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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــاء إىل  ــن يش ــدي م ــن، يه ــوم ادلي ــك ي ــم، مال ــن الرحي ــن، الرمح ــد هلل رب العامل احلم  
، وصــى اهلل ىلع املبعــوث رمحــة للعاملــن، 

ً
الــراط املســتقيم فضــًا وُيِضــل َمــن يشــاء عــدل

ــرِّ امليامــن، اذليــن أنعــم اهلل  الشــارح هلــا الــراط املســتقيم، وريض اهلل عــن أصحابــه الُغ
ــن ــبيل املؤمن ــم رأس س ــم فجعله عليه

وبعد:

ــٍة يف  ــلٍة بائس ــاولٍت فاش ه ـ بمح ــى اهلل رشَّ ــان ـ ك ــعيد رس ــد س ــام حمم ــد ق فلق  
ة مقاطع  اتلربيــر نلفســه يف عــدة عبــارات أســاء فيهــا األدب مــع اهلل ـ عــزَّ وجــلَّ ـ فأنزل عــدَّ
متتابعــٍة بالعناويــِن اتلايلــة: »دفــع ابلهتــان حــول عبــارة يـُـَدوِّخ اهلل ربُّ العاملــن املرشكــن«، 
» دفــع ابلهتــان حــول عبــارة شــنقه اهلل ربُّ العاملــن«، » دفــع ابلهتــان حــول عبــارة: اذلوق 
ــع  ــة اللســان إىل اهلل تعــاىل«، »دف ــان حــول إضاف ــع ابلهت الشــفيف واحِلــسُّ اللطيــف«، » دف

ــارة: فيواطــئ اهلــوى اهلــوى«. ــان حــول عب ابلهت

ــه يف وصــف اهلل ـ عــزَّ وجــلَّ ـ  ــؤوب رســان ويرتاجــع عــن عبارات  مــن أن ي
ً

وبــدل  
ــه ول ىلع  ــنة لفظ ــه ول يف الس ــاب حرف ــرد يف الكت ــم ي ــا ل ــق بم ــر الائ ــه بغ ــار عن واإلخب
طريقــة الســلف رشحــه، صــار جيــادل ويــراوغ ويلبِّــس ويدافــع عــن شــخصه ل عــن دينــه، 
ــا فشــل يف إجيــاد تربيــر تلجاوزاتــه بقاعــدة  فتــورَّط وتــورَّط ، وهــذا شــأن املخــذول دائًمــا لمَّ
ــه وضــع قاعــدة جيــد  ــق ب ــة أو ســياق يتعلَّ ــر مــن كام األئم مــن قواعــد الســلف أو تعب
ــا عنــد متعصبيــه حــى تبــى ماكنتــه غــر مهــزوزة  نلفســه بــه حمــًا عنــد أتباعــه وموطنً
وصورتــه غــر مطموســة، فأوجــد قاعــدة ويه اللجــوء إىل املعــاين اللغويــة واملفــردات العربيــة 
عــى أن جيــد بــن معامجهــا معــًى يســتغله، فــراح يــأيت بــيٍء مــن هــذا ويشٍء مــن هــذا 
فــإذا وجــد يف طريقــه معــًى ينضــاف ل يريــده هــو بــرته غــر مأســوف عليــه، ولــن ســأتله 
ــِه﴾ ، واذلي ينبــي أن  ِويِل

ْ
ــاَء تَأ ــِة َوابِْتَغ ِفتْنَ

ْ
ــاَء ال ــّم فعلــَت هــذا؟ قــال بلســان احلــال ﴿ابِْتَغ ل

ــه ليــس لك مــا صــحَّ لغــًة يصــح نســبته إىل  ــم وتتعلمــه أيُّهــا ابلــايغ أنَّ تعرفــه أيُّهــا املتعال
اهلل ـ عــزَّ وجــلَّ ـ إذ الطريــق إىل ذلــك مصــون باتلوقيــف وبمــا يليــق ممــا شــهد بــه الســلف 
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ــه، وليــس لكُّ مــن احنــرف يف نســبة يشء إىل اهلل y يلجــأ إىل اللغــة. ظــوا ب وتلفَّ

اس ـ رمحــه اهلل ـ يف رشح الواســطية : »بــاب اإلخبــار  قــال العامــة حممــد خليــل هــرَّ  
أوســع هــذه األبــواب فــإذا اكن اإلخبــار بمعــًى صحيــح لــم ُينـْـَف يف الكتــاب والســنة وثبــت 

ــك« أ . ـه ــرَب عــن ذل ــأس أن ُيْ ــه ل ب جنســه يف الكتــاب والســنة فإنَّ

وقــد ســبق وبيَّنَّــا احنرافــه ومراوغتــه حــول عبــارة »يـُـَدوِّخ اهلل ربُّ العاملــن املرشكن«   
ومــا قــام بــه مــن بــرٍت نلصــوص العلمــاء وكــِذٍب عليهــم وىلع الرشيعــة وتقعيــده لقواعــد 

