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 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 أما بعد: 

مقاًلا بعنوان: )تأصيٌل لبيان   - املسلمني رشه كفى اهلل  - العون كتَب حاتم فقد  

يأيت ذكره، معناى    هلذاوتأمل قوله: )يف أعيادهم( ألنَّ    حكم هتنئة الكفار يف أعيادهم(

ده  1433وقد كتب هذا املقال يف العام   ، أي يف السنة  هـ1442يف العام    هـ ثم جدَّ

 املاضية. 

ي ستغرب منها هلزاهلا ال  السخافاتذكر ما فيه من  و  ،(1)   املقال  مناقشةوقبل     تي 

ا بعد ذكر مقدمة تتضمن أربعة أمور، وعوارها   إليك و  فقد نقدته يف أحد عرش وجها

 : تقدمة هلذه املناقشة  هذه األمور األربعة املتعلقة بأحكام هتنئة الكفار

األدلة  ، وسبق ذكر  حمرممما ًل دليل عليه  أنَّ كل عيٍد يف اإلسالم    األمر األول:

داود والنسائي من حديث   خرى، ومن األدلة ما ثبت عند أيبعىل ذلك يف مواضع أ

قد أبدلكم  »أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قدم املدينة وهلام يومان يلعبون فيهام، فقال:    أنس  

 . «األضحى اهلل خرًيا منهام، يوم الفطر ويوم 

 
 (. 9ذا ردٌّ عىل العون يف اللقاء املفتوح )وأصل ه (1)
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باألعياد تتعلق  والقلوب  بغريها،  وأبدهلم  فيهام،  يلعبون  أهنم  ل  ذلك    تأمَّ ومع 

ا جاءت    تركوها  والبَدل وامل بَدل ًل جيتمعان، فهذا يدل عىل حرمة كل عيد إًل عيدا

به الرشيعة، سواء كان زمانياا أو مكانياا، وقد سبق التفصيل يف معنى العيد واألحكام  

 (.8توح )يف اللقاء املف  املتعلقة به 

حمرمة حتى لو كانت من املسلمني، فضالا أن تكون  التي ًل دليل عليها  فاألعياد  

َوالَِّذيَن  ﴿من الكافرين، والرشيعة جاءت بحرمة حضور األعياد كام قال سبحانه:  

ورَ  أي ًل حيرضون الزور، والزور هو قول الباطل   [72]الفرقان:    ﴾ال َيْشَهُدوَن الزُّ

فتى به جماهد فيام روى اخلالل،  التابعون، أ، كام أفتى هبذا  أعياد الكافرينومن ذلك 

، وحكى  ابن أيب حاتم    كام رواه  ام روى ابن جرير، ومجع من التابعنيالضحاك فيو

يف كتابه )أحكام   املستقيم( وابن القيميف كتابه )اقتضاء الرصاط  تيمية ااإلمام ابن  

الذمة( املذاهب ،  أهل  علامء  هذا  وعىل  األعياد،  هذه  حضور  حرمة  عىل  اإلمجاع 

 حمرمة.ألهنا أماكن حمرمة، وألهنا مناسبات  حمرم الكافرين أعيادفحضور ، األربعة

واهلل هنانا عن التودد للكافرين، قال  فيها نوع تودد،    هتنئة الكافرين   األمر الثاين:

ةِ ﴿تعاىل:   ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ ي َوَعُدوَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ  ﴾َيا َأُّيُّ

باملحبة،    باملودة:  [ 1]املمتحنة:   ألنَّ يف    فإذن الرشيعة هنت عن هتنئة الكافرين أي 

هريرة  أيب  عن  مسلم  اإلمام  روى  حتى  ذلك  يف  الرشيعة  وبالغت  مودة،  هتنئتهم 

  األول عدم ابتداء الكافرين بالسالم، والثان أًل  أمرين ذكرمها النبي ملسو هيلع هللا ىلص :
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ال تبدأوا اليهود والنصارى »قال ملسو هيلع هللا ىلص:  ،  ، كل هذا للعداوة الدينية ي فتح هلم الطريق 

 . «طريق فاضطروهم إىل أضيقهبالسالم، وإذا لقيتم أحدهم يف 

م فال جيوز التهنئة بام حرم  حمر  الذي ًل دليل عليه  إذا تبنيَّ أنَّ العيد األمر الثالث:

نئ إنساناا   أو   فعله للرباأو رشبه للخمر أو عىل  عىل فعله للزنا  اهلل، فهل جيوز أن هت 

ا؟ كال ًل جيوز، بل جيب أن ي كره املنكر وأن ي بغض، وأن ي نكر عىل من    عىل قتله نفسا

نَّأ بذلك نَّأ املسلم هبذا  فعل املحرم ًل أن ُي  ا فال جيوز أن ُي  ، فإذا فعل املسلمون حمرما

نَّ  من باب أوىل، فإ   -وهو األعياد-باملحرم  عدم جواز هتنئة الكافرين  املحرم، فإذن  

إذا كانت من  األعياد   املسلمني، فكيف  الرشيعة حمرمة من  األدلة  تأت هبا  مل  التي 

 (. 8كافرين؟ كام تقدم بيان هذا يف اللقاء املفتوح )

ق بني  العون  حاول    األمر الرابع: :  يف العيد والتهنئة بالعيد فقال التهنئة  أن ي فرِّ

وهذا واهلل ًل أدري ما    "بالعيد فهو حرام، أما هتنيه يف عيده فهو جائزلو هنيت  "

 و جهل أو جتاهل؟ أهو غباء؟ أو تغايب؟ أ   هو؟

  بغري حق،رجالا  رجٌل    تعرف به حقيقة هذه السخافة: لو قتل  وأرضب لك مثاًلا 

وذلك أن سبب  ؟ هذه املناسبة، أيقول أحد إن هتنئته جائزةيف فهنيته  فوضع مناسبةا 

أو هتنئه يف ، فال فرق بني أن هتنئه بقتل النفس  رم وهو قتل النفسحمهذه املناسبة  

هو هتنئة بالفعل، أما التهنئة يف العيد فهو  ، وإنام التهنئة بالقتل مبارشة  املناسبةهذه  

 ، فال فرق بينهام وكالمها حمرمان. وهو أمر حمرم بمناسبة الفعلهتنئة 
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إ  أقول  تغايب؟ إن من زمن  أو  أهذا غباء  أدري  أو    انَّ حاتا فال  إما غبي  العون 

به-يتغابى،   املعجبون  يل  وليسمح  العون،  حاتم  يا  يل  قرأتم  -واسمح  لو  واهلل   ،

أُيا املعحب   – ، يا ليت  يشاء اهلل   واهلل ليتبيَّننَّ لكم سوؤه إًل أنبال إعجاب  كالمه  

له    أن-بالعون مقاٍل  عىل  تعلم  تقف  أن  صدقني  دون  العون،  حاتم  الكاتب  أنَّ 

كتابته! عىل  إنساٌن  ي قدم  كيف  من    ستستغرب  اليش  بعض  إىل  أو وسأشري  الغباء 

 . - إن شاء اهلل -اختصارفيام سأنقد به مقاله وبالتغايب أو اجلهل أو التجاهل 

 -مستعينًا باهلل يف نقد مقاله -أبدأ

غري املعتدي    مع الكافراألصل يف حكم التعامل  "قال حاتم العون:   :النقد األول

الدين ومل ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف ﴿هو اإلحسان، كام يف قوله تعاىل: 

 . " ﴾كم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطنيخيرجوكم من ديار

تغايب،  غلط  وهذا أو  غباء  أو  جتاهل  أو  جهل  بل  به  األصل  فإن  ،  جاءت  ما 

لق   م يف النصوص الكثرية الرشيعة من عداوهت إليهم    وعدم اختاذهم أولياء، وأًل ي 

ا يف الكتاب والسنة جاء يف هذا وتأكيده؟ جاءت نصوص كثرية  باملودة، فكم نصًّ

َأْولَِياَء ﴿فهو األصل، قال تعاىل:   َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا  آَمنُوا ال  الَِّذيَن  َا  َأُّيُّ َيا 

ُه مِ  ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ َيَتَوَّلَُّ  ﴾نُْهْم إِنَّ اهللََّ ال َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن 

ُكْم َأْولَِياَء ﴿وقال تعاىل:    [51]املائدة:   ي َوَعُدوَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َيا َأُّيُّ

ةِ  إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ يِف ﴿وقال تعاىل:    [1]املمتحنة:    ﴾ُتْلُقوَن  َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة  َقْد َكاَنْت 
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َّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َكفَ  ا ُبَرآُء ِمنُْكْم َوِِم ْرَنا  إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ

]املمتنحة:    ﴾ْؤِمنُوا بِاهللَِّ َوْحَدهُ بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكْم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى تُ 

4]. 

