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تمهيد:
احلمد هلل القائلَ  :وأَنَ َهَذَاَصََراطَيَمَسَتَقَيمَا َفَاتَبَعَوهَ َ َولَ َتَتَبَعَواَالسَبَلَ َفَتَفَرقََ
بَكَمََعَنَسَبَيلَهَ.
والصالة والسالم على نبينا حممد القائل< :إَنَهَ َمَنَ َيَعَشَ َمَنكَمَ َفَسَيََرىَاخَتَلَفَاََ
الراشَدَينَ َالمَهَدَيَينَ َمَنَ َبَعَدَيَ ،عَضَوا َعَلَيَهَاَ
َوسَنَةَ َالخَلَفَاءَ َ َ
كَثَ َيرا َفَعَلَيَكَمَ َبَسَنَتَي َ
بَالنَ َواجَذََ َوإَيَاكَمََ َومَحَدَثَاتََالَمَورَ >..احلديث.
أمَا َبعد :فإن لما كنت يف حقبة من الزمن معايشا بعض الفئات غري املنضبطة
بالشريعة فقد كنت أجد عندهم بعض الشبه ما ال أجد له يف ذاكريت كالما مقنعا يف
ردها.
فحينئذ أقوم بتدوين تلك املسائل الدعوية املشكلة لعرضها على العلماء.
هذا ،وإنه من توفيق اهلل يل أن ما عنتت يل ببهة قّ تؤثِّر على توجهي الصحيح إال
وأ ُْرجعها إىل أهل العلم عمال بقوله تعاىلَ  :وإَذَاَجَاءَهَمَ َأَمَرَ َمَنَ َالَمَنَ َأَوَ َالخَ َوفََ
َالرسَولَ َ َوإَلَى َأَولَي َالَمَرَ َمَنَهَمَ َلَعَلَمَهَ َالَذَينَ َيَسَتَنبَطَونَهََ
أَذَاعَوا َبَهَ َ َولَوَ ََردَوهَ َإَلَى َ
مَنَهَمَ] النساء [38/فأجد ما يروي الغُلة ويشفي العلة وهلل احلمد واملنة.

األمر الذي أدعو ألن يسلُكه كل أخ سلفي يرجو اهلل والدار اآلخرة من أبناء هذه
الدعوة املباركة.
لذلك ففي بهر رمضان من عام عشرين وأربعمائة وألف من اهلجرة النبوية مجعت
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بعض املسائل الدعوية ما تعج هبا الساحة ،وحيتاج فيها عموم املسلمني إىل كالم عامل
يقظ ذي دراية واسعة على مستوى األحداث واملستجدات ،خبري هبذه املوروثات
الدخيلة ،والشبه اخلطافة اليت ينفثها أهل األهواء أعداء السنن ،ث صغت تلك املسائل
وح ْسن الع ْرض.
صياغة أدبية زيادة يف التشويق ُ
وقمتَ َبإلقائها َعلى َصاحب َالفضيلة َشيخنا َالعلَمة َالدكتور َربيع َبن َهاديَ
المدخلي َـ َحفظه َاهلل َوكفاهَ ،ومَنََكلَ َبلء َعافاه َـَ ،رئيس َقسم َالسنَة َبالجامعةَ
اإلسلمية َسابقَا َوالذي َأجاب َعلى َتلك َالمسائل َوجلى َتلك َالشَبه َوبين َزيفهاَ
بالحجَةَوالبرهانَفيَقالبَمنَالنصحَلشبابَالمَةَوالشفقةَعليهمَمنَأنَيكونواَ
فريسةَلهذهَالطوائفَالمسعورةَالتيَتتربَصَبهمَتربَصَالذئابَبزرائبَالغنمَ.
وذلك أن بيخنا ربيعا حفظه اهلل هو ذلك العامل املزتكى من كبار علماء عصره يف
علمه وعقيدته ومنهجه.
هلذا فإن له آثارا علمية مفيدة وتوجيهات دعوية سديدة .فهو ذلك العامل احلريص
على نشر احلق والسنة ،املشفق على بباب األمة من أن تتخطفهم األهواء ،اخلبري
لشبههم ،الناقد لزيفهم ،الواقف يف وجوه املبطلني بصنوفهم.
بتالعب أهل البدع ،املفنِّد ُ
وبني
 وإال فباهلل عليك أخي املنصف :من الذي رد على حممود ابن حممد احلداد ت
غل توه واحنرافه عن الشريعة؟!.
 ومن الذي أبان زيف منهج حممد بن سرور وقارع أتباعه باحلجة والربهان؟!
 ومن الذي أظهر تالعب عدنان عرعور بالشريعة وروغانه املاكر؟!
 ومن الذي تبني ضالل املغراوي وتُراثيته املتهالكة؟!

 ومن الذي كشف طعون عبد اللطيف بامشيل اخلفية يف أهل العلم وتربصه بكبار
العلماء الدوائر؟!
 ومن الذي نكل بامللليباري ووضتح عبثه بالشريعة؟!
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 ومن الذي تصدى لعدوان أيب احلسن املصري ورد هجمته الشرسة على الدعوة
السلفية؟
 ومن الذي رد على فاحل احلريب وأظهر جتاوزاته وأحكامه اجلائرة يف نقد اآلخرين؟!
والجواب :إنه ذلك العامل اجملاهد الشيخ ربيع بن هادي املدخلي ـ حفظه اهلل

ـ

الذي نذر حياته ووقته وصحته وجعلها وقفا للعلم بالشريعة وبيان حال املبطلني ،يف حني
أنتك جتده أخي القارئ ذلك األب الرحيم باملخالفني قبل املوافقني له ،فهو أرحم هبم من
يبني هلم أخطاءهم ح ى تجتنبوها فال يغت هبم غريهم فكان األمر كما قال
آبائهم ألنه ِّ
األول:
وأن تَربي عَي نعشَالن ا َس يبهَ
َ

وس يفَأعي رت هَالمني ةَق اطعَ

َ

َ

يشجع عليه
وأقول :إن على يقني من أن الشيخ حفظه اهلل ال حيب املدح وال ِّ
ولكنها احلقيقة اليت البد من ذكرها طوعا أو كرها ،ملا له من املآثر احملمودة واجلهود
املباركة يف حقل العلم والدعوة.
وأقول لكل من أنكر تلك اجلهود وحاول أن يغطِّي ِّ
بكفه نور الشمس:
لَتَنك رواَلربي عََفَض لََنَعَمَت هَ
َ

َ

لَيش كرَاهللَم نَلَيش كرَالناس اَ
َ

فأسأل اهلل أن يبارك يف عمر بيخنا وميتِّع املسلمني بطول بقائه وخيتم له باحلسىن إنه
مسيع جميب.
وعودا على ذي بدء :فقد متر على تسجيل هذا اجمللس املبارك السابق ذ ْكره قرابة
استمعت لذلك الشريّ وجدت أنه غزير املادة ،عظيم الفائدة ،يف
ست سنوات ،فلما
ُ
حني أن األمة يف مسيس احلاجة ملا فيه من النصائح الغالية والتوجيهات السامية.
وخاصة إذا علمنا حديثا عما تبثه القنوات الفضائية ،وتتناقله وسائل اإلعالم من الدعوة
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إىل التنصري ،وإلغاء ماهية اإلسالم ،والتخلي عن مسلتماته يف خض ِّم الدعوة إىل توحيد
األديان.
فكان كل ذلك دافعا يل يف أن أقوم بتفريع مادة هذا الشريّ يف رسالة مقروءة
والتعليق عليها مبا يقتضيه املقام ،وعرضها على الشيخ حفظه اهلل ليأذن يف نشرها فحصل
املقصود وهلل احلمد واملنة.
واهلل أسأل أن يبارك يف جهود بيخنا وأن تجعل عملي خالصا لوجهه الكرمي.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،،

وكتبه أبو رواحة :عبد هللا بن عيسى بن أبكر
الموري
ليلة األحد 6231/7/38ه
بمحل إقامته بجدة -المملكة العربية السعودية
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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أمَاَبعد:
نقدمها إىل بيخنا الفاضل أيب حممد ربيع بن هادي املدخلي
فهذه بعض األسئلة اليت ِّ
حفظه اهلل تعاىل وهذه األسئلة وافقت ليلة اخلميس الرابع عشر من بهر رمضان
لعام 6231ه:
األسئلة:
السؤال األول:
يف نظركم أي الطوائف اإلسالمية املبثوثة يف الساحة أكثر خطرا على اإلسالم وأهله،
وجمانبة للمنهج السلفي؟
الجوابَ:
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أمَاَبعد :فالبدع بر كما وصفها رسول

اهلل  يف كثري من خطبه ،فكانت كل خطبه أو ُجلها ال ختلو من حتذير من البدع وذم

هلا ،وبيان أنا بر األمور.

<ثَمَ َأَمَا َبَعَدَ َفَإَنَ َخَيَرَ َالكَلَمَََكَلَمَ َاهللَ َ َوخَيَرَ َالهَدَيَ َهَدَيَ َمَحَمَدَ ََ َ وشَرََ
الَمَورَ َمَحَدَثَاتَهَا َـ َهنا َالشاهد َـ َوشر َالمور َمحدثات هاََ ،وكَلَ َمَحَدَثَةَ َبَدَعَةَََ ،وكَلََ

بَدَعَةََضَلَلَةَََ،وكَلََضَلَلَةََفَيَالنَارَ> احلديث يف مسلم( )1دون زيادة <وكلَضللةَفيَ
( )1م 6511/من حديث جابر بن عبد اهلل .
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النارَ> فإنا يف غري مسلم وهي صحيحة ثابتة .
فالشاهد:

أن البدع كلها بر ،واهلل تبارك وتعاىل يقول :أَمََلَهَمََشََركَاءََشََرعَواَلَهَمَمَنََالدَينََ

()2
املشرعني مشاركني هلل يف
مَاَلَمَ َيَأَذَنَبَهَ َاهللَ ؟! فالبدعة تشريع يف دين اهلل ،واعتبار ِّ
التشريع ـ والعياذ باهلل ـ فيكونون بركاء.

شرع العقائد واملناهج والعبادات واحلالل واحلرام،
حق التشريع ليس إال هلل فهو الذي يُ ِّ
هذا من ِّ
حقه وحده ،والرسول عليه الصالة والسالم إنا هو مبلِّغ ويقول< :أَمَاَبَعَدََ:فَإَنَيَ
لَ َأَحَلَ َحََرامَا َ َولَ َأَحََرمَ َحَلَلَ>( .)3عليه الصالة والسالم إنا هو مبلِّغ إَنَ َعَلَيَكَ َإَلََ

البَلَغَ )4(فالذي خيتع بدعا جعل نفسه بريكا هلل تبارك وتعاىل يف هذا احلق العظيم.

فيجبَأنَلَنحصرَـََكماَيحصرَالسفهاءَاآلنَمنَالسياسيينَـَتحريمَالتشريعَ
فقطَفيَمجالَالسياسةَ ،وتوجهَالنظارَإلىَمصارعةَالحكامَ ،معَأنَ َرؤو َأهلَ
فجورا َوأشدَ َخطورة َمنَ
الضلل َومخترعي َالبدع َفي َدين َاهلل َأشدَ َظلمَاَ ،وأشدَ َ َ
الحكامَالفاسدينَالذينَيتلَقونَالتشريعاتَمنَاليهودَوالنصارىَوغيرهمَ.
ألن هذا الفاجر وهو فاجر يقول لك هذه القوانني أخذهتا من الغرب من أوربا
وأمريكا ،وما يقول لك :نزلت من السماء ،لكن هذا املبتدع اخلطري يقول لك :هذا دين
اهلل هذا برع اهلل ويف نفس الوقت الذي برع ه اهلل من التوحيد ومن سنن اهلدى حياربه،
حيارب تشريع اهلل احلق وينفِّر منه ويدعو إىل بدعه على أنا من دين اهلل.
( )1أخرجها النسائي ( )6175بإسناد صحيح من حديث جابر  أيضا.
( )2سورة الشورى (.)36
( )3وذلك يف قصة خطبة علي  ابنة أيب جهل على فاطمة بنت رسول اهلل  وفيها قال عليه الصالة
َولََأَحَلََحََراماَ َولَكَنََ َواهللََلََتَجَتَمَعََبَنَتَََرسَولََاهللََ َوبَنَتََعَدَوََ
والسالمَ < :وإَنَيَلَسَتََأَحََرمََحَلَل َ
اَواحَدَا> .احلديث أخرجه مسلم برقم (.)3225
اهللََمَكَانَ َ
( )4سورة الشورى آية رقم (.)23
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وما قلنا غري مرة فيما كتبناه ويف جلساتنا :إن اهلل تبارك وتعاىل ما أنزل يف القرآن:
وروا على النجابي ،ما فيه (مثل) هذا
وروا على فالن ،ثُ ُ
عليكم بكسرى عليكم بقيصر ،ثُ ُ

يف القرآن ،إنا يف القرآن :اتَخَذَواَأَحَبَ َارهَمََ َوَرهَبَانَهَمََأََربَابَاَمَنَدَونََاهللََ َوالمَسَيحََابَنََ
مََريَمََ َومَاَأَمَ َرواَإَلََلَيَعَبَدَواَإَلَهَاَ َواحَدَاَلََإَلَهََإَلََهَوََسَبَحَانَهََعَمَاَيَشََركَ َونَ.)1(

