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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــن ،الرمحــن الرحيــم ،مالــك يــوم ادليــن ،يهــدي مــن يشــاء إىل
ً
ً
ـا ُ
وي ِضــل َمــن يشــاء عــدل ،وصــى اهلل ىلع املبعــوث رمحــة للعاملــن،
الــراط املســتقيم فضـ
ُ
الغـ ِّ
ـر امليامــن ،اذليــن أنعــم اهلل
الشــارح هلــا الــراط املســتقيم ،وريض اهلل عــن أصحابــه
عليهــم فجعلهــم رأس ســبيل املؤمنــن

وبعد:
فلقــد قــام حممــد ســعيد رســان ـ كــى اهلل َّ
بمحــاوالت فاشــل ٍة بائســ ٍة يف
رشه ـ
ٍ
َّ
َّ
اتلربيــر نلفســه يف عــدة عبــارات أســاء فيهــا األدب مــع اهلل ـ عـ َّ
ـز وجــل ـ فأنزل عــدة مقاطع
ـد ِّوخ اهلل ُّ
متتابعـة بالعناويــن اتلايلــة« :دفــع ابلهتــان حــول عبــارة يُـ َ
رب العاملــن املرشكــن»،
ٍ
ِ
« دفــع ابلهتــان حــول عبــارة شــنقه اهلل ُّ
رب العاملــن» « ،دفــع ابلهتــان حــول عبــارة :اذلوق
الشــفيف واحلـ ُّ
ـس اللطيــف» « ،دفــع ابلهتــان حــول إضافــة اللســان إىل اهلل تعــاىل»« ،دفــع
ِ
ابلهتــان حــول عبــارة :فيواطــئ اهلــوى اهلــوى».
ً
َّ
َّ
وبــدل مــن أن يــؤوب رســان ويرتاجــع عــن عباراتــه يف وصــف اهلل ـ عــز وجــل ـ

واإلخبــار عنــه بغــر الالئــق بمــا لــم يــرد يف الكتــاب حرفــه وال يف الســنة لفظــه وال ىلع
طريقــة الســلف رشحــه ،صــار جيــادل ويــراوغ ويلبِّــس ويدافــع عــن شــخصه ال عــن دينــه،

دائمــا َّ
ـورط  ،وهــذا شــأن املخــذول ً
ـورط وتـ َّ
 2فتـ َّ
لمــا فشــل يف إجيــاد تربيــر تلجاوزاتــه بقاعــدة
َّ
مــن قواعــد الســلف أو تعبــر مــن كالم األئمــة أو ســياق يتعلــق بــه وضــع قاعــدة جيــد
ً
ً
نلفســه بــه حمــا عنــد أتباعــه وموطنــا عنــد متعصبيــه حــى تبــى ماكنتــه غــر مهــزوزة
وصورتــه غــر مطموســة ،فأوجــد قاعــدة ويه اللجــوء إىل املعــاين اللغويــة واملفــردات العربيــة
عــى أن جيــد بــن معامجهــا معـ ً
ـى يســتغله ،فــراح يــأيت بــي ٍء مــن هــذا ويش ٍء مــن هــذا

