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ــَلف الِكــرام علــى َمنهــج السَّ
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور 

عضو اللجنة الدامئة لإلفتــاء وعضو هيئة كبار العلامء

صالـح بن سعــد السحيمـي

صالـح بن فـوزان الفــوزان
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╝  

  

نا عىل البيضاء ، د ، َتَركَ مَّ نا ُحم عىل نبيِّ  المُ والسَّ  الةُ العاملني ، والصَّ  هللا ربِّ  احلمدُ       

كتُ   تارٌك فيكم ما إنْ إينِّ  «وقال :    » تينَّ وُس  اهللاِ  عدي : كتاُب تضلُّوا بَ  م به لنْ متسَّ

ة منهج بلزوم وذلك دية األمَّ َلف عليه الذي ؛ املـُحمَّ الح السَّ حابة نَ مِ  الصَّ والتَّابعني ،  الصَّ

  زبيَّات واجلامعات املـُختلفة .اآلراء واألفكار واحلِ  نَ َف هذا املنهج مِ وَتْرك ما خال

ق ذلك إالَّ  ك ب  بمعرفة منهجهم الذي كانوا يسريونَ وال يتحقَّ عن  هعليه ، ثمَّ التَّمسُّ

!  "  #  $  %  &   '  ] ِعْلم ، كام قال تعاىل : 

  -  ,  +  *  )  (Z  ١٠٠:  التوبة[ اآلية [  

حيمييخ الدكتور ُت عىل رسالة للشَّ وقد اطَّلع نُ   صالح بن سعد السُّ احلثَّ عىل  : تتضمَّ

ك به ، وترك النِّزاعات والتَّ  خًريا ،  اهللاُ  ق عنه ؛ فجزاهُ فرُّ معرفة هذا املنهج ، والتَّمسُّ

ىل ام عئالو، وْدع الصَّ  ِب َذوي األفهام إىل رأْ  تنبيهُ  ‹نيَّ ، وذلك بعنوان : بام َكتب وبَ  ونفعَ 

َلف الِكرام د ، وعىل آ�ه وصحبه › منهج السَّ   . وصىلَّ اهللا وسلَّم عىل نبيِّنا ُحممَّ

  

  كتبه

  صالح بن فوزان الفوزان

  عضو هيئة كبار العلامء

  �ـ ١٤/٧/١٤٣٦يف 
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╝  

 

  : وبعدُ ، وعىل آ�ه وصحبه  ، د مَّ نا ُحم م عىل نبيِّ وسلَّ   اهللاُ وصىلَّ ، ه هللا وحدَ  احلمدُ 

 أ�يِف لتَّ ل ااد البدر كتابً حسن بن محد العبَّ ـُامل يخ عبدمة الشَّ نا الفاضل العالَّ شيخُ ف فقد أ�َّ 

  : هُ سامَّ ؛  أهل العلممنه خطأ من  رَ دَ َص  ممَّنلامء موقف العُ  وبيانِ ، ني لفيِّ بني السَّ 

نَ  نصَح  › نةنة بأهل السُّ السُّ  أهَل  افقً رِ ‹  وعدم  ، جتامع الكلمةابالتآ�ف و وأ�ناَئه هفيه إخوا

هنمالترسُّ    . ع يف إصدار األحكام عىل إخوا

  " نةنة بأهل السُّ السُّ  أهَل  افقً رِ  ": خرى مرة أُ و: نوات نرش كلمة بعنوان ة َس دَّ وبعد عِ 

قة املعروف بدر بن عيل بن طامي العتيبي كلمة موفَّ  اعيةالدَّ كام نرش أخونا الشيخ 

  › ريننفِّ منكم مُ  فإنَّ  لفيةارمحوا السَّ  ‹: بعنوان 

  . نةنة بأهل السُّ السُّ  أهَل  ارفقً : ا أ�ًض أقول وأ�ا 

هبا جامعها  اهللاُ  أرجو أن ينفعَ  ةترصيف كلمة ُخم ،  لفيةارمحوا السَّ وأقول مرة أخرى 

  . سلمنيـُاملسائر وقارئها وطالب العلم و

  

لفيني م السَّ لْ الب العِ ة وطُ نة عامَّ السُّ  ر نفيس وإخواين أهَل ذكِّ ي هذه الكلمة أُ دَ بني يَ و

  : صوصة هبذه النُّ خاصَّ 
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 ¢ �¡ ~  { |  } x y z ]:  ▐ اهللا قال

£ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ¯® Z  ]٨:  ا�ائدة [  

  ] ١٥٢:  األ�عام[  Z : 9 8 ]:  ▐وقال 

  ] ١١٩:  التوبة[  B C D E F G H  I Z ]:  هلالج لجوقال 

         Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ   É Ê Ë  Ì Í   Î Ï ]  : ▐وقال 

Ð Ñ Z  ]ء   ] ٣٦:  اإلرسا

  ] ٧٢:  الفرقان[  a  b c d     e f Z   ` _̂  ]:  هلالج لجوقال 

 ¡ �  ~ { | } u v w x y z ]: ▐قال و

¢ £   ¥¤ ¦ §  ̈©  ª «  ¬ ® Z  ]٧١ – ٧٠:  األحزاب [  

 .  -  +, * (      ) ' &      % $ # " ! ]:  ▐وقال 

/ 0 1  32 4 5 6  7 8 9 : <; Z  ]١٢:  احلجرات [  

!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +  ,        -  .  /  0  1  ]   وقال :

3   2   A  @  ?    >  =  <  ;  :  9   8        7    6  5  4Z  ]١٨ – ١٦:  ق [  

  ]١٢- ١٠ القلم[  µ  ¶ ̧ ¹  º  » Z ´ ³ ² ± °      ¯ ® ¬ ]وقال : 

  ] ١:  اهلمزة[  Z 5 4 3 2 ]:  ▐وقال 
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          ا يقل خريً ؤمن باهللا واليوم اآلخر فلْ ن كان يُ مَ  « : ♀هللا ا رسوُل  وقال

  )١(» تصمُ يَ ـأو ل

  )٢(» له اجلنة أضمنْ : يه جلَ بني رِ  يه ومايَ بني َحل  ضمن يل مان يَ مَ  « : ♀ وقال

    باال ، هلا ُيلِقي ال اهللاِ ، َسَخط من بالكلمة ليتكلَّمُ  العبدَ  إنَّ  « : ♀ وقال

  )٣(» نَّمجه يف هبا َهيوي

  )٤(» يلقاه يوم إىل طهخَ َس  هبا له اهللاُ  يكتُب  «ويف رواية : 

  . لسانه إىل وأشار » هذا عليَك  فَّ كُ  «:   ؓ ملعاذ ♀ وقال

َك  ثكلتَك  « :به ؟ قال  نتكلم بام ملؤاخذونَ  اوإنَّ ! اهللا  نبيَّ  يا: قال               معاذ !  يا ُأمُّ

  )٥(» أ�سنتهم حصائدُ  إال وجوههم عىل النار يف الناَس  َيُكبُّ  وهل

  )٦(» عمِ َس  ما بكلِّ  َث دِّ ُحي  أن ابً ذِ كَ  باملرء كفى « : ♀ وقال

  )٧(» احلديث أكذُب  الظنَّ  فإنَّ ؛  إياكم والظنَّ  « ♀ وقال

  

                                         
 . ) عن أيب هريرة ٤٧ؓ) ومسلم (٦٠١٨متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

 . ¶) عن سهل بن سعد ٦٤٧٤أخرجه البخاري يف صحيحه () ٢

 . ) عن أيب هريرة ٦٤٧٨ؓأخرجه البخاري يف صحيحه () ٣

 احلارث بن ) عن بالل٢٩٤) وابن وهب يف اجلامع (١١٣٤) والطرباين يف املعجم الكبري (٢٠٧٢أخرجه مالك يف املوطأ () ٤

 )٨٨٨حة (، وصححه األلباين يف السلسلة الصحي  املزين ؓ

  ) وغريهم عن معاذ بن جبل ٢٦١٦ؓ) والرتمذي يف سننه (٣٩٧٣) وابن ماجه يف سننه (٢٢٠٦٣أخرجه أمحد يف املسند () ٥

 )٥١٣٦وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (

 . ) عن أيب هريرة ١/١٠ؓمقدمة صحيح مسلم () ٦

 .  ؓ ) عن أيب هريرة٢٥٦٣) ومسلم (٥١٤٣متفق عليه : أخرجه البخاري () ٧
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جِل : ةَ ـطيَّ مَ  بئَس  «:  ♀ وقال   )١(» موا عَ زَ  الرَّ

َ  ديدُ ليس الشَّ  « :  ☺ وقال   )٢(» بَض الغَ عند  هُ َس فْ نَ  يملُك  ذيال ديدُ ام الشَّ عة إنَّ بالرصُّ

ًرا .مِ رها وكرَّ  )٣(» تغضب ال «: ة ملن طلب منه الوصيَّ  ♀ وقال   را

  )٤(› اُبُذرً  مذاييع ُعُجًال  تكونوا  ال ‹:   ؓ عيلٌّ  وقال

  

ءةبعد  ،  يليُق  ما ال ه عن كلِّ وكفِّ : سان التي تأمر بحفظ اللِّ ؛ كة بارَ ـُصوص املهذه النُّ  قرا

تم والغمز والشَّ  ه عن السبِّ ونِ وَص ،  ▐ر اهللا كْ افع وبذِ م النَّ لْ العِ وإشغاله ب

وإذا كان هناك ُمالحظات هلا وجٌه ؛ فإهنا ُتبنيَّ  ‹ميمة يبة والنَّ ـواهلمز والغِ مز واللَّ 

ة [ بأسلوب ليَس فيه سبٌّ وال شتم وال فظاظة ]   بحكمة وَرويَّ

`  b    a  ] وقال اهللا تعاىل :  ] ٨٣:  البقرة[  º  ¹    ¸Z  ] قال اهللا تعاىل : 

  cZ  ]وقال تعاىل :  ] ٣٤:  فصلت [  £¢  ¡  �  ~Z  ]٥(› ] ١٢٥:  النحل(  

  

  . لفيةالسَّ  ا وارمحو ، نةالسُّ  نة بأهلِ السُّ  أهَل  افقً رِ : مرًة أخرى  فأقوُل  أعودُ 

                                         
) وغريهم عن عقبة بن ٤٩٧٢) وأ�و داود يف سننه (٧٦٣) والبخاري يف األدب املفرد (١٧٠٧٥أخرجه أمحد يف املسند ( )١

 ) ٨٦٦السلسلة الصحيحة ( ، وصححه العالمة األلباين يف عمرو ؓ

 . ) عن أيب هريرة ٢٦٠٩ؓ) ومسلم (٦١١٤متفق عليه : أخرجه البخاري ( ) ٢

  . ) عن أيب هريرة ٦١١٦ؓصحيحه (أخرجه البخاري يف ) ٣

) وابن املبارك يف ٣٤٥٤٠) ، وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (١٤٦) وأ�و داود يف الزهد (٣٢٧أخرجه البخاري يف األدب املفرد () ٤

  )٢٥٠يف صحيح األدب املفرد ( ◙وصححه اإلمام األلباين عن عيل  ◙) عن ابن مسعود ١٤٣٨الزهد والرقائق (

  .الرسِّ  ونال يكتم ن: الذي › بذرا ‹  -صيغة مبالغة ممن َيشيع األخبار دون روية   : › عجال ‹

 ) الفوزان٥
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عوة إىل اهللا   بياُن فضل الدَّ

  

 وأعظمُ ، مقام  عوة إىل اهللا عز وجل أرشُف لدَّ أن ا: سلم مُ  من املعلوم لدى كلِّ        

  : ▐كام قال ،  ب إىل اهللا تعاىلقرِّ طريق يُ  وأفضُل ، وظيفة 

[  L M N O P  Q R S T U   V    W X Z  ]٣٣:  فصلت [   

عوةُ   P Q  R ]:  ▐قال اهللا ،  رسلنيـُاأل�بياء وامل وظيفةُ  إىل اهللا : والدَّ

S T    VU W X Y Z \[ ]   ̂_ ̀ a  b Z  ]١٠٨:  يوسف [   

 f g h i j k l m n o ]:  ▐وقال 

qp r s t Z  ]١٠٤:  آل عمران [  

ينبغي أن  وما ، يندعوِّ ـَبحال امل اعارفً  ، يقول بام اـًعامل أن يكونَ  جيُب :  اعي إىل اهللاوالدَّ  

والعواقب  التآوا�احلكمة  -ا أ�ًض  -ا يف ذلك راعيً مُ ، قال وأ�ن يُ ، قال ومتى يُ ، قال يُ 

  ♀اقتداًء برسولنا ... فق والرمحة والرِّ 

 3 2     1 0 ./ - ,  + * ( ] :بقوله  ▐يث وصفه اهللا ح

4 5 6  87  Z  ]وقوله   ] ١٥٩:  آل عمران▐  :[ | } 

~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨   

© ª Z  ]١٢٨:  التوبة [   

الة عليهام ني موسى وهارونالكريمَ  يهاهللا عز وجل لنبيَّ  توجيهُ  أعظمَ  وما الم السَّ  الصَّ

  : وهو فرعون ، لحد يف ذلك الوقتعوة أعتى كافر ومُ اطبة ودَ يف ُخم 
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الة عليهامملوسى وهارون  ▐قال اهللا  u   t   s  r    ] :  المالسَّ  الصَّ

  w     v x y     z {  | }    ~      � Z  ]٤٤- ٤٣:  طه [   
  

  :يوسف  أخي قال كام أقول «: لقريش يوم الفتح  ♀النبي  ل قوَل وتأمَّ 

[ � ¡ ¢  ¤£ ¥ ¦ ¨§ © ª « Z  «)١(   ]٩٢:  يوسف [  

 واهللا ِسنني ، عْرش  ♀ اهللا رسوَل  خدمُت  ‹  ؓ بن مالك يقول أ�ُس و

  )٢(›كذا ؟  فعلَت  وهالَّ  كذا ؟ فعلَت  مل: ليشء  يل قال وال قطُّ ، اأف� : يل  قال ما

  

لوها وتدبَّروها ،  ، صوصه النُّ هذ اقرأوا  :عاة وطالب العلم  الدُّ اينإخو واعملوا وتأمَّ

ب العلم  ، وطبِّقوا ما فيها من توجيهات كريمةهبا    .لطالَّ

  

  

  

  

  

│  

  

                                         
)     ٥٤٥٤) والطحاوي يف رشح معاين اآلثار (١٨٢٧٥) والبيهقي يف السنن الكربى (١١٢٣٤أخرجه النسائي يف السنن الكربى () ١

 . عن أيب هريرة ؓوغريهم 

 بلفظ . ) عن ثابت البـُناين ٢٣٠٩ؒأخرجه مسلم يف صحيحه () ٢
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  ينهذا الدِّ  كامُل 

  

فيه  وأودعَ  ، واهِس  اينً قبل دِ يَ  ين الذي الالدِّ وجعله ، تعاىل باإلسالم  أكرمنا اهللاُ  لقد      

        كنالو متسَّ  واآلداب واألخالق واملعامالت مامن بيان العقيدة والعبادة واألحكام 

  ☺فقد أكمله اهللا تبارك وتعاىل لألمة قبل أن ينتقل الرسول ؛ ين ارَ دنا يف الدَّ عِ به لَس 

  .إىل الرفيق األعىل 

  

 K L M N O  P Q R S ]:  ▐قال اهللا 

T VU Z  ]كتابكم يف آيةٌ  ‹عن هذه اآلية :  لعمر ؓ قالت اليهود    ] ٣:  ا�ائدة 

ذنا نزلْت ؛ اليهود معَرش  علينا لو وهنا ،أ تقر   ؟ آية أيُّ :  قال،  عيًدا اليومَ  ذلك الختَّ

  K L M N O  P Q R S T VU Z ]:  قال

 ، ♀ بيِّ النَّ  عىل فيه نزلْت  الذي واملكان ، اليوم ذلك عرفنا قد:  عمر قال

  )١(› عةُمجُ  يومَ ،  فةرَ بعَ  قائمٌ  وهو

 A B   C D E F G H I J @ ? ]:  ▐قال و

K Z  ]٨٥:  آل عمران [   

  

│  

                                         
 . ) عن طارق بن شهاب ٣٠١٧ؒ) ومسلم (٤٥متفق عليه : أخرجه البخاري ( ) ١
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  نازعالتَّ  عندَ  املرجعُ 

  

، نازع إليهام عند التَّ  الرجوعُ  فيجُب ) الكتاب والسنة ( ني حيَ تعاىل بالوَ  نا اهللاُ لقد أكرمَ     

أمر  يف كلِّ  تبارك وتعاىل بأن نرجعَ اهللا فقد أمر ؛  االختالفإليهام عند  حاكمُ والتَّ 

   ♀نة رسوله يه إىل كتابه وُس ف نختلُف 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó  Ô ]:  ▐ قال

Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â ã ä Z  ]٥٩  النساء [  

وه:  العلامء تنازع فإن : ‹ جماهد ؒ قال وه ؛ والرسول اهللا إىل ردُّ  اهللا كتاب إىل فردُّ

d f  e g   k  j   i  h ] :  تعاىل قوله قرأ  ، ثم ☺رسوله  وسنة

  po  n  m  lZ  ]١(›  ] ٨٣:  النساء(  
  

   ] ١٠:  الشورى[  Á Â Ã Ä Å Æ  Ç ÉÈ Z ] : ▐  قالو

طاعة والة األمور يف حدود طاعة ثمَّ ،  ♀نا بطاعته وطاعة رسوله فقد أمرَ 

ة نَّ هللا وُس أي إىل كتاب ا، تنازعنا فيه إىل اهللا ورسوله  ما نا إىل ردِّ ثم أرشدَ ، اهللا تعاىل 

  Ú Û          Ü Ý Þ àß  Z   ] : بقوله ة اإليامن بذلك حَّ ق ِص بل علَّ ؛  ☺رسوله 
  

 األصول يف -األمة  فيها تتنازعُ  التي واألمور ‹:   ؒ احلنفي قال ابن أيب العز

 فيها َيصري بل احلق ؛ فيها يتبنيَّ  مل♀  سولوالرَّ  اهللا إىل ُتردُّ  مل إذا - والفروع

                                         
 )٩٨٧٩( الطربي تفسري) ١
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 َيبغِ  ومل بعًضا ، بعضهم : أقرَّ  اهللاُ  رمحهمُ  إنْ  فإهنمأمرهم ؛  من بينة غري عىل املتنازعونَ 

حابةُ  كان كام بعض ، عىل بعُضهم  مسائل بعض يف يتنازعون وعثامن عمر خالفة يف الصَّ

  يه .علَ  ُيعتدى وال،  عتدييَ  وال بعًضا ، بعُضهم فيُقرُّ  االجتهاد ،

ا بعض ، عىل بعُضهم فبغى املذموم ، ختالفاال بينهم : وقع ُيرَمحوا  مل وإن  بالقول ، إمَّ

ا وتفسيقه ، تكفريه مثَل    .وَقتله  ورضبه بسهَح  مثَل  بالفعل ، وإمَّ

روا بدعة ، ابتدعوا  هؤالء ، نْ مِ  كانوا  القرآن ، بَخْلق النَّاس امتحنوا  والذين  َمن وكفَّ

ه منعَ  واستحلُّوا  فيها ، خالفهم  بعَث  ما بعُض  عليهم َخفي إذا فالناُس ؛ وُعقوبته  حقِّ

ا:  ♀ الرسول به اهللاُ  ا عادلون إمَّ  يعمُل  الذي:  فيهم فالعادُل  ظاملون ؛ وإمَّ

  .غريه  عىل َيعتدي الذي:  والظامل ،غريه  يظلمُ  وال األ�بياء ، آثار من إليه وصل بام

م علمهم مع َيظلمونَ  إنام وأكثرهم  N O P  ] : تعاىل  قال كام يظلمون ، بأهنَّ

Q R S   T  U V W X  Y [Z Z  ]١٩:  آل عمران [   
  

ة كاملقلِّدين بعًضا ، بعُضهم : أقرَّ  العدل من َعلِموه ما َسَلكوا  فلو وإالَّ   الِعْلم ؛ ألئمَّ

م أ�فسهم من َيعرفون الذين  ♀ ورسوله اهللا ُحْكم معرفة عن عاجزون أهنَّ

تهم فجعلوا  املسائل ؛ تلك يف ًبا أئمَّ ا   عليه . رناَقدَ  ما غاية هذا: وقالوا  الرسول نع ُنوَّ

عَي  أن مثَل  فعل ، وال بقول عليه َيعتدي وال اآلخر ، يظلم : ال منهم فالعادُل   أن يدَّ

  )١(› معذور أ�ه معَ  ، خالفه نمَ  ذمُّ ويَ  ، بدهيايُ  جةُح  بال حيحالصَّ  هو هِ دِ ُمقلَّ  قول

  

                                         
 ) طبعة  األوقاف السعودية٥٢٩-٥٢٨رشح الطحاوية ( ) ١
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  عىل األشخاص حكامصدار األرسع يف إوعدم التَّ  الرتيُّثالتَّثبت و وجوُب 

  

فا دونرسع يف إصدار األحكام عىل إخواهنم ُج الناس عىل التَّ  بعُض  َب أَ دَ   ت والتثبُّ  زا

ج منخووجوب اهلجر واإل فسيق والتكفريبديع والتَّ فقد حيكم بالتَّ ؛ ة ويَّ رَ  السلفية  را

    ،نفسه  ملرض يف .. واإلسقاط العلم السلفيني بحذير من بعض املشايخ وطالوالتَّ 

 اٌت قَ ثِ  مم أهنَّ ن توهَّ مَّ عأو بنقل  ، هبِّ استوىل عىل لُ  حلسدٍ أو  ، أو هوى طغى عىل تفكريه

  . رقةفُ  وأسباُب  ة ،تنفِ  م أرباُب وهُ ، عنده 

  

      ،  ِت ع الزالَّ وتتبُّ ،  ةاجلرح دون رويَّ  يف رسعِ لفية باملبالغات والتَّ فليست السَّ         

 سقاطِ إو ة ،احلسن عىل املحامل هِ لِ َمحْ  وعدمِ ، الكالم  وبرتِ  ، يلَزُمهمال ام بالناس  وإلزامِ 

 اآلخرينعىل  مكْ ـُاحل ْرصِ وَح ، لألشخاص  ِب عصُّ والتَّ ، قات البعض بدعوى أخبار الثِّ 

     ، صيحة قبل النَّ  خالفـُخطئ واملـُعىل امل بالردِّ  بادرةِ ـُوامل، نني عيَّ يف أشخاص مُ 

يف  رسعِ والتَّ  نونِ والظُّ  ، ٍت كفري دون تثبُّ فسيق والتَّ بديع والتَّ من التَّ  ألحكاميف ا وعِ والرشَّ 

قبل إصدار  التآوا�فكري يف العواقب عدم التَّ  ها وإشاعتها معَ ونْرش  بول األخبارقَ 

  ...هذه األحكام 

`  g  f  e  d   c  b  a  ] قال تعاىل : 

  k  j  i  hZ  ]٥٨:  األحزاب [  
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 غةدْ رَ  اهللاُ  أسكنهُ  فيه ليس ما ؤمنمُ  يف قال من «:  ♀احلديث قوله  وَوَرَد يف

  )١(» قال اممَّ  رجَخي  ىحتَّ  اخلبال

  

با أربى من إنَّ  «:  ♀وقال    )٢(» حقٍّ  بغريِ  سلمـُ امل ضِ رْ عِ  يف االستطالةَ  الرِّ

  

عوةا ظاميف عِ  رُ نخِ يَ  مٍ دْ هَ  وَل عْ مِ تكونوا  وال،  ملْ الب العِ يا طُ  وا اهللاَ قفاتَّ  ، وينحرف  لدَّ

  وأحزاب جديدة . عَ يَ لفيني إىل ِش ق السَّ فرِّ ويُ ، سارها هبا عن مَ 

  

  

  

  

  

  

  

│  

                                         
 ¶هم عن عبد اهللا بن عمر ) وغري٢٢٢٢) واحلاكم يف املستدرك (٣٣٧٧) وابن ماجه يف سننه (٥٣٨٥) أخرجه أمحد يف مسنده (١

  )٢٨٤٥وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (

  )٦٣١٣) و صحيح اجلامع (٣٣٧٧وردغة اخلبال : هي ُعصارة أهل النار ، كام جاء تفسريها مرفوعا يف حديث آخر ، انظر سنن ابن ماجه (

 ◙) وغريهم عن سعيد بن زيد ٦٢٨٤يف شعب اإليامن ( والبيهقي  )٤٨٧٦داود يف سننه ( ) وأ�و١٦٥١أمحد يف مسنده ( ) أخرجه٢

 )٢٢٠٣وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (
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  يف هذا املنهج اجلديد ةنامذج من األحكام اجلائر

  

الشيخ حممد بن صالح : مني يخني الكريالشَّ  أنَّ  بعض املواقعهم يف أحدُ  مَ زعَ ) ١

           ستفاد منهام يف عا�ان جليالن يُ :  البدر املحسن العباد والشيخ عبد العثيمني

 فنٍّ  بدعوى أن لكلِّ  ؛ جالالن عن املنهج والرِّ أسيُ  ولكن ال...  والفقه السنة واحلديث

، لف وتقييم املناهج الوافدة فقيها يف معرفة منهج السَّ  العلامء من ليس فمنَ ؛ رجاله 

  !فقط  بفالن وفالن وأن ذلك خيتصُّ 

 جالعن املنهج وعن الرِّ  �ونأسيُ م الذين هُ  أهنم الذين أشار إليهم أن املشايخ وأحسُب 

فقونه عىل هذا الطَّ يُ  وال،  املشايخ بقية م اجلائر يف حقِّ ون هبذا احلكْ رَض يَ  ال   .رح وا

 عندما ، ااخل قبل نحو عرشين عامً ني يف الدَّ عامء احلزبيِّ ألحد زُ  بمقالٍ  رينيذكِّ  وهذا

 عوية املعارصة هي التي تفقهُ وأن األحزاب الدَّ ، الواقع  يفقهونَ  م اللامءنا بأهنَّ عُ  وصَف 

ل املسلمني وُخم    ! عليهم ْرصٌ وأن ذلك َح ، طات األعداء طَّ أحوا

طني نَّ علامء ُحم  نريدُ  ال: عندما قال ، زيد يا أو عرشين عامً بأحدهم قبل نحو  رينذكِّ كام يُ 

، تفظ بام فيها سجيل التي َحت �ه كآ�ة التَّ بأ الشنقيطي د األمنيمَّ ُحم  الشيخ ناشيخَ  ووصَف 

  !املشاكل  يف حلِّ  سهمدون أن تُ 

  

النَّيل منهم  لامءنا ، وأن ننزهلم منازهلم ؛ فإنَّ ، ونحرتم عُ  اهللاَ  َي علينا أن نتَّق:  هلذا أقول

ئ أعداء اإلسالم واألمة عىل النَّ    . يل من اإلسالمجيرِّ
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 لفينيم السَّ لْ بعض املشايخ وطالب العِ حذير من تَّ عون عىل الترسِّ ـُهؤالء امل َب دأَ  )٢

