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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
إىل فضيلة الشيخ فاحل بن نافع حلريب وفقه اهلل وسدد خطاه ( ).
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
أما بعد:
فقد وقفت على كالم لكم يتعلق باجلرح لفت نظري حيث :
أولا -وجهت إليكم أسئلة يف يوم اجلمعة املوافق 3271/7/72هـ عن بعـ الاـا
فأجبتم بأهنم ليسوا من السلفيني .
وسئلتم هل يشرتط بيان أسباب اجلرح ؟
ف ــأجبتم بق ـ ـولكم " م ــا يش ــرتط ه ــبا بالاس ــبة ألس ــباب اجل ــرح بي ــان أس ــباب اجل ــرح
والتعديل يف علم الرواية .
وليس يف كالم املخالفني يف مااهجهم  ،ويف سلوكياهتم " .
وأقول :
 -3إنكم سئلتم عن أشخاص معياني مشـهورين عاـد الاـا بالسـلفية والـدعوة إليهـا
وفيهم علماء يف نظر الاا فأخرجتهم من السلفية وهبا اإلخراج جـرح شـديد فـيهم
حيتاج إىل أدلة ،فإذا مل تأت باألدلة وأسباب هبا اجلرح رأى الاا أنك قد ظلمتهم
وتعديت عليهم وطعات يف دياهم بغري وجه حق ،فصرت متهما عاد الاا فتحتاج
إىل استرباء دياك وعرضك.
فإن مل تفعل طعـن فيـك الاـا ولـن ترضـى أنـت ول اـري ـبا الطعـن ،فتقـوم الفتاـة
وحيصــل الخــتالب بــني الســلفيني وتكعــر الطعــون املتبادلــة ول حيســم ذلــك إل ب ـبكر
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( ) إين مل أنشر هاتني الاصيحتني ومل أرض باشرمها لكن اضطرتين تصرفات الشيخ فاحل وأتباعه إىل نشرها يف تاريخ

