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 صالح املغاميس يلعب ويتالعب

 عبدالعزيز ساير الشمري: بقلم

 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا ثم أما بعد

، ثم نازع بني بلدينتبسبب ذلك ، فحصل غري بلدهيف  معروف فيٍّ وقعت حادثة اختفاء صح. ١

 وترصحياته هغريداتتب يسري »صالح املغاميس«كان و وتناقضت، َطَرَفـِي النزاعتتابعت ترصحيات 

 .ي النزاعتإحدى جهترصحيات مع  ةتوافقم ىُخطً ب

اْضُطرَّ هو ألن يلعب قد ف، تضارب شديد وتناقضالنزاع  يإحدى جهت ترصحياتملا كان يف و

ُخيِّل حتى ليتمكن من جماراة الترصحيات املتجددة، بالفتاوى ويتالعب بالكالم مرة بعد مرة، 

من خالل  بالصبغ الرشعية،للترصحيات السياسية  يزيد عن كونه صباًغاال هذا الرجَل أن للمتابع 

 .َلـِّي أعناق النصوصتكلفه يف 

ألحكاِمه عىل اليقينيات الواضحات، ال عىل  أن يكون بانًيا »صالح املغاميس«بـ ُض َرتَ فْ يُ وكان 

هذا هو مقتىض األمر وألن  ،وانُالناس وُيَسكَّ  بَّتثَ يُ لِ ، واألمور املحتمالت الشبهات واإلشاعات

 .الرشعي

ال أن يكون هو ، اثابتا راسخا يف هذه املسألة وأشباههوكان يفرتض باملغاميس أيضا أن يكون 

انتظار و ،واالضطراب ،والتضارب ،التناقضو ،اجلاهليةية بِ َص العَ و ،ةِ فَّ اخلِ ا يف بذاته رأًس 

 !اهوفتاو تغريداته امعهل تبدلت ،الترصحيات

 بالتزامهيتقي اهللا فال ُيْقَبل منه أقل من أن  - لغري عذر لعذر أو- كذلكأن يكون فإن مل يستطع 

طل مقصدا رشعيا؛ لباباوق عل موافقة أقوال القادة وأفعاهلم باحلولن ُيْقَبل منه مطلقا أن جي، الصمت
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َقْوُل احلق لو كانت متابعة املسئولني يف أقواهلم وترصحياهتم باحلق والباطل مقصدا رشعيا، ملا كان إذ 

 .عند سلطان جائر من أعظم اجلهاد

عن أيب سعيد اخلدري  )٤٠١١(وابن ماجه ) ٤١٧٤(والرتمذي ) ٤٣٤٤(روى أبو داود قد و

. »جائر أمري أو جائر، سلطان عند عدل كلمة اجلهاد أفضل«: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه أن النبي 

 .)١(فظ أليب داودللاو

عند سلطان جائر من أفضل  احلقِّ  قوُل من أجله يف بيانه للوجه الذي كان  )٢(قال اخلطايب :فائدة

 :يدري ال ،وخوف رجاء بني امرتددً  كان العدو جاهد من ألن ،اجلهاد أفضل ذلك صار إنام: (اجلهاد

 فقد ؛باملعروف وأمره احلق قال إذا فهو ،يده يف مقهور السلطان وصاحب ،بلَ غْ يُ  أو ُب لِ غْ يَ  هل

 واهللا ،اخلوف غلبة أجل من اجلهاد أنواع أفضل ذلك فصار ،للهالك هُ َس فْ نَ  َف دَ هْ وأَ  للتلف تعرض

 )أعلم

 يبكي -قبل هذا التاريخ-كان  بعدها، فمن هُ ْريَ غَ  ،)٢٠١٨- ١٠ – ٢(قبل  لوِحظ أن املغاميس. ٢

د وُيوِعد،  اجسور صار ،وقيام الليل اتوهو حيث عىل الصدق إىل  حةً ويدعو رصاُيْزبُِد وُيْرِعُد، وُهيدِّ

ُيْزَعُم  ،رجلٍ  لِ تْ قضية قَ تعلق بت -ال خطامال زمام هلا و-ترصحيات تغريدات ويف  العصبية اجلاهلية

 .أي أثر جلثته َع وال ُيْعَرُف طِّ قُ أنه 

 بإجراء عليه فسرتد إجراء أّي  تلقْت  إذا أهنا تؤكد اململكة«(): ١٤( بتاريخ» املغاميس«كتب حيث 

 َفْوَق  فنجهَل  علينا أَحدٌ  ْجيَهلنْ  ال أال:عام ألف من أكثر قبل العرب جزيرة يف أجدادنا قاهلا »أكرب

......................... 