 ؤسسةمعتهم عندما تدعوهم جهة أو مجعية أو مُ سقاطهم وتشويه ُس إد ْص األفاضل بقَ 

 يات اإلسالميةرب واألقلِّ غَ ام يف بالد السي ال، ورات العلمية والدَّ روس دُّ إىل القيام بال

حيحة  هلم العقيدة الصَّ بنيِّ ن يُ إىل مَ  تاجونَ َحي  وهؤالء الناس، يف بالد أوروبا وأمريكا 

عهد  وبعضهم حديُث ، ك وحيد من الرشِّ يعرف التَّ  هم الوبعُض  ، اتالعباد وأحكام

ف ، صنيفهبذا التَّ  فشغلوهم؛  باإلسالم        ، اسمعوا لفالن  ( حذيروهذا التَّ  املتعسِّ

 -  ارصي� َح  -  زكيةَ التَّ  نَّ إو يقول أ،  تهيف سلفيَّ  شكُّ ر منه ال يُ واملحذَّ )  تسمعوا لفالن وال

، له  واسمعوا  ، قبلوهاف: ن جاءكم بتزكية منهم فمَ  ؛ معدودينأشياخ  لِ بَ ى هبا من قِ ؤتَ يُ 

 نْ مِ  أ�ى بتزكية نْ ومَ ،  ةورات العلميَّ روس وإقامة الدَّ ناسب إللقاء الدُّ ـُامل ئوا له اجلوَّ وهيِّ 

  ...وأسقطوه  روا منهرحوه وحذِّ فاط: غريهم 

واختالف بني أصحاب  ٌب وحتزُّ  ٌق تفرُّ : نتج عنه ، ق ضيِّ  حزيبٌّ  منهٌج هذا  أنَّ  واحلقيقةُ 

عهد  ن هو حديُث ممَّ  حتى، عنه تصدير بعض األصاغر  تَج بل ون؛ املنهج الواحد 

عن  عنه صدٌّ  ونتَج  بل ؛ لفيني عىل املشايخ وطالب العلم السَّ ًام كَ َح  صبَح ليُ ؛ باإلسالم 

 وانتشار الفوىض، ات عىل جهلهم األقليَّ  �َك و وبقاء أ ، ▐ اهللاسبيل 

 الح عىل بعضهم وهم يعيشون يف دولمحلوا السِّ  نْ منهم مَ  بل إنَّ  ؛ قاق بينهموالشِّ 

 ميةلْ ورات العِ روس والدَّ كثري من الدُّ  فْت عن هذا املسلك أن توقَّ  كام نتَج ، كافرة 

 قفسِّ ويُ  ، اعضهم بعًض ع بَ بدِّ يُ  ، غلوا ببعضهمباب يف تلك البالد ُش الشَّ  ألنَّ ؛ ة املؤصلَّ 

 ، ل والقاليْ واشتغلوا بالقِ ، م لْ وتركوا العِ  ! ار بعضهم بعًض فَّ ام كَ بَّ ورُ ، ا بعضهم بعًض 
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 ، افظ عىل صالة اجلامعةُحي  منهم من ال دَ جِ وقد وُ  ، نديُّ والتَّ  العبادةفت عندهم عُ وَض 

نهأُ ور دِّ وقد ُص   ، بارله غُ  شقُّ يُ  الذي ال مةه العامل العالَّ وه بأ�َّ وأومه ، قنع بتصنيف إخوا

ما أصابه  والتحذير منهم معَ  ، ملْ اغل تصنيف املشايخ وطالب العِ غله الشَّ وأصبح ُش 

  ...والُعْجب عامل واالستعالء والغرور مة والتَّ ظَ من مرض العَ 

واصل وبرامج التَّ  يةالعنكبوتثاء الكثري الذي يكتبونه يف املواقع هذا الغُ : ذلك  دُ وشاهِ 

  ستعارة .مُ  ةحية أو أ�قاب كبرياالجتامعي بأسامئهم الرصَّ 

  دِ صولة األَس  اكي انتفاًخ َحي  رِّ كاهلِ    وضعها      لكة يف غري مَ َمم  أ�قاُب 

  

نكم  وال،  عن سبيل اهللا واتصدُّ  وال،  فاتَّقوا اهللا وامحلوا أقواهلم عىل ، تفرتوا عىل إخوا

  .وا عن أعراضهم بُّ وذُ ) لف منهج السَّ   هوكام( ن املحامل أحَس 

  

 ؛ نةوالسُّ  الكتاب ديهَ  عىل الناَس  جيمعُ  ، قفرِّ يُ  وال جيمعُ  الذي هو لفيالسَّ  ملْ العِ  فطالب

 عِ َمجْ  أجل من جاهًدا يسعى لكنه ، احلزبيُّون ينتهجه الذي التَّجميع ُجمرد املراد وليس

نه ط وعىل ، اجلادة عىل إخوا ا   . تفريط وال فيه إفراط ال الذي ؛ تقيماملس الرصِّ

  

 يكونَ  ى الحتَّ ،  عينيه َب ْص وتقواه دائام نَ  وجلَّ  عزَّ  اهللاِ  ةَ افَ َخم  عُل وَجي  ، رنفِّ يُ   والبرشِّ ويُ  

نهـُامل نَ مِ    . فلسني بظلمه إخوا
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 له درهمَ  ال من فينا املـُفلس: قالوا  »؟  املـُفلس ما أ�درون «:  ☺وقد قال رسول اهللا 

تي ِمن املـُفلس إنَّ : «فقال  متاع ؛ وال  قد ويأيت وزكاة ، وصيام بصالة القيامة يوم يأيت أمَّ

 من هذا فيُعطى هذا ؛ ورضَب  هذا ، َدمَ  وسفَك  هذا ، مال وأكَل  هذا ، وَقَذَف  هذا ، َشتَمَ 

 ِمن : ُأِخذَ  عليه ما ُيقىض أن قبل حسناُته َفنيْت  فإن حسناته ؛ من وهذا حسناته ،

  )١(» النار يف ُطِرَح  ثمَّ  عليه ، ؛ فُطرحت طاياهمخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

│  

  

                                         
 . ) عن أيب هريرة ٢٥٨١ؓأخرجه مسلم يف صحيحه () ١
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  املنهج الواحد وطرق عالجهأسباب اخلالف بني أصحاب أهمُّ 
  

  :اخلالف أسباب أهم  :  أوًال 

  

ر من هتاُج  لفية بني بعض املشايخ وطالب العلماحة السَّ فيام جيري يف السَّ  اظَر النَّ إنَّ        

كام فرح به أعداء ، اإلسالم  أعداءُ  به َح رِ فَ  األمر الذي ( دود هزليةر ورُ وتقاطع وتدابُ 

، كام قد  لفخالفة ملنهج السَّ ـُامل الكثرية األحزابوامعات اجلكام فرحت هبا ، نة السُّ 

 ُص لُ َخي  يتسبَّب يف ُبعد الشباب عن طلب الِعْلم ، ؛ بل ربَّام انتكاسهم عن االستقامة )

عند  ام هيوإنَّ  ، ةـحقيقيَّ  اأسبابً  تكون بل قد ال ؛ باب واهيةٌ أكثر تلك األس إىل أنَّ 

نيت عىل أمور خيالية ربام بُ  بل؛  ستند رشعيٍّ عىل أي مُ  تقومُ  أسباب ومهية ال : حقيقالتَّ 

  : منها بعضٍ  إىل  أشريُ يلِّ لع، وهلا يف واقع األمر  وجود لة التخيَّ هنية مُ ذِ 

  

ل السَّ  أو رضُب ،  ها ببعضنة بعضنصوص الكتاب والسُّ  رضُب ) ١ بعضها  لفأقوا

 وهذا جهٌل ، واحدة السأ�ة امللف يف األقوال التي قاهلا السَّ  عِ َمجْ  وعدمُ  ، ببعض

  .لف بل وببعض أقوال السَّ  ؛ نةابه من القرآن والسُّ تَش ـُم واملحكَ ـُبامل

َل مع ومل َجي ، عينة لف يف مسأ�ة مُ عن بعض السَّ  نقلٍ  أحدهم إىل دُ عمَ حيث يَ  لف السَّ  أقوا

، نا وهناك هُ  نْ  مِ قوًال نقل نُ فيَ )  عنك أشياءُ  وغابْت  اَذَكرَت شيئً  ( هم يف هذه املسأ�ةكلِّ 

بمنهج  طْ وهو مل ُحيِ  ! لفيةالسَّ  منَ  أو أخرجهُ  قهُ فسَّ  أو عهُ دَّ بَ  امبَّ فرُ ؛  ها عىل أخيهقَ ويطبِّ 

َل يَ  ومل ، لف يف املسأ�ةالسَّ    .لف بقية السَّ  نْ مِ الف فيها من ُخي  ذكر أقوا
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رنا منه رسوُل منه  ▐ رنا اهللاُ حذَّ  قدوهذا املنهج  ؛  ♀اهللا  كام حذَّ

نة واجلامعة ينظرونَ  مل  اهللاَ  ألنَّ ؛ موع أعامهلم لف وَجم موع أقوال السَّ إىل َجم  فأهُل السُّ

  .ة مة ملجموع األمَّ ْص العِ  ام جعَل وإنَّ ... ثنني ال وال،  منهم بعينه مة لواحدْص جيعل العِ 

  )١(» موَهن لُ يَ  الذين مَّ ثُ  ، موَهن لُ يَ  الذينَ  ثمَّ  ، رينقَ :  الناس خري «: يقول  ☺ النبيُّ ف

  . يف أفرادها ال،  ةمَّ يف جمموع األُ طلقة ـُامل ةاخلرييَّ  فجعَل 

تي أجارَ  قد اهللاَ  إنَّ ♀ : «  قال رسول اهللا    )٢(» ضاللة عىل جتتمعَ  أن من أمَّ

 نْ مَ  ُل ضلِّ ويُ ، عليه  اَس النَّ  مَل أن َحي  فيحاول ؛ قوًال  فيجدُ  ؛ نياِمل تعـُامل فقد يأيت بعُض 

  ! فلَ ة أقوال السَّ به بقيَّ  ولو رضَب  ، خالفه

 لُس بعد الرُّ  مة ألحدٍ ْص العِ  اهللاُ  ومل جيعلِ  ، الموالسَّ  الةُ مة لأل�بياء عليهم الصَّ ْص العِ  فإنَّ 

 ويرتكُ  ، أو اثنني واحدٍ  تقرير قولٍ إىل  البعض يذهُب  فكونُ ؛  عليهم الصالة والسالم

ل العلامءبقيَّ    . شاهباتتَ للمُ  باعٌ واتِّ ، حكامت للمُ  تركٌ  فهذا : ة أقوا

  

 نة وماالكتاب والسُّ  ِي دْ ـَهل ٍف الِ ُخم  - عاملأو التَّ يف العقيدة أو املنهج  -بقول  احتجَّ  منْ ف

نه بِ إخو نْ مِ  ام عىل أحدٍ كْ ُح  وأصدرَ  ة ،األمَّ  عليه سلُف  أمجعَ   فإنَّ : ناًء عىل هذا القول ا

  :  ▐اهللا قال  وقد، تشابه ـُباع املتِّ ا نْ ه مِ بل إنَّ ؛  ومردودٌ  ه مرفوٌض قولَ 

[ u v w x y z { |  } ~ � ¡ £¢ Z  ]٧:  آل عمران [  

  

                                         
 . ) عن عبد اهللا بن مسعود ٢٥٣٣ؓ) ومسلم (٢٦٥٢متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

 )١٣٣١، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( ◙شعري ) عن أيب مالك األ٨٢أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة () ٢
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يف  وقد صحَّ  ، لفصوص أو من أقوال السَّ النُّ تشابه من مُ  عىل كلِّ  واآلية تنسحُب 

 فأو�َك  منه : تشابه ما يتَّبعونَ  الذينَ  مُ رأ�تُ  إذا « : قال ♀النبي  أنَّ احلديث 

ى الذينَ    )١(» مروهُ فاحذَ  اُهللا ؛ َسمَّ

  

  فريطالتَّ  وألامء باإلفراط ت العُ ع زالَّ تتبُّ ) ٢

  

                     اإمَّ  ، والوقوع يف بعض األقوال،  وتبنِّيها التبتلك الزَّ باألخذ :  اإلفراطُ 

أو نحو ذلك  ..هرة أجل الشُّ  نْ أو مِ ، عرف قاعدة خالف تُ  أو بسبب ، بعصُّ بسبب التَّ 

  .من األسباب 

  . لةالزَّ حذير منه بسبب تلك والتَّ ، ه ِص نقُّ وتَ ، ذلك العامل  نْ مِ  يُل هو النَّ :   ُفريطالتَّ و

  . ميمٌ ذَ  َطَرَيف األمور الوكِ 

( كام  هذه املسأ�ة الح يفالصَّ لف السَّ  َك أن يسلكوا مسلَ   : ملْ الب العِ عىل طُ  فالواجُب 

 وهمنزلُ ويُ ، فظوا كرامتهم وَحي ، روهم وقِّ وهم ويُ لُّ وُجي ، لامء رتموا العُ بأن َحي  يف غريها )

  .ت الَّ الزَّ  م بعُض منهُ  وإن صدرْت ، منازهلم 

  

 ِف لطُّ التَّ  معَ ، داهنة واربة أو مُ ون مُ دُ  ، عيليل الرشَّ ون اخلطأ بالدَّ يردُّ :  قابلـُوبامل

  .البعض  عليه َب أَ تم الذي دَ والشَّ  بِّ عد عن السَّ واحلكمة والبُ 

                                         
 . ▲) واللفظ له ، عن عائشة ٢٦٦٥) ومسلم (٤٥٤٧متفق عليه : أخرجه البخاري ( ) ١
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 نْ مِ  طَّ َحي أو ، معته ه ُس شوِّ أو يُ  ، ى منهليتشفَّ ؛ م لْ ة العامل أو طالب العِ بزلَّ  يفرُح  حيُث 

؛  ليلالدَّ  وخالَف  واُب ه الصَّ بَ ــام جانَ بَّ ورُ ، فيها  ئخط يف مسأ�ة فيُ املِ العَ  تهدُ فقد َجي ؛ ره دْ قَ 

  .أجلها  نْ مِ ر منه ذَّ ُحي  وال ، ةلَّ يف هذه الزَّ  عُ بَ ــتَّ ال يُ ف

 أقوال وإهدار املعصوم تابعةمُ  جتريد بني الفرُق  ‹:  قال العالمُة ابن القيم ؒ

 اكائنً  هُ رأ�َ  وال أحدٍ  قوَل  به جاء ما عىل متقدِّ  ال أن:  املـُتابعة ريدَ َجت  أن:  وإلغائها العلامء

             ؛ اثانيً  معناه يف نظرَت  لك صحَّ  فإذا؛  أوًال  احلديث ةصحَّ  يف نظرتَ  بل؛  كان نمَ 

 فَق تتَّ  أن اهللاِ  عاذَ ومَ ،  املغرب املرشق بنيَ  نْ مَ  خالفك ولو عنه ْل تعدِ  مل ، لك تبنيَّ  فإذا

 هُ تعلمْ  مل ولو،  به قال نْ مَ  ةاألمَّ  يف يكونَ  أن بدَّ  ال بل؛  هانبيُّ  به جاء ما الفةُخم  عىل ةُ األمَّ 

 إىل ذهبا بل؛  ♀ هورسولِ  اهللا عىل ةً جَّ ُح  به بالقائل َك جهلَ  جتعل فال

 حفظ مع،  هذا إليك يصْل  مل ولكن اقطعً  قائٌل  به قال قد هأ�َّ  واعلم ، فضعُ تَ  وال النصِّ 

 ينالدِّ  حفظ يف واجتهادهم وأمانتهم متهمرْ ُح  واعتقاد،  ومواالهتم لامءالعُ  مراتب

 إهدارُ  هذا وجبيُ  ال ولكن،  واملغفرة واألجرين األجر بني ئرونَ دا مفهُ ،  وضبطه

 كذلك كان فإنْ !  منك هبا مَ علَ أ ه�َّ أ بهةِ بُش  عليها منهم الواحد قول وتقديم،  صوصالنُّ 

 أقوال َض رَ عَ  نْ فمَ  ؟ اصادقً  نَت كُ  إنْ  هقتَ وافَ  فهالَّ ؛  منك به أعلمُ  النصِّ  إىل ذهب نْ فمَ 

هلم درُهي  مل،  صَّ النَّ  خالَف  ما نهامِ  وخالَف ،  هبا ووزهنا،  صوصالنُّ  عىل العلامء ،  أقوا

 امتثَل  نمَ  احق�  بعهمفمتَّ ؛  بذلك روامَ أَ  هملَّ كُ  مفإهنَّ ؛  هبم اقتدى بل؛  جانبهم هيضم ومل

 نْ مِ  أسهُل  بخالفه صُّ النَّ  جاء الذي القول يف همفخالفُ !  خالفهم نمَ  ال،  به وا أوَص  ما

هلم عىل صِّ النَّ  تقديم نْ مِ  إليها وا عَ ودَ  مرواأَ  التي يةلِّ الكُ  القاعدة يف فتهمالَ ُخم    . أقوا
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ُ  ناهُ  نْ ومِ   واالستضاءةَ  همهبفَ  ةَ االستعانَ  وبنيَ  قال ما كلِّ  يف العامل تقليد بني الفرُق  يتبنيَّ

؛  والسنة بالكتا من لدليله طلٍب  وال،  فيه نظر غري نْ مِ  هُ قولَ  ذُ يأُخ  لفاألوَّ ؛  مهلْ عِ  بنور

 نْ مَ  بخالف ؛ اتقليدً  َي مِّ ُس  ولذلك،  به هُ دُ قلِّ يُ  قهنُ عُ  يف يهلقِ يُ  الذي كاحلبل ذلك جيعُل  بل

 وسالمه اهللا صلوات الرسول إىل الوصول يف مهلْ عِ  بنور واستضاءَ ،   بفهمه استعانَ 

 عن اللتهبدِ  استغنى إليه وصَل  فإذا ؛ لاألوَّ  ليلالدَّ  إىل ليلالدَّ  بمنزلة جيعلهم هفإنَّ ؛  عليه

 الستدالله َق بْ يَ  مل شاهدها إذا هفإنَّ  بلةالقِ  عىل جمبالنَّ  استدلَّ  نْ فمَ ؛  بغريه االستدالل

 رسول ةُ نَّ ُس  له استبانْت  نْ مَ  أنَّ  عىل اُس النَّ  عَ مجَ : أ  ؒ افعيالشَّ  قال!  معنى جمبالنَّ 

  )١(› أحد لقول هادعَ يَ  أن له يكنْ  مل اهللا

 زيمةوابن ُخ  حجرووي وابن مع النَّ  نَّةالسُّ  أهلِ  لامءإىل تعامل عُ  - ك اهللا رعا يا -  روانظُ 

به العلامء بإمام األئمة             ىحتَّ  ، وتأويالٌت  عنده أخطاءٌ  ن وقعْت ممَّ ، وغريهم الذي لقَّ

 فيه هذه أن تنغمرَ  ا رجونَ  ما ةنَّ دمة السُّ م وِخ لْ لكن له من اجلهود يف العِ  ؛ العقيدةيف 

د ناقل . ُت الَّ والزَّ  اُت نَ ـَاهل   ؛ التي قد يكون فيها ُجمرَّ

م عىل لْ الب العِ طُ  ونَ ثُّ وَحي ، مهم لْ من عِ  وينهلونَ ، بهم تُ من كُ  ستفيدونَ نا يَ ؤلامعُ  فام زاَل 

فيها  احلقِّ  وبيان، ت الَّ والزَّ  األخطاءنبيه عىل تلك التَّ  معَ ، ب تُ تلك الكُ  نْ اإلفادة مِ 

هتم فَ ع هَ وعدم تتبُّ ، لامء ر للعُ ذْ العُ والتامس  ، بدليله ، وانظر تعليقات فضيلة الشيخ  وا

ل فتح الباري . ♫عبد العزيز ابن باز    عىل أوَّ

                                         
 )٢٦٤( ) الروح١
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سمعُت  ‹قال : أ�ه عن أيب موسى املديني  شيخ اإلسالم ؒ ومن ذلك ما نقله

م السُّ  ا ورة ،  حديث يف زيمةُخ  بن دمَّ ُحم  أخطأنة األصبهاين يقول : قوَّ  طعنُ يُ  والالصُّ

  . بفحْس  هذا عنه ؤخذيُ  ال بل؛  بذلك عليه

  

 اإلمام ذلك كَ رِ تُ  فإذا ؛ ةٌ زلَّ  وله وإالَّ  مامإِ  نْ مِ  قلَّ  هأ�َّ إىل  بذلَك  أشارقال أ�و موسى : 

  )١(› لفعَ يُ  أن ينبغي ال وهذا ! ةاألئمَّ  نَ مِ  كثريٌ  ركتُ  = تهزلَّ  ألجل

  

 العلامء بني َجيري ما َحيملوا  أن الشباب ؤالءه عىل إنَّ  ‹ :  ؒ عثيمني ابن الشيخ قالو

     فيه ، أخطأوا فيام روهمَيعذُ  وأنْ  االجتهاد ، وعىل النِّية ، ُحْسن عىل االختالف من

 نَ مِ  أو ، منهم اخلطأ هل هلم ينوا خطأ ؛ ليبِّ  أ�ه َيعتقدون فيام معهم موا يتكلَّ  أن مانع وال

 بعدَ  مَّ ثُ  ، خطأٌ  العاملِ  قوَل  أنَّ  رتصوَّ يَ  اأحيانً  سانَ اإلن ألنَّ  ؟ أخطؤوا مإهنَّ  قالوا  الذين

ُ  ناقشةـُامل بَ  له يتبنيَّ  ، اءٌ خطَّ  آدم بني كلُّ  «:  ♥ قال،  بٌرش  واإلنسان ، هُ صوا

؛  اسالنَّ  بني هاشيعَ ليُ  ؛ وخطئه العاملِ  ةبزلَّ  فرَح يَ  أن اأمَّ  )٢(» وابونالتَّ  ائنياخلطَّ  وخريُ 

  )٣(›ف لَ السَّ  طريق من ليَس  هذا نَّ إفرقة : الفُ  ُل فتحُص 

  

                                         
 )٤١١-٤١٠( ان تلبيس اجلهميةبي) ١

 ◙وغريهم عن أ�س بن مالك ) ٤٢٥١(يف سننه  ابن ماجه) و٢٤٩٩) والرتمذي يف جامعه (٧٦١٧احلاكم يف مستدركه ( أخرجه) ٢

 )٤٥١٥وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (

 دار الثريا . –) طبعة : دار الوطن ٢٦/٩١جمموع فتاوى ورسائل الشيخ () ٣
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  : تانهَ جِ  له لامءالعُ أ طَ وَخ  مهَ وَ  من العلم طالب موقف ‹:   ؒ -  اأ�ًض  - وقال

 ولو - إنسان مهَ وَ  عىل رَ عثَ  من عىل جيُب  ، واجٌب  أمرٌ  وهذا:  اخلطأ تصحيُح :  األوىل

 أمرٌ  احلقِّ  بيان ألنَّ  ؛ أاخلط هذا وعىل مهَ الوَ  هذا عىل هنبِّ يُ  أن - لامءالعُ  أكرب من كان

 احلقِّ  احرتام ألن ؛ بالباطل قال من الحرتام احلقُّ  يضيعَ  أن مكنيُ  كوتوبالسُّ  ، واجٌب 

  . باملراعاة أوىل

 دٍ إنسان حاِس  نْ مِ  وهذه تقعُ ،  بيان احلقِّ  ال ، عايبهد بذلك بيان مَ قِص ن يَ أ الوجه الثاين :

  . فينرشه بني الناس ؛ ما أو خطأ لشخص ايفً  ضعقوًال  أن جيدَ  ىوالعياذ باهللا يتمنَّ 

 َق فِّ وُ  = احلقَّ  هُ ومن كان قصدُ  ، احلقِّ  إظهارُ  : البيان منَ  كَ قصدُ  أن يكونَ  املهمُّ  ...

