققري نشققأ (األطققوط اللأيضققس) و (حقققاو عققن أمققري املققؤمنني
يزيققد) و (الش ق لس والسققنس) و (اللواصققم مققن القواصققم) مققع شققأحب األب ققث؟و ومبققاذا تققزودوخي الشققباو الباحققث عققن دينققبو
وعق دتب ات الم سو وماذا عملت جاملس املدينس املنورة هاا السب ل؟
هققاا شققاو مسققلم خ جققاملبام وا ققطس احققد تالمققا ا امل قفققني مققن الققاين مل يبققأثأوا ققدعاايتام الطاوف ققس يطل ق
مققنام اققل رجققا وأمققل اخي تققزودو ولاب ق ات ققالم سو ومققا يققبمان اخي يبخققا ققالحاً ا قأاي ققالد لبوح ققد كلمققس

املس ققلمنيو ور ققع ال ققدعوات االحلادي ققس واالر ققال ات الببشق قرييسو ومريه ققا م ققن امل ققااه الا ققا أة ققاذا ا ققم تلطون ققب كب ققاو
(اللواصم من القواصم) وشأحبو
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وكباو (الش لس والسنس) اململو اخي ولااوو واال ق ا و والللق و واأللق ولسقاخي حقالام يققول هلقاا الشقاو وةم القب:
د الدعاايت الاا أة تلمل عملها املدمأ أ اار ا نا اةمسو وتاه لق دتك البوح دو والنبقوةو والققأآخي وامللقادو
واآلداو ات الم س.
أ سح هلقا ا قال ذلقكو وعقاد شق لس أهقل الب قتو وحمقد أصقحاو الاسقا و وققل ق هم كقل مقا تأيقدو واجلقل ذلقك
شلالً لطاوفبك خاصسو وةهل السنس عامس شامالً هلم عما يبلأض لب ات قالق ممقن حار قب لسقانبو ويقد وقلمقبو وقوتقبو
ب ل ذلقك ات قالق وكبا قب لقدما ناقوخي ققد احبفظنقا شقأيلس أ،مويقس يزيديقسو وملقس مأوان قس
ومالبو ال ري أخي خسأّن
ول ديققسو ودا لنققا عققن شققأع س حاومققات أم ققال ملاويققسو ويزيققدو ومققأواخي وعبققدامللك ققن مققأواخيو ومققريهم ممققن نلققأ هم مققن
أصحاو امل ل اللل ا احلاومات ات الم س.
هققاا حاصققل مققا تققؤدي إل ققب هققا الاب بققاتو وهققا ات ق ا ات وص ق حات الققزور والبهبققاخي ال ق تقشققلأ منهققا ا لققود
د لهقاو وال يلبفبقوخي إىل نباوجهقا املخزيقس
ياأروهنا واحداً لد واحد كل يوق يرلوخي اىل أجو بهاو وال يقأأوخي ما كب
حا اخي مؤلقف (الشق لس والسقنس) مقا أتقى شقي إالّ كقأر مقا قالقب ا قال ب ومل يلبفقت إىل اةجو قس الشقا س الق كانقت قني
خطوالب اللأيضس).
يديب (مع األط
ةنب يأى انب اخي تلأض ملا ذكأ ب من اةجو س ال يبقى لب جمال للباقأار وال انقب القأد عل هقا أو مناقشقبها ق ما
املساول الللم س ال ل س األوض ها إال من شأخي الللما والبقاح ني احملقققنيو ولقو كقاخي منرقفاًو وأتقى كبا قب كقل
مبحث رد ب عل نا فاأتنا ال هي مو قو رد وتاقأار وذكأهقا بلفاوقب ملقا أمانقب البلم قسو وامللالطقسو ولظهقأت للققأا
أكاذيبب وملالطاتب كما تظهأ هلم اكاووت األط .
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ومما تأك البلأض لب أو اقبرأ علقى اتشقارة إل قبو مقع األط ق حقول البق قس وأتويقل اآلايتو وصق انس الابقاو مقن
البحأيققفو وحققول كبققاو رققل األطققاو وكبققاو الفأقققاخي( )1وكبققاو « سققباخي املققااه »و واةحاديققث املخأجققس كبققبهم
وج قواملهم ال ق تققدل علققى وقققو الققنقصو وال قزايدة الابققاو ا ققدو وحققول رأي الش ق لس احلاومققاتو واةحاديققث
الا رية ال ا بشهدت ذا وحول ا ا هم على الش لس و امهم هلم ولبلر للمجو س وحول الفبوحقات ات قالم سو
وا طاهلققاو و ققب دخققول أ ققالف اهققل ايقأاخي ات ققالق وخققدمات اتيقأان ني لال ققالق واملسققلمنيو وحققول ا ققاخي الش ق لس
ظهققور املهققدي عل ققب السققالق وعق ققد م ولأجلققسو وملناهققا وحققول هنققإل البالمققسو و لققس الأ قواخيو وحاققم مققن نفققى ات ققاخي
هقم
عن لقا الرقحا س أو ق لضقهم عنقد اهقل السقنسو ومنزلقس النقد واتمقاق عنقد الشق لسو وحقول ملق األط ق
كققالق اللالمققس اآلشققب ا وتربوققس ا ققن الللقمققيو والش ق لس عققن البققدخل اجلققس لققدادو وأ ققباو قققوط لققدادو وحققول
البقأي ني املااه و وحول الش وع س وأ باو تفاقمها البالد اللسالم س ومريهاو ومري ذلك مقن يأاجقع مقا مقع
األط ق حققول هققا املباحققث يظهققأ لققب اخي مؤلققف (الشق لس والسققنس)و ومققن يببققع ققب لب ال يسققلاوخي إال ققب ل اللنققادو وال
يسققبهد وخي إال الب قا احل ق ولباالققلو ويابمققوخي احل ق وهققم يللمققوخيو وصققا وخي اخي لققو انس ق ّد «مب ققل كبققاو مققع األط ق
وأجو ققس مسققاول مو ققى جققار هللا ونقققا الوشق لس والفرققول املهمققسو واصققل الشق لس واصققوهلا واملأاجلققات ومو ققوعس اع ققاخي
الش لس واللديأ والدعوة ات الم س ومريها» وو ها امللالطات وات ا ات ال يلفقوهنقا علقى الشق لس اخي يلقأف النقا
ح أهل الب تو وماخرهم
____________________
( )1مجع هاا الاباو مؤلفس السين وحشا أواايت من الأق أيل السنس مما يدل على وقو الزايدة وانقص (الل اذ وذ)
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الاباو ا د.

هللا بو ويطللوا على ضاولهمو ومناقبهمو ووص س الند ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الق هم ومقا نقزل شقأهنمو ومل يلبفبقوا إىل اخي هقاا أمقأ ال
ا ققن ق ق ع ققن الن ققا أو تض ققل لهم عن ققبو وحن ققن عر ققأ أص ققبحت ققب الابق ق و واملق ققاالت الق ق تبل ققأض ملخبل ققف
املو وعاتو مبناول ا م ع من مل يطلع ال وق على احلق قس س طلع عل هاو ويلأ ها مداً.

