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هل يجوز التنازل عن الواجبات
مراعاة للمصالح والمفاسد وعند
الحاجات والضرورات

للشيخ:
ربيع بن هادي المدخلي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد :
فقد كان فاحل عبئاً ثقيالً على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه يف الددعاة ىل
املددنها السددلف ا ي اعد يف تصد فاته ومواهفدده وأه امدده مصدداحل وا مفاسددد وا ي بدده
هلدداب بددن كددان ًراعداً للمشدداكن يف أوسدداش الشددباف السددلف ماعاملداً واضددعاً نفسدده فددو
مند دهلاه ي ع د يف العلمددان م د مالددن العالمددة ا لبددال والشددي مقبددن ال دوا ع وغيمهددا
ويهضم هقوههم فيغد رد اً وفالفداً بدب ادالف العلدم انيهااد يب والليبيدب واليمنيدب
والسعو يب مم يع ف هلم هدرهم وجها هم ويع ف فشن فاحل وأنه ا يقدم للسلفية
ىلا ًرع هذه الفنت .
وكنا حنلم عليه كما حنلدم علدى غديه ممد يشد ن عبئداً ثقديالً علدى الددعوة السدلفية وا
صِّب االف العلم عليه وندالم لده الاد ويال ل علدى
سيما هذا البالن فاحل ب وكنا نُ ر
مد د ا ي ددام ًا تعامل د داً وتعازمد داً فص ددار س دداًف يف أه ام دده عل ددى الس ددلفيب وغ دديهم
بالابديع والا في فيُ الب با لة على هذه ا ه دام اححفدة فدال سدد لديالً في دون
جوابدده مل د االبدده با لددة مددا عليددك ىلا الاقليددد ولددي لددك أن تس د ل ع د ا سددباف
وساهه هواه ىل الاالعب ب صدول أهدن السدنة واحلددي مد مالدن هولده  :ال دالم علدى
أهددن البدددع ا يدددفن يف بدداف اني د والاعدددين فددال يس د ل املبدددع ع د أسددباف اني د
وحي ددم علددى بعددأ ا صددول ب دددا مبادعددة وهددد أضددل ا مددةب وحي ددم علددى بعددأ
ا ب يان ىلذا مل ينقا وا ه امه ب دم هدد نسدفوا رسداا ال سدن يعداًب وعلدى بعدأ
م د بدددعهم بعدددم تقليدددهم العلمددان ىلذا فددالفوا ه مدده هددو ب د دم هددد كددذبوا الق د آن
والسنة وكذبوا اإلسالمب وهذا م أرد أنواع الا في بالباان وياظاه ب نده مدا ه دم
علدديهم بالددك ا ه ددام ىلا دددم فددالفوا علمددان معينددب كددالنيم وهددم مم د أمد اهلل
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اس د د لوا أ ْه ددن ال د د رذ ْك ُ ىلُ ْن ُكْن دداُ ْم ا تد ْعل ُمد ددون)(النح ددن :م د د
ب ددال جوع ىللد دديهم بقول دده ( :ف ْ
اآلية. ))33
ل ملا أ انه هؤان العلمان يف أصوله الفاسدة وأه امده الباالدة اعد فديهم وأسدق هم
وأسددقق أه دواهلم ال ددل ك ددان يض ددلن ددا أو ي ف د م د فددالفهم ب وهددد كددان م د وراادده
عصددابة تاظدداه باعظيمدده وتقديسدده وتقدددي أص دوله وأه امدده الباالددة فددا ع أرددد
ال ع فيم اع فيهم فاحل وه م عليهم ب ه امه البهلوانية .
فلم ددا أ ار زه د ه ولئ ددك العلم ددان املن ددوه ع ددنهم أس ددق هم وأس ددقق أه ددامهم ت ددابعوه
ونسد دوا الاض ددلين والا ف ددي ماخ ددالفاهم ف ص ددبحوا حي دداربودم بع ددد أن ك ددانوا ياظ دداه ون
باعظيمهم وي عنون فيهم أرد ما ي ع صاهب هوى يف أهن السدنة ب ن هدذا مد
أهدددافهم الددل جندددوا هلددا وه د هددذا املاعددامل الددذو ياظدداه ون باقديسدده لددو فددالفهم
وفالف أهدافهم سق وه .
وملددا اسددافحن ر د ه وبلددا السددين الدده نصددحاه بنصدديحاب بين د فيهمددا فسددا أص دوله
وأه امدده وأيددد مددا تضددمناهما العلمددان الددذي كددان يوجددب تقليدددهم وي د ى أن م د ا
يقلدهم هد كذف اإلسالم وكذف الق آن والسنة …اخل .
فنسد هددو وعصدداباه تلددك املن دهلة هلددؤان العلمددان ونسدوا احلمددا للاضددلين مد أجلهددم
ف صبحوا ه باً عليهم مما يدل الة واضحة أن هذه العصابة ليس م أهدن السدنة
وىلمنددا هددم مد أعدددااهاب جندددوا لبد الفددنت والصد اعا بددب السددلفيب وواهعهددم الددذو
يسيون عليه مد هد ف السدلفيب املسداع ة أكدِّب رداهد علديهم فهنيئداً لفداحل بالافداف
هذه العصابة هوله وحمارباها هن السنة السلفيب هقاً فلقد تبوأ هدو وعصداباه عندد
أع دددان الس ددنة من د دهلة عظيم ددة هيد د ف دداهوا يف هد د م ه ددن الس ددنة وال ددذف عل دديهم
وت ليب ا عدان عليهم فاهوا كن أهن الباان وا هوان .
وملا أصيب فاحل يف مقاتله وفضح بفسا ت صيله وأه امه وزه جهله ذهدب ياعلد
ب ردديان ليس د أساسددية يف الند دهاع ليله د النددا ع د جهاات ده ا ساسددية وت ص دديالته
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الفاسدددة وفيددن لدده الشددي ان أندده ىلمددام معصددوم ا مي د أن خي د وأن خمالفدده جاهددن
ضال م ج هو وكن م يؤيده بن غالة يف اإلرجان بن هم ف افيون كن ذلك ب مور
يفاعلهددا ويفهيهددا علدديهم وأصددبح هددو وعصدداباه انياهلددة املدسوسددة هددم ا ث يددون وهددم
السلفيون هقاً وهم الذابون عد مدنها أهدن السدنة وانيماعدة أو مدنها فداحل ومل يفده
هو وا عصاباه م اهلذيان واإلرجداف دذه املسداان الدل أفاعلهدا فداحل لنصد ة منداها
احلهبيب وحل ف أهن السنة ومنها :
 -1جن العمن .
 -2الاقليد الباان مالاله أو لشاخصه .
 -3هددن العمددن ر د ش يف صددحة اإلميددان أو يف كمالدده وكلهددا ممددا بددب فيهددا ربيددع
احل د ومددنها أهددن السددنة وانيماعددة فيهددا ول ندده يفددهو هددو وعصدداباه م د
ال ويبضا ويق رولونه وم أيده علدى احلد مدا مل يقولدوا ف صدبحوا مد أسدون
الف كذباً و ااً وه باً على السلفية وأهلها .
ومد أاعيددبهم الددل يلهددون ددا النددا ويشددغلودم عد ضددالا م ا ساسددية واحلقيقيددة
هذا ا م الذو س ناهشهم فيه اليوم أا وهو هوهلم" :ا سوً الاناًل ع ا صدول"ب
وهدد كاددب أهدددهم مقددااً ماسدهاً باسددم جمهددول أا وهددو ( أسددامة سددامل ) وهددد ي ددون
هو فاحل بعنوان " ع أهوال السلف يف مس لة  :عدم الاناًل ع ا صول " وخت ئدة
الشي ربيع .
وىلن نيونهم ىل هدذا ا سدلوف وهدو الاسده مسد أهدان جمهولدة لددلين علدى جبدنهم
وفورهم وىلهساسهم ب دم على باان .
وم أباايلهم :أدم ياالعبدون باسدم السدلف الدذو ىلذا أالد فدال ينصد ف بداهدة ىلا
ىل الصحابة والق ون املفضلة م الاابعب للصحابة بإهسان .
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فيبدأون م الق ن ال ابدع عشد أو امدام عشد بدذك أندا سدلفيب هلدم اجاهدا ا
هد يصيبون فيها وهد خي ئون ويقعون يف خمالفة السلف بوهد يبدأون مد أهدن القد ن
امام كما يف هذا املقال ل يقفهون ىل أهن الق ن امام عش .
وم أاعيب رياخهم فاحل أنه كان ا يعهف باملصداحل واملفاسدد ويان د هلدا ىلذا ذ ركد
ا وي فضها بواآلن يدع أنه يُ اع املصاحل واملفاسد ويناص م يُ اعيها(!) .
وم أاعيبه أنه كان يدعوا ىل الاقليد املذموم ب يقة فا فيها غالة الصوفية و عاة
الاقليدب ل أصبح يدع أنده مد الددعاة ىل ال اداف والسدنةب واحلددا يون ورانه أينمدا
سار واَّته على ا يقة صاهب غُهية :
وما أنا ىلا م غهية ىلن غو * * * غوي ُ وىلن ت رد غهية أررد (!)
الشاهد أن عند القوم م الالبي والاالعب با صول واملص لحا ما فداهوا فيده
أهددن ا ه دوان فلمددا مل سدددوا يف كددالم السددلف يف الق د ون املفضددلة مددا يس دعفهم لنص د
باالهم ني وا ىل كالم املا ف ي ولو كان يف غدي صداحلهمب ملداذا؟ لقصدد الاسده دم
وىلذا كانوا حيايون م يسمودم السلف وهم يف احلقيقة فصومهم فلمداذا يسدق ون
علمددان يعدددون م د أتبدداع السددلف هددد أيدددوا ربيع داً وكددانوا يضددللون م د فددالفهم كمددا
هددال كاتددب
أسددلفنا أا يؤكددد هددذا أن القددوم أهددن رددغب وفددنت وتالعددب .
املقال املاسه مس اسم (أسامة سامل)  (:هال اب عبد الدِّب يف ااسداذكار ()65/6
 :الذو ذهب ىلليه أكال العلمان .
ل سا كالماً كالياً -عد الليندة الداامدة وعد الشدي ابد بداً وعد الشدي صداحلآل الشددي وع د الشددي عبيددد ) ُم دؤ ى كالمهددم أن هص د الصددالة ىلمنددا هددو سددنة وأن
صالة اب مسعو وران عالمان مىن أربعاً بعد أن أن اإلمتدام علدى عالمدان ىلمندا كاند
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ن ابد مسددعو يد ى أن القصد سددنة وكددذلك ىلمنددا صددلى الصددحابة وران عالمددان أربعداً
ىلا دم ي ون أنه سنة (. )1
وأن رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسدلم ىلمنددا تندداًل عد هدددم ال عبددة ل عد بنااهددا علدى
هواعد ىلب اهيم ىلمنا كان م أجن أن ذلك سنة .
والقصد م النقن ع هؤان العلمان ىلمنا هو إلثبا أن الانداًل ىلمندا سدوً عد السدن
فقق وأن فاحلاً ىلمام ا ُخي أبداً وأن احل هليفه والصواف ااماً أليفه وأن كن م
خيالف فاحلاً فإمنا هليفه ام بن والضالل وانيهن .
ونس د الق ددوم أن فاحل داً ك ددان يس ددااخف بالعلم ددان وي دداهمهم بال ام ددان واميان ددة د ددم
ي اعددون املصدداحل والفاسددد يف مدواهفهم وتصد فا م وأن فاحلداً كددان هددد اندددفع يف تبددديع
اع ددا يف رد د البل دددان تنام د د ىل الس ددلفية ب دددون أ ل ددة وب دددون م اع دداة املص دداحل
واملفاسد الل ي اعيها العلمان .
أ  -هال أهد الساالب لفاحل  " :ل يا ردياخنا لدو تالهظدون أن دم تنفد ون ب الدي
م د " .....ب وه ددذف مف د ي الش د يق كالم داً ص ددعب علي دده ىلزه دداره لعل دده م د فا دداوى
الابددديع أو ال عد يف العلمددان ف جدداف فدداحل  " :حند ا يهمنددا حند ندددي اهلل ون ب د
أصول أهن السنة وانيماعة ب فما ندي اهلل نقول به نصحاً لألمة ومحاية هلذا الدي ب

