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E
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا
و�سيئات �أعمالنا  ،من يهده اهلل فال م�ضل له ومن يُ�ضلل فال هادي له،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له  ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده
ور�سوله ☺ � ،أما بعد :
ففي هذه الر�سالة ل�ست بحاجة �إىل الرتجمة لل�شيخ ربيع بن هادي
املدخليى -حفظه اهلل� -أو الثناء عليه بعد �أن �أثنى عليه كبار العلماء
املعا�رصين ،وقد ُع ِرف ال�شيخ عند القا�صي والداين ال�سيما �أهل البدع على
�شتى �أ�صنافهم ودرجاتهم حيث كان �شجى يف حلوقهم !
ويكفي ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل� -أنه كان �سبباً يف متايز ال�صفوف بني
�أهل ال�سنة وبني �أهل البدعة يف كثري من البلدان والأماكن  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص اجلماعات البدعية كالإخوان والتبليغ وال�رسوريني  ،بعد �أن
ك�شف مناهجهم وعقائدهم املخالفة للكتاب وال�سنة  ،ولل�شيخ يف م�سريته
الطويلة وفقه اهلل ردود كثرية على �أهل البدع ،وم�صادمات مع �أهل الزيغ ،
و�رصاع �رش�س يف ك�شف بالياهم .
من ذلك ما كتبه يف ك�شف �أخطاء وانحرافات �سيد قطب  ،التي انت�رشت
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لدى ال�شباب منذ ع�رشات ال�سنني فا�ستفاد من هذا التو�ضيح والبيان اجلم
الغفري  ،وتنبهوا ملا فيها من �ضالالت ترتب عليها كثري من االنحراف
والتكفري لدى �شباب ال�صحوة .
وكذلك له رد ماتع على حممد الغزايل با�سم  ( :ك�شف موقف الغزايل
من ال�سنة و�أهلها )  ،وله �أي�ضاً رد على عبد الرحمن عبد اخلالق يف كتاب:
( جماعة واحدة ال جماعات ) وهو رد على حماولة عبدالرحمن عبداخلالق
جتويز قيام جماعات متعددة خمتلفة .
فبني ال�شيخ  -حفظه اهلل� -أن هذا الت�أ�صيل يخالف الكتاب وال�سنة والتي
تن�ص على االجتماع واالئتالف  ،وبني �أن االختالف يف الظاهر �سي�ؤدي �إىل
االختالف يف الباطن  ،فكيف �إذا كان هذا االختالف يف الظاهر هو نتيجة
االختالف يف العقيدة واملنهج  ،ثم و�ضح وجوب االجتماع على الكتاب
وال�سنة والتم�سك بالعقيدة ال�سلفية .
كذلك لل�شيخ  -حفظه اهلل -رد جميل على �سلمان العودة يف كتاب:
�أهل احلديث هم الطائفة املن�صورة الناجية  ،رد فيه حماولة �سلمان التفريق
بني الطائفة املن�صورة والفرقة الناجية مبا مل ي�سبقه �إليه �أحد  ،وبني ف�ساد هذا
التفريق وما يرتتب عليه من �آثار�سيئة.
ولل�شيخ -حفظه اهلل� -أي�ضاً ردود كثرية على �أبي احل�سن امل�أربي
ك�شف ت�أ�صيالته الفا�سدة وت�ساهالته مع املنحرفني  ،والعديد من زالته
و�أخطائه  ،وله �أي�ضاً حفظه اهلل رد علمي م�ؤ�صل على ( املليباري ) وعلى
حزبي �آخر مت�سرت .
ٍ
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وكذلك له رد رائع على ال�شيخ بكر �أبو زيد  -  -يف كتاب :
احلد الفا�صل بني احلق والباطل � ،أجاد فيه و�أفاد .
وله �أي�ضاً العديد من الردود على �أهل الغلو والتطرف كاحلداد وبا�شميل
وفوزي الأثري وغريهم  ،كما �أن لل�شيخ ربيع  -حفظه اهلل -م�ؤلفات عديدة
يف العقيدة ال�سنة  ،منها كتابه النافع  ( :منهج الأنبياء يف الدعوة �إىل اهلل
فيه احلكمة العقل )  ،وكتابه ( منهج �أهل ال�سنة يف نقد الرجال والكتب
والطوائف ) وهو كتاب منهجي ال ي�ستغني عنه طالب علم يف هذ الع�رص .
وله �أي�ضاً كتاب ( منهج ا لإمام م�سلم يف ترتيب �صحيحه ) وكتاب
( النكت على ابن ال�صالح )  ،وكتاب ( بني الإمامني م�سلم والدار
قطني )  ،وله حتقيق على كتاب ( املدخل لل�صحيح اجلامع )  ،وحتقيق
( التو�سل والو�سيلة ) ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية .--
وله �أي�ضاً ر�سائل و�أ�رشطة يف احلث على ال�سنة والعقيدة واالجتماع
واالئتالف ونبذ الفرقة والتع�صب  ...الخ .
و�سوف �أجمع �إن �شاء اهلل كتاباً يف جهود ال�شيخ ربيع بن هادي  -حفظه اهلل-
يف الرد على الفكر التغريبي يف املجتمعات الإ�سالمية  ،وكذلك كالمه يف الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ويف اجلهاد والأخالق والرب و�صلة الرحم  ...الخ .
�أما مو�ضوع هذه الر�سالة فهي عبارة عن مزيد من ( الإي�ضاح
جلهود ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل -يف حماربة الغلو يف التبديع ) الذي
وقع فيه احلدادية ،وقد �شاء اهلل  -عز وجل � -أن �أكتب يف الدفاع عن
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ال�شيخ ربيع-حفظه اهلل -عام  1417هـ عندما كتب �سليط الل�سان
(ال�شايجي) يف اتهام ال�شيخ ربيع بالغلو والتطرف ،ون�سب �إىل ال�شيخ
كل باليا ه�ؤالء وغلوهم  ،فدافعت عن ال�شيخ ربيع وبينت بالأدلة
الوا�ضحة �أن ال�شيخ لي�س بريئاً فقط من الغلو  ،بل �إنه يحاربه ب�شدة .
واليــوم �أجــد نفـ�سـي �أكتــب مـــرة �أخـــرى يف الــدفاع عـــن
ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل ، -مما اتهمه البع�ض اليوم ب�أنه لي�س له جهود
يف عالج ظاهرة التبديع والهجر بني ال�سلفيني والتي ظهرت يف الآونة
الأخرية ،و�أن الفنت ح�صلت ب�سبب �سكوته �أو ت�أييده لتلك الظاهرة ،
ففي هذه الر�سالة املخت�رصة دليل بني �أن ال�شيخ يحارب الغلو يف التبديع
واال�ستعجال يف �إ�سقاط ال�سلفيني و�أن له كالماً كثرياً يف احلث على
االجتماع واالئتالف بني ال�سلفيني.
فالر�سالة هذه عبارة عن مقتطفات من كالم ال�شيخ ربيع بن هادي
املدخلي -حفظه اهلل -ومل �أذكر كل كالمه ولكن فيها كفاية ملن �أراد
احلق  ،والهدف من هذه الر�سالة يتلخ�ص يف عدة �أمور  ،منها � :إي�ضاح
دور ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل -يف معاجلة الغلو يف الهجر والتحذير،
وعناية ال�شيخ -حفظه اهلل -بالو�سطية يف �أمور الدعوة .
�إقامة احلجة على �أهل الأهواء الذين ي�صطادون يف املاء العكر،
فيحاولون �أن يل�صقوا �سمة الت�شدد والتطرف بال�سلفيني وعلى ر�أ�سهم
ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل� -إمعاناً يف التنفري من املنهج احلق  ،وت�شويه
�صورته النا�صعة ،وحرب الدعوة ال�سلفية وحما�رصتها من خالل هذا
الت�شويه املُنَفر  ،وقد جنحوا وللأ�سف بع�ض ال�شئ من خالل ت�رسع البع�ض
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بالتبديع والهجر والطعن يف طلبة العلم ال�سلفيني وامل�شايخ و�إ�سقاطهم
ملجرد خط�أ �أو اجتهاد ي�سوغ اخلالف فيه  ،مما �أ�ضعف الدعوة .
حث ال�شباب على الأخذ بن�صائح ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل -وما
قعده من قواعد مهمة يف باب التبديع والهجر والدعوة  ،وحثهم �أي�ضاً
على الأخذ بن�صائحه القيمة يف االلتزام بح�سن اخللق وال�صرب والت�أين
ومراعاة مبد�أ امل�صالح واملفا�سد .
تعمدت �أن تكون هذه الر�سالة خمت�رصة لكي ت�سهل قراءتها  ،وهي
وقد
ُ
عبارة عن فقرات خمت�رصة من كالم ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل -فقط دون
تعليق �أو �رشح لأنها ال حتتاج �إىل مزيد بيان .
و�أخرياً � ..أعيد و�أ�ؤكد �أن كالمنا يف ظاهرة التبديع داخل ال�صف
ال�سلفي ،مبعني تبديع من ال ي�ستحق التبديع ممن ُع ِرف بال�سلفية وحماربة
�أهل البدع من �إخوان و�رسوريني وحزبيني على �شتى �أ�صنافهم  ،فه�ؤالء
ينبغي تبديعهم وهجرهم وك�شف �أخطائهم وانحرافاتهم  ،والبد من متايز
ال�صفوف فيما بيننا وبينهم � ،أما ال�سلفي الذي وقع يف خط�أ فينبغي الرتيث
يف �أمره مع التجرد للحق وتقدميه على كل �أحد واالنتباه �إىل �أمرا�ض القلوب
وغوائل النفو�س و�شهواتها اخلفية  ،من ُعجب وحب للت�صدر والتزعم
وح�سد الأقران وما �أكرثه وكذلك التحلي بالأخالق النبيلة والوفاء
والت�ؤدة وامل�شورة وحب الن�صيحة للآخرين حمب ًة �صادق ًة حقيقي ًة  ،مع
مراقبة اهلل -جل جالله -يف كل �أمر وقول  ،واخلوف من موقف العر�ض
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بني يديه يوم ال ينفع مال وال بنون  ،واخل�شية من ظلم امل�سلم الغافل والأخ
ال�سلفي ال �سيما طالب العلم  ،الذي مل يقع يف �ضالل ي�ستحق به التبديع
�أوالتحذير منه ((( .
ولـــو �أ�ســقــطــنــا كــل مــن �أخطـــ�أ مل يبق لنــا �أحــداً �أبـــداً كمــا
قال ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل ، -فال �أحد يدعي الع�صمة  ،فنحن بحاجة
�إىل الت�آلف والرتاحم فيما بيننا ومراعاة �أ�صل االجتماع  ،والوفاء ملن
له �سابقة يف اخلري والدعوة ال�سلفية دون متيع �أو ت�ساهل  ،لأن ال�سلفي
احلقيقي هو الذي يخ�شى من الوقوع يف الغلو كما يخ�شى من الوقوع
يف التميع والت�ساهل  ،فال �إفراط وال تفريط ؛ واهلل الهادي �إىل �سواء
ال�رصاط .