واي ل ت هؤال يدركوخي وخي مزان اللرأ مضقا اً إىل القوعي ات قالمي احلقديث ال يققبالخي ابرة الأوا ق القد قس الق
ببت اللدا ني املسلمني وال قامت على ا س حاومات ذهبت ال ات الدهور.
والاي يبدو اخي هؤال امنا صا وخي من الفاأ ات المي الققومي القاي تأتاقز عل قب عق قدة الشق لس املقأخوذة عقن مرقدر
الققوحي ومققن أهققل ققت النبققوة ومو ققع الأ ققالس ةهنققم خطققأ علققى مققااه ققين أم ققس و ققرية يزيققدو وملاويققس وعلققى احلاققاق
ا با أة ومبادوهمو وهم نفس الوقت الصا وخي دعاة اتحلاد وعمال اال بلمار مع اهنم خطقأ علقى ات قالق والققأآخيو
و رية ل وا أاه م ور االت مج ع اةنب ا صلى هللا عل هم أمجلني واملبادي اتنسان س القو س.
صا وخي من متسك اةمس بهل الب ت وعق ة نبق همو واختقاذهم اومقس وصشقوخي مقن اخي متب قل اة،مقس امقأ الأ قول صقلى هللا
عل ب وآلب و لم ولبمسقك ذقم وأخقا ملقامل ات قالق ومار قب عقنهم دوخي مقريهمو وال صقا وخي مقن النواصق والقاين يقدعوخي
إىل وال ين أمّسو ويزيد ن ملاويسو ومبادوهم الأجل س و ري م ا اهل س.
صا وخي من اخي تاوخي الشأيلس ليقس وعلويقسو و االم قس وحسقن س وحسق ن سو ووقأيقس وجلفأيقسو والصقا وخي مقن اخي تاقوخي
أمويس ع مان سو ويزيديسو ومأوان س.
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اةحاديقث املبقواتأة قنلم مقا ق قل

أي املااه أصح من ماه أهل الب قت القاي نقص علقى صقحبب النقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو
هم.
إذا شئت أخي تأ ى لنفسك ماهباً * ينج ك يوق احلشأ من هل النار
د عنك قول الشا لي ومالك * وأمحد واملأوي عن كل احبار
() 1
ووال اّن اً قوهلم وحدي هم * روى جدّن عن جربو ل عن الباري
ونلم ما قال الفأندق قر دتب املشهورة.
من ملشأ حبهم دين و لضهم * كفأ وقأذم منجى وملبرم

إخي ع ّد أهل البقى كانوا أومبهم * أو ق ل من خري أهل اةرض ق ل هم
مقا عقاركم عنقد هللا اذ تقزودوخي النقا ابق امللقأو ني وتحنقأاف عقن عق ة أهقل الب قت الطقاهأةو ومناقأي ضقاولهم
كا ن ت م سو وا قن اللأققيو و ملقوخي مقن الابق الق كببهقا علمقا أهقل السقنس ضقاول أهقل قت النقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو وحتقدثوا
ها عن ضاول ومناقبهم.
____________________
( )1ونلم ما قال الشا لي على ما نس إل ب

ذخرية امل لو ورشفس الرادي.

وملا رأيت النا قد ذهبت ذم * مااهبهم أعأ اللي وا هل
فن النجا * وهم أهل ت املرطفى خا الأ ل
ركبت على ا م هللا
وامسات حبل هللا وهو والوهم * كما قد أمأّن ولبمسك وحلبل
إذا ا قت الدين بلوخي أقس * ون فاً على ما جا وا ح النقل
ومل يك ّنن منهم مري أقس * قل يل ذا اي ذا الأجاحس واللقل
أ الفأقس اهلالك آل ل * أق الفأقس الال ست منهمو قل :يل
اخي قلت الناجني القول واحد * واخي قلت اهلالك حفت عن اللدل
إذا كاخي موىل القوق منهم انين * ر ت ذم ال نال ولهم ولي
ر ت عل اً يل إماق ونسلب * وأنت من الباقني
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أو ع احلل

مققا هاققاا تققورد اي ققلد اال ققل ققإذا كنققبم تأيققدوخي خدمققس ات ققالق ققاذ تلققاىل يللققم أخي هققا الاب ق و وهققا الطأيقققس
املشحونس وللرب س الطاوف س ال جتل إال الضأر على ات القو والقأآخيو وال تقؤدي إال إىل الضقلفو ومضقاعفس املشقاكل
ني املسلمني.
واخي كانققت لاققم مققرية علققى القققأآخي ققزودوا الشققباوو واألقواص واللقواق مب ققل كبققاو (مققع األط ق ) املققدا ع عققن قدا ققس
الققأآخي وحأمبقب ال أخي أتتقوا ضققد وتنسقبوا قزعمام إىل الاوفققس مقن املسقلمني ح ققث يزيقد عقددها علققى املاوقس مل قوخي نسققمس
القول ولبحأيف وهم يسبناأوخي هاا القول أشد ات بناار.
مققا الققاي تأيققدوخي مل ياققن هققد ام الفأقققس واالخققبالفو وجتقأيح اللواالققف مققا الققاي تأيققدوخي مققن نشققأكم أم ققال كبققاو
(حقققاو عققن أمققري املققؤمنني يزيققد عققن ملاويققس) ومققن (اللواصققم مققن القواصققم)و واال ققأي مسققلم يأ ققى لققد واقلققس الطققف
واحلأة أخي يقول ل زيد (أمري املؤمنني).
قال نو قل قن أيب الفقأات :كنقت عنقد عمقأ قن عبقد اللزيقز قاكأ رجقل يزيقد ققال :أمقري املقؤمنني يزيقد ققال :تققول:
أمري املؤمننيو وأمأ ب ضأو عشأين والاًو
واخأن مسلمو قال ر ول أ من أخاف أهل املدينس أخا ب هللاو وعل ب للنس هللاو وامللئاس والنا أمجلقني .ويزيقد هقو
الققاي أوح املدينققس ثالثققس أايق ةهققل الشققاقو حققا ارتاب قوا هققا ا قأاوم الابققرية مققن قبققل الرققحا سو وا بضققاض اللققاارىو
وهن اةموالو ومري ذلك ّمما ّود ب وجب اتنسان س.
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واخي كنبم اي ّنشأي كبقاو (حققاو …) ال تلأ قوخي يزيقد أو اناقم حتبقوخي مقا ارتابقب مقن ا قأاومو ولقاا حتقاولوخي حتسقني
ريتب ولد ملاويس عأ ب وأو وعأ هما للنا ( )1كما تشهد عل ب وقلس الطفو واحلأة ومزو الالبس وحقرب اةمقس عبقد هللا
ن عبا و ومجع من الرحا س والبا لني.
قال ا ن حنظلس اللس ل :وهللا ما خأجنا على يزيد حا خفنا اخي نأمى وحلجارة من السما انقب رجقل يقناح أمهقات
االوالدو والبناتو واةخوات ويشأو األمأو ويد الرالة.
ل هققنام اذخي أمققري امل ققؤمن ام يزيققد حشققأكم هللا ملققبو ومققع أ ققب ملاويققس ومققع جققد أيب ققف اخيو وجدت ققب هنققدو ونايد
وعب دهللا ن نايدو ومأواخيو والول د( قل نفسك اخي كنت موقنقاً رقحس الأيقبقكو والأيققس حمق القدين األط ق اللهقم

آمني.
اي من تأمحت كبا ك على (األط ودا لت عنب) وحشأّن هللا مع احلسقنيو وجقد و وأ قبو وأمقبو وا،خبقبو وجدتقب
أق املؤمننيو وش لس أهل الب تو وحمب همو ومبلضي اعداوهم( نقول :اللهم آمني اللهم آمني ويأحم هللا عبداً قال آم ناً).
تظنن اي أخي اخي ياوخي ني الاباو امل قفنيو وعلما أهل السنس من مري الاوفس حم الدين األط ق و واحسقاخي
وال ّ
إهلي وهريو وهزا ن عبد الشمأي وّنشأي كببهم ومريهم من اتبا ا ن ت م سو وا ن اللأيب من يدنس قلمب

