قراءة يف شرح السنة للربهباري
حتقيق الردادي
اجلزء األول

متهيد:
هذا حبث قديم قبل حنو عشر سنوات أو أكثر ....،ومل أستكمله مع أن معظم الرد خمطوط ...وميثل هذا
اجلزء اليسري الرد على مقدمة احملقق خالد الردادي  ،فرأيت أن أنشر هذه املقدمة يف الرد للفائدة.

الكتاب ومؤلفه:
هذا الكتاب من الكتب اليت يوصي هبيا ااناةلية  1وهيو للربهبياري حلااسين ةين علي م امياب ااناةلية يف ع يره

2

والكتاب حققه اثنان من طلبة العلم ،األول األخ الدكتور حممد سعيد القحطان حمقق كتاب السنة لعبد اهلل ةين
أمحد ،والثيان

األخ خاليد اليردادي ،وهي النسيلة الييت سيققوب ةقراءءيا قيراءة نقديية متةنبي كا نسيلة اليدكتور

القحطان ملعرفيت ةه وحرص على حتاش املشاكسيه معيه ،افيافة ان أن اليردادي أل يق ةيالسلو السيلف مين
صاحبنا القحطان  ،وااوار مع املسايل أفضل وأدعى ملعرفة السلو وشبهاته.
1مثل اةن تيمية والشيخ صاحل الفوزان وغريهم.
2مع شك يف نسبة هذا الكتاب له لسنا يف معرض التعرض له ماداب الكتاب من مجلة تلك الكتب اليت صاغت السلو اانبل ،
وماداب ااناةلة أنفسهم يثبتون نسبته للربهباري.
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والربهباري كان اماب ااناةلة يف ع ره 3مع أن غالتنا كياألخ احملقيق يطلقيون علييه حلامياب أهيل السينة واجلماعية يف
ع رهم!! مع أنه كان يف ع ره أئمة كبار كالطربي اإلماب ذي الفنون والنسائ صاحب السينن ومطيش شييخ
الطربان

واةن أة عاصم صاحب السنة وأة ةكر املروزي وااسن ةن سفيان وأة القاسم البسوي صياحب

التفسري والبزار صاحب املسند املعلل وأةو يعلى صاحب املسيندين واةين خزميية صياحب ال يحين واةين أةي
حامت صاحب اجلرح والتعيديل وأةي ااسين األشيعري امياب األشياعرة واةين عقيدة اايافل والعقيلي صياحب
كتاب الضعفاء والطحاوي صاحب العقيدة الطحاويية واحمليامل صياحب األميايل والشاشي صياحب املسيند
واةن األعراة صاحب املعةم وغريهم من الكبار الذين ال يبلغ الربهباري مرتبة أحد منهم فضيال عين أن يكيون
امامهم ،وال يساوي أحداك منهم ال علماك وال أثرا4ك ،لكننا تعودنا على خبس اآلخرين حقوقهم والسلو يف غالتنيا مين
املتقدمش ،واال كيف يرفى ااناةلة أن جيعليوا هيذا امامي كا ألهيل السينة يف وايود واحيد مين هيؤالء فضيال عين
جمموعهم.
وكان من الذين غليو يف الثنياء عليى الربهبياريو أةيو علي األهيوازي اليذي يظين أن اهلل خمليوخل مين عيرخل ا ييل!
وهذا يؤكد حنبلية هذا األهوازي وأنه من غالة ااناةلة كالربهبياري أو أكثير غليواك فيالسلو اانبلي مراتيب كيالسلو
الشيع .