) ٨٨٦-٢-١(واستقىص ختريج احلديث وتتبع شواهده يف السلسلة الصحيحة ) ٣/٨٢٠(يف صحيح أيب داود  صححه األلباين رمحه اهللا) (١

 ).٤٩١(حديث رقم 

 ).٤/١٧٧(معامل السنن ) (٢
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 أهـ .)»األغر الوطن وهذا عهده وويل ومليكنا ديننا دون كلنا«: اليوم ونقول. اجلاهلينا جهل

الذي تعرض هذا من و! ومن الذي تعرض مللك املغاميس؟! فمن الذي تعرض لوطن املغاميس؟

حتوم شبهة تنفيذها قتل جريمة تعلق بي ه خالفاال يزيد عن كوناألمر  أن احلقُّ و! ؟املغاميس لدين

 !دون امللك أشخاص هم حول

العامة ليطيعوه من استخفاف تلبيس والالتدليس ومن قبيل  املغاميس ُيْعَترب ما كتبهولذلك فإن 

عىل معنى حمرم بقول شاعر جاهيل  رصيٌح  استدالٌل  كام أن يف ما كتبه، م بام مل ُيَقْل أصالهِ يجِ يِ َهتْ خالل 

ُتْم َهلَُو َخْريٌ *  َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتم بِهِ ﴿: قول اهللا عز وجل ضراعيرشعا،  َوَلِئن َصَربْ

ابِِريَن﴾  .لِّلصَّ

الذي جير إىل البكاء الورع ذهب أين : ا التناقضُحقَّ لكل أحد أن يتساءل وهو يرى هذومن هنا 

 يف املسائل الكبار؟ من ختبطٍ  ُيَرىاخللل فيام حمل ين أيف املسائل الصغار؟ و

 مللك، أن يدعوَ عىل اَهْب أنَّ هناك من تطاول عىل امللك بذاته، فهل يستحق ذلك التطاول ثم 

 إىل تلك الدعوة اجلاهلية الرصحية ؟ ألجله

أغلَظ رجٌل : ، قالاألسلميِّ  عن أيب برزةَ  -وصّححه األلباين- )٤٠٧٦(ده اسنإب النسائيُّ ى رو

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ليس هذا ألحد بعدَ : ه ؟ فانتهرين، وقاللُ تُ قْ أَ : الصديق، فقلُت  أليب بكرٍ 

 .يعني ملا كان خليفة للمسلمني» الصديق أغلَظ رجٌل أليب بكرٍ «: وقوله
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 ويف ،بيت يف انزَ رِ َختْ  كانتا امرأتني أن مليكة، أيب ابن عن) ٤٥٥٢(روى البخاري يف صحيحه  .٣

 ابن إىل )٧(عفِ رُ فَ  ،)٦(األخرى عىل فادعت ،)٥(اهَ فِّ كَ  يف ىفَ ْش بإِ  ذَ فِ نْ أُ  وقد )٤(إحدامها فخرجت ،)٣(احلجرة

 قوم دماء لذهب ،بدعواهم الناس يعطى لو«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: عباس ابن فقال عباس،

 فقال ،فاعرتفْت  وهارُ كَّ فذَ ﴾ اهللا بعهد يشرتون الذين إن﴿: عليها واقرءوا )٨(باهللا وهارُ كِّ ذَ  .»وأمواهلم

 .»عليه املدعى عىل اليمني«: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: عباس ابن

 بمجردلو ُيْعطى الناس  :أي، »وأمواهلم قوم دماء لذهب بدعواهم الناس يعطى لو«: وقوله

استحقاق دماء أشخاص آخرين الدعى أقواٌم ، قاضٍ  عند آخرين عىل هلم حقٍّ  لزوم عن إخبارهم

ألن خصمه استحقهام بمجرد دعواه،  ،وماله دمه صون من عليه املدعى يتمكن نولم، وأمواهل