3275/2/72هـ .
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األسباب املقاعة با اإلخـراج وقـد تطالـن أنـت نفسـك بـبكر األسـباب إن جرحـك
أحد أو أخرجك من السلفية.
 -7إنــه إذا تعــارض جــرح مــبهم وتعــديل فــالراجه أنــه ل بــد مــن تفســري هــبا اجلــرح
املبهم ،والشتهار بالدين والساة والسلفية والدعوة هلا أقوى من التعديل الصـادر مـن
عامل أو عاملني.
والكالم يف املخالفني ويف ماـاهجهم وسـلوكياهتم مـن أهـم مـا يـدخل يف بـاب اجلـرح،
ألن هاا تالزما بني األشخاص ومااهجهم فالبي يطعن يف ماهج الشخص يطعـن
فيه.
ولـبا تـرى الســلي يبياـون باألدلــة ضـالل أهـل البــدو وفسـاد ماــاهجهم وهلـم يف ذلــك
املؤلفــات الــحت ل وصــى وســيأض ذكــر بعضــها وأرى أنــه ل ماــاص مــن ذكــر كلمــات
ألهل العلم يف اشرتاط تفسري اجلرح املبهم ورد بع أنواو اجلرح فأقول :
رجه ابن الصالح أن التعديل مقبول من اري ذكر سببه .
وأن اجلــرح ل يقب ـل إل مفس ـرا مبــني الســبن  ،ألن الاــا وتلفــون فيمــا ــرح ومــال
رح ونقل عن اخلطين أن هبا مبهن أئمـة احلـديث ونقـاده معـل البخـاري ومسـلم
واريمهــا ولــبلك احــتج البخــاري جبماعــة ســبق مــن اــريه اجلــرح هلــم كعكرمــة مــوىل ابــن
عبــا -رضــا اهلل عاهمــا -وذكــر آخ ـرين قــال واحــتج مســلم بســويد ابــن ســعيد
ومجاعة أشتهر الطعن فـيهم وهكـبا فعـل أبـو داود السجسـتاين وذلـك دال علـى أهنـم
ذهبـ ـوا إىل أن اجل ــرح ل يعب ــت إل إذا فس ــر س ــببه وم ــباهن الاق ــاد للرج ــال اامض ــة
وخمتلفة .
وذكــر عــن شــعبة -رمحــه اهلل -أنــه قيــل لــه مل تركــت حــديث فــالن فقــال رأيتــه يــرك
على برذون فرتكت حديعه ".
مــع أن شــعبة إمــام يف احلــديث ونقــد الرجــال لكــن نقــده هاــا لــيس بصـواب ألن معــل
هبا ل يعد من أسباب اجلرح املسقطة للعدالة .
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وذكر قصة عن مسلم بن إبراهيم وأنه جرح صاحلا املري مبا ل يعد من أسباب اجلرح
وإن كــان املــري قــد ضــعي بغــري هــبا الســبن وةــا جــرح بــه عكرمــة أنــه علــى مــبهن
الصفرية اخلوارج وقـد جرحـه بـبلك بعـ األئمـة ومل يقبـل البخـاري جـرحهم لضـعي
حجتهم .
قال العالمة عبد الرمحن املعلما يف مقدمة اجلرح والتعديل (ص:ج )
" وقد كان من أكابر احملدثني وأجلهم من يتكلم يف الرواة فال يعول عليه ول يلتفت
إليه" .
قال اإلمام علا املديين وهو من أئمة هبا الشأن :
" أبو نعيم وعفان صدوقان ول أقبل كالمهمـا يف الرجـال هـؤلء ل يـدعون أحـدا إل
وقعوا فيه " .
وأبــو نعــيم وعفــان مــن األجلــة والكلمــة املــبكورة تــدل علــى كعــرة كالمهمــا يف الرجــال
ومع ذلك ل نكاد جند يف كتن الفن نقل شاء من كالمهما " .
ول فرق يف هبا التجريه بني اجلرح يف العدالة بالفسق أو البدعـة واريهـا وبـني اجلـرح
يف احلفظ والضبط كقوهلم ساء احلفظ أو كعري الغلط أو كعري الغفلة وحنو ذلك .
قــال ابــن اجلايــد اخلتلــا عــت ابــن معــني يقــول  ":كــان أبــو نعــيم إذا ذكــر إنســانا
فق ــال :ه ــو جي ــد وأث ــل علي ــه  ،فه ــو ش ــيعا وإذا ق ــال ف ــالن ك ــان مرجئ ـ ا ف ــاعلم أن ــه
صاحن ساة"( ).
فهبا أبـو نعـيم علـى فضـله وجاللتـه وثاـاء اإلمـام أمحـد واـريه عليـه ل يقبـل ماـه جـرح
ول تعديل وأنت تـرى أن جرحـه هاـا يف العقيـدة فلـم يقبلـه ل حيـب بـن معـني ول ابـن
املـديين ول اريمهـا وكـبلك عفـان بـن مســلم -رمحـه اهلل -علـى فضـله ودياـه وعلمــه مل
يقبل أئمة الاقد ماه جرحا ول تعديالا ويشري كالم املعلما إل أن هلما نظراء .
( )3امليزان (.)153/1
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ومــن املســتغرب جــدا قـولكم عــن بيــان أســباب اجلــرح بالاســبة للتبــديع إنــه مــا يشــرتط
وتعين عاد معارضة التعديل للجرح أو ما هو معروب من واقعـه سـلفا أنـه سـلفا ومـا
يعتقده فيه الاا واملستغرب أكعر دعواكم أن بيان أسباب اجلرح خاص بعلم الرواية
وهبا الرأي ل يقوله أئمة اجلرح والتعديل حسن علما .
فـإن كاــتم وقفــتم هلــؤلء األئمـة علــى تفرقــة واضــحة أو لبعضـهم تفرقــة راجحــة باألدلــة
فأنا أستفيد وأشكر لكم ذلك .
على أنين أخشى أن يرتتن على قولكم هبا مفاسد كبرية فلـو جـاء رجـل يبـدو عاملـا
مش ــهورا بالس ــلفية مع ــل األلب ــاين أو اب ــن ب ــاز أو الس ــعدي أو املعلم ــا أو أي س ــلفا
اشــتهر بالســلفية مــن األحيــاء كالشــيخ الفــوزان والشــيخ زيــد بــن هــادي املــدخلا أو
الشيخ أمحد بن حيـب الاجمـا أو الشـيخ مـد بـن عبـد الوهـاب الباـا أو الشـيخ فـاحل
فقيل هلبا الرجل بني أسباب تبديع هـؤلء أو مـن بـدو مـاهم فقـال ل يشـرتط هاـا يف
باب التبديع بيان أسـباب اجلـرح وأصـر علـى هـبا التبـديع فهـل يسـلم لـه الاـا ذلـك
وهل تتصور أن يسلم أحد من السلفيني من هبا التبديع البي سيرتتن على قولكم
هبا .
أرجـوا التــدبر والتفكــري العميــق يف هــبه األمــور ،املبــادرة مبــا ــن ا ـاذه جتــاه هــبه
القاعدة اخلطرية ألهنا انتشرت بني شباب يسقطون اريهم يسقط بعضهم بعض ا.
ثانيا -قال السائل  ":ألهنم قد يقولون قد ـرح الشـيخ مبـا ل يعتـرب جرحـا عاـد اـريه
؟
فقلـتم عفــا اهلل عـاكم ":ل ل هــبه مـن قاعــدهتم أعــوذ بـاهلل هــبه قاعـدة ظاملــة قاعــدة
ضللت األمة هبه قاعدهتم هبه قاعدة ابتدعوها هم ".
أقــول  :ســا ك اهلل هــبه قاعــدة أئمــة الســاة واحلــديث وليســت بظاملــة بــل هــا مــن
صميم العدل الـبي جـاء بـه اإلسـالم ألن العـامل قـد طـاء يف اجلـرح أو يف التعـديل
فيصحه أخوه خطأه يف هبا أو هبا .
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وقد رح العامل بغري جارح فريد العلماء الاقاد جرحه إنصافا ملن وقع عليه هبا اجلرح
وقد مرت بك األمعلة.
نعــم إذا كــان اجلــارح مــن العلمــاء األماــاء العــارفني بأســباب اجلــرح والتعــديل واملعــرتض
جاهل أو صاحن هوى فال عربة باعرتاضه .
ثالعا – قال السائل  ":إذن يكفا اجلرح اجململ" .
فقلتم ":من العامل ما فيه جرح ما نقول جرح ما هو من اجلرح الرواية قد يكـون عاملـا
إذا تكلم يف أهل البدو ويتكلم يف املاهج  ،يتكلم يف العقيدة يتكلم يف الدين يكون
إماما يف هبا .
وقد يكون ل تقبل روايته ألن ضوابط الرواية ما تاضبط عليه فرق بني هبا البي هو
علــم آلــة وعلــم وســيلة وفــن مــن فاــون حلفــظ الشـريعة وبــني الكــالم يف املــباهن وأهــل
البدو والاحل ".
أقول :سا ك اهلل كيي تقول ما فيه جرح ما نقول جرح ..اخل فأي جـرح أقـوى مـن
التب ــديع وفضـ ـالا راج ــع كت ــن اجل ــرح والتع ــديل وكت ــن اجل ــرح اخلاص ــة ب ــاجلرح لرتاه ــا
مكتضـة جبــرح أهــل البــدو ببــدعهم وماهــا كتــاب الضــعفاء للبخــاري وكتــاب اجملــروحني
لبــن حبــان وكتــاب الكامــل لبــن عــدي وكتــاب الشــجرة للجوزجــاين والضــعفاء لبــن
اجلــوزي وهتــبين الكمــال وفروعــه وماهــا هتــبين التهــبين لبــن حجــر والتقريــن لــه
وكتن البهيب امليزان والديوان واملغين بل علم اجلرح الشامل ألهـل البـدو واـريهم هـو
علم خاص كما قال ذلك احلاكم أبو عبد اهلل .
وانظر كالم شيخ اإلسالم ابن تيميـة -رمحـه اهلل -حيـث قـال ":واملقصـود أن العلمـاء
كلهم متفقون أن الكبب يف الرافضة أظهر ماه يف سائر طوائي أهل القبلة .
ومــن تأمــل كتــن اجلــرح والتعــديل املصــافة يف أ ــاء الــرواة والاقلــة وأح ـواهلم – معــل
كتــن حيــب بــن ســعيد القطــان  ،وعلــا بــن املــديين وحيــب بــن معــني  ،والبخــاري وأيب
زرع ــة  ،وأيب ح ــاز ال ـرازي والاســائا وأيب ح ــاز ب ــن حبــان  ،وأيب أمحــد بــن عــدي ،
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والدارقطين وإبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين السعدي  ،ويعقوب بن سفيان الفسوى ،
وأمحــد بــن عبــد اهلل بــن صــاحل العجلــا  ،والعقيلــا  ،و مــد بــن عبــد اهلل ابــن عمــار
املوصــلا  ،واحلــاكم الايســابوري  ،واحلــافظ عبــد الغــين بــن ســعيد املصــري  ،وأمعــال
ه ــؤلء ال ــبين ه ــم جهاب ــبة ونق ــاد  ،وأه ــل معرف ــة ب ــأحوال اإلس ــااد – رأى املع ــروب
عادهم بالكبب يف الشيعة أكعر ماهم يف مجيع الطوائي"( ) .
وهــبا أبــو إســحاق اجلوزجــاين يصــدر كتابــه يف اجلــرح والتعــديل بأهــل البــدو فقــد بــدأ
باخلوارج إذ كانت أول بدعة ظهرت يف اإلسالم ذكر تسعة من رؤوسهم .
ثل بالسبائية املختارية والرافضة والشيعة .
ومـن عباراتــه فـيهم  ،كــان فــالن خمتاريـا وكــان فـالن االيـا مفرطـا وكـان فــالن صـاحن
راية املختار وكان فالن زائغ ا وفالن كباب  ،وكباب شتام .
وكبلك ابن حبان صدر كتابه يف اجملروحني ببيان أنواو اجملروحني وجعـل يف طليعـتهم
الزنادقة والرافضة .
فكيــي يــورد هــؤلء األئمــة الرافضــة واــريهم مــن أهــل البــدو يف كتــن اجلــرح إذا كــان
التبديع ل يدخل يف باب اجلرح .
قــال احلــافظ الــبهيب -رمحــه اهلل -مبياـا فائــدة الروايــة عــن ثقــات أهــل البــدو " :ولكــن
فائــدة ذكرنــا كع ـريا مــن العقــات الــبين فــيهم أدو بدعــة أو هلــم أوهــام يســرية يف ســعة
علمهــم أن اــريهم أرجــه مــاهم وأوثــق إذا عارضــهم وخــالفهم فــزن األشــياء بالعــدل
والورو( ) يعـين أن العقـة السـين أعظـم وزنـ ا وأرجـه ةـن نقصـته البدعـة ألهنـا جرحـة فيـه
فــرتجه روايــة العقــة الســين علــى روايــة العقــة الــبي عاــده بدعــة وهــبا مــن العــدل الــبي
شرعه اهلل .
وجعل احلافظ ابن حجر الرواة على مراتن :
( )3ماهاج الساة الابوية لبن تيمية (. )66/3
( )7امليزان (.)323/1
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األوىل الصــحابة  ،والعانيــة مــن أكــد مدحــه بأفعــل كــأوثق الاــا أو تكــررت الصــفة
لفظا كعقة ثقة أو معل كعقة حافظ .
والعالعة من أفرد بصفة كعقة أو متقن أو ثبت أو عدل .
والرابعــة مــن قصــر عــن العالعــة قلــيالا وإليــه اإلشــارة بصــدوق أو ل بــأ بــه أو لــيس بــه
بأ .
واخلامسة من قصر عـن الرابعـة قلـيالا وإليـه اإلشـارة بصـدوق سـاء احلفـظ أو صـدوق
يهم أو له أوهام أو وطاء .
ويلتحق ببلك من رما باوو من البدعة كالتشيع والقدر والاصن واإلرجاء والتجهم
مع بيان الداعية واريه " .
فـرتاه جعــل أهــل البـدو يف املرتبــة اخلامســة الـحت عرفـت أهلهــا مـن ماطلــق تقــد الســين
على من تلبس ببدعة .
لبا تراه يقول فالن رما بالقدر فالن رما باإلرجـاء فـالن رمـا بالتشـيع وهـم كعـر يف
كتابه وقد علمت أن العلماء أدخلوا أهل البدو الغليظة يف كتن اجلرح ومل يعارضهم
أحد أيض ا فكيي يقال إن الكالم يف أهل البدو ل يسمى جرح ا .
وقلتم بار اهلل فيكم " :فرق بني هبا البي هو علم آلة وعلم وسيلة وفـن مـن فاـون
حلفظ الشريعة وفرق بني الكالم يف املباهن وأهل البدو والاحل ".
أقول :إن علوم احلديث وماها اجلرح والتعديل من أعظم وسائل حفظ الدين ومحايته
إذ فيه بيان العقات العدول البين أهلهم اهلل لتلقا الدين وحفظـه وتبليغـه وفيـه محايـة
من د الزنادقة وامللحدين واالة املبتدعني ومن وهم الوامهني وإفك الكبابني .
وكتن الساة (العقائـد) قائمـة علـى مـاهج أئمـة اجلـرح والتعـديل والـبي ل يسـري علـى
ماهجهم يف نقد أهل األهواء ونقل الاحل واآلراء ل ورج عن حكم الظاـون واهلـوى
.
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قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة -رمحــه اهلل -خــالل كالمــه عــن الفــرق واحلــديث عاهـا
ووــر القــول علــى اهلل بغــري علــم  " :وأيض ـا فكعــري مــن الاــا وــرب عــن هــبه الفــرق
حبكــم الظــن واهلــوى فيجعــل طائفتــه واملاتســبة إىل متبوعــه املواليــة لــه هــم أهــل الســاة
و عــل مــن خالفهــا أهــل البــدو وهــبا ضــالل مبــني فــإن أهــل احلــق والســاة ل يكــون
متبوعهم إل رسول اهلل  البي ل ياطـق عـن اهلـوى إن هـو إل وحـا يـوحى  ،فهـو
البي ن تصديقه يف كل ما أخرب وطاعته يف كل ما أمر وليست هـبه املا ـزلة لغـريه
من األئمة بل كل أحد من الاا يؤخب من قوله ويرت ...
" واصل -رمحه اهلل -ياقد التعصن لألشخاص ويبني أن أهل احلديث أحق الاا
بأن يكونوا هم الفرقة الااجية " البين ليس هلم متبوو يتعصبون له إل رسـول اهلل 
وهــم أعلــم الاــا بأقوالــه وأحوالــه وأعظمهــم مييـزا بــني صــحيحها وســقيمها وأئمــتهم
فقهاء فيهـا وأهـل معرفـة مبعانيهـا وأتباعـا هلـا تصـديقا وعمـالا وحبـا ومـوالة ملـن والهـا
ومعاداة ملن عاداها "( ).
والشــاهد أن مــن يتحــدق عــن الفــرق علــى خــالب مــاهج أهــل احلــديث يف اجلــرح
والتعديل ل بد أن يتحدق حبكم الظن واهلوى ألنه ل ماهج لديه يعبت به ما يـدين
به هبه الفرقة أو تلك ويافا عاها ما ليس من مبهبها .
فقـد يكــون يف أهــل الكــالم مــن يؤلــي املقـالت يف الفــرق والاحــل ولــيس لديــه معرفــة
ول ماهج يعبت ويافا على أساسه فيتكلم عن تلك الفرق بغري علم بل باتباو الظن
واهلــوى واهلل يق ـول ( ول تقــي مــا لــيس لــك بــه علــم إن الســمع والبصــر والف ـؤاد كــل
أولئك كان عاه مسئول ) .
ول يتكلم حبق وعدل وإنصاب من مل يأخب مباهج أهل احلـديث يف اجلـرح والتعـديل
البي به يبني الصحيه من السقيم من حديث رسول اهلل ومييز به بـني الصـحيه مـن
السقيم فيما ياسن إىل الفرق وأهل الاحل .
( )3جمموو الفتاوى (.)122-126/1
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فالبي يتكلم يف أهل البدو ويتكلم يف املاهج ويتكلم يف العقيدة وهو ل تقبل روايته
ل يكون إماما عاملا وليس أمامـه إل التقليـد فيقـول قـال فـالن وقـال فـالن بغـري علـم،
معل من يقلد يف الفقه مبهبا ويتعصن له وياقـل أحكامـا عـن هـبا املـبهن وفيـه مـا
يقبل وما يرد وهو ل مييز بني املقبول واملردود .
فــال هــبا املقلــد يف الفقــه ول ذا املقل ــد يف العقيــدة يصــله للاقــد واجلــرح والتع ــديل
والتب ــديع والتض ــليل واألس ــلم ل ــه أن يقل ــد أه ــل احل ــديث ألن عقائ ــدهم مباي ــة عل ــى
التمييز بني الصحيه والسقيم ذلك التمييز البي استمدوه من ماهج اجلرح والتعديل
.
أقــول هــبا أيهــا احلبيــن ملــا تضــماه كالمــك وملــا يلــزم عليــه لتاظــر فيــه بــل لــتمعن فيــه
الاظر ألنه ناشاء عن قواعد اري صحيحة وفقاا اهلل وإيا إلصابة احلق .
قلتم عفا اهلل عاكم يف تكملة اإلجابة على السؤال العالث :
" يــا أخــا هــؤلء لبس ـوا علــى الاــا ألهنــم جهلــة ومــع ذلــك يعلمــون الاــا قواعــد
يزعمون أهنا قواعد أهل الساة يف احلكم على الرجال  ،الرجـال الـبين يف الروايـة اـري
الرجال البين يف الفتوى و يف العلم هؤلء أضلوا العامل به القاعدة .
كــوهنم يــأتون بقاعــدة يف علــم الروايــة ويطبقوهنــا علــى الكــالم يف أهــل البــدو مــن قبــل
علماء أهل الساة" .
أقول  :نعم إن أهل األهواء هلم قواعد باطلـة لكـن قاعـدة إنـه لبـد مـن بيـان أسـباب
اجلرح عاد تعارض اجلرح والتعديل قاعدة صـحيحة وهـا مـن قواعـد أهـل السـاة دون
رين و ن تطبيقها حني يبدو مسلم اشتهر بالسـلفية أو يفسـق أو يرمـى بـالكفر أو
اجلاسوسية والعمالة .
أرأيت لو جاء عامل أو متعامل فريما الشيخ فاحلا بالبدعـة أو الفسـق أو ...اخل أتقبـل
ماــه هــبا أو تســلم لــه ول تطالبــه ببيــان ســبن هــبا التبــديع أو التفســيق وإقامــة احلجــة
والربهان على دعواه .
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وأقول يا أخا إن السؤال كان عن اشرتاط بيان أسباب اجلرح .
إذا جرح شخص اشتهر بني الاا أنه سلفا وهو يدعيها مـا هـو عـن إنسـان اشـتهر
مــعالا بــالرف أو التصــوب والقبوريــة أو احلزبيــة أو عــن تــدريس كتــاب يتحــدق عــن
الفرق الضالة أو عن اضرة يلقيها عامل يتحدق عن هبه الفرق .
لو جئت يا أخا أي عامل من علماء السـاة معـل ابـن بـاز أو األلبـاين أو ابـن ععيمـني
أو الفوزان بالطعن يف أحد تالميبه البين يعتقد فيهم أهنم من أهل الساة السلفيني.
ويعتقــد أهنــم حيــاربون البــدو وأهلهــا لــو بــدعت واحــدا مــن تالميــبه أو مجاعــة أيســلم
لك هبه القاعدة الحت تفرق ا بني الكالم يف باب الرواية والكالم يف باب التبديع.
وه ــل يوافق ــك ه ــؤلء العلم ــاء أن قاع ــدة بي ــان أس ــباب اجلـ ـرح عا ــد تعـ ـارض اجل ــرح
والتعديل أو عاد احلاجة إىل بيان األسباب أهنا قاعدة باطلة وهل يوافقونك على أن
من قال به القاعدة قد أضل الاا ا.
وأضــفت يف ح ـوار مــع الســائل قولــك "يــا أخــا مــا كــان طريق ـه الســماو هــبا بابــه
الرواية والرواية فن من فاون العلم .
وما كان بابه الستاتاج  ،الستاتاج مـن املسـموو املاقـول مـن الشـريعة مـن يـوم نزلـت
إىل أن كملهــا اهلل وتــويف رســول اهلل  وانقطــع الــوحا فهــبا بابــه الفتــوى ويرجــع فيــه
إىل العلماء ".
أق ــول  :إن سـ ـؤال الس ــائل ك ــان ع ــن اشـ ـرتاط بي ــان أس ــباب اجل ــرح وه ــو يع ــي فتا ــة
مشــتعلة كعــر فيهــا اجلــدال والقيــل والقــال والتبــديع والتضــليل مــن أط ـراب كــل طــرب
يدعا أنه من أهل الساة .
فاجلواب الصحيه أنه إذا وقع من طرب أو من األطراب تبديع أو تضليل أنـه ل بـد
من بيان أسباب هبا التبديع بيانا شافيا تقوم به احلجة ويقطع به دابـر الفتاـة ويظهـر
للاا أن أحكام الطرب املبدو قامت على علم وحجة وبرهان .
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أل ترى أن من واصمونك يدعون أهنم هم أهل الساة حقا والسـلفيون حقـا وأنـك
على باطل وظامل وحاقد وحاسد وهلم صولت وجولت هاا وهاا .
فلو بدعو ومن معك وضللوكم وطعاوا فيكم مبا يشاؤن فاستاكر الاا ماهم ذلك
وطــالبوهم ببيــان أســباب هــبا التبــديع والتضــليل والطعــن فأجــابوهم بــأهنم ل يلــزمهم
بيان األسباب بدعوى هبا التفريق البي تقول به وتؤكده وتضلل من ل يقول به.
وترى أن من يقول باشرتاط بيان األسباب قد أضلوا العامل .
وأسـألك أخـا مـن خلـط مـن الاـا بـني علـم اجلـرح والتعـديل الشـامل للتبـديع واــريه
وبــني مــا بابــه الســتاتاج مــن نصــوص الكتــاب والســاة مــن عقائــد وأصــول وفقــه حـ
تقول معل هبا الكالم؟ .
وأذكــر بــأن لــك جواب ـ ا آخــر علــى معــل هــبا الس ـؤال قــررت فيــه أن كــالم العلم ــاء
املشتمل على التبديع يدخل يف اجلرح فقد وجه إليكم سؤال ونصه":
س ـؤال  ":مــا هــو رأيكــم يف هــبا القــول  :ل نقبــل جــرح العــامل اجملمــل يف مـن اشــتهر
بالسلفية ح يأض اجلرح ...؟ ولعله سقط ماه كلمة املفسر"
فقل ــتم اجل ـواب " :ه ــبا باط ــل  ،ونق ــر اجل ــرح م ــن أه ــل العل ــم يف أه ــل الب ــدو  ،ه ــبا
الش ــخص م ــن أه ــل الب ــدو فيج ــن أن حي ــبر ول يعت ــرب لكون ــه مع ــروب بالس ــلفية إذا
اصل( ) أهل العلم وبني أهل العلم أن هبا الرجل قد ابتدو الكالم  ،كـالم يقصـد بـه
أصحابه أن يدافعوا عن البين كـانوا مسـتورين أو كـان يظـن فـيهم السـلفية ظهـرت
خلفيتهم  ،فيابغا أن يتابه إىل مسائل هؤلء وإىل ما يضربونه من تقعيد الباطل ".
ففا إجابتك على هبا السؤال ما يأض :
 -3اعرتافك بأن الطعن بالتبديع فيمن اشتهر بالسلفية يدخل يف باب اجلرح .
 -7قولك ":هبا باطل" ،ليس بصواب فالصـواب أنـه لبـد مـن تفسـري اجلـرح اجملمـل
كمــا هــو ال ـراجه عاــد أئمــة الاقــد واجلــرح والتعــديل ول ســيما يف هــبا الوقــت الــبي
( )3كبا ولعله " فصل" .
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ولسيما إذا
كعرت فيه الفنت واإلشاعات والقيل والقال وكعرت فيه التعصبات
ك ــان اجل ــرح ف ـيمن اش ــتهر بالس ــلفية  ،وق ــد اعرتف ــت أن ها ــا م ــن ي ــدافع ع ــن ه ــبا
الصاي وهبا أمر واضه ماتشر يف البلدان شرقا واربا ويف شبكات النرتنت .
 -1لقد اعرتفت هاـا مـن حيـث تشـعر أو ل تشـعر بأنـك تقـول بلـزوم تفسـري اجلـرح
اجململ وذلك ظاهر قولك إذا أصل وبني أهل العلم.
فما التأصيل أو التفصيل أو البيان إل تفسري للجرح اجململ وبيان أسبابه وحججه.
وإين واهلل ألح ــن ل ــك م ــا أح ــن لافس ــا وم ــن ذل ــك الرج ــوو إىل الص ـواب يف ه ــبه
املســائل إىل طريقــة الســلي يف التفصــيل والبيــان يف نقــد أهــل البــدو وأهــل األخطــاء
ح يتبني خطأ اجملتهدين وتستبني سبيل املبتدعني واجملرمني .
وأخ ـ ـريا أقـ ــول  :إن إصـ ــدار األحكـ ــام علـ ــى أشـ ــخاص ياتمـ ــون إىل املـ ــاهج السـ ــلفا
وأصـواهتم تــدوي بــأهنم هــم الســلفيون بــدون بيــان أســباب وبــدون حجــج وبـراهني قــد
ســبن أض ـرارا عظيمــة وفرقــة كبــرية يف كــل البلــدان فيجــن إطفــاء هــبه الفــنت بــإبراز
احلجـ ــج والرباهـ ــني الـ ــحت تبـ ــني للاـ ــا وتقـ ــاعهم بأحقيـ ــة تلـ ــك األحكـ ــام وص ـ ـوا ا أو
العتبار عن هبه األحكام.
أل ترى أن علماء السلي قد أقاموا احلجج والرباهني على ضالل الفرق مـن روافـ
وجهمية ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئة واريهم .
ومل يكتف ـوا بإصــدار األحكــام علــى الطوائــي واألف ـراد بــدون إقامــة احلجــج والرباهــني
الكافية واملقاعة.
بــل ألف ـوا املؤلفــات الكعــرية الواســعة يف بيــان احلــق الــبي عليــه أهــل الســاة واجلماعــة
وبيان الضالل البي عليه تلك الفرق واألفراد .
فانظر إىل رد اإلمام أمحد علـى اجلهميـة ورد ععمـان بـن سـعيد الـدارما علـى اجلهميـة
وال ــرد عل ــى بش ــر املريس ــا و"كت ــاب الس ــاة" لعب ــد اهلل ب ــن امح ــد و"الس ــاة" للخ ــالل
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و"الش ـريعة" لألجــري و"اإلبــانتني" لبــن بطــة و"شــرح اعتقــاد أهــل الســاة" للالكــائا
و"احلجة" لألصبهاين واريها من املؤلفات الكعرية .
وانظر إىل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية "كاملاهاج يف الـرد علـى الـرواف " و"درء
تعارض العقل والاقل" يف الرد على األشاعرة و"نق التأسـيس" يف الـرد علـى الـرازي
يف الدرج ــة األوىل وال ــرد عل ــى البك ــري (الس ــتغاثة) و"ال ــرد عل ــى األخا ــائا" وكت ــاب
"الفتاوى الكربى"  ،وانظر "جمموو الفتاوى" لـه وكـم رد علـى الصـوفية ول سـيما ابـن
عريب وابن سبعني والتلمساين ردودا مفصلة مبياة قائمة على احلجج والرباهني.
وكبلك كتن ابن القيم "كالصـواعق املرسـلة علـى اجلهميـة واملعطلـة" و"شـفاء العليـل
يف القضاء والقدر والقدر والتعليل" وانظـر إىل ردود أئمـة الـدعوة السـلفية ماـب قامـت
دعوة اإلمام مد ابن عبد الوهاب ويكفيك ماها الدرر الساية.
أترى لو كان نقدهم ضعيفا واحتجاجهم هزيالا وحاشاهم من ذلك.
أو اكتف ـوا بإصــدار األحكــام فقــالوا الطائفــة الفالنيــة جهميــة ضــالة  ،وفــالن جهمــا
وفالن صويف قبوري  ،وفالن من أهل وحدة الوجود واحللول.
والــرواف أهــل ضــالل والــو ويكفــرون الصــحابة ويســبوهنم والقدريــة ،واملعتزلــة مــن
الفــرق الضــالة أو كــان نقــدهم ضــعيفا فــإذا طولب ـوا بــاحلجج والرباهــني وبيــان أســباب
تضليل هبه الفرق قالوا ما يلزماا ذلك وهبه قاعدة ضالة تضل األمة.
أتــرى لــو فعلـوا ذلــك أكــانوا قــد قــاموا باصــر الســاة وقمــع الضــالل واإلحلــاد والبــدو؟.
اجلواب ل وألي ل ،وإن من ياتقد املشتهرين بالساة حيتاج إىل حجج أقوى وأوضـه
.
فعل ــى م ــن يتص ــدى لاق ــد الب ــدو وأهله ــا أن يس ــلك طري ــق الكت ــاب والس ــاة ويس ــلك
مسلك السلي الصاحل يف الدقة يف الاقد واجلرح ويف إقامة احلجج والرباهني لبيان ما
عليه هو من حق وما عليه من ياتقدهم من الفرق واألحزاب واألفـراد واملخطئـني مـن
ضالل وباطل أوخطأ.
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وفقاا اهلل وإيا ملا حيبه ويرضاه .
وأرجــو املبــادرة باإلجابــة ملســيس احلاجــة إليهــا وماهــا تصــحيه فهـوم الشــباب الســلفا
البين فرقهم الختالب والقيل والقال .
ومن أسباب ذلك عدم اإلنضباط الدقيق مباهج السلي من بع الاا إمـا بتشـدد
زائد وإما بتساهل ضار .
وديــن اهلل الــبي ارتضــاه هــو الوســط بــني اإلف ـراط والتف ـريط وهــو الــبي التزمــه ســلفاا
الصــاحل ومــن ســار علــى هنجهــم مــن أئمــة اإلســالم وأعــالم الســاة رمحهــم اهلل تعــاىل
و ن علياا مجيعا التزامه والع عليه بالاواجب.
وصلى اهلل على نبياا مد وعلى آله وصحبه وسلم .
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ملحق