ال جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ  ﴿تأمل قوله تعاىل:  و

ُأْولَ  ْم  َعِشرَيهَتُ َأْو  إِْخَواََنُْم  َأْو  َأْبنَاَءُهْم  َأْو  آَباَءُهْم  َكاُنوا  َوَلْو  يِف َوَرُسوَلُه  َكَتَب  ئَِك 

األََْنَارُ  تَِها  ََتْ ِمْن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َوُيْدِخُلُهْم  ِمنُْه  بُِروٍح  َدُهْم  َوَأيَّ اإِلياَمَن   ﴾ ُقُلوِِبِْم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يوادون: أي حيبون   [22]املجادلة:   ده  أكَّ ، واآليات يف هذا كثرية، وقد 

وإذا  »بقوله:   بالسالم،  والنصارى  اليهود  تبدأوا  طريق ال  يف  أحدهم  لقيتم 

ده عمر  «فاضطروهم إىل أضيقه واهلل ًل أ كرمهم  "قال:  ف    بن اخلطاب  وأكَّ

اهلل  أقصاهم  وقد  أدنيهم  وًل  اهلل،  أذهلم  وقد  أ عزهم  وًل  اهلل،  أهاهنم  رواه   "وقد 

الصحابة ريض اهلل عنهم وأرضاهم  البيهقي   الكثري عن  الكالم  إىل غري ذلك من 

 والتابعني هلم بإحسان. 

لت  تأمَّ بأنَّ اإلحسان هلم هو األصل غلط، بل إنك لو  القول  أنَّ    فإذن  لرأيت 

ُيَقاتُِلوُكْم يِف ﴿قوله:  حسان جاء عىل وجه اإلباحة ك اإل َينَْهاُكْم اهللَُّ َعْن الَِّذيَن مَلْ  ال 

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيهِ  يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ أي ًل    [8]املمتحنة:    ﴾مْ الدِّ

باإلحسان   األمر  بني  ففرق  الفعل،  هذا  عن  هذا  وبني  للكافرين  أهناكم  إنَّ  قول: 

 األمر ًل أهناكم عنه. أي هو مباح. 
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ففرق بني أن تقول لرجل: ًل أهناك عن أن تزورن، حتى لو كان بينك وبني رجل  

  ايشعر أنَّ فيها ليناس وتريد أن ت ظهر له املودة فقلت: ًل أمانع أن تأتيني... ف  خالف

فيه  فهذا  بزيارتك...  وأفرح  اهلل  وبياك  اهلل  قلت: حياك  إذا  وعدم رغبة، بخالف 

هذه اآلية    عىل   مام الشافعي  وقد تكلم اإل ظهور الرغبة الشديدة يف حضوره،  

برهم   بكالمٍ  أجازت  الرشيعة  قال:  ذلك،    نفيس،  ونحو  الصلة  عن  من  وهنت 

 مواًلهتم، وًل تعارض بينهام. ذكر هذا يف كتابه )األم(.

برهم   أجازت  الرشيعة  من  إذن  وغريهم  لألقارب  ويف بالصلة  احلربيني،  غري 

املواًلة وعدم بل ت هنت وبشدة عن وًلئهم، فال تعارض بينهام،    املقابل بقى عدم 

كأن  مع الصلة هلم عسى أن يسلموا أو أن يكون هلم حق    -التي هي املحبة-املودة  

ا  ا أو أمًّ  ..إلخ. .يكون أبا

: إنَّ الرشيعة جاءت ( وقال املعنى القرايف يف كتابه )الفروق وقد ذكر هذا

بأًل    إىل حقوق الذّمي، ومعنى الب يرجع  الب ، وإنام أجازت  واملودة  الوًلء هلمبعدم  

..إلخ، فأراد أن جيمع بني النصوص .ي سفك وي راق دمه وًل ي ظلم وًل ي ؤخذ ماله 

 . الرشعية

قال: ًل أهناكم عن الب  . وبني أن ي  فرٌق بني أن ي قال: أحسنوا إىل الكافرينإذن  

 بني اللفظني.  انتشإليهم. ف 
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مأزق أن األمر بالب لغري احلريب ورد    حاتم العون أن يِفّر منأراد    النقد الثاني:

ومن لطيف التعبري يف هذه اآلية الكريمة أَنا  "فقال:  عىل وجه اإلباحة ورفع احلرج  

النهي عن اإلحسان  ءجا بنفي  ي عبكان    ".. .والعدلت  أن  بنفي    العون  األحسن 

العدل عن الب ألنَّ اللفظ الرشعي الب واإلقساط والعدل بدًلا من لفظ اإلحسان،  

قال:  و أنه  والعدل "املقصود  اإلحسان  عن  النهي  بنفي  جاءت  باألمر    ...  وليس 

إليهم،    الرشيعة  مل تأتالعون:    يقول   "الرصيح ِبام يف السبب  وباألمر باإلحسان 

ألنَّ اهلل تعاىل يعلم أنَّ الفطرة السوية التي فطرها سبحانه متيل إىل  "قوله:  همه هو  ف

بغري   ذلك  إىل  متيل  الصحيحة  فالنفوس  املعتدي،  مع غري  والعدل  اإلحسان  حب 

عنه   النهي  عدم  بيان  ويكفيها  تشجيع،  وال  إليه حثٍّ  لتسعى  عليه  التأثيم  ورفع 

النهي   بعدم  التعبري  فجاء  به،  الفعل  اكتفاًء  وتعمل  هذا  حب  عىل  الفطرة  بداللة 

 . "الفاضل

 قوط! وكالٌم ساقط ما بعده س ما بعدها سخافة! إهنا سخافة واهلل 

وهم ألنَّ النفوس والفطر السليمة جمبو   يزعم أن  لة  الرشيعة مل تقل للمسلمني بِرُّ

إذا كان كذلك ملاذا اهلل تعاىل يقول يف   عىل هذا مع غري املعتدي، والرد عليه هو أنه

أخرى:   َواإِلْحَسانِ ﴿آيات  بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللََّ  خاطب   ؟ [90]النحل:    ﴾إِنَّ  ملا 

اآلية  هذه  قال  املناسبة  هذه  غري  ويف  ا  مجيعا األمر ،  املسلمني  بعدم  يكتِف  مل  ملاذا 

َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللََّ ﴿وملاذا قال تعاىل:    !باإلحسان ألنَّ النفوس قد ف طرت عىل ذلك؟

 ؟[195]البقرة:   ﴾حُيِبُّ املُْْحِسننِيَ 
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 ًل يرجع ومن بنيات أفكاره،    ًل قيمة له وهومن حاتم العون  هذا الكالم  فلذلك  

بالوهابية    من يسميهم  فإنه ملا عادى  ؛عىل أحد من العلامءفيه  إىل العلامء وًل يتكئ    فيه

الفهم بأيِّ طريقٍة كانت، بحق أو بباطلشغله الشاغل  أصبح   ،  أن ي عادُيم وأن ُي 

وليس عنده حق لكن بباطل وسخافة وبيشء ظاهره مقنع أو غري مقنع، املهم أن  

الفهم، وهذه فتنة     عظيمة، نسأل اهلل السالمة.  ُي 

لذلك كان األصل يف هتنئة الكفار يف أعيادهم اجلواز،  "  قال العون  :النقد الثالث

كالرضا بكفرهم،    إال إذا كانت عىل وجه الرىض بدينهم أو ترتبت عليه مفسدة دينية

 . "أما إذا مل يرتتب عليه ذلك فاألصل فيها اجلواز 

   والرد من أوجه:

كيسه،    ومن من بنيات أفكاره    ، بل هواألصل املزعوم  ًل ي سلم هبذا   :الوجه األول 

ملا   ابن حجر ومل حيرتمه احلافظ مع   ي عب بلفظ من كيسه العون كان فقد  وباملناسبة -

 -مسائل يف املصطلحيف نقد  -قدياما -متكل

العون أن يثبت   هذا   موثوقني من املاضني أهنم يقررون عن علامء  ولو طالبت 

 األصل مل جيد، 

الثاين:  وحرمة  الوجه  الكافرين  وًلء  حرمة  يف  الرشعية  األدلة  إلقاء    تقدمت 

 . هذا كله يدل عىل أنَّ األصل خالف ذلكواملودة إليهم، 
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َوالَِّذيَن  ﴿حضور أعيادهم ولو من غري رىض  أنَّ الرشيعة حرمت    :الوجه الثالث