وأهان اليهود وأهانم وأهانم وهم ليس فيهم حكام وليست هلم دولة ملاذا؟ ألنم

بدتلوا دين اهلل وحترفوا دين اهلل.
فرؤوس الضالل من أهل البدع من جهمية ،ومعتزلة ،وخوارج ،وصوفية ،وأهل احللول
وأهل وحدة الوجود ،هؤالء أمرهم خطري على اإلسالم واملسلمني.
كذلك األحزاب السياسية النابئة اآلن اليت ورثت الكثري من هذه املوروثات الضالة
من العقائد الفاسدة ،واالحنرافات يف ب ى األبواب ورثوها وأضافوا إليها بدعا جديدة من
الغرب ومن الشرق ،فأضافوا الدميقراطية ،وأضافوا االبتاكية ،وأضافوا التمثيل واألنابيد،
وأمورا خطرية ال حيصيها إال اهلل تبارك وتعاىل.
أضافوها إىل تلك البدع اليت قاومها أهل السنة بكتاب اهلل وبسنة رسول اهلل ،وقال
فيها أفاضل أئمتهم :أهل البدع والوضاعون أبد ضررا من األعداء اخلارجيني من اليهود
والنصارى واجملوس والوثنيني وغريهم ،وأبد ضررا على اإلسالم من الوثنيني ،ألن العدو
خيرب البيت من
خيرب يف البيت من الداخل ،املبتدع ِّ
حياصر البيت من اخلارج ،وهذا ِّ

الداخل ،ث يفتح الباب للعدو ويقول له :ادخل.
هكذا ضربوا مثال ألهل البدع لبيان برهم وخطورهتم(.)2

وأناَفيَنظريَ :أنَ َأخطرَأهلَالبدعَاآلنَعلىَالمنهجَالسلفيَ َوأهلهَجماعتانَ
شرهم َمستفحل َأكثر َمن َأهل َالبدعَ
جماعة َالتبليغ َوجماعة َاإلخوان َبفصائلهاَ َ ،و َ
( )1سورة التوبة آية رقم (.)86
( )2قال حنو هذا أبو الفضل اهلمدان وابن عقيل وابن اجلوزي وابن تيمية والشوكان وغريهم ،ويرجف هبذا
املتلون بش ى األلوان.
أهل األهواء على من يقوله ،وأبدهم إرجافا به أبو احلسن املصري ِّ
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ألن أهل البدع من خوارج وروافض ومعتزلة كانوا منطوين على أنفسهم منعزلني

ينصبون أنفسهم أئمة
مقموعني ال يدخلون مساجد أهل السنة فيستولون عليها ،وال ِّ
وخطباء فيها ،وال يدخلون يف مدارسهم ،وال يتسللون إىل بيوت املسلمني :إىل نسائهم
وصبيانم.
أما هؤالء ما تركوا موقعا إال وتسللوا فيه وتسللوا إىل االبن وإىل املرأة وإىل البنت وإىل
البيت وإىل املسجد وإىل كل موقع من مواقع املسلمني من مواقع أهل السنة.
فالبك أن خطرهم بديد جدا يف الوقت الذي ميتعوا فيه اإلسالم ،ميتعوا فيه
العقائد وحطوا من بأنا ،ال بالكالم ولكن بالعمل ،فتاهم حياربون من يدعو إىل العقيدة
ويسخرون منه ،ومن يدعو إىل الكتاب والسنة ويسخرون منه وحياربونه(.)1
وحيبون أهل البدع ويوالونم ويضعون أصوال( )2ـ كما قلنا ـ مل يهتد إليها الشيطان
منذ فجر تاريخ البشرية إىل يومنا هذا( .)3ومل هتتد إىل هذه األصول كل فرق الضالل من

( )1ومن ذلك ما ذكره صاحب كتاب <الطريق إىل اجلماعة األم> ص ( )3حيث قال< :ووصفونا
بأوصاف ب ى منها :اجلهل بالواقع ومنها أن دعوتنا كالم بال عمل ،ومنها أصحاب فقه األوراق ،ومنها
حفظة احلوابي واملتون ،بل وصلوا إىل رْمينا بعمالة السالطني ،بل مسوا منهجنا وأفكارنا وعقيدتنا <فلسفة
باهتة> اه .وقال صاحب <مدارك النظر يف السياسة> ص (< :)33وال خيفى على من جترٍب
اجلماعات املعاصرة ما يف منهج اإلخوان من ازدراء بأهل العلم وإال فخربون من أول من ن ب زهم بعلماء
احليض والنفاس وبعلماء القشور وبعلماء البالط وبالذين يعيشون القرون الوسطى وبعلماء الكتب الصفراء
وبعلماء البدو؟!>.
قلت :وقد قال اإلمام أبو حامت رمحه اهلل< :من عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر> اه من <برح
السنة> لاللكائي [ ]675/6و<خمتصر العلو> لإلمام الذهيب حتقيق احملدث األلبان ص (.)76
صل تلك التأصيالت الفاسدة وق تعد تلك القواعد الكاسدة يف عصرنا هو عبد الرمحن
( )2ومن أكثر من أ ت
عبد اخلالق وعبد الرزاق الشاتجي وعدنان عرعور وحممد املغراوي وأبو احلسن املصري وغريهم من رسخوا
البدعة وأقروا عني الشيطان قطع اهلل دابرهم وقد فعل.
( )3ح ى أصبح حاهلم كما قال الشاعر:
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اخلوارج واملعتزلة واملرجئة اخل.
واختعوا هذه األصول متويها وكذبا على القرآن والسنة وبتا وخيانة يف كالم العلماء،
وأخرجوا كتبا تنادي مبنهج املوازنات ،ملاذا؟ حلماية البدع وأهلها وكتبها ومناهجها،
وللحّ من أهل السنة واجلماعة اختعوا (فقه الواقع) إلسقاط املنهج السلفي
وعلمائه>(.)1
والتهم السياسية اليت أخذوها من البعثيني ،من العلمانيني من الشيوعيني ،من
املاسونية ومن غريهم.
فال يتحرك إنسان للدعوة السلفية إال قالوا عليه :جاسوس.
باألفكار هذه غرسوا يف أذهان بباهبم أن هذا اجلاسوس أحقر من اليهود والنصارى
والشيوعيني.
وكل بالء فيهم يقذفون به األبرياء ،فخطرهم بديد على اإلسالم واملسلمني من
وكن تَام رءَاَم نَجن دَإبل يسَف ارتقىَ
َ

َ

ب يَالح الَحت ىَص ارَإبل يسَم نَجن ديَ
َ

( )1بينما يعلم كل عاقل أن برع اهلل مل ينزل إال مناسبا لواقع الناس وأحواهلم ومن زعم أن برع اهلل ال يعالج
صل من هذا أن أعلم الناس بالواقع أعلمهم بالشرع واهلل
قضايا الناس يف كل زمان ومكان فقد كفر .فتح ت
أعلم.
وقد قال بيخنا أبو حممد ربيع بن هادي املدخلي حفظه اهلل كما نقل ذلك عنه صاحب <مدارك النظر
يف السياسة> (< :)611فإذا كان بعض أهل التحزب يدعي أنه يعرف فقه الواقع وما يُدبتر للمسلمني.
فلماذا تلوم السلفيني وتصفهم بالغفلة عن واقع األمة ،وقد سقّ عنهم هذا الواجب بقيام غريهم به>
اه؟!
قلت :وهذا من باب تنزل الشيخ حفظه اهلل يف احملاورة مع اخلصم وإال فيقال هلؤالء م ى كانت متابعة
اجلرائد واجملالت ومشاهدة القنوات الفضائية ووكاالت األنباء اخلداعة فقها يف الواقع تجب الصدور عنه؟!
وإنا احلق الذي ال مرية فيه أنه ال ميكن أن جند فقه الواقع إال عند علماء الشريعة السلفيني كما تق تدم
تقرير ذلك.
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جهات متعددة.
نسأل اهلل أن يهديهم أو يكف بأسهم عن اإلسالم واملسلمني فإن أفاعيلهم هذه
كلها ينسبونا إىل اإلسالم وكثري من فصائلهم ينسبونا إىل املنهج السلفي ظلما وزورا
وكذبا.
بصر بباب األمة ليعرفوا دين اهلل احلق ،ويعرفوا
فنسأل اهلل العافية ،ونسأل اهلل أن يُ ِّ
من يدعو إىل هذا احلق ويذب عنه ،وهم وهلل احلمد موجودون وكثريون يف الشام ،يف
اليمن ،يف الشرق يف الغرب ،نسأل اهلل أن يُعلي هبم راية السنة ،وأن يقمع هبم أهل
الباطل ،وأن حيقق يف املوجود منهم ناصري احلق قول الرسول اهلل < :لَ َتََزالَ َطَائَفَةََ
مَنَ َأَمَتَيَعَلَىَالحَقَ َظَاهََرينَ َلَ َيَضََرهَمَ َمَنَ َخَذَلَهَمَ َ َولَ َمَنَ َخَالَفَهَمَ َحَتَىَيَأَتَيَ َأَمَرََ
اهللََعَزَََوجَلَ>(.)1

( )1أخرجه التمذي برقم ( )3335من حديث ثوبان  وأصله يف الصحيحني من حديث معاوية واملغرية
وغريمها.
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السؤال الثاني:
شيخناَالفاضل :ملاذا اختمت منهج اجلرح والتعديل طريقا مع أنه يف نظر كثري من
الدعاة واملصلحني يعدونه سببا يف تفكك األمة وسبيال إىل بغض من ينحو هذا املنحى،
حمت ِّجني بأن زمن اجلرح والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟
الجوابَ:

أناَلمَأخترَمنهجَالجرحَوالتعديلَ ،إنَماَأناَناقدَ ،رأيتَ َبدعَاََكثيرةَوضللتَ

وطوامَا َتلصَق َباإلسلمَ ،فبذلتَ َجهديَ ،وفي َحدود َطاقتيَ ،مع َعجزي َوضعفيَ
وزوراَ ،لنَ َالبدعَوالضللتَ
لنفيَهذا َالباطلَعنَاإلسلمَالذيَألصقَبهَظلمَا َ َ

والنحرافاتَمنَدعاةَينتمونَإلىَاإلسلمَلَسيماَفيَعهدَالغلوَ َواإلطراءَ،يعنيَ
تلصقَباإلسلمَوتَنسبَإلىَاإلسلمَفعملتََهذاَلنفيَهذاَالباطلَعنَاإلسلمَ.
أبني
أجرح إنا أنتقد كالما باطال ،و ِّ
ُمسِّي جرحا أو تعديال أو ُمسِّي ما ُمسِّي ،أنا ما ِّ
منافاته لإلسالم ـ بارك اهلل فيك ـ باألدلة والرباهني ،وخمالفاته للعقائد ،وخمالفاته للمنهج
أبني هذه األبياء اليت تُعترب فقها يف باب العقيدة واملنهج ـ بارك اهلل فيكم ـ.
اإلسالميِّ ،
مستى بعض الناس ذلك جرحا وتعديال ،طبعا قد يدخل بيء من اجلرح والتعديل
خالل هذا النقد.

