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  املقدمة

  

  الرحيم بسم اهلل الرمحن

  ....أما بعد

على هذا األصل العظيم ثار تالشبه اليت بعض باجلواب عن  هختمتو، املخالف بالرد علىاملتعلقة  املهمة والقواعد بعض املسائلل فهذا حبث خمتصر
  .وغريهيف هذا العصر 

 رماح املبتدعـة وسـهامهم املغرضـة،    كسرت عليهتبعد توفيق اهلل درعاً متيناً  وكانالسنة،  حُفظت بيضة وبه ،هذا األصل أصل مهممعلوم أن و
قال ابن طاهر املقدسي احلافظ مسعت أبا إمساعيل عبد اهلل بن حممد األ�صاري ويأبى،  عرض على القتل لرتك الرد على املخالفحتى كان بعض السلف يُ

.ا.هـ مـن  اسكت عمن خالفك، فأقول: ال أسكت"ارجع عن مذهبك! لكن يقال يل::يقول: "عُرضت على السيف مخس مرات، ال يقال يل -هبراة  -
  .١/٢٠٧آلداب الشرعية البن مفلح ا

طرفـان   :ة أقسـام إىل ثالثـ  ،الشـرعية هـذه املسـألة وأشـباهها مـن املسـائل       يف النـاس صـار  واخلوض يف مسألة الـرد علـى املخـالف    اليوم كثر قد و 
  .ووسط

 -اهلجركـ - املبتدعـة والضـالني  أحكـام   ينتصب للرد عليه وإيقـاع و إال، أو خمالفةبدعة  -كائناً من كان-يرى من طائفة أو فرد  نإ ما :فقسم غالٍ
بـل  ، دون مراعاة للشروط والضوابط الشرعية للرد على املخـالف،  زجرهو وعقوبتهالرد على املخالف يف  قاالت السلف مب متدرعاً ،على ذلك املخطئ

سـد أعظـم مـن مفسـدة     افيجره ذلك إىل مف التقليد لغريه يف ذلك، وصار يوايل ويعادي على قوله،ومنع  ،رمبا اشتط وزاد على ذلك بإغالق باب االجتهاد
  كإحداث الفرقة بني أهل السنة السلفيني، والتنفري منهم، وذم كثري من العامة هلذا األصل العظيم. ،البدعة اليت تصدى إل�كارهااخلطأ و

 للمخـالفني  وعن ما يرتتـب عليـه مـن العقوبـات الشـرعية      ،ا األصل العظيم واجلهاد الكبريهبذ العملجتافى عن ال يقل خطراً عن األول:  ثانٍوقسم 
ا�تشار ك ا خاف من وقوعه،أكرب مم مفسدةذلك إىل  أدىفوغري ذلك،  -زعموا-والتفرق وترك االختالف  ،ووحدة صف املسلمني ،جهاد الكفارحبجة 
  ، فإ�ا هلل وإ�ا إليه راجعون.-كما يراه كل ذي بصرية–السنة،بني عامة أهل  ، ورواجهمالفرقرؤوس وظهور  ،البدع

 أمر ما على بزيادة ،املبتدعة من �وع على وإما ،بعضهم على ماإ -يعين أهل السنة- املستنة بعض يبغى قد(قال ابن تيمية يف بيان هذين القسمني: 
   .)أمر�ا يف سرافناإ و ذ�وبنا لنا اغفر ربنا( :قوهلم يف املذكور ،االسراف هو و ،به اهلل
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 أحسن فما ،كلها األمور هذه يف ،املنكر عن النهي و باملعروف األمر من به أمروا فيما أو ،احلق من به أمروا فيما آخرين تقصري العدوان هذا وبإزاء 
).ا.هـ من الفتاوى(تقصري أو اًغلو ظفر بأيهما يبايل ال ،بأمرين فيه الشيطان اعرتض إال بأمر اهلل أمر ما :السلف بعض قال ما   ).١٤/٤٨٣اً

–وفق أحكامـه وضـوابطه الشـرعية     ،بفقه وعلم وحكمةلكن ، مبشروعية الرد على املخالف وضرورة القيام بهآمنوا  :وسطال ثالث هم وقسم
  .ن �كون منهم�سأل اهلل عز وجل أ والسلف الصاحل حقاً،  سنة النيب وهؤالء هم أتباع  -كما سيأتي

ثم ختمته مبلحـق فيـه بيـان منـهج إمـام السـنة       من ضوابط الرد على املخالف، وبيان بعض الشبه حوله،  الورقات يف شيئًاهذه يف لذلك كله كتبت 
أن جيعله خالصاً لوجهـه، صـواباً علـى سـنة رسـوله، وأن جينـبين       القدير سائالً املوىل وجمدد امللة مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، يف الرد على املخالف، 

  طريق الغالة واجلفاة، بفضله وجوده، إ�ه جواد كريم، واحلمد هلل رب العاملني. -السلفيني من أهل السنة-إخوا�ي ومجيع 

  كتبه

  محد بن عبدالعزيز بن محد ابن عتيق

  حرسها اهلل. ،الرياض



 شذور ولطائف في آداب الرد على المخالف 
٣ 

   .باملخالفاملراد يف  :فصل

  .بعمد أو خطأو، بعلم أو جهل :يف دين اهلل سبحا�ه كل من أخطأاملخالف هو 

  :قسمني إىلوهذا املخالف ينقسم 

حتصى يف كتاب  الردود اليت ال شروعية الرد على هؤالءمل ويدل، وغريهم يواجملوسلقبلة كاليهودي والنصرا�ي هل اغري املنتسب أل :القسم األول
 أَ�ْـتُمْ  بَلْ بِذُ�ُوبِكُمْ يُعَذِّبُكُمْ فَلِمَ قُلْ وَأَحِبَّاؤُهُ اللَّهِ أَبْنَاءُ �َحْنُ لنَّصَارَىوَا الْيَهُودُ تعاىل: (وَقَالَتِ اهلل قولُ ومن ذلك، اهلل عليهم وعلى أمثاهلم من الكفار األصليني

   ،)١٨:املائدة) (الْمَصِريُ وَإِلَيْهِ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ وَلِلَّهِ يَشَاءُ مَنْ وَيُعَذِّبُ يَشَاءُ لِمَنْ يَغْفِرُ خَلَقَ مِمَّنْ بَشَرٌ

  وهم �وعان: ،أهل القبلة إىلسبون تاملن: القسم الثا�ي

 الناشـئة يف هـذا العصـر    املبتدعـة  ومن الفـرق  ،واملرجئة واخلوارج واألشاعرة، املعتزلة كعة الضالل اخلارجون عن أهل السنة املبتد :األولالنوع 
شروعية الرد علـى هـذا النـوع    ، ويدل ملة عن أهل السنة واجلماعةوغريهم من الفرق اخلارجوالقاعدة التحرير  وحزبالتبليغ مجاعة ون خوان املسلمواإل

  .مارواه الشيخان وغريمها من أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بقتال اخلوارج، وقتلهم

الفرقـة الناجيـة إىل   الفتـه ال خترجـه مـن    ، لكـن خم السـلفي  ، الرجل السينالسنةو الكتاب قد يقع يف خمالفة، فأهل السنة إىلاملنتسبون  :الثا�يالنوع 
 وَفَاةِ بَعْدَ حَمْلَهَا وَضَعَتْ الْحَارِثِ بِنْتَ سُبَيْعَةَ أَنَّ( مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِومع ذلك �ؤمر بالرد عليه، يدل لذلك مارواه أمحد وغريه من حديث  ،اهلالكة الفرق
-  اللَّهِ رَسُولِ إِلَى فَا�ْطَلَقَتْ. األَجَلَيْنِ أَبْعَدُ ينقضي حَتَّى ذَلِكَ لَكِ مَا بِالْبَاءَةِ �َفْسَكِ تُحَدِّثِنيَ كَأَ�َّكَ فَقَالَ السَّنَابِلِ أَبُو عَلَيْهَا فَدَخَلَ لَيْلَةً عَشْرَةَ بِخَمْسَ زَوْجِهَا
فقـد   ي)فَـأَ�ْبِئِينِ  تَرْتَضِينَهُ أَحَدٌ أَتَاكِ إِذَا السَّنَابِلِ أَبُو كَذَبَ « -وسلم عليه اهلل صلى- للَّهِا رَسُولُ فَقَالَ السَّنَابِلِ أَبُو قَالَ بِمَا فَأَخْبَرَتْهُ -وسلم عليه اهلل صلى

  وهل هذا إال من الرد على املخالف؟!. ،يف ذلكم ، على أبي السنابل مقالته، وأغلظ صلى اهلل عليه وسلرد النيب صلى اهلل عليه وسلم

  .خالفامل حكم الرد علىيف : فصل

  اجلهاد يف سبيل اهلل.وهو أال أصل من أصول اإلسالم  املخالف يرجع إىل الرد على

(الفتـاوى   ).ا.هــ مـن  اجلهاد مـن  أفضـل  السـنة  عـن  الـذب  يقـول  حييـى  بـن  حييـى  كان حتى جماهد البدع أهل على الرادقال ابن تيمية رمحه اهلل: (
٤/١٣(  

 الْمُنْكَـرِ  عَـنِ  وَتَنْهَـوْنَ  بِـالْمَعْرُوفِ  تَـأْمُرُونَ  لِلنَّـاسِ  أُخْرِجَـتْ  أُمَّـةٍ  خَيْـرَ  (كُنْـتُمْ  :تعاىلقال  ،عن املنكر األمر باملعروف والنهيواجلهاد إمنا هو فرع عن 
  .)١١٠:عمران آل) (بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ
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 يَسْـتَطِعْ  لَـمْ  فَـإِنْ  بِيَـدِهِ  فَلْيُغَيِّـرْهُ  مُنْكَرًا مِنْكُمْ رَأَى مَنْ: (ولُيَقُ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ قال: سَعِيدٍوروى مسلم مِنْ حَدِيثِ أبي 
  .)اإلِميَانِ أَضْعَفُ وَذَلِكَ فَبِقَلْبِهِ يَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ فَبِلِسَا�ِهِ

  .من ينكره إىلحيتاج كل منكر ال خالف أن و ،وكل خطأ يف دين اهلل منكر 

 هِـيَ  بِـالَّتِي  وَجَـادِلْهُمْ  الْحَسَـنَةِ  وَالْمَوْعِظَـةِ  بِالْحِكْمَـةِ  رَبِّـكَ  سَـبِيلِ  إِلَـى  (ادْعُ: تعـاىل  بعد سياق قوله )ـه ٤٨٧(ملتوفى سنهيين اق اجلوأبو إسحا قال
   )١٢٥:النحل) (بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ

   )١١١:البقرة) (صَادِقِنيَ كُنْتُمْ إِنْ بُرْهَا�َكُمْ هَاتُوا قُلْ أَمَا�ِيُّهُمْ تِلْكَ �َصَارَى أَوْ هُوداً كَانَ مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ يَدْخُلَ لَنْ (وَقَالُوا :تعاىله ـلوقو 
   وسـري الصـحابة    مـع أممهـم وسـرية رسـولنا      عليهم السـالم  سرية الرسل وهذه األلفاظ عموم يف التوحيد والشريعة وهي أيضاً" :تعاىلاهلل  قال رمحه 

  ."يومنا إىلوالتابعني وأتباعهم 

  -املخالف نهي عن املنكر والرد علىالاملعروف والدعوة واألمر ب :بذلك يعين-

ه دعاؤعروف والنهي عن املنكر من حيث وجوب األمر بامل روع وجب عليهمن األصول والف ءأن قال " فإذا رأي العامل مثله يزل وخيطئ يف شي إىل
  ". ا.هـأحكام التوحيد والشريعةصواب وذلك يعم باحلق وطريق الرشد وال هعن الباطل وأمر

 إذا ألهنـم  لكـن  �فسـها  يف صـالهتم  لبطالن عنها ينهى ال خلفهم الصالة أن والتحقيق: (-الصالة خلف أهلِ البدع عند كالمه عن–وقال ابن تيمية 
 املشروع اهلجر باب من هذا كل جنائزهم وتشييع عيادهتم ترك الباب هذا ومن املسلمني على الصالة يف يقدموا ال وأن يهجروا أن حقوااست املنكر أظهروا

  )١/٦٣).ا.هـ من منهاج السنة (عنه يللنه املنكر إ�كار يف
  فجعل رمحه اهلل هجر املبتدع وترك الصالة خلفه من باب إ�كار املنكر.

 : (وَلْـتَكُنْ تعاىلكما قال اهلل  ،روف والنهي عن املنكر فرض كفايةاألمر باملع معلوم أن، ومن األمر باملعروف والنهي عن املنكرف املخال فالرد على
  ) ١٠٤:عمران آل) (الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ

 أو يغلطـون  الـذين  احلديث �قلة مثل ،والعامة اخلاصة :الدينية املصاحل يف واجباً النصح كان وإذاحكم الرد على املخالفني: ( يف بيانقال ابن تيمية 
 منـهم  األمـة  وحتـذير  حـاهلم  بيـان  نإفـ  ،والسـنة  للكتـاب  املخالفـة  العبـادات أو ،والسنة للكتاب املخالفة املقاالت أهل من البدع أئمة ومثل.. .،يكذبون
   ؟البدع أهل يف يتكلم أو إليك أحب ويعتكف ويصلى يصوم الرجل :حنبل بن ألمحد قيل حتى ،املسلمني باتفاق واجب

   .أفضل هذا ،للمسلمني هو فإمنا البدع أهل يف تكلم وإذا ،لنفسه هو فإمنا واعتكف وصلى قام إذا :فقال
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 وعـدواهنم  هؤالء يبغ ودفع وشرعته ومنهاجه ودينه اهلل سبيل تطهري إذ ،اهلل سبيل يف اجلهاد جنس من ،دينهم يف منيللمسل عام هذا �فع أن فبني
 أهـل  مـن  العدو استيالء فساد من أعظم فساده وكان ،الدين لفسد هؤالء ضرر لدفع اهلل يقيمه من ولوال ،املسلمني باتفاق الكفاية على واجب ذلك على

  )٢٨/٢٣٢).ا.هـ (الفتاوى ابتداء القلوب يفسدون فهم أولئك وأما تبعاً إال الدين من فيها وما القلوب يفسدوا مل استولوا إذا هؤالء نإف ،احلرب

  ر عليه.يقم به من يكفي أثم كل قاد وإذا مل ،إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني فروض الكفايات،من  املخالف كغريه الرد علىف وعليه

   :فائدتني كادذلك أف إذا تبني

 وجد من يوجب الرد على ذلـك املخـالف   سقط الواجب بذلك عن الباقني، فإذا ،من تقوم به الكفايةعلى أحد املخالفني رد إذا : األوىل 
  .عنه ، الذي هنا�ا اهلل ورسوله من الغلو عليه، فذلك مل يرد م منأثِويُ

 يؤمثون مـع ، ثم الكفايةاجلم الغفري ممن تقوم هبم  بل قد يرد على املخالف املعني ،خالفنييردون على امللسنة، من بعض املنتسبني لوم اليوهذا حاصل 
  .من يكفي سقط عن الباقني بهقام فإذا  ،من فروض الكفايات املخالف الرد علىالصواب أن و ؟من مل يردذلك 

  وطاملخـالف لـه شـر    الـرد علـى   فـإن  كـلُ مـن مل يـرد،   أثم يـ  الو ،عليـه من يكفـي أثـم كـل قـادر      : إذا مل يقم بالرد على املخالفةثا�يالالفائدة 
 فإن ضررهالباب فضالً عن أن يقال بوجوبه عليه، من مل تتوفر فيه الشروط ال جيوز له اخلوض يف هذا ف ،ومنها القدرة - تعاىلإن شاء اهلل -ستأتي  وضوابط

 من �فعه. أشدُ يف هذه احلالة

  .املخالف الرد علىوضوابط  شروطيف فصل: 

  :، ومنهاال جيوز الرد إال بتوفرها شروط املخالف للرد على

لـه علـي ذلـك لـيس العـرق وال      أن يكون احلامل  يجب على الرادف، تعاىلاإلخالص هلل  ، أال وهوتعاىلهلل سبحا�ه ويف كل عبادة  شرط وهو: األول
وإرادة اإلصـالح  ، وسنةِ �بيه صلى اهلل عليه وسـلم  تعاىل وهلل سبحا�ه ا دين الذب عن ذي حيملهإمنا ال ،وال التشفيوال الناس وال اهلوى وال العاطفة  اللون

صاحبه  على اًمردودهذا العمل مهما عظم  يكونوبغري اإلخالص  ،)٨٨اآلية من: هود)(اسْتَطَعْتُ مَا الْأِصْالحَ إِلَّا أُرِيدُ (إِنْ: شعيب عليه السالم كما قال
   .ال جيور وال يفرتيه فعمل يف تعاىلرده ظهر ذلك بإذن اهلل  فإذا أخلص اإل�سان يف -باهلل اًعياذ-

 يف صلى اهلل عليه وسـلم   الرسول سنة برتك ضالهلم املخالفني على و�عى البدعة، خطر بيَّن أن بعد العلم، ألهل رسالته يف واصاخل بن عباد وقال
 وليس أ�فسكم، فساد من البغي فإن أهلها؛ على اًيبغ تعيبوها وال صالحكم، يف بزائد ليس البدع أهل فساد فإن بعيبها؛ اًتزين البدع تعيبوا وال: "طويل كالم
 علـى  هبـا  ليقـوى  الصـحة  لنفسـه  يلتمس أن ينبغي ولكن مداواهتم، عن مبرضه اشتغل مرض إذا فإ�ه وميرضه، يربئهم مبا املرضى يداوي أن للمطبِّب ينبغي
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 ذلك مع تكو�وا وأن إخوا�كم، على منكم وشفقة لربكم، منكم و�صيحة أل�فسكم، منكم اً�ظر ا�كمإخو على تنكرون فيما أمركم فليكن املرضى، عالج
  ).١/١٢٩: الدارمي سنن"(غريكم بعيوب منكم أعنى أ�فسكم بعيوب

 يكن مل إليهم، واإلحسانُ مهورمحتُ اخللق ىوهد احلق بيان فيه دْقْصَيُ مل إن وغريهم الرافضة من البدع أهل على الرد(: ابن تيمية اإلسالم شيخ قالو
 الرجـل  هجـر يُ وقـد  ،وغريهـا  الوعيـد  �صـوص  يف كمـا  العبـاد،  ليحـذرها  الفساد من فيها ما بيانَ قصده كان ومعصية بدعة ذم يف ظَغلَّ ذاإو ،صاحلًا عمله
  )٥/٢٣٩( السنة هاجمن .ا.هـ من)واال�تقام تشفيلل ال واإلحسان، للرمحة أمثاله، وردع ردعه بذلك واملقصود وتعزيرًا عقوبة

 اهلل كلمـة  تكـون  نأو ،تعـاىل  اهلل وجـه  بـذلك  قاصداً إال -أي يف الرد على املخالف– الباب هذا يف يتكلم أن للرجل حيل فال: (-رمحه اهلل–وقال 
 تعـاىل  اهلل ألجـل  تكلـم  وإن ،وريـاء  يـةً مح يقاتـل  الـذي  مبنزلة كان ،الفساد أو األرض يف العلو صدقل حبقٍ تكلم فلو،... هلل كله الدين يكون نأو ،العليا هي

  )٢٣٥- ٢٣٤/ ٢٨.) ا.هـ من الفتاوى (الرسل خلفاءو األ�بياء ورثة من اهلل سبيل يف اجملاهدين من كان ،الدين له خملصا

 ضلَيُ أن خافُويُ ،نةوالس الكتاب خيالف طريقاً يسلك أو ،والسنة الكتاب ختالف عقائدَ ىلإ يدعو مبتدعاًالرجل  كان وإذا(: -رمحه اهلل-وقال 
 اإل�سان، مع الشخص هلوى ال ،تعاىل اهلل وجه وابتغاءِ النصح وجه على يكون أن جيب هكلُ وهذا ،حاله ويعلموا ضالله ليتقوا للناس أمره نيِبُ ،بذلك الناس
 الشـخص  مـن  الغـضُ  البـاطن  يف وقصده ،للنصح راًمظه ،مبساويه فيتكلم ،الرئاسة على تنازع أو تباغض أو حتاسد أو ،د�يوية عداوة بينهما يكون أن مثل

 ييكفـ  نأو الشـخص  ذلـك  اهلل يصـلح  أن قصـده  الناصـح  يكون بل �وى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا و الشيطان عمل من فهذا ،منه واستيفاؤه
  .)٢٨/٢٢١(.) ا.هـ من الفتاوى ود�ياهم دينهم يف ضرره املسلمني

املخـالف   رد علـى فـال جيـوز أن يُـ    ،املخـالف  يف الـرد علـى    املتابعـة للـنيب   أال وهـو   ،يف كـل عبـادة هلل سـبحا�ه و تعـاىل    وهو شرط أيضـاً  : الثا�ي
 بل الواجب ،-والعياذ اهلل-ردوا البدعة ببدعة فإهنم  ،املعتزلة عرة معاألشا كما فعلكما فعل املرجئة مع اخلوارج، و، تعاىلحا�ه باإلحداث يف دين اهلل سب

، وألن رد الباطل بالباطـل يـؤدي إىل اسـتطالة    !فكيف يرد الباطل بالباطل ،احلق إظهارُرد اخلطأ  من السين ألن مقصودَ ،السنةبالسنة إىل  البدعة ردَأن تُ
 وخالفها وجه من السنة وافق فمن الوإ الوجوه كل من السنةُ عتبِاتُ إذا إال باًمستوعِ يكون ال الباطل أهل على الردوأكثر، قال ابن تيمية: ( أكثرَ املردود عليه

  ة.للسن املخالفة املقدمات تلك من عليه وافقهم مبا عليه واحتجوا ،السنة فيه خالف الذي الوجه من خصومه فيه طمع وجه من
 الـذي  احلـق  من تركوه اـمل ةًقوي الباطل حجةُ تكون إمنا هفوجدتُ ،منهم احلق إىل أقربُ هو من على الباطل أهلُ به حيتج ما عامة تدبرت وقدم قال: ـث
 احلق إىل أقرب هم الذين الكالم أهل من كثرياً ووجدت ،عليهم املبطل حجة أعظم من احلق ذلك من تركوه ما فيكون ،كتابه به وأ�زل ،رسوله به هُـاللَّ أرسل
 فيـه  خـالفوهم  ومبا الباطل من عليه همووافق مبا عليهم لونويستطي ،أخرى تارة احلق يف وخيالفوهنم ،الباطل على تارة همخصومَ يوافقون ،معليه يردون ممن
  .)٣/٢٠٩(العقل والنقل تعارض درء  .ا.هـ من)احلق من

 وافـق  مـن  علـى  الوجـوه  من بوجه سبيلٌ وال حجةٌ اهلل حبمد ملبطل وليسوقال ابن القيم يف الصواعق املرسلة بعد سياقه لكالم ابن تيمية املتقدم: (
 مـن  الـذي  ،احلصـني  اهلل حصـن  فالسـنة  ،السنة عن به خرج الذي القدر حبسب املبطل عليه تسلط ،أمنلة قدر عنها خرج إذا حتى ،عنها خيرج ومل ،السنة
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ا.هـ من الصواعق .)املهتدين من كان به استضاء من الذي املبني وبرها�ه ،الواصلني من إليه كان سلكه من الذي املستقيم وصراطه ،اآلمنني من كان دخله
  .)٤/١٢٥٥(ة املرسل

  تعاىل:قال  ،املخالف يشرع له الرد على عليه ةٌغريَين وللد محاسٌ، فليس كل من كان عنده املخالف وهي القدرة على الرد على :األهلية: الثالث
) تَعْلَمُـونَ  ال مَـا  اللَّـهِ  عَلَـى  تَقُولُـوا  وَأَنْ سُـلْطَا�اً  بِـهِ  يُنَـزِّلْ  لَـمْ  مَـا  بِاللَّـهِ  تُشْـرِكُوا  وَأَنْ حَـقِّ الْ بِغَيْرِ وَالْبَغْيَ وَالْأِثْمَ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِ�َّمَا (قُلْ

 د علـى ال جيـوز لـه أن يـر   فـ يكـن لـه علـم    فمـن مل   ،يعرف إال بالعلم ، واحلق الاحلق إىلال بد أن يرد الباطل املخالف  ريد أن يرد علىي فكل من )٣٣:ألعرافا(
  .لالباط

   .مفسدة أعظم إىل ردهالباطل سيؤدي  ألن من ال علم عنده إذا رد على

مـن  قويـاً   عن املقاتلة أن يقاتـل علجـاً   نهىالعلم كما يُ ضعيف ادلة واملناظرة إذا كان املناظرينهون عن اجمل كا�وا" وقد  تعاىلقال ابن تيمية رمحة اهلل 
  .)٧/١٧٣درء تعارض العقل والنقل ( من .أ.هـ."مني بال منفعةلك يضره ويضر املسلعلوج الكفار فإن ذ

اهلل سـبحا�ه   علـو صـفة  املبتدعـة يف   رؤوسأحـد  ملـا �ـاظر    ،املنتسـبني للسـنة  اجلهـال  حـد  أ عـن د العربية بالال بلدٍ منخوة يف قد حدثين أحد اإلو
 ،عليـه ال حيسن الـرد  اجلاهل  والسينُ لو الشبهة،تِ الشبهةَ يطرحُر املبتدع افما هو إال أن قامت املناظرة وص ألجل ذلك،الناس يف املسجد اجتمع و ،تعاىلو

، وما فرحني ورفعوا املبتدع علي أكتافهم يكربون ويهللونمن أهل البدع قام أهل املسجد ف، ضر أهل السنةو ،اجلاهل املسكنيك ا�كسر ذلوهكذا حتى 
ــ ،هــذا املبتــدع بســبب رد هــذا اجلاهــل علــى ذلــك إال أهــل البــدع يف اجملــادالت،  مــعالــدخول  عــنينــهون العامــة بإحســان  همتبــاعأالســلف و ذلك كــانل

   واخلصومات.