 3وهذا أةلغ يف ااةة ألننا ال ننقل أقوال شذاذ ااناةلة وامنا ننقل من كبارهم ونثبت أن السلو مواود يف أئمتهم فضالَ عن
األتباع ،فإذا كان هذا اإلماب اانبل قد قال يف كتاةه هذا مع يتنافى مع أةسط البدهيات العقلية فضال عن الشرعية فهذا
يفسر لنا أسباب واود السلو يف املذهب اانبل ذلك السلو الذي جيب علينا رده وةيانه دون موااهته ةظلم أو كذب وامنا ننقل
العبارة ةن ها ونردها ةالن وص وااةة والربهان دون حتامل على صاحب الكتاب وعلى على من حققوه فهم أخواننا يف اهلل
وان كان رأيهم فينا سيئاك لكننا ال نظلم من ظلمنا وال نبين ذلك وعند اهلل جتتمع ا

وب.

 4ةل أطلقوا عليه حل اإلماب القدوة اجملاهد الزاهد ..ال حيبه اال صاحب سنةم!!
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وكتاب شيرح السينة هيو كسيائر كتيب غيالة ااناةلية ييدور حيول اليتكفري والتشيبيه واجليرب والن يب والسليو يف
العلماء والسلو يف الطلقاء والقول على اهلل ةسري علم والتيهوين مين الكبيائر ميع املبالسية يف التقكييد عليى أميور ظنيية
ومشتبهة كما سيتنب هذا من خال هذه القراءة.
ولوال أن ةعض األخوة يف املنتديات زعموا أهنم مل جيدوا فيه هذه العيوب ملا كتبت هذه القراءة.
ملحوظات على مقدمة احملقق:
واحملقق األخ قاسم اليردادي يل عليى مقدمتيه ملحوظيات أميل أن يتقبليها وي يححها يف الطبعيات القادمية ومين
أةرزها:
 -1السلو يف الربهباري نفسه:
وقد أطليق علييه كيثريكا مين األوصيا الييت ال ت ين يف هيذا الرايل مثيل قوليه عنيه يف السيال حلامياب أهيل
السنة واجلماعة يف ع رهم وقد سبق نقد هذا القول ،الذي قال ةه غري الردادي غالة أخيرون ،ومثيل قوليه
عنه ص :11حلاإلماب اجملاهد القدوةم.
 -2ذكر احملقق ص 11أن الربهباري حلنشق يف وسط سين مما كان له كبري األثير عليال شل ييتهم! ميع أن
ال واب أنه نشيق يف وسيط حنبلي مسيال ألن العلمياء اليذين عاصيروه نشيقوا يف وسيط سيين ومل يقعيوا
فيما وقع فيه الربهباري من السلو والبدع واألخطاء الكبرية ،وستقت مناذج من مدح احملقق للرايل رايا
ليس فيه.
 -1مما يؤكد كالم الساةق من أن الرال نشق يف ةيئة مسالية ،أن احملقق مل يذكر له غيري شييلش اثينش فقيط
مها أمحد املروزي وسهل التسرتي وهذان كانا من غالة ااناةلة  5فلذلك كان هلما األثير السي ء عليى

