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َوََل َيِحيُق الَمْكُر السَّيُِّئ } َقاَل تَ َعاَل احلمد هلل رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني 
 [34:فَاِطر]{ ِإَلَّ بَِأْهِلهِ 

وحاشا , رمحه اهلل  ابن حزمبدع أنىن أ   بعض احلاقدين من اجلهلة األغمار فقد نسب إيل 
ال  واحلمد هلل فإنىن, هلل أن أفعل ذلك إذ أنىن أعرف الرجل وأعرف شدة متسكه بالسنة 

بل إنىن ممارس لكتب ابن حزم , أعرف أحدا يذكر ابن حزم ىف جمالس العلم أكثر مىن 
 , , ,, رمحه اهلل ممارسة شديدة وال أدعى له العصمة 

إذا فتح كتب ابن حزم ال يعرف ينظر إليها فضال عن أن  فكيف يأتى جاهل مغمور
أن يتهمىن , وإذا فتح أصغر رسالة البن حزم لعله يظل فاتح فاه ال يفهم شيئا , يقرئها 

 َقاَل تَ َعاَل  ولكنالحقد الدفين كما أعرفه عنه وكما يعرف هو عن نفسه كنه بذلك ول
وليعلم هذا املفرتى بأن اهلل ال يظلم  .[43: القيامة] {َبِل اإِلْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصيَرة  }

ن يفضح سريرتك كما أسأله سبحان أن يعرضك للفنت وجيعلك مثقال ذرة وأسأل اهلل أ
نَ َها َوبَ ْيَن »عربة ملن يعترب وقال صلى اهلل عليه وسلم  اتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، فَِإن ََّها َلْيَس بَ ي ْ

ولوال أن أهل السنة قرروا عند الرد على  . . . .لبخارى ومسلم رواه ا   «اللَِّه ِحَجاب  
املخالفني إذا كان مغمورا ىف بدعته مكبوتا ىف غيه وضالله أنه الجيوز ذكر امسه حىت ال 

 , وعدم ذكره أشد عليه, نكون حنن الذين نشهره ولكن نرتك ذكره وي رد على بدعته 
شتهر هو ان أكرب أ منية للبتدع وأعز غاية أن ي  وال ن عطيه م راده إذ فنرتكه ميوت حبسرته 

 [ 441: آل عمران] «ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم »َقاَل تَ َعاَل وبدعته ولكن 
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 (371/ 31)وما احسن ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 

َقِطع  ِذْكر ه  ع وِقب وا بِاْنِبَتارِِهْم َكَما َواَلَِّذيَن َقال وا َعْن الرَّس وِل إنَّه  أَبْ تَ ر  َوَقَصد وا أَنَّه  " مَي وت  فَ يَ ن ْ
َفاَل يُوَجُد َمْن َشَنَأ الرَُّسوَل إَلَّ بَ تَ َرُه اللَُّه  [4:الكوثر],  {ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْْلَبْ تَ رُ }: َقاَل تَ َعاَل 

ْكِر ْبِن َعيَّاٍش إنَّ بِاْلَمْسِجِد قَ ْوًما جَيِْلس وَن ِقيَل أِلَِب بَ . َحتَّى َأْهُل اْلِبدَِع اْلُمَخاِلُفوَن ِلُسنَِّتهِ 
َمْن َجَلَس لِلنَّاِس َجَلَس النَّاس  إلَْيِه َلِكنَّ َأْهَل السُّنَِّة : فَ َقالَ  لِلنَّاِس َويَ َتَكلَّم وَن بِاْلِبْدَعةِ 

َقى ِذْكر ه ْم َوَأْهَل اْلِبْدَعِة مَي وت وَن َومَي وت   َقْوَن َويَ ب ْ  ."ِذْكر ه مْ يَ ب ْ

 (815/ 31)وقال أيضا فى مجموع الفتاوى 

اْلَمْقط وع  النَّْسِل الَِّذي اَل ي وَلد  َله   {اْْلَبْ تَ رُ } َأْي م ْبِغض ك وَ  [4:الكوثر] {إنَّ َشانَِئكَ }َوقَ ْول ه  
ٌر َواَل َعَمٌل َصاِلحٌ  ٌر َواَل َعَمٌل َصاِلٌح َفاَل يَ تَ َولَّد  َعْنه  َخي ْ إنَّ : ِقيَل أِلَِب َبْكِر ْبِن َعيَّاشٍ . َخي ْ