 ع اهللاُ تتبَّ  : ع عورة أخيهتتبَّ  نْ مَ  « فإنَّ ؛ اس النَّ  يوَب عُ  رَ ظهِ يُ  أنْ  هُ صدُ كان قَ  ا منأمَّ  ، بولهلقَ 

 : م عاملِ هَ عىل وَ  فإذا عثرَت  » ولو يف جوف بيته فضحهُ  : عورته هللاُ ا عومن تتبَّ ،  عورتهُ 

لامء املشهود هلم ام إذا كان من العُ يَ ِس  ال ، عنه بَّ ذُ تَ  وأنْ  ،  عنه ومَ اللَّ  حاول أن تدفعَ 

  )١(›ة األمَّ  صحواخلري ونُ  بالعدالة

  

  . ى عليها اخلناِرص ثنَ رير تُ حالنِّ من هذا العامل  رٌ رَ بل هي دُ  ؛ زيدعليه من مَ  ما وهذا كالمٌ 

املشايخ  بنيَ  ةتنالفِ  وزرعَ ، لامء أعراض العُ  انتهاكَ  هُ له نفُس  ُل سوِّ تُ  نْ مَ  كلُّ  ق اهللاَ  فليتِّ أَال 

  .ه خطأ أ�َّ  مُ توهَّ يُ  ت واألخطاء أو ماالَّ واستغالل بعض الزَّ ، م لْ الب العِ وطُ 

                                         
  ) باختصار٢٢١-٢٦/٢١٩جمموع فتاوى ورسائل الشيخ () ١

، وصححه األلباين يف  ¶عمر ) وغريمها عن ابن ٢٠٣٢) والرتمذي يف سننه (٥٧٦٣واحلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه (

 )٢٣٣٩صحيح الرتغيب والرتهيب (
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ِّ ا لغالقً مِ ، للخري  افتاًح م مِ لْ العِ  طالَب  يا نْ فكُ  ِّ  افتاًح تكن مِ  وال ، لرشَّ ري للخَ  اغالقً مِ  للرشِّ

م شويه ا عليهم بالتَّ يً ــتجنِّ ومُ  ، ملْ لامء وطالب العِ العُ  ا يف أعراضوالغً  أو املبالغة أو اإللزا

  ...البرت  زم أولْ يَ  بام ال

 النَّاس ِمنَ  إنَّ  «:  ♀قال : قال رسول اهللا  ◙عن أ�س بن مالك 

ِّ ، َق َمغالي للَخري مفاتيَح  ِّ  مفاتيَح  النَّاس ِمنَ  وإنَّ  للرشَّ  نْ ـَ مل فُطوَبى َمغاليَق للخري ، للرشَّ

ِّ  مفاتيَح  اهللاُ  جعَل  نْ ـَ مل وويٌل  ، يديه عىل اخلري مفاتيَح  اهللاُ  َل عَ َج    )١(» يديه عىل الرشَّ
  

دويس ؒ قال احلافظ الذهبي ؒ ين قتادة بن ِدعامة السَّ   يف ترمجة كبري املفرسِّ

به رثُ كَ  إذا ملْ العِ  ةأئمَّ  نْ مِ  الكبريَ  إنَّ  «:  ما وقَع فيه وزلَّ عىل اعتذر له  بعد أن  ، صوا

 .. باعهواتِّ  وورعه هُ صالُح  َف رِ وعُ  ، هُ ذكاؤُ  وظهَر  ، مهلْ عِ  سعَ واتَّ  ، للحقِّ  يهحترِّ  مَ لِ وعُ 

 بدعته يف به نقتدي وال ، نعم .. حماسنه وننسى طرحهونَ  هُ لُ ضلِّ نُ  وال ، زلله له رغفَ يُ 

  )٢(› ذلك من وبةالتَّ  له ونرجو ، وخطئه
  

 اأ�َّ  ولو ‹:  َوزي ؒرْ تاب عن اإلمام حممد بن نرص املـَيف رفع العِ  –أ�ًضا –وقال 

 ، عناهوبدَّ  ، عليه مناقُ  ، له امغفورً  خطأً  املسائل آحاد يف اجتهاده يف إمامٌ  أخطأ امكلَّ 

 هو واهللا ، منهام أكرب هو من وال ، مندة ابن الو ، نرص ابن ال معنا مَ لِ َس  �ا .. وهجرناه

محنيالرَّ  أرحم وهو ، احلقِّ  إىل اخللق هادي   )٣(› اظةظَ والفَ  اهلوى من باهللا فنعوذ ، ا

                                         
نه األلباين ٩٦٨ؒ) وابن املبارك يف الزهد (٦٨٧) والبيهقي يف شعب اإليامن (٢٣٧أخرجه ابن ماجه يف سننه () ١                 ) وحسَّ

  )١٣٣٢يف السلسلة الصحيحة (

 )٥/٢٧١السري () ٢

 )١٤/٤٠السري () ٣
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 وحيدالتَّ  يف وكتابه ‹:  يف ترمجة إمام األئمة ابن خزيمة ؒ  ؒ –أ�ًضا  –وقال 

     ، فاتالصِّ  بعَض  لتأوَّ  نْ مَ  رعذَ يُ لْ فَ ؛  ورةالصُّ  حديث ذلك يف َل تأوَّ  وقد ، كبري دلَّ ُجم 

 اهللا إىل ذلك ملْ عِ  وا ُض وفوَّ  ، وا فُّ وكَ  آمنوا  بل ؛ أويلالتَّ  يف وا خاُض  فام ؛ فلَ السَّ  اوأمَّ 

 – احلقِّ  باعالتِّ  يهوتوخِّ  ، إيامنه ةحَّ ِص  عَ مَ  - اجتهاده يف أخطأ نْ مَ  كلَّ  أنَّ  ولو ، ورسوله

  )١(› وكرمه هبمنِّ  اجلميع اهللاُ  رحم ، معنا ةاألئمَّ  نْ مِ  مُ يسلَ  نْ مَ  لقلَّ  .. عناهوبدَّ  ، أهدرناه

  

  : األشخاص وتقديُس  واملغمورينر األصاغر عامل وتصدُّ التَّ ) ٣

  

ُيصيُب بعَض ِضعاِف اإليامن ؛ فيجعُلهم َهيرفون بام ال َيعِرفون ،  قلبٌي  مرٌض : التَّعاُمل 

عىل اهللاِ بغري ِعْلم ، وَيلَبسوَن لباس الُعلامء ويتكلَّموَن فيام ال ُحيِسنون ، ويقولوَن 

  .األخيار ، وهم بعيدوَن كلَّ الُبعد عن منهج أو�ك األطهار 

  

روَن للفتوى يف مسائل كبرية كان ُجيمع و           كِباُر املـُهاجرين واأل�صار ،  ألمثاهلايتصدَّ

ائَل يمرُّ عىل مائٍة وعرشين صحابي�ا كلُّ             ،  )٢(عن الفتوى ونَ عتذرُ هم يَ حتَّى إنَّ السَّ

µ   ]  للِعْلم ، ولكن خوًفا من اهللا  ال كِتامًنا  ́  ³  ²  ±  °  ¯Z  ]٢٨:  فاطر  [

للوَخ  مس يفممَّا كانت واخلـََطل ؛ فال يتكلَّموَن إالَّ فيام ُيتِقنوَن  شية الزَّ ته كالشَّ       أدلَّ

  عة النَّهار .رائ

                                         
 )١٤/٣٧٦السري () ١

 عرشين أدركت ‹:  قال ، ليىل أيب بن الرمحن عن عبد) ٢٢٠١يف جامع بيان العلم وفضله ( ♫) أخرج ذلك احلافظ ابن عبد الرب ٢

  › كفاه أخاه أن ودَّ  إال حديثا ثدِّ ُحي  وال،  كفاه أخاه أن ودَّ  إال يشء عن سأليُ  رجل منهم ما ، ☺ حممد أصحاب من األ�صار من ومائة
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Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    ] يقول :  تبارك وتعاىل واهللاُ 

  Ñ  Ð          Ï  ÎZ  ]ء V   U   T  S  R    Q  P    ] وقال تعاىل :  ] ٣٦:  اإلرسا

  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W

  l     k  jZ  ]ف   ] ٣٣:  األعرا

يق  –يا رعاَك اهللا  –وانظر  دِّ عندما ُسئل عن اآلبِّ يف  ◙إىل موقف أيب بكٍر الصِّ

 نيقلُّ تُ  أرض وأيُّ  ، نيظلُّ تُ  سامءٍ  أيُّ  ‹فقال :  ] ٣١:  عبس[  Â  ÁZ  ] قول اهللا تعاىل : 

  حتَّى َعرفوا تفسري ذلك من ِخالل لغة العرب . )١(› أعلم ال ما اهللا كتاب يف قلُت  إذا

ُدسمن توريِث اجلدَّ  ◙وكذا موقفه  ، وغريه من املواقف التي تدلُّ عىل  )٢(ة السُّ

حابة والتَّابعني . هُ اهللا ... ومثلُ  نَ ع واخلوف مِ رَ الوَ    سائر الصَّ

ني  وِمن أسباب التَّعاملُ  ياء ، واجلهل بِدْين اهللا احلقِّ ، ووجود ُمنَدسِّ : حبُّ الظُّهور ، والرِّ

َلفيني ، وق َلفية بني صفوف السَّ عون السَّ ني مع جهلهم يدَّ د َيثُِق البعُض هبؤالء املـُندسِّ

بانني ... حتَّى لقد ِقيل عن أحد  وِقلَّة بِضاعتهم يف العلم ، وُبعدهم عن العلامء الرَّ

  املـُتعاِملني : إنَّ شهادته بشهادة مائة رجل !

  . فتعوُذ باهللا من الِفتن ما ظهر منها وما َبَطن ، ونعوُذ باهللا من احلـَور بعد الَكور

ُربوز للالِعْلم ، ِمْن رائٍم  ِب ئِ َال نِزاال يف َح فكم رأ�نا  ‹:  قال الشيخ بكر أ�و زيد ؒ

  قبَل أْن َينضج ، فراَش قبل أن َيربَي ، وتزبََّب قبل أن يتحَرصم ..

                                         
 ) ١/٢٦٤) والبغوي يف رشح السنة (٣٠١٠٧يب شيبة يف مسنده (أخرجه ابن أ) ١

) وصححه ووافقه ٧٩٧٨) واحلاكم يف مستدركه (٦٠٣١) وابن حبان يف صحيحه (٢١٠١) (٢١٠٠أخرجه الرتمذي يف سننه () ٢

  ›  مرسل صورته أن إال ، رجاله لثقة صحيح وإسناده ‹) : ١٨٠-٣/١٧٩يف التلخيص احلبري ( الذهبي ، وقال احلافظ ابن حجر ؒ
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ؤثر عن اإلمام عيل بن ة ! ويُ فيَّ حَ الصَّ  يُُّخ ة ! وقيل : ِمَن الَبلِيَّة تشلَّ َز مَ  وقد قيل : البدايةُ 

  )١(›ون ! ، كثَّرها اجلاهلُ  قطةٌ م نُ لْ العِ  ‹قوله :  ◙أيب طالب 

ًال نفيسًة لبعض العلامء  ونقل الشيخ بكر ؒ    ، نختاُر منها : يف هذا البابأقوا

  )٢(› االختالف سقطَ  معلَ يَ  ال نْ مَ  سكَت  لو ‹:  قال ابن عبد الربَّ ؒ

افعي ؒ  حيث من إال يقولوا  ال أن نيالعاملَ  عىل فالواجُب  ‹:  وقال اإلماُم الشَّ

 اإلمساكُ  لكانَ  ؛ منه فيه متكلَّ  ما بعض عن أمسَك  لو َمن ملْ العِ  يف متكلَّ  وقد،  علموا 

  )٣(› اهللا شاء إن له المةالسَّ  نَ مِ  وأقرَب  ، به أوىل

  

  يف نونيَّته : وقال ابن القيم ؒ
  

ــــُمم  دُ ــــعـــــــب وإينِّ  ذاــــ� ـــــحــــتــ ــــب نــ ـــأض ذوو مُ هُ ـــــــلُّ ــــوك ةــــــعـــب    أرــــ ـــــ ـــــــ   انِ ــــغَ ـــ

ــــــغ ظٌ ــــــف ــــال مَ ــخـــَض    مٌ لِ ــــعمَ ـــتــــُ م ٌل ـــ�ـــج ظٌ ـــيـــلـ   األردانِ  واسعَ  ةــاممعِ ــ

ــــلَ ـــَص     وذُ  لـــهـــباجل عٌ لِّ ــضـــتــمُ  ٌق ـــهــيـــفـــتـــمُ    رفانِ العِ  نَ مِ  ٍح ــــلَ ــــَج  وذو عٍ ــ

ــــــمِ  زاٌج     هُ وإنَّ  لومالعُ  يف ضاعةَ البِ  ىزَج ـــمُ  ــــاإلهي نَ ـــ ــــواهل امــــ ـــــ ــــيذَ ـَــ   انِ ـــــ

ــــكـــشــــي ــــاأل� ةـــكايــِش ــك هِ ـــلِ ـــهـــج نْ ـــــمِ     ًام تظلُّ  وَق ــــقــــاحل اهللاِ  إىل وــ ــ   نِ داــ

ــــق عىل ذاك ُل ــــيــوُحي     ىرَ الوَ  فتييُ  ببٍّ طَ تَ مُ  جاهلٍ  نْ ـمِ    انِ ـــمحالرَّ  اـَض ـَ

  

                                         
) ويف ٢/٦٥١) واألمري الصنعاين يف سبل السالم (٢٠/١٥٣ذكره مرتىض الزبيدي يف تاج العروس ( ◙) وأ�ر عيل ٧التعامل () ١

 )١٣٢إرشاد النقاد (

 )٩٩٩جامع بيان العلم وفضله () ٢

 )٣٤الرسالة () ٣
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  )١(› العجائب هبذه أ�ى هِ نِّ فَ  غري يف املرءُ  متكلَّ  إذا ‹:  وقال احلافظ ابن حجر ؒ

 رثُ كَ  إذا:  مثٌل  رضبيُ  قد أوليَس  : ‹ فقال ثنياملحدِّ  كثرة   ؒ الثوري سفيانل رَ كِ وذُ 

  )٢(›؟!  فينةالسَّ  قترِ غَ  حونَ املالَّ 

 غري نْ مِ  موهُ  فيها ءَال َخ الدُّ  نَ مِ  أرضَّ  هاوأهلِ  لومالعُ  عىل ةَ آفَ  ال ‹ :  ؒ حزم ابن وقال

  )٣(› حونصلِ يُ  مأهنَّ  رونَ قدِّ ويُ  دونفِس ويُ  ، علمونيَ  مأهنَّ  ونَ ويظنُّ  هلونَ َجي  مفإهنَّ  ؛ أهلها

  

ل    ـُتشبِّع بام مل ُيعَط ، وما جاَء فيه من وعيد :حديث امل –بارك اهللا فيك  –وتأمَّ

 إنْ  ناٌح ُج  عيلَّ  فهل ، ةً َرضَّ  يل إن ! اهللا رسول يا:  قالت امرأة أن ▲ أسامء عنف

  عطيني؟يُ  الذي غري زوجي نْ مِ  عُت تشبَّ 

  )٤(» ُزْور ثَوَيب  بسَال ُيْعَط كَ  مل بام املـُتشبِّعُ  : « ♀ اهللا رسوُل  فقال

  

نوب ، كام أن ُهناك أس باًبا ُأخرى غري ما ُذكَِر ، من أعظمها : الوقوع يف املعايص والذُّ

  واتِّباع اهلوى ، وُخمالفة النُّصوص اآلمرة بالنَّصيحة لكلِّ ُمسلم . 

  

                                         
 )٣/٥٨٤فتح الباري () ١

 )١/٥٦٠( مهرمزيللرا  والواعي الراوي بني الفاصل ثاملحدِّ ) ٢

 )٢٣( النفوس مداواة يف والسري األخالق) ٣

  . )٢١٣٠) ومسلم (٥٢١٩متفق عليه : أخرجه البخاري () ٤

 بصفات يتصف أ�ه فأما ؛ هُ عطَ يُ  مل ليشء كذا عطيتأُ  يقول الذي هو : عطَ يُ  مل بام عاملتشبِّ  إن  ‹) : ١/٢٤٧قال ابن منظور يف لسان العرب (

 أحدمها:  كذبني بني مجع قد القول هبذا فيكون ؛ به هخصَّ  بيشء وصله الناس بعض أن ريديُ  أو ، إياها منحه تعاىل اهللا أن ريديُ  ، فيه ليست

 ›، وهو اُهللا ، أو الناس  عطيـُامل عىل الكذب واآلخر ، يأخذه مل ما أخذه أو ، فيه ليس بام اتصافه
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  : اهرةالظَّ عالج هذه نُ  كيَف  : اثانيً 
  

ع دْ إىل رأب الصَّ ريق والطَّ ... ناحر واهلجر دابر والتَّ قاطع والتَّ شكلة التَّ الج مُ عِ  إنَّ         

،  دنا للحقِّ جترَّ  متى ▐ اهللا بحمد يسورٌ أصحاب املنهج الواحد مَ  بني

أن نذكر بعض  نُ مكِ ويُ  ، نا هللا تبارك وتعاىلاتُ يَّ نِ  ْت َص لُ وَخ  هوى النَّفس ،صنا من وختلَّ 

  : اآليت حوالنَّ  عىل املثال ال احلرص وسائل العالج عىل سبيل
  

 أعظم األمور التي نْ مِ  فإنَّ  ؛ ةم خاصَّ لْ العِ  ة وطلبةَ عامَّ  ؤمننيَ ـُ بني امل واصُل التَّ  : أوًال 

 لفينينة السَّ عاون بني أهل السُّ احم والتَّ واصل والرتَّ هو التَّ :  اهرةالظَّ ج هبا هذه عالَ تُ 

حد   حسن البدر حفظه اهللا رسالةـُامل ف شيخنا الشيخ عبدوقد أ�َّ ، أصحاب املنهج الوا

ومرة أخرى  ‹: وبعد فرتة كتب رسالة أخرى  › نةنة بأهل السُّ السُّ  هَل أ افقً رِ  ‹:  بعنوان

 قد كتب العزيز بن باز ؒ وكان شيخنا الشيخ عبد › نةنة بأهل السُّ السُّ  أهَل  افقً رِ 

 منهج ائرين عىلحيحة السَّ فيني أصحاب العقيدة الصَّ لَ عاة السَّ رسالة مجيلة لتوجيه الدُّ 

  . الحلف الصَّ السَّ 

ملشاخينا  وجيهاتمن هذه التَّ  هدتُّ فاست وما، نة دي الكتاب والسُّ ا من هَ وانطالقً 

ا عىل شفاقً إو، تهم سلمني وعامَّ ـُة املهللا ولكتابه ولرسوله وألئمَّ  ونصيحةً األفاضل 

عىل  لفرصةا لفويتً وتَ ، ع دْ ا للصَّ ورأ�ً  ، قفرُّ م والتَّ رشذُ هذا التَّ  نْ عاة مِ م والدُّ لْ الب العِ طُ 

يف  رَ ظَ م النَّ لْ العِ  الِب وطُ  املشايِخ بعض  عيدَ أن يُ   أقرتُح فإينِّ ... ر كِ يف ا�اء العَ  من يصطادُ 

 َك مسلَ  ويسلكوا  يتواصلوا  بأن وذلَك ،  أخطاء من بعضهم نْ �ا َحيصل مِ  عاجلةـُامل طريقة

حة قبل صيبالنَّ  والبدءَ  ، يف ذلَك  واالجتهاد  - تأخرينـُوامل تقدمنيـُامل - ومشاخينا لامئناعُ 
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احلافظ ابن  كتاَب  نٍ قرأ بتمعُّ نول،  دِّ إىل الرَّ  ف واحلكمة إذا احتاج األمرلطُّ التَّ  معَ  دِّ الرَّ 

ٍة ،  › عيريصيحة والتَّ بني النَّ  ُق رْ الفَ  ‹ :  ؒ رجب ؛ إذ اشتمَل الكتاُب عىل أموٍر ُمهمَّ

نه .   جيُب عىل طالب الِعْلم أْن ُيراعيها يف ُنصحه إلخوا

ين األلباين د نارص الدِّ مَّ يخ ُحم يخان الفاضالن والعا�ان اجلليالن الشَّ لشَّ ا َب وقد َرضَ 

سامح واالحرتام بني العلامء عىل يف التَّ  األمثال أروعَ  ↓ وجيرييخ محود التُّ والشَّ 

 يُل واحد منهام ُحي  هام عند االلتقاء صار كلُّ لكنَّ  ، مسائل ةِ دَّ يف عِ ة قويَّ ما بينهام من ردود 

ادقة التي جتمع بينهام ، ة الصَّ ـة واملحبَّ مع إظهار األخوَّ ، من أسئلة إىل أخيه رح ما طُ 

يام خيتلفان فيه من يخ األلباين فيخني عبد العزيز بن باز والشَّ ر بني الشَّ نفسه يتكرَّ  ُل ثَ ـَوامل

   ] ٩٠:  األ�عام[  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾Z  ] ة مسائل علميَّ 

وترامحوا فيام بينكم ، واجتهدوا يف إصالح ذات الـَبني ،  ، جهمبعوا منهواتَّ ، وا هبم فتأسَّ 

دْ  وَرْأِب  الحالصَّ َلف الصَّ   . ع ... عىل منهج السَّ

  فيام تقدم . ذلَك  نُت وقد بيَّ  ☺ نة رسولهنازعات إىل كتاب اهللا وُس ـُ امل دُّ رَ  : اثانيً 

 وذلك بدراسة ، اهللا تعاىلعوة إىل يف الدَّ الح ف الصَّ لَ عىل منهج السَّ  االعتامدُ  : اثالثً 

ا هم بعًض بعُض  رتمُ َحي  وكيف كانَ ،  ▐عوة إىل اهللا هم وأساليبهم يف الدَّ َري ِس 

 ، سقاط أخيهإ أو حياوُل ، لنفسه  ينتُرص  امنهم واحدً  سمعنا وما ، ابعًض  همبعُض  بُّ وُحي 

    ، ويوجهه أ قبل أن ينصحهر منه إذا أخطذِّ أو ُحي  ، ي منهشفِّ أجل التَّ  أو يبرت كالمه من

، أو يف مسأ�ة اجتهادية يسُع فيها معه يف وجهة نظر  د أن خيتلَف بمجرَّ  عليهفرتي أو يَ 

  .اخلالف كام اجتهد فيها َمْن َقبلنا 
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إىل اهللا عىل  عونَ دْ الذين يَ ؛ خلصني ـُامل عاةوالدُّ  ، صلَّ ـُوهذا هو سبيل املؤمنني اخل

؛ مة ووحدة الصف لِ الجتامع الكَ  الوحيدُ  ريقالطَّ هو  : معىل هدِهي  ْريَ السَّ  فإنَّ  ؛ بصرية

  .ارين بل وسعادة الدَّ 
  

  لونعدِ وبه يَ  باحلقِّ  قضونَ الذين يَ  نيَ انيِّ بَّ ء الرَّ لامإىل العُ  جوعُ الرُّ  : ارابعً 

ومل يرجع إليهم ،  مطريقه َب انَ َج  فمنْ  ؛ ىَج الدُّ  صابيُح اهلدى ومَ  م أعالمُ لامء هُ العُ  إنَّ 

 d e f g h ]:  ▐قال اهللا ،  لُّ ِض ويُ  لُّ ِض فإنه يَ ؛ وازل النَّ  يف

i  j k l m n po Z  ]٨٣:  النساء [  

  ] ٤٣:  النحل[  Z 0 /              . -  ,  + * ]:  ▐وقال 

  

 ... عاملوالتَّ اس عايل عىل النَّ ا التَّ أمَّ  )١(» اهللا هللا رفعهُ  تواضعَ  نْ مَ  « فإنَّ :  واضعُ التَّ  : اامًس خ

 ذلَك  بل إنَّ  ؛ وأضلَّ  م ضلَّ لْ العِ  أو طالُب  اعيةُ  الدَّ وإذا تكربَّ ،  ْرب الكِ  ُث ورِ ا يُ هذ فإنَّ 

 يومفيه  من ُيقىض َل أوَّ  أنَّ  ♀النبي  عن ثبَت ولذا  ، اإلخالَص  ُش دِ َخي 

َفهُ  به ؛ فأُِيتَ  الُقرآن ، ، وقرأ  وعلَّمهُ  الِعْلم تعلَّم ٌل ُج رَ  «:  القيامة : قال  فَعَرفها ، نَِعمه فعرَّ

 كذبَت ،: قال  الُقرآن ، فيَك  وقرأُت  وعلمته الِعْلم تعلمُت : قال  فيها ؟ عملَت  فام

 ُأِمرَ  ُثمَّ  قيل ، فقد قارئ ؛ هو: ليُقال  الُقرآن وقرأَت  عامل ،: ليُقاَل  الِعْلم تعلمَت  ولكنَك 

  )٢(» النَّار يف ُأ�قَي  حتَّى وجهه عىل فُسحَب  به

                                         
وغريهم ،   ) عن أيب هريرة ٨/٤٦ؓ، وأ�و نعيم يف احللية ( ◙) عن عمر ٨٣٠٧أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( )١

 )٢٣٢٨وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (

 . ) عن أيب هريرة ١٩٠٥ؓأخرجه مسلم يف صحيحه () ٢
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يف  بِّ انطالقا من احل ، ملْ املشايخ وطلبة العِ  ة بنيَ واملحبَّ  ةخوَّ األُ  أواِرصَ  غرُس  : اسادًس 

يامن اإل باطَ رِ  فإنِّ  ...واإليثار  ، يف اهللا ةعاداـُيف اهللا وامل ةواالـُوامل، اهللا والبغض يف اهللا 

  a b c ]:  ▐قال اهللا ،  باطرِ  من أيِّ  عظمُ أبني أهله 

d fe Z  ]وقال   ] ٧١:  التوبة▐  :[ ¬ ® ̄      Z   ]١٠:  احلجرات [   

  )١(» َحيقره وال َخيذله وال َيظلمه ال املـُسلم ، أخو املـُسلمُ  «:  ☺وقال رسول اهللا 

 ، هُ عتَ َضيْ  عليه املـُؤمن يكفُّ  أخو ، واملـُؤمنُ  املـُؤمن مرآةُ  املـُؤمنُ  «:  ♀وقال 

  )٢(» ورائه ِمنْ  وَحيوُطهُ 

نه ، المآلم يتأ�َّ هو الذي :  ؤمنُ ـُوامل  كان  هم عىل نفسه ولورَ ثِ ؤويُ  ، بآماهلم ويأمُل  إخوا

قعة يف معركة الريموك  ، ةبه خصاَص    :وتأمل معي هذه الوا

 يشءٌ  ومعي -يل عمٍّ  ابن أطلب الريموك يوم انطلقُت ‹  : العدوي ؒ حذيفة قال

 ؟ فأشار سقيكأ: له  فقلت به ، أ�ا فإذا سقيُتُه ؛ رَمٌق  به كان إن: أقول  وأ�ا -ا�اء  من

ي ابن إيلَّ  ؛ فأشار آه آه: يقول  برجل أ�ا ؛ فإذا نعم أن برأسه  هو فإذا إليه ؛ انطلق أن عمِّ

 فأشار آه ؛ آه: يقول  آخر فسمع نعم ؛ أن فأشار أسقيك ؟: ؛ فقلُت  العاص بن هشام

 .مات  قد هو فإذا هشام إىل فرجعُت . مات  قد هو فإذا فجئته إليه ؛ انطلق أن هشام

ي ابن إىل فرجعُت     )٣(›مات  قد هو فإذا عمِّ

                                         
 . ) عن أيب هريرة ٢٥٦٤ؓأخرجه مسلم يف صحيحه () ١

،  ◙) وغريهم عن أيب هريرة ٩٠بيهقي يف اآلداب () وال٤٩١٨) وأ�و داود يف سننه (٢٣٩أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( )٢

 )٩٢٦السلسلة الصحيحة ( وصححه األلباين يف

 ) طبعة : دار الكتب العلمية .١٨/٢٨تفسري القرطبي () ٣
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هم يف املؤمننيَ  َمَثُل  «:  ☺ قول رسول اهللاوهذا مبني عىل  دِّ  هموتعاُطفِ  هموتراُمحِ  َتوا

ى  بالسهر اجلسد سائر له َتَداعى ُعضو ، منه اشتكى ، إذا اجلسد َمَثُل    )١(»واحلـُمَّ

  ك أصابعه .بَّ وش )٢(» ابعًض  هُ بعُض  نيان يشدُّ للمؤمن كالبُ  املؤمنُ  «:  ☺وقوله 

نكم  ةنعاة السُّ دُ  هللا يااهللا اف عالج  ه أعظمفإنَّ ؛ يف تطبيق هذا املبدأ بينكم وبني إخوا

  . عوة إىل اهللا تعاىلوتوحيد اجلهود يف الدَّ ، واجتامع الكلمة ، إلزالة اإلحن 

 بعُضهم املؤمنني عباده فيها اهللاُ  جعل وقد ‹:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ؒ

  .ُمتعاطفني  ُمرتامحني ُمتنارصين وجعلهم إخوًة ، ، وجعلهم بعض أولياءُ 

 A ]:فقال  واالختالف ؛ االفرتاق عنِ  ، وهناُهم باالئتالف سبحانه وأمرهم

B C D E GF  Z  ]وقال   ] ١٠٣:  آل عمران :[ I J K L M N 

O       P Q SR T U V W Z ١٥٩:  األ�عام[  اآلية [   

د ألمة هذا معَ  َجيوزُ  فكيف جُل  ُيوايل وختتلف ، حتَّى تفرتَق  أن♀  ُحممَّ  الرَّ

  )٣(›تعاىل ؟!  اهللا ِمنَ  برهان بال واهلوى ؛ بالظَّنِّ  أخرى طائفة وُيعادي طائفةً 