الذي  لكن ينبغي التنبيه: إىل أن �قل العامي أو املقلد لكالم أهل العلم يف جرح شخص معني أو مجاعة معينة ليس من هذا، حيث إن ذلك من النقل
  ف الذي �تكلم عنه والذي حيتاج للعلم.يشرتط فيه الضبط، وليس من الرد على املخال

  

 وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَال بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِنيَ كُو�ُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا (يَا:  تعاىلقال  العدل:: الرابع
  ) ٨:املائدة) (تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِريٌ اللَّهَ إِنَّ هَاللَّ

 علـى  للكفـار  بغضهم املؤمنني حيمل أن فنهى )للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا أال على قوم يشنآن جيرمنكم وال( :سبحا�ه قال وقدقال ابن تيمية: "
 كـان  وإن مـؤمن  علـى  يعدل أال على ذلك حيمله أال عليه جيب أن أوىل فهو ،اإلميان أهل من متأول مبتدع أو لفاسق البغض كان إذا فكيف ،عليهم يعدلوا أال

 ).١/٣٧".ا.هـ من االستقامة (له ظاملاً
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أحدٌ  جميٌّ، وليس يُكلِّمكَأع(يَا أبَا عبدالرمحن أ�تَ رجلٌ  :ملَّا دَخلَ بغدَاد اجتمعَ إليه أهلُ بغدَادَ فقَالوا له - )٢٣٧(ت-ويف تَرجَمَة حَامت األصَمّ 
: (أَفرحُ إذا أصَابَ خَصمي، وأحزنُ له إذا  :(مَعي ثَالثُ خِصالٍِ هبا أظهرُ على خَصمِي)، قَالوا: أيُّ شيءٍ هيَ؟، قالَ إلَّا قطعتَه؛ ألي معنى؟)؛ فقالَ حامتٌ

  .)٨/٢٤٢اريخ بغدَاد (يظلمه، ا.هـ من تأخطَأ، وأحفظُ �فسِي ال تَتَجاهَلُ علَيه)، أي ال جيور عليه وال 

  .-والعياذ باهلل-فالراد على املخالفني قد يكون عادالً يف رده وقد يكون ظاملاً 

 اهلل صلى النيب قال كما ،فجور فيه يكون وقد يكون ال وقد سياسته يف عدالً يكون قد اجملاهدجماهد... و البدع أهل على فالرادقال ابن تيمية: 
  )٤/١٣( ا.هـ من الفتاوى هلم خالق ال وبأقوام رالفاج بالرجل الدين هذا يؤيد اهلل إن سلم و عليه

  : هذا البابعلى الظلم يف  ةلومن األمث

 واهبـا لـريد   ونيطـري  مإذا هبـ فعـل كـذا وكـذا،    املعروف بالعلم والدعوة أ�ه  السين السلفي ملخرب عن أخيهل بعضهممجرد مساع بف عدم التثبت، *
 ظَـنَّ  سَـمِعْتُمُوهُ  إِذْ لَـوْال (اهلل يقـول:  من اخلرب ثا�يـاً، فـإن    واأوالً، ثم يتثبت مالظن بأخيه واأن حيسن ماألوىل هبوكان ، والعياذ باهلل وهذا من الظلم واجلورعليه، 

 فَضْلُ الْكَاذِبُونَ، وَلَوْال هُمُ اللَّهِ عِنْدَ فَأُولَئِكَ بِالشُّهَدَاءِ يَأْتُوا لَمْ فَإِذْ شُهَدَاءَ بِأَرْبَعَةِ عَلَيْهِ جَاءُوا ، لَوْالمُبِنيٌ إِفْكٌ هَذَا وَقَالُوا خَيْراً بِأَ�ْفُسِهِمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنُونَ
 هَيِّناً وَتَحْسَبُو�َهُ عِلْمٌ بِهِ لَكُمْ لَيْسَ مَا بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ تَلَقَّوْ�َهُ إِذْعَظِيمٌ،  عَذَابٌ فِيهِ أَفَضْتُمْ مَا فِي لَمَسَّكُمْ وَاْلآخِرَةِ الدُّ�ْيَا فِي وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ
) مُـؤْمِنِنيَ  كُنْـتُمْ  إِنْ أَبَـداً  مِثْلِـهِ لِ تَعُـودُوا  أَنْ اللَّـهُ  عَظِـيمٌ، يَعِظُكُـمُ   بُهْتَـانٌ  هَذَا سُبْحَا�َكَ بِهَذَا �َتَكَلَّمَ أَنْ لَنَا يَكُونُ مَا قُلْتُمْ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ ، وَلَوْالمٌـعَظِي اللَّهِ عِنْدَ وَهُوَ

 السـنة ملـا زار   طلبة العلم من أهـل أن أحد  االحتياط يف ذلك، وحاصلها:، ولقد وقفت يف هذه األيام على حادثة عجيبة، تفيد أمهية )١٧ - ١٢:النور(
ذمه وقدحه فيه وكتابة ذلك الذم والقدح لـوالة األمـر، فنفـى    على عاتبه  ،ذلكسبب أهل السنة وجد فيه ا�قباضاً وتغرياً، فلما سأله عن  إخوا�ه من أحد

قـت عليـه وزورت   فِبأوراق خمتومة بتوقيع طالب العلم �فسه تفيد ذلك، فلما رآها طالب العلم علم أ�ـه لُ  أخوهذلك وطلب البينة عليه، فجاء  طالب العلم
  السنة. إخوا�ه من أهلبيد املخالفني للوقيعة بينه وبني 

أشدُ علـى الشـيطان وحزبـه مـن كـل أحـد، ألهنـم        السنة  حزبه قد جعلوهم غرضاً هلم، فإن أهلَعلم إخوا�نا من أهل السنة أن الشيطان وليلذا ف
 جزيـرة  يف املصـلون  يعبـده  أن أيـس  قـد  الشيطان إن( :يقول سلم و عليه اهلل صلى النيب مسعتحزب اهلل وأولياؤه، وقد روى مسلم من حديث جابر قال: 

  .)بينهم التحريش يف ولكن العرب
   اخلالف. ايسوغ فيه مبسألةخرج السين من السنة أن يُالناتج يف الغالب عن قلة العلم، ومن الظلم واجلور *

  د) رواه اخلالل يف السنة.شدي السنة من الناس إخراج قال اإلمام أمحد: (
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 تبلغ مل اليت ،االجتهاد مسائل يف �ازع من خبالف ،األصول هذه مثل يف خالف من يعتبد على متفقني اإلسالم أئمة كان وهلذا( :- رمحه اهلل- قال ابن تيميةو
).ا.هـ من الفتاوى املبلغ هذا تبلغ مل اليت األمور من ذلك وغري ،والقرعة القسامة ويف ،وميني بشاهد احلكم يف بينهم كالتنازع ،عنه السنن تواتر يف املبلغ هذا

)٤/٤٢٥(.  
 يعلمون هم بل اختالفاً وال تفرقاً هلم ذلك يوجب مل االجتهاد فيه يسوغ مما شيء يف تنازع بينهم حصل وإن.. .التوحيد أهل: (-رمحه اهلل-وقال 

  .)٤٥٧/ ١) ا.هـ من االقتضاء (له مغفور وخطؤه ،اجتهاده على أجر له ئاملخط اجملتهد وأن أجران له منهم املصيب أن
 املسـائل  هـذه  مثـل  إن وغـريه  الشـافعي  أصـحاب  مـن  املنكـر  عـن  والنـهي  بـاملعروف  األمـر  يف صـنفون امل العلمـاء  قـال  وهلذا: (-رمحه اهلل-وقال 
 القـول  أهـل  قلـد  ومن تبعه القولني أحد صحة له تبني فمن العلمية باحلجج فيها يتكلم ولكن فيها باتباعه الناس يلزم أن ألحد وليس باليد تنكر ال االجتهادية

  ).٣٠/٧٩الفتاوى ( ).ا.هـ منعليه إ�كار فال اآلخر
 ،للشـمل  تبديـداً  وال الكلمـة  يف افرتاقـاً  وال ةمعادا يوجب ال ،االختالف من النوع وهذا(: -عن االختالف يف املسائل االجتهادية-وقال ابن القيم 

 وبينـه  بينـه  قطـع  وال ،عـداوة  لـبعض  بعضـهم  ينصـب  فلـم  ...اإلخـوة  مـع  كاجلـد  الفروع مسائل من كثرية مسائل يف اختلفوا عنهم اهلل رضي الصحابة فإن
 بعضهم يضمر أن غري من ،واملواالة واملصافاة واحملبة األلفة إىل املناظرة بعد يرجعون ثم ،عليه يقدر ما بأقصى قوله �صر يف جيتهد منهم كل كا�وا بل ،عصمة
 بـني  أصـحابه  االخـتالف  فهـذا  ،منـه  وأعلـم  منـه  خـري  بأ�ـه  لـه  ويشـهد  لـه  خمالفته مع ،عليه املستفيت يدل بل ذم وال ،معتبة على له ينطوي وال ،ضغناً لبعض

  ).٢/٥١٧.ا.هـ من الصواعق املرسلة (احلق وحتريه واجتهاده �يته حبسب هلل مطيع منهم وكل واألجر األجرين
 ابنُ وال �صر ابنُ ال معنا سَلِمَ ملا ،هجر�اهو وبدَّعناه ،عليه قمنا ،له مغفوراً خطأً املسائل آحاد يف اجتهاده يف إمامٌ أخطأ لَّماكُ أ�ا ولو(: الذهيب وقال

   .)١٤/٤٠( السريا.هـ من .)والفظاظة اهلوى من باهلل فنعوذ ،الرَّامحني أرحم وهو ،احلقِّ إىل اخلَلْقِ هادي هو واهلل ،منهما أكربُ هو من وال ،ةمند
، لقل من يسلم مـن األئمـة   أهدر�اه وبدعناه -احلق إلتباعوتوخيه  مع صحة إميا�ه-ولو أن كل من أخطأ يف اجتهاده ( :-يف ترمجة ابن خزمية-وقال 

  .)١٤/٣٧٤( السريا.هـ من  .)معنا رحم اهلل اجلميع مبنه وكرمه
مـن أهـل    بل إن الذي حيول املسألة االجتهادية اليت يسوغ فيها اخلالف، إىل مسألة ال يسوغ فيها اخلـالف، ثـم يـوايل ويعـادي عليهـا، فإ�ـه يعـد بـذلك        

 يف ثبـت  مـا  ختـالف  وهـي  باجتـهاد  قالوهـا  مقـاالت  هلـم  وأئمتـها،  األمـة  سـلف  من كثري هذا مثل يف وقع وهلذا(: قال ابن تيمية ،والتحزب املذموم اقاالفرت
 جتـهادات، واال اآلراء مسـائل  يف ،موافقه دون ،خمالفه وفسق وكفر املسلمني، مجاعة بني وفرق ،خمالفه وعادى ،موافقه وإىل من خبالف والسنة؛ الكتاب
  ).٣/٣٤٨( فتاوىالمن  هـ.).اواالختالفات التفرق أهل من فهؤالء موافقه، دون خمالفه قتال واستحل
 أهـل  بعـض  يفعلـه  كمـا  تعـاىل  اهلل سـوغه  ممـا  وحنـوه  هـذا  مثـل  علـى  ويقاتل ويعادي يوايل حتى ،والتفرق االختالف إىل احلال به بلغ من وأما(وقال:  
  .)٢/٤١( ).ا.هـ من الفتاوى الكربىشيعا وكا�وا دينهم قوافر الذين من فهؤالء املشرق
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كليـة  مسـألة جزئيـة غـري     هالكنـ  ،ال يسـوغ فيـه اخلـالف   من السنة مبسألة  السينُ جَأن يُخرَ ،عن قلة العلمأيضاً ومن الظلم واجلور الناتج يف الغالب *
  وكان(، قال ابن تيمية: فيوايل عليها ويعادي ،، ومل يفرق األمة بسببهاالبدعمن شعار أهل هي ليست ليست هي من أصول السنة اليت يضلل هبا املخالف، و

 أفقهَ عبداهلل كان ،علمه يعجبه شاعرٌ شريح إمنا :فقال يالنخع إبراهيمَ ذلك فبلغ ،يعجب ال اهلل إن ويقول "عجبتُ بل" :قرأ من قراءة ينكر شريح القاضي
 بعـض  وكـذلك  ،األئمـة  مـن  إمـام  �ـه أ علـى  األمـة  واتفقـت  ،والسنة الكتاب عليها دل صفة وأ�كر ثابتة راءةق أ�كر قد فهذا ،"عجبتُ بل" :يقول كانو ،منه

 :تعـاىل  قولـه  قـراءة  اآلخـر  وإ�كـار  آمنـوا  الـذين  يتـبني  مل أو هـي  إمنا وقال "آمنوا الذين ييأس أفلم" :هـقول بعضهم إ�كار مثل القرآن حروف عضب أ�كر السلف
 والنقل باإلمجاع معلوم خطأ وهذا القنوت سورة يكتب وآخرُ املعوذتني حذف كان وبعضهم ،ربك ووصى هي إمنا وقال ،"إياه الإ تعبدوا أال ربك وقضى"

  .)١٢/٤٩٢( ا.هـ من الفتاوى.)املتواتر
 السنة خالف قد يكون نم منهم درجات على والكالم الدين أصول يف متبوعني إىل املنتسبة الطوائف أن يعرف أن ينبغي ومما: "-رمحه اهلل-وقال 

  .عظيمة أصول يف
 ويعـادون،  عليه يوالون املسلمني، مجاعة به يفارقون قوالً ابتدعوه ما جيعلوا مل إذا هؤالء ومثل...دقيقة أمور يف السنة خالف إمنا يكون من ومنهم

  ).٣/٣٤٨( ىفتاوالمن  هـ.ا" ذلك مثل يف خطأهم للمؤمنني يغفر وتعاىل سبحا�ه واهلل اخلطأ، �وع من كان
 وال عصمة املسلمني بني يبق مل هتاجرا شيء يف مسلمان اختلف ما كل كان ولو ينضبط أن من فأكثر األحكام يف االختالف أما:-رمحه اهلل-قال و

 أحد يصلني ال قريظة بنى يوم ألصحابه النيب قال وقد اخلري إال يقصدان ال أشياء يف يتنازعان املسلمني سيدا عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبو كان ولقد أخوة
 فلم الطريق يف فصلوا الصالة تأخري منا يرد مل قوم وقال العصر وفاتتهم قريظة بنى يف إال �صلى ال قوم فقال الطريق يف العصر فأدركتهم قريظة بنى يف إال العصر
.ا.هـ باألحكام ملحق فهو املهمة األصول من يكن مل فما اماألحك يف كان وإن وهذا ،عمر ابن حديث من الصحيحني يف أخرجاه الطائفتني من واحدا يعب

  ).٢٤/١٧٤( من الفتاوى
 يف ال الشريعة، قواعد من وقاعدة الدين يف كلي معنى يف الناجية للفرقة خبالفها فرقًا تصري إمنا الفرق هذه أن وذلك:"-رمحه اهلل– الشاطيب قالو

 ألن الكليـة؛  األمـور  يف املخالفـة  وقـوع  عنـد  التفـرق  ينشـأ  وإمنـا  ،اًشـيع  التفـرق  بسـببها  يقع خمالفة عنه شأين ال الشاذ والفرع اجلزئي إذ اجلزئيات؛ من جزئي
 من ذلك وقوع يعد بل ذلك، فبخالف اجلزئي وأما، باب دون بباب وال حمل، دون مبحل ختتص ال أن الغالب يف وشأهنا قليل، غري اجلزئيات من �ص الكليات
  ).٧١٣-٢/٧١٢( العتصام".ا.هـ من التةوالف كالزلة له؛ املبتدع

وأهلـها يف قلـب     البـدع الشرك و ونحياربالذين ماعة من أهل السنة، اجل أو سين داعيال إىليأتي بعض الناس ترى ومع ذلك البيان من أئمة اإلسالم 
مسألة جزئية لكنها  ،ا االجتهادأو يف مسألة ال يسوغ فيه ،دالجتهايف مسألة يسوغ فيها ا وازل هم ألهنمبالشرك والبدعة وسد�تِها، فيبدعهم ويضللتعج  أقاليم

   .، اليت يوالون ويعادون عليها، وليست من شعار أهل البدعمن أصول السنة اليت يضلل هبا املخالفهي غري كلية ليست 



 شذور ولطائف في آداب الرد على المخالف 
١١ 

وهلـم   ،هل العلم وأخرجوه مـن السـنة  جتهد بعض أاف ،بعض األخطاء منهوظهرت  ،بالسلفية اًمن الناس كان معروف (زيد) :الواقع مثال ذلك على
) فحكمبعض علماء السنة اجتهد باملقابل لكن و ،وهم مابني أجر أو أجرين، اجتهادهم  ن السـنة، ه ال خيرجه مـ ليس من أهل البدع، وخطؤهذا  أن (زيداً

 كافراً جيعله إ�كاراً ،قوله اآلخر القائل على القائلني حدُأ رينك وقدقال ابن تيمية يف هذه املسألة: (وهذا كله من االجتهاد كما ويرى املناصحة له والرفق به، 
هـذا  (زيـد)  يف  هـؤالء العلمـاء   اخـتالفِ مسـألة  ف) ٦/٦٠).ا.هـ مـن الفتـاوى (  اجتهاد أيضاً وهو ،ذلك يستحق مل نإو اهلجر يستحق فاسقاً مبتدعاً وأ

يف �ظره أل�ه  ،اآلخرالطرف ني أن يبدع فِاملختلِ طرف من كلَيلزم كا�ت كذلك لكان  وإال لو ،اليت يبدع فيها املخالفمن أصول السنة  تليسمسألة اجتهادية 
.  قد   خالف أصالً من أصول السنة!! وهذا باطل قطعاً

قال ابن تيمية:  ،فال جيوز إخراجه من السنة من باب أوىل وأوىلهذا ) يف (زيدٍ أحد الـمُختَلِفِنيلد إذا قالسين  علم أن العاميثم ال بد أن يتبع ذلك أن يُ
 اجتهـد  قـد  كـان  ومـن  ،أجـران  فلـه  احلـق  أصـاب  فيها كان من ،اجتهاده على اآلخر أقر منهم فكل ،واألئمة السلف فيها تنازع اليت االجتهاد مسائل فهذه(

 علـى  ركِنْيُ مل أمحد تقليد عنده حترج ومن ،مالك تقليد عنده ترجح من على ركِنْيُ مل الشافعي تقليد عنده ترجح فمن ،له مغفور وخطؤه ،أجر فله فأخطأ
   ).٢٠/٢٩٢).ا.هـ الفتاوى (ذلك وحنو ،الشافعي تقليد عنده ترجح من

عالم املوقعني أ ا.هـ من )مقلداً أو جمتهداً هبا عمل من على تنكر مل مساغ فيها ولالجتهاد إمجاع وال سنة املسألة يف يكن مل إذا وأماقال ابن القيم: (و
)٣/٢٨٨( .  

ذه عدم الفهـم هلـ  إمنا هو بسبب البدع بأهل السنة،  والذي يشمت بسببه أهلُ السلفيني من التفرق بني إخوا�نا -ولألسف–اليوم ا حنن فيه كثريٌ ممو
  .اوأمثاهل املسألة

، واجبـها الصـرب،   يصـرب، ولـيعلم أن ذلـك حمنـة مـن اهلل     أن  ،على كل من ابتلي من إخوا�نا أهل السنة بظلـم أحـد إخوا�ـه لـه     :هلذه املسألة وختاماً 
 وكلالشر أكثر وأكثر، كما هو مشاهد، قال ابن تيمية: ( وال يستعجل الرد على إخوا�ه فإن هذا يف الغالب يزيد ،وسيجعل اهلل له العاقبة يف الد�يا واآلخرة

 غري كان إن ه،وظلم اجلهول جهل على ويصرب لفتنةا عن يصرب أن عليه العادل املصيب ولكن ،فعالً وأ قوالً كان سواء ،الدين من فليس وفرقة فتنة أوجب ما
 حمنـة  وذلـك  ،لـه  مغفـور  وخطـؤه  ،اجتـهاده  علـى  أجـر  له فعله أو بقوله أذى من به يصيب فيما وهو ،له مغفور فخطؤه متأوالً أيضا ذاك كان إن وأما ،متأول
 :تعـاىل  وقـال )، شـيئاً  كيـدهم  يضركم ال وتتقوا تصربوا وإن( :تعاىل قال كما ،له العاقبة كا�ت اهلل واتقى ذلك على صرب فإذا ،املظلوم ذلك حق يف وابتالء

 فـأمر )، األمور عزم من ذلك فإن وتتقوا تصربوا وإن كثريا أذى أشركوا الذين ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن وأ�فسكم أموالكم يف بلونلت(
 وقد، متأولني غري أو كا�وا متأولني ،لبعض بعضهم املؤمنني أذى على الصرب على تنبيه وذلك ،قوىالت مع ،الكتاب وأهل املشركني أذى على بالصرب سبحا�ه

 إذا فكيـف  ،عليهم يعدلوا أال على للكفار بغضهم املؤمنني حيمل أن فنهى )، للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا أال على قوم نآشن جيرمنكم وال( :سبحا�ه قال
   .له ظاملاً كان وإن ،مؤمن على يعدل أال على ذلك حيمله أال عليه جيب أن أوىل فهو ،اإلميان أهل من أولمت مبتدع أو لفاسق البغض كان
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 من سواها ما دع األمور هذه مثل من ،أحد يسلم وال للجميع يعرض وهو ،آدم ببين موكل الشيطان فإن ،والد�يا الدين يف املنفعة عظيم موضع فهذا 
 ،بالصرب وأمر باحلق أمر سبحا�ه فإ�ه به ،اهلل أمر ما ترك من إال فتنة تقع وال ،احلق هو كان وإن ،اجتهاد غري أو باجتهاد ،حمظور فعل أو مأمور يف تقصري �وع

 إذا ملـؤذى ا حيسـب  قـد  ..و،املأمور ترك فقد يصرب مل فإذا ،بالصرب يؤمر علمه يف يقصر ال الذي احملق فاملظلوم ،الصرب ترك من وإما احلق ترك من إما فالفتنة
 متـأوالً  ياملـؤذ  يكـون  قـد  إذ ،األصلني هذين يف خمطئا ويكون ،ممكن بكل ظلمه يدفع أ�ه وحيسب ،عليه باغ حمض ياملؤذ ذلك أن ،فيه ريب ال مظلوماً كان

 حقـه  يف ذلـك  فـإن  ،بالصرب هنا ها املظلوم رمؤي بل ،ظلمه من أعظم شر فيه ومبا ،األمة بني فتنة فيه مبا ظلمه دفع حيل فال ،له تأويل ال ظاملاً كان وإن ،خمطئاً
 يعلـم  وال ،عنه الظلم يدفع الفنت من وحنوه القتال أن بسحي قد فإ�ه ،رأيه وضعف علمه لقلة أو ،صربه وضعف جلزعه هذا يف املظلوم يقع وإمنا، وفتنة حمنة
 ملـا  بأمر�ـا  يهدون أئمة وجعلناهم: (فقال ،واليقني بالصرب األئمة فوص سبحا�ه واهلل، الصرب من مينعه جزعه يكون وقد ،الواقع هو كما الشر يضاعف أ�ه

 بعد ا�تصر وملن( :تعاىل بقوله عنه الظلم دفع يف له مأذو�اً كان وإن املظلوم أن وذلك)، بالصرب وتواصوا باحلق وتواصوا( :وقال )،يوقنون بآياتنا وكا�وا صربوا
 إىل يفضى اال�تصار كان أو عاجزاً كان فإذاي، يعتد أال والثا�ي، ذلك على القدرة أحدمها: رطنيبش مشروط فذلك)، سبيل من عليهم ما فأولئك ظلمه

  )٤٤-١/٣٧(هـ من االستقامة).ا.جيز مل زائد عدوان
 ما هي :قيقةلبس ذلك بلباس الدين، واحلفال جيد لذلك سبيالً إال أن يُ*ومن الظلم يف هذا الباب: أن يقصد اإل�سان احلط من أخيه، والنيل منه، 

  إال حب العلو يف األرض. 
 ،خاصاً أو عاماً إما نصح:ال ذلك على حيمله إمنا أ�ه وزعمُ النصح قالب يف وإشاعتُه السوء إظهارُ :التعيري رِأظهَ مِن: -رمحه اهلل–قال ابن رجب 