 5يدل على ذلك النقول املسالية اليت نقلوها عن أمحد وغريه ،وال أمن أن يكونوا قد ت رفوا يف النقل عن هذا اإلماب فقد كان
معتدلو ااناةلة وةقية علماء املذاهب األخرى يؤكدون أن غالة ااناةلة شانوا مذهب أمحد وكذةوا عليه ،حتى قيل حل امامان
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الربهباري ساحمهم اهلل مجيعاك ،وهذا يدل على أن الرال مل يكين مين أهيل العنايية ةيالعلوب الشيرعية ،ومل
يرحل يف طلب العليم كميا فعيل غيريه ممين سيبق ذكيرهم ،واالقت يار عليى شييلش مسياليش ييؤدي للسليو
نفسه وزيادة.
 -4ذكر احملقق أن الربهباري حلكيان امامي كا مهيبي كا قيوا كال ةيااق داعيية ان السينة واتبياع األثيرم! وهيذا غيري
صيحين علييى اطالقييه ،فمعظييم مييا سييطره يف كتاةييه كييان يالف فيييه السيينة واألثيير ،ال نقييول عيين علييم
وتعمد عن اهل أو تقويل ،وقد استدرك عليه احملقيق ةعيض األميور الوافيحة يف البعيد عين ال يواب،
وحيياول توايييه أمييور أخييرى ،وكييان األون ةييه وفقييه اهلل أن يييرد الباطييل الييذي أتييى ةييه الربهبيياري وهييو
األغلب األكثر ،وي وب ما أصاب فيه وهو القليل الذي مل ينفرد ةه ،أما أن يبالغ يف التربير والتسويغ ميع
شدته على أخرين ومنهم زميله القحطان فهذا تناقض يف ااكم على األمور واألشلاص.
 -5ذكر احملقق ص 14أن الربهاري حلكان ليه صييت عنيد السيلطان واالليةم! وهيذا لييس مميا مييدح ةيه
الربهباري وال غريه ،وهو اقرب ةاملثالب منه ةاملناقب ،وهذا يؤكد أن السليو اانبلي كيان متماشيياك ميع
السلطة ولوالها النتهى من زمن أو فعف كما ح ل مع السلو املعتزيل مثال.
 -6ذكر احملقق ص 14أن جملس الربهباري حلكان عامراك حبلق ااديث واألثر والفقيهم ،وهيذا ال يظهير فميا
دونيه الربهبياري يف كتاةيه ييدل عليى أ نيه ةعييد عين اايديث واألثير والفقيه ،قرييب مين السليو والتع ييب
للمييذهب وخ ييومات السيياةقش ،تارك ياك اإلهتييداء ة يالقرأن وصييحين السيينة وامجاعييات ال ييحاةة ان
اإلقتداء خب ومات ااناةلة والوصية هبا واملنافحة عنها واءاب مين الفهيا ،وقيد ةقييت هيذه العييوب
يف غالة ااناةلة ان أيامنا هذه ،ندعوهم للن وص الشرعية ويدعوننا لقول الربهباري واةين ةطية وفيالن
وفالن ،متهمش من خالفهم يف ذلك ةالكيد لإلسالب وأهله واهلل املستعان.
اليالن اةتليا ةقصحاب سوء اعفر ال ادخل وأمحد ةن حنبلم ومسقلة حتقيق ما ثبت عن أمحد مما مل يثبت حيتاج لدراسة
من فة.
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 -7ذكر األخ احملقق ص 14أن جملس الربهباري حل كان حيضره كثري! من أئمة! ااديث واألثر والفقهم!
قلت :وهيذا غيري صيحين فالربهبياري ليي س يف شييوخ الطرباني وال اةين حبيان وال احمليامل والغريهيم مين
معاصريه أو من ااء ةعدهم ،ومل يسمِّ لنا احملقق امام كا واحداك من أؤلئك األئمية اليذين كيان يعي هبيم جمليس
الربهباري! ولو حضر جملسه واحد ممن سبق ذكرهم لذكر ذلك ااناةلة وافتلروا ةه ،وأما من سواهم فيال
ي ن أن يطلق يف أحدهم أنه منحلأئمة ااديث والفقهم خاصة يف واود هؤالء.
 -8نقل احملقق ص  15قوالك ألحد ااناةلة يقول فيه حل اذا رأيت البسدادي حيب أةا ااسين اةين ةشيار وأةيا
حممد الربهباري فاعلم أنه صاحب سنةم!
قلييت :السيينة ليسييت اتبيياع وال حمبيية فييالن  ،السيينة هي متاةعيية ن ييوص الييوحيش واإلهتييداء ةسييري علميياء
ال حاةة وكبارهم ومنهةهم يف التعامل مع هذه الن وص ،فال جيوز أن جنعل حمبة فالن مقياسيا وحيداك ةيش
السنة والبدعة ،ةل هذا الفعل غلو وةدعة ليس عليه دليل شرع  ،ومل يكن عليه صحاةة وال تياةعون ،وال
أعلم راال حمبتيه عالمية السينة وةسضيه عالمية ال نفياخل ةعيد األنبيياء اال علي ةين أةي طاليب فقيد ثبيت يف
صحين مسيلم حلال حييب عليي كا اال ميؤمن وال يبسضيه اال منيافقم ميع أن غيالة ااناةلية مين أكثير النيا ةعيد
النواصب تق رياك يف حق هذا الرال ،ومع ذلك فقكثر العلماء ال حيكمون عليهم ةنفاخل ،ألن ااديث أحياد
وألهنم ال يقخذون هذا ااديث ةإطالقه فمن أةسض علياُ نتيةة اهل أو تقويل ال يكون منافقياك اال ةعيد رفيع
اجلهل وةيان فساد التقويل ،فكيف ان يبسض الربهباري؟!.
ولألسف أن هذه العبارات كيثرية يف غيالة الفيرخل اإلسيالمية جتيد الواحيد منيهم يقيول عليى اهلل ةسيري عليم،
وجيعل اتباع فالن أو حبه عالمة على اإلسالب والسنة وقد يكون هذا اليحلفالنم خميالف للن يوص الشيرعية
فيما يؤمن ةه ويدعو اليه.
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 -8ذكر احملقق ص 15عن اةن ةطة  :أن الربهبياري كيان ينيادي حل يياقوب مين أراد ااي وحيتياج ان معاونية
ائة ألف دينار ،ومئة الف دينار- ،ان أن يذكر ذلك مخس مرات! -عاونته .اهي ثم قيال اةين ةطية :ثيم
قال اةن ةطة :حل لو أرادها ح لها من النا م!
قلت :هذا القول يكشف لنا سيركا خطيريكا يفسير لنيا السنيى الفياح