فأنا َما َأسمي َنفسي َمجرحَا َمعدلََ ،إنَما َأَسمَي َنفسي َناقدَاَ ،ناقدَا َضعيفَاَ
مسكينَاَ،وماَدخلتََبحبوحةَهذاَالنقدَـَباركَاهللَفيكَـَإلََلنََالنا َانصرفواَإلىَ
أشياءَأخرىَمنَجوانبَاإلسلمَيخدمهاَاإلسلمَ.
وهذا يُي تسر وكلها خدمات تؤدي إىل رفع راية اإلسالم وإعالء كلمة اهلل تبارك وتعاىل.
هذا ي تجه إىل باب النقد ،وذاك يتجه إىل تصحيح األحاديث وال نلوم هذا وال ذاك.
هذا من فروض الكفايات ،إذا قام به البعض سقّ احلرج عن الباقني ،فهذا يقوم
بالفرض يف هذا اجلانب ـ الفرض الكفائي ـ وهذا يقوم بالفرض الكفائي يف هذا اجلانب،
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ضعف ،ويتف تقه ،والنتيجة كلها
صحح ويُ ِّ
فهذا يؤلف يف العقيدة ،وهذا يؤلف يف السنة ،يُ ِّ
كمل بعضها بعضا.
يُ ِّ

والقول َبأنَ َالتبليغ َواإلخوان َوالجماعات َهذه َيَكمَل َبعضهم َبعضَا(َ .)1هذهَ

مغالطاتَوخطأَ،خطأَممنَيَنسبَإلىَالمنهجَالسلفيَ،ومغالطاتَمنَأهلَالهواءَ
والضللَ،فإنََالبدعةَلَتَكمَلَاإلسلمَأبدَاَ.
فإذا كان هذا جنتد نفسه لرفع راية البدع ونصرهتا والدعوة إليها ،واآلخر مثله ،واآلخر
كمل من اإلسالم بيئا وإنا ِّ
تنقصه
مثله ،فإن هذه ال نرى إال أنا هدم لإلسالم ،وال تُ ِّ

وتشوهه(.)2

وقوله :انتهى عهد اجلرح والتعديل هذا كذب ،ما انتهى منهج النقد إىل يوم القيامة،
ومنهج اجلرح والتعديل مل ينته إىل يوم القيامة ،ما دامت توجد البدع وتوجد الشعارات
الضالة ،وهلا دعاة وأئمة ضالل مل ينته إىل يوم القيامة ،وإنه ملن اجلهاد بل أفضل من

ويعرب بعضهم عن ذلك بقوله< :إن تعدد اجلماعات مص تحة إسالمية> اه أي كلها ختدم بيئا واحدا ـ
(ِّ )1
وهو اإلسالم ـ فتؤدي إىل صحته ونضوجه وكماله ـ زعموا ـ مع أن النقل والعقل يقتلعان هذا املفهوم
الساقّ من جذوره قال اهلل َ ولََتَكَونَواَمَنََالمَشََركَينََمَنََالَذَينََفََرقَواَدَينَهَمَََوكَانَواَشَيَعَاَكَلََحََزبََ
بَمَاَلَدَيَهَمََفََرحَونَ فال تراهم إال متناحرين ويف كتاب اهلل خمتلفني خمالفني.
قال الشيخ علي حسن يف بريطه <كلمات يف املنهج>< :من مل يُقنعه الدليل فليقنعه الواقع احلزيب
الذليل> اه.
( )2قال اإلمام الربهباري يف <برح السنة> رقم (< :)1واعلم أن الناس مل يبتدعوا بدعة قّ ح ى تركوا من
السنة مثلها> اه.
وقال حسان بن عطية< :إن الناس مل يبتدعوا بدعة إال نزع اهلل منهم من السنة مثلها ال تعود إليهم إىل
احملدث األلبان يف <املشكاة>) [ ]11/6برقم (.)633
يوم القيامة> اه (صححه ِّ
وقال الفضيل بن عياض< :ومن عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم> اه <برح السنة>
للربهباري ص (.)313
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الضرب بالسيوف .
وعهد الرواية انتهى يف القرن الثالث فلماذا ابن تيمية رفع راية النقد وراية اجلرح
والتعديل؟! وهكذا الذهيب وابن القيم وابن كثري وابن حجر وإىل آخره وإىل يوم القيامة.
ماَدامَهناكَصراعَبينَالحقَ َوالباطلَ ،وبينَالهدىَوالضللَوبينَأهلَالحقََ
والباطلَوبينَأهلَالهدىَوالضللَ ،فلبدَ َمنَسلَ َسيوفَالنقدَوالجرحَوالتعديلَ
على َأهل َالباطلَ .وهم َأخطر َمن َأهل َالروايةَ ،وأولى َبالجرح َمن َالرواة َالذينَ
يخطئونَشرعَاَوعقلََ.

هؤالء خيتعون بدعا ويتعمدون بثتها يف صفوف املسلمني باسم اإلسالم.

وأما الرواة فالكذابون قليلون وحمصورون ،والبقية أناس طيبون خيطئون فما سكتوا عنهم.
فإذا كان قد انتهى عهد الرواية فعهد النقد مل ينته ،نقد أهل البدع وجترحيهم ،وبيان
ضالهلم وخطورهتم ،وهذا مستمر إىل يوم القيامة وهو جهاد.

( )1قال بيخ اإلسالم كما يف <جمموع الفتاوى> [< :]63/2فالراد على أهل البدع جماهد ،ح ى كان حيىي
بن حيىي يقول :الذب عن السنة أفضل من اجلهاد> اه.
قلت :والذي رأيته يف ترمجة حيىي بن حيىي التميمي النيسابوري من <سري أعالم النبالء> []163/61
أن اإلمام الذهيب ينقل عن نصر بن زكريا أنه قال :مسعت حممد بن حيىي الذهلي ،مسعت حيىي بن معني
يقول< :الذب عن السنة ،أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل ،فقلت ليحىي ،الرجل ينفق ماله ،ويُتعب نفسه
وتجاهد ،فهذا أفضل منه؟! قال :نعم بكثري> اه.
قلت :فلما عرضت هذا على الشيخ حفظه اهلل قال< :أما هذا القول فهو منسوب إىل حيىي بن حيىي
التميمي النيسابوري ولكن جميئه عن حيىي بن معني أيضا يعترب فائدة> اه.
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السؤال الثالث:
هل تنصحون مبا يفعله بعض طلبة العلم يف جتردهم لنقد كتب بعض علمائنا صحة
وضعفا ،كالنظرات يف السلسلة والنظرات يف صفة الصالة؟
الجوابَ:
بابَالنقدَلأللبانيَولمثالهَمفتوحَـَواهللَـَ،ولَيغضبَمنَذلكَلَاللبانيَولَ
أمثالهَمنَحملةَالسنةَ،النقدَالمؤدبَالذيَيحترمَالعلماءَ،وليسَلهَهدفَإلََبيانَ
الحقََ،فهذاَبدأَمنَعهدَالصحابةَولَينتهيَ.

فقد انتقد الشافعي مالكا ،وانتقد أصحاب أيب حنيفة وانتقد أمحد ـ بارك اهلل فيك

ـ

كل هذه املذاهب واستمر هذا النقد إىل يومنا هذا يف ب ى العلوم.
فالنقد ـ يا إخوان ـ ال تجوز سد هذا الباب ،ألننا نقول بسد باب االجتهاد ـ بارك
اهلل فيكم ـ.
وال نعطي قداسة ألفكار أحد أبدا كائنا من كان .فاخلطأ يُرد من أي بخص كان،

سلفيا <كان> أو غري سلفي.

ولكنَ َالتعامل َمع َأهل َالحقَ َ َوالسنة َالذين َعرفنا َإخلصهم َواجتهادهمَ
ونصحهمَهللَولكتابهَورسولهَولئمَةَالمسلمينَوعامَتهمَالتعاملَمعهمَغيرَالتعاملَ
معَأهلَالبدعَوالضللَ.

وارجعوا إىل كتاب احلافظ ابن رجب رمحه اهلل< :الفرق بني النصيحة والتعيري>.

وبني فقال :بيان اهلدى وبيان احلق البد منه وقد انتُقد سعيد بن املسيب
إذ تكلم ت

وابن عباس وطاووس وأصحاب ابن عباس وانتُقدوا وانتُقدوا ،وما قال أحد :إن هذا
طعن ،ما يقول هبذا إال أهل األهواء ،فنحن إذا انتقدنا األلبان ما نسلك مسلك أهل
األهواء فنقول :ال ال تنتقدوا األلبان ،طيِّب أخطاؤه تنتشر باسم الدين ،وإال أخطاء ابن
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باز ،وإال أخطاء ابن تيمية وإال أخطاء أي واحد(.)1
أيَ َخطأَيجبَأنَيبيَن َللنا َأنَ َهذاَخطأَ ،مهماَعَلَتَمنزلةَهذاَالشخصَ
ناَكماَقلناَغيرَمرةَبأنََخطأهَيَنسبَإلىَدينَاهللَ.
َ
الذيَصدرَمنهَهذاَالخطأَ.لنَ

لكن نيِّز ـ كما قلت ـ بني أهل السنة وأهل البدعة ،وكما قال ابن حجر وقال غريه:
<املبتدع يهان وال كرامة> .يهان ألن قصده سيئ ،املبتدع صاحب هوى كما قال اهلل
تبارك وتعاىل :هَوَ َالَذَيَأَ َنزلَ َعَلَيَكَ َالكَتَابَ َمَنَهَ َآيَاتَ َمَحَكَمَاتَ َهَنَ َأَمَ َالكَتَابََ
َوأَخَرَ َمَتَشَابَهَاتَ َفَأَمَا َالَذَينَ َفَي َقَلَوبَهَمَ ََزيَغَ َفَيَتبعَونَ َمَا َتَشَابَهَ َمَنَهَ َابَتَغَاءَ َالفَتَنَةََ
َوابَتَغَاءََتَأَ َويلَهََ َومَاَيَعَلَمََتَأَ َويلَهََإَلََاهللَ.)2(

قال رسول اهلل عليه الصالة والسالم< :فَإَذَا ََرأَيَتَمَ َالَذَينَ َيَتبعَونَ َمَا َتَشَابَهَ َمَنَهََ

فَأَولَئَكََالَذَينََسَمَىَاهللََفَاحَذََروهَمَ>(.)3

صدون الفتنة ،يتبعون املتشابه ويتكون احملكم
فاهلل سبحانه وتعاىل وصفهم بأنم يتق ت

البني ويذهبون إىل املتشابه يتعلقون به وحيتجون به( ،)4وال يسلكون مسالك أهل
الواضح ِّ
اهلدى وأهل احلق من الصحابة والتابعني بإحالة املتشابه إىل احملكم ،فيصري املتشابه
حمكما بإعادته إىل احملكم يصري حمكما.
( )1قال أبو بكر الفراء< :ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع بيئا من أمر الفنت ،فقال ذاك يشبه أستاذه
(يعين احلسن بن حي) قال :فقلت ليوسف :ما ختاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال :ومل يا أمحق ،أنا خري
هلؤالء من آبائهم وأمهاهتم ،أنا أنى الناس أن يعملوا مبا أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر
عليهم> اه من <هتذيب التهذيب> ترمجة احلسن بن صاحل بن حي.
( )2آل عمران (.)7
( )3أخرجه البخاري برقم ( )2281ومسلم ( )1731من حديث عائشة رضي اهلل عنها.
( )4قال اإلمام أمحد يف رده على اجلهمية< :عقدوا ألوية البدع ،وأطلقوا عقال الفتنة ،فهم خمتلفون يف
الكتاب خمالفون للكتاب ،جممٍعون على مفارقة الكتاب ،ويقولون على اهلل بغري علم ويتكلمون
باملتشابه من الكالم ،وخيدعون جهال الناس مبا يشتهون ،فنعوذ باهلل من فتنة املضلني> اه وانظر
<جمموع الفتاوى> [.]371/61
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وهؤالء يستغلون املتشابه قصدا واتباعا للهوى ليضلوا أنفسهم ويضلوا الناس
فماذا يستحقون؟ يستحقون اإلهانة والتشريد إىل درجة أن هذا الذي يتتبع املتشابه
إذا أصبح داعيا يُقتل أو يضرب
يف النقد عند احلاجة والضرورة.

()1

على حسب فتنته( ،)فضال أن يُنت قد ويُ ْقسى عليه

فأمحد بن حنبل مثال يقول< :إذا رأيت الرجل ينتقص محاد بن سلمة فاهتمه على
اإلسالم ،ملاذا؟ ألنه كان بديدا على أهل البدع>(.)2
فهذه حممدة ال تصري الشدة على أهل البدع مذمة ـ على أننا ال ننصح بالشدة
لكن لو حصلت ف ْلتة من ناصح ما تُتتخذ مذمة ووسيلة للصد عما ينصر به اإلسالم
ـ

( )1كما حصل لصبيغ حني ضربه عمر على بدعته :فعن سليمان بن يسار أن رجال يقال له :صبيغ ،قدم
املدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن ،فأرسل إليه عمر وقد أع تد له عراجني النخل فقال :من أنت؟
قال :أنا عبد اهلل صبيغ؛ فأخذ عرجونا من تلك العراجني فضربه ح ى دمي رأسه ث تركه ح ى برئ ،ث
عاد ،ث تركه ح ى بريء ،فدعي به ليعود ،فقال :إن كنت تريد قتلي فاقتلين قتال مجيال فأذن له بالعودة
إىل أرضه وكتب إىل أيب موسى األبعري باليمن ال تجالسه أحد من املسلمني> اه أخرجه الدارمي برقم
(.)621
( )مداخلة من أحد احلاضرين :قلت بأن الرجل من املبتدعة مكن يُعتزر بالضرب أو القتل ،نرجو التوضيح من
الذي يتوىل هذا؟ فأجاب الشيخ حفظه اهلل :بأنه يتوىل هذا احلاكم الشرعي يعين قاتل النفس وقتل أهل البدع
وتعزير من يستحق التعزير إنا ذلك للحاكم الشرعي ،وأما أفراد الناس فإن هذا ليس بأيديهم فإن هذا يؤدي
إىل فساد وإىل فنت ـ جزاك اهلل خريا ـ.
( )2كما يف <السري> ( )213/7وقد كان نعيم بن محاد اخلزاعي بديدا على اجلهمية ويقول :أنا بديد
عليهم ألن كنت منهم ..اخل .كما يف <جمموع الفتاوى> ( )816/61ولعل من أفضل ما أُلِّف يف
هذه املسألة كتاب أخينا الفاضل خالد بن ضحوي الظفريي <إمجاع العلماء على هجر أهل البدع
واألهواء> إذ جعل فيه فصال يف أن الشدة عند السلف كانت حممودة ومل تكن مذمومة .قلت :واملراد هبا
الشدة املنضبطة بالشرع اليت قوامها القسّ والعدل .وقد مسعت بيخنا العالمة الوادعي رمحه اهلل يقول:
<إذا الزمت اإلنصاف أجلمت خصمك> اه .كما نقلت ذلك عنه يف ذيل ترمجته <صفحات مشرقة
من حياة اإلمام الوادعي رمحه اهلل سريا وأحداثا وجمالسات>.
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وينصر به السنة.
فإن أهل األهواء اآلن تعلقوا مثال بكلمة< :فالن عنده بدة> فنفتروا من كتبه.
هل كان السلف إذا قالوا :فالن بديد على أهل البدع يذمونه هبذا؟ أو يريدون
بذلك الصد عن سبيل اهلل كما يفعل هؤالء من أهل األهواء اآلن.
فالشاهد أن النقد ألهل العلم ومن أهل العلم ينتقد بعضهم بعضا ويبينون للناس
اخلطأ حتابيا من نسبة هذا اخلطأ إىل دين اهلل عز وجل هذا واجب وال نقول :جائز.
واجب أن تبينوا للناس احلق ومتيزوا بني احلق والباطل َ وإَذَ َأَخَذَ َاهللَ َمَيثَاقَ َالَذَينََ