 به وأراد حسناً قوالً أو فعالً أظهر من ذم تعاىل اهلل فإن مواضع يف تابهك يف اهلل ذمهم الذين املنافقني إخوان من فهو واألذى التعيري غرضه إمنا الباطن يف وكان
{  :اخلبيثـة  بأوصـافهم  وفضـحهم  املنـافقني  فيهـا  هتـك  الـيت  بـراءة  سـورة  يف كما النفاق خصال من ذلك وعدَّ الباطن يف يقصده فاسد غرض إىل التوصل
 إِ�َّهُـمْ  يَشْـهَدُ  وَاللَّـهُ  الْحُسْـنَى  إِلَّـا  أَرَدْ�َـا  إِنْ وَلَـيَحْلِفُنَّ  قَبْـلُ  مِـنْ  وَرَسُـولَهُ  اللَّـهَ  حَارَبَ لِمَنْ وَإِرْصَادًا الْمُؤْمِنِنيَ بَيْنَ فْرِيقًاوَتَ وَكُفْرًا ضِرَارًا مَسْجِدًا اتَّخَذُوا وَالَّذِينَ
 وَلَهُـمْ  الْعَـذَابِ  مِـنَ  بِمَفَـازَةٍ  تَحْسَـبَنَّهُمْ  فَلَـا  يَفْعَلُـوا  لَـمْ  بِمَا يُحْمَدُوا أَنْ وَيُحِبُّونَ أَتَوْا بِمَا يَفْرَحُونَ الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ لَا{  :تعاىل وقال. )١٠٧:التوبة} ( لَكَاذِبُونَ
 قـد  أن أروه وقـد  بغـريه  وأخـربوه  فكتمـوه  شـيء  عـن  وسـلم  عليـه  اهلل صلى النيب سأهلم ملا اليهود يف �زلت اآلية وهذه ،)١٨٨:عمران آل} ( أَلِيمٌ عَذَابٌ
 يف خمرّج بذلك وحديثه عنهما اهلل رضي عباس ابن قال كذلك .عنه سأهلم وما كتما�ه من أتوا مبا وفرحوا عليه بذلك واستحمدوا عنه سأهلم مبا أخربوه

 وفرحـوا  عنـه  فـوا ختلَّ الغـزو  إىل وسـلم  عليـه  اهلل صـلى  اهلل رسـول  خـرج  إذا كـا�وا  املنـافقني  من رجاالً أن :اخلدري سعيد أبي وعن، وغريمها الصحيحني
 اخلصال فهذه، اآلية هذه فنزلت يفعلوا مل مبا حيمدوا أن وأحبوا وحلفوا إليه اعتذروا اهلل رسول قدِم فإذا ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خالف مبقعدهم
 فاسـد  غـرض  إىل التوصـل  بـذلك  ومقصـوده  ،حسـن  عليهـا  ظهر اليت الصورة يف وهو فعالً أو قوالً الظاهر يف اإل�سان ظهريُ أن وهو واملنافقني اليهود خصال
 توصله علىو ،حسن أ�ه أظهر الذي ذلك على حبمده هو ويفرح ،أبطنه هو الذي الفاسد غرضه إىل به هو ويتوصل ،احلسن ذلك من أظهر ما على فيحمده

 ،األلـيم  بالعـذاب  متوعـد  فهو ،بد وال اآلية هذه يف داخل فهو مهته هذه كا�ت ومن، اخلداع هبذا احليلة له وتُنَفَّذُ الفائدة له فتتم السيئ غرضه إىل الباطن يف
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 غري أو ،رئاسة أو مال على مزامحته من خمافة أو ،لعداوته  أو إليذائه حمبة إما عنه الناس لينفر عيبه وإظهار وتنقصه رجل ذمَّ اإل�سان يريد أن :ذلك ومثال
 مـن  بـني  فيشـيع  مشهور عامل أقوال من ضعيفاً قوالً ردَّ قد يكون أن :مثل ديين بسبب فيه الطعن ظهاربإ إال ذلك إىل يتوصل فال ،املذمومة األسباب من ذلك
 العامل ذلك عن ذبٌّ أل�ه ربقال أعمال من وأذاه الراد بغض أن ويومههم يعظِّمه من كل بذلك فيغرُّ عليه ويطعن ويذمُّه العامل هذا يُبغِضُ فال�اً أن العامل ذلك يعظِّم
  :حمرَّمني قبيحني أمرين بني للنصح املظهر هذا فيجمع ،وطاعته تعاىل إىل قُربة وذلك ،عنه ألذىا ورفع

  .العلم من كتما�ه له ال ما وإظهار للمؤمنني النصح به أراد إمنا يكون وقد ،واهلوى والطعن البغض على اآلخر لقولل العامل ردُّ حمليُ أن :أحدمها
  .الشرع علماء عن والذب النصح قالب يف الفاسد وغرضه هواه إىل بذلك وصلليت عليه الطعن يظهر أن :والثا�ي

 أ�واع من له حصل وما يوسف قِصَّة قصَّ أن بعد :تعاىل اهلل قال كما ،للتقوى العاقبة فإن ويصرب به ويستعن اهلل فليتق املكر هذا من بشيء بُلي ومن 
 يُوسُـفُ  أَ�َـا {  :إلخوتـه  قـال  أ�ـه  هنع حكاية تعاىل اهلل وقال ،)٢١ اآلية من: يوسف} ( الْأَرْضِ فِي وسُفَلِيُ مَكَّنَّا وَكَذَلِكَ{ :واملخادعة باملكر األذى
 :لقومـه  قـال  وكيده فرعون أذى من ولقومه له حصل وما السالم عليه موسى قصة يف تعاىل وقال ،)٩٠ اآلية من: يوسف} ( عَلَيْنَا اللَّهُ مَنَّ قَدْ أَخِي وَهَذَا

 السَّيِّئُ الْمَكْرُ يَحِيقُ وَلَا{  :تعاىل قال صاحبه على هـالُـبَوَ يعود املكر أن تعاىل اهلل أخرب وقد ،)١٢٨ اآلية من: األعراف} ( وَاصْبِرُوا بِاللَّهِ عِينُوااسْتَ{ 
 يشـهد  والواقـع  ،)١٢٣ اآليـة  مـن : األ�عام} ( فِيهَا لِيَمْكُرُوا مُجْرِمِيهَا كَابِرَأَ قَرْيَةٍ كُلِّ فِي جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ{ :تعاىل وقال ،)٤٣ اآلية من: فاطر} ( بِأَهْلِهِ إِلَّا

 العجـب  علـى  وسـالمته  جناتـه  يف اًسـبب  ذلـك  وكـان  عليـه  مكـره  فعـاد  بأخيـه  مكـر  مـن  أخبـار  علـى  وقـف  العامل وتواريخ الناس أخبار سرب من فإن بذلك
  ).٢٢.ا.هـ من الفرق بني النصيحة والتعيري(العجاب

، والنيـات علمهـا عنـد رب الربيـات سـبحا�ه      ؟!واحـد للعيـان  عرف ذلك القصـد السـيئ، مـن القصـد املشـروع، والعمـل الظـاهر        فإن قيل كيف يُ
  ؟! ، أو ليس ذلك من الدخول يف النيات؟!وتعاىل

 أن يستحق فإ�ه العيب وإظهار والذم التنقص ى أهل العلمعل برده أراد أ�ه منه عرف ومنفقال:  -رمحه اهلل-فاجلواب هو ما أجاب به ابن رجب 
  .احملرمة الرذائل هذه عن و�ظراؤه هو لريتدع بالعقوبة يقابل

  وكثرة ،اللسان وإطالق الورع وقلة ،والعدوان البغي كثرة: مثل ...وقوله بفعله حتيط بقرائن وتارة ،واعرتافه الرادِّ بإقرار تارة القصد هذا ويُعرف
 هـذه  منـه  عُرفـت  فمـن ، األوان قبـل  الرئاسـات  علـى  املزامحـة  على احلرص وشدة ،واالمتنان فضله من اهلل آتاهم ما على اسللن واحلسد ،والبهتان الغيبة

  .باهلوان مقابلته حينئذٍ فيستحق إرادة التنقص وإظهار العيب، على عليهم ردُّه حيمل إمنا فإ�ه ،واإلميان العلم أهل هبا يرضى ال اليت الصفات
 عمر قال وقد ،حاالته أسوأ على محله جيوز وال ،مُحْمَالتِهِ أحسن على كالمه حيمل أن جيب فإ�ه شيء على تدل ،بالكلية أمارات منه تظهر مل ومن

  ).١٠.ا.هـ من الفرق بني النصيحة والتعيري()حممالً اخلري يف هلا جتد وأ�ت سوءاً املسلم أخيك من خرجت بكلمة تظن ال( :عنه تعاىل اهلل رضي
يف ظين: أن أحد الذين ردوا على إمام مـن أئمـة الـدين يف زما�نـا، ملـا رد عليـه يف مسـألة متفرعـة عـن مسـألة الـتالزم بـني الظـاهر               ومثال ذلك

كتـاب يـدور علـى    والباطن يف اإلميان وألف كتاباً يف ذلك، جعل هذا الكتاب يف مسائلَ كثرية، وبوب لكل مسألة باباً منفرداً، ومن تأمل صنيعه وجد كل ال
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لم، أو من اجلهل، مسألة واحدة هي املسألة املشار إليها آ�فاً، لكن بعدة قوالب، ليستنتج القارئ أن املردود عليه قد خالف يف مسائل كثرية، وهذا من الظ
  وكالمها مر.

يف دين طئ الشخص قد خيف ،اخلطأ السكوت عنمفسدة أعظم من مفسدة  على الردأن ال يرتتب املخالف  من آداب وشروط الرد علىاخلامس: 
السـلفيون   الزالو ،مفسـدة أعظـم وأعظـم   اال�تصـار  الرد و ىسيرتتب عل أل�ه ،ؤخر اال�تصارد ويؤخر الر، وقد يظلم وجيور ومع ذلك يتعاىلاهلل سبحا�ه و

 مفسـدة أعظـم  اليـوم  م قتـاهل  علـى ، أل�ـه يرتتـب   هـذا  عليهم جهـادهم  ونعيبزالوا يالذين جياهدون بغري إقامة شروط اجلهاد ال، خوارج العصر على ونعيبي
 .عن القتال وأعظم مما لو صربوا وكفوا

فـال جيـوز    مفسدة أعظـم،  إىلسيؤدي ه قتالُعليه و اإل�كارُاملخالف أو  على إذا كان الردُف ،ألخذ هبذا األصلا كذلك ينبغي على مجيع السلفينيو
  .على مفسدته الرد راجحةً أتي الوقت الذي تكون فيه مصلحُةأن ي إىلاإل�سان أن يصرب  جيب على، بل على املخالف الرد عند ذلك

بكل ممكن ويكون  ه يدفع ظلمهوحيسب أ� ،عليه باغٍ حمضُ يأن املؤذِ ى إذا كان مظلوماًحيسب املؤذَ( :تعاىلقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل  
فإن ذلك يف حقـه   ،بل يؤمر املظلوم بالصرب ،فال حيل دفع ظلمه مبا فيه شر أعظم ،ال تأويل له كان ظاملاً نوإ ،خمطئاً متأوالً يقد يكون املؤذِ إذ ،يف ذلكخمطئاً 
أن القتال وحنـوه يـدفع الظلـم عنـه وال يعلـم أ�ـه يزيـد         بُحسِفإ�ه قد يَ ،وضعف رأيه ،أو لقلة علمه ،وضعف صربه ،وإمنا يقع املظلوم يف ذلك جلزعه ،حسنة
  .الشر

  )٢٤:السجدة) (يُوقِنُونَ بِآياتِنَا وَكَا�ُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِ�َا يَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ (وَجَعَلْنَا :فقالواهلل وصف األئمة بالصرب  

  :له يف دفع الظلم عنه فذلك مشروط بشرطني ن كان مأذو�اًإووذلك أن املظلوم 

  ذلك لىعالقدرة.  

  أن ال يعتدي. 

  .)١/٣٩( االستقامةهـ ) أ.جُزْعدوان زائد مل يَ إىلضي أو كان اال�تصار يف فإذا كان عاجزاً

 ال كـان  أو اإلمامـة،  عـن  صـرفه  ميكنـه  ومل غريه واله إذا لكن. ذلك وجب اإلمامة يف للمنكر مظهرًا يقدم أال إل�سان أمكن إذا: -رمحه اهلل–وقال 
 أعظـم  بتحصيل الضررين أخف دفع وال الكثري، بالفساد القليل الفساد دفع جيوز فال املنكر، من أظهر ما ضرر من ضررًا أعظم بشر إال صرفه من يتمكن

 جيتمعا أن ميكن مل إذا اخلريين خري ترجيح ومطلوهبا اإلمكان، حبسب وتقليلها املفاسد وتعطيل وتكميلها املصاحل بتحصيل جاءت الشريعة فإن الضررين،
 ال مـا  خلفـه  يصـلي  بل ذلك، جيز مل إمامته، ضرر على زائد بضرر إال والفجور للبدعة املظهر منع ميكن مل فإذا، مجيعاً يندفعا مل إذا الشرين شر ودفع ،مجيعاً
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 الثقفي، عبيد أبي بن واملختار احلجاج، خلف يصلون الصحابة كان وهلذا. غريه إمام هناك يكن مل إذا واجلماعة، واألعياد كاجلمع خلفه، إال فعلها ميكن
 فجـوره،  يـدفع  ال عنـهما  التخلـف  كـان  إذا سـيما  ال فـاجر  بإمـام  فيهمـا  اإلقتداء من فسادًا أعظم واجلماعة اجلمعة تفويت فإن واجلماعة، اجلمعة وغريمها
 من واألئمة السلف عند معدودين مطلقًا الفجور أئمة خلف واجلماعة للجمعة التاركون كان وهلذا. املفسدة تلك دفع بدون الشرعية املصلحة ترك فيبقى
  .)٣٤٢/ ٢٣( ـ من الفتاوى.ا.ه"البدع أهل

 ذلـك  يصدهم مل شربوا إذا وأقول ،وحنوهم والكرج التتار من املسلمنيأعداء  عن اخلمر مينعوا ال أن أصحابنا مرآ كنت وهلذا: -رمحه اهلل-وقال 
 فـال  ،سكرهم من شر فصحوهم لمسلمنيل مصلحة وذلك ،والبغضاء العداوة بينهم يوقع �هإ ثم األرض يف والفساد الكفر عن بل ،الصالة وعن اهلل ذكر عن
 صـحا  إذا مـن  الظلمـة  الفسـاق  ومـن  ،الكفار حق يف فهذا ،وغريه سكر من ميكن مبا هؤالء شر دفع جيب أو يستحب قد بل ،الصحو على إعا�تهم يف خري
 كـان  إذا فإ�ـه  ،سـكره  من أعظم هو ما األموالو النفوس يف واالعتداء احملرمات فعل ومن ،حقوقهم اسـالن طاءـإع دمِـوع الواجبات ترك من صحوه يف كان
 ثـم  ،ذلـك  من أكثر هو ما شربه يف يكن مل وفتناً حروباً يفعل صحوه حال يف كان وإذا ،صحوه حال يف هذكرتُ ما ويفعل ،سكره حال يف والصالة اهلل ذكر يرتك
 قـل أ ذلـك  كان ،الناس هبا ينتفع التحريم من �وع فيه وجه على تؤخذ أموال ببذل حمسوي ،واحلريم واألموال النفوس يف اخللق ظلم عن ميتنع سكره يف كان إذا

  )٢/١٦٧).ا.هـ من االستقامة (أداؤها جيب اليت احلقوقَ الناسَ ومينعُ ،واحلريم واألموال النفوس يف ،الناس على فيعتدي يصحو ممن عذاباً
 حيبـه  مـا  املعروف من بإ�كاره ليحصل املنكر إ�كار إجياب ألمته شرع ه وسلم،لى اهلل عليص النيب نإ:-)٣/٤(يف إعالم املوقعني -وقال ابن القيم 

 كاإل�كار وهذا ،أهله وميقت يبغضه اهلل كان نإو إ�كاره يسوغ ال فإ�ه ،ورسوله اهلل إىل وأبغض منه أ�كر هو ما يستلزم املنكر إ�كار كان فإذا ،ورسوله اهلل
 الذين األمراء قتال يف لى اهلل عليه وسلمص اهلل رسول الصحابة استأذن وقد ،الدهر آخر إىل وفتنة شر كل اسأس فإ�ه ،عليهم باخلروج والوالة امللوك على

 ينـزعن  وال فليصـرب  يكرهـه  ما أمريه من رأى من صلى اهلل عليه وسلم: وقال .الصالة أقاموا ما ،ال :فقال ؟�قاتلهم أفال :وقالوا ،وقتها عن الصالة يؤخرون
 منه فتولد ،إزالته فطلبَ ،منكر على الصرب وعدم األصل هذا إضاعة من رآها ،والصغار الكبار الفنت يف اإلسالم على جرى ما تأمل منو ،ةطاع من يداً
 على زمع إسالم دار وصارت مكة اهلل فتح ملا بل ،تغيريها يستطيع وال ،املنكرات أكرب مبكة رىيَ صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول كان فقد ،منه كربأ هو ما

 عهـدهم  لقـرب  ،لـذلك  قـريش  احتمـال  عـدم  مـن  ،منـه  أعظـم  هـو  مـا  وقـوع  خشـيةُ  عليه هقدرتِ مع ذلك من ومنعه ،إبراهيم قواعد على هِدِورَ البيت تغيري
   .سواء دوج كما منه أعظم هو ما وقوع من عليه يرتتب ملا باليد األمراء على اإل�كار يف يأذن مل وهلذا ،بكفر عهد حديثي وكوهنم باإلسالم

   :درجات أربع املنكر فإ�كار
   .هضدُ هوخيلفَ يزول أن :األوىل
   .جبملته ليزُ مل وإن يقل أن :الثا�ية
   .همثلُ هو ما خيلفه أن :الثالثة
  .حمرمة والرابعة ،اجتهاد موضع والثالثة ،مشروعتان األوليان فالدرجتان منه شر هو ما خيلفه أن :الرابعة
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 ،ورسوله اهلل إىل أحب هو ما إىل منه �قلتهم إذا إال ،والبصرية الفقه عدم من عليهم إ�كارك كان بالشطر�ج يلعبون الفسوقو الفجور أهل رأيت فإذا
 ،املـراد  فهو اهلل طاعة إىل عنه �قلتهم فإن وتصدية مكاء مساع أو ولعب هلو على اجتمعوا قد الفساق رأيت وإذا ،ذلك وحنو اخليل وسباق النشاب كرمي
 اجملـون  بكتـب  مشـتغالً  الرجـل  كـان  إذا وكمـا  ،ذلـك  عـن  هلم شاغالً فيه هم ما فكان ،ذلك من أعظم هو ملا تفرغهم أن من خرياً ذلك على تركهم نكا وإال

   .واسع باب وهذا األوىل وكتبه فدعه والسحر والضالل البدع كتب إىل ا�تقاله عنها �قله من وخفت وحنوها
 عليهم فأ�كر اخلمر يشربون منهم بقوم التتار زمن يف أصحابي وبعض أ�ا مررت يقول ضرحيه و�ور روحه اهلل قدس تيمية ابن اإلسالم شيخ ومسعت 

 وأخـذ  الذريـة  وسـيب  النفوس قتل عن اخلمر يصدهم وهؤالء الصالة وعن اهلل ذكر عن تصد ألهنا اخلمر اهلل حرم إمنا له وقلت ،عليه فأ�كرت معي كان من
  ا.هـ. )فدعهم األموال

يف وقت من الرد عليهم وال يستطيع أهل البدع  فال يستطيع أن يقوم على فقد يكون السين السلفي مستضعفاً ،األيام به له يف هذها ينبغي التنمما وهذ
فال جيوز له حينئـذٍ  ، ذلك مفسدة أعظم وأعظم سيرتتب على رد على املخالفنيأ�ه إذا على ظنه  غلبُيقيناً أو يَ علمُويَ ،مكنةأو يف مكان من األ ،األوقات

   .الردُ عليهم

 رؤوس اجملتمـع  هم وبـني ة بينـ وإذا هبـم قـد قطعـوا الصـل     ،فرأيـت السـلفيني قلـيلني ومستضـعفني     املنـاطق أحـد   إىلجئـت   : أ�يمن الواقع مثال ذلك
بل رمبا أظهروا تبديعهم هم، ، وغريِةالدعو مديرِوالقرآن، حتفيظ مجعية  رئيسِو ،هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر رئيسِو ،اكماحمل ئيسِرك وأعيا�ه،

 م هـم وصاروا يعملون مع أكثرهم باهلجر، ويظنون هبذا أهنم قد قاموا بواجب الرد على املخالف، فصار الناظر إلـيهم يعلـم يقينـاً أهنـ    وتضليلهم أو كادوا، 
مـن الـدعوة إىل اهلل سـبحا�ه وتعـاىل يف     و مـن حتفـيظ القـرآن،   ذان واإلمامـة، و من تويل األمُنِعوا بسبب ذلك ف ،وصاروا كفئة منبوذة يف اجملتمع ون،املهجور

األمر باملعروف والنـهي عـن   هيئة رئيس احملكمة ورئيس  مهوخصم م إذا اشتكوانعوا حتى من الشكوى، ألهنة، بل مُمن األمور اخلريية اليسريو املساجد،
   .الدعوة السلفية تقريباً بذلك وتوقفت ؟!الناس من عامة ممن سيصدقهاملنطقة،  وخطيب ،ومدير الدعوة ومدير مجعية حتفيظ القرآناملنكر، 

وليس فيكم طالـب   هبذا العدد،أ�تم  هلم: قلتوهم يف مدينة كبرية، ف ،!!تقريباً مخسة عشر: قالواف ؟دعوهتمن عدد من معهم على فسألتهم ع
  ؟!ضعفكممع منهم،  اال�تصارَو ،ابتداءً وهجرهملى املخالفني بواجب الرد عتريدون أن تقوموا علم متمكن فضالً عن عامل، ثم 

ألن الفـريقني أرادوا  فـرق،   الاجلـواب:   ؟للمسـلمني  ذين ضربوا برج أمريكا وهم يزعمون اال�تصـارَ ما الفرق بينكم وبني التسعة عشر الثم سألتهم: 
  .حاله وزما�ه ومكا�ه واملردود عليه إىلأراد أن يرد البد أن ينظر  إذا فالسين ،توقف الدعوة إىلفأدى ذلك  ،والقلة استخدام القوة مع الضعف

فاسد العظيمة ما يربو على مصلحة الرد، وترتب على ذلك من املالقيام على املخالفني باإل�كار والرد عليهم  واوكالمي هنا منصب على من أراد
تـرك خمالطـة املخـالفني، واملبتدعـة الضـالني خوفـاً مـن أن        رأى ذلك من  يف  يدخل، وال، موكثرهت ني، مقابل قوة املخالفموقلته ضعف الرادين بسبب وذلك
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دون استعدائهم وإثارهتم  ،يلبسوا عليه دينه، فهذا شيء والرد على املخالف شيء آخر، فإن ترك خمالطة املخالفني والبعد عنهم خوفاً من تلبيسهم ممكن
  .الرد عليهماإل�كار وإظهار وإعالن ب

 ينتـهي  حتـى  يهجـر  أن ذلـك  من كان ،عليه اإل�كار وجب وإذا ،وكتمها أخفاها من خبالف ،عليه اإل�كار وجب بدعته أظهر من: (يةقال ابن تيم
   .يستشهد وال العلم عنه يؤخذ ال أن هجره ومن بدعته إظهار عن

 عنها ينهى ال خلفهم الصالة أن والتحقيق ،املنع طلقأ من ومنهم اإلذن أطلق من منهم ،والفجور األهواء أهل خلف الصالة يف الفقهاء تنازع وكذلك 
 وتشييع عيادهتم ترك الباب هذا ومن ،املسلمني على الصالة يف يقدموا ال وأن ،يهجروا أن استحقوا املنكر أظهروا إذا ألهنم لكن ،�فسها يف صالهتم لبطالن

 اختالفبـ  خيتلـف  أ�ـه  علـم  ،الشـرعية  العقوبـات  بـاب  مـن  هـو  هـذا  أن رفعُـ  ذاوإ، عنـه  للنـهى  املنكر إ�كار يف املشروع اهلجر باب من هذا كل جنائزهم
 سـلم  و عليـه  اهلل صـلى  الـنيب  كان كما ،أخرى واهلجران تارة التأليف هو يكون قد املشروع وأن ،هاوخفائِ السنة وظهورِ هاوكثرتِ البدعةِ قلة من ،األحوال
 :الصـحيح  احلديث يف قال، كما غريهم يعطى ماال قلوهبم املؤلفة يفيعط ،الفتنة عليه خياف ومن ،باإلسالم عهد حديث هو ممن املشركني من أقواماً يتألف

 يف اهلل جعـل  ملـا  رجـاالً  وأدع ،واجلزع اهللع من قلوهبم يف اهلل جعل ملا رجاالً يأعط ي،أعط الذي من إىل أحب أدع والذي ،رجاالً وأدع رجاالً يأعط إ�ي(
 يف وجهـه  علـى  اهلل يكبـه  أن خشـية  منه إىل أحب وغريه ،الرجل ألعطي إ�ي( :صلى اهلل عليه وسلم وقال ،)تغلب بن عمرو ممنه واخلري الغنى من قلوهبم
 فيسـتعمل  طريـق  بـأقوم  اهلل طاعة إىل اخللق دعوة املقصود ألن ،تبوك غزوة يف خلفوا الذين الثالثة هجر كما ،املؤمنني بعض يهجر وكان ،قال كما أو )،النار

  ).١/٦٣ا.هـ من منهاج السنة ()أصلح تكون حيث والرهبة أصلح تكون حيث ،الرغبة
 املشـروعة  الطريـق  سـلوك  السـالك  علـى  يتعسـر  أو يتعـذر  وقـد  مغفـورة،  غـري  أو مغفورة إما سيئات باحلسنات يقرتن قد: ":-رمحه اهلل-بل قال 

 اإل�سان بقي وإال بصاف ليس الذي النور إال يوجد مل بأن الصايف، النور حيصل مل فإذا ،وعمالً اًعلم املشروعة بالطريق القائم لعدم احملدث من بنوع إال احملضة
 خرج إذا بالكلية، النور عن خيرج ذلك عن عدل ممن فكم وإال ،فيه ظلمة ال �ور حصل إذا إال ظلمة فيه �ور عن ىوينه الرجل يعيب أن ينبغي فال الظلمة، يف

  .لظلمةا من الناس طرق يف ملا ذلك عن غريه
 يكون تارة: شرعاً به املأمورة النبوة خالفة كمال عن العدول أن ويعرف موضعه، على للشيء والعلماء السلف ذم ليحمل القاعدة هذه قررت وإمنا

 فتاوىال من هـ.أ" قدرة مع يكون وقد غلبة، من يكون قد األمرين من وكال وعمالً، علماً السيئات بفعل بعدوان وتارة وعمالً، علماً احلسنات برتك لتقصري
)١٠/٣٦٤(.  

