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E

اأنف�سنا  �رشور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره  ون�ستعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإن 
له،  هادي  فال  يُ�سلل  ومن  له  م�سل  فال  اهلل  يهده  من   ، اأعمالنا  و�سيئات 
عبده  حممداً  اأن  واأ�سهد   ، له  �رشيك  ال  وحده  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  واأ�سهد 

ور�سوله ☺ ، اأما بعد :

هادي  بن  ربيع  لل�سيخ  الرتجمة  اإىل  بحاجة  ل�ست  الر�سالة  هذه  ففي 
العلماء  كبار  عليه  اأثنى  اأن  بعد  عليه  الثناء  اأو  اهلل-  -حفظه  املدخليى 
املعا�رشين، وقد ُعِرف ال�سيخ عند القا�سي والداين ال�سيما اأهل البدع على 

�ستى اأ�سنافهم ودرجاتهم حيث كان �سجى يف حلوقهم !

ال�سفوف بني  اأنه كان �سبباً يف متايز  ال�سيخ ربيع -حفظه اهلل-  ويكفي 
وجه  وعلى   ، واالأماكن  البلدان  من  كثري  يف  البدعة  اأهل  وبني  ال�سنة  اأهل 
اأن  بعد   ، وال�رشوريني  والتبليغ  كاالإخوان  البدعية  اجلماعات  اخل�سو�ص 
ك�سف مناهجهم وعقائدهم املخالفة للكتاب وال�سنة ، ولل�سيخ يف م�سريته 
الطويلة  وفقه اهلل  ردود كثرية على اأهل البدع، وم�سادمات مع اأهل الزيغ ، 

و�رشاع �رش�ص يف ك�سف بالياهم .

من ذلك ما كتبه يف ك�سف اأخطاء وانحرافات �سيد قطب ، التي انت�رشت 
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لدى ال�سباب منذ ع�رشات ال�سنني فا�ستفاد من هذا التو�سيح والبيان اجلم 
االنحراف  من  كثري  عليها  ترتب  �سالالت  من  فيها  ملا  وتنبهوا   ، الغفري 

والتكفري لدى �سباب ال�سحوة .

وكذلك له رد ماتع على حممد الغزايل با�سم : ) ك�سف موقف الغزايل 
من ال�سنة واأهلها ( ، وله اأي�ساً 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�سيخ - حفظه اهلل- اأن هذا التاأ�سيل يخالف الكتاب وال�سنة والتي 
تن�ص على االجتماع واالئتالف ، وبني اأن االختالف يف الظاهر �سيوؤدي اإىل 
االختالف يف الباطن ، فكيف اإذا كان هذا االختالف يف الظاهر هو نتيجة 
الكتاب  العقيدة واملنهج ، ثم و�سح وجوب االجتماع على  االختالف يف 

وال�سنة والتم�سك بالعقيدة ال�سلفية .

كذلك لل�سيخ - حفظه اهلل- رد جميل على �سلمان العودة يف كتاب: 
التفريق  �سلمان  فيه حماولة  ، رد  الناجية  املن�سورة  الطائفة  اأهل احلديث هم 
بني الطائفة املن�سورة والفرقة الناجية مبا مل ي�سبقه اإليه اأحد ، وبني ف�ساد هذا 

التفريق وما يرتتب عليه من اآثار�سيئة.

املاأربي  احل�سن  اأبي  على  كثرية  ردود  اأي�ساً  اهلل-  -حفظه  ولل�سيخ 
زالته  من  والعديد   ، املنحرفني  مع  وت�ساهالته  الفا�سدة  تاأ�سيالته  ك�سف 
واأخطائه ، وله اأي�ساً  حفظه اهلل  رد علمي موؤ�سل على ) املليباري ( وعلى 

حزبٍي اآخر مت�سرت .
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وكذلك له رد رائع على ال�سيخ بكر اأبو زيد -  - يف كتاب : 
احلد الفا�سل بني احلق والباطل ، اأجاد فيه واأفاد .

وله اأي�ساً العديد من الردود على اأهل الغلو والتطرف كاحلداد وبا�سميل 
وفوزي االأثري وغريهم ، كما اأن لل�سيخ ربيع - حفظه اهلل-  موؤلفات عديدة 
اهلل  اإىل  الدعوة  يف  االأنبياء  منهج   (  : النافع  كتابه  منها   ، ال�سنة  العقيدة  يف 
الرجال والكتب  ال�سنة يف نقد  اأهل  ( ، وكتابه  ) منهج  العقل  فيه احلكمة 

والطوائف ( وهو كتاب منهجي ال ي�ستغني عنه طالب علم يف هذ الع�رش .

ترتيب �سحيحه ( وكتاب  االإمام م�سلم يف  ) منهج  اأي�ساً كتاب  وله 
والدار  م�سلم  االإمامني  بني   ( وكتاب   ،  ) ال�سالح  ابن  على  النكت   (
وحتقيق   ،  ) اجلامع  لل�سحيح  املدخل   ( كتاب  على  حتقيق  وله   ،  ) قطني 

.--  تيمية ابن  االإ�سالم  ل�سيخ   ) والو�سيلة  التو�سل   (

واالجتماع  والعقيدة  ال�سنة  على  احلث  يف  واأ�رشطة  ر�سائل  اأي�ساً  وله 
واالئتالف ونبذ الفرقة والتع�سب ... الخ .

و�سوف اأجمع  اإن �ساء اهلل  كتاباً يف جهود ال�سيخ ربيع بن هادي - حفظه اهلل-  
يف الرد على الفكر التغريبي يف املجتمعات االإ�سالمية ، وكذلك كالمه يف االأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر ويف اجلهاد واالأخالق والرب و�سلة الرحم ... الخ .

االإي�ساح   ( من  مزيد  عن  عبارة  فهي  الر�سالة  هذه  مو�سوع  اأما 
الذي   ) التبديع  يف  الغلو  حماربة  يف  اهلل-   -حفظه  ربيع  ال�سيخ  جلهود 
وقع فيه احلدادية، وقد �ساء اهلل - عز وجل - اأن اأكتب يف الدفاع عن 
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الل�سان  �سليط  كتب  عندما  هـ   1417 عام  اهلل-  ربيع-حفظه  ال�سيخ 
ال�سيخ  اإىل  ون�سب  والتطرف،  بالغلو  ربيع  ال�سيخ  اتهام  يف  )ال�سايجي( 
باالأدلة  وبينت  ربيع  ال�سيخ  عن  فدافعت   ، وغلوهم  هوؤالء  باليا  كل 
ب�سدة . اإنه يحاربه  بل   ، الغلو  بريئاً فقط  من  لي�ص  ال�سيخ  اأن  الوا�سحة 

عـــن  الــدفاع  يف  اأخـــرى  مـــرة  اأكتــب  نفـ�سـي  اأجــد  واليــوم 
جهود  له  لي�ص  باأنه  اليوم  البع�ص  اتهمه  مما   ، اهلل-  -حفظه  ربيع  ال�سيخ 
االآونة  يف  ظهرت  والتي  ال�سلفيني  بني  والهجر  التبديع  ظاهرة  عالج  يف 
 ، الظاهرة  لتلك  تاأييده  اأو  �سكوته  ب�سبب  ح�سلت  الفنت  واأن  االأخرية، 
ففي هذه الر�سالة املخت�رشة دليل بني اأن ال�سيخ يحارب الغلو يف التبديع 
على  احلث  يف  كثرياً  كالماً  له  واأن  ال�سلفيني  اإ�سقاط  يف  واال�ستعجال 

ال�سلفيني. بني  واالئتالف  االجتماع 
هادي  بن  ربيع  ال�سيخ  كالم  من  مقتطفات  عن  عبارة  هذه  فالر�سالة 
اأراد  ملن  كفاية  فيها  ولكن  كالمه  كل  اأذكر  ومل  اهلل-  -حفظه  املدخلي 
اإي�ساح  اأمور ، منها :  احلق ، والهدف من هذه الر�سالة يتلخ�ص يف عدة 
والتحذير،  الهجر  يف  الغلو  معاجلة  يف  اهلل-  -حفظه  ربيع  ال�سيخ  دور 

. الدعوة  اأمور  بالو�سطية يف  اهلل-  ال�سيخ -حفظه  وعناية 
العكر،  املاء  يف  ي�سطادون  الذين  االأهواء  اأهل  على  احلجة  اإقامة 
راأ�سهم  وعلى  بال�سلفيني  والتطرف  الت�سدد  �سمة  يل�سقوا  اأن  فيحاولون 
وت�سويه   ، احلق  املنهج  من  التنفري  يف  اإمعاناً  اهلل-  -حفظه  ربيع  ال�سيخ 
هذا  خالل  من  وحما�رشتها  ال�سلفية  الدعوة  وحرب  النا�سعة،  �سورته 
الت�سويه املُنَفر ، وقد جنحوا ولالأ�سف بع�ص ال�سئ من خالل ت�رشع البع�ص 
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واإ�سقاطهم  وامل�سايخ  ال�سلفيني  العلم  طلبة  يف  والطعن  والهجر  بالتبديع 
اأ�سعف الدعوة . اأو اجتهاد ي�سوغ اخلالف فيه ، مما  ملجرد خطاأ 

وما  اهلل-  -حفظه  ربيع  ال�سيخ  بن�سائح  االأخذ  على  ال�سباب  حث 
اأي�ساً  ، وحثهم  والدعوة  والهجر  التبديع  باب  مهمة يف  قواعد  من  قعده 
والتاأين  وال�سرب  اخللق  بح�سن  االلتزام  يف  القيمة  بن�سائحه  االأخذ  على 

. واملفا�سد  امل�سالح  مبداأ  ومراعاة 

وقد تعمدُت اأن تكون هذه الر�سالة خمت�رشة لكي ت�سهل قراءتها ، وهي 
دون  فقط  اهلل-  -حفظه  ربيع  ال�سيخ  كالم  من  خمت�رشة  فقرات  عن  عبارة 

تعليق اأو �رشح الأنها ال حتتاج اإىل مزيد بيان .

ال�سف  داخل  التبديع  ظاهرة  يف  كالمنا  اأن  واأوؤكد  اأعيد   .. واأخرياً    
وحماربة  بال�سلفية  ُعِرف  ممن  التبديع  ي�ستحق  ال  من  تبديع  مبعني  ال�سلفي، 
فهوؤالء   ، اأ�سنافهم  �ستى  على  وحزبيني  و�رشوريني  اإخوان  من  البدع  اأهل 
متايز  ، والبد من  اأخطائهم وانحرافاتهم  تبديعهم وهجرهم وك�سف  ينبغي 
ال�سفوف فيما بيننا وبينهم ، اأما ال�سلفي الذي وقع يف خطاأ فينبغي الرتيث 
يف اأمره مع التجرد للحق وتقدميه على كل اأحد واالنتباه اإىل اأمرا�ص القلوب 
والتزعم  للت�سدر  وحب  ُعجب  من   ، اخلفية  و�سهواتها  النفو�ص  وغوائل 
والوفاء  النبيلة  باالأخالق  التحلي  وكذلك  اأكرثه  وما  االأقران  وح�سد 
مع   ، حقيقيًة  �سادقًة  حمبًة  لالآخرين  الن�سيحة  وحب  وامل�سورة  والتوؤدة 
اأمر وقول ، واخلوف من موقف العر�ص  مراقبة اهلل -جل جالله- يف كل 
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بني يديه يوم ال ينفع مال وال بنون ، واخل�سية من ظلم امل�سلم الغافل واالأخ 
التبديع  به  ي�ستحق  يقع يف �سالل  مل  الذي   ، العلم  طالب  �سيما  ال  ال�سلفي 

اأوالتحذير منه )1( .

كمــا  اأبـــداً  اأحــداً  لنــا  يبق  مل  اأخطـــاأ  مــن  كــل  اأ�ســقــطــنــا  ولـــو 
فنحن بحاجة   ، الع�سمة  يدعي  اأحد  ، فال  ال�سيخ ربيع -حفظه اهلل-  قال 
ملن  والوفاء   ، االجتماع  اأ�سل  ومراعاة  بيننا  فيما  والرتاحم  التاآلف  اإىل 
ال�سلفي  الأن   ، ت�ساهل  اأو  متيع  دون  ال�سلفية  والدعوة  اخلري  يف  �سابقة  له 
الوقوع  من  يخ�سى  كما  الغلو  يف  الوقوع  من  يخ�سى  الذي  هو  احلقيقي 
�سواء  اإىل  الهادي  واهلل  ؛  تفريط  وال  اإفراط  فال   ، والت�ساهل  التميع  يف 

ال�رشاط . 