اليذي كيان يتمتيع ةيه ااناةلية ةواسيطة

العواب ،وهذا السنى الف ما ذكروه عن الرال من الزهد ،فالزاهيد ال يسيتطيع اعانية كيل حياج خبمسيمائة
ألف دينار! ويفسر لنا حب العواب ألئمة ااناةلة ابهم للمال ،ورايا ليوال هيذه األميوال العظيمية مليا كيان ليه
هذا حلال يتم الذي ميدحونه ةه ،كما أن يف القول الساةق دليل على الدعم الكبري الذي يدعمه العيواب ملثيل
هذا الرال ،والعواب صبستهم السلطة ملتاةعة هذا الرال ألنه يبدع كل مين خيالف السيلطان أو تيرك اليدعاء
له ،فا دمة متبادلية ،وهيذا ايضي كا يفسير التوافيق ةيش السيلطات وااناةلية  ،وقيد ذكير احملقيق أن للربهبياري
حلااللة عند السلطانم! وهذه اجلاللة قد صرح الربهباري نفسه ةقهنا ااءت مين أيياب املتوكيل ،وهيذا ييدل
على أن انت ار السلو السلف على املعتزلة واألشاعرة كيان ةقيوتش كيبريتش حل السيلطة والعيوابم والنيا عليى
دين ملوكهم ،وليس لقوة علم أو حسن اتباع للسنة.
والعواب من طبيعتهم حيبون كل من زاد يف التشدد والسلو وكان مرفياك عنه من السلطان ،ةل ان أيامنيا هيذه
يظن العواب أن التشدد دين ،مع أن الدين يف اليسير ورمحية املسيلمش ولييس يف التشيدد حلفالرخ ية ال يعرفهيا
اال عامل أما التشدد فيحسنه كل أحدم.
وهذا التوافق ةيش ااناةلية والعيواب وخمالطتيهم هليم كيثريكا واةتعيادهم عين العلمياء وجمالسيتهم ومنياظرءم هيو
الييذي افييعف عقييوهلم وعلييومهم ،ونشيير ةينييهم ا طيياب العيياطف ا ييايل ميين العلييم ،حتييى أننييا جن يد مثييل
الربهباري يزعم ةقن كل األمة هالكة اال من تبع ما يف كتاةه ومل يشك يف حر منيه ،وهيذا فيعف يف العليم
والعقل ،مع ما فيه من تقل على اهلل عز وال الذي قال :حلقد أفلن املؤمنون الذين هم يف صيالءم خاشيعون
.....اآلياتم.
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 -9نقل احملقق ص 15عن اةن أة يعلى -وهو من غالة ااناةلة الكبيار -قوليه عين الربهبياري :كيان أحيد
األئمة العارفش واافاظ لألصول املتقنش والثقات املؤمنش .اهي وهكذا جند السالة ميدحون ةعضهم ،ايا
ليس فيهم.
-11