***

( )1انظر القواعد التي ذكرها ال�شيخ ربيع  -حفظه اهلل  -يف التبديع يف هذه الر�سالة
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انزعاج الشيخ من ظاهرة الغلو في التبديع والرمي بالتميع

قال ال�شيخ -حفظه اهلل ( : -ولقد تعبت كثرياً وكثرياً هنا وهناك يف
معاجلة �آثار كالم من ال ينظر يف العواقب  ،وال يراعي امل�صالح واملفا�سد ،
وال ي�ستخدم الرفق واحلكمة  ،تلكم الأمور والأ�صول العظيمة التي يجب
مراعاتها  ،وال تقوم للدعوة قائمة �إال بها  .ومع الأ�سف �أن كل من يدرك
حجم هذه املع�ضلة وين�رص هذه املعاجلات امل�رشوعة ،يرمى بالتمييع و�أحزاب
التمييع ) .جمموع كتب ور�سائل ف�ضيلة ال�شيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي []137/9
وقال -حفظه اهلل ( : -و�أدعوك �إىل ال�سعي يف جمع الكلمة ومنها القيام
مبا �سلف ،ومنها الثناء على �إخوانك والت�صدي ملن يطعن فيهم ،ويرميهم
بالتمييع ،وي�صفهم ب�أنهم �أحزاب التمييع ،لأن هذا ال�صنف قد جنى على
الدعوة ال�سلفية و�أهلها جناية كبرية و�شوهوهم يف �أعني النا�س� ،أ�س�أل اهلل
العظيم رب العر�ش العظيم �أن يوفقك لتحقيق هذه املطالب �إنه �سميع مجُ يب،
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ) ]146/9[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -و�أخرياً �أقول � :إن �إ�صدار الأحكام على
�أ�شخا�ص ينتمون �إىل املنهج ال�سلفي و�أ�صواتهم تدوي ب�أنهم هم ال�سلفيون
بدون بيان �أ�سباب وبدون حجج وبراهني قد �سبب �أ�رضاراً عظيمة وفرقة
كبرية يف كل البلدان ) ]158/9[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -و�أرجو املبادرة بالإجابة مل�سي�س احلاجة �إليها،
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ومنها ت�صحيح مفهوم ال�شباب ال�سلفي الذين فرقهم االختالف والقيل
والقال ومن �أ�سباب ذلك عدم االن�ضباط الدقيق مبنهج ال�سلف من بع�ض
النا�س �إما بت�شدد زائد و�إما بت�ساهل �ضار ) ]159/9[ .
قال -حفظه اهلل� ( :-إن ال�شدة التي ن�ش�أت هذه الأيام لي�ست من ال�سلفية
يف �شيء والدليل �أنها �صارت �سهاماً م�سددة �إىل نحور دعاة ال�سنة بحق ،
وي�سعى �أهلها �إىل �إ�سقاط ه�ؤالء الدعاة و�إبعادهم عن �ساحة الدعوة بحجة
�أنهم ممُ َيعون ،وهي حجة �إبلي�سية كاذبة ظاملة  ،ف�صاروا بهذا الأ�سلوب �أكرب
عون خل�صوم ال�سنة و�أهلها على ال�سلفية و�أهلها ،فانتبه للأالعيب واملكايد
والد�سائ�س التي ي�ستخدمها خ�صوم ال�سنة وال�سيما يف هذا الع�رص ]163/9[ .
وملا تكلم عن امل�صالح واملفا�سد ودلل على م�رشوعيتها قال :
( و�إىل اهلل امل�شتكى من ت�رسعات ومبادرات لي�س فيها �أي التفات �إىل
هذه الأمور العظيمة  ،ف�أذاقت الدعوة ال�سلفية الأ مرين  ،و�أوقعتها يف غربة
وكربة ) []136/9
وقال -حفظه اهلل ( : -فواهلل ؛ ما انت�رشت الدعوة ال�سلفية يف هذا الع�رص
القريب ويف غريه �إال على �أيدي �أُنا�س علماء ُحكماء ُحلماء يتمثلون منهج
الر�سول ☺ ويطبقونه قدر اال�ستطاعة  ،فنفع اهلل بهم  ،وانت�رشت الدعوة
ال�سلفية يف �أقطار الدنيا  ،ب�أخالقهم وعلمهم وحكمتهم ...
ويف هذه الأيام ! نرى �أن الدعوة ال�سلفية ترتاجع وتتقل�ص  ،وما ذلك
�إال لأنها فقدت حكمة ه�ؤالء  ،بل حكمة الر�سول ☺ قبل كل �شيء،
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وحلمه ورحمته و�أخالقه ورفقه ولينه ☺ � ...إىل �أن قال  ( :يلزمهم على
هذا الت�شدد العنيف املهلك الذي �أهلك الدعوة ال�سلفية  ،يلزمهم �أن يكون
الر�سول نف�سه  ،الذي يدعو �إىل الرفق واحلكمة واللني � ،أن يكون ممُ َيعاً
كذلك  ،ن�ستغفر اهلل .
واهلل ؛ ال يريدون هذا وال يق�صدونه ! ولكن ال يدركون  ،فعليهم من
الآن �أن يدركوا ماذا يرتتب على هذه الأحكام )]474/1[ .
وقال-حفظه اهلل ( :-اجتنبوا الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل الإحن
والبغ�ضاء  ،والفرقة والتنافر ،ابتعدوا عن هذه الأ�شياء  ،لأنها �سادت
هذه الأيام على �أيدي �أنا�س يعلم اهلل حالهم ومقا�صدهم؛ �سادت وكرثت،
ومزقت ال�شباب يف هذا البلد – �سواء يف اجلامعة وغريها – �أو يف �سائر
�أقطار الدنيا  .لمِ َ ؟! لأنه نزل �إىل �ساحة الدعوة �إىل اهلل من لي�س من �أهلها
– ال علماً وال فهماً – وقد يجوز �أن يكون الأعدا ُء د�سوا يف �أو�ساط
ال�سلفيني من ميزقهم ويفرقهم وهذا �أمر غري بعيد �أبداً  ،بل وارد حقاً
– بارك اهلل فيكم؛ فاحر�صوا على الأخوة  ،و�إذا ح�صل بينكم �شيء من
النفرة ،فتنا�سوا املا�ضي و�أخرجوا �صفحات بي�ضاء جديدة الآن )]481/1[ .
ووجه لل�شيخ �س�ؤال جاء فيه  .. ( :وهل يف �صفوف ال�سلفيني دعاة
يرمون كل �شخ�ص بالتمييع ملجرد اخلط�أ ؛ ونرجوا منكم التمثيل ؟ )
ف�أجاب ال�شيخ – حفظه اهلل – فقال  ( :ال داعي للتمثيل  ،ولكن هذا
موجود  ،و�أنتم تعرفونه ! هذا �أمر موجود ملمو�س لكم  ،تعرفونه متاماً ،
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ال�شك �أنه موجود ؛ ون�س�أل اهلل �أن يق�ضي على هذه الفتنة ؛ ف�إنها واهلل �أ�رضت
بالدعوة ال�سلفية كثرياً  ،ال هنا فقط بل يف الدنيا كلها ! فهذا مذهب جديد ال
يعرفه �أهل ال�سنة  :رمي �أهل ال�سنة ب�أنهم ممُ َيعون – يعني ! مبتدعة – وتق�صد
�أهل ال�سنة بالذات )]487/1[ .
وقال-حفظه اهلل ( : -وانظروا �إىل الأعداء فرحني ! ف�إن الدعوة
ال�سلفية توقفت ،و�ضرُ ِ بت يا �إخوان فاتقوا اهلل يف �أنف�سكم  ،واتقوا اهلل يف
هذه الدعوة ؛ وابذلوا الأ�سباب التي متحوا هذه الأباطيل والفنت – بارك
اهلل فيكم – وحياكم اهلل  ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته )]491/1[ .
وقال � ( :أنا �أظن الآن �أن كثرياً من ال�سلفيني �إذا مر�ض �أخوه �أو �أ�صابته
م�صيبة يفرح بذلك وال يت�أمل ! ملاذا ؟! لكرثة الفنت التي انت�رشت فيهم ون�رشها
�أهل الأهواء )]297/4[ .
وقال-حفظه اهلل ( : -نحن ما عرفنا مثل هذا التفرق والتمزق
واهلل ،الفتنة ا لآن التي تكتنف ال�سلفية وال�سلفيني يف العامل ما مر مثلها،
لأن الر �ؤو�س كرثت  ،وحب الزعامة انت�رش مع الأ�سف واملد�سو�سون
بني �صفوف ال�سلفيني كرث  ،فمزقوا ال�سلفيني �شذر مذر ،فاحذروا من
الفرقة وتنبهوا له�ؤالء املفرقني ،وت�آخوا فيما بينكم ،كونوا كاجل�سد
الواحد )]297/4[ .

***
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حـث الشيــخ الســلــفــيـيـن عــلــى األلــفــة واالئــتـــالف ونـــبذ
الــفــرقة واالخـــتـــالف

قال -حفظه اهلل  : -ثم �أنبهكم – يا �إخوة – �إىل �أمرين :
	�أو ًال  :الت�آخي بني �أهل ال�سنة جميعاً ،فيا �أيها ال�سلفيون  ،بثُّوا فيما
بينكم روح املودة والأخوة  ،وحققوا ما نبهنا �إليه ر�سول اهلل ☺ من �أن
امل�ؤمنني « كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضاً » ((( و�أنهم « :كاجل�سد الواحد �إذا
ع�ضو  ،تداعى له �سائر اجل�سد با ُحلمى وال�سهر » (((.
ا�شتكى منه ٌ
كونوا هكذا يا �إخوة  :ابتعدوا عن عوامل الفُرقة  ،ف�إنها واهلل �رش
خطري  ،وداء وبيل.
ثانياً  :اجتنبوا الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ال�شحن ،والبغ�ضاء  ،والفرقة
والتنافر ،ابتعدوا عن هذه الأ�شياء )]484/1[.
وقال-حفظه اهلل ( : -وقد ر�أينا �أن ال�شدة �أهلكت الدعوة ال�سلفية،
ومزقت �أهلها  ،فماذا ن�صنع؟! فقلت  :يا �إخوة  ،ملا نرى النريان ت�شتعل؛
�أنرتكها تزيد ا�شتعا ًال ؟! �أم ن�أتي بهذه الأمور التي �ستطفئ تلكم احلرائق؟!
ف�أنا ا�ضطررت –وهذا واجبي-و�أنا �أقولها من قبل اليوم ،لكن ركزت
عليها ملا ر�أينا هذا العداء ،ور�أينا هذا البالء ؛ �أقول ! عليكم بالرفق ،
(� )1أخرجه البخاري (  ) 481وم�سلم (  ) 2585من حديث �أبي مو�سى . 
(� )2أخرجه البخاري (  ) 6011وم�سلم (  ) 2586من حديث النعمان بن ب�شري . 
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عليكم باللني  ،عليكم بالت�آخي  ،عليكم بالرتاحم  ،ف�إن هذه ال�شدة
موجهة �إىل �أهل ال�سنة �أنف�سهم � ،إذ قد تركوا �أهل البدع  ،واجتهوا �إىل �أهل
ال�سنة بهذه ال�شدة املهلكة  ،وتخللها طعن و�أحكام باطلة ظاملة  ،ف�إياكم
ثم �إياكم �أن ت�سلكوا هذا امل�سلك الذي يهلككم  ،ويهلك الدعوة ال�سلفية
ويهلك �أهلها ) ]475/1[.
وقال-حفظه اهلل ( : -و�أو�صي ال�شباب ال�سلفي خا�صة  :ب�أن يجتنبوا
الأ�سباب التي تثري الأ�ضغان واالختالف والتفرق  ،والأمور التي �أبغ�ضها اهلل
وحذر منها ،وحذر منها الر�سول ☺  ،وال�صحابة الكرام وال�سلف ال�صالح ،
و�أن يجتهدوا يف �إ�شاعة �أ�سباب املودة والإخو ة فيما بينهم ) ]484/1[ .