 النـوع  قلـة  وبـني  والعـاجز،  القـادر  بني: اهلجرتني �وعي يف الشرع حكم اختلف فلهذا بالقدرة مشروط وتعزيره الظامل وعقوبة": -رمحه اهلل–وقال 
 يف إمـا  ظلـم،  فهـو  اهلل حرمـه  ما كل فإن. والعصيان والفسوق الكفر من الظلم، أ�واع سائر يف بذلك احلكم خيتلف كما وضعفه، وقوته وكثرته املبتدع الظامل
  .فيهما وإما عباده، حق يف وإما فقط، اهلل حق
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 حسنة السيئة يف كان فإذا وإال فعله، على راجحة دينية مصلحة فيه يكن مل إذا هو إمنا والتعزير، العقوبة وهجر واال�تهاء، الرتك هجر من به أمر وما
  .سيئة وال حسنة تكن مل مكافئة كا�ت وإن سيئة؛ تكون بل حسنة، تكن مل اجلرمية على راجحة مفسدة العقوبة يف كان وإذا سيئة، تكن مل راجحة

 وعقوبة املنكر عن والنهي اجلهاد حسنة فعل مقصوده يكون وقد وفساد، وإثم وذ�ب ظلم هي اليت البدعة سيئة ترك مقصوده يكون قد فاهلجران
 اإلميـان  مـن  ظلمه ضد فعل على وحتضها ظلمه، عن النفوس متنع الظامل عقوبة فإن أهله، عند الصاحل والعمل اإلميان وىوليق. ويرتدعوا لينزجروا الظاملني
 أمحـد  ذكـره  كمـا  هبا، مأمور هجرة تكن مل هبا املأمور احلسنات من كثري بطالن بل أحد، ا�تهاء وال أحد ا�زجار هجرا�ه يف يكن مل فإذا. ذلك وحنو والسنة

 دفـع  فيـه  مـداراهتم  وكـان  احلسـنة،  هـذه  بفعـل  األمـر  سـقط  هلم العداوة إظهار عن عجزوا فإذا. باجلهمية يقوون يكو�وا مل أهنم: ذاك إذ اسانخر أهل عن
 لعلـم ا �ـدرس ال عنـهم  احلـديث  روايـة  تـرك  فلو البصرة، أهل يف القدر كثر ملا وكذلك. القوي الفاجر تأليف فيه يكون أن ولعله الضعيف؛ املؤمن عن الضرر
 كـان : الواجـب  ذلـك  تـرك  مضـرة  دون مضـرهتا  بدعـة  فيـه  مبـن  إال ذلـك  وغري واجلهاد العلم من الواجبات إقامة تعذر فإذا. فيهم احملفوظة واآلثار والسنن
 من وغريه أمحد اماإلم أجوبة من وكثري، تفصيل فيه املسائل هذه يف الكالم كان وهلذا العكس، من اًخري معه مرجوحة مفسدة مع الواجب مصلحة حتصيل
 يثبـت  إمنـا  الرسـول،  عـن  الصـادرة  األعيـان  قضايا مبنزلة فيكون حاله، علم قد ملعني اًبخطا خرج أو حاله، املسؤول علم قد سائل سؤال على خرج األئمة

  .�ظريها يف حكمها
 به وفعلوا مستحبات أو واجبات به تركوا ورمبا ستحب،ي وال جيب فال به، وايؤمر مل ما واإل�كار اهلجر من فاستعملوا ،اًعام ذلك جعلوا اًمأقوا فإن

  . حمرمات
 وقعـوا  أو الكـاره،  املنتـهي  تـرك  ال املعرض، ترك تركوها بل البدعية، السيئات من هبجره أمروا ما يهجروا فلم بالكلية، ذلك عن أعرضوا وآخرون

 عـن  النـهي  مـن  ضـيعوا  قد فيكو�ون عليها، العقوبة يستحق من وحنوها باهلجرة بونيعاق وال غريهم، عنها ينهون وال الكاره املنتهي ترك يرتكوهنا وقد فيها،
 الغايل بني وسط اهلل ودين هذا، فهذا. به أمروا ما وترك عنه هنوا ما فعل وذلك عنه، النهي ترك أو املنكر فعل بني فهم استحبابًا، أو إجيابًا به أمروا ما املنكر
  )٢١٠/ ٢٨( من الفتاوى.هـ.أ" لمأع سبحا�ه واهلل عنه، واجلايف فيه

 عن العامة ورجوع وتأديبه املهجور زجر به املقصود فإن وكثرهتم، وقلتهم وضعفهم قوهتم يف اهلاجرين باختالف خيتلف اهلجر وهذا: -رمحه اهلل–وقال 
 بـل  بـذلك،  يرتدع غريه وال املهجور ال كان وإن ،اًمشروع كان وخفيته الشر ضعف إىل هجره يفضي حبيث راجحة ذلك يف املصلحة كا�ت فإن حاله مثل
 واهلجـر . اهلجـر  مـن  أ�فع الناس لبعض التأليف يكون بل اهلجر، يشرع مل مصلحته، على راجحة ذلك مفسدة يكون حبيث ضعيف، واهلاجر الشر، يزيد

 سادة أولئك كان ملا قلوهبم، املؤلفة أكثر من خرياً كا�وا خلفوا الذين الثالثة أن كما آخرين، ويهجر اًقوم يتألف( النيب كان وهلذا التأليف، من أ�فع الناس لبعض
 وتطهريهـم  ،الـدين  عز هجرهم يف فكان كثري، سواهم واملؤمنون مؤمنني، كا�وا وهؤالء قلوهبم، تأليف يف الدينية املصلحة فكا�ت عشائرهم، يف مطاعون

 يف وغريه كأمحد األئمة وجواب، واملصاحل األحوال حبسب ذلك كل تارة اجلزية وأخذ تارة ة�واملهاد، تارة القتال العدو يف املشروع أن كما وهذا ذ�وهبم، من
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  ما وبني بالكوفة، والتشيع خبراسان والتنجيم البصرة يف القدر كثر كما البدع، فيها كثرت اليت األماكن بني يفرق كان وهلذا األصل، هذا على مبين الباب هذا
  )٢٠٥/ ٢٨(من الفتاوى  هـ.ا" إليه الطرق أوصل حصوله يف سلك الشريعة مقصود عرف وإذا وغريهم، ملطاعنيا األئمة بني ويفرق كذلك، ليس

 ذلككان ن ما إأو ،رديجب الف وعن املنكر اخلطأمصلحة أعظم من مفسدة السكوت عن حيصل به واال�تصار من الظامل أو املخطئ  الرد فإذا كان
  األقل، واجب لدفع املفسدة األعظم.، فإن الرضا باملفسدة لك كلهذ سيسبب مفسدة أعظم، فيجب حينها ترك 

سـلفي  سـين  ومن علم هذا الضابط وفهمه حق الفهم، علم اخلطأ العظيم الذي يرتكبه بعض املنتسبني للسنة والذب عنها، حينما يطلبون مـن كـل   
 و الفرق أو اجلماعات، مع اخـتالف األزمـان واألمـاكن واألشـخاص    هو موقفهم الذي اختذوه، من األشخاص أ: جه األرض أن يتخذ موقفاً واحداًعلى و

  .واألحوال

ودفع املفسدة مشاعة يعلـق عليهـا يف    الشرعية، ن بعض الناس قد جيعل من طلب املصلحةواحلذر من مزلة الشيطان يف هذا الباب: فإ مع التفطن
صاً على د�ياه، ومصـاحله الشخصـية، ودفعـاً للمفاسـد الد�يويـة الـيت سـترتتب علـى         الظاهر ختاذله يف الرد على املخالفني، وباطن األمر أ�ه ترك ذلك حر

ـني يوم الزحف عن مواطن اجلهاد، بشبه ومهية، ألبسوها لباس لِوَك الشيطان، فكم رأينا من املتَيا عبد اهلل وال خيدعنَّ كجهاده ألعداء اهلل، ففتش يف �فس
   .)١٩:غافر) (الصُّدُورُ تُخْفِي وَمَا الْأَعْيُنِ خَائِنَةَ (يَعْلَمُ احلجج الشرعية واهللُ

  

  املخالف:على الرد  أو األخطاء يفبعض الشبهات فصل: يف  

البد أن �بدأ بالعدو اخلارجي قبل أن وحنن اآلن يف معركة مع الكفار ف ،سبني ألهل القبلة حني تسلط الكفارتالرد علي املن جيوزال  أ�ه :الشبهة األوىل
ويقولون: إن شيخ اإلسالم خرج مع األشاعرة ومع املعتزلة ومع غريهم يف قتال الكفـار، فينبغـي أن �قـف مـع     من أهل اإلسالم،  ،خطئ الداخليامل رد على�

ابـة  يف كت يالصـاو  ، ومنـهم صـالح  أتبـاعهم والذي توىل كرب الرتويـج هلـذه الشـبهة األخـوان املسـلمون و     هؤالء صفاً واحداً ضد الكفار، و�دع الرد عليهم، 
   .اإلسالميالثوابت واملتغريات يف مسرية العمل 

  :من وجوه هذه الشبهة واجلواب عن

حني تسلط الكفار؟! هل ترك املخـالفني ومل يـرد علـيهم مـن أجـل تسـلط الكفـار؟! روى الرتمـذي بإسـناد صـحيح مـن             ما حال النيب  :أوالً
لمشركني سدرة ينوطون هبا أسلحتهم ويعكفون عنـدها يقـال هلـا ذات أ�ـواط، فقلنـا يـا       إىل حنني ول  قال خرجنا مع النيب   حديث أبي وأقد الليثي 

"اجعل لنا  إسرائيل ملوسى: سبحان اهلل! إهنا السنن قلتم والذي �فسي بيده كما قالت بنو  :رسول اهلل اجعل لنا ذات أ�واط كما هلم ذات أ�واط، فقال 
:  حنن خارجون للقتال، وحنن على مقربة من الكفار واملشركني، دعو�ا رتكنب سنن من كان قبلكم، فلم يقل النيب إهلاً كما هلم آهلة، قال إ�كم قوم جتهلون" ل
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يعلم أ�ه لو قابل الكفـار مـع هـذا االعتقـاد الفاسـد عنـد بعـض          ،  ألن النيب بل بدأ هبم النيب  ،�نتهي من املشركني والكفار ثم بعد ذلك �رد عليهم، كال
 فقد يكون هذا االعتقاد الفاسد هو سبب هزمية املسلمني.املقاتلني، 

 : قوم بواجب الرد علي املخالف منذ بعث ، والزم قوهلم أن ال �اليوم إىل  النيب  عثمل يتوقف منذ بُ أو بعضهم أن تسلط الكفار على املسلمنيثا�ياً
   نا هذا.يوم إىل  الرسول 

اهلل عز وجل  من �رجوكيف ف أسباب دفع الكفار إصالح املخالف، من أعظمباملقابل إن و ،تسلط الكفار: أن املخالفة يف دين اهلل من أسباب ثالثاً
 مـن يـرد   ومنـهم  ،مـن ينـذر لغـري اهلل    همومنـ  ،غري اهلليذبح ل هم منمنو ،غري اهللث بمن يستغي املنتسبني لإلسالم من معنا وفينا من وبعضيدفع عنا الكفار أن 

ويوم  هزموا يوم أحد،أن املسلمني  ومعلوم ،املخالفات العظيمة اهلل عز وجل مع وجود هذه سينصر�اكيف  ،- والعياذ باهلل-   بسنة رسول اهلل ويستهزئ
، وإن أخذ�ا على أيديهم ، فنحن واملخالفون يف سفينة واحدة فإن تركناهم خيرقوهنا واشتغلنا بالعدو غرقنا مجيعاً من بعضهم بسبب خمالفة واحدةحنني 
النعمان بن بشري رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ((مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قـوم  كما يف حديث ا مجيعاً، جنو�

ا: لـو أ�ـا خرقنـا يف    استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مـروا علـى مـن فـوقهم فقـالو     
   �صيبنا خرقا ومل �ؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا)).

يف رده على الصابو�ي الذي يرى أن سكوت كل فرقة  من فرق املسلمني عن األخرى هو احلل لنجتمع ضد العدو  -رمحه اهلل–قال الشيخ ابن باز و
 يتضح وبذلك وسلم عليه اهلل صلى رسوله وإىل سبحا�ه اهلل إىل وغريها العقيدة يف فيه تنازعوا ما رد املسلمني على الواجب : الًئقارد عليه ف - ارجياخل

 مـن  عليـه  هـي  فيمـا  األخـرى  للطائفة التسليم وعدم باطل من لديها ما على طائفة كل بقاء أما .أعدائهم ضد صفهم ويتحد عليه كلمتهم وجتتمع هلم احلق
 مـن  أمـا  ، احلـق  إىل ينصـاع  أن وأبى بالباطل متسك من على اللوم كل واللوم ، املسلمني على األعداء تسليط سبب وهو عنه واملنهي احملذور هو فهذا احلق
أ.هــ مـن جممـوع الفتـاوى     .للحق تهإصاب وأجر اجتهاده أجر أجران وله مشكور هو بل عليه لوم ال فهذا خالفه ما بطالن وأوضح إليه ودعى باحلق متسك

  )٣/١٠٠للشيخ (

: قد أخذ اهلل العهد وامليثاق على أهل العلم بالبيان، وعدم كتم العلم، وتوعد اهلل بالوعيد الشديدرابع  على من خالف ذلك، ومن ذلك الرد على اً
لو سكت (قال ابن باز رمحه اهلل: ، )١٨٧:عمران آل) (تَكْتُمُو�َهُ وَال لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ الْكِتَابَ واأُوتُ الَّذِينَ مِيثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ قال تعاىل: (وَإِذْمن أخطأ يف دين اهلل، 
الستمر املخطئون على أخطائهم، وقلّدهم غريهم يف ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعّدهم اهلل يف قوله سبحا�ه: ((إِنَّ  احلق أهل احلق عن بيان

لعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِالَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَ�زَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَالَّذِ
)) (البقرة: أَتُوبُ عَلَيْ وقد أخذ اهلل على علماء أهل الكتاب امليثاق لتبيننه للناس وال تكتمو�ه، وذمّهم على �بذه وراء ، )١٥٩،١٦٠هِمْ وَأَ�َا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
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غضوب عليهم والضالني) فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شاهبوا بذلك أهل الكتاب امل، ظهورهم، وحذر�ا من اتّباعهم
  .)٣/٧٢جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز (من اهـ 

: خامس الرد على املبتدعة والضالل واملخالفني، بل إ�نا إذا أعا�نا اهلل عز وجل وهيأ لنـا مـن السـبل والقـدرة،     ترك الكفار، و التأ�ه ال تالزم بني قاً
  تسلط الكفار مع الرد على املخالفني من أهل اإلسالم.فإ�نا �ستطيع بإذن اهلل أن �رد 

 ،ضد الكفار اًواحد، فينبغي أن �قف مع هؤالء صفاً الكفار ومع املعتزلة ومع غريهم يف قتال األشاعرةن شيخ اإلسالم خرج مع ن: إيقولو وأخرياً
  من وجهني: فاجلوابو�دع الرد عليهم، 

يف بيـان  قـال  وحـني القتـال،   من مظاهر الشرك واملخالفة لدين اهلل تعـاىل   -رمحه اهلل-قتال التتار لِمَا رأى  األول: أن ابن تيمية اعتزل فرتة من الزمن
حتى إن العدو اخلارج عن شريعة اإلسالم ملا قدم دمشق خرجـوا يسـتغيثون بـاملوتى عنـد القبـور الـيت يرجـون         :-٣٧٧يف كتابه الرد على البكري/- ذلك

  الشعراء: عندها كشف ضرهم، وقال بعض

  *** لوذوا بقرب أبي عمرمن الترت  يا خائفني

  ينجيكم من الضرر عوذوا بقرب أبي عمر***

يوم أحـد فإ�ـه كـان قـد قضـي أن العسـكر        ،هؤالء الذين تستغيثون هبم لو كا�وا معكم يف القتال الهنزموا كما اهنزم من اهنزم من املسلمني :فقلت هلم
وهلذا كان أهل املعرفة بالدين مل يقاتلوا يف تلك املرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر اهلل به  ،ا�ت هلل عز وجل يف ذلكوحلكمة ك ،ينكسر ألسباب اقتضت ذلك

وا�تفاء النصرة املطلوبة من القتال، فال يكون فيه ثواب الد�يا وال ثواب اآلخرة ملن عرف هذا وهذا. ا�تهى  ،ما حيصل يف ذلك من الشر والفسادورسوله، ولِ
   المه رمحه اهلل.ك

شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة     فهل سكت  ،األشاعرة واملعتزلة واجلهمية والصوفية هلم أن شيخ اإلسالم خرج مع لو سلمناالوجه الثا�ي يف الرد عليهم: 
  .تعاىلاإلسالم رمحه اهلل شيخ به قوموا مبثل ما قام لي، فوأمثاهلم كا�ت يف الرد عليهم تعاىلأكثر كتب شيخ اإلسالم رمحه اهلل بل ال ك !؟عنهم

  .ملخالف حني الردتسمية اأو ال تصح الشدة،  :املخالف قوهلم من الشبهات املتعلقة بالرد علىالشبهة الثا�ية: 

 مِنَ رَحْمَةٍ (فَبِمَا: تعاىلسبحا�ه وقال كما اللني و ن املنكر الرفقواألمر باملعروف والنهي ع تعاىلاهلل سبحا�ه و إىلأن األصل يف الدعوة  واجلواب: 
 يُحِـبُّ  اللَّـهَ  إِنَّ اللَّـهِ  عَلَـى  فَتَوَكَّـلْ  عَزَمْـتَ  فَـإِذَا  الْـأَمْرِ  فِـي  وَشَـاوِرْهُمْ  لَهُـمْ  وَاسْـتَغْفِرْ  عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لَا�ْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظّاً كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ

 عَـنْ  ضَـلَّ  بِمَـنْ  أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ إِلَى ، وقال تعاىل: (ادْعُ)١٥٩:عمران آل) (الْمُتَوَكِّلِنيَ
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  ) ١٢٥:النحل) (بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ
مـع   الرفقبـ فـإن الـذي أمر�ـا     ،مـن أجـل أن حيـذره النـاس     همسـ با لـى املخـالف ويسـمى   ع دفيشد ،اجةد يرتك هذا األصل عند احللكن ق ،هذا هو األصل

 مِـنَ  طَائِفَتَـانِ  (وَإِنْ: قـال سـبحا�ه   ؟!أعظـم مـن قتـل املخـالف    بالشدة على بعض املخالفني إىل درجة القتل، وأي شدة املخالف هو سبحا�ه الذي أمر�ا 
وهذه الطائفة ليست  )٩اآلية من: احلجرات)(اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا نيَالْمُؤْمِنِ

 عَلَـى  دَخَـلَ  قَالَـتْ  عَائِشَـةَ  عَـنْ ، ويف صـحيح مسـلم   امر اهلل عز وجل بقتاهلـ كافرة وال مبتدعة بل قد تكون من أهل السنة، لكن فيها بغي وجور وظلم، فأ
وهجـر   ،صلى اهلل عليه وسـلم  وَأَخْرَجَهُمَا وَلَعَنَهُمَا فَسَبَّهُمَا فَأَغْضَبَاهُ هُوَ مَا أَدْرِى الَ ءٍيْبِشَ فَكَلَّمَاهُ بِهِ فَخَلَوَا رَجُالَنِ -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ رَسُولِ

قال  )ال إله إال اهلل(بعدما قال  رجالًوقد قتل   النيب وملا جاء أسامة إىل  ،بعض الصحابة مخسني ليلة كما يف قصة كعب من مالك وصاحبيه  النيب 
وهـو    ه قـال الـنيب   تقسـم    ذو اخلويصرة وعاب علـى الـنيب  وملا قام  ،فسماه النيب  ةك مما صنع أساميإلاللهم إ�ي أبرأ له النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

  ، ومل يكتف بالتلميح عن التصريح." فعيَّنه النيب حيقر أحدكم صالته إىل صالهتم...(هذا) أ�اس   خيرج من ضئضئ ه:يإل يشري

ال علـم عنـده؛ فـإن     ة تدعو إىل ضـاللتها، وتزينـها يف قلـوب العـوام، ومـن     (حني تكون الفِرقَيف رد هذه الشبهة السقيمة: -رمحه اهلل–قال الشاطيب 
قامت الشهود ضرر هؤالء على املسلمني كضرر إبليس، وهم من شياطني اإل�س؛ فال بد من التصريح بأهنم من أهل البدع والضاللة، و�سبتهم إىل الفرق إذا 

أعظم من الضرر احلاصل بـذكرهم والتـنفري   فمثل هؤالء البد من ذكرهم، والتشريد هبم؛ ألن ما يعود على املسلمني من ضررهم إذا تُرِكوا ، على أهنم منهم
أسهل  ،اخلوف من التفرق والعداوة.وال شك أن التفرق بني املسلمني، وبني الداعني إىل البدعة وحدهم إذا أقيم عليهمهو منهم؛ إذا كان سبب ترك التعيني 

رتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من مجيعه، كقطع اليد وإذا تعارض الضرران فامل، من التفرق بني املسلمني وبني الداعني ومن شايعهم واتبعهم
  )٢٢٩-٢/٢٢٨( االعتصام.ا.هـ من املتآكلة؛ إتالفها أسهل من إتالف النفس. وهذا حكم الشرع أبداً، يطرح حكم األخف وقاية من األثقل)

فـإن   عمـل الصـحابة    وهبذا األصـل  ،هايإلحتاج شدة حينما يُلالكن الذي أمر�ا بالرفق واللني أمر�ا أيضاً بوعدم التسمية، فاألصل الرفق واللني 
 قـدم  حتـى  املسـلمني،  أجنـاد  يف القـرآن  مـن  أشـياء  نعـ  يسـأل  جعل صبيغًا أن: (روى الدارمي ،  عمرجلده  يتكلم باملتشابه من القرآن ملا قام  اًيغبص

 ذهب يكون أن أبصر: عمر قال الرحل، يف: فقال الرجل؟ أين: فقال فقرأه كتاببال الرسول أتاه فلما اخلطاب، بن عمر إىل العاص ابن عمرو به فبعث مصر،
 بـرئ،  حتـى  تركه ثم وبرة، ظهره ترك حتى هبا فضربه جريد من رطائب إىل عمر فأرسل حمدثة، تسأل: عمر فقال به، فأتاه املوجعة، العقوبة مين فتصيبك

 فأذن. برئت واهلل فقد تداويين أن تريد كنت وإن مجيلًا، قتلًا فاقتلين قتلي تريد كنت إن: صبيغ قالف: قال له، ليعود به فدعا برئ، حتى تركه ثم له، عاد ثم
 توبتـه،  حسـنت  قـد  أن عمـر  إىل موسى أبو فكتب الرجل، على ذلك فاشتد املسلمني، من أحد جيالسه أال األشعري موسى أبي إىل وكتب أرضه، إىل له

   .على املخالفمن الشدة إال هذا  فعل عمرهل و، )جملالسته للناس يأذن أن عمر فكتب
ة بن املنذر فقال بعض أهل اجمللس: ما تقولون يف الرجل جيالس أهل السنّة وخيـالطهم، فـإذا ذكـر أهـل     أوعن عقبة بن علقمة قال: (كنت عند أرط

قـال: فـأ�كرت ذلـك مـن قـول أرطـاة، قـال: فقـدمت علـى          البدع قال: دعو�ا من ذكرهم ال تذكروهم، قال: يقـول أرطـأة: هـو منـهم ال يلـبّس علـيكم أمـره،        
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تاريخ من حذروا إذا مل يشد بذكرهم!) يُأرطأة والقول ما قال، هذا يَنهى عن ذكرهم، ومتى  األوزاعي، وكان كشّافاً هلذه األشياء إذا بلغته، فقال:صدق
   .)٨/١٥دمشق (
-  ، قال ابن تيميةأو ترتب على الشدة أو التسمية مفسدة أعظم من ترك ذلك ،ةذلك حاجته إال إذا مل يكن لعاب الشدة على املخالف وتسميال تف
ة، ما حنمد معه يوجب من النظافة والنعومك ة، لكن ذلاألخرى، وقد ال ينقلع الوسخ إال بنوع من اخلشو� ااملؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحدامه :-رمحه اهلل

  )٢٨/٥٣الفتاوى ( من ـه.ذلك التخشني.ا

 التشبث بشبهة الشدة : -)٣/١٧٦١(علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية جهود يف كتابه  رمحه اهلل– مشس الدين السلفي األفغا�ي قال الشيخ
مع  ،التوحيد والسنة واحلديث بالشدة والعنف والتطرف وسوء األدب فهم قدميا وحديثاً يتهمون أهل ،عامة املثلجني املثبطني املساملني ألهل البدع دأب

  ة: الرد على هؤالء املثلجني املتشبثني بشبهة الشد ولنعم ما قيل يف أهل التوحيد وألينهم ألهل البدع أهنم أشد الناس على

  وإظهار قول للنيب حممد*** ولو كان تشديداً بيان كتابه

  دكل مشه هلم شهوداً فاشهدوا ***فإ�ي حبمد اهلل ربي مشددٌ

إذا  همبعضـ  ىرتفـ اليت دافعهـا البدعـة،    ،يةيف رد املخالفات الشبهات والتزهيداليت دافعها الشهوة،  ،ات الشهوا�ية: تعظيم رد املخالفالشبهة الثالثة
يفجـر   قـد ؟ يفعـل  تـراه مـاذا  ف ،لقيادة السـيارة  وقد اجتمعن سافراتٍ �ساءً إن يف الشارع :قلت له لوكما  ،على ركبتيه ذكرت له املنكرات الشهوا�ية جثى

  ، الصحابةبعض يسب ،  ويسب موسي  )املفكر اإلسالمي (فال�اًإن  :قل لهلكن من شدة إ�كاره وبغضه وتعظيمه هلذا املنكر،  ،�فسه بني النساء
الم يف مسـائل  ويـرى أن الكـ   ،حتـى تقـوم الدولـة اإلسـالمية      ،وسب رسـول   ،وال يرى إ�كار سب اهلل ،ويرى أن اهلل عز وجل إمنا بعث رسوله للحاكمية

، أل�ه يتحرك فيه ساكن ال تقول له كل ذلك ثماليت ينقضها، وغريها من أصول أهل السنة  ،وال يفرق بني الربوبية و اإللوهية ،اإلميان سفسطة ال طائل وراءها
دود علـى أهـل البـدع قـال: لقـد      واستصغار منكرات الشبهات، ومـن ذلـك أيضـاً أن بعـض النـاس إذا رأى كتـب الـر       ي على تعظيم منكرات الشهوات، بِرُ

ء أبطـال اإلسـالم،   أضاعوا أوقاهتم، لو قرأ صاحب الرد حزبا ً من القرآن لكان خرياً له، وأما إذا رأى الذين ينكرون الز�ى والتربج واخلمـور، فيقـول: هـؤال   
م قائمون عنا بفرض من فروض الكفايات وهو اإل�كار وهؤالء محاة السفينة من اخلرق والغرق، واجلواب: أن هؤالء الذين ينكرون الشهوات على خري، وه
  يف باب الشهوات، فنسأل اهلل أن يعينهم وأن يثبتهم وأن يوفقهم ويكفيهم شر األشرار وكيد الفجار.