عندما هتاجروا ، إىل أهل البحرين  ♫ابن تيمية  وجاء يف رسالة شيخ اإلسالم

هللا عز وجل يف اآلخرة ، ؤية الكفار رُ  سأ�ةيف موأوشكوا عىل االقتتال ، وتقاطعوا 

  :راعاهتا مُ  ُب ذكر مخسة آداب َجي ، ثم  أقوال العلامء يف املسأ�ة فذكر

                                         
 . ¶) عن النعامن بن بشري ٢٥٨٦أخرجه مسلم يف صحيحه () ١

 . ي ؓ) عن أيب موسى األشعر٢٥٨٥) ومسلم (٤٨١متفق عليه : أخرجه البخاري () ٢

 . ) طبعة : جممع امللك فهد ٤٢٠ؒ- ٣/٤١٩جمموع الفتاوى () ٣
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 ، هُ هجرُ  لُّ َحي  ال فانه يشء ؛ إىل عُ دْ يَ  ومل،  املسأ�ة هذه يف الكالم عن سكَت  من أن - ١

 الداعية الإ فيها جرُهي  ال منها عظمأ هي التي البدع نفإ ؛ الطرفني حدأ يعتقدُ  كان نإو

  . أوىل فهذه؛  الساكت دون

 بني هبا لونفضِّ يُ  وشعارا حمنة املسأ�ة هذه جيعلوا  أن ملْ العِ  ألهل ينبغي ال أ�ه - ٢

هنم   .   ♀ هورسولُ  اهللا هُ يكرهُ  مما هذا مثل نإف؛  ضدادهمأو إخوا

مَّ  فيها فاحتوا يُ  ال وكذلك - ٣  ولكن ، الفتن نم وسالم عافية يف هم الذين املسلمني عوا

 العلم من عنده مما ليهإ أ�قى:  ذلك لتعريفه هلأ هو من رأى أو،  عنها الرجُل  ئَل ُس  ذاإ

  .   به النفع يرجو ما

 ؟ بيعاقَ  ال امم أو عليه صاحبه بعاقَ يُ  مما الفعل أو القول هذا هل:  األمر اشتبه إذا - ٤

 كفإنَّ  بالشبهات حلدودا اأوادر( :  ♀ بيِّ النَّ  لقول؛  العقوبة ترك  ُفالواجب

 آَل  ذاإ سيام وال ، )١(داود �وأ رواه)  العقوبة يف طئُخت  أن نمِ  خريٌ  العفو يف طئُخت  أن

 رقةالفُ  هذه يف اشئالنَّ  الفساد فإن ، واجلامعة نةالسُّ  هلأ وافرتاِق  طويل رشِّ  إىل األمرُ 

ِّ  أضعاف   )٢(. رعيةفَ  مسأ�ة يف قليلٍ  رٍ فَ نَ  خطأ نْ مِ  اشئالنَّ  الرشَّ

                                         
 السنن يف البيهقي وأخرجه › خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا ‹:  وقال) ٨١٣٦( مستدركه يف احلاكمأخرج احلديث بنحوه ) ١

 سنن ضعيف يف األلباين وضعفه › يرفعه مل ‹ : وقال) ١٠/٣٣٠( السنة يف البغوي وأخرجه › وموقوف منقطع ‹:  وقال) ١٧٠٦٢( الكربى

 أخرجه › استطعتم ما اهللا عباد عن والقتل اجللد ادرءوا ‹ :  قال أ�ه◙ مسعود ابن اهللا عبد عن موقوفا صح وقد )١٤٢٤( الرتمذي

 يف األلباين هوصحح) ١٦٨٧٦( واآلثار السنن معرفة ويف) ١٧٠٦٤( الكربى السنن يف والبيهقي) ٨٩٤٧( الكبري املعجم يف الطرباين

 بالشبهات احلدود أعطل لئن ‹ : قال أ�ه)  ٢٨٤٩٣( شيبة أيب ابن مصنف يف ◙ اخلطاب بن عمر عن وجاء ) ]٨/٢٦( الغليل إرواء

 › بالشبهات أقيمها أن من إيل أحب

د الشيخ قال) ٢ نَ  خريٌ  كبري نقٌص  فيه الذي االجتامع‹  ؒ :  الشيخ آل إبراهيم بن ُحممَّ
ِ
  › كثريٌ  خريٌ  فيه ُيظنُّ  يالذ االفرتاق م

 )١٢/١٦٩( انظر : فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ؒ
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 ▲ عائشة عن صحيحه يف مسلم رواه بام عُ فليدْ  : أمرٌ  اإلنسان عىل اشتبه وإذا - ٥

 جربائيل ربَّ  � «:  يقول الصالة إىل قام اذا ♀ اهللا رسول كان:  قالت

فيل وميكائيل  بني حتكم أ�ت،  هادةوالشَّ  الغيب عامل،  واألرض مواتالسَّ  فاطر،  وارسا

 من هتدي كنَّ ، إ ذنكبإ احلقِّ  من فيه لفاختُ  �ا اهدين،  لفونخيت فيه كانوا  فيام عبادك

  . )١(» ستقيممُ  رصاط إىل تشاءُ 

  

 بأمهية االجتامع ؤمنَ ـُشعر املمن األحكام تُ  ا كثريً  أنَّ  دركُ يُ : ع يف مقاصد الرشَّ  اظرُ والنَّ 

يع واالختالففرق عد عن التَّ والبُ ،  واالئتالف ُة ِمْن ، وألجل هذا َكم َمنَعت الرشَّ

ع ؟   ُعقوٍد وُمعامالٍت .. َخشية ُوقوع النِّزا

وكون  ، واحلجُّ  ، وموالصُّ ، فوف وتسوية الصُّ  ، وأداؤها يف مجاعة ، اخلمُس  لواُت الصَّ و

تنمية هذه  عىل ُص رِ َحي  ) دَ تجرِّ ـُامل نَ طِ الفَ (  سلمَ ـُامل جيعُل ... واحد  وقت ذلك كله يف

رصة عىل أعداء اإلسالم وتفويت الفُ ،  مجع الكلمة عىل ُص رِ َحي  وة ة واألخوَّ املحبَّ 

  .)٢(صطادوا يف ا�اء العكر يَ  حتى ال نة  والسُّ 

 ؛ يف بعض املسائل اختالف دَ جِ وإن وُ ،  عاون عىل نرش اخلريالتَّ  وجوُب  : اسابعً 

عة اجلام فارقةبأصحابه إىل مُ  الذي يصُل  ؛ البدعيِّ  احلزيبِّ  فرق واخلالُف هو التَّ  ذمومُ املف

  .أهل البدع  ةواالومُ 

                                         
  ) باختصار .٥٠٦- ٦/٥٠٣جمموع الفتاوى () ١

 . ▲) عن عائشة ٧٧٠واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه (

املودة واالئتالف والتحذير من الفرقة  احلث عىل ‹راجع يف هذا املعنى حمارضة لشيخنا الشيخ ربيع بن هادي املدخيل بعنوان :  )٢

  وهي مفرغة ومطبوعة . ›واالختالف 
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ن [  v  w x y z { | } ~ ¡�  Z ] : تعاىل اهللا قال   ] ١٠٥آل عمرا

  ] ١٥٩:  األ�عام[  I J K L M N O        P Q SR Z ]: ▐ القو

تي وإنَّ  «:  ♀وقال رسول اهللا   يف ُكلُّها فِرقة ، وسبعنيَ  ثالث عىل ستفرتُق  أمَّ

  )١(» ةاجلامع: ، وهي  واحدةً  إالَّ  النَّار

  )٢(» وأصحايبأ�ا عليه  ما « : قال؟ رسول اهللا  هي يا قلنا من: ويف الرواية األخرى 

ة من حصَل  الذي ُق يفرالتَّ  وهذا ‹:   ؒ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ( علامئها األمَّ

ئها ومشاخيها ئها وأمرا  برتكهم وذلك عليها ، األعداء َتسلُّطَ  أوجَب  الذي ) هو وكربا

 & %   $ # " ! ]: تعاىل  قال كام هِ ورسولِ  اهللاِ  ةبطاع العمل

'     ( ) * + , - . /   0 Z  ]١٤:  ا�ائدة [  

َق  وإذا ، والبغضاءُ  العداوةُ  مهُ بينَ  وقعْت  به اهللاُ  مأمرهُ  ما بعَض  النَّاُس  تركَ  فمتى  : القومُ  تفرَّ

  )٣(› عذاٌب  والُفرقة رمحةٌ  عةَ اجلام فإنَّ  ؛ وَمَلكوا  َصَلُحوا  اجتمعوا  وإذا ، كوا لَ وهَ  دواَس فَ 

 منه ؛ بدَّ  ال رضوريٌّ  أمٌر  الناس بني االختالف ووقوعُ  ‹:   ؒ وقال ابن القيم

 بعض عىل بعضهم بغُي  املذموَم : ، ولكنَّ  إدراكهم وقوى وأفهامهم إرادهتم لتفاوت

 ِمنَ  وكلٌّ  ب ،والتَّحزُّ  التَّباين إىل يؤدي ال وجه عىل االختالف كان فإذا ؛ وإالَّ  وعدوانه

                                         
) ٦٤) وابن أيب عاصم يف السنة (٣٩٩٣وابن ماجه يف سننه ( ◙) عن معاوية بن أيب سفيان ١٦٩٧٣أخرجه أمحد يف مسنده ( ) ١

 ) ٢٠٤٢، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ( وغريهم عن أ�س بن مالك ؓ

،    ◙) وغريهم عن أ�س بن مالك ١١١)واآلجري يف الرشيعة (٧٢٤) (٤٨٨٦اين يف املعجم األوسط والصغري (أخرجه الطرب) ٢

 )٢٦٤١وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي (

 )٣/٤٢١جمموع الفتاوى () ٣
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 يف منه ُبدَّ  ال أمرٌ  ؛ فإنَّه االختالف ذلك َيُرضَّ  مل ورسولِِه : اهللاِ  طاعةَ  َقصُدهُ  املـُختلفني

        واحدٌة ، املطلوبة ، والغايةُ  واحًدا األصُل  كان إذا ولكنْ  اإلنسانية ، النَّشأة

 كام َيُرضُّ ، ال اختالًفا : كانَ  وقعَ  نْ وإ اختالٌف ، يقعُ  َيَكدْ  مل واحدٌة : املـَسلوكةٌ  والطَّريُق 

حابة ؛ اختالف من تقدم  وُسنَّة اهللا كتاُب  وهو واحٌد ، عليه َبنَوا  الذي األصَل  فإنَّ  الصَّ

 أدلَّة يف النَّظرُ  ، وهو واحدٌ  ، والطريُق  ورسوله اهللا طاعةُ  وهو واحٌد ، ، والقصدُ  رسوله

نة الُقرآن   )١(›وسياسة  وذوق وقياس ورأي لقو كلِّ  عىل ، وتقديمها والسُّ
  

  : ما ييل ↓ من كالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم نستفيدُ و

: منكم  ْش عِ من يَ و «:  ♀كام قال ، الة َحم  واقع بني األمة ال االختالف أنَّ ) ١

   )٢(» اكثريً  افسريى اختالفً 

يف  فلَ لامء السَّ ه عُ علي فَق وفيام اتَّ ، هو اخلالف يف األصول : املذموم  اخلالَف  أنَّ ) ٢

  .اخلالف فيها  سوغُ يَ  وابت التي الوالثَّ املسائل 

  .هللا  واحلمدُ  فيها واسعٌ  فاألمرُ :  االجتهادية أما املسائل

  واختالف تضاد، اختالف تنوع : عىل نوعني  االختالَف  أنَّ ) ٣

عن صيغة  فيها أكثر من صفة أو تيف املسائل التي ورد ام يكونُ إنَّ : نوع فاختالف التَّ 

، غ األذان واإلقامة يَ وِص  ، دشهُّ غ التَّ يَ وِص ،  االستفتاحعاء دُ  غِ يَ كِص  ، ارع احلكيمالشَّ 

  .ونحو ذلك ، يف صالة اخلوف  تعددةمُ  تجاء من صفا وما

                                         
 ) طبعة : دار العاصمة .٢/٥١٩الصواعق املرسلة () ١

،  ) وغريهم عن العرباض بن سارية ٤٦٠٧ؓ) وأ�و داود يف سننه (٤٣نه () وابن ماجه يف سن١٧١٤٢يف مسنده ( أخرجه أمحد )٢

 )٩٣٧وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (
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وكذلك االختالُف يف املسائل الفقهيَّة التي قال فيها كلُّ واحٍد بحسب ما ظهر له من 

ليل املـُحتِمل .   الدَّ

؛  عارضالتَّ  ظاهرها نصوص فيها وردْت  التي املسائل يف يكون هفإنَّ  : ضادالتَّ  اختالُف  اأمَّ 

 نصٍّ  من جاء فيها وما، ف لَ جيح املعروفة عند السَّ رق اجلمع والرتَّ جع فيها إىل طُ فُري 

  . من أقوال هُ الفُ ُخي  وترك ما، هو األخذ به  الواجَب  فإنَّ  : مكَ ُحم  واضٍح  جيلٍّ 
  

  ظرِ النَّ  نَ مِ  حظٌّ  لهُ  الٌف  ِخ إالَّ     ا عتربً مُ  جاءَ  خالٍف  ليس كلُّ و                     

  

بل هو  ؛ سائغٌ  له تأويٌل  كانَ  نْ أو مَ ،  االجتهاديةأخطأ يف املسائل  نْ مَ  مُّ ذَ  جيوزُ  ه الأ�َّ ) ٤

  . وإن أخطأ اجتهادهعىل  مأجورٌ 

 وإذا أجران ، فَلهُ  أصاَب  ، ثمَّ  فاجتهد احلاكم َحَكم إذا «:  ♀رسول اهللا  قال

  )١(» أجر : فله أخطأ ، ثمَّ  فاجتهد حكم

  

أن تتَّسع صدورُهم إْن خالَف أٌخ هلم يف مسأ�ة  : ةخاصَّ  ينيفِ لَ بإخواين السَّ   أهيُب وإينِّ 

ة َالَحْت له  ، وأْن يعلموا أ�َّه ال ُيمكُن أْن جيتمَع الكلُّ عىل قول واحٍد يف اجتهادية حلـُجَّ

 أنْ  فعليهم مجيًعائل والوقائع االجتهادية التي فيها احتامل ، وللنَّظر فيها جمال ؛ كلِّ املسا

بعض  السيام أنَّ  ، وجدوا إىل ذلك سبيًال  ة اخلالف ماوَّ تهدوا يف تضييق هُ َجي 

  ... بالغةـُواملضخيم هويل والتَّ ها إىل التَّ ردُّ مَ  االختالفات

  

                                         
 . ) عن عمرو بن العاص ١٧١٦ؓ) ومسلم (٧٣٥٢متفق عليه : أخرجه البخاري () ١
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  فُق الرِّ  : اثامنً 
  

  . عظيمٌ  ٌق لُ ُخ  : عامل مع مجيع األمور واملسائليف التَّ  فَق الرِّ  إنَّ 

ْفَق  إنَّ  «و  )١(» ر كلهالرفق يف األم بُّ ُحي  رفيٌق  «: ▐واهللا   يشء يف يكونُ  ال  الرِّ

فق عىل ُيعطي «: وإن اهللا  )٢(» هُ شانَ  إالَّ  يشء نْ مِ  عُ نزَ يُ  وال ، هُ زانَ  إالَّ   عىل ُيعطي ال ما الرِّ

ه ما ىلع ُيعطي ال وما الُعنف ،    )٣(» ِسوا
  

  ار منهمفَّ الكُ  مع ىحتَّ  ، اسالنَّ  مجيع ق عظيم معَ لُ ُخ  : فُق والرِّ 

:       ♥فقال ؛ عليك  امُ السَّ :  ♀للنبي  فقد قالت اليهود يوما

 اهللا ! رسول يا : وقالت عنةواللَّ ام وعليكم السَّ :  ▲فقالت عائشة  » موعليكُ  «

  )٤(» وعليكم: لُت ق قد « : الفق؟  قالوا  ما تسمع أومل

  

ى مع هؤالء اليهود إخوان القردة فق حتَّ عىل الرِّ  قد حثَّ  ♀فإذا كان النبي 

وأن  ، قلُ ـُاخل اعىل هذ املنهج الواحد أن نسريَ  أصحاَب  بنا نحنُ  رُ دُ أفال َجي  ، واخلنازير

  !؟ انا بعًض بعُض  مَ وأن يرَح ، نا ببعض بعُض  َق رفِ يَ 

  

  

                                         
 . ▲) عن عائشة ٢٥٩٣) واللفظ له ، ومسلم (٦٩٢٧متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

 . ▲) عن عائشة ٢٥٩٤مسلم يف صحيحه ( أخرجه) ٢

 . ▲) عن عائشة ٢٥٩٣أخرجه مسلم يف صحيحه () ٣

 . ▲) عن عائشة ٢١٦٥) ومسلم (٦٠٢٤متفق عليه : أخرجه البخاري () ٤
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ُم و، هلوى عن البغي وا البعدُ  : اتاسعً    خالفـُ امل اإلنصاف معَ التزا

  

نه  نفسه ومعَ  نْ ف مِ نِص ـُم امللْ العِ  طالَب  إنَّ  فس النَّ  ظوظعن ُح  هو الذي يبتعدُ : إخوا

نهفال يَ  ؛ اتالذَّ  وحبِّ ة واهلوى واأل�انيَّ   وال، بقول  يظلمهم ال وال ، بغي عىل إخوا

 فسدَ يُ  أنْ  له جيوزُ  أي اليف الرَّ  فاالختالُف  ؛ تملال َحي  بتحميل كالمهم ما وال، بفعل 

  . غٌي وبَ  لمٌ إذا صاحبه ظُ  االختالف نَ مِ  الفسادُ  ُل ُص ام َحي إنَّ  ؛ قضية للودِّ 

  N O P Q R S   T  U V W X ] : ▐اهللا قال 

Y [Z Z  ]١٩:  آل عمران [  

  

  ارفَّ ى مع الكُ عز وجل باإلنصاف والعدل حتَّ  اهللاُ  وقد أمر

 ¢ �¡ ~  { |  } x y z ] : ▐اهللا قال 

£ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ¯® Z  ]٨:  ا�ائدة [  

  

ار ، ُبغضهم بسبب نزلت اآلية وهذه ‹ :  ؒ ابن تيمية اإلسالمقال شيخ   وهو للُكفَّ

 ، أ�غضه َمنْ  َيظلِمَ  أن صاحُبهُ  ُهني قد به اهللاُ  َأمر الذي البغُض  كان فإذا ؛ به مأمورٌ  بغٌض 

  )١(› ُيظَلم ال أن أحق فهو !؟ نفس هبوى أو ة ،وشبه بتأويل ُمسلم ُبغض يف فكيَف 

  

                                         
 . ) طبعة : جامعة اإلمام حممد بن سعود ٥/١٢٧ؒ( النبوية السنة منهاج) ١
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                 ،حجمها  نْ عطيها أكرب مِ فال يُ  ؛ رهادْ قَ األمور  يقدرُ  : نصفـُم امللْ العِ  طالُب ف

احرتام أخيه  ره معَ كْ إىل ذِ  ةُ ت احلاجعَ دَ  فيذكر اخلطأ كام هو إنْ  ؛ م األخطاءضخِّ يُ  وال

روف التي راعاة الظُّ مُ  االعتباراألخذ يف  معَ ، بب وجيه رحيه بال سوعدم َجت ، خطئ ـُامل

  .عىل هذا اخلطأ  محلتهُ 

كيف  ة ؓحايب اجلليل حاطب بن أيب بلتعة الصَّ صَّ إىل قِ  -رعاك اهللا  يا - وانظر

قه دْ له هذا اخلطأ لِص  وغفر اهللاُ  ، دقبالصِّ  فهُ ووَص  هُ رَ ذْ عُ  ♀ بيُّ النَّ  َل بِ قَ 

متأوال لفعله ، ومل يقصد مواالة الكفار أ�ًدا ،  ◙ان ؛ لكنه كوكونه من أهل بدر 

  ]١املمتحنة [  Z!  "  #  $  %  &  '  )] وقد ناداه اهللا باسم اإليامن 

  . )١(قيقةاحلخطري يف الذي أخطأ فيه األمر  أنَّ  معَ 

  . ْس قِ ىل مثل هذا فَ عو

  

ع ِمنْ  ‹:  قال ابن القيم ؒ  حسناُتهُ  َكُثرْت  نْ مَ  أنَّ  - أ�ًضا - واحلكمة قواعد الرشَّ

 عنه وُيعفى ، لغريه ُحيتمُل  ال ما له ُحيتمل فإنَّه ؛ ظاهر تأ�ري اإلسالم يف له وكان ، ْت وَعُظمَ 

  )٢(›مل اخلبث مل َحي  : تنيلَّ القُ  وا�اء إذا بلغَ ،  خبٌث  املعصيةَ  فإنَّ غريه ؛  عن ُيعفى ما ال

ه فإنَّ ؛ احلسنات  له أ�وُف  نْ مَ  أنَّ  : مرهطَ يف فِ  ستقرٌّ مُ ، اس عند النَّ  معلومٌ  وهذا أمرٌ 

  :يئتني كام قيل يئة والسَّ سامح بالسَّ يُ 

   فيعِ َش  بأ�ف هُ نُ اِس َحم  جاءْت      واحدٍ  أ�ى بذنٍب  وإذا احلبيُب                  

                                         
 . ◙) عن عيل بن أيب طالب ٦٩٣٩) (٦٢٥٩) (٣٩٨٣أخرجها البخاري يف صحيحه ( ◙قصة حاطب ) ١

 ) طبعة : دار الكتب العلمية .١/١٧٦مفتاح دار السعادة () ٢
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  لوبالقُ  عالج أمراَض قائق التي تُ ب الرَّ تُ كُ  دراسةُ  : ا عاًرش 
  

  احلديد صدأُ يَ  كام صدأُ وتَ  ، جساداأل ُض متر كام مترُض  العباد قلوَب  إنَّ 

  ] ٤٦:  احلج[  Ä         Å  Æ Ç           È   É     Ê              Ë          Ì Í Z ] : تعاىل اهللا قال

 اجلسدُ  َصَلَح  َصَلحت إذا : ُمضغة اجلسد يف وإنَّ  أَال  « : ♀ اهللا رسول وقال

  )١(» القلب وهَي  أَال  ، كلُّهُ  اجلسدُ  َفَسدَ  َفَسدت وإذا ، كلُّهُ 

 كبَح  أردنا وإذا ، واهلوى والبغي سدـَواحل قدواحلِ  لِّ الغِ  نَ مِ  لوبالقُ  صنيَ َحت  أردنا فإذا

 التي األسباب إجياد يف ناهدِ َج  صارىقُ  َل نبذُ  أن فعلينا : االنحراف نَ مِ  فوسالنُّ  اِح ِمج 

قبته اهللا خشية عىل أصحاهبا ملوَحت  ، األدواء هذه عن بعدهاوتُ  ، لوبالقُ  تلك ُح صلِ تُ   ، ومرا

ابن  قال ، لهوتأمُّ  رهوتدبُّ  رآنالقُ  بتالوة وذلك ، اخطهَس مَ  عن عدوالبُ  ، رضيهيُ  بام والعمل

ُ ــُيلَ       نَّهُ فإ ُقَرانِ ال َدْرسِ  عىل َوَواظِْب  : عبد القوي ؒ   )٢(َجْلَمدِ  ِمْثَل  اِسًياق اَقلبً  نيِّ

 كتب ابن القيم مثَل ، قائق ب الرَّ تُ كُ  وقراءة ، لهاا وتأمُّ رهوتدبُّ ، ة نَّ بالسُّ  العنايةُ كذلك و

ئد  ، الكايف واجلواب اهلجرتني وطريق عادةالسَّ  دار ومفتاح ، ابرينالصَّ  ةدَّ وعِ  ، كالفوا

 قائقالرَّ  كتب من ذلك ونحو ، اإليامن شجرة كتاب مثَل  ، عديالسَّ  يخالشَّ  وكتب

  . الحالصَّ  لفالسَّ  منهج مع سجمةنـُوامل ، صوفوالتَّ  البدع نَ مِ  اخلالية

 ¼ «   µ ¶ ¸   ¹ º   ´  ³  ² ±  ° ̄ ® ] : ▐ اهللا قال

½ ¾ ¿ À Á Â   Ã Ä  Å Æ Ç È É    Z  ]٤١ – ٣٧:  النازعات [  

                                         
 . ¶) عن النعامن بن بشري ١٥٩٩) ومسلم (٥٢متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

 )٣/٥٨٩يف اآلداب الرشعية ( نقله ابن مفلح ؒ) ٢
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  واملفاسد املصالح راعاةمُ  : عرش احلادي

 هبا ملوالع اهتاراعمُ  جيُب  قواعد ةثمَّ  أنَّ  ظُ يلحَ  : ومقاصده عالرشَّ  قواعد يف رَ اظِ النَّ  إنَّ 

 بلْ َج  عىل مقدَّ مُ  : املفاسد ءدر إن : منها ، للمفاسد اودرءً  املصالح عىل احفاظً 

 : أوضح وبعبارة ، أعالُمها دفع سبيل يف رينالرضَّ  أخفِّ  ارتكاُب  : ومنها ، املصالح

  . ربىالكُ  املفسدة يف الوقوع لتفادي نياالدُّ  املفسدة مُل تَ ُحت 

 عن سأ�ته �ا ▲ لعائشة ♀ بيِّ النَّ  قول إىل - اهللا رعاك يا - وانظر

 بن اهللا عبد توىلَّ  اـَّمل هإنَّ  ثمَّ   )١(» لَفَعْلُت  بالكفر قوِمِك  ِحْدثانُ  لوال « : الكعبة بناء إعادة

 هامَ فهدَ  جاُج ـَاحل جاء ثمَّ  ، إبراهيم قواعد عىل وأعادها ، الكعبة هدمَ  ¶ بريالزُّ 

 أن أراد ، ايسالعبَّ  املنصور جاء لامَّ ف ؛ كانت كام وأعادها ، رجْ احلِ  وأخرج ، جديد نْ مِ 

فقهيُ  فلم  ؒ امالك اإلمامَ  واستشار هيدمها  أن أكره إين ‹ : وقال ، ذلك عىل وا

  . )٢(› كذلك اآلن إىل فهي ؛ عليه هي ما عىل فرتكها ؛ َملعبةً  امللوك يتخذها

 النبي ومعرفة ، هلم اهللا حْض فَ  معَ  معاقبهيُ  فلم ؛ نافقنيَ ـُامل ترك قد ☺ اهللا رسوُل  وهذا

 رىيَ  وكان )٣(» هُ أصحابَ  ُل قتُ يَ  ادً مَّ ُحم  أنَّ  اُس النَّ  َث يتحدَّ  ال « لكي ؛ منهم كثري ءألسام

 هافكَرسَ  ؛ ةمك بفتح سلمنيـُامل شوكة ْت ويَ قَ  ىحتَّ  ، اهلْ زِ يُ  فلم بالكعبة حيطةـُامل األصنامَ 

   )٤(i j k l m n  o p q         r Z ] : تعاىل اهللا قوَل  تلويَ  وهو

ء[     ] ٨١:  اإلرسا

                                         
 . ▲عائشة  ) عن١٣٣٣) ومسلم (١٥٨٣متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