*  *  *

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

هنا وهناك يف  تعبت كثرياً وكثرياً  ) ولقد   : اهلل-  ال�سيخ -حفظه  قال 
العواقب ، وال يراعي امل�سالح واملفا�سد ،  اآثار كالم من ال ينظر يف  معاجلة 
وال ي�ستخدم الرفق واحلكمة ، تلكم االأمور واالأ�سول العظيمة التي يجب 
اأن كل من يدرك  اإال بها . ومع االأ�سف  مراعاتها ، وال تقوم للدعوة قائمة 
حجم هذه املع�سلة وين�رش هذه املعاجلات امل�رشوعة، يرمى بالتمييع واأحزاب 

التمييع (. جمموع كتب ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي ]137/9[

وقال -حفظه اهلل- : ) واأدعوك اإىل ال�سعي يف جمع الكلمة ومنها القيام 
ويرميهم  فيهم،  يطعن  ملن  والت�سدي  اإخوانك  على  الثناء  ومنها  �سلف،  مبا 
على  جنى  قد  ال�سنف  هذا  الأن  التمييع،  اأحزاب  باأنهم  وي�سفهم  بالتمييع، 
اهلل  اأ�ساأل  النا�ص،  اأعني  واأهلها جناية كبرية و�سوهوهم يف  ال�سلفية  الدعوة 
العظيم رب العر�ص العظيم اأن يوفقك لتحقيق هذه املطالب اإنه �سميع جُميب، 

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ( . ]146/9[

على  االأحكام  اإ�سدار  اإن   : اأقول  واأخرياً   (  : اهلل-  -حفظه  وقال 
اأ�سخا�ص ينتمون اإىل املنهج ال�سلفي واأ�سواتهم تدوي باأنهم هم ال�سلفيون 
بدون بيان اأ�سباب وبدون حجج وبراهني قد �سبب اأ�رشاراً عظيمة وفرقة 

كبرية يف كل البلدان ( . ]158/9[

وقال -حفظه اهلل- : ) واأرجو املبادرة باالإجابة مل�سي�ص احلاجة اإليها، 
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والقيل  االختالف  فرقهم  الذين  ال�سلفي  ال�سباب  مفهوم  ت�سحيح  ومنها 
ال�سلف من بع�ص  الدقيق مبنهج  اأ�سباب ذلك عدم االن�سباط  والقال ومن 

النا�ص اإما بت�سدد زائد واإما بت�ساهل �سار ( . ]159/9[

قال -حفظه اهلل-: ) اإن ال�سدة التي ن�ساأت هذه االأيام لي�ست من ال�سلفية 
ال�سنة بحق ،  اإىل نحور دعاة  اأنها �سارت �سهاماً م�سددة  يف �سيء والدليل 
اإ�سقاط هوؤالء الدعاة واإبعادهم عن �ساحة الدعوة بحجة  وي�سعى اأهلها اإىل 
اأنهم مُمَيعون، وهي حجة اإبلي�سية كاذبة ظاملة ، ف�ساروا بهذا االأ�سلوب اأكرب 
عون خل�سوم ال�سنة واأهلها على ال�سلفية واأهلها، فانتبه لالأالعيب واملكايد 
والد�سائ�ص التي ي�ستخدمها خ�سوم ال�سنة وال�سيما يف هذا الع�رش . ]163/9[

          وملا تكلم عن امل�سالح واملفا�سد ودلل على م�رشوعيتها قال :

اإىل  التفات  اأي  فيها  لي�ص  ت�رشعات ومبادرات  من  امل�ستكى  اهلل  واإىل   (
هذه االأمور العظيمة ، فاأذاقت الدعوة ال�سلفية االأ مرين ، واأوقعتها يف غربة 

وكربة ( ]136/9[

وقال -حفظه اهلل- : ) فواهلل ؛ ما انت�رشت الدعوة ال�سلفية يف هذا الع�رش 
القريب  ويف غريه  اإال على اأيدي اأُنا�ص علماء ُحكماء ُحلماء يتمثلون منهج 
الر�سول ☺ ويطبقونه قدر اال�ستطاعة ، فنفع اهلل بهم ، وانت�رشت الدعوة 

ال�سلفية يف اأقطار الدنيا ، باأخالقهم وعلمهم وحكمتهم ...

ويف هذه االأيام ! نرى اأن الدعوة ال�سلفية ترتاجع وتتقل�ص ، وما ذلك 
�سيء،  قبل كل    ☺ الر�سول  بل حكمة   ، فقدت حكمة هوؤالء  الأنها  اإال 
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وحلمه ورحمته واأخالقه ورفقه ولينه ☺ ... اإىل اأن قال : ) يلزمهم على 
هذا الت�سدد العنيف املهلك الذي اأهلك الدعوة ال�سلفية ، يلزمهم اأن يكون 
مُمَيعاً  يكون  اأن   ، واللني  واحلكمة  الرفق  اإىل  يدعو  الذي   ، نف�سه  الر�سول 

كذلك ، ن�ستغفر اهلل .

واهلل ؛ ال يريدون هذا وال يق�سدونه ! ولكن ال يدركون ، فعليهم من 
االآن  اأن يدركوا ماذا يرتتب على هذه االأحكام (. ]474/1[

االإحن  اإىل  توؤدي  التي  االأ�سباب  اجتنبوا   ( اهلل-:  وقال-حفظه 
�سادت  الأنها   ، االأ�سياء  هذه  عن  ابتعدوا  والتنافر،  والفرقة   ، والبغ�ساء 
هذه االأيام على اأيدي اأنا�ص يعلم اهلل حالهم ومقا�سدهم؛ �سادت وكرثت، 
ومزقت ال�سباب يف هذا البلد – �سواء يف اجلامعة وغريها – اأو يف �سائر 
اأهلها  لي�ص من  اإىل اهلل من  الدعوة  اإىل �ساحة  ؟! الأنه نزل  مِلَ   . الدنيا  اأقطار 
اأو�ساط  يف  د�سوا  االأعداُء  يكون  اأن  يجوز  – وقد  فهماً  وال  علماً  – ال 
حقاً  وارد  بل   ، اأبداً  بعيد  غري  اأمر  وهذا  ويفرقهم  ميزقهم  من  ال�سلفيني 
من  �سيء  بينكم  واإذا ح�سل   ، االأخوة  على  فاحر�سوا  فيكم؛  اهلل  – بارك 
النفرة، فتنا�سوا املا�سي واأخرجوا �سفحات بي�ساء جديدة االآن (. ]481/1[

          ووجه لل�سيخ �سوؤال جاء فيه : ) .. وهل يف �سفوف ال�سلفيني دعاة 
يرمون كل �سخ�ص بالتمييع ملجرد اخلطاأ ؛ ونرجوا منكم التمثيل ؟ (

    فاأجاب ال�سيخ – حفظه اهلل – فقال : ) ال داعي للتمثيل ، ولكن هذا 
 ، متاماً  تعرفونه   ، لكم  ملمو�ص  اأمر موجود  هذا   ! تعرفونه  واأنتم   ، موجود 
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ال�سك اأنه موجود ؛ ون�ساأل اهلل اأن يق�سي على هذه الفتنة ؛ فاإنها واهلل اأ�رشت 
بالدعوة ال�سلفية كثرياً ، ال هنا فقط بل يف الدنيا كلها ! فهذا مذهب جديد ال 
يعرفه اأهل ال�سنة : رمي اأهل  ال�سنة باأنهم مُمَيعون – يعني ! مبتدعة – وتق�سد 

اأهل ال�سنة بالذات (. ]487/1[

الدعوة  فاإن   ! فرحني  االأعداء  اإىل  وانظروا   (  : اهلل-  وقال-حفظه 
ال�سلفية توقفت، و�رُشِبت يا اإخوان فاتقوا اهلل يف اأنف�سكم ، واتقوا اهلل يف 
هذه الدعوة ؛ وابذلوا االأ�سباب التي متحوا هذه االأباطيل والفنت – بارك 
اهلل فيكم – وحياكم اهلل ، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته (. ]491/1[

وقال : ) اأنا اأظن  االآن  اأن كثرياً من ال�سلفيني اإذا مر�ص اأخوه اأو اأ�سابته 
م�سيبة يفرح بذلك وال يتاأمل ! ملاذا ؟! لكرثة الفنت التي انت�رشت فيهم ون�رشها 

اأهل االأهواء (. ]297/4[

والتمزق  التفرق  هذا  مثل  عرفنا  ما  نحن   (  : اهلل-  وقال-حفظه 
العامل ما مر مثلها،  ال�سلفية وال�سلفيني يف  التي تكتنف  الفتنة االآن  واهلل، 
الأن الروؤو�ص كرثت ، وحب الزعامة انت�رش  مع االأ�سف  واملد�سو�سون 
من  فاحذروا  مذر،  �سذر  ال�سلفيني  فمزقوا   ، كرث  ال�سلفيني  �سفوف  بني 
كاجل�سد  كونوا  بينكم،  فيما  ،وتاآخوا  املفرقني  لهوؤالء  وتنبهوا  الفرقة 

الواحد (. ]297/4[

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

قال -حفظه اهلل - :  ثم اأنبهكم – يا اإخوة – اإىل اأمرين :

اأواًل : التاآخي بني اأهل ال�سنة جميعاً، فيا اأيها ال�سلفيون ، بثُّوا فيما   
اأن  ☺ من  اإليه ر�سول اهلل  بينكم روح املودة واالأخوة ، وحققوا ما نبهنا 
اإذا  الواحد  كاجل�سد   « واأنهم:   )1(  » بع�ساً  بع�سه  ي�سد  كالبنيان   « املوؤمنني 

ا�ستكى منه ع�سٌو ، تداعى له �سائر اجل�سد باحُلمى وال�سهر « )2(.

�رش  واهلل  فاإنها   ، الُفرقة  عوامل  عن  ابتعدوا   : اإخوة  يا  هكذا  كونوا 
خطري ، وداء وبيل.

ثانياً : اجتنبوا االأ�سباب التي توؤدي اإىل ال�سحن، والبغ�ساء ، والفرقة   
والتنافر، ابتعدوا عن هذه االأ�سياء (.]484/1[

ال�سلفية،  الدعوة  اأهلكت  ال�سدة  اأن  راأينا  ) وقد  وقال-حفظه اهلل- : 
ومزقت اأهلها ، فماذا ن�سنع؟! فقلت : يا اإخوة ، ملا نرى النريان ت�ستعل؛ 
اأنرتكها تزيد ا�ستعااًل ؟! اأم ناأتي بهذه االأمور التي �ستطفئ تلكم احلرائق؟! 
ركزت  لكن  اليوم،  قبل  من  اأقولها  واجبي-واأنا  –وهذا  ا�سطررت  فاأنا 
 ، بالرفق  عليكم   ! اأقول  ؛  البالء  هذا  وراأينا  العداء،  هذا  راأينا  ملا  عليها 

.  1(   اأخرجه البخاري ) 481 ( وم�سلم ) 2585 ( من حديث اأبي مو�سى(
.  2(   اأخرجه البخاري ) 6011 ( وم�سلم ) 2586 ( من حديث النعمان بن ب�سري(
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ال�سدة  هذه  فاإن   ، بالرتاحم  عليكم   ، بالتاآخي  عليكم   ، باللني  عليكم 
موجهة اإىل اأهل ال�سنة اأنف�سهم ، اإذ قد تركوا اأهل البدع ، واجتهوا اإىل اأهل 
فاإياكم   ، ظاملة  باطلة  واأحكام  وتخللها طعن   ، املهلكة  ال�سدة  بهذه  ال�سنة 
ثم اإياكم اأن ت�سلكوا هذا امل�سلك الذي يهلككم ، ويهلك الدعوة ال�سلفية 

ويهلك اأهلها ( .]475/1[

يجتنبوا  باأن   : خا�سة  ال�سلفي  ال�سباب  واأو�سي   (  : اهلل-  وقال-حفظه 
االأ�سباب التي تثري االأ�سغان واالختالف والتفرق ، واالأمور التي اأبغ�سها اهلل 
وحذر منها، وحذر منها الر�سول ☺ ، وال�سحابة الكرام وال�سلف ال�سالح ، 

واأن يجتهدوا يف اإ�ساعة اأ�سباب املودة واالإخو ة فيما بينهم ( . ]484/1[

*  *  *
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َلفّي الذي وقع في خطأ قواعد في التعامل مع السَّ

قال  -حفظه اهلل- : ) واأ ما اإن�سان متم�سك بال�سنة، ورافع رايتها ، اإذا 
منهج  فهو   ، هذا  بخالف  مذهب  اأما  العذر.  له  والتم�سنا  خطاأه  بينا  اأخطاأ 

ومذهب الهمج واالأوغاد ومذهب اخلوارج: يخطئ ي�سقط ( . ]533/9[

وقال : ) واأنا اأعرف اأنكم ل�ستم مع�سومني ، ولي�ص العلماء مبع�سومني، 
قد نخطئ ؛ اللهم اإذا دخل يف رف�ص اأو يف اعتزال ، اأو يف جتهم ، اأو حتزب من 
احلزبيات املوجودة ، فاإن هذا هو املنبوذ  ؛ اأما ال�سلفي : الذي يوايل ال�سلفيني، 
ويُحب املنهج ال�سلفي – بارك اهلل فيكم - ويكره االأحزاب ويكره البدع 
به ، وما نرتكه ، ولكن نن�سحه ، وننت�سله ون�سرب  فاإن هذا نرتفق  واأهلها ، 
عليه ، ونعاجله ، بارك اهلل فيكم ؛ اأما اأن يقال : من اأخطاأ هلك ! فعلى هذا – 
فلن يبقى اأحد ! وِلهذا ؛ فرتى هوؤالء ملا فرغوا من ال�سباب ؛ بدءوا بالعلماء 

ي�سقطونهم ؛ فهذا منهج االإخوان امل�سلمني..( . ]483/1[

وقال-حفظه اهلل-   : ) الذي يق�رش ما ينبغي اأن ن�سقطه اأو نهلكه ، والذي 
يخطئ منا ال نهلكه ، بارك اهلل فيكم – ولكن نعاجله باللطف واحلكمة ، ونوجه 
له املحبة واملودة و�سائر االأخالق ال�ساحلة ، مع الدعوة ال�سحيحة حتى يئوب، 

واإن بقي فيه �سعف فال ن�ستعجل عليه ، واإال واهلل ما يبقى اأحد ما يبقى اأحد !