____________________
( )1يأاجع

ذلك ح اة احل واخي 01 /1 :واتري ال لقويب 771/7 :والرواع احملأقس.777 :
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مب ل ها الاباوت أو يوجد مقري هقؤال مقن حق ا ق اق اةمقسو ويقبلا البجقاووو والبفقاهمو وال تققايس جاملقات
القاهأة واال اندريسو والأايض ( )1ومريها وا اتا ا وتالما ا وعلما مرأو ولبناخيو واهلندو وامللأوو والاويت.
والا ري من علما الهورموالن احساخي إهلي وهريو وعلما احلأمني الشأيفني املرلحني ذؤال .
____________________

ر قالبها (ر قالس ا املقس)  - 1359 - 17 - 71 -مقالقب

( )1جاملس الأايض عمأهقا هللا تلقاىل وال قاخي والللقم والسقداد هقي الق نشقأت
اة باذ عبد هللا عبداللط ف آل الش لنواخي وك ف ا لت من ادارة املطبوعات.
وقال ها :ومنا مدة وج زة صدر كبقاو ال أعقأف ك قف مسحقت ادارة املطبوعقات قونارة االعقالق نشقأ و وهقو كبقاو حققاو عقن أمقري املقؤمنني قن
ملاويس أتل ف (هزا ن عبدالشمأي).
هاا الاباو الواقع أمجل ما ب ورقس الرق لو والباعبب اةن ققس أمقا مقري ذلقك هقأا

هقأا و ويابفقي الققارئ اخي يققأأ مقدمبقب لقريى اللجق

ركاكس اة لووو وانلداق الفاأةو وعدق ال ك زو مث هو يسقبدل نرقوص اترص قس يلبققد اهنقا دل قل لقولقب وهقي
إل ب.

الواققع دل قل علقى طقالخي مقا ذهق

وللل ذلك عاود إىل عدق همب لبلك النروص مطلقاً إىل اخي قال:
حنققن هنققا لسققنا ملققأض نقققد الابققاو هققو أقققل مققن اخي ينقققد قوا ا ققلو ب او ا اققار وملان ققب .ولاننققا نلجق مققن اخي يلطققى كبققاو
داخل اململاسو ورمبا خارجها.
ها اللجالس اةذخي لب ولطباعسو وهم الك يلطونب م زة االنبشار ني النا

م ققل

هل تأ ى اخي ياوخي ذلك الاباو صورة لنبان الدّن الفاأي.
وهل ان القول وخي قلس االنبان املنشور تأجع إىل عدق وجود كب ك رية من هاا النو ؟ ماذا يقول مأاقبوّن اة ا ل ادارة املطبوعات؟
وال ريق اخي ام ققال هققاا الااتق األبققري ممققن ال يأ ققي اخي ياققوخي نبققان لققد الفاققأي م ققل هققاا الابققاو اململاققس السققلوديسو و علماوهققا وتالمققاة
ا اتاة جاملا ا حا جاملس املدينس املنورة اال الم س ل س قل ل و هللا تلاىل ا م ع ملا ب خري اال الق واملسلمني.
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ققاخي شققأهنم أجققلو وانبققل مققن اخي يقا قوا وملس ققبلأقني مققن كب ق النواص ق و ومبلض ققي أهققل الب ققتو واخي مابب ق
عش قأات مققن كب ق علمققا مرققأو ولبنققاخي امللاص قأين حققول وجققود هللا تلققاىلو والنبققوةو وك ققري مققن املسققاول ات ققالم سو و
البفسققريو واحلققديثو والبققاري و وحققا حققول املققااه و وح ققاة الرققحا س بقققالق نزيهققس أيئققس مققن اللنققادو واللرققب س الطاوفققس
ومققري ذلققك ممققا يف ققد الش ق لس والسققنسو ويزيققد الققوعي ات ققالميو وتؤكققد الرققالت الوث قققس ققني اةمققسو ويسققلح الشققباخي
سالح ات اخي وذ وال قس بو وات اخي أ ولبو و ابا بو واصول الدين و أوعب .ناد هللا وع هم وتو قهم.
ام من ارق ني من ياب لألمقس كبقاو (قرقس اال قاخي) و (روح القدين ات قالمي) و (مقع اةنب قا الققأآخي)و و
(روح الرالة ات الق)و واتنساخي ني املاديس وات الق و (اللدالس االجبماع س ات الق)و و (حقوق االنسقاخي قني
تلال م ات الق) .و (ل صقلى هللا عل قب وآلقب امل قل الاامقل) و (نظقاق اة قأة وحقل مشقاال ا) و (النرقاوح الاا قس ملقن
مسقو القاات) و (شق املضقرية)
يبوىل ملاويقس) و (ملاويقس قن أيب قف اخي امل قزاخي) و (وا قو الشقهدا ) و (مسقو امللق
و (أ قوا علققى السققنس احملمديققس) و(البلأيققف وال ققالق) و(اتمققاق احلسققني) و(اتمققاق الرققادق) و (ات ققالق ديققن ودن ققا)
… (اال ققالق دي ققن و ا ققأ) و( اللل ققم ي ققدعو ل ،ققاخي) و ( موكق ق ال ققدعوة) و(ه ققاا دينن ققا) و (احلج ققاو) و (عق ققدة
املس ققلم) و (خلق ق املس ققلم) و (ش ققبهات ح ققول ات ققالق)و و (حام ققس الق ققأآخي ن ققا ا بم ققع) و (ات ققالق واال ققببداد
الس ا ي) و (اال قالق واةو قا االقبرقاديس) و (ا قس االقبرقاد قني ات قالقو والقنظم امللاصقأة) و(ملبققى اةصقف ا )
و(القأآخي والللم واحلديث) و (مع هللا السما ) و (املسلموخي والللم احلديث) و (الأيقي
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إىل هللا) و (احل اة اةخأى) و (ات قالق والللقم احلقديث) و (السقما وأهقل السقما ) و (الققأآخي وا بمقع احلقديث) و
(هللا والللقم احلققديث) و ( ققني الققدين والللققم) و (اللبق ا م ققل علققى أهققل ا ققأح والبلقديل) و ( ققبح امللققك الللققي رققحس
حديث وو مدينس الللم علي).
الشقباوو وأخقاوا

ومري ها من املؤلفات الق مس ال و لها علما أهل السنسو وكباذا من الاين أثقأت أقالمهقم
بيديهم من الابوةو والسقوط أحضاخي اال اد.
هل يقا هؤال الاباو لريهم ممن ال يلبين رلحس ات الق وشؤوخي املسلمني .والظقأوف واةحقوال األطقرية الق
أحاالت ذمو وال لبن عن ات ا و و و الظن وملؤمنني.

وال أقققول اخي مج ققع الاب ق املققاكورة خال ققس عققن األطققأو واتشققبا وعققن النزعققات الطاوف ققس لققا امل قوارد ققاخي هققاا
وأم الب يردر عن الاات وال نؤاخا من اروو املااه على خو ب موارد االخبالفو والبحقث واملناقشقس إذا كقاخي
ذلك على و الللم واالنراف ل داً عن اللنادو والشن خيو وات أاط الاق والشبم.