 .عىل هذا فساد عريض َب تَّ َرتَ لَ وَ 

 .عىل من اهتمتها املرأة املصابة بمجرد ادعائها قولوهلذا مل يقبل ابن عباس ريض اهللا عنه 

أذاعت فقد قوال بمجرد االدعاء املحض،  َل بِ حيث قَ ما ورد يف هذا احلديث،  وقد خالف املغاميس

بجريمة قتل معينني  أشخاصعىل  ادعاءفيه  ،مصدر جمهول ترصحيا منسوبا إىل ،وكالة أنباء غربية

 .لكنهم مل يرصحوا باسمه ،مسئوال امصدربكونه  َف ِص وُ ، وصحيح أن املُِقرَّ هاوارتكب

هذا عىل  »ُيَعلَِّق «أن  منه تطلبل »املغاميس«بـقناٌة تلفزيونيٌة أخرى إثر ذلك  تصلت عىلفا

وسيلة  بواسطةنقول امل املجهولخلرب  أن يقال إال إذا بني عىل قبولٍ  بكالم ال يمكن تكلمفَ ، الترصيح

......................... 

 .يتحدثون ناس للبيت املجاورة احلجرة يف وكان ،البيت يف كانتا املرأتني أن أي) (٣

 .احلجرة أو البيت من املرأتني إحدىخرجت  أي) (٤

 .يعني أهنا خرجت عليهم وقد ُأْدِخل يف كفها املِْثَقب الذي ُخيْرُز به) (٥

 .كفها يف يفَ ْش اإلِ  تذَ فَ نْ أَ هي التي  أهناب) (٦

 .املرأتني إىل ابن عباسيعني َفُرفِع أمر هاتني ) (٧

  .االستخفاف من فيها وما ،الفاجرة اليمني من عليها املدعى األخرى املرأة خّوفوا :أي) (٨
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M/ 0 1   5  4  3 2: املسلم املعروفمع أن اهللا عز وجل قال يف خرب ، كافرةإعالم 

6 ?  >  =  <  ;     :  9  8  7L. 

خالد بن الوليد َلـّمـا فعل ب فعلهمشبه ثم » اإلخوة أو الفريق الذي فاوض«بـ ةَ لَ تَ صف القَ و فقد

من حيث  مسئولو بلدهفعل شبه بعلة أهنام جتاوزا صالحياهتام، كام  ،مالك بن نويرةَجِذيمة و َقَتَل بني

من  بلغه خرب خالد فتربأ ملا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فعل ب–إقرارهم بوقوع جريمة، ثم حتويل القتلة إىل التحقيق 

 !صنيع خالد

أن عليه  ما كان جيبو، من حيث احلكم الرشعيلغة وال من حيث ال املغاميس فيام َذَكَره ُق وافَ ال يُ و

فيام لو طلبت فتواه، فقد ، لمؤمننيولدينه لورسوله لهللا و هاتحاربماملعروفة ب يشارك يف هذه القناة

 إىل املتحاكم كان لو وكذلك(: بينهم ملسو هيلع هللا ىلصقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان من ال جيب حكم النبي 

 جيب مل ذلك، ترك وبني والسنة، الكتاب من القبول بني يتخريون الذين املنافقني من: والعامل احلاكم

 بأحاديث بالبدع املعلنني حيدثون ال كانوا الذين السلف من كثري حجة من وهذا. بينهم احلكم عليه

 . وسلم عليه اهللا صىل النبي

 ،هواه عىل يوافقه من غرضه بل ،احلق وحكومته استفتائه يف قصده يكون ال من: الباب هذا ومن

 .)٩()... رسوله به اهللا َث عَ بَ  ما لغري عامَّ َس  فهذا. باطال أو صحيحا كان سواء ،كان من كائنا

علق عىل ما جاء يف كيف ت(: قناة معروفة بمحاربتها للدين مذيعقول وما كان له أصال أن يعترب 

، وازلم اهللا يف الناحكأمعرفة يف  حلرصاأبعد ما تكون عن القناة  ألن هذه طلبا للفتيا، )البيان

 .وإعراضها عن أمر اهللا باٍد يف براجمها وأفرادها قادة وعاملني

......................... 