نقل احملقق ص 15عن الذهيب قوله عن الربهباري :الفقيه القدوة شيخ ااناةلة ةيالعراخل قياالك

وحاالك وحالالك..اهي
قلت :مع ميا يف عبيارة اليذهيب مين اشيارة لثيراء الربهبياري الكيبري ،اال أن اليذهيب رمحيه اهلل معيرو عنيه
مبالستيه يف مييدح ااناةليية حتيى قيييل فيييه  :ال يؤخييذ منيه مييدح حنبلي وال ذب اشيعري ،ومييع ذلييك فالييذهيب
الف معظم ما سطره الربهباري يف كتاةه هذا ،ثم كالب الذهيب خطق فلييس الربهبياري قيدوة ال يف تكفيريه
للمسلمش ،وال يف مدحه لنفسه ولكتاةه،
وال غري ذلك من املرتكزات الرئيسة اليت قاب عليها كتاةه.6
-11

نقل احملقق ص  15قول اةن اجلوزي يف وصف الربهباري :مجيع العليم والزهيد وكيان شيديداك

على أهل البدع..اهي
قلت :اةن اجلوزي اعتدل يف ال فات وخال ف غالة ااناةلية يف حيب يزييد ةين معاويية ،لكنيه يسليو يف شييوخ
الطائفة اانبلية وله كتاب يف مناقب اإلماب أمحد أتى فيه ةعةائب ال جيوز ايرادها.
-12

نقل احملقق ص 15قول اةن كثري يف الربهباري حل العامل الزاهد الفقيه اانبل الواعل!..ماهي

قلت :اةن كيثري رمحيه اهلل حنبلي يف مسيائل اإلمييان حل العقييدةم ويسليو يف الثنياء عليى ااناةلية كشييله اةين
تيمية ،وما ذكره من صفات الربهباري غري صحين وسيقت اإلثبات من كالب الربهباري اليذي ال يقوليه فقييه
وال عامل وال حتى زاهد ،فالزهد أمشل من الزهد املادي ،فالتورع عن ظلم اآلخرين من اةلغ الزهد.

 6مل ينقل احملقق نقد الذهيب للربهباري،
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حتدث الربهباري ص 16عن زهد الربهباري وورعه ونقيل عين اةين ةشيار أن الربهبياري تنيزه

من مرياث أةيه عن سبعش ألف درهم.
قلت :لكنه يستطيع أن جيمع من العامة يف اظة مئات اآلال من الدنانري اامراء! ثم اةو ااسن اةن ةشيار
هذا من غالة ااناةلة أيضاك وهو الذي فضله الربهباري على أويس القرن !
-14

حتث احملقق ص16عن موقف الربهباري من أهيل البيدع ،ومل ييبش احملقيق أن الربهبياري نفسيه

ليس من أهل السنة لو قسنا أقواله ةالن وص الشرعية ،أما ان قسنا أقواله خب ومات ااناةلة فنعم.
ثم ذكر األخ احملقق أن الربهباري كان حري اك حلعلى صفاء اليدينم واةعياد ميا عليق ةيه مين البيدع واألهيواء
فييذكر الييتةهم واإلعتييزال و التمشييعر والت ييو والتشيييع والرتفييض  ،ومل يييذكر حل الن ييبم! وهييذا طبيعي
فالنواصب ال يرون الن ب ةدعية ،واليروافض الييرون اليرفض ةدعية.. ،ا  ،كيل فرقية حتيذر مين أخطياء
الفرخل األخرى وتنسيى تنفسيها! فيالقول السياةق مين األدلية عليى أن ااناةلية يف غالءيم ن يب ،وغين كيان
أخف من ن ب ةين أمية وأشياعهم لكنه يف الوقت نفسه اخفى وأخطر ألنه ةاسم السنة! وهيذا الن يب
ال يتنبه له اال القلة من املن فش.
وكذلك مل يذكر التشبيه ألن الربهباري منهم فليم حييذر مين ذليك ،ثيم كيل البيدع الييت حيذر منيها احملقيق قيد
ارتكب الربهباري ما هو أعظم منها كما سيقت .
-15

