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 .  كان اهلل تعالى له................  أبي عبد اهلل محمد بن عبد الحميد : من

 .وفقه اهلل ونفع به................. ........................... أخيه  :إلى 

 : بعدأما سالم عليكم، 

ورجوعك إليه    ،على الحق   -أخي -  بوقوفك  ؛ فرحتي  مبلغو  ،كم كانت سعاديت

   .- فالحمد هلل تعالى يف األولى واآلخرة-  وما ذاك إال بتوفيق اهلل لك !بعد حقب

أهل العلم والفضل السلفيين ما  ام من  ئ كيف غاب عن ف -والقول قولك-  نعم أخي 

الكتاب هذا  العقيم-   يف  طوام    -اللطيم  مهلكاتمن  دليل  ،موبقات  عن    ، عاريات 

كتاب يعترب حكومات المسلمين    ،مغايرات لشواهد الوجود  ،مخالفات للعقل السليم

والقول بجواز    ،رقة والشتات إلى الف    - هداه اهلل-   يدعو فيه صاحبه  - اوباطن   ا ظاهر  -  كافرة

ذات    -.. .ة والتحريريةالقطبية واإلخوانية والتبليغي  : الجماعات المنحرفة عن الصراط-   دد الفرقتع

و اإلمامة  -البدعية-  اإلماراتالبيعات  أحكام  عليها  بلوازمها-   يسحب  أتباعها  ، -ويلزم 

ومن نحى    -(1)صالح الصاوي  :أعني- وينقل لنا عن واحد من منظري الضالل واإلضالل

 . على دربهار سو ،نحوه

 
يف محدث الديار اليمنية يخفى عليك أخي قول العالمة الشييييق مقبل بن هادي الوادعي   وال  (1)

 صالح الصاوي حيث قال:

وقد أنف يف وقد تقدم أن تقسييييم المسيييلمين إلى جماعات يعترب بدعة من بدر العصييير،  »          

 =                                                                                                                   .تعدد الجماعات: القرضاوي
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 .وكذلك عبد الوهاب الديلمي، وعقيل المطري، وصالح الصاوي=         

سيعيد قد مات وماتت دعوته، فهم ال  ألن    ؛ا صيالح الصياوي: فهو خليفة سيعيد حو فأم

 ينفخون الشخص إال إذا كان معهم ويحتاجون إليه.

 ك، فاتق اهلل.ي ستموت، وستموت كتبك، وتموت دعوتفيا صالح الصاو

ا، فما هذا البالل الذي حصيييل لك ! «  فضييياون ونصييياون » فقد كنت أعرفك رجال  صيييالح 

 .(67ص)

ا   أيض  الوقال  هذه  على  تموت  أن  »فإياك  المسلمين!!!  :  كلمة  تفريق  إلى  تدعو  حالة، 

ا وأحزاب ا   ؛ وتشتيت شملهم!!! وتنفذ مخططات أمريكا  »فضاون «  ألهنم يريدون أن نبقى شيع 

 (. 102ص)« صاونون

ا    ؛: »وسييتموت هذه الاهات، كما ماتت كتب سييعيد حو  -رحمه اهلل تعالى-  وقال أيضيي 

ب صيالح الصياوي التي خدمت أفكار خدمت أفكار اإلخوان المسيلمين، وسيتموت كت  التي

 .(163للعالمة الشيق مقبل الوادعي ص) «»فضاون ونصاون« اإلخوان المسلمين

للشيييق عبد الرازق بن   «السييديد يف الرد على من أنكر تقسيييم التوحيد»القول   ويف كتاب

 ؤلف: قال الم( حاشية 28ص)  -وفقهما اهلل تعالى- وتقديم الشيق الفوزانعبد المحسن البدر 

»الثوابت والمتغيرات يف مسيييرة العمل اإلسييالمي    وهبذا يعلم فسيياد ما قرره مؤلف كتاب » 

: فإن هذا التقسيييم اصييطالحي، الهد   ( 154ص) ول  د. صييالح الصيياوي حيث يق   « المعاصيير 

سيمال اصيطالحية للعلوم...  منه تقريب القضيية وتنظيم دراسيتها، كما اصيطلن أهل العلم على أ 