ورَ  الزُّ َيْشَهُدوَن  جمرد احلضور ألنه مكان منكر، فكام حرمت  [  72]الفرقان:    ﴾ال 

رم جمرد التهنئة ألهنا ألمٍر منكر  . فكذلك ُت 

يدل عىل بعده عن أصول الفقه  مما    حاتم العون  أصويل عند خلط    النقد الرابع:

قال  البعد،  دعوى  ":  أشد  أعيادهم  اإلمجاأما  يف  الكفار  هتنئة  مطلق  َتريم  عىل  ع 

له، حتى لو مل نعرف  نصٍّ فيها يلزم التسليم    ورودالدينية فهي دعوى مستغربة لعدم  

يف   علته فال ورود للقرآن وال جاء يف السنة دليل خاص يدل عىل حرمة هتنئة الكفار

 ."أعيادهم الدينية

ي عرف  متى احتاج اإلمجاع   تج به؟  مستنده من الدليلإىل أن  دونكم كتب   حتى حي 

الفقه، أن  أصول  تقرر  ة  فإهنا  جَّ ح  إمجاعية  أنه  و   ،اإلمجاع  مسألة  كل  يف  ي شرتط 

إًل   ، إىل نص  استنادها  الف يف ذلك  كتابه   ومل ُي  طائفة شاذة كام ذكره اآلمدي يف 

  مستند اإلمجاع الذي قد يكون فرٌق بني هذا وبني علمنا ب)أصول األحكام(، لكن  

غريه  دليالا  أو  ا  مطلقا أو  ا  القولو،  عاما هذا  يكون    حقيقة  أًل  العون  ذكره  الذي 

 دليله!  جة؛ ألنه ًل حيتج به إًل إذا عرفح اإلمجاع

تج باإلمجاع حتى ي عرف دليله؟    يقول ًلَمْن ِمن العلامء  ف أنَّ  قد بيَّنت األدلة  فحي 

ة وأنَّ الرجوع إليه واجب، ومل يأِت يف دليل واحد اشرتاط    اإلمجاع جَّ اًلحتجاج ح 

ُسوَل ِمْن َبْعِد  ﴿سورة النساء:   دليله، قال سبحانه يف  معرفة  باإلمجاع َوَمْن ُيَشاقِْق الرَّ
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َوَساَءْت   َجَهنََّم  َوُنْصلِِه  َتَوىلَّ  َما  ُنَولِِّه  املُْْؤِمننَِي  َسبِيِل  َغرْيَ  َوَيتَّبِْع  َدى  اَّْلُ َلُه   َ َتَبنيَّ َما 

ة.  [115]النساء:   ﴾َمِصرًيا جَّ  فدلَّ عىل أنَّ اإلمجاع ح 

تعاىل:  و يِف ﴿قال  َتنَاَزْعُتْم  ُسولِ   َفإِْن  َوالرَّ اهللَِّ  إىَِل  وُه  َفُردُّ ٍء   [ 59]النساء:    ﴾ ََشْ

ة، وقد استدلَّ  جَّ مفهوم املخالفة: إن مل تتنازعوا فاعملوا به، فدلَّ عىل أنَّ اإلمجاع ح 

، واألدلة كثرية اآلمدي وشيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(هبذه اآلية  

 .(1)  اإلمجاعموضع الكالم عىل وليس هذا 

ية اإلمجاع إًل النظام املعتزيل ومن تبعه، قال   جِّ الف يف ح  ابن تيمية: والشيعة  ومل ُي 

ية اإلمجاع،  واملعتزلة  جِّ ية اإلمجاع وأو. فهم الذين خالفوا يف ح  جِّ ل من خالف يف ح 

وابن    ()املستصفى( وابن قدامة يف )روضة الناظرالنظام املعتزيل، ذكره الغزايل يف  

من   فهو  ذلك،  عىل  العلامء  وتوارد  وفضله(  العلم  بيان  )جامع  كتابه  يف  الب  عبد 

 ضالًلت النظام املعتزيل، وًل يزال العلامء حيتجون باإلمجاع ويتواردون عليه. 