( الدين النصيحة الدين النصيحة )ب ( من رأى منكم منكرا  )..احلدي .
حن نسا يع باللسان وىلفوتنا ي يدون منا " ....ب وهدذف املفد ي هندا كالمداً لعلده يف
غايددة السددون يسد لوننا فددال نغشددهم ونضددللهم فيدده أمددور خمالفددة فيدده أمددور يف املددنها فيدده
أمددور يف العقي دددة فيدده أم ددور يف العقي دددة فيدده أم ددور يف الس ددن وا ردديان ال ددل ا مي نن ددا


( : )1ه ر فاحل ل هلده عصاباه أنه ا سوً الاناًل ىلا ع السن وا سوً الاناًل ع ا صول والواجبا حبال(!) و مل
يساالنوا امل ه على ال ف وما راكله وا م فاف يف بعأ البلدان وا وها م ال فار والفيار فياقيهم زاه اً
بلسانه فيسقق عنه وجوف عو م وأم هم باملع وف وديهم ع املن .
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الا في أما هضية العقااد واملنداها( )1فياخددع م مد يقدول نسد

الس و مي
يف هذا الوه .
فددانظ كي ددف ينبه دده السدداان ىل ددوره وتف د ه باحاًفددا يف ال ع د والاب ددديع ن ددا
ينامون ىل السلفية .
فيييبدده حن د ا يهمنددا يعددأ أندده ا يبدداذ بشددذوذه ع د العلمددان وكال د ة ددوره وجماًفاتدده
ويقول حن ندي اهلل ون ب أصول أهن السدنة وانيماعدةب يعدأ وغديه مد العلمدان ا
يدينون اهلل وا ي بقون أصول أهن السنة وانيماعة ب وهذه فيها ىلهانة للعلمان وا ام
هلددم ب ل هددو ا ي بد أصددول أهددن السددنة وانيماعددة وىلمنددا ي بد أص دوله الفاسدددة الددل
افهعها واع ا يف أامة احلدي واني والاعدين .
وم أصول أهن السنة اههام العلمدان وم اعداة املصداحل واملفاسدد وهدو ا يقدوم بدذلك
ب ل ما ه القواعد واملناها الل بينها للنا وفدع العلمان النا فيها .
ىلن علم ددان الس ددنة ال ددذي ي ع د ف دديهم ه ددذا املاع ددامل املاه ددور ه ددم ال ددذي بين دوا القواع ددد
واملناها وواجهوا أع اوااف البدع وبينوا فسا أصوهلم ومناهيهم وعقاادهم.
ىلن فاحلاً ا سيد ىلا السب والشااام والابديع الظامل بدون هيا وا ب اهب .
ف -هال فاحل للساان  " :ا تهنوا مدواًي أهدن ا هدوان "ب هدال السداان :هد هقيقدة
حن د نددهن – ىلن رددان اهلل -م دواًي أهددن السددنة ا ضددة – ىلن رددان اهلل – ىلا أن هنددا
بعددأ ا مددور ن ههددا علددي م هد مددد تفسدياً مالدن كالددي منددا يقددول ملدداذا مدالالً كبددار
املشاي ا يا لمون ؟ !
فقددال فدداحل :ا يهمددأ ا تسد ل هددذا ب هددال السدداان :صددحب هددال فدداحل :اسد لأ أنددا مددا
ام عندو واهد ساك ما ت لم أنا ا أت لم .