ــة. ــاه باألدل ــة مــع تناقضــه يف الســتدلل، وهــذا أوضحن باطل

ا هذه املقاطع ابلاقية فلنا معنا عدة وقفات: وأمَّ

ــا ل  ــه بم ــار عن ــن واإلخب ــف ربِّ العامل ــل يف وص ــن الرج ــاءة م ــك اإلس :: أنَّ تل
ً

أول  
يليــق قــد أْعِلــَم بهــا ورُدَّ عليــه فيهــا منــذ مــدة طويلــة تقــارب العــرشة أعــوام تقريبـًـا كمــا 

ــك. ــه بذل ــن نفس ــو ع ــرب ه أخ

قــال رســان: »كل مــا أيخذونــه ممــا يقولــون أنَّــه مــن األخطــاء ومــن املؤاخــذات منشــوٌر مــن ســنِة   
مثــاٍن وألفــن« أ. هـــ

والسؤال: عاَم لم يَُردُّ ويبنِّ منذ هذه الفرتة إن اكن ىلع حقٍّ وُهدى؟   

وأين دفع ابلهتان عن هذه العبارات طيلة هذه الُمدة؟   

اتن  ومعلــوٌم أنَّ الرجــل عظيــم ابلهــت ولفــرتاء ىلع اآلخريــن، فكيــف يصــرب ىلع ابلهَّ  
ــا رأى ســقوطه وانتشــار هــذه األشــياء صــار   أنَّــه متــورٌط، لكــن لمَّ

َّ
هــذه املــدة لكهــا؟! إل

يدافــع عــن نفســه يلحافــظ ىلع ابلقيــة ابلاقيــة مــن أتباعــه، هــذا ديلــل ىلع بطــان دفــاع 
الرجــل عــن نفســه.

ـ  أي هــذا ادلفــاع 
ً

ثانًيــا: ممــا يــدل ىلع بطــان دفاعــه عــن نفســه وأنَّــه ليــس مقبــول  
ـ قــام الرجــل حبــذف كثــٍر مــن هــذه العبــارات، فحــذف عبــارة »فقــال هلــم بلســان املقــال 
بعــد لســان احلــال« مــن خطبــة »مدنيــة اإلنســان« ، وحــذف كذلــك عبــارة »فيواطــئ اهلــوى 
ــة«، وحــذف كذلــك عبــارة »بهــذا اذلوق الشــفيف  اهلــوى« مــن خطبتــه »يللــٌة ثمنهــا اجلنَّ
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ــفيف  ــذا اذلوق الش ــه به ــت قدرت ــا جلَّ ــول ربن ــك يق ــوهل: » ذلل ــن ق ــف« م ــسِّ اللطي واحِل
ــاراٍت  ــن عب ــك م ــر ذل ــاس«، إىل غ ــن اإلحس ــو دي ــن ه ــذا ادلي ــأنَّ ه ــف ب ــسِّ اللطي واحِل

ســيأيت بيانهــا يف حملِّهــا.

والســؤال اذلي يطــرح نفســه وُيــريض خصمــه، ملــاذا حــذف رســان هــذه العبــارات   
ــا؟! ــه عنه ــع دفاع م

قال رسان: »ملاذا حنذفها؟، أنتخلى عن الصواب من أجِل أنَّ هنالك َمن ال يفهم؟« أ. هـ  

ــا فعــاَم حذفهــا؟ وإذا اكنــت باطلــة فعــاَم دافــع عنهــا؟ وأظــنُّ أنَّ  إذا اكنــت صوابً  
هــذا الوجــه اكٍف يف كشــف احنرافــه وبيــان حــاهل وخذلنــه.

ــارة »شــنقها اهلل يف  ــق بهــا، ويه عب ــارة األوىل، ومــا يتعلَّ وســنبدأ أيُّهــا األخــوة بالعب  
مقطعــه اذلي قــال« دفــع ابلهتــان حــول عبــارة: شــنقها اهلل ربُّ العاملــن« 

ذكــر يف عبــارة: »شــنقها اهلل ربُّ العاملــن« أنَّ الشــنق مــن آحــاد اخلنــق وأنَّ اخلنــق ورد   
ــوت  ــزع امل ــه يف ن ــه خنق ــٍل d يف داعء اهلل y أن ينق ــن جب ــاذ ب ــث مع يف حدي