ل اببوا عن الش لسو ول نظأوا أدلبهم ال املقاخي وتقد أ هقاا هقو القاي تطلبقب الشق لس مقن كقل وحقث ةخي ذلقك
ال يزيد احل إال و وحاً كما انب يأ البجاووو والبفاهم ني الطاوفبنيو ويؤكد اةخوة ات ان س نهما.
ام يوجد من أهل السنس من يأاجع كب الش لس البفسريو والفقبو
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والا ققالق واةدو ويق ققدر نب ققومهمو وجه ققودهم اللل ققوق ات ققالم س ( .)1يلظ ققم اتر ققاف علم ققاوهم ولر ققدقو وال ققور
واةمانسو ويبلم آراوهم ومقاال مو كمقا خخقا ذقا آبرا علمقا الاوفبقب قل انقب لقد البحق ق يقأجح لقا املسقاول
ماه الش لس (.)7
وقققد اعجق ابققاو (مققع األط ق ) (كمققا أشقأّن إل ققب) املنرققفوخي مققن علمققا أهققل السققنس وا ققاتا لققا ا املققاتو
وقدروا ما قب مقن البحق ققات الللم قس حقول صق امس الابقاو مقن البحأيقفو والقأد الللمقي علقى األط ق وايضقاح ملطقب
هم كالق اللالمس اآلشب ا ومري ا كما قد قدروا ما ب من دعوة اةمس إىل الوائق واالحتاد.
اخي كنت اردت اي أخي االالال علقى جقوهأ مقا اخبلقف قب الشق لسو والسقنس قال تلق مبقا يرقدر عقن هقا اةققالق
املف يسو وعل ك وتملاخي كبق احلقديث والبفسقري والبقاري و واملناقق و والفضقاولو وم قل األرقاوص للنسقاويو وشقواد
البنزيل للحا ظ احلاكم احلساا و وانساو اةشأاف للبالذري وتأمجس االماق علي ن أيب الال من اتري ا قن عسقاكأ
واتري صفني لنرأ ن مزاحم .والسق فسو والواليسو واللديأو واللبقاتو واملأاجلاتو والنصو واتجبهاد
____________________
( )1منهم الش ل م البشأي ش اةنهأ اة ب و والش اةكرب الش حممود شلبوت ش اةنهقأ اة قب أيضقاً همقا ققد ققدرا جهقود االمقاق
الش لي املفسأ مؤلف البفسري الق م (جممع الب اخي) وتفسري (مجع ا وامع) وكباو (اعالق الورى) وكببا على جممع الب قاخي تقأيظقاً ومقدمقسو واداي حق
البقديأ والبلظ م وال نا عل ب.
( )7كالشق اةكقرب شقلبوت كمقا أ قا لقوان البلبقد مبقاه الشق لس االمام قس بقوا البارص قس الق ا قبقبلها مرقلحو اةمقسو وعلماوهقا املخلرقوخي
وال مأو اخي ّنل من مقامب الأ ع مؤلف (الش لس والسنس) وولص األأون عن حد اةدو  -ال اّن ولاي ب ينضح.
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والفرققول املهمققس أتل ققف اةمققسو وأع ققاخي الش ق لسو وأجو ققس مسققاول مو ققى جققار هللاو ونقققا الوش ق لسو وإىل ا مققع
الللمققي اللققأيبو واصققل الش ق لس واص قوهلاو وشققأح هنققإل البالمققس ال ققن أيب احلديققدو ور ققالس ل ملققني السققندي أحاديققث
اةومققس االثققين عشققأ  -املخأجققس صققح ح البخققاري ومسققلم ومسققند أمحققد ومريهققا طققأق صققح حس مبقواتأة ال تنطبق إال
على اةومس االثين عشأ عل هم السالق  -و قبح امللقك الللقي رقحس حقديث وو مدينقس الللقم علقيو و ضقاول األمسقسو
اةمقس
واحقاق احل و والدعوة ات الم س ودالول الردقو وجواهأ اللقدينو ونظم درر السمطنيو وكفايس الطال وأمقاخي ّ
من الضالل واالخبالفو وحديث ا اق املسلمني على ثالث و بلني أقسو ومريها.
وعل ققك أيضقاً مح ققع كبق الفقأيقني احلققديث والبققاري و والبفسققريو والفقققبو والللققس ققاخي مج لهققا موا ق ع ك ققرية
تشأح لك حق قس ماه الش لس واهنم اختاوا اتبا الل ة الطاهأةو واقبدوا ذمو واهبدوا ذداهم.
ةخي النقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أوصقى إلق همو وأوجق علقى اةمققس البمسقك ذقمو وجلققل البمسقك ذقم أمنقاً مقن الضقالل أحاديققث
ال قل ققني املبق قواتأة و ح ققديث الل ققديأ املب قواتأو وأحادي ققث اةم ققاخيو وأحادي ققث الس ققف نسو وأحادي ققث اةوم ققس اتث ققين عش ققأو
وحديث يوق الدار ومريها من اةخبار الا رية املبواتأة املخأجس كلها أصح كب احلديث عند أهل السنس.
و ق ى لققد االالعاتققك انققب لق س للش ق لس مققن ذن ق إال متسققاهم واليققس أهققل الب ققت ح ققث اعبققربوا ذلققك مققن أعظققم
ا قأاوم الس ا ق س عرقأ ققين أم قس و قين اللبققا و ح قث عقاو هققؤال شق لس أهقل الب ققتو وخروصقاً الللمقا واملفاققأوخي
منهم حا ولو كانوا من صحا س ر ول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مبخبلف
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أنوا اللااوو و حبوهم ولم السجوخي واشقهاو وقبلوهم شأ قبلقب ومنلقوهم عقن روايقس اةحاديقث مقن القأق أهقل
الب تو ونقل علومهمو ومااهبهم اةصولو و الفقب.
ولان الشق لس ق قفوخي مقع خرقومهمو ووقامل همو ومقن ا ق ى علق هم وعلقى مقاهبهم ق قفوخيو واايهقم حمامقس هللا
اللادلسو و للم الاين ولموا أي منقل ينقلبوخي.
ققا أ ققاتاة جامل ققس املدين ققس املن ققورةو علق ق ام اخي تفا ققأوا وح ققدة املس ققلمني وتطب ق ق مب ققادى ات ققالقو وش ق قأاولبو
وأحاامبو والقبخلص عقن ق اللرقب س الطاوف قس واخي ال تاببقواو وال تنشقأوا مقا تسقبلني قب اةعقدا علقى املسقلمنيو وال
تلأو ذا اال'قالق اةث مس ال حتول دوخي ارتفا ا هلو وقلع جاور الضالل واالخبالف.
واخي أ ققبم ذلققكو وقققأر مواصققلس السققري علققى الطأي ق ال ق انققبم عل هققا ةناققم ال تأيققدوخي توح ققد كلمققس املسققلمني مققن
الش ق لس والس ققنس علققى أ ققا كلمققس البوح ققد والقققأآخي والس ققنسو اون قوا م ققا ققني انفس ققام ملبرققمني عب ققل هللا الوح ققدة
ات الم س صارت ح س أل انس القادةو واحلااق بشج ع منام اي محلقس الفاقأ الوهقايب إذ اخي دعقوتام هقي الق تسقببت
متزي الد املسلمني شال عاقو واللأو شال خاص.
إذ اهنققا ققدا ع حق السق طأةو واتنبشققار مققن قبققل داع بهققا اةول (ل عبققدالوهاو) ققاعدت ات ققبلمار القضققا
علققى نفققوذ األال ققس الل مان ققس احلجققانو واحققداث اتنفرققال عققن حاومبهققا حتققت ققبار مققاه جديققد أعققين الققدعوة
الوها سو ومما ناد الطني لسو واملسلمني لداً عنام تردي رؤ ا
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ماهبام اةواول وصدار باوى البافري التبا املااه ات الم س اة،خأى  -والل اذ وذ . -
وهاا مما ال ان اناار ةخي اشبهار يااد اخي لللب درجس البديه ات (.)1
مث انققب لققد حتق ق انفرققال احلجققان سققد حتققت ققبار هققا الققدعوةو اخققا اال ققبلمار ينفققث مسومققب