  ).٢٨/١٩٨(جمموع الفتاوى ) (٩
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ح من جهة غربيةذلك الترصيح خروج ن إ ثم يبعث عىل الوثوق بصحة  ال، مع جهالة اُملَرصِّ

مؤسساهتا اإلعالمية احلكومات الردود من خالل ألحوال أن تتوىل هذه ايف مثل  اخلرب، ألن املعتمد

قرائن تزيد  به احتفت إن، فلوقبخرب املجهول غري م وال خيفى أن، املتخصصني املعروفنيها أفرادو

لمجهول وصف تلك اجلهة لأما ، وناهْ وَ يزداد ضعفا وَ ه فإن - كام يف واقعتنا املقصودة–من الشك فيه 

َض و ل، و)١٠(حكم التَّْعِريفيأخذ  فال» لاملصدر املسئو«بـ َح أن  -جدال-اْفُرتِ يصح فال  ثقة، هذا اُملَرصِّ

 االهتام ، لكنعىل نفسه ْعَترب إن صدر من القائلاإلقرار مُ ألن  عىل غريه، -ولو كان ثقة- هقبول ادعاء

املذكورة يف حدث  ولالدعاء أحكامه اخلاصةباالدعاء،  اي� هِ قْ فُيسمى فِ  ،هغري عىل من القائلإن صدر 

التضحية منه  الغرضيزعمون أن يشكك فيه اخلصوم، و أن هذا الترصيَح ال سيام ، ابن عباس

 .كبارالتسرت عىل قتلة بأشخاص صغار من أجل 

أنه  ملغاميس من أقواهلام بالتشهي، معا فبأي كتاب أم بأي سنة يتخري: صامنإن كان يف القضية خف

ٍة ؟  !يقدم نفسه للعامة عىل أنه عامل ُأمَّ

 .ذلك الترصيح وبناء تشبيهه عليههذا من جانب االعتامد عىل 

أربع  أن للتشبيه وذلك، مردودالرشعية، فهو تشبيه واللغوية  هيتمن ناحي هتشبيهلبالنسبة وأما 

 ).، وأداة التشبيههِ بَ الشَّ  هُ ْج وَ ُمَشبٌَّه، وُمَشبٌَّه به، وَ : (أركان

َبهِ «أن يكون من ال بد فلكي يصح التشبيه؛ و وجه «ظاهرا يف الـُمَشبَِّه به، فإن مل يكن  »وجه الشَّ

 .َردُّ ويُ  ؛فال يصح التشبيه ؛ظاهرا »الشبه

من صفات األسد لألسد صفات ظاهرة وصفات غري ظاهرة، فإن  :ولتوضيح ذلك يقال

......................... 

  .يف مثل هذه القضايا، وبمثل هذه القرائن املحتفة) (١٠
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وهو يريد أن ) زيٌد كاألسد( :قال قائللو فالفم؛  َبَخرُ  :من صفاته الغري ظاهرةو .الشجاعة: الظاهرة

، هو اُملَشبَّه »زيد« يكونلظهور وجه الشبه، ف ؛لوقبتشبيهه م، فةشجاعاليشبه زيدا باألسد من حيث 

 .أداة التشبيههو  »الكاف«به، وحرف هي وجه الشَّ  »الشجاعة«َشبَّه به، وهو املُ  »األسد«و

فال يصح  ،الكرهية زيدا باألسد من حيث رائحة فمه هَ بِّ َش أن يُ يريد  قال ذلك املثال، وهو إن هلكن

، ومن رشوط وجه الشبه أن يكون وجه الشبه هذا التشبيه، ألن هذا الوصف غري ظاهر يف األسد

 .ظاهرا

 .الوفد األمني، والقيادة السعودية :»املَُشبَّه«إذا نظرنا إىل تشبيه املغاميس سنجد أنه أراد أن جيعل و

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ريض اهللا تعاىل عنه، بن الوليد خالد :»املَُشبَّه به«أراد أن جيعل و

قتل خالد بن الوليد لبني كام لصحفي أن الوفد األمني قتل ا :»وجه الشبه« جيعلأن وأراد 

كام يعرب  ،»متجاوزين الصالحيات« من حيث أهنام قتال قتيالوقد تشاهبا  ،َجِذيمة ومالك بن نويرة

 ملسو هيلع هللا ىلصرد فعل رسول اهللا بعىل احلدث، البلدين  رد فعل قيادة أحد تشبيهيريد كذلك هو و !بذلك هو