قــال رســان: »والشــنق مــن آحــاد اخلنــق، فــكلُّ شــنٍق خنــٌق وليــس كلُّ خنــٍق شــنًقا، وقــد أخــر معــاٌذ   
d عــن هللا ـ جــلَّ وعــا ـ ابخلنــق ســياق موتــه dمطعــوًن، أي: ُمصــااًب ابلطاعــون، فكانdيقــول: »اْخنـُْقــِي 

َخنـَْقــَك فـََوِعزَّتِــَك ِإّنِ أَلُِحبُّــَك«« أ.هـــ

وعليــه فيكــون  رســان مــا تكلَّــم إل بمــا تكلَّــم بــه الصحــايب اجلليــل معــاذ بــن   
ــه. ــن نفس ــااًع ع ــع دف ــذا املقط ــره يف ه ــا ذك ــة م ــذا خاص ــل d، ه جب

ــر  ــم يذك ــنق ول ــة الش ــه ىلع لفظ ــه لكَّ ــل تعليق ــان جع ــول: إنَّ رس ــه نق ــرد علي ولل  
الســياق  اكمــًا، واذلي يــدلُّ ىلع ســقوِط كامــه إذ اإلســاءة ليســت يف اللفظــة وحدهــا، نعــم 

اللفظة فيها اإلساءة لكن ليست اللفظة وحدها، وإنَّما يف السياق بأكمله حيث  
ــا أمَّــة متــردت جبروهتــا وقوهتــا علــى أمــر هللا ربِّ العاملــن مــدَّ هللا ربُّ العاملــن هلــا  يقــول رســان: » فأيُّ  

ــد  ــذا يؤكِّ احلبــل رويــًدا رويــًدا مثَّ شــنقها حببلهــا، شــنقها هللا ربُّ العاملــن حببلهــا« هك

ــة متــردت جبروهتــا وقوهتــا علــى أمــر هللا ربِّ العاملــن مــدَّ هللا ربُّ العاملــن هلــا  ــا أمَّ قــال رســان: » فأيُّ  
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هـــ أ.  العــذاب«  ســوء  وســامها  حببلهــا  العاملــن  ربُّ  هللا  شــنقها  حببلهــا،  شــنقها  مثَّ  رويــًدا  رويــًدا  احلبــل 

فلماذا اقتر هذا املراوغ ىلع لفظة »شنقها اهلل« وترك بايق السياق؟!  

ألنَّــه وجــد حــال حبثــه اجلديــد لفظــة »خنــق« يف حديــث معــاذ d فــأراد أن جيعــل   
مناســبة بــن اللفظــن وباتلــايل يكــون قــد خــرج منهــا، ولــن يســتطيع ذلــك، فإنَّنــا نطالب 

ــاآليت:  )1( ــان اآلن ب رس

ــل  ــه يمــدُّ لألمــة املتمــردة احلب ــار عــن اهلل رب العاملــن بأنَّ )1( كيــف يصــحُّ اإلخب  
ــه؟  ــا ديلل ــوٍع؟ وم ــن أيِّ ن ــذا؟ وم ــٍل ه ــأيُّ حب ــًدا؟ ف ــًدا روي روي

)2( كيــف يصــحُّ اإلخبــار عــن اهلل رب العاملــن بأنَّــه شــنق األمــة املتمــردة حببلهــا؟   
ــنق اكن  ــل ىلع أنَّ الش ــا ادليل ــه؟ وم ــا صفت ــنق وم ــة الش ــا كيفي ــك؟ وم ــل ىلع ذل ــا ادليل م

ــل؟  ــاٍع حص ــصٍّ ورَد؟ أم إلمج ــل نل ــل؟ ه ــنق باحلب ــد بالش ــاَم اتلأكي ــل؟ وع باحلب

 أنَّــه منضبــٌط بالضابط 
َّ

)3( أنَّ اإلخبــار عــن اهلل y وإن اكن غــر توقيــيٍّ يف اللفــِظ إل  
ــا يليــق أْن ُيْــرَب عــن اهلل y بــه، كمــا ســبق ذكــر كام  الــرشيعِّ حيــث يكــون إخبــاًرا عمَّ
اس ـ رمحــه اهلل ـ يف تعليقاتــه ىلع الواســطية، فقــد قــال ـ رمحــه  العامــة حممــد خليــل هــرَّ
اهلل ـ : » بــاب اإلخبــار أوســع هــذه األبــواب فــإذا اكن اإلخبــار بمعــًى صحيــح لــم ُينـْـَف يف 
الكتــاب والســنة وثبــت جنســه يف الكتــاب والســنة وإن لــم يثبــت مفــرده فإنَّــه ل بــأس أن 

ُيْــرَب عــن ذلــك « أ . ه 

فرشطــه أن يكــون بمعــًى صحيــح لئــق بــاهلل ـ ســبحانه وتعــاىل وأن يثبــت جنســه   
ــف  ــن وص ــو م ــا ه ــًدا مم ــًدا روي ــدُّ هل روي ــل وامل ــنق باحلب ــل الش ــنة، فه ــاب والس يف الكت