فــإذا وجــد يف طريقــه معـ ً
ـى ينضــاف ال يريــده هــو بــره غــر مأســوف عليــه ،ولــن ســأتله
َْ
ـم فعلـ َ
لـ ّ
ـاء الْ ِفتْنَ ـ ِة َوابْت َغـ َ
ـت هــذا؟ قــال بلســان احلــال ﴿ابْت َغـ َ
ـاء تأ ِوي ِل ـ ِه﴾  ،واذلي ينبــي أن
ِ
ِ
ً
تعرفــه أيُّهــا املتعالــم وتتعلمــه أيُّهــا ابلــايغ أنَّــه ليــس لك مــا صـ َّ
ـح لغــة يصــح نســبته إىل
َّ
اهلل ـ عـ َّ
ـز وجــل ـ إذ الطريــق إىل ذلــك مصــون باتلوقيــف وبمــا يليــق ممــا شــهد بــه الســلف
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ُّ
َّ
y
وتلفظــوا بــه ،وليــس لك مــن احنــرف يف نســبة يشء إىل اهلل يلجــأ إىل اللغــة.
قــال العالمــة حممــد خليــل هـ َّ
ـراس ـ رمحــه اهلل ـ يف رشح الواســطية « :بــاب اإلخبــار
ُْ َ
أوســع هــذه األبــواب فــإذا اكن اإلخبــار بمعـ ً
ـى صحيــح لــم ينــف يف الكتــاب والســنة وثبــت
جنســه يف الكتــاب والســنة فإنَّــه ال بــأس أن ُيْـ َ
ـر عــن ذلــك» أ 
 .ـه
ـد ِّوخ اهلل ُّ
وقــد ســبق وبيَّ َّنــا احنرافــه ومراوغتــه حــول عبــارة «يُـ َ
رب العاملــن املرشكني»

ـذ ٍب عليهــم وىلع الرشيعــة وتقعيــده لقواعــد
ـر نلصــوص العلمــاء وكـ ِ
ومــا قــام بــه مــن بـ ٍ

باطلــة مــع تناقضــه يف االســتدالل ،وهــذا أوضحنــاه باألدلــة.

َّ
وأما هذه املقاطع ابلاقية فلنا معنا عدة وقفات:
ً َّ
ِّ
أول :Ŵأن تلــك اإلســاءة مــن الرجــل يف وصــف رب العاملــن واإلخبــار عنــه بمــا ال
ُ َّ
ْ
أعلـ َ
ورد عليــه فيهــا منــذ مــدة طويلــة تقــارب العــرة أعــوام تقريبًــا كمــا
ـم بهــا
يليــق قــد ِ
أخــر هــو عــن نفســه بذلــك.

قــال رســان« :كل مــا أيخذونــه ممــا يقولــون أنَّــه مــن األخطــاء ومــن املؤاخــذات منشــور مــن سـ ِ
ـنة
ٌ
مثـ ٍ
ـان وألفــن» أ .ه ـ
ٍّ ُ
ُّ ِّ
َ
حق وهدى؟
عالم لم يَ ُرد ويبي منذ هذه الفرتة إن اكن ىلع
والسؤال:
وأين دفع ابلهتان عن هذه العبارات طيلة هذه ُ
المدة؟

ٌ َّ
أن الرجــل عظيــم ابلهــت والفــراء ىلع اآلخريــن ،فكيــف يصــر ىلع َّ
ابلهاتني
ومعلــوم
َّ
ـورط ،لكــن َّ
هــذه املــدة لكهــا؟! إل أنَّــه متـ ٌ
لمــا رأى ســقوطه وانتشــار هــذه األشــياء صــار

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

الرجــل عــن نفســه.

ً
ً
َّ
ثانيــا :ممــا يــدل ىلع بطــان دفاعــه عــن نفســه وأنــه ليــس مقبــول ـ أي هــذا ادلفــاع

ـر مــن هــذه العبــارات ،فحــذف عبــارة «فقــال هلــم بلســان املقــال
ـ قــام الرجــل حبــذف كثـ ٍ

بعــد لســان احلــال» مــن خطبــة «مدنيــة اإلنســان»  ،وحــذف كذلــك عبــارة «فيواطــئ اهلــوى
ٌ
َّ
اهلــوى» مــن خطبتــه «يللــة ثمنهــا اجلنــة» ،وحــذف كذلــك عبــارة «بهــذا اذلوق الشــفيف
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َّ
واحل ِّ
ــس اللطيــف» مــن قــوهل « :ذللــك يقــول ربنــا جلــت قدرتــه بهــذا اذلوق الشــفيف
ِ
َّ
ِّ
ـارات
وا ِ
حلــس اللطيــف بــأن هــذا ادليــن هــو ديــن اإلحســاس» ،إىل غــر ذلــك مــن عبـ ٍ
ِّ
ســيأيت بيانهــا يف حملهــا.
والســؤال اذلي يطــرح نفســه ُ
ويــريض خصمــه ،ملــاذا حــذف رســان هــذه العبــارات

مــع دفاعــه عنهــا؟!