  طبعة : دار هجر )٣/٤٩٠) انظر البداية والنهاية البن كثري (٢

 .  ¶) عن جابر بن عبد اهللا ٢٥٨٤) ومسلم (٤٩٠٥متفق عليه : أخرجه البخاري () ٣

  . ◙) عن عبد اهللا بن مسعود ١٧٨١) ومسلم (٤٧٢٠أخرج ذلك البخاري () ٤



- ٤٧- 

 املفاسد ءدر أو ، رينالرضَّ  أخفُّ  ارتكاب ( القاعدة هذه تطبيق من كثريٌ  ذلَك  وأمثاُل 

  . الفُخم  كلِّ  عىل ينسحَب  أن جيُب  القاعدة هبذه فالعمل ) املصالح جلب عىل مقدَّ مُ 
  

                ؛ نةالسُّ  أعداءُ  ستغلهايَ  ربىكُ  فسدةمَ  إىل ؤديتُ  ملْ العِ  طلبة بني دودالرُّ  كانت فإذا

  . احلال هيقتضي بام ةقضيَّ  كلِّ  ومعاجلةُ  ، هبدليل احلقِّ  وبيانُ  ُح ناُص التَّ  هو الواجَب  فإنَّ 

  . همنزلت وحفظ ، عليه املردود مكانة عىل املحافظةَ  : االعتبار يف األخذ معَ 
  

 ↓ وويوالنَّ  حجر بنا كتب معَ  نةالسَّ  لامءعُ  تعامل يف - اهللا رعاكم يا - وتأملوا 

 بل ؛ واألخطاء اتنَ ـَاهل من كثري يف أصحاهبا وقع التي ( ملْ العِ  كتب من اوغريمه

 شيخنا تعليقات واقرأوا ، لامءالعُ  هؤالء مكانة ظفْ حِ  معَ  ، أاخلط ونفريدُّ  ) أويالتوالتَّ 

 بيان عىل املشتملة ؛ لباريا فتح عىل  ؒ باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد يخالشَّ 

  . ومكانته قْدره حفظ مع ، العقدية ♫ حجر ابن احلافظ أخطاء

ع ☺ النَّبيُّ  ‹ :  ؒ القيم ابن يقول ته َرشَ  بإنكاره ليحصَل  ؛ املـُنكر إنكار إجياَب  ألمَّ

 نهُ م أ�كرُ  هو ما يستلزمُ  املـُنكر إنكارُ  كان فإذا ؛ ورسوُلهُ  اهللاُ  ُحيبُّهُ  ما املعروف ِمنَ 

  )١(› أهَلهُ  ويمُقُت  ُيبغُضهُ  اهللاُ  كانَ  وإنْ  ، إنكاُرهُ  َيسوغُ  ال فإنَّه : ورسولِهِ  اهللاِ  إىل وأ�غُض 
  

  . اإلنكار ُف توقُّ  َب وَج  بل واالنتظار ُف وقُّ التَّ  َب وَج  أكرب مفسدة إىل اإلنكارُ  ىأدَّ  فإذا

  ] ١٠٨ : األ�عام[  Z ¨©    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �      ~ { | ] : تعاىل قال

  

                                         
 ة .) طبعة : دار الكتب العلمي٣/١٢إعالم املوقعني () ١



- ٤٨- 

ايف النُّور حيصل مل فإذا ‹ :  ؒ تيمية ابن يقولو  الذي النُّور إالَّ  ُيوجد مل بأن ؛ الصَّ

ُجُل  َيعيَب  أن ينبغي فال ؛ الظُّلمة يف اإلنسانُ  بقَي  وإالَّ  ؛ بصاٍف  ليس  نور عن وُينهى الرَّ

  )١(› فيه ُظلمة ال نورٌ  حصَل  إذا إالَّ  ؛ ُظلمة فيه

 لةجَ العَ  بسبب ُأجهضت ةعويَّ دَ  صلحةمَ  نْ مِ  وكم ، ئطفِ أُ  ةعوللدَّ  ورنُ  نْ مِ  فكم

 اهللاُ  ينفعَ  أن مكنيُ  ذينالَّ  ؛ نيلفيِّ السَّ  ملْ العِ  البوطُ  ، خلصنيـُامل عاةالدُّ  من حذيروالتَّ 

 من العقبات تلك وجدوتُ  ، ورالنُّ  هذا طفأيُ  مل لو ، ريقالطَّ  للمجتمع انريوويُ  ، مهملْ بعِ 

 حيُث  نْ مِ  فأفسدوا ؛ شنيـَامل املسلك هذا كوا لَ َس  ، أغرار الهَّ وُج  ، غارِص  ملْ عِ  البطُ 

 ! صلحونمُ  مأهنَّ  وا ظنُّ 
  

 عامءزُ  بعَض  ناقُش يُ  وهو فقيهي نارص بن دمَّ ُحم  بن عيل الشيخ لشيخنا عبارةً  رُ وأذكُ 

 بويةالنَّ  للهجرة وأ�ف ةمائ وأربع ثننيا نةَس  هبم التقينا الذين ، سلمنيـُامل اإلخوان

 هل ، نقٌص  وفيه ، بناء عندنا كان إذا : الصتهُخ  ما قال حيُث  ، بنيجرييا كانو يف ونحنُ 

 عوتكمدَ  إنَّ  : هلم قال ثم ؟! قصالنَّ  إكامل يف نجتهدُ  أم ، أ�قاضه عىل اًح َرص  لنقيمَ  زيلهنُ 

ء يف يبني ذيكالَّ  : هذه   تأسيس غري من اهلوا

[ W X Y   Z [ \  ] ^ _ ̀ a b c   d e 

f g h i  j k    ml n o p  q r Z  ]١٠٩:  التوبة [   
  

 منهج أجل نْ مِ  قائًام  بناءً  موا دِ َهتْ  وال ، قوهوطبِّ  املعنى هذا ةنوالسُّ  اإلسالم عاةدُ  يا لوا فتأمَّ 

  . اهللا قوا واتَّ  ، قوىوالتَّ  الربِّ  عىل حالرصَّ  هذا بناء يف إخوانكم مع أسهموا  بل ؛ موهُ بنيتُ تَ 

                                         
 )١٠/٣٦٤جمموع الفتاوى () ١



- ٤٩- 

  اقلالنَّ  دقِص  نْ مِ  توالتثبُّ  ، هُ قائلُ  أراد كام املنقول الكالم همُ ف عرش: اينالثَّ 
  

 عُ رجِ يَ  : قدوالنَّ  واإللزامات دودوالرُّ  هاتراتـُامل من عويةالدَّ  احةالسَّ  يف يقعُ  ما بعَض  إنَّ 

 مهْ فَ  مدَ لعَ  اإمَّ  ؛ هُ قائلُ  هُ ريدُ يُ  ذيالَّ  الوجه عىل املنقوَل  الكالم يفهم مل البعَض  أنَّ  إىل

  . ةقلالنَّ  بعض يف فرطةـُامل قةللثِّ  نتيجةً  اوإمَّ  ، ِب خاطَ ـُامل
  

  مقيالسَّ  مِ هْ الفَ  نَ مِ  هُ وآفتُ        احيحً َص  وًال قَ  عائٍب  نْ مِ  وكم
  

هِ  عىل األخبار بولقَ  يف عُ يترسَّ  ال : للحقِّ  دتجرِّ ـُامل ملْ العِ  فطالُب   نْ مِ  ديتأكَّ  ىحتَّ  هانِ عوا

ده تهغَ لُ  هموفَ  ، قللنَّ ا ةحَّ وِص  ، القائل صدقَ  نبه بجميع يطَ ُحي  ىحتَّ  ، ومرا  ردَّ  فإذا ؛ جوا

 بةرتتِّ ـُامل واملفسدة املصلحة راعاةمُ  معَ   ، ليلبالدَّ  ًام دعَّ مُ  اصحيحً  ارد�  حينئذٍ  هُ ردُّ  يكونُ 

  . ) متقدَّ  كام ( قلالنَّ  هذا عىل

  واهتارُ  إالَّ  األخبار آفةُ  وما      به أُفه مل الذي يعنِّ  بوا َس نَ  مهُ 

 ، الكذب قصُدهُ  ليس النَّاقلني ِمنَ  وكثري ‹ :  ؒ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ولذا

 : ُمرادهم ُيعَرُف  به ما وسائر ، أ�فاظهم نقل غري من النَّاس أقوال بحقيقة املعرفةَ  لكنَّ 

ُ  قد رُ  ، النَّاس بعض عىل يتعرسَّ   )١(› بعضهم عىل وَيتعذَّ

     ، نقليُ  ما كلَّ  ونَ روُ يَ  فال ؛ توا يتثبَّ  أن : خربٌ  جاءهم إذا ملْ عِ ال البطُ  عىل فالواجُب 

  . ناقل كلِّ  عن ونَ روُ يَ  وال

  )٢(› ْش تِّ ففَ  ثَت حدَّ  إذاو ، ْش مِّ فقَ  كتبَت  إذا ‹ :   ؒ َمعني بن حييى قال

                                         
 )٦/٣٠٣منهاج السنة النبوية () ١

 ) طبعة : مؤسسة الرسالة .١١/٨٥سري أعالم النبالء () ٢



- ٥٠- 

    6   5   4   3     2 1 0 / ] : ▐ اهللا قوُل  وذاكَ  هذا وقبَل 

7 8 9 :    ; < = >   ? Z  ]٦:  احلجرات [   

 �      ~   {   | } t     u  v   w   x  y z ] : ▐ وقال

¡ ¢  £ ¤ ¥ Z  ]٩٤:  النساء [  
  

 ، ويظهر األمرُ  ضَح تَّ يَ  ىحتَّ  ، لةجَ العَ  وعدمُ  واأل�اةُ  برصُّ والتَّ  فعرُّ التَّ  : بالتبنيُّ  واملراد 

  . وسالمته اقلالنَّ  دقِص  نْ مِ  حققفبالتَّ  : قلالنَّ  افأمَّ  ؛ نقولـَوامل قلالنَّ  يف ُل حيُص  وهذا

جِل : ةَ ـطيَّ مَ  بئَس «  : ♀ النبي قال ولذا   )١(» موا عَ زَ  الرَّ

 ، فيه َثْبَت  وال  ، له َسنَد ال حديث يف : ) زعموا  ( ُيقال وإنَّام ‹ :  ؒ اخلطايب قال

 ما احلديث ِمنَ  ♀ فذمَّ  ؛ البالغ سبيل عىل األلسن عىل ُحيكى يشء هو وإنَّام

 يكونَ  حتَّى يرويه فال ؛ ذلك من حيكيه �ا والتَّوثَّق فيه بالتثبُّت وأمر ، سبيُلهُ  هذا كان

ا ا ، ثبٍت  إىل َمعزي�    )٢(› ثقةٍ  عن وَمروي�
  

 ، والنَّاقل القائل فْلُيسمِّ  : طائفةٍ  عن مقالةً  ينُقَل  أن أرادَ  وَمنْ  ‹ :  ؒ تيمية ابنُ  قال

   )٣(› الكذب عىل يقِدرُ  أحدٍ  فكلُّ  وإالَّ 

  

                                         
) وغريهم عن عقبة بن عمرو   ٤٩٧٢) وأ�و داود يف سننه (٧٦٣) والبخاري يف األدب املفرد (١٧٠٧٥أخرجه أمحد يف املسند () ١

 )٨٦٦لسلسلة الصحيحة (ا ، وصححه األلباين يف البدري ؓ

 ) طبعة : املطبعة العلمية .٤/١٣٠معامل السنن () ٢

 )٢/٥١٨منهاج السنة النبوية () ٣



- ٥١- 

  األ�باع بكثرة غرتاراال عدم : عرش الثالثَّ 

  

   ] ١١٦:  األ�عام[  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ´³ Z  © ] : تعاىل اهللا قال

  ] ١٠٣:  يوسف[  Ù Ú Û Ü  Ý Þ Z ] : ▐ وقال

 ، ا شهريً  وبطًال  ا حريرً نِ  اعا�ً  أصبَح  قد هأ�َّ  فيظنُّ  ؛ ريديهومُ  هأ�باع بكثرة البعُض  غرتُّ يَ  قد

 إذا غريه إىل لوا يتحوَّ  أن خيشى عندما وخيافهم األ�باع هؤالء هُ رهبُ يُ  قد آخر جانب نْ مِ و

  . آلرائهم نركُ يَ  ومل ، لرغباهتم خيضع مل

 ، غريه معَ  الذي احلق بعونَ يتَّ  فال ؛ به فتتنونويُ  ، به غرتونَ يَ  قد األ�باعَ  فإنَّ  قابلـُوبامل

  . باطل عىل املتبوع هذا كان ولو

 كثرةُ  إالَّ  هممُّ ُهي  ال الذين أ�باعهم معَ  تعاملنيـُامل نَ مِ  كثري فيه يقع قد خطريٌ  مرٌ أ وهذا

دبالسَّ  غرتاراال قاعدة عىل ، حوهلم اسالنَّ  جتميع   ! األعظم وا

 تاليس ةَ لَّ والقِ  الكثرةَ  أن من األمة سلف عليه وما نةوالسُّ  الكتاب هلدي الفُخم  وهذا

  . اسالنَّ  خالفه ولو تباعباال أحقُّ  واحلقُّ  ، ديتعدَّ  ال واحدٌ  حلقَّ ا فإنَّ  ؛ احلقِّ  عىل عالمةً 

 : يكونَ  أن عدويَ  ال قد هفإنَّ  ؛ األ�باع بكثرة غرتاراال من ملْ العِ  البطُ  أحبايب فاحذروا

[           I                   J       K   L M N   O   P Q R S  Z  ]٣٩:  النور [   

  

  

  

  



- ٥٢- 

بعلرَّ ا   سلمـُ امل بأخيَك  نِّ الظَّ  نُ ْس ُح  وجوُب  : عرش ا
  

  . ليلبالدَّ  ًام دعَّ مُ  ذلك خالف يظهر مل ما ، الَقادح من المةُ السَّ  سلمـُامل يف األصَل  فإنَّ 

  ] ١٢:  احلجرات[  Z  +, * (                ) ' &      % $ # " ! ]  : تعاىل اهللا قال

   ] ٢٣:  النجم[  À Á Â Ã Ä Å ÇÆ  Z   ] : ▐ وقال

  )١(» احلديث أكذُب  نَّ الظَّ  فإنَّ  نَّ والظَّ  اكمإيَّ  « : ♀ اهللا رسول وقال

  )٢(» عمِ َس  ما بكلِّ  َث دِّ ُحي  أن : َكِذًبا باملرء كفى « : ♀ وقال

 دُ َجتِ  وأ�ت ، ا رش�  ُمسلم من خرجت بكلمة نَّ تظن ال ‹ :  ؓ اخلطاب بن عمر وقال

  )٣(› مًال َحم  اخلري يف هلا

  

نكم مقاالت وامحلوا  ، ملْ العِ  البطُ  أحبايب الظنَّ  فاجتنبوا   ، احلسن املحمل عىل إخوا

نكمإ وتقويَل  ، الكالم وبرتَ  اكميَّ إو   . يلزمهم ال ما لزامهمإو ، يقولوا  مل ما خوا

نكم خًريا ، وإن صدرْت   متقدِّ ـُامل  ؓ عمر أ�ر قوا وطبِّ  منهم بعض  ، وظنُّوا بإخوا

ت الَّ م كام ( الزَّ   ) تقدَّ

  

  

  

                                         
 . ) عن أيب هريرة ٢٥٦٣ؓ) ومسلم (٥١٤٣متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

 .  ) عن أيب هريرة ١/١٠ؓأخرجه مسلم يف صحيحه () ٢

 مية .) طبعة : دار الكتب العل٩٠روضة العقالء () ٣
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  به جاء نْ ممَّ  احلقِّ  بوُل قَ  عرش: امساخل
  

 وأ� فهذا ؛ اخلصم به نطق وإن ىحتَّ  ، له وخيضع ، للحقِّ  ديتجرَّ  أن ملْ العِ  طالب عىل

 إىل أويت إذا ‹ : له قال عندما الشيطان به نطق الذي احلقِّ  قول ُيقرُّ   ؓ هريرةَ 

  )١(» ذوبكَ  وهو َك قَ دَ َص  « : ♀ النبي قال بل › الكريس آية فاقرأ  فراشك
  

 به َقبَِل  إنام ؛ يطانالشَّ  من احلقَّ  يقبل مل◙  هريرة أ�ا إن:  ُيقال أن ذلك وتوضيح

  ☺ النبي فصدقه له قال بام ♀ النبي أخرب بعدما

  

 نأخذ نحن:  يقول من عىل ردٌّ »  كذوب وهو صدقك« :  ♀ النبي قول ويف

  ! الباطل ونردُّ  احلقَّ  فنقبل ؛دون َقيد أو رشط  أحد أي من العلم

 ♀ اهللا رسول بتصديق قهدَّ َص  امإنَّ  ؛ يطانالشَّ  من لًام عِ  طلب ما هريرة فأ�و

 العلم ؤخذيُ  فال ؛ األهواء أهل حال هو كام    ، مأمون غري كذوب فهو وإالَّ  ؛ لقوله

  . هلم ال للحقِّ  تعظيًام  نقبلها احلقَّ  وافقتُ  عبارة منهم خرَجْت  وإذا ، ابتداءً  عنهم

 اهللاَ  نجُد أنَّ  ! إنا دمَّ ُحم  يا: فقال  ♀ اهللا رسول إىل األحبار من حربٌ  جاءوقد 

موات جيعُل  َجر إصبٍع ، عىل واألَرضنيَ  إصبعٍ  عىل السَّ  والثَّرى وا�اء إصبٍع ، عىل والشَّ

  امللك . : أ�ا فيقوُل  إصبٍع ، عىل اخلالئق وسائرَ  إصبٍع ، عىل

                                         
 . ) عن أيب هريرة ٢٣١١ؓأخرجه البخاري يف صحيحه () ١



- ٥٤- 

 رسول قرأ  ثمَّ احلـَرب ،  لقول ًقاتصدي نواجذه بدت حتَّى♀  النَّبيُّ  فضحَك 

 º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ ] : ♀ اهللا

Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É Z  ]١(] ٦٧:  الزمر(  

  

 ، وشئت اهللا شاء ما تقولون ! ترشكون إنكم :فقال ♀ النبي إىل َحربٌ  وجاء

 ، ِشئَْت  ثمَّ  اهللاُ  شاءَ  ما : قولوا  « : ♀ اهللا رسول فقال ، والكعبة : وتقولون

  )٢(» الكعبة وربِّ  : وقولوا 

  

 ابعيدً  كان وإن ، منه فاقبل باحلقِّ  جاءك من  ‹ : ◙ مسعود بن اهللا عبد وقال

  )٣(› احبيبً  اقريبً  كان وإن ، عليه فاردده ؛ بالباطل جاءك نْ ومَ  ، ابغيًض 

  

  

  

  

  

  

                                         
 . ) عن عبد اهللا بن مسعود ٢٧٨٦ؓ) ومسلم (٤٨١١متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

 ▲ صيفي بنت ) وغريهم عن ُقَتيلة٧٨١٥) واحلاكم يف املستدرك (٣٧٧٣) والنسائي يف سننه (٢٧٠٩٣أخرجه أمحد يف مسنده ( )٢

 )١٣٦السلسلة الصحيحة (يف وصححه األلباين 

 )٩/١٢١، انظر احللية ( ◙) وبنحوه عن ُأيب بن كعب ١/١٣٤) وأ�و نعيم يف احللية (١/٢٣٤أخرجه البغوي يف رشح السنة () ٣
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 الفضائح من بدال لميحوالتَّ  لويحوالتَّ  واإلشارات املعاريض ستعاملا : عرش السادس

  املنكر وإزالة ، اخلطأ صحيحتَّ ل يكفي ذلك كان إذا رصيحوالتَّ  يحجروالتَّ 
  

  

 أرادوا الذين بابالشَّ  تنبيه يف ♀ بيِّ النَّ  هدَي  - اهللا رعاك يا - معي لوتأمَّ 

  . البدعة يف لوقعوا  فعلوها لو مأهنَّ  ومعلومٌ  ، منهم اجتهادً ا نةللسُّ  ةفَ خمالِ  اأمورً  علوا يف أن

 ، وأ�ام ُأصيلِّ  لكني ؟ وكذا كذا قالوا  أقوام اُل ب ما « : ♀ بقوله وذلك

  )١(» ِمنِّي فليَس  ُسنَّتي عن َرِغَب  فمنْ  ؛ النِّساء وأ�زوُج  ، وُأفطر وأصومُ 

جل عن بلَغهُ  إذا كان ‹ :  ☺ النَّبيِّ  هدي واصفة ▲ عائشة قالت         : يشءٌ  الرَّ

  )٢(» وكذا كذا يقولون أقوام باُل  ما « : يقوُل  ولكن ) يقوُل  فالن باُل  ما ( : َيُقل مل

 ةالعامَّ  عىل خطر فيها ليس التي األمور يف خطئـُامل عىل رتِ السَّ  وجوُب  : ذلك دؤيِّ يُ 

  . منه حذيرالتَّ  ستوجُب يَ 

  )٣(» القيامة يوم اهللاُ  سرتهُ  : سلًام مُ  سرت نْ مَ  « : ♀ اهللا رسول قال

ِهتِ ثَ عَ  اهليئات يوِ ذَ  وا أقيلُ  « : ♀ الوق   )٤(» مرا

  )٥(» ةالقيام يومَ  هُ عثرتَ  اهللاُ  اَل أقَ  : سلًام مُ  أقاَل  نْ مَ  « : ♀ وقال

                                         
 . ) واللفظ له ، عن أ�س بن مالك ١٤٠١ؓ) ومسلم (٥٠٦٣متفق عليه : أخرجه البخاري () ١

  ) وغريهم عن مرسوق ٥٨٨١ؒ)  والطحاوي يف مشكل اآلثار (٧٧٤٥ي يف الشعب () والبيهق٤٧٨٨أخرجه أ�و داود يف سننه ( )٢

 )٢٠٦٤السلسلة الصحيحة (  وصححه األلباين يف

 . ) عن أيب هريرة ٢٥٩٠ؓومسلم (،  ¶) عن عبد اهللا بن عمر ٢٤٤٢أخرجه البخاري يف صحيحه () ٣

) وغريهم عن أم املؤمنني ٧٢٥٣) والنسائي يف السنن الكربى (٤٣٧٥داود يف سننه ( ) وأ�و٤٦٥بخاري يف األدب املفرد (أخرجه ال )٤

 )٦٨٣السلسلة الصحيحة ( ، وصححه األلباين يف ▲عائشة 

،  ◙) وغريهم عن أيب هريرة ٢٢٩١) واحلاكم يف املستدرك (٣٤٦٠) وأ�و داود يف سننه (٢١٩٩أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )٥

 )١٣٣٤إرواء الغليل ( وصححه األلباين يف 
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 كان إن رشًعا مطلوٌب  أمرٌ  باسمه املـُخطئ ِذْكر أن عىل أكيدُ التَّ  : هنا إليه التَّنبيه ّجيُدرُ  وممَّا

  . به التَّشهري املصلحةُ  واقتضْت  ، وبدعته هئخط إىل داعًيا وكانَ  ، أمُره اشُتهرَ  نممَّ 

 قالت عندما ▲ قيس بنت لفاطمة ♀ النبي قول ذلك عىل يدلُّ  وممَّا

 أ�و أما « : ☺ فقال ؛ خطباين جهم وأ�ا ، سفيان أيب بن معاوية نإ : تستنصحه له

  )١(» له ماَل  ال فصعلوكٌ  ؛ عاويةمُ  وأما ، عاتقه عن عصاهُ  يضعُ  فال ؛ جهم

 أخو بئَس  ، له ائذنوا  « : حاله َعلِمَ  قد وكان ، عليه استأذن لرجل  ♀ وقوله

  )٢(» العشرية ابن أو ، العشرية

 يبةغِ  وجواز ، هُ حُش فُ  قىتَّ يُ  من داراةمُ  : احلديث هذا ويف ‹ : ♫ النووي اإلمام قال

  )٣(› منه حذيرالتَّ  إىل الناُس  تاجَحي  نْ ومَ  ، فسقه علنـُامل الفاسق

  

هم البدع أهل بعَض  نَّ أ إىل التنبيه مع  بني مأمرهُ  هرَ شتَ يُ  لئالَّ  ؛ همبأسامئ ُيذكروا ال أن حقُّ

  . شأهنم نْ مِ  رفعُ يَ  قد همئسامبأ رهمكْ وذِ  ، معروفني غري مغمورين كوهنم ، اسالنَّ 

  

  

  

  

  

                                         
  . ▲قيس  بنت فاطمة عن )١٤٨٠(يف صحيحه مسلم  جهأخر) ١

  .  ▲) عن عائشة ٧٣) ومسلم (٦٠٥٤) متفق عليه ، أخرجه البخاري (٢

 )١٦/١٤٤) رشح مسلم (٣
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 يف والتَّفقه ، علموالتَّ  بالعلم االشتغال إىل الِعْلم طالب توجيه وجوُب  : عرش السابع

 ابعيدً  ، الحالصَّ  فلَ السَّ  منهج َوفق نةوالسُّ  الكتاب فهم يف واالجتهاد ، تعاىل اهللا ِدين

 دابروالتَّ  باغضوالتَّ  قاطعوالتَّ  طخبُّ التَّ  هذا من موا َيسلَ  ىحتَّ  ، فريطوالتَّ  اإلفراط عن

  . نفسه رقدْ  َعَرف أ امر اهللاُ  فرحم ؛ سنونهُحي  ال أمر يف اشتغاهلم بسبب ... هاجروالتَّ 

         ، ملْ العِ  هذا يف هوا يتفقَّ  أن قبل عديلوالتَّ  باجلرح االشتغال هلم جيوزُ  وال       

  ... قواعده وا ضبطُ ويَ 

الـُاجل ىحتَّ  أحدٍ  لكلِّ  ًال ُمبتذَ  العلم هذا ُجيعَل  أن اأمَّ   ؛ باإلسالم عهد حديثو هم ومن هَّ

 منهج غري عىل قونهطبِّ يُ  العلم طلبة صغار بعَض  جعَل  ، اخلطورة غاية يف أمر فهذا

  ! الحالصَّ  فلَ السَّ 

 من بدًال  ، نعةالصُّ  هذه نونتقِ يُ  الذين انينيالربَّ  للعلامء األمر هذا َنِكَل  أن والواجُب 

 َتِزلَّ  ال حتَّى ، هِ غابِ  نيعمَ  يثاللَّ  وأعط ، نَِصابه إىل احلقَّ  فأرجع ؛ سنونُحي  ال فيام اخلوض

  . النَّدم ينفعُ  ال ساعةَ  فتندمُ  ؛ ُثبوهتا بعد قدمٌ 

  

  

  

  

  

│  
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بط التي أظنُّ ه عىل بعض الضَّ أ�بِّ  ناوهُ   اخللل احلاصل يف تطبيقها اليوم كان السبَب  أنَّ  وا

ريق الواحد ، وسأكتفي ري من تنافر وتباغض بني أصحاب الطَّ األساس فيام َجي 

  باإلشارة إليها لئال أطيل .