ملـن يعظـم أمـور     لكن ثمَّ من أولياء اهلل من هو أفضل من أولئك، وهم الذين ا�تصبوا للرد على املخالفني من أهل البـدع يف أمـور الشـبهات، فينبغـي    
 نإ"-رمحـه اهلل -ابـن تيمــية   شيخ اإلسـالم  بهات، قال ـبهات، وأن يعظم وأن حيب أكثر وأكثر من يردون على الشـالشهوات أن يعظم أكثر وأكثر أمور الش

"واشتد �كري السـلف  :–ه اهلل رمح-قال ابن القيم ، و)١٠٣/ ٢٠الفتاوى (جمموع من  ا.هـ" واإلمجاع بالسنة الشهوا�ية ياملعاص أهل من شر البدع أهل



 شذور ولطائف في آداب الرد على المخالف 
٢٤ 

من أقطار األرض وحذَّروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا يف ذلك ما مل يبالغوا مثله يف إ�كار الفواحش، والظلم،  وصحوا بأهلها -أي للبدعة– واألئمة هلا
  ).١/٣٧٢(مدارج السالكني ا.هـ من والعدوان، إذ مضرة البدع، وهدمها للدين ومنافاهتا له أشد".

  :منها ألمور عدة وتعظيم البدعة على املعصية

 : ، تعـاىل املسلمني الذين يشربون اخلمور ويز�ون ال يقولون هذا من دين اهلل سبحا�ه و عصاةف ،دين اهلل إىل أن صاحب اخلطأ الشهوا�ي ال ينسبهأوال ً
 خبالف أصحاب الشبهات فإهنم ينسبون باطلهم إىل اهلل ودينه.

: أن أصحاب ال و�وصح  ما املبتدع ففي الغالب كلما ذُكرأ إذا ذكروا باهلل وباملوعظة احلسنة،، تعاىلذ�وب الشهوا�ية يرجى رجوعهم بإذن اهلل ثا�يا ً
لتوبة، إىل ا ال يوفق يف الغالبإن املبتدع أي  ،صاحب البدعة"عن كل  التوبةاحتجز إن اهلل وعلى هذا حيمل األثر " ،والعياذ باهلل يف البدعةاشتد ود زاكلما 

 ال البدعـة  ألن املعصـية؛  مـن  إبلـيس  إىل أحـب  البدعـة  إن: وغريه الثوري كسفيان اإلسالم أئمة قال" : -رمحه اهلل–قال ابن تيمية  أل�ه يرى صواب �فسه،
 فـرآه  عملـه  سـوء  لـه  زيـن  قـد  رسوله، وال اهلل يشرعه مل دينًا يتخذ الذي املبتدع أن: منها يتاب ال البدعة إن: قوهلم ومعنى منها، يتاب واملعصية منها، يتاب

 ويفعلـه،  ليتـوب  استحباب أو إجياب أمر به مأمورًا حسنًا ترك بأ�ه أو منه، ليتوب سيئ فعله بأن العلم التوبة أول ألن حسنًا؛ يراه دام ما يتوب ال فهو حسنًا،
  .)١٠-١٠/٩( اوىالفت جمموع".ا.هـ من يتوب ال فإ�ه األمر؛ �فس يف سيئ وهو حسنًا فعله يرى دام فما

   .ي القلوب فال ينبغي لإل�سان أن يشتغل هباسالردود تق نأ :الشبهة الرابعة

والقلـب إمنـا يصـلح     أمر�ا اهلل هبا، بل هو مـن أفضـل العبـادات كمـا تقـدم،      علم أ�ه عبادة ،تعاىلمن علم أن الرد من دين اهلل سبحا�ه و واجلواب: أن
خيشى والذي يقول هذه الكلمة  -والعياذ باهلل-القلب وال يقسي  ،ق القلبيصلح القلب ويرق فهوكان رداً مشروعاً،  ، فالرد إذاتعاىلبعبادة اهلل سبحا�ه و

قلـوهبم   ،الذين يعملون يف هيئة األمر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر    أهل احلسبة ن وا: إقولوالزم ذلك أن ي دة اهلل تقسي القلب،أن عبا الزمهاألن  على دينه،
ل إ�كـار املنكـرات إال رد علـى    إ�كـار املنكـرات وهـ   عملـهم  كثـرًا مـن    ألن ،يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر ينبغي هلم أن يدعوا العمل قاسية، و

الفـوزان  وقـد سـئل الشـيخ صـاحل      ،علـى املخـالفني يف الشـبهات   دون ريـ الـذين  ك بذل يقصدونإمنا  ، ألن القائلني بذلكالك؟ املخالفني، فهل مسع أحد هبذا
من  ، ومل يأتالباطل ق وحيصل له النور باحلق فإذا غشيهألن القلب إمنا ير ا�تهى، ترك الردود هو الذي يقسي القلوب)بل ( :فقال: حفظه اهلل عن هذا املقولة

على الباطل رداً مشروعاً إمنا ون الذين يردفأهل الردود  ،-والعياذ باهلل- ة وغلظةقسو، فسيحصل للقلب ه الغشاوةجيلي هذه الظلمة وهذا الباطل وهذ
  .قون بذلك قلوهبم ألهنم يعبدون اهلل بذلكيرق
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لعلم قد سخره اهلل يرون بعض أهل االرد على املخالف، فعندما  باب يف هذا الباب، وهو أ�ه ال يصح أن يتفرغ أو يتخصص أحدٌ :اخلامسةالشبهة 
 :يقولون ،-حفظه اهلل-ربيع بن هادي املدخلي اجملاهد الشيخ ومثل  ،- تعاىلرمحه اهلل -لتوجيري محود ااجملاهد على أهل البدع مثل الشيخ سيفاً مسلوالً 

   .عنده إال الردود ليسهذا 

  ؟! بذلك فهل يعاب أحدٌ ، هؤالء العلماء ليس هلم شغلٌ إال الرد على املخالفلو سلمنا أن : واجلواب

  ؟!بذلكأحد يسوغ أن يعيبه هل  -إذا كان مشروعاً- يف سبيل اهلل اله اجلهاد اجلهاد فصار أكثر أعمفتح اهلل له يفلو أن إ�سا�اً 

األمر بـاملعروف  ب اشتغاهلم يسوغ أن يعيب عليهم أحدٌهل  -أن يعينهم  �سأل اهلل-األمر باملعروف والنهي عن املنكرهيئات يف  أهل احلسبةكذا و
   والنهي عن املنكر؟!

    !؟بذلكأحد يعيبه يسوغ أن والتعليم هل ف أليإذا قام إ�سان وا�تصب للتوكذلك 

الذي يقوم ، فالقيام بباب آخر غريهال يعيب على  ،األبوابتلك أن من قام بباب من  ، بشرط:شيء من تلك األبواببقام عاب أحد يُ يسوغ أن  كال، ال
  .-تعاىلسبحا�ه و-اهلل  إىليقوم بالدعوة من على والتعليم ال يعيب بالتأليف 

  .من هو قائم على الفقراء واأليتام واألرامل واملساكنيعلى ال يعيب على بصرية اهلل  إىلوالذي يدعو 

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف أمور الشهواتب يتام واملساكني ال يعيب على من يقوموالقائم على الفقراء واأل

   .إ�كار الشبهاتبوز له وال ألحد غريه أن يعيب على من يقوم باملعروف والنهي عن املنكر يف أمور الشهوات ال جيوالذي يقوم باألمر 

  .والعمل اال�فراد على حيضه مالك إىل كتب العابد العمري اهلل عبد إنقال ابن عبدالرب يف التمهيد: 

 يف له يفتح ومل الصدقة يف له فتح وآخر الصوم، يف له يفتح ومل الصالة، يف له فتح رجل فرب ،األرزاق قسم كما اإلعمال قسم اهلل إن: مالك إليه فكتب
  .اجلهاد يف له فتح وآخر الصوم،

هــ  .).اوبـر  خري على كال�ا يكون أن وأرجو فيه، أ�ت ما بدون فيه أ�ا ما أظن وما فيه، يل تحفُ مبا رضيت وقد الرب، أعمال أفضل من العلم فنشر
  )٨/١١٤) و�قله الذهيب يف سري أعالم النبالء (٧/١٨٥من التمهيد(

غلني بـالعلم والتعلـيم   املشتوأهل الدعوة و ،، وأهل التحفيظيعيب أهل اجلمعيات اخلريية أن يلزمهللرد على املخالفني  واا�تصب الذينيعيب  ل منكف
.الء قام بشيء من فروض الكفاياتاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ألن كل واحد من هؤهيئات وأن يعيب    ، وهذا باطل قطعاً
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فعل ذلك ، وإذا مل يذكر سيئاته، ويفالبد أن يذكر حسنات املردود عليهرد على شخص فمن  البد يف الردود من املواز�ات،أ�ه  :دسةالساالشبهة 
 ذَلِـكَ  قَائِماً عَلَيْهِ دُمْتَ مَا إِلَّا إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ ال بِدِينَارٍ أْمَنْهُتَ إِنْ مَنْ وَمِنْهُمْ إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ بِقِنْطَارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ الْكِتَابِ أَهْلِ (وَمِنْ :تعاىل بقولهويستدلون جائر، ظامل  فهو
الكتـاب ذكـرهم   ذكـر أهـل    ملـا  -عز وجـل -اهلل  : إنقالوا) ٧٥:عمران آل) (يَعْلَمُونَ وَهُمْ الْكَذِبَ اللَّهِ عَلَى وَيَقُولُونَ سَبِيلٌ الْأُمِّيِّنيَ فِي عَلَيْنَا لَيْسَ قَالُوا بِأَ�َّهُمْ

 ،للمـردود عليـه   ذكر احلسـنات والسـيئات  أن يـ  املخـالفني  على كلى من رد علـى ، فيجب األما�ة ، ومنهم من يؤديخيون فذكر أن منهم من ،�صافبعدل وإ
ومما يتعلقون به . )١٥٢اآلية من: األ�عام()قُرْبَى ذَا نَكَا وَلَوْ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ (وَإِذَا :كقوله تعاىل غري هذا من األدلة اليت توجب العدل وحترم الظلمأيضاً ويذكرون 

-جيتمع يف الشخص الواحد األمران ما  كثرياً"العبارات اليت ينقلوهنا عن السلف الصاحل يف وجوب العدل واإل�صاف مع املخالفني ومن ذلك قول ابن تيمية: 
كما يتوجه املدح واألمر والثواب إىل ، منه أحدمها، فال يغفل عما فيه من النوع اآلخر، فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إىل ما تض- أي احلسنات والسيئات

وقد ميدح الرجل برتك بعض السيئات البدعية والفجورية، لكن قد يسلب مع ذلك ما محد به غـريه  ، فال يغفل عما فيه من األمر اآلخرما تضمنه أحدمها، 
جممـوع  ا.هــ مـن    بالقسط الذي أ�زل اهلل له الكتـاب وامليـزان"   ريق املواز�ة واملعادلة، ومن سلكه كان قائماًفهذا ط، على فعل بعض احلسنات السنية الربية

  .)٣٦٦-١٠/٣٦٥(الفتاوى 
  األشخاص والفرق واجلماعات ال خيلو من أمرين:  عنأن الكالم  :واجلواب
، ألن ذلـك  ملفني، ففي هذه احلال ال يسوغ ذكر حسنات املردود علـيه ، وهذا هو مقام الرد على املخامأو من خطئه مأن يكون للتحذير منه :األول

-صـري عبـدالرمحن املعلمـي    د الباقـ قـال الن ، م فيهاوتقليده أخطائهمبالوقوع يف  اجلاهل قد يغري م، بل إن ذكر حسناهتمخطئهأينايف التحذير من الوقوع يف 
 الثناء حسن فأظهروا -خلطأ املتبوعاملنكرون أي – املنكرون زاد فإن ...ذلك، يف والغلو �فوسهم يف يعظم من بتقليد مغرون الناس أكثر ن: إ-رمحه اهلل

 إهنـا  واهلل(( :فقـال  عائشـة  املـؤمنني  أم مع اخلروج عن ليكفهم اجلمل وقعة قبل العراق أهل يف ياسر بن عمار خطب متبعيه، لغلو أشد كان املتبوع ذلك على
 طريق من )الصحيح( يف البخاري أخرجه) )هي أم تطيعون إياه ليعلم ابتالكم وتعاىل تبارك اهلل ولكن واآلخرة الد�يا يف وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى �بيكم لزوجة
 مـن  مـع  فـنحن (( قـائالً  أجـاب  بعضـهم  أن روي بـل  النـاس  مـن  كـثري  يف هذا يؤثر فلم عمار عن وائل أبي طريق من حنوه وأخرج ،عمار عن األسدي مريم أبي

 ألن إمـا  فيـه  اتبـاعهم  مـهل ليس أ�ه يرى أمر يف األفاضل بعض اتبعوا مجاعة رأى إذا من والفضل العلم أهل من كان فلهذا ...،))عمار يا باجلنة له تشهد
 هلم ليس فيما اعهاتب على الذي حيملهم الغلو عن الناس يكف لكي ،الفاضل ذاك من الغض منها يظهر كلمات أطلق، أخطأ يراه أل�ه وإما ،حاله غري حاهلم

 الشافعي عن عرف ما مع ،مالك من غض فيها كلمات إطالق من ،مالكاً فيها خالف اليت املسائل بعض يف الشافعي كالم يف قعو ما منهو ...فيه يتبعوه أن
 مقدمـة  يف مسـلم  كـالم  يف �ـراه  مـا  ومنـه ، ))التـابعني  بعـد  خلقـه  علـى  اهلل حجـة  مالـك (( قـال  أ�ه الشافعي عن حرملة روى حتى ،مالك أستاذه تبجيل من

ا.هــ  .للبخـاري  تبجيلـه  مسلم عن عرف وقد البخاري، هو واملخالف باللقاء، العلم اشرتاط مسألة يف خمالفه من الشديد الغض منه يظهر مما ،صحيحه
  .)١/٨٥من التنكيل (
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 الـرد علـى املخـالف وتشـرب قلبـه هـذه الشـبهة:        ب ذكـر احلسـنات حـني   ومن قال بوجـو ولو تأمل العاقل ذلك لوجده احلق الذي ليس عنه حميد، 
حيذر من العلما�يني أو اللرباليني، أو من الفساق املاجنني، أو من الكتاب امللحدين، أو من الكفار  كلما أراد أن أو الناهي عن املنكر خطيب اجلمعةليتصور 

وذكر املأفو�ني، النتنا وتحذير منهم ومن أخطائهم بقائمة طويلة من الثناء على أولئك ه قبل اليبدأ خطبتهل يسوغ له أن األمني،  احملاربني واحملادين هلل ورسوله
  .هل يسوغ ذلك يف عقل أو ذوق أو عرف، فضال عن الشرع احلكيم؟! حسناهتم وسجاياهم الكرمية!

 عـدم ذكـر احلسـنات   أ�ـه سـيرتتب علـى     ـمُنكِــرُ وال الـرادُ م لِـ إال إذا عَ ،هو األصـل  وبعد أن تقرر ذلك البد أن يعلم أن عدم ذكر احلسنات حني الرد
كرد احلق كله، أو القيام على صاحب احلق ورده عن دعوته بالكليـة، وهـذا كمـن يكـون يف أرض كثـر فيهـا أهـل البـدع         ، مفسدة ذكر هامفسدة أعظم من 

املردود عليه، ليتوصل بذلك إىل مداراة املخالفني، وإمساعهم  فوا، فيلجأ الراد والـمُنكِـر إىل ذكر شيء من حسناتضعِوقلَّ فيها أهل احلق واستُ ،وتغلبوا
  مصلحة أعظم من مصلحة كتمها، كقبول صاحب البدعة أو اخلطأ وتوبته، فهنا ال بأس أن تذكر حسناته. أو ترتب على ذكر احلسناتاحلق.

 املشروعة بالطريق القائم لعدم احملدث من بنوع إال حملضةا املشروعة الطريق سلوك السالك على يتعسر أو يتعذر قد: "-رمحه اهلل- قال ابن تيمية
 فيه �ور عن ىوينه الرجل يعيب أن ينبغي فال الظلمة، يف اإل�سان بقي وإال بصاف ليس الذي النور إال يوجد مل بأن الصايف، النور حيصل مل فإذا ،وعمالً علمًا
   .الظلمة من الناس طرق يف ملا ذلك عن غريه خرج إذا بالكلية، النور عن خيرج كذل عن عدل ممن فكم وإال. فيه ظلمة ال �ور حصل إذا إال ظلمة

 يكون تارة: شرعاً به املأمورة النبوة خالفة كمال عن العدول أن ويعرف موضعه، على للشيء والعلماء السلف ذم ليحمل القاعدة هذه قررت وإمنا
 فتاوىال من هـ.ا" قدرة مع يكون وقد غلبة، من يكون قد األمرين من وكال وعمالً، علماً السيئات بفعل بعدوان وتارة وعمالً، علماً احلسنات برتك لتقصري

)١٠/٣٦٤(.  
 واألسـلوب  والرتهيـب  وبالرتغيـب  ،الشرعية باألدلة الظاهرة واملعاصي البدع إ�كار العلم أهل على الواجب: -رمحه اهلل–وقال الشيخ ابن باز 

 بأعماله له تذكرياً ،منه املنكر أو البدعة وقعت ملن املنكر عن والناهي باملعروف اآلمر ذكرها متى ولكن ،املبتدع ناتحس ذكر ذلك عند يلزم وال ،احلسن
وعلى هذا حيمـل مـا يوجـد يف     )٩/٢٧٩.ا.هـ من فتاوى الشيخ (التوبة إىل والرجوع الدعوة قبول أسباب ومن حسن، فذلك التوبة يف له وترغيباً الطيبة،

  .ل السنة من ذكر حسنات املردود عليهمكالم بعض أه
ما وقعوا فيه من عن اريخ، أو االعتذار ألهل العلم : سوى ما تقدم، كالرتمجة، وكتابة الت- للكالم عن األشخاص والفرق واجلماعات- احلالة الثا�ية

مقـام تـنفري مـن اخلطـأ أو مـن      احلسـنات، إذ املقـام لـيس    فهنـا ميكـن أن تـذكر    الفرق يف قرهبا وبعدها عن احلـق،  و األشخاص أو املقار�ة بنيهنات وزالت، 
فهـم   ،وحيرمون مـا وراءه  ،كاملعتزلة والشيعة الذين يوجبون اإلسالم ،"ومعلوم باتفاق املسلمني أن من هو دون األشعريةصاحبه، ومن ذلك قول ابن تيمية: 

كيـف بـالطوائف املنتسـبني إىل مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة كاألشـعرية         ف ،خري من الفالسفة الذين يسوغون التـدين بـدين اإلسـالم واليهـود والنصـارى     
 ،يـردون علـى أهـل البـدع املشـهورين مبخالفـة السـنة واجلماعـة         ،وغريهم ؟ فإن هؤالء مع إجياهبم دين اإلسالم وحترميهم مـا خالفـه   ،والكرامية والساملية

خـري مـن    ،فمن جعل الفيلسوف الـذي يبـيح ديـن املشـركني واليهـود والنصـارى       ،ع وتفصيلوهلم يف تكفري هؤالء �زا ،كاخلوارج والشيعة والقدرية واجلهمية
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وعلى  ]١/٢٧٠فكيف مبن جعله خرياً من طوائف أهل الكالم املنتسبني إىل الذب عن أهل السنة واجلماعة" [الصفدية  ،اثنتني وسبعني فرقة فليس مبسلم
  .اليت استدلوا هبا هذا النوع حتمل اآلية الكرمية

عندما �ريد أن �قوِّم الشخص، فيجب أن �ذكر احملاسـن  (: -رمحه اهلل- قال ابن عثيمنيالعصر يف تقرير هذا األصل:  علماءوهذه �قول عن بعض 
ه أن حتذير، ومقام التحذير ليس من احلكمة في امـوعندما حنذر من خطأ شخص فنذكر اخلطأ فقط، ألن املقام مق امليزان العدل واملساوئ، ألن هذا هو

أعدها الدكتور  ) ٤٥٦- ٣/٤٥٥لقاءات الباب املفتوح (ام مقال).ا.هـ من السامع سيبقى متذبذباً، فلكل مق احملاسن فإن�ذكر احملاسن، أل�ك إذا ذكرت 
  عبد اهلل الطيار.