أما ما ذكره احملقق ص 16من أن الربهباري حييذر مين صيسر البيدع قبيل كبارهيا فلييس هيذا

ةفضيلة وهو ةاملثلبية اقيرب منيه ةاملنقبية ،ألنيه ييدل عليى أن األولوييات عنيد الربهبياري وغيالة السيلفية
ليست وافحة  ،فلذلك حيذرون من صسار األمور ويعادون فيها ويوالون ،وهذه ةذاءا ةدعية خمالفية
هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،ومن نتائ هذه البدعة أنك جتيد الربهبياري ييقمر ا ياحبة الظيامل
الفاار الزان السارخل وهةر املؤمن ا اشع امل يل ال يائم القانيت ،ةشيرط أن يكيون هيذا الظيامل ميع
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ااناةلة يف مظاملهم ،وهذا ا اشع فيه تقليد ملن يثق فيهم من علماء الفرخل واملذاهب األخيرى ،وهيذا
اختالل يف املنه وتقصيل مل ينبع من الن وص الشرعية.
والربهباري وغريه من السالة حتى وان حذروا من صيسار األميور فيإهنم ال يتةنبيون كبارهيا مين القيول عليى
اهلل ةسري علم ،والتقيل على اهلل ،والظلم  ،والكذب ،والتكفري ،والتهوين من شقن القرأن الكيريم ،وغيري ذليك
مما ااءت الن وص الشرعية ةذمه يف ن وص صرحية.
 -16ثييم ذكيير اقييو كال للربهبيياري ص  17 ،16فيهييا تكفييري للمسييلمش سيييقت الكييالب عليهييا يف استعرافيينا
ألقوال الربهباري يف الكتاب ،لكن احملقق أثنى على تلك األقوال وذكر أنه هبا يكون الربهباري قد حلرسيم لنيا
ا طوط العريضة البينة يف وصف أهل األهواء والبدع وكقنك تنظر اليهمم!.
-16

ثيم أعةبييه قيول الربهبيياري حلأصيحاب البييدع كالعقيارب يييدفنون رؤوسيهم وأةييداهنم يف الييرتاب

و راون أذناهبم فإن متكنوا لدغوام! مع أن السالة من مجييع الفيرخل اإلسيالمية ايا فييهم ااناةلية كليهم
يتلفون عند خو البط

هبم ،والربهباري نفسه قد فعل الش ء نفسه واختفى ميرتش مين السيلطان

مع أن اقواله ختدب السلطان وقد مات خمتفيياك ،وحنين ال نذميه هبيذا لكين نقيول مين الطبيعي أن حي يل
هذا مين ااناةلية وغريهيم ،وهيذا ييذكرن ةيبعض السيالة عنيدنا يتيهمون املليالفش هليم كالشييعة ةياجلنب
والتقييية مييع أهنييم لييو نيياظرهم الشيييعة للةييقوا ان السييلطة يف اسييتعدائها عليييهم ،وك يذلك يفعلييون مييع
األشاعرة يف ااةاز والزيدية يف جنران وامللال السليمان مع قلتهم.
-17

ذكر احملقق أن موقف الربهباري املتشدد يعد حلمنوذا كا رائعاك ملواقف أهل السنة من أهل البيدع

والزيغ والضاللم! وهذا غري صحين ةل هذا يس ء للسنة واهلها ،وهو سر تفليت النيا عين املنيه
السين ،فاهلل املستعان.
-18

