رسالة إلى المتأثرين بالخطاب المفتوح
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن اهتدى هبداه .
اللهم اهدنا ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم  ،ربنا ال
تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب .
أما بعد فكنت شرعت يف كتابة نقد مطول على اخلطاب املفتوح الذي كتبه د  .سلمان
العودة ـ وفقين اهلل وإياه إلصابة احلق  ،والدعوة إليه ـ لبيان تناقضه  ،وعدم استقامته على
أدلة الكتاب والسنة  ،وخروجه عن املقاصد الشرعية  ،شكال ومضمونا  ،فدونت شيئا كثيا،
لكن خشيت أن يتأخر  ،فرأيت من املناسب أن أكتب هذه التعليقة املختصرة  ،واليت تشي
إىل عدد من مواضع اخللل يف اخلطاب املفتوح ؛ حىت اليغرت به من ال يعرف عواقب األمور
به  .سائال اهلل تعاىل أن يشرح صدري وصدر د .العودة للحق  ،ويعيذنا من شرور أنفسنا
ونزغات الشيطان  ،ومضالت الفنت  ،وأن جيمع أهل هذه البالد على احلق والتقوى ،
وحيفظهم من كل فتنة وبالء .
ولن أتحدث عن تفصيالت الخطاب ولكن عن بنائه وشكله فأقول وباهلل أستعين :
1ـ اخلطاب أشبه ما يكون بأنه ملتقط من جمموعة تغريدات تعرب عن أصحاب أهلها ـ بقطع
النظر عن كوهنا حقا أوباطال  ،صدقا أوكذبا ـ فهو جتميع وليس بتحرير  ،طغى فيه الرأي
الغوغائي على اخلطاب الشرعي  ،وامتزج فيه احلق بالباطل  ،وجتاوز الدالئل من الكتاب
والسنة وما عليه سلف األمة  .وهذا وصف اخلطاب على جهة اإلمجال  ،يدرك هذا من كان
له من العلم مشة .
2ـ أوجه لكل مؤمن هذا الرسالة  :آهلل أعلم أم سلمان العودة ؟ واجلواب قطعا ماذكره اهلل
اخلَبِي ) (ق ْل أَأَنْـت ْم أ َْعلَم أَِم اللَّه ) .
يف قوله تعاىل  ( :أََال يَـ ْعلَم َم ْن َخلَ َق َوه َو اللَّ ِطيف ْ

أرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوىل بكم أم سلمان العودة ؟ وجوابه القاطع قوله تعاىل ( :
ِِ
ي ِم ْن أَنْـف ِس ِه ْم )
النِ ي
َّب أ َْوَىل بِالْم ْؤمن َ
أرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرحم بكم أم سلمان العودة ؟ وجوابه القاطع قوله تعاىل( :
ِِ
ِ ِ
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ي َرءوف َرِحيم )
يم َح ِريص َعلَْيك ْم بِالْم ْؤمن َ
لََق ْد َجاءَك ْم َرسول م ْن أَنْـفسك ْم َع ِزيز َعلَْيه َما َعنت ْ
أرأيت أيها املؤمن لو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيا فقال  ( :افعل ) وقال العودة
َّ ِ
ين َآمنوا َال تـ َقدِّموا
 ( :ال تفعل ) فأليهما تمتثل ؟ وجوابه قطعا يف قوله تعاىل ( :يَا أَـي َها الذ َ
ي يَ َد ِي اللَّ ِه َوَرسولِِه ) .
بَـ ْ َ
ِ َّ ِ
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وتقدمي سنته ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بعد وفاته متعي ،قال تعاىل ( :فَـ ْليَ ْح َذر الذ َ
صيبـهم فِْتـنَة أَو ي ِ
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صيبَـه ْم َع َذاب أَلِيم ) .
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 3ـ بناء على ماذكر يف ( )2ماذا كان من املفرتض على الكاتب أن يصنع ؟
كان على الكاتب أن يوجه الناس إىل ماوجههم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا
استأثر السلطان  ،وظهرت منه املنكرات  ،بالصرب عليه  ،ال أن يهدد بالشعب ومظاهراته
وخروجه  ،وهذه طريقة أهل العلم املصلحي الناصحي  .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
اهلل ( جمموع الفتاوى  ( :)12 / 35وأما أهل العلم والدين والفضل فال يرخصون ألحد
فيما هنى اهلل عنه من معصية والة األمور وغشهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه ،كما قد
عرف من عادات أهل السنة والدين قدميا وحديثا ومن سية غيهم) .
وإليك طرفا من هذه األحاديث  ،فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما  :أن رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم  ، -قال  (( :من كره من أميه شيئا فليصرب  ،فإنه من خرج من السلطان
شربا مات ميتة جاهلية )) متفق عليه  .ويف صحيح مسلم عن َوائِ ِل بن حجر  -رضي اهلل
يد اجل ِ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ، -فَـ َق َال :
عف يي َ
عنه  ، -قَ َال َ :س َ
أل َسلَ َمة بن يَز َ