َوَلِكنَّ . َجَلَس النَّاس  إلَْيهِ  َمْن َجَلَس لِلنَّاسِ : بِاْلَمْسِجِد قَ ْوًما جَيِْلس وَن َوجي َْلس  إلَْيِهْم فَ َقالَ 
ِة َأْحيَ ْوا َأْهَل السُّنَِّة مَي وت وَن َوََيََْي ِذْكر ه ْم َوَأْهَل اْلِبْدَعِة مَي وت وَن َومَي وت  ِذْكر ه ْم؛ أِلَنَّ َأْهَل السُّنَّ 

 {ِذْكَركَ  َورَفَ ْعَنا َلكَ }: يٌب ِمْن قَ ْولِهِ َما َجاَء ِبِه الرَّس ول  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَن ََل ْم َنصِ 
َوَأْهَل اْلِبْدَعِة َشَنئ وا َما َجاَء بِِه الرَّس ول  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَن ََل ْم َنِصيٌب  [3: الشرح]

َفاحلََْذَر احلََْذَر أَي َُّها الرَّج ل  ِمْن َأْن َتْكَرَه َشْيًئا   [4:الكوثر]{إنَّ َشانَِئَك ُهَو اْْلَبْ تَ رُ }: ِمْن قَ ْولِهِ 
ممَّا َجاَء ِبِه الرَّس ول  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْو تَ ر دَّه  أِلَْجِل َهَواك َأْو اْنِتَصاًرا ِلَمْذَهِبك 

ن ْ  َيا َفِإنَّ اللََّه َلَْ ي وِجْب َعَلى َأَحٍد طَاَعَة ِلَشْيِخك َأْو أِلَْجِل اْشِتَغاِلك بِالشََّهَواِت َأْو بِالدُّ
يَع اْْلَْلِق َوات ََّبَع الرَّ  س وَل َأَحٍد إالَّ طَاَعَة َرس ولِِه َواأْلَْخَذ ِبَا َجاَء ِبِه حِبَْيث  َلْو َخاَلَف اْلَعْبد  َجَِ



5 
 

َا ي طَاع  تَ بَ ًعا لِلرَّس وِل َوِإالَّ َلْو أََمَر  َما َسأََله  اللَّه  َعْن ُم َاَلَفِة َأَحٍد َفِإنَّ َمْن ي ِطيع  أَوْ  ي طَاع  إَّنَّ
َتك ْن أَبْ تَ َر . فَاْعَلْم َذِلَك َوامْسَْع َوَأِطْع َواتَِّبْع َواَل تَ ْبَتدِعْ . ِِبِاَلِف َما أََمَر ِبِه الرَّس ول  َما أ ِطيعَ 

َر ِف َعَمٍل أَب ْ   "تَ َر ِمْن ااِلت َِّباِع َواَل َخي َْر ِف َعاِمِلِه َواَللَّه  َأْعَلم  َمْرد وًدا َعَلْيك َعَمل ك َبْل اَل َخي ْ

 (15/ 15)مجموع الفتاوى  وقال أيضا فى 

َفَمْن َشَنَأ َشْيًئا ممَّا  {إنَّ َشانَِئَك ُهَو اْْلَبْ تَ رُ } :[الكوثر]{َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ }: َوَقاَل تَ َعاَل 
 َجاَء ِبِه الرَّس ول  َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َله  ِمْن َذِلَك َنِصيٌب؛ َوَِلََذا َقاَل أَب و َبْكِر ْبن  َعيَّاشٍ 

َمْن َجَلَس لِلنَّاِس  :إنَّ بِاْلَمْسِجِد أَقْ َواًما جَيِْلس وَن َوجَيِْلس  النَّاس  إلَْيِهْم فَ َقالَ : َلمَّا ِقيَل َله  
َقى ِذْكر ه ْم َوَأْهَل اْلِبْدَعِة مَي وت وَن َومَي وت   َقْوَن َويَ ب ْ َجَلَس النَّاس  إلَْيِه؛ َلِكنَّ َأْهَل السُّنَِّة يَ ب ْ

ِه َوَسلََّم َوَذِلَك َأنَّ َأْهَل اْلِبْدَعِة َشَنئ وا بَ ْعَض َما َجاَء ِبِه الرَّس ول  َصلَّى اللَّه  َعَليْ . ِذْكر ه مْ 
ْم َنِصيٌب فَأَبْ تَ َره ْم ِبَقْدِر َذِلَك َواَلَِّذيَن َأْعَلن وا َما َجاَء ِبِه النَِّبُّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصاَر ََل  