( : )1وا م باملع وف والنه ع املن م ا صول وم أس املنها السلف احل ببن م أصول ا نبيان ومع ذلك
هد يُس عنه ملصلحة وهد سب الس و ع ا م باملع وف والنه ع املن ىلذا ت تب عليه مفسدة أكِّب م
املصلحة الل ححيققها ا م والنه أو ا ياحق ا ىلا مفسدة أو مفاسد  .
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هذا ما هو منها هنا م نشد مالدن هدذه ا رديان ومد حيفظهدا يظد أددا هد مدنها
أهن السنة وانيماعة وهذه مش لة ) .
والواهددف علددى هددذه ا سددئلة وا جوبددة ا يد ى علمداً وا هواعددد وا بيددان مندداها وىلمنددا
زلمددا بعضددها فددو بعددأ وغمددو هاتددن وه د ف علددى م اعدداة املصدداحل واملفاسددد
وىلف اج هلا ع منها السلف وَّتهين مل ينبهه عليها .
يقول فاحل للساان " :اتهنوا مواًي أهن ا هوان "ب والساان جاهن ونفسه تاو ىل
هاع كالم العلمانب ومع ذلك يدع أنه يهن مدواًي أهدن السدنة وهدو ا يعد ف هدذه
والظداه أنده
املواًي وىلمنا يسمع مواًي فاحل انياا ة املن لقة م انيهن والظلم
يقصد مواًي أهن ا هوان م اعاة أهن العلم للمصاحل واملفاسد .
 -2يقددول السدداان مالددن كالددي منددا يقددول :ملدداذا مدالالً كبددار املشدداي ا يا لمددون فيقددول
فاحل ا يهمأ ا تس ل.
ويؤفذ مد هدذا ال دالم أن هنداري كالدي مد السدلفيب اسدان وا فاداوى فداحل و دوره يف
ال ع د والاشددويه والابددديع هددن السددنة وتف د ه م د بددب العلمددان ددذه ا مددور ام ددية
فيا لعددون ىل كددالم أهددن العلددم يف هددذه القضددايا ل د فاحلداً ا يهمدده هددذا الاهددور وا
هذا الاف ام ي ل يغ يف نفدو مد ياعلد بده عددم املبدااة بالعلمدان وااسداهانة
م ولو كان حيهم العلمدان هدال ادالف العلدم ىللديهم ليا كددوا مد صدحة فاداواه أو
عدددمها ول ندده يض د ف السدددو واحليددب بيددنهم وبددب العلمددان ددذه ا سدداليب الددل
يشع هم ا ب نه اإلمام الوهيد الناصح .
ف د ي ع دداواه ال اذب ددة أن دده ي دددعوا ىل تقلي ددد العلم ددان وأن م د ا يقل دددهم ه ددد ك ددذف
القد آن والسددنة وكددذف اإلسددالم أو نسددف رسدداا ال سددن يعداً وال اددب الددل نهلد
عليهم؟! .
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أا يدددل هددذا أن هددذا ال جددن املاعددامل ىلمنددا يدددعو ىل تقليددد نفسدده أو ىل اتبدداع أص دوله
الفاسدددة وا فددذ ب ه امدده انيدداا ة وأندده ا يدددعو م د سددب علدديهم الاقليددد يف أمددور
الدي ىل تقليد العلمان ا السابقب وا الالهقب؟ .
ماذا يؤفذ م هذا ال الم؟ .
ىلن الن ددا يف هال ددة اس ددان ار ه ددام ف دداحل ومنهي دده وأس دداليبه فياس ددانلون مل دداذا ا
يقادو فاحل بغيه م العلمان وي اع مصلحة الدعوة ؟ ب دم أ ركوا أن هدذا ال جدن
هددد أدددك الدددعوة السددلفية وأهلهددا وا ي د هم هددذه الدددعوة وا ي اع د مصددلحاها وا
ي د هم أهلهددا .فيييددب ماعالي داً مسددااخفاً ب عمالدده املهل ددة ومصددلحة الدددعوة السددلفية
ومسدااخفاً بالعلمددان راكبداً رأسدده رد ن املسدا ِّبي املايدِّبي هددااالً بدددون مبددااة  ( :يددا
أف د كددن ردداة معلقددة ب اعهددا ) (!) ىل آف د كالمدده الددذو مييددد فيدده نفسدده وأندده
يع ف احل ويع ف منها أهن السنة وانيماعة وأنه وأنده ا يسدعه مدا وسدع غديه وأنده
يف بب ا صول والعقااد واملناها .
وهددو مل يبددب ردديئاً ا يف فانددة أال احلسد وا مد هبلدده وا مد بعددده ب وسددح أناسداً
زلمداً وبغيداً مل خيددالفوا ا صددول وا العقااددد وا املندداها وىلمنددا فددالفوا أصدوله الفاسدددة
فد أى أندده ابددد مد سددحقهم وىلسددقااهم بابديعدده الظددامل ويدددع لنفسدده محايددة أصددول
أهددن السددنة وانيماعددة ولددو كددان صددا هاً فيمددا يدعيدده ليبددب للنددا كيددف ي اعد املصدداحل
واملفاس ددد وأن فالند داً ف ددالف العقي دددة أو العقاا ددد الفالني ددة ب وكي ددف ف ددالف ا ص ددن
أو ا صول الفالنية ب وفاهد الش ن ا يع يه .
ولعيددهه وكسددله افددهع هاعدددة "ا يس د ل ع د أسددباف ج د أهددن البدددع " ب وأكال د
الددذي يصددفهم ب د دم أهددن بدددع أفضددن وأرس د يف السددلفية مندده ب وىلمنددا اص د نع هددذه
الع اًة ليحم دا نفسده مد السدقوش ب وذهدب انيهدول حيدق مد رد ن أامدة انيد
والاعدددين وأصددوهلم وحي ددم علددى بعددأ هواعدددهم ب دددا هاعدددة زاملددة هاعدددة ضددلل
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ا مة 1ب " رماأ بددااها وانسدل " ب فد و اهدهام وتقددي عندد هدذا ا هدوج املاهدور
للعلمددان السددابقب وهواعدددهم ؛ فض دالً ع د العلمددان املعاص د ي الددذي مددا أبقددى أهددداً
منهم .
ل مع ذلدك ملدا بيند لده فسدا مدا يددعو ىلليده مد الاقليدد وأنده ا يددعو ىلا ىل تقليدد
نفسه وفصل فيه على ا يقة أهدن العلدم وبيند أن أصدن عدوة ا نبيدان واملصدلحب
وأام ددة الس ددنة وانيماع ددة ىلمن ددا ه ددو ال دددعوة ىل ل ا دداف والس ددنة ل م ددع ذل ددك يسد داالنون
العدداجهي ع د فهددم نصددوا ال ادداف والسددنة ذهددب يفددهو عل د ويق دولأ مددا مل أهددن
ويدع أل فالف اإلمام أمحد واملسلمب وأامة الدعوة ب كِّب كلمة خت ج مد فيده
واهلل ما يقول ىلا ال ذف.
جد  -وهال له ساان :لو هحام ت لم الذو معه علم يعأ هدو غدي ملدهم بالسد و
ف جاف فاحل كيف له أن يس ب أنصد أفداري زاملداً أو مظلومداً وسدا آيدة (( ومد
يشاه ال سول م بعد ما تبب له اهلدى  .....اآلية و ( ىلن الذي ي امون ما أنهلنا
مد د البين ددا واهل دددى ) ل ه ددال  :ف ي ددف هل ددذا اإلنس ددان حي دداكم ىل اآلفد د ي وياب ددع
اآلف ي وي ون ذيالً هلم ؟
ما يصلح هذا ال الم فصوصاً ىلذا كان اآلفد ي ( )1مل يبيندوا أو مل يعلمدوا  .والظداه
أنه يا لم ع أنا مل يقلدوه ومل يقبلوا أصوله وأه امه الباالة فداعاِّبهم ممد ردا
ال سددول م د بعددد مددا تبددب لدده اهلدددى ب ويف الوه د نفسدده ي م د العلمددان بال امددان أو
انيهن دم مل يبينوا أومل يعلموا أو مل ياهوروا مالله ويبدعوا النا زلماً وعدواناً .
فيددا لدده مد ىلمددام علددم مددا مل يعلددم العلمددان ويبددب مددا مل يبيندوا ب وه ددذا يددنف يف نفسدده
أمددام انيهددال وا سدديما بعيدددو الددديار الددذي ا يع فددون هقيقادده ب ل يهددب أمددامهم

( )1وىلذا أفذ أسااذ بنه أامة السنة ع الاقليدب يقول :ىلن هذه هاعدة هعدها ىلبلي
( : )1كذا .

.
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العلمان فيصفهم بال امان أو انيهن ف ي بيانك للنا وأي علمك الذو نش ته يف
الدنيا أيها العاجه الفقي م العلم والبيان .
فهدذه بعدأ جدذور امدالف الدل وهعد بيددأ وبدب هدذا ا هدوج املاعدامل الدذو يقلددب
ا مور وياعل مساان يفاعلها يُله ا النا ع جهااته وزلماته وأصوله الفاسدة
وأه امه انياا ة .
ومل ي بش ن ص يح ع السلف وىلمنا أور أهوال علمان م أتباع السلف املا ف ي
ب وهذا م ىلفسا هؤان القوم للمص لحا السلفية ب فدإن املشدهور عندد الندا ىلذا
هين أهوال السدلف يف كدذا أن املد ا بالسدلف الصدحابة ل الادابعون ل أامدة اهلددى يف
الق ون ا و .
املهددم نقددن ع د اب د عبددد الددِّب وهيئددة كبددار العلمددان ب ااسددة الشددي عبددد العهيدده ب د بدداً
والشددي صدداحل ب د عبددد العهيدده آل الشددي والشددي عبيددد انيدداب و والشددي فدداحل مددع
ا سف .
ل بعددد فدداحل رددي اإلسددالم ابد تيميددة واإلمددام ابد القدديم وأزندده اسدداحى مد العلمددان
املعاص ي أن يقدم علديهم فاحلداً ومل يسداح مد تقدميده علدى اإلمدامب ابد تيميدة وابد
القيم .
واحلاصن أنده ادول يف النقدن عد هدؤان العلمدان إلثبدا ه دم هضدياب ا و صدالة
الصددحابة وهددم مسدداف ون فلددف عالمددان –رض د اهلل عندده -مددىن أربددع ركعددا وذلددك
يدل أن هص الصالة يف السدف سدنة ولدي بواجدب ولدو كدان القصد واجبداً ملدا صدلوا
وران عالمان ولو ت تب على ذلك م املفاسد واهلالري ما ت تب .
والقضية الالانية  :أن هدم ال عبة وبنانها على هواعد ىلب اهيم سنةب والدلين هدي
عااشة  -رض اهلل عنها  ( -لوال أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة
ولبنيتها على قواعد إبراهيم ) .
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ولو كان هدمها وبناؤها م الواجبا ملا تكه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو
ارتد ه يش والع ف م ورااها .
واحل أنه لي هصد أمالال هذا ال جن نص يد اهلل ونصد السدنة وىلمندا القصدد نصد
هذا ال جن العييب فاحل وما أ راري ما فاحل ؟!!
أمددا القضددية ا و فقددد نقددن م د كددالم اب د عبددد الددِّب مددا يفيددد أن القص د سددنة-وعددها
ذلدك ىل أكالد أهدن العلدم وأن ابد مسدعو لدو كدان يد ى أن القصد واجدب ملدا صدلى
أربعاً فلف عالمان .
وانيواف ما ي يت  :هال أبو سليمان ام اال املادو سدنة 388ه د وهدو مد املعاصد ي
لل ددداره أ ومد د ر دديويب احل دداكم أال عب ددد اهلل به ددال يف مس د لة القصد د يف الس ددف ( :
وافالددف أهددن العلددم يف هددذه املس د لة ف ددان أكال د مددذاهب علمددان السددلف وفقهددان
ا مصددار علددى أن القص د هددو الواجددب يف السددف وهددو هددول عم د وعل د واب د عم د
وجاب واب عبدا وروو ذلدك عد عمد بد عبدد العهيده واحلسد وهادا ة وهدال محدا
بد أال سدليمان يعيدد مد صدلى يف السدف أربعداً ب وهدال مالدك بد أند يعيدد مدا ام
يف الوه ب وهال أمحد ب هنبن السنة ركعاان ب وهال م ة أنا أهب العافية م هذه
املس لة ل ذك أن الشافع هال باميار ) معامل السن مدع خماصد املندذرو ال او
(. )37/2
فهددن هددؤان العلمددان وهددم أكالد علمددان السددلف وفقهددان ا مصددار ومدنهم عمد وعل د
وابد عبددا وغدديهم مد الصددحابة مد القدداالب بوجددوف القصد علددى املسدداف يعدددون
م السلف أو ا يعدون منهم دم فالفوا مذهب فاحل وعصاباه .
فهؤان عل واب عمد وجداب كدانوا ممد يد ى وجدوف القصد ومدع ذلدك يصدلون وران
عالمددان رأً للفددنت وسددداً بوا ددا الددل تددؤ و ىل سددفك الدددمان وفشددن ا مددة وتسددليق
ا عدان عليها .
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أا ي ددون هددذا مد الاندداًل عد ا صددول والواجبددا مد أجددن هددذه الغايددا ال ددِّبى
عند م ي ى أن ا صن هو القص .
ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسدلم  ( :صل قائما فإن لم تستطع فقاعددا فدإن