فبع�ص النا�ص االآن يطاردون ال�سلفيني حتى و�سلوا اإىل العلماء، و�سموهم 
مُمَيعني! واالآن ما بقي يف ال�ساحة عامل تقريباً اإال ُطعن به وفيه ! وهذه طبعاً هي 

طريقة االإخوان امل�سلمني ، وطريقة اأهل البدع ... ( . ]482/1[
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وقال ال�سيخ -حفظه اهلل - : ) منهج اأهل ال�سنة واجلماعة ؛ لي�ص كل 
من وقع يف بدعة ي�سمى مبتدعاً ، يقول ابن تيمية -  - : لي�ص كل 
من وقع يف بدعة يكون مبتدعاً ، فاإن كثرياً من االأئمة من اخللف وال�سلف 
وقعوا يف بدعة من حيث ال ي�سعرون ، اإما ب�سبب حديث �سعيف يحتجون 
فيه ، واإما باأنهم فهموا فهماً خاطئاً لن�ص القراآن اأو لن�ص ال�سنة ، واإما بقيا�ص 
�سعيف اأو �سيء من هذا . فمثل هوؤالء يف االأمور اخلفية يكون له فيها م�ستند 
يرى اأنه �رشعي، هذا ال يبد ع ، لكن الذي يقول بخلق القراآن وا�سح مبتدع، 
الذي يقول بالقدر بدعة كربى مبتدع ، الذي يقول بالرف�ص مبتدع ، االأمور 
اأما االأمور اخلفية يقع فيها االإن�سان من حيث ال ي�سعر وهو يريد   ، الكبرية 
ال�سنة قا�سداً لها داعياً اإليها ، هذا ال يبدع ؛ فاإن كثرياً من االأئمة قد وقعوا يف 
�سيء من هذا فال يبدعون ، فهذا هو القول الف�سل ؛ اأما احلدادية  ال ، كل من 

وقع يف بدعة مبتدع ، وهم واقعون يف بدع كثرية ( .  ]208/15[

        ووجه لل�سيخ �سوؤال : هل كل من وقع يف بدعة مبتدع ؟

اإن كانت ظاهرة وا�سحة كالقول بخلق  ) من وقع يف بدعة   : فاأجاب 
القراآن اأو دعا غري اهلل اأو الذبح لغري اهلل اأو �سيء من هذه االأمور الوا�سحة، 
فهذا يبدع بالبدعة الوا�سحة ؛ واإذا كانت البدعة من االأمور اخلفية ، وقع 
فيها من يتحرى احلق خطاأ منه ، فهذا ال يبدع ابتداء ، واإمنا ين�سح وينب له 

خطاأه ، واإذا اأ�رش عليها يبدع حينئٍذ .
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يقول ابن تيمية -  - : " كثري من علماء ال�سلف واخللف وقعوا 
اأنهم  اأو   ، اإىل حديث �سعيف  ا�ستندوا  اإما   ، يف بدع من حيث ال ي�سعرون 

فهموا من الن�سو�ص غري مراد اهلل تبارك وتعاىل – اأو اأنهم اجتهدوا "

فاإذا ُعرف من عامل فا�سل يحارب البدع ويدعو اإىل ال�سنة ، وعرفوا 
االأ�سباب يف �سيء  ب�سبب من  فوقع  البدع  �سدقه واإخال�سه وحتذيره من 
، واإال  ال�سحيح  القول  تبديعه ، هذا هو  اإىل  ن�سارع  البدع اخلفية فال  من 
اأئمة  من  اأحد  �سلم  ملا  مبتدع  اأنه  بدعة  يف  وقع  من  كل  على  حكمنا  لو 

االإ�سالم ف�ساًل عن غريهم ( . ]159/14[

ورعهم  قل  الذين  املُبدعني  على  النا�ص  اأ�سد  من  ال�سيخ  جند  ولهذا 
وت�ساهلوا بتبديع ال�سلفيني واإخراجهم من ال�سلفية الأدنى �سبهة .

قال -حفظه اهلل-  : ) فاأنا من اأبعد النا�ص عن التكفري ، بل من اأ�سد النا�ص 
على املكفرين واملبدعني، وهذه كتبي واأ�رشطتي مبثوثة يف النا�ص ، وما هذه 
املعارك التي تقومون بها اإال من اأجل اأنا زجرناكم عن التبديع الظامل والتاأ�سيل 

الفا�سد ( . ]394/9[

وقال يف رده على با�سميل : ) .. فلحما�سك ال�سديد للمنهج احلدادي 
 ، واملفا�سد  امل�سالح  يف  وخا�سة   ، والقواعد  االأدلة  ترد  كنت  التبديع  يف 
فتقول هذه طريقة االإخوان امل�سلمني ، واحلداد �ساكت ، واأنت تتوىل اجلدال 

واللجاج ( . ]510/9[
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والنووي  حجر  ابن  يبدع  فيمن  راأيه  عن  �ساأله  ملن  جوابه  يف  وقال 
اأهل  – ُد�ست على  اأعلم  – واهلل  فرقة  ) طبعاً هذه  رحمهما اهلل: اجلواب 
كاأنها من  البدعة  ت�سنف  البدع �سارت  باحلما�ص �سد  ، وتظاهرت  ال�سنة 
وتفريق  ال�سلفيني  تبديع  الفتنة  هذه  من  مغزاهم  وكان  الكفر،  اأنواع  اأ�سد 
والنووي  ابن حجر  اإال   ، ال�سلفيني  به  يفرقون  �سيئاً  فما وجدوا  �سفوفهم 

اأبو حنيفة وال�سوكاين ... 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�سيخ -حفظه اهلل - : ) .. اأما ق�سية الرتحم ؛ فال�سلف يرون ال�سالة 
على اأهل القبلة جميعاً، ما داموا من اأهل القبلة ، وي�سلون اإىل هذه القبلة، 
هذا كثري وموجود يف كتب ال�سلف، وال�سالة والرتحم عليه، لكن اإذا كان 
هناك اإمام متبع فله اأال ي�سلي على املبتدع حتى يعرف النا�ص حقارة البدعة، 
واأما �سائر النا�ص فلهم اأن ي�سلوا على هذه املبتدع ، بل يجب عليهم ؛ الأنه 
من فرو�ص الكفايات اأن ي�سلوا على هذا امل�سلم ولو كان مبتدعاً ، ولهم اأن 
يرتحموا عليه ، واإذا كان هناك اإن�سان متبع ويريد اأن يوؤدبه فال يرتحم عليه، 

ولكن ال يُحرم الرتحم وال مينع منه ( .]320/15[

وملا قال احلداد : ) واأما اخلوارج فقبح اهلل اأمرهم فاحذرهم وحذر منهم 
من لقيت، فو اهلل اإنهم ل�رشار اخللق كما و�سفهم ر�سول اهلل ☺ وغريهم 
من اأهل البدع ال ينفعهم جهاد وال غريه حتى يتوبوا من بدعهم ويرجعوا اإىل 

ال�سنة (.

قال ال�سيخ ربيع -حفظه اهلل - : ) ونحن ن�سفهم مبا و�سفهم به ر�سول 
داٍع  كل  ومن  البدع  كل  من  نحذر  بل  منهم  ونُحذر  ونْحَذرهم   ☺ اهلل 
اإليها، ولكن من اأين لك اأن اأهل البدع ال ينفعهم جهاد وال عمل وال �سالة 
وزكاة و�سوم وحج وعمرة و�سلة رحم وبذل املال والنف�ص يف اجلهاد حتى 

يتوبوا بهذا التعميم واالإطالق ، ومن فهم هذا من اأئمة االإ�سالم !!
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البدعة  اأما   ، الطاعة  معه  تنفع  وال  العمل،  يحبط  الذي  هو  الكفر  اإن 
�سائر  ولكنها ال حتبط   ، منه  تقبل  ترد وال  التي  فاإنها هي   ، فلي�ست كذلك 

عمله ما دام م�سلماً مل يخرج عن دائرة االإميان واالإ�سالم .

اجلاهلة  النظرة  بهذه  اخلوارج  بركب  التحقت  قد  اأنك  تعلم  اأال 
الغالية  النظرة  فبهذه   ، ال�سالح  ال�سلف  وملنهج  وال�سنة  للكتاب  امل�سادمة 
الذنوب  اإىل  النظرة  يف  والغلو  الظلم  وبهذا   ، النا�ص  �رشار  اخلوارج  �سار 

�ساروا خوارج (. ]240/10[

        و�ُسئل : هل يجوز الرتحم على اأهل البدع ؟

الرتحم عليه، وهذا  فاإنه يجوز   ، البدع  اأهل  الرتحم على  اأما   (  : فقال 
�سيء عليه ال�سلف ال�سالح ومنهم اأحمد بن حنبل ، ودل على ذلك ن�سو�ص 

من كتاب اهلل- تبارك وتعاىل – و�سنة ر�سول اهلل ☺ ( . ]159/14[

*  *  *
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وســطــيـــة الــشــيــخ فــي قــضــيــة الـــهــجـــر

�ُسِئل ال�سيخ -حفظه اهلل - : ) هل يجوز هجر من يُ�سلم على اأهل البدع 
باأنهم  اإقراره  مع  امل�سلمني واحلركيني والتكفرييني ويجال�سهم  االإخوان  من 

مبتدعة ، ويزهد النا�ص يف علم اجلرح والتعديل ؟ (

قال -حفظه اهلل-  : ) كيف يجال�سهم ؟! هل ال�سلفيون يجال�سون اأهل 
البدع ؟ فاإذا ُوجد �سلفي قوي ي�ستطيع اأن يبلغ دعوة اهلل يف اأهل البدع ويف 
االأحزاب – باحلجة والربهان – ويوؤثر فيهم وال يوؤثرون فيه ، فهذا واجبه اأن 
يختلط بهوؤالء ويدعوهم ؛ ال الأجل اأكل، وال الأجل �رشب وال مداهنة ، وال 
�سيء من اأمور الدنيا وال اإقرار على باطل ، اإمنا يح�سلهم يف امل�ساجد فيدعوهم، 

ويح�سلهم يف االأ�سواق فيدعوهم ، ويركب معه يف �سيارة فيدعوه ، ...

واجبه ؛ تبليغ دعوة اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة ، فهذا : اإذا جل�ص يف 
بيته بحجة هجران اأهل البدع ! فهذا َموت الدعوة !! فمثاًل : اإن�سان جاهل 
من  ينجو  اأن  ينبغي  فهذا   ! اأخذته  �سبهة  اأدنى  �سمع  اإذا  ال�سخ�سية  �سعيف 
اأهل ال�سبه والبدع ، ويبتعد عنهم ، ال يجال�سهم ، ولكن اإذا امتحنك اإن�سان 

و�سلم عليك فقل : وعليك ال�سالم.

لكن ؛ اأن جتال�سهم و تاآكلهم ، وت�ساحكهم وجتل�ص اإليهم ، فاأنت يف هذا 
خمطئ ، الن ما فعلته خمالف للمنهج ال�سلفي ، وخمالف لل�سنة .
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  االآن : اأنا ربيع مثاًل ، ال اأرى مبتدعاً اإال واأفر منه ! وما اأدري كيف !! 
فالن وفالن وفالن من طالب العلم ال يرى مبتدعاً اإال وَفر ! ما اإن راآه اأو 
نظر يف وجهه من اأمام البيت اإال ود�ص نف�سه ، اإن راآه يف �سارع هرب اإىل 
�سارع ثان ، هذا لي�ص طريقاً �سلفياً ، فال�سحابة كانوا ينت�رشون بني الكفار 
يف اأقطار العامل ، وين�رشون دين اهلل فيهم – بارك اهلل فيكم – وال�سلفيون– 
واأدخلوا   ، فيهم  البدع واثروا  اأهل  بني  انت�رشوا كذلك  – قد  قبلنا  الذين 

االألوف يف حظرية املنهج ال�سلفي . 

اأقام احلجة ودعا   ، اأو عاملاً  ال�سخ�سية  ، وقوي  قوياً  مناظراً  فمن كان 
هوؤالء باحلكمة واملوعظة احل�سنة و�سرتون اآثار هذا وال�سعيف ؛ ال واهلل ال 
يخالط يف اجلملة ، لكن اإذا امتُحن بال�سالم عليه فلي�سلم ، وال �سيء عليه، 

واإال فما ي�سنع ؟ لكن؛ ال يخالط وال يجال�ص (. ]490/1[

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

�سالحاً  فكان عملهم  بالغرية  اأُنا�ص  تظاهر  فقد   (  : قال -حفظه اهلل - 
يفتك بالدعوة ال�سلفية وباأهلها ، ويغر�ص بينهم العداوة والبغ�ساء ، وهذه 
 – اهلل  اإىل  ، والدعوة  منها  منها والتحذير  االأعمال ونتائجها يجب احلذر 

تبارك وتعاىل – باحلكمة واملوعظة احل�سنة واجلدال بالتي هي اأح�سن ( .

وقال ال�سيخ -حفظه اهلل-  : ) ولعلنا اأدركنا نتائج �سيق العطن وال�سدة 
املهلكة وما �ساكلها ،واأدركنا نتائج ما ي�سمى بالتمييع واملداهنات ، فال هذا 

وال ذالك . بل اإمنا منهج و�سط ر�سيه اهلل لهذه االأمة ومدحها عليه.

ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   زب   : تعاىل  قال 
ڦ  ڦ رب    ] البقرة : 143[

.. فال جفاء يف هذا الدين وال غلو فيه ، كل ذلك حمذور ومنهي عنه 
املنهج  و�سوهت   ، حقاً  وال  �سابقاً  االإ�سالم  �سوهت  وخيمة  عواقب  وله 

ال�سلفي ( . ]490/1[

 ☺ الر�سول  النا�ص من حث  بع�ص  ) ويفهم   وقال -حفظه اهلل- : 
اأهل  من  والتحذير  وال�سنة  بالكتاب  التم�سك  على  ال�سالح  وال�سلف 
ال�سدة والغلظة املطلقة واجلفاء و�سلوك كل طرق  اأنها من  البدع واأهلها 
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كثري  �سيء  منه  جرى  اأنه  اأظن  وهذا  ال�سلفية،  للدعوة  والت�سويه  التنفري 
يف كل بالد االإ�سالم ويف اجلزائر نف�سها ..( .  ]490/1[

املت�سدد  قول  اإىل  ي�سار  باأنه  القول  ي�سح  وال   ( : -حفظه اهلل-  وقال 
اأهل  يعرف عن  اأمر ال  فهذا  �سدته،  قوله الأجل  فيقدم  مت�سدد  الأنه  مطلقاً 
عليه  قامت  الذي  العدل  مع  يتعار�ص  اأمر  وهو  علمي،  ح�سب  ال�سنة 

. ال�سنة  اأهل  اأ�سول  مع  ويتعار�ص  ال�سموات واالأر�ص، 

هوؤالء  الأن  ؛  املتو�سطني  مع  اإال  غالباً  ياأتي  ال  ال�سواب  اأن  اأخال  وما 
ينطلقون من االأناة التي يحبها اهلل، ومن الرفق الذي يحبه اهلل ور�سوله : 

» اإن اهلل رفيق يُحب الرفق يف االأمر كله « )1( .

ن�ساأت  ولهذا   ، بع�سها  اأو  ال�سفات  هذه  يفقدون  قد  واملت�سددون 
م�ساكل عن ال�سدة مثل م�سكلة الغلو، واخلروج ، والتكفري ، والتبديع، 
وحماولة  فيهم  والطعن  بل  العلماء،  ،وخمالفات  براهني  وال  حجج  بغري 
اأمر  امل�سلمني ، وهذا  بلدان  �سابقاً ويجري االآن يف  اإ�سقاطهم كما جرى 

. ظاهر جلي 

النا�ص من  لينفروا   ، بال�سدة  ال�سنة  اأهل  البدع ي�سفون  اأهل   ، نعم   ..
، و�سفهم  بال�سدة  امل�سلمني من ُو�سف  ، مع ذلك يوجد يف علماء  احلق 

البدع. اأهل  ال�سنة ال  اأهل  بذلك 

)1(   اأخرجه البخاري كتاب اال�ستقامة ) 6927 ( وم�سلم حديث رقم ) 2165 (
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يت�سفون  الذين  والفقه  احلديث  اأئمة  من  لالآالف  بالن�سبة  قلة  وهم 
باالعتدال والتو�سط والرفق واالأمر الذي كان عليه ر�سول اهلل ☺ حيث 
كان رحيماً رفيقاً وهو القائل :»  اإن اهلل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق 

ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما �سواه « )1( .

-  قال : »  اإن الرفق ال    - وقوله ☺ : يف حديث عائ�سة
يكون يف �سيء اإال زانه وال يُنزع من �سيء اإال �سانه  « )2( .

اإذ هوؤالء  اأن �سدة هوؤالء لي�ست هي ال�سدة التي يت�سورها اجلهلة  على 
معدودون من العلماء العقالء املتحلني باالأخالق العالية وكانوا ي�ستخدمون 
ال�سدة يف مو�سعها املنا�سب ، ولي�ست اأ�ساًل يف حياتهم ودعوتهم ، ولي�ست 

�سدتهم على اأهل ال�سنة كما يفعله االآن بع�ص املراهقني امل�سبوهني .

 - - وكان من اأقوم الدعاة اإىل اهلل بهذه ال�سفات ال�سيخ ابن باز
وهو م�سهور بذلك ، وال�سيخ عبد اهلل القرعاوي -  -  فلقد كان 
دعوته  انت�رشت  ولقد   ، فاح�ص  وال  ب�سوء  النا�ص  اليواجه  اً  رفيق  اً  حليم 
اإىل مكة وجنران يف زمن ق�سري ، وق�سى بعد عون  بهذه احلكمة من اليمن 
وكان  والبدع،  وال�رشك  اجلهل  مظاهر  من  كثري  على  احلكيمة  بدعوته  اهلل 
من اأبعد النا�ص عن ال�سدة والتنفري، وكان ي�سبهه يف اأخالقه احللم واحلكمة 
 - - واالأناة والرفق تلميذة النجيب ال�سيخ حافظ بن احمد احلكمي

)1(   اأخرجه م�سلم كتاب الرب وال�سلة حديث ) 2593 (
)2(   اأخرجه م�سلم كتاب الرب وال�سلة حديث ) 2594 (
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بهذه   -    - القرعاوي  �سيخه  ال�سلفية  الدعوة  ن�رش  يف  �ساعد  فقد 
االأخالق وبالعلم الذي بثه وكانا ال ي�سبان وال يهجران )1( ، اأحد اً ح�سب 
معهم  فيتعامالن  وال�سويف  والزيدي  والفا�سق  اجلاهل  وياأتيهم   ، علمي 
بالعلم واحللم والرفق واحلكمة، االأمر التي جتعل هذه االأ�سناف تقبل احلق 

ال�سلفية اخلال�سة. الدعوة  وتعتنق 

تع�رشوا  وال  ي�رشوا   «: اأعيننا  ن�سب  احلكيم  الر�سول  منهج    فليكن 
.)2( » تنفروا  وب�رشوا وال 

واحللم  ال�سرب  واأحاديث  واآيات  اأحاديث  اأعيننا  ن�سب  ليكن  كذلك 
واحلكمة واملوعظة احل�سنة والعفو وال�سفح ، االأمور التي يجمعها قول اهلل 
تعاىل يف ر�سوله الكرمي : زب ڱ  ڱ     ڱ  ں  رب ] القلم : 4[ ،ولنحذر 
ما حذر اهلل ور�سوله منه من العنف وال�سدة والتنفري وال جنعل ذلك منهجاً.

وقد يلجاأ العاقل احلكيم اإىل ال�سدة امل�رشوعة اإذا ان�سدت يف وجهه �سبل 
احلكمة والرفق و�سبل التي�سري ، فحينها ي�ستعمل ال�سدة التي ي�سمح بها ال�رشع 
احلكيم ، وال يتجاوز ذلك اإىل ما يوقعه يف االإثم فيكون حكيماً يف هذا الت�رشف 
اأو�سع موا�سع  العقالء،ولكل �سيء مو�سعه وما  عليه عند اهلل وعند  حمموداً 

الرفق واحِلكمة والتي�سري فهي االأ�سل يف دعوة الر�سول ☺ 

)1(     اأقول هذا ملن كان عامل اً قوي ال�سخ�سية موؤثر اً يف اأهل االأهواء ، اأما اجلاهل اأو �سعيف ال�سخ�سية الذي 
تخطفه ال�سبه فعليه اأن يبتعد عن اأهل البدع وال�سيما دعاتهم ، حذراً من الوقوع يف فتنتهم كما ح�سل لكثري 

من �سعفاء ال�سخ�سية .
)2(  اأخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد حديث ) 3038 ( وم�سلم اأي�ساً ) 1733 (
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يف  ال�سلفية  من  لي�ست  االأيام  هذه  ن�ساأت  التي  ال�سدة  اإن   .. اأخي    
�سيء ، والدليل اأنها �سارت �سهاماً م�سدودة اإىل نُحور دعاة ال�سنة بحق، 
الدعوة  �ساحة  عن  واإبعادهم   ، الدعاة  هوؤالء  اإ�سقاط  اإىل  اأهلها  وي�سعى 
بهذا  ف�ساروا   ، ظاملة  كاذبة  اإبلي�سية  حجة  وهي   ، مُميعون  اأنهم  بحجة 
فانتبه  واأهلها،  ال�سلفية  على  واأهلها  ال�سنة  خل�سوم  عون  اكرب  االأ�سلوب 
�سيما  وال  ال�سنة  خ�سوم  ي�ستخدمها  التي  والد�سائ�ص  واملكايد  لالأالعيب 

يف هذا الع�رش (. ]163/9[

*  *  *
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أسباب التفرق والتمزق في صفوف السلفيين والعالج

– يا اإخوتاه -  قال ال�سيخ -حفظه اهلل - : ) .. ثم التاآخي فيما بينكم 
فنحن ما عرفنا مثل هذا التفرق والتمزق واهلل، الفتنة – االآن- التي تكتنف 
وُحب   ، كرثت  الروؤو�ص  الأن  ؛  مثلها  مر  ما  العامل  يف  وال�سلفيني  ال�سلفية 
الزعامات انت�رش – مع االأ�سف – واملد�سو�سون بني �سفوف ال�سلفيني ُكرث 
لهوؤالء  وتنبهوا  الفرقة  من  فاحذروا   ، مذر  �سذر  ال�سلفيني  فمزقوا  اأي�ساً 
 :  ☺ قال  ، كما  الواحد  ، كونوا كاجل�سد  بينكم  فيما  ، وتاآخوا  املفرقني 
» ترى املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثمل اجل�سد اإذا ا�ستكى 
منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر « ؛ وقال ☺ :» املوؤمن 
يراه  ما  بح�سب  التفرق  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  ومن  كالبنيان«  للموؤمن 

ال�سيخ هو وجود اأنا�ص ال يفهمون ال�سلفية على وجهها .

على  ال�سلفية  يفهمون  ال  اأُنا�ص  ن�ساأ   (  : اهلل-   -حفظه  ال�سيخ  قال 
اأو�سال  يقطع  وهو  اإال  تراه  ال  ثم   !! �سلفي  اأنه  اأحدهم  يزعم  وجهها، 
انت�رشت  التي  ال�سيئة  املناهج  اأو  املنهج  و�سوء  �سلوكه  ل�سوء  ؛  ال�سلفية 
اإىل عقالء ، حتتاج  ال�سلفية حتتاج   ، ال�سلفيني ومتزيقهم  اإىل تفريق  وتهدف 
لي�ست  االأمور  هذه  كانت  فاإذا   ، علماء  اإىل  ذلك  قبل  حتتاج  حكماء  اإىل 

موجودة يف ال�سلفيني فاأين تكون ال�سلفية ؟ ت�سيع – بارك اهلل فيكم .
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فتعلموا العلم ، الذي يح�ص منكم الكفاءة ، اهلل اأعطاه موهبة احلفظ ، 
موهبة الفقه يف الدين، ي�سمر عن �ساعد اجلد يف حت�سيل العلم ، حتى ينفع اهلل 
به ، ويلم بقدر ماي�ستطيع �ستات ال�سلفيني على دين اهلل احلق ويوؤاخي بينهم 

ويوؤلف بينهم .

فيما  واملودة  االأخوة  ون�رش  التعلم  يف  و�سجعوهم  هوؤالء  عن  وابحثوا 
– ان�رشوا  اأو ن�سارى  – حتى لو كانوا يهوداً  اأما االآخرون   ، ال�سلفيني  بني 

دعوتكم يف اأو�ساطهم باحلكمة واملوعظة احل�سنة .

اأنتم تقروؤون قوله تعاىل : زب ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  
ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  رب ] النحل : 125[ ، اهلل يخاطب ر�سوله 
لي�ستخدم هذه الدعوة يف اأو�ساط الكفار ؛ الأن احلكمة واملوعظة احل�سنة اإذا 
فارقت الدعوة انتهت الدعوة ، اإذا ا�ستخدمنا التوح�ص يف االأخالق وتنفري 

النا�ص ، خال�ص انتهت ال�سلفية !

 " تنفروا  وال  "وب�رشوا  تع�رشوا"،  وال  منفرين" ،" ي�رشوا  منكم  "واإن 
هدي  فاتبعوا  ؛  خرياً  وللنا�ص  خرياً  الأنف�سكم  اأردمت  اإن  االأ�ساليب  هذه 

القراآن وال�سنة يف التعامل فيما بينكم ، ويف ن�رش هذه الدعوة .

زب ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀڀ   ڀ  
] احلجر : 88[،  رب   ۆئ   ۆئ   ۇئ   زب  الفتح : 29[ ،   [ ٺ  ٺرب 

زب ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   رب  ] اآل عمران : 159[ .
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 ر�سول اهلل اأكمل الب�رش واأف�سلهم واأف�سحهم واأعلمهم ، لو مل يوجد فيه 
اأنت  هذا الو�سف ؛ النف�ص النا�ص عنه ، وتركوه ، وتركوا دعوته ، كيف 

امل�سكني !!

     نحتاج اإىل ح�سن االأخالق وح�سن التعامل فيما بيننا قبل كل �سيء ، 
والتاآخي والتالحم، ثم يف دعوتنا ن�ستخدم احلكمة واملوعظة احل�سنة .

اإذا ما ا�ستجابوا لدعوتنا ، يعني نقاتل من ي�ستحقون القتال ، طبعاً بعد 
بارك اهلل فيكم،  البيان ، وبعد كل �سيء   الدعوة ، وبعد  املقدمات ، وبعد 
ب�سوء  لي�ص   ، والربهان  احلجة  عليهم  نقيم   : يعني  املنافقني  على  ال�سدة 

االأخالق .