***
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في الذي وقع في خطأ
الس َل ّ
قواعد في التعامل مع َّ

قال -حفظه اهلل ( : -و�أ ما �إن�سان متم�سك بال�سنة ،ورافع رايتها � ،إذا
�أخط�أ بينا خط�أه والتم�سنا له العذر� .أما مذهب بخالف هذا  ،فهو منهج
ومذهب الهمج والأوغاد ومذهب اخلوارج :يخطئ ي�سقط ) ]533/9[ .
وقال  ( :و�أنا �أعرف �أنكم ل�ستم مع�صومني  ،ولي�س العلماء مبع�صومني،
قد نخطئ ؛ اللهم �إذا دخل يف رف�ض �أو يف اعتزال � ،أو يف جتهم � ،أو حتزب من
احلزبيات املوجودة  ،ف�إن هذا هو املنبوذ ؛ �أما ال�سلفي  :الذي يوايل ال�سلفيني،
ويُحب املنهج ال�سلفي – بارك اهلل فيكم  -ويكره الأحزاب ويكره البدع
و�أهلها  ،ف�إن هذا نرتفق به  ،وما نرتكه  ،ولكن نن�صحه  ،وننت�شله ون�صرب
عليه  ،ونعاجله  ،بارك اهلل فيكم ؛ �أما �أن يقال  :من �أخط�أ هلك ! فعلى هذا –
فلن يبقى �أحد ! و ِلهذا ؛ فرتى ه�ؤالء ملا فرغوا من ال�شباب ؛ بدءوا بالعلماء
ي�سقطونهم ؛ فهذا منهج الإخوان امل�سلمني]483/1[ . )..
وقال-حفظه اهلل ( : -الذي يق�رص ما ينبغي �أن ن�سقطه �أو نهلكه  ،والذي
يخطئ منا ال نهلكه  ،بارك اهلل فيكم – ولكن نعاجله باللطف واحلكمة  ،ونوجه
له املحبة واملودة و�سائر الأخالق ال�صاحلة  ،مع الدعوة ال�صحيحة حتى يئوب،
و�إن بقي فيه �ضعف فال ن�ستعجل عليه  ،و�إال واهلل ما يبقى �أحد ما يبقى �أحد !
فبع�ض النا�س الآن يطاردون ال�سلفيني حتى و�صلوا �إىل العلماء ،و�سموهم
ممُ َيعني! والآن ما بقي يف ال�ساحة عامل تقريباً �إال ُطعن به وفيه ! وهذه طبعاً هي
طريقة الإخوان امل�سلمني  ،وطريقة �أهل البدع ]482/1[ . ) ...
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وقال ال�شيخ -حفظه اهلل  ( : -منهج �أهل ال�سنة واجلماعة ؛ لي�س كل
من وقع يف بدعة ي�سمى مبتدعاً  ،يقول ابن تيمية  : -  -لي�س كل
من وقع يف بدعة يكون مبتدعاً  ،ف�إن كثرياً من الأئمة من اخللف وال�سلف
وقعوا يف بدعة من حيث ال ي�شعرون � ،إما ب�سبب حديث �ضعيف يحتجون
فيه  ،و�إما ب�أنهم فهموا فهماً خاطئاً لن�ص القر�آن �أو لن�ص ال�سنة  ،و�إما بقيا�س
�ضعيف �أو �شيء من هذا  .فمثل ه�ؤالء يف الأمور اخلفية يكون له فيها م�ستند
يرى �أنه �رشعي ،هذا ال يبد ع  ،لكن الذي يقول بخلق القر�آن وا�ضح مبتدع،
الذي يقول بالقدر بدعة كربى مبتدع  ،الذي يقول بالرف�ض مبتدع  ،الأمور
الكبرية � ،أما الأمور اخلفية يقع فيها الإن�سان من حيث ال ي�شعر وهو يريد
ال�سنة قا�صداً لها داعياً �إليها  ،هذا ال يبدع ؛ ف�إن كثرياً من الأئمة قد وقعوا يف
�شيء من هذا فال يبدعون  ،فهذا هو القول الف�صل ؛ �أما احلدادية ال  ،كل من
وقع يف بدعة مبتدع  ،وهم واقعون يف بدع كثرية ) ]208/15[ .
ووجه لل�شيخ �س�ؤال  :هل كل من وقع يف بدعة مبتدع ؟
ف�أجاب  ( :من وقع يف بدعة �إن كانت ظاهرة وا�ضحة كالقول بخلق
القر�آن �أو دعا غري اهلل �أو الذبح لغري اهلل �أو �شيء من هذه الأمور الوا�ضحة،
فهذا يبدع بالبدعة الوا�ضحة ؛ و�إذا كانت البدعة من الأمور اخلفية  ،وقع
فيها من يتحرى احلق خط�أ منه  ،فهذا ال يبدع ابتداء  ،و�إمنا ين�صح وينب له
حينئذ .
خط�أه  ،و�إذا �أ�رص عليها يبدع ٍ
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يقول ابن تيمية  " : -  -كثري من علماء ال�سلف واخللف وقعوا
يف بدع من حيث ال ي�شعرون � ،إما ا�ستندوا �إىل حديث �ضعيف � ،أو �أنهم
فهموا من الن�صو�ص غري مراد اهلل تبارك وتعاىل – �أو �أنهم اجتهدوا "
ف�إذا ُعرف من عامل فا�ضل يحارب البدع ويدعو �إىل ال�سنة  ،وعرفوا
�صدقه و�إخال�صه وحتذيره من البدع فوقع ب�سبب من الأ�سباب يف �شيء
من البدع اخلفية فال ن�سارع �إىل تبديعه  ،هذا هو القول ال�صحيح  ،و�إال
لو حكمنا على كل من وقع يف بدعة �أنه مبتدع ملا �سلم �أحد من �أئمة
الإ�سالم ف�ض ً
ال عن غريهم ) ]159/14[ .
ولهذا جند ال�شيخ من �أ�شد النا�س على املُبدعني الذين قل ورعهم
وت�ساهلوا بتبديع ال�سلفيني و�إخراجهم من ال�سلفية لأدنى �شبهة .
قال -حفظه اهلل ( : -ف�أنا من �أبعد النا�س عن التكفري  ،بل من �أ�شد النا�س
على املكفرين واملبدعني ،وهذه كتبي و�أ�رشطتي مبثوثة يف النا�س  ،وما هذه
املعارك التي تقومون بها �إال من �أجل �أنا زجرناكم عن التبديع الظامل والت�أ�صيل
الفا�سد ) ]394/9[ .
وقال يف رده على با�شميل  .. ( :فلحما�سك ال�شديد للمنهج احلدادي
يف التبديع كنت ترد الأدلة والقواعد  ،وخا�صة يف امل�صالح واملفا�سد ،
فتقول هذه طريقة الإخوان امل�سلمني  ،واحلداد �ساكت  ،و�أنت تتوىل اجلدال
واللجاج ) ]510/9[ .
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وقال يف جوابه ملن �س�أله عن ر�أيه فيمن يبدع ابن حجر والنووي
رحمهما اهلل :اجلواب ( طبعاً هذه فرقة – واهلل �أعلم – ُد�ست على �أهل
ال�سنة  ،وتظاهرت باحلما�س �ضد البدع �صارت ت�صنف البدعة ك�أنها من
�أ�شد �أنواع الكفر ،وكان مغزاهم من هذه الفتنة تبديع ال�سلفيني وتفريق
�صفوفهم فما وجدوا �شيئاً يفرقون به ال�سلفيني � ،إال ابن حجر والنووي
�أبو حنيفة وال�شوكاين  ...الخ ) ]219/15[ .

***
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رد الشيخ على من غال في الحكم على أهل البدع فحرم الترحم
عليهم ،وحكم ببطالن جهادهم وأعمالهم الصالحة

قال ال�شيخ -حفظه اهلل � .. ( : -أما ق�ضية الرتحم ؛ فال�سلف يرون ال�صالة
على �أهل القبلة جميعاً ،ما داموا من �أهل القبلة  ،وي�صلون �إىل هذه القبلة،
هذا كثري وموجود يف كتب ال�سلف ،وال�صالة والرتحم عليه ،لكن �إذا كان
هناك �إمام متبع فله �أال ي�صلي على املبتدع حتى يعرف النا�س حقارة البدعة،
و�أما �سائر النا�س فلهم �أن ي�صلوا على هذه املبتدع  ،بل يجب عليهم ؛ لأنه
من فرو�ض الكفايات �أن ي�صلوا على هذا امل�سلم ولو كان مبتدعاً  ،ولهم �أن
يرتحموا عليه  ،و�إذا كان هناك �إن�سان متبع ويريد �أن ي�ؤدبه فال يرتحم عليه،
ولكن ال يُحرم الرتحم وال مينع منه ) ]320/15[.
وملا قال احلداد  ( :و�أما اخلوارج فقبح اهلل �أمرهم فاحذرهم وحذر منهم
من لقيت ،فو اهلل �إنهم ل�رشار اخللق كما و�صفهم ر�سول اهلل ☺ وغريهم
من �أهل البدع ال ينفعهم جهاد وال غريه حتى يتوبوا من بدعهم ويرجعوا �إىل
ال�سنة ).
قال ال�شيخ ربيع -حفظه اهلل  ( : -ونحن ن�صفهم مبا و�صفهم به ر�سول
داع
اهلل ☺ ْ
ونح َذرهم ونُحذر منهم بل نحذر من كل البدع ومن كل ٍ
�إليها ،ولكن من �أين لك �أن �أهل البدع ال ينفعهم جهاد وال عمل وال �صالة
وزكاة و�صوم وحج وعمرة و�صلة رحم وبذل املال والنف�س يف اجلهاد حتى
يتوبوا بهذا التعميم والإطالق  ،ومن فهم هذا من �أئمة الإ�سالم !!
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�إن الكفر هو الذي يحبط العمل ،وال تنفع معه الطاعة � ،أما البدعة
فلي�ست كذلك  ،ف�إنها هي التي ترد وال تقبل منه  ،ولكنها ال حتبط �سائر
عمله ما دام م�سلماً مل يخرج عن دائرة الإميان والإ�سالم .
�أال تعلم �أنك قد التحقت بركب اخلوارج بهذه النظرة اجلاهلة
امل�صادمة للكتاب وال�سنة وملنهج ال�سلف ال�صالح  ،فبهذه النظرة الغالية
�صار اخلوارج �رشار النا�س  ،وبهذا الظلم والغلو يف النظرة �إىل الذنوب
�صاروا خوارج )]240/10[ .
و�سئل  :هل يجوز الرتحم على �أهل البدع ؟
ُ
فقال � ( :أما الرتحم على �أهل البدع  ،ف�إنه يجوز الرتحم عليه ،وهذا
�شيء عليه ال�سلف ال�صالح ومنهم �أحمد بن حنبل  ،ودل على ذلك ن�صو�ص
من كتاب اهلل -تبارك وتعاىل – و�سنة ر�سول اهلل ☺ ) ]159/14[ .

***
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وســطــيـــة الــشــيــخ فــي قــضــيــة الـــهــجـــر

ُ�س ِئل ال�شيخ -حفظه اهلل  ( : -هل يجوز هجر من يُ�سلم على �أهل البدع
من الإخوان امل�سلمني واحلركيني والتكفرييني ويجال�سهم مع �إقراره ب�أنهم
مبتدعة  ،ويزهد النا�س يف علم اجلرح والتعديل ؟ )
قال -حفظه اهلل ( : -كيف يجال�سهم ؟! هل ال�سلفيون يجال�سون �أهل
البدع ؟ ف�إذا ُوجد �سلفي قوي ي�ستطيع �أن يبلغ دعوة اهلل يف �أهل البدع ويف
الأحزاب – باحلجة والربهان – وي�ؤثر فيهم وال ي�ؤثرون فيه  ،فهذا واجبه �أن
يختلط به�ؤالء ويدعوهم ؛ ال لأجل �أكل ،وال لأجل �رشب وال مداهنة  ،وال
�شيء من �أمور الدنيا وال �إقرار على باطل � ،إمنا يح�صلهم يف امل�ساجد فيدعوهم،
ويح�صلهم يف الأ�سواق فيدعوهم  ،ويركب معه يف �سيارة فيدعوه ... ،
واجبه ؛ تبليغ دعوة اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة  ،فهذا � :إذا جل�س يف
بيته بحجة هجران �أهل البدع ! فهذا َموت الدعوة !! فمث ً
ال � :إن�سان جاهل
�ضعيف ال�شخ�صية �إذا �سمع �أدنى �شبهة �أخذته ! فهذا ينبغي �أن ينجو من
�أهل ال�شبه والبدع  ،ويبتعد عنهم  ،ال يجال�سهم  ،ولكن �إذا امتحنك �إن�سان
و�سلم عليك فقل  :وعليك ال�سالم.
لكن ؛ �أن جتال�سهم و ت�آكلهم  ،وت�ضاحكهم وجتل�س �إليهم  ،ف�أنت يف هذا
خمطئ  ،الن ما فعلته خمالف للمنهج ال�سلفي  ،وخمالف لل�سنة .
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الآن � :أنا ربيع مث ً
ال  ،ال �أرى مبتدعاً �إال و�أفر منه ! وما �أدري كيف !!
فالن وفالن وفالن من طالب العلم ال يرى مبتدعاً �إال و َفر ! ما �إن ر�آه �أو
نظر يف وجهه من �أمام البيت �إال ود�س نف�سه � ،إن ر�آه يف �شارع هرب �إىل
�شارع ثان  ،هذا لي�س طريقاً �سلفياً  ،فال�صحابة كانوا ينت�رشون بني الكفار
يف �أقطار العامل  ،وين�رشون دين اهلل فيهم – بارك اهلل فيكم – وال�سلفيون–
الذين قبلنا – قد انت�رشوا كذلك بني �أهل البدع واثروا فيهم  ،و�أدخلوا
الألوف يف حظرية املنهج ال�سلفي .
فمن كان مناظراً قوياً  ،وقوي ال�شخ�صية �أو عاملاً � ،أقام احلجة ودعا
ه�ؤالء باحلكمة واملوعظة احل�سنة و�سرتون �آثار هذا وال�ضعيف ؛ ال واهلل ال
يخالط يف اجلملة  ،لكن �إذا امتُحن بال�سالم عليه فلي�سلم  ،وال �شيء عليه،
و�إال فما ي�صنع ؟ لكن؛ ال يخالط وال يجال�س )]490/1[ .