لم تسدتطع فعلدى بند ) فالقيدام يف الصدالة والقعدو فيهدا ركندان مد أركدان الصدالة
أو مد ا صددول والواجبددا بتسددامح رف السددماوا وا ر عنهددا ل فددع احلد ج عد
ا م ددة فه ددو تس ددامح يف أص ددول وواجب ددا ا يف س ددن ومس دداحبا بأا ي فد د ه ددذا
وهده ًاج اً هلذه العصابة عد الددعاوى الباالدة وًاجد اً عد ال دالم املاواصدن بانيهدن
يف املس دداان العلمي ددة بأا ت د ون أن هاع دددت م ه ددد اد ددار وف د عل ددي م الس ددقف م د
هي ا تشع ون .
وهذا ري اإلسالم -رمحده اهلل -يد ى غدي هدذا الد أو الدذو يدهعم هدؤان أنده يد ى أن
الاناًل جن املصاحل واملفاسد ا ي ون ىلا يف ا مور املساحبة .
فقد سئن ع أريان افالف العلمان يف أيها ا فضن مالن ااسافااها والاشهدا
ف جاف ري اإلسالم مش وعية العمن با م ي املاخالف فيهمدا ىلذا كدان الند صدلى
اهلل عليه وسلم هد بب ا م ي .
ل اناقددن ىل نددوع آفد مد ا مددور املافد عليهددا بددب العلمددان واافدداالف ىلمندا هددو يف
ا فضن منهما .
ل اناقن ىل نوع آف فقال  ( :وهد تناًعوا  -يعدأ العلمدان  -فيمدا ىلذا تد ري اإلمدام
مددا يعاقددد املد موم وجوبدده مالددن أن يددهري هد انة البسددملة واملد موم يعاقددد وجو ددا أو ميد
ذك د ه وا ياوض د وامل د موم ي د ى وجددوف الوضددون م د ذلددك بأو يصددل يف جلددو املياددة
املدبوغة وامل موم يد ى أن الددباي ا ي هد أو حيدايم وا ياوضد واملد موم يد ى الوضدون
م احليامة .
والصحيح املق وع بده أن صدالة املد موم صدحيحة فلدف ىلمامده وىلن كدان ىلمامده خم ئداً
يف نف ا م ملا ثب يف الصحيح عد الند صدلى اهلل عليده وسدلم أنده هدال يصدلون
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ل د ددم ف د ددإن أص د ددابوا فل د ددم وهل د ددم وىلن أف د د د وا فل د ددم وعل د دديهم ) جمم د ددوع الفا د دداوى
(. )267/22
فهذه عد م ا مور يعاقد امل مومون وجو ا وهد تاعلد بدالك الالدال مد اإلسدالم
أا وهو الصالة .
ي د ى رددي اإلسددالم أن علددى امل د مومب أن ياندداًلوا عمددا ي وندده م د أوجددب الواجبددا
والاندداًل عمددا ي وندده م د مس د ا الصددالة وران ىلمددام فعددن ناهض داً م د ن دواهأ الصددالة أو
أفن بواجب م واجبا ا أو أفن بش ش م ر واها " .
وا يقول ذا ري اإلسالم وهده بن هناري أامة يقولون مالدن هولده يف هدذه القضدايا
.
فما رأو م ي ى أنه ا يدُادناًل ىلا ع ا مور املساحبة ؟
 وهددال اب د هدامددة يف املقنددع ( ( : )373/1وم د أه د م فحص د ه عدددو ومل ي د لددها ي ىل احلا ذبح هدياً يف موضعه وهن ) .
هال ا ش تعليقاً على هذا ال الم  ( :ويبا أيضاً مسلن مد ىلهد ام حلاجدة ىل هادال
أو بذل مال كالي م لقاً أو يسي ل اف ا حلاجة بذل يسي ملسلم ).
فهددذا فيدده تندداًل ع د واجددب أ ان النسددك ب ركاندده كددالوهوف بع فددة وال دواف بالبي د
والسددع بددب الصددفا واملد وة ىل واجددب انيهددا بددن ياندداًل عد هددذه الواجبددا تالفيداً
لدفع مال يسي ىل كاف أو مال كالي ولو ملسلم .
وه د ددال ر د ددي اإلس د ددالم -رمح د دده اهلل ( : -فص د ددن ج د ددامع يف تع د ددار احلس د ددنا ب أو
الس دديئا ب أو مه ددا يع ددا  :ىلذا اجامع ددا ومل مي د د الاف يد د بينهم دداب ب ددن املم د د ىلم ددا
فعلهما يعا وىلما تكهما يعا ) .
وهال ( :هد أم اهلل ورسوله ب فعال واجبة ومساحبة ...
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ل هال : -وهيدد ا مدور بالقددرة وااسدا اعة والوسدع وال اهدة وسدا آيدا يف هدذااستَطَ ْعتُ ْم( التغابن :من اآليدة )61ل
املعىن منها هول اهلل تعا  :فَاتَّد ُقوا اللَّهَ َما ْ

هال  :هد ذك يف الصيام واإله ام وال هارة والصالة وانيها م هذا أنواعاً .
دل لَ ُك د د ْدم َم د ددا َح د د َّدرَْ َعلَد د ْدي ُك ْم إ َّال َم د ددا ا ْ د د دطُر ْرتُ ْم
وهد ددال يف املنهيد ددا َ :وقَد د د ْد فَ َّ
صد د َ
إلَْيه(األنعاْ :من اآلية )661وسا آيا فيها الااخفيف وال فصة .

دل فيه َمددا إ ْ د ٌم
ل هددال  :وهددال يف املاعددار   :يَ ْس دلَلونَ َ
ك َعددن الْ َر ْمددر َوال َْم ْيسددر قُد ْ
َكب ٌير َوَمنَاف ُع للنَّاس َوإ ْ ُم ُه َما أَ ْكبَد ُر م ْن نَد ْفعه َما(البقرة :من اآلية)961
سى أَ ْن تَ ْك َرُهدوا ََ ْديًا َو ُه َدو َخ ْيد ٌدر
وهال ُ  :كت َ َعلَْي ُك ُم الْقتَ ُ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َ
سددى أَ ْن تُحبشددوا ََد ْديًا َو ُهد َدو ََددر لَ ُك د ْم ( البقددرة :مددن اآليددة )961وسددا
لَ ُكد ْدم َو َع َ
آيا يف هذا املعىن .
ل ه ددال-رمح دده اهلل : -الاع ددار ىلم ددا بد ددب هس د دناب ا مي د د انيم ددع بينهم ددا فاقد دددم
أهسددنهما بافوي د امل جددو وىلمددا بددب سدديئاب ا مي د املددو منهم دا فيدددفع أس دوأمها
باهامددال أ نامهددا وىلمددا بددب هسددنة وسدديئة ا مي د الاف ي د بينهمددا ب دن فعددن احلسددنة
مسددالهم لوهددوع السدديئة وت د ري السدديئة مسددالهم لددهري احلسددنة فدديجح ا رجددح م د منفعددة
احلسنة ومض ة السيئة .
ل ذك د تعددار الواجددب واملسدداحب وف د العددب وف د ال فايددة وتعددار هضددان
الدي وصدهة الا وع ىل أن هال  :وتقدا انيها على احلا كما يف ال ااف والسنة
ماعب على ماعب ومساحب على مساحب .
أو لددو تعددار احلددا الواجددب وانيهددا العيددأ هدددم انيهددا علددى احلددا ب ولددو تعددار
احلا املساحب وانيها املساحب هدم انيها املساحب على احلا املساحب .
ل بعد مناهشا مور يف هذا الباف هال -رمحه اهلل : -وأما سقوش الواجب ملض ة
يف ال دددنيا وىلباه ددة ا د د م حلاج ددة يف ال دددنيا كس ددقوش الص دديام ج ددن الس ددف وس ددقوش
حمظورا اإله ام وأركان الصالة جن امل فهذا باف آف يدفن يف سعة الددي
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ورفددع احلد ج الددذو ختالددف فيدده الشد ااع ددالف البدداف ا ول فددإن جنسدده ممددا ا مي د
افاالف الش ااع فيه وىلن افالف يف أعيانه .
يف هذا ال الم كما ت ى تسقق واجبا عظيمة تظه فيها سدعة الددي ويظهد فيهدا
رفع احل ج .
ل هددال :ىلذا اً هددم واجبددان ا مي د عهددا فقدددم أوكدددمها مل ي د اآلف د يف هددذه
احلال واجباً ومل ي تاركه جن فعن ا وكد تارري واجب يف احلقيقة .
أهددول :ومالددال تعددار ال دواجبب احلددا وانيهددا ب وب د الوالدددي وانيهددا فيقدددم انيهددا
العيأ على احلا العيأ وعلى ب الوالدي .
والشاهد منه مش وعية ت ري واجب ملا هو أوجب منه وفيه ىلب ال عاوى فداحل وههبده
ب نه ا ياناًل ع الواجبا وا صول .
ل هدال-رمحده اهلل ( : -وكدذلك ىلذا اجامدع حم مدان ا مي د تد ري أعظمهمدا ىلا بفعدن
يف هددذه احلددال حم م داً يف احلقيقددة ب وىلن هددى ذلددك ت د ري
أ نامهددا مل ي د فعددن ا
واجددب وهددى هددذا فعددن حم د م باعابددار اإلاددال مل يض د ب ويقددال يف مالددن هددذا ت د ري
الواجددب لعددذر وفعددن ا د م للمصددلحة ال اجحددة ب أو للض د ورة( 1ب أو لدددفع مددا هددو
أه م ) جمموع الفااوى (. )57-38/21
ه ددال ال ات ددب أس ددامة س ددامل ن دداهالً عد د ف دداحل  ( :فالش ددي ربي ددع ل دده فه ددم يف املص دداحل
واملفاسددد وا أهددد يناًعدده يف فهمدده بول د الددذو نفهمدده حن د أن املصدداحل واملفاسددد
تامارى مع الش يعة وأدا ا بد أن ينظ فيهدا علدى وفد مدنها أهدن السدنة وانيماعدة
وأن ا ختضع لالجاها الشاخص ىلذا فالف ما كانوا عليه وهد كن ماللد بصدالة
الصحابة فلف عالمان وأدم صلوا أربعاً فلفه ملا صلى أربعاً ب وهدال ابد مسدعو (:

( : ) 1مالن أن يُ ه املسلم على هول ال ف كما هال تعا  :ىلا م أُك ه وهلبه م مئ ح ياإلميان  فقاله وهلبه
م مئ ح باإلميان  .
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الر ددر َ ددر ) 1بوأيضد داً ك ددانوا ه ددد ص ددلوا فل ددف رس ددول اهلل ركعا ددب ه ددذا يف م ددىن
بفالشددي ربيددع رأى ذلددك مد ا صددول ب وأن ال سددول صددلى اهلل عليدده وسددلم مل يهدددم
ال عبة م اعاة للمصاحل واملفاسد ب ول هل أيضداً هدذا لدي يف ا صدول وىلمندا هدو
يف ما مل ي فيه ت ري واجب أو ت ري أصن م أصدول الددي وهدذا مدا صد بده أهدن
العلم ب هذا ما رآه الباخارو ب وما رآه اب هي ب وما رآه الشي عبد العهيه ب باً
ب ومدا رآه الشدي محدا بد حممدد ا نصدارو 2ب وغدي هدؤان مد أهدن العلدم وا أعلدم
أهداً م أهن العلم خيالف يف أن الشي ربيعاً يف هذه املس لة وهع يف هضية فيها يف
احلقيقددة مددا فيهددا مد نظد بوكددان املفد و أندده مددا يقددع فيمددا وهددع فيدده ) ( .انيدواف
املنيع . )15/13
أهددول :مد املؤسددف أن يعددد هددذا ال جددن يف كبدار علمددان السددنة بعددد أن تبددب للعقددالن
جهلدده وأكاذيبدده ويقدددم علددى رددياخ ْ اإلسددالم اب د تيميددة واب د القدديم (!) وهددذا م د
عيااب هذه ال اافة وم عالما الساعة .
وانيواف على هذا ال الم م وجوه :
 -1مد هددال ىلن املصدداحل واملفاسددد ا تامارددى مددع الشد يعة وأن ا ينظد فيهددا لاوافد
منها أهن السنة بوهن فاحل يعمن وف هذه املصاحل الدل تاماردى مدع الشد يعة كدال
فما أع ف أهداً ينام ىل أهن السنة يض ف م اعاة املصاحل واملفاسد ع احلااق
مالددن فدداحل وا ي اعيهددا وا يسددمع لنصددح مد يلهمدده م اعا ددا ب وكددم هددد غددام بالسددلفية
اتباعاً هلواه وعدم االافا ىل ما سب عليه مد م اعداة املصداحل واملفاسدد وكدم أثقدن
كاهددن السددلفية وكواهددن أهلهددا باصد فاته الفوضددوية الددل ا تاقيددد ب صددول أهددن السددنة
وانيماعددة وا باملص دداحل واملفاس ددد وكددم أه ددد م د الفددنت بددب السددلفيب يف مش ددار

( )1اب مسعو  -رض اهلل عنه  -الظاه م هاله أنه ي ى أن هص الصالة واجب ول لدفع هذا الشدر صدلى
هو وغيه م الصحابة وران ىلمام املسلمب الذو ي ى اإلمتام يف السف -رض اهلل عنه.-
( )2ر ْأوا هذا يف هضية معينة ومل يضعوا هاعدة عامة بل هذه القضية لو علموا أن ماللك ياعل ب المهم فيها هااوها
م كن جوانبها ب أا ت ى هذه الا صيال الشاملة للسن والواجبا وا صول م اب تيمية ؟! .
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ا ر ومغار ددا وكددم بدددع م د السددلفيب ا ب يددان بظلمدده وفوضددوياه ب ولددو كددان حيددهم
السلف ومنهيهم وحيهم ما ه ره السلف م وجوف م اعاة املصاحل واملفاسد ملا فعن
واهداً يف املااة مما ارت به يف ه السلفية والسلفيب .

 -2هال اب مسعو -رض اهلل عنه ( :-الرر َر ).

فهن اسافا فاحل م فقده ابد مسدعو فاباعدد عد امدالف نده رد أو أنده مد أردد
املس فب يف ىلثارة امالفا والفنت ؟
 -3هال  :فالشي ربيع رأى ذلك م ا صول وأن ال سول صلى اهلل عليده وسدلم مل
يهدم ال عبة م اعاة للمصاحل واملفاسد .
أهول :لقد سلك فاحل يف الاهويش عل مسالك أهدن ا هدوان والظلدم فايدد أهددهم
يق ددول :ه ددال ف ددالن ك ددذا وه ددال ف ددالن ك ددذا وا ينق ددن ك ددالم فص ددمه بعين دده وا معن دداه
الصحيح وا يلاخص ال الم تلاخيصاً أميناًب وه ذا سدلك فداحل يف كدن مدا ينسدبه ىلذ
وي ون كاذباً زاملاً فيما ينسبه ىلذ .
ص ده أو معندداه وىلمنددا يقددول هددال ربيددع كددذا
مالددن  :هضددية الاقليددد ا ينقددن كالم د فيدده بن ر
وفالف أمحد وفالف أامة الدعوة وفالف املسلمب )!(...
وىلذا رجددع القددار ىل كالمد سددده موافقداً ملددنها السددلف وملددنها أمحددد وأامددة الدددعوة
وعلمان اإلسالم بويدرري ب الن عوى هذا ال جن .
ويقول عأ ىل رل فالفد السدلف يف جدن العمدن ويف هضدايا اإلميدان وهدو ال دذوفب
وىلذا رجع املسلم املنصف ىل كالم سدده م ابقداً ملدنها السدلف وملدا هد ُروه وسدد يف
كالم الاص يح ب ن تارري العمن بال لية كاف ًندي .
وىلمنا هذر م لفظ ( :بنس العمل )ب نه سال فبي م أسلحة الا فييب

ليدعموا به منهيهم الا فديو وهدذر منده ملدا ين دوو عليده مد الفدنت بف ندا أسدلك
فيدده مسددلك السددلف يف سددد الددذرااع وىلغددال أبدواف الفددنت وأسددو احليددا والقواعددد
الددل تُبد ردب احل د املبددب يف الاحددذي م د هددذا اللفددظ وأهددأ مددع ذلددك علددى الامسددك



19

باع ي ددف الس ددلف ل مي ددان ب ن دده  ( :ق ددول وعم ددل واعتق دداد يوي ددد بالطاع ددة وي ددنق

بالمعصددية )ب فددال ي فددع فدداحل بددذلك رأس داً وا يقبددن تلددك احليددا الددل أور هددا وم د