ثم ذكر احملقق تالميذ الربهباري ص 18ومل جيد اال أرةعة! مع أنه ذكر قبل قليل أنه اماب أهل

السنة! وأن جملسه كان عامراك حبليق العليم! وأنيه وأ نيه...ا  ،فهيل أهيل السينة ذليك الييوب ليسيوا اال
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أرةعة! فإن قيال احملقيق ةيقن كثيرة التالمييذ ليسيت مقياسي كا عليى العليم وال عليى السينة ،قلنيا :كيذلك
الثراء وال يت والتكفري والتشدد ...ليس دلييال عليى العليم وال عليى السينة ،فالرايل رمحيه اهلل ال
ان ا وال علم وال تالميذ.
-19

ثم ذكر احملقق أمساء أولئك التالميذ وهم :
اةين ةطية :وهيذا مين غيالة ااناةلية أيضي كا ميع وفيعه يف اايديث وفيعفه شيبه املتفيق علييه،
فلعله أخذ السلو من االربهباري نفسه ،خاصة وأن هيذا السليو كفييل ميع األميوال الطائلية مين
العواب ،كما ذكر اةن ةطة نفسه ،واذا كان اهلل عز وال قد قال يف ال يحاةة ييوب أحيد حلمينكم
من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرةم فاةن ةطة من ةاب أون خاصية ميع القيرائن الييت سيبق
ذكرها واهلل أعلم ،فقد يكون الرال اعتقد ما اعتقد عن ااتهاد وتقويل أو اهل.
ثم ذكر من تالمييذه أيضي كا اةين مسعيون وأمحيد ةين كاميل وحمميد ةين حمميد ةين عثميان حل أحيد
الضعفاءم ،وهؤالء التالميذ األرةعة ليسوا ثقية يف الروايية وال مسيتقيمش يف اإلعتقياد حلاإلمييانم
وال غراةة من ذلك اذا شيلهم اليذي اخت يوا ةيه هيو الربهبياري رمحهيم اهلل مجيعي كا وسياحمهم
وجتاوز عنا وعنهم.

-21

ذكر احملقق ص  19نتفاك من أقوال الربهباري اليت مل يدوهنا يف كتاةه شرح السنة  ،وه :

القول األول:
حلاجملالسة للمناصحة فتن ةاب الفائدة واجملالسة للمناظرة غلق ةاب املناظرةم .اهي
قلت :وهذا خال ن وص القرأن الكريم اليت نقلت لنا مناظرات ةعيض الرسيل ميع الكفيار وميع اتبياعهم،
ويكف يف هذا قول اهلل عز وال حلقل هاتوا ةرهانكم عن كنتم صادقشم ،ثم اليس هنياك جمالسيات أخيرى
للمييذاكرة واحمليياورة والبحييث عيين ااقيقيية ،مليياذا ال يريييد السييالة اال ن يييحة غريهييم وال يسييمعون ن يييحة
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اآلخ يرين هلييم ،فهييذه ميين دعيياوى احتكييار ااقيقيية اليييت كييان هلييا اةلييغ األثيير يف تنييازع املسييلمش وتشييتتهم
واختالفهم.
القول الثان :
حلالنا يف خداع مت لماهي
قلييت :ميين ا ييادع؟ ومليياذا نفييرتض أن النييا يف خييداع وكقننييا حنيين األذكييياء ال يذين مل يسييتطع أحييد أن
دعنا؟ هل ا دعة أقرب ملن يرفع من قيمة العقيل واجملادلية ةياليت هي أحسين أب ممين حيرمهميا وال يسيمع
لن يحة وال يرتدع عن ةاطل ،ما فاةط معرفية ا دعية؟ وملياذا يرج الربهبياري نفسيه مين املليدوعش؟
ةقي دلييل؟ ألييس هيذا حيميل تزكيية كيبرية للينفس؟ النيا يف خيداع مت يل اال حنين؟ ملياذا؟ مين أخربنيا
هبذا؟.
-21

ذكر احملقق ص  19أن حلأهل األهيواءم حرفيوا السيلطان عليى الوقيعية ةالربهبياري فاسيترت!