نْ َيا  [3: الشرح]{َوَرفَ ْعَنا َلَك ِذْكَركَ }ِمْن قَ ْوله تَ َعاَل  َفِإنَّ َما َأَكَرَم اللَّه  ِبِه نَِبيَّه  ِمْن َسَعاَدِة الدُّ
َتاِبِعنَي َنِصيٌب ِبَقْدِر إميَاِِنِمْ   ."َواْْلِخَرِة فَِلْلم ْؤِمِننَي اْلم 

بل هو شر له ِبا سأبني جهله بكالم أهل , واحتج هذا املبتدع احلاقد ِبا ظنه خريا له 
من كان بهيمي الفهم فال يستحق المخاطبة " رمحه اهلل  العلم وأنه كما قال الشوكاىن

 ."بالحجة ْلنه َل يفهمها 

عند ردى  "وَل نرى الخروج على وَلة أمورنا " فاحتج هذا املسكني ِبا وجده ىف كتاىب 
على اْلصوم حينما احتجوا بكالم البن حزم رمحه اهلل كى ي ثبتوا مذهبهم الباطل ىف 
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شفى ويكفى وكان من ردى عليهم ِبا احتج به هذا الرسالين فرددت عليهم ِبا ياْلروج 
 : أنىن أخرج ابن حزم من أهل السنة حينما قلت  

وإَّنا هو متخبط ىف كثري من ,ابن حزم ليس من العلماء الذين أصلوا عقيدة أهل السنة "
 .فهو ليس من العلماء الذين يؤخذ عنهم االعتقاد,االعتقادمسائل 

هل ابن حزم من أهل السنة : آل الشيخ فى شرح الطحاويةُسئل العالمة صالح و 
 والجماعة؟

ال, ابن حزم ليس سنياً بل له مذهب خاص, ابن عبد اَلادي وغريه يعتربونه  :الجواب
من اجلهمية, طائفة تعتربه من الفالسفة يعين خليط, هو ِف العقيدة ُمّلط ال يتبع مذهب 

 .يعين ُمتلط نده فلسفةعنده تجهم، وعنده أشعريات، وعمن املذاهب 

  :خمسة عشر وجها والرد على هذا من

أن " ليس من العلماء الذين أصلوا عقيدة أهل السنة "َل يستلزم من قولى "أنه  -3
يكون مبتدعا فإن الزم القول ليس بقول إال عند أمثال مشاخيك من اهل الضالل من 

فالزم القول ليس " أمثال رسالن الذى يقرر ان من َل يلتزم بكالمه فهو مبتدع ضال
 .بقول
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 (21/ 12)مجموع الفتاوى يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية فى 

َوَما ََل يَ ْرَضاُه فَ َلْيَس َفَما َكاَن ِمْن اللََّوازِِم يَ ْرَضاه  اْلَقاِئل  بَ ْعَد و ض وِحِه َله  فَ ه َو قَ ْول ه , "
 ."قَ ْولُهُ 

 .فكيف أيها اجلهول تنسب إل ما ليس بالزم ل أن أقوله وال أرضاه

 73ويقول العالمة ابن العثيمين فى شرح القواعد المثلى 

ال يصح ان ننسب الزم القول للقائل إال إذا التزم به ويصح لنا ان نقول هذا القول يلزمه  "
وَل يصح ان نقول بأن هذا القول الباطل هو قول فالن كذا وكذا وهذا الالزم باطل 

 ." ْلنه َلزم كالمه

أو مع علمك هبا ولكن حقدك الذى َيركك انك نسبت , وأنت جبهلك هبذه القاعدة 
 .َل ألتزمهإل ما 

ولو أخذت بالالزم أيها اجلاهل لكان عليك تكفري املصر على املعصية مع علمه بأِنا 
ولكننا , معصية ألنه الزم فعله َلا مع علمهه هبا أنه م ستحل َلا استحالال عقديا 

 .اَل أقل لك هو شر لك, الخذك بالزم كالمك ألنىن أعرف أنك جاهل 

ألنه قد يكون جاهال هبا وغري ظاهرة له  التأصيل التبديعأنه َل يستلزم من عدم  -1
         , كر هذا عنه شيخ اإلسالم  وابن حزم كان يظن أن هذا مذهب أمحد كما ذ