ققاوأ اةقطققار

اةمقس قني
ات الم سو بشج ع ذوي النفوذ هقا علقى ال قورة قد الل مقان نيو وهاقاا حقا حتقق  -لقب مقا أراد مقن متزيق ّ
دويالت ل فس خا لس لنفوذ خادمس ةمأا ب قهأاً او اخب اراً.
مث اخي اال بلمار مل يابف ذقاا قل جتقاون و ولبلقاوخي مقع الرقه ون س اللامل قس علقى تأ ق أ ،قس البمقزق قني املسقلمني
على صل د عأقيو لمال على ابرة اللرب س اللأ س حتت بار القوم س د إخواهنم ال كو والفأ و ومري قاو وكقاا ابرة
اللرققب س الطوران ققس نفققو اةت قأاك ققد إخ قواهنم املسققلمني .مققن القوم ققات اة،خققأىو وعمققال أيض قاً علققى ابرة القوم ققس
الفار س مقا ل اخواهنم اآلخأين من الش لس والسنس.
وايل ققبهم اكبف قوا ققالك ققل جتققاونو إىل مققا هققو أخطققأو إذ ا ققبخدموا اةقققالق املققأجورة وأوح قوا إىل أصققحاذا ولابا ققس
البرة احلسا ق ات املاهب ققسو والطاوف ققس كققي يأ ققخوا جققاور اللققدا و ومققا انققبم إال لققا ققحااي اللققا لني أو املبلققا لنيو
ومققا كبققاوتام املبلرققبس ققد مققااه املسققلمني شققال عققاقو والشق لس مققنهم شققال خققاص إال تنف ققااً هلققا املخططققات
الره ون س احلاقدةو واال بلماريس ا هنم س.
____________________
( )1كما أ ا أكرب علما امللاصأين افأ كل من قال الشمس ب بس واةرض مبحأكس.
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نحن لو تفحرنا مربرات ال ورة لدى األارجني على األال س الل مان س لوجقدّن اخي أك قأهم كقاخي يبللقل شقلار القوم قس
اةمقس
اللأ سو والبخلص من الس طأة ال ك س على أ،مس اللأوو وهااا حا قطت األال س الل مان س لقد اخي متقزق جسقم ّ
ات الم س إىل دويالتو وهاا نما كاخي الش لسو وحاومس ايأاخي الش ل س ذلك الوقت تؤيد األال قس الل مان قسو وتقدا ع
عنها لللمها وخي اال بلمار امنا يأيد القضا على ات الق ال على ساد األال س الل مان س.
وكققاخي السققاعد اة ققن ل ،ققبلمار الاققا أ علققى ذهققاو الدولققس الل مان ققس هققو احققد ا نققا السققنسو ور ق ال هققود ال ق ما
يهود الدومنس مرطفى كمال الاي القى كقل البشقج عو والبأي قدو و اقل ا قف مقن جانق علمقاوامو ونعمقاوام آنقااك
رو وا ما أتى ب من املناهإل د ات الق كالللمان س ومريها (.)1
وقد قامت انالق ا اقل مقا عنقدها مقن و قاول اللقدرو واملاقأ ولبلقاوخي مقع عمالوهقا القداخل ممقن هلقم نفقوذ ونزعقس
ودعايققس خاصققس ام ققال مققن محلقوا لقوا الوها ققس للقضققا علققى مققا كققاخي ينققادي ققب اللققأو واملسققلموخي مققن الوحققدة حتققت وققل
حاومققس ا ققالم س واح ققا األال ققسو ا زيققأة اللأ ققس را ضققني متزيق اةمققس بطب ق شققلار الالمأكزيققس الققاي كققاخي اال ققبلمار
وعمالؤ يأكزوخي عل ب وينالوخي مبلانديبو وحمار ب من املسلمني الاين يدركوخي وخي من املبادى ات قالم س الأو سق س اقامقس
احلاومس الشأع س على أ ا اتمامس الاربى (.)7
____________________
( )1يأاجع ذلك (موقف اللقل والللم واللامل من رو اللاملني) ملرطفى صربي ش ات الق  -الدولس الل مان س  -ا قاً.
( )7ال خالف ذلك قني السقنس والشق لس وامنقا األقالف وققع قنهم الرقلأىو وشقأاي االمقاقو واخي النقد صقلى هللا عل قب وآلقب أوصقى إىل علقيو
وإىل أوالد اةومس عل هم السالقو وع نهم ونربهم ومأ هللا تلاىل أق ارحتل إىل الأ اةعلىو وا ل هاا اةمأ.
والبفر ق ل يطل ق م ققن الاب ق الاالم ققس م ققل (جتأي ققد االعبق ققاد) وش ققأوحب م ققن الش ق لس والس ققنسو و(الش ققا ) و(احق ققاق احل ق )و و(دالو ققل الر ققدق)
و(عقبات اةنوار) و(اللديأ) ومريها.
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ولان انال ا ولبلاوخي مع عمالولهاو خروصا دعاة الطاوف س الوها س الاين ما مو وايد مو قد سحقت القضقا
على اأة األال س واتمامس ا زيأة اللأ س ال من لوانمها اقامقس الوحقدة اللأ قس واال قالم س بمام قس االنققالو الوهقايب
االنفرايلو واقامس احلاوق املبسم س ولسلوديس (.)1
و هققا اةج قوا احملمومققس ال ق جأهققا مرققطفى كمققال ققد ات ققالق واملسققلمني و نمققا كققاخي يلمققل ل قوا اللرققب س
الطوران س تأك او وت ريهقا عقأوق اةتقأاك قد اللقأوو ويقضقى وملقوت البطقي علقى نفقوذ األال قس الل مان قس نفقس
هاا الوقتو محل الوها وخي سد واحلجان لوا اللرب س املاهب قس قد املسقلمني و قبحالهلم دمقا همو وتوج قب ب قهمو
و طو مو وأوا نادقهم كلها إىل قباهلم خاصسو ومزوهم كلما نحت هلم أصسو وقبلهم بنوا اللدر والبلي (.)7
وقققد كشققفت اةحققداثو واثببققت الوقققاوع اهنققم كققانوا يقومققوخي اققل هققا الفظققاوع بأي ققد مققن أيطان ققا اللظمققى آنققااكو
عدوة املسلمني اةوىلو وأداة الره ون س
____________________

( )1ها البسم س أيضاً رمز انفرايل يلأ ب األربا ولس ا س الأ ول اةعظم ومؤ س احلاومس اال الم س ونع مهقا اةول مل يسقم تلقك احلاومقس
و م الشأيف او و م اللأوو مع اخي االنسان س خم ع مبادوها الفا لس ومفاخأهقا تفبخقأ ومسقب الأ قع وهقا اة قامي تؤكقد انفرقال مسقم ا ا مقن
البالد عن مريهاو وتأمز اىل االحبفا عاومات ما قامت اال على الللبس واال ب ار وا بلباد النا و ومتنح لنواهنا وامسها عن احتادها مع مريها.
احلاومققس اهلامش ققس مققع قاوهققا ذققا الشخرق س ال اققن اخي تبحققد مققع السققلوديسو وهققي مققع مجهوريققس كققااو وحاومققس اشق اك س كققاا مققا اال ققالق ومققا
حاومس اال الق اذخي ايها املسلموخيو واي ا نا السنس؟
( )7راجققع اتري ق سققد حملمققود شققاأي اآللو ققيو وخالصققبب الاققالق
االرت او اتبا ل ن عبدالوهاو.