دريه، لعل وقد يقول قائل: ما تقول يف قول أمحد ملا ذ كر له اإلمجاع فقال: وما ي 

 ، هذه دعوى برش واألصم؟ الناس قد اختلفوا

عىل   متفقون  أمحد  أصحاب  أمحد  فيقال:  ة،    أنَّ  جَّ ح  اإلمجاع  أنَّ  يرى 

ة وهو أصٌل    وحاشا أًل يرى اإلمام أمحد   جَّ من أصول أهل السنة،  اإلمجاع ح 

 
 ( قناع يف حجية اإلمجاعاإلانظر كتايب: ) (1)

?p=29389ar/https://www.islamancient.com/  

https://www.islamancient.com/ar/?p=29389
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ا للنظام املعتزيل وللمعتزلة؛ وذلك أنَّ    حاشا اإلمام أمحد  أن يكون اإلمام أمحد موافقا

وا عىل أنَّ اًلعتكاف سنة. وقال:  نفسه استدلَّ باإلمجاع يف مسائل كثرية، قال: أمجع 

  نجس، وقال: وأمجعوا عىل أنَّ الدم    ،وأمجع املسلمون عىل أنَّ أوًلد املسلمني يف اجلنة 

و  تذكر صالة حرض يف سفروقال:  أنَّ من    .ة حرضصالفإنه يصليها    أمجعوا عىل 

ُكْم  ﴿وقال: وأمجعوا عىل أنَّ قوله تعاىل:  َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَّ

.. إىل غري ذلك من اإلمجاعات الكثرية ويف اجلمعة.  أنَّ ذلك يف الصالة  ﴾ُتْرََحُونَ 

 .التي حكاها اإلمام أمحد  

مل كالم اإلمام أمحد: وما   يدريه لعل الناس قد اختلفوا؟ إذن عىل ماذا حي 

وأصح األقوال الثالثة )العدة(  قد ذكر اخلالف يف هذه املسألة أبو يعىل يف كتابه  

من ليس أهالا حلكاية اإلمجاع كام هي دعوى املتكلمني، فهم حيكون  هذه دعوى  أنَّ 

أهالا   وليسوا  كثرية  مسائل  يف  برش اإلمجاع  دعوى  هذه  قال:  لذا  اإلمجاع،  حلكاية 

 صم. أي دعوى هؤًلء املتكلمني. واأل

أن يكون  اإلمجاع املنقول إذا َتقق فالبد  ِما يدل عىل أنَّ ":  العون  قال  النقد اخلامس:

ا ال نعرف  ، وليس حكاًم  مستنًدا إىل أصول رشعية عامة، وقواعد يقينية معلومة تعبديًّ

 . "له علة وال حكمة

ة   جَّ ه حتى  ي وقف عىل دليلوًل حيتاج أن  متى ما ثبت  يف نفسه،  تقدم أنَّ اإلمجاع ح 

 أو غري ذلك.  حيتج به 
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أستغرب  "  :سادسالنقد ال فإين  َتريم  ولذلك  عىل  اإلمجاع  يدعي  مطلق  ِمن 

 . "( التهنئة ولو بلفظ ال يدل عىل الرىض بالدين كـ)كل عام وأنتم بخري

ة فعل ممن  دكتور  وال   -هذا ليس غريباا إًل عليك وعىل أمثالك،   حاتم قد أصيب بردَّ

وهابيةي ا  فتحامل  سميهم  شديدا ُتامالا  دينهوأ   عليهم  ف و  ضاع  وحرَّ  توحيده 

 سميهم وهابية!أن ينترص عىل من ي ألجل  األدلة الرشعية ومعانيها  وغري الرشيعة

ًل مسكني،  ت عارضهيا  وًل  احلق  ت ناطحنَّ  فمصريه   احلق  عارض  من  واهلل   !