 .فال يستلزم من عدم التأصيل أنه مبتدع
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فعندهم تالزم  أن التالزم بين عدم التأصيل والتبديع هو عين مذهب الحدادية -1
 !!!!وبني عدم العلم والتكفري فهل أنت منهم, ديع بني عدم العلم والتب

أنك تقر أن طلعت زهران ورسالن خالفوا أهل السنة حينما أقروا باْلروج املاضى  -2
 بأن رسالنوجعلوه عزال جائزا كما هو م سجل بصوتك وال تستطيع أن ت نكره وأنت ت قر 

كما هو بصوتك أيضا   "من لم يلتزم بكالمى فهو مبتدع ضال" أخطاء حينما قال
 أهل الس نة هنا أم ال ت بدعهم؟ جهل تبدعهم ألِنم َل يؤصلوا منه والسؤال

أبو احلسن املآرِب ثلك كمثل موأنا أعلم أنك ال تبدعهم ولو نقضوا السنة أصال أصال ف
فهذا وأبواحلسن يصفهم بأِنم من أهل السنة " 44/474حينما قال فيه الشيخ ربيع 

  الذين يقولون ال يضر مع اإلميان ذنب  مذهب غالة المرجئة المسكين سائر على
 ."فهو يقول َل يضر مع السلفية شيء

 !!فقد نقضت أصلك ىف التالزم بني عدم التأصيل والتبديع .ال أبدعهم:فإن قلت 
ورميتىن ِبا التعتقده وهذا . ورجعت إل قول ىف عدم التالزم بني التبديع وعدم التأصيل

 "وكان اإلنسان ظلوما جهوَل" هو عني الظلم واجلهل 

  .ولكنك تبدعهم: إن قلتف -8

, فأقول نعم أ بدعهم ألِنم خالفوا ما يعلموه فمخالفتهم عن عمد وعلم فكان احنرافا 
ري علم فكانت زلة كما وضح ذلك شيخ اإلسالم ىف القواعد وُمالفة ابن حزم عن غ
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وإن أردت معرفة املزيد عليك ِبراجعة آآخر حصن للرسالنيني وأقول راجع  .النورانية
 .مسعتها كما مسعت غريها  كاحملاضرة وما قلت  فامسع احملاضرة ألنىن أعلم أن

,  ُمبتدع لما بينته لكأنه َل يلزم من أنه ُمتخبط فى بعض مسائل الُمعتقد أنه  -1
وألنه لو كان كل متخبط مبتدع ملا صار عندنا العذر باجلهل وهذا هو عني مذهب 

 !!!احلدادية فهل أنت منهم؟

             فماذا أنت قائل ،  فإذا تمسكت من كالمى بما َل حجة لك فيه -7
سفيان الثوري ىف كالم طلعت زهران ىف جرح ابن حزم حينما قال ىف شرحه على عقيدة 
فقال عن ابن , الىت هى حماضرة واحدة وأخطاء فيها أكثر من ثالثة عشر خطاء عقدى 

وال " متنيل"  هكذا باللفظ" ابن حزم متنيل ىف العقيدة "  باللفظ حزم ىف هذه احملاضرة
راجع احملاضرة . رسالن  أخيه ىف الضالل تستعجب من هذا الردح فإنه الشيئ ىف قاموس

مث قل لنا ما حكم طلعت زهران عندك أيها الغيور على , فسك بسماع هذا لتستمتع بن
 !!!!!!!املنهج

 ُمبتدع هأن قول الشيخ صالح حفظه اهلل عن ابن حزم ليس ُسنيا َل يستلزم منه أن -5

عتقد فهو ليس س نيا من جهة وقوعه ىف هذه األخطاء 
 
 , ألن الذى عنده أخطاء ىف امل

 !!!! إال عند احلدادية فهل أنت منهم  الوقوع ىف البدعة التبديع وال يستلزم من
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نه ليس ُسنيا يعنى مبتدعا هذا احتجاجا أن اإللزام من قول الشيخ صالح أ -2
لعلك تفتح فاك وتسأل نفسك هل   وهو ضعيف عند اْلصوليين بمفهوم الُمخالفة