اّحة يف االصيييطالح، وليسيييت هناك حدود فاصيييلة بين ما يدخل يف توحيد  وعلى هذا فال مشييي

يدخل يف توحيد األسيمال والصيفات بل إن  الربوبية، وبين ما يدخل يف توحيد األلوهية، وبين ما  

 متبعة. هذا التقسيم ابتدال على هذا النحو لم يرد به فيما نعلم آية محكمة أو سنة  

 لفاظ والمباين.األبعاين، وليس والعربة كما يقولون بالمقاصد والم

هذا.. وإن كان تتابع أهل العلم على اسييتخدام هذا التقسيييم واسييتقراره عرب قرون طويلة  
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  «عليه جزل من الااث السييييلفي، فينبغي قبوليه على أن ال يكون يف ذاتيه معقيد والل وبرال يج

 .ىانته

ا اصيييطالحي ا، وليس حقيقه-  أصيييلحه اهلل- فجعل مأخوذة    ة شيييرعية،ذا التقسييييم تقسييييم 

 .االستقرال لنصوص الكتاب والسنةوبالتتبع 

ين من يتصيييد  لتوجيه  »وليسيييت هناك حدود فاصيييلة ب :بل تماد  يف الباطل عندما قال

ا فاصيلة بين أننه يف نفسيه كما يصيّرح  أمسييرة العمل اإلسيالمي المعاصير، مع   ه ال يعر  حدود 

 ار التوحيد الثالثة.أنو

العمل اإلسييالمي أشييد من أن ينشيير بين أهل اإلسييالم أن أقسييام    وأي جناية على مسيييرة

 التوحيد ليست من الثوابت.

ا الوالل والربال، وأهنيا لم يرد هبيا آيية محكمية أو سيييينية وليسييييت من األمور التي يعقيد عليهي

 متبعة.

 وأنه ليس هناك حدود فاصلة بين هذه األقسام.

 احة يف االصطالح. مور اصطلن عليها بعض أهل العلم، وال مشأ وأهنا 

أليس يف هذا خلخلة للصيف، وتوهين لالعتقاد، وتقليل من شأن التوحيد، فاهلل المستعان  

  .الوكيل وهو حسبنا ونعم

 .انتهى «يف الكتاب المذكور أخطال عديدة من هذا الجنس ليس هذا موطن بياهنا و

 توحيد ما يسمى بييي  أعني-  بزعمهم توطئة إلدخال النور الرابع ولعل هذا الكالم كان  قلت:

  .-«الحاكمية»

»ال    دام أن فهذا التقرير يفسييين المجال لكل دجال أن يدخل ما شيييال يف أي وقت شيييال ما 

  «.مشاحة يف االصطالح

و  ا وكأن أمر المصيطلحات يف شيريعتنا سياومة لكل من هب ودب ودرو، وما أكثر الدع

واحيدة صييييحيحية، موافقية لصييييحين بيل بينية   -ال أقول بينيات واضييييحية- معهيا إلىالتي تحتياو  
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واهلل زال هبيا الرييب،  دفع هبيا الشييييكوك، وي  درأ هبيا اإليهيام، وتي  المنقول أو صييييرين المعقول، يي  

 غالب على أمره، والحمد هلل على كل حال.

كتابه تسمية  على  التعليق  والمتغيرات...»  ويف  صا   «الثوابت  العالمة  فوزان قال  بن  لن 

تعالى-  الفوزان اهلل  يقول   :-حفظه  من  ا  أخير  نسمع  »إن »صرنا  ثوابت   :  إلى  ينقسم  الدين 

العلم، ألن دين اهلل كله ثوابت   كالم أهل« وهذه عبارة ال وجود لها فيما نعلم يف  ومتغيرات 

تبدل وال تغير  ما أكمل اهلل به الدين، واستقرت به األحكام، فال   إال بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  فما تويف رسول اهلل

 أن يبدل أو أن  ملسو هيلع هللا ىلصعليها، وليس ألحد صالحية بعد الرسول    األرض ومن إلى أن يرث اهلل

مْ  َلك  َأْكَمْلت   اْلَيْوَم   ﴿ تعالى:  اهلل  قال  َوَأْتَمْمت  يغير،  ْم  ِدينَك  م      َلك  َوَرِضيت   نِْعَمتِي  ْم  َعَلْيك 