أجل َّ
قال رسالن« :ملاذا حنذفها؟ ،أنتخلى عن الصواب من ِ
أن هنالك َمن ال يفهم؟» أ .هـ

ُّ َّ
ـام حذفهــا؟ وإذا اكنــت باطلــة فعـ َ
إذا اكنــت صوابًــا فعـ َ
ـن أن
ـام دافــع عنهــا؟ وأظـ

اكف يف كشـ�ف احنرافـ�ه وبيـ�ان حـ�اهل وخذالنـ�ه.
هـ�ذا الوجـ�ه ٍ
َّ
وســنبدأ أيُّهــا األخــوة بالعبــارة األوىل ،ومــا يتعلــق بهــا ،ويه عبــارة «شــنقها اهلل يف
مقطعــه اذلي قــال» دفــع ابلهتــان حــول عبــارة :شــنقها اهلل ُّ
رب العاملــن»
َّ
َّ
ذكــر يف عبــارة« :شــنقها اهلل ُّ
رب العاملــن» أن الشــنق مــن آحــاد اخلنــق وأن اخلنــق ورد
جبــل  dيف داعء اهلل  yأن خينقــه خنقــه يف نــزع املــوت
يف حديــث معــاذ بــن
ٍ
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ـكل شـ ٍ
كل خنـ ٍـق شــن ًقا ،وقــد أخــر معــاذٌ
ـنق خن ـ ٌق وليــس ُّ
قــال رســان« :والشــنق مــن آحــاد اخلنــق ،فـ ُّ
ـاب ابلطاعــون ،فكانdيقــول« :ا ْخنـُْقـ ِـي
 dعــن هللا ـ جـ َّ
ـل وعــا ـ ابخلنــق ســياق موتــه dمطعـ ً
ـون ،أيُ :مصـ ً
ِ
ـك»» أ.ه ـ
ـك إِِّن َل ُِحبُّـ َ
ـك فـََو ِع َّزتـ َ
َخنـَْقـ َ
َّ
َّ
وعليــه فيكــون رســان مــا تكلــم إال بمــا تكلــم بــه الصحــايب اجلليــل معــاذ بــن
ً
دفــاع عــن نفســه.
جبــل  ،dهــذا خالصــة مــا ذكــره يف هــذا املقطــع

َّ
َّ
وللــرد عليــه نقــول :إن رســان جعــل تعليقــه لكــه ىلع لفظــة الشــنق ولــم يذكــر
ً
ُّ
ـقوط كالمــه إذ اإلســاءة ليســت يف اللفظــة وحدهــا ،نعــم
الســياق اكمــا ،واذلي يــدل ىلع سـ ِ
َّ
اللفظة فيها اإلساءة لكن ليست اللفظة وحدها ،وإنما يف السياق بأكمله حيث
يقــول رســانُّ « :
رب العاملــن هلــا
رب العاملــن مـ َّـد هللا ُّ
فأيــا َّأمــة متــردت جبربوهتــا وقوهتــا علــى أمــر هللا ِّ
ِّ
رب العاملــن حببلهــا» هكــذا يؤكــد
احلبــل روي ـ ًدا روي ـ ًدا مثَّ شــنقها حببلهــا ،شــنقها هللا ُّ
قــال رســانُّ « :
رب العاملــن هلــا
رب العاملــن مـ َّـد هللا ُّ
فأيــا َّأمــة متــردت جبربوهتــا وقوهتــا علــى أمــر هللا ِّ
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رب العاملــن حببلهــا وســامها ســوء العــذاب» أ .ه ـ
احلبــل روي ـ ًدا روي ـ ًدا مثَّ شــنقها حببلهــا ،شــنقها هللا ُّ
فلماذا اقترص هذا املراوغ ىلع لفظة «شنقها اهلل» وترك بايق السياق؟!