وال�سدة على الكفار : بال�سيف ، اإذا مل يدخلوا يف االإ�سالم ، وعاندوا، 
القتال   ي�رشع  حينئذ  ؛  امل�سلمني  على  واعتدوا   ، وفعلوا  وفعلوا   ، وكابروا 

بارك اهلل فيكم  .

      ال�ساهد : االآن نحن ما عندنا �سيوف غري احلجة والربهان واالأخالق، 
االأخالق هي اأم�سى االأ�سلحة يف كبت اأهل ال�سالل ودمغهم باحلجة ويف رد 

الكافرين ، وفيه هداية اجلميع اإن �ساء اهلل  بارك اهلل فيكم  .

اأن يجعلني اهلل  ، واأرجو  ملا يحب وير�سى  يوفقنا واإياكم  اأن  ن�ساأل اهلل 
واإياكم ممن ي�ستمعون القول فيتبعون اأح�سنه .
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وطنوا   ، واحلق  اخلري  من  ت�سمعون  مما  اال�ستفادة  على  اأنف�سكم  وطنوا 
اأنف�سكم على التطبيق والعمل  بارك اهلل فيكم  ، واإن �ساء اهلل هذه الظواهر 
ال�سيئة باحلكمة والتعقل تنتهي ، ويياأ�ص االأعداء من تفريقنا ومتزيقنا ، واإال 
باأيدي  اإذا مل ن�سمع ون�ستخدم هذه االأخالق ف�سيظل ال�سباب ال�سلفي لعبة 

خ�سومهم واأعدائهم .

عليكم باحلكمة وعليكم بالتعقل ، وعليكم بال�سرب ، وعليكم بالرتاحم 
والتاآخي فيما بينكم ، ثم ن�رش هذه الدعوة باالأخالق العالية ، و�سرتون كيف 

يقبل النا�ص على هذه الدعوة ، ن�ساأل اهلل لنا ولكم التوفيق .

*  *  *
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حث الشيخ الشباب على تقديم الدعوة السلفية بصورة جميلة

قال ال�سيخ -حفظه اهلل- : ) فالداعي اإىل اهلل ، وطالب العلم واملوجه، 
عقيدته  يف   ،  ☺ اهلل  بر�سول  يتاأ�سوا  اأن  اإىل  يحتاجون  كلهم  واملر�سد 
اأو  اهلل،  اإىل  الداعية  يف  االأمور  هذه  تكاملت  فاإذا   ، واأخالقه  ومنهجه 
قاربت فيها الكمال ، جنحت هذه الدعوة اإن �ساء اهلل – وقدمها الداعي 

– بارك اهلل فيكم -. اأجمل �سورها واأف�سلها  يف 

منها  التي  الكرمية  االأخالق  من  دعوته،  اأمور  يف  الداعي  خال  واإذا 
اأخرى  اأ�سياء  ومنها   ، اللني  ومنها  الرفق،  ومنها   ، احلكمة  ومنها  ال�سرب، 
 – وال�سالم  ال�سالة  عليهم   – الر�سل  دعوة  تتطلبها  �رشورة  اأمور  وهي 

فذلك نق�ص باد يف دعوته ، وعليه فال بد اأن ي�ستكملها .

وي�رش   ، ال�سلفية  الدعوة  ي�رش  وهذا  النا�ص  من  كثري  عنها  يغفل  وقد 
النا�ص بطريقة  اإىل  الغفلة عن هذه االأخالق وتقدمي تلك الدعوة  اإذ   ، اأهلها 
 – والطي�ص  والغلظة  ال�سدة  من  وي�ستفظعونه  ي�ستب�سعونه  ومبا   ، يكرهونها 
وما �ساكل ذلك – يعوق الدعوة وقبولها ، فاإن هذه اأمور مبغو�سة يف اأمور 
الدنيا ، ف�ساًل عن اأمور الدين ؛ فال بد لطالب العلم اأن ينتهج نهج االأخالق 

ال�ساحلة يف الدعوة ..
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اإىل اأن قال -حفظه اهلل- : ) .. واأنا�ص يوفقون للعقيدة واملنهج ، ولكن 
 – احلق  معهم  يكون   ، املنهج  وي�سيعون   ، العقيدة  يُ�سيعون  �سلوكهم  يف 
الدعوة  يف  واأ�سلوبهم  �سلوكهم  ولكن  �سحيحاً   ومنهجاً  �سحيحة  عقيدة 

يق�سي على الدعوة وي�رشها !! (.  ]473/4[

اجلامعة  الدعوة بني طالب  بن�رش هذه  ) وعليكم   : وقال -حفظه اهلل- 
ال�سور  على  ال   ، اجلميلة  و�سورتها   ، ال�سحيح  وجهها  على   ، وغريها 

امل�سوهة، التي ي�سلكها هوؤالء ! ( . ]483/1[

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

حججاً  حتوي  مقاالت  للحدادية  كتبت  ولقد   (  :  - اهلل  -حفظه  قال 
يف  حترك  ومل  تردعهم  ومل  تقنعهم  فلم   ، وظلمهم  كذبهم  تبني  كثرية 
اخلطري  ظلمهم  عن  ترجعهم  ومل   ، والهوى  الباطل  من  �ساكناً  �سمائرهم 

الهادف اإىل التكفري !! (.]274/9[

وقال -حفظه اهلل-  : ) وهوؤالء احلدادية اأهل كذب وفجور ، وم�ساوئ 
اأخرى ، منها �سوء اخُلُلق ( . ]275/9[

وقال ال�سيخ : ) واأنتم مع�رش احلدادية ، اجلاهلني الظاملني ...(. ]480/9[

اجلديدة  احلدادية  اأحوال  ي�ستقرئ  من  فاإن   (  : اهلل-  -حفظه  وقال 
وكتاباتهم ومواقفهم يدرك اأنهم ي�سريون على منهج فا�سد واأ�سول فا�سدة 

ي�سابهون فيها الرواف�ص ( . ]586/9[ 

بُهتهم  يف  الرواف�ص  فاقوا  االأ�سلوب  وبهذا   (  : اهلل-  -حفظه  وقال 
وقذارة كالمهم وب�ساعته (. ]592/9[ 

الباطل  على  واالإ�رشار  وال�سالل  املكابرة   (  : اهلل-   -حفظه  وقال 
والتمادي فيه واجلراأة العجيبة على تقليب االأمور بجعل احلق باطاًل والباطل 

حقا وال�سدق كذباً والكذب �سدقاً ..( . ]596/9[

ال�سنة  اأهل  على  احلاقدة  احلدادية  يف  اأقل  مل   (  : اهلل-   -حفظه  وقال 
ومنهجهم اإال بع�ص ما ي�ستحقون( . ]600/9[
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ال�سلفي  املنهج  على  كذباً  النا�ص  اأ�رش  من  وهم   (  : اهلل-  -حفظه  وقال 
واأهله، ومن هذا �ساأنه الياأنف من الكذب يف اأحاديث النا�ص ، بل ال ياأنف من 
الكذب على اهلل ؛ وهم من اأ�سحاب االأهواء الذين يدعون النا�ص اإىل اأهوائهم 
وي�سدون النا�ص عن احلق واأهله ؛ ولي�ص فيهم �سيخ له ف�سل وعبادة، فلو كان 

فيهم مثل هذا ما انحدروا اإىل هذه املهاوي واملخازي ( .]602/9[

من  امل�سائل  هذه  يف  خ�سومك  كان  لو   (  : اهلل-   -حفظه  وقال 
احلدادية  ولكن  و�سكتوا  القتنعوا  ال�سالل  اأهل  من  غريهم  اأو  الرواف�ص 
فيهم   ، وال�سغب  املكابرة  من  تخجل  وال  ت�سكت  ال  امل�سف�سطة  ال�رشيرة 

على مذهب : عنز لو طارت ! (.]620/9[

وقال ال�سيخ : ) فقد داأبت الفرقة احلدادية الفاجرة على حرب اأهل ال�سنة 
الن�سو�ص،  وبرت  واخليانات  باالأكاذيب   - ميلون  وال  يكلون  ال   ، �سنني  من 
وحتريفها عن موا�سعها وعن مراد قائليها من العلماء الهداة وتنزيلها يف غري 

منازلها ، وقد بينُت ذلك من واقعهم املخزي يف غري ما مقال ( . ]605/9[

وقال يف رده على البحريني : ) وم�ساألة : �سفر و�سلمان والقرين ال اأدري 
ما هي اإال اخل�سومة التي وقعت بيننا وبينهم ، وردي على �سلمان، وردي على 
�سفرم�سهوران، وردودي على �سيخهم �سيد قطب م�سهورة، وخ�سومتهم 
وخ�سومة حزبهم لنا م�سهوران، لكن اأين ردود احلدادية القدمية واجلديدة 
على �سيد قطب وعلى هوؤالء ؟  )رمتني بدائها وان�سلت(وكيف يرد عليهم 
من هم اأ�سواأ حااًل منهم، واأغرق يف عداوة اأهل ال�سنة وحربهم ؟ ومتى بني 
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اأهل العلم هذه االأ�سياء التي تفرتيها علي ؟.. متى بينوها �سدي من الكتاب 
وال�سنة واأقوال ال�سلف ؟ ومتى جادلتهم اأنا بغري علم وال هدى وال كتاب 
منري ؛ الأدح�ص املنهج ال�سلفي ؟ ما راأت عيناي ، وال �سمعت اأذناي اأكذب 

من هذا االأهوج (. ]623/9[

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

قال -حفظه اهلل - : ) لكن للحدادية منهج يفتعل الت�سديد ، ويفر�ص 
االآ�سار واالأغالل، ويُحارب �سماحة االإ�سالم ويطعن يف علماء ال�سنة ويفرق 

جمعهم ، وي�سرتط �رشوطاً باطله تعنتاً على اأهل ال�سنة ( . ]673/9[

باطل  اإذا وقعوا يف  اأنهم   : ) من منهج احلدادية  وقال -حفظه اهلل- : 
ينكر  من  ويحاربون  والكذب،  بالباطل  عنه  ويدافعون  عنه،  يرجعون  ال 
اأن يرغموا النا�ص  اأ�سد احلرب واأ�رش�سها ، بل يريدون  عليهم هذا الباطل 

على الت�سليم بباطلهم ( . ]645/9[

هذا  الذين  احلداديون  يدعي  اخلزي  هذا  ومع   (  : اهلل-  -حفظه  وقال 
بني  والتفريق  والفرقة  البدعة  اأهل  ال�سنة واجلماعة، وهم  اأهل  اأنهم  حالهم 
ال�سلفية واالأثرية  تنتهي وال تقف عند حد وهم  التي ال  ال�سلفيني واحلرب 

وبهم اأهل ال�سنة واجلماعة (. ]732/9[

بدعة  وقع يف  من  ، كل  ال   ، احلدادية  واأما   ..  (  : اهلل-  وقال -حفظه 
مبتدع، هم واقعون يف بدع كثرية ، منها ذمهم الأهل ال�سنة .. ( . ]208/15[

وقال -حفظه اهلل- : ) وعلى منهجهم : من ال يبدع املبتدع فهو مبتدع، 
ولو كان من يدعون من كبار اأهل ال�سنة ( . ]645/9[
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وقال يف بيان منهج احلدادية :

، وجتهيلهم  املعا�رشين ، وحتقريهم  ال�سلفي  املنهج  لعلماء  1- بغ�سهم 
وت�سليلهم ، واالفرتاء عليهم، وال�سيما اأهل املدينة، ثم جتاوزوا ذلك 
 ، الطحاوية  العقيدة  �سارح  العز  اأبي  وابن  القيم،  وابن  تيمية  ابن  اإىل 

يدندنون حولهم الإ�سقاط منزلتهم ورد اأقوالهم .

اأ�سد  عندهم  حجر  وابن   ، بدعة  يف  وقع  من  كل  بتبديع  قولهم   -2
واخطر من �سيد قطب .

3- تبديع من ال يبدع من وقع يف بدعة وعداوته وحربه ، وال يكفي 
مبتدع،   : تقول  اأن  بد  بال  – بل  – مثاًل  اأ�سعرية  تقول عند فالن  اأن 

. فاحلرب والهجران والتبديع  واإال 

4- حترمي الرتحم على اأهل البدع باإطالق ، ال فرق بني راف�سي وقدري

وجهمي وبني عامل وقع يف بدعة .

5- تبديع من يرتحم على مثل ابي حنيفة ، وال�سوكاين ، وابن اجلوزي، 
وابن حجر والنووي.

الدعوة  يف  اجلهود  من  بذلوا  مهما  لل�سلفيني  ال�سديدة  العداوة   -6
البدع  مقاومة  يف  اجتهدوا  ومهما  عنها،  والذب  ال�سلفية  اإىل 
على  ثم  املدينة  اأهل  على  وتركيزهم  وال�سالالت  واحلزبيات، 

.-- االألباين  ال�سيخ 
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اإىل  بذلك  ليتو�سلوا  العلم،  يف  تفوقه  وادعاء  احلداد  يف  غلوهم   -7
اإ�سقاط كبار اأهل العلم واملنهج ال�سلفي .

8- ت�سلطوا على علماء ال�سلفيني يف املدينة ، وغريها يرمونهم بالكذب.

9- امتازوا باللعن واجلفاء ، واالإرهاب .

10- لعن املعني ، حتى اأن بع�سهم يلعن اأبا حنيفة ، وبع�سهم يكفره .

11- الكرب والعناد املوؤديان اإىل رد احلق ك�سائر غالة اأهل البدع .