***
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تحذير الشيخ من الشدة المهلكة وضيق العطن والغلظة
والجفاء وإنما السبيل هو الوسط

قال -حفظه اهلل  ( : -فقد تظاهر �أُنا�س بالغرية فكان عملهم �سالحاً
يفتك بالدعوة ال�سلفية وب�أهلها  ،ويغر�س بينهم العداوة والبغ�ضاء  ،وهذه
الأعمال ونتائجها يجب احلذر منها والتحذير منها  ،والدعوة �إىل اهلل –
تبارك وتعاىل – باحلكمة واملوعظة احل�سنة واجلدال بالتي هي �أح�سن ) .
وقال ال�شيخ -حفظه اهلل ( : -ولعلنا �أدركنا نتائج �ضيق العطن وال�شدة
املهلكة وما �شاكلها ،و�أدركنا نتائج ما ي�سمى بالتمييع واملداهنات  ،فال هذا
وال ذالك  .بل �إمنا منهج و�سط ر�ضيه اهلل لهذه الأمة ومدحها عليه.
قال تعاىل  :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﱪ [ البقرة ]143 :
 ..فال جفاء يف هذا الدين وال غلو فيه  ،كل ذلك حمذور ومنهي عنه
وله عواقب وخيمة �شوهت الإ�سالم �سابقاً وال حقاً  ،و�شوهت املنهج
ال�سلفي ) ]490/1[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -ويفهم بع�ض النا�س من حث الر�سول ☺

وال�سلف ال�صالح على التم�سك بالكتاب وال�سنة والتحذير من �أهل
البدع و�أهلها �أنها من ال�شدة والغلظة املطلقة واجلفاء و�سلوك كل طرق
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التنفري والت�شويه للدعوة ال�سلفية ،وهذا �أظن �أنه جرى منه �شيء كثري
يف كل بالد الإ�سالم ويف اجلزائر نف�سها ]490/1[ . )..
وقال -حفظه اهلل ( : -وال ي�صح القول ب�أنه ي�صار �إىل قول املت�شدد
مطلقاً لأنه مت�شدد فيقدم قوله لأجل �شدته ،فهذا �أمر ال يعرف عن �أهل
ال�سنة ح�سب علمي ،وهو �أمر يتعار�ض مع العدل الذي قامت عليه
ال�سموات والأر�ض ،ويتعار�ض مع �أ�صول �أهل ال�سنة .
وما �أخال �أن ال�صواب ال ي�أتي غالباً �إال مع املتو�سطني ؛ لأن ه�ؤالء
ينطلقون من الأناة التي يحبها اهلل ،ومن الرفق الذي يحبه اهلل ور�سوله :
« �إن اهلل رفيق يُحب الرفق يف الأمر كله » ((( .
واملت�شددون قد يفقدون هذه ال�صفات �أو بع�ضها  ،ولهذا ن�ش�أت
م�شاكل عن ال�شدة مثل م�شكلة الغلو ،واخلروج  ،والتكفري  ،والتبديع،
بغري حجج وال براهني ،وخمالفات العلماء ،بل والطعن فيهم وحماولة
�إ�سقاطهم كما جرى �سابقاً ويجري الآن يف بلدان امل�سلمني  ،وهذا �أمر
ظاهر جلي .
 ..نعم � ،أهل البدع ي�صفون �أهل ال�سنة بال�شدة  ،لينفروا النا�س من
احلق  ،مع ذلك يوجد يف علماء امل�سلمني من ُو�صف بال�شدة  ،و�صفهم
بذلك �أهل ال�سنة ال �أهل البدع.
(� )1أخرجه البخاري كتاب اال�ستقامة (  ) 6927وم�سلم حديث رقم ( ) 2165
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وهم قلة بالن�سبة للآالف من �أئمة احلديث والفقه الذين يت�صفون
باالعتدال والتو�سط والرفق والأمر الذي كان عليه ر�سول اهلل ☺ حيث
كان رحيماً رفيقاً وهو القائل � «:إن اهلل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق
ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما �سواه » ((( .
وقوله ☺  :يف حديث عائ�شة  -  -قال � « :إن الرفق ال
يكون يف �شيء �إال زانه وال يُنزع من �شيء �إال �شانه » ((( .
على �أن �شدة ه�ؤالء لي�ست هي ال�شدة التي يت�صورها اجلهلة �إذ ه�ؤالء
معدودون من العلماء العقالء املتحلني بالأخالق العالية وكانوا ي�ستخدمون
ال�شدة يف مو�ضعها املنا�سب  ،ولي�ست �أ�ص ً
ال يف حياتهم ودعوتهم  ،ولي�ست
�شدتهم على �أهل ال�سنة كما يفعله الآن بع�ض املراهقني امل�شبوهني .
وكان من �أقوم الدعاة �إىل اهلل بهذه ال�صفات ال�شيخ ابن باز - -
وهو م�شهور بذلك  ،وال�شيخ عبد اهلل القرعاوي  -  -فلقد كان
حليم اً رفيق اً اليواجه النا�س ب�سوء وال فاح�ش  ،ولقد انت�رشت دعوته
بهذه احلكمة من اليمن �إىل مكة وجنران يف زمن ق�صري  ،وق�ضى بعد عون
اهلل بدعوته احلكيمة على كثري من مظاهر اجلهل وال�رشك والبدع ،وكان
من �أبعد النا�س عن ال�شدة والتنفري ،وكان ي�شبهه يف �أخالقه احللم واحلكمة
والأناة والرفق تلميذة النجيب ال�شيخ حافظ بن احمد احلكمي - -
(� )1أخرجه م�سلم كتاب الرب وال�صلة حديث ( ) 2593
(� )2أخرجه م�سلم كتاب الرب وال�صلة حديث ( ) 2594
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فقد �ساعد يف ن�رش الدعوة ال�سلفية �شيخه القرعاوي  -  -بهذه
الأخالق وبالعلم الذي بثه وكانا ال ي�سبان وال يهجران ((( � ،أحد اً ح�سب
علمي  ،وي�أتيهم اجلاهل والفا�سق والزيدي وال�صويف فيتعامالن معهم
بالعلم واحللم والرفق واحلكمة ،الأمر التي جتعل هذه الأ�صناف تقبل احلق
وتعتنق الدعوة ال�سلفية اخلال�صة.
فليكن منهج الر�سول احلكيم ن�صب �أعيننا  «:ي�رسوا وال تع�رسوا
وب�رشوا وال تنفروا » (((.
كذلك ليكن ن�صب �أعيننا �أحاديث و�آيات و�أحاديث ال�صرب واحللم
واحلكمة واملوعظة احل�سنة والعفو وال�صفح  ،الأمور التي يجمعها قول اهلل
تعاىل يف ر�سوله الكرمي  :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [ القلم ، ]4 :ولنحذر
ما حذر اهلل ور�سوله منه من العنف وال�شدة والتنفري وال جنعل ذلك منهجاً.
وقد يلج�أ العاقل احلكيم �إىل ال�شدة امل�رشوعة �إذا ان�سدت يف وجهه �سبل
احلكمة والرفق و�سبل التي�سري  ،فحينها ي�ستعمل ال�شدة التي ي�سمح بها ال�رشع
احلكيم  ،وال يتجاوز ذلك �إىل ما يوقعه يف الإثم فيكون حكيماً يف هذا الت�رصف
حمموداً عليه عند اهلل وعند العقالء،ولكل �شيء مو�ضعه وما �أو�سع موا�ضع
حلكمة والتي�سري فهي الأ�صل يف دعوة الر�سول ☺
الرفق وا ِ
(� )1أقول هذا ملن كان عامل اً قوي ال�شخ�صية م�ؤثر اً يف �أهل الأهواء � ،أما اجلاهل �أو �ضعيف ال�شخ�صية الذي
تخطفه ال�شبه فعليه �أن يبتعد عن �أهل البدع وال�سيما دعاتهم  ،حذراً من الوقوع يف فتنتهم كما ح�صل لكثري
من �ضعفاء ال�شخ�صية .
(� )2أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد حديث (  ) 3038وم�سلم �أي�ضاً ( ) 1733
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�أخي � ..إن ال�شدة التي ن�ش�أت هذه الأيام لي�ست من ال�سلفية يف
�شيء  ،والدليل �أنها �صارت �سهاماً م�سدودة �إىل نُحور دعاة ال�سنة بحق،
وي�سعى �أهلها �إىل �إ�سقاط ه�ؤالء الدعاة  ،و�إبعادهم عن �ساحة الدعوة
بحجة �أنهم ممُ يعون  ،وهي حجة �إبلي�سية كاذبة ظاملة  ،ف�صاروا بهذا
الأ�سلوب اكرب عون خل�صوم ال�سنة و�أهلها على ال�سلفية و�أهلها ،فانتبه
للأالعيب واملكايد والد�سائ�س التي ي�ستخدمها خ�صوم ال�سنة وال �سيما
يف هذا الع�رص )]163/9[ .

***
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أسباب التفرق والتمزق في صفوف السلفيين والعالج

قال ال�شيخ -حفظه اهلل  .. ( : -ثم الت�آخي فيما بينكم – يا �إخوتاه -
فنحن ما عرفنا مثل هذا التفرق والتمزق واهلل ،الفتنة – الآن -التي تكتنف
وحب
ال�سلفية وال�سلفيني يف العامل ما مر مثلها ؛ لأن الر�ؤو�س كرثت ُ ،
الزعامات انت�رش – مع الأ�سف – واملد�سو�سون بني �صفوف ال�سلفيني ُكرث
�أي�ضاً فمزقوا ال�سلفيني �شذر مذر  ،فاحذروا من الفرقة وتنبهوا له�ؤالء
املفرقني  ،وت�آخوا فيما بينكم  ،كونوا كاجل�سد الواحد  ،كما قال ☺ :
« ترى امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثمل اجل�سد �إذا ا�شتكى
منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر » ؛ وقال ☺  «:امل�ؤمن
للم�ؤمن كالبنيان» ومن الأ�سباب التي �أدت �إىل التفرق بح�سب ما يراه
ال�شيخ هو وجود �أنا�س ال يفهمون ال�سلفية على وجهها .
قال ال�شيخ -حفظه اهلل ( : -ن�ش�أ �أُنا�س ال يفهمون ال�سلفية على
وجهها ،يزعم �أحدهم �أنه �سلفي !! ثم ال تراه �إال وهو يقطع �أو�صال
ال�سلفية ؛ ل�سوء �سلوكه و�سوء املنهج �أو املناهج ال�سيئة التي انت�رشت
وتهدف �إىل تفريق ال�سلفيني ومتزيقهم  ،ال�سلفية حتتاج �إىل عقالء  ،حتتاج
�إىل حكماء حتتاج قبل ذلك �إىل علماء  ،ف�إذا كانت هذه الأمور لي�ست
موجودة يف ال�سلفيني ف�أين تكون ال�سلفية ؟ ت�ضيع – بارك اهلل فيكم .
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فتعلموا العلم  ،الذي يح�س منكم الكفاءة  ،اهلل �أعطاه موهبة احلفظ ،
موهبة الفقه يف الدين ،ي�شمر عن �ساعد اجلد يف حت�صيل العلم  ،حتى ينفع اهلل
به  ،ويلم بقدر ماي�ستطيع �شتات ال�سلفيني على دين اهلل احلق وي�ؤاخي بينهم
وي�ؤلف بينهم .
وابحثوا عن ه�ؤالء و�شجعوهم يف التعلم ون�رش الأخوة واملودة فيما
بني ال�سلفيني � ،أما الآخرون – حتى لو كانوا يهوداً �أو ن�صارى – ان�رشوا
دعوتكم يف �أو�ساطهم باحلكمة واملوعظة احل�سنة .
�أنتم تقر�ؤون قوله تعاىل  :ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﱪ [ النحل  ، ]125 :اهلل يخاطب ر�سوله
لي�ستخدم هذه الدعوة يف �أو�ساط الكفار ؛ لأن احلكمة واملوعظة احل�سنة �إذا
فارقت الدعوة انتهت الدعوة � ،إذا ا�ستخدمنا التوح�ش يف الأخالق وتنفري
النا�س  ،خال�ص انتهت ال�سلفية !
"و�إن منكم منفرين"  "،ي�رسوا وال تع�رسوا"" ،وب�رشوا وال تنفروا "
هذه الأ�ساليب �إن �أردمت لأنف�سكم خرياً وللنا�س خرياً ؛ فاتبعوا هدي
القر�آن وال�سنة يف التعامل فيما بينكم  ،ويف ن�رش هذه الدعوة .
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﱪ [ الفتح  ، ]29 :ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ [ احلجر ،]88 :
ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﱪ [ �آل عمران . ]159 :
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ر�سول اهلل �أكمل الب�رش و�أف�ضلهم و�أف�صحهم و�أعلمهم  ،لو مل يوجد فيه
هذا الو�صف ؛ النف�ض النا�س عنه  ،وتركوه  ،وتركوا دعوته  ،كيف �أنت
امل�سكني !!
نحتاج �إىل ح�سن الأخالق وح�سن التعامل فيما بيننا قبل كل �شيء ،
والت�آخي والتالحم ،ثم يف دعوتنا ن�ستخدم احلكمة واملوعظة احل�سنة .
�إذا ما ا�ستجابوا لدعوتنا  ،يعني نقاتل من ي�ستحقون القتال  ،طبعاً بعد
املقدمات  ،وبعد الدعوة  ،وبعد البيان  ،وبعد كل �شيء بارك اهلل فيكم،
ال�شدة على املنافقني يعني  :نقيم عليهم احلجة والربهان  ،لي�س ب�سوء
الأخالق .
وال�شدة على الكفار  :بال�سيف � ،إذا مل يدخلوا يف الإ�سالم  ،وعاندوا،
وكابروا  ،وفعلوا وفعلوا  ،واعتدوا على امل�سلمني ؛ حينئذ ي�رشع القتال
بارك اهلل فيكم .
ال�شاهد  :الآن نحن ما عندنا �سيوف غري احلجة والربهان والأخالق،
الأخالق هي �أم�ضى الأ�سلحة يف كبت �أهل ال�ضالل ودمغهم باحلجة ويف رد
الكافرين  ،وفيه هداية اجلميع �إن �شاء اهلل بارك اهلل فيكم .
ن�س�أل اهلل �أن يوفقنا و�إياكم ملا يحب وير�ضى  ،و�أرجو �أن يجعلني اهلل
و�إياكم ممن ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه .

30

وطنوا �أنف�سكم على اال�ستفادة مما ت�سمعون من اخلري واحلق  ،وطنوا
�أنف�سكم على التطبيق والعمل بارك اهلل فيكم  ،و�إن �شاء اهلل هذه الظواهر
ال�سيئة باحلكمة والتعقل تنتهي  ،ويي�أ�س الأعداء من تفريقنا ومتزيقنا  ،و�إال
�إذا مل ن�سمع ون�ستخدم هذه الأخالق ف�سيظل ال�شباب ال�سلفي لعبة ب�أيدي
خ�صومهم و�أعدائهم .
عليكم باحلكمة وعليكم بالتعقل  ،وعليكم بال�صرب  ،وعليكم بالرتاحم
والت�آخي فيما بينكم  ،ثم ن�رش هذه الدعوة بالأخالق العالية  ،و�سرتون كيف
يقبل النا�س على هذه الدعوة  ،ن�س�أل اهلل لنا ولكم التوفيق .

***
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حثالشيخالشبابعلىتقديمالدعوةالسلفيةبصورةجميلة

قال ال�شيخ -حفظه اهلل ( : -فالداعي �إىل اهلل  ،وطالب العلم واملوجه،
واملر�شد كلهم يحتاجون �إىل �أن يت�أ�سوا بر�سول اهلل ☺  ،يف عقيدته
ومنهجه و�أخالقه  ،ف�إذا تكاملت هذه الأمور يف الداعية �إىل اهلل� ،أو
قاربت فيها الكمال  ،جنحت هذه الدعوة �إن �شاء اهلل – وقدمها الداعي
يف �أجمل �صورها و�أف�ضلها – بارك اهلل فيكم .-
و�إذا خال الداعي يف �أمور دعوته ،من الأخالق الكرمية التي منها
ال�صرب ،ومنها احلكمة  ،ومنها الرفق ،ومنها اللني  ،ومنها �أ�شياء �أخرى
وهي �أمور �رضورة تتطلبها دعوة الر�سل – عليهم ال�صالة وال�سالم –
فذلك نق�ص باد يف دعوته  ،وعليه فال بد �أن ي�ستكملها .

وقد يغفل عنها كثري من النا�س وهذا ي�رض الدعوة ال�سلفية  ،وي�رض
�أهلها � ،إذ الغفلة عن هذه الأخالق وتقدمي تلك الدعوة �إىل النا�س بطريقة
يكرهونها  ،ومبا ي�ستب�شعونه وي�ستفظعونه من ال�شدة والغلظة والطي�ش –
وما �شاكل ذلك – يعوق الدعوة وقبولها  ،ف�إن هذه �أمور مبغو�ضة يف �أمور
الدنيا  ،ف�ض ً
ال عن �أمور الدين ؛ فال بد لطالب العلم �أن ينتهج نهج الأخالق
ال�صاحلة يف الدعوة ..
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�إىل �أن قال -حفظه اهلل .. ( : -و�أنا�س يوفقون للعقيدة واملنهج  ،ولكن
يف �سلوكهم يُ�ضيعون العقيدة  ،وي�ضيعون املنهج  ،يكون معهم احلق –
عقيدة �صحيحة ومنهجاً �صحيحاً ولكن �سلوكهم و�أ�سلوبهم يف الدعوة
يق�ضي على الدعوة وي�رضها !! )]473/4[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -وعليكم بن�رش هذه الدعوة بني طالب اجلامعة
وغريها  ،على وجهها ال�صحيح  ،و�صورتها اجلميلة  ،ال على ال�صور
امل�شوهة ،التي ي�سلكها ه�ؤالء ! ) ]483/1[ .

***
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شدته على الحدادية دليل واضح على محاربته للغلو والتنطع

قال -حفظه اهلل  ( : -ولقد كتبت للحدادية مقاالت حتوي حججاً
كثرية تبني كذبهم وظلمهم  ،فلم تقنعهم ومل تردعهم ومل حترك يف
�ضمائرهم �ساكناً من الباطل والهوى  ،ومل ترجعهم عن ظلمهم اخلطري
الهادف �إىل التكفري !! )]274/9[.
وقال -حفظه اهلل ( : -وه�ؤالء احلدادية �أهل كذب وفجور  ،وم�ساوئ
�أخرى  ،منها �سوء ا ُ
خل ُلق ) ]275/9[ .
وقال ال�شيخ  ( :و�أنتم مع�رش احلدادية  ،اجلاهلني الظاملني ]480/9[ .)...

وقال -حفظه اهلل ( : -ف�إن من ي�ستقرئ �أحوال احلدادية اجلديدة
وكتاباتهم ومواقفهم يدرك �أنهم ي�سريون على منهج فا�سد و�أ�صول فا�سدة
ي�شابهون فيها الرواف�ض ) ]586/9[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -وبهذا الأ�سلوب فاقوا الرواف�ض يف بُهتهم
وقذارة كالمهم وب�شاعته )]592/9[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -املكابرة وال�ضالل والإ�رصار على الباطل
والتمادي فيه واجلر�أة العجيبة على تقليب الأمور بجعل احلق باط ً
ال والباطل
حقا وال�صدق كذباً والكذب �صدقاً ]596/9[ . )..
وقال -حفظه اهلل ( : -مل �أقل يف احلدادية احلاقدة على �أهل ال�سنة
ومنهجهم �إال بع�ض ما ي�ستحقون) ]600/9[ .
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وقال -حفظه اهلل ( : -وهم من �أ�رش النا�س كذباً على املنهج ال�سلفي
و�أهله ،ومن هذا �ش�أنه الي�أنف من الكذب يف �أحاديث النا�س  ،بل ال ي�أنف من
الكذب على اهلل ؛ وهم من �أ�صحاب الأهواء الذين يدعون النا�س �إىل �أهوائهم
وي�صدون النا�س عن احلق و�أهله ؛ ولي�س فيهم �شيخ له ف�ضل وعبادة ،فلو كان
فيهم مثل هذا ما انحدروا �إىل هذه املهاوي واملخازي ) ]602/9[.
وقال -حفظه اهلل ( : -لو كان خ�صومك يف هذه امل�سائل من
الرواف�ض �أو غريهم من �أهل ال�ضالل القتنعوا و�سكتوا ولكن احلدادية
ال�رشيرة امل�سف�سطة ال ت�سكت وال تخجل من املكابرة وال�شغب  ،فيهم
على مذهب  :عنز لو طارت ! )]620/9[.
وقال ال�شيخ  ( :فقد د�أبت الفرقة احلدادية الفاجرة على حرب �أهل ال�سنة
من �سنني  ،ال يكلون وال ميلون  -بالأكاذيب واخليانات وبرت الن�صو�ص،
وحتريفها عن موا�ضعها وعن مراد قائليها من العلماء الهداة وتنزيلها يف غري
بينت ذلك من واقعهم املخزي يف غري ما مقال ) ]605/9[ .
منازلها  ،وقد ُ
وقال يف رده على البحريني  ( :وم�س�ألة � :سفر و�سلمان والقرين ال �أدري
ما هي �إال اخل�صومة التي وقعت بيننا وبينهم  ،وردي على �سلمان ،وردي على
�سفرم�شهوران ،وردودي على �شيخهم �سيد قطب م�شهورة ،وخ�صومتهم
وخ�صومة حزبهم لنا م�شهوران ،لكن �أين ردود احلدادية القدمية واجلديدة
على �سيد قطب وعلى ه�ؤالء ؟ (رمتني بدائها وان�سلت)وكيف يرد عليهم
من هم �أ�سو�أ حا ًال منهم ،و�أغرق يف عداوة �أهل ال�سنة وحربهم ؟ ومتى بني
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�أهل العلم هذه الأ�شياء التي تفرتيها علي ؟ ..متى بينوها �ضدي من الكتاب
وال�سنة و�أقوال ال�سلف ؟ ومتى جادلتهم �أنا بغري علم وال هدى وال كتاب
منري ؛ لأدح�ض املنهج ال�سلفي ؟ ما ر�أت عيناي  ،وال �سمعت �أذناي �أكذب
من هذا الأهوج )]623/9[ .

***
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تحذيــره مــن منـهــج الحــدادية وبيــانــه النحــراف سلــوكهم
ليحــذرهــا الشـــباب

قال -حفظه اهلل  ( : -لكن للحدادية منهج يفتعل الت�شديد  ،ويفر�ض
الآ�صار والأغالل ،ويُحارب �سماحة الإ�سالم ويطعن يف علماء ال�سنة ويفرق
جمعهم  ،وي�شرتط �رشوطاً باطله تعنتاً على �أهل ال�سنة ) ]673/9[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -من منهج احلدادية � :أنهم �إذا وقعوا يف باطل
ال يرجعون عنه ،ويدافعون عنه بالباطل والكذب ،ويحاربون من ينكر
عليهم هذا الباطل �أ�شد احلرب و�أ�رش�سها  ،بل يريدون �أن يرغموا النا�س
على الت�سليم بباطلهم ) ]645/9[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -ومع هذا اخلزي يدعي احلداديون الذين هذا
حالهم �أنهم �أهل ال�سنة واجلماعة ،وهم �أهل البدعة والفرقة والتفريق بني
ال�سلفيني واحلرب التي ال تنتهي وال تقف عند حد وهم ال�سلفية والأثرية
وبهم �أهل ال�سنة واجلماعة )]732/9[ .
وقال -حفظه اهلل .. ( : -و�أما احلدادية  ،ال  ،كل من وقع يف بدعة
مبتدع ،هم واقعون يف بدع كثرية  ،منها ذمهم لأهل ال�سنة ]208/15[ . ) ..
وقال -حفظه اهلل ( : -وعلى منهجهم  :من ال يبدع املبتدع فهو مبتدع،
ولو كان من يدعون من كبار �أهل ال�سنة ) ]645/9[ .
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وقال يف بيان منهج احلدادية :
 -1بغ�ضهم لعلماء املنهج ال�سلفي املعا�رصين  ،وحتقريهم  ،وجتهيلهم
وت�ضليلهم  ،واالفرتاء عليهم ،وال�سيما �أهل املدينة ،ثم جتاوزوا ذلك
�إىل ابن تيمية وابن القيم ،وابن �أبي العز �شارح العقيدة الطحاوية ،
يدندنون حولهم لإ�سقاط منزلتهم ورد �أقوالهم .
 -2قولهم بتبديع كل من وقع يف بدعة  ،وابن حجر عندهم �أ�شد
واخطر من �سيد قطب .
 -3تبديع من ال يبدع من وقع يف بدعة وعداوته وحربه  ،وال يكفي
�أن تقول عند فالن �أ�شعرية – مث ً
ال – بل بال بد �أن تقول  :مبتدع،
و�إال فاحلرب والهجران والتبديع .
 -4حترمي الرتحم على �أهل البدع ب�إطالق  ،ال فرق بني راف�ضي وقدري
وجهمي وبني عامل وقع يف بدعة .
 -5تبديع من يرتحم على مثل ابي حنيفة  ،وال�شوكاين  ،وابن اجلوزي،
وابن حجر والنووي.
 -6العداوة ال�شديدة لل�سلفيني مهما بذلوا من اجلهود يف الدعوة
�إىل ال�سلفية والذب عنها ،ومهما اجتهدوا يف مقاومة البدع
واحلزبيات ،وال�ضالالت وتركيزهم على �أهل املدينة ثم على
ال�شيخ الألباين .--
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 -7غلوهم يف احلداد وادعاء تفوقه يف العلم ،ليتو�صلوا بذلك �إىل
�إ�سقاط كبار �أهل العلم واملنهج ال�سلفي .
 -8ت�سلطوا على علماء ال�سلفيني يف املدينة  ،وغريها يرمونهم بالكذب.
 -9امتازوا باللعن واجلفاء  ،والإرهاب .
 -10لعن املعني  ،حتى �أن بع�ضهم يلعن �أبا حنيفة  ،وبع�ضهم يكفره .
 -11الكرب والعناد امل�ؤديان �إىل رد احلق ك�سائر غالة �أهل البدع .
 -12كانوا �أكرث ما يلت�صقون بالإمام �أحمد  ،فلما بُني لهم من مغالطة
احلداد للإمام �أحمد يف مواقفه من �أهل البدع �أنكروا ذلك واتهموا من
ين�سب ذلك للإمام �أحمد ]403/9[ .
ثم ختم هذا حمذراً ال�شباب يف الوقوع فيما وقع فيه احلداديون �أو
يف بع�ض ما وقعوا فيه  ،فقال ( :وحذار حذار �أن يقع �أحد منكم فيما وقع
فيه احلدادية � ،أو يف بع�ض ما وقعوا فيه  ،وهذا هو امليدان العلمي لتمييز
ال�صادقني من الكاذبني  ،كما قال تعاىل :ﱫ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ  [.العنكبوت ]3-1 :
وقال -حفظه اهلل ( : -فه�ؤالء �أ�رش من اهل البدع – والعياذ باهلل –
وقد فعلوا الأفاعيل يف �أو�ساط ال�سلفيني  ،وكلما تخل�ص ال�سلفيون من
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مثل هذا النوع جاءوا بنوعية جديدة تلب�س اللبا�س ال�سلفي وحتارب
املنهج ال�سلفي حتت هذا ال�شعار ؛ فنحن نحذر من هذه النوعيات ،واهلل
لقد بلونا فيهم الكذب  ،بلونا يف ه�ؤالء الكذب ،يف حقيقة �أنف�سهم وفيما
يقذفونه به الأبرياء من ال�سلفيني ) ]221/15[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -وه�ؤالء احلدادية يعتربون من الدعاة �إىل البدع،
جاءوا ب�أ�صول يرف�ضها الإ�سالم  ،وحتارب ال�سنة  ،وحتارب منهج ال�سلف،
وطعنوا يف �أئمة الإ�سالم  ،واحلداد بد�أ بابن تيمية  ،وثنى بابن �أبي العز
وبابن القيم وا�ستمر هكذا  ...وطعنوا يف علماء �أهل مكة واملدينة فمن
يقوم بال�سنة؟ حرب على ال�سنة ،طعنوا يف كل �سلفي ال يوافق احلدادية ،
كلهم طعنوا فيهم  ،و�شوهوهم ،و�شوهوا �أ�صولهم  ،وجاءوا ب�أ�صول فا�سدة
مناه�ضة ملنهج ال�سلف  ،فهم امتداد للإخوان امل�سلمني  ،بل هم �أ�سو�أ من
الإخوان امل�سلمني؛ ويخدمون �أهل البدع جميعاً  ،وحرب �أهل ال�سنة
وهدف لهم  ،كيف يا �أخي ما ترتك �سلفياً ؟! ما تركوا ال�سلفيني ال يف مكة
وال يف املدينة وال يف الطائف وال يف جدة كل واحد يقدم خرياً ويذب عن
ال�سنة طعنوه  ،هل ه�ؤالء �أهل ال�سنة ؟ فاحذروهم  ،ومن انخدع بهم ليتق اهلل
يف نف�سه  ،فواهلل لقد و�ضح �أمرهم فال عذر وال �شبهة لكم  ..فافهموا ه�ؤالء،
واحذروهم  ،وحذروا النا�س من �ضاللهم و�رشهم ) ]435/14[ .