َّ
ألنــه وجــد حــال حبثــه اجلديــد لفظــة «خنــق» يف حديــث معــاذ  dفــأراد أن جيعــل
َّ
مناســبة بــن اللفظــن وباتلــايل يكــون قــد خــرج منهــا ،ولــن يســتطيع ذلــك ،فإننــا نطالب

رســان اآلن بــاآليت)1( :

َّ
ُّ
( )1كيــف يصـ ُّ
ـح اإلخبــار عــن اهلل رب العاملــن بأنــه يمــد لألمــة املتمــردة احلبــل
ً
ً
فأــي حبــل هــذا؟ ومــن ِّ
ُّ
ٍ
نــوع؟ ومــا ديللــه؟
أي
ا؟
روي�دـ
ا
روي�دـ
ٍ
َّ
ُّ
يص��ح اإلخب�اـر ع��ن اهلل رب العامل�ين بأن�هـ ش��نق األمـ�ة املتمــردة حببلهــا؟
( )2كي�فـ
َّ
مــا ادليلــل ىلع ذلــك؟ ومــا كيفيــة الشــنق ومــا صفتــه؟ ومــا ادليلــل ىلع أن الشــنق اكن
َ
َ
ٍّ
ٍ
إلمجــاع حصــل؟
نلــص ورد؟ أم
وعــام اتلأكيــد بالشــنق باحلبــل؟ هــل
باحلبــل؟

َّ
ـي يف اللفــظ َّإل أنَّــه منضبـ ٌ
أن اإلخبــار عــن اهلل  yوإن اكن غــر توقيـ ٍّ
ـط بالضابط
()3
ِ
ْ
ـارا َّ
أن ُيْـ َ
ـريع حيــث يكــون إخبـ ً
ِّ
ـر عــن اهلل  yبــه ،كمــا ســبق ذكــر كالم
عمــا يليــق
الـ
العالمــة حممــد خليــل هـ َّ
ـراس ـ رمحــه اهلل ـ يف تعليقاتــه ىلع الواســطية ،فقــد قــال ـ رمحــه
ُْ َ
اهلل ـ  « :بــاب اإلخبــار أوســع هــذه األبــواب فــإذا اكن اإلخبــار بمعـ ً
ـى صحيــح لــم ينــف يف
َّ
الكتــاب والســنة وثبــت جنســه يف الكتــاب والســنة وإن لــم يثبــت مفــرده فإنــه ال بــأس أن
ُيْ َ
�بر ع��ن ذل��ك » أ  .ـه
فرشطــه أن يكــون بمعـ ً
ـى صحيــح الئــق بــاهلل ـ ســبحانه وتعــاىل وأن يثبــت جنســه
ُّ
ً
ً
رويــدا ممــا هــو مــن وصــف
رويــدا
يف الكتــاب والســنة ،فهــل الشــنق باحلبــل واملــد هل
ْ
أن ُيْ َ ُ
ــر عــن اهلل بــه؟
اإلنســان املخلــوق ،يليــق
ُّ
ُّ
ـدا رويـ ً
ـد هل رويـ ً
ـدا ،ليــس لفظــة «الشــنق»
فهــل الشــنق باحلبــل واملــد باحلبــل واملـ

وحدهــا الــي حــاول أن يربــط بينهــا وبــن لفظــة «اخلنــق» الــي جــاءت يف روايــة مــن
روايــات هــذه األحاديــث وبعــض ُ
جبــل d
بــن
معــاذ
حديــث
يف
ه
ــ
ق
ر
ط
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ُّ
ـدا رويـ ً
ـد هل رويـ ً
ـدا ممــا هــو مــن وصــف اإلنســان
فهــل الشــنق باحلبــل واملــد باحلبــل واملـ
ْ
ٌ
أن ُيْـ َ ُ
ـر عــن اهلل بــه؟ ســبحانك هــذا بهتــان عظيــم
املخلــوق ،يليــق
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َّ