قامت َعلَْيـنَا أ َمَراء يَسألونَا َحقَّهم َ ،وميْنَـعونَا َحقَّنَا  ،فَ َما تَأْمرنَا ؟
يَا نَِ َّ
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ض عنه  ،ثَّ َسألَه  ،فَـ َق َال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َ ْ َْ (( : -

َّ
فإَّنَا َعلَْي ِه ْم َما محِّلوا َ ،و َعلَْيك ْم َما مح ْلت ْم )) وعن عبد اهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه ، -
قَ َال  :قَ َال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  (( : -إنـ ََّها َستَكون بَـ ْع ِدي أثـََرة َوأمور
ِ
ِ
ك ؟ قَ َال  (( :تـ َؤيدو َن احلَ َّق
ف تَأمر َم ْن ْأد َرَك ِمنَّا َذل َ
تـْنكرونَـ َها ! )) قالوا  :يَا رسول اهلل َ ،كْي َ
الَّ ِذي َعلَْيك ْم َ ،وتَ ْسأَلو َن اهللَ الَّ ِذي لَك ْم )) متفق َعلَْي ِه  .وعن أَيب هريرة  -رضي اهلل عنه ، -
اعة يف ع ْس ِرَك
ك َّ
قَ َال  :قَ َال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َ (( : -علَْي َ
الس ْمع َوالطَّ َ
ِ
ك )) رواه مسلم .
ك َ ،وأثـََرة َعلَْي َ
ك َوَمكَْره َ
َوي ْس ِرَك َ ،وَمْن َش ِط َ
وتبصر ـ أيها القارئ الكرمي ـ فيما رواه اآلجري يف الشريعة ( )373 / 1أن احلسن البصري
أيام يزيد بن املهلب قال  :وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوهتم  ،ويغلقوا عليهم أبواهبم  ،ث
قال  :واهلل لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاهنم صربوا ما لبثوا أن يرفع اهلل ذلك عنهم ،
وذلك أهنم يفزعون إىل السيف فيوكلون إليه  ،وواهلل ما جاؤوا بيوم خي قط  ،ث تال ( :
وتمت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ،
وما كانوا يعرشون )  .وتبصر كذلك فيما جرى لإلمام أمحد ـ وهو من هو يف الفقه واالتباع ـ
إذ يقول وهو يف األغالل قد محل على قول الكفر ـ وهو القول خبلق القرآن ـ ماذكره حنبل
عنه يف قوله  ( :اجتمع فقهاء بغداد فقالوا له  :إن األمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول
خبلق القرآن وغي ذلك وال نرضى بإمرته وال سلطانه  ،فناظرهم يف ذلك وقال عليكم
باإلنكار بقلوبكم وال ختلعوا يدا من طاعة وال تشقوا عصا املسلمي  ،وال تسفكوا دماءكم
ودماء املسلمي معكم  ،وانظروا يف عاقبة أمركم  ،واصربوا حىت يسرتيح بر أو يسرتاح من
فاجر  ،وقال ليس هذا بصواب  ،هذا خالف اآلثار ) .

فهل املنهج الذي سار عليه الكاتب يوافق األحاديث وماقرره علماء السنة ؟ كال  ،ولكن
يوافق الطريقة الغربية اليت تزعم أن السيادة لألمة  ،وأن هلا حق ممارسة الضغط على احلاكم
!! فسبحان اهلل أترتك سنة حممد صلى اهلل عليه وسلم لقول ضالل البشر !!
3ـ أسلوب اخلطاب فيه عنف واستعداء وفرض القوة  ،واخلطاب إَّنا يكون إصالحيا حي
يكون يف إطار احملبة واأللفة وليس يف إطار البغضاء واالختالف .
4ـ اخلطاب غي موضوعي  ،ومل يرتك مساحة الجتهاد غيه ال من حاكم وال حمكوم  ،وفيه
مصادرة للرأي اآلخر ؛ فصادر رأي احلاكم لرأيه  ،وتمثل الشعب يف نفسه  ،وهذا سلب
حلريتهم وكرامتهم اليت يزعم أنه يدافع عنها  .بل جعل الكاتب تصوراته وحتليالته هي معيار
اخلطأ والصواب  ،وهو يف الوقت نفسه عار عن الرباهي .
5ـ كما أن اخلطاب اشتمل على التعميم يف احلكم  ،وعدم الصدق يف اخلرب  ،والطعن يف
الشعب والقضاة باجلملة مبا يأباه الشرع والعقل  ،ويرده الواقع .
6ـ اخلطاب ليس فيه مراعاة للمصاحل وال للمفاسد  ،الحاال  ،وال مآال .
فأنّى لخطاب أن يقبل وهو بهذه الصورة ؟ وكيف يقبله العاقل فضال عن العالم
والمثالت من حوله ؟
أرجو أن يؤوب الكاتب إلى الحق  ،وأن يصحح خطأه  ،وأن يوجه الناس إلى الكتاب
والسنة  .وصلى اهلل وسلم على محمد وآله وصحبه .
بقلم  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