***
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عــدم استعــجــالــه بالــــردود

�سئل ال�شيخ  :يا ف�ضيلة ال�شيخ � ،إذا كان الرجل عنده �أخطاء �أوجبت
التحذير منه،فهل يلزم ن�صحه قبل حتذير النا�س منه �أم ال ؟
اجلواب � :إذا كان �رشه م�ستطريا بادر بن�صحه  ،وهذا �أنفع  ،ف�إن قبل
و�إال فحذر منه ،لعل الن�صيحة طيبة قد ينفعه اهلل عز وجل بهذه الن�صيحة ،
ويرجع عن باطله  ،ويعلن خط�أه  ،بارك اهلل فيكم .
ولكن ؛ ملا ت�أتي ت�صدمه بالرد فقط قد ال ينقاد لك ! فتتبدل الو�سيلة
التي يكون لها الأثر الطيب  ،لأنك ملا تن�صحه بينك وبينه وتبدي له �شيئاً
من اللطف �سريجع – �إن �شاء اهلل – ويعلن خط�أه  ،ويف هذا خري كثري
�أنفع من الرد .
ولهذا ف�إين �أقدم الن�صيحة �أو ًال  ،ثم �إن بع�ض املن�صوحني ي�ستجيب
حينئذ ن�ضطر �أن نرد عليه :
وبع�ضهم ال ي�ستجيب  ،فالذي ال ي�ستجيب ف�إننا ٍ
�إذا مل يكن �إال الأ�سنة مركب * * * فما حيلة امل�ضطر �إال ركوبها .

***
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مراعاة الشيخ للمصالح والمفاسد في الردود

قال -حفظه اهلل � ( : -إن العلماء الفقهاء النا�صحني قد ي�سكتون عن
�أ�شخا�ص و�أ�شياء مراعاة منهم للم�صالح واملفا�سد  ،فقد يرتتب على الكالم
يف �شخ�ص مفا�سد �أعظم بكثري من مف�سدة ال�سكوت عنه .
فقد �سكت ر�سول اهلل ☺ عن ذكر �أ�سماء املنافقني  ،ومل يخرب ب�أ�سمائهم
�أو بع�ضها �إال حذيفة  ،ومنها كان ي�صعد على املنرب ويقول  :فالن منافق وفالن
منافق كل ذلك مراعاة للم�صالح واملفا�سد ) ]143/9[ .
وقال -حفظه اهلل ( : -ولبيان �أهمية و�رضورة مراعاة امل�صالح
واملفا�سد يف الإ�سالم ،و�أن �رشائع الإ�سالم قائمة عليها ؛ �أ�سوق هنا ما
�أُتي�رس من كالم علماء الإ�سالم :
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  --يف منهاج ال�سنة النبوية [ :]118/6
واجلهاد ال يقوم به �إال والة الأمور  ،ف�إن مل يغز معهم  ،لزم �أن �أهل الأبرار
ال يجاهدون  ،فتفرت عزمات �أهل الدين عن اجلهاد  ،ف�إما �أن يتعطل  ،و�إما
�أن ينفرد به الفجار  ،فيلزم من ذلك ا�ستيالء الكفار �أو ظهور الفجار  ،لأن
الدين ملن قاتل عليه .
وهذا الر�أي من �أف�سد الآراء  ،وهو ر�أي �أهل البدع من الراف�ضة واملعتزلة
وغريهم حتى قيل لبع�ض �شيوخ الراف�ضة � :إذا جاء الكفار �إىل بالدنا  ،فقتلوا
النفو�س و�سبوا احلرمي  ،و�أخذوا الأموال  ،هل نقاتلهم ؟
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فقال -حفظه اهلل : -ال  ،املذهب �أنا ال نغزو �إال مع املع�صوم  ،فقال ذلك
امل�ستفتي مع عاميته  :واهلل �إن هذا املذهب جن�س  ،ف�إن هذا املذهب يف�ضي
�إىل ف�ساد الدين والدنيا  ،و�صاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلماً ،فوقع
يف �إ�ضعاف ما تُورع عنه بهذا الورع الفا�سد  ،و�أين ظلم بع�ض والة الأمور
من ا�ستيالء الكفار  ،بل من ا�ستيالء من هو �أظلم منه  ،فالأقل ظلماً ينبغي �أن
يعاون على الأكرث ظلماً  ،ف�إن ال�رشيعة مبناها على حت�صيل امل�صالح وتكميلها،
وتعطيل املفا�سد وتقليلها بح�سب الإمكان  ،ومعرفة خري اخلريين و�رش
ال�رشين ،حتى يقد م عند التزاحم خري اخلريين ،ويدفع �رش ال�رشين )� .أ.هــ
فانظر �إىل تعميم �شيخ الإ�سالم يف قوله  ( :ف�إن ال�رشيعة مبناها على
حت�صيل امل�صالح وتكميلها  ،وتعطيل املفا�سد وتقليلها ) حيث مل ي�ستثن
الرخ�ص  ،وال ح�رص امل�صالح واملفا�سد يف امل�ستحبات واملكروهات ،
وقارن بني فتوى هذا ال�شيخ الراف�ضي  ،وبني ت�أييد فالح لأمريكا �ضد
امل�سلمني يف �أفغان�ستان )]239/9[ .
ثم �أ�سهب ال�شيخ يف �إثبات هذا الأ�صل ونقل عن �شيخ الإ�سالم
وابن القيم وال�شاطبي والعز بن عبد ال�سالم يف قواعد الأحكام يف
م�صالح الإمام ،وال�شوكاين  ،ثم قال  ( :و�أخرياً  ،ف�أنت ترى �أن العلماء
يُقرون �أن ال�رشيعة مبنية على مراعاة امل�صالح واملفا�سد يف كل جوانبها
يف ال�رضوريات واحلاجيات والكماليات  ،ويف �أوامرها ونواهيها  ،فهل
من رادع للهمج عن التوثب على ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحة القائمة
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على الرحمة واحلكمة ،ومراعاة امل�صالح واملفا�سد يف الكماليات
واجلزئيات يف الأ�صول والفروع ؟!
يتوثب ه�ؤالء الهمج عن �رشيعة الإ�سالم  ،في�شوهونها وي�شوهون
�أ�صولها  ،وي�صورونها على �أنها �آ�صار و�أغالل ال رحمة فيها  ،وال
مراعاة للم�صالح واملفا�سد ،و�أنها ال ترفع احلرج وال�شدائد عن الأمة ،
ف�إن تكرموا عن الإ�سالم والأمة  ،قالوا  :تقية  ،يجوز مراعاة امل�صالح يف
امل�ستحبات !  ،وياويل من يتجاوز هذا ال�سور احلديدي الذي و�صفوه،
ف�إن جاوزوه قالوا متظاهرين بالغرية  :هذا تنازل عن �أ�صول الدين !!
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني  ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا
حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني )]248/9[.
وقال -حفظه اهلل ( : -وكم �أثقل كاهل ال�سلفية وكواهل �أهلها
بت�رصفاته الفو�ضوية التي ال تتقيد ب�أ�صول �أهل ال�سنة اجلماعة وال
بامل�صالح واملفا�سد  ،وكم �أحدث من الفنت بني ال�سلفيني يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها  ،كم بدع من ال�سلفيني الأبرياء بظلمه وفو�ضويته ،
ولو كان يحرتم ال�سلف ومنهجهم ويحرتم ما قرره ال�سلف من وجوب
مراعاة امل�صالح واملفا�سد ملا فعل واحداً يف املائة مما ارتكبه يف حق
ال�سلفية وال�سلفيني ) ]311/9[ .
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وقال-حفظه اهلل ( : -ولقد تعبت كثرياً وكثرياً هنا وهناك من معاجلة �آثار
كالم من ال ينظر يف العواقب  ،وال يراعي امل�صالح واملفا�سد  ،وال ي�ستخدم
الرفق واحلكمة  ،تلكم الأمور والأ�صول العظيمة التي يجب مراعاتها  ،وال
تقوم للدعوة قائمة �إال بها ومع الأ�سف �أن كل من يدرك حجم هذه املع�ضلة
وين�رص هذه املعاجلات امل�رشوعة ،يُرمى بالتمييع و�أحزاب التمييع)]137/9[ .