ام قأا البلققد احل قأاقو للش ق أمحققد ققن نيققين وحققالخيو وراجققع كققالك كشققف
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النا اةو وقد كانت هقا مته قد نفقس الوققت لطلقن املسقلمني لسقطني .وقامقس دولقس ا قأاو لو لقد متزيق اللقامل
ات المي إىل دويالت ل فس مبنا أة ال تقوى على مواجهس الدولس ال هوديس ا ديدة.
من ياوخي السب  -لد هاا  -لاهاو عز املسلمنيو وا لا همو والقضا على ك اهنم؟ ومن ياقوخي اللامقل علقى
تشويب مسلس ات القو والساعي االفا نور .
أهققم الشق لس الققاين قققاوموا  -كمققا يشققهد هلققم البققاري عنققد املنرققفنيو وكمققا تشققهد ققالك مؤلفققا م الق ال حترققى -
كلمققا أدى أو يققؤدي وملسققلمني إىل الضققلفو والققوهنو والبشققبت .ودامل قوا عققن ات ققالق اققل مققا لققديهم مققن و ققاول
وتلأ وا لد ع كا س الشبهات ال تلقأض البر قا اعقدا ات قالقو لزلزلقس ا نقا املسقلمني عقن عق قد مو وحتملقوا قب ل
ذلك كل أنوا اةذىو واال طهاد والبشأيدو والقبل.
أق هققم مققريهمو وخروص قاً حمبققو الأائ ققسو والس ق طأة مققنهمو واملبهققالاوخي علققى احلاققمو و مقققدمبهم نعمققا املققاه
الوهايب كما يشهد الك الباري .
في مج ع أحنا اللامل ات المي مل جتدوا خاوناً قزعمام مقري حقث خقاخي املنسقوو إىل البشق ع مقن ايقن جتقي الوققاوع
الدام سو والفضاوح ال تقع قالد ات قالق كقل يقوقو وتؤيقد ات قبلمارو وتققوي البشقبت والبمقزق .ومقن اللم قل هقاو
ومن اللامل على جماذس الدول اللأ س لضها مقع لقا كاحلاومقس امللأ قس مقع ا زاوأيقسو والل ب قس مقع املرقأيس والسقودان سو
والسوريس مع اللأاق س و… و… مري أ نا أهل السنس؟.
وإذا أثبت تدخل ا ن الللقمي كارثس لداد ال مل تقل ها خسارة أ نا
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الش لس عن السنسو والشواهد البارص س ال ذكأت لضها (مع األط ) تدل على عدق تدخلب.
هل مج قع املبقدخلني قاوأ الاقوارثو واحملقن واحلقأووو والفق الق ا بل قت ذقا اةمقس شقأق اةرض ومأذقا مقن
عرأ الرحا س إىل نماننا كانوا من أ نا الش لس أو من أ نا السنس.
انس بم صقناولام احلقأمني الشقأيفنيو ومقا ارتابقبم خهقاالتام مقن هبقك للقبقورو وهقدق للمشقاهد املشقأ سو واة ن قس
البارص س ال كانت من أقوى الشواهد على صحس اتري ات القو ومواقف ر قولب ومناقق ا طالقب جللقبم اترصقاً كاقاخي
لققب كققل قلققس مققن قققا نققزل هققا الأ ققول اةعظققم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو وأ ققو و وجققد و وأمققبو وأقار ققب شققاهداً علققى صققحس مققا حا ققب
وي بت من أجمادّن خال اً عن تلك الشواهد الل ن س وجللبمو ملأ اً للض ا والنس اخي.

الباري األايل من الشواهد اةثأيس ال يلبمد إ أاه م عل ب عند املؤرخني امللاصأين.
هققل تلققأف شققاهداً أقققوى علققى وجققود إ قأاه م األل ققلو وامساع ققل وهققاجأ مققن الالبققس امللظمققسو ومققن حجققأ امساع ققلو
ومقاق إ أاه مو ولو كانت هقا اآلبر والبنقاايت البارص قس الق لقدد النقا ذقا كقل يقوق ذكقأى ر قول هللاو وأهقل بقب.
ومنانل الوحيو وموا قب اللظ مقسو ومواققف أ طقال صقحا بب لقو كانقت قد مقري املسقلمنيو ملقا وعوهقا وملقا ختلقوا عنهقا ولقو
د ققع هلققم ثققأوات الققدن ا ومجلهققا ولللققب مققا كققاخي عم قالًو ممققا قققاق ققب نعمققا املققاه الوهققايب خمققودهم الفاققأي واللرققب س
املاهب سو أقأللني ات بلمار من هدق البقا وجللهم اتري ات الق ما املسبقبل ملأض الشك واالرت او.
هاا عمل ال ان لال بلمار اخي يقوق ب د اآلاس ةنب يبهم الوحش س
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والأجل س ولان حتت بار املاه و د مري من أ نا املسلمني وصل إىل منا وال حول وال قوة إال وذ.
ح ققاة اةمققمو وامللققلو ومقواقفهم ا ل لققس البققاري امنققا تلققأف مبققا خلفقوا مققن آبر تققدل عل هققاو هققل يلققأف شققاهد علققى
املدن س ات الم سو وحضار ا وعرأها الاهد اةندلسو مري اآلبر اةندلس س الباق س عن املسلمني.
أنس بم ما لل امأاؤكم اةقدمني الاين تقد وهنم مقن البجقاون علقى حأمقات هللا احلقأمني الشقأيفنيو ومقنهم مسقلم
ققن عقبققس عامققل أمققري مققؤمن ام يزيققدو واحلرققني ققن منققريو واحلجققان عامققل أمققري مققؤمن ام اآلخققأ عبققد امللققك الققاي رون
األالعققس والققدعارة مدينققس الأ ققول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ وتفق وخي علققى الشق لسو ويقققول احسققاخي آهلققي وهققريكم (وهققاهي الالبققس جأحققس
خأ س الاوفس منام).
مققا هققي ا أ ققسو ومققن هققا الطاوفققسو خققال هللاو وللققن هللا الاققاذوو واملف ق ي ومققن ال صققاف مققن هللاو وخ بقققبح
الاققاو وات ق ا و وال يسققبحي مققن هللا تلققاىلو وللققن هللا مققن ال حق ق الالبققس ويققأى جوانهبققك لبنققسو مققن املسققجد احلقأاقو
و اوأ اة ن س املشأ س احلأمنيو ومري ا.
وللن هللا من ال يلبقد الالبس اهنا أول ت و ع للنا ب آايت نات مقاق إ أاه م من دخلب كاخي آمناً.
وه ققاهي أل ققوف م ققن كب ق ق ققب الش ق لسو وكب ق أدع قبهم منبش ققأة مج ققع اةقط ققار ات ققالم س ه ققا أحا ققاق الالب ققس
امللظمققسو وأحاققاق احلققأقو وآداو .ال ققورود احل قأاق واةدع ققس ال ق يققدعي هللا تلققاىل ذ ققا احل ققأق و ماققس املاأمققس و
احلققأق علققى احملققأق ومققري ممققا يأجققع إىل حفققظ اح ق اق احلققأقو واملسققجدو
مسققجد احل قأاق و الالبققس امللظمققسو ومققا ل ق
والالبس.
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قولقوا :مقا شقئبم حا قبام مبقا تقولقوخيو وتفق وخيو وهققو يللقم اخي الشق لس أ لقد الطواوقفو عقن ات ق ا اتو لقد املشققأق
من امللأو.
قولوا واكببوا وا وا على شق لس أهقل قت النقد ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو كمقا تأيقدوخي هقم أيئقوخي مقن كقل ا ق ا اتام مقبقدين ذلقك
اثأ اومبهم عل هم السالق.
هققاا إمققامهم السققب اةكققرب احلسققن ا بققج عل ققب السققالق حققإل راج قالً مخس قاً وعش قأين حجققسو وامققامهم ال الققث أ ققو
الشقهدا و ق د أهققل اتو احلسقني عل ققب السقالق حقإل أيضقاً ماشق اً عشقأين حجقس أوأك قأو وهققو القاي تققأك ماقس املاأمققس
لقد مقا علقم اخي قين ام قس يأيقدوخي قبلقب هقا م لقس حقاراً مقن هبقك حأمبهقاو وملقا ققال ا قن القز ري اققم هقاا املسقجد امجققع