م هلا بِذْكر كالٍم  م أشاروا إىل كثري إهنَّ  عارصين ، حيُث ـُخ املاملشاي أفاضل لبعضوسأقدِّ

بط السُّ من هذه الضَّ  نَية يةَ نِّ وا   . السَّ

  

 حيُث  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ؒالشيخ مة اإلمام العالَّ  قل عنبالنَّ  وأ�دأُ 

 الف ؛ هاحملِّ  يف ةدَّ والشِّ  ، هحملِّ  يف نيباللِّ  جاءت الكاملة يعةالرشَّ  أن:  واخلالصة ‹ قال :

                 ، دةالشِّ  حملِّ  يف نيُ اللِّ  عَ وَض يُ  أن - اأ�ًض  – جيوزُ  وال ، ذلك يتجاهل أن سلمللمُ  جيوزُ 

 نيباللِّ  جاءت اأهنَّ  يعةالرشِّ  إىل نسَب يُ  أن -  اأ�ًض  – ينبغي وال ، نياللِّ  حملِّ  يف دةُ الشِّ  وال

 زمان لكلِّ  صاحلة كاملة يمةحك رشيعة هي بل فقط ؛ دةبالشِّ  جاءت اأهنَّ  وال ، فقط

  . األمة مجيع وإلصالح،  ومكان

 رشيعة فهي؛  والسامحة واحلكمة بالعدل واتسمت ، معا باألمرين جاءت ولذلك

 واحلكمة نيباللِّ  دعوهتا يف تبدأ وألهنا ، طاقيُ  ال ما تكليفها وعدم،  أحكامها يف حةمْ َس 

 دةوالشِّ  ةبالقوَّ  أخذته وبغى وطغى هحدَّ  ناإلنسا وجتاوز،  ذلك ريؤثِّ  مل فإذا ؛ فقوالرِّ 

  . عمله سوء فهعرِّ ويُ  ردعهيَ  بام وعاملته

 املرضيني وصحابته اشدينالرَّ  فائهلَ ُخ  وسرية ♀ النبي سرية لتأمَّ  نومَ 

  . ذكرناه ما ةصحَّ  عرَف  بعدهم اهلدى ةوأئمَّ 
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  : جماله يف نيباللِّ  اآلمرة صوصالنُّ 
  

(  *  +   ,  -  ./  0  1 2  3  4  ] :  تعاىل قوله نياللِّ  يف ورد ومما

  @?  >  =  <  ;  :  9   87   6  5Z  ]اآلية  ] ١٥٩:  آل عمران  ،

z    y  x  }   |  ] :  فرعون إىل بعثهام �ا وهارون موسى قصة يف تعاىل وقوله

  �   ~  }Z  ]تعاىل وقوله ] ٤٤:  طه  : [  {   z  y  x   w  v

¢  ¡  �  ~  }|  £Z  ]اآلية  ] ١٢٥:  النحل .  

  

  : جماهلا يف ةدَّ الشِّ  عىل الةالدَّ  صوصالنُّ 

  )١(هاكرُ ذِ  ماملتقدِّ  اآليات دةالشِّ  يف وردَ  اوممَّ 

  

                : ◙ مسعود ابن عن،  وغريمها داود وأ�و أمحد رواه ما األحاديث ومن

=  <  ;  >   9  :]  : تعاىل قوله تَىل  �ا ♀ بيالنَّ  أنَّ 

  L   K  J  I  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?

  V  U  T   S  RQ  P  O  N  MZ  ]٧٩ – ٧٨:  ا�ائدة [  

                                         
  يف بداية هذا املقال ، وهي : وقد ذكرها الشيخ ابن باز ؒ) ١

  ] ٧٣:  التوبة[  Z!  "  #  $  %  &  ')     ]قول اهللا تعاىل : 

  ] ١٢٣:  التوبة[  Z!  "  #  $  %  &  '  )     (  *  +,  -  .  /  0  1  ] ه تعاىل : وقول

  ] ٤٦:  العنكبوت[  Z!  "    #  $  %  &  '  )  (  *     +    ,  -.  ] وقوله تعاىل : 

 . واللني باحلكمة عوةالدَّ  فيهم رؤثِّ تُ  مل حني واملنافقني الكفار عىل الغلظة املؤمنني لعباده سبحانه اهللاُ  عفَرشَ :   ثم قال ؒ
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 دِ يَ  عىل نَّ ذُ ولتأُخ ،  نكرـُ امل عن ونَّ ولتنهَ  ، باملعروف نَّ رُ لتأمُ  ! بيده نفيس والذي «:  قال

 عىل هنَّ لتقُرص  أو،  ا أطرً  احلقِّ  عىل هرنَّ ولتأطُ ،  املالظَّ  يد عىل : « آخر لفظ ويف»  فيهالسَّ 

  )١(»  لعنهم كام يلعنكم ثم،  بعض عىل بعضكم بقلوب اهللاُ  ليرضبنَّ  أو ، ا ًرص قَ  احلقِّ 

  

 أن مهمُت  لقد : « قال ♀ النبي أنَّ  ◙ هريرة أيب عن حيحنيالصَّ  ويف

 من مزَ ُح  معهم برجال أ�طلُق  ثم،  بالناس صيلفيُ  رجًال  آمرَ  ثم ، فتقام الةبالصَّ  آمر

  )٢(» بيوهتم عليهم قفأحرِّ ؛  الةالصَّ  يشهدون ال قوم إىل ٍب طَ َح 

  )٣(» عليهم قتهاحلرَّ  ةريَّ والذُّ  ساءالنِّ  من البيوت يف ما لوال : « قال أ�ه ☺ عنه ويورُ 

  

           :  ♀ اهللا رسول قال:  قال ◙ مسعود ابن عن مسلم صحيح ويف

 بسنته يأخذون وأصحاب ونحواريُّ  تهأمَّ  من له كانَ  إالَّ  قبيل ةأمَّ  يف نبيٍّ  نْ مِ  اهللاُ  بعَث  ما «

 ما ويفعلون،  يفعلون ال ما يقولون،  وفلُ ُخ  بعدهم نْ مِ  ُف ختلُ  اإهنَّ  ثم،  بأمره تدونوَهي 

 ومن،  ؤمنمُ  فهو بلسانه جاهدهم ومن،  ؤمنمُ  فهو بيده جاهدهم نْ فمَ ؛  رونؤمَ يُ  ال

  )٤(» دلرْ َخ  ةحبَّ  اإليامن نَ مِ  ذلك اءور وليس،  ؤمنمُ  فهو بقلبه جاهدهم

  

                                         
) ٢٦٧)  وابن وضاح يف البدع والنهي عنها (٧١٣٩) والبيهقي يف شعب اإليامن (١٠٢٦٧أخرجه بنحوه الطرباين يف املعجم الكبري ( ) ١

 )٢٣٩٨، وصححه األلباين  يف صحيح اجلامع ( ◙وغريهم عن عبد اهللا بن مسعود 

 . ◙) عن أيب هريرة ٦٥١) ومسلم (٢٤٢٠متفق عليه : أخرجه البخاري () ٢

 . ◙) عن أيب هريرة ٨٧٩٦أخرجه أمحد يف مسنده () ٣

 . ◙) عن عبد اهللا بن مسعود ٥٠أخرجه مسلم يف صحيحه () ٤
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           ، العلم أهل لدى معلومةٌ  رذْ عُ  غري من تبوك غزوة عن فوا ختلَّ  الذين الثةالثَّ  ةُ وقصَّ 

 فتاب؛  تابوا  ىحتَّ  ليلة مخسني ╚ هُ وأصحابُ  ♀ النبي هجرهم وقد

̄  ] :  تعاىل قوله ذلك يف وأ�زل،  عليهم اهللا   ®   ¬  «  ª  ©

  °Z  قوله إىل  : [  $  #  "  !Z  ]١(اآلية  ] ١١٨  -١١٧: التوبة( .  

ءالقرَّ  من وغريه الكاتب يعلم واألحاديث اآليات من متقدَّ  فمامَّ   يعةالرشَّ  أنَّ :  ا

  )٢(أ�ــ  › اهلامَجم  يف ةدَّ والشِّ  ظةلْ والغِ ،  هحملِّ  يف نيباللَّ  جاءت الكاملة اإلسالمية

  

 الظنِّ صوص الناهية عن ع آخر بعد أن ذكر بعض النُّ يف موض  ؒ هُ وقال سامحتُ 

 إىل الدعاة أو العلم أهل نْ مِ  أخطأ نْ مَ  نصيحة من يمنع ال هلُّ كُ  وهذا ‹:   اليسء باملسلم

 احلقِّ  إىل دَ رَش ويُ ،  اخلري إىل هيوجَّ  أن جيُب  بل ؛ سريته أو دعوته أو عمله من يشء يف اهللا

 من رنفِّ يُ  ذلك فإنَّ  ... ! العنيف واألسلوب نلظَّ ا وسوء مزباللَّ  ال ، حسن بأسلوب

 إىل بعثهام �ا وهارون موسى يهلرسولَ  وجل عز قال وهلذا ، إليه يدعو اممَّ  أكثر احلقِّ 

   ] ٤٤:  طه[  z  y  xZ  }   |  {     ~       �  ] :  زمانه يف اخللق أكفر

 يف طفواللُّ  نيواللِّ  واحلكمة قفالرِّ  من عليه هُ لَ بَ َج  بام ♀ هنبيِّ  عن اهللاُ  وأخربَ 

(  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  ] :  سبحانه فقال عوةالدَّ 

   87   6Z  ]اآلية  ] ١٥٩:  آل عمران .  

                                         
 . ◙) عن كعب بن مالك ٢٧٦٩) ومسلم (٤٤١٨والقصة بطوهلا متفق عليها : أخرجها البخاري () ١

 )٢٠٧- ٣/٢٠٥(  باز ؒ بن العزيز عبد العالمة ورسائل فتاوى جمموع) ٢



- ٦٢- 

v  ]  :  ّ َوجل  ّ َعز فقال احلسنة واملوعظة باحلكمة هربِّ  سبيل إىل يدعو أن سبحانه هُ رَ وأمَ 

 £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w Z  ]١٢٥:  النحل [  

 وإىل ةاألمَّ  علامء مجيع وإىل إليه هٌ موجَّ  هو بل ♀ به اخاص�  ليس األمرُ  وهذا 

 تعمُّ  بل ؛ هُ ختصُّ  ال ♀ لنبيه سبحانه اهللا أوامرَ  ألنَّ  ؛ حقِّ  إىل يدعو داع كل

  . به خاصٌّ  أ�ه عىل ليُل الدَّ  قام ما إالَّ  ؛ امجيعً  ةاألمَّ 

  . اآلية ]  ٢١:  األحزاب[  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁZ  ]  :  سبحانه اهللا ولقول

k    j   i   h  g  f  e  d  c  ] :  وجلَّ  عزَّ  ولقوله

  p  o  n  mlZ  ]ف    ] ١٥٧ : األعرا

&   '  )   # $ % " !] :  سبحانه وقوله
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  :  9  8Z  ]١٠٠:  التوبة [  

  )١(»  هلَّ كُ  اخلريَ  رمُحي  ، فَق الرِّ  رمُحي  نمَ  : « قال أ�ه ♀ اهللا رسول عن وصحَّ 

  )٢(»  شانه إالَّ  يشء من نزعُ يُ  وال ، زانه إالَّ  يشء يف يكون ال فقالرِّ  إنَّ  : « ☺ وقال

  )٣(» نفالعُ  عطي عىليُ  ال ما فِق الرِّ  عىل عطييُ  اهللا إنَّ  : « ♥ أ�ضا وقال

                                         
ها األلباين يف حإال أهنا زيادة صحيحة كام صح » كله «دون قوله :  ◙) عن جرير بن عبد اهللا ٢٥٩٢أخرجه مسلم يف صحيحه () ١

 )٦٦٠٦صحيح اجلامع (

 . ▲) عن عائشة ٢٥٩٤أخرجه مسلم يف صحيحه () ٢

 . ▲) عن  عائشة ٢٥٩٣أخرجه مسلم يف صحيحه () ٣



- ٦٣- 

 لعباده اصحنيوالنَّ  سبحانه اهللا إىل عاةالدُّ  عىل الواجَب  أنَّ  عىل تدلُّ  ةكثري أحاديث يف

 ، احلقِّ  من تنفري وال عنف فيها ليس التي والعبارات،  فيدةـُامل األساليب وايتخريَّ  أن

،  وإيثاره،  به ىضوالرِّ ،  بولهقَ  إىل احلقَّ  خالف نْ مَ  انصياعُ  ورائها من رجىيُ  والتي

 من رنفِّ تُ  التي املسالك دعوته يف َك سلُ يَ  ال وأن .. الباطل من عليه هو عامَّ  والرجوع

  )١(أ�ـ  › بولهقَ  وعدم هردِّ  إىل ويدعو احلقِّ 

  

                 ، وعال جلَّ  الربُّ  فبينه : عوةالدَّ  أسلوُب  اأمَّ  ‹:  يف موضع آخر  ؒ وقال

  . والغلظة بالشدة ال نيواللِّ  قفبالرِّ  ، والبصرية بالعلم أي،  باحلكمة عوةالدَّ  وهو

،  يستحق بام عامليُ  ملَ ظَ  فمن ؛ ملَ ظَ  نْ مَ  إالَّ ؛  عوةالدَّ  يف عيالرشَّ  األسلوب هو هذا

 ومل عارضكيُ  مل أل�ه لهايتقبَّ  أن رجوتَ  أو ، إليها صغيويُ ،  عوةالدَّ  ليتقبَّ  من لكن

  . به فارفق..  يظلمك

v  }|  {   z  y  x   w  ] :  العظيم كتابه يف وعال جل يقول

  £¢  ¡  �  ~Z  ]١٢٥:  النحل [  

  . ♀ رسوله قال،  اهللا قال ، العلم هي:  فاحلكمة

            ، العظيم اخلري من اهللا طاعة يف ما بنيِّ تُ ،  هيبوالرتَّ  غيبالرتَّ :  احلسنة واملوعظة

...  احلقَّ  قبليَ  ومل استكرب إذا عليه وما،  العظيم اخلري من اإلسالم يف خولالدُّ  يف وما

  . ذلك غري إىل

                                         
 )٤٦٤-٢٧/٤٦٢( ورسائل العالمة عبد العزيز بن باز ؒ جمموع فتاوى) ١



- ٦٤- 

 بهةالشُّ  وجود عند نفعُ  غري من ةاألدلَّ  بيانُ  فمعناه:  أحسن هي تيبالَّ  اجلدال اأمَّ 

 اآلية يف كام وتتحمل وتصرب،  أحسن هي بالتي ادلُجت  لةجادَ ـُامل فعند وكشفها ؛ إلزالتها

+        "    #  $  %  &  '  )  (  * ] :  سبحانه يقول،  األخرى

  .-  ,Z  ]٤٦:  العنكبوت [  

 لتقبَّ يَ  وهو،  أحسن هي بالتي اجلدال تستطيعُ  مَت دُ  ما لكن ، آخر شأن هلم املونفالظَّ 

 لةواألدَّ  باملوعظة لوحتمَّ  فاصرب=  ايً عتدِّ مُ  وال اـًظامل فيه عدُّ يُ  ال بأمر يتكلم أو نصتيُ  أو

  ] ٨٣:  البقرة[  º  ¹    ¸Z  ] :  حانهسب اهللا يقول،   احلسن واجلدال ةـعيَّ الرشَّ 

  )١(» قلُ ـُ اخل نُ ْس ُح  الِربُّ  : « ♀ بيِّ النَّ  وقوُل 

(  *  ] :  وعال جل فقال عوةالدَّ  أمر يف ♀ بيِّ النَّ  عىل اهللاُ  أ�نى وقد
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 القلب غليظ افظ�  كان لو ، إيامنه يف اسالنَّ  وأكمُل  ، هدعوت يف اسالنَّ  أكمُل  ناونبيُّ 

  ؟! أ�ت فكيف؛  وتركوه حوله من الناُس  النفضَّ 

 ، ظةلْ غِ  أو سيئ كالم أو بسبٍّ  تعجل وال،  لتتحمَّ  أن وعليك،  تصرب أن فعليك

  ... فقوالرِّ  محةوالرَّ  نيباللِّ  وعليك

z  y  x  }   ] :  سبحانه قال ، امهل قال ماذا لفرعون وهارون موسى اهللاُ  بعَث  و�ا

  �       ~     }  |Z  ]خيشى أو يتذكر صاحبك لعل ؛ كذلك فأ�ت  ] ٤٤:  طه .  

                                         
 . ◙) عن النواس بن سمعان ٢٥٥٣أخرجه مسلم يف صحيحه () ١
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 ِيلَ وَ  نْ مَ  �َّ  : « قال أ�ه♀ بيِّ النَّ  عن ▲ عائشة عن الصحيح ويف

 عليهم فشقَّ  اشيئً  تيأمَّ  أمر من ويلَ  نْ مَ  �َّ  ، به فارفق هبم َق فِ فرَ  اشيئً  تيأمَّ  أمر من

  . ةاملشقَّ  يف عظيم ووعيد ، فقالرِّ  يف عظيم وعدٌ  وهذا )١(» عليه فاشقق

  )٢(» هلَّ كُ  اخلري رمُحي =  فقالرِّ  رمُحي  نمَ  : « ♥ ويقول

 من عنزَ يُ  وال،  زانه إالَّ  يشء يف يكون ال هفإنَّ  فقبالرِّ  عليكم : « ♀ ويقول

  )٣(» شانه إالَّ  يشء

  

 نياللَّ  فيقالرَّ  احلسن األسلوب يستعمل وأن ، ليتحمَّ  أن اهللا إىل اعيالدَّ  عىل فالواجُب 

              ، الكافر ومع املسلم مع فقالرِّ  من بدَّ  ال ، امجيعً  اروالكفَّ  سلمنيللمُ  دعوته يف

 من املزيد إىل حيتاجون فإهنم ؛ واألعيان ؤساءوالرُّ  األمراء سيام وال،  وغريه األمري ومع

  . سواه ما عىل ؤثرونهويُ  احلقَّ  قبلونيَ  لعلهم احلسن سلوبواأل فقالرِّ 

  

 إىل حيتاج وننُ السِّ  فيها عليه ومىض،  املعصية أو البدعة نفسه يف لتتأصَّ  من وهكذا

قبها املعصية رشُّ  له نيتبَّ يَ  ىوحتَّ  ، ةباألدلَّ  زالتُ  ىوحتَّ  ، البدعة عقتلَ تُ  حتى صرب  وعوا

  )٤(أ�ـ  › املعصية عَ دَ ويَ  ، احلقَّ  منك فيقبل ؛ الوخيمة

  

                                         
 . ▲) عن عائشة ١٨٢٨أخرجه مسلم يف صحيحه () ١

 )٥٢( انظر صــ  ◙) عن جرير بن عبد اهللا ٢٥٩٢أخرجه مسلم يف صحيحه () ٢

 )٥٢انظر خترجيه يف الصفحة : (  )٣

 )٤١٨- ٦/٤١٦(  باز ؒ بن العزيز عبد العالمة ورسائل اوىفت جمموع) ٤
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 مع زٌ ــمتميِّ  منهٌج   ؒ الشيخ لسامحة : ‹ )١( ؒاملوسى حممد الشيخ قالو

       ، العفو وأخذ ، فحبالصَّ  اآلمرة راملطهَّ  عالرشَّ  نصوص من فيه ينطلُق  ، املخالفني

 العدل نايفيُ  ما كلِّ  عن عدوالبُ  ، باإلحسان اإلساءة قابلةومُ  ، باحلسنة السيئة ودفع

  . اخلصومة ورشف واإلنصاف

  

ل ال أ�ه:  له املخالفني مع الشيخ سامحة منهج فكان                 ، حيتمل ال ما كالمهم ُحيمِّ

ل وال  حيرتمهم كان بل؛  جتريح أو بسوء همرُ يذكُ  يكن ومل ، يقولوه مل ما عليهم يتقوَّ

رهم  من خصوًصا ، منهم إليه عتذرـُامل رذْ عُ  ويقبل ، هحقِّ  يف أخطاءهم ويتناسى ، ويقدِّ

  . وفضل سابقة هلم

  

 املحبة له وأظهر ، العناية ومزيد سامحوالتَّ  الفرح له أظهر الفيهُخم  نْ مِ  أحد زاره وإذا

  )٢(› قلبه وتطييب ، دعوته سبيل عىل واحلفاوة

  

 رجاء هبم قهوترفُّ  الفيهُخم  مع الشيخ سامحة من أمثلةً  املوسى حممد الشيخ ذكر وقد

  : الغزايل دمَّ ُحم  مع موقفه منها أذكر ، دايتهمه

  

                                         
 . ↓ باز ابن الشيخ سامحة مكتب مديروقد كان ) ١

 ملحمد بن إبراهيم احلمد . )٢٧٧(  ؒ باز بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب ) ٢



- ٦٧- 

يل حممد الشيخ َقِدم �ا : «  ؒ املوسى الشيخ قال  الرياض إىل  ؒ الغزا

 يف الشيخ سامحة زار ، العاملية فيصل امللك جائزة جلنة من مةاملقدَّ  جائزته الستالم

يل الشيخ كتاب حول ةضجَّ  الوقت ذلك يف وكانت،  منزله  بني النبوية ةالسنَّ  : « الغزا

   الشيخ سامحة عىل الكتاب ذلك ُقرئ وقد » احلديث وأهل الفقه أهل

  

 وعن ، اجلزائر يف الدعوة عن وسأ�ه ، والطفه وأكرمه ، به احتفى الغزايل زاره فلام

يل الشيخ وكان ، لدعمهم االستعداد أ�مِّ  عىل بأ�ه وأخرب ، حاجتهم  رئيًسا آنذاك الغزا

  .اجلزائر يف جلامعة

  

ئرينبالزَّ  عامًرا  - كالعادة – سامحته جملس وكان  ، يوفوالضُّ  حتاجنيـُوامل ائلنيوالسَّ  ا

 اموكلَّ  ... وهكذا ، يقرؤون حوله سامحته ابُكتَّ  وكان ، هرنينُ  فيتوقَّ  ال اهلاتف وكان

 بام الغزايل فُأعجب؛  والطفه اهوحيَّ  الغزايل الشيخ إىل التفَت  فرصة لسامحته نحتَس 

 قرأُت  لقد:  الغزايل للشيخ سامحته قال األ�ناء تلك ويف،  عليه بادًيا ذلك وكان ، رأى

 رضةعُ  وغرينا ونحن ، للخطأ رضةعُ  البرش أن عليكم خيفى وال ، املذكور كتابكم

  . امللحوظات بعض وعليه ، كتابكم من شيًئا قرأُت  وقد ، لذلك

ءته ُتكملوا  أن سعدينيُ  أ�ا:  الغزايل الشيخ فقال فوينتُ  وأن ، قرا                 ، الحظونهتُ  بام وا

  . هذا نحو اكالمً  وذكر ، صلحهأُ  -  اهللا شاء إن - اوأ�

  

  



- ٦٨- 

يل الشيخ بني حديث دار هاتفية مكاملة عىل يردُّ  الشيخ سامحة كان وبينام  أحد وبني الغزا

:  ينالدِّ  خري الشيخ فقال ؛ سوريا من وانيل ينالدِّ  خري الشيخ وهو احلارضين املشايخ

 كالمهام سامحته سمع و�ا،  النقاش واشتدَّ ،  عليه الغزايل فانقضَّ  ، وكذا كذا قلتم أ�تم

 هذه بأن مجيًعا فخاطبهام؛  وكذا كذا:  قال ؟ عندكم ماذا:  وقال الغزايل إىل التفت

 عدوالبُ ،  كلمتنا مجع عىل احلرص كل نحرص وأن ، إطارها يف وضعتُ  أن ينبغي املسائل

ن ... املسائل بأصول قتتعلَّ  كبار أمور أمام فنحنُ  ؛ خلالفا عن  ، غضبهام من وسكَّ

  . اجلدال وانتهى

ا  الغزايل الشيخ وكان  سامحة عند وجلس ، دعاه من عىل رتأخَّ  ولكنه ، للغداء مدعو�

  . الغداء معه وتناول الشيخ

                 فينا دام ما بخري نحن:  وقال الشيخ سامحة عىل نظرة أ�قى باخلروج همَّ  و�ا

  . الرجل هذا

  )١(› ! ثانٍ  عامل يف انَّ كُ :  قال ؟ رتتأخَّ  �اذا:  له قالوا  دعاه نْ مَ  إىل وصل اـَّمل أ�ه وبلغني

  

  .هاحُرص  ُب يصعُ  كثرية مواقف  ؒ وللشيخ

  

  

                                         
 )٢٨٠(  ؒ باز بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب) ١
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 اهللاُ  أحسنَ :  حفظه اهللا صالح الفوزان العالمة الشيخ الدكتور اإلمام شيخنائل وُس 

 األمة يف العلم طالب من وإخوانكم أل�نائكم هوهناتوجِّ  مباركة كلمة من هل : إليكم

صلة ، اهللا بتقوى وصيكمأ ‹ : بقوله فضيلته فأجاَب  ؟ مجعاء اإلسالمية  طلب وموا

 ، وجلَّ  عزَّ  اهللا إىل  عوةوالدَّ  ، اهللاُ  مكمعلَّ  بام والعمل ، ذلك عىل واحلرص ، العلم

 بابوالسِّ  ، العلم طلبة بني احلاصل شاحنالتَّ  وترك ، ممتتعلَّ  امم الناس وتعليم

               ، فالن نمِ  حذرواا ( العلم طلبة قوا وفرَّ  ، ةاألمَّ  قوا فرَّ  ىحتَّ  بينهم حريشوالتَّ 

 خطأ عنده فالن كان إذا،  جيوز ال هذا) ...  فالن عىل تقرأوا ال،  فالن مع جتلسوا  ال

 طالب أو ، عاملِ  وهو،  منه رذِّ وُحت ،  الناس بني هذا تنرش �كأ أما ؛ وبينه بينك ناصحهتُ 

É  È  Ç    Æ  Å  ]   رشنَّ ال هذا جيوزُ  فال ؛ أخطأ لكن...  صالٌح  رجٌل  أو،  مِعلْ 

  Ù    Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊZ   

  ] ١٩:  النور[ 

 ، مالِعلْ  طلبة سيَّام وال ، املسلمني بني ةودَّ امل الواجُب  ، سلمنيـُ امل بني ناصحالتَّ  الواجُب 

 من حذيروالتَّ  ، بعضهم من النَّيل وعدم ، العلامء احرتامُ  جيُب ه ؛ فإنَّ  لامءالعُ  مع سيَّام ال

رً  بسبَّ  هذا ... بعضهم   ..  فتنة بوسبَّ  ، اوتباغًض  اتشاحنً  بوسبَّ  ، كثرية اأرشا

-  .   ]  : سبحانه اهللا أراد كام وكونوا  - ا خريً  اهللا جزاكم- األمور هذه بوا جتنَّ 

  1  0  /Z  ]٩٢:  األ�بياء [       [  ~  }  |  {  z  y  x  w   v

  ¥  ¤  £  ¢   ¡�Z  ]١٠٥:  آل عمران [  

 الربِّ  عىل عاونالتَّ  عىل احرصوا  ،  بينكم ناصحالتَّ  عىل احرصوا  ، آ�فالتَّ  عىل احرصوا 