12- كانوا اأكرث ما يلت�سقون باالإمام اأحمد ، فلما بنُي لهم من مغالطة 
احلداد لالإمام اأحمد يف مواقفه من اأهل البدع اأنكروا ذلك واتهموا من 

ين�سب ذلك لالإمام اأحمد .  ]403/9[

اأو  احلداديون  فيه  وقع  فيما  الوقوع  يف  ال�سباب  حمذراً  هذا  ختم  ثم    
يف بع�ص ما وقعوا فيه ، فقال : )وحذار حذار اأن يقع اأحد منكم فيما وقع 
لتمييز  العلمي  امليدان  هو  ، وهذا  فيه  وقعوا  ما  بع�ص  اأو يف   ، احلدادية  فيه 

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   زب  تعاىل:  قال  كما   ، الكاذبني  من  ال�سادقني 
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  رب .] العنكبوت : 3-1[
 – – والعياذ باهلل  وقال -حفظه اهلل- : ) فهوؤالء اأ�رش من اهل البدع 
من  ال�سلفيون  تخل�ص  ، وكلما  ال�سلفيني  اأو�ساط  االأفاعيل يف  فعلوا  وقد 
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وحتارب  ال�سلفي  اللبا�ص  تلب�ص  جديدة  بنوعية  جاءوا  النوع  هذا  مثل 
النوعيات، واهلل  فنحن نحذر من هذه  ؛  ال�سعار  هذا  حتت  ال�سلفي  املنهج 
لقد بلونا فيهم الكذب ، بلونا يف هوؤالء الكذب، يف حقيقة اأنف�سهم وفيما 

يقذفونه به االأبرياء من ال�سلفيني ( . ]221/15[

وقال -حفظه اهلل- : ) وهوؤالء احلدادية يعتربون من الدعاة اإىل البدع، 
جاءوا باأ�سول يرف�سها االإ�سالم ، وحتارب ال�سنة ، وحتارب منهج ال�سلف، 
العز  اأبي  بابن  وثنى   ، تيمية  بابن  بداأ  واحلداد   ، االإ�سالم  اأئمة  يف  وطعنوا 
فمن  واملدينة  مكة  اأهل  علماء  يف  وطعنوا   ... هكذا  وا�ستمر  القيم  وبابن 
 ، احلدادية  يوافق  �سلفي ال  ال�سنة، طعنوا يف كل  بال�سنة؟ حرب على  يقوم 
كلهم طعنوا فيهم ، و�سوهوهم، و�سوهوا اأ�سولهم ، وجاءوا باأ�سول فا�سدة 
اأ�سواأ من  بل هم   ، امل�سلمني  لالإخوان  امتداد  فهم   ، ال�سلف  ملنهج  مناه�سة 
ال�سنة  اأهل  وحرب   ، جميعاً  البدع  اأهل  ويخدمون  امل�سلمني؛  االإخوان 
وهدف لهم ، كيف يا اأخي 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 هوؤالء اأهل ال�سنة ؟ فاحذروهم ، ومن انخدع بهم ليتق اهلل 
يف نف�سه ، فواهلل لقد و�سح اأمرهم فال عذر وال �سبهة لكم .. فافهموا هوؤالء، 

واحذروهم ، وحذروا النا�ص من �ساللهم و�رشهم ( . ]435/14[

*  *  *
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عــدم استعــجــالــه بالــــردود

     �سئل ال�سيخ : يا ف�سيلة ال�سيخ ، اإذا كان الرجل عنده اأخطاء اأوجبت 
التحذير منه،فهل يلزم ن�سحه قبل حتذير النا�ص منه اأم ال ؟

    اجلواب : اإذا كان �رشه م�ستطريا بادر بن�سحه ، وهذا اأنفع ، فاإن قبل 
واإال فحذر منه، لعل الن�سيحة طيبة قد ينفعه اهلل عز وجل بهذه الن�سيحة ، 

ويرجع عن باطله ، ويعلن خطاأه ، بارك اهلل فيكم .

تاأتي ت�سدمه بالرد فقط قد ال ينقاد لك ! فتتبدل الو�سيلة  ولكن ؛ ملا 
التي يكون لها االأثر الطيب ، الأنك ملا تن�سحه بينك وبينه وتبدي له �سيئاً 
، ويف هذا خري كثري  – ويعلن خطاأه  اهلل  �ساء  – اإن  �سريجع  اللطف  من 

اأنفع من الرد .

ي�ستجيب  املن�سوحني  بع�ص  اإن  ثم   ، اأواًل  الن�سيحة  اأقدم  فاإين  ولهذا 
وبع�سهم ال ي�ستجيب ، فالذي ال ي�ستجيب فاإننا حينئٍذ ن�سطر اأن نرد عليه : 

. ركوبها  اإال  امل�سطر  حيلة  فما    *  *  * مركب  االأ�سنة  اإال  يكن  مل  اإذا 

*  *  *
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مراعاة الشيخ للمصالح والمفاسد في الردود

ي�سكتون عن  قد  النا�سحني  الفقهاء  العلماء  اإن   (  : اهلل -  قال -حفظه 
اأ�سخا�ص واأ�سياء مراعاة منهم للم�سالح واملفا�سد ، فقد يرتتب على الكالم 

يف �سخ�ص مفا�سد اأعظم بكثري من مف�سدة ال�سكوت عنه .

فقد �سكت ر�سول اهلل ☺ عن ذكر اأ�سماء املنافقني ، ومل يخرب باأ�سمائهم 
اأو بع�سها اإال حذيفة ، ومنها كان ي�سعد على املنرب ويقول : فالن منافق وفالن 

منافق كل ذلك مراعاة للم�سالح واملفا�سد ( . ]143/9[

امل�سالح  مراعاة  و�رشورة  اأهمية  ولبيان   (  : اهلل-  -حفظه  وقال 
ما  هنا  اأ�سوق  ؛  عليها  قائمة  االإ�سالم  �رشائع  واأن  االإ�سالم،  يف  واملفا�سد 

اأُتي�رش من كالم علماء االإ�سالم :

 قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية -- يف منهاج ال�سنة النبوية ] 118/6[: 
واجلهاد ال يقوم به اإال والة االأمور ، فاإن مل يغز معهم ، لزم اأن اأهل االأبرار 
ال يجاهدون ، فتفرت عزمات اأهل الدين عن اجلهاد ، فاإما اأن يتعطل ، واإما 
اأن ينفرد به الفجار ، فيلزم من ذلك ا�ستيالء الكفار اأو ظهور الفجار ، الأن 

الدين ملن قاتل عليه .

وهذا الراأي من اأف�سد االآراء ، وهو راأي اأهل البدع من الراف�سة واملعتزلة 
وغريهم حتى قيل لبع�ص �سيوخ الراف�سة : اإذا جاء الكفار اإىل بالدنا ، فقتلوا 

النفو�ص و�سبوا احلرمي ، واأخذوا االأموال ، هل نقاتلهم ؟
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فقال -حفظه اهلل- : ال ، املذهب اأنا ال نغزو اإال مع املع�سوم ، فقال ذلك 
امل�ستفتي  مع عاميته : واهلل اإن هذا املذهب جن�ص ، فاإن هذا املذهب يف�سي 
اإىل ف�ساد الدين والدنيا ، و�ساحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلماً، فوقع 
يف اإ�سعاف ما تُورع عنه بهذا الورع الفا�سد ، واأين ظلم بع�ص والة االأمور 
من ا�ستيالء الكفار ، بل من ا�ستيالء من هو اأظلم منه ، فاالأقل ظلماً ينبغي اأن 
يعاون على االأكرث ظلماً ، فاإن ال�رشيعة مبناها على حت�سيل امل�سالح وتكميلها، 
و�رش  اخلريين  خري  ومعرفة   ، االإمكان  بح�سب  وتقليلها  املفا�سد  وتعطيل 

ال�رشين، حتى يقد م عند التزاحم خري اخلريين، ويدفع �رش ال�رشين (.  اأ.هــ

على  مبناها  ال�رشيعة  فاإن   (  : قوله  يف  االإ�سالم  �سيخ  تعميم  اإىل  فانظر 
ي�ستثن  مل  حيث   ) وتقليلها  املفا�سد  وتعطيل   ، وتكميلها  امل�سالح  حت�سيل 
 ، واملكروهات  امل�ستحبات  يف  واملفا�سد  امل�سالح  ح�رش  وال   ، الرخ�ص 
�سد  الأمريكا  فالح  تاأييد  وبني   ، الراف�سي  ال�سيخ  هذا  فتوى  بني  وقارن 

]239/9[  .) اأفغان�ستان  امل�سلمني يف 

االإ�سالم  �سيخ  عن  ونقل  االأ�سل  هذا  اإثبات  يف  ال�سيخ  اأ�سهب  ثم 
يف  االأحكام  قواعد  يف  ال�سالم  عبد  بن  والعز  وال�ساطبي  القيم  وابن 
، فاأنت ترى اأن العلماء  م�سالح االإمام، وال�سوكاين ، ثم قال : ) واأخرياً 
جوانبها  كل  يف  واملفا�سد  امل�سالح  مراعاة  على  مبنية  ال�رشيعة  اأن  يُقرون 
يف ال�رشوريات واحلاجيات والكماليات ، ويف اأوامرها ونواهيها ، فهل 
القائمة  ال�سمحة  االإ�سالمية  ال�رشيعة  على  التوثب  عن  للهمج  رادع  من 
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الكماليات  يف  واملفا�سد  امل�سالح  ومراعاة  واحلكمة،  الرحمة  على 
واجلزئيات يف االأ�سول والفروع ؟!

وي�سوهون  في�سوهونها   ، االإ�سالم  �رشيعة  عن  الهمج  هوؤالء  يتوثب 
وال   ، فيها  رحمة  ال  واأغالل  اآ�سار  اأنها  على  وي�سورونها   ، اأ�سولها 
 ، االأمة  وال�سدائد عن  احلرج  ترفع  ال  واأنها  واملفا�سد،  للم�سالح  مراعاة 
فاإن تكرموا عن االإ�سالم واالأمة ، قالوا : تقية ، يجوز مراعاة امل�سالح يف 
ال�سور احلديدي الذي و�سفوه،  امل�ستحبات ! ، وياويل من يتجاوز هذا 
 !! الدين  اأ�سول  تنازل عن  : هذا  بالغرية   متظاهرين  قالوا   فاإن جاوزوه 
نبينا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى   ، العاملني  رب  هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر 

]248/9[.) اأجمعني  اآله و�سحبه  حممد، وعلى 

اأهلها  وكواهل  ال�سلفية  كاهل  اأثقل  وكم   (  : اهلل-  -حفظه  وقال 
وال  اجلماعة  ال�سنة  اأهل  باأ�سول  تتقيد  ال  التي  الفو�سوية  بت�رشفاته 
م�سارق  يف  ال�سلفيني  بني  الفنت  من  اأحدث  وكم   ، واملفا�سد  بامل�سالح 
 ، وفو�سويته  بظلمه  االأبرياء  ال�سلفيني  من  بدع  كم   ، ومغاربها  االأر�ص 
من وجوب  ال�سلف  قرره  ما  ويحرتم  ومنهجهم  ال�سلف  يحرتم  كان  ولو 
حق  يف  ارتكبه  مما  املائة  يف  واحداً  فعل  ملا  واملفا�سد  امل�سالح  مراعاة 

]311/9[  .  ) وال�سلفيني  ال�سلفية 
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وقال-حفظه اهلل-  : ) ولقد تعبت كثرياً وكثرياً هنا وهناك من معاجلة اآثار 
كالم من ال ينظر يف العواقب ، وال يراعي امل�سالح واملفا�سد ، وال ي�ستخدم 
الرفق واحلكمة ، تلكم االأمور واالأ�سول العظيمة التي يجب مراعاتها ، وال 
تقوم للدعوة قائمة اإال بها ومع االأ�سف اأن كل من يدرك حجم هذه املع�سلة 
وين�رش هذه املعاجلات امل�رشوعة، يُرمى بالتمييع واأحزاب التمييع(. ]137/9[

*  *  *
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حثه الشباب السلفي على االبتعاد عما ُيثير الفتن

قال  -حفظه اهلل - يف رده على فالح احلربي : ) اإنا ناأخذ على عبد امللك 
ِبِجد ، ملاذا ؟ الأنه كانت له  اأبي احل�سن ، وقد ناق�سته فيها  موقفه من ق�سية 
مواقف قوية و�رشيحة �سد املنحرفني عن املنهج ال�سلفي ، اأما جتاه ق�سية اأبي 
احل�سن فقد �سعف ، لكنه مع هذا مل يحاربنا كغريه ممن انحاز اإىل اأبي احل�سن، 

بل بلغني اأنه كذب اأبا احل�سن وقال : اأنا ل�ست معه .

واأعرف اأنه اإذا �سئل عن م�سكلة اأبي احل�سن يُحيل ال�سائلني اإىل ال�سيخ 
ربيع ، ولقد كان الرفق به اأوىل ، الأن ال�سدة عليه زادت الق�سية تاأزماً ، بل 
ال�سلفية  فرقت  ، حيث  اجلزائر وفرن�سا  فتنة كبرية يف  اإىل  اأدى  فيه  الطعن 

�سذر مذر ، وجعلت باأ�سهم بينهم �سديداً .

لقد بذلت جهوداً عظيمة يف ن�رش الدعوة ال�سلفية يف فرن�سا : من ن�رش 
الكتب النافعة واالأ�رشطة واملحا�رشات ال�سلفية ، اجلهود التي تو�سح املنهج 

ال�سلفي وتدح�ص �سالالت واأباطيل اأهل االأهواء .