لك النا قال :وهللا لئن اقبل خارجاً منها شرب اح إىل من اخي اقبل هاو وةخي اقبل خارجاً منهقا شقربين أحق ّ إىل
مققن اقبققل خارجقاً منهققا شققربو وامي هللا لققو كنققت حجققأ هامققس مققن هققا اهلقواق ال ققبخأجو حققا يقضقوا يب حققاجبهمو
علي كما اعبدت السبت (.)1
وهللا ل لبدخي ّ
وال صفققي عل ققك ا ّّن ال نؤاخققا أه ققل الس ققنسو وة اع ققل املنا ققأة ال ق صققدرت م ققن جه ققاهلمو واللبققس ا ققا و والأائ ققسو
وعمقال الس ا قسو وال نأيقد اال بشقهاد ذقا اةمقور علقى طقالخي الاوفقسو واحق قس أخقأىو قاخي هقا ل سقت مل قاراً لبم قز
احل من الباالل او مللأ س الرح ح من السق م املساول األال سو وال يبمسك ذا اةمور إالّ من يأيقد امللالطقسو وققد
ققلفت حجبققبو ولق س عنققد مققن اةدلققس اللقل ققس أو النقل ققس مققا ي بققت ققب ماهبققبو وعنققد الشق لس عمققد هللا تلققاىل مج ققع

املساول أقوى اةدلسو وأصأح النروصو وأصحها.
____________________
( )1الاامل ال ن اتثري.38/4 :
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ل أريد إلفات الققارى إىل ا ّّن لقو أ قنا صقحس مقا ا بشقهد قب احسقاخي اهلقي وهقريو واألط ق ممقا ا قند إىل لقا
الشق لس حجققإل الشق لي ذلققك أقققوى ةنققب خ ذققا مققن أوثق املرققادر البارص ققس عنققد أهققل السققنسو قققم انققت اي احسققاخي
اهلي وهريو واقأأ الباري بجأد و همو أو جتول البالد ات الم س حا تلأف األاونني من مري الش لس من القاين وعقوا
اجمادّن ات الم س من الاا أينو واختاوهم أول ا .
وح نئققا انققك اخي تلققأف اخي األققاون لق س منحرقأاً مبققن تأم ققب وأل انقس واقلققس انفرققال الباكسققبانني مققن ققني مج ققع
القادةو واةمأا و والونرا الاين كانوا يشاركونب احلام.
ها الوقاوع من املراو ال ا بلي ذا املسلموخي «الش لس والسنس»و وعلى ح ّد وا أعاذ هللا ا م ع منها.

ولقو قققد أخقاّن مببققدأ البحا ق و والبقوادد ات ققالميو ومل نقبهم لضققنا لضقاً مبققا هققو قأي عنققبو ومل سلقل مققا أدى إل ققب
اجبهاد الاوفس املساول األال س دل الً على الافأو او الفس ةصبح املسلموخي يل شوخي الوائقو واالتفاق.
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الكالم حول األحاديث
ال صف ققي اخي كبق ق احل ققديث مب ققا ه ققا م ققن الر ققح ح والس ققق مو والق ققويو والض ققل فو واللأيق ق و واملأ ققو و واملأ ققلو
وامل ق وكو ومريهققا ال حققبإل اققل مققا هققاو وال للققل كققل حققديث منهققا حجققس علققى مققا اعبقققد املسققلموخي مققن الش ق لس أو
السنس ( )1يلأف ذلك احلااق هاا الفنو ويرح اخي يققال اخي كقل عق قدة ا قالم س جقا ت مقن الابقاو واحلقديثو وال
يرققح اخي يقققال كققل حققديث جققا وللق ققدة و نققا علققى ذلققك ققال يقبققل مققن احلققديث إالّ مققا تققو أت ققب ش قأاي الرققحس
والقبولو وال ياوخي م وكاً .وال ملأ اً عنب.

اللهققم االّ يللققم جهققس الق كو واالعقأاضو واهنققا ل سققت شققأع س كمققا لق اخي ال ياققوخي احلققديث خمالفقاً لرقأيح القققأآخي.
واالّ يضققأو علققى ا ققدارو وهققاا مققن أعظققم مققا أخققات ققب ق دة اللقاملني عل هققا السققالق علققى القققوق مسققئلس تأكققس النققد
ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو اخي لضهم حقدث عقن النقد صقلى هللا عل قب وآلقب انقب ققال :حنقن ملاشقأ اةنب قا ال نقورثو ومل يلبفبقوا إىل اخي هقاا
خمالف لاباو هللا تلاىل.
____________________
( )1نلم يلبرب أهل السنس ما الرحاح السبس وال ما الرح حني حجس ال لونوخي القدح

صحس ما اخأجب البخاري أو مسقلمو امقا الشق لس

جونوخي املناقشس حا جواملهم اةر لس.
اعببارهم احلديث صح حاً ل س وعببار انب (الاا ) و (من ال حضأ الفق ب) أو (اال ببرار) أو (البهاي ).
ل هلم قبول احلديث واحلام وعببار و وجوان اللمقل قب قواعقدو وشقأاو تاشقف عقن كمقال دققبهم احلقديث مبنقاً و قنداً قال تؤخقا عقاوقدهم
قل وال آراوهقم مققن كبق احلقديثو ققل يضقاف علققى ذلقك كبقبهم الاققالقو والفققب الق يبح ققوخي هقا عققن اةصقول والفقأو و وعققن اةحاديقث الق
حتبإل ذا على و علمي.
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كم ققا لق ق اخي ال يا ققوخي احل ققديث خمالف قاً لض ققأورة عقل ققسو واال لق ق أتول ققب ومحل ققب عل ققى احملام ققل الر ققح حسو وجل ققل
الضأورة قأينس على ا ان واةحاديث الدالس على البحأيف وا أكاخي من الأق الش لس أو السنس كالك.
ققاذا ققأض اخي ياققوخي نهققا الظققاهأ ذلققك هققو خمققالف لضققأورة اللقققل كمققا انققب خم قالف للقققأآخي ا ققدو ولققاا تأكهققا
الللما و وال جتد أحداً من الش لس حا من يببع الشقواذو مقن يلمقل ذقا كمقا ال أوقن اخي ياقوخي قني أهقل السقنس مقن يفق
الكو ويلبمد عل هما إالّ القل ل ممن ال حن البرأيح اكأ أمساوهم.
و وا أ قا املنحقأ ني عقن أهقل الب قتو وحم ّقد اعقداوهم ممقن ال يلبقد آبراوهقم عنقد أهقل السقنس او ال يسقو همو و قوا
ارادوا أق ال يأيققدوا املسققلموخي كلهققم مق ّقن الش ق لس والسققنس تفاققريهم املسققاول ات ققالم سو ومنققاهجهم حققل املشققاكلو
وخططهم و ري مو مواجهقس الب قارات املخزيقس اتحلاديقسو مقري تفاقري هقؤال ققاد م ونعمقاؤهم وعلمقاؤهم واملرقلحوخي
لبملوخي جملس واحدو ويبااكأوخي مسبقبل اةمس جمبنبني و الظن ما نهم.
ورمبا يلبمد السين على الش لي هقا املسقاولو واللقرية علقى حفقظ نوامسق نا ات قالم سو واالحبفقا وجمقادّن أك قأ