أَوتَواَالكَتَابََلَتَبَيَنَنهََلَلنَا ََ َولََتَكَتَمَونَهَ.)1(

لعَنََالَذَينَََكَفَ َرواَمَنَبَنَيَإَسََرائَيلََعَلَىَلَسَانََدَ َاودََ َوعَيسَىَابَنََمََريَمََذَلَكََبَمَاَ
عَصَ َوا ََوكَانَوا َيَعَتَدَونَ ََ كَانَوا َلَ َيَتَنَاهَ َونَ َعَن َمَنكَرٍَ َفَعَلَوهَ َلَبَئَسَ َمَا َكَانَواَ
يَفَعَلَونَ )2(فالنقد من باب إنكار املنكر ،فنقد األبخاص السلفيني الكبار إذا أخطأوا

وبيان خطأهم هذا من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومن باب البيان الذي
أوجبه اهلل ،ومن باب النصيحة اليت أوجبها اهلل وحتتمها علينا(.)3
وهل ذا جتد ابن عباس قال كما قلت لكم وعمران بن حصني وغريهم انتقدوا عمر يف
(قوله) باإلفراد( )4ـ بارك اهلل فيكم ـ.
( )1سورة آل عمران آية (.)637
( )2سورة املائدة ( 73ـ .)75
( )3قال العالمة ابن باز رمحه اهلل< :وم ى سكت أهل احلق عن بيان أخطاء املخطئني وأغالط الغالطني ،مل
حيصل م نهم ما أمر اهلل به من الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومعلوم ما يتتب على
ذلك من إث الساكت من إنكار املنكر وبقاء الغالّ على غلطه واملخالف للحق على خطئه وذلك خالف
ما برعه اهلل سبحانه من النصيحة والتعاون على اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واهلل ويل التوفيق>
اه من كتاب <تبيهات على ما كتبه الصابون يف صفات اهلل عز وجل> ص (.)81
( )4إبارة إىل ما أخرجه مسلم برقم ( )6331عن عمران بن حصني  قال< :متتعنا مع رسول اهلل 
قال :نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل يعين متعة احلج وأمرنا هبا رسول اهلل  ث مل تنزل آية تنسخ آية متعة =
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فالنقد هذا موجود وتجب أن يستمر للصغري والكبري واجلليل واحلقري من األمور ،بيان
اخلطأ وبيان البدع ونقد األخطاء ونقد البدع ،مع التصريح باحتام أهل السنة وإثبات أن
للمجتهد إذا أصاب أجرين ،وإذا أخطأ فله أجر واحد ،هذا ما ندين اهلل به يف نقد أهل
السنة وليس كذلك أهل البدع.
فأهل البدع ما نقول فيهم إنم جمتهدون ألنم متبعون للهوى بشهادة اهلل وبهادة
يفرق اآلن وخيطئ فيقول لك :هذا اجتهاد،
رسوله عليه الصالة والسالم ،فاملبتدع الضال ِّ

اب الضالةُ مجيل الرمحن( )1قالوا :هذا اجتهاد ،استباحة دماء
لما قتل حكمتيار واألحز ُ
السلفيني اجتهاد عندهم ،وهكذا ال يقع يف ضاللة وطامة إال قالوا :اجتهاد.
فهذا متييع اإلسالم وخلّ بني الباطل والضالل والبدع وبني احلق ،ومساواة أخطاء
اجملتهدين اليت يثابون عليها بالبدع اليت توعتد رسول اهلل عليها بالنار(.)2
وقال :إنا ضاللة وقال :إنا بر األمور.
فهذا متييع وظلم لإلسالم تجب أن يتبصر فيه املسلمون فيميزون بني أهل اهلدى
وكيف ينتقدونم ويبينون أخطاءهم وبني أهل الضالل وكيف يتعاملون معهم(.)3
= احلج ومل ينه عنها رسول اهلل  ح ى مات قال رجل برأيه ما باء> يعين عمر .
( )1وهو عني ما ذكره فضيلة بيخنا احملدث مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل يف كتابه <مقتل مجيل الرمحن
األفغان>.
َالمسلمينَ
َ
( )2وقد قال تعاىل :أَفَمَن َكَانَ َمَ َؤمَنَا َكَمَن َكَانَ َفَاسَقَا َلَ َيَسَتَ َوونَ وقال :أفنجعل
كالمجرمينَمالكمَكيفَتحكمون؟!
( )3مداخلة ( :)6فإن كان الناقد ليس معروفا بالرد على أهل البدع ومع ذلك فليس له كتب يف الرد إال
على أهل العلم؟
قيدت كالمي حبسن القصد واالحتام واخل.
فقال الشيخ حفظه اهلل :أنا ُ
مداخلة ( :)3ما رأيكم فيمن الحظ ملحظا وهو أن رسول اهلل  مل تجعل هذا النقد خيتص بالتسمية،
تسمية صاحب السنة الذي أخطأ هل يف كل حال يسمي صاحب السنة الذي أخطأ أم تدور املسألة
=
على املصلحة واملفسدة؟
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...............................................................................

(

)1

=

فما رأيك فيمن الحظ سرية رسول اهلل  يف النقد فوجد أنه مرة نقد بدون تسمية كما يف الثالثة الذين
زاروا رسول اهلل  وسألوا عن عبادته :فقال ما بال أقوام.
ومرة انتقد مبابرة كما يف صحيح مسلم قال <بئسَالخطيبَأنتَ> وما ملح يف جملس ثان فقال< :بَعَضََ
ت
الخَطَبَاءََيَقَولََ َ:ومَنََيَعَصَهَمَا> إنا صرح بامسه.
ويف جملس تبني احلق دون أن يسمي ،فما رأيك يف قول القائل إن التسمية وتركها يف اخلطأ إنا يتبع املصلحة
واملفسدة ،فرمبا لو أتى طالب علم يقول الشيخ عبد العزيز ذكر مسألة فرأى ابن باز أن فيها بدعة وكذا وكذا
فقد يقع الناس يف أن الشيخ عبد العزيز صاحب بدعة ،ما يفهمون <حدثواَالنا َبماَي عقلونَ> .فما
رأيكم يف القول بأن تسمية صاحب السنة الذي ينتقد يتبع املصلحة واملفسدة ألن رسول اهلل  مرة مسى
ومرة كىن؟.
فأجاب الشيخ حفظه اهلل قائال :واهلل مراعاة املصاحل واملفاسد من األصول العظيمة يف اإلسالم ،والقول
هذا ليس ببعيد ـ بارك اهلل فيك ـ.
حنرم التسمية ما دمنا نقول :تُراعى املصلحة واملفسدة ،والفقيه هو الذي
وإذا قلنا هبذا ليس معناه أننا ِّ
عمم.
حيدد م ى ِّ
يعني وم ى يُ ِّ
فمثال حنن يف عصر ـ يا أخي ـ إذا جئت تتكلم يف اهلواء قالوا وقالوا ،مل يقبلوا كالمك كيف هذا؟
يطالبون بتوثيق األقوال ونسبتها إىل الكتب باجلزء والصفحة ،فالناس ألفوا هذا فأصبح ُعرفا ،وأما قالوا
وقالوا دون أن يسمى فأصبح ال ُْتجدي ،أوال ال يهتدون إىل هذا القائل ،وقد يشكون يف صدقك
ويقولون :هذا يتكلم يف اهلواء.
ونبني
فظروفنا اآلن وأعرافنا املوجودة حتتِّم علينا يف كثري من األحيان أننا نسمي الشخص ونسمي املصدر ِّ
اجلزء والصفحة إذا كان الكتاب ذا أجزاء ،فهذه مصلحة وقد يكون يف تركها مفسدة.

اويَة َفَصَعَلَوكَ َ َوأَمَا َأَبَو َالجَهَمَ َفَضََرابََ
فالرسول  :قال< :أَفَتَانَ َأَنَتَ َيَا َمَعَاذَ> وقال< :أَمَا َمَعَ َ
لَلنَسَاءَ> .ومستت هند عند رسول اهلل  أبا سفيان زوجها...
عني اإلنسان املخطئ اه.
فإذا اقتضت املصلحة التعيني ت
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السؤال الرابع:
هل هناك فرق بني املنهج والعقيدة وإن كان بينهما فرق فهل هناك مدخل ألهل
التحزب من خالل ذلك التفريق.
الجوابَ:
طبعا املنهج قد كثُر الكالم فيه ،واحلديث عنه يف هذا العصر بعكس ما كان عند
السلف قد يذكرون كلمة منهج ومنهاج لكن ما كان عندهم هذا اللهج باملنهج باملنهج،
لكن لما انتشر اضطر السلفيون أن يقولوا :املنهج املنهج.
يفرق بني العقيدة واملنهج ويقول :كلها بيء واحد،
أنا مسعت الشيخ ابن باز ال ِّ
أفرق ،أرى أن املنهج أمشل من العقيدة ،فاملنهج يشمل
يفرق ،وأنا ِّ
والشيخ األلبان ِّ
العقيدة ويشمل العبادات ويشمل كيف تتفقته ويشمل كيف تنتقد ،ويشمل كيف تواجه
أهل البدع فاملنهج بامل ،منهج أهل السنة يف العقيدة ،منهجهم يف العبادة ،منهجهم يف
التلقي ،منهجهم يف كذا منهجهم يف كذا.
يفرق بني العقيدة واملنهج
فاملنهج أمشل بال بك ،لكن أهل األهواء بعضهم ِّ
ألهداف حزبية وسياسية ،فيحتالون على كثري من (السلفيني) فيقولون أنت تبقى على
عقيدتك ولكن املنهج حنن حمتاجون أن نتعاون فيه.
فال مانع أن تقول :أنا سلفي عقيدة إخوانٌ منهجا( .)1ومعلوم أن من منهج
اإلخوان حرب العقيدة السلفية ،فهذا السلفي الذي يقول أنا سلفي إذا قال أنا سلفي
العقيدة إخوان املنهج أو تبليغي املنهج فهو ينادي على نفسه بأنه حيارب املنهج السلفي
والعقيدة السلفية.
فهي من احليل احلزبية والسياسية اليت أباعها التبليغ واإلخوان وفترقوا بني العقيدة
واملنهج للتالعب بعقول السلفيني خاصة.
( )1ومن صرح بذلك عبد العزيز اجلليل يف كتابه <وقفات تربوية> ص ( )661حيث يقول< :أي أننا نريد
منهجا دعويا يقوم على سلفية املنهج وعصرية املواجهة> اه.
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السؤال الخامس:
ُوجد عندنا أناس يتتهمون من ِّ
حيذر من الفرق املوجودة يف الساحة ،أو يُ ِّبني عوارها

بعرا أو نثرا بأنه من أصحاب املنهج فما مدى صحة هذه الدعوى؟ علما أن من أدلتهم
القراءة يف كتبكم.
الجوابَ:
اإلجابات السابقة تتضمن اإلجابة على هذا السؤال ألن هذا جرح ونقد ،وقد تقدم
الكالم على اجلرح والنقد.

14
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السؤال السادس:
نعلم الفرق اللغوي بني قولك صاحل ومصلح ولكن هل يسوغ أن يكون اإلنسان
صاحلا غري مصلح ،ث هل هناك مدخل ألهل البدع من خالل هذا التفريق؟
الجوابَ:
هذا اصطالح ،واملنافقون قال اهلل عنهمَ  :وإَذَاَقَيلَ َلَهَمَ َلَ َتَفَسَدَواَفَيَالََرضََ

قَالَواَإَنَمَاَنَحَنََمَصَلَحَونََأَلََإَنَهَمََهَمََالمَفَسَدَونََ َولَكَنَلََيَشَعَ َرونَ.)1(

فاملصلح من اإلصالح ضد اإلفساد ،فأنتم تظنون أننا نفسد وحنن نصلح.
أما الصاحل فصاحل يف نفسه وقد ميتد خريه إىل اآلخرين ويصلح وقد يكون خريه

قاصرا على نفسه لضعفه.