  . مانالزَّ  هذا يف اخصوًص  ، املسلمني بني قُيفرِّ  ما واحذروا ، قوىوالتَّ 
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عالنِّ  قطع إىل بحاجة ، جتامعاال إىل بحاجة  اآلن املسلمون  عاونالتَّ  إىل بحاجة ، بينهم زا

  . سلمنيـُامل وتفريق ، سلمنيـُامل تشتيت عىل للعدوِّ  اعونً  تكونوا  ال،  قوىوالتَّ  الربِّ  عىل

  !؟ ةلألمَّ  يبقى من علمال وطلبة العلامء بني رقةالفُ  حصلت إذا

مِّ عتٌب  علِّموا الناس ، واجبهم أن يُ  الب العلم ؛ فإنَّ عىل طُ  ام العتُب ؛ إنَّ  ليس عىل العوا

 ، هاتراتـُامل وهذه ، شاحناتالتَّ  وهذه ، األمور هذه اتركوا وأن ُيصلحوا بينهم ؛ ف

  . ميمةالذَّ  لَص اخلِ  وهذه

 [   :  9  8  7   6  5  4  32   1  0  /Z  ]١٢:  احلجرات [  

 [ »   º   ¹  ̧   ¶   µ  ́   ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬Z  ]١٢-١٠:  القلم [  

،  األمة إضعاف وعىل،  األمة تفريق عىل يطانللشَّ  اعونً  تكونوا وال ،  هؤالء تطيعوا  ال

  . ائعاتالشَّ  وا قصدِّ تُ  ال،   هذا ثبت إذا ، فناصحوه ًال خلَ  عليه وجدتُّم من

 [2  1  0  /   >  =  <  ;     :  9  8  7 6  5  4  3

  ?Z  ]٦:  احلجرات [  [   ~  }  |  {  z  y  x    w  v  u   t

  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �Z  ]٩٤:  النساء [  

 ، عاونالتَّ  وعىل ، سلمنيـُامل كلمة حدةوُ  وعىل ، سلمنيـُامل اجتامع عىل حثَّ  وعال جلَّ  اهللاُ 

  . عيةالرشَّ  رقبالطُّ  اخلطأ أصلحوا ! بل  اخلطأ تركوا ا نقوُل  ... ال ناصحالتَّ  وعىل

       آ�ه وعىل دمَّ ُحم  نانبيِّ  عىل موسلَّ  اهللاُ  وصىلَّ ،  ويرىض بُّ ُحي  �ا اجلميع اهللاُ  قوفَّ       

  )١(› أمجعني وأصحابه

                                         
 بترصف يسري . )١٤٣٤ شعبان ٢٤( الطالب ليلد كتاب من الصيام كتاب رشح ختام) ١



- ٧١- 

د بن إبراهيم آل الشيخوسئل معايل الشيخ         حفظه اهللا :  صالح بن عبد العزيز بن حممَّ

  ؟ عاةالدُّ  بعض أخطاء من سلمـُامل موقف ام

  : اهللاُ  وفَّقهُ  فأجاَب 

 هذه مثل بينهم فيام بابالشَّ  تناول ألن ؛ العلم ألهل األمر هذا رتكيُ  أن األحسن

 ، مطلوب األخطاء من حذيروالتَّ  حصنيالتَّ  نإ صحيح ، إشكاالت بينهم وقعيُ  املسائل

 أهل سمةِ  من هذه فليست ! وفالن فالن خطاءأ عىل الردُّ  الشاغل غلناُش  يكون ال لكن

 إىل مسريه يف القلُب  ‹:  معناه بام » السالكني مدارج « يف القيم ابن يقول ولذلك ، العلم

 ، وهناك هنا من خيافها وبأشياء واحلىص بالوحوش ميلء طريق يف يميض الذي مثل اهللا

 › لِص يَ  فلن بحجر رآه ما كل ورمى حني كل التفت وإذا ، وصل يلتفت ومل مىض فإذا

 حجم أضعاف أضعاف أضعاف ينللدِّ  بياهنم حجم أن العلم أهل سرية يف جتد هلذا

َ  كم لامءالعُ  من عامل أي تْس قِ  ولو ، الردود  أ�في كتب أ�ه مثال لرأ�ت ، ينالدِّ  من بنيَّ

 يشء أ�ه فستجد؛  املخالفني عىل هردِّ  بحجم قارنته ثم ، رشيط أ�في لوسجَّ  ، صفحة

 من بدَّ  ال أل�ه ؛ الشاغل غلكُش  هو يكون ال ولكن ردَّ تَ  أن جيُب  نعم ، ذلك من ليلق

  . بياهنا من دَّ بُ  وال ، عوةالدَّ  نرش

 ، علميٍّ  وردِّ  ببيانٍ  جعالَ يُ  من ومنهم ، شخصية بنصيحة جعالَ يُ  من الناس نَ مِ  ثمَّ 

  )١(› احلال حسبب املنكر عن هيوالنَّ  باملعروف األمر قاعدةُ :  ذلك يف واألصُل 

  

                                         
 ) � ١٤٣٣ الثاين ربيع ١٩:  ( بتاريخ الكويتية األ�باء جريدة عن نقال) ١
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 عىل الواجَب  أنَّ  شكَّ  وال ‹ : اهللا حفظه درالبَ  ادالعبَّ  حسنـُ امل عبد مةالعالَّ  الشيخ وقال

 الربِّ  عىل عاونوالتَّ  ، بينهم فيام احموالرتَّ  آ�ُف التَّ  ومكان زمان كلِّ  يف السنَّة أهل

 وحشة من نَّةالسُّ  أهل بعض نْ مِ  حصَل  ما مانالزَّ  هذا يف له فؤَس يُ  ِممَّا وإنَّ  ... قوىوالتَّ 

  ... وهجًرا  وحتذيًرا  جترًحيا ببعض بعضهم انشغاُل  عليه ترتَّب ِممَّا ، واختالف

هةً  امجيعً  جهوُدهم تكون أن الواجُب  وكان ار من غريهم إىل موجَّ  البدع وأهل الكفَّ

رُ ي ، رتامحنيمُ  تآ�فنيمُ  بينهم فيام يكونوا  وأن ، نَّةالسُّ  ألهل ناوئنيـُامل  بعًضا بعضهم ذكِّ

  )١(› ولني فقبرِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 )١١-١٠رفقا أهل السنة بأهل السنة () ١
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 لكن ، اليوم قبل من أقوهلا وأ�ا ‹ حفظه اهللا : الشيخ ربيع بن هادي املدخيل شيخنا وقال

 ، بالرفق عليكم:   أقول..  البالء هذا رأ�ُت و ، مارالدَّ  هذا رأ�ُت  اـَّمل عليها زُت ركَّ 

 السنة أهل إىل هتتوجَّ  الشدة هذه .. احملرتَّ با عليكم ، آخيبالتَّ  عليكم ، نيباللِّ  عليكم

 لهاوختلَّ  ، هلكةـُامل دةالشِّ  هبذه نةالسُّ  أهل إىل هوا واجتَّ ،  البدع أهل تركوا  ؛ إذ أ�فسهم

،  لككمُهي  الذي املسلك هذا كوا تسلُ  أن اكمإيَّ  ثمَّ  اكمفإيَّ  ، ظاملة باطلة وأحكام لمظُ 

  )١(› أهلها لكوُهي ،  فيةلَ السَّ  عوةالدَّ  لكوُهي 

  

 طئُخي  الذيو ، لكهُهن   أو سقطهنُ  ما قرصِّ يُ  الذي ‹يف موضع آخر :  - حفظه اهللاُ  - وقال 

وسائر  ةواملودَّ  ةاملحبَّ  له هوجِّ ونُ ،  واحلكمة طفباللُّ  عاجلهنُ  ولكن؛  لكهُهن  ما امنَّ 

 ال ضعف فيه بقي وإن ، وبؤي ىحتَّ  األخالق الصاحلة ، مع الدعوة الصحيحة ،

  ، ما يبقى أحد ! أحد يبقى ما واهللا وإالَّ ،  عليه عجلنست

!  عنييِّ ُمم  وهموسمُّ  العلامء إىل وصلوا  ىحتَّ  ، السلفيني طاردونيُ  اآلن الناسفبعض 

 طريقة هي -طبًعا  – ، وهذهوُطعَن به وفيه  إالَّ  - اتقريبً  – عامل احةالسَّ  يف يقواآلن ما ب

 واأيبد أن تهمأسلح نْ مِ ؛ فإن أهل البدع  عاملسلمني ، وطريقة أهل البد خواناإل

 فأسقط ؛ فكرة إسقاط أردت إذا :ماسونية  هيودية طريقة هي بل ؛ العلامء بإسقاط

  ! اهتاشخصيَّ  أو لامءهاعُ 

  )٢(› العلامء واحرتموا  ، الرديء املرياث هذا عن فابتعدوا

                                         
 )١/٤٧٥طبعة دار اإلمام أمحد ( -جمموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع ) ١

 )٤٨٢-١/٤٨١جمموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع () ٢
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               ، معصومني لستم أ�كم أعرف وأ�ا ‹يف موضع آخر :  - حفظه اهللا - وقال 

 أو ، اعتزال يف أو رفض يف دخل إذا إالَّ  � - خطئنُ  قد - بمعصومني العلامء وليس

 الذي فيُّ لَ السَّ  اأمَّ ، ؛ فإن هذا هو املنبوذ  املوجودة احلزبيات من بحتزُّ  يف أو ، مجتهُّ  يف

.. وغري  وأهلها البدع يكرهو ، األحزاب ويكرهُ  ، فيلَ السَّ  املنهج بُّ وُحي  ، فينيلَ السَّ  وايليُ 

 اوم به قنرتفَّ  هذا ؛ فإن قاطالنِّ  بعض يف يضعف ثمَّ  ، ذلك من عالمات املنهج السلفي

 هذافعىل  ! هلك أخطأ نْ مَ  : ُيقال أن اأمَّ  ، نعاجلهو عليه نصربو ننتشلهو ننصحه ولكن ؛ نرتكه

  )١(› سقطوهنميُ  لعلامءاب واأبد بابالشَّ  من فرغوا  اـَّمل هؤالء ترى وهلذا!  أحد ىقَيب نل

ع ال البدعة يف وقع َمن كلُّ  ‹:  يف موضع آخر - وفَّقه اهللا  - وقال   أخذنا لو ألن ، ُيبدَّ

 «:   ؒ تيمية ابن اإلسالم شيخ فيقوُل  ! اإلسالم ةأئمَّ  أكثَر  عنالبدَّ  ؛ القاعدة هبذه

 اعتمد أل�ه إما ، يشعر ال حيث من البدعة يف وقع ، واخللف السلف أئمة من كثريٌ  إنه

  »الجتهاد  أو ، رسوله ومراد اهللا رادمُ  غري النصِّ  من فهم أو ، ضعيًفا حديًثا

 سالمة عرفنا إىل خطأ أو بدعة ؛ فإذا اجتهاده يؤديه وقد ، تهدونُجم  أئمة عندنا فاآلن

 ثم ، عنه هذا ُعرف إذا ، احلقَّ  يوحترِّ  ، اهلوى عن والبعد ، القصد وسالمة ، املنهج

 وعرفنا ، صدالقَ  سوء منه وعرفنا ، اهلوى منه عرفنا إذا لكن ، عُيبدَّ  ال ؛ بدعة يف قعو

 من كثري عىل حكموا  يعني ، جتدهم هلذا ، عُيبدَّ  هذا ؛ البدعة ريديُ  أ�ه عىل تدلُّ  أشياء منه

 ا عرفو ألهنم ؛ بتدعةمُ  وهمسمُّ  ما ، أخطاء يف وقعوا  الناس من وكثري ، مبتدعة بأهنم الناس

  )٢(› عليه يسريونَ  الذي املنهج وسالمة ، للحقِّ  هيموحترِّ  نواياهم نَ ْس وُح  ، قصدهم سالمة

                                         
 )٤٨٣-١/٤٨٢جمموع كتب ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع () ١

 ›جلسة يف اخلرج  ‹رشيط بعنوان : ) ٢
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 السنة ؛ أهل وهكذا ‹:  اجلابري حفظه اهللا بن عبد اهللا بيدعُ  أخونا فضيلة الشيخقال و

  :حالني  من ختلو ال فةفاملخالَ ؛ ف لِ ـُخاامل وإىل فةخالَ ـُامل إىل ينظرون فإهنم

ين أصول يف كان سواءٌ  االجتهاد ، فيه َيسوغُ  ال أمر يف فةُخمالَ  كونت أن إما*   يف أو الدِّ

نة وأمجع القرآن من النصوص عليها َتضافرت أل�َّه فروعه ،              ، األئمة عليها والسُّ

ي ما النصوص من عنده ليس املخالف وكان اإلمجاع ، حكم يف كانت أو   .مذهبه  ُيقوِّ

 النُّصوص فيهأمر  ، أو االجتهاد فيه َيسوغُ  أمر يف َحَدثت املخالفة تكون أن وإما *

 فيه اخلالَف  ؛ فإنَّ  االجتهاد فيه يسوغُ  ال الذي ، وهو األول فالصنُف ؛ وحتتمل  حتتمل

  .كان  َمن كائنا قائله عىل اخلطأُ  وُيردُّ  أ�ًدا ، سائغ غريُ  ، سائغ غري

  : رجلني من واحد عن خيلو ال املخالف هذا ثم

 وعن عنها ، والذب عليها االستقامة منه الناُس  ، َعرف ُسنة صاحب يكونَ  أن * إما

 رددنا كنَّا وإن كرامته ، وُحتفظ،  زلته عىل ُيتابع ال فهذا لألمة ؛ النُّصح َعرفوا  كام أهلها ،

 بتدعةامل عىل ُنشنِّع كام عليه ُنشنِّع  وال ، كرامته ، ونحفظ معه نتأدَُّب  ؛ فإنَّا ُخمالفته

ل الَّ ابقة من عليه به اهللا منَّ  �ا ِرعاية ، وذلك الضُّ ،  الَقْدر يف واجلاللة الفضل يف السَّ

ين ؛ يف واإلمامة  هم الذين األئمة من كثري يف نظرَت  وإذا، كله  هذا َنرعى فنحنُ  الدِّ

 اهللا شاء نإ مماهتم بعد يكونون أن نرجو وكذلك ، حمياهم يف النَّاُس  هلم َيشهد ، السنة عىل

 والالحقون هلم املعارصون عليهم ؛ فردَّ  القدم هبم زلَّت أخطاء ، منهم حدثْت  تعاىل

ضهم وصيانة ، كرامتهم حفظ مع ، هلم   )١(› العبارات بنابيات عليهم التَّطاول وعدم ، أعرا

                                         
 السؤال األول  )  –( الرشيط األول  ›الباطل  وأهل السنة أهل مع التعامل ضوابط «:  انرشيط بعنو) ١
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        :  اهللا حفظه حييلالرُّ  بن سليم اهللا سليامن األستاذ الدكتور الشيخ أخونا فضيلة وقال

  األكابر؟ هم َمن لكن ، التَّزكية ِمن ُبدَّ  ال وأ�َّه ، األكابر عن ُيؤخذُ  إنَّام العلمَ  أنَّ  شكَّ  ال ‹

هم َمن:  األكابر  ، شباًبا كاُنوا  ولو ، ِسنُُّهم َصُغرَ  ولو ، بالعلم وُعِرُفوا  ، علُمهم كربَّ

حابةِ  ِمن أكابر فُهناك نِّ  يف ِصغارٌ  الصَّ نيا علُمهم وأ�َارَ  ، العلم معنهُ  ُأِخذَ  السِّ   . الدُّ

غريَ  أنَّ  وهي ، بمكان األمهيَّةِ  ِمن قضيَّةٌ  فهذه هُ  قد الصَّ ُ  اَملتِني بالعلمِ  فيُعرُف  ، علُمهُ  ُيكربِّ

لف يف كثريٌ  وهذا ، النَّافع حابة ِمن َبدًءا السَّ ة بعدَ  ما إىل عليهم اهللاِ  ِرضوان الصَّ  ، األئمَّ

ن ننُظرَ  أنْ  فينبغي ؛ ينٌ دِ  العلمَ  فإنَّ  ؛ كيةِ التَّز ِمن ُبدَّ  وال  كيف لكن ، دينَنا نأُخذَ  عمَّ

  : ُأمورٍ  بثالثةِ  تُكونُ  التَّزكيةُ  ؟ التَّزكية تكون

  

ل األمر ينـُ امل الُعلامء َنصُّ :  األوَّ               ، بعُضهم أو الُعلامء ينُصَّ  أنْ  ، هتزكيت عىل عتَربِ

ينـُامل الُعلامء ِمن عاِملٌ  ينُصَّ  أنْ  بل ؛ ثالثة وال عاِملْني  وال عاِملٍ  يف التَّزكيةَ  نْحُرص  وال ،  عتَربِ

  . العلمَ  عنه ُيؤخذَ  ألنْ  ويصُلَح  ، ُمزكَّى ُفالًنا أنَّ  عىل ِمنهم ْمجعٌ  أو

  

 بأ�َّه ُيعرف  ، العلم أهلِ  ِمن عليه ُينَكرَ  أنْ  غريِ  ِمن بالتَّعليم يشتِهرَ  أنْ :  الثَّاين األمر

ٌس  ونـُامل العلمِ  أهُل  ُينِكرُ  وال ، عنه هذا وَيْشتِهر ، ُمدرِّ  تزكيةٌ  فهذه ؛ تدِريَسهُ  عتَربُ

رس عن ُينهى ِممَّن هذا يُكون أنْ  الُعلامء بَمقامِ  يِليق ال إذْ  ، ُسُكوتيَّةٌ    نهون .يَ  وال عليه الدَّ

  

يَهُ  أنْ  بمكان األمهيَّةِ  ِمن وهذا:  الثَّالث واألمر نَّة إالَّ  ُيعلِّمُ  فال ؛ ُمهُ ِعل ُيزكِّ  ما أعني ، السُّ

نَّة ُعلامء عن إالَّ  يأُخذُ  وال ، احلقِّ  فيه ونُ يك ر ، السُّ نَّة ُعلامء ُكتب وُيقرِّ  ُيؤخذْ  ومل ، السُّ

ينـُامل الُعلامء لكالم ردٌّ  عليه نَّة ُخماَلفاٌت  وال ، عتَربِ يهِ  فهذا ؛ للسُّ   . علُمهُ  ُيزكِّ
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              ، يُبثُّهُ  الَّذي علِمهِ  يف ُينَظرُ  ولكن ، الُعلامء يعِرُفهُ  نافعٍ  علمٍ  طالب ُكلُّ  وليس       

نَّة ُيعلِّم هل نَّة ُعلامء آراء حيِرتمُ  هل ؟ السُّ نَّة ُعلامء كالم ينُقُل  هل ؟ السُّ  كان فإنْ  ؟ السُّ

اهُ  فقد ؛ كذلك  ذلك   . العلم عنه وُيؤخذُ  ، ِعلُمهُ  زكَّ
  

ن إالَّ  العلم ُيؤخذ ال بأ�َّه والقوُل  اهُ  عمَّ ا الُعلامء زكَّ   . اخلريَ  باَب  يُسدُّ :  نص�
  

نَّةَ  ُيعلُِّمون ، علمٍ  بُطالَّ  فيها الُبلدان ِمن كثريٌ  وح ، السُّ نَّة أهلِ  وُرشُ  وُيعلُِّمون ، السُّ

 ما عليهم ُيعرْف  ملْ  لكن ، ُمعنيَّ  عاِملٍ  ِمن تزكيةً  حيِمُلون ال ولكنَّهم ، تعلَُّموا  ما ببحَس 

 ِمن كثريٍ  يف علمٌ  يبقى لنْ  ؛ عنهم العلم ُيؤخذُ  ال إنَّه ُقْلنا فإذا ؛ علِمهم يف ْجيرُحهم

ُسون البدع أهُل  ويُقوم ، اخلري باُب  وسُيَسدُّ  ، الُبلدان نَّة وأهُل  ، وُيدرِّ  ، يُكفُّون السُّ

نَّة أهُل  وُيصبح  ؛ غِريه أو » األ�رتنِت « ِمن مونيتعلَّ  أو البدع أهلِ  ِمن يتعلَُّمون السُّ

  . يسَتِقيمُ  وال يِصحُّ  ال وهذا

  

 ، أحدٍ  ُكلِّ  عن العلمَ  فنأُخذ ، نتساهل أنْ  يِصحُّ  وال ، التَّزكية ِمن ُبدَّ  ال:  نقول نحنُ  إًذا

  ؟ التَّزكية تُكون كيف لكن

  

 ا ينـُامل الُعلامء ِمن عَددٍ  أو،  عامل ِمن بنَصٍّ  إمَّ نَّة وفِنياملعرُ  عتَربِ   . بالسُّ

 ا   . الُعلامء ِمن نِكريٍ  غريِ  ِمن وُشهرة باستِفاضةٍ  وإمَّ

 ا  . ُيعلِّمُ  الَّذي العلم طالُب  به ُيعرُف  ، رحَجي  ِممَّا خالٍ  يمٍ سل صحيح بعلمٍ  وإمَّ
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 ، علِمَ  ما عىل يزيدَ  ال وأنْ  ، علِمَ  ما إىل ينتهَي  أنْ  أحدٍ  ُكلِّ  عىل الواجَب  أنَّ  شكَّ  ال ُثمَّ 

  . النَّاس ُيعلِّم علُمهُ  انتهى حيُث 
  

 عن اُألصول هذه َعرف فَمن ؛ اُألصول ُيعلُِّمهم نملَ  بحاجةٍ  سلِمنيـُامل ُبلدان ِمن كثريٌ 

نَّة أهلِ    ! ةــتيميَّ  ابن اإلسالم شيَخ  ُيصبح ما لكن ، النَّاس ُيعلِّمُ  فإنَّه وضبَطَها ؛ السُّ

س يذهب ذلك بعد ُثمَّ  ، كتابْني  أو اكتابً  يأخذ قد العلم ُطالَّب بعُض  يعني  ؛ ُيدرِّ

    !.. يشء بُكلِّ  ويتكلَّم ، يشءٍ  ُكلِّ  يف وُيفتي ، األكابر الُعلامء بعضِ  عىل ويُردُّ  فينْتِفخ،

  . ضالٌل  هذا أنَّ  شكَّ  ال

نَّة اخلريَ  وينُرشُ  ، علِمَ  ما إىل ينتهي الَّذي هو : نحِس ـُامل ولكن   . والسُّ
  

نَّة اخلريِ  نِرش  وجه يف عائًقا نِقَف  أنْ  لنا ُجيوز وال  عليه أدَرْكنا الَّذي هو وهذا ، والسُّ

يِخ  الُعلامء َصنِيع يخ،   ؒ باز ابن كالشَّ  مع تعاُملِهم يف  ؒ ُعثْيِمني ابن والشَّ

  . العلم ُطالَّب
  

ا  هذا فِمثُل  ؛ وجهٍ  ُكلِّ  ِمن جمُهوًال  كان أو ، َخْلطٌ  علِمه يف كان أو ، بجْرٍح  ُعِرَف  َمن أمَّ

  )١(› أعلم واهللاُ  ، عنه العلم أخذُ  ينبغي ال

  

  

                                         
با عىل س) ١ ه ؤالوكان ذلك جوا  مدينة يف الصالح السلف مسجد يف أقيمت والتي ا�الية مالتاملعا فقه دورة يف اهللا حفظه للشيخ ُوجِّ

 . � ١٤٣٤ عام شوال يف اإلمارات دولة يف الشارقة
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  : حممد بن عمر بازمول وفقه اهللا األستاذ الدكتورالشيخ الفاضل أخونا سئل و

 شيخ يف وثِْقنا كلام : ‹يقولون  فيني ،لَ السَّ  بني تدور خطرية بهةُش  هناك أصبحْت  اليوم

 نعلم وال ، فجأة سقطيَ  بشخصه قنالتعلُّ  ال بعلمه ثقتنا ألجل العلامء من ىزكَّ مُ  سلفي

 بكالم هاامأل� كلام ، املنازل يف الشخصية ومكتباتنا ، أخطائه نْ مِ  نحتاطَ  ىحتَّ  السبب ما

،  كالعدوى صبحتُ  قد التي الشبهة هذه عىل الرد يكون فكيف › أخرى مرة أفرغناها املشايخ

  ؟ السلفيني أل�نائك يحتكمنص وما ؟ الشيطان عليهم ويتسلط،  بالسلفيني هتتك حتى

 اممَّ  ولعل ، به وأشعر ، موجود السائل وصفه الذي الواقع هذا ‹ : اهللا حفظه فأجاب

  : ييل ما ركْ ذِ  األمرَ  ُح وضِّ ويُ  السائلِ  رادمُ  ققِّ ُحي 
  

 كان واءً َس  ، أخطاء يف فيُّ لَ السَّ  يقع ال أن إليها واالنتساَب  فيةلَ السَّ  معنى ليس:  أوًال 

 آدم ابن كلُّ  «:  يقول ♀ والرسول ، كبًريا  عا�ا كان أم ، صغري ملْ عِ  طالَب 

بون اخلطَّائنيَ  وخريُ  خطَّاء ،   )١(» التَّوا
  

ا  ةهامَّ  ةقضيَّ  وهذه ، البدع أهل عاملةَ مُ  هُ صاحبُ  عامليُ  خطأ كلُّ  ليَس :  ثانيـًا  وحملَّ  ،جد�

:  عليهم نكريُ  اممَّ  هفإنَّ  ؛ اديةاحلدَّ  مومنه ، الباب هذا يف دةتشدِّ ـُوامل السلفيني بنيَ  ٍق رْ فَ 

 ، واهلوى البدع صاحب فيه يقع واخلطأ السلفيُّ  فيه يقعُ  اخلطأ بني فريقالتَّ  عدم

 فيه والظنُّ  ، هوجَّ ويُ  ُح ناَص يُ  نةالسُّ  صاحَب  فإنَّ !  عندهم واحدة عاملةمُ  عاملوهنامويُ 

ًراَخ  ال و اضعفً  ليَس  وهذا ، إليه والرجوع احلقِّ  بولقَ   دينُ يَ  أدبية شجاعة هو بل؛  وا

  . بعتَّ يُ  أن أحقُّ  احلقَّ  فإنَّ  ، هلربِّ  نفسه هبا املسلم

                                         
 )٢٥انظر خترجيه يف الصفحة : () ١
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 ملْ العِ  مسائل يف السلفيني بني اختالف صلَحي  ال أنْ  السلفية معنى ليَس :  ثالثـًا

 بعيتَّ  السلفي كون معنى وليَس  ، عليه يدلُّ  حابةالصَّ  واقعُ  أمرٌ  وهذا ، االجتهادية

 ، االجتهادية املسائل يف اختالف يقع ال أنْ  الصالح السلف فهم عىل والسنة الكتاب

 يف االختالف من بينهم حصل،  الحالصَّ  فلالس أ�باع أئمة من األربعة ةاألئمَّ  وهؤالء