 هذا كالم أعجمي ؟

فأقول لك ليس هو كالم أعجمي بل انت األعجمي عن علم األصول خاصة والشرعي 
ن يكون املسكوت عنه ُمالفا حلكم أ: وم املخالفة عند من َيتج به هوفإن مفه, عامة 

. ليس سنيا هذا يسمى منطوقا"قول الشيخ صاحل  ,  يعىن كى تفهم أكثر, املنطوق به 
وهو قولك يلزم من هذا التبديع  ه الشيخ صاحل وأما املسكوت عنه هو الذى َل ينطق ب

َوََل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتي ِهَي  }قول اهلل عز وجل  :برهان ذلكوهذا املفهوم باطل 
ُلَغ َأُشدَّهُ   [ .451: سورة األنعام آية ] {..َأْحَسُن َحتَّى يَ ب ْ

كما أنه ليس ,  بغري اليت هي أحسنفيه إباحة أن يقرب مال من ليس يتيما فهل ترى 
 !!س نيا فهو مبتدع

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَِّه يَ ْوَم َخَلَق  }وقول اهلل تعال  ِإنَّ ِعدَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلمُ  َها َأْربَ َعة  ُحُرم  َذِلَك الدِّ  {. وا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكمْ السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِمن ْ

  [43آية : سورة التوبة]

,  مبيحا للظلم ِف سائر األشهر غري احل رم" َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َأنْ ُفَسُكمْ " فهل قوله تعال 
 .مبتدع كما أنه ليس س نيا فهو
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نَ ُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِفي  }قوله تعال  اْلُمْلُك يَ ْوَمِئٍذ ِللَِّه َيْحُكُم بَ ي ْ
 [53احلج اْلية ] {َجنَّاِت النَِّعيِم 

نه ليس س نيا فهو كما أ,  فهل هذا النص مانعا من أن يكون امللك ِف غري يومئذ هلل 
 .مبتدع

َوََل ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا ِلَتْبتَ ُغوا َعَرَض } وكذلك قوله تعال  
نْ َيا َوَمْن ُيْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمْن بَ ْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفور  رَِحيم    [44: سورة النور اْلية ]{اْلَحَياِة الدُّ

 .أتراه مبيحا للبغاء إن َل يردن حتصنا 

َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء َأْو َأْكنَ ْنُتْم  }وكذلك قوله تعال 
 ِفي َأنْ ُفِسُكْم َعِلَم اللَُّه َأنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ َوَلِكْن ََل تُ َواِعُدوُهنَّ ِسرًّا ِإَلَّ َأْن تَ ُقوُلوا قَ ْوًَل 

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما ِفي  َمْعُروفًا َوََل  تَ ْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى يَ ب ْ
 [145آية : سورة البقرة] {َأنْ ُفِسُكْم فَاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفور  َحِليم  

 .أتراه مبيحا ملواعدهتن ِف العدة جهرا 

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن لعن }قوله تعال  و
 [.77:آية املائدة سورة] {َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن 

 .أتراه مانعا من لعن من كفر من غري بين إسرائيل 
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         { َواْلَحِميَر ِلتَ رَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخُلُق َما ََل تَ ْعَلُمونَ َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل  }قوله تعال
 [7: اْلية النحل سورة]

 .مانع من أكل اْليل إذ َل يذكر األكل  هل 

َلُهْم  } وقوله تعال َكاَن َوََل تَ ْقتُ ُلوْا َأْوَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق نَّْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيَّاُكم إنَّ قَ ت ْ
 [44: سورة اإلسراء اْلية] {ِخْطًءا َكِبيًرا

 .وراجع مبحث ابن حزم ىف هذا فهو نفيس جدا .يبيح أن نقتلهم ىف غري إمالق 

عنده تجهم، " أنه قال ىف نفس الكالم ان ساطع أن الشيخ َل يبدع ابن حزموبره -31
وهو كذا , وَل يقل هو كذلك وفرق بني عنده كذا " وعنده أشعريات، وعنده فلسفة

 .نت ال تستحق املخاطبة باحلجة ألنك ال تفقهها وإن كنت ال تدرى الفرق فأ

وأزيدك من الشعر بيتا أنه لو قلت يلزم من قول الشيخ صاحل عنده كذا أن الشيخ  -33
صاحل يبدعه فعليك إذن أن تقول بأن الشيخ ربيع ي بدع ابن حجر وهذا الزم لك ال 