متعاونة   ، احلق  على  متفقة  كبرية  اأعداد  ال�سلفي  املنهج  على  فاجتمع 
على احلق ، متاآخية يف اهلل ، االأمر الذي كبت اأهل الباطل من جماعة التبليغ 

واالإخوان وف�سائلهم، وذلك مما ي�ساعد على انت�سار ال�سلفية .

التي  الفرقة  نريان  وا�ستعلت   ، الفنت  جاءت  امللك  عبد  يف  تكلم  وملا 
اأوقفت الدعوة ودمرتها ، وجعلت باأ�ص اأهلها بينهم ، ثم ال عالج من قبلكم.
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ثم ناأتي لكالم عبد امللك من منطلق �سلفي : )ال تدخلوا يف هذه الفتنة( 
وهذا )خالف بني امل�سايخ( ، )ومن ال يعنيه االأمر ال يدخل فيه( ، ) من يريد 

اأن يحكم وينظر مع من احلق وياأخذ مبا يوؤدي اإليه اجتهاده ويقتنع به ( .

فقوله لل�سباب : ) ال تدخلوا يف الفتنة ( ال ينبغي االعرتا�ص عليه ، فاإن 
ح�سل  وقد   ، مزقتهم  اأو  جرفتهم  الفتنة  يف  خا�سوا  اإذا  ال�سباب  من  كثرياً 
هذا، فاالأ�سلم لهم البعد عنها وعدم اخلو�ص فيها ، واحلفاظ على عقيدتهم 

واأخوتهم يف اهلل ، واأن يدعوا العالج للعلماء .

اأن كثرياً من ال�سحابة توقفوا عن امل�ساركة يف فتنة اجلمل  واأنت تعلم 
اأبي وقا�ص وابن عمر واأ�سامة بن زيد ، وكذلك  و�سفني ، منهم �سعد بن 
قوله : ) ومن ال يعنيه االأمر ال يدخل فيه ) ، ال �سك اأن كثرياً ممن ال يعنيهم 
االأمر  وهذا  ا�ستعااًل  ليزيدوها  الفتنة  يف  يخو�سون  قد  واملغر�سني  االأمر 

ملمو�ص ، فهوؤالء االأ�سلم للدعوة واأهلها اأ ال يدخلوا يف االأمر .

وياأخذ  احلق  من  مع  وينظر  يحكم  اأن  يريد  ومن   (  : قوله  وكذلك 
للنظر  موؤهل  هو  ملن  حق  كالم  وهذا   ) به  ويقتنع  اجتهاده  اإليه  يوؤدي  مبا 

واحلكم ، مع جترده هلل .

احلق  فاأدركوا  وغريها  واملدينة  اليمن  من  كثري  نا�ص  نظر  وقد 
بها  جاءت  ما  ميوعة  باأنه  هذا  كالمه  يف  فحكمكم  واإذن  به،  وحكموا 
ال�سلفي  املنهج  اإىل  ن�سبته  يجوز  ال  تهويل  فيه  حكم  الر�ساالت  جميع 

بحال من االأحوال ( . ]138/9[
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    وكذلك رد على ال�سيخ فالح احلربي اإلزامه بع�ص طلبة العلم بتقليده

قال ال�سيخ -حفظه اهلل-  : ) اجلواب : اإن فاحلاً اأفتى باأنه يجب على النا�ص  
ومنهم ال�سلفيون ومنهم االأزهر  اأن ينتخبوا يف االنتخابات اجلزائرية جبهة 
الأ�سباب،  الفتوى  يلتزم هذه  اأن  االأزهر  فاأبى   ،  ) احلاكم  التحرير- احلزب 
بل  العلم،  حملة  من  الأنه   ، فاحلاً  يقلد  اأن  مثله  على  لي�ص  اأنه  يرى  اأنه  منها 
وقد تربى على منهج ال�سلف ، وله والإخوانه ال�سلفيني راأي يغاير راأي فالح 
من  وغريهما  اللحيدان  ال�سيخ  راأي  ويوافق   ، االألباين  ال�سيخ  راأي  ويوافق 

العلماء من اأنه عند احلاجة يختار االأ�سلح .

فلما اأبى تقليد فاحلاً حمل عليه هذه احلملة ال�سعواء وحكم عليه بهذه 
االأحكام ، ملاذا ؟ الأنه مل يقلد فاحلاً ..( . ]114/9[

ولل�سيخ  حفظه اهلل  تاأ�سيل يف ق�سية جن�ص العمل ، ونهى ال�سباب عن 
اخلو�ص يف هذه امل�ساألة الأنها توؤدي اإىل الفنت واالختالف ومل تكن من امل�سائل 

املثارة عند ال�سلف ، و�سوف اأنقل بع�ص كالمه :

" الأنه �سالح خبيث من  " جن�ص العمل  قال : ) واإمنا حذرت من لفظ 
اأ�سلحة التكفرييني ليدعموا به منهجهم التكفريي ، وحذرت منه ملا ينطوي 
واإغالق  الذرائع  �سد  يف  ال�سلف  م�سلك  فيه  اأ�سلك  فاأنا   ، الفنت  من  عليه 
اأبواب الفنت ، واأ�سوق احلجج والقواعد التي تبني احلق املبني يف التحذير من 
هذا اللفظ ، واأح�ص مع ذلك على التم�سك بتعريف ال�سلف لالإميان باأنه : 

قول وعمل واعتقاد ، يزيد بالطاعة وينق�ص باملع�سية .. (. ]312/9[
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وقال -حفظه اهلل- : ) واأنا ال اأزال اأن�سح عن اخلو�ص فيه ويف اأمثاله من 
االألفاظ املجملة امل�ستبهة ، التي توؤدي اإىل الفنت ، التي يجب على امل�سلمني 
االبتعاد عنها ، ولو كانت حقاً وغري جمملة ، وهناك ما يغني عنها ، و�سار عليه 
ال�سلف؛ بل اإنه يجب ترك ما يوؤدي اإىل الفنت ولو كان جائزاً يف اجلملة اأو 
م�سنوناً، فاإن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح ، ولنا يف ر�سول اهلل ☺ 
اأ�سوة ح�سنة ، الذي كان يرتك العمل وهو يحبه ، لئال يوؤدي اإىل ما ي�سق على 
امل�سلمني ؛ ف�ساًل اأن يوؤدي على فتنة ؛ ولنا يف تركه هدم الكعبة وبنائها على 
قواعد اإبراهيم اأ�سوة ح�سنة، لن يف هدمها  ولو كان يحبه  فتنة ، فابتعد عن 
ذلك ، وخري الهدي هدي حممد ☺ ؛ ولنا يف ر�سول اهلل ☺ اأ�سوة ح�سنة 
يف ت�رشفات كثرية ، فيها الرحمة واحلكمة و�سد الذرائع ومراعاة امل�سالح 

واملفا�سد .. (. ]370/9[

وبنائها  الكعبة  ☺ هدم  الر�سول  لرتك  امل�سابهة  االأدلة  ي�رشد  اأخذ  ثم 
على قواعد اإبراهيم ☺ .

وقال-حفظه اهلل- : ) ومن اأ�سول اأهل ال�سنة : وجوب �سد الذرائع ، 
ووجوب درء املفا�سد ، وتقدير درء املفا�سد على جلب امل�سالح ؛ فاإطالق 
، وملا  اللب�ص  املوقع يف  االإجمال  فيه من  ملا   ، مفا�سد  " فيه  العمل  " جن�ص 
: فكيف تزج بدعوتنا و�سبابنا يف  قال  ثم   .. يثريه من االختالف والفرقة 
يف  االأوقات  وت�سيع  النفو�ص  وت�سحن   ، وامل�ستحيلة  امل�ستبعدة  ال�سور 
القيل والقال ، بل توقع ال�سباب يف ال�سبكة التي خططها لهم التكفرييون، 
،كاأن  احلاجة  عند  الفطن  العامل  من  فيكون  فيها  الكالم  من  البد  كان  فاإذا 
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كلمة  هذه   : له  فيقول   " العمل  جن�ص   " تارك  كفر  عن  تكفريي  ي�ساأله 
باطلة ردها  جمملة،فماذا تريد بها ، بني يل ما تق�سده، فاإذا ذكر له �سوراً 
حق  هذا   : له  قال   ، ال�سابقة  ال�سورة  ذكر  واإن   ، والربهان  باحلجة  عليه 
واأنا معك، ولكن اأحذرك من التلبي�ص بذكر غري هذه ال�سورة ؛ فهذا ما 
تعاطي  عن  ب�سدة  واأن�سحهم  امل�ساألة،  هذه  يف  ال�سلفيني  به  واأن�سح  اأقوله 
ويجمعها  القلوب  يوؤلف  ما  على  واحلر�ص   ، ومثرياته  اخلالف  اأ�سباب 
اأن يجمع  على احلق باحلكمة والرفق ؛ واأ�ساأل اهلل الكرمي -جال جالله- 
يجنبهم  واأن  والهدى،  احلق  على  عموماً  وامل�سلمني  ال�سنة  اأهل  كلمة 

اأ�سباب اخلالف والفنت(. ]649/9[
وكذلك م�ساألة العذر باجلهل جند فيها ال�سيخ اأخذ طريق و�سط ، فال 
الت�سليل،  وجه  على  فيها  اخلو�ص  عن  ينهى  بل   ، فيها  يبدع  وال  ي�سلل 
امل�سايخ  بع�ص  بني  جند  يف  واقع  هذا  اخلالف  اأن  نعرف  فنحن   (  : قال 
هذه  واإمنا   ، فنت  وال  حرب  وال  ت�سليل  وال  خ�سومة  ال  لكن   ، وغريهم 

طريقة احلدادية يا اإخوان ! ..(. ]31/14[

الق�سية ، الأنها  اأن يرتكوا هذه  ال�سباب  وقال -حفظه اهلل- :  واأن�سح 
و�سيلة من و�سائل اأهل ال�رش والفنت يبثونها بني امل�سلمني . 

طيب ، مر عليكم دهور من عهد االإمام حممد بن عبد الوهاب اإىل وقتنا 
هذا ،لي�ص هناك �رشاعات بينهم يف الق�سية هذه اأبداً ، الذي اجتهد وراأى 
والذي   ، وم�سى  فقط  ون�رشه  كتابه  قرره يف   ، وم�سى  �سكت  املذهب  هذا 
يخالفه م�سى ، كلهم اإخوة لي�ص بينهم خالفات ، وال خ�سومات ، وال اأحد 

ي�سلل اأحداً وال يكفره ، اأما هوؤالء يكفرون! (. ]312/14[
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تحذير الشيخ من تعاطي الجهال للدعوة إلى اهلل تعالى

قال -حفظه اهلل - : ) فلهذا حذر العلماء من تعاطي اجُلهال للدعوة 
وت�رشُّ  �سيئة  اآثارها  هذه  ن  فاإ  اجلهالء  من  واملناظرات  تعاىل  اهلل  اإىل 

ڇ    زبڇ    : وتعاىل  تبارك  اهلل  قال  ولهذا  واأهلها؛  ال�سلفية  بالدعوة 
ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  

گرب . ] يو�سف : 108[ ک   
اأي : اأنا واأتباعي ندعوا اإىل اهلل على ب�سرية على علم وعلى حكمة.

من  الن�سو�ص  وبفهم  االإ�سالم  باأ�سول  جاهال  الداعي  كان  فاإذا 
ي�رشُّ  فهذا  ؛  اهلل  اإىل  الدعوة  و�رشف  ال�سلف  ومنهج  ال�سنة  و  الكتاب 
معرفتها  وي�ستيقن  يعرفها  جزئيات  اإال  اللهم   ، ينفعها  مما  اأكرث  بالدعوة 
ومن  دونه  هو  من  يدعو  ذلك  عند  العلماء  من  فهمه  حة  �سِ من  ويتاأكد 
يحتاج اإىل هذه الدعوة يف حدود علمه وليحذر القول على اهلل بغري علٍم، 

ڈ   ڈ  ژ   قال تعاىل : زب ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  
ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ     ڱرب . ] االأعراف : 33[
فالقول على اهلل بدون علم من اأعظم الذنوب ، بل جعله بع�ص العلماء 
علم  بال  اهلل  على  القول  الأن  ؛  الكفر  من  اأ�سدُّ  نه  اأ   -- القيم كابن 
فال  االأر�ص  يف  واالإف�ساد  وال�سالالت  والبدع  وال�رشك  الكفر  فيه  يدخل 
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يجوز مل�سلم اأن يقول يف دعوة اأو فتوى اأو تدري�ص اأو غريه اأن يقول على اهلل 
ما ال يعلم ، حتى لو كان عاملا ال يجوز اأن يقول يف �سيء بغري علم ، ولهذا 
كان ال�سلف العلماء العظماء من ال�سحابة والتابعني واأئمة الهدى اإذا �ُسِئل 
عن �سيء ال يعلمه يقول : » ال اأدري« ، » ال اأعلم « وكانوا يتوا�سون فيما 

بينهم اأن يعلموا تالميذهم : » ال اأدري « . 

وقال اأحدهم : ) لو �سئت اأن اأمالأ األواحي من قول مالك » ال اأدري « 
لفعلت )!( .