وقفــت أخ ـريا علــى كــالم لكــم يف كتــاب املصــارعة (ص  )3()323لــه تعلــق بــاجلرح والتعــديل
وتقسيم املتكلمني فيه إىل ثالثة أقسام أحببت توضيحه :
حي ــث قل ــتم "  ..أم ــا أن يق ــال إن قاع ــدة اجل ــرح والتع ــديل ،ج ــرح مفس ــر ناظ ــر إىل املتش ــدد
واملتوسط واملتساهل ،حنن عادنا املتشدد يف الساة هو البي يصار إليه ما عاـدنا هـبا التقسـيم
عاد أهل الساة واجلماعة.
ومل يوجد أحد قدح يف أهل الساة بأهنم يتشددون يف كالمهـم علـى أهـل البـدو ومل يوجـد هـبا
إل من خصومهم من أهل البدو فياتبه إىل هبا األمر ،فالرجل ضال يف هبه القضية ورمبـا أتـاه
ضــالله مــن هــبه القاعــدة الــحت قعــدها لــه إبلــيس وهــا كونــه ل يقلــد كائاــا مــن كــان ســبحان
اهلل!".
أقول:
 -3تقــدمت قضــية بيــان أســباب اجلــرح وأن ال ـراجه عاــد تعــارض اجلــرح املــبهم والتعــديل أنــه
لبد من بيان أسباب اجلرح.
وأما تقسيم أئمة اجلرح والتعديل إىل متشـددين ومتوسـطني ومتسـاهلني فهـبا أمـر معـروب عاـد
أهل احلديث.
 -7وعاد اختالفهم يف اجلرح سواء كان اجلرح بالتبديع أو اريه بوزن اختالفهم مبيزان العدل.
فمن كان ماهم معه احلجة والربهان أخب بقوله ،سواء كان متشددا أو متوسط ا أو متساهالا.
 -1ول يصه القول بأنه يصار إىل قول املتشدد مطلقا ألنه متشدد فيقدم قوله ألجـل شـدته
فهبا أمر ل يعرب عن أهـل السـاة حسـن علمـا ،وهـو أمـر يتعـارض مـع العـدل الـبي قامـت
عليه السموات واألرض ،ويتعارض مع أصول أهل الساة.

( )3خالل كالمه على األزهر اجلزائري.
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ومــا إخــال أن الص ـواب ل يــأض االب ـا إل مــع املتوســطني ألن هــؤلء ياطلقــون مــن األنــاة الــحت
حيبها اهلل ومن الرفق البي حيبه اهلل ورسوله "إن اهلل رفيق حين الرفق يف األمر كله"(.)3
واملتشــددون قــد يفقــدون هــبه الصــفات أو بعضــها وهلــبا نشــأت مشــاكل عــن الشــدة معــل
مشكلة الغلو واخلروج والتكفري والتبـديع بغـري حجـج ول بـراهني وخمالفـات العلمـاء بـل والطعـن
فيهم و اولة إسقاطهم كما جرى سابقا و ري اآلن يف بلدان املسلمني وهبا أمر ظاهر جلا
.
-2نعــم أهــل البــدو يصــفون أهــل الســاة بالشــدة ليافــروا الاــا عــن احلــق ومــع ذلــك يوجــد يف
علماء املسلمني من وصي بالشدة وصفهم ببلك أهل الساة ل أهل البدو.
وهم قلة بالاسبة لآللب من أئمة احلديث والفقه البين يتصـفون بالعتـدال والتوسـط والرفـق
واألمــر الــبي كــان عليــه رســول اهلل حيــث كــان رحيم ـ ا رفيق ـ ا  وهــو القائــل  " :إن اهلل رفيــق
حين الرفق ويعطا على الرفق ما ل يعطا على العاي وما ل يعطا على ما سواه"(.)7
وقولــه صــلى اهلل عليــه وســلم مــن حــديث عائشــة رضــا اهلل عاهــا قــال ":إن الرفــق ل يكــون يف
شــاء إل زانــه ول ياــزو مــن شــاء إل شــانه"( )1علــى أن شــدة هــؤلء ليســت هــا الشــدة الــحت
يتص ــورها اجلهل ــة إذ ه ــؤلء مع ــدودون يف العلم ــاء العق ــالء املتحل ــني ب ــاألخالق العالي ــة وك ــانوا
يستخدمون الشدة يف موضعها املااسن  ،وليست أصالا يف حياهتم ودعـوهتم وليسـت شـدهتم
على أهل الساة كما يفعله اآلن بع املراهقني املشبوهني .
وكــان مــن أقــوم الــدعاة إىل اهلل ــبه الصــفات الشــيخ بــن بــاز -رمحــه اهلل -وهــو مشــهور بــبلك
والشــيخ عبــد اهلل القرعــاوي  -رمحــه اهلل -فلقــد كــان حكيم ـا رفيق ـا ل يواجــه الاــا بســوء ول
فح ولقد انتشرت دعوته به احلكمة من اليمن إىل مكة وجنران يف زمن قصري وقضى بعـد
عون اهلل بدعوته احلكيمة على كعري من مظاهر اجلهل والشـر والبـدو  ،وكـان مـن أبعـد الاـا
عــن الشــدة والتافــري وكــان يشــبهه يف أخالقــه  :احللــم واحلكمــة واألنــاة والرفــق تلميــبه الاجيــن
الش ــيخ ح ــافظ ب ــن أمح ــد احلكم ــا -رمح ــه اهلل -فق ــد س ــاعد يف نش ــر ال ــدعوة الس ــلفية ش ــيخه
( )3أخرجه البخاري يف كتاب الستتابة ( )6272ومسلم حديث(.)7365
( )7أخرجه مسلم كتاب الرب والصلة حديث (.)7521
( )1أخرجه مسلم كتاب الرب والصلة حديث (.)7522
17

القرعاوي رمحه اهلل به األخالق وبـالعلم الـبي بعـه وكانـا ل يسـبان بـل ول يهجـران( )3أحـدا
حس ــن علم ــا وي ــأتيهم اجلاه ــل والفاس ــق والزي ــدي والص ــويف فيتع ــامالن معه ــم ب ــالعلم واحلل ــم
والرفق واحلكمة األمور الحت جتعل هبه األصااب تقبل احلق وتعتاق الدعوة السلفية اخلالصة .
فليكن ماهج الرسول احلكيم نصن أعيااا "يسروا ول تعسروا وبشروا ول تافروا "(. )7
وكبلك ليكن نصن أعيااـا أحاديـث الرفـق وآيـات وأحاديـث الصـرب واحللـم واحلكمـة واملوعظـة
احلســاة والعفــو والصــفه األمــور الــحت معهــا قــول اهلل تعــاىل يف رس ـوله الكــر (وإنــك لعلــى
خلق عظيم ) .
ولاحبر ما حبر اهلل رسوله ماه من العاي والشدة والتافري ول جنعل ذلك ماهجا.
وقــد يلجــأ العاقــل احلكــيم إىل الشــدة املشــروعة إذا انســدت يف وجهــه ســبل احلكمــة والرفــق
وسبل التيسري فحياها يستعمل الشـدة الـحت يسـمه ـا الشـرو احلكـيم ول يتجـاوز ذلـك إىل مـا
يوقعه يف اإل فيكون حكيما يف هبا التصرب مودا عليه عاد اهلل وعاد العقالء .
ولكــل شــاء موضــعه ومــا أوســع مواضــع الرفــق واحلكمــة والتيســري فهــا األصــل يف دعــوة الرســل
عليهم الصالة والسالم.
أخــا إن الشــدة الــحت نشــأت هــبه األيــام ليســت مــن الســلفية يف شــاء والــدليل أهنــا صــارت
ســهاما مســددة إىل حنــور دعــاة الســاة حبــق ويســعى أهلهــا إىل إســقاط هــؤلء الــدعاة وإبعــادهم
عن ساحة الدعوة حبجة أهنم ةيعون وها حجة إبليسية كاذبـة ظاملـة  ،فصـاروا ـبا األسـلوب
أكرب عون خلصوم الساة وأهلها على السلفية وأهلها فانتبه لأللعين واملكايد والدسائس الـحت
يستخدمها خصوم الساة ولسيما يف هبا العصر .