هيي مواهف مد رسدول اهلل وأصداهبه يف سدد أبدواف الفدنت واجانداف ا لفدا أو
ال الم الذو يؤ و ىل ىلثارة الفنت والشبها .
وم افهاناته عل أنأ هلد فالناً يف القول ب ن العمن ر ش كمال يف اإلميان .
ويعلددم اهلل أنددأ أول مد هددذر مد هددذا القددول مد هبددن صدددور كاداف فالددد العنددِّبو
ونش ه وأنأ هذر العنِّبو والب منه هذفه م كاابهب وملا ج ى فيه ا فذ والد
كن مم حيذر م اسااخدامه أو امو فيه وأهأ مد سدا ل فيده علدى الامسدك
باع يف السلف ل ميان .
ومددا كددان لفدداحل يف هددذه ا مددور فيمددا أعلددم  -ناهددة وا ددن -وىلمنددا أثارهددا هددذه ا يددام
على الوجه الدذو ه ياده عنده للشدغب والفدنت والابدديع با كاذيدب وا راجيدف ومد
أفف زلمه وأراجيفه ما هاله عأ هندا  " :فالشدي ربيدع رأى ذلدك مد ا صدول وأن
ال سول صلى اهلل عليه وسلم مل يهدم ال عبة م اعاة للمصاحل واملفاسد " .
وهددو كددالم غددامأ بفهددن ي يددد أن رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم تد ري هدددم ال عبددة
م آف غي م اعاة املصاحل واملفاسد أو ي يد معىن آف ؟
ول أ أسو كالمه يف هضدية عددم هددم ال عبدة وهضدية صدالة الصدحابة وران عالمدان
أربعاً وهم يف مىن .
وأسو مناهشل له يف هاتب القضياب ليقف القار على احلقاا بنفسده ويصدن ىل
الناااا م كالم نفسه كما وصن ىلليها العلمان ا جالن وهاكم نص كالمه ل نص
مناهشل له :
دور ال س ددول صددلى اهلل عليدده وس ددلم ص د عل ددى أندده
هل ددام ( أو فدداحل )  " :وهندداري أمد ح
تكهاب مالن (:لوال أن قومك  )...هدي عااشةب وكذلك ملا الصدحابة –رضد اهلل
عنهم -صل ْوا وران عالمان –رض اهلل عنه -وهد صلى فلف ال سول صلى اهلل عليده
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وسلم ركعاب وهو مارم ب وه ذا هدذه ا مدور ليسد يف ا صدول ويف ا مدور احلاميدة
والق عية والعقااد فانابهوا ىل هذا بارري اهلل في م " .

فقل أنا  -مناهشاً له  ( :-أهول  :ىلن تد ري الند صدلى اهلل عليده وسدلم بندان ال عبدة

م ت ري مصلحة م جوهة لدرن مفسدة كبيةب رؤها هو ال اجح واملقدم .
هذه املفسدة ه فشية أن ت تد ه يش وغيهم م الع ف مل انة ال عبة يف نفوسهم
ب ونفو آبانهم وأجدا هم ب ىلذ ه مصدر فاخ هم واعاهاًهم .
فهري رسول اهلل صلى اهلل عليده وسدلم هددم ال عبدة وبنانهدا علدى هواعدد ىلبد اهيم لددرن
هذه املفسدة .
فعمد ددن ال سد ددول هد ددذا تقعيد ددد لقاعد دددة عظيمد ددة ب وت صد ددين ماد ددب ماد دده ليواجه د دوا بد دده
ا هدا واملشاكن الدينية والسياسية وااجاماعية وغيها .
وىلذن فهري ال سول صلى اهلل عليه وسلم هلذا العمدن لدي مد بداف تد ري عمدن ف عد
ب وىلمنا هو فع لفانة وت صين لألمة لاواجه به ا ف ار واملشاكن والفنت .
و رن املفاسد مقدم على جلب املصاحل ب وسد الذرااع املفضية ىل ا ضد ار والفاسدد
م ا صول العظيمة الل ا يقوم اإلسالم وهياة املسلمب ىلا عليها .
فذ مالالً هول اهلل تعا :
َّ
َّ
سبشوا اللَّهَ َع ْدوا بغَْير ع ْلدم( األنعداْ:
سبشوا الذ َ
ين يَ ْدعُو َن م ْن ُدون الله فَديَ ُ
َ وال تَ ُ
من اآلية . )601
فإن سب أوثان املشكب ه وهُ بةح ىل اهلل وىلهانة لألندا ب ل د ملدا كدان يدؤ و ىل
مفسددة كدِّبى هد سدب اهلل وجدب تكده ب فلدي هدذا العمدن مد بداف الفد وع وىلمنددا
هو م باف ا صول والعقااد .
وصالة الصحابة وران عالمان-رض اهلل عنه -وهو يام يف صالة كان يقص ها رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسدلم وأبدو ب د وعمد لدي مد الانداًل عد سدنة أو عمدن ف عد
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ى

وىلمنا هو م باف رن املفاسد ال ِّبى فلو تكدوا الصدالة فلدف ىلمدام املسدلمب
ذلك ىل امالف والاناًع وافها ا مة وسفك الدمان ) اناهى.
فهن يوجد أهد عنده ر ن مد الفقده لددي اهلل يقدول  :ىلن كدالم ربيدع هدذا باادن؟!
ولدو وهدف العلمدان  -الددذي اساشدهد دم ال اتدب – علددى كالمد هد وه بوهدد أهد ه
فعالً عد غيهم مم االع على كالم هذا يف مناهشايت لفاحل .
وأهددول  " :لقددد اندددفع فدداحل يف الفددنت ويف الابددديع بالبااددن والظلددم فسددح كال دياً م د
السددلفيب ا ب يددان وكددان بعددأ مد يسد له يقددول لدده أا تد ى أنددك مافد عد املشدداي
وهددم هددد ي اعددون املصدداحل واملفاسددد فددال يا لمددون فيمددا تددا لم فيدده فيييددب كددن ردداة
ب اعهد دا معلق ددة وأن ددا وأن دداب ويُعد در بالعلم ددان ال ددذي ا ُسارون دده يف ددورهب ويُعد در
ب امددادم للعلددم ىل أمددور تشدديب هلددا النواص د غددي ملاف د للمصدداحل واملفاسددد الددل
ي اعيها العلمان وا سيما علمان املنها السلف .
فنصددحاه وتوسددع يف بيددان املصدداحل واملفاسددد وضد ب لدده بعددأ ا ماللددة فيهددا م اعدداة
رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم وأصددحابه للمصدداحل واملفاسددد وه مادده فيهددا ومنهددا
صددلح احلديبيددة وكيددف هددذا الصددلح وكيددف راعددى فيدده رسددول اهلل املصدداحل واملفاسددد
وكي ددف تس ددامح يف أم ددور مهم ددة وم دداذا هق د اهلل ددذا الص ددلح م د املص دداحل العظيم ددة
ونقل فيه كالماً مهماً اب القيم واب هي -رمحهم اهلل. -
وم ضم كالم يف هذا الصلح ما ي يت ضم كالم اوين .
أهدول :لقدد تسدامح رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم يف هدذا الصدلح يف أمدور عظيمدة
مد أصددول وفد وع فم د ا صددول الددل تسددامح فيهددا عدددم كاابددة ( بسددم اهلل الددرحمن

ال ددرحيم ) وا ف ددذ م ددا اههه دده س ددهين بد د عمد د و " باس ددمك الله ددم " م ددع غض ددب
الصحابة وهلفهم باهلل أنده ا ي ادب ىلا ( بسدم اهلل الدرحمن الدرحيم ) وتسدامح يف
عدددم كاابددة حممددد رسددول اهلل وه د ال دك الالددال م د أركددان الشددها تب أصددن اإلسددالم



22

وكاابة ما أص عليه سهين ب عمد و منددوف هد يش "حممدد بد عبدد اهلل" ىل رد وش
جمحفة ....اخل .
كاب هذا وغيه نصيحة لفاحل لعله يسافيد م هذه النصيحة فيجدع عد متا يده يف
الفنت ف ىلا الاما و والشغب .
وه أ عد م العلمان هدذا ال دالم واسدايا وه ونصد وه وأيد ُدوه وهالده أهد م ىلليده علدى
ال ج ددوع ىل احلد د ول ن دده أ وعان ددد وأ ىلا الام ددا و يف الفان ددة بال ددذف الصد د ف
وبإلقان الشبه والاشويش على كالم هذا وغيه مما تضمناه كاابايت وم الشبه الدل
ألقاهدا علدى بعدأ ا فدوة ويف روعهدم أن كالمد يددل علدى أن رسدول اهلل صدلى اهلل
عليه وسدلم تنداًل عد اإلميدان بد ن الد مح الد هيم اهدان هلل تبدارري وتعدا اان علدى
صفة عظيمة له وه ال محة ويدل على أنه تناًل ع ال سالة .
وهددال هددذا ال دبعأ املشددار ىلليدده ومعلددوم الف د بددب الاندداًل ع د ال اابددة والاندداًل ع د
ال سددالة واإلميددان ب هددان اهلل وصددفاته فدهش د هل دذا الظلددم وأهشددع جلدددو وا ت دهال
الدهشة والقشع ي ة تالهقأ بسبب هذا البه الذو فعله فاحل وردو بده الدذو ا
خي د ببددال مسدلم فضدالً عد ىلنسددان يعظردم اهلل ُُ
وسلده ويُعددىن بقضدايا الاوهيددد ويُدر ُسده
ُ ُ
م أًيد م أربعب عاماً .
لق ددد عابد د عل ددى ه ددذا الد دبعأ يف ك ددالم اوي ددن ومد د ض ددمنه ه ددوذ  (:أم ددا ي ف ددي م
تص د حي بقددوذ  :تسددامح يف عدددم كاابددة " بسددم اهلل ال د مح ال د هيم " وعدددم كاابددة "
حممددد رسددول اهلل " تف يق داً – واهلل هصدددته  -بددب الاسددامح بددهري كاابددة لفددظ هددذي
ا صلب وبب ت ري ا صلب نفسيهما والاناًل عنهما وذلك ا خيفى على مسلم ولو
كان م أجهن النا ).
ل أما ي في م ما نقلاده عد صدحيح الباخدارو مد جدواف رسدول اهلل صدلى اهلل عليده
وسلم على املشكب  (:واهلل إني لرسول اهلل وإن كذبتموني ) .
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ىلن ما هاله النووو 1جيد يف انيملة وهل أنا ونقل ع ابد القديم وابد هيد ماللده
يف املصاحل العظيمة الل ت تب على هذا الصلح أو أهوى بوهو يقدول وافقهدم رسدول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حممد ب عبد اهلل وت ري كاابة رسول اهلل .
وأنا هلد تسدامح بعددم كاابدة حممدد رسدول اهلل بوهدو هدال وافقهدم يف تد ري كاابدة (
بس ددم اهلل ال ددرحمن ال ددرحيم ) وأن ددا هل د تس ددامح بع دددم كااب ددة ( بس ددم اهلل ال ددرحمن

الرحيم ).