م ققن اعبم ققاد عل ققى ل ققا أه ققل الس ققنس ق ققد ع ققأف الا ققريوخي م ققن علم ققا الس ققنس حق ق ققس الشق ق عو والشق ق لس وأدركق قوا مبل ققص
اخالصهم لدين هللاو وكبا ب كما يلأ وخي اخي كل ما يقول هؤال عن الش لس من الااو والنفاق األدا نور وذباخي.
هققم أ رققح النققا لال ققالق واملسققلمنيو وكبققاو هللا و ققنس ر قولب ل بجققول كققل مققن يأيققد اخي يلققأف عق ققدة الشق لس
كباو هللاو وال يأيد الفساد والفبنس الد الش لسو ولرياجع مؤلفا م حا يلأف عق د م بو واهنم ما اخباروا
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رأايًو وال اعبقدوا عق دة اتصول والفأو االّ ويسبندوخي ها اىل الاباو والسنس.
واذخي لققن حترققلوا مققن ورا ققل ام ايقققاد ّنر الببققاما وا ادلققس لققري احلق االّ األسقأاخي واالّ تاقأيس الضققل ف
صفوف املسلمنيو وخ انس الزعما واملرلحني.
مققع انققب ال ياققاد لققول خققاالأيو وال خققاالأ أحققد مققن القواعني أو يققدور خم لبققبو وحنققن هققاا اللرققأ عرققأ
النورو ومع تو ري كب احلوار املنطقي ني الفأيقنيو وخروصاً تلك الق تبضقمن املنقاوأات الق مقسو حقول مج قع املسقاول
األال س ني أقطاو املاهبني كاباو (املأجلات) ومري .
نلم ما كنا نبرور لد هاا كلقب أخي خ كاتق يبلقبس ثقوو الللقم اقأر نققل اةكاذيق الق اخ عهقا ا قس ا قور
والظلمو وو لها جتار الدين ممن وعوا أنفسهم للش طاخيو إر ا هلؤال السا س ّد ش لس أهل الب ت عل هم السالق.
رد عل ققب رداً
اققل مققا اتققى ققب مققن الققزور والبهبققاخي وا ق ا علققى الشق لس لق س إالّ لققا مققا كبق مو ققى جققار هللاو وقققد ّ
شا اً مل للقل ال لببقا احلق ققس ولباالقل جمقاالًو السق د شقأف القدين (أجو قس مسقاول مو قى جقار هللا) و ق د االع قاخي

الس د حمسن االمني مؤلف (اع اخي الش لس) و (نقا الوش لس).
ققا أهققل اتنرققاف اق قأأوا هققا الاب ق (اجو ققس مسققاول مو ققى جققار هللا) و (نقققا الوش ق لس) و (إىل ا مققع الللمققي
النص واتجبهقاد) و (الفرقول املهمقس) و (ا قو هأيقأة) و (عبقد هللا قن قبأ) و (أصقل الشق لس
اللأيب) و (املأاجلات) و ( ّ
خطوالب اللأيضس).
اةمس من الضالل واالخبالف) و (مع األط
واصوهلا) و (اماخي ّ
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انظأوا هل قي لد ما تضمنبب ها الاب من حقاو ؤال عن الش لس.
وهققل يققأد اع ق اض عل ق هم؟ وهققل قققي جمققال لبا قأار مققا نسققجبب ايققدي أهققل اللنققاد :واللجققان؟ وهققل يقققول لققد هققا
الاب ق أحققد لققدق حرققول البفققاهم والبجققاووو والبقأي ق ققني الف قأيقني؟ إال امللانققد اللجققون مققن ياب ق ملنفلققس أعققدا
اال الق.
أقأأوا ها الاب حا تلأ قوا انقب لق س هنقا مقا نقع مقن حتق ق وحقدة اة،مقس .وتوح قد الالمقسو والبقأيق والبجقاووو
إالّ ا ا ات املف ينو وجهاالت املبلربني ا امدين.
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إقرتاح جذري حلسم اخلالف
وأخقرياً نطلق مقن جاملققس املدينققس املنققورو وا ققاتا ا املرققلحني تشققا ل مقؤمتأ مققن اقطققاو اققأة البقأيق و والسققاأتري
اللاق لدار البقأي و ومريهم من الللما املرلحني من الش لس والسنس ومن هاا األادق الضقل ف للمسقلمني ولق ان مققأ
املدينس املنورةو حا ينظأ ا م قع مقا يلقأض مقن جانق املرقلحني البقأيق قني الفقأيقنيو والبجقاووو والبفقاهمو
وحا يبضح هلم اخي ال شي ني الفأيقني يوج ها ا فوةو والبباعدو والبنا أو والبلضا .
واخي امب انيس الش لس عن السنس لا جوان اللق دة امنا هو عق دة هلم ّأدى اجبهادهم الاباو والسقنس إل هقاو

وال ختبلف عقاود الش لس مع السنس اركقاخي ات قالق االعبقاديقسو واللمل قس الق ياقوخي االعبققاد ذقا مقن شقأاي اال قالق
وال اتفقت عل ها كلمات أكا أ أهل السنسو ودلت عل ها صحاح أحادي هم.
وحا يظهأ للجم ع انقب ققد آخي اخي نق ك هقا املناقشقات ونشقأ هقا الاب بقات وخنقبم علقى الاقالق حقول األال قاتو
واال ا ات املاهب سو قد كفاّن السلف مؤنقس ذلقك مبقا يلقين البقاح ني .قال جتبقين اقأة مقن املققاالت الشقاواس ق ما علقى

أ ققا اللرققب سو والققزورو والبهبققاخي االّ الضققلف والبخققالف والبخاصققم أعققاذّن هللا تلققاىل منهققا ونسققألب اخي لمققع مشلنققا ويلققم
شل نا ويشل صدعناو ويأت بقناو وينرأّن على القوق الاا أين.
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«رّنا ال تزا قلو نا لد إذ هديبنا وه لنا من لدنك رمحسً انّقك أنقت الوهقااو .رّنقا وآتنقا مقا وعقدتنا علقى ر قلكو
وال ختزّن يوق الق مس إنّك ال ختلف امل لاد رّنا امفقأ لنقا والخواننقا الّقاين قبقوّن وت قاخيو وال جتلقل قلو نقا عقال للقاين
آمنوا رّنا انك رؤوف رح م» .
 - 62ذي احلجة احلرام 6932
لطف هللا الصايف
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