يَكَلََخَيَرَ>(.)2
<المَ َؤمَنََالقَ َويََخَيَرََ َوأَحَبََإَلَىَاهللََمَنََالمَ َؤمَنََالضَعَيفََ َ،وفَ َ
<مَنَ ََرأَىَمَنكَمَ َمَنَكََرا َفَلَيَغَيََرهَ َبَيَدَهَ َفَإَنَ َلَمَ َيَسَتَطَعَ َفَبَلَسَانَهَ َفَإَنَ َلَمَ َيَسَتَطَعََ

فَبَقَلَبَهََ َوذَلَكََأَضَعَفََاإلَيمَانَ>(.)3

غري بلسانه قد يدخل يف عداد املصلحني ،وأما الذي ينكر
غري بيده أو يُ ِّ
فهذا الذي يُ ِّ
بقلبه فقد يكون صاحلا وال يستطيع أن يصلح(.)
( )1سورة البقرة اآليتان ( 66ـ .)63
( )2أخرجه مسلم برقم ( )1731من حديث أيب هريرة .
( )3أخرجه مسلم برقم ( )25من حديث أيب سعيد اخلدري .
( )مداخلة من أحد احلاضرين :باملناسبة بارك اهلل فيكم ،حديث النيب ( من رأى منكم منكرا فليغريه
بيده ..احلديث) بعض الناس خيصصه فيقول :التغيري باليد يكون للسلطان فقّ والتغيري باللسان يكون
للعلماء والتغيري بالقلب يكون لعامة الناس ،ما رأيكم هبذا التخصيص مع أن احلديث جاء بالعموم؟
فأجاب الشيخ حفظه اهلل قائال< :التخصيص باليد أحيانا ال يكون إال بيد احلاكم مثل القتل واحلدود
يغري بيده ،أنت يف بيتك ،يف مكتبك ،يف
واألبياء هذه ولكن ال مينع أن يكون أيضا أن بعض الناس ِّ
دك انك ،يف بركتك ،يف مواقع كثرية تستطيع أن تغري بيدك ،فليس السلطان هو كل بيء وليس يدخل =
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=

يغري فيها املسلم بيده،
يف كل بيء ،هناك أمور صحيح ليس هلا إال السلطان ،وأمور كثرية تبقى يعين ِّ
يستطيع أن يردع أبناءه ويستطيع أن يردع زوجه أو بنته أو خادمه اخل .يستطيع أن يغري بيده يف مواطن
يغريون بأيديهم ،فتخصيص هذا وأن كل تغيري بيد احلاكم
كثرية وقد كان السلف مثل ابن تيمية وغريه ِّ
هذا ليس من اإلسالم وال يقبله عامل ،ولكن هناك أمور تجب أن نيِّز بني ما يُ ْقصر على احلكام وبني ما
تجد املسلم جماال للتغيري فيه باليد.
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السؤال السابع:
إذا كانت هناك طاعة عظيمة مثل اجلهاد وال ميكن التوصل إىل حتقيقها إال بارتكاب
بعض املعاصي فهل تجوز برعا فعل تلك الطاعة؟
الجوابَ:
إذا كانت الطاعة عظيمة مثل اجلهاد وال ميكن القيام باجلهاد إال بارتكاب بعض
املعاصي ،مثل إيش املعاصي اليت يرتكبها ليقوم بواجب اجلهاد؟
فأجبتهَقائلَ :مثل لبس البنطال ،وحلق اللحية ،والتوسّ بأهل البدع ،ألن يصل

إىل مكان املعركة.

فأجابَالشيخَحفظهَاهللَ:
هل ال يقوم اجلهاد إال بالتنبطل وحلق اللحى؟! وهل الصحابة لما راحوا تجاهدون
حلقوا حلاهم؟! وتبنطلوا؟!
كان عمر ـ وهم يف الثغور ـ يكتب إليهم :إياكم وزي األعاجم واقطعوا الركب،
وثبوا على اخليل وثبا(.)1
( )1وهذا األثر رأيته مبعناه يف مصنف عبد الرزاق جاء من طريقني ،الولى فيها انقطاع فقد أخرج عبد الرزاق
( )65552عن معمر عن قتادة أن عمر كتب إىل أيب موسى أما بعد :فأتزروا وارتدوا ..وفيه :واقطعوا
الركب ..إىل أن قال :وإياكم وزي األعاجم وتنعمهم وعليكم بلبسة أبيكم إمساعيل.
والثانية فيها رجل مبهم فقد أخرج عبد الرزاق برقم ( )65558عن معمر عن أيوب عن ابن سريين قال:
<جلس إلينا رجل ـ وثتة غلمان ـ قال :كتب إلينا عمر بن اخلطاب زمن كذا وكذا :أن اتزروا وارتدوا وانتعلوا
وقابلوا النعال ،وعليكم بعيش مع ٍّد وذروا التنعم وزي األعاجم وقابلوا النعال يعين :الزمامني>.

وأخرجه البيهقي ( )31613من طريق آدم بن أيب إياس ثنا بعبة عن عاصم األحول عن أيب عثمان
النهدي قال :أتانا كتاب عمر بن اخلطاب  وحنن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أما بعد :فأتزروا وانتعلوا
وارتدوا وألقوا اخلفاف والسراويالت وعليكم بلباس أبيكم إمساعيل وإياكم والتنعم وزي العجم وذكر
=
احلديث.
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فهذه طبعا من احليل ملمارسة كثري من الشهوات ومارسة كثري من البدع.
مربر هلا ـ بارك اهلل فيك ـ واجلهاد يقوم بدون اللجوء
فاألمثلة اليت مثتلت هبا أراها ال ِّ
إىل هذه ،فالذي تجاهد تجب أن تجاهد نفسه قبل كل بيء ،ويصلح نفسه قبل كل
بيء.
()1
وحلق اللحى من املعاصي اليت قد تسبب اهلزمية ،والتشبه بلبس البناطيل تشبه بأعداء
اهلل()2ـ بارك اهلل فيك ـ ،وأنتم تعرفون أن الصحابة انكسروا يوم أُ ُحد ويوم ُحنني ،أما يوم أُ ُحد
فبمخالفة الرماة ،وحصل للصحابة وقائدهم رسول اهلل ما حصل(.)3
=

وأخرجه أبو يعلى يف مسنده [ ]635/6رقم ( )366من طريق عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي
أيضا فذكره .فاحلديث مبجموع طرقه حسن إن باء اهلل وقد أخرجه علي بن اجلعد يف مسنده برقم
( )6181وأبو عوانة يف مسنده أيضا ( )211/1بإسناد صحيح غري أنه بلفظ <متعددوا واخشوبنوا
ي العجم> والتمعدد :هو الصرب على عيش معد بن عدنان وكانوا أهل قشف
وامشوا حفاة ،وإياكم وز ت
وغلظ يف املعاش يقول :فكونوا مثلهم.

قلت :وأصل احلديث يف الصحيحني يف (خ( )1335/م  )3115/كالمها من كتاب اللباس.
( )1وإذا كانت خمالفة الرماة أمريهم يف أُ ُحد ،ومقالة بعض املسلمني :لن نُغلب اليوم من قلتة ،يف ُحنني سببا

يف هزمية املسلمني كما سيأيت يف كالم الشيخ حفظه اهلل قريبا إن باء اهلل ،فكيف حبلق اللحية واليت
حل ُقها كبرية من كبائر الذنوب لذلك فقد أمر النيب  بإعفائها كما يف حديث ابن عمر مرفوعا:

<أَحَفَواَالشَ َو َاربََ َوأَعَفَواَاللَحَى> متفق عليه.

وأمر  بتوفريها كما يف حديث ابن عمر أيضا مرفوعا <خالفوا َالمشركين َووف روا َاللحىَ ،وأحفواَ
الشواربَ> أخرجه البخاري (.)1713
( )2ويف سنن أيب داود برقم ( )218من حديث ابن عمر مرفوعا <ومنَتشبهَبقومَفهوَمنهم> وإسناده
صحيح وانظر األرواء برقم (.)6315
( )3إبارة إىل ما أخرجه البخاري ( )8511من حديث الرباء أنه قال :لقينا املشركني يومئذ وأجلس النيب
واَ،وإَنََ
 جيشا من الرماة وأ تمر عليهم عبد اهلل وقال< :لََتَبََرحَواَإَنَََرأَيَتَمَونَاَظَهََرنَاَعَلَيَهَمََفَلََتَبََرحَ َ
أيت النساء يشتددن يف اجلبل رفعن سوقهن
َرأَيَتَمَوهَمََظَهَ َرواَعَلَيَنَاَفَلََتَعَينَونَا .فلما لقيناهم هربوا ح ى ر ُ

إيل النيب < :أَنَ َلَ َتَبََرحَواَ
قد بدت خالخلهن فأخذوا يقولون :الغنمية الغنيمة فقال عبد اهلل :عهد ت

فَأَبَ َواَفَلَمَاَأَبَ َواَصَرفَتََ َوجَوهَهَمََفَأَصَيبََسَبَعَونََقَتَيلَ > ..احلديث.
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ويوم حنني حديث نفس تقريباَ  :ويَ َومَ َحَنَيَنَ َإَذَ َأَعَجَبَتَكَمَََكَثََرتَكَمَ َفَلَمَ َت غَنَ َعَنكَمََ
اَرحَبَتَ َثَمَ َ َولَيَتَمَمَدَبََرينَ ََ ثَمَ َأَ َنزلَ َاهللَ َسَكَينَتَهَ َعَلَىَ
شَيَئَا َ َوضَاقَتَ َعَلَيَكَمَ َالََرضَ َبَمَ َ

َرسَولَهَ.)1(..

فبعضهم قال :إن عددنا اآلن لكثري ولن نُغلب اليوم من قلة( :)2فأدهبم اهلل تبارك
وتعاىل بسبب ما حدثوا به أنفسهم ،فكيف باجليش هذا الذي حيلق حلاه ،ويلبس لباس
الكفار( ،)3وينتظر نصرا من اهلل تبارك وتعاىل؟! هلذا حنن ما نُنصر ،دائما أعداء اإلسالم
يُنصرون علينا.
فيجب أن حنرص على طاعة اهلل والتزام أوامر اهلل خاصة يف ميادين اجلهاد ح ى
ينصرنا اهلل تبارك وتعاىل إَنَتَنصَ َرواَاهللَ َيَنصََركَمَ َ َويَثَبَتَ َأَقَدَامَكَمَ< .)4(وحينها>

نستحق النصر من اهلل عز وجل الذي وعدنا به(.)5

( )1سورة التوبة آية ( 31ـ .)31
( )2قال احلافظ يف الفتح [ ]133/7روى يونس بن بكري يف زيادات املغازي عن الربيع بن أنس قال قال
ىَالنبَيَََفَكَانَتََالهََزيمَةَ> اه.
رجل يوم ُحنني< :لَنََنَغَلَبََاليَ َومََمَنََقَلَةََفَشَقََذَلَكََعَلَ َ

علي ثوبني معصفرين فقال< :أَأَمَكََأَمََرتَكََبَهَذَا؟ قلت:
( )3وقد قال عبد اهلل بن عمرو  :رأى رسول اهلل ت
أغسلهما ،قال :بل احََرقَهَمَا> أخرجه مسلم كتاب اللباس باب ( )2رقم (.)33
( )4سورة حممد اآلية (.)7

( )5كما قال اهلل تعاىلَ  :وعَدَ َاهللَ َالَذَينَ َآمَنَواَمَنكَمَ َ َوعَمَلَواَالصَالَحَاتَ َلَيَسَتَخَلَفَنَهَمَ َفَيَالََرضَََكَمَاَ
يَارتَضَىَلَهَمَ َ َولَيَبَدَلَنَهَمَمَنَبَعَدَ َخَ َوفَهَمَ َأَمَنَاَ
اسَتَخَلَفَ َالَذَينَ َمَنَقَبَلَهَمَ َ َولَيَمَكَنَنَ َلَهَمَ َدَينَهَمَ َالَذَ َ
يَعَبَدَونَنَيَ َولََيشَرك َونََبَيَشَيَئَا[ النور .]11
مداخلة :هل تجوز ارتكاب احملرم من أجل الدعوة؟! فقد ذكر بيخ اإلسالم أن اإلنسان إذا أمسك
مسجدا يف قرية فيها أهل البدع ،اضطر إىل ترك ُسنة.

فقاطعه َالشيخ َحفظه َاهلل َقائلَ :هذا ليس بارتكاب حمرم يا ولدي وإنا معناه أن يتك السنة تأليفا
جر هؤالء للتوحيد والدين والعلم .فهذا ليس بارتكاب حمرم فأنت خلطت بني
للقلوب وتوصال إىل ِّ
التنازل عن سنة ،وبني ارتكاب حمترم ..يشرب اخلمر من أجل نصرة دين اإلسالم ،ويأكل اخلنزير ويقتل
=
ويفعل من أجل أن يدخل الناس يف منهجه هذا هو ارتكاب احملرمات.
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=

فهمت الكالم وإال ال؟! فترقت بني كونه يتنازل عن سنة ملصلحة أكرب منها وهي دخول الناس يف التوحيد
واملنهج وبني ارتكاب حمرم؟!
فقالَالسائل :فإذا كان كالمه ُحيمل على ارتكاب حمرم فهل نقول إن كالمه خطأ؟ ألن أهل البدع
يستدلون به.
فأجابَالشيخَقائلَ :يعين إذا كان هناك مفسدتان إحدامها كبرية جدا وحتطم املسلمني ،ومفسدة صغرية
ُفتتكب أدىن املفسدتني لدرء أكربمها ،مثل :لو دخل أعرايب هذا املسجد وبال فيه فقال رسول اهلل :

لَ َتَ َزَرمَوهََ،فَتََركَهَ َحَتَىَانَتَهَى ،البول يف املسجد مفسدة وحرام والرسول أقر هذه املفسدة لدفع األكرب
ألن هذا يتضرر يف نفسه ،وبعد ذلك إذا طردناه نثر البول يف سائر املسجد.
فقد يضطر املسلم إىل ارتكاب مفسدة لدرء أكرب منها.
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السؤال الثامن:
مجع أخطاء بخص ما ،وإبرازها يف مؤلتف يقرؤه الناس؟
هل من منهج السلف ُ
الجوابَ:

سبحان اهلل ،هذه يقوهلا أهل الضالل حلماية بدعهم ،ومحاية كتبهم ،ومحاية مناهجهم،
ومحاية ُمقدتسيهم من األبخاص.