( )3أقــول هــبا ملــن كــان عاملــا قــوي الشخصــية مــؤثرا يف أهــل األه ـواء أمــا اجلاهــل أو الضــعيي الشخصــية
الــبي طفــه الشــبه فعليــه أن يبتعــد عــن أهــل البــدو ول ســيما دعــاهتم حــبرا مــن الوقــوو يف فتاــتهم كمــا
حصل لكعري من ضعفاء الافو .
( )7أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد حديث ( ، )1312ومسلم أيضا حديث ( . )3211
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 -5وأما قـولكم عـن قـول األزهـر  " :أنـا ل أقلـد أحـدا كائاـا مـن كـان وأن هـبه قاعـدة قعـدها
إبليس " فهبا كالم ارين ل يابغـا أن يصـدر مـاكم فـإن هـبا قـول أئمـة السـاة ومـاهم اإلمـام
أمحد -رمحه اهلل -فإنه قال  " :ل تقلد أحدا " وما قاله لألئمة وإمنا قاله لطالب العلم وذلك
حث ماه ومن اريه على التمسك بالكتاب والساة وفقاا اهلل مجيعا لقول احلق والعمل به .

كتبه أخوكم:
ربيع بن هادي عمري املدخلا
يف  2ربيع األول 3275هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فهبه لفتات إىل أخطاء صدرت من األخ الكر الشـيخ فـاحل بـن نـافع احلـريب وفقـه اهلل وسـدد
خطاه أنبهه إليها.
أوال-:حكم التقليد

()1

قلتم يف مقال لكم نشر يف شبكة أنـا السـلفا بتـاريخ 7337/33/77م  ":ويكفيـك أن عبـد
الـمالك يسري على مـاهجهم يف قضـية عـدم التقليـد  ،وأنـه حـرام  ،بكـون يقـول هلـؤلء ياظـرون
ـرده العقــول السـليمة  ،ياظــرون ومــا
ـرده رســالت الرسـل  ،وتـ ال
حـ يف كــالم العلمـاء  ،وهــو مــا ت ال
يقت ــاعون بــه يأخــبون بذـ ذـه  ،هــبه قاعــدة  ( :ل نقلّــد ونقــول احلــق ) عاــد املــأريب وعاــد هــؤلء
مجيعا البين أشرت إليهم والبين مر ذكرهم يف احلديث ةن هم على شاكلة املأريب ويااصرونه
".
أخا يف هبا الكـالم إمجـال وإيهـام للواقـي عليـه أن التقليـد واجـن علـى عمـوم الاـا كمـا يف
بع اطالقاتك أو إل اجملتهـدين ومـا أقلهـم كمـا يف بعـ كالمـك اآلخـر  ،وأن عـدم التقليـد
تــرده رســالت الرســل والعقــول الســليمة  ،بــل هــو نســي لرســالت الرســل وملــا أنزلــه اهلل علــيهم
من الكتن وهبه األحكام صعبة جدا وثقيلة ل حيتملها اإلسالم .
نع ــم دع ــوة أيب احلس ــن إىل ع ــدم تقلي ــد العلم ــاء إمن ــا ه ــا كلم ــة ح ــق أراد ــا ب ــاطال ،أراد ــا
إسقاط العلمـاء وإسـقاط أقـواهلم وفتـاواهم املقرونـة باألدلـة والرباهـني ،وقـد بياـت أنـا واحلمـد هلل
فساد قصده وتعلقه بعدم التقليد يف مقايل" جاابة أيب احلسن على األصول السلفية".
ولكــن رد عليــه ــبا األســلوب ،و ــبه الطريق ــة املبــالو فيهــا ل يتج ــاوز أن يكــون رد باط ــل
بباطل أشد ماه.

( )3التقليد هو قبول قول الغري بغري حجة وهو البي ياكره اإلسالم وعلماؤه على متعصبة العقائد
واملباهن البين يقدمون أقوال الرجال على نصوص الكتاب والساة .
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أخا أنت تعلم وكل متمسك بالكتاب والساة أن اهلل أوجن على الاـا اتبـاو األنبيـاء واتبـاو
مد صلى اهلل عليه وسلم  ،واتبـاو مـا جـاء بـه مـن كتـاب وسـاة يف نصـوص كعـرية مـن القـرآن
والساة ،ماها قوله تعاىل ((:اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ول تتبعوا من دونه أولياء)).
وق ــال سـ ــبحانه ((:وأن هـ ــبا ص ـ ـراطا مسـ ــتقيما ف ــاتبعوه ول تتبع ـ ـوا السـ ــبل فتفـ ــرق بكـ ــم عـ ــن
سبيله)).
وقال تعاىل ((:واعتصموا حببل اهلل مجيع ا)).
فهبه الاصوص كلها تبطل التقليد وورمه.
وقــال تعــاىل يف ذم املقلــدين ((:وإذا قيــل هلــم اتبع ـوا مــا أنــزل اهلل قــالوا بــل نتبــع مــا ألفياــا عليــه
آباءنا أولو كان آباؤهم ل يعقلون شيئ ا ول يهتدون)).
وقال تعاىل ((:وكبلك ما أرسلاا من قبلك يف قرية من نـبير إل قـال مرتفوهـا إنـا وجـدنا آباءنـا
على امة وإنا على آثارهم مهتدون)).
وقد اسـتدل أئمـة السـاة واإلسـالم ـبه اآليـات ونظائرهـا علـى وـر التقليـد علـى مـن يسـتطيع
أن يفهم نصوص الكتاب والساة سواء كان من أهل الجتهاد أو من أهل التباو.
وقــرروا أن التقليــد إمنــا ــوز للعــاجر عــن إدرا احلــق مــن الكتــاب والســاة وأن التقليــد كامليتــة
أصلها حرام وإمنا وز للمضطر أكلها.
ولقــد علمــت أن أئمــة اإلســالم حرمـوا علــى الاــا أن يقلــدوهم ،وأن مــاهم مــن يقــول ل ــوز
ألحد أن يأخب بقويل ح يعلم من أين أخبت.
ويقول اإلمام الشافعا ":إذا خالي قويل قول رسول اهلل فاضربوا بقويل عرض احلائط".
ويقول اإلمام أمحد ":ل تقلدين ول تقلد مالكا ول األوزاعا وخب من حيث أخبوا".
وقرر علماؤنا أئمة الساة القاعدة املعروفة املاسوبة إىل اإلمام مالك ":كل يؤخب مـن قولـه ويـرد
إل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم".
وقالوا ":إذا جاء هنر اهلل بطل هنر معقل" ،كل ذلك ماهم اربة للتقليد.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو ين عن سؤال وجه إليه حول التقليد:
"احلمــد هلل  ،قــد ثبــت بالكتــاب والســاة واإلمجــاو أن اهلل ســبحانه وتعــاىل فــرض علــى
اخللق طاعته وطاعة رسوله  ، ومل يوجن على هبه األمة طاعة أحد بعياه يف كـل
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ما يأمر به وياهى عاه إل رسول اهلل  ، ح كان صديق األمة وأفضلها بعد نبيها
يقول  :أطيعوين ما أطعت اهلل  ،فإذا عصيت اهلل فال طاعة يل عليكم .
واتفقـوا كلهـم علـى أنــه لـيس أحـد معصــوما يف كـل مـا يـأمر بــه وياهـى عاـه إل رســول
اهلل  ، وهلــبا قــال اــري واحــد مــن األئمــة  :كــل أحــد مــن الاــا يؤخــب مــن قولــه
ويرت إل رسول اهلل . 
وهؤلء األئمة األربعة رضا اهلل عاهم قد هنوا الاا عـن تقليـدهم يف كـل مـا يقولونـه
 ،وذلــك هــو الواجــن علــيهم  ،فقــال أبــو حايفــة  :هــبا رأيــا وهــبا أحســن مــا رأيــت
،فمن جاء برأي خري ماه قبلااه  ،وهلبا ملا اجتمع أفضل أصـحابه أبـو يوسـي مبالـك
فســأله عــن مســألة الصــاو  ،وصــدقة اخلضــروات  ،ومســألة األجاــا  ،فــأخربه مالــك
مبـا تــدل عليـه الســاة يف ذلـك  ،فقــال  :رجعــت إىل قولـك يــا أبـا عبــد اهلل  ،ولــو رأى
صاحيب ما رأيت لرجع إىل قولك كما رجعت .
ومالــك كــان يقــول  :إمنــا أنــا بشــر أصــين وأخطــاء  ،فأعرض ـوا قــويل علــى الكتــاب
والساة  ،أو كالم ا هبا معااه .
والشــافعا كــان يقــول  :إذا صــه احلــديث فاضـربوا بقــويل احلــائط  ،وإذا رأيــت احلجــة
موضوعة على الطريق فها قويل .

ويف خمتصر املزين ملا ذكر أنه اختصره من مبهن الشافعا ملن أراد معرفة مبهبـه قـال
 :مع إعالمه هنيه عن تقليده وتقليد اريه من العلماء .
واإلم ــام أمح ــد ك ــان يق ــول  :ل تقل ــدوين ول تقل ــدوا مالكـ ـ ا ول الش ــافعا ول الع ــوري
وتعلموا كما تعلماا  ،وكان يقول  :من قلة علم الرجل أن يقلـد دياـه الرجـال وقـال :
ل تقلد دياك الرجال فإهنم لن يسلموا من أن يغلطوا .
وقد ثبت يف الصحيه عن الايب  أنه قال  " :من يرد اهلل به خـريا يفقهـه يف الـدين
"  ،ولزم ذلــك أن م ــن مل يفقه ــه اهلل يف الــدين مل ي ــرد ب ــه خ ـريا  ،فيك ــون التفق ــه يف
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الــدين فرضـا  ،والتفقــه يف الــدين  :معرفــة األحكــام الشــرعية بأدلتهــا الســمعية فمــن مل
يعــرب ذلــك مل يكــن متفقه ـا يف الــدين  ،لكــن مــن الاــا مــن قــد يعجــز عــن معرفــة
األدلة التفصيلية يف مجيع أموره  ،فيسـقط عاـه مـا يعجـز عـن معرفتـه ل كـل مـا يعجـز
عاه من التفقه ويلزمه ما يقـدر عليـه  ،وأمـا القـادر علـى السـتدلل فقيـل :حيـرم عليـه
التقليــد مطلقـا ( ،)1وقيــل  :ــوز مطلقـا  ،وقيــل  :ــوز عاــد احلاجــة  ،كمــا إذا ضــاق
الوقت عن الستدلل  ،وهبا القول أعدل األقوال .
والجتهــاد لــيس هــو أمـرا واحــدا ل يقبــل التجــزي والنقســام  ،بــل قــد يكــون الرجــل
جمته ــدا يف ف ــن أو ب ــاب أو مس ــألة دون ف ــن وب ــاب ومس ــألة  ،وك ــل أح ــد فاجته ــاده
حبسن وسعه" " .جمموو فتاوى شيخ اإلسالم" (. )737-733/73
وكــم ألــي العلمــاء مــن املؤلفــات يف ذم التقليــد وحــبروا ماــه ودع ـوا الاــا إىل اتبــاو الكتــاب
والساة.
أخــا إن رســالت الرســل مــا جــاءت إل بالتوحيــد ومقتضــياته وجــاءت ــدم التقليــد الــبي هــو
أصل من أصول الشر يف أمم الضالل ،كما دل على ذلك القرآن.
والعلماء يف ديااا ما يتبعون إل إذا استادت أقواهلم إىل نصوص الكتاب والساة ،فإذا خالفـت
أقواهلم الاصوص وجن خمالفتها وردها ،وإذا فقدت األدلة ل يلزم أحدا اتباعهم.
والعلماء كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ":حيتج هلم ول حيتج م".

( )3والبين يطالبهم بالتقليد هم من طالب العلم القادرين على الستدلل وبعضهم مدرسون يف
اجلامعات واريها ،وماهم طالب وفقهم اهلل لقبوله ،وفيهم أهل أهواؤ تركوا احلق وهم يعرفونه ،واتبعوا
الباطل ،فهؤلء ل يقال هلم ل بد أن تقلدوا وإل فتكونوا قد كببتم الكتاب والياة ،وكببتم اإلسالم ،او
يقال هلم نسفتم الرسالت ،ل يقال هلم هبا ول ذا ،وإمنا يقال هلم عليكم أن تاظروا يف األدلة وتأخبوا
ا كما فعل العلماء وطالب احلق الصادقني ،ول وز لكم ان الفوا العلماء البين حكموا على فالن
أو فالن باألدلة الواضحة والرباهني القاطعة ،فهبا هو املاطق البي قرره القرآن والساة وعلماء اإلسالم،
خبالب ما يقرره فاحل ويدعو إليه من التقليد األعمى خمالفا يف ذلك هبا املاهج العظيم.
23

نعم الاوازل العظيمة ل ياه ملواجهتها وإصدار الفتاوى فيها إل العلماء األفباذ ولكن ذلك
ل مياع اريهم من طالب العلم أن يعرفوا حججهم وبراهياهم الحت استادوا إليها وانطلقوا ماهـا
يف فتاواهم .
هبا تعليق موجز على كالمكم املوهم وجوب التقليد وأن تركه ةا ترده الرسالت .
وكان من واجـبكم إن أردز الـرد علـى أيب احلسـن ومـن تابعـه أن تفصـل يف املوضـوو بـأن تبـني
قصده كما تبني وجوب اإلتباو واحلبر من التقليد الباطل  ،وتبني م وز.
وما يابغا أن تتعرض لقضية كبرية هـا مـن أعظـم ـاور الصـراو بـني األنبيـاء وأعـدائهم  ،ومـن
أعظــم ــاور الص ـراو بــني أئم ــة اهلــدى واإلصــالح وخص ــومهم مــن دع ــاة الضــالل واخلراف ــات
والشر  ،فما يابغا أن تعرضها على هبه الصورة.
لقــد ركــز الشــيخ فــاحل علــى دعــوة الاــا إىل التقليــد ومل يســتعن إل اجملتهــدين ونســا حــث
الكتــاب والســاة والصــحابة وأئمــة اهلــدى الاــا علــى اتبــاو احلــق واتبــاو الكتــاب والســاة وأن
العصمة من الضالل والفنت إمنا ها يف اتباو الكتاب والساة ل يف التقليد .
قــال تعــاىل  ( :فمــن اتبــع هــدايا فــال يضــل ول يشــقى ومــن أعــرض عــن ذكــري فــإن لــه معيشــة
ضــاكا وحنشــره يــوم القيامــة أعمــى قــال رب مل حش ـرتين أعمــى وقــد كاــت بص ـريا قــال كــبلك
أتتك آياتاا فاسيتها وكبلك اليوم تاسى ).
وقال رسول اهلل  " : تركت فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا بعدي أبـدا كتـاب اهلل وسـاحت
".
و اربة األئمة للتقليد وحعهم على اتباو الكتاب والساة كعرية تزخر ا الكتن
وليقرأ الشـيخ فـاحل علـى األقـل مـا قـرره ابـن القـيم يف كتبـه وماهـا إعـالم املـوقعني حيـث رد علـى
دعــاة التقليــد شــبهاهتم الباطلــة بواحــد و ــانني وجه ـ ا كــل وجــه ياطــوي علــى عــدد مــن احلجــج
الدامغة للباطل .
ولقــد ســئل عــن قــول األزهــر اجلزائــري  " :الشــرو الــبي يلــزمين أل أقلــد عامل ـا مــن العلمــاء
مهما كانت مرتبته" .
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قال جميبا  ":ل ل هبا باطل هـبا باطـل  ،هـبا إذا كـان جمتهـدا إذن هـو أمحـد وإل الشـافعا
ما شاء اهلل يرى نفسه فوق وعلق عليه بكالم كعري وماه قوله هبا الكالم هو نسـي لرسـالت
الرسل وملا أنزله اهلل عليهم من الكتن(. )3
وأقول للشيخ فاحل البي ل يستعين من التقليد إل األئمـة اجملتهـدين  :إنـك قـد خالفـت األئمـة
اجملتهــدين الــبين ياهــون الاــا اــري اجملتهــدين عــن تقليــدهم أشــد الاهــا وحيعــوهنم علــى اتبــاو
الكتاب والساة أشد احلث فلو كان األئمـة يـرون رأيـك لرأيـت الكتـن تزخـر حبـث الاـا علـى
التقليد ولكن الواقع بعكس ذلك كما يراه البصراء .
و ولقد طعن الشيخ فاحل طعاا شديدا يف األزهر اجلزائري ألنه ل يرى ما يرى الشـيخ فـاحل مـن
وجوب التقليد عليه .
ومن طعونه يف األزهر وها كعرية وصعبة ل تستساغ  ،قوله :
" واهلل إن هــبا الشــخص هلــو مــن الــدعاة علــى أبـواب جهــام كيــي ل يكــون مــن الــدعاة علــى
أب ـواب جهــام وهــو يؤصــل لألمــة أصــولا ويقعــد هلــا قواعــد ويــدافع عاهــا ويــزعم أهنــا هــا احلــق
ويدعا أهنـا هـا الـدين وأنـه ـن علـى اـريه أن يتبعهـا هـبا هـو الضـالل املبـني علياـا أن حنـبر
من هبا اجلاهل وأمعال هبا اجلاهل أن يضلاا عن سبيل رباا " .
وأقول مل أر هبه القواعـد الـحت وصـلت إىل هـبه الدرجـة مـن اخلطـورة فوضـحها للاـا ؟ ،ومل أر
هبه الدعوى الحت ياسبها إليه الشيخ فاحل فليبكرها؟!..
إن الشيخ فاحل ا حبر من هبا الرجل وبيرا شديدا مل أر يف وبيره من اهل البدو أشد ماـه
ملا قال أنا ل أقلد عاملا مهما كان علم هبا العامل  ،ويرى أنه نسي لرسالت الرسل وملا أنزله
اهلل عليهم من الكتن حيث جعل الاا مجيعا تهدون ويأخبون مبا يقتاعون به.
واحلق أن الرجل إمنا نفى التقليد عن نفسه ومل عل الاا مجيع ا تهدون .
واألزهـر كمـا أعرفــه مـن محلـة العلــم ومـن الـدعاة إىل املــاهج السـلفا والـبي أعرفــه عاـه أنـه ضــد
أهل البدو واألحزاب مجيعها من إخوانية عاملية وأهل اجلزأرة والقطبيـني والسـروريني والتكفرييـني
واــريهم وضــد أيب احلســن وعيــد ش ـريفا وماهجهمــا  ،وعاــده بع ـ األخطــاء الــحت تســتدعا
املااص ــحة األخوي ــة ل ه ــبه احل ــرب الش ــديدة ال ــحت ش ــاها علي ــه الش ــيخ ف ــاحل وه ــبا التض ــليل
( )7أنظر املصارعة ص. 323-312
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والتجهيـ ــل اسـ ــتجابة لتحريشـ ــات اجمله ـ ـولني املغرض ـ ــني الـ ــبين يسـ ــعون يف تفريـ ــق أهـ ــل الس ـ ــاة
وتشتيتهم .
إن األزهــر وإخوانــه مــن الــدعاة إىل املــاهج الســلفا يف اجلزائــر وال ـواقفني ضــد أهــل األه ـواء
والبدو ل يقصرون يف العلم عن مازلة الشيخ فاحل بل قد يفوقه بعضهم بل األزهر ل ياـزل عـن
درجة الشيخ فاحل العلمية فما بال الشيخ فاحل يفرض علـى األزهـر التقليـد ويشـد طـوق التقليـد
على عاقه ويف الوقت نفسه ياـزل نفسه ماازل اجملتهدين .
فهبا أحد املهيجني للفتاة يف اجلزائر يقول للشيخ فاحل  " :سؤال هاا يرد سؤال يقول من ا ب
التمييع ماهجا له ملاذا ل يقتدي الشيخ فاحل بغريه من العلماء ويراعا مصلحة الدعوة؟!
فأجابه الشيخ فاحل بقوله  :يا أخا كما يقول العامة " كل شاة معلقة بكراعها " .
أخبها الشاعر وقال :
عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا
وكل شاة برجلها معلقــة
هبا تربأ به ذمة فاحل  ،يكون قد أدى ما عليه وإل صار مقلدا متابعا (. ")3
ويقول عن نفسه  " :فكيي هلبا اإلنسان أن حياكم إىل اآلخـرين ويتبـع اآلخـرين ويكـون ذيـالا

هلم ما يصله هبا الكالم خصوصا إذا كان اآلخرون مل يبياوا أو مل يعلموا علمه(.")7
فاملاصي يرى أن يف كالم الشيخ فـاحل افتئتتـا علـى العلمـاء ومبالغـة يف رفـ التقليـد أشـد مـن
رف األزهر.
فكيــي حيك ــم الشــيخ ف ــاحل علــى األزه ــر ــبا احلكــم اجل ــائر بــأن قول ــه بعــدم التقلي ــد "نس ــي
لرســالت الرســل والكتــن الــحت نزلــت علــيهم" ،وياســى نفســه ،وقولــه أشــد ومســتوامها العلمــا
واحد أو متقارب.
وكالمهــا مل يبلــو مرتبــة الجتهــاد الــحت يقررهــا الفقهــاء واألص ـوليون  ،هــبه املرتبــة الــحت ل أعــرب
اآلن عامل ـ ا يــدعيها ومــع ذلــك ل يضــيقون اخلاــاق علــى أنفســهم ول علــى األذكيــاء مــن طلبــة
العلم فيحولـون بيـاهم وبـني إتبـاو الكتـاب والسـاة والتفقـه يف نصوصـهما بـل يـدعون الاـا إىل
إتبــاو الكتــاب والســاة والعتصــام مــا ويــرون وجــوب ذلــك علــى الاــا مجيعـا وحيــبروهنم مــن
خمالفتهما .
( )3املصارعة . 373
( )7املصارعة . 377
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نسأل فاحلا ما ها األمور الحت كتمها العلماء أو جهلوها وانفرد بعلمها وبياهنا؟!!.
وبعــد فلعــل الشــيخ فــاحل ــبه التابيهــات يــدر خطــورة أســاليبه وأحكامــه علــى بع ـ الاــا
وجماوزتــه للحــق والعــدل ويــدر خطــورة جماراتــه للســائلني اجمله ـولني املغرضــني الــبين يســعون يف
تفريق السلفيني وضرب بعضهم ببع وقد وقق هلم ما يسعون فيه ويصبون إليه.
ثانيا -:حكم من يختار عالما يرجع إليه في قضية معينة

قال لكم السائل وهو يتكلم عن عيد شريفا اجلزائري ":يقـول  ( :مـا مل يــتكلم الشــيخ ربيـع
فال ألتفت إىل هؤلء ! ) .
فقلــتم  :هــبا اإلنســان مــا يفهــم  ،هــبا يك ـ لبب الكتــاب والســاة ! هــبا يك ـ لبب اإلســالم !! ،
الكتاب والساة ربطا الاا بأهل البكر .
ل يوجد أهل البكر يف هبا الزمان إل الشـيخ ربيـع ؟!  ،هـبا حجـر واسـع ا  ،هـو اآلن وقـع يف
ش ٍر ةا اهتم به اريه  ،هـو قبـل قليـل يـرى أن هـبا البلـد املعـني ل يـرون العلـم إل عاـدهم  ،هـو
اآلن حصر العلم يف الشيخ ربيع !  ،لقـد حجـر واسـعا  ،لقـد انتهـى إىل ض ٍ
ـيعة هـبا الشـخص
.
أنــا أرى أنكــم تعيــدون الاظــر يف عقليــة هــبا الشــخص  ،هــبا الشــخص يـعــاد الاظــر يف عقلــه ،
أما قضية ذع ذ
لمه فقد انتهى" .
أقول :إن اهلل قد ربط الاا مجيعا مبحمـد  ومبـا جـاء بـه مـن كتـاب وسـاة وأمـر مـن ل يفقـه
نصوصهما أن يرجع إىل أهل البكر أي العلماء بالكتاب والساة فعاد األمـر إىل مـد  ومـا
جاء به .
إن عيد شريفا قد عرب عاد محلة العلم وطالبه يف اجلزائر أنه صاحن هوى وياتصـر لـبع
أهل األهواء.
هن أن قائل هـبا الكـالم بـاحلرب اـري عيـد الشـريف سـواء كـان مـن أهـل السـاة أو مـن أهـل
البدو فقوله ":ل ألتفت إىل هؤلء" ،من هم ل ندري أهم علماء أم جهالء مـن أهـل بلـده أو
من اريهم ،فهل وز شرعا أن وكم با احلكم الغليظ.
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ثاني ـا -:هــن أهنــم مــن العلمــاء؟ ،فهــل إذا اكتفــى شــخص يف ملمــة نزلــت بــه بعــامل واحــد يف
نظره من بني عشرات أو مئات العلماء  ،يعق به وبعلمه ودياه وإدراكه ملعل هـبه املشـكلة الـحت
نزلت به وبغريه.
أل تــرى أنــه بعملــه هــبا قــد عمــل مبقتضــى قــول اهلل تعــاىل ((:فاســألوا أهــل الــبكر إن كاــتم ل
تعلمون)) ،ألنه رضا بالرجوو إىل من يعتقد أنه من أهل العلم  ،إن قلت ل يكفا هـبا وأنـه
قد كبب الكتاب والساة وكبب باإلسالم بالرجوو إىل واحد فقط فاقول:
من سبقك إىل هبا القول واحلكم من العلماء من الصحابة إىل عصرنا هبا؟!.
ثالع ـا -:هــن أنــه مل يرجــع إىل أحــد مــن العلمــاء وســرق وزو وشــرب اخلمــر وقتــل الــافس اــري
مســتحل ،أيقــال ملعــل هــبا أنــه عــاص فاســق ومعــرض للوعيــد بالاــار الــحت توعــد اهلل ــا مرتكــن
هبه الكبائر مع دخوله وت مشيئة اهلل إن شاء عببه وإن شاء عفا عاه.
أو يقال فيه هبا يكبب الكتاب والساة وهبا يكبب السالم؟.
رابعا -:أنت تعرب أن للشيخ ربيع عااية بالشباب يف اجلزائر من زمن قد ول يزال ،وعالقتـه
م قوية وهو يهتم مبشاكلهم أكعر من اريه ،وكعـريا مـا يرجعـون لـه لسـيما بعـد مـوت العلمـاء

العالثة ابن باز واأللباين وابن ععيميني.
أستكعرت عليه بعد هبا أن ياتظر رأي ربيع ثقة به يف قضية معياة؟ ،أو ما كان مل بك أن
تبتعــد عــن هــبه احلملــة الشــديدة الــحت ل يابغــا أن تقــوم ــا إل علــى مــن رجــع إليــه مــن أهــل
البدو والضالل؟.
أيا فاحل أتعترب أن من يرجع إىل ربيع مكببا هلل ولرسوله ولإلسالم ،ويكـون قـد حصـر العلـم يف
شخص واحد ،وانتهى إىل ضيعة وصار جماونا؟.
وأسألك مـا حكمـك يف أنـا ا ـبو إمامـ ا ومرجعـ ا وحيـدا ونفـروا عـن العلمـاء ،فـإن عرضـت
عليهم أقواهلم رفضوها؟.
وأخريا لقد وجدت نفسا مضطرا ألن أصـحه بعـ أحكامـك نصـحا هلل ولكتابـه ولرسـوله،
لك وللماهج السلفا وأهله.
انطالق ا من املاهج احلق القائم على العدل وعلى كتاب اهلل وساة رسوله وتطبيق السلي
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ثالثا -:هل سكوت بعض أهل العلم أحيانا مراعاة للمصالح والمفاسد أمر سائغ أو
خيانة
قال لكم رجل متسائال : ":ها حقيقة حنن نزن إن شاء اهلل مبـوازين أهـل السـاة احملضـة
إن شاء اهلل ،إل أن هاا بع األمور الحت نطرحها عليكم ح جند تفسريا هلا .
معل  :كعري ماا يقول ملاذا معال كبار املشايخ [ل يتكلمون ] ...
( فقلت مقاطعا )  :ل يهمين ! ل تسأل هبا
قال  :صه !
فقلــت  :إســألين أنــا  ،أنــا مــادام عاــدي واحــد( ) ســاكت مــا تكلــم أنــا ل أتكلــم  ،هــبا مــا هــو
ماهج ! و هاا من نشر معل هبه األشياء و من حيفظهـا يظـن أهنـا هـا مـاهج أهـل السـاة و
اجلماعة  ،و هبه مشكلة !حياكم الاا إليها.
عاـدما اقـرتح املشـركون علـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و سـلم مل يتاـازل عـن شـاء ماهـا  ،و
هاـا أمــور الرســول صـلى اهلل عليــه و ســلم صــرح علــى أنـه تركهــا  ،معــل  (( :لــول أن قومــك
 ))..حــديث عائشــة  ،و كــبلك ملــا الصــحابة صــلوا وراء ععمــان و قــد صــلى خلــي الرســول
لم  ،و هكبا ؛ هبه األمـور ليسـت يف األصـول و يف
صلى اهلل عليه و سلم ركعتني  ،و هو مت ٌ
األمور احلتمية و القطعية و العقائد فانتبهوا إىل هبا بار اهلل فيكم
أيضا اهلل سبحانه و تعاىل حياما وجه األمة مل يربطها بشخص واحد ( ) ،و مل يربطها بـأن
اإلنسان ل تقوم احلجة عليه بكالم شخص واحد من أهل البكر و أهل العلم إذا سـأله .
؟
فقولا ـ ـ ــا  :مل ـ ــاذا ف ـ ــالن يس ـ ــكت  ،مل ـ ــاذا مل ي ـ ــتكلم ،مل ـ ــاذا ف ـ ــالن خ ـ ـ ــالي  ،مل ـ ــاذا…
هبه مــا حيكم ا  ،و ل حياكم إليها ؛ هبا على مقتضى ماهج أهل الساة و اجلماعة".
ويل مالحظات على هبه اإلجابة:
( )

3
( ) أهل الساة احملضة يف نظره هم البين يعظمون الشيخ فاحل ا ويسقطون العلماء و علون تالميبهم أحزاب التمييع.

7
(  )1،من قال هبا ؟ إنه معروب هبا الواحد ،وهو مل يسكت جباا ول اشا وإمنا سكت عن أسئلة أنا هلم أاراض ومقاصد سيئة ماها إسقاط أنا يف بلدهم

هم أمعل الاا  ،وبإسقاطهم تاتها الدعوة السلف ية يف ذلك البلد ،فكاا ناصه رئيس السائلني بالتفاهم معهم ونصحهم باللطي ،وإذا مل يرجعوا يرفع أمرهم إىل العلماء
ليااصحوهم .
ولسوء قصدهم تركوا العلماء واجتهوا إليك وحد  ،فصرت تقول معل هبا الكالم ،وترتن على إجاباتك هلم ما ترتن من األمور الضارة بك وبالدعوة السلفية
والسلفيني ،وهبا من أهداب السائلني.
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 -3مــا تــدري مــا هــا األشــياء الــحت تــرى أهنــا ليســت مــن مــاهج أهــل الســاة واجلماعــة
فلعله ــا ل ــو عرض ــت عل ــى العلم ــاء لتب ــني أهن ــا أو بعض ــها عل ــى األق ــل م ــن م ــاهج أه ــل الس ــاة
واجلماعة.
 -7كــان يابغــا أن وــاول أن تعــرب أس ـباب ســكوت العلمــاء عــن األمــور الــحت تفــحت
فيها ،فلعلك جتد عاـدهم احلجـة املقاعـة ،وتعـرب صـواب مـوقفهم ،ومعـل هـبه املشـاكل يابغـا
أن تع ــرض عل ــى العلم ــاء ،ف ــإن يف مش ــاورهتم خ ـ ـريا كعـ ـريا ،فق ــد يرجح ــون الك ــالم فيه ــا وق ــد
يرجحــون عــدم الــرد املعلــن ويــؤثرون توجيــه الاصــائه فإمــا أن يســتفيد املاصــوح ،وإمــا أن يعانــد
فيكون قد عرض نفسه لاقد العلماء وإلسقاط نفسه.
ومبعل هبه األسباب تضمن وحدة الكلمة مـع إخوانـك وشـيوخك ويسـلم الشـباب مـن التفـرق
والتمزق األمر البي حصل فعال ،وكان شديدا بسبن التفرد والتسرو.
 -1قلـتم  ":عاـدما اقـرتح املشـركون علـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و سـلم مل يتاـازل
عن شاء ماها  ،و هاـا أمـور الرسـول صـلى اهلل عليـه و سـلم صـرح علـى أنـه تركهـا  ،معـل :
(( لول أن قومك  ))..حديث عائشة  ،و كبلك ملا الصحابة صـلوا وراء ععمـان و قـد صـلى
لم  ،و هكبا ؛ هبه األمور ليسـت يف
خلي الرسول صلى اهلل عليه و سلم ركعتني  ،و هو مت ٌ
األصول و يف األمور احلتمية و القطعية و العقائد فانتبهوا إىل هبا بار اهلل فيكم ".
أقول:
نعم كان املشـركون يقرتحـون إبطـال دعوتـه إىل التوحيـد مـن أساسـها ،وإقامـة دولـة الشـر علـى
أنقاضــها ،وهــبا مطلــن ل يســتجين لــه أضــعي الاــا عقيــدة وإميان ـا ،فض ـالا عــن األنبيــاء
عليهم الصالة والسالم.
 -2قلتم  ":و هاا أمور الرسول صلى اهلل عليه و سلم صـرح علـى أنـه تركهـا  ،معـل
 (( :لــول أن قومــك  ))..حــديث عائشــة  ،و كــبلك ملــا الصــحابة صــلوا وراء ععمــان و قــد
لم  ،و هكــبا ؛ هــبه األمــور
صــلى خلــي الرســول صــلى اهلل عليــه و ســلم ركعتــني  ،و هــو مـت ٌ
ليست يف األصول و يف األمور احلتمية و القطعية و العقائد فانتبهوا إىل هبا بـار اهلل فـيكم
".
أقول:
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إن تر الايب صلى اهلل عليه وسلم بااء الكعبـة مـن تـر مصـلحة مرجوحـة لـدرء مفسـدة كبـرية،
درؤها هو الراجه واملقدم.
ه ــبه املفس ــدة ه ــا خش ــية أن ترت ــد ق ـري وا ــريهم م ــن الع ــرب ملكان ــة الكعب ــة يف نفوس ــهم ،
ونفو آباءهم وأجدادهم ،إذ ها مصدر فخرهم واعتزازهم.
فــرت رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم هــدم الكعبــة وبااءهــا علــى قواعــد إب ـراهيم لــدرء هــبه
املفسدة.
فعمل الرسول هبا تقعيد لقاعدة عظيمة ،وتأصيل متني ألمته ليواجهوا به األحداق واملشاكل
الدياية والسياسية والجتماعية واريها.
وإذن فرت الرسول صلى اهلل عليه وسلم هلبا العمل ليس من بـاب تـر عمـل فرعـا ،وإمنـا هـو
دفع للفتاة وتأصيل لألمة لتواجه به األخطار واملشاكل والفنت.
ودرء املفاســد مقــدم علــى جلــن املصــاحل  ،وســد الــبرائع املفضــية إىل األض ـرار واملفاســد مــن
األصول العظيمة الحت ل يقوم اإلسالم وحياة املسلمني إل عليها.
خب معالا قول اهلل تعاىل  ((:ول تسبوا البين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا بغري علم".

فــإن ســن أوثــان املشــركني حــق وقربــة إىل اهلل وإهانــة لألنــداد ،لكــن ملــا كــان يــؤدي إىل مفســدة
كــربى هــا ســن اهلل وجــن تركــه ،فلــيس هــبا العمــل مــن بــاب الفــروو ،وإمنــا هــو مــن بــاب
األصول والعقائد.
وصالة الصحابة وراء ععمان وهو يتم يف صالة كان يقصـرها رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم
وأبــو بكــر وعمــر لــيس مــن التاــازل عــن ســاة أو عمــل فرعــا ،وإمنــا هــو مــن بــاب درء املفاســد
الكربى ،فلو تركوا الصالة خلي إمام املسلمني ألدى ذلك إىل اخلالب والتاازو وافـرتاق األمـة
وسفك الدماء.
وقولـك ":عاـدما اقـرتح املشــركون علـى رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه و سـلم مل يتاـازل عـن شــاء
ماها ."...قد أجبت عن طرب ماه ،وأضيي أليس املشركون أنفسهم قـد اقرتحـوا علـى رسـول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمورا يوم صله احلديبية للتاازل عاها  ،فألجل املصاحل واملفاسـد الـحت
راعاها استجاب هلم فيها وها من أصول األصول.
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ألن مــن وراء ذلــك مصــاحل عظيمــة ،ماهــا الاصــر العزيــز والفــته املبــني واقــتالو جــبور الشــر
والكفــر ،وهــو صــلى اهلل عليــه وســلم ــبا الصــله العظــيم كــان يشــرو قواعــد الصــله والســلم ،
وقواعد املعاهدات بني الدولة اإلسالمية وبني أعدائها.
قال تعاىل إشادة با الصله  ((:إنا فتحاا لـك فتحـا مبياـا ليغفـر لـك اهلل مـا تقـدم مـن ذنبـك
ومــا تــأخر ويــتم نعمتــه عليــك ويهــديك صـراطا مســتقيما وياــر اهلل نصـرا عزيـزا هــو الــبي أنــزل
السكياة يف قلوب املؤماني ليزدادوا إميان ا مع إمياهنم)).
ألن املــؤماني كــانوا قــد نــزل ــم مــن الغــم والكــرب بســبن الصــله ،الــبي ظــاهره ضــيم وظلــم،
وباطاه العزة والاصر ،األمر البي هو فوق مدار البشر ،والبي أطلع اهلل عليه رسـوله الكـر ،
وكــان صــلى اهلل عليــه وســلم يتلقــى الشــروط الظاملــة املتغطرســة بصــدر رحــن ونفــس مطمئاــة ،
وهو يف ااية العقة بإعالء كلمة اهلل ونصر ربه.
روى البخاري يف صحيحه يف كتاب الشـروط(حـديث .)7217-7213مـن حـديث املسـور
بن خمرمة ومروان يف قصة عزوة احلديبية أنه ملا جاء مادوب قري سهيل بن عمرو وقال هات
اكتن بيااا وبياكم كتابـ ا فـدعا رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم الكاتـن فقـال الاـيب صـلى اهلل

عليه وسلم  ":بسم اهلل الرمحن الرحيم" ،فقال سهيل أمـا الـرمحن فـواهلل مـا أدري مـا هـا ولكـن
اكتــن " با ــك اللهــم" كم ــا كاــت تكت ــن ،فقــال املس ــلمون :واهلل ل نكتبهــا إل "بس ــم اهلل
الــرمحن الــرحيم" ،فقــال الاــيب  ":اكتــن با ــك اللهــم" ،ق ـال ":هــبا مــا قاضــى عليــه مــد
رس ــول اهلل" فق ــال س ــهيل  ":واهلل ل ــو كا ــا نعل ــم ان ــك رس ــول اهلل م ــا ص ــددنا ع ــن البي ــت ول
قاتلاا  ،ولكن اكتن " مد بن عبد اهلل" فقال الايب صلى اهلل عليه وسلم ":واهلل إين لرسـول
اهلل وإن كببتموين اكتن مد بن عبد اهلل ".
فهــل هــبا التصــرب وهــبه املوافقــة والتســامه كانــت يف أمــور يســرية ،أو كانــت يف أمــور كبــرية،
وأصــول عظيمــة ،لكــن ألجــل أن وراءهــا مــا ل يدركــه العقــل مــن نصــر اإلســالم وظهــوره علــى
الكفر والشر .
إن فوائد هبا الصله لعظيمة جدا ذكرها اإلمام ابن القـيم يف زاد املعـاد اتـار ماهـا مـا يااسـن
املقام
قال ابن القيم يف زاد املعاد( )136-132/1عن فوائد صله احلديبية":
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ماهــا :ج ـواز ابتــداء اإلمــام بطلــن صــله العــدو إذا رأى املصــلحة للمســلمني فيــه ول يتوقــي
ذلك على أن يكون ابتداء الطلن ماهم.
وماهــا :احتمــال قلــة أدب رســول الكفــار ،وجهلــه وجفوتــه ول يقابــل علــى ذلــك ملــا فيــه مــن
املصلحة العامة.
وماها :أن مصاحلة املشركني ببع مـا فيـه ضـيم علـى املسـلمني للمصـلحة الراجحـة ،ودفـع مـا
هو شر ماه ،ففيه دفع أعلى املفسدتني باحتمال أدنامها".اهـ
وقــال يف موضــع آخــر ( ":)133-132/1يف اإلشــارة إىل بع ـ احلكــم الــحت تضــماتها هــبه
اهلدنــة :وهــا أكــرب وأجــل مــن أن حيــيط ــا إل اهلل الــبي أحكــم أســبا ا فوقعــت الغايــة علــى
الوجه البي اقتضته حكمته ومحده.
فماهــا :أهنــا كانــت مقدمــة بــني يــدي الفــته األعظــم الــبي أعــز اهلل بــه رس ـوله وجاــده ،ودخــل
الاـا بـه يف ديـن اهلل أفواجـا ،فكانـت هـبه اهلدنــة بابـا لـه ،ومفتاحـا ،ومؤذنـا بـني يديـه ،وهــبه
ع ــادة اهلل يف األم ــور العظ ــام ال ــحت يقتض ــيها ق ــدرا وش ــرعا ،أن ي ــوط هل ــا ب ــني ي ــديها مق ــدمات
وتوطئات تؤذن ا وتدل عليها.
وماهــا :أن هــبه اهلدنــة كانــت مــن أعظــم الفتــوح ،فــإن الاــا أمــن بعضــهم بعض ـا ،واخــتلط
املس ــلمون بالكف ــار ،وب ــادؤوهم بال ــدعوة ،وأ ع ــوهم الق ــرآن ون ــاظروهم عل ــى اإلس ــالم جه ــرة
آماني ،وظهـر مـن كـان خمتفيـا باإلسـالم ،ودخـل يف مـدة اهلدنـة مـن شـاء اهلل أن يـدخل ،وهلـبا
اه اهلل فتح ا مبيا ا ،قال ابن قتيبة :قضـياا لـك قضـاء عظيمـ ا ،وقـال جماهـد :هـو مـا قضـى اهلل
له باحلديبية".
قــال احل ــافظ يف الفــته ()157/5في ــه  ":في ــه ج ـواز بع ـ املس ــا ة يف أمــر ال ــدين واحتم ــال
الضــيم فيــه مــا مل يكــن قادح ـ ا يف أصــله إذا تعــني ذلــك طريقـ ا للســالمة يف احلــال والصــالح يف
املتل ،سواء كان ذلك يف حال ضعي املسلمني أو قوهتم".
أقول :لقد تسامه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هبا الصـله يف أمـور عظيمـة مـن أصـول
وفــروو ،فمــن األصــول الــحت تســامه فيهــا عــدم كتابــة " بســم اهلل الــرمحن الــرحيم" واألخــب مبــا
اقرتحه سهيل بن عمرو " با ك اللهم" مـع اضـن الصـحابة وحلفهـم بـاهلل أنـه ل يكتـن إل
" بسم اهلل الرمحن الرحيم".
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وتســامه يف عــدم كتابــة " مــد رســول اهلل" ،وهــا الــركن العــاين مــن أركــان الشــهادتني ،أصــل
اإلسالم ،وكتابة ما أصر عليه سهيل بن عمرو مادوب قري " مد بن عبد اهلل".
إىل شروط جمحفة ماها أن مدا صلى اهلل عليه وسلم يرد من جاءه من مكة مسلما ،ول ترد
قري من جاءها من املدياة ،ةا زاد الصحابة حاقا وايظا ح قـال عمـر رضـا اهلل عاـه وهـو
واطــن الاــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ":ألســت نــيب اهلل حقـا؟ فقــال رســول اهلل بلــى ،فقــال عمــر
ألساا على احلق وعدونا على الباطل؟ ،فقال رسول اهلل بلى ،فقال عمر :فلم نعطا الدنيـة يف
ديااا؟.
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إين رسول اهلل ولست عاصيه وهو ناصري".
ألن الايب صلى اهلل عليه وسلم يدر ما ل يدركه عمر الفاروق العبقري ول اريه.
أقول:
ما رأيكـم يف هـبا التسـامه الـبي قـام علـى جلـن املصـاحل ودر ،املفاسـد ،ألـيس لاـا يف رسـول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حساة.
فلعــل العلمــاء الــبين تــرى ســكوهتم تاــازل ورمبــا رأيتــه كتمان ـ ا وخيانــة أبعــد نظ ـرا ماــك وأعــرب
باملصاحل واملفاسد ،وأعرب بالقواعد واألصول ،وما يرتتن على املواقي والتصرفات.
وإىل اهلل املشــتكى مــن تســرعات ومب ــادرات لــيس فيهــا أي التف ــات إىل هــبه األمــور العظيم ــة
فأذاقت الدعوة السلفية األمرين وأوقعتها يف اربة وكربة.
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رابعا-:هل نهي الجهال عن الخوض في الفتن يخالف ما جاءت به الرسل وترده
العقول؟
 -2قلتم يف مااسبة من املااسبات ":ويقول عبد املالك -وهـو يكلّمـه مـن يكلّمـه -يقـول ( :
ل تدخلوا يف هبه الفتاة )  ( ،وهبا خالب بـني املشايخ )  ( ،ومن ل يعايه األمـر ل يـدخل
فيه )  ( ،ومن يريد أن حيكم وياظر مع من احلق ويأخب ذمبا يؤدي إليه إجتهاده ويقتاع به ) ؛
هبه ميوعة ! ما جاءت ذ ا مجيع رسالت الرسل  ،بل العقل ّيرد معل هبا الكالم ! .
يريـدون أن أكــون مقلــدا فعـالا !  ،تقليــدا ل ــوز  ،فألنـه إذا كــان التقليــد لغــريي فمعلــا أنــا -
وأنــا أعــرب احلــق ومــاهج أهــل الســاة واجلماعــة -فأنــا أتبــع احلــق ومــا كــان ذلــك ســائغا إطالقــا
ألهل العلم  ،واريهم يرجع إليهم حني  ..إذا كات أنا كبلك".
أقول:
إنا نأخب على عبد املالك موقفه من قضية أيب احلسن وقد ناقشته فيها جبد ملاذا؟.
ألنــه كانــت لــه مواقــي قويــة وصــرحية ضــد املاح ـرفني عــن املــاهج الســلفا ،أمــا جتــاه قضــية أيب
احلسن فقد ضعي ،لكاه مع هبا مل حيارباـا كغـريه ةـن احنـاز إىل أيب احلسـن ،بـل بلغـين أنـه ملـا
زعــم أبــو احلســن أن عبــد املالــك ومجلــة مــن العلمــاء معــه ،كــبب أبــا احلســن وقــال ":أنــا لســت
معه".
وأعرب أنه إذا سـئل عـن مشـكلة أيب احلسـن حييـل السـائلني إىل الشـيخ ربيـع ،ولقـد كـان الرفـق
بــه أوىل ألن الشــدة عليــه زادت القضــية تأزم ـا ،بــل الطعــن فيــه أدى إىل فتاــة كبــرية يف اجلزائــر
وفرنسا ،حيث فرقت السلفيني شبر مبر ،وجعلت بأسهم بياهم شديدا.
لقد بدلت جهود عظيمة يف نشر الدعوة السلفية يف فرنسا ،من نشر الكتن الاافعة واألشرطة
واحملاض ـرات الس ــلفية اجله ــود ال ــحت توض ــه امل ــاهج الس ــلفا وت ــدح ضـ ـاللت وأباطي ــل أه ــل
األهواء.
فاجتمع على املاهج السلفا أعداد كبرية متفقـة علـى احلـق ،متعاونـة علـى احلـق متتخيـة يف اهلل
األمر البي كبـت أهـل الباطـل مـن مجاعـة التبليـو واإلخـوان وفصـائلهم وذلـك ةـا يسـاعد علـى
انتشار السلفية.
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وملا تكلمتم يف عبد املالك جاءت الفـنت ،واشـتعلت نـريان الفرقـة الـحت أوقفـت الـدعوة ودمرهتـا،
وجعلت بأ أهلها بياهم ،ل عالج من قبلكم.
ولقد تعبت كعريا وكعريا هاا وهاا  ،من معاجلة آثـار كـالم مـن ل ياظـر يف العواقـن ،ول يراعـا
املصــاحل واملفاســد ،ول يســتخدم الرفــق واحلكمــة ،تلكــم األمــور واألصــول العظيمــة الــحت ــن
مراعاهتا  ،ول تقوم للدعوة قائمة إل ا.
ومــع األســي أن كــل مــن يــدر حجــم هــبه املعضــلة وياصــر هــبه املعاجلــات املشــروعة ،يرمــى
بالتمييع وأحزاب التمييع.
نأض لكالم عبد املالك من ماطلق سلفا ( ":ل تدخلوا يف هبه الفتاة )  ( ،وهـبا خـالب
بـني املشايخ )  ( ،ومن ل يعايه األمر ل يدخل فيه )  ( ،ومـن يريـد أن حيكـم وياظـر مـع مـن
احلق ويأخب ذمبا يؤدي إليه إجتهاده ويقتاع به".
فقوله للشباب ل تدخلوا يف الفتاة ل يابغا العرتاض عليه ،فإن كعريا من الشباب إذا خاضوا
يف الفتاــة جــرفتهم أو مزقتهم،وقــد حصــل هــبا ،فاألســلم هلــم البعــد عاهــا وعــدم اخلـوض فيهــا،
واحلفاظ على عقيدهتم وأخوهتم يف اهلل ،وأن يدعوا العالج للعلماء.
وأنت تعلم ان كعريا من الصحابة توقفوا عـن املشـاركة يف فتاـة اجلمـل وصـفني ،مـاهم سـعد ابـن
أيب وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد.
وكــبلك قولــه ":ومــن ل يعايــه األمــر ل يــدخل فيــه" ،لشــك أن كع ـريا ةــن ل يعاــيهم األمــر
واملغرضني قد ووضون يف الفتاة ليزيـدوها اشـتعالا وهـبا أمـر ملمـو  ،فهـؤلء األسـلم للـدعوة
وأهلها أن ل يدخلوا يف األمر .
وكبلك قوله ":ومن يريد أن حيكم وياظـر مـع مـن احلـق ويأخـب ذمبـا يـؤدي إليـه إجتهـاده ويقتاـع
به".
وهبا كالم حق ملن هو مؤهل للاظر واحلكم ،مع جترده هلل.
وقد نظر نا كعري من اليمن واملدياة واريها فأدركوا احلق وحكموا به.
وإذن فحكمكم على كالمه هبا بأنه ميوعة ما جـاءت ـا مجيـع الرسـالت حكـم فيـه هتويـل
ل وز نسبته إىل املاهج السلفا حبال من األحوال.
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خامسا -:ليس من اإلرجاء

سألكم سائل ":قال السائل  :القائل بأن تار جاس العمل ناقص اإلميان هـل يكـون
بقوله هبا موافق( ) للمرجئة ؟"
فــأجبتم :ل شــك أنــه موافــق للمرجئــة لكــن يابغــا الاظــر علــى حقيقــة قولــه  ،وإىل مــا
يعتقده وإىل ما يعمله هو  ،املسألة ما تؤخب هكبا على عواهاها وحيكم عليه هكـبا
 ،كعريا وكعريا ما يتهم -يعين كما أهتم الشيخ األلباين واريه – يتهم أهـل السـاة جمـرد
اهتام فيابغا أن نكون حبرين ونكون أذكياء يف هبا الوقـت الـبي تـوىل أهـل البدعـة
كذــرب اهتــام أهــل الســاة باإلرجــاء وهــبا مــبهن اخلـوارج يتهمــون اهــل الســاة باإلرجــاء
وهبا مبهن اخلـوارج معـروب مـن قـد  ،حـ اإلمـام أمحـد نـص عليـه  :أن اخلـوارج
يتهمون أهل الساة باإلرجاء  ،يقولون عاهم مرجئة وهم أوىل با الوصي  ،فهم ل
يرون أن اريهم يكون مؤما ا ومسلم ا  ،وحيكمون عليه بالكفر ."...اخل
أقول :
 -3كــان يابغــا أن تاصــحهم بعــدم اخلــوض يف جــاس العمــل ألنــه أمــر مل وـ فيــه
السلي فيما أعلم ،واألوىل التزام ما قرره وآمن به السلي من أن اإلميان قـول وعمـل
قول القلن واللسان وعمل القلن واجلوارح .
وأنــه يزيــد ويــاقص يزيــد بالطاعــة ويــاقص باملعصــية اإلميــان بأحاديــث الشــفاعة الــحت
تدل على أنه ورج مـن الاـار مـن قـال ل إلـه إل اهلل ويف قلبـه معقـال ذرة مـن إميـان أو
أدو أدو معقال ذرة من إميان .
 -7مــبهن اــالة املرجئــة يف اإلميــان أنــه هــو املعرفــة وعاــد بعضــهم أن اإلميــان هــو
التص ــديق وم ــاهم األش ــاعرة وعا ــد مرجئ ــة الفقه ــاء اإلمي ــان تص ــديق بالقل ــن وإق ـ ـرار
باللسان .
وعاد كل هبه األصااب أن العمل ليس من اإلميان وأن اإلميان ل يزيد ول ياقص.
3
( ) كبا قال.
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ف ــإذا ك ــان ها ــا أح ــد يق ــول يف ت ــار ج ــاس العم ــل إن ــه ن ــاقص اإلمي ــان أو مرتك ــن
الكبرية ناقص اإلميـان فإنـه ل يصـه أن يقـال عاـه أنـه قـد وافـق املرجئـة ألن املرجئـة ل
يقولـون ل بزيـادة اإلميـان ول باقصـانه ،بـل مرتكـن الكبـائر عاـدهم كامـل اإلميـان بـل
إميـان أفســق الاــا معــل إميـان جربيــل و مــد  وهــبا أمـر واضــه عاــد طــالب العلــم
فال أدري كيي افلتم عاه .
 -1نعم اخلوارج واملعتزلة يرمون أهـل السـاة باإلرجـاء ويـرميهم اـريهم مبعالـن يفرتوهنـا
عليهم لكن مل يظهر يل قولك عن اخلوارج أهنم أوىل با الوصي أي اإلرجاء وأنت
تعلم أن املسائل العلمية ن أن تقرر علـى األوجـه الصـحيحة املطابقـة للواقـع جتايبـا
للطالب من اخللط واخلبط فيها .
سادسا -:أدنى حد لإليمان

سئلتم  ":ما هو أدو حد ملطلق اإلميان ؟  ،أي  :مرتبة الظامل لافسـه  ،مـا هـو أدو حـد هلـا
؟.
فـأجبتم  :أدو ح ٍـد لــها -الصـالة ، -خمتلـي فيهـا كمـا ذكـرت  ،ومـا عـداها فكـون اإلنسـان
يــاقص ذإميانــه نعــم !  ،وقــد ل يــبقى عاــده شــاء مــن ذ
اإلميــان  ،هــا أدو حــد  ،أدو حــد مــا
نستطيع حنن حندده ألناا نعتقـد  ،يعـين ـن أن يعتقـد املسـلم أن األعمـال مـن ذ
اإلميـان  ،وأنـه
قد يبهن ذهنائيـا باألعمـال  ،وأن فيـه أشـياء إذا قامـت احلجـة علـى شـخص أنـه كـافر ذ ـا فهـو
يكفر ول نقول أنه ل ورج أحد من اإلسالم" .

أقول:
أعتقد أن رسول اهلل قد بني أدو جد لإلميان.
فقــد روى البخــاري يف صــحيحه يف كتــاب التوحيــد ( ،)2323عــن أنــس رضــا اهلل
عا ــه ق ــال ":ع ــت رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم يق ــول ":إذا ك ــان ي ــوم القيام ــة
شفعت فقلت يا رب أدخل اجلاة من كان يف قلبه خردلة فيدخلون ،أقول :أدخل

38

اجلاة من كان يف قلبه أدو شاء" ،فقال أنس كأين أنظر إىل أصابع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم".
ويف رواي ــة أخ ــرى يف البخ ــاري( ":)2327ف ــأقول ي ــا رب أم ــحت أم ــحت فيق ــول انطل ــق
فـأخرج مــن كــان يف قلبـه أدو أدو معقــال حبــة خـردل مــن إميــان ،فأخرجـه مــن الاــار،
فأنطلق فأفعل".
فأنت ترى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد بني أدو حـد لألميـان بيانـا شـافيا ففـا بيانـه
الكفاية والشفاء.
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سابعا -:لماذا ال يتكلم كبار العلماء في بعض األمور
 -1قلتم جوابا على سؤال ":لكن يا شيخاا لـو تالحظون أنكم تتفردون بكعري من ..
فأجبتم ":حنن ل يهماا ! حنن ندين اهلل  ،ونطبلق أصول أهل الساة واجلماعة  ،فما ندين اهلل
صحا لألمة ومحايـةا هلبا الدين  ،الدلين الاصيحة  ،الدين الاصيحة ؛ من رأى
به نقوله  ،ن ا
ماكم ماكرا  ..إىل آخر احلديث .
حنن نستطيع باللسان  ،وإخوناا يريدون ماا  ..يسألوناا فال نغشهم ونضللهم  ،فيه أمور
خمتلفـة  ،فيه أمور يف املاهج  ،فيه أمور يف العقيدة  ،فيه أمور من السان واألشياء الحت ل
ميكااا السكوت  ،ميـكن التـأخري !! .
أما قضية العقائد واملااهـج فيخدعكم من يقول لكم  ( :نسكت يف هبا الوقت ) ( ،
ولـماذا قبل هبا الوقت ؟ )  ،اإلنسان يف وقت من األوقات على حال  ،فيما بعد على
حال  ،يف وقت ما تبيـن لـه  ،يف وقت آخر تبني له ما مل يتبني له من قبل  ،وهكبا .
اإلنسان يولد طفال بعد ذلك يكون لـه سلو بعد ذلك يكون له طريقة  ،بعد ذلك
...
املسألة ، ! -ل تزنوا مبوازين أهل األهواء ( )! ".وقال السائل :ها حقيقةا !  ،حنن نزن -إن شاء اهلل -ذمبوازين أهل الساة احملضة -إن شاء
اهلل ، -إل أن هاا بع األمور الحت نطرحها عليكم ح جند تفسريا لـها .
معل  :كعري ماا يقول لـماذا معال كبار املشايخ ل يتكلمون ؟! .
يهمين ! ل تسأل هبا .
فقلتم  :ل ل
السائل  :صه ! .
قلتم  :إسألين أنا  ،أنا مادام عادي واحد ساكت ما تكلم  ،أنا ل أتكلم !!  ،هبا ما هو
ماهج !  ،وهاا من نشر معل هبه األشياء ومن حيفظها يظالن أهنا ها ماهج أهل الساة
واجلماعة  ،وهبه مشكلة ! .
فيـحاكم الاا إليها  ،عاـدما اقرتح املشركون على رسول اهلل ص لـم يتاازل عن شاء ماها ،
وهاا أمور الرسول ص صرح على أنه تركها  ،معل  (( :لول أن قـومك  )) ..حديث عائشة
3
( ) ل ندري ما ها موازين أهل األهواء الحت وبرون ماها.

41

لم ،
 ،وكبلك لـما الصحابة صلالوا وراء ععمان وقد صلى خلي الرسول ص ركعتني  ،وهو مت ٌ
وهكبا ؛ هبه األمور ليست يف األصول ويف األمور احلتمية والقطعية والعقائد  ،فإنتبهوا إىل
هبا -بار اهلل فيكم ، -أيضا اهلل ـ حياما وجه األمة مل يربطها بشخص واحد  ،ومل
يربطها بأن اإلنسان ل تقوم احلجة عليه بكـالم شخص واحد من أهل البكر وأهل العلم إذا
سألـه ! .
فقولاـا  :ملاذا فالن يسكت !  ،ملاذا لـم يتكلم !  ،ملاذا فالن خالي !  ،لـماذا ؟  ،هبه ما
حيكم ذ ا  ،ول حياكم إليها ؛ هبا على مقتضى ماهج أهل الساة واجلماعة".
أقول:
إن العلماء الفقهاء الااصحني قد يسكتون عن أشخاص وأشياء مراعاة ماهم للمصاحل
واملفاسد.
فقد يرتتن على الكالم يف شخص مفاسد أعظم بكعري من مفسدة السكوت عاه.
فقد سكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذكر أ اء املاافقني ،ومل ورب بأ ائهم أو
بعضها إل حبيفة ،وم كان يصعد على املارب ويقول فال ماافق ،وفالن ماافق.
كل ذلك مراعاة ماه للمصاحل واملفاسد.
وكان قتلة ععمان يف جي علا رضا اهلل عاه ،وما طعن كبار الصحابة الباقني يف علا
رضا اهلل عاهم ،ول أحد من عقالء التابعني ،وما كانوا يركضون بالتشهري بعلا ،واألحكام
على هؤلء القتلة ،وكان ذلك ماهم إعبار وإنصاب لعلا ،ألنه لو أخرجهم من جيشه أو
عاقبهم لرتتن على ذلك مفاسد عظيمة  ،ماها احلروب وسفك الدماء وما يرتتن على ذلك
من وهن األمة وضعفها.
فهبا العمل ماه من باب ارتكاب أدو املفسدين لدفع أكربمها.
وهبا ابن تيمية وتلميبه ابن القيم ملاذا مل يبياا عقيدة الاووي واريه  ،وأئمة الدعوة مل يبياوا
عقيدة الاووي وابن حجر والقسطالين والبيهقا والسيوطا واريهم؟.
فال تظن أن كل تصريه نصيحة ول كل سكوت اشا لإلسالم واملسلمني.
والعاقل املاصي البصري يدر م ن أو وز الكالم وم ن أو وز السكوت.
وكان ن يف كعري من األمور أن ترجع إىل إخوانك لتستشريهم وتستاري بترائهم .
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 -7وقلتم جوابا على سؤال آخر نصه ":هاا ي ذرد السؤال ؛ يقول من إ ب من التمييع ماهجا
له  :لـماذا ل يقتدي الشيخ فاحل بغريه من العلماء ويراعا مصلحة الدعوة ؟!! .
ـامة  ( :كل شاة معلقة بكـراعها ) ! .
فأجبتم  :يا أخا كما يقول الع ّ
أخبها الشاعر وقال :
وكل شاة برجلها معلــقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا
هل هبا تربأ به ذمة فاحل ؟  ،هل فاحل يكون قد أدى ما عليه  ،وإل صار مقلدا متابعا ؟ ،
عليهم أن يتقوا اهلل  ،وهم البين يقولون ويزعمون على قاعدة أيب احلسن والبي تكلماا عاها
يف اضرة الليلة أهنا من ذ
أسوء القواعد  ( :ل نقلد ونقول احلق وجنتهد  ،وكل ٍ
أحد له أن
تهد ) ! .
لكن هبا البي أنا أرى  :أنين أعرب احلق وأعرب ماهج أهل الساة واجلماعة  ،أدعا
لافسا العلم فما تربأ ذمحت  ،وهبه األمور موجودة وأتبع اريي  ،ويقال يسعه ما وسع اريي
 ،أنا فرقت بني األمور الحت ميكن أن تـؤخر ويسكت فيها وها اري األصول ؛ الفروو ،
السان األشياء اري األصول والعقائد واملااهج  ،وبني املااهج والعقائد واألصول  ،وخمالفة
األصول عاد أهل الساة واجلماعة - ،بار اهلل فيكم. -
كيي حياكم إىل قواعد املبتدعة وإىل جهالت اجلهال ( ) ،وكيي ألـزم ذمبا ل يلزمين دياا  ،ما
ل يلزمين دياا أنا أعرب به ! .
وقلتم إجابة على سؤال آخر ":لو حتم  ،تكلالم البي معه علم  ،يعين هو اـري ملزم
بالسكوت ؟ .
فأجبتم :كيي لـه أن يسكت  (( :أنصر أخا ظال اـما أو مظلوما ))  (( ،من رأى ماكم
ماكرا فليغريه بيده ومن مل يستطع فبلسانه ))  ،حديث ذ
الفرق ؛ فكون الشخص يرى خمالفة
سبيل املؤماني  + ،ومن يشاقذ ذق الرسول ذمن بـع ذد ما تـبـني له اهلدى ويـتبذع ايـر سبذ ذيل المؤذماذني
_( )  ،فسبيل املؤماني هو إتباو الصراط املستقيم  + ،وأن هبا ذصر ذ
اطا مست ذقيما فاتبذعوه ول
السبل _( ) .
تـتبذعوا ال
 +إذن ال ذبين يكتمون ما أنـزلاا ذمن البـيلـا ذ
ات واهلدى ذمن بـع ذد ما بـيـااه لذلاا ذ _( ) .
3
( ) ماها قواعد املبتدعة الحت طلن ماكم التحاكم إليها.

إن مراعاة املصاحل واملفاسد من أهم قواعد اإلسالم وأصوله ،وكم لن اهلل ببلك من اخلري ويدفع به من الشر  ،وعدم مراعاهتا فيه بالء عظيم.
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يرت هبه األمور ويضرب ذ ا عرض احلائط  ،وإن كانت هبه اآليات يف أهل الكتاب لكن (
العربة بعموم اللفظ ل ذخبصوص السبن )  ،والاصوص والكتاب والساة كافية على ذلك -
بار اهلل فيكم-
فكيي هلبا اإلنسان حياكم إىل اآلخرين  ،ويتبع اآلخرين ويكون ذيال هلم ؟  ،ما يصله هبا
الكالم !  ،خصوصا إذا كان اآلخرين مل يـبيلـاوا أو مل يعلموا ذعلمه -بار اهلل فيكم." -
أقول :
ما يابغا أن تتكلم با األسلوب البي يشعر الاا بأن علماء املاهج السلفا ودعاته قد
خبلوا الدعوة السلفية و لوا عاها ،بل كتموا احلق.
واعلم أخا أن اري من العلماء مل يسكتوا ،وحيملون من مهوم الدعوة والشباب أكعر ةا
ومله أنت.
فهم ياصحون ويعاجلون ويسعون إلزالة الشبه ومجع كلمة السلفيني بكل ما يستطيعون ماديا
ومعاويا.
وكان ن عليك أن تكون معهم يف هبه األمور الحت يقومون ا ،ويعانون من املشاكل
واملصاعن يف سبيل القيام ا ما اهلل به عليم ،ويد اهلل مع اجلماعة ،وإمنا يأكل البئن من
الغام القاصية.
 -3أخا فاحل إين ن لك ماب ثالثني ساة وأقدم هبه الكتابة وأنا طريه الفراش
من ماطلق األخوة والاصيحة ،الحت ن أن تقبلها وتستفيد ماها وما قبلها ،ويف ذلك برهاة
ماكم أنكم وبون احلق وتقبلون الاصه.
 -7أدعو إىل أن تضع يد يف يد إخوانك ،وأن وسن م الظن ،وأن تعتقد أن
فيهم من يهمه أمر الدعوة معلك وأكعر.
 -1أدعو إىل اجلد يف عالج ما جرى يف هبه األيام من فنت ،ومن هبا العالج نقد
هبه األحكام والقواعد الحت صدرت ماك وترتن عليها إضرار بالدعوة والشباب.
 -2وأدعو إىل السعا يف مجع الكلمة وماها القيام مبا سلي ،وماها العااء على
إخوانك والتصدي ملن يطعن فيهم ،ويرميهم بالتمييع ،ويصفهم بأهنم أحزاب التمييع  ،ألن
هبا الصاي قد جل على الدعوة السلفية وأهلها جااية كبرية ،وشوهوهم يف أعني الاا .
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أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك لتحقيق هبه املطالن إنه يع جمين.
وصلى اهلل على نبياا مد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه أخوكم:

ربيع بن هادي عمير المدخلي
 42صفر 1241هـ
مكة المكرمة
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