***
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حثه الشباب السلفي على االبتعاد عما ُيثير الفتن

قال -حفظه اهلل  -يف رده على فالح احلربي � ( :إنا ن�أخذ على عبد امللك
موقفه من ق�ضية �أبي احل�سن  ،وقد ناق�شته فيها بِجِ د  ،ملاذا ؟ لأنه كانت له
مواقف قوية و�رصيحة �ضد املنحرفني عن املنهج ال�سلفي � ،أما جتاه ق�ضية �أبي
احل�سن فقد �ضعف  ،لكنه مع هذا مل يحاربنا كغريه ممن انحاز �إىل �أبي احل�سن،
بل بلغني �أنه كذب �أبا احل�سن وقال � :أنا ل�ست معه .
و�أعرف �أنه �إذا �سئل عن م�شكلة �أبي احل�سن يُحيل ال�سائلني �إىل ال�شيخ
ربيع  ،ولقد كان الرفق به �أوىل  ،لأن ال�شدة عليه زادت الق�ضية ت�أزماً  ،بل
الطعن فيه �أدى �إىل فتنة كبرية يف اجلزائر وفرن�سا  ،حيث فرقت ال�سلفية
�شذر مذر  ،وجعلت ب�أ�سهم بينهم �شديداً .
لقد بذلت جهوداً عظيمة يف ن�رش الدعوة ال�سلفية يف فرن�سا  :من ن�رش
الكتب النافعة والأ�رشطة واملحا�رضات ال�سلفية  ،اجلهود التي تو�ضح املنهج
ال�سلفي وتدح�ض �ضالالت و�أباطيل �أهل الأهواء .
فاجتمع على املنهج ال�سلفي �أعداد كبرية متفقة على احلق  ،متعاونة
على احلق  ،مت�آخية يف اهلل  ،الأمر الذي كبت �أهل الباطل من جماعة التبليغ
والإخوان وف�صائلهم ،وذلك مما ي�ساعد على انت�شار ال�سلفية .
وملا تكلم يف عبد امللك جاءت الفنت  ،وا�شتعلت نريان الفرقة التي
�أوقفت الدعوة ودمرتها  ،وجعلت ب�أ�س �أهلها بينهم  ،ثم ال عالج من قبلكم.
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ثم ن�أتي لكالم عبد امللك من منطلق �سلفي ( :ال تدخلوا يف هذه الفتنة)
وهذا (خالف بني امل�شايخ) ( ،ومن ال يعنيه الأمر ال يدخل فيه)  ( ،من يريد
�أن يحكم وينظر مع من احلق وي�أخذ مبا ي�ؤدي �إليه اجتهاده ويقتنع به ) .
فقوله لل�شباب  ( :ال تدخلوا يف الفتنة ) ال ينبغي االعرتا�ض عليه  ،ف�إن
كثرياً من ال�شباب �إذا خا�ضوا يف الفتنة جرفتهم �أو مزقتهم  ،وقد ح�صل
هذا ،فالأ�سلم لهم البعد عنها وعدم اخلو�ض فيها  ،واحلفاظ على عقيدتهم
و�أخوتهم يف اهلل  ،و�أن يدعوا العالج للعلماء .
و�أنت تعلم �أن كثرياً من ال�صحابة توقفوا عن امل�شاركة يف فتنة اجلمل
و�صفني  ،منهم �سعد بن �أبي وقا�ص وابن عمر و�أ�سامة بن زيد  ،وكذلك
قوله  ( :ومن ال يعنيه الأمر ال يدخل فيه (  ،ال �شك �أن كثرياً ممن ال يعنيهم
الأمر واملغر�ضني قد يخو�ضون يف الفتنة ليزيدوها ا�شتعا ًال وهذا الأمر
ملمو�س  ،فه�ؤالء الأ�سلم للدعوة و�أهلها �أ ال يدخلوا يف الأمر .
وكذلك قوله  ( :ومن يريد �أن يحكم وينظر مع من احلق وي�أخذ
مبا ي�ؤدي �إليه اجتهاده ويقتنع به ) وهذا كالم حق ملن هو م�ؤهل للنظر
واحلكم  ،مع جترده هلل .
وقد نظر نا�س كثري من اليمن واملدينة وغريها ف�أدركوا احلق
وحكموا به ،و�إذن فحكمكم يف كالمه هذا ب�أنه ميوعة ما جاءت بها
جميع الر�ساالت حكم فيه تهويل ال يجوز ن�سبته �إىل املنهج ال�سلفي
بحال من الأحوال ) ]138/9[ .
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وكذلك رد على ال�شيخ فالح احلربي �إلزامه بع�ض طلبة العلم بتقليده
قال ال�شيخ -حفظه اهلل ( : -اجلواب � :إن فاحلاً �أفتى ب�أنه يجب على النا�س
ومنهم ال�سلفيون ومنهم الأزهر �أن ينتخبوا يف االنتخابات اجلزائرية جبهة
التحرير -احلزب احلاكم )  ،ف�أبى الأزهر �أن يلتزم هذه الفتوى لأ�سباب،
منها �أنه يرى �أنه لي�س على مثله �أن يقلد فاحلاً  ،لأنه من حملة العلم ،بل
وقد تربى على منهج ال�سلف  ،وله ولإخوانه ال�سلفيني ر�أي يغاير ر�أي فالح
ويوافق ر�أي ال�شيخ الألباين  ،ويوافق ر�أي ال�شيخ اللحيدان وغريهما من
العلماء من �أنه عند احلاجة يختار الأ�صلح .
فلما �أبى تقليد فاحلاً حمل عليه هذه احلملة ال�شعواء وحكم عليه بهذه
الأحكام  ،ملاذا ؟ لأنه مل يقلد فاحلاً ]114/9[ . )..
ولل�شيخ حفظه اهلل ت�أ�صيل يف ق�ضية جن�س العمل  ،ونهى ال�شباب عن
اخلو�ض يف هذه امل�س�ألة لأنها ت�ؤدي �إىل الفنت واالختالف ومل تكن من امل�سائل
املثارة عند ال�سلف  ،و�سوف �أنقل بع�ض كالمه :
قال  ( :و�إمنا حذرت من لفظ " جن�س العمل " لأنه �سالح خبيث من
�أ�سلحة التكفرييني ليدعموا به منهجهم التكفريي  ،وحذرت منه ملا ينطوي
عليه من الفنت  ،ف�أنا �أ�سلك فيه م�سلك ال�سلف يف �سد الذرائع و�إغالق
�أبواب الفنت  ،و�أ�سوق احلجج والقواعد التي تبني احلق املبني يف التحذير من
هذا اللفظ  ،و�أح�ض مع ذلك على التم�سك بتعريف ال�سلف للإميان ب�أنه :
قول وعمل واعتقاد  ،يزيد بالطاعة وينق�ص باملع�صية ]312/9[ .) ..
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وقال -حفظه اهلل ( : -و�أنا ال �أزال �أن�صح عن اخلو�ض فيه ويف �أمثاله من
الألفاظ املجملة امل�شتبهة  ،التي ت�ؤدي �إىل الفنت  ،التي يجب على امل�سلمني
االبتعاد عنها  ،ولو كانت حقاً وغري جمملة  ،وهناك ما يغني عنها  ،و�سار عليه
ال�سلف؛ بل �إنه يجب ترك ما ي�ؤدي �إىل الفنت ولو كان جائزاً يف اجلملة �أو
م�سنوناً ،ف�إن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح  ،ولنا يف ر�سول اهلل ☺
�أ�سوة ح�سنة  ،الذي كان يرتك العمل وهو يحبه  ،لئال ي�ؤدي �إىل ما ي�شق على
امل�سلمني ؛ ف�ض ً
ال �أن ي�ؤدي على فتنة ؛ ولنا يف تركه هدم الكعبة وبنائها على
قواعد �إبراهيم �أ�سوة ح�سنة ،لن يف هدمها ولو كان يحبه فتنة  ،فابتعد عن
ذلك  ،وخري الهدي هدي حممد ☺ ؛ ولنا يف ر�سول اهلل ☺ �أ�سوة ح�سنة
يف ت�رصفات كثرية  ،فيها الرحمة واحلكمة و�سد الذرائع ومراعاة امل�صالح
واملفا�سد ]370/9[ .) ..
ثم �أخذ ي�رسد الأدلة امل�شابهة لرتك الر�سول ☺ هدم الكعبة وبنائها
على قواعد �إبراهيم ☺ .
وقال-حفظه اهلل ( : -ومن �أ�صول �أهل ال�سنة  :وجوب �سد الذرائع ،
ووجوب درء املفا�سد  ،وتقدير درء املفا�سد على جلب امل�صالح ؛ ف�إطالق
" جن�س العمل " فيه مفا�سد  ،ملا فيه من الإجمال املوقع يف اللب�س  ،وملا
يثريه من االختالف والفرقة  ..ثم قال  :فكيف تزج بدعوتنا و�شبابنا يف
ال�صور امل�ستبعدة وامل�ستحيلة  ،وت�شحن النفو�س وت�ضيع الأوقات يف
القيل والقال  ،بل توقع ال�شباب يف ال�شبكة التي خططها لهم التكفرييون،
ف�إذا كان البد من الكالم فيها فيكون من العامل الفطن عند احلاجة ،ك�أن
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ي�س�أله تكفريي عن كفر تارك " جن�س العمل " فيقول له  :هذه كلمة
جمملة،فماذا تريد بها  ،بني يل ما تق�صده ،ف�إذا ذكر له �صوراً باطلة ردها
عليه باحلجة والربهان  ،و�إن ذكر ال�صورة ال�سابقة  ،قال له  :هذا حق
و�أنا معك ،ولكن �أحذرك من التلبي�س بذكر غري هذه ال�صورة ؛ فهذا ما
�أقوله و�أن�صح به ال�سلفيني يف هذه امل�س�ألة ،و�أن�صحهم ب�شدة عن تعاطي
�أ�سباب اخلالف ومثرياته  ،واحلر�ص على ما ي�ؤلف القلوب ويجمعها
على احلق باحلكمة والرفق ؛ و�أ�س�أل اهلل الكرمي -جال جالله� -أن يجمع
كلمة �أهل ال�سنة وامل�سلمني عموماً على احلق والهدى ،و�أن يجنبهم
�أ�سباب اخلالف والفنت)]649/9[ .
وكذلك م�س�ألة العذر باجلهل جند فيها ال�شيخ �أخذ طريق و�سط  ،فال
ي�ضلل وال يبدع فيها  ،بل ينهى عن اخلو�ض فيها على وجه الت�ضليل،
قال  ( :فنحن نعرف �أن اخلالف هذا واقع يف جند بني بع�ض امل�شايخ
وغريهم  ،لكن ال خ�صومة وال ت�ضليل وال حرب وال فنت  ،و�إمنا هذه
طريقة احلدادية يا �إخوان ! ]31/14[ .)..
وقال -حفظه اهلل : -و�أن�صح ال�شباب �أن يرتكوا هذه الق�ضية  ،لأنها
و�سيلة من و�سائل �أهل ال�رش والفنت يبثونها بني امل�سلمني .
طيب  ،مر عليكم دهور من عهد الإمام حممد بن عبد الوهاب �إىل وقتنا
هذا ،لي�س هناك �رصاعات بينهم يف الق�ضية هذه �أبداً  ،الذي اجتهد ور�أى
هذا املذهب �سكت وم�شى  ،قرره يف كتابه ون�رشه فقط وم�شى  ،والذي
يخالفه م�شى  ،كلهم �إخوة لي�س بينهم خالفات  ،وال خ�صومات  ،وال �أحد
ي�ضلل �أحدا ً وال يكفره � ،أما ه�ؤالء يكفرون! )]312/14[ .
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تحذير الشيخ من تعاطي الجهال للدعوة إلى اهلل تعالى

قال -حفظه اهلل  ( : -فلهذا حذر العلماء من تعاطي ا ُجلهال للدعوة
�إىل اهلل تعاىل واملناظرات من اجلهالء ف�إ ن هذه �آثارها �سيئة وت�رضُّ
بالدعوة ال�سلفية و�أهلها؛ ولهذا قال اهلل تبارك وتعاىل  :ﱫﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﱪ  [ .يو�سف ]108 :
�أي � :أنا و�أتباعي ندعوا �إىل اهلل على ب�صرية على علم وعلى حكمة.
ف�إذا كان الداعي جاهال ب�أ�صول الإ�سالم وبفهم الن�صو�ص من
الكتاب و ال�سنة ومنهج ال�سلف و�رشف الدعوة �إىل اهلل ؛ فهذا ي�رضُّ
بالدعوة �أكرث مما ينفعها  ،اللهم �إال جزئيات يعرفها وي�ستيقن معرفتها
ويت�أكد من ِ�صحة فهمه من العلماء عند ذلك يدعو من هو دونه ومن
علم،
يحتاج �إىل هذه الدعوة يف حدود علمه وليحذر القول على اهلل بغري ٍ
قال تعاىل  :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱪ  [ .الأعراف ]33 :
فالقول على اهلل بدون علم من �أعظم الذنوب  ،بل جعله بع�ض العلماء
كابن القيم � --أ نه �أ�ش ُّد من الكفر ؛ لأن القول على اهلل بال علم
يدخل فيه الكفر وال�رشك والبدع وال�ضالالت والإف�ساد يف الأر�ض فال
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يجوز مل�سلم �أن يقول يف دعوة �أو فتوى �أو تدري�س �أو غريه �أن يقول على اهلل
ما ال يعلم  ،حتى لو كان عاملا ال يجوز �أن يقول يف �شيء بغري علم  ،ولهذا
كان ال�سلف العلماء العظماء من ال�صحابة والتابعني و�أئمة الهدى �إذا ُ�س ِئل
عن �شيء ال يعلمه يقول  « :ال �أدري»  « ،ال �أعلم » وكانوا يتوا�صون فيما
بينهم �أن يعلموا تالميذهم  « :ال �أدري » .
وقال �أحدهم  ( :لو �شئت �أن �أملأ �ألواحي من قول مالك « ال �أدري »
لفعلت (!) .
ر�س � :أن يتورع
فينبغي على العامل وعلى طالب العلم املتمكن �إذا كان يُ َد ُ
يف دينه يف �سلوكه  ،ويف م�سائل العلم  :يف العقيدة �أو املنهج �أو العمليات
حتت يده على هذا الورع وهذا اخلوف من
عليه �أن يتورع ويُعلم و يُ َربي َم ْن َ
اهلل تبارك وتعاىل ال�سيما يف �أبواب الدين ف�إنها � -إذا قال بغري علم  -من
القول على اهلل بغري علم وفيه من الذم والوعيد ال�شديد ما ن�ص عليه الكتاب
وال�سنة ؛ قال تعاىل  :ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﱪ [ .النحل ]116 :
ون�صو�ص الوعيد كقوله ☺  « :من كذب عل ي متعمدا فليتبو�أ مقعده
من النار » ]141-140/4[ .