نعم اهلل ورسوله  ذكرا كثريا من ضالالهتم ..مجع كالم اليهود والنصارى وانتقدهم
يف كثري من اآليات القرآنية(.)1

وأهل السنة واجلماعة من فجر تأرخينا إىل يومنا هذا تكلموا على اجلهم بن صفوان
وبشر املريسي( )2وأحصوا بدعهم وضالالهتم ،ومجعوا أقوال أهل الفرق ونقدوها فمن حرم
هذا؟ هذا من الواجبات.
ومجعتها يف مكان واحد وح تذرت منها بامسه
إذا كان الناس سيضلون ببدعه الكثرية ْ
فجزاك اهلل خريا ،أنت بذلك أ ْسديْت خريا كبريا لإلسالم واملسلمني(.)3
( )1كما يف قوله تعاىل :لَعَنََالَذَينَََكَفَ َرواَمَنَبَنَيَإَسََرائَيلََعَلَىَلَسَانََدَ َاودََ َوعَيسَىَابَنََمََريَمََذَلَكََبَمَاَ
اَوكَانَواَيَعَتَدَونَ َََكَانَواَلَ َيَتَنَاهَ َونَ َعَنَمَنكَرَ َفَعَلَوهَ َلَبَئَسَ َمَاَكَانَواَيَفَعَلَونَ املائدة [ 73ـ
عَصَ َو َ
.]75
وقوله تعاىل :مَثَلََالَذَينََحَمَلَواَالتَ َوَراةََثَمََلَمََيَحَمَلَوهَاَكَمَثَلََالحَمَارَ َيحملََأَسَفَاراَبَئَسََمَثَلََالقَ َومََ
الَذَينََكَذَبَواَبَآيَاتََاهللََ َواهللََلََيَهَدَيَالقَ َومََالظَالَمَينَ اجلمعة [.]1
وقوله تعاىل :قَلَ َهَلَ َأَنَبَئَكَمَبَشَرَ َمَنَذَلَكَ َمَثَوبَةَ َعَندَ َاهللَ َمَنَلَعَنَهَ َاهللَ َ َوغَضَبَ َعَلَيَهَ َ َوجَعَلَ َمَنَهَمََ
اَوأَضَلََعَنَسَ َواءََالسَبَيلَ املائدة [.]11
القََردَةََ َوالخَنَ َازيرََ َوعَبَدََالطَاغَوتََأَولَئَكََشَرََمَكَان َ

( )2فقد رد عليه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل يف كتابه <الرد على بشر املريسي> ،ورد عليه عثمان بن
سعيد الدارمي.
( )3قال اإلمام التمذي رمحه اهلل يف كتابه <العلل> من جامعه< :وقد عاب بعض من ال يفهم على أهل
احلديث الكالم يف الرجال وقد وجدنا غري واحد من األئمة من التابعني قد تكلم يف الرجال ـ ث عدتد مجاعة =
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...............................................................................

=

من السلف ـ ث قال :وإنا محلهم على ذلك عندنا ـ واهلل أعلم ـ النصيحة للمسلمني ال يُظن هبم أنم
أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنا أرادوا أن يُبيِّنوا ضعف هؤالء لكي يُعرفوا ألن بعض الذين ض تعفوا
كان صاحب بدعة> ..اخل.
ويف <الكفاية> للخطيب< :كان قتادة يتكلم يف عمرو بن عبيد فقال عاصم األحول يا أبا اخلطاب
هذا الفقهاء ينال بعضهم من بعض فقال قتادة :يا أحول رجل ابتدع يُذكر خري من أن يكف عنه>.
احملدث مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل< :فاألصل يف أعراض املسلمني أنا
قلت :لذلك قال بيخنا ِّ
حمتمة لكن إذا ارتكب ما يسقّ عدالته فالواجب على املسلمني أن يُبيِّنوا حاله ح ى ال يُغت به> اه من
كتابه <فضائح ونصائح> ص (.)26
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السؤال التاسع:
إذا انربى الشاعر يف بعره إىل الرد على أهل البدع واألهواء ونقل كالم العلماء املعتربين
يف جمانبة أهل البدع والتحذير منهم ،فهل يُعد هذا أمرا حممودا يُش تجع عليه أم ال؟
الجوابَ:
نعم ،هذا أمر حممود ،أمل يكن الرسول  حيث بعراءه ،ومنهم حسان على نقد
()1
أهل الكفر وجترحيهم وسل سيوف النقد عليهم< .أَهَجَهَمَ َ َوَروحَ َالقَدَ َ َمَعَكَ>
وحديث < َواهللََلَهَذَاَأَشَدََعَلَيَهَمََمَنََ َوقَعََالسَهَامَ>.

وقال< :أَهَجَ َقََريَشَا>( )2وكان أبو بكر عالما بأنساب العرب وبأنساب قريش
فخذ منه فأخذ منه أنساب قريش ح ى يسل رسول اهلل  كما تُسل الشعرة من
العجني ،وينصب اهلجو على أيب سفيان بن احلارث ابن عم رسول اهلل عليه الصالة
والسالم.

اوونَََأَلَمََتَرََ
فحث على هجوهم ،فالشعر خيدم اإلسالم َ والشَعََراءََيَتَبَعَهَمََالغَ َ

واَوعَمَلَواَ
يَكَلََ َوادََيَهَيمَونَََ َوأَنَهَمََيَقَولَونََمَاَلََيَفَعَلَونَََإَلََالَذَينََآمَنَ َ
أَنَهَمََفَ َ
( )1قال النيب  حلسان< :اهجهمَأوَقالَهاجهمَ،وجبريلَمعكَ> (خ( )1316/م )3231/عن الرباء.
( )2ولفظه قال عليه الصالة والسالم :أهجَ َق ريشاَفإنه َأشد َعلي ها منَ رشق َالنبلَ ،فأرسل إىل ابن رواحة

فقال :اهجهمَ فهجاهم فلم يُرض ،فأرسل إىل كعب بن مالك ث أرسل إىل حسان بن ثابت فلما دخل
عليه قال حسان :قد آن لكم أن ترسلوا إىل هذا األسد الضارب بذنبه ث أدلع لسانه فجعل حيركه فقال:
والذي بعثك باحلق ألفري نتهم بلسان ف ْري األدمي فقال رسول اهلل  :ل َت عجل َفإن َأباَبكر َأعلم َق ريشَ
بأنسابهاَوأنَليَفيهمَنسباَحتىَي لخصَلكَنسبي فأتاه حسان ث رجع فقال يا رسول اهلل قد خلتص يل
نسبك والذي بعثك باحلق ألسلنتك منهم كما تسل الشعرة من العجني ،قالت عائشة :فسمعت رسول اهلل
 يقول حلسان< :إن َروح َالقد َل َي زال َي ؤيدك َماَنافحت َعن َاهلل َورسولهَ >..احلديث أخرجه
مسلم كتاب <فضائل الصحابة> برقم (.)3821
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واَوسَيَعَلَمَ َالَذَينَ َظَلَمَواَأَيََ
الصَالَحَاتَ َ َوَذكَ َرواَاهللَََكَثَ َيرا َ َوانتَصَ َرواَمَنَبَعَدَ َمَاَظلَمَ َ

مَنقَلَبََيَنقَلَبَونَ.)1(

كانَالشعرَمنَالوسائلَالقويةَالتيَت وظفَفيَنصرةَالحقََوإعلءَكلمةَاهلل(َ.)2

موحدا سلفيا
والرسول عليه الصالة والسالم استخدم هذا السالح فإذا كان الشاعر ِّ
صل ح
يذب عن السنة وعن التوحيد وعن املنهج السلفي فجزاه اهلل خريا ،بريطة أن يُ ْ
وقصده نصرة اإلسالم ،وقصده نصر دين اهلل وليس له قصد آخر.

( )1الشعراء ( 332ـ .)337
ب بيت بعر
( )2وقد أدرك بيخنا ِّ
احملدث مقبل الوادعي رمحه اهلل تلك احلقيقة فكان يؤكدها لنا بقولهُ < :ر ت
ينصر اهلل به سنة> اه.
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السؤال العاشر:
ما هو موقف طالب العلم يف املسائل اخلالفية؟
الجوابَ:

ال يتكلم العامل وال طالب العلم إال فيما يعلم( ،)1العامل ليس حميطا بكل بيء ،فقد
يدربون تالميذهم على قول :ال أدري( )2وقال
تجهل بعض األبياء وقد كان األئمة ِّ
القعنيب أو ابن وهب :لو بئت أن أمأل ألواحي من قول مالك :ال أدري ،لفعلت(.)3

هذا عامل كبري إمام األئم ة ولو باء تلميذه أن ميأل ألواحه من قول :ال أدري لفعل.
فطبعا العامل ال يتكلم إال فيما يعلم(.)4
( )1وقد قال سعيد بن جبري رمحه اهلل< :قد أحسن من انتهى إىل ما مسع> اه كتاب التوحيد باب< :من
حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب>.
( )2فمن يل باإلمام الشعيب رمحه اهلل :إذ روي أنه قيل له< :إنا نستحيي لك من كثرة ما تُسأل فتقول :ال

أدري ،فقال :لكن مالئكة اهلل املؤمنني مل يستحيوا إذ سئلوا عما ال علم هلم به ،فقالوا :سَبَحَانَكَ َلََ

عَلَمََلَنَاَإَلََمَاَعَلَمَتَنَا اه.
ومن يل بثعلب إمام الكوفيني املتويف سنة ( )356ملا سأله سائل عن بيء فقال :ال أدري ،فقال له:
أتقول ال أدري ،وإليك تُضرب أكباد اإلبل ،وإليك الرحلة من كل بلد؟ فقال ثعلب :لو كان ألمك بعدد
(ال أدري) بعر الستغنت> اه.
هلذا فقد جاء يف ترمجة عطاء بن أيب رباح يف <السري> [< :]31/1أنه كان يقول :ال أدري نصف
العلم ،ويقال :نصف اجلهل> اه.
وجاء يف ترمجة الشعيب من <السري> [ ]863/2قال رمحه اهلل< :ال أدري نصف العلم> اه.
وقال عمر بن عبد العزيز< :من قال عندما ال يدري :ال أدري ،فقد أحرز نصف العلم> اه <البيان
والتبيني> (.)13/3
( )3القائل هو ابن وهب كما يف <سري أعالم النبالء> (.)613/3
( )4ملاذا؟ ألن ابن عباس  يقول< :إذا ترك العامل قول ال أدري فقد أُصيبت مقاتلُه> اه من <البيان
والتبيني> للجاحظ (.)13/3
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وطالب العلم ال يتكلم إال فيما يعلم ألن كالم العامل وطالب العلم ينسب إىل اهلل

اَومَاَبَطَنَ َ َواإلَثَمَ َ َوالبَغَيَ َبَغَيَرََ
عز وجل :قَلَ َإَنَمَاَحََرمَ ََربَيَالفَ َواحَشَ َمَاَظَهَرَ َمَنَهَ َ
الحَقََ َوأَنَتَشََركَواَبَاهللََمَاَلَمََيَنََزلََبَهََسَلَطَانَاَ َوأَنَتَقَولَواَعَلَىَاهللََمَاَلََتَعَلَمَونَ.)1(

فال تجوز لطالب العلم وال للعامل أن يقول على اهلل ما ال يعلم( .)2وإذا اقتضت
احلاجة من طالب العلم أن يقول ويتكلم يف حدود ما يعلم فعليه أن يقول ،قال رسول

اهلل < :بَلَغَواَعَنيَ َولَوََآيَةَ>(.)3

( )1األعراف آية (.)88
( )2وقد قال اهللَ  :ولَ َتَقَفَ َمَا َلَيَسَ َلَكَ َبَهَ َعَلَمَ َإَنَ َالسَمَعَ َ َوالبَصَرَ َ َوالفَ َؤادَََكَلَ َأَولَئَكَََكَانَ َعَنَهََ
مسؤولَ اإلسراء (.)81
( )3أخرجه البخاري ( )8831من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
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السؤال الحادي عشر:
يظن كثري من الناس أن الرد على أهل البدع واألهواء قاض على املسلك العلمي
الذي اختطته الطالب يف سريه إىل اهلل فهل هذا مفهوم صحيح؟
الجوابَ:

هذا مفهوم باطل ،وهذا من أساليب أهل الباطل وأهل البدع ليخرسوا ألسنة أهل السنة.
فاإلنكار على أهل البدع من أعظم أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وما متيزت هذه األمة على سائر األمم إال هبذه امليزة كَنتَمَ َخَيَرَ َأَمَةَ َأَخََرجَتََ

لَلنَا ََتَأَمَ َرونََبَالمَعَ َروفََ َوتَنَهَ َونََعَنََالمَنكَرََ َوتَ َؤمَنَونََبَاهللَ )1(..وإنكار املنكر تطبيق

عملي لما يتعلمه الشاب املسلم من الفقه يف دين اهلل تبارك وتعاىل ودراسته لكتاب اهلل
وسنة رسوله الكرمي عليه الصالة والسالم.
فإذا مل يُطبِّق هذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر خاصة يف أهل البدع فقد يدخل

يف قول اهلل تبارك وتعاىل :لَعَنََالَذَينَََكَفَ َرواَمَنَبَنَيَإَسََرائَيلََعَلَىَلَسَانََدَ َاودََ َوعَيسَىَ
اَوكَانَواَيَعَتَدَونَ َََكَانَواَلََيَتَنَاهَ َونََعَنَمَنكَرََفَعَلَوهََلَبَئَسََ
ابَنََمََريَمََذَلَكََبَمَاَعَصَ َو َ

مَاَكَانَواَيَفَعَلَونَ.)2(

إذا كان يرى أن البدعة تنتشر وهلا دعاهتا وهلا محلتها وهلا الذابون عنها وهلا احملاربون

ألهل السنة فكيف يسكت()3؟ ،وقوهلم :إن هذا يقضي على العلم :هذا كذب ،هذا من
( )1آل عمران (.)661
( )2املائدة ( 73ـ .)75
رضت على السيف مخس مرات ال يقال يل :ارجع عن مذهبك
( )3قال بيخ اإلسالم أبو إمساعيل اهلرويُ < :ع ُ
لكن يقال يل :اسكت عمن خالفك ،فأقول :ال أسكت> اه من <السري> [ .]118/63ومسعت
بيخنا العالمة الوادعي رمحه اهلل وهو يقول< :لو ميكن أن يشتوا سكوتنا باملاليني لفعلوا لكن هيهات
هيهات أن نسكت على باطل> اه وذلك ضمن بريطه <الرد الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه> .قال
=
الشاعر:
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العلم والتطبيق للعلم.

وعلى كل حال فطالب العلم البد أن خيصص أوقاتا للتحصيل والبد أن يكون جادا
حيصل العلم
يف التحصيل ،وال يستطيع أن يواجه املنكرات إال بالعلم ،فهو على كل حال ِّ
ويف نفس الوقت يطبق ،واهلل تبارك وتعاىل يبارك هلذا املتعلم العامل يف علمه(.)1
وقد تُْن زع الربكة لما يرى املنكرات قُدتامهُ يقول :ال ،ال ،لما أطلب العلم ،يرى
الضالالت وأهل الباطل يرفعون بعارات الباطل ،وي ْدعون الناس إليها ويُضلون الناس
فيقول :ال ال ما سأبتغل هبذه األبياء( ،)2أنا سأبتغل بالعلم (يعين يتدرب على
املداهنة) ـ بارك اهلل فيك ـ.

=

الل صَف يَداريَوب ينَمح ارميَ يئ دَالنف و َويك تمَالنفاس اَ
ويق الَل يَ:لَ،لَتح ركَس اكنَاَ أب دَاَ،ولَتج رحَل هَإحساس اَ
َ

َ

( )1نقل ابن القيم يف كتابه (مفتاح دار السعادة) عن بعض السلف قوله< :كنا نستعني على حفظ العلم
بالعمل به ،فتك العمل بالعلم من أقوى األسباب يف ذهابه ونسيانه> اه.
وقد أسند اخلطيب يف <جامعه> ويف <ذم من ال يعمل بعلمه> البن عساكر رقم ( )61بسند فيه
لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة إىل علي بن أيب طالب  قال< :هتفَالعلمَبالعملَفإنَأجابهَوإلَ
ارتحل> اه .لذلك فكان جزاء من مل يعمل بعلمه النار كما يف حديث أيب هريرة مرفوعا< :إَنَ َأَ َولََ
النَا َ َيقضىَيَ َومَ َالقَيَامَةََ،فََذكَرَ َمَنَهَمََ َ:وَرجَلَ َتَعَلَمَ َالعَلَمَ َ َوعَلَمَهَ َ َوقََرأَ َالقََرآنَ َفَأَتَيَ َبَهَ َفَعََرفَهَ َنَعَمَهََ
فَعََرفَهَاَ،قَالََ:فَمَاَعَمَلَتََفَيهَاَ:قَالََ:تَعَلَمَتََالعَلَمََ َوعَلَمَتَهََ َوقََرأَتََفَيكََالقََرآنََقَالَََكَذَبَتََ َولَكَنَكََ
ىَوجَهَهََ
تَعَلَمَتََالعَلَمََلَيَقَالََ:عَالَمََ َوقََرأَتََالقََرآنََلَيَقَالََ:هَوََقَ َارئََفَقَدََقَيلََ،ثَمََأمَرََبَهََفَسَحَبََعَلَ َ
حَتَىَأَلَقَيََفَيَالنَارَ> أخرجه مسلم ( )6511قال الناظم:
وع المَبعلم هَل مَيعمل نََ مع ذَبَم نَقب لَعب ادَال وثنََ
( )2وأينه من سفيان الثوري حني كان يقول< :إن ألرى املنكر فال أتكلم فأبول دما؟!> اه <السري>
[ ]315/7قلت :ومعناه :أنه يرى املنكر فال يستطيع تغيريه فيعظم يف نفسه بقاؤه ح ى يبول دما من أثر
ذلك.

38

أجوبة فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
السلفية

السؤال الثاني عشر:
ما منا من أحد إال وله عثرات يف طريق دربه الصاحل فكانت الضرورة ُمل تحة يف إثبات

ذكر حسناته وسيئاته ،فما هو الضري يف تقرير منهج املوازنات وخاصة أن يف املسألة أدلة
وبواهد؟
الجوابَ:

بيننا وبينكم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وتطبيق عمل السلف الصاحل ،وقد كررنا هذا
كثريا وبيناه هلم وأسقطنا ما يتعلقون به من االستدالالت ـ ال نقول من األدلة ـ فاألدلة
موجودة يف الكتاب والسنة لنصرة كلمة اهلل تبارك وتعاىل وإهانة أهل الضالل من أهل
الكفر واالحنرافات.
فهم حيرفون بعض النصوص ويقولون :أدلة من الكتاب والسنة ،وإنا هو من اتباع
املتشابه وقد قال اهلل يف أهل الزيغ :فَأَمَاَالَذَينََفَيَقَلَوبَهَمَََزيَغََفَيَتَبَعَونََمَاَتَشَابَهََمَنَهََ

ابَتَغَاءََالفَتَنَةََ َوابَتَغَاءََتَأَ َويلَهَ.)1(

والقرآن مليء بالنقد املر ألهل الكفر وأهل الفسوق وليس هناك موازنات ،السنة
مليئة هبذا وليس هناك موازنات.
وقد فقه السلف الصاحل هذا املنهج فطبقوه على أهل البدع وعلى أهل الروايات
بدون املوازنات ،وخصصوا كتبا للجرح فقّ وهي كثرية وعلى رأسها كتاب الضعفاء
للبخاري أمري املؤمنني يف احلديث ويف الفقه أيضا رمحه اهلل بعد أمحد ابن حنبل.
وطبتقه النسائي وهو يف مرتبة تقرب من مرتبة اإلمام البخاري يف الفقه يف الدين ويف
التضلع يف علوم احلديث.
العقيلي وابن عدي وابن حبان وكثري خصصوا كتبا يف اجلرح ،وخصصوا كتبا يف الثقات
وُ
( )1سورة آل عمران (.)7
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فإذا خصصوا كتبا يف الثقات فما فيه موزنات .وإذا خصصوا كتبا يف اجلرح فما فيه موازنات.
والكتب املشتكة بني اجلرح والتعديل تقول لك :فالن ثقة وفالن كذاب وفالن ال
يساوي بيئا وفالن ال يساوي فلسا ،وإىل جانبه فالن حافظ ثقة متقن بدون ذكر املساوئ
واملثالب.
لَشك َكماَقلناَوقالَالشيخَاللبانيَرحمهَاهللَوقالَغيرنا<َ :إنَ َمنهجَالموازناتَ
بدعةَ،وأناَأضيفَفأقولَ:بدعةَلَأخطرَمنهاَ،لَأخطرَمنَهذهَالبدعةَلنََمؤدَاهاَـَوإنَ
كانَأهلهاَلَيدركونَماَتؤدَيَإليهَـَأنهاَتهدمَاإلسلمَومؤدَاهاَأنَكَتفتحَبابَالمطالبةَمنَ
الشيوعيينَواليهودَوالنصارىَوالعلمانيينَأنَيطالبوناَبالموازناتَإذاَنحنَجرحناهم>َ.

ألنم احتجوا بآيات يف اخلمر( ،)1وأحاديث يف الشياطني( ،)2وآيات يف الكفار
الوثنيني( ،)3وآيات يف اليهود والنصارى( ،)4وقالوا هذه تدل على املوازنات ،واإلسالم قد
أعطى هذه األصناف حقها من العدل واملوازنات.
فنحن اآلن إذا انتقدنا يهوديا مثل رئيس اليهود ( )5()Netnyahoوانتقدنا (احلاخامات)

قالوا لنا :إنكم تدعون أن اإلسالم يوازن ملاذا ما تذكرون حسناتنا؟!
( )1كما يف قوله تعاىل :يَسَأَلَونَكَ َعَنَ َالخَمَرَ َ َوالمَيَسٍَرَ َقَلَ َفَيهَمَاَإثمَ كَبَيرَ َ َومَنَافَعَ َلَلنَا َ َ َوإَثَمَهَمَاَ
أَكَبَرََمَنَنَفَعَهَمَا ..البقرة (.)365
( )2كما يف قصة أيب هريرة  مع الشيطان ويف آخر القصة قال له النيب < :صَدَقَكَ َ َوهَوَََكَذَ َوبَ>
متفق عليه.
( )3كما يف قوله تعاىل :ولئنَسألت همَمن َخلق َالسماوات َوالرض َوسخر َالشمس َوالقمر َلي قولن َاهللَ
فأنىَي ؤفكونَ سورة العنكبوت (.)16
( )4كما يف قوله تعاىل :ومنَأهلَالكتابَمنَإنَتأمنهَبقنطارَي ؤدهَإليكَومن همَمنَإنَتأمنهَبدينارَلَ
ي ؤده َإليك َإل َما َدمت َعليه َقائما ..آل عمران ( )71وقال تعاىل:لتجدن َأشد َالنا َعداوةَ
للذين َآمنواَالي هود َوالذين َأشركواَولتَجدن َأق رب همَمودة َللذين َآمنواَالذين َقالواَإناَنصارىَذلكَ
بأنَمن همَقسيسينَورهباناَوأن همَلَيستكبرونَ املائدة آية (.)33
( )5وهو بنيامني نيتنياهو <رئيس حزب الليكود اإلسرائيلي املتطرف>.
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ويلزم من يتكلم يف أي بخص أن حيصي حسناته وسيئاته ويضع هذه يف كفة وهذه
يف كفة ح ى يتم العدل.
عرفتم وهل يطيق هذا أحد ،هذا ليس إال هلل رب العاملني.
وحنن إذا انتقدنا مبتدعا إنا هو للنصيحة ،ليحذر الناس من هذا الشر(.)1
ألن اهلل ما كلفنا بإحصاء حسناته ألن اهلل هو الذي يتوىل إحصاء احلسنات
والسيئات ويزن يوم القيامة فَمَنَثَقَلَتََمَ َو َازينَهََفَأَولَئَكََهَمََالمَفَلَحَونَََ َومَنََخَفَتََ

مَ َو َازينَهََفَأَولَئَكََالَذَينََخَسَ َرواَأَنفَسَهَمَبَمَاَكَانَواَبَآيَاتَنَاَيَظَلَمَونَ.)2(

هذا ليس إال هلل ،حنن ال يكلفنا اهلل إال مبا نطيق والتكليف مبنهج املوازنات تكليف
مبا ال يطاق ،ال يطيقه ح ى األنبياء عليهم الصالة والسالم.
قال تعاىل ذاكرا قول عيسى عليه الصالة والسالم َوكَنتَ َعَلَيَهَمَ َشَهَيدَا َمَاَدَمَتََ

ىَكَلََشَيَءََشَهَيدَ.)3(
الرقَيبََعَلَيَهَمََ َوأَنتََعَلَ َ
فَيهَمََفَلَمَاَتَ َوفَيَتَنَيَكَنتََأَنتََ َ

والرسول  ما كان يعلم أخطاء الناس ،وحسناهتم وسيئاهتم وحيصيها وال كلف هبذا

فيقول< :بَئَسََخَطَيبََالقَ َومََأَنَتَ>( )4فما كان الصحابة يقولون له :أما له حسنات يا

رسول اهلل؟!.
فالشاهد :أن هذا منهج باطل وأهدافه خسيسة ومن أحطها أنا حلماية البدع ومحاية
( )1أي أن أداء النصيحة وبيان خطأ املخطىء يؤدي إىل تقليل الشر وتقليصه ،األمر الذي ال نراه بعني
احلقيقة إال عند أهل السنة ألنم كما قال بيخ اإلسالم رمحه اهلل< :أهل السنة هم أعرف الناس باحلق
وأرمحهم باخللق> اه وقال< :أهل السنة هم خري الناس للناس وهم نقاوة املسلمني> اه من <منهاج
السنة النبوية>.
( )2سورة األعراف ( 3ـ .)5
( )3سورة املائدة (.)667
( )4أخرجه مسلم برقم ( )371من حديث عدي بن حامت  أن رجال خطب عند النيب  فقال< :من
يطع اهلل ورسوله فقد ربد ومن يعصهما فقد غوى ،فقال رسول اهلل  :بَئَسََالخَطَيبََأَنَتََ،قَلََ َ:ومَنََ
يَعَصََاهللََ َوَرسَولَهَ ،قال ابن نري :فَقَدََغَ َوى>.