قلت :وهذا فعل العقارب الذي ذب ةه املضيطهدين مين املليالفش ،ثيم ملياذا حنين ان حرفينا السيلطان
علييى اآلخ يرين فهييو ميين ةيياب حل الن يييحة وحمارةيية البييدع وأصييحاهبام وعنييدما حيييذر منييا اآلخييرون
ةااتهادنا نفسه ال جنعلهم ناصحش وامنيا أهيل هيوى؟ أيين العيدل؟ كيل فرقية تيربر لنفسيها الظليم فيإذا
ظلمتها أخرى جتعلها من أهل األهواء.
-22

ذكيير احملقييق ص  19أن اهلل سييلط! علييى الييوزير اةيين مقليية وعلييى ا ليفيية القيياهر الييذي أميير

ةالقبض على الربهباري ،فتم عزل األول وقتل الثان .
قلت :وهكذا ان كان فدنا أحد وأصياةته ةليوى أو سيةن أو قتيل جنعيل هيذا مين غضيب اهلل لنيا عليى
خ ومنا! واذا ح ل الش ء نفسه مع من هو معنا اعلنا هذا من اإلةتالء احملمود حلفاهلل اذا أحيب عبيداك
اةتالهم! حلوأعظم النا ةالء األنبياء ثم األمثل فاألمثلم! وهذاه أحكاب غيبية ال جيوز اجلزب هبا.
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وقد الفكم خ مكم حبةتكم فيقول :أمل يعاقب اهلل املتوكل على ن رته الن ب والتةسيم فقتيل أيضياك؟
أمل يعاقب اهلل اةن تيمية فسةن حتى مات يف سةنه ؟ أمل ..امل..وهكذا.
-21

ذكر احملقق ص  21أن اهلل تفضل! وأعاد الربهباري ان حشمته!

قلت :هكذا خندع أفسنا خداعاك مت ال! وجنعل اهلل معنا ةالعلم وال هدى وال كتاب منري ،وكيقن اهلل ميع
الربهباري يف تلك الشناعات اليت يلزب منها تفضيل كتاةه على القرأن الكريم ،ومعيه يف تكفيري املسيلمش وكفير
من احد حرفاك من كالب الربهباري حل ليس ةقمانيكم وال أمان أهل الكتاب من يعمل سوءاك جيز ةهم.
-24

ذكر احملقق ص  21أن الربهباري عطس عطسة فشمته أصحاةه وفيةوا يف ذليك! فوصيل

هذا الضةي ان مسامع السلطان يف ةسداد!
قليت :هيذا ليييس مميا مييدح ةييه الربهبياري وال أتباعيه ةييل هيذا ييدل علييى اهلمةيية وليو مشتييوه هبيدوء لكييان
أفضل ،وأقرب ان السنة ،خاصة وأن التشميت غاية ما فيه أن يكون فرض كفاية اذا قاب ةه البعض سيقط
عن الباقش ،والق ة تدل ةوفوح على غلو األتباع ،وهيذه العطسية قيد سيببت للربهبياري متاعيب فالحقيه
السييلطان ميين أالييها فهييرب واختفييى ومييات يف هييذا االختفيياء الثيان  ،ولييو أنييه قييال كلميية حييق عنييد هييذا
السلطان اجلائر فاسترت ألالها لكان أفضل من هذه العطسة املدوية وما صاحبها من فةي .
كطعم املوت يف أمر عظيم!

فطعم املوت يف أمر حقري

 -25ختم احملقق مقدمته اليت جتاوزت العشرين صفحة ةذكر كرامة مزعومية للربهبياري عنيد موتيه ةيقهنم
رأوا يف الدار اليت مات فيها رااالك عليهم ثياب ةيض وخضر! واإلسناد يف ذليك فيعيف وفييه جمهوليون ،
لكنه الق ة ت لن جلذب العواب.
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