إن مل ترجع إىل اهلل    واهلل لتذهبنَّ يف أدراج الرياح ولتكونن يف مزبلة التاريخاهلالك،  

 . وتتب، فأدعوك أن تتقي اهلل قبل املوت والفوت

العون  النقد السابع: يقبل  ":  قال  ِمن  أستغرب  ملجرد  نعم،  عامل  حيكيه  إمجاع 

   "إال بدليل ويف املقابل ال يقبل اجتهاد عامل حكايته لإلمجاع

 اوية واجلهل الكبري الذي سقط فيه، اهل هذه انظر إىل 

استقراء كشيخ اإلسالم ابن    بني حكاية عامل ذي  افرقا واجلواب عىل قيله أن هناك  

ابن تيمية قوًلا باجتهاد ويف ك  عامل  وبني أن يقول  ا اإلمجاعتيمية وابن القيم وغريمه

املسألة أكثر من قول، فال جيوز أن نأخذ قول أحدهم إًل بدليل رشعي ملن لديه آلة  

صاحب اًلستقراء ففرق بني الصورتني؛ ألنَّ  ،  اجتهاد بخالف املقلد عىل تفصيل

ا وإنام هو استقراء  ح قوًلا  فهو  ، أما اًلجتهاد  إذا حكى اإلمجاع فليس اجتهادا أن ي رجِّ
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الذي   وهذا  قول،  يردي ؤخذ  عىل  أو  إىل قوله  نظر  ي  العلامء  اختلف  وإذا   ،

 . ، أما اًلستقراء فهو يشء آخر..إلخ . الدليل

يف هذه اهلاوية  فالبد من التفريق بني هذين األمرين، فكيف زلَّت بك قدم اجلهل  

 البعيدة السحيقة؟ 

العون:    :ثامنالنقد ال العامل"قال  قول  يقبل  ال  ِمن  بدليل  أستغرب  ويعد    إال 

اجتهاده من غري استدالل اجتهاًدا مرفوًضا، ثم هو نفسه يقبل منه ما هو أشد من  

   "اإلمجاعجمرد االجتهاد بغري استدالل وهو أن يزعم  

رماإلمجاع ًل يرد إًل بخرمه،   رم   فاإلمجاع ُي  ا، وًل ُي  ا معتبا بإثبات املخالف خالفا

 أو أن ي قاس عىل اًلجتهاد، فشتان بني الصورتني.  معرفة دليله بوجوب 

أصحاب   من  تيمية  ابن  اإلسالم  التام  وشيخ  حجر  اًلستقراء  ابن  يقول  كام 

 .فمع سعة اطالع ابن حجر يقول ذلك عن ابن تيمية ، 

ا يف اإلمجاع الذي حيكيه ابثم إذا كنت يا حاتم العون   أو ابن القيم  ن تيمية  م شككا

ب وإيِت  وقوتك  جهدك  معتبين  فأرنا  علامء  السابقني  كالم  هتنئة  ج من  زوا  وَّ

 . الكافرين بأعيادهم حتى نقرر خرم اإلمجاع

  عىل هذا أنَّ العلامء متواردون  التهنئة واحلضور  حرمة  مما يؤكد صحة اإلمجاع يف  و

 . عن عامل أنه خالف، ودونكم الكتب وًل ي عرف 
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العون  :تاسعالنقد ال أعيادهم    ":  قال  يف  الكفار  هتنئة  حكم  مسألة  يف  وهذا 

للتحريم سلفهم عليه من الصحابة والتابعني   املتعصبونة، أمتنى أن يذكر يل  الديني

مع عدم العلم  ح ومشتهر َّلم يف املسألة  وتابعيهم حتى ننظر هل هناك قول صحي

 . "باملخالفني

عليك مقلوب  حكى،  األمر  معتب  فقد  القيم،   عامل  كابن  احلرمة  عىل    اإلمجاع 

ذلك  عىل  األرب  ونص  املذاهب  معلامء  فالعلامء  وغريهم،  ذلك،  عة  عىل  تواردون 

ا   املطالب بأن تذكرفأنت  ا خمالفا  !! دون ذلك خرط القتادو اإلمجاع،  وخترم، سلفا

ابن القيم   العون وهو حياول نقض   قال  عاشر:النقد ال ، وتأمل كيف فهم كالم 

كالم ابن القيم مما يدل أنَّ عند الرجل مشكلة يف الفهم، أو أنَّ اهلل عاقبه بمكابرته 

ومصادمته   واهلدى  للحق  الذينللبينات  التوحيد  ألهل  يسميهم    ومعارضته 

بشعائر الكفر املختصة به وأما التهنئة  "  بالوهابية: يقول ابن القيم فيام نقله العون:

أو    مثل أن ُُّينئهم بأعيادهم  -أي حيكي اًلتفاق ابن القيم  -اق.  فحرام باالتف

قائله ، أو هتنأ ِبذا العيد، ونحوه، فهذا إن سلم  بصومهم فيقول: عيٌد مبارٌك عليك

للصليب بسجوده  ُّينئه  أن  بمنزلة  وهو  املحرمات،  من  فهو  الكفر  ذلك من  بل   ،

اخلمر وقتل النفس وارتكاب الفرج أعظم إثاًم عند اهلل وأشد مقًتا من التهنئة برشب  

 "احلرام ونحوه، وكثري ِمن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك وال يدري قبح ما فعله

القيم   ابن  كالم  التهنئة  فقد  ،  هذا  ببعض  جعل  مثاًلا  رضب  ثم  حمرمة 
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وهو بمنزلة أن ُّينئه بسجوده للصليب،   "، بل ببعض الكفريات فقال:  املحرمات

 . "بل ذلك أعظم إثاًم عند اهلل وأشد مقًتا من التهنئة برشب اخلمر وقتل النفس 

العون:   أواًل  "يقول حاتم  القيم-فهو  ابن  بعيده   -أي  الكفار  يتكلم عن هتنئة 

الديني عيده  يف  ال  بالعيد    "الديني  التهنئة  بني  ق  فرِّ ي  أن  )يف(يريد  العيد،    والتهنئة 

 يف أول الرد   وتقدم  "ال يف عيده الديني  هو يتكلم عن التهنئة بعيده الديني "فيقول:  

قتل نفٍس أو  أنَّ التفريق بينهام سخف ، وقلت لك لو أنَّ رجالا وضع مناسبة عىل  

فكالمها    عىل رشب مخرٍ  املناسبة،  هذه  هنَّأه يف  والثان  اخلمر،  فهنَّأه رجل برشب 

الفعل هلذا  املناسبة  يف  هنَّأه  والثان  مبارشة،  بالفعل  هنأه  فاألول  وحمرم،  ،  واحد 

 فكالمها رجع إىل حمرم فال فرق بينهام البتة. 

ًل    من السخف الذيوبالعيد  فمحاولة حاتم العون التفريق بني التهنئة يف العيد  

ق   . بينهامي عقل! لذا دونكم كتب أهل العلم ولن جتدوا من العلامء من فرِّ

العون  :ادي عشرالنقد احل عىل  ":  قال  الدال  اللفظ  بني  القيم  ابن  لتفريق  تنبيه 

الرىض بالدين والدال عىل عدم الرىض، والتفصيل بناء عليه حكم املسألة يف التهنئة 

ا من اجلهل أو التالعب،    "ولد أو قدومبزوجة أو    ابن القيم  فقد ذكر  هذا أيضا

   أمرين:

نئ أن  و   ،ًل يأثم صاحبه حتى يرىض بدينهبحصول زوجة إلخ، وهذا  الكافر    أن ُي 

عىل أحد    -مباح حصول ولد وزوجة لكافر  عىلالتهنئة  ف   بعيد الكفار،  ُينئ الكافر
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مجرد ففإذا هنَّأ عليه  أصل وجود الولد والزواج للكفار مباح،  و  -األقوال الثالثة

جد الرىض بدينه فهذا حمرم ألنَّ أصل الفعل حالل،   وإنام التهنئة جائزة، لكن إذا و 

رم للقصد أصل ، وكالمها حمرمانف،  اخلمر  ب كالتهنئة برش، أما التهنئة باألعياد  ح 

ك كزعمهم أنَّ اإلله  ، فإذا ريض بام دلَّ عليه العيد من وجود بعض الرش الفعل حمرم

فيه لد  أو   و  للكافرين  الولد  كحصول  مباح  أصله  أمر  بني  فرق  فإذن  كفٌر،  فهذا 

كزواج كافر، فالتهنئة هبذا ليس هتنئة بأمر حمرم بل بأمر مباح، أما العيد فهو هتنئة  

الكافرين،    بأمر حمرم كام تقدم  التي مل تدل و ذكره، فهو شعرية من شعائر  األعياد 

يف اللقاء   الا عن الكافرين، كام تقدم بيانهحمرمة للمسلمني فضعليها األدلة الرشعية 

 (. 8املفتوح )

 . وهبذا تنتهي املناقشة املخترصة التي أسأل اهلل أن ينفع هبا ويتقبلها 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 