أجوبة فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
السلفية

40

الضالل ،ومحاية أهل الباطل.
وهذا ما ميكن أن أقوله وارجعوا إىل كتايب <منهج النقد> و<احملجة> <والنصر
العزيز> لرد هذه الشبهات.
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السؤال الثالث عشر:
البد وأنكم واجهتم يف طريق الدعوة وسلك الطلب بعض العوائق ،فما أهم تلك
العوائق اليت واجهتكم؟ وما هي نصيحتكم للداعية الذي يواجه مثل ذلك؟
الجوابَ:
واهلل أنا ما كنت أبعر بعوائق يف حيايت ،أستهني بالعوائق وال أحسها وال أحسب هلا
حسابا واحلمد هلل.
ولكن أحث الطالب أن يهتموا بكتاب اهلل فيحفظونه ،وأن يهتموا حبفظ سنة رسول
اهلل عليه الصالة والسالم ،وأن يهتموا بفهم ووعي كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  وفهم
السلف ،وفهم مواقفهم من أهل السنة ومدى احتامهم هلم ،وذهبم عنهم وإكرامهم هلم،
ومواقفهم من أهل البدع والء وبراء ونصحا وحتذيرا.
وأحث السلفيني على احلفاظ على هذا األصل الذي إن ثبت ُمحي اإلسالم وإن
انار وسقّ تضرر اإلسالم واملسلمون< :مبدأ َالولء َوالبراء>( )1الذي نادى أهل
سد ينهار هو سد الوالء والرباء
الباطل بإسقاطه ،واختعوا إلسقاطه منهج املوازنات فأول ٍّ
الذي أرى فيه محاية لدين اهلل احلق لعقائده ومناهجه.
هذا أمر مهم تجب أن يهتم به السلفيون ،ألن هذا السد لما انار جاءت الدعوة
لوحدة األديان ،ألنه انار سد الوالء والرباء.
( )1أال وإن مبدأ الوالء والرباء من أوثق عُرى اإلميان وأصل من أصول الشريعة :فعن معاذ بن أنس مرفوعا< :منَ
أعطى َهلل َومنع َهلل َوأحب َهلل َوأب غض َهلل َوأنكح َهلل َف قَد َاستكمل َإيمانهَ> أخرجه التمذي ()3136

وحسنه األلبان.
وعن أنس مرفوعا< :ثلث َمن َكن َفيه َوجد َبهن َحلوة َاإليمان َوطعمهََ:أٍن َيكون َاهلل َعزََوجلَ
ورسولهَأحبَإليهَمماَسواهماَ،وأنَيحبَفَيَاهللَوأنَي بغضَفيَاهللَ،وأنَتوقدَنارَعظيمةَف ي قعَفيهاَ
أحبَإليهَمنَأنَيشركَباهللَشيئا> ،أخرجه النسائي ( )2537وصححه األلبان وأصله يف الصحيحني.
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وجاءت دعوة التقريب إىل الروافض ،وأذكر مع األسف أن لما كنت بالرياض قدِّم
يل كتاب فيه املناداة ـ من أحد اإلخوان املسلمني الذين يدتعون السلفية أال وهو زهري
املوحدون أي
الشاويش ـ ينادي فيه بالوحدة اإلسالمية الشاملة اليت يدخل فيها ِّ
الدروز(.)1
عرفتم ،فلما انار هذا السد العظيم؛ سد الوالء والرباء ،الذي حيمي اإلسالم وصل
أهل األهواء إىل هذا املنحدر ،الدعوة بأن النصارى إخواننا ،وال تجوز االعتاض علينا،
والدعوة إىل إقامة احلزب اإلبراهيمي الذي يشمل أهل الديانات السماوية ،إخواننا اليهود
وإخواننا النصارى بل الدعوة إىل وحدة األديان كما عُقدت مؤمترات يف إحدى دول
اإلخوان املسلمني مع األسف الشديد>( .)2كل هذا نتيجة هلدم أصل الوالء والرباء.
( )1وال غرو ففي كتاب <حسن البنا بأقالم تالمذته ومعاصريه> قال حسن حتحوت< :ويكفي أن أذكر
أن الذين يزعمون أن الرجل ـ أي حسن البنا ـ كان عدو النصارى بأن األستاذ لويس فانوس من زعماء
األقباط كان من الزبائن املستدميني لدرس الثالثاء الذي يلقيه حسن البنا وكانت بينهما صداقة وطيدة وأن
حسن البنا عندما تقدم مربحا النتخابات الربملان كان وكيله الذي ميثله يف مقر إحدى اللجان االنتخابية
رجال قبطيا> اه قلت :أي نصرانيا وانظر رسالة أمحد الشحي <حوار هادي مع إخوان> ص ( 63ـ
.)65
<وقد كان عمر التلمسان املربد العام السابق لإلخوان يقول :إننا نقف من األحزاب كلها موقف
أحرم على الناس ما أبيحه
كنت حريصا على أن يأخذ الناس برأيي فلماذا ِّ
االحتام لرأي اآلخرين وإذا ُ
لنفسي؟ وهل من احلرية أن أحول بني الناس وبني االعتداد بآرائهم بعد أن مينحهم أحكم احلاكمني هذا
نَومَنَشَاءَ َفَلَيَكَفَرَ >كما يف صحيفة األنباء الكويتية
احلق يف وضوح ال لْبس فيه فَمَنَشَاءَ َفَلَيَ َؤمَ َ
عدد ( 1/63ـ 6538م) ونقلته جملة اجملتمع 6531/1/37م.
قلت قال الشاعر:
وك مَم نَعائ بَق ولَص حيحاَ وآفت هَم نَالفه مَالس قيمَ
فإن اآلية يف مقام التهديد واملربد العام يظنها يف مقام التخيري فكان األمر كما قال اهلل :إَنَهَاَلََتَعَمَىَ
الَبَصَارََ َولَكَنَتَعَمَىَالقَلَوبََالَتَيَفَيَالصَدَورَ.
( )2وهي دولة السودان فقد نظم هبا كبار قادات اإلخوان كالتايب والزندان وغريمها <مؤمترا للحوار مع األديان>

=
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فعلى َأهل َالسنة َوالجماعة َأن َيكونوا َعلى َمستوى َالحداثَ ،وأن َيدركواَ
مكايدَأهلَالبدعَ.
ومنَهناَنستحضرَماَسلفَمنَالسئلةَعنَالمقولةَ:بأنََأهلَالبدعَأخطرَعلىَ
اإلسلم َمن َاليهود َوالنصارىَ .أل َترون َبهذه َالنداءات َوبهذه َالدعوات َوبهذهَ
المؤتمرات َأنَه َحقا َوضح َلنا َأنَهم َأخطر َعلى َاإلسلم َوالمسلمين َمن َالعداءَ
الخارجيينَ.

ألننا كما قلنا غري مرة إن املسلم مهما بلغ يف السخف ال ينخدع باليهود والنصارى
ح ى إنه قد ال يقبل احلق منهم لسوء ظنه هبم وعدم ثقته فيهم ،بينما قد خيدع بأهل
البدع والضالالت والسيما أصحاب الشعارات الرباقة مثل اإلخوان املسلمني ومجاعة
التبليغ.
قد ينخدع واخندع الكثري والكثري من أهل السنة ومن أهل التوحيد ،اخندعوا هبؤالء
فلحق باإلسالم وبشباب األمة من األضرار ما ال حيصيه إال اهلل.
وظهر مصداق ما قال هؤالء األفذاذ من أئمة اإلسالم أن أهل البدع أضر على
اإلسالم من أعداء اإلسالم اخلارجيني.

=

وفيه قال أحد الق ِّسسني< :منا من أسلم باإلجنيل ومنا من أسلم بالقرآن فكلنا يقول :اهلل ،إذا فكلنا
مسلم> اه وقد ن قلت ذلك احلدث وكان يف مقام اإلبادة بتقارب املسافات جريدة <الصحوة> التابعة
حلزب اإلصالح اليمين يف عددها املوافق ليوم اخلميس /61مجادى األوىل عام 6261ه حتت عنوان
<مؤمتر احلوار بني األديان> بقلم علي الواسعي .قلت :والصواب أنه <مؤمتر وحدة األديان>.
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الخاتمة

ويف اخلتام بكر اهلل لشيخنا على هذه النصائح الغالية ونطلب منه نصيحة ألهل
السنة عموما وألهل السنة يف اليمن خصوصا خيتم هبا هذا اجمللس املبارك.
فختم الشيخ حفظه اهلل قائال< :قد سبق السيف العذل( ،)1وقد ختمت كالمي
بالنصيحة اليت مرت وفق اهلل اجلميع>.
وأوصي نفسي وإخوان من السلفيني وغريهم من حنب هلم اخلري من أصناف
املسلمني أن يتقوا اهلل يف أنفسهم وأن يستجيبوا لدعوة اهلل تبارك وتعاىل.
َ واعَتَصَمَوا َبَحَبَلَ َاهللَ َجَمَيعَا َ َولَ َتَفََرقَوا )2(وأن يطيعوا أمر رسول اهلل عليه
الصالة والسالم الذي أمرنا باالعتصام بكتاب ربِّنا وسنة نبينا ،وح تذرنا من التفرق(.)3
( )1قال صاحب لسان العرب [ :]666/5وقوهلم يف املثل< :سبق السيف العذل> يُضرب لما قد فات،
وأصل ذلك أن احلارث ابن ظامل ضرب رجال فقتله فأُخرب بع ْذره فقال< :سبق السيف العذل> اه.
( )2سورة آل عمران (.)618
( )3كما يف قوله تعاىلَ  :ول َتكونواَكالذين َت فرقواَواخت لفواَمنَب عد َماَجاءهم َالبَي نات .وحديث أيب
هريرة مرفوعا< :إن َاهلل َرضي َلكم َثلثاَوكره َلكم َثلثاَ،رضي َلكم َأن َت عبدوه َول َتشركواَبه َشيئاَوأَنَ
ت عتصمَواَبحبل َاهلل َجميعاَول َت فرقواَ،وأن َت ناصحواَمن َوله َاهلل َأمركمَ،وكره َلكمََ:قيل َوقالَ،وكث رةَ
السؤالَ،وإضاعةَالمالَ> أخرجه مسلم.
يَوسَنَةََ
وحديث العرباض بن سارية وفيه< :فَإَنَهَ َمَنَ َيَعَشَ َمَنَكَمَ َفَسَيََرىَاخَتَلَفَاََكَثَ َيرا َفَعَلَيَكَمَ َبَسَنَتَ َ
الراشَدَينََالمَهَدَيَينََمَنََبَعَدَيَعَضَواَعَلَيَهَاَبَالنَ َواجَذَ> أخرجه أصحاب السنن.
الخَلَفَاءََ َ
قت يف ذلك وأن تجعله خالصا
وهبذا مت التعليق على هذه الرسالة راجيا املوىل جل وعال أن أكون قد ُوفِّ ُ
=
لوجهه سبحانه إن ريب لسميع الدعاء.
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والذي يفرقنا هي األهواء والبدع ،فلنُعرض عن األهواء والبدع ولنُقبل على كتاب اهلل
وسنة رسول اهلل مستجيبني لتوجيهات ربنا وتوجيهات رسولنا الكرمي ونُصح سلفنا الصاحل.

وأسأل اهلل تبارك وتعاىل أن تجمع األمة اإلسالمية على كتابه وسنة نبيه  ،وأن
يزهدهم يف كل ما يضادها من الكفر والشرك والبدع والضالل ،إن ربنا لسميع الدعاء.
ِّ
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ُسجل هذا اجمللس يف يوم اخلميس يف ليلة الرابع عشر من بهر رمضان لعام
6231ه.

=

وكتبه أبو رواحة عبد اهلل بن عيسى بن أبكر اليمان حرر يف ثلث الليل اآلخر من يوم األربعاء املوافق
/1من بهر صفر/عام 6231ه.
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