َّ

َْ َ
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َ ْ

َ ْ ٌ ََُ

َّ

ُ َْ

ُ

صري ([ ﴾)11الشورى.]11:
واهلل ـ عز وجل ـ يقول ﴿ :ليس ك ِمث ِل ِه شء وهو الس ِميع ال ِ

َّ
وأمــا اســتدالهل بقصــة معــاذ بــن جبــل dالصحــايب اجلليــل والــي ورد يف بعــض
َ َْ َ َ
ُْْ
َ ِّ َ ُ ُّ َ
ٌ
ُ
ــي خنقــك ف َو ِع َّزتِــك ِإن ل ِحبــك»؛ فهــذا مــردود عليــه بــردو ٍد:
ق
ط ِرقهــا «اخن ِ
َّ
َّ
أن هــذا األثــر مثلــه ال يقــوى ىلع إثبــات مــا ُذ ِكـ َ
ـر مــن لفظـ ِة اخلنــق ،ألن مــدار
()1
احلديــث ىلع شــهر بــن حوشــب وقــد اضطــرب فيــه سـ ً
ـندا ومتنًــا ،وشــهر بــن حوشــب فيــه
ٌ
اختــاف كثــر كمــا هــو معــروف عنــد أهــل العلــم ومعلــوم.
َّ
ـإن كثـ ً
ـرا مــن روايــات األثــر ليــس فيهــا لفظــة «اخلنــق» ،بــل خلــت منهــا
( )2فـ
ً
تمامــا ،ممــا يُشــكك يف ثبوتهــا.
(ُ )3
الطــرق األخــرى مــن غــر طريــق شــهر بــن حوشــب ال ختلــو طريــق منهــا مــن

ضعــف.
ٍ

فهل بعد هذا نثبت هذه اللفظة؟
والطــرق ونقدهــا لطــال املقــام ،ولكـ ِّ
ولــو اســتطردت يف ذكــر الروايــات ُ
ـي اختــرت
ِ ِ
ً
اختصــارا يناســب املقــام.
ـ
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وأخي ً
ـرا :فقــد ُســئل الشــيخ عبــد العزيــز الراجــي ـ حفظــه اهلل ـ عــن اإلخبــار عــن

اهلل ـ تعــاىل ـ بهــذا

يقــول الســائل :خطيــب خيطــب ويقــول « :فأيُّمــا َّ
أمــة تمــردت جبربوتهــا وقوتهــا ىلع
َّ
ـدا رويـ ً
رب العاملــن هلــا احلبــل رويـ ً
ـد اهلل ُّ
أمــر اهلل ِّ
ـدا ثـ َّ
ـم شــنقها حببلهــا»
رب العاملــن مـ
هــل جيــوز نســبة الشــنق هلل؟

الشيخ :ال ما يصح ،هذا الكالم ال يليق.

َّ َّ
ـن أن حماولــة رســان أن يــرر نلفســه يف هــذه العبــارة حماولــة فاشــلة
وبهــذا يتبـ
وعليــه أن َّ
يتقيــد بمــا ورد عــن الســلف الصالــح رمحهــم اهلل تعــاىل يف اإلخبــار عــن اهلل
ًّ
ً
توقيفيــا فــإن اإلنســان ينبــي أن
جنســا ،وإن اكن ُمفــرد ذلــك ليــس
ـ ســبحانه وتعــاىل ـ
ينضبــط بضابطــن :
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ً
الضابط األول :أن يكون املعىن ً
صحيحا يصح اإلخبار عن اهلل  yبه.
معن

َّ
ً
ـنة رســول اهللs
والضابــط اثلــاين :أن يكــون جنــس ذلــك واردا يف كتــاب اهلل ويف سـ
َّ
وصــى وســلم وبــارك ىلع عبــد اهلل ورســوهل حممــد وىلع آهل وأصحابــه أمجعــن.
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