 !وتربأ منهفعل خالٍد  حيث أنكر

 .وكال التشبيهني باطل

 قتل رجال مل َحيُْكْم الوفد: »ملفاوضالوفد ااإلخوة أو «بـ املغاميسالذي يسميه  »الوفد األمني«ألن 

، بل إن األخبار التي جمهول للتحقيقواستدراجه سبب مالحقته ، كام أن بب القتل جمهولبكفره، فس

ٍة وِخداع تدل عىل أن َقْتَله كان غيلة، بمعنى أنه ُقتَِل  -إن صحت–تذاع من هنا وهناك  عىل ِغرَّ

 .وإعداد مسبق للقتلباستدراج 
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أن إىل  )١١(فقد ذهب بعض أهل العلم وقتل الِغيَلة من أخطر أنواع القتل، ونظرا إىل شدة خطورته

 .إىل مطالبة أولياء الدم بالقصاص ْقَتُل عىل كل حال، بمعنى أن قتله ال حيتاجقاتل الِغيلة يُ 

كافرين  إىل قومٍ  ُبِعَث ه أنَّ : ريض اهللا عنه قصة خالد بن الوليد أهل العلم يف  هرَ كَ ما ذَ حاصل وأما 

ا كانت لفظتهم ـمَّ ـلكن لَ  -أسلمنا :يريدون- صبأنا :له فقالوا ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي بأمرليدعوهم إىل اإلسالم 

، وهي غري رصحية يف دخوهلم اإلسالم؛ إال عىل أهنم خرجوا من دين إىل دين املستخدمة ال تدل

 كانال بأنه وِّ أَ تَ فقتلهم مُ ( ،اللفظ ظاهر عىل بناء عاملهمف الكلمة؛منهم تلك  خالدٌ  ْل بَ قْ يَ  مللذلك 

 رشيطة توجد مل ألنهفقتلهم (وهو مل يسمع منهم كلمة اإلسالم، ؛ )١٢()يسلموا أن إىل بقتاهلم مأموًرا

 االستسالم من أنفة إليه اإلسالم اسم عن َعَدلوا إنام أهنم ظن أنه حيتمل وقد ،بالترصيح الدم حقن

 وُّ أَ تَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلصعذره رسول اهللا  وهلذا فقد، )١٣()واالنقياد
مع أنه ومل ُيعاقبه،  ملسو هيلع هللا ىلصمل يقتص منه رسول اهللا ه، ولِ

، بل كان مطيعا له، ولكن مل يكن يف الفقه والدين ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن خالد معانًدا للنبي (إذ تربأ من فعله، 

 .)١٤()عليه حكم هذه القضية فيبمنزلة غريه، فخ

بأنه قاهلا » ال إله إال اهللا«يف قتل من قال يمة يشبه تأول أسامة بن زيد ذِ وتأول خالد يف قتل بني َج 

 .كذلك من أسامة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا ْقتص ، وهلذا مل يَ متعوذا من السيف

......................... 

 .ابن تيميةشيخ اإلسالم  اختارهمنهم اإلمام مالك، و) (١١

ابن سعد أنه مرسل للدعوة إىل اإلسالم ال إىل القتال، من ذلك ما ذكره ذكر وأكثر الروايات ت  )٦/٤١٧(للقسطالين إرشاد الساري  )(١٢

ْسَالم إىل داعيا جذيمة بني إىل بعثه(: حيث قال) ٢/١٣٧(رمحه اهللا يف طبقاته الكربى  لكن ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ، )مقاتال يبعثه ومل اْإلِ

مع هذا فقد حكم بخطأ فعل خالد و ).استعمل خالد بن الوليد عىل قتال بني جذيمة فقتلهم( ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ): ٧/٣٤٧(يف منهاج السنة النبوية 

  .ريض اهللا تعاىل عنه

وانظر جامع املسانيد والسنن البن كثري، مسند  .بترصف يسري جدا )٧/٤٨٧(مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للمال عىل القاري ) (١٣

 ).٤٥٣(ترمجة ) ٤/٣٨(خالد بن الوليد 

 ).٤/٤٨٧(منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ) (١٤
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، مع أن قتل الوفد حييط به الشك من كل بني جذيمة قتلخطأ خالد يف ب الوفدِ  ُل تْ قَ  كيف ُيَشبَّهُ ف

  !جانب؟

، فإنَّ َقْتَل خالد بن الوليد له، إنام كان بسبب ظنه أنه »مالك بن نويرة«قال يف حادثة ومثل ذلك ي

ٍر،  .عىل ما يذكره أهل العلم أتى بأمر ُمَكفِّ

نه استعجل يف قتل القوم، ومل لكو؛ كان بمجرد سامعه للخرب لفعل خالد ملسو هيلع هللا ىلصإنكار النبي  ثم إنَّ 

 الديات، نصف فأعطاهم ماال، معه وأرسل عليا، أرسلو(، »صبأنا«َيْسَتفصل أكثر عن مرادهم بـ

 يعلم مل يشء بقي يكون لئال احتياطا بقي ما إليهم ودفع الكلب، )١٥(ةغَ يلَ مِ  حتى تلف ما هلم وضمن

قدوم املقتول، ثم ادعى خروجه، ثم تدرج يف اإلقرارات مرة بعد مرة،  رَ كَ نْ وهذا بخالف من أَ ، )١٦()به

َظ عىل القتلة،  فَّ بام عدم الطمأنينة  مما يبعث عىلحتى إنه ادعى أن القتلة ضللوه بمعلوماهتم، ثم َحتَ

  !فكيف ُيشبه هذا بذاك؟، مرة أخرى إذ قد يدعي بأنه قد ُضلِّل هبا، من معلومات ال حقا يدليه

استخدامها يف حق و -وهي عبارة مبهمة محالة أوجه- »جتاوز الصالحيات«ة ملجل هم إن إقحامث

أقحمها ليلوي هبا عنق احلدث الواقع، ولَِيْلِوي هبا بأنه  وحيي؛ معتربة بال مناسبةخالد بن الوليد 

ريُ ل ؛كذلك عنق حادَثَتِي خالدٍ  ِّ  َطهِّ  .وهذا غري مقبول ،»ما« شخصٍ  َس نَ دَ  هبذا اليلَّ

كام هو يف فعل خالد، ، غري مقصودال طأمن اخلفيه نوع  لصحفيقصد أن َقْتَل الفريق لإن وهو 

مل  وهواخلطأ  نَ وكيف يعرف العمد مِ  !؟الواقعة ، وهو مل حيرضاخلطأ من العمد زَ يَّ كيف مَ : يقالف

 !؟يسمع بنفسه إقرار أحد من القتله

إن التحقيقات ُتنَْرش عىل : (ل يف مقطع مرئي آخر معتذرا لنفسه من خطئه وَزَلـلِهأنه قايف حني 

......................... 

 .اإلناء الذي يرشب منه الكلب: امليلغة) (١٥

 .)٤/٤٨٧(منهاج السنة النبوية ) (١٦
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 .مرة بعد مرةال تزال خترج ف، ةكتملاملعلومات غري مبمعنى أن ). أطوار

كيف جزم ، فجمددا إن كانت الصورة غري متضحة بعد، ومن املحتمل أن تتبدل املواقف واألقوالف

 !؟خالد هؤالء كخطأِ  خطأَ  بأنَّ 

عدم  َأْنَكَره من يف قتلهم، وإنام هو لِـَام  ليس ألنه مل يرجع إليهفمن فعل خالد  ملسو هيلع هللا ىلصتربؤ النبي أما و

لكي ال ُيْقَتَدى بخالد يف االستعجال يف القتل، ولكي ال يظن ، ن مرادهم بمقولتهمع رثَ كْ أَ  هاستفصال

املقتولني قالوا كلمة  مع كون ،بذلك القتل الذي مل يستفرس أكثر قبل تنفيذههو من أمره  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 .اح احلديث، عىل ما يذكره ُرشَّ إسالمهمصحة حتتمل 

يف  »املغاميس«عىل ل اتصقام رجل باال ،السابق هضجة إعالمية بسبب تشبيهثارت بعدما . ٤

شكره ف ،املشار إليه تشبيها أكثر بخصوص توضيح يطلبوأنه  ،يهبِّ أنه ُحمِ  فزعمبرنامج تلفزيوين، 