ــه؟  ــن اهلل ب ــرَبُ ع ــق أْن ُيْ ــوق، يلي ــان املخل اإلنس

ــًدا، ليــس لفظــة »الشــنق«  ــًدا روي ــدُّ هل روي ــل وامل ــدُّ باحلب ــل وامل ــل الشــنق باحلب فه  
ــن  ــة م ــاءت يف رواي ــي ج ــق« ال ــة »اخلن ــن لفظ ــا وب ــط بينه ــاول أن يرب ــي ح ــا ال وحده

d ــٍل ــن جب ــاذ ب ــث مع ــِه يف حدي ــض ُطرقِ ــث وبع ــذه األحادي ــات ه رواي

ــًدا ممــا هــو مــن وصــف اإلنســان  ــًدا روي فهــل الشــنق باحلبــل واملــدُّ باحلبــل واملــدُّ هل روي
ــم ــاٌن عظي ــه؟ ســبحانك هــذا بهت ــرَبُ عــن اهلل ب ــق أْن ُيْ املخلــوق، يلي
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َِصُر )11(﴾ ]الشورى:11[. ِميُع ابلْ ٌء َوُهَو السَّ واهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ يقول : ﴿لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ

ــض  ــي ورد يف بع ــل وال ــايب اجللي ــل dالصح ــن جب ــاذ ب ــة مع ــتدلهل بقص ــا اس وأمَّ  
ِحبُّــَك«؛ فهــذا مــردوٌد عليــه بــردوٍد:

ُ َ
تِــَك إِينِّ أل ُطِرقهــا »اْخنُْقــِي َخنَْقــَك فَوَِعزَّ

)1( أنَّ هــذا األثــر مثلــه ل يقــوى ىلع إثبــات مــا ُذِكــَر مــن لفظــِة اخلنــق، ألنَّ مــدار   
احلديــث ىلع شــهر بــن حوشــب وقــد اضطــرب فيــه ســنًدا ومتنًــا، وشــهر بــن حوشــب فيــه 

ــد أهــل العلــم ومعلــوم. اختــاف كثــر كمــا هــو معــروٌف عن

ــل خلــت منهــا  ــق«، ب ــر ليــس فيهــا لفظــة »اخلن ــات األث ــًرا مــن رواي ــإنَّ كث )2( ف  
تماًمــا، ممــا يُشــكك يف ثبوتهــا.

)3( الُطــرق األخــرى مــن غــر طريــق شــهر بــن حوشــب ل ختلــو طريــق منهــا مــن   
ــٍف. ضع

فهل بعد هذا نثبت هذه اللفظة؟

ولــو اســتطردت يف ذكــر الروايــات والُطــِرِق ونقدهــا لطــال املقــام، ولكــيِّ اختــرت   
ــام. ــب املق ــاًرا يناس اختص

وأخــًرا: فقــد ُســئل الشــيخ عبــد العزيــز الراجــي ـ حفظــه اهلل ـ عــن اإلخبــار عــن   
ــذا ــاىل ـ به اهلل ـ تع

ــة تمــردت جبربوتهــا وقوتهــا ىلع  يقــول الســائل: خطيــب يطــب ويقــول: » فأيُّمــا أمَّ  
ــمَّ شــنقها حببلهــا«  ــًدا ث ــًدا روي أمــر اهلل ربِّ العاملــن مــدَّ اهلل ربُّ العاملــن هلــا احلبــل روي

ــنق هلل؟ ــبة الش ــوز نس ــل جي ه

الشيخ: ل ما يصح، هذا الكام ل يليق.  

ــة فاشــلة  ــارة حماول ــربر نلفســه يف هــذه العب ــة رســان أن ي ــنَّ أنَّ حماول وبهــذا يتب  
ــن اهلل  ــار ع ــاىل يف اإلخب ــم اهلل تع ــح رمحه ــلف الصال ــن الس ــا ورد ع ــد بم ــه أن يتقيَّ وعلي
ــإن اإلنســان ينبــي أن  ــا ف ــك ليــس توقيفيًّ ــا، وإن اكن ُمفــرد ذل ـ ســبحانه وتعــاىل ـ جنًس

ــن : ــط بضابط ينضب
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الضابط األول: أن يكون املعى معًى صحيًحا يصح اإلخبار عن اهلل y به.  

sوالضابــط اثلــاين: أن يكــون جنــس ذلــك وارًدا يف كتــاب اهلل ويف ســنَّة رســول اهلل  
ــن.    ــه أمجع ــد وىلع آهل وأصحاب ــوهل حمم ــد اهلل ورس ــارك ىلع عب ــلَّم وب ــى وس وص