فينبغي على العامل وعلى طالب العلم املتمكن اإذا كان يَُدر�ُص : اأن يتورع 
يف دينه يف �سلوكه ، ويف م�سائل العلم : يف العقيدة اأو املنهج اأو العمليات 
عليه اأن يتورع ويُعلم و يَُربي َمْن حتَت يده على هذا الورع وهذا اخلوف من 
من  بغري علم -  قال  اإذا   - فاإنها  الدين  اأبواب  وتعاىل ال�سيما يف  تبارك  اهلل 
القول على اهلل بغري علم وفيه من الذم والوعيد ال�سديد ما ن�ص عليه الكتاب 

وال�سنة ؛ قال تعاىل : زب ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۅ   ۅ    ۉ   رب. ] النحل : 116[
ون�سو�ص الوعيد كقوله ☺ : » من كذب عل ي متعمدا فليتبواأ مقعده 

من النار « . ]141-140/4[

*  *  *
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حثه على الصدق

،علينا  االأمور  من  اأمر  كل  يف  والكذب  فاإيانا   (  : اهلل-  -حفظه  قال 
بال�سدق ، علينا باالإخال�ص علينا مبراقبة اهلل تبارك وتعاىل يف كل �سوؤوننا، 
ونحن  فعلينا   ، الكاذبة  االإ�ساعات  و�سادت  الكذب  �ساد  الع�رش  هذا  ويف 
ذلك  على  نََع�ص  واأن  بال�سدق  نتم�سك  واأن  باحلق  نتم�سك  اأن  ال�سنة  اأهل 
بالنواجذ؛ فاإ ن ال�سدق كما قال ☺ : » يهدي اإىل الرب ، واإ ن الرب يهدي 
اهلل  يُكتََب عند  ال�سْدَق حتى  ُدُق ويتحرى  يَ�سْ الرجل  يزال  ، وال  اإىل اجلنة 
النار وال  اإىل  يهدي  الفجور  واإن  الفجور  اإىل  يهدي  الكذب  واإن   ، �سديقاً 

يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباً « .

املُْخِل�ص  املوؤمن  العبد  ينالها  ال�سديقية -  املنزلة  الرفيعة -  املنزلة  فتلك 
ب�سدقه وحتريِه لل�سدق ، وتلك املرتبة والَدَركة الرديئة وهي : اأن يكتب عند 
الوخيمة؛  الكذب  باهلل  هذه من عواقب  النار  والعياذ  اإىل  ويقاد  اهلل كذاباً 
الكذب  يتجنب  واأن  ال�سدق  يتحرى  اأن  ال�سادق  ال�سلفي  امل�سلم  فعلى 
وتالميَذه  واأ�رشته  نف�سه  يُربي   ، ال�سدق  على  ويُربي  منه  ويحذر  ويحذره 
ومن حتت يده يربيهم على هذه االأخالق العالية : ال�سدق ، ال�سرب ، احللم 
بعثت   « :  ☺ فيها ر�سول اهلل  تعاىل والتي قال  اأحبها اهلل  التي  واالأخالق 

الأمتم مكارم االأخالق «.

االأخالق  االأخالق ورديء  ينهى عن �سف�ساف   ☺ اهلل  وكان ر�سول 
ومن �رشها هذا الكذب (. ]140/4[
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حثه على االتباع دون التقليد

قال ال�سيخ -حفظه اهلل- : ) اأخي ، اأنت تعلم وكل متم�سك بالكتاب 
اأن اهلل - عز وجل- اأوجب على النا�ص اتباع االأنبياء واتباع حممد  وال�سنة 
القراآن  من  كثرية  ن�سو�ص  يف  و�سنة  كتاب  من  به  جاء  ما  واتباع   ،  ☺

وال�سنة،منها قوله تعاىل  : زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    
چ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦرب . ] االأعراف : 3[  ؛ وقال �سبحانه : زب 
چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  رب. ] االأنعام : 153[  ، وقال 
. ] اآل عمران : 103[،  رب ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   تعاىل : زب 

. التقليد وحترمه  تبطل  الن�سو�ص كلها  فهذه 

وقال تعاىل يف ذم املقلدين : زب ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ  

ٿ  ٹ     ٹرب. ] البقرة : 170[ 

پ   پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب   : تعاىل  وقال 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    

. ] الزخرف : 23[  رب ٿ 
حترمي  على  ونظائرها  االآيات  بهذه  واالإ�سالم  ال�سنة  اأئمة  ا�ستدل  وقد 
من  �سواء كان  وال�سنة  الكتاب  ن�سو�ص  يفهم  اأن  ي�ستطيع  من  التقليد على 

اأهل االجتهاد اأو من اأهل االتباع .
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وقرروا اأن التقليد اإمنا يجوز للعاجر عن اإدراك احلق من الكتاب وال�سنة، 
واأن التقليد كامليتة اأ�سلها حرام ، واإمنا يجوز للم�سطر اأكلها .

واأن   ، يقلدوهم  اأن  النا�ص  على  حرموا  االإ�سالم  اأئمة  اأن  علمت  ولقد 
منهم من يقول: ال يجوز الأحد اأن ياأخذ بقويل حتى يعلم من اأين اأخذت .

ويقول االإمام ال�سافعي -- : ) اإذا خالف قويل قول ر�سول اهلل 
فا�رشبوا بقويل عر�ص احلائط ( .

وال  مالكاً  تقلد  وال  تقلدين  ال   (  :  -- اأحمد  االإمام  ويقول 
االأوزاعي وخذ من حيث اأخذوا(.

االإمام  اإىل  املن�سوبة  املعروفة  القاعدة  ال�سنة  اأئمة  نا  علماوؤ وقرر 
.)  ☺ اإال ر�سول اهلل  مالك -- : ) كل يوؤخذ من قوله ويرد 

حماربة  منهم  ذلك  كل   ،  ) معقل  نهر  بطل  اهلل  نهر  جاء  اإذا   (  : وقالوا 
للتقليد .

وقال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية-- وهو يجيب عن �سوؤال وجه 
اأن  اإليه حول التقليد : ) احلمد هلل ، قد ثبت بالكتاب وال�سنة واالإجماع 
ومل   ،  ☺ ر�سوله  وطاعة  طاعته  اخللق  على  فر�ص  وجل-   -عز  اهلل 
اإال  به وينهى عنه  ياأمر  ما  بعينه يف كل  اأحد  االأمة طاعة  يوجب على هذه 
 : يقول  نبيها  بعد  واأف�سلها  االأمة  �سديق  كان  حتى   ،  ☺ اهلل  ر�سول 

اأطيعوين ما اأطعت اهلل ، فاإذا ع�سيت اهلل فال طاعة يل عليكم .
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واتفقوا كلهم على اأنه لي�ص اأحد مع�سوماً يف كل ما ياأمر به وينهى عنه 
اإال ر�سول اهلل ☺ ، ولهذا قال غري واحد من االأئمة : كل اأحد من النا�ص 

يوؤخذ من قوله ويرتك اإال ر�سول اهلل ☺ .

كل  يف  تقليدهم  عن  النا�ص  نهوا  قد     االأربعة  االأئمة  وهوؤالء 
ما يقولونه ، وذلك هو الواجب عليهم ، فقال اأبو حنيفة : هذا راأيي وهذا 
اأف�سل  اجتمع  ملا  ، ولهذا  قبلناه  منه  براأي خري  ، فمن جاء  راأيت  ما  اأح�سن 
اأبو يو�سف مبالك ف�ساأله عن م�ساألة ال�ساع ، و�سدقة اخل�رشوات،  اأ�سحابه 
 : فقال   ، ذلك  يف  ال�سنة  عليه  تدل  مبا  مالك  فاأخربه   ، االأجنا�ص  وم�ساألة 
رجعت اإىل قولك يا اأبا عبد اهلل ، ولو راأى �ساحبي ما راأيت لرجع اإىل قولك 

كما رجعت .

ومالك -- كان يقول : ) اإمنا اأنا ب�رش اأ�سيب واأخطئ ، فاعر�سوا 
قويل على الكتاب وال�سنة ، اأو كالماً هذا معناه (.

اإذا �سح احلديث فا�رشبوا بقويل   (  : وال�سافعي -- كان يقول 
احلائط ، واإذا راأيت احلجة مو�سوعة على الطريق فهي قويل (.

ويف خمت�رش املزين ملا ذكر اأنه اخت�رشه من مذهب ال�سافعي ملن اأراد معرفة 
مذهبه قال : مع اإعالمه نهيه عن تقليده وتقليد غريه من العلماء .

واالإمام اأحمد--كان يقول : ) ال تقلدوين وال تقلدوا مالكاً وال 
ال�سافعي وال الثوري وتعلموا كما تعلمنا ( .
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وكان يقول : ) من قلة علم الرجل اأن يقلد دينه الرجال (.

وقال : ) ال تقلد دينك الرجال فاإنهم لن ي�سلموا من اأن يغلطوا (.

اأنه قال : » من يرد اهلل به خرياً   ☺ النبي  وقد ثبت يف ال�سحيح عن 
يفقهه يف الدين «.  والزم ذلك اأن من مل يفقهه اهلل يف الدين مل يرد به خرياً ، 
فيكون التفقه يف الدين فر�ساً ، والتفقه يف الدين : معرفة االأحكام ال�رشعية 

باأدلتها ال�سمعية فمن مل يعرف ذلك مل يكن متفقهاً يف الدين .

جميع  يف  التف�سيلية  االأدلة  معرفة  عن  يعجز  قد  من  النا�ص  من  لكن 
التفقه  من  عنه  يعجز  ما  كل  ال  معرفته  عن  يعجز  ما  عنه  في�سقط  اأموره، 
عليه  يحرم   : فقيل  اال�ستدالل  على  القادر  واأما  ؛  عليه  يقدر  ما  ويلزمه 
التقليد مطلقاً ، وقيل : يجوز مطلقاً ، وقيل : يجوز عند احلاجة ، كما اإذا 

�ساق الوقت عن اال�ستدالل ، وهذا القول اأعدل االأقوال .

قد  بل   ، واالنق�سام  التجزي  يقبل  ال  واحداً  اأمراً  هو  لي�ص  واالجتهاد 
يكون الرجل جمتهداً يف فن اأو باب اأو م�ساألة دون فن وباب وم�ساألة ، وكل 

اأحد فاجتهاده بح�سب و�سعه« )1(. 

وكم األف العلماء من املوؤلفات يف ذم التقليد وحذروا منه ودعوا النا�ص 
اإىل اتباع الكتاب وال�سنة .

)1(   جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ] 212-210/20[ .
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اأخي ، اإن ر�ساالت الر�سل ما جاءت اإال بالتوحيد ومقت�سياته وجاءت 
بهدم التقليد الذي هو اأ�سل من اأ�سول ال�رشك يف اأمم ال�سالل ، كما دل على 

ذلك القراآن .

والعلماء يف ديننا ما يتبعون اإال اإذا ا�ستندت اأقوالهم اإىل ن�سو�ص الكتاب 
وال�سنة ، فاإذا خالفت اأقوالهم الن�سو�ص وجب خمالفتها وردها ، واإذا فقدت 

االأدلة ال يلزم اأحداً اتباعهم .

والعلماء كما قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية --: ) يحتج لهم وال 
يحتج بهم (.

الفتاوى  واإ�سدار  ملواجهتها  ينه�ص  ال  العظيمة  النوازل   ، نعم    
العلم  طالب  من  غريهم  مينع  ال  ذلك  ولكن  االأفذاذ،  العلماء  اإال  فيها 
يف  منها  وانطلقوا  اإليها  ا�ستندوا  التي  وبراهينهم  حججهم  يعرفوا  اأن 

]123-120/9[ .) فتاواهم 

*  *  *
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حثه على العلم

ال�سحيح،  العلم  طريق  عن  اإال  اخلري  ينت�رش  وال   (  : اهلل-  -حفظه  قال 
اإال  ال�رشك  على  يق�سى  ال   ، ال�سحيح  بالعلم  اإال  ال�رشور  على  يق�سى  وال 
يق�سى  ال   ، ال�سحيح  بالعلم  اإال  البدع  على  يق�سى  ال   ، ال�سحيح  بالعلم 
على املنكرات اإال بالعلم ال�سحيح ، اإذا انت�رش هذا العلم وهذا اخلري؛ قلت 
الفنت، قلت البدع، ذهب ال�رشك ... اإىل اآخره ، اإذا �ساد العلم يف جمتمع من 
النفاق الذي  اإال ما يبقى من  املجتمعات ؛ كل هذه االأ�سياء تتبخر وتذهب 

يت�سرت اأهله هذا �سيء اآخر، اأما االأمور الظاهرة تختفي وهلل احلمد .

االأمر  يف   ، اهلل  اإىل  الدعوة  يف  ن�رشه  ويف   ، العلم  طلب  يف  اهلل  وتتقي 
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�سالة وال�سالم - بفهم ال�سلف ال�سالح (. 

اإىل هنا نكتفي بهذا القدر من النقوالت التي تبني جهود ال�سيخ ربيع بن 
هادي املدخلي -حفظه اهلل - يف حماربة الغلو يف التبديع ، واأ�ساأل اهلل تعاىل 
رنا، واأن يثبِّت اأقدامنا على ال�رشاط امل�ستقيم يف  منا وما اأخَّ اأن يغفر لنا ما قدَّ
رب  هلل  واحلمد  والعدل،  وال�سداد  االإخال�ص  يرزقنا  واأن  واالآخرة،  الدنيا 

العاملني، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. .

*  *  *



�سكر خا�ص
 لرئي�ص و اأع�ساء جمل�ص اإدارة 

) مربة التوا�سل اخلريية ( 
بالكويت

لدعمهم وت�سجيعهم للم�ساريع ال�سلفية - ون�ساأله جال وعال اأن يبارك يف جهودهم جميعاً .
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