فيمـا يتعلـق    من ذكـر مـا حيسـن ومـا يقـبح     ا البد ، فهنه تارخيياًرتمجد فيترمجة الشخص املنتقَ النقد إما أن يكون يف( : -رمحه اهلل-قال األلبا�ي و
الرجال  ال ومناقبعامتهم الذين ال علم هلم بأحوال الرجحتذير املسلمني وخباصة  ا إذا كان املقصود من ترمجة الرجل هوأم ،خريه ومن شرهباملرتجم، من 

ال يعرفـون شـيئا    هؤالء العامةو ،سيئ قيدة سيئة أو خلقينطوي على ع ة عند العامة لكن هويكون له مسعة حسنة ومنزلة مقبولبل قد  ،ومثالب الرجال
ومن ،الرتمجة الوافية الكاملة ود من ذاك النصيحة وليساملقص ك ألنذلاملواز�ة،  البدعة اليت مسيت اليوم حينذاك ال تأتي هذه ،الرجل ذامـن ذلك عن ه

 رات النصوص من أحاديث الرسول صلى اهللأل�نا جند يف عش املواز�ة ليوم وهواملبدأ احملدث ا ك يف بطالن إطالق هذاالسنة والسرية النبوية ال يش درس

مـن   فيه).ا.هــ  راد النصحالذي ي تستلزم تقديم الرتمجة الكاملة للشخص النصيحة وال زمالسيئة املتعلقة بالشخص للمناسبة اليت تستل عليه وسلم يذكر
  .شريط بدعة املواز�ة

يقـول يف  مـن أجـل االتفـاق واالجتمـاع، حتـى بلـغ احلـد بأحـدهم أن          ان تركهـ ، فال بد متفرق األمةاالختالف و حدثتُن الردود أ :السابعةالشبهة 
رطون ويوجد فيه املعتدلون فَمُـجمتمع يوجد فيه الغالة واليد من النموذج اإلسرائيلي، أل�ه ينبغي أن �ستف ) مبا معناه:ع الكلمةحماضرة له بعنوان (كلمة يف مج

 هم على ومن اةففيهم غالة وجن ولو كان مبعين أن جيتمع املسلمو ،ا النموذجأن يستفيدوا من هذ فينبغي للمسلمنياعوا إقامة دولة واحدة، ومع ذلك استط
    واجلواب من وجوه: الوسط عليهم أن جيتمعوا ويدعوا التفرق ويقصدون بالتفرق الرد على بعضهم،

 : :  فقـال  هيف كتابـ  اليهـود  بـه اهلل  ذم الـذي  عينـه  هـو  ون من املسلمني أن يفعلوا مثل فعل يهـود، هود ويريداليبه على  يطالبون به، ويثنونهذا الذي أوالً
و�عيذ باهلل كل (: -رمحه اهلل–، قال الشيخ بكر أبو زيد )١٤اآلية من: احلشر)(يَعْقِلُونَ ال قَوْمٌ بِأَ�َّهُمْ ذَلِكَ شَتَّى وَقُلُوبُهُمْ جَمِيعاً تَحْسَبُهُمْ شَدِيدٌ بَيْنَهُمْ بَأْسُهُمْ(

�ه: مسلم من تسرب حجة يهود، فهم خمتلفون على الكتاب، خمالفون للكتاب، ومع هـذا يظهـرون الوحـدة واالجتمـاع وقـد كـذهبم اهلل تعـاىل فقـال سـبحا         
 بقوله: {كَا�ُوا ال يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُـوهُ لَبِـئْسَ مَـا كَـا�ُوا     )، وكان من أسباب لعنتهم ما ذكره اهلل١٤{تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) (احلشر: من اآلية

} (املائدة: اء، وحراسـة الصـف مـن الـداخل     )، فال بد لشدة االعتقاد اإلسالمي الصايف من كل شائبة: من كشـف زيـوف العـداء واالسـتعد    ٧٩يَفْعَلُونَ
)، فنحن وهلل احلمد على أمر جامع يف االعتقاد ١٠٣حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَال تََفرَّقُوا} (آل عمران: من اآليةمن العدو اخلارج سواء {وَاعْتَصِمُوا بِ تهكحراس
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، وردعـاً  على ضوء الكتاب وسنة النيب عليه الصالة والسالم، فالبد من الزم ذلك بالذب عن االعتقاد، و�فـي أي دخيـل عليـه، سـرياً علـى منـهاج النبـوة       
  ا.هـ من الرد على املخالف..)، واستصالحاً لـهم"خلفراء العدو"

هـو   ، فإن احلق الذي جاء بـه رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم،     هم أهل البدعإمنا فرق يوالذي  ،أهل السنة أهل اجتماع وليسوا أهل تفرق :ًثا�ياً
 رسول لنا خط قال مسعود بن اهلل عبد عنف ،الف املذمومواالخت أهل التفرق بذلك منصاروا املخالفون وعنه الصراط املستقيم، وهو خط واحد فخرج 

 منـها  سـبيل  كـل  علـى  متفرقـة  سـبل  هـذه  - قـال  ثـم  - مشالـه  وعـن  ميينـه  عن خطوطا خط ثم اهلل سبيل هذا « قال ثم خطا -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل
رواه  )١٥٣:األ�عـام ) (تَتَّقُـونَ  لَعَلَّكُـمْ  بِهِ وَصَّاكُمْ سَبِيلِهِ عَنْ بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُوا الوَ فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيماً صِرَاطِي هَذَا وَأَنَّ( قرأ ثم. » إليه يدعو شيطان
اروا ألن الناس ملا تفرقوا عن أهـل السـنة صـ    ،ال يفرق الناس بل يأمر الناس بالوحدة ،أهل السنةاحلق الذي عليه  إىلفالذي يأمر أهل البدع بالرجوع أمحد، 

كو�وا مجاعة واحدة هي مجاعة أهل السنة فهـذا هـو الـذي    ويرد على املخالفني هو الذي جيمعهم ويقول يا �اس  ،والذي يأمرهم بالسنة وسبعني فرقة ثنتنيا
  .جيمعهم وليس هو الذي يفرقهم

 وَال جَمِيعـاً  اللَّـهِ  بِحَبْـلِ  (وَاعْتَصِـمُوا  :تعـاىل قـال  دينـه احلـق، كمـا     االجتمـاع علـى  أمر�ـا ب بـل   طلـق االجتمـاع،  مل يأمر�ـا مب  لكـن  ،ماعتج: أن اهلل أمر�ا باالثالثاًً
 كتـاب  يف االخـتالف " :-رمحه اهلل–كما قرره ابن تيمية وابن القيم، قال ابن تيمية  ،هو �وعانهنا�ا عن االختالف، و، و)١٠٣اآلية من: عمران آل()تَفَرَّقُوا
 بعضـهم  يكـون  أن والثـا�ي  ،)١٧٦اآلية من: البقرة)(بَعِيدٍ شِقَاقٍ لَفِي الْكِتَابِ فِي اخْتَلَفُوا الَّذِينَ : (وَإِنَّكقوله اًمذموم كله يكون أن أحدمها وجهني على اهلل
 وَأَيَّدْ�َاهُ الْبَيِّنَاتِ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى وَآتَيْنَا دَرَجَاتٍ مْبَعْضَهُ وَرَفَعَ اللَّهُ كَلَّمَ مَنْ مِنْهُمْ بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهُمْ فَضَّلْنَا الرُّسُلُ (تِلْكَ :كقوله الباطل على وبعضهم احلق على
 اللَّهَ وَلَكِنَّ اقْتَتَلُوا مَا اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ كَفَرَ مَنْ وَمِنْهُمْ آمَنَ مَنْ فَمِنْهُمْ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ الْبَيِّنَاتُ جَاءَتْهُمُ مَا بَعْدِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اقْتَتَلَ مَا اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ الْقُدُسِ بِرُوحِ
 وهـم  الطـائفتني  إلحـدى  محـدٌ  كفـر  من ومنهم آمن من فمنهم اختلفوا ولكن فقولهوقال: "، )٥/١٣٤ا.هـ من منهاج السنة (".)٢٥٣:البقرة)(يُرِيدُ مَا يَفْعَلُ

، ةيف بيئـة اجتمـع أهلـها علـى الباطـل والبدعـ      إىل احلق والسنة عنى ذلك أن السين إذا دعا وم) ١/٤٠".ا.هـ من اقتضاء الصراط (لآلخرى وذمٌ املؤمنون
االختالف، بل االختالف هنـا مـن   هذا ن بسبب فال تعاب الطائفتااحلق، وأعرض البعض اآلخر، دين للهدى و فوقع بسببه اخلالف بينهم، فا�صاع بعضهم

السين الذي  ذلك ومثل، ألهنا أعرضت عن احلق تذمفاألخرى أما و الطائفتني حتمد وهي اليت اتبعت احلق، إحدى أن :ابن تيميةفيه النوع الثا�ي الذي قرر 
الذي يقع بني أقوامهم بسببهم، علم أ�ه هو متاماً  وتأمل االختالف  ،اعهم من اجملددينـَبـْومن تأمل دعوة األ�بياء وأت، تسبب يف هذا االختالف حيمد وال يذم

كمـا يف صـحيح البخـاري مـن      الـذي بـذلك   صـلى اهلل عليـه وسـلم    النيبَاملالئكةُ  توصفلذلك  ذه الشبهة الردية على أهل السنة،اب هما يعيب به أصح
 مجال السيد وقال ،الطييب قاله كذا ،املصدر على وخمففاً الفعل صيغة على مشددا رويقال يف مرقاة املفاتيح: " .)الناس بني قفرَّ حممدٌحديث جابر: (

 إ�ه ينبغـي تـرك ذلـك    :فضالً عن عامل -بعد ذلك- فهل يقول مؤمن".ا.هـ والفاسق والصاحل والكافر املؤمن بني فارق أي للمبالغة به وصف مصدر :ينالد
  . !؟حتى ال يقع الناس يف االختالف
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يف -هـو الـذي    املسـلمني بـالردود  لوا غِتُشـ  الذي يقول ألهل السنة: ال تـردوا علـى أهـل الباطـل وال     علم أنوتدبره ببصرية وعدل من تأمل ما تقدم و
  .ويوقع بينهم االختالف املذموم يفرقهم -احلقيقة

 اجلهـود  وتضـافر  اإلسـالمية  الفئـات  بـني  الكلمة مجع إىل الرابع مقاله يف -أي الصابو�ي-دعا ثمالصابو�ي:  على رده يف اهلل رمحه باز ابن الشيخ قال
 أ�ـه  ريـب  ال :يقـال  أن واجلـواب . للصـوفيني  وال حتى لإلخوان وال لألشاعرة وال املذاهب ألتباع مهامجة وقت ليس الوقت أن وذكر ، اإلسالم أعداء ضد
 عـز  بقولـه  بـذلك  سـبحا�ه  اهلل أمـرهم  كمـا  اإلسـالم  أعـداء  ضـد  والتقـوى  الرب على وتعاوهنم احلق على كلمتهم ومجع صفوفهم توحيد املسلمني على جيب
 )الْبَيِّنَـاتُ  جَـاءَهُمُ  مَـا  بَعْـدِ  مِـنْ  وَاخْتَلَفُـوا  تَفَرَّقُـوا  كَالَّـذِينَ  تَكُو�ُوا وَلَا( :سبحا�ه بقوله التفرق من وحذرهم )تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا( :وجل
 أو الصـوفية  مـن  اعتقـده  أو فعلـه  مـن  علـى  املنكـر  واينكـر  أال اهلل حببـل  واعتصـامهم  احلق على كلمتهم ومجع املسلمني احتاد وجوب من يلزم ال ولكن .اآلية

 حتى الشرعية باألدلة صوابا ضده ظن أو عنه ضل ملن احلق ويبينوا املنكر عن ويتناهوا باملعروف يأمتروا أن اهلل حببل باالعتصام األمر مقتضى بل ،غريهم
 :سـبحا�ه  وقولـه  )وَالْعُـدْوَانِ  الْـإِثْمِ  عَلَـى  تَعَـاوَ�ُوا  وَلَـا  وَالتَّقْـوَى  الْبِـرِّ  عَلَى اوَ�ُواوَتَعَ( :سبحا�ه قوله مقتضى هو وهذا ، خالفه ما وينبذوا احلق على جيتمعوا

 املخطـئني  أخطـاء  بيـان  عـن  احلـق  أهـل  سـكت  ومتى )الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ(
 عـن  الساكت إثم من ذلك على يرتتب ما ومعلوم ، املنكر عن والنهي باملعروف واألمر اخلري إىل الدعوة من به اهلل أمرهم ما منهم حيصل مل الغالطني وأغالط
  باملعروف واألمر اخلري على والتعاون النصيحة من سبحا�ه اهلل شرعه ما خالف وذلك خطئه على للحق واملخالف غلطه على الغالط وبقاء املنكر إ�كار
    ).٣/١٠٥.ا.هـ من فتاوى الشيخ (والنهي

 : داعية القبوريـة   وا عنسكتأهل السنة أن ي أيريدون من ؟!ون أهل البدع يتكلمون وال أحد يسكتهمريأمرون أهل السنة بالسكوت وي كيفثالثا ً
  !.؟حتى يسكتوا عن أهل السنة والتحريش ضدهماجلفري سكت هل ف !؟فرياجلوجمدد ملة عمرو بن حلي الوثنية: علي 

عـن سـعيه احلثيـث لنشـر     و -يـة احلجاز الـديار  يف –عبـد اهلل فـدعق    داعية الصـوفية، والطـرق البدعيـة    أيريدون من أهل السنة أن يسكتوا عن 
 ونروحيض هلزيارتوباملقابل يذهب من توىل كرب هذه الشبهة والعياذ باهلل؟، حتى بلغت به اجلرأة بأن يطالب بكرسي يف احلرم لنشر بدعه وخمالفاته بدعته
هذا رجل يريد أن "فقال األوزاعي:  "أ�ا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع!" :يقولملا سئل عن رجل ألوزاعي ا ولقد صدق فيهم ودروسه، جمالسه

  .يساوي بني احلق والباطل" رواه ابن بطة يف اإلبا�ة

عرب قناته الرسالة وغريها، فـيخلط املشـرك مـع    شهوات الشبهات وبال تاجر بالدين ويفسد امللةطارق السويدان ي من أهل السنة أن يروا أيريدون 
اسكتوا عن أخطـائهم، وال حتـذروا منـهم، بـل      :ثم يقال ألهل السنة .ويظهرهم للناس على أهنم شيء واحد بعض املنتسبني للسنة،املوحد، واملبتدع مع 

إىل أن يتحـول أهـل السـنة إىل    أهـل البـدع؟ أم    أهل السـنة رؤوسَ  عوامُ معظِويُفرببكم إىل متى؟! أإىل أن ينصهر أهل السنة يف أهل البدع، عاو�وا معهم،  وت
"كان أصحابنا  :هيب قولهحيث �َقل عنه الذ ،ما يف السري يف ترمجة ابن عقيل ذلك، فاجلواب: هو حيصلفإن قيل ال ميكن أن قبوريني وصوفيني وعقال�يني!! 



 شذور ولطائف في آداب الرد على المخالف 
٣١ 

"! فعلّق الذهيب  - يعين من أهل البدع–احلنابلة يريدون مين هجران مجاعة من العلماء  "كا�وا ينهو�ه عن جمالسة املعتزلة  :قولهبوكان ذلك حيرمين علماً �افعاً
ابــن عقيــل وذكائــه، فكيــف بالعــامي مــع جهلــه  ا.هـــ هــذا مــع علــم.�ســأل اهلل الســالمة" ،وجتسّــر علــى تأويــل النصــوص ،حتــى وقــع يف حبائلــهم ،ويــأبى

  وسذاجته؟!

 بالتأويـل  املستخرجة الفاسدة واآلراء ،الباطلة املذاهب من شيئاً إ�ك ال ترى": -على العامةورؤوسها عن سرعة رواج البدع -وقال ابن القيم 
 شـياطينهم  إليـه  تـؤزهم  ،أرسـاالً  إليـه  ويـأتون  إجفـاالً  إليـه  جيفلـون  وريناملغـر  املخـدوعني  تـرى  بل ،عليه والرد له بالتكذيب أوالً به اآلتي إليه الداعي قوبل

 :آفاته عظيم من ثم ،األوكار إىل الطري مثابة إليه ويثوبون ،النار يف الفراش هتافت فيه يتهافتون ،أفواجاً فيه فيدخلون ،إزعاجاً إليه وتزعجهم ،أزاً و�فوسهم
 للدعوة اختاروا رمبا فإهنم ،صدورهم من اهلدى و�سخ ،إليهم اعتقادهمقديم و مذاهبهم عن املدعوين �قل يف - يعين املبتدعة- املتأولني على األمر سهولة
 ملخاطبـة  مرتاضـاً  ،والتزهـد  التقشـف  على صبوراً، اللسان فصيح اهليئة مجيل ،األخالق حسنو باألما�ة معروفا ،والصيا�ة بالديا�ة مشهوراً رجالً إليه

 للمغـرور  فيقولـون  ،العيـوب  عـن  املفـتش  بـه  يظفـر  مـا  هبـم  واإلزراء علـيهم  والطعـن  احلـق  أهـل  عيـب  من ذلك مع هلم ويتهيأ ،مطبقاهت اختالف على الناس
 إليـه  الوصـول  يف يطمـع  ال ومـا  بـاجليوش  يتهيأ ماال ،اخلداع هبذا هلم فيتهيأ ،والباطل احلق �تيجة إىل وا�ظر عقلك وحكم ،وهؤالء هؤالء بني وازن املخدوع
  )١/٣٥٠ا.هـ من الصواعق(."اجلهة لكت بدون

  .ال، وإن رغمت أ�وف، وأزبدت ألوف اللهم ال وألفت؟! وسكأهل السنة يسعهم ال فهل تُرى 

(والذين يلوون ألسنتهم باستنكار �قد الباطل وإن كان يف بعضهم صالح وخري، : -يف كتابه الرد على املخالف-قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل 
وضعف العزائم حيناً، وضعف إدراك مدارك احلق ومناهج الصواب أحيا�اً، بل يف حقيقته من التويل يـوم الزحـف عـن مواقـع احلراسـة لـدين        لكنه الوهن،

قال أبو علي الدقاق: الساكت عـن احلـق شـيطان أخـرس، واملـتكلم      ، اهلل، والذب عنه، وحينئذٍ يكون الساكت عن كلمة احلق كالناطق بالباطل يف اإلثم
  وما حجتهم إال املقوالت الباطلة:... باطل شيطان �اطقبال

  ال تصدعوا الصف من الداخل.

  ال تثريوا الغبار من اخلارج.

  ال حتركوا اخلالف بني املسلمني.

  ….�لتقي فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، وهكذا

  .السكوت؟ اللهم ال..منا ، أم أهنم يهامجون االعتقاد على مرأى ومسمع ويُطلَبُ وأضعف اإلميان أن يقال لـهؤالء: هل سكت املبطلون لنسكت
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 وهذا أصل من أصول أهل السنة واجلماعة، ومنه �قضهم على أهل األهواء أهواءهم يف محالهتم الشرسة، وهزاهتم العنيفة ليبقى االعتقاد علـى 
.   ا.هـ. مرياث النبوة �قياً صافياً

   .أمثاهلم، وترك الرد على اليهود والنصارى ومن أهل اإلسالمواملبتدعة بالرد على املخالفني  هتماماال خطأة: الثامن ةالشبه

  : من وجوه واجلواب

 همكـثري منـ   علـى  يـؤمَن  وال اإلسـالم،  أهـل  لكـثري مـن   يظهـر  ال املبتـدع  شـر  ألن وذلـك ، األصلينيبدع أعظم من خطر الكفار أن خطر أهل الاألول: 
بـني لكـل عاقـل فطـن قـرأ      الفـرق  وهـذا   ،بني وضررهواضح  فشرُّه والنصارى اليهود من األصلي الكافر أما ،ألهنم يتكلمون باسم الدين ةباملبتدع االغرتار

لذا بل ال مقار�ة أصالً،  ،التاريخ، فكم من املسلمني ضل بسبب شبهات اليهود والنصارى؟! وكم من املسلمني ضل بسبب شبهات املبتدعة؟! ال سواء
 .بِدْعَة آكُلُ طَعامَ صاحِبِ وَالنَّصْرَا�ِيِّ وال آكُلُ طَعام اَلْيهودِيِّ( :قال الْفضيلأشد من معاملة الكفار األصليني،  يف الد�يا هل السنة يعاملون املبتدعةفإن أ

 وسـفيان،  أمحـد،  اإلمـام  كـالم  مـن تأمـل  و ،ينياألصـل  الكفار على بالردمن عنايتهم  أكثر املبتدعة على والرد السنةماية حب وكا�ت عنايتهم)، ١٩٧ (اإلبا�ة
 علـى  الرد يف هو إمنا وجهادهم كالمهم جُلّ أن دوج السنة، ئمةأ من وغريهم املديين، بن وعلي وإسحاق، واألوزاعي، سلمة، بن محّاد و زيد، بن ومحّاد

وكان فساده أعظم مـن فسـاد    لفسد الدين، -يعين أهل البدع–رر هؤالء ولوال من يقيمه اللّه لدفع ض   قال ابن تيمية:  ،م احملدثةأصوهل �قض ويف ،املبتدعة
 يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلـوب  ، فإن هؤالء إذا استولوا، مل-يعين الكافرين– استيالء العدو من أهل احلرب

  .)٢٨/٢٣٢( الفتاوى نهـ م.ابتداء).ا

بالرد على املخالفني الداخليني املنتسبني لإلسالم، وسيلة للوقوف يف وجه املخالفني اخلارجيني من الكفار واملشركني، وذلـك أن  الثا�ي:أن العناية 
يت ليـد اخلفيـة الـ   من أعظم أسباب تسلط الكفار واستطالتهم على املسلمني، وجود أولئك املخالفني، بل إن املخالفني الداخليني كا�وا يف كثري من األحيان ا

والسـنة  ، وما أخبار الرافضة كابن العلقمي، وتواطؤهم على إسقاط دولة اإلسالم اإلسالم، ويستخدمها للسيطرة عليهم أهلَ اخلارجيُ يضرب هبا العدوُ
  خبافية على كل عارف.

 مـن  �اشئاً وجده اإلسالم أهل إليه دفع وما ،فواالختال التفرق من فيه وقع وما ،العامل فساد املتأمل تأمل إذاقال ابن القيم يف تقرير هذين اجلوابني: 
 الـدين  أصـول  يف ،أصـنافهم  اخـتالف  علـى  -يعين أهل البدع- املختلفون هبا تعلق اليت ،الرسول وأخبار القرآن آيات يف املستعملة املختلفة التأويالت جهة

 صـار  حتـى  ،الـبني  ذات وفساد احلبل وا�قطاع الشمل وتصدع ءاألهوا وتشتت ،الكلمة وتفرق والتحارب التباين من أوجبت ما أوجبت فإهنا ،وفروعه
 دار أهـل   بـه  يرصـدهم  ممـا  أعظـم  هـو  مـا  ،وأمـواهلم  وحرمهم أ�فسهم منهم وتستحل ،اآلخرين دماء تسفك منهم طوائف وترى ،بعضاً بعضهم ويلعن يكفر
 أو ،حتصـى  أن من أكثر الفاسدة التأويالت من واألمة امللة على أصحاهبا وقت كل وجينيها جنتها اليت فاآلفات ،هلم املنابذين من -يعين الكافرين- احلرب
 ،وفرقـة  اخـتالف  لكـل  واملولـدة  ،وبدعـة  ضـالل  كل وأساس ،وفتنة فساد كل أصل القول مجلة يف ولكنها ،ذاكر ذكر هبا حييط أو ،واصف وصف يبلغها
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 وتتزايد تنمو تزال ال قبلها من تتولد اليت املهلكة واآلراء املضلة األهواء أن :هبا مةاأل ومصيبة آفاهتا عظيم ومن ،وبغضة وعداوة تباين كل أسباب والناجتة
 تلك فساد فإن كذلك-يعين كاليهودية والنصرا�ية- الفاسدة األديان أصول قبل من حدثت اليت الضالالت يف احلال وليست ،األزمنة وتعاقب األيام ممر على
 يـدخلوا  أن وحنوهم الثا�وية وال اجملوسية وال النصرا�ية وال اليهودية امللة أهل تطمع فال ،اإلسالم دين يف إدخاهلا يف نيطمعو ال وأصحاهبا ،األمة عند معلوم
 آنالقـر  بـاب  مـن  املسلم يدعون فإهنم -يعين أهل البدع- التأويل فرقة خبالف ،أبداً بابه من إليهم يدخلوه وال إليه مسلما يدعوا وال ،اإلسالم يف مللهم أصول
 وأهله اإلسالم على الفرقة هذه فضرر ،عنه عمى يف العامة وأن ،والتحقيق العلم أهل خواص عند إال يوجد ال تأويالً لنصوصهما وأن ،وتعظيمهما والسنة
 من مجاعة فعمد ،همعلي والدخول حصنهم فتح يف يطمع فلم هلم عدو حارهبم ،حصن يف قوم كمثل أولئك ومثل ومثلهم ،له املنابذين أعدائه ضرر من أعظم
  ).١/٣٥٠ا.هـ من الصواعق املرسلة (.قبلهم من احلصن أهل مصاب فكان ،إليه الدخول على وسلطوه له ففتحوه احلصن أهل

  أن الرد على املخالف من الغيبة:ة: الشبهة التاسع

وحتذيرهم واملعقول، فأي عالقة بني �صيحة العباد  هتا للمنقولاهذه الشبهة لوال رواجها عند كثري من الناس ألعرضت عنها، وذلك لتهافتها ومناف
املعدي  السقيماملخالفني، وبني الغيبة، ولو صح ذلك ألغلق باب النهي عن املنكر والتحذير من أصحابه، ولصار حتذير الصحيح من خطر من املخالَـفات و

  من الغيبة، وكل ذلك كما تقدم ينايف املنقول واملعقول.

 فتذكر مفسد أو غاش أو فتان أو مبتدع من املسلم حتذير فيها القصد يكون النصيحة أن والغيبة النصيحة بني والفرق: -اهللرمحه - قال ابن القيم
 فصـعلوك  معاوية أما فقال جهم وأبي معاوية �كاح يف استشارته وقد قيس بنت لفاطمة النيب قال كما به والتعلق ومعاملته صحبته يف استشارك إذا فيه ما

   ...عاتقه عن عصاه يضع فال جهم وأب وأما

 ومتزيق أخيك ذم وجه على وقعت وإذا احلسنات مجلة من اهلل إىل قربة فهي املسلمني وعباده ورسوله هلل النصيحة وجه على الغيبة وقعت فإذا 
.ا.هــ مـن الـروح    احلطب النـار  تأكـل  كمـا  تأكلـها  الـيت  احلسـنات  و�ـار  العضـال  الـداء  فهي الناس قلوب من منزلته لتضع منه والغض بلحمه والتفكه عرضه

)٢٤٠.(  

 لعامة مصلحة فيه كان إن فأما، والنقص والعيب الذمِّ جمرد منه املقصود كان إذا حمرم يكره مبا اإل�سان ذِكر أن اعلم: -رمحه اهلل–وقال ابن رجب 
  .ليهإ مندوب بل مبحرم فليس املصلحة تلك حتصيل منه املقصود وكان لبعضهم خاصة املسلمني

 املتعبـدين  مـن  بينـهما  سـوَّى  مـن  علـى  وردُّوا الغيبـة  وبـني  الـرواة  جـرح  بـني  الفرق وذكروا والتعديل اجلرح يف كتبهم يف هذا احلديث علماء قرر وقد
  .علمه يتسع ال ممن وغريهم

 والسنة الكتاب معا�ي فهم يف أخطأ من خطأ تبيني وبني ،تقبل ال ومن منهم روايته تقبل من بني التمييز وال احلديث حفَّاظ رواة يف الطعن بني فرق وال
  .أيضًا ذلك جواز على العلماء أمجع وقد ،فيه أخطأ فيما به االقتداء من ليُحذِّر به يتمسك ال مبا ومتسك تأويله غري على منها شيئاً وتأوَّلَ
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 أقوال وردِّ باملناظرات ممتلئة ذلك وغري العلماء واختالف لفقهوا احلديث وشروح التفسري من الشرعية العلوم أ�واع يف املصنفة كتبهم يف جند وهلذا
 وال قولَه عليه ردَّ من على طعناً فيه ادعى وال العلم أهل من أحد ذلك يرتك ومل بعدهم ومن والتابعني الصحابة من واخللف السلف أئمة من أقواله تُضَعَّفُ من
 إقامـةً  ،وخمالفتـه  ردِّه أصـل  دون وإسـاءته  فحاشـته  عليـه  فيُنكَـر  العبـارة  يف األدب ويُسـيءُ  الكـالم  يف يُفحش ممن املصنِّف يكون أن إال اللهم �قصاً وال ذمَّاً

 وألنْ وسلم عليه اهلل صلى رسوله به اهلل بعث الذي احلق إظهار قصد على جممعون كلُّهم الدين علماء أن ذلك وسبب .املعتربة واألدلة الشرعية للحجج
  ...العليا هي كلمته تكون وأن هلل كله الدين يكون

  .عليه ويثنون فاعله وميدحون حيبو�ه مما بل العلماء يكرهه مما هو ليس الشرعية باألدلة خالفها يف احلق وتبيني الضعيفة املقاالت فرد
 كـان  إذا احلـق  إظهـار  كراهـة  إنفـ  لذلك بكراهته عربة فال للحق املخالف خطئه إظهار يكره أحداً أن فرض فلو بالكلية الغيبة يف داخالً يكون فال

  .خمالفته أو موافقته يف ذلك كان سواءٌ له املسلمني ومعرفة احلق ظهور حيب أن املسلم على الواجب بل احملمودة اخلصال من ليس الرجل لقول خمالفاً
.ا.هـ من الفرق بني وسلم عليه اهلل صلى نيبال به أخرب كما الدين هو وذلك وعامتهم املسلمني وأئمة ودينه ورسوله ولكتابه هلل النصيحة من وهذا

  ).٦-١النصيحة والتعيري (
  يف شيء:  و إ�ه ليس من الغيبة ،سالمة منهج الرد على املخالفلكل منصف بعض اآلثار السلفية اليت تبني  وهذه

   .)٢/٢٧٤( احلنابلة طبقات منا.هـ (ال غيبة ألصحاب البدع)  :أمحد قال اإلمام
-٢٧٩(لكائي ول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لالشرح أصمن ا.هـ  غيبة) : (ليس لصاحب بدعة وال لفاسق يعلن بفسقهقال احلسن البصريو

٢٨٠(. 
أو ال  ،: (يـاأحول فقـال  ،ال أرى العلماء يقع بعضـهم يف بعـض   :فقلت ،فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه جلست إىل قتادة :قال ،عاصم األحولوعن 

  .)٥/٣٣٠(للذهيب  االعتدالميزان من ا.هـ فينبغي أن يذكر حتى حيذر)  ابتدعتدرى أن الرجل إذا 
: فقلت ليوسف: ما قال ،احلسن بن حي ذاك يشبه أستاذه يعين(الفراء ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفنت فقال:  قال أبو صاحل

أطراهم كان  أوزارهم، ومن هم وأمهاهتم، أ�ا أهنى الناس أن يعملوا مبا أحدثوا فتتبعهمأ�ا خري هلؤالء من آبائ ختاف أن تكون هذه غيبة؟،فقال: مل يا أمحق؟
  ).٢/٢٤٩(ذيب التهذيب من هتا.هـ . )عليهمأضر 

  .(تعالوا �غتاب يف اهلل عز وجل) :كان شعبة يقول :عيينة قال عن سفيان بنو
 الـرمحن  عبـد  أبـا  يـا  الصوفية بعض له فقال :قال ،يكذب احلديث جاء إذا أ�ه إال هو هالل بن املعلى( :املبارك ابن قال :قال ،الربيع بن احلسنوعن 

  ).الباطل؟ من احلق يعرف كيف �بني مل إذا ،اسكت :قال تغتاب
 مـن  ذلـك  أتـرى  مسـهر  ألبـي  :فقلت ،أمره بني :فقال ،ويصحف ويهم يغلط الرجل عن سأليُ ،مسهر أبا مسعت( :قال ،عمرو بن الرمحن عبد وعن

  .)ال :قال ؟ الغيبة
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 تغتب ال شيخ يا :تراب أبو فقال ،ثقة فالن ،ضعيف فالن :يقول أبي فجعل أبي إىل النخشيب تراب أبو جاء :قال ،حنبل بن أمحد بن اهلل عبد وعن
  ).غيبة هذا ليس ،�صيحة هذا وحيك( :له فقال إليه أبي فالتفت ،العلماء

 إذا(: أمحـد  فقـال  ،كـذاب  فـالن  ،ضـعيف  فـالن  :أقـول  أن علـي  ليشـتد  إ�ـه  حنبـل  بـن  دألمح قلت :يقول ،اجلرجا�ي السباك بندار بن حممد وعن
 الرواية للخطيب البغـدادي  الكفاية يف علممن األخرية اخلمسة . ا.هـ هذه اآلثار )؟ السقيم من الصحيح اجلاهل يعرف فمتى ،أ�ا وسكت أ�ت سكت

)١٠٦-٩١(.  
  فينبغي تركه. من الغالة، وصاروا يطرحو�ه طرحاً ينفر منه،الشبهة العاشرة: أ�ه قد دخل يف هذا الباب كثري 

املشـروع،  األصـل  حـل ألحـد أن يـرتك    غلو وجفاء، وهذا الغلو واجلفاء ال يُ :ركضتان  فيه:  أ�ه ما من باب من أبواب الدين إال وللشيطان واجلواب
فإ�ه ما من شك من وجود غالة وجفاة يف هذا الباب، كغريه من أبواب الدين، الذي أمر اهلل به ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، ومن ذلك الرد على املخالف، 

رتك املشـروع منـها، فمـن    أن يـ مثل األمر باملعروف والنهي عن النكر، واجلهاد يف سبيل اهلل، وأ�واع العبادات، فالغلو واجلفاء يف هذه األبـواب ال حيـل ألحـد    
  .األصل، واحلق الذي عنده إثباتعليه جتاوزه، مع  دَجتاوز احلد يف ذلك رُ

 الكتاب معا�ي فهم يف أخطأ من خطأ تبيني وبني ،تقبل ال ومن منهم روايته تقبل من بني التمييز وال احلديث حفَّاظ رواة يف الطعن بني فرق وال قال ابن رجب:
 ومل... أيضًا ذلك جواز على العلماء أمجع وقد ،فيه أخطأ فيما هب االقتداء من ليُحذِّر به يتمسك ال مبا ومتسك تأويله غري على منها شيئاً وتأوَّلَ والسنة
 يف األدب ويُسيءُ الكالم يف يُفحش ممن املصنِّف يكون أن إال اللهم �قصاً وال ذمَّاً وال قولَه عليه ردَّ من على طعناً فيه ادعى وال العلم أهل من أحد ذلك يرتك

  .ا.هـ من الفرق بني النصيحة والتعيري.املعتربة واألدلة الشرعية للحجج إقامةً ،وخمالفته ردِّه أصل دون وإساءته فحاشته عليه فيُنكَر العبارة
  

  .أن هذه ليست طريقة ابن باز ومل يكن هذا مهه شرة:ة احلادية عالشبه
شـبهة وذيوعهـا بـني كـثري مـن      يف الرد علـى املخـالف، لشـيوع هـذه ال      -رمحه اهلل-على هذه الشبهة سأفرد فصال خاصاً مبنهج ابن باز لجواب ول

  الناس.
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  بعنوان: ملحق فصل
 في الرد على المخالف الكاشف لمنهج ابن باز 

يف الرد على املخـالف،   -رمحه اهلل–يشغب كثري من املخذلني واملتخاذلني عن الرد على املخالف بإيهام الدمهاء بالتمسك بطريقة الشيخ ابن باز 
–جابتـهم: أن مـن متـام هـذا البحـث      ، لذا أشار علي بعض من تعينت إيف ذلك -رمحه اهلل-ب مبخالفة هدي الشيخ ويرمون من عُرف باشتغاله هبذا البا

وبيـان بعـض الشـبه     من متامه أن أبني طريقة الشيخ ابن باز ومنهجه يف الرد على املخـالف أن  -مباركاً الذي أسأل اهلل العلي القدير أن جيعله خالصاً صواباً
–أن طريقته هي طريقة السلف يف ذلك، كيف ال؟! وهو أحد اجملددين ملنهج السـلف الصـاحل وأحـد أئمـة الـدين      أكشف لكل منصف تعلقة بذلك، وامل

  . -أحسبه واهلل حسيبه وال أزكي على اهلل أحداً

:ف : بفهم السلف الصاحل، كما قال تعاىل البد من الرجوع إىل الكتاب والسنةعلماء املسلمني االختالف بني  دعلم أ�ه عنوقبل كل شيء البد أن يُ أوالً
 خَيْرٌ ذَلِكَ آخِرِالْ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا (يَا

 عـن  ينـهى  وعثمان - عنهما اهلل رضي - وعلياً عثمان شهدت( :قال احلكم بن مروانوروى البخاري يف صحيحه عن  ،)٥٩:النساء) (تَأْوِيالً وَأَحْسَنُ
 - وسـلم  عليـه  اهلل صـلى  - الـنيب  سنة ألدع كنت ما :قالو وحجة بعمرة لبيك :هبما أهل ذلك -رضي اهلل عنه- يٌعل رأى فلما ، بينهما جيمع وأن املتعة
   ).أحد لقول

جة على غريه حبستدل ألقواله، وال يستدل هبا، وليس مبعصوم عن اخلطأ، وليس قوله وعظيم فضله، كغريه من أهل العلم يُ ،فالشيخ مع جاللة قدره
مل جيـز ألحـد أن يسـتدل مبخالفتـه علـى مـن اتبـع         -مـد ذلـك  وحاشاه تع- رض أن الشيخ خالف الكتاب والسنة أو إمجاع سلف األمةمن أهل العلم، فلو فُ

  كتاب والسنة وإمجاع السلف الصاحل، ال

 العقيـدة  وحسـن  ، والفضـل  بـالعلم  املعـروفني  العلم أهل يسأل أن عليه وجب احلق جهل من: هذا األصلبيان يف  -رمحه اهلل–قال الشيخ ابن باز 
.مطلق الصواب هو قوله :يقال وأن ،مطلقاً منهم دلواح يتعصب أن أبداً جيوز ال ولكن ...والسرية  والصـواب  ب،ويصـي  خيطـئ  قـد  واحـد  كل :يقال بل اً

 قـال  كمـا  ، ورسـوله  اهلل إىل الـرد  وجـب  اختلفوا فإذا ، العلم أهل وإمجاع والسنة الكتاب طريق من اهلل شرع عليه دل وما ،ورسوله اهلل قاله ما وافق فيما
 العلـم  أهـل  قـال  هكـذا  )اللَّـهِ  إِلَـى  فَحُكْمُهُ شَيْءٍ مِنْ فِيهِ اخْتَلَفْتُمْ وَمَا( :وجل عز وقال )وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي ازَعْتُمْتَنَ فَإِنْ(  :وتعاىل سبحا�ه
 مـن  هـذا  كـل  ، الفال�يـة  اجلماعـة  أو ، الفال�يـة  يقـة الطر أو فـالن  حلـزب  وال ، عالن أو فالن لرأي وال ، عمرو أو لزيد التعصب أبداً جيوز وال، وحديثاً قدمياً

- والسـالم  الصالة عليه - رسوله وسنة اهلل كتاب اتباع وهو ، واحد هدفهم املسلمون يكون أن فيجب، الناس من كثري فيها وقع اليت ، اجلديدة األخطاء
  )٢/٣١١ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخ (.الناس من ألحد تعصب وند من الدليل وافق ما منها ويؤيد ، أقواهلم يف ينظر العلم أهل اختالف وعند...
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: : أن الشيخ كان مهه اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة، يف كـل أمـوره، ومـن    ابن باز ال خيفى على كل منصف عامل مبنهج الشيخ ثا�ياً
وجبهل أو هوى، ه هي طريقتهم، وإن حاول بعض املخالفني بعمد أو خطأ، أن يكون منهجه يف ذلك هو منهجهم، وطريقت جرمذلك الرد على املخالف، فال 

  .غري ذلك -رمحه اهلل–أن ينسب للشيخ 
 رضي الصحابة من األمة سلف منهج على والسري إليها والدعوة ،والسنة اهلل كتاب غري إىل يتحيزون ال اهللأهنم  حزب فصفات: -رمحه اهلل- قال

  ). ٧/١٧٧.هـ من جمموع فتاوى الشيخ(. ابإحسان وأتباعهم عنهم اهلل
يف الرد على املخالف، واليت سار فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة، ما  -رمحه اهلل–ابن باز إذا كان كذلك، فهذه بعض أمارات منهج الشيخ 

  كان عليه سلفنا الصاحل:
  .نيالرد على املخالفعلى العلماء وطلبة العلم  الشيخ يوجب: األوىلاألمارة 

 ،باحلق وبصرهم ،وسلم عليه اهلل صلى الرسول وسنة بكتابه للعلم وتعاىل سبحا�ه اهلل وفقهم الذين ،احلق علماء على الواجب: -رمحه اهلل-قال 
 ينشروا أن عليهم،..بالنواجذ عليه والعض اهلل بدين بالتمسك يكون إمنا النصر أن وعرفوا أصحابه وطريق وسلم عليه اهلل صلى النيب طريق عرفوا حتى

 إىل النـاس  دعـوة  علـيهم  وجتـب  اآلمـال  علـيهم  تعلـق  الـذين  العلماء هم هؤالء، واالحنرافات والضالالت البدع من العقيدة بتنقية ويقوموا اإلسالمية الدعوة
 الباطـل  مـن  عليـه  هـم  مـا  هموغري الصوفية من ، واخلرافات البدع أهل يعلم وحتى، احلق لطالب احلق ويتضح ،اللبس وينقشع اجلهل يزول حتى ،..احلق

. ا.هــ مـن جممـوع فتـاوى     طريقـه  علـى  وسـار  ، بـه  ألخـذ  احلـق  عـرف  فلـو  ، احلق عليه التبس قد منهم الكثري ألن باحلق؛ ويأخذوا الصواب إىل فريجعوا
  ).٣/١٣٥الشيخ(

 وال يتسـاهل  ال ،اإلسـالم  لدين اخلصوم على لردوا احلق بيان على حريص ، علم مما شيئاً يكتم ال أن جداً حريص العلم طالب: -رمحه اهلل–وقال 
 وال يتسـاهل  ال ذلـك  وغـري  ومشافهة كتابة عليهم للرد برز - ويطعنون يشبهون لإلسالم خصوم ظهر فإن ، طاقته حسب دائما امليدان يف بارز فهو ،ينزوي
 الوقـت  يف يـربز  بـل  ، ينـزوي  ال دائمـا  بـارز  فهـو  ، املسـألة  تفـوت  أن خيشـى  آخـرون  أئمـة  هنـاك  كـان  ولـو  ..هلا أ�ا ..هلا أ�ا :يقول بل ، غريي هلا هذه يقول

 طريق أي من أو ، التلفاز طريق من أو ، الصحافة طريق من أو ، اإلذاعة طريق من ..وغريها بالكتابة اإلسالم خصوم على والرد ، احلق لنصر املناسب
 ، قوة من اهلل أعطاه مبا اإلسالم خصوم من غريهم وعلى ، البدع أهل على ويرد ويتكلم ، وخيطب يكتب بل ، العلم من عنده ما يكتم ال أيضا وهو ، ميكنه

  يَلْعَنُهُمُ أُولَئِكَ تَابِالْكِ فِي لِلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ مَا بَعْدِ مِنْ وَالْهُدَى الْبَيِّنَاتِ مِنَ أَ�ْزَلْنَا مَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ إِنَّ(:تعاىل قال، االستطاعة أ�واع من له اهلل يسر وما علمه حسب
  .)٧/٢٢٠(. ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخ )الرَّحِيمُ التَّوَّابُ وَأَ�َا عَلَيْهِمْ أَتُوبُ فَأُولَئِكَ وَبَيَّنُوا وَأَصْلَحُوا تَابُوا الَّذِينَ إِلَّا  ،اللَّاعِنُونَ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

 رمسه الذي اخلط يف يسريوا بأن اجلميع و�صح مجعية أو مجاعة كل ومناقشة احلقيقة توضيح سلمنيامل علماء على فالواجب: (-رمحه اهلل–وقال 
 الواجـب  فـإن  -اهلل إال يعلمهـا  ال ملقاصـد  أو شخصـية  ملصاحل عناده يف استمر أو هذا جتاوز ومن ، وسلم عليه اهلل صلى حممد �بينا إليه ودعا لعباده اهلل
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 الطريـق  عـن  ويصـرفوه  فيضـلوه  أمـرهم  حقيقـة  يعرف ال من معهم يدخل ال وحتى طريقهم الناس يتجنب حتى ، احلقيقة عرف ممن منه والتحذير به التشهري
  .)٥/٢٠٣() . ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخ باتباعه اهلل أمر�ا الذي املستقيم

أ�ـه مل   رمبـا صـرح أحيا�ـاً   واهم إذا احتاج املقـام لـذلك،   ومجاعات، بل ورمبا مساً عملياً بالرد على كثري من املخالفني، أفرادبنفسه ولقد طبق ذلك 
 ،هــ  ١٤١٤ حمـرم  ٢٤ املوافـق  األربعـاء  يـوم  يف الصـادر ) ٩٨٤٢( العدد يف عكاظ جريدة يف منشور مقال على اطلعتيفعل إال لوجوب الرد عليهم، كقوله: 

ا.هـ من جمموع  .الكبري؛ والفساد العظيم اخلطر من فيه ما وبيان ،املقال هذا على الرد الواجب من أن فرأيت ،)إحيائها إىل والدعوة القبائل قوا�ني( :حول
  .)٨/٢٧٢( فتاوى الشيخ

  ها:وهي معزوة ملكاهنا من -رمحه اهلل-اليت استللتها من جمموع فتاوى الشيخ الشيخ ردود بعض  ومن ذلك ما يلي من 

 ) .١/٣٩١الرد على مصطفى أمني(  

 ١/٤٠١. (مجال حممد صاحل على الرد(  

 ٢/٣٨٠( .الربيطا�ية اإلذاعة هيئة مزاعم على الرد( 

 ٣/٢٩٩.(الطنطاوي علي للشيخ أرسل رد ذلك أ�كر من على والرد اإل�سي يف اجلين دخول يف احلق إيضاح(  

 ٤/٤١٥.(احلاضر العصر مع متناسبة غري الشرعية األحكام يعترب من على الرد(  

 ١١/٧٤(.والنار اجلنة ذكر عند تقال اليت األدعية من سماحتهل �سب ما حول البالد جريدة يف �شر ما على رد(  

 ١٩/٢٠٣(.املصرفية الفوائد حول أثري ما على الرد(  

 ١٩/٢١٥(.املصارف من اإلسالمية الشريعة موقف حول الناصر اهلل عبد بن إبراهيم الدكتور مقالة على رد(  

 ١٩/٣٧٩.(البنوك يف للعمل الدعوة على رد( 

 ٢٥/١١٨(.األسباب ترك على حساب بغري اجلنة يدخلون الذين ألفا السبعني حبديث حيتج من على الرد(  

 ٢٦/٣٣٤(.وسلم عليه اهلل صلى النيب على ومكذوبة باطلة أخبار على رد(  
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 ٢٦/٣٦٦(.عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري حق يف الكتاب أحد كتبه ما على رد( 

ع ردود الشيخ، فإهنا بالعشرات ويف ذلك طول ليس هذا مقامه، وإمنا أردت بيان بعض كتاباته اليت هذا غيظ من فيض، ومل أقصد استقصاء مجي
أجزل له املثوبة فقد عنو�ت باسم الرد على املخالف، لكي تكون دليالً واضحاً، وبرها�اً ساطعاً ملنهج الشيخ يف العناية بالرد على املخالفني، فرمحه اهلل و

  .-أحسبه كذلك واهلل حسيبه–يل ربه حتى لقيه كان من اجملاهدين يف سب

  بقراءة كتب الردود واالستفادة منها. من أمارات منهج الشيخ وصيته: األمارة الثا�ية

يوصـي بقـراءة كتـب    إ�ه كان  إذوال كتب الردود، وهذا حمض افرتاء عليه،  ،يزعم كثري من الذين ال يعرفون منهج الشيخ: أن الشيخ ال حيب الردود
قـدم لـبعض الكتـب يف الـرد علـى      رد على املخالفني وكتب يف ذلـك، ودعـا للـرد علـى املخـالفني، و     وهو بنفسه قد  د واالستفادة منها، كيف ال ؟! الردو

، اصـر الن إبـراهيم  الـدكتور  علـى  الـرد  يف الصـاحل  أمحـد  بـن  حممـد  الدكتور ملقالة -رمحه اهلل–ته مقدمومن ذلك: ، وعلى أصحاهبا وأثنى عليهااملخالفني 
  .يف رده على عبدالفتاح أبو غدة، وشيخه الكوثري -رمحه اهلل–لكتاب الشيخ بكر أبو زيد  ومقدمته

 اإلسالم شيخ جواب مبطالعة أيضا و�وصيك: ألحدهم -رمحه اهلل–صرح أكثر من مرة بالوصية بكتب الردود واال�تفاع هبا، ومن ذلك قوله  ولقد
 الـرد  فيهمـا  أن كمـا  ، احلمويـة  سـيما  وال كالمهم لبعض و�قل السنة أهل لكالم وتفصيل عظيم خري اجلوابني ففي ، مرتد ألهل وجوابه ، محاة ألهل تيمية ابن

  .البدع أهل على الكايف

 قـوال أل واإليضاح البيان من وفيهما ، اهلل رمحه القيم ابن للعالمة وكالمها )املرسلة الصواعق خمتصر( و )النو�ية القصيدة( مبطالعة أيضا و�وصيك
ا.هـ من جمموع   .األمة سلف وكالم والسنة الكتاب من األدلة بإيضاح والعناية التحقيق مع ، غريمها يف جتده ال لعلك ما البدع أهل على والرد ، السنة أهل

  )٢/١٠٧(فتاوى الشيخ 

على املخالفني، وليس السكوت عنهم، ألن أهل لرد اترك البدع ولوحدة األمة هو الصحيح لطريق أن امن أمارات منهج الشيخ: بيان : لثةاألمارة الثا
  البدع يعينون أعداء اإلسالم لرتويج باطلهم.