وذ وجهة نظ يف هوله أما البسملة و ( باسمك اللهم ) فمعنامها واهد .

ف د هول  :لددو كددان معنامهددا واهددداً فلمدداذا رفددأ سددهين ب د عم د و كاابددة ( بسددم اهلل
الدرحمن الددرحيم ) ورضد ب اابددة باهددك اللهددم ب وملدداذا غضددب الصددحابة مد كاابددة
باهك اللهم وهلفوا أا ي اب ىلا بسم اهلل ال مح ال هيم .
وهن سه كاابة ( باسمك اللَّهم ) يف صدور سور الق آن بدل ( بسم اهلل الرحمن
الددرحيم ) وهددن سددوً أن نقددول هينمددا نق د أ سددورة الفامسددة يف صددالتنا أو يف غيهددا أن

نقول باهك اللهم وهن وهن ...؟!!
وكذا هولده ( :حممدد بد عبدد اهلل هدو أيضداً رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم ) أو أن
معنامها واهد ف هول  :لدو هدال  :كداف ي يدد الددفول يف اإلسدالم أردهد أن ا ىللده ىلا
اهلل وأرددهد أن حممددد ب د عبددد اهلل أيدددفن ددذا يف اإلسددالم ؟! وىلذا هددال املؤذنددون يف
أذاد ددم أر ددهد أن حمم ددد بد د عب ددد اهلل أيص ددح ه ددذا م ددنهم ؟! وه ددن س دده املص ددل يف
تشهده أن يقول أرهد أن حممد ب عبد اهلل ب ىلن هل ا يصح ر ن م هدذا كلده
هلنا ىلذن ب ن القول ب ن املعىن فيها واهد .
ومم ددا يؤك ددد أن رس ددول اهلل ص ددلى اهلل علي دده وس ددلم وأص ددحابه ه ددد تن دداًلوا ع د واجب ددا
عظيمة م اعاة ملصاحل كِّبى ب أن رسول اهلل وأصحابه كانوا هد أهلوا بالعم ة يف غهوة

(  : )1أري ىل كالم نقله ع النووو .
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احلديبية وساهوا هديهم م اإلبن وغيهدا ومد الواجدب علديهم أن يامدوا هدذه العمد ة
وم د الواجددب علدديهم أا ينح د وا هددديهم وحيلق دوا رؤوسددهم ىلا بعددد ال دواف بالبي د
وبعددد السددع بددب الصددفا واملد وة ب وال دواف والسددع ركنددان يف العمد ة فم اعدداة مددنهم
للمصاحل واملفاسد تناًلوا عد القيدام دذه الواجبدا وا ركدان الدل أوجبهدا اهلل بقولده:
س َر م َن ال َْه ْدي( البقرة :مدن
ْح َّج َوالْعُ ْم َرَة للَّه فَإ ْن أ ْ
ُحص ْرتُ ْم فَ َما ْ
َ وأَت شموا ال َ
استَد ْي َ
اآلية. )611
ي َمحلَّددهُ (البق ددرة :م ددن
وهولدده تعددا َ :وال تَ ْحل ُق ددوا ُرُس َ
وسد د ُك ْم َحتَّددى يَد ْبدلُد د َ ال َْهد د ْد ُ
اآلية. )611
فم يقول  :ىلنه ا سوً الاناًل عد الواجبدا فقدد أبعدد النيعدة عد فقده كاداف اهلل
تعددا وسددنة رس دوله صددلى اهلل عليدده وسددلم وفقدده س ديته وفقدده علمددان الش د يعة ب وهددد
تقدم أماللة يف هذا الباف م كالم ري اإلسالم اب تيمية-رمحه اهلل -وأضيف:
ذك ري اإلسالم اب تيمية-رمحه اهلل -أن ا ما هسمان :
أهددمها  :مددا يق دع بد ن الشد ع مل يددبح منده ردديئاً ا لضد ورة وا لغددي ضد ورة كالشد ري
والفواهش والقول على اهلل بغي علم والظلم ا أ واساشهد بقول اهلل
م َمدا رَ َه َدر م ْند َهدا َوَمدا بَطَ َدن ( ...ألعدرا :
تعا   :قُ ْل إنَّ َما َح َّدرَْ َرب َدي الْ َف َدواح َ

من اآلية )33اآلية .

ل هال  ( :فهذه ا ريان حم مة يف يع الش ااع وباح ميهدا بعد اهلل يدع ال سدن ومل
يبح منها ريئاً هق وا يف هال م ا هوال .
ل ذك د ا مددا ا ف د ى كاملياددة والدددم وحلددم امند دهي وذك د أدددا تبددا عنددد الض د ورة
وذك حم ما أف ى كامليس وال با وأن بعأ أنواعها يبا عند احلاجة .
ل هددال-رمحدده اهلل ( : -واملقددام الالددال  :أن يف د بددب مددا يفعددن اإلنسددان ب وي د م بدده
ويبيحهب وبب ما يس ع د غيه عنه ومس ميه عليه ب فإذا كدان مد ا مدا مدا
لو دى عنه هصن ما هو أرد مس مياً منه مل ينه عنه ومل يبحه أيضاً .
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وهلددذا ا سددوً ىلن ددار املن د مددا هددو أن د مندده ب وهلددذا ه د م ام د وج علددى واة ا م د
بالسيف ب جن ا م باملع وف والنه ع املن ب ن ما حيصن بذلك مد فعدن
ا مددا ب وتد ري واجددب أعظددم ممددا حيصددن بفعلهددم املن د والددذنوف ب وىلذا كددان هددوم
على بدعة أو فيور ب ولو ددوا عد ذلدك وهدع بسدبب ذلدك رد أعظدم ممدا هدم عليده
م ذلك ومل مي منعهم منه بومل حيصن بالنه مصلحة راجحدة مل ينهدوا عنده ) اه د
م جمموع الفااوى (.)372-371/13
أهددول  :ىلن ىلن ددار املن د م د أعظددم الواجبددا وم د أصددول ال ددري بل ندده هددد سددب
الان دداًل عن دده م اع دداة للمص دداحل واملفاس ددد وه ددذا م ددا ي د اه علم ددان اإلس ددالم و ل د علي دده
الش يعة وهذا ما يقرره ري اإلسالم .
وهال-رمحه اهلل ( : -فينبغ للعامل أن يادب أندواع هدذه املسداان وهدد ي دون الواجدب
يف بعضها  -كما بيناه فيما تقدم  :-العفو عند ا م والنهد يف بعدأ ا رديانب ا
الاحليددن واإلسددقاش .مالددن أن ي ددون يف أم د ه ب اعددة فعددال ملعصددية أكددِّب منهددا فيددهري
ا م ا فعا لوهوع تلك املعصية مالن أن ت فع مدذنبا ىل ذو سدل ان زدامل فيعاددو
عليدده يف العقوبددة مددا ي ددون أعظددم ضد را مد ذنبدده ومالددن أن ي ددون يف ديدده عد بعددأ
املن ا تكا ملع وف هو أعظم منفعدة مد تد ري املن د ا فيسد عد النهد فوفدا
أن يسالهم ت ري ما أم اهلل به ورسوله مما هدو عندده أعظدم مد جمد تد ري ذلدك املن د .
فالعامل تارة ي م وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يس ع ا مد أو النهد أو اإلباهدة
كا م بالصال امالص أو ال اجح أو النه ع الفسدا امدالص أو الد اجح وعندد
الاعار ي جح ال اجح -كما تقددم -حبسدب اإلم دان ف مدا ىلذا كدان املد مور واملنهد
ا ياقيددد بدداملم  :ىلمددا نيهلدده وىلمددا لظلمدده وا مي د ىلًالددة جهلدده وزلمدده ف مددا كددان
ا صددلح ال ددف واإلمسدداري عد أمد ه وديدده كمددا هيددن :ىلن مد املسدداان مسدداان جوا ددا
الس و كما س الشارع يف أول ا م ع ا م ب ريان والنه ع أريان ه
ع ددال اإلس ددالم وزه د  .فالع ددامل يف البي ددان وال ددبالي ك ددذلكب ه ددد ي ددؤف البي ددان وال ددبالي