 .(3« اآلية)»الماودة سورة اإِلْسالَم ِدين ا ﴾ 

فال يغير منه شيل، وال يزاد   ،ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  خصه وعزاومه قد استقر وثبت بعد وفاةن بر  فالدي

َيْأتِيِه اْلَباطِل  مِن ْن َحكِيٍم َحِميٍد ﴾     َبْيِن َيَدْيهِ  فيه، وال ينقص منه: ﴿ اَل  َوال مِْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ

 .(42« اآلية)»فصلت سورة

الكلمة  والمتغيرات   وهذه  طلبة ال   «»الثوابت  بعض  ألسنة  على  تجري  ربما   تي  العلم 

معي تتوافق  ال  التي  األحكام  بعض  تغيير  محاولة  يف  األهوال  أصحاب  رغباهتم   ستغلها 

َماَوات  َواألَْرض    َوَلِو اتََّبَع اْلَحق    فيها: ﴿  لىتعا وأهواوهم، التي قال اهلل ْم َلَفَسَدِت السَّ َأْهَواله 

 (. 71) « اآليةون المؤمن» سورة  َوَمن فِيِهنَّ ﴾

الكلمة لهذه  كان  الطلبةا -  وإن  بعض  يقولها  قد  فهم   -لتي  محمل صحين،  يريدون   من 

آلخر حسبما  اجتهاد المجتهد قد يتغير من حين اجتهادات العلمال فيما لم يرد فيه نص، فإن  

 يظهر له من األدلة يف كل وقت ويف حق كل نازلة. 

وهذا  : »ذاك فيما قضينا  جتهاده يف قضية ميراث لما اختلف ا  -رضي اهلل عنه-  وقد قال عمر

 «.فيما نقضي 

هلل وقد  ا واجتهاد المجتهد إنما هو رأيه، وال يقال: أنه هو حكم اهلل، بل قد يوافق حكم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص يخالفه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهلل
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واهلل    ، له  -يم المنحرفين عن النهج القو-   ك من تقديم بعض الدعاةين عجبَ أولم يفج

 . العاصم

على هاتيك تعالى الهادي  وأدعوك لشكر اهلل    ،ين سعاديت برجوعك للحق أكرر تدو

 .وزوال تلكم الغمة  ، النعمة

و   لما  منك تصميمك وحرصك على هداية إخوانك  إليه فِّ وأعجبني  فاهلل    ،قت 

   .يف العمل  ا وتوفيق   ،يف القول  االمسؤول أن يرزقنا وإياك صدق  

 . على كلمة سوال -الف الموافق والمخ-  ان قلوبنا جميع  وأن يجمع بي

 . ونصن الخلق ،على الحق  امتعاونين جميع  

 . داعين لوالة أمورنا بالتوفيق للخير والعمل به 

 . ولعامة المسلمين بالهداية والرشد 

 . ثباتوألنفسنا بال

 . وإلخواننا بالتوفيق إليه 

 
متى ثبت   يير واجتهادات المجتهدين ال تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات، ألهنا كلها قابلة للتغ

التبديل، فيجب على طلبة   ام اهلل ودينه فإهنا ال تقبل التغيير وال أهنا مخالفة للدليل، أما أحك

يتحفظوا يف   الباطلة، ألهنم   كالمهم وال يدعوا فيه مجاال  ألهل العلم أن  األهوال والنزعات 

 الدين.  يتكلمون بلسان العلمال ويحتج بقولهم يف أمور

للع الجميع  اهلل  على  وفق  اهلل  وصلى  الصالن،  والعمل  النافع  محمد لم  آله   نبينا  وعلى 

 [.   من هنا  « والنقل ]وصحبه

http://www.sahab.net/home/index.php?Site=News&Show=641
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 . واهلل يرعاكم 

 مد وعلى آله وصحبه أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا مح

 . د هلل رب العالمينوالحم

 

 كتبه 

 الفقير إلى عون مواله 

 أبو عبد اهلل 

 محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة 

 م 2003/ 26/7- هي26/5/1424يف: 

 

 

 