***
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حثه على الصدق

قال -حفظه اهلل ( : -ف�إيانا والكذب يف كل �أمر من الأمور ،علينا
بال�صدق  ،علينا بالإخال�ص علينا مبراقبة اهلل تبارك وتعاىل يف كل �ش�ؤوننا،
ويف هذا الع�رص �ساد الكذب و�سادت الإ�شاعات الكاذبة  ،فعلينا ونحن
�أهل ال�سنة �أن نتم�سك باحلق و�أن نتم�سك بال�صدق و�أن نَ َع�ض على ذلك
بالنواجذ؛ ف�إ ن ال�صدق كما قال ☺  « :يهدي �إىل الرب  ،و�إ ن الرب يهدي
ال�صد َق حتى يُكتَ َب عند اهلل
�إىل اجلنة  ،وال يزال الرجل يَ ْ�ص ُد ُق ويتحرى ْ
�صديقاً  ،و�إن الكذب يهدي �إىل الفجور و�إن الفجور يهدي �إىل النار وال
يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباً » .
فتلك املنزلة الرفيعة  -املنزلة ال�صديقية  -ينالها العبد امل�ؤمن امل ُ ْخ ِل�ص
ب�صدقه وحتري ِه لل�صدق  ،وتلك املرتبة وال َد َركة الرديئة وهي � :أن يكتب عند
اهلل كذاباً ويقاد �إىل النار والعياذ باهلل هذه من عواقب الكذب الوخيمة؛
فعلى امل�سلم ال�سلفي ال�صادق �أن يتحرى ال�صدق و�أن يتجنب الكذب
ويحذره ويحذر منه ويُربي على ال�صدق  ،يُربي نف�سه و�أ�رسته وتالمي َذه
ومن حتت يده يربيهم على هذه الأخالق العالية  :ال�صدق  ،ال�صرب  ،احللم
والأخالق التي �أحبها اهلل تعاىل والتي قال فيها ر�سول اهلل ☺  « :بعثت
لأمتم مكارم الأخالق ».
وكان ر�سول اهلل ☺ ينهى عن �سف�ساف الأخالق ورديء الأخالق
ومن �رشها هذا الكذب )]140/4[ .
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حثه على االتباع دون التقليد

قال ال�شيخ -حفظه اهلل� ( : -أخي � ،أنت تعلم وكل متم�سك بالكتاب
وال�سنة �أن اهلل  -عز وجل� -أوجب على النا�س اتباع الأنبياء واتباع حممد
☺  ،واتباع ما جاء به من كتاب و�سنة يف ن�صو�ص كثرية من القر�آن
وال�سنة،منها قوله تعاىل  :ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱪ  [ .الأعراف  ]3 :؛ وقال �سبحانه  :ﱫ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱪ [ .الأنعام  ، ]153 :وقال
تعاىل  :ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﱪ� [ .آل عمران ،]103 :
فهذه الن�صو�ص كلها تبطل التقليد وحترمه .
وقال تعاىل يف ذم املقلدين  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﱪ [ .البقرة ]170 :
وقال تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﱪ [ .الزخرف ]23 :
وقد ا�ستدل �أئمة ال�سنة والإ�سالم بهذه الآيات ونظائرها على حترمي
التقليد على من ي�ستطيع �أن يفهم ن�صو�ص الكتاب وال�سنة �سواء كان من
�أهل االجتهاد �أو من �أهل االتباع .
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وقرروا �أن التقليد �إمنا يجوز للعاجر عن �إدراك احلق من الكتاب وال�سنة،
و�أن التقليد كامليتة �أ�صلها حرام  ،و�إمنا يجوز للم�ضطر �أكلها .
ولقد علمت �أن �أئمة الإ�سالم حرموا على النا�س �أن يقلدوهم  ،و�أن
منهم من يقول :ال يجوز لأحد �أن ي�أخذ بقويل حتى يعلم من �أين �أخذت .
ويقول الإمام ال�شافعي � ( : --إذا خالف قويل قول ر�سول اهلل
فا�رضبوا بقويل عر�ض احلائط ) .
ويقول الإمام �أحمد  ( : --ال تقلدين وال تقلد مالكاً وال
الأوزاعي وخذ من حيث �أخذوا).
وقرر علما�ؤنا �أئمة ال�سنة القاعدة املعروفة املن�سوبة �إىل الإمام
مالك  ( : - -كل ي�ؤخذ من قوله ويرد �إال ر�سول اهلل ☺ ).
وقالوا � ( :إذا جاء نهر اهلل بطل نهر معقل )  ،كل ذلك منهم حماربة
للتقليد .
وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية --وهو يجيب عن �س�ؤال وجه
�إليه حول التقليد  ( :احلمد هلل  ،قد ثبت بالكتاب وال�سنة والإجماع �أن
اهلل -عز وجل -فر�ض على اخللق طاعته وطاعة ر�سوله ☺  ،ومل
يوجب على هذه الأمة طاعة �أحد بعينه يف كل ما ي�أمر به وينهى عنه �إال
ر�سول اهلل ☺  ،حتى كان �صديق الأمة و�أف�ضلها بعد نبيها يقول :
�أطيعوين ما �أطعت اهلل  ،ف�إذا ع�صيت اهلل فال طاعة يل عليكم .
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واتفقوا كلهم على �أنه لي�س �أحد مع�صوماً يف كل ما ي�أمر به وينهى عنه
�إال ر�سول اهلل ☺  ،ولهذا قال غري واحد من الأئمة  :كل �أحد من النا�س
ي�ؤخذ من قوله ويرتك �إال ر�سول اهلل ☺ .
وه�ؤالء الأئمة الأربعة  قد نهوا النا�س عن تقليدهم يف كل
ما يقولونه  ،وذلك هو الواجب عليهم  ،فقال �أبو حنيفة  :هذا ر�أيي وهذا
�أح�سن ما ر�أيت  ،فمن جاء بر�أي خري منه قبلناه  ،ولهذا ملا اجتمع �أف�ضل
�أ�صحابه �أبو يو�سف مبالك ف�س�أله عن م�س�ألة ال�صاع  ،و�صدقة اخل�رضوات،
وم�س�ألة الأجنا�س  ،ف�أخربه مالك مبا تدل عليه ال�سنة يف ذلك  ،فقال :
رجعت �إىل قولك يا �أبا عبد اهلل  ،ولو ر�أى �صاحبي ما ر�أيت لرجع �إىل قولك
كما رجعت .
ومالك  --كان يقول � ( :إمنا �أنا ب�رش �أ�صيب و�أخطئ  ،فاعر�ضوا
قويل على الكتاب وال�سنة � ،أو كالماً هذا معناه ).
وال�شافعي  --كان يقول � ( :إذا �صح احلديث فا�رضبوا بقويل
احلائط  ،و�إذا ر�أيت احلجة مو�ضوعة على الطريق فهي قويل ).
ويف خمت�رص املزين ملا ذكر �أنه اخت�رصه من مذهب ال�شافعي ملن �أراد معرفة
مذهبه قال  :مع �إعالمه نهيه عن تقليده وتقليد غريه من العلماء .
والإمام �أحمد--كان يقول  ( :ال تقلدوين وال تقلدوا مالكاً وال
ال�شافعي وال الثوري وتعلموا كما تعلمنا ) .
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وكان يقول  ( :من قلة علم الرجل �أن يقلد دينه الرجال ).
وقال  ( :ال تقلد دينك الرجال ف�إنهم لن ي�سلموا من �أن يغلطوا ).
وقد ثبت يف ال�صحيح عن النبي ☺ �أنه قال  « :من يرد اهلل به خرياً
يفقهه يف الدين » .والزم ذلك �أن من مل يفقهه اهلل يف الدين مل يرد به خرياً ،
فيكون التفقه يف الدين فر�ضاً  ،والتفقه يف الدين  :معرفة الأحكام ال�رشعية
ب�أدلتها ال�سمعية فمن مل يعرف ذلك مل يكن متفقهاً يف الدين .
لكن من النا�س من قد يعجز عن معرفة الأدلة التف�صيلية يف جميع
�أموره ،في�سقط عنه ما يعجز عن معرفته ال كل ما يعجز عنه من التفقه
ويلزمه ما يقدر عليه ؛ و�أما القادر على اال�ستدالل فقيل  :يحرم عليه
التقليد مطلقاً  ،وقيل  :يجوز مطلقاً  ،وقيل  :يجوز عند احلاجة  ،كما �إذا
�ضاق الوقت عن اال�ستدالل  ،وهذا القول �أعدل الأقوال .
واالجتهاد لي�س هو �أمراً واحداً ال يقبل التجزي واالنق�سام  ،بل قد
يكون الرجل جمتهداً يف فن �أو باب �أو م�س�ألة دون فن وباب وم�س�ألة  ،وكل
�أحد فاجتهاده بح�سب و�سعه» (((.
وكم �ألف العلماء من امل�ؤلفات يف ذم التقليد وحذروا منه ودعوا النا�س
�إىل اتباع الكتاب وال�سنة .
( )1جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم [ . ]212-210/20
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�أخي � ،إن ر�ساالت الر�سل ما جاءت �إال بالتوحيد ومقت�ضياته وجاءت
بهدم التقليد الذي هو �أ�صل من �أ�صول ال�رشك يف �أمم ال�ضالل  ،كما دل على
ذلك القر�آن .
والعلماء يف ديننا ما يتبعون �إال �إذا ا�ستندت �أقوالهم �إىل ن�صو�ص الكتاب
وال�سنة  ،ف�إذا خالفت �أقوالهم الن�صو�ص وجب خمالفتها وردها  ،و�إذا فقدت
الأدلة ال يلزم �أحداً اتباعهم .
والعلماء كما قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  ( :--يحتج لهم وال
يحتج بهم ).
نعم  ،النوازل العظيمة ال ينه�ض ملواجهتها و�إ�صدار الفتاوى
فيها �إال العلماء ا لأفذاذ ،ولكن ذلك ال مينع غريهم من طالب العلم
�أن يعرفوا حججهم وبراهينهم التي ا�ستندوا �إليها وانطلقوا منها يف
فتاواهم )]123-120/9[ .

***
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حثه على العلم

قال -حفظه اهلل ( : -وال ينت�رش اخلري �إال عن طريق العلم ال�صحيح،
وال يق�ضى على ال�رشور �إال بالعلم ال�صحيح  ،ال يق�ضى على ال�رشك �إال
بالعلم ال�صحيح  ،ال يق�ضى على البدع �إال بالعلم ال�صحيح  ،ال يق�ضى
على املنكرات �إال بالعلم ال�صحيح � ،إذا انت�رش هذا العلم وهذا اخلري؛ قلت
الفنت ،قلت البدع ،ذهب ال�رشك � ...إىل �آخره � ،إذا �ساد العلم يف جمتمع من
املجتمعات ؛ كل هذه الأ�شياء تتبخر وتذهب �إال ما يبقى من النفاق الذي
يت�سرت �أهله هذا �شيء �آخر� ،أما الأمور الظاهرة تختفي وهلل احلمد .
وتتقي اهلل يف طلب العلم  ،ويف ن�رشه يف الدعوة �إىل اهلل  ،يف الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،تخل�ص هلل تتقيه وتخل�ص له  .عليكم بالعلم ،
عليكم بالعلم  ،العلم الذي جاء به ☺  :كتاب اهلل  ،و�سنة ر�سوله  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -بفهم ال�سلف ال�صالح ).
�إىل هنا نكتفي بهذا القدر من النقوالت التي تبني جهود ال�شيخ ربيع بن
هادي املدخلي -حفظه اهلل  -يف حماربة الغلو يف التبديع  ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل
�أن يغفر لنا ما ق َّدمنا وما � َّأخرنا ،و�أن يثبِّت �أقدامنا على ال�رصاط امل�ستقيم يف
الدنيا والآخرة ،و�أن يرزقنا الإخال�ص وال�سداد والعدل ،واحلمد هلل رب
العاملني ،و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني. .

***
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�شكر خا�ص
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