 تنفك عنه فإن قلت أين هذا 

 وهو يتكلم عن ابن حجر 38/111فتاوى الشيخ قلنا فى 

فانظر إل نفى الشيخ عنه ..." أقول أشعري عنده أشعرية, ما أستطيع أن أقول م بتدع "
 .البدعة مع إثباته أنه عنده أشعريات فماذا أنت قائل أيها املسكني
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أنه حتى لو قلنا بأن مفهوم المخالفة حجة فاْلصوليين اتفقوا على أن  -31
 المفهوم إذا عارض المنطوق فهو باطل باإلجماع 

عارض مفهومك أن الشيخ ..." عنده أشعرية عنده كذا" وهو  الشيخ صاحل فمنطوق
 وساحمىن لو َل تفهم , يارب تكون فهمت. بدع ابن حزم فهذا املفهوم باطل باإلَجاع ي  

ولو كنت جلست مع األخوة ىف املنيب بارك اهلل فيهم , فهذا آآآخر تبسيط عندى 
ه الداء الذى دب إلينا من األمم قبلنا وإن ومسعت دروس األصول لكنت فهمت ولكن

 !!!علمت احلديث ستعلم ما هو الداء

أن الشيخ صاحل ي بدع ابن حزم فال يستلزم من  "وَل ُأسلم "  ولو سلمت لك  -31
   َل يستلزم من حكاية القول إقرار القول" نقلى لكالم الشيخ أنىن أقره والقاعدة ىف هذا 

 (3/211)المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم يقول شيخ اإلسالم فى اقتضاء الصراط 

 "ومجرد الحكاية َل يدل على الموافقة"

 العثيمين فى تعليقه على كالم شيخ اإلسالم فى الهامشقال العالمة ابن 

: نه لو كان موافقا لبني رأيه وقال مثال ال يقال موافق وال ُمالف ألأهلل أعلم ِبثل هذا "
والظاهر إنه ىف مثال هذا ال , ولكىن ال أراه إن هذا جائز ولو كان ُمالفا لقال قاله فالن 

 ." يقال أنه ُمالف او موافق
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 11ص"شرح الصدوربتحريم رفع القبور"الشوكانُي فى رسالة  ويقول 

 "ن احلاكى خيتاره ويذهب إليه إن جمرد حكاية القول ال يدل على أف"

 .فهال تعلم اجلاهل

 . ا له أصل وهذ الُمخالف من قول من احتج به ذكر القول كى أُنفرُ فقد يُ  -32

 (1/ 1)ىف صحيح البخاري 

ِإنَّ ِمْن َوَرطَاِت اْلُُموِر، الَِّتي ََل َمْخَرَج ِلَمْن َأْوَقَع نَ ْفَسُه »: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ع َمَر, قَالَ 
ِم الَحَراِم ِبَغْيِر ِحلِّهِ   «ِفيَها، َسْفَك الدَّ

 قال العالمة ابن العثيمين فى شرحه على البخاري

ويكون التقيد معلوما من نصوص أخرى يعىن  باب التحذير يصلح فيه اإلطالقات بدون تقيد"
 "التحذير ينبغى فيه اْلتيان بأشد ما ُيحذر حتى يحذر الناسباب 

 (121/ 8)يقول شيخ اإلسالم فى منهاج السنة النبوية و 

َهَذا اْلَقْوَل ُكْفر  َوَيُكوُن َمْقُصوُدُه َأنَّ َقْد ي  ن َْقل  َعْن َأَحِدِهْم أَنَّه  َكفََّر َمْن قَاَل بَ ْعَض اأْلَقْ َواِل, 
َر، فَِإنَّ ث  ب وَت اْلك ْفِر ؛ َواَل يَ ْلَزم  ِإَذا َكاَن اْلَقْول  ك ْفًرا َأْن َيَكفَِّر ك لَّ َمْن قَاَله  َمَع اجلَْْهِل َوالتَّْأِويِل  لُِيَحذِّ

ِ, َكث ب وِت اْلَوِعيِد ِِف اْْلِخَرِة ِف َحقِِّه,  َوَذِلَك َله  ش ر وٌط َوَمَواِنع , َكَما َبَسْطَناه  ِف َحقِّ الشَّْخِص اْلم َعنيَّ
فرتى فهم و  ."ِف َمْوِضِعهِ 

 
 "الضرب ىف امليت حرام"  كده  كفاية عليكلعل امل

 والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات                                                    