 باطلـهم  لريوجـوا  ،البـدع  أهـل  وسائر ، والصوفيني اخلرافيني من اإلسالم إىل ينتسبون مبن يستعينون اإلسالم أعداء أن لألسف: -رمحه اهلل–قال 
 مشـل  ومتزيـق  ، الـبالد  ثـروات  علـى  واالسـتيالء  ، مـرادهم  علـى  احلصـول  مـن  يتمكنـوا  حتى ، واختالفهم قهمافرتا ويسبب يضرهم مبا املسلمني وليشغلوا
 ،وسـلم  عليـه  اهلل صـلى  اهلل رسـول  بسـنة  واملتبصرون ، وتعاىل سبحا�ه اهلل بدين العارفون العلماء يقوم بأن إال ،ذلك من السالمة إىل سبيل وال، املسلمني
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 اليت البدع أ�واع سائر ومن اهلل لشرع واملخالفة واملتنوعة املختلفة التصوف طرق من خرافة وكل بدعة كل و�بذ ،دينهم حبقيقة مسكالت إىل املسلمني بتوجيه
 تمسـك بال إال مشلـهم  اجتماع وإىل ، جناهتم إىل سبيل ال أ�ه عليهم ويؤكدوا املسلمني حيثوا أن أيضا املسلمني علماء على والواجب ، الناس من كثري روجها
  )٣/١٣١( . ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخوالبدع األهواء سائر من ذلك خالف ما وترك ، والسالم الصالة عليه األمني رسوله وسنة العظيم اهلل بكتاب

تكفـري  و مـة يـزعم أن الـرد يلـزم منـه تضـليل األ     ويف رده على الصابو�ي الذي زعـم أن رد السـلفيني علـى املخـالفني ميـزق األمـة،        -رمحه اهلل–وقال 
 الصفات من الكثري تأويل يف أخطاءهم يوضحون وإمنا ، ذكرهتم الذين هؤالء يكفر من السلفيني العلم أهل من ليس :يقال أن واجلواب: ابن باز ، قالالعلماء

 احلق وبيان ولعباده هلل النصح ذلك يف وإمنا لصفهم تفريقا وال األمة لشمل متزيقا وال هلم تكفريا ذلك وليس ،األمة سلف مذهب خالف ذلك أن ويوضحون
 إىل واإلرشـاد  اهلل إىل بالـدعوة  والقيام كتما�ه وعدم احلق بيان من العلماء على سبحا�ه اهلل أوجب مبا والقيام والعقلية النقلية باألدلة خالفه من على والرد
 يف عليـه  اهلل توعـدهم  الذي الكتمان بإثم الساكتون وباء ذلك يف غريهم وقلدهم أخطائهم على املخطئون الستمر بيا�ه عن احلق أهل سكت ولو ، سبيله
  وَأَصْلَحُوا تَابُوا الَّذِينَ إِلَّا ، ونَاللَّاعِنُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ يَلْعَنُهُمُ أُولَئِكَ الْكِتَابِ فِي لِلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ مَا بَعْدِ مِنْ وَالْهُدَى الْبَيِّنَاتِ مِنَ أَ�ْزَلْنَا مَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ إِنَّ(ه: سبحا� قوله

 ظهـورهم  وراء �بـذه  علـى  وذمهم يكتمو�ه وال للناس ليبيننه امليثاق الكتاب أهل علماء على اهلل أخذ وقد )الرَّحِيمُ التَّوَّابُ وَأَ�َا عَلَيْهِمْ أَتُوبُ فَأُولَئِكَ وَبَيَّنُوا
.ا.هـ من والضالني عليهم املغضوب الكتاب أهل بذلك شاهبوا والسنة الكتاب خالف من أخطاء يانب عن السنة أهل سكت فإذا .اتباعهم من وحذر�ا

  .)٣/٧٣(جمموع فتاوى الشيخ
  .؟ وغريها كالشيوعية اخلارجي العدو لضرب معهم التعامل ميكن هلسئل رمحه اهلل عن الرافضة، و

 دل مبـا  يلتزمـوا  أن الرافضـة  يـدعوا  وأن واحـداً  وجسـداً  واحدة أمة يكو�وا وأن يتحدوا أن السنة أهل على جيب بل ، ممكناً ذلك أرى ال: فأجاب
 هم ما على مصرين داموا ما أما ، معهم �تعاون أن وعلينا إخوا�نا صاروا بذلك التزموا فإذا ، احلق من وسلم عليه اهلل صلى الرسول وسنة اهلل كتاب عليه
 ، واحلسـني  واحلسـن  وفاطمـة  - عنـه  اهلل رضي - كعلي البيت أهل وعبادة وعمر الصديق وسب القلي �فرا إال الصحابة وسب الصحابة بغض من عليه

.ا.هـ من واجلماعة السنة أهل عليه ما خيالف هذا وكل الباطل أبطل من هذا كل ؛الغيب يعلمون وأهنم معصومون أهنم عشر ىاالثن  األئمة يف واعتقادهم
  ).٥/١٥٧جمموع فتاوى الشيخ (

  اللني والشدة يف الرد على املخالف حبسب املصاحل الشرعية.من أمارات منهج الشيخ أن : الثةاألمارة الث

الشدة، وتقدم أن األصل يف الدعوة ومنه استخدام اللني و ،يف ذلك مراعاة املصاحل واملفاسد أن منهج السلف تقدم يف شروط الرد على املخالف،
  آلثار السلف الصاحل. اقتفاءً -رمحة اهلل–ذي سار عليه ابن باز الرفق واللني، إال إذا احتيج للشدة، وهذا ال
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٤١ 

 يف اللـني  يوضـع  أن أيضا جيوز وال ، ذلك يتجاهل أن للمسلم جيوز فال ، حملها يف والشدة ، حمله يف باللني جاءت الكاملة الشريعة: -رمحه اهلل–قال 
 حكيمة شريعة هي بل ، فقط بالشدة جاءت أهنا وال ، فقط باللني جاءت أهنا الشريعة إىل ينسب أن أيضا ينبغي وال ، اللني حمل يف الشدة وال ، الشدة حمل
 يف مسحـة  شـريعة  فهـي  والسـماحة  واحلكمـة  بالعـدل  واتسـمت  .معـا  بـاألمرين  جـاءت  ولـذلك  .األمـة  مجيـع  وإلصـالح  ومكـان  زمان لكل صاحلة كاملة

 بـالقوة  أخذتـه  وبغـى  وطغـى  حـده  اإل�سـان  وجتـاوز  ذلـك  يؤثر مل فإذا ، والرفق واحلكمة باللني دعوهتا يف تبدأ وألهنا ، يطاق ال ما تكليفها وعدم أحكامها
 اهلـدى  وأئمـة  املرضـيني  وصـحابته  الراشـدين  خلفائـه  وسـرية  وسـلم  عليه اهلل صلى النيب سرية تأمل ومن .عمله سوء ويعرفه يردعه مبا وعاملته والشدة
  .اآلية )حَوْلِكَ مِنْ لَا�ْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا( :تعاىل قوله اللني يف ورد ومما.ذكر�اه ما صحة عرف بعدهم

 الَّـذِينَ  لُعِـنَ ( :تعـاىل  قولـه  تلـى  ملا وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي مسعود ابن عن وغريمها داود وأبو أمحد رواه ما الشدة يف ورد ومما
 :قـال )، يَفْعَلُـونَ  كَـا�ُوا  مَـا  لَبِـئْسَ  فَعَلُـوهُ  مُنْكَرٍ عَنْ يَتَنَاهَوْنَ لَا كَا�ُوا ،يَعْتَدُونَ وَكَا�ُوا عَصَوْا بِمَا ذَلِكَ مَرْيَمَ ابْنِ وَعِيسَى دَاوُدَ لِسَانِ عَلَى إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ كَفَرُوا
 عليـه  اهلل صـلى  الـنيب  أن عنه اهلل رضي هريرة أبي عن الصحيحني ويف، السفيه يد على ولتأخذن املنكر عن ولتنهون ملعروفبا لتأمرن بيده �فسي والذي
 علـيهم  فأحرق الصالة يشهدون ال قوم إىل حطب من حزم معهم برجال أ�طلق ثم بالناس فيصلي رجال آمر ثم فتقام بالصالة آمر أن مهمت لقد( :قال وسلم
 اهلل رضـي  وأصـحابه  وسـلم  عليـه  اهلل صلى النيب هجرهم وقد ، العلم أهل لدى معلومة عذر غري من تبوك غزوة عن ختلفوا الذين الثالثة ةوقص)، بيوهتم
 يف والشدة ةوالغلظ حمله يف باللني جاءت الكاملة اإلسالمية الشريعة أن علميُ واألحاديث اآليات من تقدم فمما، عليهم اهلل فتاب تابوا حتى ليلة مخسني عنهم

 رسوله إليه وأرشد بذلك اهلل أمره كما هبا والتأثر دعوته �فع يف أكمل ذلك ألن والصرب واحللم والرفق باللني يتصف أن اهلل إىل للداعية املشروع وأن ، جماهلما
 يكون وبذلك ، األوىل بالطريقة املقصود حصول وعدم والضرورة احلاجة عند إال والغلظة الشدة إىل يلجأ أن للداعية ينبغي وال،.. وسلم عليه اهلل صلى

  .)٣/٢٠٥(.ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخاملوفق واهلل ، اجلا�بني يف الشريعة هدي وترسم حقهما املقامني أعطى قد سبحا�ه اهلل إىل الداعي

  أمثلة لشدة الشيخ على بعض املخالفني:

الرسالة اليت كتبتم  فقد اطلعت على ": -رمحه اهلل-على عبد الفتاح أبو غدة، قال  هردته لكتاب الشيخ بكر أبو زيد يف قاله يف مقدم ما :من ذلك
ألهـل   بنقل ما كتبه من السّـب، والشـتم، و القـذف    الكوثري حممد زاهد اآلثم اجملرم و فضحتم فيها الوقيعة يف علماء األمة براءة أهل السنّة من: بعنوان

 أثـابكم اهلل تعـاىل   كما أوضـحتم  يستحق، ذلك األفاك األثيم،عليه من اهلل ما وا�تقاده لكتبهم إىل آخر ما تفوه به العلم واإلميان، واستطالته يف أعراضهم

 يف اهلمـز واللمـز،   ومشاركته له باستطالة شيخه املذكور يف أعراض أهل العلم والتقى، وتبجّحه أبو غدّة به، ووالءه له، ق تلميذه الشيخ عبد الفتاحلتع



 شذور ولطائف في آداب الرد على المخالف 
٤٢ 

للرجـوع إىل   اهلل يف ذلك، ولكنّه أصّر على مواالته له هداه موافقته له على ما صدر منه، وأحلحنا عليه إعالن عدم صحناه بالتربؤ منه، ووقد سبق أن �
  .ا.هـ وأمثاله احلق،وكفى املسلمني شرّه

 دينـهم  بـاعوا  الـذين  واجلـاهلني  قـدين احلا مـن  بأخس األوصاف وأشنعها، فمما قـال فيـه:   ندن، حممد املسعري، �زيل ل عومن ذلك: وصفه للمبتد
 ،منهم احلذر جيب ،للجماعة واملفرقة ،املضلة الضارة األوراق من الكثري أرسلوا الذين ،معه ومن املسعري حممد جنس من الشيطان على أما�تهم وباعوا
  ).٨/٤١١.ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخ(األوراق هذه من يأتي ما إتالف وجيب

 مثـل  ،الضـاللة  دعـاة  مـن  والتحـذير  احلذر جيب ،والتحذير منهم احلذر فيجب ،الضاللة دعاة منو ،اهلدم دعاة من احلذرب أوصيوقال يف حقه: 
 وتضـليل  والفسـاد  التخريـب  علـى  معـه  يتعـاون  ومـن  وأشـباهه  )املسـعري ( كــ  الكفـرة  بـالد  ومـن  ،لنـدن  من املضللة الضالة دعواهتم يرسلون الذين هؤالء
  ).٨/٤١٥تاوى الشيخ(.ا.هـ من جمموع فالناس

 الباطـل  دعـاة  مـن  غريمهـا  مـن  أو املسعري من أو ، الفقيه من تصدر اليت النشرات هذه: -يف حقه وحق صاحبيه الفقيه وأسامة بن الدن- وقال
 ألحد جيوز وال ، لباطلا هذا من وحتذيرهم ، للحق وإرشادهم �صيحتهم وجيب ، إليها االلتفات وعدم وإتالفها عليها القضاء جيب والفرقة الشر ودعاة

 الدن وابـن  والفقيـه  للمسـعري  و�صـيحيت  .ويرتكـوه  الباطـل  هذا يدعوا وأن ، رشدهم إىل يعودوا وأن ، ينصحوا أن وجيب ، الشر هذا يف معهم يتعاون أن
 سـلف  ممـا  اهلل إىل يتوبـوا  وأن ، رشـدهم  إىل يعـودوا  وأن ، وغضـبه  �قمتـه  وحيذروا اهلل يتقوا وأن ، الوخيم الطريق هذا يدعوا أن سبيلهم يسلك من ومجيع
  ).٩/١٠٠.ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخ (منهم

  .، عند احلاجة لذلكتسمية املخالف، حني الرد عليهيف الرد على املخالف من أمارات منهج الشيخ : األمارة الرابعة

كـان يف ذكـر   ني وعـدم ذكـر األمسـاء، إال إذا احتـيج لـذلك، و     الرفـق واللـ   ممبين على املصاحل واملفاسد، لكن األصـل كمـا تقـد    هبقاساألمر كهذا و
  .واملثبطون نالتسمية مطلقاً كما يريد املهبطو األمساء مصلحة، ال أن يغلق باب

 وأ مقـاالت  من يصدر فيما إلخواهنم �قدهم يكون بأن والدعاة العلماء ناإخوا� �صيحة �اأرد" فقال:  -رمحه اهلل-بن باز على ذلك سار اإلمام او
 الـنيب  عـادة  مـن  وكـان ، اجلميـع  بـني  وعـداوة  شحناء يسبب قد هذا ألن ؛ األشخاص وتسمية التجريح عن بعيداً بناء �قداً يكون أن حماضرات أو �دوات
 ثم وكذا كذا الواق أقوام بال ما(  :وسلم عليه اهلل صلى بقوله ذلك على �به الشرع يوافق ال شيء أصحابه بعض عن بلغه إذا وطريقته وسلم عليه اهلل صلى
 قـال  النـاس  بعـض  ، الكـالم  هذا مبثل يكون التنبيه أن أي وسلم عليه اهلل صلى النيب قاله ما هو فمقصودي...)،والسالم الصالة عليه الشرعي األمر يبني
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 بني واحملبة املودة تبقى حتى ، الشرعي مراأل بيان باب من ولكن ، معني ألحد جتريح غري من اال�تقاد فيكون ،كذا واملشروع ، كذا يقول الناس وبعض ، كذا
 أن للجميع فنصيحيت، واخلارج الداخل يف والعلماء الدعاة مجيع العموم قصدت وإمنا معينني أ�اسا بذلك أقصد ولست، العلماء وبني الدعاة وبني اإلخوان
 واحلق الصواب بيان من ينبغي وما والغلط اخلطأ على التنبيه املقصود إذ التعيني طريق من ال اإلهبام طريق من والنقد بالنصيحة يتعلق فيما التخاطب يكون
  .)٧/٣١٦.ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخ ("وفالن فالن جتريح إىل حاجة دون من

 كبيـان حـال أهـل البـدع،    ، سـار عليـه، ومل يتعـده إال ملصـلحة شـرعية رآهـا،       العلماء والـدعاة  وهذا األصل الذي اختطه املؤلف لنفسه وإخوا�ه
اليت يسوغ فيها  يف املسائل االجتهادية تسمية املخالفني من أهل السنة والتشنيع عليهمب الذين يقومون خطأرمحه اهلل، بعد أن بني -وحتذير الناس منهم، قال 

).ا.هــ مـن جممـوع    والضالل دعالبـ  أهـل  من أو والنفاق الكفر أهل من املرتبصني لألعداء إال العمل هذا مثل يف مصلحةً �رى وال(: بعد ذلك قال -اخلالف
  )٧/٣١٢فتاوى الشيخ (

بعـض  زيـادة علـى مـا تقـدم     ، وهـذه  والفقيه وابن الدن كالكوثري، وتلميذه أبي غدة، واملسعرياملخالفني، كما تقدم األفراد مسى كثرياً من لذلك  
  بأمسائهم الصرحية:املخالفة  النقول عنه يف التحذير من أخطاء بعض اجلماعات

 :   اإلخوان املسلمني:  قةفرأوالً

 يف رأيكم ما ، العلم طلبة بني واضح �شاط هلا وأصبح فرتة منذ اململكة دخلت )املسلمني اإلخوان( حركة سؤاالً هذا �صه: الشيخ مساحةسئل 
  واجلماعة؟ السنة منهج مع توافقها مدى وما احلركة؟ هذه

 هلم ، البدع وإ�كار الشرك وإ�كار اهلل توحيد إىل الدعوة يف �شاط عندهم ليس �هأل ؛ العلم أهل خواص ينتقدها املسلمني اإلخوان حركة: فأجاب
 املسلمني لإلخوان ينبغي .واجلماعة السنة أهل عليها اليت الصحيحة العقيدة إىل التوجيه وعدم ، اهلل إىل الدعوة يف النشاط عدم ينقصها خاصة أساليب

 أو احلسـن  أو كاحلسـني  القبـور  بأهـل  واالستغاثة باألموات والتعلق القبور عبادة وإ�كار ، اهلل توحيد إىل وةالدع ، السلفية بالدعوة عناية عندهم تكون أن
 اهلل صلى النيب إليه دعا ما وأول ، الدين أصل هي اليت ، اهلل إال إله ال مبعنى األصيل األصل هبذا عناية عندهم يكون أن جيب ، ذلك أشبه ما أو ، البدوي
 يف النشـاط  عـدم  :أي ، األمـر  هـذا  املسـلمني  اإلخوان على ينتقدون العلم أهل من فكثري ، اهلل إال إله ال معنى إىل ، اهلل توحيد إىل دعا مكة يف وسلم عليه

 ، األكـرب  الشـرك  هو الذي ، هلم والذبح هلم والنذر ، هبم واالستغاثة باألموات التعلق من اجلهال أحدثه ما وإ�كار ، له واإلخالص ، اهلل توحيد إىل الدعوة
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٤٤ 

 أشـياء  وهنـاك  ،الشـرعية  أحكـامهم  يف األمـة  سلف عليه كان وما ، الشريف باحلديث والعناية ، السنة تتبع :بالسنة العناية عدم عليهم ينتقدون وكذلك
  ).٨/٤١فتاوى الشيخ (ا.هـ من جمموع .أحواهلم ويصلح ويعينهم يوفقهم أن اهلل و�سأل ، فيها ينتقدوهنم اإلخوان من الكثري أمسع كثرية

 :    التبليغ والدعوة: فرقةثا�ياً

 هبـا  يوجـد  مسـاجد  يف و�صـلي  جنتمـع  وكنـا  ،والباكستان للهند التبليغ مجاعة مع خرجت: هذا �صه سؤاالً عن هذه اجلماعة -رمحه اهلل-سئل 
  األماكن؟ هلذه معهم اخلروج حكم وما يدها؟أع وهل ؟ صالتي يف رأيكم فما ،باطلة قرب به يوجد الذي املسجد يف الصالة أن ومسعت ،قبور

 علم لديه ملن إال معهم اخلروج جيوز فال ،العقيدة مسائل يف بصرية عندهم ليس التبليغ مجاعة :دبع أما ،هلل واحلمد ،اهلل بسم :-رمحه اهلل–فأجاب 
 حيتاجون لكنهم ،عملهم يف �شيطون ألهنم ؛ اخلري على معهم ويتعاون وينصحهم يرشدهم حتى واجلماعة السنة أهل عليها اليت الصحيحة بالعقيدة وبصرية

  .)٨/٣٣١(ة.ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخوالسن التوحيد علماء من يبصرهم من وإىل ،العلم من املزيد إىل

 :   األحباش: فرقةثالثاً

 إىل فأشري :وبعد ،وبركاته اهلل ورمحة عليكم سالم، اهلل سلمه، املكرم األخ حضرة إىل باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد من: -رمحه اهلل-قال الشيخ 
 ورئيسـهم  ضـالة  طائفـة  فهـي  لـدينا  معروفـة  الطائفـة  هـذه  أن وأفيـدك ، احلبشـي  اهلل عبد املدعو لرئيسهم املنتسبني الطائفة عن فيه تسأل الذي استفتائك
 مـا  قبـول  أو هلـم  االسـتماع  ومـن  منـهم  النـاس  وحتـذير  الباطلـة  دهتمعقيـ  وإ�كـار  مقاطعتـهم  فالواجـب  وضـالله  باحنرافه معروف احلبشي عبداهلل املدعو
  ).٩/٣١٥(.ا.هـ من جمموع فتاوى الشيخ يقولون

استخدام املواز�ات يف الرد على املخالف، إال عند وجود مصـلحة   وجوب عدميف الرد على املخالف من أمارات منهج الشيخ  األمارة اخلامسة:
  شرعية تقتضي ذلك.

الـرد عليـه، وهـو مـا اصـطلح عليـه باسـم منـهج املواز�ـات، وأن منـهج            حـني ى بيان منهج السلف، يف ذكر حسنات املردود عليه، تقدم يف ما مض
كـان يف ذكرهـا   يذكرون احلسنات يف مقام الرد، إال إذا ترتب علـى عـدم ذكرهـا مفسـدة أعظـم، أو      السلف التفريق بني حالة الرد، وغريها، وأهنم مل يكو�وا 

  .-رمحه اهلل–، وعلى هذا املنهج سار الشيخ مصلحة أعظم
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٤٥ 

 ،فيها ويغايل العقيدة خصوصاً بدعته وتنتشر الناس على تأثري له من فيها يقع اليت والبدع األخطاء �نكر عندما: ما �صه -رمحه اهلل-سئل الشيخ 
 بيـان  �رجـوا  ،علنـاً  �قـده  دون حيـول  وقدمـه  الـدعوة  يف جهاده وأن ،والعيوب احلسنات ذكر يتطلب احلق أن بدعوى البعض هلا يتصدى بدعة �نكر عندما
  الناس؟ بني واملرتددة املشتهرة أخطائه ذكر من تعفي الدعوة يف السابقة وهل ، احلسنات ذكر يلزم هل .احلق املنهج

 يلـزم  وال ، احلسـن  األسـلوب و والرتهيـب  وبالرتغيب ، الشرعية باألدلة الظاهرة واملعاصي البدع إ�كار العلم أهل على الواجب :فأجاب الشيخ
 ، الطيبـة  بأعمالـه  لـه  تـذكريا  ، منـه  املنكـر  أو البدعـة  وقعـت  ملـن  املنكر عن والناهي باملعروف اآلمر ذكرها متى ولكن ، املبتدع حسنات ذكر ذلك عند

  .)٩/٣٥٢( يخ.ا.هـ من جمموع فتاوى الشالتوبة إىل والرجوع الدعوة قبول أسباب ومن ، حسن فذلك التوبة يف له وترغيبا
ذكر حسـنات  يـ  يف أكثـر ردوده فيمـا أعلـم، فلـم     هـذه القاعـدة   -رمحـه اهلل -فقـد طبـق   يف مسـارعته ملـا يـأمر بـه،      -رمحه اهلل-وكما هي عادته 

تلميـذه، ورده علـى   ومن ذلك ردوده املذكورة آ�فاً، كرده على الكوثري و، -رمحه اهلل–يف ذلك مصلحة كما قال رأى أن ، إال إن محني الرد عليه نياملخالف
وغريهم، فإن  واألحباش ن املسلمني،الفرق املخالفة كاإلخواالدكتور إبراهيم الصاحل، ورده على املسعري والفقيه وابن الدن، ورده على مصطفى أمني و
  الشيخ مل يذكر شيئاً من حسنات هؤالء كلهم حني الرد.

مبنهج الشيخ ابن باز يف الرد على املخـالف، وهـي: أن الشـيخ مل يكـن مهـه الـردود يف        أورد شبهة يرددها بعض الناس تتعلق :وختاماً هلذا امللحق
  .-رمحه اهلل-ابن باز خمالفاً ملنهج الشيخ  هبذا الباب دائماً يعد خطأ بل كان يفعل ذلك عند احلاجة، فما �راه من بعض املشتغلنيوأحواله، مجيع جمالسه، 

قـرون بأصـل منـهج    لكثرة ما ترتدد على لسان بعض الفضالء، الذين يُهنا مثل هذه الشبهة، لكين أعدهتا  قد تقدم معنا اجلواب علىأ�ه واجلواب: 
  ويدعون أن ذلك خيالف منهج الشيخ ابن باز، واجلواب عن ذلك من عدة وجوه:الرد لكن ينكرون االشتغال به، 

ألحد من العلماء كائناً من كان، وقد تقدم �قل كـالم   ف الصاحل، وليسلسنة، وما كان عليه السلاالختالف مرجعه الكتاب وا داألول: أن الرد عن
  الشيخ ابن باز يف تقرير ذلك. 

معلوم أن من السلف من اشتهر وعرف بالرد على املخالفني، للحاجة إىل ذلك كأمحد بن حنبل، وابن تيمية، وحممد بن عبدالوهاب، وأئمة الثا�ي: 
  اذا يعاب على من اتبعهم يف ذلك؟!، فلمالدعوة السلفية يف جند، وغريهم

واألمـر  كالتعليم، والتـأليف،   ه وطاقته على أبواب شتى من الدين:قد وزع وقتبل كان أمة قا�تًا هلل، لقد كان الشيخ ابن باز عامل أمة وملة،  الثالث:
وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشـاء واهلل ذو الفضـل   تاجني، وإ�كار املنكر، وقضاء حاجات الناس، والفتيا، واإلدارة، والقيام على الضعفاء واحملباملعروف، 

بل كان موسوعة خـري مجعـت    ،يف مجيع أوقاته دون غريه، مل يقتصر على واحد منهاأ�ه  :مبعنىالعظيم، ولكن الشيخ مل يتخصص يف شيء من هذه األبواب 
علـى  إذن فليعيبـوا  إذا كان كـذلك   كالرد على املخالف؟!  األبواب فهل يعين ذلك أ�ه ال يصح ألحد أن يتخصص يف شيء من تلكوحوت فصوله، أبوابه، 
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ز مل القرآن، واجلمعيات اخلريية اليت للمحتاجني، وكذا هيئـات األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر، ليعيبـوا علـيهم ختصصـهم يف ذلـك، ألن ابـن بـا             حلقات
  للرد على املخالفني ألهنا ختصصت يف ذلك من أبطل الباطل. العيب على الطائفة اليت ا�تصبت ، وهذا باطل، ومثلهيتخصص يف ذلك

: الرد على املخالف عبادة ، فمن قام هبا على الوجه املشروع، دون غلو أو جفاء، وأكثرَ من ذلك فال يالم، كمن أكثر من من العبادات العظيمة رابعاً
  وع، فيحمد له ذلك وال يذم.ه املشروأتى هبا على الوج أو الصيام أو الصدقة والعمرة واحلج الصالة

  .والعمل اال�فراد على حيضه مالك إىل كتب العابد العمري اهلل عبد إنابن عبدالرب يف التمهيد: وقد تقدم �قل قول 

 يف له يفتح ومل الصدقة يف له فتح وآخر الصوم، يف له يفتح ومل الصالة، يف له تحفُ رجل فرب ،األرزاق قسم كما اإلعمال قسم اهلل إن: مالك إليه فكتب
  .اجلهاد يف له فتح وآخر الصوم،

هــ  .).اوبـر  خري على كال�ا يكون أن وأرجو فيه، أ�ت ما بدون فيه أ�ا ما أظن وما فيه، يل تحفُ مبا رضيت وقد الرب، أعمال أفضل من العلم فنشر
  )٨/١١٤سري أعالم النبالء () و�قله الذهيب يف ٧/١٨٥التمهيد(من 

وليقم أهل السنة مبا أوجب اهلل سبحا�ه وتعـاىل علـيهم مـن الـرد علـى املخـالف       وغريهم ممن تقدم وصفهم، أو اإلشارة إليهم،  أال فليتق اهلل هؤالء
مـا  ك ، إن قاموا بهدوماً والنصر فيه  ألهل السنة السلفيني اليوم، وهو اجلهاد الذي ال يتوقف أبداً،اجلهاد يف سبيل اهلل  هوجهاد احلجة والربهان وليعلموا أن 

  وعدم البغي إىل غري ذلك مما ذكر. من اإلخالص واملتابعة والعدلفيه أمرهم اهلل عز وجل 

ويرزقنا اجتنابه وال  ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطالًحقاً أمجعني احلق وأن يرينا  ،أن جيمع القلوب على اهلدى والتقوى تعاىل�سأل اهلل سبحا�ه و
  رد ضال األمة إىل سلوك سبيل احلق واهلدى.، وييلبسهما علينا فنضل و�شقى

  وآخر دعوا�ا أن احلمد هلل رب العاملني

  اهلل وسلم صلى و

  دـ�بينا حممعلى 

  هـــــــى آلـلـوع

  ـهبـحـوص

 أمجعني