  . ومعروف معلوم هو ما االجتهادية العلم مسائل

  

 ، اخلفية الشهوات نَ مِ  بلوالقُ  أمراض يف السلفي يقع ال أنْ  السلفية معنى ليس:  رابعـًا

نه معَ  تعنُّ والتَّ  هورالظُّ  كمحبة   . إخوا

  . ستعانـُامل واهللاُ  ، هوجِّ ويُ  ناصحفيُ  ؛ املسلم أخيه مرآةُ  املسلم أن واحلال

  

 ☺ اهللا رسوَل  إالَّ  ، أحد قول باتباع اإللزام الصالح السلف منهج من ليس:  خامسـًا

  . االجتهادية املسائل يف ةخاصَّ 

  

 وال ، ما صورقُ  بسبب عليه ويستطيُل  ، سلفي آخر يف سلفيٌّ  عامل ميتكلَّ  قد:  ـًاسادس

 العامل ذلك كالم أن فنعتقدُ  ؛ الظنِّ  إحسانُ  هو ذلك من واملوقف ، إسقاطه ذلك يعني

  . أخطأ إن وأجر ، أصاب إن أجرين بني فيه هو ، رآه اجتهاد نتيجة

  

 ، ببالسَّ  ببيان إالَّ  فيه القوُل  قبليُ  ال : هتُ قَ وثِ  هُ عدالتُ  رفتعُ  من يف أحدٌ  متكلَّ  إذا:  سابعـًا

 عرفتُ  ال نْ مَ  عاملةمُ  أو ، أصًال  فيه تكلممُ  هو من عاملةمُ  عامليُ  فال ؛ اجلرح وتفسري

  . وعدالته قتهثِ 
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   مًال َحم  اخلري يف له ترى وأ�ت سوًءا املسلم بأخيك تظننَّ  فال ؛ مقدَّ مُ  الظنِّ  إحسانُ :  ثامنـًا

  

  : قوله يف هلذا هتنبَّ  خًريا  اهللاُ  جزاهُ  والسائُل ،  لألشخاص تقديَس  ال:  تاسعـًا

  › بشخصه قنالتعلُّ  ال ‹

  

  . رحـًاَج  عدُّ يُ  أحدٍ  يف كالم كلُّ  وما ، يسقط فيه مكلِّ ــتُ  أحدٍ  كلُّ  ما:  عاًرشا 

  

 والسعي،  العلامء من زكياتالتَّ  حصول عىل اإلحلاُح  السلفية من ليَس :  عرش احلادي

 ، أحًدا ُس قدِّ تُ  ال فاألرُض  ؛ يشء كلِّ  قبل هلُ مَ وعَ  مهلْ عِ  هزكيِّ يُ  فاملسلمُ  ؛ وراءها

  . أحًدا ُس قدِّ يُ  ال الناس جرح يف الكالمُ  و ، اأحدً  ُس قدِّ يُ  ال سُب والنَّ 

  

 ، جةحا لغري فيه عيوالسَّ  ، وجترحيهم اسِ النَّ  بعيِب  الفرُح  فيةلَ السَّ  نَ مِ  ليَس :  عرش الثاين

 يف يتسببَّ  فال ؛ العلم أهل بيد األمر وتركُ  ، فيه اخلوض جتنب العلم طالب وعىل

له تنةالفِ  مدُ ُخي  بل ؛ اهَ ارِ وَ أُ  وقدح ، الفتنة إشعال  ، احلسن نِّ والظَّ  رببالصَّ  ، نارها باعتزا

  )١(› املوفق واهللا،  ملْ العِ  ألهل األمر وكليُ  وأنْ 

  

  

                                         
 ) �١٤٣٦/حمرم/١٦ بتاريخ : (›  فيسبوك‹  التواصل موقع عىل الرسمية الشيخ صفحة عن نقًال ) ١
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َلف ــاملبنيَّ  ؛ ة املـُباركةهذه النُّقول احلكيموبعد                 أهل العلم عنة عىل منهج السَّ

  :هؤالء أقول 

ن أعظم العبادات حدثات .. ملَ ـُيانة ِدين اإلسالم ببيان ما ُنسب إليه من البدع واملِص  إنَّ 

الذي ال  ين ، واجلهادُ ه أوىل اجلهادَ فإنَّ  ؛ ▐ه إىل ربِّ  هبا العبدُ  ُب تقرَّ التي يَ 

  . أولياء اهللا من رسله وأ�باعهم نْ ة مِ ى قيام الساعة ، وهو جهاد اخلاصَّ تَّ ينقطع ح

  

دُّ فالرَّ  ‹:  اإلسالم ؒ قال شيُخ   يىَحي  بن يىَحي  كان ى، حتَّ  ُجماهدٌ  البدع : أهل عىل ا

  )١(› اجلهاد من أفضُل  نةالسُّ  عن الذبُّ : يقول 

  

      نة وأهلها )ا إىل السُّ منهم ُمنتسبً  كان نة مَ الكالم يف أعيان املخطئني ( وبخاصَّ  ولكنَّ 

   قوى .م والتَّ لْ رف بالعِ ن عُ عىل مَ  أن يقتِرصَ  ؛ بل ال بدَّ  أحدٍ  كلُّ  هُ ال ُحيسنُ 

  

،  املعرفة : لتامِّ  إالَّ  جيوز ال جالالرِّ  يف والكالمُ  ‹:   هبي ؒاحلافظ الذَّ اإلمام قال 

  )٢(› عرَ الوَ  تامِّ 

  

بط التي وا   أرشُت إليها آنًفا : ودونكم بعض الضَّ

  

                                         
 )٤/١٣جمموع الفتاوى () ١

 )٣/٤٦عتدال (ميزان اال) ٢
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 ا اإلنكاُر عىل املخطئ فياخلطأ ُينكر ُمطل  حاله باختالف ختلفقا وأمَّ

  

مهاءأخطاؤ ال ُتذكر –مثال  –فاحلاكم املسلم  ة والدَّ ام  وعىل املنابر ه أمام العامَّ ، وإنَّ

تفي ا فيام بينه وبينه ، أو يكذهب إليه وُينكر عليه بحرضته ، أو يكاتبه ويناصحه ِرس� ي

  .بإنكار اخلطأ دون ذكر اسمه 
  

 ُيبده : فال أمر يف ُسلطان لذي ينصَح  أن أرادَ  َمن « : ♀قال رسول اهللا 

 الذي أدَّى قد كان ، وإالَّ  فذاك منه َل بِ قَ  ؛ فإن به فيخلوا  بيده ؛ ليأُخذ:  ولكنْ  عالنية ،

  )١(» عليه له
  

عية هم من الوقوع فيهلل ال بدَّ من بيانه للناس ، وحتذيرفإن اخلطأ والزَّ  ،  بالطُُّرق الرشَّ

     خطئ إن كان من أهل العلم املعروفني باخلري والصالح ... فإن الواجَب ـُا املوأمَّ 

مته ومكانته أمام النَّ بيده ونصحه ِرس�  األخذُ  عاء له باخلري اس ، والدُّ ا ، وحفظ كرا

  واهلداية والصالح .
  

 عىل ُيذَكر أن جيوز : فال السائغ االجتهاد نهم ُعلِم ومن ‹:   قال شيخ اإلسالم ؒ

م وجه  -  والتقوى اإليامن من فيه �ا -  ُب َجت  بل خطأه ؛ له غفر اهللا فإنَّ  له ؛ والتَّأ�يم الذَّ

  )٢(›ذلك  وغري ودعاء ثناء من حقوقه ، من اهللاُ  أوجَب  بام والقيام وحمبته ُمواالته

                                         
 ◙) عن عياض بن غنم ١٦٦٦٠) والبيهقي يف سننه (١٠٠٧) و الطرباين يف املعجم الكبري (٥٢٦٩أخرجه احلاكم يف املستدرك () ١

 ) .١٠٩٧وصححه األلباين يف ظالل اجلنة (

  )٢٨/٢٣٤) جمموع الفتاوى (٢
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  . نزلةً رب إىل العلامء مَ خطئ أقـُام كان املد هذا األمر كلَّ ويتأكَّ 
  

به ، كثر : إذا العلم أئمة من الكبري إن ‹:  هبي ؒقال احلافظ الذَّ   يهحترِّ  لموعُ  صوا

 زلله ، له ُيغفر باعه :واتِّ  وورعه صالُحه وُعرف ذكاؤه ، وظهر مه ،لْ عِ  سعواتَّ  ، للحقِّ 

 له ونرجو وخطئه ، بدعته يف به نقتدي وال نعم ،،  حماسنه وننسى ونطرحه لهُنضلِّ  وال

  )١(›ذلك  من وبةالتَّ 

  

،   نة ودليل واضح جيلٍّ  ببيِّ إليه إالَّ  ُت لتفَ بل وال يُ ؛ فيه  َح دَ من قَ  ُح قدْ  ُل ــقبَ وال يُ 

  . هارمس يف رائعة النَّ كالشَّ 
  

ْت  َمن ‹:  قال احلافظ ابن عبد الرب ؒ  إمامته ، العلم يف وثبتت عدالته ، صحَّ

 ببيِّنة َجرحته يف يأيت أن ؛ إالَّ  أحد قول إىل فيه ُيلتفت : مل عنايته ، وبالعلم ثقته وبانت

 واملعاينة املشاهدة من فيها ، والعمل الشهادات طريق عىل َجرحُتهُ  هبا ، يصحُّ  عادلة

،  واملنافسة والعداوة واحلسد الغلِّ  من ؛ لرباءته قاله فيام تصديقه ُيوجب بام لذلك ،

  )٢(›ه كلِّ  ذلك من وسالمته

  

  

                                         
 )٥/٢٧١سري أعالم النبالء () ١

 )٢/١٠٩٣جامع بيان العلم وفضله () ٢



- ٨٥- 

 كالم بعض يف بعضهم نْ مِ  سبق قد ╚ َلفالسَّ  إنَّ  ‹:   ؒ - أ�ًضا  –وقال 

 بن ومالك عباس ابن قال كام احلسد ( عليه لَمح  ما ، ومنه الغضب حال يف منه كثري ،

 وقد ، فيه القائل قاَلهُ  ما فيه املقوَل  َيلَزمُ  ال مما أويلالتَّ  جهة عىل ومنه حازم ) وأ�و دينار

 دون منه يشء يف تقليُدهم يلزمُ  ال واجتهاًدا تأويًال  يفبالسَّ  بعض ىلع بعضهم محَل 

ة ُبرهان   )١(›ُتوجبه  وُحجَّ

  

 وتارة ومبارشته ، باختباره : تارة الشخص دقِص  علميُ  ‹ وقال شيخ اإلسالم ؒ

؛  ببالسَّ  بيان إىل حيتاُج  ال التعديَل  إن: العلامء  قال وهلذا الناس ، بني دقهِص  باستفاضة

ُ  ال ُب كذِ يَ  ال اصادقً  عدًال  الشخص كونَ  نَّ فإ  اجلرح ؛ بخالف  ،عنيَّ مُ  يشء بذكر يتبنيَّ

ً  إالَّ  ُيقبل ال فإنه   )٢(›العلامء  مجهور عند ا ُمفرسَّ

  

  

  

  

  

│  

                                         
 )٢/١٠٩٣جامع بيان العلم وفضله () ١

 )٢٠٠العقيدة األصفهانية () ٢



- ٨٦- 

  َّعامل مع أهل البدع بحسب اختالفالح يف التَّ ف الصَّ لَ تفريق الس                    

 القوة والضعف

 

م ُيعاقبون أهل املعايص والبدع عىل قْدر معصيتهم فإذا قويت السنة و ظهرت ؛ فإهنَّ

            ♀علهم ، كام فعل النبي زجر الناس عن فِ ويَ  ، زجرهموبدعتهم بام يَ 

قبل أن تنزل توبتهم من عند اهللا ، وكام فعل الفاروق ، مع الثالثة الذين ُخلِّفوا 

  الميغ ، وعىل مثل هذا سار أئمة اإلسبَ مع َص  عمر ؓ

  

وأما إن َضُعفت السنة وصار أهلها كالغرباء ( كام هو احلال يف عامة بالد اإلسالم اليوم 

عية يف ذلك    فضال عن غربة أهل اإلسالم يف بالد الكفر ) فإهنم ُيراعون املصلحة الرشَّ

  

ا من التقوى وتارة من بعد أن ذكر أن اهلجرة تكوُن تارة نوعً  قال شيخ اإلسالم ؒ

 نوَعي يف الرشع حكم اختلف فلهذا ‹مر باملعروف والنهي عن املنكر : اجلهاد واأل

  )١(›وضعفه  وقوته وكثرته املبتدع الظامل نوع قلة وبني والعاجز ، القادر بني: اهلجرتني 

  

ن قال وسئل اإلمام أمحد           بلية ؛  كل به أ�حق : ‹ فقال ؒ خملوق ؟ القرآن عمَّ

  )٢(›هبم  َيقَوونَ  ال خراسان أهل: فقال  ُيدارهيم ؟ مأ هلم العداوة فيظهر: فقيل 

  

                                         
 )٢٨/٢١١جمموع الفتاوى () ١

 )٢٨/٢١٠( جمموع الفتاوى) ٢



- ٨٧- 

  َّمون املصلحة الرش  عية يف هجر املبتدعوُيقدِّ

  

 يكن مل فإذا ‹ يف معرض كالمه عن ضوابط هجر املبتدع : قال شيخ اإلسالم ؒ

نه يف  مل = هبا ا�أمور احلسنات من كثري طالنبُ  بل أحد ؛ انتهاء وال أحد انزجار هجرا

 يكونوا  مل أهنم: ذاك  ؛ إذ خراسان أهل عن أمحد ذكره ، كام هبا ًة مأموًراِهجر تكن

،  احلسنة هذه بفعل األمر سقط هلم العداوة إظهار عن عَجزوا ؛ فإذا باجلهمية َيقَوونَ 

 تأ�يف فيه يكون أن ولعله الضعيف ، املؤمن عن الرضر دفع فيه ُمداراهتم وكان

  )١(›القوي  الفاجر

  

         البرصة ؛  أهل يف القَدرُ  َكُثر �ا وكذلك ‹:  الم ابن تيمية ؒوقال شيخ اإلس

ننَ  الِعْلم ؛ الندرَس  عنهم احلديث روايةُ  ُترك فلو  ؛ فإذا فيهم املحفوظةَ  واآلثارَ  والسُّ

ر  دون مرضهتا بدعة فيه بمن إال ذلك وغري واجلهاد العلم من الواجبات إقامةُ  تعذَّ

 معه مرجوحة مفسدة مع الواجب مصلحة حتصيل انك: الواجب  ذلك ترك مرضة

  )٢(›العكس  من خريا 

  

  

  

  

                                         
 )٢٨/٢١٢املصدر السابق () ١

 )٢٨/٢١٢املصدر السابق () ٢



- ٨٨- 

له ة يف أهل البدع ثم يُ نَّ ة السُّ يأيت بقول إلمام من أئمَّ  - ا  وحديثً قديًام  – الناس وبعُض  نزِّ

  ؛ بل يف خطأ يف مسأ�ة اجتهادية !من وقع يف بدعة  عىل كلِّ 

  

 أمحد اإلمام أجوبة من وكثري ‹:  ال ؒفق عىل هذا ابن تيمية وقد نبَّه شيخ اإلسالم

 ملعني خطابا خرج أو حاله ، املسئول علم قد سائل سؤال عىل خرج األئمة من وغريه

 ، إنام ♀ الرسول عن الصادرة األعيان قضايا بمنزلة فيكون حاله ؛ علم قد

ا ذلك جعلوا  أقواما فإن نظريها ؛ يف حكمها ُيثبت  نكارواإل اهلجر من ؛ فاستعملوا  عام�

 وفعلوا  ُمستحبات أو واجبات به تركوا  وربام ُيستحب ، وال َجيب ؛ فال به ُيؤمروا مل ما

  .هبجره  ُأمروا ما َهيجروا ؛ فلم بالكلية ذلك عن أعرضوا  وآخرون حمرمات ، به
  

  )١(›عنه  واجلايف فيه الغايل بني وسطٌ  اهللا ... وِدْينُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 )٢٨/٢١٣املصدر السابق () ١



- ٨٩- 

ة هبذه هُ التي أوجِّ  وأختم هذه النَّصيحة ها إىل املـُسلمني كافَّة ، وطلبة العلم خاصَّ

األ�يات التي َنظمُتها مع أ�َّني لسُت بشاعٍر ، غري أنَّ الواقع األليم الذي يعيُشُه بعض 

  طالب العلم من التَّهاجر والتَّقاطع والتَّدابر والتَّنافر والتَّباغض بسبب وبدون سبب !

ت عنها هبذه القصيدة :جوًنا ب ُش هذه الوضع اخلطري أ�اَر يف القل     ومشاعًرا عربَّ

  

ــــمـــاحل ـــــ ـــــعَ ــــهللا ال دُ ـــــ ــــم الـــيـــــظــ ــ ــــشَّ ــ ــــي لِّ ــــــــيف ك    انِ ـــ ـــ ــــنـــــــــربُّ  ومٍ ـــــــ ــــا يف شـ ـــ ـــــ ـــ   انِ ـ

ــــمَّ ـــــُحم  بيِّ ـــنَّ ـــىل الــــع الةُ ــــصَّ ـــال مَّ ــث ـــــــ ــــوانِ     دٍ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــد األكـــ ـ ــِة ســيِّ ــــِري الـــربيَّ ـــ   َخـ

ـــــيف قَ     روا وتكاتفوا ـــمِّ ــدة َش ـــيــقــعــال َل ـــأ� ــــولكــ ـــب مْ ــــالكــعــوفِ  مْ ـ ـــ ـــــــ   انِ زَ وِ ـ

ضوانِ واس    شأ�ه وا واعلُ  اخلري لدرب وا وامُض    ــتــبــشــروا بالنَّرص والرِّ

يــن فــابـنــُوا َصــرَحــهُ    َصــرًحــا عــظـيــًام شــامـــَخ الـــــُبــنــيــــانِ     أ�ـــتم ُمحـــــاة الــــدِّ

جى   فــاســتــمــسـكـــــوا بــاحلـــــــقِّ واإليــامنِ     أ�ــتــم ُهـــداة احلــقِّ يف غَسِق الدُّ

ــــوا إخـــويتفــ ــ ـــتــســتــفــيــقـــوا وْلـــتـــهــبُّ ـــقـــــوا يف الـــنُّـــصـــح لإلنــســـانِ     ْلـ   وتـــرفَّ

ــِمــُعـــوا  ــــُب بإخـــــــــويت أن ُجيـ ـــــوانِ     إينِّ َأ�ـــيـ ـــقِّ دوَن تـَـــ   لـــبــنـــاِء َصـــــْرِح احلـــ

َمحــــوا ف ــــوا  تــرا ـــــــَر الــــِعــــدا وإغــــاظـــــــــَة الــفــتَّـــانِ     وتــعـــاونـــُوا إْن ُرمــتــُم   َدْحـ

ــــ ــــوحــيـــُد فـَـْل ـ ـــًة ِمــنـــــهاُجـــــــها الــــتَّ ـــ ـــ    يا أمَّ ـــــ ــــُفرقـــــ ـــ ـــَة الــ ـــــ ـــ ــــانِ ــــترتامحــــي يــــا أمَّ ـــ   ـــ

ــا ــــ ـــًفا ُحمــــــــِدًقـــــــ َة الــــِعـــقــــيــانِ     إينِّ أرى َشــــَبـــــــًحا ُخمـــيـــ ــــا ُدرَّ ـــْم يـ ــُصــــفـــوِفـــــُكــ   بـ

ـــوانكم ـــَعـــ    ُقـــومــوا بــَعـــزٍم وارَمحـــــوا إخـ ــــوا للـ ـــ ـــــبـ ـــ ــيزانِ وتــــأهَّ   ـــرِض واملـــــ

ــا ــ ـــ ـــوًما َعــــبــــــــــوًسا آِزًفــــ ــ ـــــــروا يـ ــــيُة الـنِّريانِ     وتــــذكَّ ــــه اِحلـــســــاُب وِصـــْل   فـــيــــ

َفُكمْ  ـــُفرقــــــــا    وَدُعـوا اخلالَف وَمللُِموا أطرا ــَرع والـ ـــكـــوا بــالـــّشــ   نِ ومتـــسَّ



- ٩٠- 

ــيــطـــانِ     واســتـمسكوا بالُعروِة الوثقى وال   َتــســتــســلِــمــوا حلــبــائــــِل الــشَّ

ـــــــــًام  ــروا يـــــــوَم الــــــِقــيـــامــــــــة دائـ ــ ـــذكَّ ــــاِرَق الـــِوْلـــدانِ     وتـ ـــشـــيـــُب َمـــفـ ــــوٌم ُي ــ   َيــ

ـــــاُه أشـ ــاربَّ ـــ ــ نــــنــ ـــنا وَهـــــَوا ــهـتانِ     ـــكــــو َضــْعــَفـ ـــامتـــَة األعـــــــدا َذوي الــــــُب   وشــ

  ووقـــوعــكـم يف الــظُّلم واهلِـجرانِ     َشــَبــٌح ر�يٌب فــيــه َفْرُط صفوفكم

ــــم لــعــلَّ  حــيـ ـــــوا اَهللا الـــرَّ ــــقـ ـــتَّ ـــتـ ـــلـ ــــهُ فـ ــ ـــ ــ نِ  موقِف  ِمنْ  ُيــنــجــيـُكموا     ــــ   اخلـُرسا

َء بـــعــــِض َجــهـــالـــــِة الــِغـــــلـــامنِ     َشــِمَت األعادْي وانَربوا ِحلَصاِرنا ا ـــرَّ   َجـ

ـــَر  ــــوَب لــــقــــد تــنــاَفــ ــ ــاوُ إنَّ الــــُقــــلــ �ـ ــرِّ واإلعـــــالنِ  وتــبــاعــــدْت يف    دُّ   الـــسِّ

ـــَع َشــمـُلهم ـــوَن بــنــا جتــمَّ ـــ ــــامــت ــــوا ُفـــرقـــــَة اإلخــوانِ     والـــشَّ ــــد اســتــغـــلَّ   وقـ

ــايب إىل ـــو ُأَصـــيـــحـ ـــ ــــدُعــ ـــْن يــ ــــاُه َمــــ ـــفــــوف بــِرشعـِة     ربَّ محنِ َمجـــِع الـــصُّ   الرَّ

ــــدُر فـــجأةً  ـْلِم والــتَّبــديِع وا    مــا �ــــذِه األحـــــكاُم تـــصـ ِن ؟!هلِـــبـالـــظُّ   جرا

ر ـتـي وَتـــَصــدَّ ــن الَّ ــــــهــــا     األحـــداُث للــفــــتــ ــــعـــاململ يـــنــْــــُج مـــن باين ! الـــ ـــرَّ   الــ

ــــانِ     ـاِغــُر يـُـرِجُفوَن بَلمِزِهمْ قـــــاَم األصــــ ـــ ـــــ ِم واهلــــــــــَذيــــ   بــالــــَبـــْرتِ واإللـــــــــــزا

ــــصــــِح والــــتَّــــوجـــيـــِه والــتِّبيانِ     َتَداَرْك أمَرنا » فتْي ـُ امل «يـــا شــيـــَخنا    بــالــــنُّ

ـــوا ســلــيــَل املــ مانِ  ُدَررِ     جِد مْع إخوانُكمْ �ـبُّ   » وزانِ الفَ  الِح َص  « كــ الـزَّ

ــــانِ     الذي أفضاُلهُ  » اللُّحيدانُ  «وكــــذا  ـــ ـــــ ــــائر األوطــــــ   مـــعــــروفـــــٌة يف ســـ

  بــُجــهدك يا أخـــا الـِعرفانِ  َســـاِهـمْ     » حسنِ ـُ امل عبدَ  « املِفضاَل  شيَخنا يا

ِع الــُبــنيانِ     اخلــري واْدُع شــبابـَنا » َ عـيـرب «يا  ُقــم ــصــــدُّ   واْجـــــَهــــد لـــَرأِْب تـ

يِخ  ـــ    دائًام  » صالُح  «�ــذا مـعايل الشَّ ــبـاب بـَعـــْزَمــــٍة وَت ـــو الــشَّ   ـــانِ فَ يــدعــ
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حيِح  النَّهِج  عىل ِسريوا روا الصَّ   ـســــوا يف الـــــربِّ واإلحـــســـانِ وتـــنـــافــ    وَشمِّ

ــــــنَآنِ     هِ ــب ِرمْ ـأك شيُخنا » يهْي قِ الفَ  « وكذا   َيـــنــــَهــى ُأَصــيــحــــايب َعـــِن الـــشَّ

انِ     ُجـــهُدُه ُمتواصٌل  » دٌ ــيــبَ ــعُ  «وأخــْي    يــدعــــو إىل احلـــقِّ الــعــظــــيِم الـشَّ

نِ     ـوَة األشــيــاِخ أعـالَم اهلـُدىيــا صــفــ ــــالَّ وا لـــتــشــتُّـــِت اِخلـــــ   �ــاُتـــوا الــــدَّ

يــِن ِعــْلــَيـــــــةُ ا أ�ــُتــم ُمحـــاةُ  ـــنا لـــدِّ ــ ـــدِع ُكلَّ أوانِ     َقــــــوِمـــ   ُقـــوُمــــوا بــَرأِْب الــصَّ

ـــهـــــــــوٍد ِصــــــــامِم أَمــــــــانِ     ـــــوا إ�ْي ُخمــــلِــــــًصاوِخـــــتـــاُمـــــهـا أدع   بـــنـَــجــــــاِح َجمـ

ـــــاين    دىـــــُ َم اهلــــلَ ــا عَ ــَك اُهللا يــيــلــىلَّ عــص ــ د ثــ ـــــْمــــــــــريٌّ وغــــــــــرَّ ـــــاَح ُقـ ــ   مـــا ن
  

ًبا عىل منهج ، أن جيعَل أعاملنا خالصة لوجهه  ▐ اهللاَ أسأُل                صوا

            بينها ،  كام أسأ�ه تبارك وتعاىل أن جيمَع الُقلوَب ، وُيؤلَِّف  ♀رسوله 

وعباده املـُؤمنني  ♀ها ، وأْن ينُرصَ ِدينُه وكتابه وُسنَّة نبيه خيمَ َس  وأْن َيسُلَل 

دين أهل السنة  ء يلح ذات بينهم ، وأْن هيدَينا مجصوأْن يُ ،  واجلامعةاملـُوحِّ ًعا إىل سوا

بيل ، وأن ُحييينا ُمسلمني ، وأن يتوفَّانا  احلني ،  ُمؤمننيالسَّ ، وأْن يكتبنا يف عباده الصَّ

د وصىلَّ اهللا وسلَّم عىل نبيِّنا ين . ُحممَّ   ، وعىل آ�ه وأصحابه وأ�باعه إىل يوم الدِّ
  

بت  الثَّاين والعرشين من شهر مجادى الثَّانية سنة ِستٍّ وثالثَني وقد تمَّ ذلك يف يوم السَّ

  . من اهلجرة النَّبويَّةوأ�ف وأربعامئٍة 
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