26

ريان ىل وه الام كمدا أفد اهلل سدبحانه ىلندهال آيدا وبيدان أه دام ىل وهد
مت د رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم تسددليما ىل بيادددا ) اه د احمددوع (-58/21
. )59
هلد  :وهددذا هددو الفقدده لدددي اهلل فالعددامل بدددي اهلل تبددارري وتعددا تددارة يد م بدداملع وف
ىلذا كان د مصددلحة ال ددالم وا م د راجحددة وتددارة يس د وياندداًل ع د واج دب ا م د
باملع وف ىلذا كان ال الم يُؤ و ىل مفسدة راجحة بوهذه ا مور ا يُدركها فاحل وا
يعمن ا ويُنبه ىل ماابعة العلمدان يف هدذا الفقده فديفأ ويسداهب بالعلمدان ويداهمهم
بانيهن وال امان .
وهددال اإلمددام ابد هدديم انيوًيددة -رمحدده اهلل ( : -فددإن الشد يعة مبناهددا وأساسددها علددى
احل م ومصاحل العبا يف املعا واملعا ب وه عدل كلها ورمحدة كلهدا ومصداحل كلهدا
وه مة كلها ب ف ن مس لة 1ف ج ع العدل ىل انيور ب وع ال محدة ىل ضددها
ب وع املصدلحة ىل املفسددة ب وعد احل مدة ىل العبد ب فليسد مد الشد يعة وىلن
أ فل فيها بالا وين ) اهد .
ل هال  (:املالال ا ول  :أن الند صدلى اهلل عليده وسدلم رد ع ماده ىلسداف ىلن دار
املن د ليحصددن بإن دداره م د املع د وف مددا حيبدده اهلل ورس دوله ب فددإذا كددان ىلن ددار املن د
يسالهم ما هدو أن د منده وأبغدأ ىل اهلل ورسدوله فإنده ا يسدوي ىلن داره 2وىلن كدان اهلل
يبغضه وميق أهله وهذا كاإلن ار على امللوري والواة بام وج عليهم ب فإنده أسدا
كددن ر د وفانددة ىل آف د الددده ب وهددد اسددا ذن الصددحابة رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده
وسددلم يف هاددال ا م د ان الددذي يددؤف ون الصددالة ع د وهاهددا ب وهددالوا  :أفددال نقدداتلهم ؟
فقال " ا ما أهاموا الصالة " وهال " م رأى م أميه ما ي هده فليصدِّب وا ين دهع

 : 1أو كمساان فاحل .
 : 2أو أنه حيد م ىلن دار املن د ىلذا كدان يُدؤ و ىل مفسددة أعظدم مد املصدلحة الدل ُحيققهدا وهدذا أردد مد هدوذ  (:سدوً
الاندداًل ع د الواجبددا أهيان داً ) وهددن فدداحل وههبدده ي د ون اآلن أندده ا سددوً الاندداًل ع د ام د وج علددى احل ددام ن ا م د
باملع وف م الواجبا الل ا سوً الاناًل عنها ؟!!
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يداً م ااعاه " وم ت من ما ج ى على اإلسالم يف الفنت ال بار والصغار رآها م
ىلضدداعة هددذا ا صددن وعدددم الصددِّب علددى من د ب ف لددب ىلًالادده فاولددد مددا هددو أكددِّب مندده
فقددد كددان رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وس ددلم ي د ى م ددة أكددِّب املن د ا وا يس ددا يع
تغييهدا ب بددن ملدا فدداح اهلل م ددة وصددار ار ىلسددالم عددهم علددى تغيددي البيد ور ه علددى
هواعد ىلب اهيم ب ومنعه ذلك  -مع هدرته عليه  -فشية وهدوع مدا هدو أعظدم منده مد
عدددم اهامددال ه د يش لددذلك لق د ف عهدددهم باإلسددالم وكددودم هددديال عهددد ب ف د ب
وهلددذا مل يد ذن يف ىلن ددار علددى ا مد ان باليددد بملددا يهتددب عليدده مد وهددوع مددا هددو أعظددم
منه " .
ىلعالم املوهعب (. )16-13/3
هل د  :فهددن كالم د الددذو أهددام عليدده فدداحل الدددنيا ومل يُقعدددها خيالددف يف ر د ن ع د
كالم اإلمام اب القيرم هذا ؟!
ل هال اب القيرم-رمحه اهلل " : -فإن ار املن أربع رجا :
 ا و  :أن يهول وخيلفه ضده . الالانية  :أن يقن وىلن مل يهل جبملاه . الالالالة  :أن خيلفه ما هو مالله . ال ابعة  :أن خيلفه ما هو ر منه .فالدددرجاان ا وليددان مش د وعاانب والالالالددة موضددع اجاهددا وال ابعددة حم مددة فددإذا
رأيد أهدن الفيددور والفسدو يلعبددون بالشد نا كدان ىلن ددارري علديهم مد عددم الفقدده
والبصية ىلا ىلذا نقلاهم منه ىل مدا هدو أهدب ىل اهلل ورسدوله ك مد النشداف وسدبا
اميددن وحنددو ذلددك ب وىلذا رأيد الفسددا هددد اجامعدوا علددى هلددو ولعددب أو هدداع م ددان
وتصدددية فددإن نقلدداهم عندده ىل ااعددة اهلل فهددو املد ا وىلا كددان تدكهم علددى ذلددك فدياً
م أن تف غهم ملا هو أعظم م ذلك ف ان ما هم فيه راغالً هلم ع ذلك ب وكما
ىلذا كان ال جن مشاغالً ب اب احون وحنوها وفف مد نقلده عنهدا اناقالده ىل كادب
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الب دددع والض ددالل والس ددح فدع دده وكاب دده ا و ب وه ددذا ب دداف واس ددع ب وهعد د ر ددي
اإلسالم اب تيمية هد اهلل روهه ونور ض حيه يقول :م ر أنا وبعأ أصحاال يف
عليده
ًم الاادار بقدوم مدنهم يشد بون اممد بفد ن علديهم مد كدان معد ب فد ن
بوهل د لدده  :ىلمنددا ه د م اهلل امم د دددا تصددد ع د ذك د اهلل وع د الصددالة ب وهددؤان
يصدددهم اممد عد هاددن النفددو وسد الذريددة وأفددذ ا مدوال فدددعهم ) انظد ىلعددالم
املوهعب (. )16/3
أقددول  :وا أسددفا أن ياصدددر فدداحل ورويبضدداته( )1للي د والاعدددين والاقعيددد والا صددين
والابددديع والاضددلين ولألم د بدداملع وف والنه د ع د املن د والدددعوة ىل اهلل بوهددم م د
أبعد النا ع العلم والبصية بوم أجهدن الندا بددرجا ا مد بداملع وف والنهد
ع د املن د فددال يُفرهددون بددب املش د وع منهددا وا د م( )2فيددا لم أهدددهم باسددم اإلسددالم
بغي علم وا بصية في ون ض ره عظيماً ور ه ف ياً .
وىلنددأ آلمددن يف الدددعاة ىل املددنها السددلف بعلددم وبصددية وه مددة أن يهامدوا ددذه
ا صول الل ه رها اإلسالم وه رها علمدان اإلسدالم ومدنهم ردياخا اإلسدالم ابد تيميدة
وابد القديرم سد وتاً هينمددا يلددهم الس د و بوكالمداً هينمددا يلددهم ال ددالم م اعددا ًة مددنهم
للمصاحل واملفاسد على منها العلمان ال اساخب وا امة املهديب .


( )1ىلرارة ىل هدي أال ه ي ة رض اهلل عنه هدال  :هدال رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم  " :ىلددا سدا يت علدى الندا
سنون فداعة يصد فيها ال اذف وي ذف فيها الصدا ويدؤمت فيهدا امداا وخيدون فيهدا ا مدب وين د فيهدا ال ويبضدة
هين وما ال ويبضة هال السفيه يا لم يف أم العامة " أف جه أمحد ( )291/2ب ( )338/2واب ماجة م هدي أال
ه يد د ة أيض د داً يف الف ددنت ه دددي 3136ب وفي دده" :وم ددا ال ويبض ددة ه ددال" :ال ج ددن الااف دده يف أمد د العام ددة" .وأف ج دده أمح ددد
( )221/3م هدي أن ب واحلدي هس ع أال ه ي ة ويه ا هوة حبدي أن راجع سلسلة ا ها ي الصحيحة
لأللبددال بد هم  1887ب فهددذه الصددفا يف هددذا احلدددي تصددد علددى الفئددة احلدا يددة فهددم يصدددهون ال دداذبب وي ددذبون
الصا هب وي متنون اماانب وخيونون املؤمتنب وهم رويبضا فعالً ب فيهم السفه  ...اخل .
( )2انظ رجا ا م باملع وف والنه ع املن يف كالم اب القيرم –رمحه اهلل -الذو سب .
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وف د اهلل املسددلمب وفاص دةً السددلفيب للنهددو ددذه ا صددول العظيمددة ووفقه ددم
رف العداملب وصدلى اهلل
ملع فة يدنهم وثبدداهم عليده ىلن ربندا لسدميع الددعان واحلمدد هلل ر
وبارري على رسوله ال ا صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أ عب .
وكتبه  :ربيع بن هادي عمير المدخلي
 -عدف دا اهلل عدنده -

المحرْ
في الثاني من َهر اهلل
َّ
لعاْ 6291من هجرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم

