
بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد... 

إىل األخوين الكرميني                  الشيخ حممود والشيخ أيب حيىي حفظهما اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

  وبعد 

ربيع األول28واملؤرخة بتاريخ حيىي للشيخ أيباملغرب اإلسالمي إىل إخواننا يف ةرسالالوصلتين 

وال يل مالحظة واحدة عليها عند القول و ه واطلعت عليها فهي رسالة عظيمة النفع يف با�ا 1431

يعين هذا أن الشدة ال مكان هلا يف الوعظ والتذكري والرد واإلرشاد فكان بودي أن تكمل �ذه العبارة 

إمنا كان :مع مالحظة أن  الغالب األعم مما وردنا من ألفاظ الشدة من سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم 

  زمن قيام الدولة وقوة املسلمني يف 

زيادة البحث والتأمل سيتبني له بعد هة وكان هذا عقله وهذا فقهأن من كتب تلك الرسالمث إين أحسب 

عند احلديث عن طريقة اختاذ القرار يف هـ 1431شوال 28أن ما ورد يف الرسالة الثانية واملؤرخة بتاريخ 

سيتبني له أن الصواب هو يؤخذ باألكثرية إىل أن الرأي واإلشارة يف بعض املواضع املسائل االجتهادية 

: [وقد دلت نصوص - رمحه اهللا–لرسالة األوىل كنقله قول العالمة ابن أيب العز احلنفي ورد يف اما 

الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة أن ويل األمر، وإمام الصالة، واحلاكم، وأمري احلرب، وعامل الصدقة 

ليهم طاعته يف ذلك، يطاع يف مواضع االجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد، بل ع-

وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف، ومفسدة الفرقة واالختالف، أعظم من أمر املسائل 

اجلزئية. وهلذا مل جيز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب املقطوع به صحة صالة بعض 

فاحتجم اخلليفة، وأفتاه هؤالء خلف بعض. ويروى عن أيب يوسف: أنه ملا حج مع هارون الرشيد،



مالك بأنه ال يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل أليب يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان اهللا! أمري املؤمنني. 

  يريد بذلك أن ترك الصالة خلف والة األمور من فعل أهل البدع]

ل ستكون اخلالف برفق وهدوء وتأمإن مل حيسم فيها وهي قضية جوهرية وإن هذه القضية مهمة وخطرية 

بعض النصوص يف الرسالتني وغريها ولو تأملتم باباً ملثل ما حصل عند إخواننا يف املغرب اإلسالمي 

  سيتضح األمر بإذن اهللا .

مع الوسيط تكونإن شاء اهللا فيها يف رسالة قادمة سأفصل فيها ولضيق الوقت لذا أرجو زيادة البحث 

  .الذي سيأيت حبمزة ووالدته 

ملا حيبه ويرضاه وآخر دعوانا أن يوفقنا مجيعاً أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن : ويف اخلتام 

.احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  أخوكم زمراي          السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  1431/احلجة  /ذو27،اجلمعة           