زعم أن تشبيهه ف ،فاضلالصحايب العىل من جديد  لِ وُّ قَ والتَّ  املكابرة يفرشع ثم املغاميس عىل أدبه، 

بناء عىل ترصيح،  يف املقطع األولنه تكلم لك )١٨(!وأن طريقة تشبيهه معروفة عند العرب )١٧(صحيح

ْت عىل أطوار تغري رأيه، وهلذا فإنه ر، َخ ظهرت ترصحيات أُ  ،انترش كالمهفلّام  -ألن التحقيقات ُنِرشَ

 .-ربَّ ذا عَ كه

فمرده إىل  عىل األوصافلقضاء، وأما احلكم الذي املعينة مرده إىل ا قضاياأن احلكم عىل الوزعم 

ًال إنام كان من باب  تلك القناة أن كالمه مع -بعبارة قريبة من الرصحية- مَ هَ فْ وأَ ، لفتوىا املتصلة َأوَّ

 . إىل آخر ما قاله هداه اهللا... الفتوى 

......................... 

 .مع أنه تشبيه باطل كام سبق) (١٧

 .تعرف تشبيههوالواقع أن العرب ال ) (١٨
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التالعب طريقة إلقاء السؤال، ثم طريقة اجلواب من حيث من  - واهللا أعلم–الذي يظهر يل و

ٍث ترتيبه بالكالم و املنطلية عىل غري طالب العلم،   هِ بَ لشُّ دس لووتسلسله من دون انقطاع وال َتَريُّ

 .تصال متفق عليه مسبقايوحي بأن اال

ًة عىل بأن ترصحياته مل تكن َمْبنِيَّ  -اضمنيً –عىل نفسه ر قرثم إنه ال جديد يف مقطعه اجلديد إال أنه أ

ألن ترصحيات الساسة؛ تبعا ل يفتيأي لترصحيات، وال ينبغي لطالب العلم ل ةبعَبيِّنات، وإنام هي تا

غري معصوم، وكالم غري املعصومني قابل للصدق والكذب، والبرش  ،برش ممهام علت رتبه ئولنياملس

كام تقدم من هبا الناس عند حصول النزاع واخلالف، كام أن الشارع وضع قواعد للتقايض ليلتزم 

 .دليلبالتشهي أو بال قول مسئول دون مسئول أن يقبل  ال جيوز ألحدحديث ابن عباس، ف

يف األدلة ألن القايض هو من ينظر أن كالم التحقيق ال يعتد به إال إن أقره القضاء،  ويضاف

وب واملشكوك ذكوامل ، ويرد منها املستحيلبرشوطه املمكن صها، فيقبليمحتل والبينات واالقرارات

لم وانتزاع أماكن يكثر يف الظ -يف كل الدول-الواقع يشهد أن أماكن التحقيق املعارصة ، وفيه

 .إىل القضاءبعُد القضية برمتها مل تصل ، وغري خاف أن االعرتافات باإلكراه

 -بمعنى أنه فتوى كام َذَكرَ -وصاف عىل األ الكالمأن كالمه إنام كان من قبيل إليه من  أملحما أما و

هللا  ةِ املحادَّ  مع القناةومقطعه  ال عىل وصف،َعْنيٍ حادثة عىل إنام كان حكمه ألن  صحيح،ليس بف

ما يف  غايةو؟ لذي استفتاه؟ وعىل أي يشء اْسُتْفتِيمن اثم ، كهد عليه بذلاشولرسوله وللمؤمنني 

تعليقه عىل هذا  ثم طلبت، »رويرتز«وأخربته بترصيح وكالة  به اتصلتاألمر أن تلك القناة 

رصاحة، وهو ال يعلم التفاصيل م لو افرتضنا أنه ُطلَِبت فتواه ث !فأين طلب االستفتاء؟ .الترصيح

ا ب»كام يقول لكون التحقيقات ُتنْرش عىل أطوار«عىل وجه احلقيقة  اهللا أعلم، : ه أن يقول، أمل يكن َحِري�

 تضح؟مل ي فاألمر بعد
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ولو شئت أن أزيد هذا أهم ما أردت أن أنبه إليه يف كالم صالح املغاميس، لَِيْحَذر ولُِيْحَذر، 

 .بالصواب أعلمواهللا لزدُت، ولكن يف اإلشارة كفاية، 
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