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الجامية في الميزان
دراسة موضوعّية نقدّية من بداية ظهورهم إلى وقتنا احلاضر

تقدمي
فضيلة الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق حفظه الله

تأليف

د. مشاري سعيد املطرفي

دكتوراه في العقيدة والفلسفة اإلسالمية
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الإهداء

إلى ورثة األنبياء وحملة الشريعة...

ابين  إلى المتمسكين بالكتاب والسنة والذَّ

عنها..

إلى علماء ودعاة أهل السنة والجماعة..

إلى هؤالء جميعًا أهدي هذا الكتاب..
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التوطئة

فترة  زمان  كل  في  جعل  الذي  هلل  »الحمد 
من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلَّ 
إلى الهدى، ويصبرون منهم على األذى، ُيحيون 
أهل  اهلل  بنور  ويبّصرون  الموتى،  اهلل  بكتاب 
العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم 
من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على 
الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب 
المبطلين، وتأويل  الغالين، وانتحال  اهلل تحريف 
وأطلقوا  البدعة،  ألوية  عقدوا  الذين  الجاهلين، 
الكتاب،  ف��ي  مختلفون  فهم  الفتنة،  عنان 
مخالفة  على  متفقون  للكتاب،  مخالفون 
الكتاب، يقولون على اهلل وفي اهلل وفي كتاب 
اهلل بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكالم، 
ال الناس بما يشّبهونه عليهم،  ويخدعون ُجهَّ

فنعوذ باهلل من فتن المضّلين«))).

في   - الله  رحمه   - حنبل  بن  أحمد  ل  املبجَّ اإلمام  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  إمام  ُخطبة  من  جزء   (((
رسالته: »الرّد على الزنادقة«.
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تقدمي
فضيلة الشيخ العالمة

عبدالرحمن عبداخلالق
حفظه الله

في الثالثني سنة األخيرة نشأت فئة أحدثت أقوااًل مبتدعة في الدين وأقامت 
عليها الوالء والبراء، وميكن حصر هذه األقوال في ثالث دوائر:

 الدائرة األولى: ما قالوه في شأن احلكام الذين يحكمون في بالد اإلسالم.

والدائرة الثانية: في شأن الدعوة والدعاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

والدائرة الثالثة: في أخالقهم وما أحدثوه من الشرور والفنت.

 فأما في الدائرة األولى فإنهم زعموا أن احلاكم ال ُينصح إال سرًا قواًل واحدًا، 
وهذا القول ال دليل عليه من كتاب أو ُسنة أو من أقوال سلف األمة، بل احلاكم 
في اإلسالم ُينصح سرًا وجهرًا وُيأمر باملعروف وُينهى عن املنكر وفق املصلحة 
الشرعية، فحيث حتققت املصلحة الشرعية من وراء النصيحة سرًا أو علنًا كانت 
النصيحة سرًا أو علنًا،  شأنه في ذلك شأن جميع املسلمني، كما جاء في حديث 
»جابر« رضي الله عنه عند »احلاكم« وصححه »األلباني« قال |: »سيد الشهداء 

حمزة بن عبد املطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله«.

وصححه  »الترمذي«  عند  اخل��دري«  سعيد  »أب��ي  حديث  في  جاء  وكما   
ُسلطاٍن  عنَد  عدٍل  كلمَة  اجِلهاِد  أعظِم  ِمن  »إَن   :| الله  رسول  قال  »األلباني« 
والنصح  العلني  اإلنكار  في  الراشدين  منذ  األمة  سلف  عليه  درج  وما  جائٍر«، 
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املنكر كسائر  باملعروف والنهي عن  املسلم شأنه في األمر  سرًا لألئمة، واحلاكم 
املسلمني، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على األمة، وقد قال |: 
»سيكوُن عليكم أئمٌة تعرفوَن وُتنكروَن، فمن أنكَر فقد برَئ، ومن كرَه فقد َسِلَم، 
فسقه  أظهر  إذا  احلاكم  بأن  أيضًا  وقالوا  احلديث،  وتابَع«...  رضَي  من  ولكن 
فإنه ال  التلفزيون كل يوم يزني ويشرب اخلمر  وفجوره ولو كان على شاشات 
يجوز اإلنكار عليه إال ملن كان عنده، وهذا القول الشنيع لم يأت في قرآن وال في 
سنة وال من أقوال أحد من سلف األمة، بل اتفق املسلمون واألئمة على أن الفاسق 
املجاهر بفسقه واجب نصحه واألخذ على يده ومنعه من املجاهرة مبعصيته صيانة 
املنكر  عن  ولتنهون  باملعروف  »لتأمرن   :| قال  الله،  لعذاب  ودفعًا  له  ونصحًا 
يعمكم  أن  الله  ليوشكن  أو  أطرًا،  السفيه ولتأطرنه على احلق  يد  ولتأخذن على 
بعقاب من عنده ثم تدعونه وال يستجيب لكم« صححه األلباني، وهذا لعموم 
| وجوب السكوت  املسلمني، فكيف ينسب إلى دين الله وهدي رسول الله 
أنهم  واحلقيقة  عليه؟؟!.  اإلنكار  جواز  وعدم  امُلعلن  وفجوره  احلاكم  فسق  عن 
بهذا التأصيل أشد غشًا للحاكم املسلم من غيره، فهم بطانة سوء له تأمره بالشر 

وحتضه عليه، وتنهاه عن املعروف )قبول النصيحة( وتصرفه عنه.

على  بالكلمة  إنكار  كل  جعلوا  أن  الصدد  هذا  في  الفرقة  هذه  أحدثته  ومما 
اإلمام خروجًاَ ورتبوا على هذا ما يجب على اخلوارج من قتلهم.

وأما في الدائرة الثانية فإنهم قالوا بالبدعة والضالل على كل علماء اإلسالم 
ودعاتهم، وما أظن أحدًا من أعالم اإلسالم ودعاته األحياء منهم واألموات إال 
وقد ناله منهم السب والتشهير والتضليل، وكذلك قالوا بالبدعة والضالل على 
كل جماعة تدعو إلى الله تبارك وتعالى مهما كانت هذه اجلماعة بل جعلوا أصل 
التجمع والتحزب على أي خير ودعوة ضالاًل، وجعلوا هذه اجلماعات فرقًا في 
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النار وسموا هذا كله من باب اجلرح والتعديل وسموا الذي تولى كبر هذا األمر 
)حامل لواء اجلرح والتعديل في العصر( واحلال أنه ال يفقه جرحًا وال تعدياًل، 
بدع  فيه  إن فالنًا اجتمعت  باملستحيل عقاًل وشرعًا كقوله في جرحه:  يقول  بل 
االثنتي وسبعني فرقة وهذا الكالم ال يتصور عقاًل، فهل يتصور أن يكون إنسان 
»قدريًا وجبريًا« في وقت واحد، و»مشبهًا وجهميًا« في وقت واحد، و»رافضيًا 
وناصبيًا« في وقت واحد، و»مرجئًا وخارجيًا« في وقت واحد، وكل هذه بدع 
الضدين  بني  واجلمع  األضداد  بني  واحد  إنسان  يجمع  فكيف  متضادة  متقابلة 

مستحيل عقاًل وشرعًا؟؟!.

عّدله  أحٌد  ُيعرف  ال  وكذلك  باملستحيالت،  يقول  هذا  اجلرح  لواء  فحامل 
وأثنى عليه إال وكر عليه فجّرحه وسّبه وشتمه، فجميع الذين عّدلهم يومًا عاد 
وجّرحهم جميعًا وسّبهم وشتمهم، وعامة ما قاله في هذا الصدد هي في باب 
السب والشتم والعيب، واحلال أن اجلرح والتعديل وهو أحد فروع علم احلديث 
الشريف أصحابه كاإلمام »البخاري« و»يحيى بن معني« و»ابن حجر« وغيرهم 
كانوا يِزنون الناس مبوازين أدق من موازين الذهب والفضة وقد حفظوا لنا علم 
ليس  من  ويخرجون  األمة  من  الضبط  أهل  العدول  إال  فيه  يدخل  ال  احلديث 
كذلك، وأما هذا الذي أعطوه لواء اجلرح والتعديل فإنه لم يترك أحدًا من علماء 
اإلسالم إال بّدعه أو عابه وسّبه وشتمه حتى مشايخ اإلسالم العظام كالشيخ »ابن 
باز« و»األلباني« و»ابن عثيمني«، وكل الذين مدحهم ممن كان يوافقه الرأي يومًا 
ما عاد وكر عليه بالتبديع والتفسيق وهذا ينقلنا إلى الدائرة الثالثة وهي أخالق 
هذه الطائفة فإذا نظرت في أخالقهم وأقوالهم وجدت الكذب وحتريف الكالم 
عن مواضعه والسب والشتم والتنابز باأللقاب فيما بينهم فمن ألقاب النبز فيما 
من  كثير  هذا  وغير  و»الصعافقة«  و»احلدادية«  و»املغراوية«  »العرعورية«  بينهم 
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باأللقاب، وال تكاد جتد فيهم أحدًا مع أحد، وقد نشأ فيهم جيل جاهل  التنابز 
قّلدوهم وتعّلموا منهم سوء اخللق وسب املسلمني.

ومن عجب أن هذه الطائفة لم تعاد أحدًا من أهل البدع احلقيقية وإمنا كان 
فكان  اخلصوص  على  وللسلفيني  فقط  السنة  ألهل  وشتمهم  وسّبهم  تبديعهم 
والالدينيون  واملنافقون  الكفار  منهم  وسلم  والسلفيني  السنة  أهل  على  بالئهم 

وأهل البدع احلقيقية اخلارجني عن أهل السنة واجلماعة.

فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقي املسلمني شرهم.

شاماًل  كتابًا  املطرفي  سعيد  بن  مشاري  الدكتور:  الشيخ  أخونا  جمع  وقد 
اسماه »اجلامية في امليزان ، دراسة موضوعية نقدية من بداية ظهورهم الى وقتنا 
احلاضر« تتبع فيه أقوال هذه الطائفة، نسأل الله أن يثيبه خيرًا فيما تكّلف فيه من 

جهد إلعطاء صورة كاملة عن هذه الطائفة املخالفة. 

كتبه:
عبد الرحمن بن عبد اخلالق

االثنيـن ٢3 ذو احلجة ١٤3٩ هـ
املوافق 3  سبتمبـر ٢٠١8 م
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املقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

األنبياء واملرسلني،  العاملني، والصالة والسالم على أشرف  لله رب  احلمد 
سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني أما بعد،،

الفرق  حال  يبينون  وحديثًا  قدميًا  الدين  وأئمة  اإلس��الم  علماء  دأب  فقد 
وسنة  الله  لكتاب  املخالفة  الفاسدة،  واملذاهب  املنحرفة،  واجلماعات  الضالة، 
نبيه | وما عليه سلف األمة، وذلك بتأليف الكتب والرسائل فيها لبيان حالها، 
وأوجه انحرافها، وحتذير الناس منها، والرد على شبهاتهم وأقوالهم وتفنيدها، 

حتى ال يغتّر بها عامة الناس.

وإن من اجلماعات والفرق الضالة املنحرفة والتي ظهرت حديثًا هي جماعة 
»اجلامية«.

والتي من أبرز معاملها وسماتها: 

وهفواتهم  زاّلتهم  وتتّبع  نَّة  السُّ أهل  من  والّدعاة  العلماء  في  الطعن   -  (
وأخطائهم وسقطاتهم ونشرها وتهويلها، من أجل إسقاطهم وتزهيد الناس بهم.

نَّة وتبديعهم وتفسيقهم. 2 - تصنيف العلماء والّدعاة من أهل السُّ

3 - وضعهم  أصول وقواعد للسلفّية، فمن قال بها فهو منهم، ومن لم يقل 
بها فهو ليس منهم وليس بسلفي والتي هي أصول وقواعد ال دليل عليها ال من 
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كتاب الله وال من ُسنَّة نبيه | كقاعدة: »من لم يبّدع املبتدع فهو مبتدع«، والتي 
هي في حقيقتها من لم يبّدع من بّدعناه فهو مبتدع.

4 - اختبار وامتحان العلماء والدعاة وعاّمة الناس بأسماء معّينة، فإن أجاب 
فهو  يريدون  ما  بعكس  أجاب  وإن  سلفي،  وهو  منهم،  فهو  يريدون  مبا  السائل 
يجب  تكفيري،  خارجي،  مبتدع،  منحرف،  ضاّل،  هو  بل  بسلفي  ليس  عندهم 

احلذر والتحذير منه.

5 -  اّدعاؤهم أنهم هم اجلماعة السلفّية الوحيدة في عصرنا احلاضر، وأن 
وليست  منحرفة،  ضاّلة،  جماعات  هي  إمنا  األخرى،  اجلماعات  من  عداهم  ما 

بجماعات سلفّية وإن اّدعت ذلك!! 

6 - وكذلك ادعاؤهم أن علماءهم ودعاتهم هم العلماء والدعاة الوحيدون 
في عصرنا احلاضر، الذين يسيرون على منهج السلف الصالح، وأن ما عداهم 
من العلماء والدعاة، ليسوا على منهج السلف الصالح، وإن اّدعوا ذلك، وإمنا 

هم علماء ودعاة بدعة وضاللة وانحراف!! 

ولعّل من أهم  األسباب التي دفعتني للكتابة عن جماعة اجلامية، هي:

)-  كثرة االنحرافات والضالالت العقدّية واملنهجّية والسلوكّية عندهم.

2- كثرة السؤال عن جماعة اجلامية، سواء من عاّمة الناس أو من بعض طلبة 
العلم الذين ليس لديهم اطالع واسع عن هذه اجلماعة.

من  يثيرونه  مبا  ظنٍّ  ُحسن  عن  وتصديقهم  بهم  الناس  من  كثير  اغترار   -3
من  واملصلحني،  والدعاة  العلماء  حول  وافتراءات  وطعون  وأكاذيب  ُشبهات 

أجل إسقاطهم وتشويه سمعتهم.
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4- اّدعاء جماعة اجلامية، أنها هي اجلماعة الوحيدة في عصرنا احلاضر 
ما  كل  في  معهم  يكن  لم  من  كل  وأن  السلف،  ومنهج  عقيدة  تتبّنى  التي 
يقولونه أو خالف بعضًا مما يقولونه، فهو ضاّل منحرف مبتدع، ليس بسلفي 

ولو اّدعى ذلك.

خالل  من  مخالفيهم،  ضد  الفكري  اإلره��اب  أسلوب  5-استخدامهم 
من  الناس  ليمنعوا  السلفّية،  ومحاربة  والِعمالة  باخليانة  واتهامهم  بهم  التشهير 

مجرد التفكير في مخالفتهم.

6- وآخر هذه األسباب التي دفعتني للكتابة عن هذه اجلماعة - وقد يكون 
أهم سبب في اعتقادي - هو عدم وجود دراسة موّسعة حول جماعة اجلامية، 
لها،  املنتمني  وأبرز  تسميتها،  وسبب  نشأتها،  كيفّية  وعن  ظهورها،  بداية  وعن 

وأبرز آرائهم وأقوالهم، وآراء وأقوال أهل العلم فيهم.

فلهذا وذاك رأيت أنه من الواجب عليَّ بيان حال جماعة اجلامية، وتعريف 
الناس بها، وحتذيرهم منها، وبيان ما لديهم من انحراف، وبيان أقوال أهل العلم 

فيهم.

وقد قسمت هذه الدراسة إلى أحد عشر مبحثًا:

املبحث األول: بداية ظهور جماعة اجلامية.

املبحث الثاني: سبب تسميتهم باجلامية، وأشهر مسّمياتهم.

املبحث الثالث: أهم رموز اجلامية.

املبحث الرابع: أبرز من طعن فيهم اجلامية.

املبحث اخلامس: انقسام اجلامية.
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املبحث السادس: حتذير وطعن اجلامية في بعضهم البعض.

املبحث السابع: أقوال أهل العلم في اجلامية.

املبحث الثامن: أقوال أهل العلم فيمن سار على نهج اجلامية، في الطعن في 
العلماء والتصنيف والتبديع.

نَّة من العالِم إذا أخطأ. املبحث التاسع: موقف أهل السُّ

املبحث العاشر: أهم معالم وسمات اجلامية.

املبحث احلادي عشر: رسالة إلى كل مسلم.

اخلطأ  من  يخلو  ال  بشريٌّ  جهٌد  إال  هي  ما  الدراسة  هذه  إن  أقول:  وختامًا 
والزلل والتقصير، وحسبي أني بذلُت فيه جهدي في حتّري احلق والصواب، مع 

ب واالفتراء.  الُبعد عن الهوى والتعصُّ

لم أكتبه دفاعًا عن حزٍب أو جماعٍة معينة)))، وال عن عالٍِم أو داعيٍة معنٍي، 
إمنا كتبتُه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وغيرًة على دينه، ودفاعًا عن أوليائه 
من العلماء والدعاة الذين هم ورثة األنبياء، وتبيانًا للحق، ودفاعًا عن السلفّية 
التي شّوهها كثيٌر من املنتسبني إليها، والتي هي عقيدة ومنهج وأخالق وسلوك 

وآداب ورحمة باخللق.

هذا، ويعلم اللُه أني لم أكتب هذه الرسالة شامتًا أو مستهزئًا أو مستحقرًا، 
ق أحدًا منهم كما يفعلون  إمنا كتبتها ناصحًا مشفقًا، لم أبدع ولم ُأضّلل، ولم ُأفسِّ
هم مع مخالفيهم، ولم أسّب، ولم أشتم، ولم أطعن بأحد منهم كما يفعلون هم،  

مع مخالفيهم.

املتمسكني  واجلماعة،  نَّة  السُّ ألهل  أنتمي  إمنا  جماعة،  أو  حزب  ألي  أنتمي  ال  ألني  وذلك   (((
نَّة على فهم سلف األمة وكفى بذلك فخرًا. بالكتاب والسُّ
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فإن أصبُت فيما كتبُت فإن ذلك من توفيق الله وفضله وتسديده، وإن أخطأُت 
فإن ذلك من نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئاِن، وصلى الله وسلم على 

نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وشفيعنا وُقرِة أعُينِنا محمد | .

كتبه
د. مشاري سعيد املطرفي

واتساب : ٠٠٩٦٥٦٦٧83٧١٦
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املبحث الأول

بداية ظهور الجامية
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املبحث األول
بداية ظهور اجلامية

املدينة  في  وحتديدًا  السعودية،  العربية  اململكة  في  كان  اجلامية  ظهور  بداية 
1411ه���:  عام  ح��دود  في  التسليم،  وأمت  الصالة  أفضل  ساكنها  على  املنّورة 

1412ه�، املوافق 1990م: 1991م.

وذلك إّبان أحداث اخلليج األولى، والتي كانت نتيجة لغزو العراق لدولة 
الكويت في 1990/8/2م، بعد أن قّررت القيادة في اململكة العربية السعودية 
ودول اخلليج األخرى االستعانة بالقوات األجنبية وعلى رأسها الواليات املتحدة 
األمريكية وبريطانيا، واستضافتها على أراضيها، لتحرير دولة الكويت من الغزو 

العراقي، وانطالق القواعد احلربية اجلوية والبرية والبحرية منها.

القوات  هذه  استدعاء  مشروعية  في  حينها  العلماء  بني  اخلالف  وقع  وهنا 
األجنبية الكافرة، ومتركزها في األراضي السعودية على قولني:

قسم يرى عدم جواز االستعانة بهذه القوات األجنبية الكافرة وعلى رأسهم 
العالمة األلباني، وسفر احلوالي، وسلمان العودة، وناصر العمر، وعائض القرني 

وغيرهم.

املعتدي  لدفع  الكافرة  األجنبية  القوات  بهذه  االستعانة  جواز  يرى  وقسم 
العالمة  الشيخ  برئاسة  وقتها،  العلماء  كبار  هيئة  وهم  والدولة،  الدين  وحماية 
والشيخ  العثيمني،  بن صالح  العالمة محمد  الشيخ  باز، وكذلك  بن  عبدالعزيز 

العالمة صالح الفوزان وغيرهم.

أمان  محمد  الشيخ  يترأسها  جماعة  ظهرت  األح��داث،  هذه  خضم  وفي 
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اجلامي، ووقفت موقفًا مضادًا للعلماء واملشايخ الذين استنكروا دخول القوات 
العلماء  كبار  هيئة  مقابل  في  كانوا  وأيضًا  دخولها،  بحرمة  وقالوا  األجنبية، 
موا من  والقائلني بجواز االستعانة بالقوات األجنبية للمصلحة، إال أنهم لم يجرِّ

حّرم دخولها أو أنكر ذلك.

فجاءت هذه اجلماعة التي يترأسها محمد أمان اجلامي واعتزلوا كال الطرفني، 
وأنشؤوا فكرًا خليطًا، يقوم على القول مبشروعية دخول القوات األجنبية، وفي 
املقابل يقف موقف املعادي ملن يحّرم دخولها، أو ينكر على الدولة بالسماح لها 
اجلامي  أمان  محمد  الشيخ  وصار  جديدة،  تصنيفات  ويصنفونه  بل  بالدخول، 
احلكومة  ويحّرض  االستعانة  مسألة  في  لرأيه  مخالف  رأي  له  من  كل  يهاجم 

السعودية عليهم ويطلب منها إيقافهم ومساءلتهم.

ثم التف بعد ذلك حول الشيخ محمد أمان اجلامي، الشيخ ربيع بن هادي 
املدخلي وأّلف كتابًا يؤّيد فيه احلكومة السعودية في االستعانة بالقوات األمريكية 
ضد العراق والذي كان حاكمه آنذاك البعثي صدام حسني وسماه: »صّد عدوان 
الشيخ  ذلك  بعد  إليهم  انضم  ثم  املسلمني«.  بغير  االستعانة  وحكم  امللحدين 
صالح السحيمي، والشيخ عبيد اجلابري، والشيخ فالح احلربي، والشيخ محمد 
ابن هادي املدخلي، وفريد املالكي، وتراحيب الدوسري، وعبد العزيز العسكر، 

وعبد اللطيف باشميل، وغيرهم من مشايخ املدينة.

وحتّولت املسألة من خالف فقهي سائغ ومعتبر، إلى عداء وخصومة، فشّن 
الشيخ محمد أمان اجلامي وأتباعه حربًا على املخالفني لهم في الرأي.

فلم يتركوا شيخًا أو عاملًا أو داعيًة من املخالفني لهم، إال وطعنوا فيه وصّنفوه 
وشّهروا به، وكان أساس تصنيفهم للعالِم أو الداعية، هو موقفه من الدولة، فإن 
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رأي  رأيه خالف  كان  وإن  منهم،  فهو  الدولة  مع  الداعية  أو  العالِم  كان موقف 
ومن  اخلوارج  من  فهو  األجنبية،  بالقوات  االستعانة  جواز  بعدم  ويرى  الدولة 

املهّيجة على ولي األمر، ومن املبتدعة الضاّلني، ويجب التحذير منه، وإسقاطه.

العالمة  الشيخ  الفترة،  تلك  في  أسقطوهم  الذين  والدعاة  املشايخ  ومن 
عبدالله بن جبرين، والشيخ سفر احلوالي، والشيخ سلمان العودة، والشيخ ناصر 
العمر، والشيخ عائض القرني، والشيخ سعيد بن مسفر، والشيخ عوض القرني، 

والشيخ محمد الدويش وغيرهم.

فلما رأى الشيخ عبد العزيز بن باز هجومهم وجتّنيهم على املشايخ والدعاة، 
سفر  الشيخ  وقام  منهجهم،  عليهم  ويعيُب  تصّرفهم،  فيه  يستنكر  بيانًا  أصدر 
ابن  بيان  في شرح  »املمتاز  ُسّمي الحقًا:  في شريط  درسه،  في  بشرحه  احلوالي 
باز«، فلّما انتشر الشريط وعرف الناس منهجهم ذهبوا إلى الشيخ ابن باز، وطلبوا 
وتزكية  بتزكيتهم  الشيخ  فقام  الظن،  فيهم  الناس  يسيء  ال  حتى  يزّكيهم  أن  منه 
اتباعهم للهوى، وشّدة ميلهم عن اإلنصاف،  أنهم لفرط  املشايخ اآلخرين، إال 
قاموا ببتر الكالم حتى أذن الله لهم بالفضيحة والقاصمة، وظهر الشريط كاماًل 

ولله احلمد.

الغزو  من  الله  بفضل  الكويت  دولة  وحت��ّرر  اخلليج،  أح��داث  انتهاء  وبعد 
العراقي الغاشم)))، قامت احلكومة السعودية بسجن بعض العلماء والدعاة الذين 

الغاشم  العراقي  الغزو  من  الكويت  دولة  حترير  في  الينسى  دور  السعودية  العربية  للمملكة    (((
عام 1990م، حيث قامت بتسخير جميع إمكانياتها من أجل حترير دولة الكويت، والينسى 
الله  رحمه   - سعود  آل  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  الله  ب�إذن  له  املغفور  كلمة  الكويتي  الشعب 
تعالى - عندما قال في املؤمتر الصحفي الذي ُعقد بعد الغزو العراقي لدولة الكويت: »الكويت 
تنتهي  يا  والسعودية،  الكويت  تبقى  يا  ننتهي سويًا،  يا  نعيش سويًا،  يا  واحد،  بلد  والسعودية 
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كانوا على خالف رأي الدولة آنذاك، وهم الذين كانوا رافضني ملسألة االستعانة 
بالقوات األجنبّية، والذين كانت لهم وقتها شعبية كبيرة لدى طلبة العلم وعامة 
الناس، وكانت لهم جهود كبيرة في الدعوة إلى الله، والذين كانوا من أبرزهم 
والشيخ  العودة،  سلمان  والشيخ  احلوالي،  سفر  والشيخ  العمر،  ناصر  الشيخ 

عائض القرني وغيرهم.

وذلك بتحريض من جماعة املدينة أتباع الشيخ محمد أمان اجلامي، الذين 
وقفوا موقف العداء لهؤالء املشايخ، وحتى تخّفف الدولة االحتقان احلاصل بني 
الشيخ محمد أمان اجلامي وأتباعه وبني املشايخ املخالفني لهم  بسبب كثرة الردود 

فيما بينهم سواء في األشرطة أو في اجلرائد والرسائل والكتب.

وفي هذه الفترة، وبعد سجن املشايخ املخالفني للشيخ محمد أمان اجلامي 
وأتباعه، خلت الساحة لهم، فبدأوا يلتفتون ألنفسهم، وأخذوا يقّررون قواعدهم 
مهاجمني  كانوا  أن  بعد  عنه،  ويدافعون  اجلديد،  ملذهبهم  ويأصلون  املنهجّية، 
لغيرهم فيما مضى. فأصبح لهم أصول وقواعد واضحة وبّينة، من التزم بها فهو 
منهم وهو سلفي، ومن لم يلتزم بها فهو ليس منهم وليس بسلفي في نظرهم، 

فيجب التشهير به وفضحه ومحاولة إسقاطه.

وهكذا انتشرت اجلماعة بعد ذلك وأصبح لها أتباع ومؤيدون في كافة أنحاء 
فقد  السعودية،  العربية  اململكة  خارج  في  وكذلك  السعودية،  العربية  اململكة 
انتشرت في باقي دول اخلليج وفي مصر واألردن واملغرب وليبيا واجلزائر، وكذلك 

انتشرت بني اجلاليات املسلمة في أوروبا وكندا وأمريكا وباقي دول العالم.

الكويت والسعودية، ال ميكن أن تنتهي وحداة وتبقى الثانية« في اليوتيوب بعنوان: »كلمة امللك 
فهد في حرب اخلليج«.  
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ساعدهم على سرعة هذا االنتشار، نشاطهم في التأليف والردود، وجرأتهم 
املنورة،  املدينة  في  اإلسالمية  للجامعة  استغاللهم  وكذلك  واجلدال،  احلوار  في 
والتي يبتعث إليها الطالب من جميع أنحاء العالم، والتي كان يدرس فيها محمد 
أمان اجلامي، وربيع املدخلي، وصالح السحيمي، وعبيد اجلابري، وفالح احلربي، 
نشر  على  هذا  فساعدهم  فكرهم،  نفس  يحمل  ممن  وغيرهم  املدخلي،  ومحمد 
أفكارهم بني الطالب املبتعثني، حيث يرجعون إلى بلدانهم محّملني بهذه األفكار 

والتي تلقوها من أساتذتهم وشيوخهم، فيقومون ببثها بني الشباب في بلدانهم.

كثير  وظهور  ونشأة  بداية  مثل  هو  اجلامية،  وظهور  نشأة  بداية  أن  فنالحظ 
يبدأ  حيث  املاضي،  في  ظهرت  التي  املنحرفة  الضاّلة  واجلماعات  الفرق  من 
نَّة  ظهورها بفكرة أو عقيدة معّينة تخالف فيها احلق والصواب وما عليه أهل السُّ
واجلماعة، وقد تكون هذه الفكرة أو العقيدة ال ُيلتفت إليها في بداية األمر، إال 
أنها سرعان ما تتطّور وتتشّعب ويصبح لها تفريعات أخرى كثيرة، ومن ثّم ُتوضع 
نَّة للدفاع  لها أصول وقواعد مبتدعة، ليس عليها دليل ال من الكتاب وال من السُّ
عن هذه األصول والقواعد احملَدثة، كأصول وقواعد املعتزلة واخلوارج واملرجئة 
والرافضة وغيرها من الفرق واجلماعات الضاّلة املنحرفة، ومن ثّم يصبح لهذه 

الفرق واجلماعات الضاّلة املنحرفة أتباٌع ومؤيدون لها.

اجلامي  أمان  محمد  الشيخ  أسسه  حزبًا  أو  جماعة  ليست  اجلامية  فجماعة 
أمان  الشيخ محمد  منهج  وإمنا هي جماعة سارت على   - تعالى  الله  - رحمه 
اجلامي - رحمه الله تعالى - في التعامل مع املخالفني من العلماء والدعاة من 
وا اجلامية  نَّة، وغلوا في ذلك وزادوا أصواًل أخرى، لذلك ُنسبوا إليه فسمُّ أهل السُّ
جماعة  هناك  يوجد  ال  وإال  اجلامي،  أمان  محمد  الشيخ  منهج  التباعهم  نسبة 

أسسها الشيخ محمد أمان اجلامي تسّمى اجلامية.
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املبحث الثاين

سبب تسميتهم بالجامية
وأشهر مسمياتهم
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املبحث الثاني
سبب تسميتهم باجلامية  وأشهر مسّمياتهم

الهرري  اجلامي  أمان  محمد  الشيخ  إلى  نسبة  هو  باجلامية  تسميتهم  سبب 
من  هاجر  والذي  »أثيوبيا«،  باحلبشة  هرر  مدينة  في  املولود  ذكرنا،  كما  احلبشي 
بلده احلبشة إلى السعودية عام 1369ه� املوافق عام 1948م تقريبًا، هو وزميله 

وصديقه عبدالكرمي الهرري.

والذي بعد ذلك استقر فيها، وحصل على اجلنسية السعودية، وكان يعمُل 
مدرسًا في اجلامعة اإلسالمية في قسم العقيدة.

تقريبًا،  1995م  عام  املوافق  1416ه�  عام  املنّورة  املدينة  في  وفاته  وكانت 
بسبب إصابته بسرطان في البطن، رحمه الله وغفر له وجتاوز عّنا وعنه.

وللجامية أسماٌء كثيرٌة ُعرفوا بها، غير هذا االسم، وفي احلقيقة أن لهم من 
كل اسم من هذه األسماء نصيبًا وافرًا، فمن هذه األسماء:

1- املداخلة أو املدخلّية:

اجلامعة  في  مدّرسًا  كان  الذي  املدخلي،  هادي  بن  ربيع  الشيخ  إلى  نسبة 
اإلسالمية في كلية احلديث، وأصله من منطقة جازان، والذي يعتبر شريكًا حملمد 

أمان اجلامي في تأسيس هذه اجلماعة، وواضع قواعدها والقلُب النابض لها.

وفي احلقيقة أن ربيع املدخلي هو الذي أخرج اجلماعة من حّيز األفكار إلى 
حّيز التطبيق، وهو الذي كان سببًا النتشارها، وذلك بفضل جهوده الكبيرة في 

التأليف والردود، وُجرأته في تضليل وتبديع املخالف له.
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فمن  السلفّية«،  لواء  و»حامل  والتعديل«  اجلرح  »إمام  أتباعه:  عليه  ويطلق 
وال  وإسقاطه،  منه  التحذير  ويجب  عندهم،  بسلفي  ليس  فهو  املدخلي  جرحه 
أدري أي جرح وتعديل في زمانِنا، فإن اجلرح والتعديل علٌم من علوم احلديث 

الذي اندثر أصحابة الذين هم أئمة احلديث.)))

2- ُغالة التبديع:

وا بذلك لغلّوهم في التبديع، فالغلّو في التبديع والتوّسع والتساهل في  وُسمُّ
التبديع، من أبرز معالِم وسمات اجلامية كما سوف أبنّي في مبحث: »أبرز معالِم 

وِسمات اجلامية«.

قال الشيخ أبو احلسن املأربي - واصفًا منهج الشيخ ربيع املدخلي وأتباعه - : 
»وحقيقة هذا املنهج هو الغلو في التبديع والتفسيق والتأثيم، بل والغلو أيضًا في 

التكفير«)2).

3- ُغالة الطاعة:

و بهذا االسم لغلّوهم في طاعة ولي األمر وتقديسه، وإنزاله فوق منزلته  وُسمُّ
التي أنزله الله إّياها.

ولعّل من أوائل من سّماهم بهذا االسم الشيخ الباحث إبراهيم السكران، حيث 

اجلرح  علماء  الزمان،  هذا  في  وتعديل  جرح  علماء  يوجد  »ال  الفوزان:  صالح  الشيخ  قال   (((
اجلرح  فعلم  والتعديل،  اجلرح  كتب  في  موجود  كالمهم  ولكن  اآلن،  املقابر  في  والتعديل 
والتعديل في علم اإلسناد ورواية احلديث، وليس اجلرح والتعديل في سّب الناس وتنّقصهم، 
الغيبة ومن  البعض اآلخر، هذا من  الناس وسّب  فيه كذا، ومدح بعض  فيه كذا وفالن  فالن 
النميمة، وليس اسمه اجلرح والتعديل«، في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ الفوزان ال يوجد علماء 

جرح وتعديل في هذا الزمان«.  
)2) »حتذير اجلميع من أخطاء الشيخ ربيع« للشيخ أبي احلسن املأربي ص60.
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يقول: »غالة الطاعة فرقة مبتدعة معاصرة، من أصولها الغلو في طاعة ولي األمر، 
وجحد كفر العمل، وتعطيل الصدع باملنكر، والترّصد للعلماء والدعاة«))).

4- ُغالة التجريح:

و بهذا االسم لغلّوهم وتوسعهم في جتريح وتبديع وتضليل املخالف لهم. وُسمُّ

وللشيخ محمد حسان شريط صوتي بعنوان: »إلى ُغالة التجريح«، يرد فيه 
الذين يطعنون في علماء ومشايخ السلفية في  أتباع الشيخ ربيع املدخلي،  على 
والشيخ  يعقوب،  حسني  محمد  والشيخ  احلويني،  إسحاق  أبي  كالشيخ  مصر 
ويبّدعونهم  املقدم وغيرهم،  والشيخ محمد إسماعيل  بالي،  السالم  وحيد عبد 
ويضّللونهم، ويصفونهم بأنهم شيوخ فتنة وضالل وانحراف وابتداع، وقد بنّي 
الشيخ محمد حسان في هذا الشريط  فساد هذا املنهج املنحرف الضاّل الظالم 
والكذب  واالفتراء  والطعن  والدعاة،  العلماء  تتبع زاّلت وهفوات  القائم على 

عليهم، والفجور في اخلصومة.

ُغالة  »إلى  بعنوان:  حلقات  عشر  من  برنامج  املأربي  احلسن  أبي  وللشيخ 
التجريح«، ُعرض على قناة »الرحمة«، وهو موجود في اليوتيوب، يرد فيه على 
العلماء  في  الطعن  على  القائم  املنهج  هذا  فساد  فيه  ويبنّي  التجريح  ُغالة  شبه 

والدعاة وتبديعهم.

5- أدعياء السلفّية:

بقولهم  يقل  لم  من  وأن  فقط،  السلفيون  هم  أنهم  الدعائهم  بذلك  و  وُسمُّ
أو خالف بعض أقوالهم فهو ليس بسلفي وإن اّدعى ذلك، بل هو مبتدع ضاّل، 

مضل، منحرف.

)))  من خالل مجموعة تغريدات في حسابه بتويتر.
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وفي احلقيقة أنهم خالفوا عقيدة ومنهج السلف الصالح في كثير من األمور 
- كما سوف أبنّي ذلك في مبحث: »أهم معالِم وِسمات اجلامية«، وهم مع ذلك 

أبعد الناس عن أخالق وسلوك السلف وأدبهم وسعة صدورهم مع املخالف.

لها،  أنفسهم  ينسبون  كانوا  وإن  عنها،  الناس  وأبعد  للسلفّية  أدعياء  فهم 
فالسلفّية ليست مجرد شعارات واّدعاءات، بل السلفّية عقيدة وأخالق وسلوك، 

وهم أبعد الناس عن هذه الصفات.

وللدكتور عبد الرزاق الشايجي، أستاذ احلديث في كلية الشريعة في جامعة 
الكويت كتاب بعنوان: »اخلطوط العريضة ألدعياء السلفّية«، كتبه في بيان منهج 
الشيخ ربيع املدخلي وأتباعه  ذكر فيه ثالثة  وخمسني أصاًل من أصولهم الفاسدة، 
التي يقولون بها ويلزمون العلماء والدعاة وعامة الناس بالقول بها، ومن لم يقل 
وبيانه  رده على كل أصل من أصولهم،  مع  بسلفي،  وليس  منهم  ليس  فهو  بها 

لفساده وُبعده عن احلق.

حيث قال في مقدمة كتابه: »فهذه اخلطوط العريضة لفكٍر جديد ُمنتسب إلى 
نَّة واجلماعة زورًا، وقد أردنا  نَّة، متلّفع مبرط السلفّية ظلمًا، ويتدّثر برداء أهل السُّ السُّ
دراسة هذا الفكر وجمع أصوله وقواعده دون االهتمام بقائليه ومرّوجيه، فإن ما 
يهمنا هو التحذير من هذا الفكر القائم على السب والتشهير والتجريح بغير جرح 
حقيقي، والتبديع بغير مبدع، والتكفير دون ضوابط، واالنشغال بالدعاة إلى الله 
سبًا وجتريحًا وتكفيرًا، وتبديعًا دون غيرهم من سائر اخللق، وتقدمي حربهم على 
أصحاب  نسّمي  أن  ونستطيع  واليساريني،  والعلمانيني  واملنافقني  الكفار  حرب 
األساسي  الدعوي  عملهم  وهذا  الشاغل،  شغلهم  فهذا  باجلراحني،  الفكر  هذا 

الذي اّتخذوه دينًا يدينون الله به، فمتى كان السب والشتم دينًا؟!«.
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6- مرجئة العصر:

وُسّموا بذلك ملوافقتهم قول املرجئة األوائل في حصر الكفر في التكذيب 
واالستحالل فقط، فاملسلم عندهم ال يضّره وال يكفر ولو أتى بجميع نواقض 

اإلسالم ما لم يستحل ذلك بقلبه.

فلو أن أحدهم استهزأ بالدين، أو سّب الله سبحانه وتعالى، أو سّب النبي 
ضد  والنصارى  اليهود  من  الله  أعداء  والى  أو  وأهانه،  املصحف  مّزق  أو   ،|
ال  فإنه  املسلمني،  ضد  الكفار  وأعان  واملسلمني،  اإلسالم  حارب  أو  املسلمني، 

يكفر ما لم يستحّل ذلك!!!

وهذا القول هو قول املرجئة األوائل بعينه، بل هو أشّر وألعن وأخبث من 
قول املرجئة األوائل، فاملرجئة األوائل، قالوا: فاعل ذلك يكفر ال بفعله بل ألن 
فعله دليل على استحالله ذلك، ومرجئة العصر قالوا: بل ال يكفر حتى يصّرح 

باالستحالل.

من  وغيره  العوضي  نبيل  الدكتور  الشيخ  املسّمى  هذا  عليهم  أطلق  وقد 
الباحثني، وهو فعاًل ينطبق عليهم.

7- السبابة:

والنبي  ملخالفيهم،  ولعنًا  وشتمًا  سبًا  الناس  أكثر  من  ألنهم  بذلك  وُسّمو 
رواه  البذيء«  وال  الفاحش  وال  اللعان  وال  بالسباب  املسلم  »ليس  يقول:   |

البخاري.

ويكفي سماع شريط واحد لشيخهم محمد أمان اجلامي، أو ربيع املدخلي، 
أو فالح احلربي، لتسمع كمية السب والشتم واللعن ملخالفيهم، واالتهام بالنفاق 
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والعداء لإلسالم واملسلمني، والسعي إلفساد الدين والعقيدة والتوحيد، واالتهام 
بالِعمالة للغرب أو الرافضة.

ومن أوائل من سّماهم بذلك الشيخ الدكتور أحمد النقيب - حفظه الله - 
حيث قال: »السبابة هؤالء اليدعون أحدًا من أهل االسالم له جهد إال وسبوه 
وشتموه، ولو أنهم بذلو جهدهم مع أهل البدع واملنكرات لكان ذلك أولى لهم، 
يتركون أصحاب الفتاوى الضالة، ويتركون الرافضة، ويتركون البهرة، ويتركون 
الدعوة،  أرباب  يتكلمون إال عن  الزائغني وال  الصوفية، ويتركون أهل األهواء 

فلنحذر هؤالء السبابة فإنهم أشد على الدعوة من إبليس«))).

8- اخللوف:

وقد أطلق عليهم هذا االسم الشيخ العالمة عبد العزيز القارئ، وذلك لتخّلفهم 
عن كِل خير، وعن كل فضيلة، وعن األخالق احلميدة، وتخّلفهم عن الدعوة إلى 

الله، وعن نصرة املجاهدين، وعن نصرة اإلسالم واملسلمني املضطهدين.

والبحث  واملصلحني،  العلم  وطلبة  والدعاة  العلماء  في  للطعن  وتفّرغهم 
واألشرطة،  الكتب  في  والدعاة  العلماء  وعثرات  وزالت  أخطاء  عن  والتنقيب 

ومن ثّم نشرها وتهويلها والتشهير بصاحبها.

وصدق والله، فكم نزلت في املسلمني من مصائب وباليا، ولم تسمع ألحد 
منهم كلمة، فضاًل عن فعل في نصرة إخوانهم املظلومني والتخفيف عنهم.

9- ُدعاة التصنيف والتبديع:

امتحانهم  طريق  عن  وتبديعهم،  الناس  لتصنيف  لتفّرغهم  بذلك،  وُسّمو 
واختبارهم في أشخاص معينني، وفي مسائل معينة.

))) في اليوتيوب بعنوان: »السبابة أشد على الدعوة من إبليس«.
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فإن أجاب الشخص مبا يريدون فهو منهم وهو سلفي، وإن أجاب بغير ما 
يريدون فهو ليس بسلفي وإن اّدعى ذلك، بل هو مبتدع منحرف.

الضاّل  منهجهم  أصول  من  أصل  وتصنيفهم،  واختبارهم  الناس  وامتحان 
عليهم  الرّد  في  الله - رسالة  زيد - رحمه  أبو  بكر  الشيخ  أّلف  وقد  املنحرف. 
القائم  منهجهم  فساد  فيها  بنّي  واليقني«،  الظن  بني  الناس  »تصنيف  وأسماها: 
واألوهام،  والشكوك  باألهواء  بل  دليل،  وال  بّينة  بال  والتبديع  التصنيف  على 
وأنهم ليسوا دعاة لله، إمنا هم دعاُة للتصنيف والتبديع، حيث قال: »وفي عصرنا 
نَّة  السُّ إلى  املنتسبني  من  مسالخ  في  دورته  الفتنة  هذه  في  الدور  يأخذ  احلاضر، 
الدعاة  أنفسهم لرمي  فنّصبوا  لها -  السلفّية - ظلمًا  إلى  ينسبونه  متلفعني مبرط 

بالّتهم الفاجرة، املبنّية على احلجج الواهّية، واشتغلوا بضاللة التصنيف«))).

10- الرسالنّية:

واشتهروا بهذه التسمّية في مصر، وذلك نسبة ألبرز شيوخهم في مصر وهو 
يعتبر شيخ شيوخ اجلامية في مصر، والذي  الذي  الشيخ محمد سعيد رسالن، 

نَّة«، و»بشيخ احملنة«.  يلّقبه أتباعه »بأسد السُّ

11-املغراوّية:

واشتهروا بهذه التسمّية في املغرب، وذلك نسبة ألبرز شيوخ ورموز اجلامية 
في املغرب وهو الشيخ محمد املغراوي.

12- أهل املدينة:

وهذا االسم كان ُيطلق عليهم في بداية ظهورهم، وذلك ألن بداية ظهورهم 

)))  »تصنيف الناس بني الظن واليقني« ص22.
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كانت في املدينة املنورة، وألن أغلب شيوخهم كانوا يسكنون فيها كالشيخ محمد 
أمان اجلامي، وربيع املدخلي، وفالح احلربي، وصالح السحيمي، وعبيد اجلابري 

وغيرهم.

وبفضل الله اكتشف كثير من أهل العلم في املدينة املنورة حقيقتهم ولم يعد 
لهم قبول كما في السابق في بداية ظهورهم، ونفر عنهم كثير من الناس ملا رأوا 
جرأتهم في الطعن في العلماء والدعاة، وسّبهم وشتمهم ملخالفيهم، وفجورهم 

في خصومهم.

13-القطيع:

وممن أطلق عليهم هذا االسم الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - حيث قال: 
»وباجلملة فهذا »القطيع« هم أسوأ  »غزاة األعراض باألمراض« والعض بالباطل 
في غوارب العباد، والتفّكه بها، فهم مقربون بأصفاد: الغل، والبغضاء، واحلسد، 
في  جميعها  واللمز،  والهمز،  واإلفك،  والبهت،  والكذب،  والنميمة،  والغيبة، 
نفاذ واحد. إنهم بحق: »رمز اإلرادة السيئة« يرتعون فيها بشهوة جامحة. نعوذ 

بالله من حالهم، ال رعوا«))).

14- السلفية التجريحّية:

أهل  ودعاة  علماء  في  للطعن  وتفّرغهم  السلفّية  الّدعائهم  بذلك  وا  وُسمُّ
نَّة، وتسمية ما يقومون به اجلرح والتعديل، ونسوا أو تناسوا أن اجلرح والتعديل  السُّ
يكون في علم اإلسناد ورواية احلديث، وليس اجلرح والتعديل في سب الناس 

وشتمهم وحتقيرهم وتنّقصهم بدعوى الدفاع عن السلفّية.

))) تصنيف الناس بني الظن واليقني ص23.
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»السلفّية  بعنوان:  اليوتيوب  في  حلقة  احلربي  مم��دوح  الدكتور  وللشيخ 
التجريحّية، اجلامية« بنّي فيها فساد منهج اجلامية، وفساد ما يقومون به من طعن 
نَّة واجلماعة، بدعوى الدفاع عن السلفّية، وبنّي أن ما يقومون  لعلماء ودعاة أهل السُّ
به إمنا هو فساد وإفساد، وظلم وتشويه للمنهج السلفي وللعقيدة السلفّية، وإنهم 
ُدعاة فتنة وضالل، وزيغ وانحراف، وذلك أنهم ماتركوا عاملًا والداعية إال بّدعوه 

وضّللوه وفّسقوه، بدعوى اجلرح والتعديل.

وفي احلقيقة أن ما يقومون به هو جرح وجتريح، وليس كما يقولون: جرح 
وتعديل، فهم متفّرغون للتجريح، أما التعديل فهو ألتباعهم ومن رضي مبنهجهم 

الفاسد الظالم.
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املبحث الثالث

أهم رموز الجامية
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املبحث الثالث
أهم رموز اجلامية

أمان  الشيخ محمد  لها وهو  املؤسس األول  أهم وأشهر رموز اجلامية، هو 
اجلامي الهرري احلبشي، املولود في مدينة هرر باحلبشة »أثيوبيا«، والذي هاجر 
من بلده احلبشة إلى السعودية عام 1369ه�، املوافق 1948م تقريبًا، والذي بعد 

ذلك استقر فيها وحصل على اجلنسّية السعودية.

في  البنجاب  جامعة  من  العقيدة  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل  وهو 
باكستان عام 1392ه�، وعنوان رسالته: »اإلسالم في أفريقيا، دفاع عن العقيدة، 

وتاريخ دخول اإلسالم احلبشة«.

والشيخ محمد أمان اجلامي ومن باب اإلنصاف عالٌم مشهوٌد له بسعة العلم 
العقيدة، لذلك اختارته اجلامعة اإلسالمية  في علوم الشريعة، ال سيما في علم 

لتدريس مادة العقيدة في كلية أصول الدين.

وكانت له أيضًا دروس وشروح في العقيدة والتوحيد في املسجد النبوي، 
استفاد منها كثير من طلبة العلم.

وله عدة مؤلفات في العقيدة منها:

) - العقيدة اإلسالمية وتاريخها.

نَّة. 2 - الصفات اإللهّية في الكتاب والسُّ

نَّة. 3 - مجموع رسائل اجلامي في العقيدة والسُّ

4 - حقيقة الدميقراطية وأنها ليست من اإلسالم.

5 - قرة عني املوّحدين في حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني.
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إال أنه في آخر عمره، غفر الله له ورحمه وجتاوز عّنا وعنه، انشغل في محاربة 
وتبديعهم،  فيهم  والطعن  املسائل،  بعض  في  يخالفونه  الذين  والدعاة  العلماء 
وتنفير الناس عنهم، وتتبع زالتهم وسقطاتهم ونشرها بني عامة الناس، وقد بالغ 
في عداوته لهم في ردوده ومحاضراته ودروسه، وقد توفي رحمه الله في املدينة 

املنورة عام 1406ه� املوافق 1995م تقريبًا.

هادي  بن  ربيع  الشيخ  يأتي  الشهرة،  في  اجلامي  أم��ان  محمد  بعد  ومن 
هذه  تأسيس  في  وشريكه  اإلسالمية،  اجلامعة  في  زميله  كان  والذي  املدخلي، 
وهو  اجلماعة،  لهذه  والزعيم  واملنّظر  األول  املرجع  هو  حاليًا  ويعتبر  اجلماعة، 
اجلرح  »إمام  أتباعه:  عليه  ويطلق  سابقًا،  اإلسالمية  اجلامعة  في  احلديث  أستاذ 
والتعديل« ، و»حامل لواء السلفّية« فهو الذي يقّرر ألتباعه من هو السلفي ومن 

هو غير سلفي.

علوم  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل  املدخلي،  هادي  بن  ربيع  والشيخ 
من  العديد  وله  اإلسالمية،  اجلامعة  في  احلديث  بكلية  مدرسًا  وكان  احلديث، 

املؤلفات منها:

) - النكت على كتاب ابن الصالح »وهي رسالة الدكتوراه«.

2 - بني اإلمامني مسلم والدارقطني »وهي رسالة املاجستير«.

3 - صد عدوان امللحدين، وحكم االستعانة بغير املسلمني.

4 - أضواء إسالمّية على عقيدة سيد قطب وفكره.

5 - العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم.
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والشيخ ربيع املدخلي أوقف نفسه ووقته وجهده حلرب من يسّميهم أصحاب 
املناهج املنحرفة وكشف عيوبهم - كما يرى - أمام الناس، وحتذير الناس منهم، 

وذلك ألنهم أخطر من اليهود والنصارى على املسلمني كما يرى.

اإلسالمية  اجلماعات  هم  املدخلي،  ربيع  الشيخ  عند  املنحرفة  واملناهج 
وكل من ينتمي إليها من العلماء والدعاة، فأشرطته ودروسه ومحاضراته كلها 
تدور حول التحذير والتصنيف والتبديع ومحاكمة العلماء والدعاة، وتوزيع 

هم عليهم. التُّ

وقد كان الشيخ ربيع في أول أمره شديد التركيز على جماعة »اإلخوان 
املسلمني«)))، وأفكار سيد قطب - رحمه الله - ثم بعد ذلك بدأ مبحاربة كل 
للسلفّية  تدعو  اجلماعة  هذه  كانت  لو  حتى  إسالمية،  جماعة  إلى  ينتمي  من 
في  التراث«  إحياء  و»جماعة  والسودان،  مصر  في  نَّة«  السُّ »أنصار  كجماعة 

الكويت.

فالشيخ ربيع املدخلي، يرى عدم جواز االنتماء للجماعات اإلسالمية، وأن 
كل من ينتمي إلى جماعة إسالمية من العلماء والدعاة أو يثني عليها - وإن لم 
يكن منتميًا لها - فهو حزبي ضاّل مضّل منحرف مبتدع، ليس بسلفي وإن اّدعى 

ذلك، ويجب التحذير منه.

أخرجها  الذي  وهو  للجامية،  النابض  القلب  هو  املدخلي  ربيع  والشيخ 
انتشارها، بفضل جهوده في  التطبيق، وكان سببًا في  إلى حّيز  من حّيز األفكار 

كان الشيخ ربيع املدخلي في فترة شبابه مع اإلخوان املسلمني ما يقارب ثالث عشرة سنة، حيث   (((
يقول: »كنت مع اإلخوان املسلمني ثالثة عشر عامًا أو دونها، وقد دخلت فيهم لله وخرجت 
النصر  كتاب  )املرجع  فيهم«.  قضيتها  التي  املدة  في  وتقصيري  ذنوبي  من  الله  وأستغفر  لله، 

العزيز ص 187).
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اجلامية  فإن  لذلك  له.  املخالف  وتضليل  تبديع  في  وجرأته  وال��ردود،  التأليف، 
يحكمون على الشخص بأنه سلفي أو غير سلفي بحبه أو بغضه للشيخ ربيع بن 

هادي املدخلي.

 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله:

»إن اإلنسان يحكم عليه بأنه سلفي أو غير سلفي بربيع بن هادي املدخلي، 
فالذي يذّم ربيع املدخلي ليس بسلفي«.

وقال أيضًا:

»على كل حال، اآلن تعرف السلفي في كل العالم، أول ما يسأل، يسأل عن 
ربيع املدخلي، وغير السلفي ما يسأل عنه، فأنا أعرف السلفي من غير السلفي 
وأنتم كذلك، ونحن نستدلُّ على سلفّية اإلنسان واستقامته في هذا الزمان بحب 

ربيع«.)))

وقال الشيخ خالد بن عبد الرحمن:
نَّة ربيع املدخلي، وإن أبى من أبى!!«.)2) »إمام أهل السُّ

قلت:

عثيمني،  وابــن  بــاز،  كابن  زماننا،  في  العلم  أهل  كبار  ذهب  أين  أدري  ال 
املدخلي  ربيع  يكون  حتى  الشيخ،  آل  العزيز  وعبد  الفوزان،  واأللباني، وصالح 

نَّة. إمام أهل السُّ

»مجموع كتب ومؤلفات ربيع املدخلي«  )333/10( في اإلنترنت بعنوان: )ثناء الشيخ محمد   (((
ابن عبدالوهاب البنا على ربيع املدخلي(.

في اإلنترنت في موقع اآلفاق السلفية بعنوان: »أتباع الشيخ ربيع املدخلي: ماهذا الغلو اجللي«.  (2(
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وقال الشيخ محمد بن هادي املدخلي:

»الذي يأتي إلى مكة ولم يحرص على زيارة الشيخ ربيع فهذا مغموص، 
إذا لم يكن له عذر، أو وقته قصير، أو نحو ذلك من األعذار الصحيحة، أما أن 
يقيم مبكة أسبوعًا، أو عشرة أيام، وال يستطيع الذهاب للشيخ ربيع، ويقول إنه 

سلفي، نقول: من الذي منعك إال شيء في النفس«.)))

قلت:

سبحان الله! ال يصبح اإلنسان عندهم سلفيًا حتى يزور الشيخ ربيع املدخلي، 
سبحانك هذا بهتاٌن عظيم.

والشيخ ربيع املدخلي في احلقيقة كانت له جهود علمّية ودعوّية مفيدة، إال 
نَّة  واجلماعة،  أنه انحرف وسلك منهج التحذير والطعن في علماء ودعاة أهل السُّ

باسم اجلرح والتعديل، وباسم الدفاع عن السلفّية.

قال الشيخ العالمة عبداحملسن العباد:

الشيخ ربيع من املشتغلني بالعلم في هذا الزمان، وله جهوٌد جيِّدٌة وجهوٌد 
نَّة، وكذلك التَّأليف، فقد كانت له تآليف جيِّدة وعظيمة  عظيمٌة في االشتغال بالسُّ
ومفيدة؛ ولكنَّه في اآلونة األخيرة انشغل بأموٍر ما كان ينبغي له أن ينشغل بها، 
وكان ينبغي له أن يشتغل مبا كان عليه أواًل من اجلدِّ واالجتهاد في الكتابة املفيدة، 
عز   - الله  ونسأل  عليها،  نوافقه  أموٍر ال  بعض  منه  حصل  األخيرة  اآلونة  وفي 

ق اجلميع ملا حُتمد عاقبته. قنا وإياه لكل خير، وأن يوفِّ وجل - أن يوفِّ

مان، مما  ونحن نخالفه في بعض األمور التي حصلت، ال سّيما في هذا الزَّ

))) في اليوتيوب بعنوان: »محمد املدخلي من دخل مكه ولم يزر الشيخ ربيع فهو مغموص«.
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ت، وصار طالب العلم يتهاجرون ويتنازعون  حصل من الفتنة التي انتشرت وعمَّ
إلى قسمني،  الناس  انقسم  بينه وبني غيره، حيث  ويتخاصمون بسبب ما جرى 
ت، وكان عليه وعلى غيره أن يتركوا االستمرار في هذا الذي  ت الفتنة وطمَّ وعمَّ
الكلُّ  يشتغل  ذلك، وأن  في  واالستمرار  الزيادة  يتركوا  وأن  الفتنة،  به  حصلت 
ق ، وحصل فيه التَّشتُّت، وأسأل الله  بالعلم النَّافع دون هذا الذي حصل به التَّفرُّ

- عز وجل- للجميع التَّوفيق«.)))

في  أوردها  املدخلي  ربيع  للشيخ  مناصحة  رسالة  العباد  الشيخ  وأرسل 
نَّة«، وأوردها في مجموع  نَّة بأهل السُّ الطبعة الثانية من رسالة: »رفقًا أهل السُّ
كتبه ورسائله قال فيها: »سبق أن سمعت منكم قدميًا كلمة، وهي أنَّكم انشغلتم 
ر معانيه باالشتغال باحلديث ورجاله، وأقول: أنتم  عن االشتغال بالقرآن وتدبُّ
نَّة وغيرهم، مما  اآلن اشتغلتم عن القرآن واحلديث بالكالم في بعض أهل السُّ
نَّة، فقلَّ إنتاجكم العلمي في اآلونة  شغلكم عن االشتغال بعلم الكتاب والسُّ
ومن  نَّة  السُّ أهل  من  ليسوا  من  مقاومة  أنَّ  شك  وال  لذلك،  نتيجة  األخيرة 
يحصل منهم إثارة الفنت والتَّقليل من شأن العلماء بزعم عدم فقههم للواقع 
ع أخطاء من هم من  اه إلى تتبُّ ه االجتِّ ه، ولكن الذي ليس في محلِّ هو في محلِّ
نَّة والنَّيل منهم لعدم موافقتهم لكم في بعض اآلراء، فمثل هؤالء ال  أهل السُّ
ينبغي كثرة االشتغال بهم، وإذا حصل ذكر بعض أخطائهم فال ينبغي التَّشاغل 
منكم  يحصل  فيها  املناقشة  عند  ثم  املجالس،  حديث  وجعلها  وتكرارها  بها 
الغضب وارتفاع الصوت؛ فإنَّ ذلك – باإلضافة إلى ما فيه من محذوٍر- فيه 

تكم«. تأثيٌر على صحَّ

)))  »شرح األربعني النووية« الشريط رقم 18. 
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ومنهم أيضا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي - رحمه الله -: والذي يطلق 
عليه أتباعه مفتي الديار اجلنوبية، وقد كان أستاذًا في املعهد العلمي في صامطه 
عام  توفي  وقد  1410ه���،  عام  التقاعد  إلى  أحيل  أن  إلى  ج��ازان  منطقة  في 

1429ه�.

ومنهم أيضا الشيخ زيد بن محمد املدخلي - رحمه الله -: والذي كان يعمل 
أيضًا أستاذًا في املعهد العلمي في صامطه في منطقة جازان، وظل يدّرس به حتى 

أحيل للتقاعد في عام 1416ه�، وتوفي عام 1435ه�. 

والذي كان يعمل مدرًسا في  الله اجلابري:  الشيخ عبيد بن عبد  أيضًا  ومنهم 
اجلامعة اإلسالمية من آخر عام 1404ه� إلى 1417ه�، وعند ذلك أحيل للتقاعد.

ومنهم الشيخ فالح احلربي)١) ومحمد بن هادي املدخلي، وصالح السحيمي، 
وإبراهيم الرحيلي، وسليمان الرحيلي، وعلي بن غازي التويجري، ومحمد بن 

العباد في اجلامعة  العالمة عبد احملسن  الشيخ  نافع احلربي، كان من تالميذ  فالح بن  والشيخ   (((
اإلسالمية في املدينة املنورة، والذي قال عنه الشيخ عبد احملسن العباد في معرض حديثه عن 
الذين يطعنون في العلماء والدعاة: »وقد توّلى كبر ذلك شخص من تالميذي بكلية الشريعة 
الرابع بعد  في اجلامعة اإلسالمية، تخّرج منها في عام 1395ه� - 1396ه�، وقد كان ترتيبه 
ُعرفت  وال  بالعلم،  باالشتغال  معروف  غير  وهو  خريجًا،   119 عددها  البالغ  دفعته  من  املئة 
أو كبيرًا، وجُل بضاعته  العلم صغيرًا كان  له مؤلف في  له دروس علمّية مسّجلة، وال ُعرف 
اجلارح كعب بعض من  يبلغ هذا  نَّة، ال  السُّ أهل  كثيرين من  والتحذير من  والتبديع  التجريح 
جرحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم، وال ينتهي العجب إذا سمع عاقل 
شريطًا له يحوي تسجياًل ملكاملة هاتفية طويلة بني املدينة واجلزائر، أكل فيها املسؤول حلوم كثير 
نَّة، وأضاع السائل فيها ماله بغير حق، وقد زاد عدد املسؤول عنهم في هذا الشريط  من أهل السُّ
على ثالثني شخصًا، فيهم الوزير والكبير والصغير، وفيهم فئه قليلة غير مأسوف عليها، وقد 
جنا من هذا الشريط من لم ُيسأل عنه فيه، وبعض الذين جنوا منه لم ينجوا من أشرطة أخرى له، 

نَّة ص64 – 65. حوتها شبكة املعلومات العنكبوتية«. احلثُّ على اتباع السُّ
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اجلامعة  في  أساتذة  كانوا  كلهم  وهؤالء  اخللف:  وسعود  العقيل،  الوهاب  عبد 
اإلسالمية في املدينة املنورة.

ومنهم أيضًا عبد اللطيف باشميل، مؤلف كتاب: »الفتح الرباني في الرد على 
أخطاء األلباني«: والذي كان والده شيخًا معروفًا، ومؤرخًا فاضاًل، وعبدالعزيز 
العسكر، والذي كان أستاذًا ثم ُفصل من التدريس، وتراحيب الدوسري، مؤلف 
كتاب »القطبية«، وفريد املالكي، وهذا قد انتكس وترك طريق االستقامة، ومنهم 

محمود احلداد، وهو مصري كان مقيمًا باملدينة، وعلي بن يحيى احلدادي.

العتيق)))،  وحمد  ب��ازم��ول،  عمر  وأح��م��د  محمد  األخ���وان  ومنهم 
وعبدالعزيز الريس)2)، وبندر احملياني العتيبي، وأسامة عطايا العتيبي، وهو 

وحمد العتيق قال عنه الشيخ صالح الفوزان: »هذا من املرجئة، وكتابه: )تنبيه الغافلني على أن   (((
كتاب إرجاء، وقال عنه أيضًا عندما وصف نساء أسامة بن  ترك جنس العمل كفر في الدين( 
الدن ملا قتل بأنهن سبايا، قال: هذا جاهل جهاًل مركبًا، فأسامة بن الدن، وإن أخطأ يبقى مسلمًا 
وُيدعى له باملغفرة والرحمة«، املرجع في اليوتيوب بعنوان: »فتوى الشيخ الفوزان في التحذير 

من حمد العتيق«. انظر صفحة 478.
كتابه:  عن  وقال  إرجائي«،  »هذا  الشيخ:  آل  العزيز  عبد  الشيخ  عنه  قال  الريس  العزيز  وعبد   (2(
بأن  الشيخ   آل  العزيز  عبد  للشيخ  قيل  وملا  إرجاء،  فيه  األلوهية(  توحيد  في  ومسائل  )قواعد 
عبدالعزيز الريس ينسب إليكم القول بأن محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية يعذرون 
من وقع بالشرك األكبر إذا كان جاهاًل فقال: »كذاب، كذاب«. املرجع في اليوتيوب بعنوان: 
»حتذير الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من عبدالعزيز الريس«.  وملا سئل الشيخ صالح الفوزان عن 
كتاب: )قواعد ومسائل في توحيد األلوهية( لعبد العزيز الريس، قال: )اتركوه هذا من املتعاملني 
وامشوا على ما أنتم عليه من الكتب، ككتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب السلف، أما 

كتب هؤالء املتعاملني اتركوها وال تلتفتوا إليها ألنها غثاء وجهل« شرح احلموية الشريط 26.
وملا قيل له بأن عبد العزيز الريس ينقل عنكم أنكم تعذرون ساب الله تعالى في رسالته:  )جوابي   
اليوتيوب  في  شيئًا«.  تعتبروه  وال  مرجئي  هذا  معروف  هذا  »اتركوه  فقال:  الفضالء(  لبعض 

بعنوان: » حتذير الشيخ صالح الفوزان من عبدالعزيز الريس«. انظر صفحة ٤٦٢.
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أردني مقيم في السعودية. 

ومنهم أيضًا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وماهر بن ظافر القحطاني، 
وصالح سندي، ومحمد بخيت احلجيلي، وعبد الله العبيالن.

جامعة  في  دكتور  وهو  مندكار،  فالح  الكويت  في  رموزهم  أشهر  ومن 
الكويت، في كلية الشريعة في قسم العقيدة والدعوة، وهو من أكابر مشايخهم 
اجلامي،  أم��ان  محمد  هو  املاجستير  في  رسالته  على  واملشرف  الكويت،  في 
والدكتور حمد العثمان، وهو دكتور أيضًا في جامعة الكويت في كلية الشريعة 
في مرحلة  مادة حديث حتليلي  التفسير واحلديث، وقد درست عنده  في قسم 
ثلثي احملاضرة عن اإلخوان وعن األحزاب  البكالوريوس، فكان يتحدث في 
واجلماعات، وفي الثلث األخير يبدأ في احلديث عن املادة املقررة، مما كان يثير 
سخط كثير من الطلبة، ومنهم سالم الطويل، والذي لم يدع شيخًا من مشايخ 
الكويت إال وتسّلط عليه وطعن فيه، واتهمه مبا ليس فيه من غير بّينة وال دليل، 
كالشيخ  الكويتية،  الوطن  جريدة  في  »اإلبانة«  األسبوعية  صفحته  خالل  من 
عبدالرحمن عبد اخلالق، والدكتور عجيل النشمي، والدكتور شافي العجمي، 
والدكتور عبد احملسن زبن، والدكتور نبيل العوضي، والدكتور جاسم مهلهل 

ياسني، وغيرهم من العلماء والدعاة الفضالء.

ومنهم محمد العنجري)))، والدكتور خالد ضحوي الظفيري)2)،  والدكتور 

))) ومحمد العنجري هذا عندما سئل عن بشار األسد ذكر أنه متوقف في كفره قلت: »سبحان الله 
بشار األسد بعثي نصيري باطني، والطائفة النصيرية بعيدة كل البعد عن اإلسالم حتى قال غير 
واحد من أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية إنهم أكفر من اليهود والنصارى،وهو يقول 

متوقف فيه وهذا بال شك من آثار الفكر اإلرجائي«.
)2) وهو املشرف على موقع الشيخ ربيع املدخلي اإللكتروني. وهو املشرف أيضًا على جميع كتب 

ورسائل الشيخ ربيع املدخلي.
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دغش العجمي، والدكتور سالم العجمي، والدكتور فواز العوضي، والدكتور 
أشهر  ومن  وغيرهم،  حليس  بن  وزي��د  السبيعي،  وأحمد  السبيعي،  ط��ارق 
»التحذير  كتابي:  صاحب  احللبي)))،  حسن  علي  الشيخ  األردن  في  رموزهم 
كبار  منهما هيئة  الكتابان حّذرت  نذير«، وهذان  التكفير«، و»صيحة  فتنة  من 
العلماء في السعودية، وذكرت أنهما يدعوان إلى مذهب اإلرجا،  ومنهم أيضًا 

سليم الهاللي)2) .

ومن أبرز رموزهم في اليمن: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والذي يطلق 
عليه أتباعه، مفتي الديار اليمنية.

والشيخ مقبل الوادعي هو مؤسس دار احلديث بدماج في صعدة في اليمن، 

باإلرجاء، وحّذرت من  واتهمته  لإلفتاء،  الدائمة  اللجنة  منه  قد حّذرت  احللبي،  ))) وعلي حسن 
كتابيه: »صيحُة نذير« و»التحذير من فتنة التكفير«، وقالت: هما كتابان يدعوان لإلرجاء، فال 
يجوز طبعهما وال نشرهما، وكذلك اتهمته باإلخالل باألمانة العلمية في النقل، وبتر النصوص، 

وحتريف كالم األئمة، انظر ص464.
وللشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي مقال بعنوان: »الفارق بني احملقق والسارق« موجود   
في  »النهاية  لكتاب:  والزاوي  الطناحي  لتحقيق  احللبي  سرقة  باألدلة  فيه  يذكر  اإلنترنت،  في 
غريب احلديث واألثر« البن األثير - رحمه الله تعالى - ونسبة ذلك التحقيق له زورًا وبهتانًا.  
وللشيح محمد أبو رحيم، وهو من تالميذ الشيخ ناصر الدين األلباني كتاب بعنوان: »حتذير   
األمة من تعليقات علي احللبي« اتهمه فيها بتحريف كالم األئمة، وبتر النصوص، واإلخالل 

باألمانة العلمية في النقل.
العلماء والدعاة، وينسبها  العلمية الشهيرة من كتب  وسليم الهاللي، وهو صاحب السرقات   (2(
الهاللي« للشيخ  املثالي عن سرقات سليم  املثال كتاب: »الكشف  انظر على سبيل  إلى نفسه، 
أحمد الكويتي، وهو كتاب موجود في اإلنترنت، حيث أثبت بالدليل القاطع سرقته جلهود كثير 
ناصر  العالمة احملّدث  نفسه، بل وسرقة بحوث وتخريجات شيخه  إلى  العلماء ونسبتها  من 

الدين األلباني ونسبتها إلى نفسه أيضًا.
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والتي قد تخّرج منها مشايخ ودعاة أنشؤوا بعد ذلك فروعًا أخرى ملدرسة دار 
احلديث في عدد من مناطق اليمن.

وفي  العقيدة  في  املؤلفات  من  العديد  الوادعي  هادي  بن  مقبل  وللشيخ 
نَّة القائم على األحاديث النبوية وفي الفتاوى  احلديث ومصطلحه، وفي فقه السُّ

وفي الردود، وقد جتاوزت مؤلفاته األربعني مؤلفًا، ومن أهمها:

) - الصحيح املسند مما ليس في الصحيحني في ستة مجلدات.
نَّة. 2 - رياض اجلنة في الرد على أعداء السُّ

3 - اجلامع الصحيح في القدر.
4 - الصحيح املسند من دالئل النبوة.

5 - الطليعة في الرد على غالة الشيعة.
6 - ردود أهل العلم على الطاعنني في حديث السحر.

7 - هذه دعوتنا وعقيدتنا.
8 - املخرج من الفتنة.

9 - اإلحلاد اخلميني في أرض احلرمني.
10 - إجابة السائل عن أهم املسائل وغيرها.

وتوفي - رحمة الله تعالى - في جدة عام 1422ه� 2001م، ودفن في مقبرة 
العدل في مكة، وكلمة حق أقولها هنا في حق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - 
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته - وهي أن الشيخ مقبل الوادعي له فضُلٌُ 
نَّة واجلماعة العقيدة السلفّية والدفاع عنها، في اليمن  كبيٌر في نشر عقيدة أهل السُّ
 - أنه  إال  جاهل،  أو  جاحد  إنسان  إال  ينكره  ال  شيء  وهذا  اليمن،  خارج  وفي 
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رحمه الله تعالى - أخذ عليه شّدته في الرد، وغلظته على املخالف، وكثرة السب 
نَّة واجلماعة  والشتم والتحقير ملخالفيه، وتبديعه لكثير من أهل العلم من أهل السُّ

ملسائل اخلالف فيها سائغ ومعتبر، أو النتمائهم ألحزاب وجماعات إسالمية.
وسوف أذكر هنا بعضًا من أقواله في مخالفيه:

قرض  »القرضاوي،  القرضاوي:  يوسف  الدكتور  الشيخ  عن  قوله   -(
يوسف  ال��ع��اوي  الكلب  »إس��ك��ات  سماه:  كتابًا  فيه  وأّل��ف  بل  شفتيه«،  الله 
الشيخ  من  واالنتقاص  والتحقير  والشتم  بالسب  مأله  والذي  القرضاوي«)))، 

يوسف القرضاوي.
2- قوله عن الشيخ العالمة األصولي، عبد الكرمي زيدان، العالم العراقي 
العبارات  تلك  بلغت  فلما  زباله«،  علمه  »إن  اليمن:  في  يقيم  والذي  الشهير، 
الدكتور عبد الكرمي زيدان جلس يبكي بكاًء ُمرًا. وقال عنه أيضًا: »فويسق، ال 

بارك الله فيه«، وقال أيضًا: »قبحك الله يا عبد الكرمي زيدان«.
3- قوله عن الشيخ الفقيه واألديب والقاضي علي الطنطاوي، واحلاصل على 

جائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم: »من أذناب الفالسفة الضائعني املائعني«)2).
4- قوله عن الشيخ محمد الغزالي: »من أذناب الفالسفة، صاحب هوس، 

اخلبيث، داعية الضالل«.)3)
5- قوله عن الشيخ العالمة عبد الفتاح أبو غدة: »ال بارك الله فيه«.)4)

))) وأصله كان محاضرة ثم فّرغة بعد ذلك.
)2) الغارة 2/233.

)3) املخرج من الفتنة الغارة، مع العلم أن الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - استقبل الشيخ 
محمد الغزالي في آخر عمره في الرياض وأكرمه غاية اإلكرام، حتى أن الشيخ محمد الغزالي 

ملا خرج من عنده قال: »خرجت من عند رجل من بقّية السلف«.
)4) الغارة 433/).
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»ماسونيان  املصري:  عبده  ومحمد  األفغاني  الدين  جمال  عن  قوله   -6
كافران«.)))

7- قوله عن الشيخ عبد الرحمن عبد اخلالق: »إن ضرره أعظم من نفعه، 
وينبغي أن يحجر عليه لكثرة فساده«)2)، وقال أيضًا: »إنه من املبتدعة«.

8- قوله عن الشيخ عبد املجيد الزنداني: »ضال مضل، دجال ومن رؤوس 
املبتدعة، باٍق على عماه نسأل الله أن يفضحه«.

والشيخ  احلوالي  سفر  والشيخ  احلويني  إسحاق  أبو  الشيخ  عن  قوله   -9
سلمان العودة: »هؤالء مبتدعه«)3).

والشتم  السب  كمية  لتسمع  أشرطته  من  واحد  لشريٍط  تسمع  أن  ويكفى 
والتحقير ملخالفيه.

فنحن نتفق مع الشيخ مقبل الوادعي، أن بعض من ذكرنا لديهم أخطاء وزالت 
ليست بالهينة، ولكن هذا ليس معناه جواز سبهم أو شتمهم أو حتقيرهم أو تبديعهم 
أو  بالسب  للقائل  التعرض  القول باحلجة والبيان دون  يرد على  أو تفسيقهم، بل 
الشتم. فال يجوز الطعن بالعلماء والدعاة ملجرد االختالف في بعض املسائل أو 

اآلراء، السيما وأن أغلب املسائل املختلف فيها اخلالف فيها سائغ ومعتبر.

الله - سبحانه وتعالى - في كتابه، حيث  به  أمر  ما  وهذا بال شك خالف 
قال تعالى: }ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  

ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   {.

))) التحفة 211، الغارة 2/403 القصة 49/).
)2) نصائح وفضائح ص53.

)3) شريط: املجروحون للشيخ مقبل الوادعي، وهو موجود في شبكة سحاب.
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وخالف هدي النبي | الذي أمر به بقوله |: »ليس املسلم بالسباب وال 
اللعان وال الفاحش وال البذيء«.

ومن رموزهم في اليمن أيضًا: يحيى احلجوري))) مدير دار احلديث بدماج 
العدني،  الرحمن  وعبد  الوادعي،  مقبل  الشيخ  مؤسسها  وفاة  بعد  صعدة،  في 
احلديث  دار  مدير  الوصابي  الوهاب  عبد  ومحمد  حلج،  في  احلديث  دار  مدير 
السليماني، وهو  املأربي  وأبو احلسن  اإلمام،   بن عبدالله  احلديدة، ومحمد  في 

مصري كان مقيمًا باليمن.)2)
ومن أشهر رموزهم في مصر: محمد سعيد رسالن)3)، ومحمد عبد الوهاب 

قال الشيخ صالح الفوزان عنه: »هذا مشكك يشكك الناس في أمور عقيدتهم، وال يجوز أن   (((
يدرس عنده، وال أن يتلّقى العلم عنه، ألن هذا من أهل الضالل يشكك الناس فيجب احلذر 

منه« في اليوتيوب بعنوان: » حتذير الشيخ صالح الفوازان من يحيى احلجوري«.
)2)  وقد تركهم وبنّي فساد منهجهم كما سيأتي.

وبشيخ  نَّة،  السُّ بأسد  أتباعه  ويلّقبه  مصر،  في  اجلامية  شيوخ  هوشيخ  رسالن،  سعيد  ومحمد   (3(
احملنة، وهو رجل يكثر السب والشتم واللعن ملخالفيه، ويكفي أن تسمع محاضرة واحده له، 
لتسمع الكم الهائل من السب والشتم والتحقير ملخالفيه، وكل ذلك وهو جالس في بيت من 

بيوت الله، وال حول وال قوة إال الله. 
ومن املواقف املخزية لشيخ اجلامية محمد سعيد رسالن وقوفه في انتخابات الرئاسة املصرية   
مرشح  مرسي  محمد  الدكتور  ضد  العلماني،  التوّجه  صاحب  شفيق  اللواء  مع  2013م  عام 
»ماذا لم حكم اإلخوان املسلمون مصر«  جماعة اإلخوان املسلمني، بل وأّلف رسالة بعنوان: 
للدكتور محمد  التصويت  املسلمني، ويحّذرهم من  املصري من اإلخوان  الشعب  فيها  يحّذر 
مرسي، ويدعو فيها الشعب املصري لترشيح اللواء شفيق صاحب التوّجه العلماني، وقد قام 

بتوزيعها ونشرها والترويج لها العلمانيون في مصر.
ومحمد سعيد رسالن ُعرف عنه أيضًا السرقات العلمية، بحيث يأخذ العشرات من الصفحات   
من كتب غيره ويجمعها في كتاب وينسبها لنفسه، وهناك كتاب مطبوع بعنوان: »األدلة القطعية 
على تعدي محمد سعيد رسالن وولده على حقوق امللكية الفكرية« تأليف: محمود اخلولي، 

وهو موجود ومنشور على اإلنترنت. 
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وعلي  لطفي،  ومحمود  زه��ران،  وطلعت  عطية،  وماهر   ،- الله  رحمه   - البنا 
املصري،  عبدالرحمن  وخالد  الرضواني،  ومحمود  البيلي،  وهشام  حشيش، 
وعلي  عثمان،  محمد  وخالد  القوصي)))،  وأسامة  البنا،  الوهاب  عبد  وحسن 

الوصيفي، وحسن عبد الستير، مجدي عرفات، ومحمود عامر.)2)

ومن رموزهم في املغرب: محمد املغراوي وفي اجلزائر عبد املالك بن أحمد 
رمضاني، وفي البحرين فوزي األثري، وفي اإلمارات أحمد موسى ومحمد بن 
أبرز  هم  تقريبًا  هؤالء  نصر  موسى  محمد  لبنان،  وفي  الدرمكي،  وسعيد  غيث 

رموز اجلامية، وهذا يدل على عظيم خطرهم وسرعة انتشارهم. 

مسألة مهمة...

الذين  والدعاة  العلماء  ه��ؤالء  يكون  كيف  فيقول:  سائل  يتساءل  قد 
زماننا،  في  العلم  أهل  كبار  بعضهم  على  أثنى  وقد  اجلامية،  من  ذكرناهم 
كالشيخ العالمة عبد العزيز  بن باز -رحمه الله-، وكالشيخ العالمة محمد 
الدين  ناصر  ، وكالشيخ احملّدث محمد  الله-  العثيمني - رحمه  بن صالح 

األلباني - رحمه الله -؟؟

وهذا قد انتكس والعياذ بالله.  (((
نَّة في مصر في دمنهور، ولكن مت طرده بسبب مواقفه  محمود عامر كان رئيس جمعية أنصار السُّ  (2(

املثيرة للجدل.
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الجواب:

أقوُل وبالله التوفيق...

أواًل: ليس معنى ثناء بعض كبار أهل العلم على بعض رموز اجلامية دلياًل 
على أنه معصوم من اخلطأ والزلل، وليس معنى ثناء بعض كبار أهل العلم على 
بعض رموز اجلامية دلياًل على أنه ليس لديه أخطاء أو هفوات، وليس معنى 
ثناء بعض كبار أهل العلم على بعض رموز اجلامية دلياًل على صحة جميع ما 

يقوله ويفعله.

اخلطأ  عن  معصومني  غير  فهم  ويخطؤون،  يصيبون  بشر،  والدعاة  فالعلماء 
والزلل، ثم إن الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمني، والشيخ األلباني، كما أثنوا على 
بعض رموز اجلامية، والذين يعتبرونها تزكية مطلقة لهم وجلميع ما يقولونه، نقول 
لهم: ال تنسوا أن الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمني، والشيخ األلباني أثنوا كذلك 
كثيرًا على كل من: سلمان العودة، والشيخ سفر احلوالي، والشيخ عائض القرني، 

والشيخ ناصر العمر، والشيخ عوض القرني، والشيخ إبراهيم الدويش وغيرهم.

فإذا كنتم تعتبرون أن ثناء كبار أهل العلم على العالِم أو الداعية دليل على 
وتبّدعون  الكبار  العلماء  على  تتقّدمون  إذن  فلماذا  ومنهجه،  عقيدته  سالمة 

العلماء والدعاة الذين أثنوا عليهم وعلى جهودهم.

ثانيًا: إن تزكية العالم ال تعني إعطاء امُلزكى الرخصة في جتريح الناس والطعن 
بعقائدهم ومناهجهم، فقد يزّكي العالم أحد طلبة العلم ليذهب وُيدرس ويدعو 
ويختبر  ويشتمهم،  ويسّبهم  والدعاة  بالعلماء  ويطعن  ليذهب  وليس  الله،  إلى 

وميتحن الناس في عقائدهم. 
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بحيث  السماء،  رب  وحي  من  نبوّية  تزكّية  ليست  التزكّية  هذه  ثالثًا:إن 
تعطي امُلزكى أمانًا فلن يتغير أبدًا حتى ميوت، فاإلنسان ُمعّرض للفتنة والضالل 
واالنحراف في أي حلظة، كما قال عبد الله بن مسعود  - رضي الله عنه -: »إن 

احلي ال تؤمن عليه الفتنة«.

رابعًا: إنه ليس معنى قولنا عن فالن من الناس إنه من اجلامية معناه بأنه ليس 
بعالم، أو إنه ليس من أهل العلم والفضل كما يقولون هم عن مخالفيهم، وليس 
معنى قولنا عن فالن من الناس إنه من اجلامية، أننا نكّفره أو نبّدعه أو نفّسقه، كما 

يفعلون هم مع مخالفيهم.

وليس معنى قولنا عن فالن من الناس إنه من اجلامية، أننا ُنخرجه من أهل 
نَّة واجلماعة، كما يفعلون هم مع مخالفيهم.  السُّ

فضله  ننسى  أننا  اجلامية،  من  إنه  الناس  من  فالن  عن  قولنا  معنى  وليس 
وجهوده، كما يفعلون هم مع مخالفيهم.

وال  له  نقرأ  ال  أننا  اجلامية،  من  إنه  الناس  من  فالن  عن  قولنا  معنى  وليس 
نحضُر مجلسه وال نتعلم منه، كما يفعلون هم مع مخالفيهم. 

وليس معنى قولنا عن فالن من الناس إنه من اجلامية، أننا نبغضه ونتقّرب 
إلى الله ببغضه، كما يفعلون هم مع مخالفيهم.

وليس معنى قولنا عن فالن إنه من اجلامية، بأن ذلك مبرر للطعن فيه، وسبه، 
وشتمه، واستباحة عرضه، كما يفعلون هم مع مخالفيهم.

وليس معنى قولنا عن فالن إنه من اجلامية، أننا نذكر سيئاته، ونتغاضى عن 
حسناته، كما يفعلون هم مع مخالفيهم.
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نَّة  فنحن ال نكّفرهم، وال نبّدعهم، وال نفّسقهم، وال ُنخرجهم من أهل السُّ
واجلماعة، وال نسّبهم، وال نشتمهم، وال نلعنهم، وال نبغضهم.

نَّة واجلماعة، وإن  وإمنا نقول: إن هؤالء اجلامية إخواننا، وإنهم من أهل السُّ
منهم العلماء واحملدثون والدعاة، وغايُة ما نقول عنهم: إن منهجهم القائم على 
وتبديعهم،  وتفسيقهم  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  من  والدعاة  العلماء  في  الطعن 
فاسد  منهج  هو  إمنا  معينة،  بأسماء  واختبارهم  وامتحانهم  الناس  وتصنيف 
ومنحرف، ال دليل عليه، بل هو خالف ما أمر الله به سبحانه وتعالى بقوله تعالى 

ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    }ہ   تعالى: 
ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ{.

اللعان وال  بالسباب وال  »ليس املسلم  القائل:   | النبي  وهو خالف هدي 
نَّة واجلماعة في  الفاحش وال البذيء«، وهو خالف ما عليه علماء وأئمة أهل السُّ

التعامل مع مخالفيهم، من النصح والرفق واللني والرحمة.

فاجلامية مصطلح أو مسمى أصبح ُيطلق على كل من يطعن بعلماء ودعاة 
يختبرهم  أو  الناس،  يصّنف  أو  أويفّسقهم،  يبّدعهم  أو  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل 
الشيخ محمد  بأسماء معينة، وذلك نسبة ألول من أظهر ذلك، وهو  وميتحنهم 

أمان اجلامي - رحمه الله تعالى -.  
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املبحث الرابع

أبرز من طعن فيهم الجامية
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املبحث الرابع
أبرز من طعن فيهم اجلامية

الذين  نَّة واجلماعة  السُّ أبرز علماء ودعاة أهل  املبحث  أذكر في هذا  سوف 
منهم وإال  املشهورين  والدعاة  العلماء  ذكر  اجلامية، وسأقتصر على  فيهم  طعن 
سوف تطول القائمة، وذلك ألني أكاد أقسم - غير حانث - أنه ال يوجد عالم 
نَّة واجلماعة إال وطعنوا فيه أو بّدعوه،  السُّ وال داعية إسالمي معروف من أهل 
على  وافقهم  من  إال  األوصاف،  وأبشع  بأشنع  ووصفوه  فّسقوه،  أو  ضّللوه  أو 

منهجهم وقولهم وطريقتهم الضالة املنحرفة الظاملة.

علماء  أغلب  وأن  والدعاة،  بالعلماء  الظن  سوء  عندهم  األصل  فاجلامية 
ودعاة العالم اإلسالمي، مبتدعة منحرفون إال من أثنى عليه وزّكاة »إمام اجلرح 

والتعديل«، و»حامل لواء السلفية« ربيع املدخلي، وشهد له بالسلفّية.

بل إن التبديع عند اجلامية للعلماء والدعاة وطلبة العلم أصبح باجلملة، فكل 
من أثنى على سيد قطب فهو مبتدع، وكل من أثنى على حسن البنا فهو مبتدع، 
أو سلمان  احلوالي،  الصحوة، كما يسمونهم كسفر  أثنى على مشايخ  وكل من 
العودة، أو ناصر العمر، أو عائض القرني، أو عبد الوهاب الطريري فهو مبتدع.

وكل من ينتمي إلى جماعة اإلخوان املسلمني أو يثني عليهم فهو مبتدع.

نَّة احملمدّية أو يثني عليهم فهو مبتدع.  وكل من ينتمي إلى جماعة أنصار السُّ

وكل من ينتمي إلى جماعة التبليغ أو يثني عليهم فهو مبتدع.

وكل من ينتمي إلى جمعية إحياء التراث الكويتية أو يثني عليها فهو مبتدع.

وكل من انتمى إلى حزب أو جماعة أو جمعية أو أثنى عليها فهو مبتدع.
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وكل من يخالط أو يصاحب أهل البدع فهو مبتدع.

وكل من يحضر الدروس أو احملاضرات ألهل البدع فهو مبتدع.

قطب،  كسيد  بّدعوه  من  أو  خصومهم  من  أحد  بأقوال  يستشهد  من  وكل 
وحسن البنا، واملودودي، فهو مبتدع.

وكل من لم يبّدع من بّدعوه فهو مبتدع.

بل وصل بهم األمر إلى الطعن في علماء ودعاة بلد بأكمله، مثال ذلك: ملا 
سئل الشيخ أحمد بازمول عن الشيخ حسني العوايشة، وهو من علماء األردن 
السلفيني، قال: »الذي أعرفه أن الشيخ النجمي - رحمه الله تعالى - يقول: أهل 

األردن ال يؤخذ منهم العلم«.)))

 فهذا والله من الظلم والبهتان واالفتراء على علماء ودعاة األردن، فالسلفيون 
في األردن كثر ولله احلمد واملنة، والذين على رأسهم طلبة العالمة ناصر الدين 
إبراهيم شقرة، والشيخ محمود  تعالى - كالشيخ محمد  الله  األلباني - رحمه 

أبورحيم، والشيخ رائد صبري، والشيخ إحسان عايش العتيبي وغيرهم.

نَّة  السُّ »رفقا أهل  يثني على رسالة:  تبديع كل من  إلى  بهم األمر  بل وصل 
نَّة« للشيخ العالمة عبد احملسن العباد، أو يوّزعها، والذي حّذر فيها من  بأهل السُّ

الطعن في العلماء والدعاة، وهذا ما ال يرضيهم.

فقد قال الشيخ أحمد النجمي:

نَّة إال مبتدع«.)2) نَّة بأهل السُّ »ال يوزع كتاب رفقًا أهل السُّ

)))  في اليوتيوب بعنوان: »بيان حال حسني العوايشة للشيخ أحمد بازمول«.
)2)  الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية )/220.
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قال الشيخ عبد احملسن العباد ردًا على قول الشيخ أحمد النجمي))):

نَّة« بأنه مبتدع »وهذا تبديع  نَّة بأهل السُّ »رفقًا أهل السُّ إن من يوزع رسالة: 
باجلملة والعموم، وال أدري هل علموا أو لم يعلموا)2) أنه وزعها علماء وطلبة 
علم ال يوصفون ببدعة«)3)، فاجلامية الغالب األعم من العلماء والدعاة عندهم 

مبتدعة ضالون ومنحرفون.

حتى أنك لو سألت أحد هؤالء اجلامية وقلت له: من هم العلماء والدعاة 
السلفيون عندكم في الكويت مثاًل؟؟  لذكر لك خمسة أو ستة أشخاص فقط، 
وباقي العلماء والدعاة فهم مبتدعة ومنحرفون عندهم، بل لو سألته عن العلماء 
والدعاة السلفيني عندهم في مصر مثاًل والتي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليونًا 
تقريبًا، لذكر لك عشرة مشايخ، وباقي العلماء والدعاة، فهم مبتدعة ومنحرفون 
عندهم سبحان الله هذا والله من الظلم والبهتان واالفتراء على أهل العلم وال 

حول وال قوة إال بالله.

بل ُنقل عن الشيخ محمد بن هادي املدخلي أنه قال: »اليوجد في الرياض 
سلفي غير عبدالسالم البرجس«، وقوله: »السلفيون في احلجاز قلة قليلة«)4).

الذين  والدعاة  العلماء  ذكر  على  املبحث  هذا  في  أقتصر  سوف  لذلك 
طعن فيهم الشيخ ربيع املدخلي »إمام اجلرح والتعديل« عندهم، و»حامل لواء 

مع العلم أن الشيخ أحمد النجمي كان من تالميذ الشيخ عبد احملسن العباد في اجلامعة اإلسالمية.  (((
هو  كما  النجمي،  وأحمد  اجلابري،  وعبيد  احلربي،  فالح  العباد:  احملسن  عبد  الشيخ  يقصد   (2(
نَّة« ص70 ألنهم هم القائلون بهذا القول، وهم أيضًا  واضح في رسالته: »احلث على اتباع السُّ

الذين عناهم بقوله: إنهم كانوا من تالميذه في اجلامعة اإلسالمية.
نَّة ص70. احلث على اتباع السُّ  (3(

ذكرها الشيخ أبو احلسن املأربي في كتابه: »حتذير اجلميع من أخطاء الشيخ ربيع وأسلوبه الشنيع«.    (4(



اجلامية في امليزان 64

السلفية« كما يسمونه، أو بعض تالميذه الكبار املقربني منه، أو من هم معروفون 
باالنتماء إلى اجلامية، وسوف أقتصر على ذكر العلماء والدعاة املشهورين الذين 

طعن فيهم اجلامية: 

1- الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز، رحمة الله:

فقد طعن الشيخ ربيع املدخلي في الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز -  رحمه 
الله تعالى -  بسبب مدحه وثنائه على الشيخ سلمان العودة، والشيخ سفر احلوالي، 
والشيخ ناصر العمر، والشيخ عائض القرني، وتزكيته لهم. حيث قال عنه: »إنه طعن 

في السلفية طعنه شديدة« وهو موجود في شريط صوتي بصوته في اليوتيوب.)))

2- الشيخ محمد بن صالح العثيمني:

حيث قال عنه الشيخ فالح احلربي:

الظل:  في حديث  في كالمه  كما حصل  مآخذ وأخطاء،  عليه  عثيمني  »ابن 
»سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله« وهو في رياض الصاحلني فراجعوه 
جتدوا فيه كالمًا سيئا جدًا، والشيخ ابن عثيمني يختلف عن الشيخ ابن باز وأمثاله 
نَّة في وقوعه في أمور موجودة في كتبه،  من احملققني من أهل العلم من أهل  السُّ
فالبد من االنتباه إليها، منها هذا الذي ذكرناه، ومنها التكفير باالستخفاف كما في 
رياض الصاحلني، ومنها جتويزه االستعانة باجلن كما في شرحه لكتاب التوحيد، 
أمور  هناك  يوجد  وإمنا  فقط،  هذا  ليس  حال  كل  على  شر،  باب  فتح  فيه  وهذا 
أخرى، فهو اليدري ما يقول وما يخرج من رأسه، فلو أن طالب علم يتتبع كتب 

ابن عثيمني ليخرج ما فيها من أخطاء«.)2) 

))) املرجع شبكة األثري، بتسجيل صوتي وحوار بني ربيع املدخلي وفريد املالكي.
في اليوتيوب بعنوان: » فالح احلربي ابن عثيمني عليه مآخذ وأخطاء«.  (2(
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وقال أيضًا:

صحيح  في  وهو  اجلساسة  حديث  يقبل  أن  عليه  كبر  عثيمني  ابن  »الشيخ 
مسلم...«.)))

3- الشيخ العالمة محمد ناصر الدين األلباني، رحمة الله:

حيث قال الشيخ ربيع املدخلي:

»سلفيتنا أقوى من سلفية األلباني ونحن في السلفية أقوى منه«.

وقال:

إلى  ويدعو  هواه،  ويتبع  رأسه،  راكب  أنه  األلباني  الشيخ  عن  ُعرف  »إذا 
البدعة، فحينئذ نتبرأ منه ونسقطه«.)2)

وقال عبداللطيف باشميل:
»األلباني نشر اإلرجاء بني أتباعه عبر السنوات املاضية«.)3)

»عقيدة األلباني في اإلميان« يتهمه فيه باإلرجاء  وله شريط صوتي بعنوان: 
وأنه مرجئ وإن مذهبه في اإلميان مذهب اجلهمية.  

وقال الشيخ فالح احلربي:

أنا أعرف الناس باأللباني، وأنا أقول إنه مبتدع، وهو مما ينكر علي، وأنا واثق 
بأنه قد قامت عليه احلجة، وأنه قد ضل ضالاًل بعيدًا، وأنا أحذر منه ومن اإلرجاء 

))) في النت بعنوان: »مجموع طوام فالح احلربي«. 
)2)  في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.

)3)  نفس املصدر السابق.
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نَّة  الذي لديه، فهو مرجئ، بل هو أشد من مرجئة الفقهاء الذين أجمع أهل السُّ
على تبديعهم...«.)))

4- الشيخ العالمة عبداحملسن العباد:

أّلف رسالة:  فلما  املدينة،  بريحانة  يلقبونه  األمر  بداية  في  اجلامية  كان  وقد 
عليه  انقلبوا  بها،  يقصدهم  أنه  أحسوا  والتي  نَّة«،  السُّ بأهل  نَّة  السُّ أهل  »رفقًا 

واتهموه بأنه يدافع عن أهل البدع والضالل، وبدأوا في التحذير منه.

حيث قال الشيخ ربيع املدخلي عن الشيخ عبداحملسن العباد:

له  تزّين  مجرمة  بطانة  وحوله  البدع،  أهل  عن  يدافع  عبداحملسن  »الشيخ 
الباطل«.)2)

وقال الشيخ أحمد النجمي:

إال  العباد  عبداحملسن  للشيخ  نَّة  السُّ بأهل  نَّة  السُّ أهل  رفقًا  كتاب  يوزع  »ال 
مبتدع«.)3)

5- الشيخ العالمة عبدالله بن جبرين رحمه الله:

وقد يكون الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - من أكثر العلماء الذين طعن 
أوائل  من  وألنه  البنا،  وحسن  قطب  سيد  على  أثنى  ألنه  وذلك  اجلامية،  فيهم 

العلماء الذين حّذروا من اجلامية، وبنّي أنها جماعة منحرفة ضالة.

وذلك حني سئل عن اجلامية فقال:

والذين  خالفهم،  من  على  املتشددين  من  أنهم  عليهم  يغلُب  قوم  »اجلامية 

)))  في اليوتيوب بعنوان: »رد الشيخ فالح احلربي على إرجاء األلباني«. 
)2) في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.

)3) الفتاوى اجللية عن املناهج الدعوية )/220.
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يحسدون كل من ظهر وكان له شهرة فيدخلون عليهم، ويصدق عليهم احلسد، 
ويتتبعون  ويعيبونهم  العلماء،  من  برز  من  كل  ينتقصون  صاروا  ذلك  فألجل 
عثراتهم، ويسكتون عن عثرات بعضهم فيما بينهم، ونسبتهم إلى أول من أظهر 

ذلك وهو محمد أمان اجلامي، وقد توفي وأمره إلى الله تعالى«.)))

حيُث قال ربيع املدخلي عنه:

»ابن جبرين إخواني واضح ال  أيضًا:  دينه«، وقال عنه  »بأنه إخواني ضّيع 
يجوز الغضب له أبدًا، ابن جبرين ميسكه اآلن ويرد عليه أي واحد، وقد صبرنا 
مواقفه هذه  التفويض وفي  في  ابن جبرين  الرد على  اآلن البد من  كثيرًا،  عليه 
نقده،  من  البد  باطل  على  أنه  يعلم  وهو  الباطل  أهل  ينصر  وقفها  التي  املخزية 
أنه  اتفقنا  واآلن  عنده،  ماذا  وبيان  حّده،  عند  إيقافه  من  فالبد  مستطير،  وشّره 
مخطئ، ويرد عليه في التسجيالت ولو في أقمار صناعية بعد، وال يصنف في 
يرفع  والله  عليه  رد  فريد:  يا  واإلسالم،  دينه  وضّيع  العلماء،  في  وال  السلفيني 

ذكرك واسمك، رد عليه، والله يجزيك خيرًا«.)2)

وقال أسامة عطايا العتيبي عن الشيخ عبدالله بن جبرين:
»ُعرف بانحرافه«.)3)

وقال الشيخ أحمد النجمي عنه:
»ابن جبرين إخواني، إخواني محترق، ليس من أهل املنهج الصحيح«.)4)

)))  في اليوتيوب بعنوان: »ابن جبرين يبني حقيقة اجلامية«.
)2) في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.
)3) في النت بعنوان: » طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.
)4) في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ أحمد النجمي.. ابن جبرين إخواني محترق«.
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 قلت: سبحان الله كل هذا الطعن في الشيخ عبدالله بن جبرين - رحمه الله 
تعالى -  ألنه أثنى على سيد قطب، وحسن البنا، سبحانك هذا بهتاٌن عظيم، وال 

حول وال قوة إال بالله.

6- الشيخ العالمة بكر بن عبدالله أبو زيد، رحمه الله:

»أضواء إسالمية على عقيدة سيد  املدخلي كتاب:  الشيخ ربيع  أّلف  عندما 
قطب«، والذي يتهمه فيه بالقول بوحدة الوجود، والقول بخلق القرآن، واإلحلاد، 

والزندقة، وتكفير املجتمعات، وتعطيل الصفات.

أرسل إلى الشيخ بكر أبو زيد نسخة من الكتاب، قبل أن يتم طبعه، يتمّنى 
منه قراءته وإبداء ما عليه من مالحظات.

فلما قرأ الشيخ بكر أبو زيد الكتاب، رد على الشيخ ربيع املدخلي، بأن هذا 
قطب،  سيد  على  الشديد  التحامل  من  فيه  ملا  طبعه  وال  نشره  يجوز  ال  الكتاب 
أقدارهم،  من  العلماء، واحلط  في  الوقيعة  األمة على  لشباب  القوي  والتدريب 

وهذا نص رد الشيخ بكر أبو زيد على الشيخ ربيع املدخلي:

فضيلة األخ الشيخ: ربيع بن هادي املدخلي.. املوقر 

السالم عيكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فأشير إلى رغبتكم قراءة الكتاب املرفق: »أضواء إسالمية على عقيدة سيد 
قطب وفكره«.. هل من مالحظات عليه، ثم هذه املالحظات هل تقضي على هذا 
املشروع فيطوى وال يروى، أم هي مما ميكن تعديلها فيترشح الكتاب بعد الطبع 
والنشر ويكون ذخيرة لكم في األخرى، بصيرة ملن شاء الله من عباده في الدنيا، 

لهذا أبدي ما يلي.. 
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قد  عناوين  فوجدتها  املوضوعات  فهرس  من  صفحة  أول  في  نظرت   -(
جمعت في سيد قطب - رحمه الله -، أصول الكفر واإلحلاد والزندقة، القول 
بوحدة الوجود، القول بخلق القرآن، يجوز لغير الله أن يشّرع، غّلوه في تعطيل 
التي  العقيدة  أمور  في  يشّكك  املتواترة،  األحاديث  يقبل  ال  تعالى،  الله  صفات 
منها  تقشعر  التي  العناوين  تلك  آخر  إلى  املجتمعات..  يكّفر  بها،  اجلزم  يجب 
لم  الذين  األقطار  في  املسلمني  علماء  أح��وال  على  وأسفت  املؤمنني..  جلود 
اآلفاق  في  كتبه  انتشار  بني هذا وبني  اجلمع  املوبقات.. وكيف  ينبهوا على هذه 
عند  كتبت،  ما  بعض  في  أنت  منها، حتى  يستفيدون  الشمس، وعامتهم  انتشار 
هذا أخذت باملطابقة بني العنوان واملوضوع، فوجدت اخلبر يكذبه اخلبر، ونهايتها 
باجلملة عناوين استفزازية جتذب القارئ العادي، إلى الوقيعة في سيد - رحمه 
الله -، وإني أكره لي ولكم ولكل مسلم مواطن اإلثم واجلناح، وإن من الغنب 

الفاحش إهداء اإلنسان حسناته إلى من يعتقد بغضه وعداوته. 

احلي�دة  العلمي،  البحث  أص�ول  يفتقد  الكتاب  هذا  فوجدت  نظرُت   -2
العلمية، منه�ج النقد، أمان�ة النقل والعلم، ع�دم هضم احلق. 

الكتاب  إلى  متت  فال  العرض  ورصانة  األسلوب  وسمو  احل��وار  أدب  أما 
بهاجس.. وإليك الدليل… 

من   - تعالى  الله  رحمه   - سيد  كتب  من  النقل  في  االعتماد  رأيت  أواًل: 
الظالل، والعدالة االجتماعية، مع علمكم كما في حاشية  طبعات سابقة مثل: 
النقد  والواجب حسب أصول  معّدلة الحقة،  لها طبعات  أن  ص 29 وغيرها، 
واألمانة العلمية، تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة األخيرة لكل كتاب، 
ألن ما فيها من تعديل ينسخ ما في سابقتها، وهذا غير خاٍف - إن شاء الله تعالى 
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- على معلوماتكم األولّية، لكن لعلها غلطة طالب حّضر لكم املعلومات، وملا 
كتاب  فمثاًل:  العلم،  أهل  لدى  نظائر  من  لهذا  ملا  خاٍف  وغير  ه��ذا؟؟،  يعرف 
لعله في أول حياته، وهكذا  قال:  فيما رأى  ملا رأى بعضهم  القيم،  الروح البن 
في مواطن لغيره، وكتاب العدالة االجتماعية، هو أول ما ألفه في اإلسالميات، 

والله املستعان. 

ثانًيا: لقد اقشعّر جلدي حينما قرأت في فهرس هذا الكتاب قولكم: »سيد 
الكالم  فرأيت  قبل كل شيء،  إليها  فهرعت  يشّرع«،  أن  الله  لغير  قطب: يجوز 
مبجموعه نقاًل واحًدا لسطور عديدة من كتابه العدالة االجتماعية، وكالمه ال يفيد 
هذا العنوان االستفزازي، ولنفرض أن فيه عبارة موهمة أو مطلقة، فكيف نحّولها 
إلى مؤاخذة مكّفرة، تنسف ما بنى عليه سيد - رحمه الله - حياته ووّظف له قلمه 
من الدعوة إلى توحيد الله تعالى »في احلكم والتشريع«، ورفض سن القوانني 
الوضعية والوقوف في وجوه الفعلة لذلك، إن الله يحب العدل واإلنصاف في 

كل شيء، وال أراك - إن شاء الله تعالى - إال في أوبة إلى العدل واإلنصاف. 

ثالًثا: ومن العناوين االستفزازية قولكم: »قول سيد قطب بوحدة الوجود«.

إن سيًدا - رحمه الله - قال كالًما متشابًها حّلق فيه باألسلوب في تفسير 
سورتي احلديد واإلخالص، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه، 
وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصريح لفكرة 
وحدة الوجود، ومنه قوله: »ومن هنا تنتفي من التفكير اإلسالمي الصحيح فكرة 
وحدة الوجود«، وأزيدكم أن في كتابه: »مقومات التصور اإلسالمي« رًدا شافًيا 
املتشابه  كالمه  لسيد  الله  غفر  نقول:  فنحن  لهذا  الوجود،  بوحدة  القائلني  على 
الصريح  النص  يقاوم  ال  واملتشابه  العبارة..  فيه  وسع  بأسلوب  فيه  جنح  الذي 
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التكفير الضمني لسيد -  املبادرة إلى شطب هذا  القاطع من كالمه، لهذا أرجو 
رحمه الله تعالى - وإني مشفق عليكم. 

العناوين:  هذه  حتت  إنك  وضوح:  بكل  الكرمي  جلنابكم  أقول  وهنا  رابًعا: 
الربوبية  وضوح  وعدم  اللغة  وأهل  للعلماء  الله  إال  إله  ال  تفسير  في  »مخالفته 

واأللوهية عند سيد«. 

أقول أيها احملب احلبيب: لقد نسفت بال تث�ّبت جميع ما قرره سيد - رحمه 
البارزة  السمة  حتتل  التي  ولوازمه  ومقتضياته،  التوحيد  معالم  من   - تعالى  الله 
الله  توحيد  إن  وهي:  واحدة،  كلمة  يلغيه  ذكرته  ما  فجميع  الطويلة،  حياته  في 
في احلكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد، وسيد - رحمه الله تعالى - 
الله  إلغاء حتكيم شرع  الفاجرة على  رّكز على هذا كثيًرا ملا رأى من هذه اجلرأة 
من القضاء وغيره وإحالل القوانني الوضعية بداًل عنها، وال شك أن هذه جرأة 

عظيمة ما عهدتها األمة اإلسالمية في مشوارها الطويل قبل عام )1342ه�(. 

خامًسا: ومن عناوين الفهرس »قول سيد بخلق القرآن وأن كالم الله عبارة 
عن اإلرادة«.. ملا رجعت إلى الصفحات املذكورة لم أجد حرًفا واحًدا يصّرح 
فيه سيد - رحمه الله تعالى - بهذا اللفظ »القرآن مخلوق«، كيف يكون هذا 
االستسهال للرمي بهذه املكّفرات، إن نهاية ما رأيت له متدد في األسلوب كقوله: 
الكتاب،  مثل هذا   � املقطعة  أي احلروف   � منها  يؤلفوا  أن  »ولكنهم ال ميلكون 
ألنه من صنع الله ال من صنع الناس«.. وهي عبارة ال شك في خطئها، ولكن 
هل نحكم من خاللها أن سيًدا يقول بهذه املقولة الكفرية »خلق القرآن«، اللهم 
ل عهدة ذلك.. لقد ذكرني هذا بقول نحوه للشيخ محمد  إني ال أستطيع حتمُّ
عبداخلالق عظيمة - رحمه الله - في مقدمة كتابه: »دراسات في أسلوب القرآن 



اجلامية في امليزان 72

الكرمي«، والذي طبعته مشكورة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، فهل 
نرمي اجلميع بالقول بخلق القرآن اللهم ال، وأكتفي بهذا من الناحية املوضوعّية 

وهي املهمة. 

ومن جهات أخرى أبدي ما يلي: 

)- مسودة هذا الكتاب تقع في 161 صفحة بقلم اليد، وهي خطوط مختلفة، 
وال أعرف منه صفحة واحدة بقلمكم حسب املعتاد، إال أن يكون اختلف خطكم، 
أو اختلط علّي، أم أنه ُعهد بكتب سيد قطب - رحمه الله - لعدد من الطالب 
فاستخرج كل طالب ما بدا له حتت إشرافكم، أو بإمالئكم. لهذا فال أحتقق من 
نسبته إليكم إال ما كتبته على طرته أنه من تأليفكم، وهذا عندي كاٍف في التوثيق 

بالنسبة لشخصكم الكرمي.

على  يجري  آخره  إلى  أّوله  من  الكتاب  أن  إال  اخلطوط،  اختالف  مع   -2
وتيرة واحدة وهي: أنه بنفس متوترة وتهييج مستمر، ووثبة تضغط على النص 
حتى يتوّلد منه األخطاء الكبار، وجتعل محل االحتمال ومشتبه الكالم محل قطع 

ال يقبل اجلدال… وهذا نكث ملنهج النقد: احليدة العلمية.

الله  رحمه   - سيد  أسلوب  وبني  بينه  قارنا  كان  إذا  الصيغة،  حيث  من   -3
-، فهو في نزول، سيد قد َسَما، وإن اعتبرناه من جانبكم الكرمي فهو أسلوب 
بد من تكافؤ  العاملية، ال  إبرازه من طالب علم حاز على  يناسب  »إع��دادي« ال 
القدرات في الذوق األدبي، والقدرة على البالغة والبيان، وحسن العرض، وإال 

فليكسر القلم. 

4- لقد طغى أسلوب التهييج والفزع على املنهج العلمي النقدي…. ولهذا 
افتقد الرد أدب احلوار. 
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م وضيق عطن وتشّنج في العبارات  5- في الكتاب من أوله إلى آخره تهجُّ
فلماذا هذا…؟ 

6- هذا الكتاب ينّشط احلزبّية اجلديدة التي أنشئت في نفوس الشبيبة جنوح 
ضالل  وهذا  مبتدع،  وذاك  بدعة  هذا  وأن  تارة،  والنقض  تارة،  بالتحرمي  الفكر 
حتى  واالستعالء  التدين  غرور  ووّلدت  لإلثبات،  كافية  بّينة  وال  ضال..  وذاك 
كأمنا الواحد عند فعلته هذه يلقي حماًل عن ظهره قد استراح من عناء حمله، وأنه 
يأخذ بحجز األمة عن الهاوية، وأنه في اعتبار اآلخرين قد حّلق في الورع والغيرة 
على حرمات الشرع املطهر، وهذا من غير حتقيق هو في احلقيقة هدم، وإن اعتبر 

بناء عالي الشرفات، فهو إلى التساقط، ثم التبّرد في أدراج الرياح العاتية.

هذه سمات ست متّتع بها هذا الكتاب، فآل غير ممتع، هذا ما بدا إلي حسب 
رغبتكم، وأعتذر عن تأخر اجلواب، ألنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب 
هذا الرجل، وإن تداولها الناس، لكن هول ما ذكرمت دفعني إلى قراءات متعددة 
في عامة كتبه، فوجدت في كتبه خيًرا كثيًرا وإمياًنا مشرًفا وحًقا أبلج، وتشريًحا 
واسترسال  سياقاته،  في  عثرات  على  لإلسالم،  األع��داء  ملخططات  فاضًحا 
ليته لم يفه بها، وكثير منها ينقضها قوله احلق في مكان آخر والكمال  بعبرات 
اّت�جه إلى خدمة اإلسالم من خالل القرآن  عزيز، والرجل كان أديًبا نقادة، ثم 
في  مواقف  من  كان  ما  فكان  العطرة،  النبوّية  والسيرة  املشّرفة،  نَّة  والسُّ العظيم 
سالفته،  عن  وكشف  تعالى،  الله  سبيل  في  موقفه  على  وأصّر  عصره،  قضايا 
إن  املشهورة:  اعتذار، وقال كلمته اإلميانية  بقلمه كلمات  أن يسّطر  منه  وُطلب 
أصبًعا أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضادها... أو كلمة نحو ذلك، فالواجب 
على اجلميع … الدعاء له باملغفرة … واالستفادة من علمه، وبيان ما حتققنا خطأه 
الله  اعتبر رعاك  كتبه..  يوجب حرماننا من علمه وال هجر  وأن خطأه ال  فيه، 
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كيف  واجليالني،  الهروي،  إسماعيل  أبي  أمثال:  مضوا  أسالف  بحال  حاله 
دافع عنهما شيخ اإلسالم ابن تيمية مع ما لديهما من الطوام، ألن األصل في 
نَّة، وانظر منازل السائرين للهروي - رحمه الله  مسلكهما نصرة اإلسالم والسُّ
 - الله  رحمه   - القيم  فابن  ذلك  ومع  قبولها،  ميكن  ال  عجائب  ترى   - تعالى 
يعتذر عنه أشد االعتذار وال يجرمه فيها، وذلك في شرحه »مدارج السالكني«، 
وقد بسطت في كتاب: »تصنيف الناس بني الظن واليقني« ما تيّسر لي من قواعد 

ضابطة في ذلك. 

هذا  طبع  عن  بالعدول   - الله  في   - األخ  فضيلة  أنصح  فإني  اخلتام  وفي 
التحامل  من  فيه  ملا  طبعه  وال  نشره  يجوز  ال  وأنه  إسالمية«،  »أضواء  الكتاب: 
العلماء، وتشذيبهم،  الوقيعة في  الشديد، والتدريب القوي، لشباب األمة على 

واحلط من أقدارهم، واالنصراف عن فضائلهم.. 

واسمح لي - بارك الله فيك - إن كنت قسوت في العبارة، فإنه بسبب ما 
رأيته من حتاملكم الشديد وشفقتي عليكم ورغبتكم امللحة مبعرفة ما لدي نحوه… 

جرى القلم مبا تقدم، سدد الله خطى اجلميع.. »انتهى«.

فماذا كان قول ربيع املدخلي، ورده على هذا الكالم العلمي الرصني؟؟

إنه شبيه بذم اليهود لعبدالله بن سالم - رضي الله عنه - ملا حّثهم على اتباع 
احلق واإلسالم، بعدما كان قولهم فيه: »خيرنا وابن خيرنا«.

كي  املدخلي  ربيع  بذله  الذي  واإلطراء  والتوقير  واالحترام  التبجيل  فبعد 
ظنه  خاب  وملا  لكتابه،  زيد  أبي  بكر  الشيخ  من  تقريظ  أو  تأييد  على  يحصل 
أبو  الشيخ بكر  انقلب على  أبو زيد  الشيخ بكر  تأييده وبلغته رسالة  وأيس من 
يتهمه  والباطل«  احلق  بني  الفاصل  »احلد  أسماه:  كامل  بكتاب  عليه  ورد  زيد، 
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الشيخ  البدع، حيث قال عن  فيه باجلهل، والهوى، والعمى، والدفاع عن أهل 
بكر أبو زيد: »إنه من أنصار البدع وحماتها، ويثأر ألهل البدع والباطل، وقلبه 

مريض بالهوى«.)))

وقال في »مجموع الكتب والرسائل« )13/7( واصفًا تعليقات الشيخ 
بكر أبو زيد على كتاب »أضواء إسالمية«:

»ميكن أن نسّمي هذه األوراق بالصفحات الظاملة، ألنها اشتملت على 
وُحشيت  العلماء،  وأساليب  العلم  من  كاماًل  خلوًا  وخلت  واإلثم،  الباطل 
خ في نفوسهم ما غرسه فيهم دعاة  بالتلبيس الذي خدع الشباب احلزبي، ورسَّ
الباطل من تقديس من ال يجوز تصنيفه إال في أئمة الضالل اجلامعني للبدع 
الكبرى التي قّل أن جتتمع إال فيمن طبع الله على قلوبهم وأصمهم وأعمى 
أبصارهم، وال يستمر على تقديسه والذب عنه بعد أن قّيض الله من يكشف 

عواره ويبنّي ضالله إال كل من سقط من عني الله)2)  } ک  ک  ک  ک  گ    گ  
گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  {، وألنها قد تعّمد صاحبها اإلجمال واإلطالق 

كما هو شأن كل ناصر للباطل مدافع عنه«.

ويقول فيه أيضًا في نفس املصدر )٢٠/٧(:

»فوالله ما عهدنا سنّيًا سلفّيًا غضب ألهل البدع والباطل مثلك، وال عرفنا 
أحدًا ثأر ألهل البدع والباطل مثل ثأرك، وكان الالئق بك على األقل أن تخلي 
األباطيل  لنصرة  والبهت  بالباطل  فيه  ويجولون  يصولون  البدع  ألهل  امليدان 

والضالالت والترهات«.

))) احلد الفاصل ص�5 – 98.
)2) وهذا تأّلي على الله والعياذ بالله، وإال كيف عرف أنه سقط من عني الله.
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وقال أيضًا )٢٧/٧( موجها كالمه للشيخ بكر - رحمه الله -:

نَّة ردحًا من الزمن أن يصل به  إنني ألرثي حلال رجل حمل راية السُّ
األمر إلى هذه احلال الغريبة العجيبة من املجازفات في األحكام، واجلرأة 
على الطعن بالباطل، وحتريك الفتنة بعد أن استسلمت للنوم عجزًا عن 

مقارعة احلق«.

ويقول في نفس املصدر )8٧/٧(:

كان  لو  حتى  الصحائف  ه��ذه  كل  عن  زي��د  أب��ا  بكرًا  أعمى  ال��ذي  »فما 
الطعن  في  اجلامحة  والرغبة  الهوى  إنه  استعراض؟  مجرد  الكتاب  استعرض 
والتشويه، وإن هذا العمل وأمثاله ال يصدر إال من قلب مريض بالهوى- أعاذنا 
الله واملسلمني من الهوى وأمراض القلوب والنفوس، ومع كل ما ارتكبه من 
ظلم يقول: »إن الله يحب العدل واإلنصاف في كل شيء« كبر مقتًا عند الله أن 

تقولوا ما ال تفعلون«.

 وأما التابع املخلص علي رضا؛ فقد أصدر حكمه على الشيخ بكر أبو زيد 
– رحمه الله - فقال فيه إنه: »زعيم من زعماء القطبية«!!)))

وقال عبيد اجلابري عنه:

»بكر بن عبدالله أبي زيد ال يستحق الثناء، بل هو رجُلُ قطبي محترق، يدافع 
عن سيد قطب دفاعا قويًا مستميتًا«.)2)

))) في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.
)2) في اليوتيوب بعنوان: »بكر أبو زيد ال يستحق الثناء، عبيد اجلابري«.
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7- الشيخ العالمة عبدالرحمن البراك: 

قال زيد املدخلي:

البراك، صاحب علم معروف، لكنه محاط باإلخوان  »الشيخ عبدالرحمن 
جواز  مثل:  املنكرة،  األمور  بعض  إباحته  مثل  باطل،  بكالم  ويتكلم  املسلمني، 
اإلنكار العلني على احلاكم، فهو موّجه من ِقبل اإلخوان املسلمني، لذلك الرجل 
تصدر منه أمورًا منكرة في املعتقد وفي املنهج، لذلك الينبغي حضور دروسه بل 

ينبغي احلذر منه«.)))

8- الشيخ محمد املختار الشنقيطي)2):

طعن الشيخ ربيع املدخلي في الشيخ محمد املختار الشنقيطي – مع إقراره 
أنه لم يقرأ له شيئًا!؛ فقال بعد أن سئل عن شرح الشيخ الشنقيطي على »عمدة 
األحكام«: »أنا لم أقرأ له هذا الشرح، ويقال لي!: إن هذا الرجل ال مييز صحيح 
احلديث من سقيمه، وأنه ميشي مع احلزبيني وميشي مع الصوفية، وال عالقة له بأهل 
نَّة!!!! فال أستطيع أن أزّكي إنتاجه، وال أزكّيه؛ ألني ما قرأت إنتاجه، وأهل  السُّ
نَّة ال يرّوجون له إمنا يرّوج له احلزبيون، وهو ال يتظاهر بأنه حزبي، ولكن ملا  السُّ
هؤالء يحتفون به ويعتبرونه إمامًا من أئمة املسلمني، يدلك على أن الرجل منهم 

فهو جسر خطير جلر الشباب إلى التحّزب وكتب السلف تغنيكم«.)3)

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير زيد املدخلي من عبدالرحمن البراك«.   (((
)2) هو العالمة الفقيه املفسر األصولي أبو عبدالله محمد بن محمد املختار بن أحمد مزيد اجلكني 
الشنقيطي – عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، واملدرس باحلرمني الشريفني، وعضو هيئة 

التدريس باجلامعة اإلسالمية سابقًا، وهو من تالميذ الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله.
)3) في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.
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قلت: سبحان الله، لم يجد الشيخ ربيع املدخلي على الشيخ محمد املختار 
الشنقيطي - حفظه الله تعالى -، شيئًا حتى يطعن به وبعلمه ومبنهجه إال حضور 
من يسميهم باحلزبيني لدروسه، فدّل ذلك على أنه منهم، أي أنه ضال ومنحرف 

ومبتدع مثلهم.

سبحان الله! أيضلل ويبدع الشيخ ألن الناس أحبوه، فما ذنبه هو إذا أحبه 
من  واالستفادة  محبته  من  أمينعهم  املسلمني،  غير  حتى  أو  املبتدعة  أو  احلزبيون 

علمه حتى يرضى الشيخ ربيع املدخلي، ويتكرم ويدخله إلى السلفية.

ثم إن الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمني، والشيخ األلباني، كان يحبهم أناس 
حزبيون ويثنون عليهم ويعتبرونهم من أئمة املسلمني، فهل نبّدع هؤالء األعالم، 

ألجل أن احلزبيني أثنوا عليهم واحتفوا بهم، سبحانك هذا بهتاُنٌ عظيم.

9- الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ:

قال عنه الدكتور محمود الرضواني: 

»صالح آل الشيخ وزير األوقاف السعودي يدعم مشروع وثني ليعيد الشرك 
جلزيرة العرب، وهو من جماعة اإلخوان املسلمني التكفيرّية، ومع األسف إنه من 

أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب...«.)))

10- الشيخ عبدالله الغنيمان:

حيُث  تكفيري،  بأنه  واتهمه  بّينة،  بال  اجلابري  عبيد  الشيخ  به  طعن  حيث 
قال: »الشيخ عبدالله الغنيمان الذي كان أستاذًا في اجلامعة اإلسالمية، ثم بعد 

))) في اليوتيوب بعنوان: »رأي محمود الرضواني في صالح آل الشيخ«. 
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التقاعد ذهب إلى القصيم، هذا تكفيري، يدافع عن محمد بن سرور، وكفى بهذه 
ضاللة!!«.)))

قلت: سبحان الله! التهم عندهم جاهزة، وُتلقى بال بّينة، فكل من خالفهم 
ولم يوافقهم في أقوالهم أو أثنى على من بّدعوه، اتهموه بالضالل واالنحراف 

وبأنه تكفيري وغيرها من األوصاف واأللقاب.

تكفيريًا  أصبح  سرور  بن  محمد  على  أثنى  ألنه  الغنيمان  عبدالله  فالشيخ 
عندهم، وهذا قّمة الظلم واجلور وعدم اإلنصاف، فلو كان الشيخ الغنيمان تكفيريًا 
- كما يّدعون - ملا اختير للتدريس في اجلامعة اإلسالمية، ولو كان تكفيريًا فعاًل 
فأين الدليل على ذلك من أقواله ومن كتبه؟، ثم لو كان تكفيريًا فعاًل فأين الدول 

عنه ملاذا لم تسائله!!

وقواعدهم  أصولهم  على  بناًء  وتبديعهم  الناس  وتصنيف  الهوى  هو  إمنا 
ومنحرف  ضال  فهو  بها  يلتزم  لم  ومن  بها،  الناس  إلزام  يريدون  التي  الفاسدة، 

ومبتدع وتكفيري.

11- الشيخ أبو بكر اجلزائري:

الشيخ  أبي بكر اجلزائري، مع أن  بالشيخ  الشيخ عبيد اجلابري  حيث طعن 
اجلزائري هو أحد شيوخ عبيد اجلابري!! حيث قال عنه: »الرجل ليس مؤصاًل 
في العلم الشرعي، وال يصلح واعظًا، فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة، أال يعّول 

على هذا الرجل وما صدر عنه«.)2)

وحّذر أيضًا الشيخ أحمد النجمي من الشيخ أبي بكر اجلزائري بسبب ثنائه 

))) في اليوتيوب بعنوان: »حال اجلبيالن وعبدالله الغنيمان.. الشيخ عبيد اجلابري«.
)2) في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.
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على جماعة التبليغ، ودعاه للتوبة مما قال، وإال سوف يكون موقفه بني يدي الله 
صعبًا!!.)))

12- الشيخ عبدالكرمي اخلضير:
حيث طعن به الشيخ أسامة عطايا العتيبي فقال: »حاله فيه نوع غموض..؛ 
أنا ال أستطيع أن أقول: إنه مبتدع...؛ كذلك دفاعه عن الشيخ عبد الله بن جبرين 
املدينة،  أهل  يلمز  أنه سمعه  املشايخ  بعض  وذكر   - بانِحرافه  ُعرف  َمن  - وهو 
يعني: عنده بعض األشياء التي تدل على خلل عنده، حصلت له مقاالت وألفاظ 
عه؛  نبدِّ إشكال، ونحن ال  فيه  الرجل حاُله  تدل على خلل عنده -عموًما -..؛ 

ولكن نقول: عنده خلل، وال ننصح الناس به« !!!!)2).

وأما علي رضا؛ فقد أعلن صراحة عن موقفه من الشيخ عبد الكرمي اخلضير 
فقال فيه إنه: »قطبي مليباري«!)3).

قلت: الشيخ عبدالكرمي اخلضير عضو في هيئة كبار العلماء في السعودية، 
ومشهود له بسعة العلم، ويأتي إنسان مجهول النسب في العلم ويطعن فيه ويقول: 

»عنده خلل، وال ننصح الناس به« وهل يوجد إنسان ليس عنده خطأ أو زلل«.

والشيخ  اخلضير  عبدالكرمي  الشيخ  عن  بازمول،  أحمد  الدكتور  وسئل 
صالح العبود والشيخ عبدالله احلديثي فأجاب: »هؤالء الذين سألت عنهم، 
من  أتعجب  أنا  لكن  بعضهم،  في  العلماء  كالم  بالضبط  أعرف  ال  اآلن  أنا 
املتصّدرين ممن ال  أحوال بعض  السؤال عن  يكثرون  الذين  السلفي  الشباب 

يعرف أنه سلفي!!

))) من كتاب: »التعليق البليغ على رد النجمي على مادح التبليغ« حملمد الصومعي.
)2) في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.
)3)  في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.
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عن  ويبحثون  السلفيني  العلماء  يتركون  فلماذا  السلفيون،  العلماء  وعنده 
علماء ال يدرون عنهم على املنهج أو على غير املنهج!!

وهؤالء الذين سألتم عنهم، أنا ال أعرف اآلن ما هو حال بعضهم، فتسألون 
شاء  إن  لكم  فيبينوا  غيرهم،  أو  عبيد  الشيخ  أو  ربيع  الشيخ  أمثال  من  العلماء 

الله«!!))).

قلت: األصل عند اجلامية هو سوء الظن بالعلماء والدعاة، وال يكون العالم 
أو  مبتدع  بالسلفية وإال هو  املدخلي  ربيع  الشيخ  له  عندهم سلفي حتى يشهد 
املدخلي  ربيع  تزكية  عندهم  السلفّية  شروط  فمن  احلال،  مجهول  األقل  على 

للمسؤول عنه.

13- الشيخ ناصر عبدالكرمي العقل:
طعن الشيخ علي رضا بالشيخ ناصر عبدالكرمي العقل، حيث قال عنه:

هذا  انحاز  فقد  الشديد  لألسف  لكن  الرافضة؛  على  بالرد  معروف  »الرجل 
اإلساءة  غاية  فأساء  احلّقة؛  السلفّية  ضد  احلزبيني  مع  بل  املنحازين؛  مع  الرجل 
والقطبيون  اجلهلة  يفعله  كما  واجلامية  باملدخلية  فنبذه  الربيع؛  احملّدث  لشيخنا 

والتكفيريون!!

املدخلية  حول  املكرمة  مكة  في  ألقاها  التي  محاضرته  إلى  استمعت  وقد 
واجلامية!! فمن ضمن تخليطاته دفاعه عن القطبيني والسروريني وأنهم إمنا وقعوا 

في بعض األخطاء واالجتهادات اخلاطئة، وأنهم قد تراجعوا عن أخطائهم!

الناس  برمي  خاطئ  منهج  صاحب  بأنه  اجلامي  الشيخ  في  وملز  غمز  وقد 
وتصنيفهم دون تثبت!!

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (((
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نَّة« وأنه يصف هؤالء  نَّة بالسُّ وقد مدح كتاب الشيخ العباد »رفقًا أهل السُّ
واملداخلة  اجلامية  عن  السيئة  األمثلة  يضرب  وأخ��ذ  حمقى،  بأنهم  الناس 
وأنهم أصحاب الشدة؛ بل قاموسهم ليس فيه شيء من الرفق؛ وغمز الربيع 

بذلك!! 

فال أنصح بهذا الرجل أصاًل؛ ألنه أحد رجلني: إما جاهل بحقيقة ما يتكلم 
عنهم؛ وإما أنه يعرف الصواب واحلق لكنه كتم ذلك ولّبس األمر على الناس؛ 

وهما أمران أحالهما مر!!«))).

14- الشيخ عبدالعزيز السدحان:

قال أسامة عطايا العتيبي عندما سئل عن حال الشيخ عبدالعزيز السدحان:

»هذا من زمان تكلم املشايخ فيه، ألنه - أصلحه الله - ال يرى التحذير من 
أعيان أهل البدع في زماننا، بعض األعيان، وكذلك عنده تساهل في الكالم على 
جماعة التبليغ في الكتاب الذي قّدمه للريس، عنده أشياء ومخالفات، لكن هو 
كان محسوبًا على السلفيني، إال أنه عنده من التساهل..، لكن الرجل ينتبه منه، 

وال ال ال تسمعوا ألشرطته«)2).

15- الشيخ أحمد احلازمي:

قال أحمد باز مول عندما سئل عنه:

منه  يؤخذ  ال  وأن  عنده  احلضور  ومن  منه،  فحّذر  عنه  سئل  ربيع  »الشيخ 
العلم، وال يستفاد منه«)3).

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (((

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (2(

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (3(
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عبدالرحمن  ال��ش��ي��خ��ان  امل��ك��ي:  احل����رم  إم��ام��ي  ف��ي  طعنهم   -16
السديس والشيخ سعود الشرمي:

فقد سئل أحمد باز مول عن الشيخني عبدالرحمن السديس وسعود الشرمي، 
هل هما سلفيان؟؟ فقال: »ارجعوا للعلماء اسألوهم، أنا ما عندي احلني حولهم 
كالم!!«))). فالشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ سعود الشرمي، عند اجلامية 
ليسا من السلفيني، بل هما أصحاب فتنة وبدع وضالل، وإنهما ينتميان جلماعة 

اإلخوان املسلمني. 
اإلخواني  الشرمي  بعنوان: »حقيقة سعود  األثري محاضرة  فوزي  وللشيخ 
املتستر« وهي موجودة في اليوتيوب يصفه بأنه إخواني سروري تكفيري متستر. 

وقال الدكتور محمود الرضواني:
»أئمة احلرم السديس والشرمي تكفيريني...«. )2)

17- الطعن بالشيخني صالح العبود وصالح احلديثي:
فقد سئل أحمد باز مول، عن الشيخ صالح العبود والشيخ صالح بن عبدالله 
احلديثي. فقال: »هؤالء الذين سألتم عنهم، أنا اآلن والله ال أعرف بالضبط كالم 
عن  السؤال  يكثرون  الذين  السلفي  الشباب  من  أتعجب  أنا  لكن  فيهم  العلماء 
أحوال بعض املتصّدرين ممن ال يعرف أنه سلفي مثاًل، وعنده العلماء السلفيون، 
فلماذا يتركون العلماء السلفيني ويبحثون عن علماء ال يدرون عنهم، على املنهج 
أو  الشيخ عبيد  أو  الشيخ ربيع،  أمثال  العلماء من  املنهج، فتسألون  أم على غير 

غيرهم، فيبينون لكم إن شاء الله....«.)3)

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (((
في اليوتيوب: »محمود الرضواني يسب الشرمي والسديس«.  (2(

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (3(
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18- الشيخ صالح املغامسي:

فقد سئل الشيخ عبيد اجلابري عن الشيخ صالح املغامسي إمام مسجد قباء 
والذي له دروٌس في التفسير فقال:

»هذا الرجل جاهل ال أنصح بأخذ العلم عنه، ألنه ليس من املتخصصني في 
احلذر  فيجب  داعيُة تصوف..،  الرجُل  ثانيًا  أواًل،  هذا  بلغني،  ما  حسب  الشرع 

والتحذير منه«.)))

قلت: هذا والله من الكذب واالفتراء، فالشيخ صالح املغامسي من الدعاة 
نَّة والتوحيد واليضّره كذب و افتراء اجلامية عليه.  إلى السُّ

19- الشيخ صالح املنجد:

قال ربيع املدخلي عنه:

»املنجد رأس من رؤوس الفتنة« )2).

وسئل الشيخ عبيد اجلابري عن الشيخ صالح املنجد، فقال:

»الرجل قطبي«)3).

وفي شبكة سحاب اجلامية مقال بعنوان:

من  وأنه  باالبتداع  فيه  يصفه  املنجد«  الداعية  حال  بيان  في  املسّدد  »القول 
رؤوس املبتدعة في العصر احلاضر. 

في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ عبيد اجلابري يجب احلذر من صالح املغامسي«.  (((
في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.   (2(

في اليوتيوب بعنوان: عبيد اجلابري يبني حال املنجد«.   (3(
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20- الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني:

فقد سئل الشيخ عبيد اجلابري عن الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني فقال:

»حزبي  احلجوري:  يحيى  عنه  وقال  جلد«)))،  إخواني  مسفر  بن  »سعيد 
معروف متعصب«)2).

وفي شبكة سحاب اجلامية مقال ألحد سفهائهم بعنوان:

أهل  من  بأنه  يصفه  مسفر«  بن  سعيد  ض��الالت  لكشف  املسفر  »الكشف 
األهواء والبدع. 

21- الشيخ محمد العريفي:

فقد سئل الشيخ عبيد اجلابري عن الشيخ محمد العريفي فقال:

»هو رجل قصاص منحرف، ومنهجه ليس بسلفي«.)3)

وقال عمر أبو العصماء املغربي عن الشيخ محمد العريفي:

ورسوله  لله  بتكذيبه  اشتهر  للقاعدة...،  املناصرين  القعدية  اخلوارج  »من 
وبفحشه املالزم للسانه....، وكما اشتهر بالضحك، وكان قصاصًا ثم زاد وأصبح 
نكاتًا...، وهو من الثّوار على احلكام، ومن الدعاة إلى اخلروج على احلكام، ومن 
املناهضني للحكام، وهذا كله مخالف ألمر الله ورسوله، وهو مبتدع ضال، غالبًا 

نَّة«.)4) ما تتخّلل دروسه أقوال مخالفة لصريح الكتاب والسُّ

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (((
املجروحون: يحيى احلجوري.  (2(

في اليوتيوب بعنوان: » حتذير عبيد اجلابري من محمد العريفي«.  (3(
كشف اللثام، ص�328.  (4(
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22- الشيخ إبراهيم الدويش:

سئل الشيخ عبيد اجلابري عن الشيخ إبراهيم الدويش هل ُيحذر منه فقال:
»نعم ُيحذر منه، والرجل قصاص«.)))

وقال عنه الشيخ فالح احلربي:

»هذا إنسان ضايع مايع حزبي قّصاص ومتخصص في اجلنس، وهو رجل 
سفيه، وقليل األدب، وقليل احلياء، رقيق الدين، اليهّمه أن يقول باطاًل«.)2)

23- طعنهم في الشيخ ناصر العمر، والشيخ عبدالوهاب الطريري، 
القرني  عائض  والشيخ  احلوالي،  سفر  والشيخ  العودة،  سلمان  والشيخ 

وتبديعهم:

فقد صّرح الشيخ ربيع املدخلي في كتابه: »أبو احلسن يدافع بالباطل والعدوان 
عن اإلخوان«، أن مشايخ الصحوة وعلى رأسهم ناصر العمر، وسلمان العودة، 
مبتدعة،  قطبّية،  بأنهم  القرني  احلوالي، وعائض  الطريري، وسفر  وعبدالوهاب 
ودعاة باطل، وخوارج العصر. بل إن الشيخ صالح السحيمي قال في محاضرة 
له ألقاها في جامع القبلتني: »إن سفر وسلمان قرناء للجعد بن درهم، وللجهم 

بن صفوان، ولواصل بن عطاء في االبتداع!!«)3). 

قال أبو عمر العصماء املغربي عن عائض القرني:

»القرني مثله مثل باقي املبتدعة واملخالفني واملنحرفني...«.)4) 

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (((

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (2(

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.   (3(
كشف اللثام، ص�369.  (4(
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وسئل الشيخ أحمد النجمي عن رأيه في سماع أشرطة عائض القرني فقال:
»ال أرى وال أفتي أحدًا بجواز سماع أشرطة عائض القرني«.)))

24- الشيخ علوي عبدالقادر السقاف:

سئل أسامة عطايا عنه فقال:
»نفسه قطبي، والواجب احلذر منه«.)2)

قلت: لم يجد عليه شيئًا فقال نفسه قطبي، فهم يحاسبون الناس حتى على 
األنفاس والحول والقوة إال بالله. 

25- الشيخ عبداحملسن األحمد والشيخ يوسف األحمد:

األحمد،  عبداحملسن  الشيخ  عن  العتيبي  عطايا  أسامة  الشيخ  سئل  فقد 
األحمد  األحمد حزبي، ويوسف  »عبداحملسن  فقال:  األحمد  يوسف  والشيخ 
مع  األحمد  وعبداحملسن  ضال،  مبتدٌع  األحمد  فيوسف  احلزبيني،  أخبث  من 

احلزبيني فيحذر منه«.)3)

26- الشيخ عبدالعزيز الطريفي:

وأنه  العصر،  خ��وارج  من  اجلامية  عند  الطريفي  عبدالعزيز  الشيخ  يعتبر 
تكفيري، ومن رؤس أهل البدع والضالل في العصر احلاضر. 

وفي شبكة سحاب اجلامية عدة مقاالت في الشيخ عبدالعزيز الطريفي حتّذر 
منه، وتصفه بالضالل، واالبتداع، وبأنه خارجي وتكفيري.

نفس املصدر، ص�394.  (((
في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (2(

في اليوتيوب بعنوان: »عبداحملسن ويوسف األحمد مبتدعان«.  (3(
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الطريفي  عبدالعزيز  »أقوال  بعنوان:  محاضرة  الريس  عبدالعزيز  وللشيخ 
عرض ونقد« يحّذر فيها من الطريفي ويحّذر من احلضور لديه.

27- الشيخ سلطان العيد:

 طعن فيه الشيخ محمد بن هادي املدخلي بطعونات متعددة، حكاها الشيخ 
سلطان العيد نفسه في كتابه املاتع: »النصيحة لعموم األمة«، وذكر من طعونات 
الشيخ محمد بن هادي فيه )ص/19( أنه: »ضال!، ُمضل!، مثل فالح!، وما قيل 

!...إلخ«. في فالح من األحكام واملسائل ينطبق عليَّ

28- الشيخ سليمان العلوان:

الشيخ سليمان العلوان عند اجلامية من أئمة الضالل ومن اخلوارج القعدية، 
وفي شبكة سحاب اجلامية عشرات املقاالت التي تصفه بأنه تكفيري وخارجي 

وأنه من خوارج العصر. 

قال عنه الشيخ ماهر بن طافر القحطاني:

»سليمان العلوان خارجي ال فقه له، فال تستمع إليه« ))).

باز،  بن  الشيخ عبدالعزيز  وثناء  تزكية  العلوان  الشيخ سليمان  يكفي  قلت: 
والشيخ محمد بن صالح العثيمني له، نسأل الله أن يفرج عنه. 

29- الشيخ األصولي صالح األسمري: 

قال عنه الشيخ فالح احلربي:

ألهل  وعدو  وأهلها،  للسنة  وعدو  وضال،  وخبيث،  مجرم،  الرجل  »هذا 
التوحيد..«.)2)

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير ماهر القحطاني من سليمان العلوان«.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »حكم صالح األسمري.. الشيخ فالح احلربي«.  (2(
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30- الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق:

فقد سئل الشيخ مقبل الوادعي عن الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق فقال:

لكثرة  عليه  يحجر  أن  وينبغي  نفعه،  من  أعظم  وض��رره  املبتدعة  من  »هو 
فساده«، وقد كتب الشيخ ربيع بن هادي املدخلي كتابًا سماه: »جماعة واحده ال 
جماعات وصراط واحد ال عشرات، حوار مع الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق«، 
بناه على مجموعة من التهم الباطلة، والرمي بالعظائم، وتأصيل منهج باطل في 
النقد واحلكم على أهل اإلسالم، وكان من جملة التهم واملطاعن واألحكام التي 

أطلقها الشيخ ربيع املدخلي على الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق:

قوله: »هذه دعوة من عبدالرحمن إلقرار الباطل والبدع والتصوف والتعطيل 
ألسماء الله وصفاته« )ص�145).

وقوله: »وعبدالرحمن عبداخلالق بهذا األسلوب يدافع عن نفسه وعن أهل 
البدع والباطل، أسلوب دحالن والكوثري وأمثالهما من أهل الباطل« ص�31.

وقوله: »إن عبدالرحمن يحترم رؤوس أهل البدع املعاصرين ورؤوس أهل 
الفنت احلزبيني« )ص�194).

وقوله: »اخلالصة أن عبدالرحمن عبداخلالق شديد احلنق على علماء املنهج 
السلفي وطالبه، ومن هذا املنطق كثر طعنه فيهم ظلمًا واستمر على هذا الطعن 

والتهويش والتشويش ما يقارب ثالثني عامًا« )ص�194).

وقوله: »لم يقتصر عبدالرحمن على السلفيني وتشويهه لهم بل جتاوز ذلك 
إلى تشويه السلفية نفسها« )ص�196).

املنهج  أتباع  إلى  وطعونه  ضرباته  يسدد  سنة  وعشرين  تسع  »فمنذ  وقوله: 
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السلفي علماء كبار وطالبًا، ويشّهر بهم وينسب إليهم ما هم براء منه في عدد من 
كتبه وأشرطته« )ص�118).

وقوله: »فواحسرتاه على عبدالرحمن عبداخلالق، وعلى من ينخدع بتصرفاته 
وتشّيدها،  وأهلها  البدع  وتخدم  أهله  وتؤذي  السلفي،  املنهج  تهز  التي  الباطلة 

وتلّمع أهلها« )ص�151).

والشيخ عبدالرحمن عبداخلالق - حفظه الله - يعتبر عند اجلامية من رؤوس 
أهل البدع في هذا الزمان بإجماع اجلامية.

قلت: وبفضل الله ومّنه قد رد الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق على هذه التهم 
التي رد فيها على كتاب  التي ذكرناها وغيرها، وبنّي فسادها في رسالته  الباطلة 
الشيخ ربيع املدخلي: »جماعة واحدة ال جماعات، وصراط واحد ال عشرات، 
حوار مع الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق«، وهي بعنوان: »الرد الوجيز، على الشيخ 

ربيع بن هادي املدخلي«.

31- الشيخ عثمان اخلميس والشيخ محمد حمود النجدي:

سئل أسامة عطايا العتيبي عن الشيخ عثمان اخلميس، والشيخ محمد حمود 
النجدي، فقال:

احلزبية  باجلمعية  متمسكني  زال��وا  ما  الذين  الناس  من  اخلميس  »عثمان 
الرجل  هذا  أن  األيام  بينت  ثم  وقالبًا،  قلبًا  معهم  التراث«، وهو  إحياء  »جمعية 
بدعتهم،  في  عليه حكمهم))) ووقع  فقد جرى  املبتدعة  لهؤالء  بسبب مخالطته 
نَّة مع الروافض، وكذلك تكّلم بكالم قبيح  فتكّلم بكالم قبيح في حق تعامل السُّ
في بعض األمور املتعّلقة بالتعامل مع اجلمعيات أو األحزاب، والرجل سمعت له 

أي أنه مبتدع.   (((
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حلقتني أخيرًا تدل على انحرافه في عقيدته، فالكالم فيه كالكالم في باقي أعضاء 
إحياء التراث، وإن كانوا هم على دركات، لكن كل من ينضم إلحياء التراث فهو 
حزبي، فما دام أنه معهم وفي حزبهم فيأخذ حكمهم، وعثمان اخلميس والنجدي 

وغيرهما كلهم يلحقهم هذا احلكم.

الصالة  عليه  والرسول  والبراء،  الوالء  واجلماعة  نَّة  السُّ أهل  عقيدة  ومن 
»أوثق ُعرى اإلميان احلب في الله والبغض في الله واملواالة في  والسالم يقول: 
الله واملعاداة في الله« فأين والء وبراء عثمان اخلميس على هؤالء، إنه يواليهم 
اخلالق  الرحمن عبد  انحراف، وشيخه عبد  بدعة وأهل  أهل  يعاديهم وهم  وال 
قد أظهر مخازيه مؤخرًا وكلهم يبجلونه ويوالونه وهو مبتدع ضال، مما يدل على 
أنهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، فمواالة حزب إحياء التراث والدخول معهم 

في حزبهم هذا يجعل احلكم فيهم واحدًا .)))

وسئل الشيخ عبيد اجلابري عن الشيخ عثمان اخلميس فقال:»

الرجل إخواني محترق وال أنصح باحلضور لديه«)2). 

وسئل الشيخ أحمد باز مول عن الشيخ عثمان اخلميس فقال:

»الرجل ليس على املنهج السلفي فال يؤخذ منه العلم وال يعتبر من املرجعّية 
السلفّية، كما حكم بذلك جماعة من أهل بلده وغيرهم«.)3)

وسئل الشيخ حمد العثمان عن الشيخ عثمان اخلميس فقال:

»هو للقطبية أقرب منه للسلفية«)4).
في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.   (((
في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.   (2(

شبكة الربانيون العلمية و»مجموع كالم أهل العلم في عثمان اخلميس«.  (3(
)4) شبكة الربانيون العلمية و»مجموع كالم أهل العلم في عثمان اخلميس«.
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32- الشيخ الدكتور نبيل العوضي:

مبتدعة  عن  اللثام  »كشف  كتابه:  في  املغربي،  العصماء  عمر  أبو  عنه  قال 
العصر اللئام«:

إخواني  س��روري  قطبي  خارجي  الديني  منهجه  العوضي  نبيل  »الدكتور 
تكفيري من أنصار الشيعة املتخّفني، يحب الشيعة ويثور لهم« ))).

33- الدكتور عبداحملسن زبن:

قال عنه سالم الطويل:

عبدالرحمن  أتباع  من  تكفيري  سروري  ز(  )ع،  الشريعة  كلية  في  الدكتور 
عبداخلالق)2).  

34- الشيخ الدكتور طارق الطواري:

وهو من كبار التكفيريني عند اجلامية، وهناك أكثر من مقال في شبكة سحاب 
اجلامية تصفه بأنه »حزبي خبيث املنهج صاحب فكر تكفيري...«.)3)

35- الشيخ القارئ مشاري العفاسي: 

فقد سئل الشيخ ماهر القحطاني عنه فقال: »مبتدع ضال«.

وقال عنه الشيخ عبيد اجلابري:

له  االستماع  يجوز  فال  الصوفية،  مبسلك  املفتونني  من  العفاسي  »مشاري 
وعليكم  بالقراء السلفيني«.)4)

كشف اللثام، ص47   (((
مقال في الوطن، بتاريخ 5/20/ 2011م.    (2(

شبكة سحاب السلفية.   (3(
شبكة: الربانيون السلفية، التحذير من مشاري العفاسي.    (4(
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36- الشيخ شافي سلطان العجمي:

قال عنه الشيخ سالم الطويل:

»الدكتور )ش، س، ع( »من احلركيني ومن حزب اإلخوان املسلمني اجلناح 
السروري القطبي التكفيري«.)))

37- الشيخ عبدالله السبت - رحمه الله: 

قال مقبل الوادعي:
»الذي يظن عبدالله السبت سلفيًا فهو مغفل..«.)2)

وعبدالله  عبداخلالق  عبدالرحمن  عن  اجلابري  عبيد  الشيخ  سئل  وملا 
السبت قال:

»كالهما على ضالل..« )3)

وقال الشيخ فالح احلربي:

»عبدالله السبت أحد تالميذ عبدالرحمن عبداخلالق وهو أحد أفراد جمعية 
إحياء التراث ال يعرف بالسلفية، فهم قطبية أتباع سيد قطب..«)4). 

38- الشيخ الدكتور ناظم املسباح: 

جمعية  من  التحذير  في  طويلة  محاضرة  في  اجلابري  عبيد  الشيخ  قال 
إحياء التراث:

مقال في الوطن، بتاريخ ))/2011/9.  (((
موقع النهج الواضح، قسم التحذير من إحياء التراث.   (2(
موقع النهج الواضح، قسم التحذير من إحياء التراث.  (3(
موقع النهج الواضح، قسم التحذير من إحياء التراث.   (4(
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»واليجوز التعاون معها في أنشطتها الدعوية، ألن هذه اجلمعية ثبت عندنا 
نَّة في الكويت، وكذلك حتتوي من أعضائها املكّفرين مثل:  أنها حرب على أهل السُّ

ناظم املسباح الذي تنضح أشرطته بالتكفير، إن لم يكن كلها فكثير منها..«.)))

39- الدكتور عبدالرزاق الشايجي:

قال عنه الشيخ ربيع املدخلي:

البدع  أهل  من  السلفّية  وعلى  اإلس��الم  أهل  على  أخطر  هو  بل  »مبتدع، 
الواضحني، منهجه فاسد، شيطان يعرف احلق ويحاربه، رجُلٌ ال خير فيه، يلبس 
لباس السلفّية ثم يضرب بأهلها ضربًا شديدًا، يجب هجره ويفعل فيه أكثر من 
الهجر«.)2) وقد رد عليه الدكتور عبدالرزاق الشايجي برسالة أسماها: »خطاب 

مفتوح إلى ربيع املدخلي«.

40- الطعن بعلماء مصر السلفيني:

كالشيخ احملّدث أبي إسحاق احلويني، والشيخ احملّدث مصطفى العدوي، 
بن  محمد  والشيخ  بالي،  عبدالسالم  وحيد  والشيخ  حسان،  محمد  والشيخ 
والشيخ  النقيب،  أحمد  والشيخ  عبداملقصود،  والشيخ محمد  املقدم،  إسماعيل 

أحمد فريد، والشيخ أحمد عطية، والشيخ محمد حسني يعقوب.

مصطفى  والشيخ  فريد  أحمد  الشيخ  عن  العتيبي  عطايا  أسامة  سئل  فقد 
العدوي، فقال:

املدرسة  وهذه  اإلسكندرية،  مدرسة  من  أنهما  عنهما،  أعرفه  »الذي 

موقع النهج الواضح، قسم التحذير من إحياء التراث.    (((
من رسالة: »خطاب مفتوح إلى ربيع املدخلي« للدكتور عبدالرزاق الشايجي، وهي موجودة   (2(

في النت.
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الله،  أنزل  ما  بغير  احلكم  مسألة  في  عظيم  خلل  عندهم  تكفيرّية،  مدرسة 
وبعضهم  باحلكم.  املتعلقة  قطب  سيد  وأفكار  قطب،  بسّيد  شديد  وتعلق 
أولياء بعض، يعني بعض أولئك ال يظهر عليهم التأييد الواضح ألفكار سيد 
وأصدقاء،  وأنصار،  أولياء،  لكنهم  احلكام،  تكفير  مبسألة  اللهج  أو  قطب، 
برهامي،  ياسر  رؤوسهم،  ومن  بذلك،  للمصرحني  وأخ��الء  وأحباب، 
ومحمد بن إسماعيل املقدم، ومحمد عبداملقصود، وهو من رؤوس الشر 
تكفيري محض، وكذلك  لكنه  فقيه وكذا،  بأنه  اشتهر  في مصر، وإن كان 
أحمد فريد، وكذلك أبو إسحاق احلويني، وكذلك محمد حسان، وكذلك 
النقيب، ومجموعة كبيرة ممن يسّمون مبدرسة اإلسكندرية، كلهم على هذا 

املنوال«))).

والشيخ  احلويني،  إسحاق  أبي  الشيخ  عن  احلجوري  يحيى  الشيخ  وسئل 
نَّة واجلماعة  السُّ محمد حسان والشيخ محمد حسني يعقوب، هل هم من أهل 
نَّة واجلماعة هم من أهل البدعة  فقال: »ال، ال، وال كرامة هم ليسوا من أهل السُّ

والضاللة«.)2)

وقال الشيخ ربيع املدخلي في الشيخ أبي إسحاق احلويني، والشيخ محمد 
املصري:  خالد  لكتاب  تقدميه  في  عنه  مول  باز  أحمد  نقله  ما  بحسب  حسان، 
»احلدود الفاصلة« )ص�29(: »األصل فيهم أنهم من اإلخوان، وتربية اإلخوان، 

والله أنا أرى أنهم مبتدعة«.

وقال أيضًا عن الشيخ أبي إسحاق احلويني - بحسب نفس املصدر السابق -:

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (((

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (2(
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اآلن،  فهذا حاله  القطبيني،  مع  السلفي وتالحمًا  املنهج  بعدًا عن  إال  يزداد  »ما 
نَّة، ويقترب من أهل البدع، ويعاشرهم ويتالحم معهم«. وهو يّدعي أنه من أهل السُّ

الفاصلة« عن  لكتاب: »احلدود  تقدميه  – كما في  اجلابري  الشيخ عبيد  قال 
الشيخ أبي إسحاق احلويني )ص:٦(:

اه  »فمثل هذا الرجل ال يجوز أخذ العلم عنه، بل يجب احلذر منه؛ وإن زكَّ
اه من املنتسبني إلى العلم« ، وأنه »تكفيري ، قطبي ، ينهج منهج اإلخوان  من زكَّ

املسلمني«.

وقال الشيخ محمد بن هادي املدخلي - أيضًا - فيما نقله أحمد بازمول عنه 
في تقدميه لكتاب خالد املصري: »احلدود الفاصلة« )ص:٢٩(:

»وسئل الشيخ الدكتور محمد بن هادي املدخلي: ما قولكم في الشيخ أبي 
إسحاق احلويني، وهل تنصحون بسماع أشرطته ودروسه؟ فأجاب - حفظه الله 

تعالى - أقول:ال! ال ُينصح بسماع أشرطته وال بدروسه«.

وقال أحمد بازمول في تقدميه لنفس الكتاب )ص:٢8(:

»الرجل: مبتدع ، ضال ، منحرف عن منهج السلف الصالح«.

وسئل محمد بن هادي املدخلي، عن الشيخ محمد حسان، فقال:
»اخلارجي، املبتدع، املنحرف، اإلخواني«.)))

وسئل ربيع املدخلي عن محمد حسان وأبي إسحاق فقال:
»والله أنا أرى أنهم مبتدعة«.)2)

كشف اللثام، ص�222.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ محمد املدخلي يسب محمد حسان ا ملبتدع«.  (2(
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وقال عمر أبو العصماء املغربي عن الشيخ محمد حسان:

وأخرى  تكفيري،  ت��ارة  املختلفة  الوجوه  صاحب  حسان  بن  »محمد 
تارة  سلفي،  وأخرى  حركي،  تارة  صوفي،  وأخرى  تبليغي،  وتارة  متييعي، 
هكذا وأخرى هكذا، فصول أربع في العام، لكن الوجه احلقيقي أنه إخواني 
الذي يغلي  البركاني اخلامد  النوع  قطبي سروري، حركي، ثوري، لكنه من 
من أسفل، يكاد النفاق العملي أن يقتله، فمن هو محمد بن حسان في املنظار 
الشرعي؟؟))) هو مسلم مبتدع، ضال، قطبي، محترق، هذا ما قال عنه أهل 
عبيد  والشيخ  املدخلي،  هادي  بن  ربيع  اجلليلني:  الشيخني  كأمثال  العلم 

اجلابري حفظهما الله«.)2)

وقال أسامة عطايا عنه:

حسان،  ومحمد  باطله،  وقواعد  فاسدة،  أصول  صاحبي  معروف،  »قطبي 
وأبو إسحاق احلويني، وأحمد فريد، ومحمد عبدامللك الزغبي، وأحمد حطيبة، 
ومحمد عبداملقصود، ومن على شاكلتهم من يقال لهم سلفية اإلسكندرية، أو 
من دار في فلكهم عندي، قطبيون، سروريون، يجب التحذير منهم، وال يجوز 

سلفي أن يثني عليهم أو يقول إنهم سلفيون..«.)3)

وقال الشيخ عبيد اجلابري عن محمد حسان:

»هذا الرجل سفيه وفاسد املنهج«، وقال عنه أيضًا: »محمد حسان هذا قطبي 
وإخواني محترق«.)4)

كشف اللثام، ص230.   (((
كشف اللثام، ص�221.  (2(
كشف اللثام، ص�224.  (3(
كشف اللثام، ص�226.  (4(
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وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في شريط )املجروحون(:

»عبدالرحمن عبداخلالق، وأبو إسحاق احلويني، وسفر، وسلمان، يعتبرون 
من املبتدعة«.

41- الشيخ محمد عبداملقصود:

قال عنه املغربي:

إذا  باجلملة....،  عنده  التكفير  اجلاهل...،  التكفيري،  عبداملقصود  »محمد 
لقيته فورًا أتذكر ذا اخلويصره الكذاب، وعبدالرحمن بن ملجم السفاح، وغيرهما 

من أصحاب التكفير«.)))

42- الشيخ مصطفى العدوي:

قال عنه املغربي:
»هو إخواني قطبي متستر، حزبي دساس..، غير معروف بعلمه..«.)2)

43- حازم صالح أبو  إسماعيل: 

قال عنه عمر أبو العصماء املغربي:

»حازم صالح أبو إسماعيل، رئيس اجلمهورية املزعوم التكفيري املبتدع، 
ديوث، ال يغير لله، من الذين يبيعون الدين بالدنيا، من الذين يبيعون الشرف 
والكرامة باحلطام الزائل، من الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم....، مثله مثل 

من ذكرت من املبتدعة سابقًا...، إخواني قطبي محترق..«.)3)

كشف اللثام، ص340.  (((
كشف اللثام، ص�462.  (2(
كشف اللثام، ص�440.  (3(
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44- الشيخ العالمة محمد بن احلسن الددو الشنقيطي:

والشيخ محمد بن احلسن الددو من دعاة البدع والضالل والزيغ واالنحراف 
»بعض ضالالت  الريس في محاضرة بعنوان:  عند اجلامية، قال عنه عبدالعزيز 
منحرف،  نَّة،  السُّ أهل  ألصول  مخالف  ضال،  »مبتدع،  الــددو«:  حسن  محمد 

نَّة السلفيني«.))) جاهل مبعتقد أهل السُّ

منها  منه،  التحذير  في  املقاالت  من  العشرات  اجلامية  سحاب  شبكة  وفي 
للمدعو  ودجله«  بدعه  وبيان  الددو  احلسن  محمد  من  »التحذير  بعنوان  مقال 

حمود الكثيري.  

45- الشيخ عدنان عرعور:

قال الشيخ ربيع املدخلي عندما سئل عنه:

فتنة أضر  البالء، وفتنة الفنت وما عرفت صاحب  »عدنان عرعور هذا بالء 
باملنهج السلفي وأهله مثله، ما أعرف أحد يسعى في متزيق السلفيني وتفريقهم 
وإلقاء الفنت والشحناء والبغضاء مثله، وأخشى أن يكون ظرفة من ظرف أعداء 
الدين احلق  الله لتحقيق أهداف خبيثة، ألن األعداء يهود ونصارى يعرفون أن 
إمنا هو هذا احلق الذي يدين به السلفيون فيسعى في تفريقهم ومتزيقهم ثم يتباكى 
املصلحة، وهو كذب  الفتنة ومن أجل  الفنت ويخاف من  أنه يحذر  كذبا وزورًا 
ابن  ت��ق��رأون....  ولعلكم  اإلنسان،  هذا  مثل  دج��ااًل  رأي��ت  ما  والله  كذب  في 
صياد أصدق من كالم الدجال املعاصر عدنان، أصدق بكثير، عدنان كله كذب 

ومرواغات و تلبيس وفنت.

كتابات وأشرطة سوف  احلذر، وهناك  احذروا كل  الدجال،  فاحذروا هذا 

محاضرة: »بعض ضالالت محمد حسن الددو« للريس.   (((
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الصالة  عليه  والرسول  العصر،  دج��ال  هذا  أن  لتعرفوا  الله  شاء  إن  تصلكم 
والسالم قال: »لغير الدجال أخوفني على أمتي«، فهذا ممن ُيخاف وُيخشى على 
األمة، ورأينا شره وفتنته تشتعل في أوروبا، وال أشك أنه مجّند من أهل البدع 
واألهواء، وال أستبعد أنه مجند من غيرهم لهذه الفنت، ولهذه الزالزل، ولهذه 
الهوى  به أهل  الرجل، والتي يتجارى  التي يقولها هذا  البالبل  القالقل، ولهذه 
كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهو يركض في مشارق األرض ومغاربها باألموال 
الطائلة، التي اعترف عدنان بأنه صعلوك، فمن أين لهذا الصعلوك هذه األموال 
إال أنه يفعل ويفعل األفاعيل للحصول على هذه األموال ملاذا؟ ليبدد السلفيني 
ويضرب بعضهم ببعض، ويجعل بأسهم بينهم، أال فادعوا الله تبارك وتعالى أن 

يريح اإلسالم واملسلمني من هذا الرجل وأمثاله«.

وقال أحمد النجمي عنه:

»هو مبتدع، وحزبي، ينبغي أن ال يجلس إليه، وال يسمع كالمه«، وقال: »هو 
نَّة هذا ينبغي احلذر منه كل احلذر«.)))  نَّة، بل هو عدو ألهل السُّ ليس من أهل السُّ

46- طعنهم بجميع علماء ودعاة األردن وبجميع تالميذ األلباني:

فلما سئل الشيخ أحمد باز مول عن الشيخ حسني العوايشة قال: »هذا من أهل 
األردن، وممن هو داخل فيمن حذر منهم الشيخ النجمي رحمه الله تعالى، بقوله: 
أهل األردن ال يؤخذ منهم العلم، وأيضًا مؤخرًا شيخنا، الشيخ عبيد اجلابري حّذر 

من أتباع مركز األلباني، والعوايشة منهم، هذا الذي أعرفه والله أعلم«. )2)

»أحكام العلماء في مقاالت عدنان عرعور«، وذكره عمر أبو العصماء في كتابه:  من شريط:   (((
»كشف اللثام عن مبتدعة، العصر« )ص�147).

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.  (2(
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47- الشيخ أحمد سالم الشامي:

قال الشيخ عبيد اجلابري، في تقدميه لكتاب: »حتذير األنام من أخطار أحمد 
شراك  في  وقع  بهولندا  املقيم  الشامي  سالم  »أحمد  الكردي:  نور  ألبي  سالم« 
عدنان عرعور وأنه على خطه سالك سبيله، فكال الرجلني يغترف من بحر سيد 
قطب الفاسد، الكدر، املشحون باالنحراف، متنكب ملنهج السلف الصالح منهج 
نَّة واجلماعة، فكال الرجلني ضال مضل  الفرقة الناجية، الطائفة املنصوره، أهل السُّ

يجب احلذر منهما واالبتعاد عنهما«.)))

والضالل  باالبتداع  املوصوفني  املعاصرين  وال��دع��اة  العلماء  وم��ن 
واالنحراف وفساد العقيدة واملنهج عند اجلامية أيضًا: 

) - الشيخ الدكتور سعد البريك .
2 - الشيخ الدكتور عوض القرني .

3 - الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف .
4 - الشيخ الدكتور سعد اخلثالن، عضو هيئة كبار العلماء.

5 - الشيخ الدكتور خالد اجلبير .
6 - الشيخ الدكتور صالح السدالن، عضو هيئة كبار العلماء.

7 - الشيخ الدكتور خالد املصلح .
8 - الشيخ بدر بن نادر املشاري .

9 - الشيخ خالد الراشد.
10 - الشيخ حمود العمري .

في النت بعنوان: »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وكبار أتباعه في السلفيني«.   (((
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)) - الشيخ وليد السعيدان.
12 - الشيخ الدكتور محمد الفراج.

13 - الشيخ الدكتور محمد النجيمي .
14- الشيخ الدكتور سعود الفنيسان .

15 - الشيخ الدكتور إبراهيم الفارس .
16 - الشيخ الدكتور علي الريشان .

17 - الشيخ الدكتور عبد العزيز العبداللطيف .
18 - الدكتور الداعية محمد العوضي.

19 - الشيخ الدكتور ممدوح احلربي .
20 - الشيخ الدكتور عادل الكلباني .

21 - الشيخ الدكتور عبدالله اجلربوع .
22 - الشيخ ابراهيم السكران .

23 - الشيخ الدكتورعبدالرحمن احملمود  .
24 - الشيخ الدكتورعبدالله املطلق، عضو هيئة كبار العلماء.

25- الشيخ احملّدث الدكتور عبدالله السعد. 
26 - الشيخ عبدالله اخلنني، عضو هيئة كبار العلماء.

27 - الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء.
28 - الشيخ قيس املبارك، عضو هيئة كبار العلماء.

29 - الشيخ الدكتور عبدالله التركي، عضو هيئة كبار العلماء.
30 - الشيخ الدكتور محمد النجيمي. 
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املبحث اخلام�س

انقسام الجامية
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املبحث اخلامس
انقسام اجلامية

فيما  ومترابطة  متماسكة  واحدة  جماعة  ظهورها  بداية  في  اجلامية  كانت 
بينها، ولم يكن هناك خالفات فيما بني املنتسبني لها. إال أنه وبعد كثرة املنتسبني 
بني  السيما  للجماعة،  املنتسبني  بني  تدبُّ  والفرقة  اخلالفات  بدأت  للجماعة 
كل  وقامت  متعددة،  جماعات  إلى  اجلماعة  فانقسمت  ورموزهم،  شيوخهم 

جماعة مبهاجمة اجلماعة األخرى، والطعن بها وتبديعها وتضليلها.

انشقاق محمود احلداد:

احلداد،  محمود  الشيخ  انشقاق  هو  اجلامية،  بني  حصل  انشقاق  أول  وكان 
والشيخ محمود احلداد باحث مصري، كان مقيمًا في الرياض، وكان دائم التردد 
على املدينة املنورة، قاصدًا مكتبة فضيلة الشيخ حماد األنصاري - رحمه الله -، 
ليصور ما حتويه من املخطوطات النادرة، وفي أثناء تردده على املدينة تعّرف على 

الشيخ ربيع املدخلي، وبعد ذلك استقر به املقام في املدينة املنورة.

والشيخ محمود احلداد كان من أتباع الشيخ ربيع املدخلي، ومن املقّربني له، 
ومن املؤيدين واملعجبني مبنهجه في اجلرح والتعديل، والتحذير من أهل البدع، 
إال أنه كان أجرأ وأصرح وأصدق وأقوى من الشيخ ربيع املدخلي في التصريح 

بآرائه وأقواله.

مع  يتعامل  ال  املدخلي  ربيع  الشيخ  أن  احل��داد  محمود  الشيخ  الحظ  فقد 
بن  والعز  حزم،  وابن  والنووي،  حجر،  كابن  السابقني،  العلماء  من  املبتدعة 
عبدالسالم، نفس تعامله مع املبتدعة املعاصرين، ورأى احلداد أن هذا تناقض من 

الشيخ ربيع املدخلي، ال يتخلص منه إال بطرد املذهب.
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املبتدعني كلهم واحد،  التبديع واحدة، وخطر  »والقاعدة في  يقول احلداد: 
نَّة، وعدم الكالم في واحد منهم يجعلنا كما قال رسول  وكله شديد على أهل السُّ
الله |: »إمنا هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 

فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد« ويجعل ألهل البدع علينا حجة«.)))

ولهذا قام بطرد أصوله وتطبيقها على أرض الواقع، فحكم على جميع من 
تلّبس ببدعة بأنه مبتدع، يجب التصريح بابتداعه، ويجب أن يهجر وأن تهجر كتبه 
وتصانيفه، وكان يدعو حلرق كتب األئمة السابقني أمثال: ابن حجر، والنووي، 
وابن حزم، والدارقطني، والبيهقي، والعز بن عبدالسالم، ألنهم مبتدعة، وكان 

ينكر على من يترحم عليهم أو يثنى عليهم أو يثني على مؤلفاتهم.

أن  ويرى  وقناعة،  دين  عن  إليه  ويدعو  صادقًا  ذلك  في  احل��داد  كان  وقد 
مع  العلماء  فتعامل  احلاضر،  عن  املاضي  عزل  ميكن  وال  طرده،  يجب  األصل 

املبتدعة واحد.

رأى  ملا  ثم  األمر،  أول  في  ذلك  على  وافقه  املدخلي  ربيع  الشيخ  إن  وقيل 
إنكار العلماء على احلداد، أعلن االنقالب عليه وتبرأ منه، ومن دعوته إلى حرق 
كتب األئمة ابن حزم، والنووي، وابن حجر، والدارقطني، والبيهقي، والعز بن 

عبدالسالم.)2) والقول بتبديعهم. 

من  كبيرة  مجموعة  وتبعه  عنهم،  وانفصل  ونابذهم،  عليهم،  خرج  ولهذا 
الشيخ محمود احلداد، وقد  إلى  نسبة  باحلدادّية  أتباعه  اجلماعة األولى، وسّمي 

سعوا بعد ذلك في إخراجه من املدينة املنورة حتى متكنوا من ذلك.

رسالة: »القول اجللي في الرد على فرية املدخلي« للشيخ محمود احلداد  ص�12.  (((
نفس املصدرالسابق .  (2(
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وللشيخ محمد أمان اجلامي رد مسجل على الشيخ محمود احلداد بعنوان: 
»مجازفات احلداد«.

منها:  احلدادية  من  التحذير  في  املقاالت  من  الكثير  املدخلي  ربيع  وللشيخ 
»مميزات احلدادية« و»التحذير من أهل األهواء، احلدادية«، وقد رد عليها الشيخ 
محمود احلداد برسالتني، األولى، بعنوان: »التنكيل مبا في مجازفات املدخلي من 

األباطيل«، والثانية بعنوان: »القول اجللي في الرد على فرية املدخلي«.

ذكر فيها أن ربيع املدخلي كان يوافقه في بداية األمر على تبديع أبي حنيفة، 
وابن حزم، والنووي، وابن حجر، والشوكاني، فلما أنكر عليه العلماء تبرأ منه 

املدخلي ومن قوله.

وذكر أن املدخلي كان يطعن في ابن باز واأللباني بسبب موقفهما من قضية 
السلفّية  »إنه طعن في  باز:  بن  الشيخ عبدالعزيز  يقول عن  وأنه كان  املوازنات، 
طعنة شديدة«، وكان يقول عن األلباني: »إن سلفيتنا أقوى من سلفيته«، وكان 
يحّثه على الرد على شريط األلباني: »البدعة واملبتدعة« مع تنبيهه له بأن ال يخبر 

أحدًا بأنه هو من أمره بذلك.

انشقاق عبداللطيف باشميل:

الشيخ  مع  وأتباعه،  املدخلي  ربيع  الشيخ  بني  وقع  الذي  بعد اخلالف  ومن 
ربيع  الشيخ  بني  آخر  خالف  وقع  األم،  اجلماعة  عن  وانشقاقه  احلداد،  محمود 
املدخلي، والشيخ عبداللطيف باشميل، الذي كان يعتبر من أشهر رموز اجلامية 
في السعودية في مدينة جدة، والذي قد كان زّكاه وأثنى عليه الشيخ محمد أمان 

اجلامي، والذي كان من املقربني للشيخ ربيع املدخلي.

عبداللطيف  الشيخ  اتهم  املدخلي  ربيع  الشيخ  أن  بينهما،  اخلالف  وسبب 
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باشميل بامليل إلى احلدادية، وذلك بسبب إصداره كتابًا بعنوان: »الفتح الرباني 
في الرد على أخطاء دعوة األلباني« والذي كان أصلة محاضرات ألقاها الشيخ 
األلباني  الدين  ناصر  محمد  العالمة  الشيخ  فيها  اتهم  باشميل،  عبداللطيف 
الشيخ  تنابذ دعوة  بأن دعوته  آرائه في حقيقة اإلميان، ويتهمه  باإلرجاء، بسبب 

محمد بن عبدالوهاب،وسماهم فرقة األلبانية. 

باشميل،  عبداللطيف  والشيخ  املدخلي  ربيع  الشيخ  بني  اخل��الف  فوقع 
بينهما ردود، فألف ربيع املدخلي كتاب:  بينهما، وأصبح  وساءت العالقة فيما 
والكذب  باحلدادية  فيه  يتهمه  وال��ذي  باشميل«  عبداللطيف  أباطيل  »إزهــاق 
واالفتراء والبعد عن الصدق واألمانة وأنه صاحب حقد دفني على أهل املدينة، 

نَّة وأهلها، ومن أشد املجاهدين في متزيق شملهم. ومن احلاقدين على السُّ

املدخلي  ربيع  على  »الرد  أسماه:  كتاب  في  باشميل  عبداللطيف  عليه  ورد 
املرجئ، في كذبه على اإلمام محمد بن عبدالوهاب السلفي«.

انشقاق فالح احلربي:

باشميل،  عبداللطيف  والشيخ  املدخلي  ربيع  الشيخ  بني  اخلالف  بعد  ومن 
وقع خالف آخر ساهم في متزيق صف اجلماعة وانقسامها، حيث وقع خالف 
شديد بني الشيخ ربيع املدخلي وبني زميله وصاحبه وصديقه ألكثر من 35 سنة 
وهو الشيخ فالح احلربي، والذي لطاملا وقف معه ضد أعدائه وخصومه ونصره 
وآزره، ولعّل من أشهر مواقفه نصرته للشيخ ربيع املدخلي ضد أبي احلسن املأربي، 
عندما أّلف كتابًا في الدفاع عن الشيخ ربيع املدخلي أسماه: »صد العدوان الشنيع 
عن فضيلة العالمة الشيخ ربيع«، والذي لطاملا مدحه الشيخ ربيع املدخلي وأثنى 

عليه، ووصفه بالصدق، وبأنه أعرف الناس باملنهج السلفي.
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ومما قال الشيخ ربيع املدخلي في الثناء عليه:

الناس  أعلم  ومن  السلفي،  باملنهج  الناس  أعرف  من  احلربي  فالح  »الشيخ 
مبخابئ القطبية واحلزبية وغيرهم، وهو صادق فيما ينقله عنهم، وفيما ينتقدهم 
نَّة والذابني  فيه، وال يتكلم فيه إال أهل البدع والضالل، ألنه من حملة لواء السُّ

عنها والداعني إليها، وال يخشى في الله لومه الئم«. 

وقال عنه أيضًا:

 »والله ما يطعن في الشيخ فالح احلربي إال مبتدع، الشيخ فالح احلربي سلفي 
قح وغيور على دين الله، وما عنده بدع واليروج البدع، ما أعرف عنه إال النصح، 

ولكن أهل البدع وأهل الشر والبدع يكثرون الكالم فيه«.)))

املدخلي  ربيع  الشيخ  العاطر من  والثناء  الطويلة  الصحبة  أنه وبعد هذه  إال 
للشيخ فالح احلربي، ودفاع فالح احلربي عن ربيع املدخلي، دب اخلالف والنزاع 
بينهم،  فيما  الشقاق  ووقع  اجلماعة،  هذه  رموز  بني  العادة  هي  كما  بينهما  فيما 
وساءت العالقة، وذلك لعدة أسباب، والتي من أبرزها اتهام الشيخ ربيع املدخلي 
والقول  باشميل،  عبداللطيف  مع  وبالوقوف  للحدادية،  بامليل  احلربي  فالح 

بقولهم، وامليل لهم، واختالفهم كذلك في مسائل متعلقة بحقيقة اإلميان.

فكتب الشيخ ربيع املدخلي عدة كتب مقاالت يتهم فيها زميله وصديقه السابق 
الشيخ فالح احلربي باحلدادية، والكذب والفجور في اخلصومة، وبأنه يثير الفتنة، 

وأنه صاحب ضاللة وبدع، وبأنه مرق من املنهج السلفي!!)2)، والتي من أبرزها:

)))  في اليوتيوب بعنوان: »ربيع املدخلي، والله ما يطعن في الشيخ فالح إال مبتدع«.  
انظر مقال: »أصول فالح احلربي اخلطيرة ومآالتها« للشيخ ربيع املدخلي.  (2(
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- »املجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح«.

- »أصول فالح اخلطيرة ومآالتها«.
- »النهج الثابت الرشيد في إبطال دعاوى فالح فيما سّماه ب�إشراع األسنة«.
- »الصارم املصقول إلى نحر شاهره املخذول اجلاهل العابث باألصول«.

- »نقد لفالح احلربي«.
- »أسئلة وأجوبة عن مشكالت فالح«.

- »نصيحه أخوية إلى الشيخ فالح احلربي«.
- »أسئلة علمية موّجهة إلى فالح«.

املدخلي  ربيع  السابق  وصديقه  زميله  على  بالرد  احلربي  فالح  الشيخ  فقام 
بكتاب أسماه: »اجلواب املنيع على اإلثارة واالستفزاز والتشنيع«، والذي هو في 
أصله محاضرات مفّرقة اتهم فيها ربيع املدخلي بأنه: »كذاب، وخسيس، ومنهجه 

خبيث، ودجال، وأنه ينهش الناس كالسبع ومثل الكلب......«.)))

وأّلف أيضًا عدة كتب في الرد عليه منها:

- »الصارم املصقول ملقارعة الصيال على األصول«.

- »القول اجللي في كشف إرجاء املدخلي«.

- »تنبيه األلباء إلى ما في منشور الناصح الصادق من اإلرجاء«.

- »القول السديد في كبح املماحك في مسائل مهمة، ومسألة التقليد«.

وقد وصف الشيخ فالح احلربي الشيخ ربيع املدخلي بأنه ينهش الناس كالسبع ومثل الكلب في   (((
»فالح احلربي يصف صديقه  اتصال هاتفي معه، وهو مسجل وموجود في اليوتيوب بعنوان: 

السابق ربيع املدخلي«.
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- »النقض املثالي في فضح مذهب ربيع املدخلي االعتزالي، في قوله: »ال 
تلتقي الروح اجلسد إال يوم القيامة«.

نَّة وعن األصول« وغيرها. - »الصارم املسلول للذود عن أهل السُّ

ومما قاله الشيخ فالح احلربي في الشيخ ربيع املدخلي:

»ربيع املدخلي يقول كالمًا، ويؤّلف كتابًا، بل كتبًا ونشرات، حلمتها البغي 
والهوى واحلقد واحلسد والضغينة واجلهل وقلب احلقائق وتكذيب احلق وقول 
الباطل وتأييده وهو من املنّفرين، وصانع املؤمرات اخلبيثة، فهو من أهل الباطل 
شديد  الناس،  أعراض  من  الله  حّرم  ما  يستبيح  ومهووس،  حقود  والتشويش، 
البغي، عظيم التلبيس، متسع الذمة، من أرباب الهوى، مستخف بعقول الناس، 

فالرجل مفتون وكذاب وممن يتبع سبيل املجرمني«.)))

انشقاق موسى الدويش:

ومن بعد خالف ربيع املدخلي مع الشيخ محمود احلداد، والشيخ عبداللطيف 
الدويش  موسى  الشيخ  وبني  بينه  خالف  وقع  احلربي،  فالح  والشيخ  باشميل، 
ربيع  واتهامه  للمتمذهب،  دعوته  بسبب  للجماعة،  املنتسبني  أبرز  كان  والذي 
املدخلي بإخراج أئمة املذاهب األربعة من أهل احلديث، فرد عليه ربيع املدخلي 

بكتاب أسماه: »دحض أباطيل موسى الدويش«.

املدخلي  ربيع  الشيخ  بني  حصلت  التي  واالنشقاقات  اخلالفات  أبرز  هذه 
وأتباعه في داخل السعودية، وأما أبرز اخلالفات التي حصلت بني الشيخ ربيع 

املدخلي وأتباعه في اخلارج فهي كثيرة، وسوف أذكر أشهرها.

)))  مقال »الصارم املصقول ملقارعة الصيال على األصول« للشيخ فالح احلربي. 
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1- خالفه مع الشيخ سالم الطويل:

يعتبر الشيخ سالم الطويل من أبرز رموز اجلامية، ومن أبرز املقّربني للشيخ 
ربيع املدخلي في الكويت، وكان الشيخ ربيع املدخلي دائمًا ما يثني عليه وعلى 
منهجه وعقيدته السلفّية، وكان إذا زار الكويت يكون الشيخ سالم الطويل من 
وقع  فقد  أتباعه،  مع  املدخلي  ربيع  الشيخ  عاده  هي  وكما  أنه  إال  له.  املرافقني 
ثنائه  بسبب  الطويل  سالم  والشيخ  املدخلي  ربيع  الشيخ  بني  والشقاق  اخلالف 
ومجالسته لبعض من يسميهم اجلامية »التراثيني« الذين هم منتمون جلمعية إحياء 

التراث اإلسالمي، السلفية في الكويت.

فكان هذا الفعل من الشيخ سالم الطويل سببًا لغضب الشيخ ربيع املدخلي 
منه وإخراجه من السلفّية والتحذير منه.

ربيع  للشيخ  املقّربني  أبرز  من  هو  وال��ذي  بازمول  أحمد  الشيخ  سئل  فقد 
سالم  من  التحذير  من  املدخلي  ربيع  الشيخ  عن  ينقل  ما  صحة  عن  املدخلي، 
مع  رجل  فهو  األمر،  آخر  في  منه  حّذر  املدخلي  ربيع  »الشيخ  فقال:  الطويل، 
ويؤذي  مشايخكم،  وأحترم  فيكم  أتكلم  ال  أنا  ويقول  عليهم،  ويثني  التراثيني، 

السلفيني ويخذلهم، فهو منتهي أمره«.)))

2- خالفه مع أبي احلسن املأربي:

مقيمًا  وكان  اجلنسية،  مصري  وهو  السليماني،  إسماعيل  مصطفى  واسمه 
باليمن في مأرب، وكان يعمل أستاذًا في دار احلديث هناك، والتي أسسها الشيخ 

مقبل الوادعي.

في اليوتيوب بعنوان: »ربيع املدخلي يحّذر من سالم الطويل«.  (((
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ويعتبر الشيخ أبو احلسن املأربي من أبرز تالميذ الشيخ مقبل الوادعي، وكان 
الشيخ أبو احلسن املأربي أثناء إقامته في اليمن يعتبر من أبرز املقربني من الشيخ 

ربيع املدخلي في اليمن.

في  املأربي  احلسن  أبي  والشيخ  املدخلي  ربيع  الشيخ  بني  خالف  وقع  وقد 
أشرطتهم  بها  امتألت  ورسائل،  ردود  بينهما  فحصل  عليه،  أنكروها  مسائل 
ومنتدياتهم ، حيث ألف الشيخ ربيع املدخلي، عدة كتب ورسائل في أبي احلسن 

املأربي، منها:

) - كتاب: »أبو احلسن يدافع بالباطل والعدوان عن اإلخوان ودعاة احلرية 
ووحدة األديان«.

2 - كتاب: »براءة الشريعة اإلسالمية من ضالالت أبي احلسن الدميقراطية 
واملنهجية«.

3 - كتاب: »التنكيل مبا في جلاج أبي احلسن من األباطيل«.
4 - كتاب: »التثبت في الشريعة اإلسالمية وموقف أبي احلسن منه«.

5 - كتاب: »انتقاد عقدي ومنهجي لكتاب »السراج الوهاج« ألبي احلسن«.
6 - كتاب: »موقف أبي احلسن من أخبار اآلحاد«.

7 - كتاب: »إبطال مزاعم أبي احلسن حول املجمل واملفّصل«.
8 - كتاب: »إعانة أبي احلسن على الرجوع بالتي هي أحسن«.

والــرســائــل«  الكتب  في »مجموع  املــدخــلــي  ربــيــع  الشيخ  قــال  حيث 
:)٤١3/١3(

له  الزمان ال أجد  أعاجيب هذا  املأربي أعجوبة من  املصري  أبا احلسن  إن 
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تقليب  على  هائلة  بقدرة  ويتمتع  الكالم،  وكثرة  الثرثرة  على  القدرة  في  نظيرًا 
األمور وجعل احلق باطاًل والباطل حقًا، والظالم مظلومًا واملظلوم البريء ظاملًا، 
الهدامني  الفجار  لباس  األبرياء  وإلباس  والورع،  التقوى  لباس  نفسه  وإلباس 
املفسدين الظاملني، كما فعل ذلك في عدد من أشرطته، مما يدل على خبرة طويلة 
راسخة، ومهارة نادرة في هذه امليادين، إلى درجه ال ُيلحق فيها وال يبلغ فيها 
شأوه.. إن هذا الرجل صاحب فتنة عظيمة قد أعد لها العدة، لعله منذ وطئت 

قدماه اليمن أو من قبل ذلك«.

وهذا قليل من كثير من طعونات الشيخ ربيع املدخلي في الشيخ أبي احلسن 
املأربي؛ ومن أراد االستزادة من أمثال هذه الطعون؛ فليقّلب ناظريه في املجلد 

الثالث عشر من مجموع الكتب والرسائل.

وألف كذلك الشيخ أبو احلسن املأربي عدة مقاالت ورسائل في الرد على 
الشيخ ربيع املدخلي منها.

) - القول اجللي في الرد على السحيمي واجلابري واملدخلي.

2 - التنكيل مبا في خطاب الشيخ ربيع املدخلي من األباطيل.

3 - حتذير اجلميع من أخطاء الشيخ ربيع وأسلوبه الشنيع.

4 - إعالن النكير على منهج الشيخ ربيع في التكفير.

5 - اجلواب األكمل على من أنكر حمل املجمل على املفصل.

وقد جمع تلك املقاالت والرسائل في كتاب أسماه: »الدفاع عن أهل االتباع«

قال في مقدمة الكتاب:

فتنادي  الغلو:  في  غريبًا  العصر، سلكت مسلكًا  هذا  في  نابتة  نبتت  »ولقد 
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- إيهاًما وتلبيًسا - بأنها عن منهج السلف تذود وتدافع، وبكبار علمائه تقتدي 
نَّة فرق واسع، وبون شاسع، وأنه ما خالفهم  وتتابع، وأن مخالفهم بينه وبني السُّ
نَّة، وأنه ألهلها منابذ ومنازع، أو ألنه يحب البدعة، وعن أهلها  إال ألنه يبغض السُّ

ينافح ويقارع«!!!

»فلما َرَفَعْت هذه النابتة هذا الشعار؛ اغتّر بها كثير من ذوي الغيرة - بال 
إدراك حلقيقة هذه الفرقة - وهرول وراءها كثير من اجلهلة األغمار، وَمَثُلُهْم 
في   - بعيدة  النابتة  هذه  أن  ومع  السراب،  وراء  يلهث  الذي  العطشان  كمثل 
ذلك - عن منهج السلف، ولم يسلم منها معظم كبار العلماء من اخللف؛ إال 
أنها الزالت تدندن مبا سبق، والزال هناك من يهرول وراءهم، ومن يجاريهم 

اتقاًء لشرهم«!!

ولم َأْسَلْم من شر هذه الطائفة، بل نالني من شرهم، وكيدهم، وتشنيعهم ما 
لم يفعلوه مع يهودي، وال نصراني، وال وثني - فضاًل عن مسلم - واستخدموا 
في سبيل وصولهم إلى مقصدهم وسائل عجيبة، وأمورًا مريبة؛ إال أن الله - عز 

وجل - رد كيدهم في نحورهم، وانقلب السحر على الساحر!!

وقد وفقني الله - عز وجل - بالرد على كل ما طعنوا فّي به، وسلكت - في 
أبال  ولم  املوّثق،  النقل  أو  احملّقق،  الدليل  على  القائم  العلمي  املسلك   - ذلك 
بسبهم املقذع، وتشنيعهم، وجتديعهم، ولزمت معهم العدل - والفضل في ذلك 
كله لله وحده - ومع هذا فلم أجاملهم، أو أبالغ في مدحهم، ولم ُأْنِزْلهم فوق 

مْنزلتهم، وإن َعّد ذلك بعض ذوي العواطف أمرًا آخر!!!

وبعد أن نفع الله - كثيرًا - بالردود العلمية، وانكشفت حقيقة قواعد الغالة 
اخللفية، ونفر جمهور طالب العلم عن أساليبهم البدعية أو السوقية؛ آثرت أن 
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أبني لكبيرهم الذي علمهم هذا الضالل، وفتح أمامهم باب الفنت واجلدال � وهو 
الشيخ ربيع املدخلي، هداه الله - حقيقة منهجه الذي يسلكه مخالفًا به أهل العلم 
واحللم والعدل؛ فكتبت في ذلك عددًا من الرسائل، فكانت - ولله احلمد - أكثر 

نفعًا، وأعظم أثرًا، والفضل في األولى واآلخرة لله ذي الفضل العظيم.

هذا، وليس ردي على الشيخ ربيع وحزبه؛ مبسوغ لي أن أجتاوز احلد معهم، 
فليس لي وال لغيري أن أظلمهم، أو أهضمهم حقهم، أو أبخسهم أشياءهم، أو 
أقول فيهم ما ليس فيهم، وإن كانوا قد سلكوا في ذلك معي ومع غيري مسالك 

شتى!!!

ينفع  أن  الرسائل في كتاب واحد؛ عسى  أن أجمع بعض هذه  ولقد رأيت 
الله به في هذا الزمان وغيره، فيلزم من وقف عليه طريق العدل والوسط، ويحذر 
من مناهج أهل الشذوذ والشطط، ويزداد ثقة باحلق وأهله، ويزداد قدرة على رد 
الطائفة  الشبهات خطافة، والقلوب ضعيفة، السيما وهذه  فإن  الغالة،  شبهات 
الشاذة لم حتظ بردود علمية، مفّصلة صريحة بالقدر املطلوب من أهل العلم - 
جزاهم الله خيرًا - وذلك الشتغالهم مبا يرونه أهم من ذلك، أو ألن لهم في ذلك 

نظرة أخرى.

الترتيب  فيه  وراعيت  »الدفاع عن أهل االتباع«  وقد سّميت هذا املجموع: 
الزمني لهذه الرسائل، وإن كنت عند املراجعة لبعض املواضع املتقدمة، قد أذكر 

بعض األحداث اجلديدة للحاجة واملناسبة.

شبهات  لتفنيد  بالتصدي  مني  أولى  كانوا  علم  وطالب  علماء  وجود  ومع 
أكثرهم  اكتفاء  رأيت  أنني  إال  والتصريح؛  التفصيل  وجه  على  النابتة  الفئة  هذه 
تلك  في  يثخن  لم  ذلك  أن  ورأي��ت  املسلك،  هذا  من  املجمل  التحذير  مبجرد 
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فاستعنت  اخلاسرة؛  البائرة  البضاعة  تلك  حقيقة  يكشف  ولم  اجلائرة،  القواعد 
بالله في بيان حقيقة هذه الفكرة الدخيلة، املزاحمة للدعوة السلفية األصيلة، وما 

كان لله يبقى.

وإن من املناسب هنا أن أذكر ما ذكره الشيخ محمد املختار بن أحمد اجلكني 
سنن  »شرح  كتابه:  مقدمة  في   - ذريته  وأصلح  تعالى  الله  رحمه   - الشنقيطي 
النابتة  هذه  شر  من  ناله  وقد  إال   - الله  رحمه   - أراه  فما  )ص8-6(  النسائي« 
شيء كثير، وأرى أنه يعبر عما أعانيه، وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد قال - رحمه 
الله تعالى: »لكن الثقة بعون الله تعالى إذا حسنت النية؛ حملتني على االقتحام، 
واستعنت  اجلد،  ساق  عن  َفَشّمْرُت  واإلحجام،  التواني  رفض  على  وجرأتني 

بالله، فإنه خير معني وممد.

َفِر وإن لم أكن أرى  َوَقّل َمْن َجدَّ في أمر يحاوله فاستعمل الصبر إال فاز بالظَّ
نفسي أهاًل ملا هنالك، وال من فرسان ميادين تلك املسالك، فال مينعني ذلك من 
أن أجود بقلي وموجودي، وبعد ذلك ال أالم،  فإن خير الصدقة جهد املقل، كما 

قال عليه الصالة والسالم، ورحم الله القائل:

عــرج ذا  الـــركـــب  وراء  عـرجأســـيـــر  مــن  قيت  ال  مــا  َجْبـَر  ــاًل  مــؤِمّ

سبقوا ما  بعد  من  بهم  حلقت  فكم لرب الورى في الناس من فرجفــإن 

منقطعًا األرض  بقفر  ضللت  حـرجوإن  من  ذاك  في  ــرج  أع على  فما 

وأعوذ بالله من طعن احلاسدين، وأهل األهواء املغرضني، الذين استمرؤوا 
الوقيعة في أعراض املسلمني، وخاصة أهل العلم والدين، وكأنهم حملاسن أهل 
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الفضل أعداء وعنها من املتصامني، ولم يسمعوا ما قال بعض من ُعني بنصيحتهم 
ونصيحة أمثالهم ممن هم للعورات متتبعون:

رجاء  إال  صنفوا  ما  للذم  هدفًا  يصيروا  لكي  العلم  في  يصنفوا  لم  فالناس 
األجر والدعوات وجميل الذكر، فهذا زمان غلب فيه اجلهل وعم، وطغى على 
في  تورط  ممن  اخلير  أهل  على  النكير  فيه  وكثر  وطم،  والفساد  الفنت  بحر  أهله 
ظلمات الزيغ وارتطم، فالفضيلة بني أهله مغموطة مستورة، والعثرة - ولو بسوء 

الظن - عالنية مشهورة، وقد سبق فيهم قول القائل: 

علموا وإن  أخفوه  اخلير  يعلموا  كذبواإن  يعلموا  لم  وإن  ــوا  أذاع شــًرا 

وقول اآلخر:

فرًحا بها  طاروا  ُسبة  يسمعوا  عــنــي ومـــا ســمــعــوا مــن صــالــح دفنواإن 

بـه ــْرُت  ُذِك خيرًا  سمعوا  إذا  ـــواصم  أذن عــنــدهــم  ــســوء  ب ــــــْرُت  ُذِك وإن 

ومع هذا؛ فالدعاوى الباطلة فيهم فاشية، وأقوال أهل احلق واملعرفة عندهم 
الغية، فلذلك تقدمت فيهم األنذال، وتأخر أهل الفضل والكمال، فهم كما قال 

من يصف مثل ما نحن فيه في احلال:)))

أهلـه أســعــد  نوكاه)1)  ــا  ــًن زم ــى بـــه كـــل عــاقـــــلأرى  ــق ــش ــا ي ــم ــن ــك ول

ـــــرأس حتته ــه رجــــاله وال ــوق ــفــاع األســافــلمــشــى ف ــارت فــكــّب األعــالــي ب

وقد اتضح فيه مصداق قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

))) النوكى جمع النوك وهو احلمق.
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برأيه«.  رأي  ذي  كل  وإعجاب  مؤثرة،  ودنيا  متبًعا،  وهًوى  مطاًعا،  »شحًا 
األحوال، وال يصّدهم عن  ُر عليهم عوارض  تؤثِّ احلق ال  فأهل  ومع ذلك؛ 
النصح عليهم فرض باق ال يزال،  اتباعه كثرة الزعازع واألهوال، وواجب 
والنشء يحتاجون إلى اخلير على أيدي الكبار، وإال فمن أين يعرفون السبيل 
املستقيم، والطريق القومي، ولقد أحسن القاضي عبد الوهاب بن نصر املالكي 

إذ يقول:

ـــى ارتــــواء الركايامــتــى تــصــل الــعــطــاش إل مــن  الــبــحــار  استقت  إذا 

الــزوايــاومـــن ُيــْثــنِــي األصـــاغـــر عـــن مـــراد فــي  األكـــابـــر  جــلــس  إذا 

يـــومـــًا ـــاء  ـــع ـــوض ال ـــــَع  ـــــَرفُّ َت الرزاياوإَنّ  ــدى  إح مــن  الرفعاء  على 

واألعــالــي األســـافـــل  اســتــوت  ـــة املــنــايــا إذا  ـــادم ـــن  فـــقـــد طـــابـــت م

األيام  مر  على  فيه  واألم��ر  ق��دمي،  الناس  في  األح��وال  هذه  من  والتوّجع 
مستدمي...«.)))

فالشيخ أبو احلسن املأربي قد كان في بداية أمره من املقّربني من الشيخ ربيع 
املدخلي ،ثم أنه ملا علم بفساد منهجه وانحرافه ترك هذه اجلماعة املنحرفة وأعلن 
فساد ما يقومون به من الطعن في العلماء والدعاة، وتصنيف الناس وامتحانهم، 
»حتذير اجلميع من  ورد عليهم بردود علمية رصينة، ولعل من أبرزها رسالته: 

أخطاء الشيخ ربيع وأسلوبه الشنيع«.

وكذلك رد عليهم في وسائل اإلعالم، من خالل قناة الرحمة في برنامج 

كتاب: »الدفاع عن أهل االتباع«  للشيخ الفاضل أبي احلسن املأربي.ص12   (((
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»إلى غالة التجريح« في عشر حلقات، وهو موجود في اليوتيوب، حيث بني فيه 
نَّة ال  فساد منهجهم وأن ما يقومون به هو طعن في العلماء والدعاة من أهل السُّ

كما يّدعون أنه جرح وتعديل.

3- خالفه مع الشيخ فوزي األثري:

اجلامية  رموز  أبرز  من  األثري  البحريني  احلميدي  فوزي  الشيخ  كان  وقد 
أنه وقع  البحرين، إال  املقّربني للشيخ ربيع املدخلي في  أبرز  البحرين، ومن  في 
بينهما اخلالف في بعض املسائل والقضايا والتي من أبرزها مسألة حقيقة اإلميان، 
فحصل اجلفاء بينهم وتوالت فيما بينهما الردود، فأّلف فيه الشيخ ربيع املدخلي 

عدة كتب ورسائل منها:

)- »كشف أكاذيب وحتريفات وخيانات فوزي البحريني، املوصوف زورًا 
باألثري«.

2- »البيان ملا اشتمل عليه البركان« رد على فوزي األثري.

ورد عليه الشيخ فوزي األثري مبجموعة كتب ومقاالت منها:

زورًا  املوصوف  املدخلي،  ربيع  وخيانات  وحتريفات  أكاذيب  »كشف   -  (
بالعالمة«.

2 - »القاصمة اخلافضة لفرق املرجئة اخلامسة«.

3 - »انقضاض أسد الغابة لنهش املدخلي لطعنه في الصحابة«.

4 - »ذكر األسباب، التي متنع ربيع املدخلي من التوبة من باطله«.

5 - »الشهب املرمية على الفوضى والفوضوّية، في شبكة سحاب البدعّية«.
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لياًل  منه  التحذير  فيجب  اإلرج��اء،  بدعة  في  إمام  املدخلي  »ربيع   -  6
ونهارًا« مقال.

4- خالفه مع الشيخ علي احللبي:

في  املدخلي  ربيع  الشيخ  من  املقّربني  أب��رز  من  احللبي  علي  الشيخ  يعتبر 
األردن، وكان الشيخ  علي احللبي دائم الزيارة للشيخ ربيع املدخلي، وكان دائم 
املدخلي  ربيع  الشيخ  بني  طوياًل  تدم  لم  واأللفة  احملبة  هذه  أن  إال  عليه،  الثناء 
والشيخ علي احللبي، فقد وقع بينهما اخلالف في بعض املسائل املنهجّية والعقدّية 
مما سّبب جفوة وعداوة فيما بينهم، ومن ثم أصبح هناك ردود فيما بينهما لم تخُل 

من السب والشتم واللعان والطعن في النيات كما هي عادة القوم.

فكتب الشيخ ربيع املدخلي مجموعة من املقاالت في الرد على الشيخ علي 
احللبي منها:

) - »احللبي يدّمر نفسه باجلهل والعناد والكذب«.
2 - »احللبي يؤّصل من قبل ثالثني عامًا أصواًل ضد منهج السلف في اجلرح 

والتعديل«.
3 - »مكيدة خطيرة ومكر ُكبَّار«.

4 - »بيان من هم أسباب الفنت وأساسها ورؤوسها ومثيروها«.

ومما قاله الشيخ ربيع املدخلي عن الشيخ علي احللبي في مقاله »بيان من هم 
أسباب الفنت وأساسها ورؤوسها ومثيروها«:

»أنشأ احللبي شبكة )كل املنحرفني( املسّماة زورًا »كل السلفيني«، وأّلف 
عددًا من الكتب قائمة على املكر واخلديعة والتلبيس، وقلب احلقائق والتأصيل 
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الباطل، أو التطبيق ألصول أبي احلسن، والتشكيك في قواعد اجلرح والتعديل 
أعدادًا  حزبه  ونشر  والفنت،  األه��واء  أهل  على  يطبقها  من  على  واإلرج��اف 
عن  والدفاع  السلفيني،  على  والكذب  البغي  على  قائمة  املقاالت  من  كثيرة 
رسالة تضمنت وحدة األديان وأخواتها بأساليب ومتويهات سفسطائية مقيتة 

ومكابرات سخيفة«.

وقال الشيخ عبيد اجلابري:

»أنا أعرف الشيخ ربيع من سنني كثيرة، وعرفت عنه - وفقه الله - تعويله 
على الدليل، بعد أن ينصح املخالف حتى ينفد صبره، وبعد ذلك يقول ما توصل 
إليه، وقد قام الدليل عندنا فيما اطلعنا عليه من قبل الشيخ ربيع أخينا الكبير- 
وفقه الله -، ومن قبل قراءاتنا التي لم نظهرها أن »علي ابن حسن بن علي بن عبد 
احلميد« املتلّقب »باألثري« ليس صاحب أثر، بل هو مبتدع ضال مضل، داعية 

ضالل، مفسد في العباد والبالد.

ومن خالل جتّمعكم، ومن خالل شبكة سحاب السلفية وغيرها إن كانت 
كانت  حيث  الرجل  ه��ذا  من  املسلمني  ْر جميع  مشاركة، ُأَحذِّ مواقع  هناك 
من  ويتبرأ  نَّة  السُّ يراجع  حتى  الله  في  بغضه ومفاصلته  إلى  وأدعوهم  وجهته، 

كل ضاللة نشرها جملة وتفصياًل علًنا«.)))

وآزره وأعانه في الرد على الشيخ علي احللبي بعض تالميذه املقربني، فكتب 
الشيخ أبو عمر أسامة عطايا العتيبي رسالة بعنوان: »تلخيص حال املبتدع علي 

احللبي صاحب اخلزايا والباليا«.

عن  السلفي  »صيانة  بعنوان:  أيضًا  رسالة  مول  باز  أحمد  الشيخ  وكتب 

في اليوتيوب بعنوان: »التحذير من علي احللبي للشيخ عبيد اجلابري«.   (((
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وسوسة وتلبيسات علي احللبي«، وكتب الشيخ سعد فتحي الزعتري الفلسطيني 
رسالة بعنوان: »تنبيه الفطني لتهافت تأصيالت علي احللبي املسكني«.

وقد رّد عليه الشيخ علي احللبي وتالميذه مبجموعة ردود منها:

) - »كشف الواقع املُريع من خالل توجيهات الشيخ ربيع« مقال.
2 - »رسالة مفتوحة إلى الشيخ ربيع املدخلي« مقال.

3 - »هل شابه أهل الغلو بعض أفكار املعتزلة، وصاروا منهم إلى دنو؟« مقال.
4 - »مباهلة عاجلة العطايا، على كذبات كاشفة اخلطايا« مقال.

أسئلة  الله،  ه��داه  املدخلي  ربيع  والدكتور  األلباني،  شيخنا  »بني   -  5
مشروعة« مقال.

6 - »الشيخ ربيع وجديد املسائل املشارة، تكرار وإثارة، ليس للصواب فيه 
أثارة« مقال.

إلى  التبديع  من  ترقى  ربيع  الشيخ  أن  إال  حجته،  له  تلقيني  »مع   -  7
التكفير« مقال.

ومما قاله الشيخ علي احللبي عند ما سئل عن الشيخ ربيع املدخلي في أحد 
البرامج:

نة، وِمن الغيورين  يخ ربيع املدخلي رجٌل ِمن أهل العلم، وِمن أهل السُّ »الشَّ
يخ ربيع - منذ سنواٍت يسيرة - جنح  يه على الله-؛ لكنَّ الشَّ نة - وال نزكِّ على السُّ

نَّة. عن بأهل السُّ إلى قضيَّة الُغلو في باب اجلرِح والنَّقد والطَّ

َسنة-:  أو خمس عشرة  َسنة،  عنه -قبل عشرين  قال  األلباني  يخ  الشَّ نعم؛ 
ألن  صحيح؛  الوقت-  ذلك  -في  وصٌف  وهذا  والتَّعديل«  اجلرح  لِواء  »حاِمل 
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في  نَّة  السُّ ينصر  كان  امُلبتِدعة،  على  يردُّ  كان   - الوقت  ذلك  في  الشَّيخ ربيع - 
جتريح َمن يستحق التَّجريح.

نَّة؛ فصار يطعُن  يخ ربيع ميَّم لواَءه نحو أهل السُّ ا اليوم -لألسف!-: الشَّ أمَّ
ل مِلا قد يخطئون به باأللفاظ؛  بهم، وُيسيُء النِّية فيهم، وال َيقَبل رجوَعهم، وال يتأوَّ

فيبني عليها قصوًرا وعاللي!!

يخ عبد احملسن العبَّاد - شيِخنا وأستاِذنا - حفظُه الله - وهو  وسماحة الشَّ
في  لِسبَبني  رسالَتني  ألَّف   - اإلسالميَّة  اجلامعة  في  ُسه  وُمَدرِّ ربيع  يخ  الشَّ أستاذ 
ا مباشًرا على  يخ ربيع؛ ولكْن ردَّ ا مباشًرا على الشَّ زمَنني مختِلفني - ال أقول: ردَّ
يخ ربيع - التي ُقلنا إنَّه جنح فيها إلى هذا  يخ ربيع، وعلى طريقِة الشَّ منهجيَّة الشَّ

الُغلو في التجريح التي أشرنا إليه قبل قليل.

اد اسمُها: »ِرفًقا -أهَل السنَّة - بأهل  العبَّ يخ  الرِّسالة األولى للشَّ وبالتَّالي: 
يخ ]ربيًعا[ وأفكاره، وبنيَّ خطأه وغلَطه في هذا الباب. نَّة« وناقش الشَّ السُّ

يخ ربيع في كلِّ األبواب؛ نحن معه في عقيدتِه، نحن معه في  نحن مع الشَّ
لف..؛ لكْن لسنا معه  نَّة، نحن معه في الِفقه والترجيح والكتاب والسَّ تعظيمه للسُّ

في هذا الُغلو في باب اجلرح والتَّجريح.

نة - بأهل  ًة أخرى: ِرفًقا - أهَل السُّ سالة الثانية للشيخ العبَّاد اسُمها: »مرَّ والرِّ
ٍة  نَّة« في مناسبٍة أخرى، في زماٍن آخر، في وضٍع آخر، في جرٍح آخر ألهل ُسنَّ السُّ

يخ ربيع-. آَخِرين-من الشَّ

ة  إلى جادَّ ه  َيردَّ ِمن فضله، وأن  يزيَده  ُيكِرمه، وأن  َقه وأن  يوفِّ أن  الله  نسأل 
واب؛ إنه سميع مجيب. الصَّ
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الباب -ليس في خصوص  فالقوُل في هذا  القول؛ وإال:  هذا مختصر من 
ل جّدًا« ))). ه- قوٌل ُمطوَّ يخ ربيع- في هذا الباب -كلِّ الشَّ

مجموعة  احللبي  علي  للشيخ  التابع  السلفيني«  »كل  موقع  مشرفو  وكتب 
مقاالت في الرد على الشيخ ربيع املدخلي منها:

)- »املوقف العلمي من ثناء العلماء على الشيخ ربيع املدخلي«.

2- »السبب األساسي وراء إثارة الشيخ ربيع املدخلي للفنت بني السلفيني«.

3- »طعونات الشيخ ربيع املدخلي وأعوانه بالسلفيني، علماء ودعاة«.

5- خالفه مع الشيخ محمد املغراوي املغربي: 

كان الشيخ محمد املغراوي  يعتبر من أشهر شيوخ اجلامية في املغرب، وكان 
يعتبر من املقّربني من الشيخ ربيع املدخلي، فقد كان الشيخ ربيع املدخلي من أبرز 
شيوخ الشيخ محمد املغراوي عندما كان مقيمًا للدراسة في اجلامعة اإلسالمية 

في املدينة املنورة.

وعقيدته  منهجه  وعلى  عليه،  يثني  ما  دائمًا  املدخلي  ربيع  الشيخ  وك��ان 
السلفّية، ويصفه بأن سلفي املنهج والعقيدة، وكان يقول: »املغراوي عندنا إمام 
ومن تكلم فيه يسقط عندنا«، وكان يقول: »الشيخ املغراوي من العلماء السلفيني، 
والدعاة السلفيني، وهو ال يحتاج إلى تزكية، فأعماله تبرهن على أنه سلفي إن 

شاء الله«.)2)

وكان الشيخ محمد املغراوي أيضًا دائمًا ما يثني على الشيخ ربيع املدخلي 

في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ علي احللبي يبني حال ربيع املدخلي«.   (((
رسالة »أهل اإلفك والبهتان« للمغراوي.   (2(
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البدع ويثني على كتبه  ويثني على جهوده في اجلرح والتعديل والرد على أهل 
املدخلي  ربيع  الشيخ  كتب  أدخل  من  أول  بأنه  يفتخر  ما  دائمًا  وكان  ومؤلفاته، 
أدخلها  من  نحن  املدخلي  ربيع  الشيخ  شيخنا  »كتب  يقول:  حيث  املغرب  إلى 
إعداد كانت  لها  ليس  التي  الكتب  الشباب، حتى  تداولها  ثم  املغرب ومن  بالد 
تصّور على آلة التصوير وتوزع على اإلخوة، فنحن من أدخل كتب الشيخ ربيع 
وأشرطته ووزعناها، وذلك ألنها كتب نافعة، فجزاه الله عن اإلسالم واملسلمني 

خيرًا، ونسأل الله أن يحفظه ويرعاه«.)))

»امللخص اجلميل  وأّلف كتابًا في بيان منهج الشيخ ربيع املدخلي وأسماه: 
في بيان منهج الشيخ ربيع في الدعوة واجلرح والتعديل«. 

إال أنه - وكما هي عادة اجلامية - سرعان ما يقع اخلالف والتنازع بينهم 
اجلامية  املدخلي وبعض شيوخ  ربيع  الشيخ  انقلب  فقد  األمور،  أبسط  على 
خارجي،  مبتدع،  منحرف،  ضال،  بأنه  واتهموه  اجلماعة  في  زميلهم  على 

تكفيري، قطبي....

وذلك بسبب بعض العبارات التي وجدوها في كتبه وأشرطته، فاتهموه 
والتكفير  بالقطبية،  واتهموه  املجتمعات،  لتكفير  ويدعو  تكفيري  بأنه 
باملعاصي، وتكفير احلكام، وبسبب دفاعه عن جمعية إحياء التراث الكويتية 
وحضوره عندهم، وأنه يلمز اللجنة الدائمة في قضية االستعانة، وأنه يثني 
على  يسير  وأنه  املغرب،  في  املبتدعة  على  يرد  ال  وأنه  البدع،  أهل  على 
أصول اخلوارج، ويهذي بالتكفير، وميدح سفر، وعبدالرحمن عبداخلالق، 

وغيرهم.

في اليوتيوب بعنوان: »املغراوي يثني على ربيع املدخلي«.   (((
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حيث قال الشيخ ربيع املدخلي عنه:

»املغراوي قد وقع في انحرافات كثيرة تخالف املنهج السلفي، وهو يلهج في 
التكفير للمجتمعات اإلسالمية واحلكم عليهم بالردة...«.

وقال أيضًا:

»املغراوي طالب علم صغير، ما هو إمام وال شيء، هو طالب علم صغير 
مسكني والله.. ما هو عارف املنهج إلى اآلن.. هو طالب علم صغير يتخبط إلى 

اآلن«.)))

قلت: ملا كان راضيًا عنه كان يقول املغراوي إمام، وملا سخط عليه قال: طالب 
علم صغير. 

التي  الدعاوي  بعنوان: »نسف  له  النجمي في مقال  الشيخ أحمد  وقال عنه 
قررها املغراوي«:

»وأخيرًا، إن الفكر الذي سّجله املغراوي في هذه الوريقات، ما هو إال فكر 
سروري، تكفيري، خارجي...«، وقال أيضًا: »وأقول، اتضح بهذا أن املغراوي 

تكفيري...«.

وقال الشيخ عبيد اجلابري عندما سئل عن بعض املشايخ في املغرب:

»أنا ال أعرف أحدًا في املغرب إال األخ املغراوي هداه الله، وقد أصبح يخلط 
أخيرًا، ألنه في احلقيقية أضر به اتصاله باحلركيني في السعودية عندنا«.)2)

قلت: سبحان الله، املغرب بلد إسالمي مليء بالعلماء والدعاة وطلبة العلم، 
واليعرف فيه شيخ سلفي عندهم اال املغراوي ومع هذا أصبح يخلط. 

من رسالة: »اإلفك والبهتان« للمغراوي.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »اجلامع احلاوي لكالم العلماء في املغراوي«.   (2(
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وقال الشيخ يحيى احلجوري عنه:

»محمد املغراوي، قطبي، فاملغراوي مع إحياء التراث، ومن دخل في إحياء 
التراث خّدروه وضّيعوه ومسحوا به األرض«)))، ولهشام بن مهدي القصاص 
وهو من تالميذ ربيع املدخلي كتاب بعنوان: »مخالفات محمد بن عبدالرحمن 

املغراوي«.

املبتدع  على  العلماء  »ردود  بعنوان:  شريط  اجلامية  سحاب  شبكة  وفي 
املغراوي«، ومقال بعنوان: »اجلامع احلاوي لكالم أهل العلم في املغراوي«.

وقد رّد الشيخ محمد املغراوي على اتهامات الشيخ ربيع املدخلي وأتباعه له 
نَّة والقرآن«. بكتاب سّماه: »أهل اإلفك والبهتان الصاّدين عن السُّ

من  األخطاء  في  وقعوا  للذين  االعتذار  في  العلماء  كالم  مقدمته  في  ذكر 
التي وقعت  الفتنة  أسباب  بعده  الذي  املبحث  في  بنّي  ثم  والفضل،  العلم  أهل 
هم فيها  بينه وبني الشيخ ربيع املدخلي وأتباعه، ثم بنّي الفرى واألراجيف التي اتُّ

والرد عليها.

6- خالفه مع العيد الشريفي اجلزائري:

كان الشيخ العيد الشريفي اجلزائري، من أبرز رموز اجلامية في اجلزائر، ومن 
أبرز املقربني للشيخ ربيع املدخلي فيها، إال أن الشيخ ربيع املدخلي انقلب عليه 
وبّدعه وأخرجه من السلفّية، وذلك بسبب دفاعه عن الشيخ أبي احلسن املأربي، 
أيضًا  هم  واتُّ معهم،  ووقوفه  عرعور،  عدنان  والشيخ  املغراوي،  محمد  والشيخ 

بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم، والطعن في مشايخ املدينة.

نفس املصدر السابق  (((
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حيث قال الشيخ ربيع املدخلي عندما سئل عنه:

»هذا من سنوات ونحُن نناصحه، ولكن أبى إال مناصرة أهل الباطل واملضي 
في هذا السبيل، وهو ال يعرف منطق العدل، ومتبع لهواه، فصبرنا عليه، فرأينا 
الباطن، من أهل  أبي احلسن في  أنصار  بالله، فهو من  فنعوُذ  الشر والسوء،  فيه 

الباطل«.)))

وقال أيضًا عنه:

»العيد الشريفي صاحب هوى وينتصر لبعض أهل األهواء«)2).

وقال الشيخ عبيد اجلابري عندما سئل عنه:

يا  عليكم  أق��ول:  وبهذا  مبتدع،  وهو  عندنا...،  مجروح  الشريفي  »العيد 
دروسه،  حتضروا  الشريفي وال  العيد  أن ال جتالسوا  اجلزائر  في  السلفيني  معشر 
وال تزوروه حتى يتوب من كل ما ثبت عنه، من موجبات جرحه، توبة تفصيلية 

معلنة....«.)3)

قلت: يعني اليكفي توبة مجملة، بل البد من توبة تفصيلّية معلنة.  

7- خالفه مع الشيخ سليم الهاللي:

يعتبر الشيخ سليم الهاللي من شيوخ اجلامية في األردن، إال أن الشيخ 
وعندما  احللبي،  علي  الشيخ  مع  وقوفه  بسبب  منه  حّذر  قد  املدخلي  ربيع 
املقربني  املدخلي  ربيع  تالميذ  من  وهو   - العتيبي  عطايا  أسامة  الشيخ  سئل 

في اإلنترنت بعنوان: »كالم ربيع املدخلي في املبتدع العيد الشريفي«.  (((
نفس املصدر السابق.  (2(
نفس املصدر السابق.  (3(
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منه - عن الشيخ سليم الهاللي قال: »سليم الهاللي ضال، منحرف، كذاب، 
وهو  املدخلي،  ربيع  الشيخ  منه  حّذر  وقد  بذلك،  معروف  مجرم،  فاسق، 
رجل جاهل، فارغ، خاوي من العلم، سليم الهاللي واضح الفساد، سرقته 
في الكتب من أوضح األمور، وسرقته للمال، وعالقته اخلبيثة بإحياء التراث 
سابقًا من أوضح ما يكون والرجل عنده طوام وباليا نعوذ بالله من الضالل 
والهوى.. ومن بالياه: بعض الضالالت العقدية - دع عنك الفقهية فهو ليس 

في هذا املضمار.

الذي ال  النهار، ووالله  رابعة  في  الشمس  مالية واضحة كوضوح  سرقات 
إله إال هو إنه يعلم إنه سارق، لكنه متكبر عن االعتراف بالذنب، يظن أن اعترافه 
وعدم  الكذب  على  إص��راره  أن  املسكني  يعلم  ولم  وفضيحة،  منقصة  بالذنب 

االعتراف به ال يزيده إال ضالاًل وخبااًل.

أكل أموال الناس بالباطل كأن يبيع الكتاب الواحد لداري نشر خفية وخلسة، 
ثم ُيفضح وال يعترف بذنبه!!

سرقات علمّية سطا فيها على عمل غيره من مؤلفني سلفيني وخلفيني دون 
أدنى خجل، وصدق رسول الله |: »إذا لم تستح فاصنع ما شئت«..

أنه  يعلم  وهو  املباهلة  على  واإلصرار  الغموس،  اليمني  بل  أشر،  كذاب 
كاذب أثيم!

بل  واألوه���ام،  بالظنون  الله  عباد  على  والتعّدي  اخلصومة،  في  الفجور 
بالكذب الصراح الذي أصبح مرضًا مالزمًا له، يجري مع إبليس في دمه!

حدادّية بغيضة انقلب إليها بعد ميوعة وضياع، وكل ذلك من باب: »الغاية 
تبرر الوسيلة«.
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صاحب  قل  بل  بوجه،  وه��ؤالء  بوجه  هؤالء  يأتي  وجهني؛  صاحب 
وجوه كثيرة..

ماكر مخادع متالعب متلون..

دراسة  دون  العلم  أب��واب  يتقحم  ه��دى،  وال  علم  بغير  الدين  في  يتكلم 
خلقه!!  وسوء  فهمه،  وضعف  باعه،  وقصر  زاده،  قلة  مع  يهجم  بل  واط��الع، 

»تسمع جعجعة وال ترى طحنًا« !!

ويتنكب طريق  والظلم واجلهل،  بالهوى  العلم  العلماء وطالب  في  يطعن 
العلماء الربانيني..

سيئ الطبع، سيئ اخُللق، جلف، أجوف!
تلك بعض باليا وظلمات سليم الهاللي..«.)))

ويقول – أيضًا -:

واجلرح  الرجال،  أح��وال  ويعرف  والسلفية،  نَّة  السُّ حب  يّدعي  من  »إن 
والتعديل، وقواعد اجلرح والتعديل، فإنه ال ينطلي عليه حال ذلك غير »السليم«، 
األعوج، املريض، والكاذب، احذروا منه ومن أهل األهواء جميعًا، وقد سألت 
شيخنا الشيخ ربيعًا عنه فقال: بعد أن انحاز إلى طرف ال يسعنا السكوت عنه، 
فال يسعنا السكوت عنه، فذاك الرجل ينبغي احلذر منه، والتحذير منه، وممن على 

شاكلته«.)2)

وقد رد الشيخ سليم الهاللي على الشيخ ربيع املدخلي وتالميذه مبقال طويل 
عنوانه: »ماذا يصنع أعدائي بي«؟

في اإلنترنت، شبكة: الربانيون بعنوان: »ردود العلماء واملشايخ على سليم الهاللي«.   (((
في النت بعنوان: »ردود العلماء واملشايخ على سليم الهاللي«.   (2(
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8-  أسامة القوصي)١):

وبني  بينه  وقع  أنه  إال  مصر،  في  اجلامية  شيوخ  من  القوصي  أسامة  يعتبر  
الشيخ ربيع املدخلي خالف وخصومة بسبب وقوفه مع الشيخ أبي احلسن املأربي 
ودفاعه وثنائه عليه، مما جعل الشيخ ربيع املدخلي يحّذر منه، ومن احلضور لديه 

حتى يتوب من تأييده ألبي احلسن املأربي!!

قال الشيخ ربيع املدخلي:

ملا  ثم  الله،  شاء  إن  صادقًا  سلفيًا  كان  سابقًا  تعرفون  كما  القوصي  »أسامة 
جاءت فتنة أبي احلسن اجنرف فيها، ثم استمر في هذا االجنراف إلى درجة نسأل 
الله أن ينقذ املسلمني وينقذه منها، وأنا ال أرى أن حتضروا في محاضراته وفي 
أبي  فتنة  أجج  فإنه ممن  فيه،  وقع  مما  وتعالى  تبارك  الله  إلى  يتوب  دروسه حتى 
احلسن، وبارك الله فيك كّرس جهوده فيها ورّسخها.ومن أعماله في ترسيخ هذه 
في  اعلم -  والله  إمعانًا -  ذلك  إياها كل  اجلمعية ودعوتهم  لهذه  زيارته  الفتنة 
الفتنة واالبتعاد عن ربيع وإخوانه، بارك الله فيكم، بل عن املنهج السلفي، فإن أبا 
احلسن وضع أصواًل كثيرة كلها باطلة فلم يدن أبو حامت منها شيئًا. ثم هو اآلن 
يزّكي وميدح ويثني على أهل البدع  – مع األسف الشديد  – وملبسه ملبس  – 
أن  التوفيق ونسأله  الله  فنسأل  االنحراف؛  في  إمعانًا  اإلفرجن  فيك -  الله  بارك 
يتوب علينا جميعًا. على كل حال استغنوا عنه وعن محاضراته حتى يتوب إلى 

الله ويرجع للمنهج السلفي«.)2)

والرجل ترك طريق االستقامة والصالح وانتكس نسأل الله الثبات.   (((
في اليوتيوب بعنوان:  »ربيع املدخلي يبني حال أسامة القوصي«.  (2(
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9- الشيخ يحيى احلجوري:

كبار  من  وهو  اليمن،  في  اجلامية  شيوخ  من  احلجوري  يحيى  الشيخ  يعتبر 
تالميذ الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - وقد تولى رئاسة دار احلديث بدماج 
بعد وفاة الشيخ مقبل الوادعي، وقد كان من املقّربني من الشيخ ربيع املدخلي، 
وكان دائمًا ما يزور الشيخ ربيع املدخلي في بيته ويحضر دروسه، وكان الشيخ 
ربيع دائمًا ما يثني عليه وعلى سلفيته، إال أنه وقع اجلفاء واخلصومة بينهما بسبب 
بعض املسائل العقدية واملنهجية التي اختلفا فيها، واتهامه له بالوقوف مع الشيخ 

فالح احلربي.

فانقلب عليه الشيخ ربيع املدخلي وقام بتبديعه ووصفه بأنه سفيه وخبيث.

وقال الشيخ عبيد اجلابري:

»واألخ يحيى سليط اللسان، فاحش القول، ما يرعى حرمة أحد لو صاحبته 
عشر سنني، ميكن يهدمها في ساعة، ما يبني على الرفق ، هو وإن كان عنده علم 

لكن محروم احِللم واحلكمة«.

وقال:

»احلجوري يحيى بن علي قد لعب بهذا املركز، ومأله بدعًا ومحدثات«.

 وقال فيه الشيخ محمد بن هادي املدخلي:

»هذا الرجل رجل سفيه، رجل سيئ، ال ُيقرأ عنده وال ُيَجاَلس، وال تذهبوا 
إلى دماج، فالذهاب هناك يعلمكم السب والشتم«.)))

هذه بعض اخلالفات واالنقسامات واالنشقاقات التي حدثت بني اجلامية 

في اليوتيوب بعنوان: »كالم العلماء في يحيى احلجوري«.   (((
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أنفسهم، والتي كانت ال تخلو من التبديع والتفسيق والتضليل، والسب والشتم 
واللعن والطعن في النوايا، وسوء الكالم، وفحش العبارة بني بعضهم البعض، 

والغلو في ثناء بعضهم على بعض، ثم الغلو في ذم بعضهم البعض.

وهذا بال شك من صنيع أهل البدع، ومن عالمات أهل البدع ،فأهل البدع 
نَّة  ق بعضهم بعضاً ويكّفر بعضهم بعضاً، أما أهل السُّ يضلِّل بعضهم بعضاً ويفسِّ
واجلماعة فينصح بعضهم بعضًا ويصّوب ُبعضهم بعضًا، ويعذر بعضهم بعضًا،  

ويتألفون وال يختلفون.
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املبحث ال�ساد�س

تحذير وطعن الجامية
في بعضهم البعض
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املبحث السادس
حتذير وطعن اجلامّية في بعضهم البعض

بعضهم  وزالت  أخطاء  مع  التعامل  في  واجلماعة  نَّة  السُّ أهل  عليه  الذي 
يعذر  وأن  بعضًا،  بعضهم  يصّوب  وأن  بعضًا،  بعضهم  ينصح  أن  هو  البعض، 
ويتعاونون  يتعادون،  ويتراحمون وال  يختلفون،  يأتلفون وال  و  بعضًا،  بعضهم 

فيما بينهم على البر والتقوى.

ويفّسق  بعضًا،  بعضهم  فيضلل   - بالله  والعياُذ   - والزيغ  البدع  أهل  أما 
بعضهم بعضًا، ويبّدع بعضهم بعضًا، ويطعن بعضهم في بعض، ويسّب ويشتم 

بعضهم بعضًا، ويحّذر بعضهم من بعض.

نَّة واجلماعة في التعامل مع أخطاء بعضهم  واجلامية خالفوا منهج أهل السُّ
البعض، وسلكوا منهج أهل الزيغ والبدع في التعامل مع أخطاء بعضهم البعض، 
فضّلل بعضهم بعضًا، وطعن بعضهم في بعض، وحّذر بعضهم من بعض، وهذا 

بال شك منهج أهل البدع والزيغ والعياذ بالله.

منهجهم  في  يخالفونهم  الذين  من  والتحذير  الطعن  من  فرغوا  ملا  فاجلامية 
باسم اجلرح والتعديل،  العلماء والدعاة والتحذير منهم  الطعن في  القائم على 

تفّرغوا للطعن والتحذير في بعضهم البعض.

ـــعـــضـــهـــا ــــــار تـــــــأكـــــــل ب ــــــن ــــــال تــــأكــــلــــهك مـــــــا  جتـــــــد  لـــــــم  إن 

حتى  املسائل  من  مسألة  في  اجلامية  من  اثنان  يختلف  أن  مبجرد  أنه  وذلك 
يقوم كل منهما بعمل جماعة خاصة به ويقوم بالطعن والتحذير من اجلماعات 
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األخرى التي تخالفه، لذلك جتد اجلامية في كل بلد ليست جماعة واحدة بل هي 
جماعات متعددة، وكل جماعة حتّذر وتطعن باجلماعة األخرى.

ففي املدينة املنورة - مثاًل - جتد اجلامية ليست جماعة واحدة، بل هي ثالث 
أو أربع جماعات كل جماعة حتّذر وتطعن في اجلماعة األخرى. 

املدخلي،  ومحمد  اجلابري  عبيد  تتبع  وجماعة  احلربي،  فالح  تتبع  جماعة 
وجماعة تتبع ابراهيم الرحيلي وصالح السحيمي، وجماعة تتبع محمد وأحمد 

بازمول وأسامه عطايا العتيبي. 

الوسطى  واملنطقة  الشرقية،  املنطقة  الرياض، وفي حائل، وفي  في  وكذلك 
جتدهم جماعات متفّرقة وليست جماعة واحدة. 

وكذلك في الكويت جتدهم ثالث جماعات، كل جماعة حتّذر وتطعن في 
اجلماعة األخرى.  

ضحوي  خالد  تتبع  وجماعة  الطويل،  وسالم  مندكار  فالح  تتبع  جماعة 
الظفيري، وجماعة تتبع محمد العنجري وأحمد السبيعي.

وسوف أذكر في هذا املبحث بعضًا من طعونات بعضهم في بعض، وسوف 
أذكر ما يقارب تسعة عشر منوذجًا من مناذج طعن بعضهم في بعض، ولو أردت 
تتبع واستقصاء جميع طعونات بعضهم في بعض الحتاج إلى مؤّلف مستقل، 

وذلك لكثرة طعونات بعضهم في بعض، والله املستعان.

في  اجلامية  كبار  طعونات  ذكر  على  املبحث  هذا  في  أقتصر  سوف  لذلك 
وال  فحّدث  البعض،  بعضهم  مع  وسفهائهم  صغارهم  طعونات  وأما  بعضهم، 

حرج، لذلك لن أتطّرق لها.
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1- حتذير الدكتور محمد املدخلي، من الدكتور إبراهيم الرحيلي:

رموز  كبار  من  الرحيلي  إبراهيم  والدكتور  املدخلي،  محمد  الدكتور  يعتبر 
اجلامية في اململكة العربية السعودية، وحتديدًا في املدينة املنورة، وكالهما أساتذة 
العقدية  املسائل  بعض  في  بينهما  اخلالف  وقع  أنه  إال  اإلسالمية،  اجلامعة  في 
واملنهجية، فوقع اجلفاء واخلصومة والعداوة والتباغض فيما بينهما، فقام الدكتور 
محمد املدخلي بالتحذير من الدكتور إبراهيم الرحيلي، وقام بتحذير طلبته من 

تلقي العلم منه أو اجللوس معه.

من  التحذير  في  طويلة  محاضره  في  املدخلي  محمد  الدكتور  قال  حيث 
الدكتور إبراهيم الرحيلي:

»إبراهيم الرحيلي يلّبس على السلفيني وعلى طلبة العلم املبتدئني، فألجل 
اجللوس  يجوز  وال  إليهم،  يجلس  ال  شبه  أصحاب  هؤالء  نقول:  وأمثاله  هذا 

معهم، وال االستماع لهم، وال التلقي عنهم«.)))

الدكتور  ضد  املدخلي  محمد  الدكتور  مبناصرة  اجلابري  عبيد  الشيخ  وقام 
إبراهيم الرحيلي وقال:

نَّة وينضم إلى  »إبراهيم الرحيلي عليه مآخذ كثيرة، وما من أحد يتستر بالسُّ
أهلها وهو ليس كذلك إال فضحه الله فيما يخطه بقلمه أو يطلقه لسانه، وإبراهيم 
الرحيلي من هؤالء، فهو ضال مبتدع، ولو قلت بعض أقواله لوجب التحذير مني، 

نَّة!!«)2). فيجب احلذر والتحذير منه، وهو ليس على السُّ

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير محمد املدخلي من إبراهيم الرحيلي«.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »تبديع عبيد اجلابري إلبراهيم الرحيلي«.  (2(
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2- حتذير الدكتور محمد املدخلي من الشيخ صالح السحيمي:

السعودية  العربية  اململكة  في  اجلامية  كبار  السحيمي من  والشيخ صالح   -
وحتديدًا في املدينة املنورة، وهو أستاذ في اجلامعة اإلسالمية سالفًا، وكان زمياًل 
للدكتور محمد الرحيلي في اجلامعة اإلسالمية، وكانت عالقته مع محمد املدخلي 
البأس بها، وكٌل يثني على اآلخر، إال أنه وبعدما حّذر الدكتور محمد املدخلي 
من الدكتور إبراهيم الرحيلي لم يوافقه الشيخ صالح السحيمي على ذلك، وكان 
عنده،  والتعلم  لديه  احلضور  على  ويحّث  الرحيلي  إبراهيم  الدكتور  على  يثني 
صالح  الشيخ  من  بالتحذير  فقام  املدخلي،  محمد  الدكتور  يرِض  لم  ما  وهذا 

السحيمي لعدم إسقاطه الدكتور إبراهيم الرحيلي.

حيث قال عنه:

من  وكل  له  حتضروا  فال  الرحيلي،  إبراهيم  عن  بالباطل  يدافع  »السحيمي 
يدافع عن الرحيلي ال حتضروا له....«.)))

وقام سالم الطويل وهو من شيوخ اجلامية في الكويت بكتابة مقال بعنوان: 
»هذا ليس مستغربًا من الشيخ محمد بن هادي هداه الله«)2) يدافع فيه عن الرحيلي 

والسحيمي ويرد فيه على محمد املدخلي. 

3- حتذير الشيخ عبيد اجلابري، من الدكتور عبدالعزيز الريس:

بعض  في  الريس  عبدالعزيز  والدكتور  اجلابري  عبيد  بني  خــالف  وقــع 
الريس  عبدالعزيز  الدكتور  من  بالتحذير  اجلابري  عبيد  الشيخ  فقام  املسائل، 

»موقع راية السلف، حتذير محمد املدخلي من صالح السحيمي«.  (((
موجود في موقع الشيخ سالم الطويل بعنوان: »هذا ليس مستغربًا من الشيخ محمد بن هادي   (2(

هداه الله تعالى«.
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حيث قال: »عبدالعزيز الريس لو قلت قوله لضللت، ولوجب التحذير مني، 
وهو من املتلوثني«.)))

4- حتذير الدكتور أحمد بازمول من الدكتور عبدالعزيز الريس:

خالف الدكتور أحمد بازمول الدكتور عبدالعزيز الريس في بعض املسائل 
العقدية واملنهجية، فقام بالتحذير منه حيث قال:

»عبدالعزيز الريس ممن يقعد قواعد ليست على منهج السلف، وممن يقول 
فينبغي أن يحذر  العمل، ويدندن حولها، وممن رمى األلباني باإلرجاء،  بجنس 
كبير، ويتصدر في  كأنه عالم  يعامل  ثم هو شاب وهو  أن ال يصّدر،  ويتنبه  منه 

املسائل الكبار التي يتوّقف فيها العلماء«.)2)

5- حتذير الشيخ عبيد اجلابري، من الدكتور أحمد بازمول ومن 
الشيخ أسامة عطايا العتيبي:

حّذر الشيخ عبيد اجلابري من الدكتور أحمد باز مول والشيخ أسامة عطايا 
العتيبي، حيث قال:

»أحمد بن عمر بن سالم باز مول، وأسامة بن عطايا كالهما فّتانني، إال أن 
أسامة عطايا كذاٌب مغرور، ال عهد له وال وعد، ويشترك االثنان في مهيجة الفنت 
الرجلني، فال تغتروا  الفجأة، هذا ما تلخص عندي من حال  وأنهما من شيوخ 
أنه  أو  حالهما،  يعرف  ال  رجٌل  إال  يزكيهما  فال  زّكاهما،  مبن  تغتروا  وال  بهما، 

يعجبه حالهما«.)3)

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير عبيد اجلابري من الريس«.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »حتذير الشيخ أحمد باز مول من اجلهني والريس«.  (2(

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير عبيد اجلابري من أحمد باز مول وأسامة العتيبي«.  (3(
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6- حتذير الشيخ عبيد اجلابري من الشيخ سالم الطويل:

الشيخ  وكان  الطويل،  سالم  الشيخ  شيوخ  من  اجلابري  عبيد  الشيخ  يعتبر 
سالم الطويل دائمًا ما يثني عليه ويفتخر بالدراسة لدية وأنه من شيوخه، إال أن 
التلميذ وقام بالتحذير والطعن منه بسبب قول الشيخ سالم  الشيخ انقلب على 
الطويل: »إن التحزب موجود في نفوس الناس كلها حتى العصبية موجودة حتى 

في الصحابة، قالوا يا للمهاجرين يا لألنصار لكن هذه متفاوتة«.

فلما سئل الشيخ عبيد اجلابري عن هذا القول وعن قائله قال:

»قائل هذه العبارة أنا أعرفه منذ أكثر من واحد وعشرين سنة، وقد كان معنا 
ثم طرأ عليه ما يصرفه، ثم إن قوله: إن التحزب موجود في الناس كلهم، فهذه 
إال على سنة  يجتمعون  الله، وال  نَّة هم حزب  السُّ فأهل  غير صحيحة،  العبارُة 

الله...«.

إلى أن قال: »إن هذه العبارة التي قال بها ذلك الرجل املسكني الضال الضايع 
هي من أدلة املتحزبة اليوم، واملتحزبة مبتدعة«.)))

فلما وصل حتذير وطعن الشيخ عبيد اجلابري بتلميذه سالم الطويل، رد عليه 
اجلابري«.)2)  عبيد  الشيخ  إلى  البريد  يحملها  لم  »رسالة  بعنوان:  مبقال  التلميذ 
ُنقل له مبتور عن سياقه،  الذي  بأن الكالم  يعتذر فيها إلى الشيخ عبيد اجلابري 

وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما قال الذي قاله.

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير عبيد اجلابري من سالم الطويل«.  (((
الشيخ  اجلابري« موجودة في موقع  الشيخ عبيد  إلى  البريد  لم يحملها  بعنوان: »رسالة  مقال   (2(

سالم الطويل.
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السالم  اجلابري،  عبيد  الشيخ  فضيلة  إلى  الطويل  سالم  »من  قال:  حيث 
فيه  الله وبركاته، فلقد استمعت ملقطع صوتي لفضيلتك تعّقب  عليكم ورحمة 
على بعض كالم لي مبتور عما قبله وما بعده، فأذن لي يا فضيلة الشيخ أن أعّلق 
على كالمك ولك مني االحترام والتقدير، فمقامك مقام الوالد، وأشكرك على 
كل معروف قّدمته لإلسالم واملسلمني على وجه العموم، ولطلبة العلم من أهل 
وال  معروف  من  منك  وجدته  ما  على  وأشكرك  اخلصوص،  وجه  على  نَّة  السُّ
أنسى ولن أنسى زياراتك املتكررة التي كنت قد تفّضلت بها علينا في الكويت 
واستفدنا منك ومن توجيهاتك...«. إلى أن قال: »فضيلة الشيخ عبيد اجلابري، 
أقول لك بكل صراحة ووضوح، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ضربت 

مثاًل بالصحابة رضي الله عنهم أجمعني...«.)))

قلت: هذا هو منهج اجلامية إذا اختلفوا فيما بينهم، يحّذر بعضهم من بعض، 
االختالف،  فيها  يسوغ  مسألة  في  االختالف  ملجرد  بعض،  في  بعضهم  ويطعن 
وال أدل على ذلك من الذي ذكرنا من حتذير املعلم من تلميذه بعد صحبة امتدت 
مسكني  بأنه  ووصفه  به  والطعن  بالتحذير  قام  سنة،  وعشرين  واحد  من  ألكثر 
وضال وضايع ملجرد أنه أساء التعبير في أحد دروسه مع أنه اعتذر بعد ذلك إلى 
ما  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت  لو  العبارة:  بصريح  وقالها  ومعلمه،  شيخه 
قلت الذي قلت، لكن كل هذا ال يشفع له عنده شيخه ومعلمه، فهؤالء هم القوم 
نَّة  وهذا هو منهجهم، بعدما فرغوا من التحذير والطعن في علماء ودعاة أهل السُّ

تفرغوا للتحذير والطعن في بعضهم البعض.

الشيخ  اجلابري« موجودة في موقع  الشيخ عبيد  إلى  البريد  لم يحملها  بعنوان: »رسالة  مقال   (((
سالم الطويل



اجلامية في امليزان 144

7- حتذير الشيخ عبيد اجلابري من الشيخ محمد اإلمام:

والشيخ محمد اإلمام من شيوخ ورموز اجلامية في اليمن، إال أن الشيخ عبيد 
بينه  فيه والتحذير منه وتبديعه وتضليله بسبب كتابة وثيقة  بالطعن  قام  اجلابري 
بينهم، حيث قال: »محمد اإلمام مبتدع  وبني احلوثيني للتعايش ووقف احلرب 

ضال حتى يتوب عن هذه الوثيقة الظاملة ويتبرأ إلى الله منها...«.)))

8- حتذير عبيد اجلابري من الشيخ عبد الرحمن مرعي:

والشيخ عبد الرحمن مرعي من شيوخ اجلامية في اليمن ومن أبرز رموزهم، 
وقام الشيخ عبيد اجلابري بالطعن والتحذير منه ملوافقته الشيخ محمد اإلمام في 

الوثيقة التي كتبها بينه وبني احلوثيني للتعايش ووقف احلرب بينهم.

حيث قال: »عبد الرحمن مرعي هذا ال يصلح للدعوة وهو مغفل، واملغفل 
ال يصلح للدعوة وال للتدريس خيرًا له أن يصلي مع املسلمني...«.)2)

9- حتذير الشيخ فالح احلربي من الشيخ عبدالعزيز الريس.

الشيخ فالح احلربي يعتبر من شيوخ عبدالعزيز الريس، إال أنه وقع اخلالف 
بينهما، فقام بالطعن والتحذير من تلميذه عبدالعزيز الريس حيث قال:

»عبدالعزيز الريس نحن نعرفه أكثر من أبنائه وأصدقائه، فهو منفذ انفصل 
عن العلماء وابتعد عنهم، وهو يجمع حوله أطفااًل ليفسدهم ويلّقنهم ما يفهم 
وهو ال فهم له في احلقيقة، ففهمه بعيد عن فهم العلماء، وهو من اجلهلة، وهو 
ومن مثله - وال كرامة - ال يلتفت إليه، وإلى ما يقرره، فقد رأيت جهله وتعاملُه 

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير عبيد اجلابري من محمد اإلمام«.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »عبيد اجلابري يقول: محمد اإلمام وعبد الرحمن مرعي ال يصلحان للدعوة«.  (2(
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وجرأته على الدين، فنصحت له عندما رأيت جتميعه لألطفال الصغار ليفسدهم 
العلماء  عليه  عّما  بعيد  وهو  مخذول،  رجٌل  أنه  على  يدل  مما  بنفسه،  ويربطهم 
أصحاب  من  أمثاله  ومن  منه  يحذر  أن  فيجب  له،  بصيرة  ال  فهو  العلم،  وأهل 
الورع الكاذب، وهو جاهل جهل مركب، فمثل هذا الرجل يجب أن ُيْحذر منه 
ر، فالبد أن يعرف قدر نفسه، وأن يعرف املجتمع قدره، وأن يحّذروه  وأن ُيحذَّ

من أن يفسد عليهم دينهم وعقولهم، فهو وأمثاله قطاع طرق...«.)))

بازمول،  ومحمد  أح��م��د  م��ن  احل��رب��ي  ف��ال��ح  الشيخ  حت��ذي��ر   -10
وعبدالله  الظفيري،  ضحوي  وخ��ال��د  ال��ه��اج��ري،  رم���زان  ب��ن  ومحمد 

صلفيق الظفيري:

فلما سئل الشيخ فالح احلربي عن أحمد ومحمد بازمول، وخالد ضحوي 
الظفيري، وعبدالله بن صلفيق، ومحمد بن رمزان الهاجري، وهؤالء كلهم من 

شيوخ اجلامية، قال عنهم:

»الذي أعرفه عن هؤالء أنهم  جهال وبعضهم أجهل من بعض، وأجهلهم 
محمد بن رمزان الهاجري ألنه لم يطلب العلم عند العلماء ولم يتعلم وإمنا هو 
إنسان شيخ وقّدموه في احملافل وهو خالي من العلم، وكل هؤالء على شاكلته 
وكلهم يجتمعون على فساد املنهج، فهؤالء ُجهال ويتكلمون في قضايا كبيرة ال 

يتصدى لها إال العلماء اجلهابذة، فهؤالء دعاة إلى الضالل،.....«.)2)

في اليوتيوب بعنوان: »رد الشيخ فالح احلربي على املتعالم عبدالعزيز الريس«.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »رد الشيخ فالح احلربي على املتعاملني أحمد ومحمد باز مول وعبدالله   (2(

وخالد الظفيري«.
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11- حتذير الشيخ فالح احلربي من الشيخ أسامة عطايا العتيبي:

فلما سئل الشيخ فالح احلربي عن أسامة عطايا العتيبي، وهو أردني مقيم 
في املدينة املنورة، ومن أقرب املقّربني للشيخ ربيع املدخلي قال عنه:

»أسامة عطايا العتيبي رجٌل سفيه ال خير فيه، وهو ليس محمود السيرة، 
املدخلي  ربيع  للشيخ  ينحاز  ال  أن  نصحته  ملا  ثم  إل��ّي  يأتي  السابق  في  كان 
قاطعني، فهو رجل سفيه، وهو مع ربيع املدخلي في نشر اإلرجاء، وهو رجٌل 

ال خير فيه، وليس عنده ديانة!!«))).

12- حتذير الشيخ أحمد النجمي من الشيخ فالح احلربي:

فالح احلربي من كبار  الله - والشيخ  النجمي - رحمه  والشيخ أحمد 
بأس  بينهما ال  العالقة  السعودية، وكانت  العربية  اململكة  في  اجلامية  رموز 
بها، وكٌل يثني على اآلخر، إال أنه ملا وقع اخلالف بني الشيخ ربيع املدخلي 
والشيخ فالح احلربي، انحاز الشيخ أحمد النجمي ووقف في صف الشيخ 
حيث قال:  ربيع املدخلي، فقام بالطعن والتحذير من الشيخ فالح احلربي. 

»ال أنصح بأخذ العلم عنه..«.)2)

13- حتذير الشيخ محمد املدخلي من الشيخ عبداللطيف باشميل:

الشيخ محمد املدخلي من كبار اجلامية في املدينة املنورة، والشيخ عبداللطيف 
باشميل من كبار اجلامية في جدة، وكانت العالقة بينهما ال بأس بها، ولكن ملا 
وقع اخلالف بني ربيع املدخلي وعبداللطيف باشميل، وقف محمد املدخلي مع 

ربيع املدخلي، ضد عبداللطيف باشميل، وقام بالطعن والتحذير منه.

في اليوتيوب بعنوان: »رد الشيخ فالح احلربي على املتعالم املرجئ أسامة العتيبي«.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »حتذير العالمة أحمد النجمي من فالح احلربي«.  (2(



147اجلامية في امليزان

ومما قاله فيه:

»عبداللطيف جاهل، واجلاهل ال حيلة فيه، ألنك تتخاطب معه في الشرع 
والعقل وهو ليس لديه ال شرع وال عقل، وقدميًا قيل.

ـــــرشـــــٍد ــــــم م ــــــظ ـــــــرع أع ـــــــش ــة ال ــم ــي ــه ــب ـــه ال ـــب ـــش فـــــي ظـــلـــمـــة ال

ـــــو ول ـــــوه  ـــــف ـــــق ي والــــــعــــــقــــــل  كــــالــــبــــهــــيــــمــــة  لـــــكـــــنـــــا  اله 

تدِر  ولم  »جهلت  قيل:  وقدميًا  سفيه،  فهو  أكفف،  بهيمة  يا  لهذا  أقول  وأنا 
بأنك جاهل فمن لي مبن يدري بأنك ال تدري«))).

14- حتذير الدكتور أحمد بازمول من سالم الطويل:

أشهر  الذي هو من  الطويل  بالتحذير من سالم  بازمول  الدكتور أحمد  قام 
ثنائه على بعض شيوخ  وأبرز وأنشط شيوخ اجلامية في الكويت، وذلك بسبب 
جمعية إحياء التراث، وهذا ما لم يرِض الشيخ أحمد بازمول، فقام بالتحذير منه 

حيث قال:

»سالم الطويل رجل يزعم أنه سلفي وأنه من السلفيني، لكن في منهجه وفي 
كالمه وفي مقاالته وجدت أمورًا كثيرة توجب التحذير منه، ومن ذلك ثناؤه على 
بعض التراثيني، وأيضًا من أخطائه التي يجب أن يحذر منها أنه ال يرى اخلالف 
مع جمعية إحياء التراث اإلسالمي خالفًا عقديًا، بل يرى أنهم مخطئون وميكن 
أن نتعامل معهم وال يهجرون، وأيضًا من أخطاء سالم الطويل وهي أخطاء كثيرة 
وليست بالقليلة أنه شبه السلفيني بالتكفيرين، فكما أن التكفيريني يقولون جهاد 
جهاد جهاد، السلفيون يقولون سنة سنة سنة، وأيضًا يقول تكرار الكالم في عبد 

في اليوتيوب بعنوان: »الرد على األّفاك عبداللطيف باشميل حملمد املدخلي«.  (((
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الرحمن عبد اخلالق ما فيه أجر، ما الذي يضرك يا الطويل بكثرة الكالم في عبد 
الرحمن عبد اخلالق، ويقول أيضًا عن الشيخ محمد العنجري وهو من مشايخ 
الكويت: إن الشيخ محمد العنجري ال يفعل شيئًا، والردود ال تزيد في اإلميان، 
وهذه األمور كلها أو بعضها لو كانت في عصر اإلمام أحمد والله لبّدع الرجل، 
لكن أنا ما بّدعته، إمنا أنا حّذرت منه، إما أن يتوب إلى الله - عزوجل - من هذه 
الرجل، وهو  لهذا  اسمعوا  ونقول:  للناس  نفتي  منه، كيف  يحذر  وإما  األمور، 

يقول مثل هذه الضالالت«.)))

مقال  في  بازمول  أحمد  الدكتور  الشيخ  على  الطويل  سالم  الشيخ  رد  وقد 
بعنوان: »رسالة لم يحملها البريد إلى الشيخ محمد بازمول«، وهي موجودة في 
موقعه، دعا فيها الدكتور محمد بازمول أن يحكم بينه وبني أخيه أحمد بازمول، 

والشيخ محمد بازمول الشقيق األكبر للدكتور أحمد بازمول.

15- حتذير الشيخ سالم الطويل من الشيخ أحمد السبيعي:

املسائل  بعض  في  السبيعي  أحمد  والشيخ  الطويل  سالم  الشيخ  اختلف 
املمنهجة كما يسمونها، فوقع اجلفاء والبغضاء فيما بينهما كما هي عادة اجلامية 
عندما يختلفون مع بعضهم البعض، فقام الشيخ سالم الطويل  بالتحذير والطعن 

في الشيخ أحمد السبيعي حيث قال:

بالسلفيني  أنفسهم  يلقبون  الذين  اإلخ��وة  من  هو  السبيعي  أحمد  »الشيخ 
األقحاح أو بالسلفيني اخللص، ومن تكلم فيهم أو رد عليهم فهو طاعن بالسلفيني، 
بينما يسمحون ألنفسهم أن ينتقدوا العلماء الكبار كالشيخ ابن عثيمني، والشيخ 
عبد احملسن العباد، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح السحيمي، والشيخ 

في النت بعنوان: »حتذير الشيخ أحمد باز مول من سالم الطويل«.  (((
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فالح مندكار وغيرهم، بل ويرون أن هؤالء العلماء ال يفقهون واقع اجلماعات 
وال اجلمعيات وال األحزاب، وأنهم أفهم منهم وأولى باالتباع في هذا الباب كما 
صرح بذلك الدكتور أحمد بازمول، واجلدير بالذكر أيها اإلخوة أنني عن نفسي 
ال أعرف ألحمد السبيعي دراسة منهجه عن املشايخ والعلماء، ولم يتخرج عن 
جامعة أكادميية، وأما ما يكرره بقوله: شيخنا فالن، وشيخنا فالن، فال يعني ذلك 

أنه قرأ عليهم وال رسالة واحدة صغيرة في علم من العلوم...«.)))

16- حتذير الدكتور فواز العوضي من الشيخ سالم الطويل:

وقع خالف بني الدكتور فواز العوضي وهو من شيوخ اجلامية في الكويت، 
الدكتور  فقام  واملنهجيه،  العقدية  املسائل  بعض  في  الطويل  سالم  الشيخ  مع 
بعنوان:  رسالة  في  الطويل  سالم  الشيخ  في  والطعن  بالتحذير  العوضي  فواز 
»التنبيهات على ما في كالم سالم الطويل من التحريفات« وتقع في 30 صفحة، 
الطويل: »ومما  الشيخ سالم  قال قاصدًا  ثم  واملبتدعة،  البدع  بالتحذير من  بدأها 
نَّة وتكّلم بلسانهم، وانتشر صيته  يجب التحذيرمنه، هو من لبس لباس أهل السُّ
نَّة والبدعة،  نَّة، وهو في حقيقة أمره قد جمع بني السُّ بني الناس أنه داعي إلى السُّ

وخلط احلق بالباطل..«.

الرد على سالم الطويل الذي قد سار  ثم قال: »املقصود من هذه الورقات 
لرؤوس  مدحه  منها:  التي  الباطلة  وتقعيداته  قواعده  في  وأتباعه  احللبي  مسار 
جمعية التراث وذمه لها من جانب آخر...«، فقام الشيخ سالم الطويل بالرد عليه 

في مقال بعنوان: »رسالة لم يحملها البريد إلى الدكتور فواز العوضي«.

مقال بعنوان: »رسالة لم يحملها البريد إلى الشيخ أحمد السبيعي« موجودة في موقعه.  (((
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17- حتذير الدكتور خالد ضحوي الظفيري من الشيخ سالم الطويل:

والدكتور خالد ضحوي الظفيري من أبرز شيوخ اجلامية في الكويت، ومن 
ربيع  الشيخ  موقع  على  املشرف  وهو  املدخلي،  ربيع  الشيخ  إلى  الناس  أقرب 

املدخلي اإللكتروني، واملشرف على جمع كتب ورسائل الشيخ ربيع املدخلي.

والدكتور خالد ضحوي الظفيري يحّذر في مجالسه اخلاصة من الشيخ سالم 
الطويل، وقد وصل كالمه هذا وحتذيره إلى الشيخ سالم الطويل، فكتب مقااًل 
وهي موجودة  الدكتور خالد ضحوي«،  البريد إلى  بعنوان: »رسالة لم يحملها 
في موقعه، يقول فيها: »الدكتور خالد ضحوي الظفيري، السالم عليك ورحمة 
عرضي  في  الكالم  عنك  اشتهر  األخيرة  الفترة  في  الكرمي:  أخي  وبركاته،  الله 

والتحذير مني حتى كاد األمر أن يتواتر عنك في ذلك...«.

ثم قال: »فإن كان كالمي ليس صحيحًا فأريني شجاعتك وقل ال أقبل 
تلتزم الصمت ظاهرًا، وتتكلم في مجالسك  يقال فيك، لكنك لألسف  ما 
اكتفيت  ذكري  جاء  وكلما  صفراء،  ابتسامة  تبسمت  رأيتني  وإذا  اخلاصة، 
والتحذير  بالطعن  السفهاء  تالميذك  ينطلق  ثم  العبارة،  عن  تغني  بإشارة 
الطويل؟  سالم  في  بالكالم  سبقكم  من  لبعضهم  قيل  حتى  مني،  والتنفير 

قالوا: شيخنا خالد بن ضحوي!!«.

18- حتذير الشيخ محمد العنجري من الشيخ سالم الطويل:

الشيخ محمد العنجري من شيوخ اجلامية في الكويت، وهو من األصدقاء 
قال عنه: معرفتي  الطويل  الشيخ سالم  أن  الطويل، حتى  للشيخ سالم  القدامى 
بالشيخ محمد العنجري امتدت ألكثر من ربع قرن، إال أن هذه العالقة والصداقة 
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بعض  في  الطويل  الشيخ  مع  العنجري  الشيخ  خالف  بسبب  انتهت  الطويلة 
املسائل املنهجية، والتي من أبرزها: مدحه لبعض املنتسبني جلمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، وهذا ما لم يرِض الشيخ محمد العنجري، فقام بالتحذير منه، ومن 
منهجه، ووصفه باملجهول والنكرة، وقد رد عليه الشيخ سالم الطويل في مقال 
بعنوان: »الرد اجلريء على األخ محمد عثمان العنجري«، ومقال آخر بعنوان: 

»الله يهديك يا بو عثمان« وكالهما موجود في موقعه في النت.

حيث قال فيه:

وبينه  بيني  معرفة  بعد  النكرة  املجهول  عني  يقول  العنجري  محمد  »األخ 
جتاوزت ربع قرن...«.

قلت: هذه هي أخالق اجلامية بعد صداقة ومعرفة جتاوزت ربع قرن يقوم كل 
منهما بالطعن والتحذير من اآلخر وال حول وال قوة إال بالله.

19- حتذير الدكتور محمد سعيد رسالن من هشام البيلي:

والدكتور محمد سعيد رسالن والشيخ هشام البيلي من شيوخ اجلامية في 
مصر، إال أنه وكما هي عادة اجلامية مع بعضهم البعض فقد صدرت من هشام 
رسالن  سعيد  محمد  الدكتور  ترِض  لم  التي  واألق��وال  العبارات  بعض  البيلي 
نَّة عند أتباعه، والذي يعتبر شيخ شيوخ اجلامية في مصر، كقوله:  امللقب بأسد السُّ
تبديع يحيى احلجوري،  املرجئة، وامتناعه عن  األلباني وافق  العالمة  الشيخ  إن 
مما جعل الدكتور محمد سعيد رسالن يحّذر منه، ويطعن فيه وفي علمه، حيث 
قال: »هشام البيلي منحرف ضال وجاهل متعالم، ومتشبع مبا لم يعط، ومنحط 

اخلالل، وصاحب خياالت وحماقات وزائغ...«.)))

في محاضرة بعنوان: »براءة وصراحة« موجودة في موقع الشيخ محمد رسالن.  (((
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واتهمه  محمد سعيد رسالن  الدكتور  بالرد على  البيلي  الشيخ هشام  وقام 
باآلخرين،  والسخرية  واالستهزاء  العبارة،  وُفحش  اخُللق  وس��وء  بالكذب 
البيلي على  اليوتيوب بعنوان: »رد هشام  واحتقارهم في محاضرة موجودة في 

محمد سعيد رسالن«.

واحتقار  وطعن  وشتم  سب  أخالقهم،  هي  وهذه  اجلامية  هم  هؤالء  قلت: 
لبعضهم البعض عند اخلالف، هذه هي أخالق كبارهم وشيوخهم، أما تالميذهم 
ث وال حرج من سوء اخُللق وُفحش القول، والكذب والتجني  وصغارهم فحدِّ

واالفتراء على الغير، وصدق من قال »فاقد الشيء ال يعطيه«.

فكيف  العبارة،  اخُللق وُفحش  بسوء  يتصفون  كبارهم وشيوخهم  كان  فإذا 
يرّبون تالميذهم وصغارهم.
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املبحث السابع
أقوال أهل العلم في اجلامية

الشباب  بني  الفاسد  منهجها  بنشر  وقامت  اجلامية،  جماعة  ظهرت  بعدما 
نَّة واجلماعة،  وعامة الناس، القائم على الطعن في العلماء والدعاة من أهل السُّ
حتت  الناس،  عامة  بني  ونشرها  وجمعها  وسقطاتهم،  وهفواتهم  زالتهم  وتتبع 

مسّمى اجلرح والتعديل، والدفاع عن العقيدة السلفّية.

تنّبه لهذه اجلماعة املنحرفة الضالة، جملة من أهل العلم، فصدعوا بانحراف 
وضالل هذه اجلماعة، وحّرمت ما تقوم به من الطعن في العلماء والدعاة من أهل 
نَّة واجلماعة املشهود لهم باخلير والصالح والتقوى وسالمة العقيدة واملنهج. السُّ

وأن هذا املنهج املنحرف القائم على الطعن في العلماء والدعاة، وتتبع زالتهم 
وهفواتهم ليس من منهج السلف الصالح، فالعلماء ورثة األنبياء، والطعن بهم 

من كبائر الذنوب.

قال اإلمام أحمد بن األذرعي:

»الوقيعة في أهل العلم والسيما أكابرهم من كبائر الذنوب«.)))

وإن هؤالء الطاعنون عرضة حلرب الله تعالى، القائل في احلديث القدسي: 
»من عادى لي وليًا، فقد آذنته باحلرب«)2).

»الرد الوافر على من زعم أن من سّمى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر«، ابن ناصر الدين الدمشقي   (((
ص197.

رواه البخاري.  (2(
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روا منهم ومن منهجهم: ومن هؤالء العلماء الذين حذَّ

1- الشيخ عبد الله بن جبرين، رحمه الله:

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين عن اجلامية، فقال:

والذين  خالفهم،  من  على  املتشددين  من  أنهم  عليهم  يغلُب  قوٌم  »اجلامية 
يحسدون كل من ظهر وكان له شهرة، فيدخلون عليهم، ويصدق عليهم احلسد، 
ويتتبعون  ويعيبونهم  العلماء،  من  برز  من  كل  ينتقصون  صاروا  ذلك  فألجل 
إلى أول من أظهر  بينهم، ونسبتهم  فيما  عثراتهم، ويسكتون عن عثرات بعض 

ذلك وهو محمد أمان اجلامي، وقد توفي وأمره إلى الله تعالى«.)))

2- الشيخ عبد الله املطلق، حفظه الله:

سئل الشيخ عبد الله املطلق عن اجلامية في أحد البرامج التلفزيونية فقال:

»اجلامية لفٌظ ُأطلق على فرقة من السلفية، وهذه الفرقة خرجت في وقٍت 
من األوقات، واتبعت الشيخ محمد أمان اجلامي - الله يجعله في اجلنة ويغفر 
له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويتجاوز عنا وعنه - حيُث ُعرف عنها التشدد 
مع إخوانهم السلفيني، وهذه من األشياء التي نتألم منها، كون رماحنا اآلن نحن 
السلفيني ترجع في صدور إخواننا والله هذه مصيبة. فمثاًل في وقٍت من األوقات 
ثم اآلن  بن جبرين،  الله  أبو زيد، والشيخ عبد  بكر  الشيخ  بنادقهم على  نصبوا 

نصبوها على الشيخ سعد البريك، وعلى بعض اإلخوة.

والله إننا نتألم مما يحصل، فالواقع اآلن مثل الذي يرى أبناءه يتقاتلون، ماذا 
يفعل، يرى أحد أبنائه يضرب اآلخر، هل يسعده ذلك!!  

)))  في اليوتيوب بعنوان »عبد الله بن جبرين واجلامية«.
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يا أخي ما أحوجنا إلى أن نتصافى وتتصافى قلوبنا، فأنت اآلن إذا نظرت إلى 
أعدائنا، أعداء السلفية وجدتهم كثيرًا جدًا، ويناصبونهم العداء، ونحن ال نريد 

أن نظهر العداوة ألعدائنا.

فنحُن دعاة عقيدة دعاة سالم دعاة محبة نحب اخلير للناس، يكفينا حديث 
النبي | الذي في البخاري والذي يحكي فيه نبيًا من األنبياء يضربه قومه وميسح 

الدم ويقول: »رب اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون«.

انظر إلى مثلنا األعلى في السلفية الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد 
دعونا  اآلن  الثالثة  هؤالء  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  والشيخ  العثيمني،  صالح  بن 
وال  ويحترمونهم،  ويقدرونهم  كلهم  الناس  يحبون  فهم  أعلى،  مثاًل  نضعهم 
فأنا  ويسددونهم،  السلفيني  جميع  يحبون  بل  السلفيني،  من  أحدًا  آذوا  عمرهم 
لم أقل يسكتون عن أخطائهم، ال بل يسددونهم وينصحونهم ويشيرون عليهم، 

ويقّربون من حاول أن يبتعد منهم.

علمية  قيادة  عندنا  اآلن  لله  احلمُد  املنوال،  هذا  على  نكون  أن  نريد  نحن 
حكيمة، سماحة املفتي، ليس هؤالء اإلخوة والذين هم قليٌل بإذن الله، لكنهم 

مزعجون، نقول لهم: دعونا صفًا واحدًا خلف قائد السلفية اآلن وهو املفتي.

فلتكن قلوبنا صافية، ونصلح ما بيننا وبني بعض حتى وإن وجد عندنا أخطاء 
نصلح ما بيننا وبني بعض.

الله عليه وهو من علماء السلف في هذا  ويؤثر عن الشيخ األلباني رحمة 
العصر بال شك أنه قال: »أصيب املسلمون في عقيدتهم، وأصيب السلفيون في 

أخالقهم«.
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وذلك ألنه رأى فرقة عندهم شده وتنفير، فقال هذه الكلمة املشهورة التي 
لها نصيب من الصحة، وإال قيادة السلفيني في عصرنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، 
السلفية  العقيدة  يجمعون  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  والشيخ  عثيمني،  ابن  والشيخ 
واخُللق احلسن  واحلمُد لله هذا عندنا في السعودية. وإال يوجد مشايخ في جميع 

الدول اإلسالمية يجمعون العقيدة السلفية واخُللق احلسن.

ثم ما معنى السلفية، السلفية تعني الرجوع إلى معتقد السلف، الذين أثنى 
عليهم النبي | بقوله: »خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«.

هذه هي العقيدة السلفية، الرجوع إلى عقيدة السلف، وأبشرك فهي موجودة 
اآلن وضاربة بأطنابها في اليمن واجلزائر ومصر واألردن وسوريا وفي كل مكان.

نحن  عقيدة،  ونشر  وخير  سلم  دعاة  فنحُن  مزعجة،  سلفية  نريد  ال  ونحُن 
بلغ  كما  نبّلغها  أن  نريد  صادقة،  سلفّية  عقيدة  نحمل  نحن  لألمة،  خيرًا  نحمل 

النبي | الذي أنزل عليه: }وما أرسلناك إال رحمًة للعاملني{.

ال نريد أن نكون ُدعاة شقاق ودعاة مشاكل، ال نريد أن ترجع سهامنا إلى 
صدورنا، وصدور إخواننا. فبعض هؤالء اجلامية إذا جلسوا مجلسًا جتد نصف 
من  على  ُيثنون  ويعدلون،  يجرحون  والتعديل  اجلرح  في  املجلس  في  املسائل 

يشاؤون ويجرحون من يشاؤون.

ولكن نرجو أن ميسح الله عن قلوبهم هذه األشياء، ونرجو أن نكون وإياهم 
ٱ   تعالى في سورة احلجر: }  قال  الفيء،  الله من مستحقي  ممن ذكرهم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  { )احلشر(.
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هذا الذي نتمنى ألنفسنا وإلخواننا، والشيطان مهمته التحريش، فلقد قال 
النبي |: »إن الشيطان أيس أن يعبده املصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش 

بينهم«، أشغل بعضهم في بعض وهذه مشكلة. )))

3- الشيخ احملّدث، سليمان العلوان:

قال الشيخ احملّدث سليمان العلوان:

على  والغلظة  الشّدة  يحملون  فهم  شيء،  في  السلف  من  ليسوا  »اجلامية 
حجر،  اب��ن  إل��ى  الطعن  بهم  ووص��ل  ال��دي��ن،  أع��داء  على  والرحمة  العلماء، 
والنووي، والعز بن عبد السالم، ويلقبونهم بألفاظ نستقبح ذكرها في هذا املقام، 

وفي احلقيقة هم في باب اإلميان جهمية«. )2)

4- الدكتور محمد موسى الشريف:

والتي  السادسة  احللقة  في  تونس«،  في  »أيامي  برنامجه:  خالل  من  وذلك 
بعنوان: »الفئة الضالة اجلامية«.

حيث قال:

»املداخلة اجلامية هؤالء فئة ضالة، وعندنا هيئة كبار العلماء من املشايخ، 
املسلمني  أكثر  أتعبوا  بل  جدًا،  جدًا  باملشرق  أتعبونا  وهؤالء  بتضليلهم،  أفتوا 
ما  ضالة،  وبتصورات  ضالة  بفتاوى  جدًا  جدًا  أتعبوهم  اإلس��الم.  بالد  في 
أو  فّسقوه  أو  إال وبّدعوه  مثقفًا إسالميًا وال مفكرًا  داعيًة وال  تركوا عاملًا وال 
ما  إليهم، ويفسدون  للناس ويسيئون  بالله، يعقدون احملاكمات  كّفروه أعوذ 

في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ عبد الله املطلق، اجلامية قلة لكنهم مزعجون«.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »سليمان العلوان، اجلامية«.  (2(
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بني الناس وبني علمائهم، فئة ضالة، نسأل الله أن تعود إلى الرشد، ويلهمها 
رشدها وتعود إلينا من جديد.

5- الشيخ الدكتور طارق الطواري:

وقد كتب فيهم مقااًل بعنوان: »من هم جماعة املدينة.. املتطرفون اجلدد«، ونشر 
في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ 2004/3/19م، وهذا نص املقال:

سألني كثير من العقالء عن جماعة مسخ غير واضحة املعالم مجهولة املنبت 
غير معروفة اجلذور ظهرت فجأة بعد حترير الكويت عام 1991م، في الكويت 
واخلليج واجلزائر تسّمي نفسها بجماعة املدينة، نسبة للمدينة املنورة، طهرها الله 

منهم، أو املداخلة، أو اجلامية.

وفجأة انتشرت هذه املجاميع وبدأت تنادي ببعض اآلراء النشاز، على 
رأسها محاربة اجلهاد، وعدم التفريق بني مكانة اجلهاد في اإلسالم والتطبيق 
اخلاطئ، وعدم إنكار املنكر، بل البد من استئذان احلاكم في ذلك، وال ُينصح 
استبدل  شريعة  وأي  حكم  قانون  بأي  حاكم  كل  وأن  سرًا،  إال  املسؤولون 
فهو ولي أمر يقوم مقام الرسول | له السمع والطاعة ال أنه حاكم متغلب، 
وإمنا ألنه ولي أمر له بيعة شرعية، وباركوا تدمير دولة طالبان، وفرحوا بقتل 
يظهر  حتى  للمحتل  الدفع  جهاد  وحرموا  الشيشان،  في  املسلمني  وترويع 
واحلكومات  األنظمة  عند  املسلم  الشباب  ببقايا  بالوشاية  وسعوا  اإلم��ام، 
مسوح  ولبسوا  اإلميان،  وأظهروا  دينهم،  الناس  على  ولّبسوا  بهم،  لإليقاع 
اإلجابة  فتحتمت  والله،  كذبوا  وقد  الصالح،  للسلف  واالنتساب  العبادة 

ووجب البيان واإليضاح.
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ومع استقرائي لتاريخ اجلامية املداخلة ومعرفتي ببعض املرضى منهم وقفت 
على حقائق كان البد من إظهارها لألمة في ظل اختالط األوراق، وظهور شيوخ 

القراطيس أال وهي:

أواًل: غياب القدوات في حياة اجلامية املداخلة، ومن ثم أدى إلى غياب 
وهذه  وسلوكهم،  عقولهم  في  أثر  مما  السلوكية،  األخالقية  احلقيقية  التربية 
قدوة  لها هد ف وال  ليس  هائمة  تدرس عن مجاميع مريضة  أن  ظاهرة البد 
يفتي،  وكلهم  وعلماء،  مشايخ  وكلهم  بعض،  مصاف  وفي  أقرانًا  جعلهم  مما 

وكلهم أحمد بن حنبل.

ولقد اجتهدت أن ألتمس لهم قدوة ولو في السن، فوجدت كبارهم أسفه 
وشهادات  أوراق  إال  هي  فما  األعلم  هم  قدواتهم  لعل  فقلت:  صغارهم،  من 

تنبئك عن فساد علمي وجهل مركب.

فقلت: لعل قدواتهم األدين واألتقى، فأجهدت نفسي وسبقت حسن الظن 
وغلبت الصفا على الكدر فلم أر فيهم من يوصف بالديانة احلّقة.

إنهم شتات مفرق جمعه النظام، وأسدى عليهم ستاره، فال جتمعهم سوى 
قضية تصنيف الناس وتفسيقهم وتبديعهم، بل أدق من ذلك أن الذي يربطهم هو 
شعورهم بالنبذ والطرد من املجتمع والكراهية املطلقة لكل الناس، فمتى ما وجد 
املرء في نفسه بغضاء وكراهية ألمته، وتاق له أن يشتم علماءها، وينكس رايتها، 

فليلحق باجلامية املداخلة.

اجلامية  بروز ظاهرة  األثر في  أكبر  له  القدوات  أن غياب  تنبئك  األيام  وإن 
بالعلماء،  يتمّسحون  فإنهم  النقص،  هذا  وعالج  اخللل  هذا  ولسد  املداخلة، 
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ويتبّركون بأسمائهم ظاهرًا، ويلعنونهم ويسبونهم باطنًا، ويختارون من آرائهم 
ما يناسب شهواتهم.

اإلشارة،  ووقاحة  العبارة،  وغلظ  اإلخ��وة،  وجفاء  اخُللق،  سوء  ثانيًا: 
وقسوة القلب، وتّلون اجللد، ولعنة الطبائع، واتساع الذمة، واجلنب واخلوف 
أثر  كله  وهذا  املواجهة،  من  والهرب  املسؤولية،  من  والتمّلص  امللّمة،  عند 
طبيعي من آثار فقدان التربية، فكيف وأنى يرجتى من جزار حلوم، وسقيم في 
مستشفى، وصاحب شيشة، ومدمن مخدرات، وقاطع طريق، وسارق أموال، 
وجندي يحتذي، ونعال تلبس، ودابة تركب، وشاذ أخالقيًا، وسارق فكريًا، 

وحيوان ناطق.

من أين يرجتى من هؤالء أن حتسن أخالقهم، وترتقي معارفهم، ويكونوا قدوة 
للناس، وماضيهم األسود ينبئك عن سواد قلوبهم وعمي أبصارهم، وبصائرهم.

يسلمون ألن  فال  إخوانهم،  الذين يصّدون عن  ليتبرأ من هؤالء  الواقع  إن 
الناس عندهم مبتدعة.

واملجالس تنبئك عن انشغالهم في تصنيف إخوانهم، فلم يسلم منهم أحد، 
حتى أنفسهم لم يسلموا من أنفسهم.

فما تركوا عاملًا، وال شيخًا، وال إمامًا، وال جماعة، وال فرقة، إال ملزوها، ولم 
يسلم منهم إال ولي األمر حتى تسلم لهم رواتبهم وعطاياهم.

إال  به  يفاخرون  من  عندهم  فليس  علمهم،  وقّلة  الشرعية  ضحالتهم  ثالثًا: 
ميت هالك أعمى البصيرة، وعجوز طاردته لعنة السلطان من املدينة إلى مكة، 

ثم جيزان.
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باألغاليط  رسائلهم  شحنت  وقد  املفتون،  العلماء  املنّظرون  هم  إنهم 
فيوم  قدرهم،  من  والتنقص  السابقني  العلماء  على  واجل��رأة  واألك��اذي��ب 
في  وم��رة  البيهقي،  في  وم��رة  النووي،  في  وم��رة  حجر،  ابن  في  يتكلمون 
القاضي عياض، وهكذا، وقد شحنوا أشرطتهم باألقوال املبتورة، واحلكايات 
محملها،  غير  على  النصوص  وحمل  املغلوطة،  والنقول  امللفقة،  املكذوبة 
التي  العلمية  األمانة  فقدوا  إنهم  يشتهون،  ما  على  العلماء  مرادات  وإنزال 

طاملا دندنوا حولها.

املداخلة  اجلامية  قّدمه  الذي  ما  عليكم  بالله  شيئًا،  لألمة  يقّدموا  لم  رابعًا: 
ألمتنا أي صرح شيدوه، أي علم أظهروه، أي ضال هدوه، أي خير قّدموه؟

واألموات  منهم  األحياء  بشيوخهم  املداخلة  اجلامية  قّدمه  ما  مجموع  إن 
في  ينتهي  ال  وك��الم  وتفريق  هدم  هو  إمنا  والشتات  منهم  املجتمع  وبشبابهم 
تصنيف الناس والعلماء وردود مريضة عقيمة كتبت بالقيح والصديد ملطخ بدم 

فاسد لتفريق األمة.

إن مجمل ما قّدموه لألمة هو التجسس عليها، وضرب بعضها ببعض، أليس 
اجلامية املداخلة هم الذين قّدموا تقريرًا مفصاًل عن الصحوة اإلسالمية وخطرها 
على األمة، قّدموه ملؤمتر وزراء الداخلية العرب ملكافحة اإلرهاب »ومنلك نسخًا 

من ذلك«.

أنحاء  كل  في  اإلسالمية  التسجيالت  من  كثير  بّلغوا عن  الذين  أليسوا هم 
أنها  واحلق  اإلره��اب،  تنشر  أنها  بحجة  فيها  ما  ومصادرة  إغالقها  ليتم  العالم 

تخالف آراءهم وتفضح رؤساءهم من األمريكان واإلجنليز.
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أليسوا هم الذين بّلغوا عن مئات الطلبة ليتم فصلهم من الدراسة أو الوظيفة 
وهم في أوج تفوقهم وتقدمهم سواء في الدراسات العليا أو اجلامعية.

حلهم  في  أخبارهم  لنقل  الشباب  بني  جواسيس  عملوا  الذي  هم  أليسوا 
وترحالهم وجلوسهم وقعودهم.

أبي دؤاد  ابن  اختبر  بفتنة ولي األمر، كما  الناس  اختبروا  الذين  أليسوا هم 
الناس بفتنة خلق القرآن أيام املأمون.

أليسوا هم الذين صّوروا للنظام أن هذه الصحوة املباركة أخطبوط سيبتلع 
النظام، وألصقوا بها تهمًا وزّوروا عليها، وافتروا حتى يزج بعلماء األمة بالسجون، 

ثم هم لم يقوموا باإلصالح مكانهم ألنهم ال ميلكون وال يقدرون على ذلك.

بل  أهلهم  بني  حتى  وال  الناس  بني  لهم  قبول  أي  اجلامية  ال ميلك  خامسًا: 
كل  الشيوعية  الدول  في  كاجلواسيس  وهم  متنافرة  فقلوبهم  بعضهم  بني  حتى 

منهم يخاف من اآلخر أن يشي به أو يتكلم عنه.

تقّمص  م��ارس��وا  واإلض���الل،  التدليس  ف��ي  وإم��ع��ان��ًا  القبول  ع��ن  وبحثًا 
الشخصيات، فترى شيخهم األعجمي »وال طعن في األنساب«، يتقّمص لباس 
جند ولهجتهم ولكنتهم، ليكسب ودهم، وتراه ينسب نفسه لعلماء جند، وهم منه 
براء، إمعانًا في حل عقدة النقص، وأي فضل تتحّصل عليه في تغيير اسمك، أو 

نسبك، وحلوقك بغير قومك وأسالفك.

سادسًا: التناقض الصارخ في حياتهم بني النظرية والتطبيق، ففي الوقت الذي 
يتكلمون فيه عن ولي األمر يعصونه متى ما احتاجوا، أو غابت أعني الرقابة عنهم، 
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وفي أوقات حسب مزاجهم وأهوائهم، وفي الوقت الذي يتكلمون عن إخوانهم 
من باقي اجلماعات، ويشنعون عليهم، يجاورهم في مدينة رسول الله | مئات 
من املتصوفة والعلوية، بل والرافضة، وال يجرؤون أن يتكلموا عليهم، وفي الوقت 

الذي يفّسقون فيه األمة يرمتون هم في أحضان الفّساق ممن يعملون حلسابهم.

وفي الوقت الذي يتكّلمون فيه عن األمانة، يسرقون أموال الناس، ويجحدون 
العارية، وال يرجعون الدين.

املسلمني،  أعراض  وصيانة  الدين  عن  فيه  يتكلمون  الذي  الوقت  وفي 
بالدعوة  بل  بصمتهم،  ذلك  ويباركون  املسلمني،  مذابح  على  يتفرجون  هم 

للتخلي عنهم.

سابعًا: ولي األمر، لقد أكثر اجلامية املداخلة الكالم عن ولي األمر، وأنا على 
يقني أنهم يفاخرون في هذه القضية، ألن ظهورهم بعد لم جتلد وتسخن عليهم 
ستارًا  األمر  ولي  يتخذون  فهم  هذا  ومع  املعتقالت،  لهم  تفتح  ولم  احلديدة، 

لتطويع الناس أو إرهابهم.)))

6- حتذير علماء ودعاة الكويت من اجلامية:

وذلك في بيان ُنشر في جميع الصحف الكويتية، بتاريخ 29/)/2013م، 
وفيه حتذير من هذه اجلماعة املنحرفة، وأنهم ال ميثلون منهج السلف الصالح، 
نص  وهذا  الله،  إلى  الدعوة  في  نَّة  والسُّ الكتاب  هدي  عن  خارجون  وأنهم 

البيان:

املقال موجود في النت بعنوان: »جماعة املدينة املتطرفون اجلدد« للشيخ طارق الطواري .   (((



اجلامية في امليزان 166

»احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 - 1411ه���  عام  حوالي  ظهرت  فرقة  املدخلية  أو  اجلامية  فإن  وبعد:  أجمعني 
املنورة على يد الشيخ محمد أمان اجلامي الهرري احلبشي،  املدينة  1990م في 
والشيخ ربيع بن هادي املدخلي، واألول مختص في العقيدة، والثاني مختص 
في احلديث، وقد أثنى عليهما العلماء بادئ األمر منهم سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز، والشيخ صالح الفوزان، قبل أن يروجوا لفكرهم القائم على عدة مبادئ 
جفوة  أورث  الذي  وهذا  الكبار،  للعلماء  التجريح  مبدأ  بخاصة  ومنها  خاطئة، 
أشد  فبالغوا  تالمذتهم  باجلرح  مبنهجهم  وتأثر  العلم..  أهل  من  وأقرانهم  بينهم 
املبالغة، وجعلوا من التجريح لكبار العلماء منهجًا، وهذا الذي من أجله صدرت 

األحكام والبيانات والفتاوى في التحذير منهم.

جتريح العلماء والدعاة:

الذي ينظر في الدعوات والفرق واجلماعات واألحزاب التي ظهرت على 
مدار التاريخ اإلسالمي ال يجد فرقة مثل هذه الفرقة اخلطرة، فرقة تخصصت 
في جتريح العلماء واجلماعات واألحزاب في كل بلد مهما كانت مكانة هؤالء 
أشد  وخطورتهم  نَّة،  السُّ أهل  من  كانوا  ولو  واألح��زاب  واجلماعات  العلماء 
وتوحيد  صفوفها،  وحدة  إلى  األمة  فيه  حتتاج  الذي  العصر  هذا  في  تكون  ما 
هذا  في  والدعاة.  الدعوة  خصوم  وجه  في  جماعاتها  بني  والتقارب  كلمتها، 
الوقت احلرج ظهرت هذه الفرقة وجعلت هّمها من حيث الواقع جتريح علماء 
الفقه والدعوة من السلف واإلخوان وغيرهم. يجمعون تسجيالت ومقاالت 
وخطب الفقهاء والدعاة، ثم يبدأون بالنقد اجلارح، ويحملون عباراتهم ما ال 
حتتمل، ويحملونها على أسوأ احملامل اجلارحة، ويستخدمون عبارات نابية غير 
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معهودة بني العلماء وال بني طلبة العلم، ويتدّرجون في التجريح، يبدأون بتبديع 
الفقهاء والدعاة واجلماعات، ثم تفسيقهم، ثم وصفهم باخلوارج، ثم إخراجهم 

نَّة واجلماعة. من أهل السُّ

والعجيب أن املغاالة في حربهم على اجلماعات جعلتهم يقفون ضد كل 
ما تراه اجلماعات حقًا وواجبًا شرعيًا، فالتغييرات في العالم اإلسالمي سواء 
على  خروج  ألنها  عندهم؛  باطلة  كلها  اليمن  أو  مصر  أو  تونس  أو  ليبيا  في 
احلاكم، وما زالوا يقولون إن القذافي كان ولي أمر وما كان من اجلائز شرعًا 
الكفر  أظهر  القذافي  أن  آثمون. رغم  عليه  الذين خرجوا  وأن  عليه،  اخلروج 
نَّة، وحّرف في كتاب الله. وقد وجدت القوة الشعبّية التي  البواح، فرفض السُّ

ميكنها إزاحته وأزاحته فعاًل.

حربهم  في  أفغانستان  في  سواء  اجلهادية  احلركات  من  غريبة  ومواقفهم 
االلتحاق  يزمع  من  كل  عزائم  يوهنون  املجاهدين،  يثبطون  كانوا  الروس  ضد 
في  موقفهم  حتى  غزة،  في  وخاصة  فلسطني،  في  موقفهم  وهذا  باملجاهدين، 
قتل  جواز  عدم  في  صريح  كالم  عنه  صدر  بعضهم  بل  واضحًا،  ليس  سوريا 
عسكر النظام البعثي، وهذا غاية اجلهل باحلكم الشرعي ملن يقاتل في صف نظام 

البعث الكافر ويكون ردءًا له.

اجلامية وعقيدة اإلرجاء:

هذا املنهج املغالي جعل العلماء املعاصرين يطلقون عليهم وصف املرجئة. 
احلاكم  دام  فما  اإلميان«،  مسّمى  من  العمل  »يخرجون  تاريخية،  فرقة  واملرجئة 
يعلن أنه مسلم، فال يضيره وال يعيبه وال يؤثر في إسالمه وإميانه ما يقوم به من 
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عمل كفري إجرامي، فالوصف باملرجئة وصف مطابق ملواقفهم والعبرة بالواقع 
وإن نفوا عن أنفسهم هذا الوصف.

وهم اليوم يحملون لواء التشويش والتخوين والتجهيل والطعن في النيات 
في أي جتمع إسالمي، سواء أكان للسلف أو اإلخوان أو غيرهما، ويتفانون في 
منع أي تقارب بني اجلماعات اإلسالمية خاصة في مصر أو غيرها. فمشروعهم 
تفكيك األمة بالطعن في علمائها والطعن باجلماعات أيًا كان منهجها. وهذا هو 

مكمن خطورتهم على املجتمعات اإلسالمية وتوّحدها.

هذا.. وإن املقصود مما تقّدم ذكره، حتذير الشباب من فرقة اجلامية املدخلية، 
وأن ترقبهم وزارة األوقاف وحتفظ املنابر منهم، وجتّنب الشباب خاصة واملصلني 
في مساجد الكويت عامة فتنتهم، كما أن اإلعالم من صحافة وإذاعة وفضائيات 
عليهم صيانة وحفظ شبابنا منهم، فخطرهم على مجتمعنا عظيم إن انتشر فكرهم 
هذا بني الشباب، وتركناهم يبثون سمومهم من غير رقيب عليهم وال حسيب، 
ونخشى أن التهاون معهم سيلد لنا غلمانًا أشأم منهم، وأشد غلوًا يفّرقون كلمة 

نَّة، بل يفّرقون بني املجتمع بأسره. أهل السُّ

أي  عن  املعروف  اإلسالمية  للجماعات  ينتسبون  من  بعض  أن  ولألسف   
منهم االلتزام باألدب مع العلماء، بدأوا ينتهجون مسلكهم في التجريح للفقهاء 

والدعاة، فهؤالء منهم وإن نفوا عن أنفسهم ذلك.

ولنعرف صدق خطورتهم نلحظ بدء انتشارهم وإشاعة بذاءة لسانهم فعاًل 
في بعض أجهزة اإلعالم في الكويت في بعض اجلرائد اليومية وبعض الفضائيات 
نال جتريحهم  تبنت نشر فكرهم وبخاصة جتريحهم للعلماء والدعاة حتى  التي 
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كبار املشايخ سواء من السلف أو اإلخوان أو غيرهم، ولم يراعوا سابقتهم في 
الدعوة، فتكلموا فيهم بأسلوب التجريح، وبعبارات بذيئة ال يليق التفّوه بها جتاه 

هؤالء العلماء والدعاة.

هذه  من  العلماء  حتذير  على  اطلعوا  أن  بعد  الكويت  علماء  وإن  ه��ذا.. 
الفرقة »اجلامية أو املدخلية« وبخاصة من علماء اململكة ومنهم سماحة الشيخ 
عبدالعزيز ابن باز، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله الغديان، والشيخ 
أبو  الله  بكر عبد  والشيخ  بن جبرين،  الله  والشيخ عبد  األلباني،  الدين  ناصر 
أهل  من  وغيرهم  املطلق،  الله  عبد  والشيخ  العباد،  عبداحملسن  والشيخ  زيد، 

العلم كثير.

وبناء على أقوالهم وفتاويهم املبّينة انحراف هذه الفرقة وخطرها، فإن علماء 
الكويت فقهاء ودعاة، يحّذرون من هذه الفرقة املسماة اجلامية واملدخلية، وأنهم 
ال ميثلون منهج السلف الصحيح، بل هم خارجون عن هدي كتاب الله وسنة نبيه 

| في الدعوة إلى الله وحفظ مقام العلماء وكرامتهم.

وكما حّذر منهم علماء اململكة، فإن علماء الكويت التالية أسماؤهم - ممن 
متكنا من أخذ موافقتهم وغيرهم كثير - يوافقون على هذا التحذير: الشيخ عجيل 
جاسم النشمي، الشيخ عيسى زكي، الشيخ نبيل العوضي، الشيخ خالد املذكور، 
الشيخ  العنجري،  وليد  الشيخ  الطواري،  طارق  الشيخ  العجمي،  شافي  الشيخ 
الكندري،  أسامة  الشيخ  الياسني،  مهلهل  جاسم  الشيخ  العلي،  عبدالله  حامد 
الشيخ  الفالح،  أحمد  الشيخ  العازمي،  جمعان  الشيخ  الرخيص،  بدر  الشيخ 

يوسف السند، الشيخ أحمد الدبوس.)))

موجود في النت بعنوان: »حتذير علماء الكويت من اجلامية«.   (((
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7- الشيخ بشير بن حسن التونسي.

وقد سئل في إحدى احملاضرات عن املداخلة فقال: »في الواقع أن املداخلة 
توّجه جديد ظهر في الصف اإلسالمي، له تأثيٌر واقتداٌء بعالم من علماء املسلمني 
وهو الشيخ ربيع بن هادي املدخلي، والذي هو أحد علماء مكة)))، والرجل ال 
علماء  من  بأنه  له  وُشهد  فترة،  في  العلماء  زّك��اه  وقد  ودرايته،  علمه  في  شك 
الباب، فصار بعض  احلديث درايًة وروايًة، ولكن اإلشكال دخل عليه من هذا 
أتباعه ينقلون له أقوال بعض العلماء والدعاة، فوقع في جتريحهم فانشغل بهذا 
وعلماء،  دعاٍة  من  الله  عصم  من  إال  منه  أحٌد  يسلم  فلم  األخ��رى،  العلوم  عن 
فمجروح  غيره  وأما  يخطئ)2)،  ال  معصوم  وأنه  العصمة،  فيه  يعتقدون  وأتباعه 
فيه مقال، وعليه فال يؤخذ الدين من غيره إال هو فقط، أما غيره فمطعوٌن فيه، 

فاملداخلة نسبة إلى هذا العالم - غفر الله له وعافاه.

ألن  منحرف،  منهج  ألنه  املنهج،  هذا  من  يحّذرون  اآلن  العلماء  وصار 
في  واقعون  ولكنهم  الصحيح،  واملنهج  نَّة  السُّ ينصرون  أنهم  يّدعون  القوم 
في  ما  والدعاة،  العلماء  أعراض  في  من؟!  أعراض  في  األمة،  خيرة  أعراض 
واحد سالم منهم من ستذكر لي من العلماء والدعاة؟؟ فهو مجروح عندهم، 
محمد حسان مبتدع، أبو إسحاق احلويني منحرف، ما في أحد سلم منهم ليس 
لهم هم إال تتبع الزالت، بل اختالق الزالت، قال فالن في كتابه الفالني، وقال 

الصحيح أنه من علماء املدينة ولكنه استقر بعد ذلك في مكه.  (((
وذلك والله صحيح، فمن جالس القوم وعرفهم حق املعرفة، رأى كيف يغالون في الشيخ ربيع   (2(
املدخلي، في طاعته وتصديقه، وعدم تخطئته، وإن قالوا هو غير معصوم في لسان املقال، إال 

أن لسان احلال يكذُب دعواهم.
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فالن في الشريط الفالني، وقال فالن في موقعه الفالني، وانشغلوا في الردود، 
إنسانًا صار من أهل الصالة بعد أن كان ال  فال همَّ لهم إال هذا، فمثاًل لو أن 
يصلي، عوضًا عن أن يعلموه دين الله من وضوء وطهارة وكيفية الصالة، أول 
ما يبدؤون به يقولون له إياك أن تسمع لفالن وال تقرأ لفالن، يعني من دوامة 
من  يشبه  منحرف  منهٌج  هذا  بالله،  أعوُذ  الناس  أعراض  دوامة  إلى  املعاصي 
قال الله تعالى عنهم: }لن يدخل اجلنة إال من كان هودًا أو نصارى{ هذا هو 

مذهب املداخلة.

ورد  إصالحها،  في  يسعوا  وأن  األمة،  هموم  في  ينشغلوا  أن  عن  فعوضًا 
العصاة إلى الله، ال، بل الهني بالعلماء والدعاة، هذا شغلهم، تركوا أهل الفساد 
واإلفساد، وانشغلوا بأهل الصالح واإلصالح، حتى قال بعضهم: هؤالء الدعاة 
تونس،  في  موجودة  وهي  املداخلة  فرقة  هذه  والنصارى)))،  اليهود  من  أخطر 

وطبعًا يقولون: نحن سلفيون«.)2)

8- الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق: 

حيث قال:

»املداخلة نسبة لربيع بن هادي املدخلي رأس الطائفه املبتدعة«.

وقال أيضًا:

حربًا  شنوا  فقد  املداخلة  فأما  واحدة،  لعملة  وجهان  وداعش  »املداخلة 

وقد سمعتها  من أكثر من واحد ممن ينتمون إليهم، ويبرر ذلك بقوله: اليهود والنصارى عداؤهم   (((
وخطرهم واضح وبنّي، وهؤالء العلماء والدعاة املبتدعة كما يسميهم عداؤهم وخطرهم غير 

واضح عند عامة الناس، فيجب فضحهم حتى يعرف الناس حقيقتهم!!
في اليوتيوب بعنوان: »من هم املداخلة؟ للشيخ بشير بن حسن التونسي«.  (2(
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بالتبديع والتفسيق واإلخراج من السنة لكل اجلماعات اإلسالمية، وجميع 
باسم اجلهاد على  فقد شنوا حربًا  العالم، وأما داعش  بالدعوة في  العاملني 
طوائف  بني  الفتنة  وأشعلوا  اجلهادية،  احلركات  جميع  فكّفروا  املجاهدين، 
األمة، وابتدعوا تفجير أماكن العبادة، وأظهروا بشاعة القتل باسم اإلسالم، 
وألبوا العالم ضد املسلمني، وسّموا كل هذا اإلفساد في األرض جهادًا لدولة 

اإلسالم«))).

9- الشيخ سعود الفنيسان: 

حيث قال في مداخلة في برنامج »حراك« على قناة فور شباب:

»اجلامية مرجئة العصر، ومرجئة احلكام، تزعم هذه الفرقة أن احلاكم لو فعل 
فهم  للحاكم،  العلنية  النصيحة  املسلمني  على  ويحّرمون  اليكفر،  فإنه  فعل  ما 
فرقة عقدية سياسية صنعتها املباحث، وأول ما نشأت في أفغانستان وأوقعت بني 
املجاهدين هناك، فهم مرجئة واإلرجاء أصله فصل العمل عن اإلميان، وعلماء 

األمة أنكروا هذا اإلرجاء كما في فتاوى اللجنة الدائمة«.)2)

10- الدكتور ممدوح احلربي:

حيث قال:

وهذه  السلفي،  واملنهج  السلفية  اخلريطة  داخ��ل  فكري  تيار  هم  »اجلامية 
ومركز  نهجها  هو  احلاكم  طاعة  من  جتعل  حيث  أص��ل،  عندها  جتعل  املدرسة 
أفكارها، وترى أن املعيار الذي تقّيم به كل العاملني في الساحة اإلسالمية من 

في تغريدات له في تويتر على حسابه الرسمي.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »برنامج حراك، حلقة غالة الطاعة«.    (2(
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دولته،  في  يكون  الذي  احلاكم  من  بعده  أو  قربه  هو  علم  وطلبة  ودعاة  علماء 
والتيار  السروري  بالتيار  املمثلة  احلركية  التيارات  مقابل  في  اجلامي  التيار  ونشأ 
اإلخواني، حيث شّكل اجلامية جبهة عداء لهذه التيارات، وأخذوا يردون عليهم 
تنفير  هو  هذا  في  والسبب  مرصد،  كل  لهم  ويقعدون  بتصنيفات،  ويصنفونهم 
الناس عن قبول ما لدى هؤالء املشايخ الصحويني أو احلركيني من دعوة ومحاولة 

إسقاط هؤالء املشايخ«.

ويتمّيز التيار اجلامي بأنه قريب جدًا من السلطة احلاكمة في أي دولة يتواجد 
فيها، حتى في بعض الدول الكافرة جتد أنهم قريبون جدًا من السلطة احلاكمة، 
ولذلك تراهم يشنون غاراتهم على كل عالم أو داعية أو طالب علم يختلف مع 
السلطة احلاكمة، حتى ولو كان هذا اخلالف سائغًا ومعتبرًا، حيث تراهم ينكرون 
عليه باللسان وال يعذرونه ال في خطأ وال في تأويل، ويختلقون األعذار للحكم 
عليه، ويسعون دائمًا للوشاية عليه وأذيته، فهم في احلقيقة شّوهوا الفكر السلفي، 
البذرة  تلقيح  أمنية، ومت  نشأ في محاضن  الفكر  إن هذا  أقول:  أن  أستطيع  وأنا 
األولى منه في داخل أرحام مستأجرة في داخل بعض املؤسسات األمنّية السرّية 

في مكان ما على وجه األرض.

طالب  أو  الداعية  أو  للعالِم  تصنيفهم  في  اجلامي  الفكر  أصول  من  كذلك 
العلم، هو موقف هذا العالم أو هذا الداعية من الدولة التي يتواجد فيها، لذلك 
ال،  البدعة،  ويحارب  نَّة  السُّ ينصر  هو  هل  العالِم  منهج  إلى  ينظرون  جتدهم  ال 
العلم هو موقف هذا  أو طالب  الداعية  أو  للعالِم  األصل عندهم في تصنيفهم 
العالِم أو الداعية أو طالب العلم من الدولة التي يتواجد فيها، فإذا كان هذا العالِم 
أو الداعية يطالب باإلصالح أو يدعو لإلصالح فإنهم يصفونه بأنه من اخلوارج 
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أو من املهّيجة أو املبتدعة الضالني، فيجب التحذير منه ويجب إسقاطه، ويجب 
حرق كتبه، وبعض غالتهم يرون أن نقل األخبار للحاكم على هؤالء العلماء أو 
أنه من  الدعاة  أو  العلماء  الواجبات، أي أنك تتجسس على  الدعاة من أوجب 

أوجب الواجبات.

لذلك أنا أرى أنهم أخطر من أجهزة االستخبارات التي توجد في العالم، 
العلم  وطلبة  بالعلماء  ويختلطون  التدين،  وظاهرهم  ديني  سمت  لهم  فهؤالء 
ويجلسون معهم، ويأتون ويسألون العلماء ويختبرونهم ببعض األسئلة، وأنا هنا 
أذّكر هؤالء بحديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - عن النبي | أنه قال: 

»ال يدخل اجلنة قتات«))) قال سفيان الثوري: »القتات النمام«.

تالميذهم  فيرسلون  والدعاة،  العلماء  يختبرون  أنهم  اجلامية  أصول  ومن 
ليختبروا هذا العالِم أو هذا الداعية، ومن ثّم يؤذونه وال حول وال قوة إال بالله.

كانوا  والتعديل  اجلرح  أئمة  السلف حتى  يكن هكذا حال  لم  احلقيقة  وفي 
التقوى  في  أئمة  كانوا  فإنهم  والتعديل،  اجلرح  في  أئمة  كانوا  أنهم  فكما  أئمة، 
والورع، أما هؤالء فإنهم ال يتوّرعون عن أذية العلماء والدعاة وطلبة العلم ورفع 

أقوالهم إلى السالطني وأذيتهم.

ومن صفات هذه اجلماعة النيل من الدعاة ومن كل من يخالفهم، ويصفون 
مثل  الشنيعة  األوصاف  يختلقون  وتراهم  وبالبدعة،  بالضالل  خالفهم  من  كل 
فالن ضال مضل، وفالن مبتدع، وفالن حزبي خبيث، وفالن مميع للدين، وفالن 
أن  يستطيعوا  لم  من  وبعض  أي شيوخهم،  يقصدون  وهم  له شيوخًا  نعرف  ال 

))) رواه البخاري.



175اجلامية في امليزان

وهذه  املبتدعة،  يهادن  هذا  قالوا:  غيرها،  أو  السرورية  أو  اإلخوان  مع  يدخلوه 
كلها ألفاظ فيها ظلم وعدم ورع لله عز وجل.

ومن صفاتهم: تتبع زالت املخالفني لهم، ولقد استفادت كثير من احلكومات 
من هذا التيار في تثبيت حكمها عن طريق إقناع الناس بوجوب طاعة والة األمر 
على كل حال حتى ولو كان نظامه دميقراطي، ولو كان ال يحكم بشرع الله، فهذا 
التيار باختصار يشّكل سياجًا أمنيًا قويًا بنكهة سلفية حول احلاكم الظالم املستبد، 
وهم قريبون جدًا من املؤسسات األمنية، والغريب في هذا التيار أن لديهم مرونة 
عجيبة في التأقلم مع أي نظام  يحكمهم، سواء كان دميوقراطيًا، أو اشتراكيًا، أو 

قوميًا، أو وطنيًا، وهذا من التالعب في دين الله عز وجل. 

أن  البدعة، ويعتقدون  التوسع في مفهوم  أيضًا:  التيار اجلامي  ومن صفات 
لهم  جتد  ال  لذلك  والنصارى،  اليهود  محاربة  من  أهم  واملبتدعة  البدع  محاربة 
جهود في محاربة التنصير أو التشيع أو التصوف، وحجتهم أن هؤالء ضاللهم 
عند  معروف  غير  احلزبيني ضاللهم  لكن هؤالء  تعرفهم،  والناس  لألمة  معلوم 

كثير من الناس.

أئمة،  أنهم  يعتقدون  إنهم  فيهم:  بارزة  صفة  وهذه  العجيبة  صفاتهم  ومن 
والتعديل،  اجل��رح  في  أئمة  شيوخهم  وأن  محدثون،  وأنهم  جهابذة،  وأنهم 
ويعتقدون أنهم ورثة علم السلف، ويصبغون على شيوخهم ورموزهم األلقاب 
فيها تعظيم لشيوخهم  ألفاظ  العالمة، وهي  أو  أو املجدد،  الكبيرة، مثل اإلمام، 

ورموزهم.

ومن صفاتهم احلقد واحلسد إال ما رحم ربي: فما أن يختلف اثنان منهم وهم 
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على نفس املنهج وعلى نفس الطريقة حتى ترى املكنون يخرج من قلوبهم، جتد 
اثنني من شيوخهم عشرات السنوات مع بعض، فما أن يختلفوا في مسألة حتى 
جتد أن املستور يظهر وجتد الفجور في اخلصومة، وسبب هذا - والله أعلم - سوء 

النّية والقصد، وفساد الطوّية والله أعلم.

السلفي وفالن  بفالن  املتسّمني  الله  أجهل خلق  اجلامية هؤالء من  وصغار 
استمرار جهل  ودائمًا مشايخهم يحرصون على  وأقّلهم عقاًل وفهمًا،  األثري، 
أتباعهم، لذلك جتدهم يحرمون عليهم القراءة لغيرهم من العلماء والدعاة، ال 
تقرأ إال لفالن ولفالن، ولذلك عندما تدخل مكتبة أو تسجيالت لهم جتد خمسة 
أو سبعة مشايخ، الذين على منهجهم وطريقتهم، لذلك يحرمون على أتباعهم 
أنهم يزرعون احلقد واحلسد على  السماع إال ملشايخهم، فضاًل على  أو  القراءة 

العلماء والدعاة في نفوس طالبهم.

ومن أساليب اجلامية املاكرة: إنهم يدخلون أسماء شيوخهم ورموزهم مع 
كبار علماء األمة، حتى يوهموا السامع أنهم في نفس منزلة هؤالء العلماء، 
عثيمني،  وابن  باز،  ابن  العالمة  رأي  هذا  ما  مسألة  في  يقول  أحدهم  فتجد 
يخدعوا  حتى  وذلك  شيوخهم،  من  وفالن  فالن  رأي  وكذلك  واأللباني، 
وأسماء  واأللباني،  عثيمني،  وابن  باز،  ابن  يسمعون  عندما  فالناس  الناس، 
من  ماكر  نوع  وهذا  واملرتبة،  املنهج  نفس  على  أنهم  يظنون  اجلامية،  شيوخ 

التدليس واخلداع.

مثال  العلماء،  كبار  على  التتلمذ  يّدعون  إنهم  أيضًا:  املاكرة  أساليبهم  ومن 
ذلك: جتد أحدهم يتكّلم في درس أو محاضرة، وفجأة يقول: رحم الله شيخنا 
ابن باز، أو رحم الله شيخنا ابن عثيمني، وذلك حتى يوهم السامع أنه كان مالزمًا 
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يقرأ حتى منت  لم  الشخص  أن هذا  الفضالء، وقد جتد  العلماء األجالء  لهؤالء 
واحد عند هؤالء العلماء األجالء.

باأللقاب،  الهمز واللمز، والتنابز  وكثرة  اللسان:  بذاءة  أيضًا  ومن صفاتهم 
مميع  فالن  خبيث،  فالن  كقولهم:  القول،  في  والفحش  العلماء،  في  والطعن 

للدين، فالن ضال، فالن مبتدع.

العالم  حكومات  من  والبعض  اجلامي،  التيار  هذا  صفات  أبرز  تقريبًا  هذه 
وضرب  العلم  وطلبة  العلماء  بني  الفتنة  زرع  في  التيار  هذا  تستخدم  مازالت 
بعضهم ببعض إلضعاف جانب العلماء املستقلني ومحاولة التقليل من أهميتهم 
احلكومات  وبعض  فيهم،  والطعن  وتبديعهم  منهم  النيل  طريق  عن  باملجتمع 
تستخدم هذا التيار اجلامي للنيل من املجاهدين وصرف الناس عن نصرة اجلهاد 
حتقيقًا لألجندة األمريكية الصهيونية متامًا، مثل استخدام بعض الدول في العالم 

لبعض التيارات األخرى لضرب الدين احلقيقي.

السنِّي  املعتقد  لضرب  السياسي  التصّوف  تستخدم  التي  الدول  تلك  وهي 
نَّة في بعض بالد املسلمني. ومشايخ السُّ

والتيار اجلامي في آخر الوقت بدأ ينقسم انقسامات كثيرة، وقامت كل طائفة 
أمة  وكل  وتشرذم،  انقسام  في  اليوم  هذا  يزالون  وال  األخ��رى،  الطائفة  بتبديع 
تلعن أختها، والذي يرى الصراعات املوجودة بني شيوخهم في بعض األماكن 
بينهم  والتصنيفات  كبيرة،  والتشطرات  كثيرة،  االنقسامات  أن  يرى  العالم  في 
بدأوا  اآلن  وهم  بعضها،  أكلت  تأكله  ما  جتد  لم  إذا  النار  إن  قيل:  وقد  شديدة، 

يأكلون بعضهم البعض.
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إضافة إلى أن أصحاب هذا التيار اجلامي يظنون أنهم يحاربون احلزبية في الليل 
والنهار، وهم غارقون في احلزبية أشد من احلزبيني األصليني وهم ال يشعرون.

وأخيرًا: أختم وأقول: إن هذا التيار اجلامي يبتعد عّما يغضب احلاكم أو يؤثر 
على العالقة بني الطرفني، ولو كان هذا احلاكم ظاملًا غاشمًا ومؤذيًا للناس جتدهم 

يقفون معه ويدورون حوله حيث دار.

العالم آالمهم ومصائبهم،  املسلمني في  قلما يشاركون  اجلامية  وجتد هذه 
وقضاياها  األمة  أحوال  عن  يتكّلمون  وال  املسلمني،  مآسي  عن  يتكّلمون  ال 
ولو  حاكم  كل  أعمال  ويبّررون  يسّوغون  أنهم  إلى  إضافة  املسلمني،  وأحوال 
كان مستبدًا، ويبرّرون أفعاله، وهذا التيار يهّون دائمًا من مسائل احلاكمّية التي 
إلى  يخالفهم، ويدعون  لله عز وجل، ويشّنعون على كل من  هي حق مطلق 
حاكمية الله عز وجل، ويشّنعون على كل من يدعو إلى الكفر بالطاغوت، ومن 
يشّرع أحكامًا تخالف شريعة الله - عز وجل - فتراهم يطعنون فيه، ويتهمونه، 

بأنه من اخلوارج ومن املهّيجة، وأنه ليس على منهج السلف.)))

11 - الشيخ حمود العمري:

حيث قال في حسابه في تويتر: فهذا ما وعدت به من الكتابة عن إحدى 
فرق البدع التي نشأت في هذا العصر بثوب سلفي وحشوة بدعية حتى صدق 
الطاعة، وسماهم  بغالة  سّماهم  السلفية، وبعضهم  أدعياء  أنهم  عليهم، 
العصر،  مبرجئة  آخرون  احلكام، وسّماهم  مرجئة  الدعاة  بخوارج  آخرون 
بينما كان أشهر أسمائهم هو )اجلامية(، وهم ينفرون من كل هذه األسماء 

في اليوتيوب بعنوان: »السلفية اجلامية، الشيخ ممدوح احلربي«.  (((
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ويتسّمون بالسلفية، وينسبون أنفسهم إلى السنة واألثر والسلف، ويتمّسحون 
بعلماء العصر الكبار، كابن باز واأللباني، والعثيمني والفوزان والعباد وهيئة 
كبار العلماء وأمثالهم حتى يرّوجوا على العامة وصغار السن أنهم االمتداد 

لهذه الكوكبة من العلماء الكبار.

وقد كانت بداية خروج هذه الفرقة البدعّية في خضم أحداث أزمة اخلليج 
الثانية التي كانت على إثر دخول العراق الكويت، فنشأت هذه الفرقة في ظروف 

غامضة لكثير من الناس، وإن كانت معلومة آلخرين.

إثر  املنورة، على  املدينة  املباركة  الطاهرة  البقعة  الفرقة في  لقد خرجت هذه 
اجتماعات مشبوهة ال يناسب ذكر تفاصيلها هنا، وقد كان متقلدها عند خروجها 
بعض املنتسبني إلى العلم والدعوة، وال ميكن أن ترّوج إال بذلك، كما أن اختيار 
املدينة مهدًا لها لم يكن مجرد صدفة، بل كان بتخطيط ومكر كبار، فإنها مجمع 
لطالب العلم من أنحاء العالم بأفهامهم وبلدانهم املختلفة مما يسّهل تصّيد أكبر 
قدر منهم بوسائل مختلفة حسية ومعنوية ومالية وغير ذلك، واللبيب ال يخفاه 
والعقيدة  احلديث  بطالب  وجتييرها، فاعتنوا  األجواء  هذه  مثل  اختراق  سهولة 
الله ممن حتمس  ليقلدوهم هذه البدعة احملدثة، وكان الشيخ محمد أمان رحمه 
لهذه الفكرة التي ُلّبست بغير لباسها، وغّرروا به وزينوا له دعوتهم حتى استمات 
الشيخ في نشرها والتحذير من كل من يخالفها من الدعاة وطلبة العلم الذين قد 

اكتسبوا ثقة الناس.

وظني في الشيخ أنه قد ُلّبس عليه فيها، وال ميكن أن يكون الشيخ يتصور ما 
آلت إليه هذه الفرقة في هذه السنوات من مواالة العلمانيني والليبراليني.
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نارها  وأوقد  أمرها  بداية  في  لها  حتّمس  ممن  املدخلي  ربيع  الشيخ  وكان 
السلفية  أدعياء  بلغه  ما  ُعشر  يبلغ  لم  لكنه  حثيثًا،  سعيًا  فيها  وسعى  وضرامها 
الشر يخرج  بناه حتى رأى خلل  ما  يتم  ربيع  الشيخ  كاد  فما  اليوم، ومع ذلك 
بعض  يعيد  بدأ  حتى  حسبانه  في  يكن  لم  ما  طريقته  حناياه، وأنتجت  بني  من 

حساباته.

لقد تشابهت ظروف خروجهم مع ظروف خروج كثير من الفرق مثل اخلوارج 
والرافضة وغيرهم من الفرق التي أخرجتهم الفتنة والفرقة واألحداث والقالقل.

الثالث، فقد  القرن  في  والكالبية  ذّكرني خروجهم، بخروج األشاعرة  لقد 
السنة  غير  في  لهم  ليس  وحااًل،  انتحااًل  وأثر،  سنة  أهل  بني  قبلهم  الناس  كان 
نصيب، وأهل بدعة منتحلة بدعتها وواقعة فيها، وليس فيهم من ينتحل السنة أو 
يزعم نصرتها، بل إنهم ال يخفون مخالفتهم للسنة عفوًا عن أثر الصحابة، كل 
ذلك منهم عالنية ال يوارونه، ولم يزل الناس على ذلك، مما سبب نفورًا عند عموم 
أمر  يرونهم من ذم األئمة والعلماء لهم، ولم يكن  ملا  البدعة وأهلها  الناس من 
املبتدعة يلتبس على العامة عفوًا عن أهل العلم، خصوصًا في حواضر اإلسالم، 
حيث تشيع السنة والعلم ويتوافر العلماء وطالب العلم، ولم يزل الناس كذلك 
حتى خرج ابن كالب وطالبه الذين تخرج بهم األشعري في أخرياته بعد عودته 
من االعتزال، فانتحلوا السنة وانتسبوا للسلف، ونصروا في بعض املسائل أقوال 
ملا  لكنهم  والرافضة،  املعتزلة واجلهمية  في كسر شوكة  كَلبهم  السلف، وجعلوا 
كانوا ممن تخرج في مدارس الكالم وتربوا في محاضن أرباب البدع والتعطيل، 
تأثروا بهم تأثرًا بليغًا لم يشعروا به هم أنفسهم، حتى صاروا ينصرون فروع أهل 
بلباس  املتكلمني ولّبسوها  بأصل  والبدعة، فتمسكوا  الكالم  أهل  بأصول  السنة 
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،خرج  اجلديد  الكالمي  املذهب  في  والثانية  األولى  الطبقة  ذهبت  فلما  السنة، 
يفترقون  السنية حتى أصبحوا ال  البدعية، فنسفوا فروعهم  يطرد أصولهم  جيل 

عن املعتزلة في جوهر أقوالهم وبدعتهم.

فأصبح مذهب متكلمة الصفاتية أضر على السنة من الفرق التي استعلنت 
الصفاتية  متكلمة  وبقية  األشاعرة  عقيدة  كانت  وإن  ومنابذتها،  السنة  مبخالفة 
أشرف من عقائد تلك الفرق البدعية، لكن ضررهم أشد على األمة، فإن ضررهم 
إلى  بالدعوة  الناس  على  والتلبيس  البدعية،  بأصولهم  السنة  انتحالهم  من  أتى 
بدعهم الكالمية بأسماء سنية سلفية حتى أصبح كَلبهم بعد ذلك على أئمة أهل 

السنة ونصوصها ومحكمات العقيدة.

الفرق  نشأة  بني  الشبه  وجه  أخي  لتعلم  النقطة  هذه  في  أطلُت  لقد 
البدعية، وكيف تتشابه في النشأة واألهداف غالبًا. 

تقريبًا،  السنة واحدًا  أهل  أمر  قرن، وقد كان  ربع  قبل  اجلامية  لقد خرجت 
أحدثته  مما  أعظم  خروجهم  في  ومجاهدين، فأحدثوا  ومحتسبني  ودعاة  علماء 
األشعرية في خروجها، نعم لقد أضرت اجلامية بأهل السنة مبا عجزت عنه كل 
فرق البدع وأرباب االنحرافات، بل لقد أصبحت هي املعول الذي يهدم به البيت 
السلفي وهي العصا التي يضرب بها العلماني والليبرالي وكل مارق على أصول 
أهل السنة واألثر مبا حرفوه من أصول أهل السنة واحلديث، حتى أصبح العامي 
وأصبح  السلف،  بعقيدة  هذه  ما  والله  بعفوية:  يقول  دينه  على  الغيور  العاقل 
الناس في حرج من هذه األقوال التي تنسب إلى السلفية، وقد انطوت على بدع 
وخنوع وإرجاء وكذب وتزوير للحقائق ال نظير لها ، فأين من يستطيع أن يلصق 

كل ذلك بعقيدة السلف لوال هذه الفرقة املارقة!؟
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ومع وجه التشابه بينها وبني األشعرية إال أن األشعرية في نشأتها كانت 
أصدق وأشرف وأنزه، فقد ولدت األشعرية مناصرة للسنة ومنافحة للدين، 
وكاسرة لسورة أزالم البدع الكالمية في زمانهم، وصولتهم في ذلك معروفة 
ال جتهل، خصوصًا أبا احلسن وطبقته وشيوخه وتالمذته، ثم من بعدهم كل 
واملصلحني  الدعاة  على  طاعنة  مارقة  ولدت  فقد  الفرقة  هذه  بحسبه،  أما 
واحملتسبني واملجاهدين، وكل من له أثر صالح في األمة، بل أصبح قصدهم 
إلى معارضة من كتب الله له القبول في الناس واألثر عًلى الشباب من أهم 

مقاصدهم.

لقد مر على ظهور هذه الفرقة ربع قرن، وبلغ أثرها أقصاه، حتى على املسلمني 
اجلدد في مشارق األرض ومغاربها، فال هم لهم إال تشويه سمعة الدعاة.

الواجهة  جعل  خفية، لكنه  شخصية  الفرقة  لهذه  احلقيقي  املبرمج  كان  لقد 
شرعية حتى يستطيع ضرب الدعاة بأشكال الدعاة والعلماء بأشكال العلماء.

علم  على  كان  له، فقد  وغفر  الله  رحمه  اجلامي  أمان  محمد  الشيخ  فأما 
في  اجتهد  السابقة، لكنه  األشعرية  خللفيته  الكالميات  بالعقيدة خصوصًا 
بعض  عن  التقارير  يكتب  كان  أنه  صرح  غيره، فقد  يجتهده  لم  الفتنة ما  هذه 
الدعاة، ومع أن هذا ليس عمله، فهو ال يليق بشيخ وداعية له دروس وطالب 
من  ليحجروا على  في وصفه وفي علمه  يبالغون  ذلك، وأتباعه  يربيهم على 
العلم، لكن  املبتدعة، ونحن ال نغمصه حقه من  الفرقة  أراد الكالم على هذه 

العلم ليس عصمة.

وقد أنتجت هذه الفرقة بدعًا وشبهات ال تقل عن بدع الدواعش وشبههم حتى 
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فتنوا كثيرًا من الناس، وقد كانوا يذهبون إلى مناطق ال يحسنون الصالة ليوزعوا 
عليهم أشرطة في التحذير من الدعاة واملصلحني، بل وزعوا أشرطة في التحذير 

من سيد قطب على عامة لم يسمعوا به في حياتهم.

احلق  الفرقة، فإن  لهذه  التأسيس  سابقة  من  اجلامي  للشيخ  كان  ما  ومع 
بال مسلم، وزادوا على  الفرقة تطّورت بعده مبراحل ال تخطر على  يقال إن 
مساهمة  الفترة  تلك  في  كانت  التي  السياسية  للظروف  كان  أسسه، وقد  ما 
اإلسالمية  البلدان  غالب  الريح في  استدبرتها  الفرقة كنار  هذه  انتشار  في 

والعربية.

املراحل التي مّرت بها اجلامية:

لقد عاشت فرقة اجلامية ربع قرن من يوم خرجت إلى اليوم، وقد مرت بعدة 
مراحل تاريخية :

على  وتألبهم  انطالقتهم  فيه  كان  الذي  وهو  التأسيس:  األولى: تاريخ 
 1416 سنة  في  واملشايخ  الدعاة  بعض  سجن  العلم، حتى  وطلبة  الدعاة 
للهجرة، فاستمروا في تشويه صورة الدعاة واتهامهم باخلارجية وأنهم يريدون 
االنقالب على الدولة وووو إلى آخر كذبهم الذي سعوا به لتشويه صورة الدعاة 
في  جهدهم  قصار  بذلوا  أن  بعد  هذا  وكان  السجون،  في  أنهم  مع  الناس  عند 

التأليب عليهم قبل أن يسجنوا.

وقد كان رموزهم في هذه الفترة :

الشيخ محمد آمان اجلامي
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الشيخ ربيع مدخلي

الشيخ أحمد النجمي

الشيخ محمد بن هادي املدخلي

الشيخ فالح احلربي

بزيادة  اجلماعة  جتهمت  1416ه�،  عام  الله  رحمه  اجلامي  الشيخ  مات  وملا 
من  بالتحذير  اهتمامه  جل  وكان  املدخلي،  ربيع  على  وتركزت  السنة  ألهل 
ذلك  يكن  ولم  كتب،  عدة  ذلك  في  ألف  حتى  وكتبه  قطب  سيد  ومن  الدعاة، 
مبحض الصدفة اختياره لسيد قطب وإفراده بالنقد. لقد كان الناس قبل خروج 
هذه الفرقة ال تعرف الصدع في الصف اإلسالمي أبدًا، ولم يكن خالف املشايخ 
في أزمة اخلليج هي املوجب العلمي والشرعي خلروج هذه اجلماعة، وإمنا كان 

لذلك موجب آخر !!!

العلماء، فقد كانوا يختلفون قبل اجلامية  ليست املشكلة وقوع اخلالف بني 
يخّونون  يكونوا  لم  لكن  بعضهم،  اشتدوا على  بعض ورمبا  بعضهم على  ويرد 
بعضهم أو يبدعونهم أو ميكرون بهم ويكتبون عنهم التقارير، ولم يكونوا يظهرون 

هذا اخلالف ويصّدرونه للعامة وللشباب وصغار الطلبة.

لقد وقع خالف بني الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن سعدي، ووقع خالف 
بني الشيخ ابن ابراهيم والشيخ األلباني، ووقع خالف بني الشيخ ابن باز والشيخ 
املعلمي،  والشيخ  حمدان  بن  سليمان  الشيخ  بني  شديد  خالف  ووقع  األلباني، 
اخلالفات  من  ذلك  وغير  التويجري،  حمود  والشيخ  األلباني  بني  شديد  خالف 
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التي لم تخرج عن خالف العلماء حتى ولو وقع في بعضها شدة وحيف.

أو  مخالفهم  من  للتحذير  املجالس  يعقدون  خالفهم  عند  العلماء  يكن  لم 
عليه  الكذب  عن  عفوًا  العلماء،  عند  صورته  ليشوهوا  أو  عليه  الدولة  لتأليب 

واالفتراء وتغيير احلقائق.

لقد كان خروج هذه اجلماعة منعطفًا خطيرًا في طريقة التعامل مع أخطاء 
العلماء والدعاة واحملتسبني، فلم تكن املشكلة وقوع اخلالف بني العلماء في 
حكم االستعانة باألمريكان فهي مسألة علمية، وقد تداول فيها العلماء الكالم 
وطال فيها األخذ والرد والنقاش، ومع ذلك كان االحترام يسود بينهم، ومن 
هذه  طريقة  تشابه  العلماء  من  واحدة  كلمة  يجد  لن  فإنه  الفترة  تلك  عاش 
اجلماعة، وقد كنت أسمع وأقرأ كل ما يقع بيدي كغيري من الشباب في تلك 
الفترة، فما سمعت فيها كلمة ذم أو حتذير أو تشويه سمعة من أحد من العلماء 
الشيخ  من  حدث  ما  إال  الشرعية،  السياسية  املسألة  تلك  في  اختلفوا  الذين 

اجلامي وجماعته.

الفترة،  تلك  في  والدعاة  العلماء  ألهم  سبحانه  الله  إن  أقول:  ولألمانة 
باز  ابن  الشيخ  تباينها، فكان ملوقف  التي وقفوها مع  واملواقف  األقوال  تلك 
سفر  الشيخ  ملوقف  والشرعي، وكان  السياسي  أثره  العلماء  من  معه  ومن 
على  واإلبقاء  الفكري  أثره  كذلك  والدعاة،  العلماء  من  معه  ومن  احلوالي 
 نسبة من الوعي ال تذوب بسبب االرتباك السياسي الذي حصل في املنطقة،
ولله  والكيفية  واحلجم  الشكل  بذلك  القولني  خروج  في  املصلحة  فكانت 

احلمد.
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الوعي  وبقي  الداخلية،  والوحدة  األمن  الله  وحفظ  اخلطر،  البلد  فتجاوز 
بأحد  األخذ  املنطقة، وليس  على  الغربي  واملكر  العاملية  القوى  دبرته  ما  بحقيقة 

القولني تفسيقًا أو تبديعًا ألصحاب القول اآلخر.

من  العلماء  كبار  وقفه  الذي  املوقف  هذا  يرقها  لم  الفرقة  هذه  لكن 
الطرفني، فانبرت حتقق مصالح غيرها بتشويه سمعة الدعاة والعلماء بدعوى الدفاع 

عن األمن والعقيدة واملنهج وكأن العلماء لم يكونوا على درجة من الوعي بذلك!

لقد اختلف العلماء قبل اجلامي وبعده ولم يكن اخلالف لينتج كل هذه الفرقة 
لوال التأجيج الذي فعله الشيخ اجلامي وحزبه سامحه الله .

البلد مرات ومرات ، حتى اختلفوا  السلفيون في هذا  العلماء  لقد اختلف 
في دخول شركات النفط إلى السعودية في عهد امللك عبدالعزيز، وبعضهم أجاز 
وبعضهم حّرم، ثم أخذت احلكومة بقول املفتي محمد بن إبراهيم ومن وافقه، 
الشركات  دخول  حّرموا  الذين  العلماء  على  تشويهية  حملة  ذلك  يحدث  ولم 

األجنبية، كما فعل اجلامية مع العلماء الذين حّرموا دخول القوات األجنبية.

لقد كان الشيوخ الدعاة يحظون بتقدير واحترام كبير من العلماء الكبار مثل 
الشباب  والعلماء  الدعاة  ونحوهم، وكان  واجلبرين  والعثيمني  باز  ابن  الشيخ 
إن  بل  بعلمهم وفضلهم وسابقتهم، وهم طالبهم وتالمذتهم،  للكبار  يعترفون 
كما  علمية  مسائل  في  بعضهم  على  وأحال  كتبه  لبعضهم  قّدم  باز  ابن  الشيخ 
جمعت  الفرقة  هذه  أثاروها، لكن  التي  الشبهات  باب  في  الله  بإذن  سأذكره 
االختراق واألدجلة واحلسد والبغي على مشاهير الدعاة، ولم يزل أمرهم يتردد 
حتى بعد أحداث تفجير أبراج التجارة العاملية، فنبغ فيهم مجموعة جديدة بعد 
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أن استهلكت األولى ، فتزعمها مجموعة من الشباب الذين أربوا على سلفهم 
بالبغي والظلم والكذب والتجني والتقارير، حتى أصبح توقيف دروس العلماء 

ومحاضراتهم وخطبهم من أهم ما يسعون فيه وإليه.

بل سعوا بفصل بعض الدعاة من أعمالهم إمعانًا في اإلضرار بهم، فبليت 
بهم األمة شر بالء وهم اليوم ولله احلمد في أضعف أيامهم، وسأبني بإذن الله 
به التي متسكوا به وأثاروها في وجه  أهم األصول التي فارقوا بها أهل السنة والشُّ

كل من يتصدى لهم في بغيهم.

فإن قال قائل: كيف تقول ذلك وهم إمنا يتبعون أئمة أهل السنة أحياء وأمواتًا 
فهذه كتبهم ال ينقلون إال عن أئمة السلف ومن سار على دربهم، مثل ابن تيمية 
وأئمة  ومدرسته،  الوهاب  عبد  بن  ومحمد  رجب  وابن  كثير  وابن  القيم  وابن 
العصر ابن باز واأللباني والعثيمني، ولم نخالف إال بعض الدعاة الشباب الذين 

قد خالفوا هؤالء العلماء.

حني  داعش  شبهة  على  به  أجبنا  مما  بقريب  التدليس  هذا  على  واجلواب 
انتسبوا للسنة واحتجوا بقريب من هذا الكالم، فأقول: هذه نصوص الوحي من 
القرآن والسنة في كتب سائر الفرق البدعية، فهل كان ذلك ليشككنا في بدعتهم 

وانحرافهم!؟

نعم لقد انتسبتم إلى هؤالء األئمة لكن انتقاءكم من كالمهم ما يوافق هواكم 
لن يكون أقل من انتقاء املبتدعة من متشابه النصوص ما يدعمون به بدعتهم.

ألم يستدل املعتزلي بقوله تعالى: }ليس كمثله شيء{ على تعطيل الصفات!؟
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ألم يستدل الرافضي بقوله تعالى: }إمنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرًا{ على عصمة األئمة!؟

ألم يستدل اخلوارج بقوله تعالى: }إن احلكم إال لله{ على تكفير علي بن 
أبي طالب حينما رضي باحلكمني!؟

على  البدع  أهل  بها  استدل  التي  النصوص  عشرات  من  ذلك  غير  إلى 
فيها  ملا وجدوا  الله  أمر  إلى محكمها كما  النصوص  بدعتهم، ولو ردوا متشابه 
واألئمة  العلماء  هؤالء  بأقوال  أخذمت  فلوا  أنتم  أبدًا، وكذلك  بدعتهم  يدعم  ما 
جملة، وراعيتم منهجهم متكاماًل ملا وجدمت في منهجهم إال ما ينسف بدعكم 

وضالالتكم التي أحدثتموها.

هذا منهجهم في االحتساب، وهذا منهجكم ولن تخطأ العني الفرق بينهما، 
وهذا من األصول السلفية التي حرفتموها على هواكم.

فلم يكن من منهج الشيخ ابن باز التشهير بالدعاة وطلبة العلم، بل يناصح من 
يخطئ منهم ويتألف الناس حتى من عنده بعض االنحرافات مع عدم املداهنة في 
دين الله، فانظر كيف تعامل العلماء مع أخطاء سيد قطب؟ وكيف تعامل أدعياء 
السلفية؟، وكيف تعامل العلماء مع أخطاء القرضاوي؟ وانظر رسالة الشيخ ابن 
باز له تقطر أدبًا وخلقًا واحترامًا، وانظر لتعامل أدعياء السلفية معه إلى غير ذلك 

من األمثلة.

لتعامل  مقارنة  تعاملهم مع احملتسبني  بهذا األصل في حتريفهم  ُيلحق  ومما 
الثغور  أهل  مع  يتعامل  باز  ابن  الشيخ  كان  الصادقني، كيف  السلفيني  العلماء 
واملجاهدين وكيف يتعامل أدعياء السلفية؟، كيف كان الشيخ ابن باز يتعامل مع 
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من يبلغه عن علم ودين ودعوة؟ وكيف يسعى لكسبه ومعاونته على دعوته؟، 
وكيف يتعامل أدعياء السلفية مع من يبرز بعلم ودعوة؟، وكيف يقتلهم احلسد 

لكل من يكون له قبول ولسان صدق في األمة.

كيف كان الشيخ ابن باز وإخوانه العلماء يحتسبون على منكرات احلكام 
بالتي هي أحسن ويناصحونهم وال يروجون ملنكراتهم وال يسوغونها لهم، 
الله  دين  يلبسون  أو سنناصح وال  ناصحنا  وأنا  منكر  أنها  يبينون للناس  بل 
الله  دين  في  داهنوا  فقد  احلكام،  أخطاء  مع  اليوم  السلفية  أدعيا  يفعله  كما 
حتى خيلوا للناس أن احلكام ال يفعلون إال ما هو صواب محض، وال ينبغي 

االحتساب عليهم .

بل زادوا فأوغلوا وأدخلوا على أهل السنة في هذا الباب ما ليس من عقيدتهم، 
احلكومات، ووظفتك  إذا كنت ممن رضيت عنك  إال  بعلمك عندهم  يوثق  فال 
السلطات في بعض هيئاتها الشرعية، التي هي في أحسن أحوالها وسيلة للدعوة 
وتغيير بعض املنكرات، ويعتذر ألهلها وال يكون فعلهم هو األصل وما خالفه 
بدعة وضاللة، بل األصل عند جمهور السلف أنهم ال يدخلون على األمراء إال 

محتسبني وناصحني وآمرين بالعدل وناهني عن املنكر.

كبار  هيئة  من  ليس  هذا  بقوله:  العلم  أهل  كبار  يحاكم  بعضهم  وجتد 
لهم  سّول  كيف  أعلم  وال  ذلك،  نحو  أو  اإلفتاء  جلنة  من  ليس  أو  العلماء، 
شيطانهم حتى جعلوا ذلك من أكبر مناقب أهل العلم مع أنها مما يعتذر فيه 
وفضلهم  علمهم  وعرف  سيرتهم  علمت  قد  الذين  والفضل  العلم  ألهل 

ودعوتهم واحتسابهم.
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ومما خالفوا به أهل السنة مسائل في باب اإلميان واإلرجاء، فقد غلب عليهم 
اإلرجاء حتى صدرت الفتاوى من كبار العلماء باحلكم على كبار منّظريهم بأنهم 
مرجئة، كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتواها في على حسن احللبي الذي تقّلد 
اإلرجاء وحشى به كتبه وألصق بعضه ببعض كتب الشيخ األلباني، كما صنع في 

تقدميه لكتاب ……. الذي أوكل الشيخ األلباني إليه كتابة مقدمته.

وكما أصدر الشيخ الفوزان فتواه في عبدالعزيز الريس بأنه مرجئ وأن كتابه 
في توحيد العبادة وشرح نواقض اإلسالم قد مأله إرجاء، ومع كل ذلك فال زالوا 
ينافحون ليجعلوا هذا اإلرجاء الذي تبرأ منه كبار علماء أهل السنة في عصرنا، 
أن يجعلوه من أصول أهل السنة، وجعلوا من خالفه خارجيًا مبتدعًا وهم والله 

أحق بالبدعة.

ليزكيه  ومخادعة  تقية  الفوزان  الشيخ  إلى  بها  وتقدم  توبته  الريس  وكتب 
ما  يصحح  أن  الشيخ  ووعد  الركبان  بها  سارت  التي  تبديعه  وصمة  عنه  ويرفع 
في كتبه من إرجاء فكتب له الشيخ الفوزان تزكية بناء على هذه الوعود، ولكنه 
لم يغير من بدعته شيئًا بل متادى في نشرها واستغل هذه التزكية من الشيخ، مما 

اضطر الشيخ إلى الكالم فيه مرة أخرى وبيان حقيقة بدعته.

ولقد بلغ الغلو ببعضهم حتى جعل السجود للصنم ليس شركًا حتى يعتقد 
بذلك وهذا كالم الريس، وهذا غاية في اإلرجاء، ولو لم يكن لهم من املخالفة 

إال عبثهم في اإلميان لكفاهم مفارقة للجماعة.

لقد شّنع السلف على اإلمام الكبير أبي حنيفة بسبب مسائل في اإلميان ال 
تبلغ ُعشر ما وقع فيه اجلامية اليوم، فكيف نقول إنهم من أهل السنة!؟
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وإن كان هذا في اجلامية املتأخرة أوضح وأجلى منهم في سلفهم، فهم اليوم 
ينظرون له ويطبقونه، وسلفهم يطبقونهموينظرون على طريقة أهل السنة.

العلماء  كبار  بشهادة  السنة  أهل  فيه  خالفوا  الذي  األول  األصل  هو  فهذا 
عليهم وهو اإلرجاء الذي هو دينهم الذي يصبحون به وميسون.

علي  وهو  شيوخهم  أبرز  أحد  على  العلماء  كبار  هيئة  رد  عن  ذكرنا  وكما 
حسن احللبي، ورد الشيخ صالح الفوزان على زعيمهم اليوم عبدالعزيز بن ريس 

الريس ووصفه بأوصاف لم يصف بها خصومهم، بل نص على إرجائه.

األمر الثاني الذي خالفوا به السلف: كيفية التعامل مع احلكام:

فالسلف وسط بني اخلوارج الذي ال يرون حلاكم طاعة وبني املرجئة الذين 
السمع والطاعة والنصح  السلف  إلى احلكام. بل منهج  تقطعت أحذيتهم سعيًا 

لهم واالحتساب على منكراتهم باملعروف.

في  واألمراء  اخللفاء  على  يدخلون  الذين  يتهمون  السلف  جمهور  وكان 
السلفية، وإن  من  القرب  هو  احلكام  من  القرب  إن  لتقول  اجلامية  دينه، فأتت 
التبجيل والتفخيم والثناء على احلكام هو أمارة السلفي، وأفسدوا جوهر السلفية 
املنزلق، فاحلاكم  هذا  في  ليقعوا  يكونوا  لم  السلف  أئمة  األمور ألن  هذه  مبثل 
بطبيعته ليس هو العالم والداعية. فمنذ صدر اإلسالم ومن بعد حكم الصحابة، 
واحلاكم يقع في جتاوزات ومظالم وأمور أخرى، فالعالم السلفي يحتسب عليهم 
العامة مداهنته  وينصح لهم، وال يشركهم في شيء من دنياهم، فال يأخذ عليه 

لهم أو مشاركته لهم فيما ُيستنكر عليهم.
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أما أدعياء السلفية فشوهوا السلفية بهذا القرب والتلميع حتى ألبعد احُلّكام 
عن دين الله وشرعه مثل حسني مبارك والقذافي وزين العابدين وبشار، وقالوا 
فيهم من املديح ما يستحي املسلم من سماعه عفوًا عن قوله، مع أن لهيئة كبار 

العلماء فتوى بتكفير بعضهم مثل القذافي.

فإن قال أحدهم: هذا الكالم يرتد عليكم فهؤالء بعض شيوخكم قد زاروا 
هؤالء احلكام ومدحوهم ورمبا أخذوا على ذلك، فأقول: إن هذا الفعل مرفوض 

ممن فعله ال فرق بني قريب وبعيد. 

على  محسوب  فإنه  السلف،  لطريقة  مخالفته  مع  هذا  فعلهم  إن  ثانيًا: 
ومنهجهم  السلف  مذهب  حمل  منهم  أحدًا  سمعنا  وما  وأعيانهم،  أشخاصهم 

هذه األفعال، بل إن بعضهم صرح بخطئه واستغفاره من بعض تلك املواقف.

حتميل  احلكام،  مع  التعامل  في  اجلامي  االنحراف  هذا  جناية  من  كان  وقد 
يدخل  كان  باز  ابن  الشيخ  فهذا  قيل  احلكام، فإن  أخطاء  جميع  للعلماء  الناس 

عليهم فهل تقول فيه مثل ذلك!؟

فأقول: لقد شهدت األمة للشيخ ابن باز باحتسابه على اخلاصة والعامة وأنه 
لم يسكت عن منكر بلغه ال داخل البلد وال خارجه، فهل يقارن ذلك مبن يكيل 

لهم املدح ليل نهار حتى أصبح مدحكم نقص على املمدوح .

إن احلكام املسلمون ال يعنيهم هذا املديح والثناء، إمنا يعنيهم السمع والطاعة 
في املعروف والنصح لهم وعدم نزع يد من طاعة وعدم التأليب عليهم أو خلق 

البلبالت في البلد ، وهذا حق لهم.
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األمر الثالث الذي خالفت اجلامية فيه أهل السنة: الوالء والبراء، فقد أحدثوا 
فيه بدعًا مخزّية، فتولوا الليبراليني، نكاية باإلسالميني املخالفني لهم.

وكالمي هنا عن جامية أدعياء السلفية اليوم الذين يتزعمهم الريس والعتيق 
وأمثالهم، فانظر ملناصرتهم لليبراليني وتوليهم، وكيف يرتوت لهم كبارهم، فال 
جتد الناس والدعاة تنكر منكرًا أو زندقة كاتب إال سابق أدعياء السلفية للتشويه 
والتشويش على هذا االحتساب، والدفع عن هذا املنكر بكل قوة، فهم يعادون 
الدعاة ألتفه األسباب، ويتولون منافقني وزنادقة وليبراليني ملجرد موافقتهم في 

الهجوم على الصحوة أو الدعاة أو احملتسبني.

فانظر  كالمي  صدق  معرفة  أردت  لكبارهم، وإذا  سمة  هذه  أصبحت  وقد 
ألي داعية يكتب عن أي منكر، من هم الذي يعارضونه، بالتهويش والتشويش 

غيرهم!؟

هل يعقل أن يكتب دعي السلفية بهتانًا عن أحد الدعاة فيرتوت له الليبرالي 
ثم يعلق عليها بالثناء واملدح، ثم يرد عليه مبثل ذلك!؟

فإذا هي مكشوفة

أين الوالء والبراء املزعوم عند هذه الفرقة البدعية !؟

أليس الداعية أحق بالتولي ولو أخطأ من هؤالء الكتاب الليبراليني املنافقني!؟

السلفية،  أدعياء  حقيقة  وعرفوا  اللعبة،  الليبراليون  عرف  ملا  ذلك  أجل  من 
امتطوهم، فوجدوهم مركبًا وطيًا، واستخفوهم بشيء من الثناء فباعوا لهم دينهم.

ثم يشنعون على الدعاة بسبب صورة ألحدهم مع مبتدع أو كافر، وهم الذين قد 
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هدموا األصول ليرضوهم، فال شك في اختالل هذا األصل عند هذه الفرقة، وإذا 
كان  فالن، فإن  مع  فالن  للشيخ  بصورة  عارضوك  ذلك،  من  شيئًا  عليهم  أنكرت 

ذلك خطأ فلن تصحح به طريقتكم، وإن كان جائزًا فهو أبعد لكم وعنكم.

التغريب  زمن  في  قرن،  ربع  قطب  سيد  في  يفري  ربيع  شيخهم  بقي  لقد 
والليبراليني، واملستخفني بدين الله، وهو ال يلتفت إال إلى سيد.

ولي عودة عن سيد

أنتم عليه خير  ما  بقاءكم على  إن  لشباب مفرطني:  يقول  لقد كان بعضهم 
لكم من االلتحاق بهذه احللقات القرآنية واملكتبات.

فأي تول للمسلمني بالله هذا!؟

فيه،  للشفاعة  باز  ابن  الشيخ  فسارع  باإلعدام  قطب  سيد  على  ُحكم  لقد 
وبذل في ذلك كل طاقته، حتى استنفر امللك فيصل لهذا األمر وكتب بنفسه إلى 
أدعياء  مواقف  مع  السلفي حقيقة  املوقف  بالله عليك هذا  الناصر، فقارن  عبد 
من  بهم، ويوالون  يتشّفون  مكان، وكيف  كل  في  املسلمني  نكبات  من  السلفية 

قتلهم وظلمهم!؟

السنة  أهل  جمهور  على  والقتلة  والليبراليني  املنافقني  تناصر  سلفية  أي 
واإلسالم!؟

ثم ابحثوا في سير علماء السلفية حقيقة، هل ستجدون مثل هذا اخلزي؟

أفتى  أنه  قلبه،  في  والبراء  الوالء  وضعف  شيوخهم،  بأحد  اخلزي  بلغ  لقد 
بجواز التخابر مع املخابرات الفرنسية لإلبالغ عن املسلمني، وقد سمعته منه.
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الفتوى أي حكم سيحكمون  الدعوة مثل هذه  أئمة  لو سمع  بربك  فقلي 
عليه بها!؟

إسالمي  سلفي  أصل  أنه  مع  مهترية،  كممسحة  والبراء  الوالء  تركوا  لقد 
عظيم، فهذا من األصول التي أخلوا بها، وخرجوا بذلك من دائرة السلفية احلقة، 
من  وحتذيرها  األصل،  لهذا  إجاللها  عرف  السلفية  الدعوة  منهج  عرف  ومن 
اإلخالل به، فال تغتر أخي مبوافقتهم ألهل السنة في باب األسماء والصفات، 
فإنه باب من أبواب العقيدة وأصل من أصولها، لكنه ليس كل العقيدة وليس هو 

كل األصول.

ظاهره  من  لكل  جتهمهم  يعلم  عاملهم،  أو  زاملهم  أو  معهم  عمل  ومن 
حقوق  من  الذي  السالم  يرد  يسلم، وال  ال  بعضهم  والله  الصالح، بل 

اإلسالم، فأين الوالء!؟

الدعاة  معاداة  الوالء  محط  وشوهوه، فجعلوا  األصل  هذا  أفسدوا  بل 
أو  عندهم  حتضر  أو  الدعاة  لهؤالء  تسمع  كونك  البراء  واحملتسبني، ومحط 
متدحهم، فجرهم ذلك إلى املوالة املخزية مع ليبراليني ومنافقني، بل والله رأيت 

منهم من يعيد تغريد ملحدة ألنها تهكمت بجماعة اإلخوان املسلمني.

فإن زعموا أن ذلك منهج العلماء فقد كذبوا، فهذه مجالس ابن باز ودروس ابن 
عثيمني يحضرها جمع ممن اتخذمتوهم أعداء بعد ذلك، فهل علمتم وجهلوا!؟

هذا ما يتعلق بإخاللهم بهذا األصل من األصول اإلسالمية السلفية، وكيف 
باينوا فيه طريقة العلماء مثل ابن باز وابن عثيمني وابن جبرين وأمثالهم.
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السلف  بانتحالها مذهب  البدعية  الفرقة  تغرنك هذه  العلم ال  أخي طالب 
ببدعتهم، لم  بصيرة  إال  ذلك  يزدنا  فلم  البيت  آل  الرافضة  انتحل  واألئمة، فقد 
الله هي السبب في تشنج هذه الفرقة، فقد والوا  تكن أخطاء سيد قطب رحمه 
أخبث اخللق الليبراليني، إمنا هو أدجلة اخلالف، فقد رد العلماء على أخطاء سيد 
هذه  سببتها  التي  الفرقة  هذه  الردود  تلك  تسبب  ولم  وبعدهم  اجلامية  قبل 

اجلماعة، وما ذلك إال لفساد طريقتهم ومنهجهم.

لقد وجدت جماعة اإلخوان قبل اجلامية بعقود، ورد العلماء على ما رأوه 
جماعة  اجلامية فهم  عهد  في  حدث  كما  األمة  تتصدع  لم  ذلك  عليهم، ومع 

فّرق فّرق.

ومن املسائل التي خالفوا فيها السنة السلفية، معاداتهم ألهل احلسبة  الرسميني 
وغير الرسميني، بكل أشكالهم، حتى وصفهم الريس بأنهم دواعش!!

فال للمنكر ينكرون وال باملعروف يأمرون، بل ال يكفون شرهم عن أهل األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر حتى أصبحوا من عقبات االحتساب ومناكفيه.

والعثيمني  باز  ابن  حديثًا،  والعلماء  قدميًا،  األئمة  منهج  عليك  بالله  وقارن 
واجلبرين والفوزان، كيف مناصرتهم للمحتسبني، وكيف خذالن اجلامية لهم!!

هل رأيتم احتسابًا من اجلامية في األسواق أو دعوة لشباب األرصفة، أو إنكارًا 
على روايات اخلزي والعار!؟، لقد أشغلهم سيد واإلخوان عن كل حسبة!!!

لقد عّطلوا االحتساب الذي هو من أهم ركائز اإلسالم، وما فعله إمامهم 
لالحتساب  تعطيلهم  على  شاهد  احلسبة  جهاز  على  تسلط  حينما  األعظم 

وأذيتهم ألهله.
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خالفهم، فتجدهم  من  كل  على  واحد  عالم  حتكيم  قولهم:  فساد  ومن 
حتى  اإلمام،  إال  يسمونه  ال  حتى  الفوزان  صالح  العالمة  الشيخ  أمر  يفخمون 
يتسنى لهم استثمار ما يوافق هواهم من كالمه، ففي أي دين جتدون أن من زكاه 

فالن فال خوف عليه من زلة وال فتنة!؟

فهذا املختار ابن الصحابي اجلليل أبي عبيد الثقفي، وصهر عبدالله بن عمر 
ابن اخلطاب، وهو الذي شفع له عند مصعب بن الزبير حتى أخرجه من سجنه، 

ثم كانت عاقبته اخلروج من دين الله، فهل نفعته تزكيات الصاحلني السابقة!؟

الشيخ  فيقولون  باجلامية،  سماهم  إذا  مناِقشهم،  على  يحجرون  وجتدهم 
الفوزان يقول ما فيه جامية، فيقال لهم:

اشتهرت  ما  األشاعرة  فهذه  املضمون،  بل  االسم،  مشكلتنا  ليست  أواًل: 
بهذا االسم إال بعد موت مؤسسها بزمن، مع أن ردود العلماء عليهم من بداية 

خروجهم، فهل الشيخ الفوزان يزكي كل أفعالكم وانحرافاتكم؟

ألم يبّدع الريس ورماه باإلرجاء والتعالم!؟

ألم يسّفه شيخكم العتيق ويقول عنه إنه لعاب!؟

ردوا  فقد  جامية،  يسموه  لم  ولو  احللبي،  على  العلماء  كبار  هيئة  ترد  ألم 
بدعته، ثم أنتم تنبزون بعض مخالفيكم بالسرورية ، فأين هذه التسمية في كالم 

هؤالء العلماء!؟

ثم ملاذا حصركم العلم في الشيخ الفوزان أو غيره، ألم يسّمكم بهذا االسم 
بعض كبار العلماء كاجلبرين واملطلق وغيرهم !؟
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الشيخ  هذا  أليس  السلفية،  أدعياء  يا  فيكم  والتناقض  الهوى  هذا  ما  ثم 
الفوزان أسقط رموزكم الريس والعتيق، فلماذا لم تسقطوهم!؟

إنه الهوى!

فإن قلتم الشيخ اجلامي رحمه الله زّكاه العلماء؟

فأقول: تزكية الشخص ليس تزكية لكل أقواله وأفعاله، فهذا ثناء اإلمام أحمد 
على إسحاق حتى قال: ما عبر النهر إلينا أفقه من إسحاق، وإن كان يخالفنا في 
أشياء، فإن العلماء ال يزال يخالف بعضهم بعضًا، وقد ذكرني قولكم هذا بأحد 

فروخكم ملا سأل الشيخ األلباني عمن ميدح من يقول وكذا!؟

بل  قال:  ثم  اجلوميي،  القائل!؟، فارتبك  أم  القول  مدح  هل  الشيخ:  فقال 
القائل، فبنّي له الشيخ أن مدح الرجل ال يلزم منهم مدح كل أقواله، فهل تعقل 

اجلامية هذا العدل واألدب!؟   

ثم إن هذا منتقض عليهم، فهذا ثناء الشيخ ابن باز على البنا وسيد قطب، بل 
وإحالته العلمية على احلوالي والعلوان، وعلى العودة، وتقدميه لعوض القرني، 
وكل هذه املقدمات واإلحاالت مترعة بعبارات التبجيل لهم واإلشادة بعلمهم، 

فهل ستشفع لهم عند اجلامية!؟

ثم ما الذي جعلكم تتخيرون من كالم الشيخ الفوزان ما يروقكم، أليس هو 
والشيخ ابن جبرين من طالب ابن باز ومن خواصه، وقد كان يستخلف اجلبرين 

على درس اجلامع الكبير إذا سافر ابن باز إلى مكة والطائف!؟

الذي  فما  ثلبكم وثلب شيخكم بل شيوخكم،  قد  ابن جبرين  الشيخ  فهذا 
جعل كالم فالن أحق من غيره.
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ومن بدعهم التي أحدثوها: تصيد األخطاء على الدعاة واملصلحني، وعقد 
كل  الفاسدة، فلهم  األفكار  لهذه  مفرخة  الريس  بيت  أصبح  لها حتى  املجالس 

جمعة ضحية، فهل هذا هو منهج علماء السلفية احلقة!؟

وهل جتد للشيخ الفوزان مجلسًا خصصه لسيد قطب أو العودة أو احلوالي 
أو العريفي أو الطريفي أو الددو….!؟

لقد كان الشيخ ابن باز يفرح بطالب العلم والداعية واحملتسب، ويشجعهم، وإن 
السلفي، فأين  الصف  على  وحرصًا  وعدلهم رحمة  ناصحهم  بعضهم  أخطأ 

اجلامية عن ذلك!؟

اخللق  وحسن  الرفق  باب  اجلهاد، وفي  باب  في  السنة  أهل  خالفوا  لقد 
في  تيمية  ابن  ذلك  ذكر  خاصة، كما  الفضل  أهل  ومع  املسلمني  عموم  مع 
عشرات  من  عليها  والتنقيب  املخالف  أخطاء  جمع  في  الواسطية، وخالفوهم 
فيها  تقرأ  واحد، فال  في مكان  والدروس حتى يجمعوها  الكتب واحملاضرات 

إال الشر والزلل.

ولو أنصفوا لردوا بعدل وعلم وإنصاف، ولم يصوروا للقارئ أن هذا املردود 
عليه شر ال خير فيه، ورمبا كذبوا في بعض النسبة وبتر األقوال، وخير مثال على 
ذلك: تلك املراسلة التي حدثت بني الشيخني بكر أبو زيد وربيع املدخلي، فقد 
الشيخ  كتابة  وطريقتهم، وكانت  السنة  أهل  منهج  متثل  بكر  الشيخ  كتابة  كانت 
يلتمس  كان  خصومها، وقد  على  اجلائرة  املبتدعة  الفرقة  هذه  طريقة  متثل  ربيع 
من الشيخ بكر التقدمي والتأييد، فأنكر عليه الشيخ ذلك، بل حتول األمر إلى الرد 
على الشيخ بكر والتشنيع عليه لعدم موافقته، مع أن الشيخ بكر من أغير العلماء 

على العقيدة والتوحيد، لكنها مزايدة البدعة.
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وما  لهم  ما  اجلامية، وعرفنا  فرقة  تخلق  أن  قبل  اإلخوان  جماعة  عرفنا 
منهم  قبلوا  العقود، وكيف  عشرات  معهم  العلماء  تعامل  كيف  عليهم، وعرفنا 
عداوتهم  تغلبت  وهميًا  عدوًا  اإلخوان  من  صنعوا  اجلامية  لكن  عليهم،  وردوا 
عندهم على عداوة اليهود والنصارى والعلمانيني والرافضة حتى أصبحوا عارًا 

على السنة.

لقد سمعت أيام حرب غزة شريطًا للريس، فوالله لو تكلم املتحدث باسم 
اجليش الصهيوني ما زاد على ذلك، باستثناء لعنه لليهود عدة مرات.

الرافضة  مع  ولقاءات  صورًا  الدعاة  وبعض  اإلخوان  على  نقموا  لقد 
يا  بالنعل، فما احملذور في ذلك  النعل  الدواعش حذو  والكفار، فإذا هي حجة 

جامية !؟

املفتي ومع غيرهم، فما املشكل  امللك ومع  املشاهد مع  نَر مثل تلك  ألم 
في ذلك!؟

و لو رأيتم رسول الله جالسًا مع عتبة بن أبي ربيعة ماذا ستقولون!؟

ومن العجب تشابه العقلية اجلامية مع العقلية الداعشية وتشابه حججهم، حتى 
رأيت من ينتقل هذه البدعة إلى تلك بسبب تشابه املنهجني في التفكير

لقد أتاني أحدهم بعشرين ورقة، وقال هذه مزالق القرضاوي، فقلت لهم: 
وبتر  عليه  منها كذب  فإذا سبع  بأخذها، فقراتها  منك، فألح علي  بها  أعرف  أنا 
لكالمه، فقلت له: القرضاوي مثل غيره من العلماء له وعليه، لكن ملاذا حترص 
على سلب كل فضيلة له؟، ألم تقرأ مناصحة الشيخ ابن باز له!؟، وكيف تأدب 

معه وتلطف!؟
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ثم قلت له: هل تعلم أن للقرضاوي أكثر من 200 كتاب، فلو أخطأ في كل 
كتاب عشرة أخطاء فقط، وهذا نادر في البشر، فإذا جمعتها أي شخص ستصوره 

للقارئ!؟

إن أهل السنة ال ينكرون الرد على املخالف واالحتساب عليه ، بل هم أهل 
ذلك، لكن هذه الفرقة، جهدت على الدعاة فقط، ثم لم تعدل ولم تنصف ولم 
على  حسد  وحلم، بل  علم  ردود  ليست  أنها  علم  ردودهم  تتبع  تصدق، ومن 
كل من لقي قبواًل عند الناس واعتالاًل في نفوسهم املريضة، التي لم تستطع أن 

تستوعب ذلك.

فمخالفتهم في اإلميان فهم مرجئة والوالء والبراء ، واجلهاد فهو عندهم نظري 
الرجال، ومعاملة  في  الردود، وغلوهم  ومنهج  واألخالق،  فقط، واالحتساب، 

احلكام.

وكيدهم  أذاهم  من  أصابه  وقد  إال  فضل  صاحب  والله  وجدت  وما 
وخبثهم، وقد نالوا من الدعاة ما لم تستطعه اجلالية الليبرالية والرافضة وغيرهم.

هذا نفثات وشذرات عن هذه الفرقة، وإني أسجل هنا ما أعتقده فيها أنها 
من الفرق البدعية، فقد كان السلف يبدعون بُعشر ما عند هذه الفرقة من بدع.
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املبحث الثامن

أقوال أهل العلم فيمن سار
على نهج الجامية في الطعن

في العلماء والتصنيف والتبديع
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املبحث الثامن
أقوال أهل العلم فيمن سار على نهج اجلامية
في الطعن في العلماء والتصنيف والتبديع

وتصنيفهم  واملصلحني،  والدعاة  العلماء  في  الطعن  أن  فيه،  شك  ال  مما 
ورثة  ألنهم  وذلك  واآلث��ام،  الذنوب  أكبر  من  حق  بغير  وتبديعهم  وتفسيقهم 
األنبياء، وحماة الشريعة، وحملة الدين، فالطعن في العالم في احلقيقة هو طعن 
في العلم الذي معه، والذي هو ميراث النبي | وهذا هو معنى قول ابن عباس 
رضي الله عنه: »إن من آذى فقيهًا، فقد آذى رسول الله |، ومن آذى رسول الله 

فقد آذى الله جل وعال«.)))

إذن فالذي يجرح العالم، يجرح العلم الذي معه، ومن جرح هذا العلم، فقد 
جرح إرث النبي |، وعلى ذلك فهو يطعن في اإلسالم من حيث ال يشعر.

قال الطحاوي في »عقيدته«:

»وعلماء السلف من السابقني، ومن بعدهم من التابعني، أهل اخلير واألثر، 
باجلميل، ومن ذكرهم بسوء، فهو على غير  الفقه والنظر، اليذكرون إال  وأهل 

السبيل«.)))

وقال ابن املبارك:

دنياه،  باألمراء ذهبت  بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف  »من استخف 
ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته«.)))

املجموع شرح املهذب للنووي ))/)4).  (((
شرح الطحاوية البن أبي العز احلنفي )440).  (((

سير أعالم النبالء  للذهبي )408/8).  (((
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قال اإلمام أحمد بن األذرعي:

»الوقيعة في أهل العلم، وال سيما أكابرهم من كبائر الذنوب«.)))

وقال أبو سنان األسدي:

»اذا كان طالب العلم قبل أن يتعّلم مسألة في الدين يتعّلم الوقيعة في الناس، 
متى يفلح!«.)))

وعن جعفر بن سليمان قال:

سمعت مالك بن دينار يقول: »كفى باملرء شرًا أن ال يكون صاحلًا، وهو يقع 
في الصاحلني«.)))

نَّة واجلماعة كما يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي:  ومن عقيدة أهل السُّ

»أنهم يدينون الله باحترام العلماء الهداة«. )))

العلماء  في  الطعن  من  العلم  أهل  كبار  حّذر  املسألة،  هذه  خطورة  ولشّدة 
والدعاة، والوقيعة فيهم، وسوف أذكر في هذا املبحث بعض أقوال أهل العلم 

في  التحذير من الطعن في العلماء والدعاة والتصنيف والتبديع:

»الرد الوافر على من زعم أن من سّمى ابن تيمّية شيخ االسالم كافر« ابن ناصر الدين الدمشقي ص197.  (((
»ترتيب املدارك« ))/))).  (((

»شعب اإلميان« للبيهقي )16/5)).  (((
»جوامع األخبار« ص )79).  (((



207اجلامية في امليزان

1- اللجنة الدائمة لإلفتاء:

 حّذرت اللجنة الدائمة لإلفتاء في اململكة العربية السعودية من الطعن في 
نَّة واجلماعة، وبّينت أن هذا املسلك ليس  العلماء والدعاة وطلبة العلم من أهل السُّ
من طريقة السلف، وأن الطعن في العلماء والدعاة من أسباب افتراق املسلمني. 

وهذا نص الفتوى: 

احلمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. و بعد:

إلى  ورد  ما  على  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اطلعت  فقد 
سماحة املفتي العام من املستفتي: محمد بن حسن آل ذبيان، واحملال إلى اللجنة 

من األمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم )4)1)( وتاريخ 7:7:1414 ه�

من  أنهم  يّدعون  أناسًا  وجند  »نسمع  نصه:  هذا  سؤااًل  املستفتي  سأل  وقد 
وكأن  باالبتداع،  واتهامهم  العلماء  في  الطعن  هو  الشاغل  وشغلهم  السلفّية، 
الله:  ي�حفظكم  والسؤال  سلفية،  ن�حن  ويقولون  لهذا،  إال  ُخلقت  ما  ألسنتهم 
ما هو مفهوم السلفّية الصحي�ح، وما موقفها من الطوائف اإلسالمية املعاصرة؟ 

وجزاكم الله عنا وعن املسلمني خير اجلزاء إنه سميع الدعاء«.

وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بأنه: إذا كان احلال كما ذكر فإن الطعن 
في العلماء ورميهم باالبتداع واتهامهم مسلك مرٍد ليس من طريقة سلف هذه 
نَّة، وإلى  األمة و خيارها، وإن جادة السلف الصالح هي الدعوة إلى الكتاب والسُّ
ما كان عليه سلف هذه األمة من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعني لهم 
بإحسان باحلكمة واملوعظة احلسنة، واجلدال بالتي هي أحسن، مع جهاد النفس 
اإلسالم  دين  من  بالضرورة  علم  مبا  وااللتزام  العبد،  إليه  يدعو  مبا  العمل  على 
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على  املسلمني  كلمة  وجمع  اخلير،  على  والتعاون  االجتماع  إلى  الدعوة  من 
احلق، والبعد عن الفرقة وأسبابها من التشاحن والتباغض والت�حاسد، والكف 
من  هذا  ون�حو  الكاذبة  بالظنون  ورميهم  املسلمني،  أع��راض  في  الوقوع  عن 
األسباب اجلالبة الفتراق املسلمني وجعلهم شيعًا وأحزابًا يلعن بعضهم بعضًا، 

تعالى: }ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   الله  قال  بعضهم رقاب بعض،  ويضرب 
ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ{ )آل عمران(.

وثبت عن النبي | أنه قال: »ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض« واآليات واألحاديث في ذم التفّرق وأسبابه كثيرة.

ولهذا، فإن حماية أعراض املسلمني وصيانتها من الضروريات التي علمت 
يكون  حينما  احلرمة  وتشتد  فيها،  والوقوع  هتكها،  في�حرم  اإلس��الم،  دين  من 
نصوص  من  ورد  ا  ملمِ منهم،  للمسلمني  نفعه  َعُظم  وَم��ن  العلماء،  في  الوقوع 
الوحيني الشريفني بعظيم منزلتهم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم شهداء 

على توحيده فقال تعالى: }ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ{ )آل عمران(.

والوقوع في العلماء بغير حق تبديعًا وتفسيقًا وتنّقصًا، وتزهيدًا فيهم كل هذا 
من أعظم الظلم واإلثم وهو من أسباب الفنت، وصد املسلمني عن تلّقي علمهم 

النافع وما ي�حملونه من اخلير والهدى.
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وهذا يعود بالضرر العظيم على انتشار الشرع املطّهر، ألنه إذا جرح حملته 
أّثر على احملمول. وهذا فيه شبه من طريقة من يقع في الصحابة من أهل األهواء، 
وصحابة رسول الله | هم شهود نبي هذه األمة على ما بّلغه من شريعة الله، 

فإذا ُجرح الشاهد ُجرح املشهود به.

فالواجب على املسلم التزام أدب اإلسالم وهديه وشرائعه، وأن يكف لسانه 
عن البذاءة والوقوع في أعراض العلماء، والتوبة إلى الله من ذلك والتخّلص من 
مظالم العباد، ولكن إذا حصل خطأ من العالم فال يقضي خطأه على ما عنده من 
العلم، والواجب في معرفة اخلطأ الرجوع إلى من ُيشار إليهم من أهل العلم في 
العلم والدين وصحة االعتقاد، وأال يسلم املرء نفسه لكل من هّب ودّب فيقوده 
إلى املهالك من حيث ال يشعر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم))).

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بـكـر بن عـبد الله أبو زيـدعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صـالح بـن فـوزان الفـوزانعبد الله بن عبد الرحمن الغـديان 

فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ))/17)(، رقم الفتوى ))1687).  (((
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واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  من  بيان  أيضًا  وه��ذا 
يدعو إلى اجتماع الكلمة والُبعد عن الطعن في العلماء والدعاة وجمع 

عيوبهم ونشرها بني عامة الناس:

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمّية واإلفتاء باململكة العربية السعودية:

رسول  على  والسالم  والصالة  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  رب  لله  احلمد 
الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.. وبعد: فإن الدعوة إلى الله من أشرف 

األعمال، والدعاة من أحسن الناس قواًل كما قال تعالى: }چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ{ )فصلت(. 

| في أخذ العلم ونشره، فإن العلماء ورثة األنبياء، وقد  وهم ورثة النبي 
كان من أخالق النبي | محبة املسلمني والرفق بهم وتعليمهم واإلحسان إليهم، 
نَّة واجلماعة من الشدة  وقد ساءنا ما نسمع من بعض الدعاة املنتسبني ألهل السُّ
عيوبهم  وجمع  الدعاة  إخوانهم  بأعراض  واشتغالهم  إخوانهم  على  والقسوة 
ونشرها على املأل، واعتبار ذلك من العبادات التي يتقّربون بها إلى الله. وملا في 
املسلمني في مساجدهم واجتماعاتهم  يفّرق  الذي  املذموم  ذلك من االختالف 

ويشغلهم عن الدعوة واإلصالح، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله: } ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  {.

چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    { تعالى:  وقال 
چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  {.
وال  »يّسرا  لهما:  قال  اليمن  إلى  موسى  وأبا  معاذًا   | الرسول  بعث  وملا 

تعسرا، وبّشرا وال تنّفرا، وتطاوعا وال تختلفا« رواه البخاري ومسلم.
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وقد علمنا أن بعض املسلمني حديثًا في بالد الغرب ملا رأى هذا االختالف 
حصل له ريب وشك في صالحية دين اإلسالم جلمع كلمة املسلمني وتوحدهم، 
لدين  الناس  اهتداء  عن  ت  وص��دّ املسلمني،  فّرقت  فتنة  االختالف  هذا  فكان 
|، واللجنة  النبي  اإلسالم، وأشغلت طلبة العلم عن الدعوة، وتبليغ ميراث 
املسلمني،  إلى جمع كلمة  املساجد  وأئمة  الله،  إلى  الدعاة  تدعو جميع  الدائمة 
وصفاء قلوبهم، وتوحيد صفوفهم، وحتّذرهم من اإلسهام في تفريق املسلمني، 
وزرع العداوات بينهم، وانشغال بعضهم ببعض ظلمًا وعدوانًا، فإن من دعا إلى 

معصية صار عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. )))

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:

الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

عضو
أحمد بن علي سير املباركي

عضو
عبد الكرمي بن عبد الله اخلضير

عضو
صالح بن فوزان الفوزان

عضو
عبد الله بن محمد بن خنني

عضو عضو

عبدالله املطلق محمد بن حسن آل الشيخ

فتوى رقم 588)5 بتاريخ 8/)/5)14ه�.  (((
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2- مجمع الفقه اإلسالمي في السودان: 

التصنيف  دع��اة  من  التحذير  ال��س��ودان،  في  اإلسالمي  الفقه  مجمع  بيان 
السلفّية والذب عن  الدفاع عن  العلماء والدعاة، بدعوى  والتبديع والطعن في 

النهج الصحيح، بتاريخ 9)ربيع االول  8)14ه�، املوافق 8)/)016/1)م.  

بيان للناس
واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  الله  احلمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني أما بعد...

فإن الدعوة إلى الله من أشرف  املهام وأفضلها، لقول الله تعالى: } چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ {، واملنشغلون بها 

هم السائرون على خطا النبيني واملرسلني لقوله تعالى: } ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     
ومازالت   } گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ  
من  الناس  بني  جتد  وال  مقّدرين،  وجلهودهم  موّقرين  للدعاة  املسلمني  جماهير 
يشنؤهم و بالشر يذكرهم إال مريض قلب أو مشيع فاحشة أو ساٍع بفساد ممن صار 
دينهم وديدنهم التشنيع وإلصاق التهم بهم وتنفير الناس منهم فكانوا ممن قال في 
شراركم  »فإن  قال:  بلى:  قالوا  بشراركم«؟  أنبئكم  »أال   :| الله  رسول  شأنهم 

املّشاءون بالنميمة، املفسدون بني األحبة، الباغون البرءاء العنت«.))) 

نابتة تتظاهر بسمت  نبتت في بالد املسلمني عامة، وفي بالدنا خاصة،  لقد 
إلى  الدعاة  أستار  في هتك  بنصوصه، وهم يصبحون وميسون  وتستدل  الدين، 
الله تعالى، ونشر الترهات عنهم، وتربية بعض الناشئة على احلط من أقدارهم، 

رواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، وحّسنه األلباني في صحيح األدب   (((
املفرد ))))/ 46)).
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والدعوة إلى بغضهم، والبراءة منهم.. كل ذلك باسم اجلرح والتعديل، والذب 
عن املنهج الصحيح، وقد سلم من ألسنتهم اليهود والنصارى وعتاة العلمانيني 
الفرقة،  ألوية  عقدوا  بل  كسروا،  العدو  وال  نصروا  الدين  فال  الدين،  وأع��داء 
وأطلقوا عنان الفتنة، فباتوا مخالفني للسنة والكتاب، مجانبني للعقل والصواب، 
بالبدعة  الدعاة  يوافقهم في سوء مشربهم من  لم  فهم اليتوّرعون عن رمي من 
أو الفسق، كما يعمدون إلى رمي اجلماعات الدعوية العاملة لإلسالم بالنقائص 
الدعاة  على  احلرب  في  عملهم  إن  مع  احلزبية،  على  احلرب  بدعوى  والعيوب 
عمل حزبي منّظم ودقيق، لهم فنون في نبز األلقاب وإطالقها على نحو يدعو 
إلى التكذيب، ويحمل على التشكيك، كقولهم: فالن خارجي، وفالن سروري، 
وفالن حزبي، وفالن مبتدع، وفالن مداهن، وفالن مهيج، وفالن ضال مضل، 

أما فالن فهو أخطر من اليهود والنصارى..

للسنة،  شرح  وال  للقرآن،  بتفسير  للعلم  نشر  النابتة  الفئة  لهذه  يعرف  لم 
النبوية، بل أخذوا مبسالك  السيرة  الفقه، وال دعوة إلى هدي  بيان ألحكام  وال 
واللمز،  والهمز  منهم،  والسخرية  الله  بعباد  االستهزاء  من  اجلهاالت  أهل 
أو  مكتوبًا  كالمًا  يتلقفون  فتجدهم  دليل،  بال  النيات  يتهمون  واللعن،  والطعن 
إلى  األحيان  من  كثير  في  يعمدون  بل  احملامل،  أسوأ  على  فيحملونه  مسموعًا 
الكذب الفاضح، واإلفك املبني، سوء األدب سمة ظاهرة في خطابهم، بل إنهم 
املسلمني  عنه عوام  يترفع  ما  واإليحاءات  والتعبيرات  األلفاظ  ليستخدمون من 

ممن تربوا على مكارم األخالق في توقير الكبير وإنزال الناس منازلهم. 

بواجب  املسلمني  يذّكر  البيان،  هذا  يصدر  إذ  اإلسالمي  الفقه  مجمع  وإن 
موسى  أبو  رواه  فيما   | الله  رسول  بقول  عماًل  والفضل،  العلم  أهل  توقير 
األشعري - رضي الله عنه - إن النبي | قال: »إن من إجالل الله تعالى إكرام 
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ذي  وإكرام  عنه،  اجلافي  وال  فيه،  الغالي  غير  القرآن  وحامل  املسلم،  الشيبة  ذي 
أبو داود وحّسنه األلباني، ويذّكرهم بإحسان الظن بهم،  السطان املقسط« رواه 
وحمل أقوالهم على أحسن احملامل، والتماس العذر لهم فيما اجتهدوا فيه من 

قول أو عمل أو استدالل. 

كما يدعو املجمع هؤالء الذين سلكوا مسالك التجريح والتبديع ألهل العلم 
خاصتهم  املسلمني،  أعراض  عن  ألسنتهم  وكف  النصوح،  التوبة  إلى  والدعاة 
كما  الناس،  عيوب  عن  التفتيش  قبل  بعيوبهم  باالشتغال  ويذّكرهم  وعامتهم، 
ينبههم على أن مآل صنيعهم - قصدوا أو لم يقصدوا - إمنا هو خدمة أهداف 
أعداء امللة، الذين يرومون الطعن في كل من عهد عنه تأثير في الصحوة املعاصرة 
إلى  فيعمدون  واملالحدة،  والصليبيني  والنصارى  اليهود  مضاجع  أقضت  التي 
انتقاصهم ورميهم بالتهم الباطلة تنفيرًا للناشئة منهم، وإشاعة لقالة السوء عنهم، 
الدعاة واملصلحني،  أيديهم من  املسلمني وينفضوا  الظن على  يغلب سوء  حتى 

وما حادثة الطعن في إمام احلرم املكي الزائر لبالدنا عن ذلك ببعيد. 

وعليه، فإن الواجب على من واّله الله أمر املسلمني، أن يكف أذى أولئك 
أيديهم، ومينع شرهم  يأخذ على  العلماء واألئمة والدعاة، وأن  الطاعنني في 
عن الناس، وذلك بإنزال العقوبة الرادعة لهم، والزاجرة لغيرهم عن تعاطي 

مثل فعلهم.

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يهدي ضال املسلمني، وأن يكف 
عنهم بأس الذين كفروا والله أشد بأسًا وأشد تنكياًل. وصلى الله وسلم وبارك 

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني... )))

موقع مجمع الفقه اإلسالمي في السودان.  (((



215اجلامية في امليزان

   3- العاّلمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز:

حّذر سماحة العالمة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 
من يتكلمون في أعراض العلماء والدعاة ويطعنون فيهم في بيان قال فيه:)))

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد األمني، وعلى آله 
وصحبه، ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد:

والبغي  الظلم  وينهى عن  بالعدل واإلحسان،  يأمر  الله - عز وجل -  فإن 
| مبا بعث به الرسل جميعًا من الدعوة  والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمدًا 
إلى التوحيد، وإخالص العبادة لله وحده، وأمره بإقامة القسط، ونهاه عن ضد 

ذلك من عبادة غير الله، والتفّرق والتشتت واالعتداء على حقوق العباد.

وقد شاع في هذا العصر أن كثيرًا من املنتسبني إلى العلم والدعوة إلى اخلير 
يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة املشهورين، ويتكلمون في أعراض 
طلبة العلم والدعاة واحملاضرين، يفعلون ذلك سرًا في مجالسهم، ورمبا سّجلوه 
في  عامة  محاضرات  في  عالنية  يفعلونه  وقد  الناس،  على  تنشر  أشرطة  في 

املساجد، وهذا املسلك مخالف ملا أمر الله به رسوله من جهات عديدة منها:

الناس من طلبة  املسلمني، بل خاصة  الناس من  تعدٍّ على حقوق  إنه  أواًل: 
وتصحي�ح  وإرشادهم  الناس  توعية  في  وسعهم  بذلوا  الذين  والدعاة  العلم 
وتأليف  واحملاضرات،  ال��دروس  تنظيم  في  واجتهدوا  ومناهجهم،  عقائدهم 

الكتب النافعة.

البيان من الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حني أكثر السفهاء الكالم  وقد صدر هذا   (((
والطعن في الشيوخ الفضالء: »سفر احلوالي، وناصر العمر، وسلمان العودة، وعائض القرني« 

والذي شرحه الشيخ سفر احلوالي في درس أسماه: »املمتاز في شرح بيان ابن باز«.



اجلامية في امليزان 216

يكونون  ما  أحوج  وهم  لصفهم،  ومتزيق  املسلمني  لوحدة  تفريق  إنه  ثانيًا: 
إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم، خاصة 
نَّة واجلماعة املعروفني مبحاربة البدع  وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السُّ
واخلرافات والوقوف في وجه الداعني إليها، وكشف خططهم وأالعيبهم، وال 
نرى مصلحة في مثل هذا العمل إال لألعداء املتربصني من أهل الكفر والنفاق أو 

من أهل البدع والضالل.

ثالثًا: إن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضني من العلمانيني واملستغربني 
عليهم  والكذب  الدعاة،  في  الوقيعة  عنهم  اشتهر  الذين  املالحدة  من  وغيرهم 
والت�حريض ضدهم فيما كتبوه وسّجلوه، وليس من حق اإلخوة اإلسالمية أن 
يعني هؤالء املتعّجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم.

وتروي�جًا  ون��ش��رًا  واخل��اص��ة،  العامة  لقلوب  إف��س��ادًا  ذل��ك  في  إن  رابــعــًا: 
أبواب  وفت�ح  والنميمة،  الغيبة  كثرة  في  وسببًا  الباطلة،  واإلشاعات  لألكاذيب 
وإثارة  به،  الشُّ بث  على  يدأبون  الذين  النفوس  لضعاف  مصاريعها  على  الشر 

الفنت، وي�حرصون على إيذاء املؤمنني بغير ما اكتسبوا.

خامسًا: إن كثيرًا من الكالم الذي قيل ال حقيقة له، وإمنا هو من التوّهمات 
ٻ   }ٱ   تعالى:  الله  قال  وقد  بها،  وأغراهم  ألصحابها  الشيطان  زّينها  التي 
ٿٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ    ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  
أحسن  على  املسلم  أخيه  كالم  ي�حمل  أن  ينبغي  واملؤمن  )احلجرات(،  ڄ{ 
احملامل، وقد قال بعض السلف: ال تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءًا وأنت 

جتد لها في اخلير محماًل.
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فيه  يسّوغ  فيما  العلم  وطلبة  العلماء  لبعض  اجتهاد  من  وجد  وما  سادسًا: 
االجتهاد، فإن صاحبه ال يؤاخذ به، وال يثرب عليه إذا كان أهاًل لالجتهاد، فإذا 
على  حرصًا  أحسن،  هي  بالتي  ي�جادله  أن  األج��در  كان  ذلك  في  غيره  خالفه 
بني  وت�حريشه  الشيطان  لوساوس  ودفعًا  طريق،  أقرب  من  احلق  إلى  الوصول 
املؤمنني، فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه ال بد من بيان املخالفة فيكون ذلك 
بأحسن عبارة وألطف إشارة، ودون تهجم أو جتري�ح أو شطط في القول قد يدعو 
أو  للنيات  اتهام  أو  لألشخاص  تعّرض  ودون  عنه،  اإلعراض  أو  احلق  رد  إلى 
زيادة في الكالم ال مسوغ لها، وقد كان الرسول | يقول في مثل هذه األمور: 

»ما بال أقوام قالوا كذا وكذا«.

فالذي أنصح به هؤالء اإلخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم 
أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم، أو تلّفظت به ألسنتهم مما كان سببًا في 
إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم باألحقاد والضغائن، وشغلهم عن طلب 
وفالن،  فالن  عن  والكالم  والقال،  بالقيل  الله  إلى  الدعوة  وعن  النافع،  العلم 

والبحث عما يعتبرونه أخطاء لآلخرين وتصيدها وتكلف ذلك.

كما أنصحهم أن يكّفروا عما فعلوه بكتابة أو غيرها مما يبرؤون فيه أنفسهم 
من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا 
على األعمال املثمرة التي تقّرب إلى الله وتكون نافعة للعباد، وأن ي�حذروا من 
التعّجل في إطالق التكفير أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بّينة وال برهان، قال 

النبي |: »من قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما« متفق على صحته.

ومن املشروع لدعاة احلق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كالم أهل 
العلم أو غيرهم أن يرجعوا إلى العلماء املعتبرين ويسألوهم عنه، ليبينوا لهم جلية 
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األمر ويوقفوهم على حقيقته، ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عماًل 
بقول الله - عز وجل - في سورة النساء: }ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک  
.} ھ   ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ    ںڻ  
والله املسؤول أن يصلح أحوال املسلمني جميعًا، وي�جمع قلوبهم وأعمالهم على 
التقوى، وأن يوّفق جميع علماء املسلمني وجميع دعاة احلق لكل ما يرضيه وينفع 
عباده، وي�جمع كلمتهم على الهدى، ويعيذهم من أسباب الفرقة واالختالف، 

وينصر بهم احلق، ويخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ومن اهتدى بهداه 
البحوث  إلدارة  العام  الرئيس  باز،  بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين،  يوم  إلى 

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.)))

4- الشيخ عبدالله بن قعود:

أشخاص  من  الت�حذير  العلم  طلبة  بعض  عن  نسمع  ما  كثيرًا  سئل:  حيث 
معينني؛ من أهل العلم والدعوة بحجة فساد في عقيدتهم - كما يزعمون - أو 
بحجة أنهم من فئة كذا، أو أنهم يخوضون في السياسة، ويستغلون منابرهم من 
هذه  في  واإلرش��اد  النصح  ونرجو  هذا،  في  فضيلتكم  رأي  فما  السياسة،  أجل 

املسألة؟

فأجاب فضيلة الشيخ: عبد الله بن قعود رحمه الله:

} ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  { )آل عمران: 8(. »أعوذ بالله!، } ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  { )آل عمران: 8). 

املرجع: مجموع الفتاوى واملقاوالت املتنوعة )16/7) – 19)) .   (((
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پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    {
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  { )احلشر(، هذه دعوة املسلم - يا إخوان 
- يسأل الله - جل وعال - أالَّ ي�جعل في قلبه غاًل، وأن ي�جعل فيه محبة ألولياء 
ألولياء  بغض  قلبه  في  فيكون  القضية  تنعكس  أن  ال  الله،  ألعداء  وبغضًا  الله، 

} ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     الله:   الله، أكرر القول والتذكير بقول  الله، ومحبة ألعداء 
ر منهم أليسوا مؤمنني؟ أليسوا دعاة؟  ٺ  ٿ  ٿ  {، فهؤالء النوع الذين ُحذِّ
إلى  وما  َلق  حمِ أصحاب  أليسوا  األسماء،  عن  ونت�حّفظ  مساجد؟  أئمة  أليسوا 

ذلكم؟! متى ُوجد من املسلمني بعضهم ي�حّذر من بعض؟!

الطغاة  نفس  من  رونا  حذِّ واضح،  بابتداع  املبتدعة  من  رونا  حذِّ جماعة!  يا 
الله في كل  الذين ظلموا عباد  رونا من  الله! حذِّ أن�زل  الذين ي�حكمون بغير ما 

مكان، لكن ت�حذرون شباب اإلسالم من أن يستمعوا لدعاة اإلسالم؟!

على كل حال، مثل هذا املقال ما ي�جوز أن يصدر من مؤمن مهما كان مستواه 
العلمي، ما ي�جوز أن يصدر من داعية، وإن صدر منه فال شك أنه أحد رجلني، 
أو من أحد القسمني الذين ذكرت: إما أن يكون اشتبه األمر عليه وتسّلط شيطانه 
أو  باألمور األخرى،  له  أيضًا خاطئة، وال صلة  وبآراء  باجتهادات،  عليه وجاءه 
وباسم  الدين  باسم  الباطل  في  تخدم  التي  األبواق  من  بوقًا   - أيضًا  يكون-  أن 
إخواني  يعينني  تقريرًا،  قرأت  قد  أذكر  أنا  إخوة،  يا  الت�حذير، وليس هذا غريب 
الذين يحفظونه نقَلْتُه أظن »جريدة الندوة« أو »جريدة املدينة« قبل عشرين سنة، 
التقرير هذا أيام فتنة تسلط جمال عبد الناصر على »اإلخوان«، حيث نقلت تقريرًا 
األسف،  مع  مصرية  استخبارات  رئيس  من  معد  سري  به،  حظيت  إنها  قالت 
نقطتان:  بذهني  علقت  التي  النقط  ومن  »اإلخ��وان«،  وضع  استعرض  التقرير 
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نقطة في العرض منه، ونقطة في احللول التي وضعوها، التي في العرض: قالوا 
– يعني من  – إن املتدينني من الناس  وهم يستعرضون وضع اإلخوان املسلمني 
غيرهم – رصيد لهم. طبعًا هذا صحيح! يعني نعم مهما كان في املسلم من نقص 
فأخوه املسلم ي�حس بإحساسه، املسلم أخو املسلم، بقطع النظر عن انتظامه وعدم 
انتظامه، هم منتظمون بقوله تعالى: }ۈ  ٴۇ  ۋ{، وقالوا في التقرير: إن 
د شيء فيكون املتدينون أرصدة لهم، قالوا: واحلل  البقية أرصدة لهم، معناه إذا ُوجمِ
هو أن  يسلَّط عليهم من بينهم من يشكك بعضهم في بعض! واحد من  بينهم من 
يشكك بعضهم في بعض، هذا التقرير معمول قبل عشرين أو اثنني وعشرين سنة، 
من خصوم مسلمني بقطع النظر عن مستواهم، لكن ما خرجوا من امللة، اآلن نكاد 

ن�جد آثاره وإن لم نقرأ ون�حدد أن فيه تسلط على املسلمني بعضهم من بعض.

 ]إلى أن قال[: فعلى كل حال أنا أعتقد أن مثل هذا يعتبر تسلطًا من الدعاة 
بسلفية  أقطع  ما  أنا  ينتمي-  وممن  املتعلمني،  على  املتعلمني  ومن  الدعاة،  على 
ينتم لها، وال شك أن  الناس، نقول: هم منتمون للسلفية - على من لم  بعض 
مما ي�جعلنا نقسوا ونقول هذا القول إنني سمعت شريطًا ألحدهم يقول: »فالن 
سلفي الظاهر مبتدع الباطن!«، أنا سمعت هذا بأذني، وكلكم قد يكون سمعه، 
يعلم  أنه  اّدعى  نبي  فيه  هل  هذا؟  مثل  ادعوا  األنبياء  هل  إخواني-  يا   – فبالله 

الغيب، أو َحَكم على الناس على بواطنهم؟!!

عمر رضي الله تعالى عنه يقول:  »الناس يؤاخذون في وقت الوحي بالوحي، 
أما اآلن فيؤاخذون مبا يظهر لنا منهم«، يعني فالن سلفي الظاهر مبتدع الباطن! 

هل هذا من العدل؟ أليس هذا والله أعلم منبعث من سوء نية؟ ومن تسلط؟!

إن قلنا: إنه ما فيه سوء نية وال تسلط، معناه اجتهاد أعمى، أقل أحواله، أحد 
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الباطن! هذا الكالم تعرفونه كثيرًا ودار عندكم هنا في أشرطة،  أنه يعلم  يدعي 
وفي كلمات وفي أخرى، فال شك أن مثل هذا الكالم أن القول به أو الت�حذير من 
طالب علم معروف باخلير، أو الت�حذير من داعية أو الت�حذير من كونه سياسيًا، 
أنتم تفصلون السياسة عن الدين؟! الذي يفصل الدين عن السياسة هذا هو محل 
وإذا  الله،  دين  من  كبير  تعطيل جزء   - أيضًا   - التهمة، ومحل  اإلبعاد، ومحل 

تكلم إنسان في أمر ما! قيل: هذا سياسي!

احلباب بن املنذر ملا قال للرسول عليه الصالة والسالم: »أهذا منـزل أنزلك 
الله إياه، أم هو احلرب واملكيدة، قال له: بل احلرب واملكيدة« فهل هذا تدخل في 

السياسة أم غير تدخل؟ هذا تدخل في السياسة. 

]إلى أن قال رحمه الله[:  »إذا رجل نقد أمرًا ما - أقسم بالله وأباهل - أن 
بعض من يعترض على هذا األمر، لو خال له اجلو نفسه، ولم يكن هناك مؤثرات، 
لقال: هذا هو احلق! وأصفه بأنه سياسي!.. ومن يقول بفصل الدين عن السياسة؟! 
ُينتقد؟!!  ما  العام  الوضع  يقول:إن  ومن  ُتنتقد؟!  ال  احلكومات  إن  يقول:  ومن 
معنى هذا إخراس األلسن، وإماتة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واحلمد لله 
أنه ال يزال في الزوايا بقايا، يعني عموم األمة لو ]كلمة غير واضحة[ على أمر ما، 
ميكن أن يعترضها ضالل أو شبه أو غير هذا، لكن يبقى منها من بقي.. على كل 
حال نرجو الله أن يرحم إخواننا جميعًا الناقدين واملنقودين، املتسلطني واملتسلِّط 
عليهم، وأن ي�جمع كلمتهم، وأن ينّور قلوبنا وقلوبهم، وأن ي�جعلنا وإياهم جميعًا 

ممن يت�حقق فيهم الدعاء:   } پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  {«))).

في اليوتيوب بعنوان: » حتذير العالمة القعود من اجلامية«.  (((
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5 - الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد:

وقد كتب الشيخ بكر ابوزيد - رحمه الله - في هؤالء املنشغلني في الطعن في 
العلماء والدعاة وطلبة العلم واملصلحني، وتتبع زالتهم وهفواتهم وسقطاتهم، 
ومن ثم تصنيفهم وتبديعهم، كتابًا فريدًا جامعًا مانعًا، حري بكل مسلم ومسلمة 
»سعاة  عليهم:  وأطلق  واليقني«،  الظن  بني  الناس  »تصنيف  أسماه:  يقتنيه  أن 

الفتنة«، و»اجلراحني«، و»دعاة التصنيف والتبديع«.

الناس  من  غالظ  فئام  حمله  الثقة«  وعدم  التشكيك  »مرض  عنهم:  فقال 
التبس عليهم  أغرار  به  فألقوا جلباب احلياء، وشغلوا  الله على حرف،  يعبدون 
بشهوة  وتدثروا  والتعديل،  اجلرح  أثواب  اجلميع  فلبس  األمر فضلوا، وأضلوا، 
التجريح، ونسج األحاديث، والتعلق بخيوط األوهام، فبهذه الوسائل ركبوا ثبج 

التصنيف لآلخرين؛ للتشهير، والتنفير، والصد عن سواء السبيل.

ومن هذا املنطلق الواهي ، غمسوا ألسنتهم في ركام من األوهام واآلثام ، 
وإلصاق   ، وخدشهم   ، فيهم  والتشكيك  عليهم،  األحكام  بإصدار  بسطوها  ثم 
التهم بهم ، وطمس محاسنهم ، والتشهير بهم ، وتوزيعهم أشتاتًا وعزين: في 
عقائدهم، وسلوكهم، ودواخل أعمالهم، وخلجات قلوبهم، وتفسير مقاصدهم، 
ونياتهم... كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويالت ، يجري على طرفي، 

التصنيف: الديني ، والالديني.

طرقي.  أشعري.  معتزلي.  خارجي.  بأنه:  هذا  أو  ذاك،  رمي  وتسمع  فترى 
إخواني. تبليغي. مقلد متعصب. متطرف. متزمت. رجعي. أصولي.

وفي السلوك: مداهن. مراء. من علماء السلطان. من علماء الوضوء والغسل.

ومن طرف ال ديني: ماسوني. علماني. شيوعي. اشتراكي. بعثي. قومي. عميل. 
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- وإن نقبوا في البالد ، وفتشوا عنه العباد، ولم يجدوا عليه أي عثرة، أو زلة، 
تصّيدوا له العثرات، وأوجدوا له الزالت، مبينة على شبه واهية، وألفاظ محتملة.

- أما إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه باألخرى فقالوا: متستر. محايد.. 
إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعاة الفتنة والتفرق، ومتزيق الشمل والتقطع.

وقال أيضًا: »وإذا علمت ُفُشوَّ ظاهرة التصنيف الغالبة، وإن إطفاءها واجب، 
فاعلم أن احملترفني لها سلكوا لتنفيذها طرقًا منها:

منهم  اختار  الدعاة  من  مأل  على  مر  كلما  القصاب،  اجل��راح  ترى  إنك   -
من  السهم  مروق  فمه  من  مترق  املرة،  األلقاب  هذه  من  بقذيفة  فرماه  »ذبيحًا« 
فإن ذلك من  الطريق،  أميطوا األذى عن  الطريق، ويقول:  يرميه في  ثم  الرمية، 

شعب اإلميان؟؟؟

للتجسس، كل هذا  وأذن  للترقب،  والترصد: عني  التربص،  دأبه  وترى   -
للتحريش، وإشعال نار الفنت بالصاحلني وغيرهم.

- وترى هذا »الرمز البغيض« مهمومًا مبحاضرة الدعاة بسلسلة طويل ذرعها، 
رديء متنها، جتر أثقااًل من األلقاب املنّفرة، والّتهم الفاجرة، ليسلكهم في قطار أهل 
بلبلة، وحطب اضطراب، وباجلملة  القبلة، وجعلهم وقود  أهل  األهواء، وضالل 
فهذا »القطيع« هم أسوأ »غزاة األعراض باألمراض«، والعض بالباطل في غوارب 
والغيبة،  واحلسد،  والبغضاء،  الغل،  بأصفاد:  مقربون  فهم  بها،  والتفّكه  العباد، 

والنميمة، والكذب، والبهت، واإلفك، والهمز، واللمز، جميعها في نفاذ واحد.

إنهم بحق: »رمز اإلرادة السيئة« يرتعون فيها بشهوة جامحة.

نعوذ بالله من حالهم، ال رعوا.
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آثارها:

نفسه؛  للجراح  آثار موجعة  من  اإلبليسية«  »الوظيفة  لهذه:  كم  لله  فيا   -
إذ سلك غير سبيل املؤمنني. فهو لقيط، منبوذ، آثم، جان على نفسه، وخلقه، 

ودينه، وأمته.

القاذف، ويقاسم:  القول قد أخذ بنصيب، فهو يقاسم  من كل أبواب سوء 
البّهات، والقّتات، والنّمام، واملغتاب، ويتصّدر الكذابني الوّضاعني في أعز شيء 

ميلكه املسلم: » عقيدته وعرضه«، قال الله تعالى: }ک  ک  گ  
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ{.)))

في  دورت��ه  الفتنة  هذه  في  ال��دور  يأخذ  احلاضر  عصرنا  »وفي  أيضًا:  وقال 
السلفّية  إلى  ينسبونه  مبرط  متلفعون  متلفعني،  نَّة  السُّ إلى  املنتسبني  من  مسالخ 
املبنّية على احلجج  الفاجرة،  بالتهم  الدعاة  - ظلمًا لها - فنّصبوا أنفسهم لرمي 

الواهّية، واشتغلوا بضاللة التصنيف.

الدين، وتشتيت جماعته،  وهذا بالء عريض، وفتنة مضّلة في تقليص ظل 
العناد،  الرعية، وما هنالك من  بينهم، وإسقاط حملته من أعني  البغضاء  وزرع 

وجحد احلق تارة، ورده أخرى.

من  البائس  وتصنيفهم  بالنقائص،  العلماء  رمي  إن  الهداة:  األئمة  صدق 
البينات، فتح باب الزندقة.

- ويا لله كم صّدت هذه الفتنة العمياء عن الوقوف في وجه املد اإلحلادي، 
واملد الطرقي، والعبث األخالقي، وإعطاء الفرصة لهم في استباحة أخالقيات 

سورة األحزاب، آية 58.  (((
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املهينة من  املكيدة  إلى آخر ما جتّره هذه  الفساد واإلفساد،  العباد، وتأجيج سبل 
جنايات على الدين، وعلى علمائه، وعلى األمة، وعلى والة أمرها.

وباجلملة فهي فتنة مضلة، والقائم بها »مفتون« و»منشق« عن جماعة املسلمني.
سألت:  لو  فإنك  تصنيفهم،  وغوائل  املنشقني«،   « آثار  إلى  اإلش��ارة  وبعد 
العباد  بعض  يصك  الذي  »التصنيف«  هذا  على  وبينته  مستنده،  عن  »اجل��راح« 
صك اجلندل، ألفلت يديه، يقّلب كفيه، متلعثمًا اليوم مبا برع به لسانه باألمس، 

ولوجدت نهاية ما لديه من بينات هي: 

- وساوس غامضة، وانفعاالت متوترة، وحسد قاطع.
- وتوظيف لسوء الظن، والظن أكذب احلديث.

- وبناء الزعم، وبئس مطية الرجل زعموا.

فاملنشق يشّيد األحكام على هذه األوهام املنهارة، والظنون املرجوحة، ومتى 
كانت أساسًا تبنى عليها األحكام؟؟

ومن آحادها السخيفة التي يأمترون ويتلقون عليها للتصنيف:

- فالن يترحم على فالن، وهو من الفرقة الفالنية؟

فانظر كيف يتحرجون رحمة الله، ويقعون في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم 
في اجلنة، إضافة إلى التصنيف باإلثم.

- إنه يذكر فالنًا بالدرس، وينقل عنه: والذي حترر لي أن العلماء ال ينقلون 
عن أهل األهواء املغلظة، والبدع الكبرى - املكفرة -، وال عن صاحب هوى أو 

بدعة في بدعته، وال متظاهر ببدعة متسافه بها، داعيًا إليها.

في  كالشأن  االعتبار،  سبيل  أي:  اجلادة  على  عنهم  ينقلون  ذلك  دون  وما 
سياق الشواهد واملتابعات في املرويات.
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الزالت،  وتلّمس  العثرات،  تتبع  اجلراحني:  »املنشقني«  مستندات  ومن   -
والهفوات، فيجرح باخلطأ، ويتبع العالمِم بالزلة، وال تغفر له هفوة.

وهذا منهج مردود.

فمن ذا الذي سلم من اخلطأ - غير أنبياء الله ورسله -، وكم لبعض املشاهير 
من العلماء من زالت، لكنها مغتفرة بجانب ما هم عليه من احلق والهدى واخلير 
الكثير، من الذي ما أساء قط، ومن له احلسنى فقط، ولو أخذ كل إنسان بهذا ملا 

بقي معنا أحد، ولصرنا مثل دودة القز، تطوي نفسها بنفسها حتى متوت.

قواًل،  التصرفات  وحمل  الظن،  سوء  ترتيب  طرائقهم:  »ومن  أيضًا:  وقال 
وفعاًل على محامل السوء والشكوك.

ومنه: التناوش من مكان بعيد، حلمل الكالم على محامل السوء، بعد بذل 
الهم القاطع للترصد، والتربص، والفرح العظيم بأنه وجد على فالن كذا، وعلى 

فالن كذا.

ومتى صار من دين الله: فرح املسلم مبفارقة أخيه املسلم لآلثام.

أال إن هذا التصيد، داء خبيث، متى ما متّكن من نفس أطفأ ما فيها من نور 
نعوذ  ويفرزها.  والشهوات،  األهواء  يستقبل  يبابًا،  القلب خرابًا  اإلميان، وصّير 

بالله من اخلذالن.

ومن هذا العرض يتبني أن: » ظاهرة التصنيف« تسري بدون مقّومات مقبولة 
شرعًا، فهي مبنّية على دعوى مجردة من الدليل، وإذا كانت كذلك بطل االّدعاء، 
إلى  املّدعي  الدعوى، وأصبحت غير مسموعة شرعًا، وآلت حال  واضمحلت 
مدعى عليه، تقام الدعوى مبا كذب وافترى، وفي احلديث أن النبي  | قال: »لو 

يعطى الناس بدعواهم …« احلديث.
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الظلم،  الناس وتصنيفهم بغير حق، شعبة من شعب  »وجتريح  وقال أيضًا: 
الذنوب واملعاصي، فاحذر سلوك جادٍة ميسك منها عذاب. وقد  فهو من كبائر 
»لتؤدن  قال:  أنه   | النبي  الله عنه - عن  أبي هريرة - رضي  ثبت من حديث 

احلقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة اجللحاء من القرناء« رواه أحمد، ومسلم.

| أي العمل أفضل؟  وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سألت النبي 
قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: »أعالها  قال: »إميان بالله، وجهاد في سبيله«، 
تصنع  أو  ضائعًا،  »تعني  قال:  أفعل؟  لم  فإن  قلت:  أهلها«،  عند  وأنفسها  ثمنًا، 
ألخرق«، قلت:  فإن لم أفعل؟ قال: »تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق 

بها على نفسك« متفق عليه.

وثبت عن النبي | أنه قال: »املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده«.

وال  تباغضوا  وال  والتناجشوا  »الحتاسدوا  قال:   | النبي  أن  أيضًا  وثبت 
تدابروا، وال يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، املسلم أخو 
املسلم، ال يظلمه وال يحقره وال يخذله التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثالث 
مرات - بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم 

حرام، دمه وماله وعرضه«.

قال:   | النبي  أن   - عنه  الله  رضي   - هريرة  أبي  حديث  من  أيضًا  وثبت 
»إن  فقال:  متاع.  وال  له  درهم  ال  من  فينا  املفلس  قالوا:  املفلس؟«  ما  »أتــدرون 
املفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصالٍة وصياٍم وزكاٍة، ويأتي وقد شتم هذا، 
وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم 

فطرحت عليه. ثم طرح في النار« رواه مسلم.
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وساق احلافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى- في »اإلصابة« عن أم الغادية - 
رضي الله عنها - قالت: خرجت مع رهط من قومي إلى النبي |، فلما أردت 
االنصراف، قلت: يا رسول الله أوصني، قال: »إياك وما يسوء األذن«. رواه ابن 

منده، واخلطيب في )املؤتلف واملختلف(.

وساق أيضًا عن عمر - رضي الله عنه -: »ال يعجبنكم طنطة الرجل، ولكن 
من أدى األمانة، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل«. رواه أحمد في )الزهد(.

وساق أيضًا من محاسن شعر أبي األسود الدؤلي: ال ترسلن مقالة مشهورة، 
أنباكها،  الذي  نبئتها وحتفظن من  تبدين منيمة  إدراكها، ال  إذا مضت  ال تستطيع 
والنصوص الواردة وفيها بيان أنواع العقوبات على هذا في الدارين، أكثر من أن 
حتصر، ورمبا يبتلى »اجلراح« مبن يشينه بأسوأ مما رمى به غيره، مع ما يلحقه من 

سوء الذكر حيًا وميتًا، فنعوذ بالله من سوء املنقلب.

فيا محترف الوقيعة في أعراض العلماء، اعلم أنك بهذه املشاقة قد خرقت 
حرمة االعتقاد الواجب في مواالة علماء اإلسالم.

نَّة في ذلك: قال الطحاوي - رحمه الله تعالى - في بيان معتقد أهل السُّ

اخلير  أهل   - التابعني  من  بعدهم  ومن  السابقني،  من  السلف  »وعلماء 
فهو  بسوء  ذكرهم  ومن  باجلميل،  إال  اليذكرون   - والنظر  الفقه  أهل  واألثر، 

على غير سبيل«.

قال شارحه - رحمه الله تعالى: }ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ{.)))

فيجب على كل مسلم بعد مواالة الله، ورسوله، مواالة املؤمنني، كما نطق 

سورة النساء، آية 5)).  (((
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النجوم،  الله مبنزلة  الذين جعلهم  الذين هم ورثة األنبياء،  القرآن، خصوصًا  به 
هدايتهم،  على  املسلمون  أجمع  وق��د  والبحر،  البر  ظلمات  في  بهم  ُيهتدى 
ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد | علماؤها شرارها، إال املسلمون فإن 
علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته، واحمليون ملا مات من سنته، 
فبهم قام الكتاب، وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقًا 
د لواحد منهم قول قد جاء  يقينيًا على وجوب اتباع الرسول |، ولكن إذا ُوجمِ

حديث صحيح بخالفه، فالبد له في تركه من عذر« انتهى.

وإني أقول: إن حترك هؤالء الذين يجولون في أعراض العلماء اليوم سوف 
يجرون - غدًا - شباب األمة إلى مرحلتهم الثانية))): الوقيعة في أعراض الوالة 
نَّة، وقد قيل: »احلركة ولود، والسكون عاقر«. وهو أسوأ أثر يجره  من أهل السُّ
املنشقون، وهذا خرق آخر جلانب االعتقاد الواجب في مواالة ولي أمر املسلمني 

منهم. »وسوف يحصد الزوبعة من حّرك الريح«.

قال الطحاوي - رحمه الله تعالى))):

»وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورنا، وإن جاروا، وال ندعوا عليهم، 
وال ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله - عز وجل - فريضة مالم 
نَّة واجلماعة، ونتجنب  يأمروا مبعصية، وندعو لهم بالصالح واملعافاة. ونتبع السُّ

الشذوذ، واخلالف، والفرقة« انتهى.

مختبر  بالتصنيف  التجريح  احترافك  أن  واعلم  اجل��راح،  أيها  الله  فاتق 

وهي نتيجة حتمية ملنهجهم، فلهم باألمس أسالف في حادثة احلرم »السوداء« عام 1400 ه�...   (((
اختلفت األساليب والغاية واحدة.

»شرح الطحاوية«: )ص/79) - )8)).  (((
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إلى وصف منك لدخائل نفسك، وما حتمله من ميول،  باليقني  الناس  ينفذ منه 
أقوى،  فيه  من  املرء  وإدان��ة  لسانك،  فلتات  من  عليك  الشاهد  فتقيم  ودواف��ع، 
وال  الهلكة،  م��وارد  الي��وردك  اللسان،  على  الرقابة   - الله  رحمك   - فاحكم 
متش براحلة العمر - الوقت - وأنت تثقلها بهذه الظاهرة الفتاكة »ظاهرة الهدم 
والتدمير«، فتحرق في غمرتها: اجلهد، والنشاط، وبواكير احلياة، ومقتبل العمر، 
بل ورمبا خامتته، أعاذنا الله وإياك من سوء اخلامتة  والزم - عافاك الله - تقوى 
الله، ومراقبته، واإلنابة إليه، واستغفاره، واحذر صنعة املفاليس هذه، وتدبر هذه 

اآلية: }گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
ڻ  {.))) وقوله تعالى: } ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  {.)))
فبادر - ياعبدالله - إلى التوبة، وأداء احلقوق إلى أهلها، والتحلل منهم، فقد 
ثبت عن نبي الهدى | أنه قال: »من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه، أو 
ماله، فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة اليقبل فيه دينار وال درهم« احلديث 

رواه البخاري.

ولعّلي بهذا كما قال صخر:

نائمًا كــان  مــن  نبهت  لقد  ـــانلعمري  ــت لـــه أذن ــان ــت مـــن ك ــع ــم وأس

أواٌه  املؤمن  شأن  وهذا  استجابة،  سماع  اخلير،  يسمع  صالح  عبد  وكل 
منيب، ومن حلقه اإلدبار فأبى، فإليه: } ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ      ڄ  {.)))

سورة النساء، آية 110.  (((
سورة املائدة، آية 9).  (((
سورة فاطر، آية )).  (((
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وأنشد ابن الشجري:

ــه ــي إل جـــــرى  الــســفــيــه  نـــهـــي  ــالفإذا  ــه إلــــى خ ــي ــف ــس وخـــالـــف وال

الداء،  منه  متّكن  إذ  الصدر«،  في  و»ذبحة  الضمير«  في  »أزمة  يعني:  وهذا 
وللميئوس أحكام بّينها الفقهاء، نعوذ بالله من الشقاء، وما بقي ملن أبى إال احلجر 

على لسانه لصالح الديانة.

فينبغي  بحق،  املسلمني  في  شأنه  عظم  فيمن  ظلمًا  وقيعته  كانت  من  أما 
تغليظ عقوبة الواقع، إضافة إلى احلجر على لسانه، ولهذا نظائر في الشريعة، 
كوقوع الظلم في األشهر األربعة احُلرم، والرفث والفسوق واجلدال في احلج، 
وتغليظ الدّية في النفس، وفي اجلراح في الشهر احلرام، وفي البلد احلرام، وفي 
ذوي الرحم، كما هو مذهب الشافعي، فهذه وأمثالها محّرمات على كل مسلم 
في كل زمان ومكان، لكن ملا عظم اجلرم بتعدد جهات االنتهاك، عظم اإلثم، 
تعالى -:  الله  املبارك - رحمه  بن  الله  قال عبد  واجل��زاء. وملثل هؤالء - كما 

»تقشر العصي«.)))

6- عبدالله بن جبرين:

في  الطعن  في  نهجهم  على  سار  ومن  للجامية  كالمه  موجهًا  قال  حيث 
العلماء والدعاة:

أي   - وبينهم  بينكم  فرق   - اجلراحني  لطائفة  أي   - لهؤالء  نقول  »نحن 
العلماء - أي قياس يحصل بني االثنني، بني من ينصحون املسلمني ويوجهونهم 
ويرشدونهم، وبني من لم يظهر منهم أية أثر وال نفع، بل صار ضررهم أكثر من 
نفعهم، حيث صرفوا جماهير وأئمة وجماعات عن هؤالء األخيار، وأوقعوا في 

))) »تصنيف الناس بني الظن واليقني« بتصرف.
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وأفسدوا  السوء،  ونشروا  الفساد،  ونشروا  بهم،  ووشوا  للعلماء،  حقدًا  قلوبهم 
ذات البني التي أخبر النبي أن فساد ذات البني هي احلالقة،  ونقول لهم:

ألبيكـم ــــا  أب ال  عــلــيـــــهــم  ـــوا  ـــل املــكــانأق ســـــدوا  أو  ــــوم،  ــــل ال مـــن 

متى عملتم مثل أعمالهم؟ متى نفعتم مثل نفعهم؟ متى أّثرمت مثل تأثيرهم؟ 
يعتقدون  الذين  إخوانكم  على  وضرركم  وشركم  سوءكم  تكفون  أال  َوْيَحُكم 
مثل ماتعتقدون، ويدعون إلى اخلير، ويدعون إلى الله، فأنتم كالذين قال فيهم 

أحد العلماء:)))

فضيلة ــل  ــك ل أهـــــاًل  ــم  ــت كــن ــى  ــت م

 

أو كفر ــن حـــاد  مل ــًا  ــرب كــنــتــم ح مــتــى 

 

بفيلق الـــعـــدو  رأس  ــم  ــت دس األثــــر مــتــى  ــع  ــط ــق ي ـــع  ـــدف م أو   وقــنــبــلــة 

ــبــون أشـــيـــاخـــًا كـــرامـــًا أعـــزة ــعــي ت

 

ــبــصــر ــرة وال ــي ــص ــب ــــور ال  جـــهـــابـــذة ن

ــا ــه ــل البشر))) فـــهـــم بــــركــــات لـــلـــبـــالد وأه عــن  الباليا  الله  يدفع   بهم 

7- الشيخ صالح السدالن:

بعض  تضليل  يجوز  هل   - الله  حفظه   - السدالن  صالح  الشيخ  وسئل 
املشايخ، كالشيخ عدنان عرعور ألن بعض الشباب يبّدعونه، وبعضهم يضّللونه، 

حتى بلغ ببعضهم أن كّفروه؟

»أنا أقول: هذه من الفنت ومن وحي الشيطان، وتالعب الشيطان  فأجاب: 
في  بينهم،  فيما  يتكلموا  أن  في  شأنهم  وإضعاف  كلمتهم،  وتفريق  باملسلمني، 
علمائهم وفي طالب العلم منهم ويجعلون األعداء يضحكون علينا، ويتنّدرون 

))) في النت بعنوان: »كبار العلماء يتكلمون عن الدعاة«.
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بنا، وينظرون للمسلمني أنهم أناٌس، أهُل خالف وفيهم الشر، فال تسمعوا منهم 
روا عن اإلسالم  وال تدخلوا في دينهم، فإن شأنكم سوف يكون كشأنهم.. فنفَّ
نَّة واجلماعة  بأفعالهم وبأقوالهم وليس هذا منهج السلف، وليس منهج أهل السُّ
وانتقاُد  بعض  في  بعضهم  طعن  املبتدعة  فعالمة  بعض  في  بعضهم  يطعن  أن 

بعضهم بعضًا، هذا شأن املبتدعني.

نَّة فيناصح بعضهم بعضًا، ويتعاونون على البر والتقوى. أما أهل السُّ

نعرف  ال  فعدنان  غيره،  أو  لعدنان  بالنسبة  منهم  يحصل  الذي  األمر  فهذا 
أربعني سنة، فهو رجل على عقيدة أهل  أكثر من  عنه إال خيرًا، وأنا أعرفه منذ 
فإن  وغيره  هو  أخطأ  ف��إذا  العصمة،  له  من  إال  معصوم  وال  واجلماعة،  نَّة  السُّ
خطأه يناصح عليه ويبنّي له الصواب، أما أن نصفه بكذا أو بكذا، ويزعمون أن 
الباب، قد أخطأ في هذا  إليه)))، فشيخهم قد ضل في هذا  لهم شيخًا يرجعون 
الباب، قد غلط في هذا الباب، ويجب علينا فيما بيننا التناصح، فإن الله - عز 

ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    { يقول:    - وجل 
ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  {.)))  
فهكذا صفتنا أمُة محمد | كلها حتري العدل واخليرية.

فسأنقده،  وإال  به  أقول  مبا  فالن  يقول  إما  املسلمني،  من  قائل  يقول  أن  أما 
وسأبّدعه.. وإلزام الناس باللوازم مثل من لم يبدع املبتدع فهو مبتدع، هذا لنا فيه 
نَّة، وأدعو إليها، ومن ارتكب  نظر، فأنا ال يلزمني أن أبّدع أحدًا، أنا أمتسك بالسُّ

بدعة، ننصحه إذا كنا نستطيع نصحه.

يقصد الشيخ صالح السدالن، الشيخ ربيع املدخلي، والله أعلم.   (((
سورة آل عمران، آية 110.  (((



اجلامية في امليزان 234

التي  الطريقة  هذه  ومن  الفاسد،  املنهج  هذا  من  الشباب  معاشر  واح��ذروا 
ال جتلب إال الضرر والفوضى والنزاع والله - جل وعال - يقول: }  ٻ  ٻ  

پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  {.)))

إن عالمة أهل البدع أن ينتقد بعضهم بعضًا علنًا، وأن ُيضلل  وقلت لكم: 
بعضهم بعضًا، هذه عالمة أهل البدع.

بعضًا،  بعضهم  وينصُح  بعضًا،  بعضهم  فيصّوُب  نَّة:  السُّ أهل  عالمة  أما 
ويأتلفون وال يختلفون، وكان أصحاُب رسول الله |، يختلفون على املسألة، 
في  ويجتمعون  بعضًا،  بعضهم  ويصافُح  يقومون  ثم  رأي،  ذلك  في  له  وك��ٌل 

نَّة.))) مجالسهم، وعلى والئمهم وغيُر ذلك، هدانا الله السُّ

8 - الشيخ ناصر العمر: 

سئل الشيخ ناصر العمر - حفظه الله - على قناة املجد من أحد املتصلني في 
به  املشايخ ويسّمون ما يقومون  أنه ظهر عندهم مجموعة يحّذرون من  العراق، 

اجلرح والتعديل؟

نحُن  بها األمة،  ابتليت  التي  البالوي  الشيخ: »هذا في احلقيقة من  فأجاب 
إساءة  هو  اآلن  يحصل  الذي  حقيقة  لكن  املعصومني،  من  العلماء  إن  نقول  ال 
العلماء  »حلوم  بعنوان:  )141ه�  عام  في  رسالة  أّلفت  وأن  سبق  وقد  للعلماء، 

مسمومة«، وقد قّدمها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وأثنى عليها.

ال  فنحُن  العالمِم،  نقد  في  الشرعي  واملنهج  الصحيح  املنهج  فيها  بّينت  وقد 

سورة اآلنفال، آية 46.  (((
في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ صالح السدالن يحّذر الشباب من منهج غالة التجريح«.  (((
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فالذي يجري اآلن في  الذي يجري اآلن ليس كذلك،  إنه معصوم، لكن  نقول 
احلقيقة هو إسقاط العلماء، وهذا قد أحدث فتنة عظيمة.

يقول:  البرازيل  من  اململكة وهو  في  هنا  عندنا  يدرس  ولقد جاءني طالب 
والله إنا كنا في البرازيل في املسجد وفي اجلمعية على خير، حتى جاءنا هؤالء 
البرازيل عن اإلسالم بسببهم، ولقد جاءني  البعض في  ففّرقوا جماعتنا، فارتد 
إنه ضال مضل عنده طوام، كانوا  الله بن جبرين  الشيخ عبد  أحدهم يقول عن 
كتابه:  وألف  خالفهم،  ملا  لكن  اإلمام،  العالمة  زيد  أبو  بكر  الشيخ  يقولون عن 
وتقسيم  التصنيف  من  فيه  ح��ّذر  وال��ذي  واليقني«،  الظن  بني  الناس  »تصنيف 
فهذا بالء  القليل منهم،  إال  ما سلم  يسّبونه ويشتمونه حقيقة  املسلمني أصبحوا 

وأسأل الله أن يهديهم، وأن يردنا وإياهم إلى احلق فهذا بالء عمت به األمة.
فاملنهج واضح وبنّي وجلي، ينقد العالِم، ولكن من ينقد العالِم؟

يكون  قد  شباب  وليس  األدل��ة،  يعرف  فعاًل  الذي  المِعالم  هو  المِعالم  ينقد 
بعضهم ليس عنده علم شرعي، ويقّلدون ويتكلمون عن التقليد وهم أشد الناس 
تقليدًا، هذا بالء فإني أنصح اجلميع أن ال يدخلوا في هذا املوضوع، وأن يعرضوا 

عن هذا املوضوع، وأن ينشغل اإلنسان في ذاته.
والله إني أدعو لهؤالء في سجودي بالهداية والتوفيق والسداد، وأن يكف الله 
سبحانه وتعالى عن املسلمني شري وشرهم، ألنه كما في  حديث أبي ذر - رضي 
الله عنه - عن النبي |: »وأن تكف شرك عن الناس صدقة«، وقد ُبليت األمة بهذا 
البعض عن اإلسالم  يرتد  البرازيل  العراق، وعندنا، وفي  اجلزائر وفي  في  البالء 
بسببهم، يقولون ما كنا نعلم أن عندكم هذا االختالف، ألن البعض عندهم قالوا: 

ال يجوز أن تصلي خلف فالن فارتد البعض عن اإلسالم بسبب هؤالء.)))

في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ ناصر العمر، الرد على اجلامية«.  (((
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9 - الشيخ عبد العزيز الفوزان:

»سئل الشيخ عبد العزيز الفوزان، في قناة املجد عن ظاهرة الطعن بالعلماء 
والدعاة واملصلحني؟

ثالثًا،  ربي  »سألت  يقول:   | فالنبي  األمة،  باليا  من  والله  هذه  فأجاب: 
فأعطاني اثنتني ومنعني الثالثة«، واملصيبة في الثالثة، قال |: »سألته - يعني في 

الثالثة - أن ال يجعل بأسهم بينهم فمعنيها«.

»إن الشيطان  | قال:  | كما في صحيح البخاري وغيره، أنه  وثبت عنه 
أيس أن يعبده املصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم«. 

بيننا، ومن اخلالف  الشيطان  الله سبحانه وتعالى من حتريش  ولهذا حّذرنا 
والتنافر  التهاجر  إلى  ويؤدي  والبغضاء،  بالضغينة  القلوب  ميأل  الذي  والنزاع 
ودعاتهم  علمائهم  بغض  على   - بالله  والعياذ   - الناس  ويحمل  بل  والتقاطع، 

وأئمتهم ويحرمون من خيرهم ونفعهم.

يقول الله عز وجل: } ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   
ی  ی  یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   { )الروم(.

وقال تعالى: } ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   { )األنفال: 46).

وقال تعالى: }ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ{ )آل عمران: )10).

إذن، هذا من البالء الذي نعيشه، واملصيبة أن هذه الطائفة، التي يشير إليها 
السائل، يزعمون الغيرة على التوحيد وعلى العقيدة، وأنهم أتباع السلف، وعلى 

منهج سلفي.



237اجلامية في امليزان

نعم قد يكونون صادقني أنهم على منهج السلف في العقيدة، لكنهم والله 
أبعد الناس عن منهج السلف في األخالق واملعاملة.

الظن،  الظلم واجلهل وسوء  الله، وعندهم من  الله في عباد  يّتقون  فهم ال 
وتصنيف الناس ظلمًا وعدوانًا وما به يحرم الناس خير هؤالء العلماء والدعاة، 
احلكام  يأّلبون عليهم  الذين ظلموهم وكذبوا عليهم، وشّوهوا سمعتهم، ورمبا 
وغيرهم بطريقة تعجب لها، وتتساءل كما تساءل ذلك العالم اجلليل عندما سمع 
هل  ال،  قال:  ال��روم؟،  قاتلت  هل  له:  فقال  واألخيار،  بالعلماء  يطعن  أحدهم 
ولم  واملشركون،  والنصارى  اليهود  منك  سلم  قال:  ال،  قال:  الفرس؟،  قاتلت 

يسلم منك أخوك املسلم؟

هذا حالهم، وعملهم هو هدم في احلقيقة وليس ببناء ليت هذا الوقت الذي 
يصرفونه في الكتابة والتحرير والكالم وغيره، يكون في بناء األمة، وفي الدعوة 
إلى الله - عز وجل - وفي تصحيح العقيدة، وفي حّث الناس على اخلير، وفي 
والداعية  الفالني،  العالم  يسقطون  كيف  وهّمهم:  كالمهم  إمنا  البدع،  محاربة 

الفالني، وإذا تتّبعت أخطاء العلماء أفسدتهم.

الكمال  وله   - وتعالى  سبحانه   - العزة  رب  سلم،  ما  والله  أحد  يبق  ولم 
املطلق، قال عنه اليهود: }  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  { )آل عمران: 181(، وقالوا:  
} ې  ې  ېى  ى  ائ  { )املائدة: 64(، والنصارى نسبوا له الصاحبة والولد 

- والعياذ بالله -، واملشركون قالوا: إن املالئكة بنات الله، ما سلم رب العزة.

فكيف يسلم البشر؟ ولو كانوا أصلح الناس، ما سلم األنبياء، وعلى رأسهم 
قيل عنه: ساحر، وقيل: سفيه، وقيل: كاذب،  الصالة والسالم -،  نبينا - عليه 
وقيل: مجنون، وقيل: إنه جاء ليفّرق بني الوالد وولده، وبني الزوج وزوجه، وما 
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الناس  لله، وأنصح  |، وهو أكمل اخللق، وأتقاهم  بها  تركوا نقيصًة إال رموُه 
للناس، وأرحم اخللق باخللق، وأحُب اخللقمِ إلى الله - عز وجل -.

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    { الله:  قال  بل  املواصفات،  بهذه  ف  ُوصمِ ذلك  ومع 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  { )الذاريات(، »كل الرسل«، وكما قالوا 
لنوح: } ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  { )األعراف(، 

جعلوه سفيهًا، وهو من أولي العزم من الرسل - عليه الصالة والسالم -.

إذن هذا ليس شيئًا عجبًا، كما قال تعالى: }ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
ىى  {، ولكن انظر إلى ما بعدها وهو قوله تعالى: } ائ  ائ  ەئ   
»من   :| ەئ  وئ  {، فالله - سبحانه وتعالى - هو املدافع عنهم، وقد قال 

عادى لي وليًا فقد آذنته باحلرب«.

إال غيبة ومنيمة  ما هو  والله  يسّمون عملهم هذا جرحًا وتعدياًل، وهو  هم 
األقليات  بالد  في  خصوصًا  عجائب  رأيت  وأنا  الله،  سبيل  عن  وصد  وإفساد 
املسلمة - يعني في أوروبا وأمريكا - اجتمعت بأناس، وبعضهم ذهبت وألقيت 
عندهم محاضرات، ودورات شرعية، يأتيك أحدهم ما أسلم إال من يومني أو 
شهرين، وال يعرف شيئًا من اإلسالم بعد الشهادتني إال املنهج، ويردد وال يدري 

ما املنهج مسكني.

يطعن بكبار العلماء في األمة، الشيخ فالن والشيخ فالن، الداعية والعالمِم 
الكبير الذي بذل جهده ووقته وتفكيره وماله.

ولكن هكذا يربى، ال يربى على حب الله - عز وجل - وال على حب رسول 
الله |، وال على حب املؤمنني كلهم- كما أمر الله- ال، أهم شيء عندهم أنك 

تبغض العالم الفالني، والعالم الفالني، والداعية الفالني. 
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لو  ي��ق��درون  وال  الصرحاء،  الكفار  حتى  عليه  يجرؤ  ال  والله  إفساد 
استطاعوا، ألنهم معروفون، ولكن هؤالء يأتون باسم الغيرة على الدين وعلى 
العقيدة، والله إنهم مفسدون صادون عن سبيل الله، نعم ال يجوز أن نسكت 
عن البدعة أو عن اخلطأ ولو صدر من أبي بكر الصديق، أو عمر بن اخلطاب، 
أو علي بن أبي طالب، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو أحمد، أو غيرهم، وال 

عصمة ألحد بعد األنبياء.

لكن فرق - يا أخي - بني أن تقول هذا الكالم خطأ، ووجه اخلطأ فيه كذا وكذا، 
والصواب هو كذا بهذا الدليل، وبني أن تقول هذا عالٌم مفسد فاجر ضال وال يجوز 
أن تستمعوا إليه أو جتلسوا في دروسه، هذا صد عن سبيل الله - يا أخي - وتنفير 
البدعة والضالل  أئمة  إلى  يذهبون  يا أخي،  يذهبون  إلى من  لألمة عن علمائها، 

املعروفني، أو يذهبون إلى هذه القنوات التي أكثرها أغاٍن وفحش وفجور.

تأتي تصدهم عن سبيل الله، بدل أن تفرح بهذا وتشجع الناس على حضور 
مجالس الذكر، واالستماع إلى هؤالء العلماء والدعاة، مع أنهم ليسوا معصومني 
وال نزكيهم لكل ما يقولون أو يفعلون، لكن ال يجوز - يا أخي - أن تظلم عباد 
الله وتصدهم عن سبيل الله، بزعم الغيرة على دين الله، ومثل ما يفعل هؤالء 
اإلرهابيون الذين قاموا بالتفجيرات وزعزعة أمن البالد، في هذه البالد املباركة 
وغيرها، ثم يقولون بكل صفاقة وحماقة وجهل: نحن نفعل ذلك إلعالء كلمة 

الله، جهادًا في سبيل الله، واجلهاد والله منهم براء.

ومحبة  املسلمني،  ومحبة  الدين  على  الغيرة  يزعم  من  كل  ليس  إذن، 
ونيته صاحلة، لكن يكون  يكوُن صادقًا، وقد يكون صادقًا  التوحيد والعقيدة 

أسلوبه غير موفق.
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يا أخي أمتنى من هؤالء الذين يّدعون السلفّية أن يقرؤوا سير السلف الصالح، 
كانوا  كيف  بإحسان،  لهم  والتابعني  والتابعني،  أصحابه  وسيرة   | النبي  سيرة 
يتعاملون مع أهل البدع، بالعدل واإلنصاف والبر بهم، والتلطف معهم، ألجل 
تأليف قلوبهم على احلق، فكيف بإخوانهم من العلماء وطالب العلم والدعاة 

وهم وإياهم على منهٍج واحد، وإن أخطأوا ال يجوز أن يقروا على خطئهم.

وهؤالء العلماء الذين يبذلون علمهم ونصحهم للناس نحبهم، ولكن احلق 
أحُب إلينا منهم، وكما قال اإلمام مالك: »ما منا إال راٌد ومردوٌد عليه إال صاحب 

هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي |«.

فإذًا يجب أن نتعلم عن العلماء والدعاة وكافة الناس بعدل، وأن نتقي الله 
- عز وجل - وأن نحذر أن نكون من الصاّدين عن سبيل الله، فالله تعالى يقول: 

ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    { تعالى:  وقال  فاعدلوا{  قلتم  }وإذا 
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ{.)))

10 - الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله:

حيث قال في شرح العقيدة الطحاوية:  »الطاعنون في العلماء ال يضرون إال 
حب  خب    الشنيعة أخبث األوصاف: }  بفعلتهم  لها  أنفسهم، وهم يستجلبون 

مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   { )احلجرات(.

وهم من شرار عباد الله؛ بشهادة رسول الله |، فعن عبد الرحمن بن غنم 
يبلغ به النبي | قال: »خيار عباد الله الذين إذا رأوا ذكر الله، وشرار عباد الله 

املشاؤون بالنميمة، املفّرقون بني األحّبة، الباغون للبرآء العنت«.

في اليوتيوب بعنوان: »رسالة الشيخ عبدالعزيز الفوزان إلى اجلامية«.  (((
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وهم مفسدون في األرض، وقد قال تعالى: } ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      
ڄ  ڄ  ڃ  { )يونس(.

وهم عرضة حلرب الله تعالى، القائل في احلديث القدسي: »من عادى لي 
وليًا، فقد آذنته باحلرب«.

وهم متعّرضون الستجابة دعوة العالمِم املظلوم عليهم، فدعوة املظلوم – ولو 
كان فاسقًا – ليس بينها وبني الله حجاب، فكيف بدعوة ولي الله الذي قال فيه: 

»ولئن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه«.

قال اإلمام احلافظ أبو العباس احلسن بن سفيان ملن أثقل عليه: »ما هذا؟! قد 
احتملتك وأنا ابن تسعني سنة، فاتق الله في املشايخ، فرمبا استجيبت فيك دعوة«.

وملا أنكر السلطان على الوزير نظام امللك صرف األموال الكثيرة في جهة 
طلبة العلم، أجابه: »أقمت لك بها جندًا ال ترد سهامهم باألسحار«، فاستصوب 

فعله، وساعده عليه.

– قالوا له وهم في القيود  – أي ابن خالد البرمكي  وقيل: إن أوالد يحيى 
مقيدون: »يا أبة صرنا بعد العز إلى هذا؟!« قال: »يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها، 

لم يغفل الله عنها«.

وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله | قال: »ما من ذنب أجدر 
أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في اآلخرة: مثل البغي، 

وقطيعة الرحم«.

مصرعة البغي  إن  البغي  صاحب  أعدلهيا  ـــرء  امل فــعــال  فخير  ــدل  ــاع ف
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ـــه وأســفــلــهفــلــو بــغــى جــبــل يــومــًا عــلــى جبل ـــي ـــال ــــــدك مـــنـــه أع الن

ومبا أن اجلزاء من جنس العمل؛ فليبشر الطاعن في العلماء املستهزئ بهم؛ 
بعاقبة من جنس فعله.

فعن إبراهيم - رحمه الله - قال: »إني أجد نفسي حتدثني بالشيء، فما مينعني 
أن أتكلم به إال مخافة أن أبتلى به«.

وقال عمرو بن شرحبيل: »لو رأيت رجاًل يرضع عنزًا فضحكت منه؛ خلشيت 
أن أصنع مثل الذي صنع«.

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: »البالء موكل بالقول، لو 
سخرت من كلب خلشيت أن أحول كلبًا«.

العلماء وإهانتهم،  الطعن في  وقد حكي أن رجاًل كان يجّرئ تالمذته على 
وذات يوم تكلم بكالم لم يرق أحد تالمذته، فقام إليه فصفعه على رؤوس األشهاد: 

}ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  { )آل عمران(.

قال خالد بن زهير الهذلي:

سرتها ــت  أن سنة  مــن  جتــزعــن  يسيرها فــال  ـــن  م ــة  ــن س راض  ـــــأول   ف

وليعلم أنه ُيخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن ُيبتلى بسوء 
اخلامتة عياذًا بالله منها، فهذا القاضي الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي 
»ولد سنة عشر وسبعمائة، شرح التنبيه في أربع وعشرين مجلدًا، درس وأفتى، 
وكثرت طالبه ببالد اليمن، واشتهر ذكره، وبعد صيته، قال اجلمال املصري: إنه 
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كثرة  بسبب  ذلك  أن  يرون  فكانوا  واسود،  لسانه  اندلع  وقد  وفاته  عند  شاهده 
وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رحمهم الله جميعًا«.

عظة غـــيـــره  فـــي  ـــه  ل الــســعــيــد  ومعتبر إن  حتــكــيــم  الـــتـــجـــارب   وفــــي 

ثم اخلائض في أعراض العلماء ظلمًا وعدوانًا إن حمل عنه ذلك، واقتدى به 
فيه، فقد سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والدال على 

الشر كفاعله، والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته، قال تعالى: } ۉ   ۉ  
ې  ېې   { )يس: )1).

ــلــقــى ســي إال  ــــب  ــــات ك مـــــن  ــــــا  ــــداه وم ــــا كــتــبــت ي  غــــــداة احلـــشـــر م

ــــال تــكــتــب بــكــفــك غـــيـــر شـــيء ــــراه ف ت أن  ـــامـــة  ـــقـــي ال ــــي  ف  يــــســــرك 

وروي عن اإلمام أحمد أنه قال:

»حلوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات«.

وعن مخلد قال:

حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يومًا عند احلسن بن ذكوان رجاًل بشيء، 
فقال: »مه ال تذكر العلماء بشيء، فيميت الله قلبك«.

ــة ــوم ــم ــس ـــم م ـــل ـــع ــهــالك حلــــــوم أهــــــل ال ــهــم ســريــع ال ــعــادي  ومــــن ي

ــم عــــونــــًا، وإن ــل ــع ال ــن ألهــــل  ــك ف

 

ــهــم يـــومـــًا فــخــذ مـــا أتـــاك ــت عــادي

 

قال احلافظ ابن عساكر - رحمه الله تعالى -:
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»واعلم يا أخي – وفقنا الله وإياك ملرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
الله في هتك  – مسمومة، وعادة  الله عليهم  – رحمة  – أن حلوم العلماء  تقاته 
أستار منتقصيهم معلومة؛ ألن الوقيعة فيهم مبا هم منه براء أمر عظيم، والتناول 
ألعراضهم بالزور واالفتراء مرتع وخيم، واالختالف على من اختاره الله منهم 

لمَِنعش العلم خلق ذميم«.

وقال أيضًا - رحمه الله - :

».. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب؛ ابتاله الله - تعالى - قبل موته مبوت 
القلب: }ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

ڳ  { )الن��ور(.
ومن مخاطر الطعن في العلماء:

سب  عن   | الله  رسول  نهى  وقد  بعلمهم:  االنتفاع  تعطيل  في  التسبب 
ورثة  في  ألسنتهم  إطالق  قوم  يستبيح  فكيف  الصالة،  إلى  يدعو  ألنه  الديك؛ 

األنبياء الداعني إلى الله عز وجل؟!

قال تعالى: } چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  
ڈ  ڈ  { )فصلت(.

قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -:

»ما نحن لوال كلمات الفقهاء؟!«.

وكان احلسن البصري - رحمه الله - يقول:

»الدنيا كلها ظلمة، إال مجالس العلماء«.

وقال اإلمام السخاوي - رحمه الله - :
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»إمنا الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟!«.  

ومن شؤم الطعن في العلماء: إن القدح باحلامل يفضي إلى القدم، مبا يحمله 
من الشرع والدين، ولهذا أطبق العلماء على أن من أسباب اإلحلاد: »القدح في 

العلماء«.

ملا استهزأ رجل من املنافقني بالصحابة - رضي الله عنهم - قائاًل: »ما رأيت 
مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونًا، وال أكذب ألسنًا، وال أجنب عند اللقاء« أنزل الله 

- عز وجل -: }ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  
ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  { )التوبة(.

ويقول العالمة بكر بن عبد الله أبو زيد  -رحمه الله تعالى -: »بادرة ملعونة.. 
وهي تكفير األئمة: النووي، وابن دقيق العيد، وابن حجر العسقالني، أو احلط 
من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضالل، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضاللة 
وإضالل، وفساد وإفساد، وإذا جرح شهود الشرع جرح املشهود به، لكن األغرار 

ال يفقهون وال يتثبتون«  .

األخيار:  وجتريح  العلماء،  في  بالطعن  الدعوي  اجلو  تلويث  شؤم  ومن 
التسبب في انزواء بعض هؤالء األخيار، وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم 
والدعوة، صيانة ألعراضهم، وحفظًا حلياة قلوبهم؛ ألن القلوب احلرة يؤذيها 
كل  تعاف  ونفسه  السوي،  الداعية  لدى  مداها  تبلغ  احلساسية  »إن  التعكير: 
جو خانق غير نقي، إن روحه ال تطيق األجواء املغبرة وانعدام األوكسجني، 
ومؤملة هي لفحات التراب.. أسلوب في القتل هو اخلنق، ومنط في اإلرهاب 

الطائش هو العصف«.
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ستفسد،  األذواق  فإن  الدعوية،  املمارسات  في  بالضوابط  نتقّيد  لم   »وإذا 
عرضه  على  حفاظًا  فينزوي  للتقدم،  املؤهل  الثقة  يرهق  الذي  الصخب  ويكثر 

وسمعته، ولئال يقسو قلبه عبر قيل وقال«  .

طاهر  الشيخ  العالمة  منه  حّذرنا  وتزهيد  وتثبيط،  تعويق،  من  به  فأقبح 
اجلزائري )ت 8))1ه�(، وهو على فراش املوت بكلمات حقها أن تكتب مباء 
لهم  واغفروا  »عدوا رجالكم،  الله -:  قال - رحمه  إذ  الذهب؛  مباء  العيون ال 
بعض زالتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد األمة منهم، وال تنّفروهم لئال 

يزهدوا في خدمتكم«.

جهااًل،  رؤوس��ًا  الناس  اتخذ  قى،  والتُّ العلم  أهل  من  الساحة  خلت  فإذا 
يفتونهم بغير علم، وإذا أفتوهم بغير علم فال تسأل عن احلرمات التي تستباح، 
والدم املعصوم الذي يهراق، والعرض الذي ينتهك، واملال الذي يهدر، ونظرة 
واحدة إلى الواقع األليم في بعض بالد املسلمني وما يقع فيها من مجازر ومذابح 
لوا بأهوائهم، وركبوا رؤوسهم، ولم  بأيدي األدعياء الذين استبدوا برأيهم، وتأوَّ
يصغوا إلى نصائح العلماء؛ تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء، وقطع الصلة بينهم 

وبني الشباب. 

إن العلماء هم »عقول األمة« واألمة التي ال حتترم عقولها غير جديرة بالبقاء.

قال الطحاوي:

اخلبر  أهل  التابعني  من  بعدهم  ومن  السابقني،  من  السلف  وعلماء 
واألثر، وأهل الفقه والنظر، ال يذكرون إال باجلميل، ومن ذكرهم بسوء فهو 

على غير السبيل.
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نَّة  السُّ أهل  منهج  الطحاوي  فيها  َر  َقرَّ املباركة  العقيدة  هذه  من  اجلملة  هذه 
واجلماعة في التعامل مع أهل العلم من أهل األثر وأهل الفقه.

وألنهم  الشريعة،  َنَقَلْة  ألنَُّهم   » يلمِ ممِ بمِاجْلَ إمِالَّ  ُيْذَكُروَن  »اَل  قال:  كما  فإنهم 
امُلفتون في مسائل الشريعة، وألنهم امُلَبيُِّنون للناس معنى كالم الله - عز وجل - 
وَن عنه  في كتابه، ومعنى حديث النبي |، وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبُّ
بتثبيت العقيدة الصحيحة، وتثبيت سنة النبي |، ورد املوضوعات واألحاديث 

املنكرة والباطلة التي أضيفت للنبي |.

األنبياء؛  وَرَثَة  العلماء  كان  ولهذا  العلمية،  احلماية  الشريعة  ُحَماُة  إذًا  فهم 
ُثوا العلم، والذين َحَمى العلم  ُثوا دينارًا وال درهمًا، وإمنا َورَّ ألنَّ األنبياء لم ُيَورِّ
هم الصحابة - رضوان الله عليهم -، وهم التابعون من علماء السلف، وعلماء 

تابعي التابعني من أهل احلديث ومن أهل الفقه.

نَّة واجلماعة أن ُيْذَكَر اجلميع باجلميل، وأن ال نقع في  فهؤالء منهج أهل السُّ
عالمٍِم من العلماء ال من أهل احلديث وال من أهل الفقه، بل ُيْذَكُروَن باجلميل وال 
َا اجتهدوا وَرَجوا األجر  ُيْذَكُروَن بسوء، وإمنا ُيْرَجى لهم فيما أخطأوا فيه أنهم إمنِّ

والثواب، واخلطأ ال ُيَتاَبُع عليه صاحبه.

أنَّ طائفًة من غالة أهل  املقام ألجل  الطحاوي في هذا  وهذا األصل ذكره 
احلديث في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه، وطائفة من غالة أهل الفقه 

كانوا يقعون في أهل احلديث ويصفونهم باجلمود.

نَّة الذين حتققوا بالكتاب وبسنة النبي | وبهدي الصحابة يعلمون  وأهل السُّ
ن، وأنَّ هؤالء وهؤالء ما أرادوا إال نصرة الشريعة واحلفاظ على  أنَّ اجلميع ُمْحسمِ

العلم والفقه.



اجلامية في امليزان 248

نعم، هم درجات في مقامهم، وفي علمهم، لكنَُّهم ال ُيْذَكُروَن إال باجلميل، 
هو  والوسط  لشيء،  ه��ؤالء  ْر  وَسخَّ لشيء  ه��ؤالء  َر  َسخَّ  - وجل  عز   - والله 
أحمد،  اإلمام  عليه  كان  كما  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  َمُة  وسمِ االعتدال  أهل  َمُة  سمِ
العلم،  أهل  وجماعات  حنيفة،  وأبو  ومالك،  والشافعي،  ومسلم،  والبخاري، 

فإنهم كانوا على هذا السبيل.

إنَّ ِذكر العلماء باجلميل وعدم ذكرهم بأي سوٍء أو قدح امتثااًل ألمرين:

گ    گ   }ک    :- وجل  عز   - الله  لقول  األول:  األمر   -(
مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب    { ولقوله:  )التوبة:71(،  گڳ{  گ  

ىت    يتجث  { )املجادلة:))(، ولقوله عز وجل: } گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  
َ فضل  َ الله - عز وجل - منزلة أهل العلم وَبنيَّ ڳ   ڱ { )النساء:)8(، َفَبنيَّ
من  عندهم  َا  ملمِ درجات  املؤمنني  سائر  عن  مرُفوعون  وأنهم  أهله،  وفضل  العلم 

العلم بالله عز وجل.

َ أنَّ املؤمن للمؤمن موالي، أنَّ املؤمن ُيوالي املؤمن، ومعنى هذه املواالة  وَبنيَّ
من  هي  )ال��ت��وب��ة:71(،   } گڳ   گ   گ    گ   }ک   قوله:  في 

ْصَرة. الَواَلية وهي والنُّ

نَّة واجلماعة تتفاضل بتفاضل حتقق وصف  ْصَرة عند أهل السُّ وهذه احملبة والنُّ
اإلميان. فاملؤمن يحب ويوالي املؤمن اآلخر إذا كان كامل اإلميان أكثر من ُنْصَرتمِهمِ 

ومحبته ملن كان دونه.

ومعلوٌم أنَّ العلماء هم الذين أثنى الله - عز وجل - عليهم وأثنى عليهم 
وا وأن  رسوله |، فواجٌب إذًا بنص اآلية أن ُيَواَلوا وأن ُيْذَكُروا باجلميل وأن ُيَحبُّ

ُيْنَصُروا وأن ال ُيْذَكُروا بغير احَلَسنمِ واجلميل.
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في  يرجع  فيه...  أخطأوا  فيما  العلم  أهل  في  القدح  أنَّ  الثاني:  األمر   -(
احلقيقة عند العامة إلى َقْدٍح في َحَمَلةمِ الشريعة وَنَقَلةمِ الشريعة، وبالتالي فيضعف 
مقاٍم  على  ليسوا  النفوس  في  حينئٍذ  العلم  أهل  ألنَّ  الّشرع؛  محبة  النفوس  في 

رفيع، وليسوا على منزلٍة رفيعة في النفوس.

فتؤول  الشريعة،  به  يحفظون  وفيما  الدين  من  ينقلونه  فيما  ُيَشْك  فحينئذ 
فيما  العلم  أهل  إلى  مرجعية  َثمَّ  يكون  فال  واآلراء،  األهواء  إلى  حينئذ  األمور 

ْم ُعرى اإلميان.... أشكل على الناس َفَتَتَفصَّ

أْتَبَع  ْكُر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء، ولهذا  لهذا كان ذمِ
ْكرمِ الصحابة َذَكَر العلماء؛  الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلماء، يعني ملَّا َفَرَغ من ذمِ
فإنَّ  ونهايته واحدة،  منشؤه واحد  العلماء  في  والقدح  الصحابة  في  القدح  ألنَّ 
والعلماء  املستقيمني،  العلماء  في  والقدح  الدين،  في  الصحابة طعٌن  في  القدح 
الربانيني فيما أخطأوا فيه، أو فيما اجتهدوا فيه، هذا أيضًا يرجع إلى القدح في 

الدين، فالباب باٌب واحد.)))

11 - الشيخ أبو إسحاق احلويني:

حيث قال عنهم: »اجلماعة اجلالسون لياًل ونهارًا يتكلمون في املشايخ، فالن 
يداهن  وفالن  شيئًا،  يساوي  ال  عنه  قال  والتعديل  اجلرح  إمام  وفالن..  مبتدع، 
املبتدعة، جالسني فارغني، إذا كان لديك مئُة حسنة، سيئٌة واحدٌة متحها عندهم، 
طهر الله األرض منهم، فهم نزاع وشر، فباألمس وصلتني مكاملة من كندا يشكون 

من هؤالء اجلماعة.

إذا  فيها إال مسجد واحد في كل مدينة، هذا  التي ال يوجد  وصلوا كندا 

شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل شيخ ))))).  (((
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أول  أئمة،  آذان وال مسلمني وال  يوجد  يبنوا مسجدًا، ال  أن  املسلمون  عرف 
الذي  ابني هذا  يا  ُفالنًا وُفالنًا وُفالنا،  الشاغل احذروا  البلد شغلهم  نزلوا  ما 
بالد  في  جالس  ربه،  عن  شيئًا  يعرُف  وال  التوحيد  في  شيئًا  يعرُف  ال  ُتكلمه 
تعرفه رب  إليه ال  تأتي  ما  أول  ثالثني سنة،  فيها  له  بقي  فيها،  ومولود  الكفر 
العاملني، وال صفات رب العاملني، وال ما جاء به الرسول األمني، وإمنا احذروا 

ُفالنًا وُفالنًا وُفالنًا!!

ألن فالنًا ضااًل، وفالنًا من جماعة كذا، وفالنًا من جماعة كذا!!

سفهاء األحالم، حدثاء األسنان، يقولون من قول خير البرية، هذه املشكلة، 
أوربا تقريبًا صدعت بسبب هؤالء«.)))

12- الشيخ مصطفى العدوي:
سئل الشيخ مصطفى العدوي: من أحد املتصلني على قناة الناس، عن فكٍر انتشر 

لديهم في اجلزائر، وهو الطعن في العلماء والدعاة بدعوى اجلرح والتعديل؟

فقال الشيخ: »إن ما حدث لكم من عمل الشيطان والعياُذ بالله، فمن عمل 
الشيطان أن يتسّلط أحداٌث استقاموا عما قريب على أهل العلم والفضل وأهل 

الدعوى إلى الله، فهذا من طالئع الشر والعياُذ بالله تعالى.

»كل   :| قال  فقد  املسلم،  على  املسلم  عرض  بحرمة  هؤالء  أذّك��ُر  أواًل: 
املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه«.

ثانيًا: أذّكرهم بأمٍر مهم أال وهو ليس ثم شخٌص من األشخاص معصومًا إال 
الرسل الكرام، عصمة تبليغ الشريعة.

في اليوتيوب بعنوان: »أبو إسحاق يفحم اجلامية«   (((
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السداد،  الشخص  على  الغالب  كان  فإذا  معايبه،  تعد  أن  نباًل  باملرء  وكفى 
والغالب على الشخص التوفيق، وزّلت قدمه في مسائل تبني املسألة التي زلت 
قدمه فيها، باحلكمة واملوعظة احلسنة، مع بذل النصح، فالنبي  | قال: »الدين 
النصيحة« قيل: ملن يا رسول الله؟، قال: »لله ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 

وعامتهم«. 

ما وراء ذلك  املسألة من مسائله، ويؤخذ  تتقي هذه  فإذا أصر على خطئه 
أحيانًا زالت،  منهم  الفضل صدر  أهل  أنه حتى  عليكم  يخفى  اخلير، وال  من 
العزم من  الكرمي احلكيم، ومن أولي  الله موسى - عليه السالم - وهو  فنبي 
الرسل - عليه صلوات الله وسالمه - ألقى األلواح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه، وفقأ عني ملك املوت، وقبل بعثته قتل نفسًا، وكل ذلك مغمور في بحر 

فضائله، وكما قال القائل

شفيعإذا مــا احلــبــيــُب أتــى بــذنــب واحــٍد ـــِف  ـــأل ب ــه  مــحــاســن جـــــاءت 

وتوصيفهم،  الله  إلى  الدعاة  من  للنيل  تفّرغوا  الذين  هؤالء  الله  فليتقمِ 
هذا  علٍم  أُي  والتعديل،  اجلرح  علم  هذا  أن  باب  من  الشيطان  واستنزلهم 
للجرح والتعديل ومن أنت حتى تكون إمامًا فيه، إن هذا العلم له أئمٌة يقولون 
فيه بقدر، على قدر احلاجة واملصلحة، أما فما املصلحة اآلن في صرف الناس 
عن الدعاة إلى الله وتزهيدهم في استماع كالم الله وكالم رسول الله |، 
من  وإياكم  ألسنتنا  ويحفظ  الزلل،  من  وإياكم  يعصمنا  أن  الله  ونسأل  هذا 

اخلطأ، آمني«))).

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير مصطفى العدوي من الطعن في العلماء«.  (((
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13 - الشيخ عبد الله املطلق:

حيث قال: »يا أحبابي هؤالء الذين يضّي�قون معنى السلفّية، والذين يأخذون 
ّنة، والذين اليقبلون التوبة، والذين ال يناقشون الناس، وال ينشرون اخلير،  بالظمِ
هؤالء يضّرون السلفّية أكثر مما يحسنون إليها، إنك لو نظرت إلى علماء من أهل 
السعودية كم هم؟ يريدون فقط ثالثة أو أربعة علماء، والباقني هاه؟ ليسوا من 
السلف، هذه مصيبة عظيمة يا إخوان، إنك إذا نظرت إلى علماء العالم اإلسالمي 
اآلن جتد أنهم عندهم في قوائم املنحرفني، إنك إذا نظرت إلى علماء األّمة الذين 
خدموا الدين، أمثال: ابن حجر، والنووي، وابن قدامة صاحب املغني والكتب 
تصنيفات  مصنفون  عندهم  أنهم  وجدت  اجلوزي،  وابن  عقيل،  وابن  النافعة، 

يخرجونهم بها من السلفّية، ألنه وجد عليهم بعض املالحظات.

 - الله  في  إخوتي   - لألمة  يسيئون  السلفّية  معنى  يضّيقون  الذين  هؤالء 
ولذلك انظروا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وإلى الشيخ 
محمد العثيمني - رحمه الله - وإلى سماحة املفتي اآلن املوجود، كيف يتعاملون 
مع الناس، كيف يحسنون أخالقهم، كيف يستقبلون طلبة العلم، كيف يجّلون 

العلماء، لكن هل هذا املنهج موجود عند هؤالء؟ ال؟

هؤالء ليسوا راضني إاّل عن أعداٍد قليلة معدودة على األيدي من طلبة العلم، 
الذين يشتغلون في مجالسهم بأكل حلوم العلماء، وأحيانًا يحّملون كالمهم ما ال 
يتحمل، بل وأحيانًا يكذبون عليهم، ليس في قاموسهم توبة، وال يقبلون ألحد 
أوبة، يضّيقون هذا الدين، يفرحون بخروج الناس منه، وال يفرحون بقبول أعذار 

الناس وإدخالهم فيه، ترى هذي مصيبة يا إخواني لو ابتليت بها األمة.

ميكن أن تكون السلفّية في مكان محدود من هذه اجلزيرة، انظروا - إخوتي 
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في الله - إلى دماثة ُخلق الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمني، 
أوروبا، في  اختلفوا في  إن  العالم اإلسالمي،  كانا مفتيني جلميع شباب  كيف 
أمريكا، في أفريقيا، في اليابان، في أندونيسيا، في أستراليا، من يرضون حكمًا، 
وفالن  عثيمني،  بن  ومحمد  باز،  بن  العزيز  عبد  يقبلون  جتدهم  يرضون،  من 
وفالن، لكن هل يرضون مشايخ هؤالء، هاه، ال والله ما يرضونهم، وهؤالء 

ال يقبلونهم.

السلفّية، وينّفر  الله وهداهم - يضّيق معنى  ينتهجه هؤالء - وفقهم  إن ما 
الناس،  تكفير  عمله  أغلب  محدودًا،  ضّيقًا  معنًى  السلفّية  ويجعل  منها،  الناس 

وتفسيقهم، وجمع أخطائهم، وتشويه سمعتهم، والقدح في أعراضهم«.)))

14- الشيخ العالمة عبد احملسن العباد:

نَّة« في باب »التحذير  نَّة بأهل السُّ حيث قال في رسالته القّيمة: »رفقًا أهل السُّ
نَّة في هذا العصر«: من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السُّ

»وقريب من بدعة امتحان الناس باألشخاص ما حصل في هذا الزمان 
نَّة وتبديعهم، وما ترتب على ذلك من هجر  من افتتان فئة قليلة من أهل السُّ
منه  والتبديع  التجريح  وذل��ك  منهم،  اإلف��ادة  لطريق  وقطع  بينهم  وتقاطع 
الشيخني  أن  أمثلة ذلك:  بدعة، ومن  ببدعة  ليس  ما  مبنيًا على ظن  يكون  ما 
أفتيا جماعة  – قد  الله  – رحمهما  باز، وابن عثيمني  بن  اجلليلني عبدالعزيز 
بدخولها في أمر رأيا املصلحة في ذلك الدخول، وممن لم يعجبهم ذلك املفتى 
األمر عند هذا  يقف  ولم  بذلك.  اجلماعة  تلك  فعابت  القليلة،  الفئة  تلك  به 
انتقل العيب إلى من يتعاون معها بإلقاء احملاضرات، ووصفه بأنه  احلد، بل 

في اليوتيوب بعنوان: » الشيخ عبدالله املطلق يجيب عن سؤال عمن يضّيق مفهوم السلفبة«.  (((
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احملاضرات  يلقيان  كانا  اجلليلني  الشيخني  هذين  أن  مع  السلف،  ملنهج  مميع 
على تلك اجلماعة عن طريق الهاتف.

ومن ذلك أيضًا: حصول التحذير من حضور دروس شخص؛ ألنه ال يتكلم 
في فالن الفالني أو اجلماعة الفالنية، وقد تولى كبر ذلك شخص من تالميذي 
بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية، تخرج منها عام )95)1 – 96)1ه�(، وكان 
غير  وهو  خريجا)))،   )119( عددهم  البالغ  دفعته  من  املائة  بعد  الرابع  ترتيبه 
معروف باالشتغال بالعلم، وال أعرف له دروسًا علمية مسجلة، وال مؤلفًا في 
كثيرين  والتحذير من  والتبديع  التجريح  كبيرًا، وجّل بضاعته  العلم صغيرًا وال 
في  نفعهم  لكثرة  اجلارح كعب بعض من جرحهم  يبلغ هذا  نَّة، ال  السُّ أهل  من 

دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم.

هاتفية  ملكاملة  تسجياًل  يحوي  له  شريطًا  عاقل  سمع  إذا  العجب  ينتهي  وال 
نَّة، وأضاع  طويلة بني املدينة واجلزائر، أكل فيها املسؤول حلوم كثير من أهل السُّ
فيها السائل ماله بغير حق، وقد زاد عدد املسؤول عنهم في هذا الشريط على ثالثني 

قال الشيخ عبداحملسن العباد: » هذه املعلومات عنه وعن اخلريجني منقولة من كتاب: »خريجو   (((
لعام  اإلسالمية  اجلامعة  و»دليل  96/95)1ه�(،  عام  إلى   1(85/84 عام  من  اجلامعة 
)95)96/1)1ه�(«، وقد طبعا في الوقت الذي كنت املسؤول األول في اجلامعة اإلسالمية، 

وهما مشتمالن على تقدمي مني وموجودان في مكتبتي.
وقد حصل من هذا التلميذ اجلارح في أحد أشرطته التي ليس لها خطام وال زمام، نفي كونه من   

تالميذي، وأنه ال يذكر دخولي عليهم في الفصل، إال مرة واحدة في حصة انتظار!!!
ومن العجيب تذكره حصة االنتظار املزعومة ونسيانه أو تناسيه حصة أسبوعية في الفقه مدة عام   
دراسي كامل!! وفي ذلك الوقت كنت في عمل إداري في اجلامعة، أحضر إللقاء محاضرتني في 
فصلني دراسيني في أحد أيام األسبوع، ثم أعود إلى عملي اإلداري، ولم يكن عندي حصص 

انتظار، وزمالؤه الكثيرون البالغ عددهم )118( خريجًا يعلمون هذه احلقيقة وال يجهلونها«.
والشيخ عبداحملسن العباد يقصد في كالمه الشيخ فالح احلربي هداه الله.  
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شخصًا، فيهم الوزير والكبير والصغير، وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم، وقد 
الذين جنوا منه لم ينجوا من  فيه، وبعض  الشريط من لم يسأل عنه  جنا من هذا 
أشرطة أخرى له، حوتها شبكة املعلومات اإلنترنت، والواجب عليه اإلمساك عن 
أكل حلوم العلماء وطلبة العلم، والواجب على الشباب وطالب العلم أال يلتفتوا 
إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضر وال تنفع، وأن يشتغلوا بالعلم النافع 

الذي يعود عليهم باخلير والعاقبة احلميدة في الدنيا واآلخرة.

وقد قال احلافظ ابن عساكر - رحمه الله - في كتابه: »تبيني كذب املفتري« 
)ص:9)(:

»واعلم – يا أخي! وفقنا الله وإياك ملرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
الله في هتك  الله عليهم - مسمومة، وعادة  العلماء - رحمة  – أن حلوم  تقاته 

أستار منتقصيهم معلومة«.

نَّة« جملة كبيرة من اآليات  نَّة بأهل السُّ وقد أوردت في رسالتي: »رفقًا أهل السُّ
أهل  نَّة، وال سيما  السُّ أهل  الوقيعة في  اللسان من  واألحاديث واآلثار في حفظ 
العلم منهم،ومع ذلك لم تعجب ه�ذا اجلارح، ووصفها بأنها غير مؤّهلة للنشر، 
وحّذر منها ومن نشرها، وال شك أن من يقف على هذا اجلرح ويطلع على الرسالة 

يجد أن هذا احلكم في واد والرسالة في واد آخر، وأن األمر كما قال الشاعر:

رمد من  الشمس  ضوء  العني  تنكر  سقم قد  من  املــاء  طعم  الفم   وينكر 

نَّة«: »فمثاًل في  نَّة بأهل السُّ وأما قول التلميذ اجلارح لرسالة: »رفقًا أهل السُّ
كالم أن منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز، ومنهج الشيخ ابن عثيمني على خالف 
نَّة اآلخرين، هذا خطأ ال شك، يعني ال يكثرون الردود ويردون  منهج أهل السُّ
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نَّة واجلماعة، وهو طعن في  على املخالف، هذا لو صح هو خالف منهج أهل السُّ
الشيخني في احلقيقة، وفي غيرهم ممن ميكن أن يقال عنه هذا الكالم!!!«.

فاجلواب عنه من وجوه:

الوجه األول: أنه ليس في الرسالة أن الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله 
- ال يكثر الردود، بل ردوده كثيرة، وقد جاء في الرسالة )ص:)5(: »أن يكون 
الرد برفق ولني ورغبة شديدة في سالمة املخطئ من اخلطأ، حيث يكون اخلطأ 
واضحًا جليًا، وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - 

لالستفادة منها في الطريقة التي ينبغي أن يكون الرد عليها«.

الوجه الثاني: أنني لم أتعرض لذكر منهج الشيخ ابن عثيمني - رحمه الله 
- في الردود؛ ألني ال أعرف له مؤلفًا صغيرًا أو كبيرًا في الردود، وسألت أحد 
تالميذه املالزمني له عن ذلك، فأخبرني أنه ال يعلم له شيئًا من الردود، وذلك ال 

يقدح فيه؛ ألنه مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف.

الوجه الثالث: أن منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - يختلف عن 
منهج التلميذ اجلارح ومن يشبهه؛ ألن منهج الشيخ يتسم بالرفق واللني واحلرص 
على استفادة املنصوح واألخذ بيده إلى طريق السالمة، وأما اجلارح ومن يشبهه 
فيتسم بالشدة والتنفير والتحذير، وكثيرون من الذين جرحهم في أشرطته كان 
يثني عليهم الشيخ عبدالعزيز، ويدعو لهم، ويحّثهم على الدعوة وتعليم الناس، 

ويحّث على االستفادة منهم واألخذ عنهم.

الله -  باز - رحمه  بن  الشيخ عبدالعزيز  إلى  أنسب  لم  أنني  واحلاصل 
عدم الرد على غيره، وأما ابن عثيمني فلم أتعّرض له بذكر في قضية الردود، 
وأن ما ذكره اجلارح غير مطابق ملا في الرسالة، وهو من أوضح األدلة على 
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تخبطه وعدم تثبته، وإذا كان هذا منه في كالم مكتوب، فكيف يكون احلال 
فيما ال كتابة فيه؟!

وأما قول جارح الرسالة: »وأنا في احلقيقة قد قرأت الرسالة، وعرفت موقف 
أظن  وما  واملشايخ،  العلماء  بعض  من  الردود  رأيتم  ولعلكم  منها،  نَّة  السُّ أهل 

الردود تقف عند ذلك، إمنا هناك من سيرد أيضًا؛ ألنه كما يقول الشاعر:

ـــــــارض رمــحــه ــــاحجــــــاء شـــقـــيـــق ع رم فـــيـــهـــم  عـــمـــك  ـــي  ـــن ب إن 

 كذا: عارض، والصواب عارضا.

نَّة الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن منهج  فاجلواب: أن أهل السُّ
الكالم  بهذا  وهو  قريبًا،  إليه  أشرت  الذي   - الله  رحمه   - عبدالعزيز  الشيخ 
يستنهض همم من يعرفهم للنيل من الرسالة بعد أن استنهض همم من يعرفهم، 
ومن  اجلارح  يقبله  لم  نصحًا  عرضت  وإمنا  رمحًا،  أعرض  لم  احلقيقة  في  وأنا 
يشبهه؛ ألن النصح للمنصوح يشبه الدواء للمريض، ومن املرضى من يستعمل 
الدواء وإن كان مرًا؛ ملا يؤمله من فائدة، ومن املنصوحني من يصده الهوى عن 
النصح ال يقبله، بل ويحّذر منه، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسالمة 

من كيد الشيطان ومكره.

وقد شارك التلميذ اجلارح ثالثة))): اثنان في مكة واملدينة، وهما من تالميذي 
في اجلامعة اإلسالمية باملدينة،  أولهما: تخرج عام )84)1 – 85)1ه�(، والثاني: 

قال الشيخ عبداحملسن العباد: »الثالثة الذين شاركوا التلميذ اجلارح في االعتراض على الرسالة،   (((
ذكر أولهم أن له عليها بعض املالحظات، ووصف الثاني من يوزعها بأنه صاحب هوى أو مغفل، 
نَّة حصل منهم الرد عليها واإلنكار لها، ووصف من يوزعها أنه  والثالث حمد الله أن أهل السُّ

مبتدع!! والثالثة هم الشيخ فالح احلربي، والشيخ ربيع املدخلي، والشيخ أحمد النجمي. 
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عام )91)1 – )9)1ه�(، وأما الثالث: ففي أقصى جنوب البالد، وقد وصف 
بأنه مبتدع، وهو تبديع باجلملة والعموم، وال  الثاني والثالث من يوّزع الرسالة 
أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه وزعها علماء وطلبه علم ال يوصفون ببدعة، 
وجدت  إن  العام  التبديع  هذا  عليها  بنوا  التي  باملالحظات  تزويدي  منهم  وآمل 

للنظر فيها.

ألقاها  خطبة  احلرام  املسجد  وخطيب  إمام  السديس  عبدالرحمن  وللشيخ 
نَّة بعضهم في بعض، نلفت  من منبر املسجد احلرام حّذر فيها من وقيعة أهل السُّ

األنظار إليها؛ فإنها مهمة ومفيدة.)))

الدين  في  وللفقه  يرضيه،  ملا  اجلميع  يوّفق  أن   - وجل  عز   - الله  وأس��أل 
والثبات على احلق، واالشتغال مبا يغني عما ال يعني، إنه ولي ذلك والقادر عليه، 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه))).

15- الشيخ عبدالرحمن السديس:

هذه خطبة للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - حفظه الله - إمام 
خطبة  وهي  والتبديع«  التجريح  أهل  على  »التشنيع  بعنوان:  وهي  املكي،  احلرم 

مسددة ذكرتها هنا ألهميتها:

احلمد لله، تقصر دون مدحه صنوف النعوت ثناء وأوصاًفا، نحمده تعالى 
ونشكره أن جعلنا أمة واحدة، وأسبغ علينا من وافر آالئه عطاًء وألطاًفا، وأوجب 
أن  وأشهد  واختالًفا،  تنازًعا  بيننا  الفرقة  وحّرم  وائتالًفا،  اعتصاًما  التآخي  علينا 
وإرجاًفا،  زيًغا  األهواء  أهل  باخلسار  توّعد  له،  شريك  ال  وحده  الله  إال  إله  ال 

وألهميتها سوف أذكرها في الفقرة القادمة.  (((
نَّة« للشيخ عبداحملسن العباد« ص19-)). نَّة بأهل السُّ »رسالة رفقًا أهل السُّ  (((
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نبينا محمًدا عبد  أن  افتقاًرا واعتراًفا، وأشهد  إليه  أناب  باملغفرة ملن  يديه  وبسط 
الله ورسوله، أفضل اخلليقة محتمًِدا وأشراًفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
خيار هذه األمة خلًفا وأسالًفا، والتابعني ومن تبعهم بإحسان يرجو من الله قرًبا 

وازدالًفا، وسلم تسليًما كثيًرا.

ي بتقَوى اللهمِ عّز وجّل، فإّن الّتقَوى هي  أّما بعد: فأوصيكم � عباَد الله � ونفسمِ
احَلبُل األقَوى للفوزمِ بجّنة املَأَوى، تربمِط على القلوب ساعَة الفنَت، وُتنير الدروَب 
الّضَغن،  من  طوّيُته  سلمِمت  قلَبه  الّتقوى  عمرتمِ  َمن  ن.  َ واحملمِ األَزَمات  أوقاَت 

ي إلى خيرمِ سبيٍل وأقَوم َسَن. وُهدمِ

ز  متيُّ على  الوقوفمِ  في  عَناًء  أّمتمِنا  تأريخ  في  الّناظر  د  يجمِ ال  املسلمون،  أّيها 
الّدهر  ه َردًحا من  ق قيادتمِها وسيادتمِها وريادتمِها على العاَلم بأسرمِ حضارتها وحتقُّ
بالوحَيني  االعتصاممِ  إلى  العُلّو  وذّي��اك  الَغَلبة  تلك  وَم��ردُّ  الزمان،  من  وأحقاًبا 
الّشريَفني ولزوممِ قاعدةمِ الَوحدة واالئتالف وَنبذ الُفرقة واالختالف، حتقيًقا لقوله 

سبحانه: }ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   {.

: إّن أّمَتنا أظّلها زمان  ن َعناء في القولمِ كما ال يلَقى املتأّمل في وضعها الراهمِ
حالمٌِك بالغوائمِل واملدلهّمات، مع َسيٍر في حّرٍة كأداء، تتناوشها نمِصال أعداٍء ألمِّداء، 
دة وأحداق حاقمِدة أضَمَرتمِ الكيَد والعداء، مع ما تعانيه من  وترُمُقها ُمقٌل حاسمِ
شتاٍت ذاتّي، ونفوٍر داخلّي، وصراٍع بينّي، وفهٍم آحادّي لكثير من القضايا، وُطُفوِّ 
أفكار منَحرفة هّدامة، وظهورمِ فئاٍم مرقت عن صفِّ املّلة واجلماعة، فلم يزد ذلك 

في جَسد األّمة إاّل أوصاًبا وَتفريًقا وجروًحا ومتزيًقا.

ی    { سبحانه:  قال  كما  البالغُة  احلكمة  ه  كلِّ ذلك  في  سبحانه  ولله 
حن واألزماتمِ ممِن شأٍن عريض في صقل األَم  جئ  حئ  مئىئ{. وكم للممِ
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تأخذ  لَلها وال  عمِ فيه  ص  األّمة ال ُتشخِّ يوٍم ميضي من حياةمِ  وُرقيِّها، ولكن كّل 
اليأس  ن  متكُّ من  ويزيُد  بعيًدا  أمًدا  رها  َليؤخِّ كبوتها  من  النهوض  بأسبابمِ  فيه 
والقنوطمِ لدى كثيٍر من الشرائح واألوساط في َجدَوى متاُثلها للّشفاء واستئنافمِ 

مها لُذَري العلياء. تسنُّ

طريقمِ  َجَنبات  على  املعالم  أهمِّ  لتثبيتمِ  تذكيٍر  وفقُة  وتمِلك  اإلس��الم،  أّمة 
وتذكرًة  لآلسي،  بياًنا  تكون  احلّق،  أهُل  َجها  ينتهمِ أن  ي  ينبغمِ التي  ية  الواعمِ الّنهضة 
، وذّم الُفرقة  ل، وتنبيًها للّذاهل، وإسهاًما في لمِّ الشتاتمِ للّناسي، وتعليًما للجاهمِ

ث الّشرور. واالنبتات، والّنأيمِ باألحّبة عن َوَحر الّصدور، وَدَرن املقاصدمِ وبواعمِ

عن  ونأت  فاق،  والومِ األلفةمِ  إلى  قَصدت  الّغراَء  شريعَتنا  إّن  اإلميان،  إخوَة 
على  وَحّضت  واإلخ��اء،  باحملّبة  وناَدت  واالفتراق،  والّشقاق  الّتنازع  مسالمِكمِ 
الّتساُمح والّتراُحم والّتناُصر والّتالُحم، سيما بني أهلمِ احلّق، أهلمِ املشَرب الواحدمِ 
قةمِ على تلك الصفاتمِ  واملنَهج الواحد، والكتاُب والسّنة زاخران بالبراهني املشرمِ

ية. جة بكّل معاني الغاياتمِ الساممِ املَتوهِّ

چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   }ڦ   سبحانه:  يقول 
چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  {، وفي ذلك امتناٌن 

م الَبديع. بتغيمِير احلالمِ املتشتِّت الّشنيع إلى احلالمِ املنَتظمِ

رواه  فيما   - والسالم  الصالة  عليه   - قوُله  وإشراقاتمِها  النبّوة  مشكاةمِ  وممِن 
البخارّي ومسلم: »إّن ِمن أحبِّكم إلّي وأقربِكم مّني مجلًسا يوَم القيامة أحاِسَنكم 

أخالًقا، املوّطئون أكناًفا، الذين يألفون وُيؤلفون«.

َمن كتَم داَءه أسَهده وأضَناه، وأضَجره وعّناه، وإّن من  القرآن والّسّنة،  أّمة 
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َص في ُعنفوان األَسى واللوعةمِ ما هو كائٌن ممِن َوحشة  ي أن ُتشخَّ األدواء التي ينبغمِ
وتناُفر، وجفاٍء وتداُبر، بلغ حدَّ التجريحمِ والّتحذير، والتسفيهمِ والّتشهير ممِن قمَِبل 
ومّمن  وسلوًكا،  وعبادة  عقيدًة  احلّق  سبيَل  سلَك  مّمن  بعًضا،  هم  َبعضمِ املّلة  أهلمِ 
بون إلى اخليرمِ والّدعوة والغيرةمِ على احُلُرمات، احلريصني على سالمةمِ األّمة  ينتسمِ

ع واالنشقاق. لني على َوحدة الّصّف ممِن التصدُّ ر واالنزالق، الَوجمِ من التعثُّ

َحة أن يتطاوَل بعض أه��لمِ املّلة الواحدةمِ على مقاماتمِ  وإّن ممِن املصائبمِ الفادمِ
َبالء، حطًا ممِن أقدارهم، ووقيعًة في  إخوانمِهم ممِن العلماءمِ األجاّلء والّدع������اة النُّ

الَلهم، ونزًعا للثقة واملرجعّية منهم. هم، وإيضاًعا خمِ أعراضمِ

والثَّلبمِ  والّتعيير،  راء  االزدمِ قصدمِ  على  ذلك  يكون  حني  لتعُظم  ّية  الّرزمِ وإّن 
وشبكاتمِ  وفضائّيات  ومجالت  ُصحٍف  من  سّيارة،  قنواٍت  عبَر  والّتشهير، 
ًدا: »يا معشَر َمن  ًرا ومتوعِّ م، يقول محذِّ ع والتأثُّ معلومات، بكّل َتَخلٍّ عن التورُّ
آمن بلسانِه ولم يدخِل اإلميان قلَبه، ال تغتابوا املسلمني، وال تّتبعوا َعوراتِهم، فإّنه 
من تتّبع عوراتِهم تتّبع الله عورَته، ومن تتّبع الله عورَته يفضحه وَلو في جوِف 
الله:  رحمه   - أحمد  اإلمام  وقال  والترمذّي(،  داود  وأبو  أحمد  )أخرجه  بيتِه« 
لم � وال سّيما أكبارهم � ممِن كبائمِر الذنوب«، وقال مالك بن  »الوقيعُة في أهلمِ العمِ

دينار: »كفى باملرءمِ شّرًا أن ال يكوَن صاحًلا وهو يَقع في الصاحلني«.

دة - هداهم الله - من تكون غايُة دنياه،  فما بال أقواٍم ممِن أهلمِ املّلة الواحمِ
الَهيِّنات،  َناتمِ  الهمِ الّزاّلت، والّنفَخ في  َد  ، وتصيُّ العثراتمِ تتّبَع  ه وُمناه،  وأكبُر همِّ
ملًزا،  ينَفّكون  وال  َهمًزا،  يفتؤون  ال  واملنتديات؟!  املجالس  عبَر  بها  والتشهيَر 
اإلثارُة  وسجّيُتهم  التحريش،  ومطّيُتهم  التشويش،  ديدُنهم  غمًزا.  يبَرحوَن  وال 
باالّتهام،  يبادمِرون  واملّن،  األَذى  ُمهم  ومعاجمِ الظّن،  ُسوُء  قاموُسهم  والتهويش. 
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تاب، وال يتوّرعون عن  الوقيعَة والعمِ لون باجلفاء واالصطالم، يكثمِرون  ويسَتعجمِ
تلقاَء  سهاَمهم  بوَن  ويصوِّ ر،  اخلواصمِ فمِي  إخواَنهم  يطَعنون  والّسباب.  الّشتائم 

القفى. إذا َرَأوك في نعمٍة حَسدوك، وإن تواَريَت عنهم اغتابوك.

بمِها فرًحا وما علمِموا ممِن صالٍح كَتموا، يعَملون  إن يسَمعوا َهفوًة طاروا 
الُبرآء  صورةمِ  وَتشويهمِ  الكفاءات  من  والنيلمِ  األقدار  من  احلّط  على  نهاَر  ليَل 
األخيارمِ الّنزهاء، يتحّركون كاخلفافيشمِ في الّظالم، ويعَملون خلَف الكواليس، 
ُبحات.  تنّكرت منهم الوجوه والقسمات، وتغّيرتمِ الَبَسمات، واصفّرت السُّ
األقرباُء  ذلك  في  يستوي  ألّداء،  أعداٌء  الّشّدة  وفي  أخاّلء،  أحّبة  الّرخاءمِ  في 
الفضلمِ واملشاهير،  أهلمِ  املعاذير، ويسَعون إلسقاطمِ  سون  يلتممِ ياء. ال  واألصفمِ
شايات، فسبحاَن رّبَي العظيم،  هم الومِ يبّثون عنهم الشائمِعات، ويختلقون ضدَّ
أال يخافون الله ربَّ العاملني؟! إلى الله املشَتكى، وال حوَل وال قّوَة إاّل بالله 

العليِّ العظيم.

الفّتاكة،  الثعبانّية  ها  َسمِّ بل  العنكبوتّية،  املواقمِع  بعَض  لذلك  يتحّروَن  بل 
َلل.  ي موضَع العمِ مني بياَن احلقِّ واإلصالح، والواقُع أّنهم مثُل الّذباب يراعمِ زاعمِ
وال يبالون أن يكوَن جمُعهم من قالةمِ السوء واملجاهيل، أو ممِن ثنايا مؤّلفاٍت لم 

ها براُع الّنسخ والّتوضيح. َيَطأها قلُم الّتنقيح، ولم يخطَّ

َغزيرمِ  التأويَل واالغتفار في  تقَبل  التي   ، تلك األوهاممِ والهفواتمِ إمِثرمِ  وعلى 
احَلَسنات، يكون الوالء والبراء، والهجُر واجلفاء، والُوّد والعداء، عبَر التصنيف 

ز والتحّزب. ب والتحيُّ والتعصُّ

العواّم،  بلَه  واملصلمِحون  واملثّقفون  ئون  املبتدمِ العلممِ  طلبُة  بذلك  وُيشَغل 
بني  وأوقات  ملكاٌت  وتهَدر  واملغرمِضون،  الشانمِئون  األصقاعمِ  كّل  في  ويتلّقُفها 
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بارات  رادٍّ ومردوٍد عليه، وُتعَقد املجالس فرًيا في األعراضمِ بكلماٍت جارمِحة وعمِ
خلةمِ واملأرب، ضاربًة  ي بسوءمِ الدِّ مسّفة قاسَيٍة وقذائَف كأّنها شواٌظ من نار، تشمِ
الفمِرق  شطَر  صرَفها  فيها  األولى  كان  مضَرب،  كلَّ  النفسمِ  نزاهَة  الّلسان  بعّفةمِ 
ها،  صفِّ وَخلَخلة  أمنمِها  تقويضمِ  في  الساعَيةمِ  اإلس��الم  ألهلمِ  ئة  املناومِ فة  املنحرمِ
فةمِ فرقٍة ضاّلة حّذرنا  وإّني أعيذ األصفياَء وطاّلَب اخلير وشداَته أن يتشّبهوا بصمِ
يجاِوز  ال  القرآَن،  يقرؤون  »قوٌم  والّشيخان:  أحمد  أخَرَجه  فيما  املعصوُم  منها 
حناجَرهم، ميرقون من اإلسالِم كما ميُرق الّسهم ِمن الرمّية، يقتلون أهَل اإلسالم 

وَيَدعون أهَل األوثان«.

ي إياس بنمِ معاوية الذي صاَر مثاًل في الفمِطنة  وممِن الَوَمضات الّلطيفةمِ للقاضمِ
والّذكاء ما أورَده احلافظ ابن كثير - رحمه الله - عن سفيان بن حسني قال: ذكرُت 
رجاًل بسوٍء عنَد إياس بن معاوية، فنظر في وجهي وقال: أغزوَت الروم؟! قلت: 
نُد  ند والّترك؟! قلُت: ال، قال: أفَسلمِم منك الروُم والّسند والهمِ ال، قال: الّسنَد والهمِ

والّترك ولم يسَلم منك أخوك املسلم؟! قال: فلم أُعد بعَدها أبًدا.

وقال ابن سيرين - رحمه الله:

نه أسوَأ ما تعَلم وتكُتَم خيَره«. »ظلُمك ألخيَك أن َتذكَر ممِ

وقال ابن املباَرك:

يسُتر  »املسلم  آخر:  الّزاّلت«. وقال  يتتّبع  واملنافمِق  املعاذيَر،  س  يلتممِ »املؤمن 
وينَصح، واملنافمِق يهتمِك ويفَضح«.

لم والفضل  هذا في حّق آحادمِ املسلمني وعواّمهم، فكيَف إذا كان ممِن أهلمِ العمِ
واخلير والّسبق والدعوةمِ وقضى َسحابَة عمره عاملًا محّقًقا أو داعًيا متأّلًقا، أو كان 
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َشق  الرَّ عن  وصوَنهم  عنهم  اللسان  إمساَك  فإّن  وامل��روآت؟!  الهيئات  ذوي  ممِن 
والتوهني آكُد وأوجب.

رةمِ واخَلّلة ما َوَرد عن عَمر -  أنصاَر السّنة ودعاَتها، وفي َستر الّزّلة وسدِّ البادمِ
رضي الله عنه - أّنه قال: »ال َتظّنّ بكلمٍة صَدَرت من أخيَك سوًءا وأنَت جتمِد لها 
في اخلير محَماًل«. وعن سعيد بنمِ املسّيب - رحمه الله - قال: »ليَس ممِن عالٍم 
ه  نقصمِ أكثَر من  َمن كان فضُله  َعيب، ولكن  إاّل وفيه  وال شريف وال ذي فضٍل 

ذهَب نقُصه لفضلمِه«.

وممِن الكالم الذهبّي لإلمام الذهبّي في ترجمةمِ احلافظ محمد بن نصٍر قوله - 
ه في آحادمِ املسائمِل خطًأ مغفوًرا  رحمه الله -: »ولو أّنا كّلما أخطأ إماٌم في اجتهادمِ
له ُقمنا عليه وبّدعناه وهَجرناه ملَا سلمِم معَنا ابن نصٍر وال ابن َمنده، وال َمن هو 
أكبر منهما، والله هو هادمِي اخَللق إلى احلّق، وهو أرحُم الّراحمني، فنعوذ بالله 

من الهَوى والَفظاظة«.

واختمِالًفا،  جفاًء  كفانا  أن  اإلسالم:  ألهِل  وتنذير  وتنبيٍه  حتذير  صرخُة  وُهنا 
مراُد  الّزمانا،  ذا  أمُرنا  َدَهانا؟! عجيٌب  ماذا  وائتالًفا،  ًدا  اعتمِصاًما وجترُّ وحي هاًل 

الّنفوس أعلى ممِن أن نتعاَدى فيه أو نتفاَنى.

دق الكلمةمِ  لوسائلمِ اإلعالم املؤمَتَنة على األفكار واألقالممِ أن تّتقَي الله في صمِ
ر له، فوَضَع  وانتقاء النشر وُعمق الّطرح، فليَس كّل َمن خّط سواًدا في بياض ُنشمِ
ممِن  وخبَّ في أعراضمِ الفضالء والُعلماء والّنبالء، وليس هو ممِن طرازمِهم وال 
ملن  وَسابلًة  وطيًئا  َمركًبا  والّسلب  الّثلب  غَدا  حّتى  دبير،  وال  قبيٍل  في  هم  علممِ

ر. تعرمِف وُتنكمِ



265اجلامية في امليزان

بات والّردودمِ الّرعناء التي تثيُر كوامَن الّنفوس والّشحناء،  أال كاّل ثّم كاّل للّتعقُّ
ه،  م الله امرًأ عَرف قدَر العلماءمِ وقدَر نفسمِ ناَد الكواممِن والبغضاء، ورحمِ وتورمِي زمِ
رَسخت  َمن  إلى  والّتقومي  الّنقد  شأَن  ل  ولَيكمِ ه،  رسمِ طمِ في  يده  ته  خطَّ مّما  وتاَب 
اخلالفمِ  آدابمِ  على  وقاموا  واحلمِوار،  الّنقد  ضوابَط  وأتَقنوا  أقداُمهم،  لم  العمِ في 
ه خيَر قمِيام، وَهل ميلمِك ميزاَن االعتدالمِ في نقدمِ املنَهج والّرجال إاّل العلماء  وقواعدمِ
اإلمام  يقول  واآلمال؟!  املطايا  بهم  وحُتَدى  الّرحال  هم  لممِ بعمِ ُتَناُخ  الذين  األفذاُذ 
الذهبّي: »الكالُم في العلماءمِ مفتقمِر إلى العدلمِ والوَرع«، أال ما أحوَجه في زمنمِنا 

صٍة وهيئاٍت عالَية. هذا إلى جلاٍن متخصِّ

أّيها املسلمون، إّن الّساحة العلمّية واحلالئَب الدعوّية واملجالَس واملنتدياتمِ 
املعرفّية واحلوارّية وَوحدَة األمة املفّككة ال يزاالن في َظَمأ هائٍل لترسيخمِ حقائقمِ 
التآخي الَوريف والتناُصح الشفيف املرتكَزين على الّصدق واإلنصافمِ والتواُضع 
ه،  ه، أو باطٍن باحلَسد مشوَّ واحلمِرص على إظهارمِ احلقِّ دوَن ُزخرٍف في القول مموَّ

}ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  {.

هم على املوّدة  فاظمِ وممِن الّروائعمِ الكثيرةمِ في أَدب أسالفمِنا عنَد االختالف وحمِ
استعالٍء  أو  ص  َتنقُّ أو  ر  مَتَعُّ دوَن  وكاَن  استباَن  حيث  للحّق  واإلذعان  والّصفاءمِ 
من  أعقَل  رأيُت  ما  قال:  أّنه  الّصَدفي  موَسى  أبي  احلافظمِ  عن  الذهبّي  أورَده  ما 
الشافعّي، ناظرُته يوًما في مسألٍة ثّم افترقنا، ولقَيني فأخَذ بيدي � تأّملوا يا َرعاكم 
الله، أال ما أزكاه ممِن أَدب � ثّم قال: يا أَبا موسى، أال يستقيُم أن نكوَن إخواًنا وإن 
لم نّتفمِق في مسألة؟!، عّلق الذهبّي قائاًل: »هذا يدّل على كمالمِ َعقلمِ هذا اإلمام 

ه، فما زال الُنظراء يخَتلفون« انتهى كالمه رحمه الله. وفمِقهمِ نفسمِ

أال َما أحوَجنا إلى مثلمِ هذه األفهاممِ والعقول، وذاك الّسمت والَهدي، وتلك 
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املنهجّية واإلصابة، ال كثرة الَهذر واالسترسالمِ في الّطعون، وليَس العهد ببعيٍد 
َم الله أمواَتهم ووّفق أحَياَءهم. عن سيرةمِ أئّمتنا وعلمائمِنا، رحمِ

فيا أهَل السّنة امليامني، حَنانيكم ببعضكم حناَنيكم، وُلطًفا لطًفا بإخوانمِكم، 
فًقا بالعلماءمِ والّدعاة وأهلمِ اخليرمِ والّصالح واإلصالح، والقصَد القصَد  فًقا رمِ ورمِ
ه  م الله امَرأ أنَصف من نفسمِ تبُلغوا، فإّن املنبتَّ ال أرًضا قطع، وال َظهًرا أبقى. ورحمِ
هم، وأحبَّ اخليَر واإلصابَة َلهم، ولم  فبادر باّتهامها، وأنصف إخواَنه فحفمِظ ودَّ

ُيعنمِ الشيطاَن عليهم.

من  وإّن  َحَصلت،  إن  بأخطائمِهم  إخوانمِك  مواجهَة  والّشجاعة  الّنبلمِ  ممِن  إّن 
الّلؤم واخلمِّسةمِ والّدناءةمِ الّطعوَن اخللفّية وبثَّ الكوامنمِ النفسّية وتغليَب النظراتمِ 
احلزبّية واالحتكاَم إليها في تقوميمِ أهلمِ الفضل، فال يعرمِف الفضَل ألهلمِ الفضلمِ 

كم قوُل احلّق سبحانه: }ٱ   حمِ لمِكم وشغَل جوارمِ إاّل ذووه، ولَيُكن ملَء دواخمِ
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ{ )الفتح: 9)).

لني  املؤهَّ ممِن  ولكن  الّنزيه،  ل  املؤصَّ واحل��وارمِ  البّناء  العلمّي  بالّنقدمِ  هاًل  وحّي 
ه نسائُم اإلنصاف، قد خلمَِي  فُّ ر الوّد وترمِ واألكَفاء، حواٍر هادف ونصٍح بّناء، حتّفه مشاعمِ
من الهَوى والعصبّية، وَعرَي عن الّتصنيف واحلزبّية، وساعتئذ ستكتاُل لكم أّمُتكم 

جزيَل الدعاءمِ والّثناء، والله وحَده املستعان، وهو القائل سبحانه: }  ەئ  وئ  وئ  
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ       ىئ  ی  ی  ی{ )الرعد(.

بارك الله لي ولكم في القرآنمِ والسّنة، ونفَعني، إياكم مبا فيهما من اآلياتمِ 
ولوالديَّ  ولكم  لي  اجلليل  العظيَم  الله  وأستغفر  هذا،  قولي  أقول  واحلمِكمة، 
واخلطيئات،  الذنوب  جميع  من  واملسلمات،  املسلمني  وجلميعمِ  يكم  ووالدمِ

فاستغفروه وتوبوا إليه، إّنه هو التّواب الرحيم.
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اخلطبة الثانية:

التفّرق  فاق، وَنَهانا عن ُسُبل  بالّتآلفمِ والومِ أمَرنا  الواحدمِ اخلاّلق،  لله  احلمُد 
والّشقاق، وأشهد أن ال إلَه إال الله وحَده ال شريَك له، شهادًة مَتأل النفوَس ممِن 
اخلشيةمِ واإلشفاق، وأصّلي وأسّلم على نبّينا محّمد بن عبد الله، صالًة وسالًما 
باّتفاق،  الهَدى  أئّمة  آله وصحبمِه  ُأفول وإشراق، وعلى  تعاقب  ما  تاّمني كاملني 

وَمن تبمِعهم بإحساٍن إلى يوممِ الّتالق.

أّمَتكم  أّن  ين  َيرمِ ال  بحسباٍن  ممِنكم  وليُكن  الله،  عباَد  اللَه  فاّتقوا  بعد:  أّما 
د والّتواُفر على  اإلسالمّية لفي أَشّد ما تكون حاجًة إلى الّتواصي باحلّق والتجرُّ
الكلمِمةمِ الطّيبة البّناءة التي ُتشّع منها اخلشَية والتقَوى وإحساُن الظّن بالُبرآء األتقياء 
وااللتفاف حوَل الوالةمِ والعلماء وتأكيُد املواثيق والُعرى في َعميق مصداقّيتهم 
التّيارات  ضدَّ  املرصوص  كالبنَيان  واحًدا  ا  صّفً د  الترصُّ مع  مرجعّيتهم،  وَمكنيمِ 
ع  ق النفوَس وُتَزعزمِ فة واألفكار املسموَمة القاتمِلة التي ال َتزال َعقابيلها تؤرِّ اجلارمِ

أمَن املجتمع.

عاَء االختالف  نة حتديًدا وادِّ وإّن الّصدوَف عن هذا املَهَيع الوارمِف وفي هذه اآلومِ
فيما يسوُغ فيه اخلمِالف واالنشغال بالعيوب واملثالب وُبنّيات الّطريق وأخطُر من 
عن  وَتخاذاًل  لألّمة  عقوًقا  لُيَعّد  األصول  على  والتعّدي  بالّثوابت  املَساس  ذلك 
َل األخ  نصرتها وعالجمِ قضاياها املهّمة وامللّحة. وإّن من العارمِ واحَلماقة أن ينشغمِ
بأخيه والعدّو يتفّرج من حولمِهم، وليس هذا � وامي الله � خَلَطأ إقراًرا أو على باطٍل 

إصراًرا، ولكّنه عني احلكَمة وحتقيقمِ املصالح لألمة ودرء املفاسد عنها.

الّصباح  ابنالجمِ  بتباشيرمِ  ونسَعَد  رى  السُّ نحمَد  ولكي  الله،  في  األحّبة  أّيها 
وَدحر  د  األماجمِ وَغمز  وَهمز  بمِلمزمِ  الّتشهي  داءمِ  وَبتر  والتناُثر  التنافر  دابرمِ  بقطعمِ 
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نا علينا جميًعا أن نتنادى �  دين الذين ُيرنِّقون َسلَسال وحدتنا وشموخمِ كيدمِ املفسمِ
الدعاُة والعلماء، أهُل احلمِسبة واألدباء، أرباُب الفمِكر واألقالممِ والثقافة واإلعالم 
سائُر  له  تداعى  عضٌو  منه  اشَتكى  إن  الذي  الواحد  اجَلَسد  بروحمِ  الّشعور  إلى   �
اجَلَسد بالّسهر واحلّمى، حمايًة لسفينةمِ املجتمع من اإلغراق بأيدي أقواٍم سفهت 
أحالُمهم وارَتَكَست في َحمأة الّتبديع الّتفسيق والّتكفيرمِ أقداُمهم، بل تعّدى األمر 
ها ال ترسو  إلى َحمل الّسالح والّتفجير وَسفك الّدماء والّتدمير، فسفينُة األّمة كلُّ

ندان الَهوى. إاّل على جودمِيِّ األمنمِ واإلميان في منًأى عن ممِطرقةمِ اجَلهل وسمِ

والهوى اجلهُل  ه  غــرَّ قد  ساهًيا  ستنَدُمَفَيا  قريٍب  عّما  األماني  صريَع 

ــَرُمأِفق قبَل أن يأتَي اليوم الذي ليَس بعده ــض ـــار ت ن ِســــوى جــّنــٍة أو َحــــرِّ 

وهيهاَت أن جتنَي بعض األقالم َثَمًرا يانًعا في علقممِ الّنيلمِ ممِن ثوابمِت األّمة أو 
التمّرغ في ]أوحال[ الوقيعةمِ بُرموزها حتَت أّي دعًوى عريضة.

وأمنمِ  األّمة  فاًظا على  حمِ احلرام  املسجدمِ  نبر  ممِ من  موّجهة  الّدعوُة  الله،  عباَد 
تسليممِ  إلى  يبادمِروا  أن  أمنّيًا  واملطلوبني  العدالةمِ  وجهمِ  ممِن  الفاّرين  إلى  املجتمع 
اخلير  حتقيُق  ذلك  وفي  العادل،  وحكُمه  ر  املطهَّ الله  شرُع  فيهم  ليحكَم  هم  أنفسمِ
كّل  في  مسلٍم  وأمّيا  واآلجل،  ل  العاجمِ في  وبالدمِهم  ومجَتَمعهم  وأُلَسرمِهم  لهم 
دق وبصيرٍة نافذٍة فلن تعجَزه  مكان تلّقى ما أنيط به ممِن أمانٍة ومسؤولّية بَعزم وصمِ
األوهاُم عن الوصول إلى احلّق واحلقيقة، ولن يثنَيه الديجور عن مواصلةمِ طريقمِ 

التقّدم والعبور، والله ممِن وراء القصد، وهو الهادمِي إلى سواءمِ الّسبيل.

األمن  نعمَة  علينا  يدمَي  أن  نعمُته،  وعّمت  حكمته،  جّلت  اللَه  وأسأل  هذا 
ّنا، إّنه جواد كرمي. ، فضاًل وجوًدا وَمّنًا، ال باكتساٍب ممِ واإلميانمِ
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أال وصّلوا وسّلموا � رحمكم الله � على حبيب احلّق وشفيع اخللق الهادي 
البشير والّسراج املنير كما أمركم بذلك املولى اللطيف اخلبير، فقال تعالى قواًل 

چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   }ڄ   كرمًيا: 
ڇ  ڇ  ڇ  { )األحزاب(.

م وبارك على سّيد األّولني واآلخرين، وخامَت األنبياء وأشرف  اللهّم صّل وسلِّ
املرسلني، نبّينا محّمد بن عبد الله، وعلى آله الطّيبني الطاهرين، وصحابتمِه الغّر 

امليامني، والّتابعني وَمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.)))

16- الشيخ عبدالله الغنيمان:

حيث قال عن املنشغلني في الطعن في العلماء والدعاة والتبديع والتصنيف: 

ضل  من  فمنهم  الشباب..  من  كثير  أفكار  تبلبلت  هؤالء  أفعال  نتائج  »من 
طريق  في  وقفوا  الذين  النقدة  هؤالء  له  يرسمه  ما  يتبع  وصار  الهدى،  طريق 
الدعوة يصدون عن سبيل الله، ومنهم من ص�ار لديه بسبب هؤالء النقدة، فجوة 
عظيمة بينه وبني العلماء، ووحشة كبيرة فابتعد عنهم.. ومنهم من جعل يصنف 
يكلم  ألنه  اإلخوان  من  فالنًا:  بأن  هؤالء  من  يسمع  مما  حصيلته  حسب  الناس 
فالنًا من اإلخوان، أو يزوره، أو يجلس معه.. وأن فالنًا من السرورين... وفالنًا 
اجلرح  منهج  يطبقون  أنهم  يزعمون  بهذا  أنهم  والعجب  النفعيني..وهكذا.  من 
والتعديل، وقد اتخذوا في هذا رؤساء جهااًل فضلوا وأضلوا. فعلى املسلم أن 

يتقي الله في نفسه، وفي هؤالء املساكني أرباع املتعلمني أو أعشارهم.

وفي احلديث الصحيح: »ألن يهدي الله بك رجاًل واحدًا خير لك من حمر 
الدنيا، فكذلك من ضل بسببه رجل واحد فعليه وزر  يعني خير لك من  النعم«، 

في النت بعنوان: »التشنيع على أهل التبديع والتجريح«.  (((
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عظيم، حيث قال الله تعالى بعد ذكر قصة قتل ابني آدم: } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
 ،)(( املائدة:   ( ڤ{  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
وإضالل اإلنسان في دينه أعظم من قتله بكثير، والكالم في مسائل الدين يجب أن 
يكون بدليل من كتاب الله وسنة رسوله |، وأن يقصد به وجه الله، وأن اليكون 

ضرره أكبر من نفعه، وأن اليكون احلامل عليه احلسد واتباع الهوى«.)))

17- الشيخ محمد الفراج 
الطعن في  فيه من  حّذر  بعنوان: »اجلرح والتجريح..«:  حيث كتب مقااًل 
ما  أن  وبنّي  السلفّية،  عن  والدفاع  والتعديل  اجلرح  بدعوى  والدعاة،  العلماء 
تقوم به هذه الفئة الضالة هو في احلقيقة جرح وجتريح للعلماء والدعاة، حيث 
قال: »إن من شر ما ُبليت به األمة اإلسالمية في هذه الفترة من االنحطاط فتنة 
االنقسامات اجلاهلية، والتعصبات احلزبية التي أنهكت قواها، ومّزقت شواها، 
وأبانت عن مقاتلها لألعداء، حتى باتت مهددة بسفك الدماء، ومن أخطر هذه 
الفنت التي أحوجت أفاضل العلماء في سبيل عالجها إلى التأليف والتصنيف، 
والتصنيف،  التأليب  إلى  باملسارعة  والتأليف،  اجلماعة  على  العدوان  فتنة 
في  وه��ؤالء  زعموا،  والتعديل  اجلرح  سنة  وإحياء  املسلمني،  حتذير  بدعوى 
احلقيقة الميتهنون هذه الوظيفة بهذا االصطالح املتوازن على األقل »أي اجلرح 
التجريح  على  ومقصور  اجلرح،  في  محصور  عملهم  كل  ولكن  والتعديل«، 
والقدح، أما التعديل فال يعرفونه وال يكادون، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، 
االهتمام،  يشاطرهم  من  هم  جدًا  يسير  لنفر  إال  معزولون؛  العدل  عن  هم  إذ 
على  القليل  هذا  ينقلب  ما  فسرعان  ذلك  ومع  االنقسام،  تكريس  ويشاركهم 

من كتاب: »الهوى وأثره في اخلالف« للشيخ عبدالله الغنيمان، ص)).  (((
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بأسه؛  صاحبه  كل  ويضيق  وشراسة،  ضراوة  بكل  والتنكيل،  باحلرب  القليل، 
ليكون شريك األمس في املنهج، أخطر من اليهود وأهوج، وأضل من النصارى 
التأليب والتحذير  التصنيف، ويتفّجر بركان  وأعوج، وبعد ذلك تتسعر حمى 
باخليل  واإلج��الب  الساحات  وإشغال  الصفحات،  وتسويد  والتخويف، 
بالرجل، نكاية  بالنعل والركل  والرجل، والضرب باحلصى والعصي، واجللد 
وانتقامًا، وتصابيًا باأللفاظ واغتالمًا، وهكذا دواليك في حلقة بئيسة، ودوامة 
وأثمرت  أغصانها  وفرعت  أشجارها،  اخلبيثة  البذرة  هذه  أنبتت  حتى  تعيسة، 
ثمارها، إغراًء بالفجور، وإيغارًا للصدور، وتكريسًا للنفور، وجترئة لألحداث، 
على مهم األحداث، واحلكم على األحياء وأهل األجداث وتربية للنشء على 
بذيء القول واللعن، وسيئ الظن، وكل ذلك بدعوى االنتصار للسنة العتيدة، 

والغيرة والذب عن العقيدة.

به  يصابون  ما  أول  الفتنة  هذه  ضحايا  معظم  أن  وجدت  تأّملت  إذا  وأنت 
محارم  جهة  غيراتهم  وتبّلد  هماتهم،  وب��رود  اهتماماتهم،  حتّول  شؤمها:  من 
وعدم  واالن��ح��الل  العلمنة  وأس��اط��ني  الرذيلة  دع��اة  وج��رائ��م  وانتهاكها  الله 
اكتراثهم  ملآسي املسلمني ودمائهم وكوارثهم، بل رأيت لبعضهم أنه عّد التباكي 
احلركييني  وخداع  احلزبيني  أالعيب  من  لقرحهم  واحلزن  املسلمني  مآسي  على 
وشغلهم الناس بهذا عن هموم الوطن واملواطنني، والبن عساكر في أهل العلم: 

»من جترأ على أعراضهم بالثلب ابتاله الله مبوت القلب«.

اإلسالم  أهل  على  ووبال  لألعداء،  عون  فهم  املعترك  هذا  خاضوا  إن  وهم 
بالتهييج  حملارمه  واحلامي  الله  حدود  على  القائم  فيصفون  وأقوالهم،  بآرائهم 
باخلروج  والرباط  اجلهاد  أهل  من  وأفضلهم  الناس  خير  ويلمزون  واالندفاع، 
والثورية واالبتداع، ويتكلمون في هذه الفنت كالمًا يوهن عزائم أهل احلق، ويشد 
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أزر أهل الباطل، ويزيدهم إمعانًا في التنكيل والتقتيل، من مثل قولهم: لوال هؤالء 
املتسرعون الثوريون ما ثار طاغية الشام وال غيره، غير ناظرين إلى إحلاده وعظيم 
كفره وإفساده، وتسلطه وآباؤه على عقيدة اإلسالم ودماء املسلمني وعناده، ويوحي 
له كالمهم ببراءته من الدماء، ومظلوميته من األعداء،  وأن البلية كل البلية، والرزية 
كل الرزية، من هؤالء احلزبيني، فيمعن في التقتيل، ويوغل في التنكيل، وهم في 
على  وحّرضوا  قاتلوهم  الذين  الدين  أئمة  من  طريقة  أهدى  أنفسهم  يرون  ذلك 

قتالهم، كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وإن لم يقولوه جهارًا، لزمهم اعتبارًا.

فيعود  الشديد،  واالنتكاس  البعيد،  والضالل  احليرة  به:  يصابون  ما  وثاني 
عامة،  عامتهم  اإلس��الم  أه��ل  على  مريدًا  وشيطانًا  عنيدًا،  خصمًا  واحدهم 
الدليل،  مبثابة  ويعود  والشذب،  بالقذف  الدرب،  رفقاء  من  خاصة،  وخاصتهم 
ويهتك  أهله  عورات  على  والرفض،  والعلمنة  الزندقة  ألهل  الذليل،  والقواد 
لهم العرض، ورمبا وظفته جهات فكرّية مشبوهة وظائف مرموقة، ذات مرتبات 
مغرّية، ورواتب مجزّية، ورمبا شارك أولئك في صحفهم وقناهم، وحقق مرادهم 
الفاجرة،  الالمزة  الساخرة،  الغامزة  األفالم،  وإنتاج  األقالم،  بتجريد  ومناهم، 
للجهاد وأهله، واحلسبة ورجالها، والدعوة ودعاتها، حتى إنك لتتساءل برهة: 
على  يجترئ  باألمس  كان  ال��ذي  عينه  وهو  يقول،  ما  لشناعة  مسلم؟!  أه��ذا 
وعدوانًا،  بغيًا  التكفير  ورمبا  والتلفيق،  والكذب  والتفسيق،  بالتبديع  الصاحلني 

وبلغ في ذلك املجال شأوًا.

هذا عجب ال أعجب منه إال نسبة هذا اجلور إلى هدي السلف واتباع طريقة 
التابعني لهم بإحسان، وزْعم أن هذا املنكر القبيح والكبيرة اخلطيرة مما يحبه الله 
ويرضاه، ومرتكبها مجاهد أعظم اجلهاد وأواله، والسخرية والتضاحك ممن عن 
ع، ونسبة هذا املتحّوط إلى الورع البارد،  أعراض اخللق تورع، فال فّسَقهم وال بدَّ
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والفهم البالد، ونسي مّدعي ذلك أو تناسى أنه متنكب هدي السلف متجاٍف عن 
طريقتهم، متجانف ملخالفتهم، محسوب على أهل البدع في هذا األمر، منتظم 

في سلكهم، ملتحق بركابهم، وذلك لوجوه:

بالغيبة  والغّل واحلسد، والولع  التشّفي  دافعهم  ما كان  الصالح  السلف  أن 
والثلب، وخوض غمار هذا املعترك الصعب هوى وهواية، وتلذذًا بلحوم اخللق 
صدقًا،  الهادي  سنة  وحراسة  حقًا،  لله  الغيرة  السلف  دافع  كان  وإمنا  وغواية، 
جتد  ال  ثم  الوّضاعني،  وإدخال  املبطلني،  وانتحال  الكاذبني،  إفك  من  بحمايتها 
منهم توسعًا في هذا الباب، إذ تعرضهم ألعراض اخللق ضرورة تقدر بقدرها، 
فواحدهم كباضع جلد مريض وجوفه، لبتر عضو فاسد أو استئصال ورم مضر، 
حلم  في  يده  غامس  مخمصة  وكذي  متذممًا،  متلثمًا  متخوفًا،  متأففًا  ذلك  يفعل 
ميتة غير متجانف إلثم وال باغ وال عاد، يسد بلغته ويبقي على مهجته، ثم يقلع، 
قبل أن يشبع، وكمسيغ غصته بخمر ال يعتدي باالستكثار منه، وال يتنّكه به وال 

يتفّكه، ويتمّعض وال يتلّمظ، ويتقّزز وال يتمزمز.

ومن ذلك أن السلف قصروا هذا اجلانب على العلميات، كرواية احلديث 
وما أشبه، وشيء من العمليات كاملجالسات، ولم يعدوه إلى سائر وجوه احلياة 
ويصبغوا أنفسهم بصبغته، فال يكاد املشتغل به ينفك عن التعميم، ووصف الهمزة 

اللمزة، املشاء بالنميم.

ومنه أن السلف وإن اعتمدوا هذا اجلانب وصنفوا فيه وتكلموا به فإنهم استقاموا 
كما ُأمروا، ولم يطغوا ويجاوزوا، ولذا سموا هذا العلم اجلرح والتعديل.

اجلرح  ذكر  أي  »للجرح«،  الثالثي  للمصدر  وضعهم  رأيت  ثم  رأيت  وإذا 
بتشديد  عدل  من  »للتعديل«  الرباعي  واملصدر  تقّصد،  وال  تكّلف  دون  الظاهر 
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اخلفي،  اجللي  سببه  والتماس  بالتكلف  موحيان  وفعله  املصدر  وه��ذا  ال��دال 
وحكمهم  مصنفاتهم  رأيت  وإذا  ضده،  من  املوصوف  سالمة  على  واحل��رص 
كقولهم  للجرح،  غالبة  ورمبا  مضاهية،  التعديل  أوصاف  وجدت  الرجال  على 
ثقة، أو ثقة ثقة، أو تقة ثبت، أو أوثق الناس، أو أعدلهم، أو إمام وحافظ ومتقن 
وعالم وفقيه إلى غير ذلك،  فأين هديهم ممِن َمن معجمه قفر من ألفاظ الثناء، قفر 
والسلب واحلرب  الثلب  إال  فيه  ما  والدعاء،  الوصف  الظن وجميل  من حسن 
والضرب، والتماس اجلرح بكل سبيل، وتكلّفه بدليل وغير دليل، ولذا سميتهم 
»اجلرح والتجريح«، هذا ديدنهم ال تكاد حاسة الواحد منهم  في العنوان أهل: 
تقع على بر وحسن ظن، وال يشتّم أنفه إال أقبح الروائح وأخسها، يسقط عليها 
واجلعل  قذره،  والذباب على  ميتته،  والضبع على  جيفته،  على  الغراب  سقوط 
صالح  على  يعثر  يكاد  ال  لديهم،  األغلب  واألعم  األصل  هو  هذا  بعره،  على 

إال  لندرة  من موافقيه، ال يلبث أن ينقلب عليه ألتفه سبب.. 

ومن جهة أخرى جتد عدل السلف في حسن األدب واختيار رقيق العبارة 
ولطيف القول من باب: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ فترى قولهم »صدوق« خلفيف 
الضبط ومثله »صالح« و»ال بأس به« »شيخ« »يكتب حديثه« و»رمي  باإلرجاء« 
أو القدر أو بكذا هكذا دون جزم، وإذا بالغ أحدهم قال: »فيه غفلة الصاحلني«، 
ال جتد الفظاظة واملسارعة إلى رميه بالبدعة والتشوف إلى إثباتها وإرسائها بكل 
فرح  أو  جريحه«،  بإثبات  اجل��ارح  »ف��رح  جرحه  بإثبات  اجل��ارح  وف��رح  سبيل، 
بأرض فالة، بل جتده  قائظ  يوم  املضل راحلته عليها طعامه وشرابه في  الواجد 
بالبدعة،  نفسه  نادى على  من  إال  منها،  براءته  متمنيًا  ثبوتها على مسلم،  كارهًا 
وهتك ستر الله عليه، فهذا يبينون حاله من الكذب والبدعة ضرورة براءة الذمة، 

ومن باب تقدمي ضرورة الدين على ضرورة العرض.
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ومن مخالفتهم للسلف: إهدار قاعدة البراءة األصلية واألصل السالمة من 
عندهم  وهؤالء  العكس،  ليس  التهمة  من  والتبنّي  العكس،  يثبت  حتى  التهمة 
منهاجهم  على  املقصود  أن  لهم  يثبت  حتى  العدالة  في  والتبني  التهمة  األصل 
وال  بينة  بال  باملسلمني  الظنون  سوء  من  القاعدة  هذه  نقيض  وإعمال  ومنوالهم 
ثبت، ولهذا جتد الذين يزكونهم يعدون على األصابع، والطاعنني فيهم ال يعدون 
وال يحصون، وال يغيب عني هنا ما قيل: إن املثبت مقدم على النافي في مسألة 
اجلرح، ولو أن األصل مع النافي فهذا ملن حسنت نيته، وسلم قصده، وكملت 

معرفته بأحوال الناس، وُعرف عدله وعدالته. 

ومن مخالفتهم للسلف وهديهم: إهمال ما درج عليه السلف من رد متشابه 
أن  عمران،  آل  صدر  في  ربهم  إليه  وهداهم  أرشدهم  كما  محكمه،  إلى  القول 
في كتب  العلم  أهل  عليه  ربهم، وكالم رسوله كذلك، ومما نص  بكالم  يفعلوا 
القواعد واألصول، أن قول الفقيه والعالم واإلمام يعامل معاملة نص الشارع من 
هذا اجلانب فيرّد متشابهه إلى محكمه، ويحمل مطلقه على مقيده، وعامه على 
خاصه، ومجمله على مبينه، ويقدم نّصه على ظاهره وإشارته، وكذلك نفعل مع 
آحاد البشر، إذ إن هذا موَجب العدل ومقتضى اإلنصاف، واليصح أبدًا أن نأخذ 
قول اإلمام املتشابه غاّضني النظر عن محكمه، وننسبه مذهبًا له أو نحاكمه عليه، 

هذا من احليف واجلور.

واملقصودون باحلديث خالفوا هذا األصل وأخذوا مبتشابه قول الشخص، 
بل بحثوا عنه بتلمظ وتيقظ، ونسبوه مذهبًا له به ضللوه وبّدعوه أو كّفروه مع أن 
أقواله احملكمة بّينة ساطعة تناديهم إليها وتسمع األصم وتتراءى لألعمى، لكن 
ينبغي على املرء والعالم وطالب  ذا الهوى ال حيلة فيه، أقول هذا مع أن الذي 
العلم أن يحرص أشد احلرص - سالمة لدينه وعرضه - على احلذر من تعمد 
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التشبيه واللجوء إلى األلفاظ املدغمة وترك البنّي الواضح احملكم، لكْن إن حصل 
هذا منه لغفلة أو ذهول أوقصور عبارة، فنعامله كما تقدم إعمااًل إلحسان الظن، 
ُيسأل  البارئ فال  أما  بزلته، ونتكّلف في بدعته،  نفرح  وبعدًا عن اإلثم، وأن ال 
عما يفعل من خطاب عباده مبتشابه، وهو ميتحن عباده مبا شاء كيف شاء من أمره 

وخبره، تعالى عن خلقه علوًا كبيرًا.

ولهذا خّطأ العلماء من تعّمد جتّشم املتشابه، وترك احملكم، وأحلقوه الالئمة 
جّره  ال��ذي  قوله  بسبب  املنازل  صاحب  الهروي  إسماعيل  أبي  في  قالوا  كما 
االحتادي إليه بسببه، وأقسم بالله جهد أميانه، أنه معه وهو من ذلك الزعم بريء 

واملقصود قوله:

ــــواحــــد مــــن واحـــــِد جـــاحـــُدمــــا وّحــــــد ال وحــــــــده  مـــــن  كـــــل  إذ 

ـــده ــــ ـــوحـــي ــــدتـــوحـــيـــــــد إيـــــــــــــاه ت ـــه الح ـــت ـــع ـــن ــــــن ي ـــــت م ـــــع ون

أنا  إال  حتّير  القدر  في  نظر  إذا  الناس  كل  اجليالني:  القادر  عبد  قول  ومثله 
يعارض  من  والرجل  للحق،  باحلق  احلق  أقدار  فنازعت  روزنة  فيه  لي  فتحت 

القدر ال من يوافقه.

بهم اخلطير ملنهج السلف في هذ اجلانب إهدار قاعدة التفاوت في  ومن تنكُّ
الوالية للمؤمنني تفريعًا على تفاوت الناس في اإلميان زيادة ونقصًا، وعليه فكل 
والوالية  بعض{،  أولياء  بعضهم  واملؤمنات  }واملؤمنون  الوالية  حق  له  مؤمن 
املطلقة ألهل اإلميان املطلق، ومطلق الوالية ألهل مطلق اإلميان، واملؤمن الفاسق 
الكافر، وهم في ذلك  إلينا وأولى بواليتنا من  الكبائر أحب  والفاجر ومرتكب 

درجات }هم درجات عند الله والله بصير مبا يعملون{.
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وأنت إذا رجعت البصر في مذهب القوم، وجدتهم أقرب إلى أهل البدعة 
نَّة في ذلك من حيث إيثار أقرب املؤمنني إليهم بأشد العداوة وأنكى  من أهل السُّ
البغضاء، والعكس بالعكس ولرمبا أنفق أحدهم حياته أو جّلها في تتبع ما يراه 
الظنون  سوء  من  صروحًا  عليها  ويبني  ويضّخمها  يجمعها  إلخوانه  سقطات 
املنون، ثم يواريه دون غسل وال كفن وال صالة،  والتهم والطعون حتى يورده 
الغراب خيرًا منه: }أعجزت أن أكون  ورمبا تركه في فالة، دون مواراة، فكان 

مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي{.

وأعني بأهل البدعة هنا من زعم أن اإلميان ال يتجّزأ وال يتقّسم وال يتّشعب 
وال يتبّعض وهم على ضربني:

مجال  فيه  لألعمال  ليس  املعرفة  وأنه  محال،  باألعمال  زواله  إن  قال:  من 
وأهله في أصله سواء وهم املرجئة، وبناء عليه ترّهلوا وتسّهلوا وزعموا أن إميان 
أفجر األمة كإميان أبي بكر وعمر ومحمد وإبراهيم وجبريل وميكال، ومن قال 
باملنزلة  بالكبائر، أو ُأخرجوا من اإلميان، وقالوا  يزول كله بزوال بعضه فكفروا 
بني املنزلتني، األولون اخلوارج، واآلخرون املعتزلة، وعندهم من وطئ كبيرة فال 
حظ له في اإلميان كالكافر سواء، ال، رمبا عذروا الكافر من اجلهل مبا لم يعذروا 
به فاعل الذنب والكبيرة وهؤالء شابهوا -ال أقول من كل وجه بل من وجه من 
والظلمة  الفجرة  مع  تعاطيهم  في  »املرجئة«  شابهوا  كلها  الفرق  هذه   - الوجوه 
والطغاة الذين رمبا ارتكبوا من الكبائر ما اختلف السلف في عده مكفرًا كاحلكم 
بغير ما أنزل الله، وشابهوا »الوعيدية« في تعاملهم مع أهل الدعوة والعلم واجلهاد 
يبرر ألولئك ضاللهم ويهّون جرائمهم وقتلهم وإحراقهم  حتى رأينا منهم من 
لهؤالء، ومن العجب أن الطاغية يعلن بتأسف مصنوع أن قتل »احملتجني على 
بينما جتد من يسّمي نفسه  الله« أبغض احلالل،  عزل ولي أمرهم وتبديل حكم 



اجلامية في امليزان 278

ويسّميه مريدوه شيخًا وداعية وعاملًا يرى أن ما فعل الطاغية هو الواجب عليه، 
وهو لم يخرج فيما فعل عن الدين، وهدي السلف، وتأديب أهل التأليب، ورأينا 
منهم من صّرح بأن ما فعله الهالك حافظ في أهل حماة ال يخرج عن مقتضى 

العقل ونصوص الشرع. 

ومن تنّكبهم لنهج السلف، بناء الود والبغض، والوالء والبراء، على مواقف 
بالعلم  ُعرف  من  وثلب  وطعن  بهجر  تواصوا  فلرمبا  نفسية،  وحظوظ  شخصية 
مالينة  ترى  وباملقابل  بيان،  نبوة  أو  لسان  لزلة  والتقوى،  والزهد  بالورع  وُشهر 
وإذا  مبراحل،  والورع  التقوى  عن  منه  أبعد  هو  من  ومصافاة  ومقاربة  وموادعة 
إما  نفسية،  وحظوظ  شخصية،  دوافع  من  يخلو  ال  األمر  وجدت  النظر  أجلت 
وصداقات  دنيوية،  ومصلحة  األول،  مع  ذلك  غير  أو  قدمي  خالف  أو  بحسد 
لله واحلق، وال غيرته صادقة،  وعالقات شخصية مع اآلخر، فال يكون غضبه 
زاد عليه في  بل رمبا  له،  يشفع  لم  لدينه علمًا وعماًل  الضحية  قّدم ذلك  ومهما 

النمِكال والعداوة، شراسة وضراوة.

والسلف من هذا برآء، فاإلمام أحمد »مثال« ما كان أحد من أصحابه أصفى 
زكريا  أبي  وأسفاره  في طلبه  ورفيقه  وخليله  قلبه من صاحبه  إلى  وأقرب  بوده 
يحيى بن معني، مع ذلك هجره أحمد منذ خروجه من السجن، ومات هاجرًا له، 
وملا زاره في مرض موته أدار له ظهره؛ ألنه أجاب في مسألة القرآن متأواًل خائفًا، 
وذي: »وذكر له - يعني أحمد - رجل، فقال: ما أعلم إال  املَ��رُّ وفي املقابل قال 
خيرًا، قيل له: قولك فيه خالف قوله فيك؟ فتبسم، وقال: ما أعلم إال خيرًا، هو 
أعلم وما يقول، تريد أن أقول ما ال أعلم! وقال: رحم الله ساملًا زحمت راحلته 

راحلة رجل، فقال الرجل لسالم: أراك شيخ سوء، قال: ما أْبَعْدَت«.
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وقال عبد الله بن محمد الوراق:

»كنت في مجلس أحمد بن حنبل، فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس 
فقلنا:  فإنه شيخ صالح،  اكتبوا عنه،  فقال:  العالء،  بن  يعني محمد  أبي كريب، 
إنه يطعن عليك، قال: فأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد ُبلمِي بي«. وأهل العلم 

والفضل املتجّردون للحق والسلف الصالح على هذا. 

ومن ذلك ما ُيصاب به من تلوث بهذه الرزيئة من األشر والبطر والتعالي 
والتعاظم واحتقار املسلمني وازدراء املؤمنني،  واجلرأة على ظلمهم، والتحريض 
الوالة  صدور  وإيغار  أرزاقهم،  في  عليهم  والتضييق  وأعراضهم،  دمائهم  على 
ومظالم،  وجرائم  عظائم  ذن��وب  وه��ذه  لديهم،  والسعاية  إليهم،  والتحريش 
من  تخّلقوا  بل  كثير،  وال  قليل  في  اخللق  هذا  من  كانوا  ما  الصالح  والسلف 
أخالق النبيني بالرأفة والرحمة واحلنان والزكاة وترك القسوة واجلبروت والشقوة 
والتواضع لله، وهضم الذات، وإقالة العثرات، والتغاضي عن العورات }وحنانًاً 
من لدنا وزكاة وكان تقيًا. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا{، }وبرًا بوالدتي 
إال  أرسلناك  }وما  الرشيد{،  احلليم  ألنت  }إنك  شقيًا{،  جبارًا  يجعلني  ولم 
رحمة للعاملني{، }لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 

عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم{.

من  وال��ص��دق  والتقوى  واإلمي���ان  ال��راس��خ  العلم  أه��ل  ل��دى  جت��د  ول��ه��ذا 
على  الرحمة  وإيثار  والصدق،  والتواضع  للحق،  والتوّخي  باخللق،  الرحمة 
األفراد  العنف في حكمهم على  واللطف على  اجلهالة،  والعفو على  الغضب، 
كثير  منهم  الواحد  وكان  ضره،  وتعاظم  شره،  استفحل  من  واجلماعات،  إال 

االتهام لنفسه، والتخّوف على قلبه، واإلشفاق على خامتته.
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حدثني أخي وصفي ودي أبو محمد يوسف بن زبن الله العطير عطر الله 
سيرته في اآلخرة كما عطرها في الدنيا: أنه استأذن شيخ اجلميع ذا املقام الرفيع 
باز في صحبته آخر عمرة اعتمرها اإلمام قبل وفاته بعام  العزيز بن  اإلمام عبد 
سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من الهجرة  قال: فكنت له كظله وحرصت على 
املطاف  في  دعائه  أكثر  فكان  قال:  واإلخفات،  له  واإلنصات  ومراقبته  مرافقته 
وعلى الصفا واملروة »رب اصلح لي قلبي، رب احفظ علي سمعي وعقلي رب 
العالمة  العلم  زدني علمًا«، فذكرت »أنا محدثكم« هذا لوالدنا وشيخنا اإلمام 
عبد الرحمن البراك فتهلل وجهه وتبّلج وتطّلق وزاد بياضًا على بياضه، وضياء 
اخلرج  في  العصر  صالة  خلفه  صليت  لقد  والله  أكبر،  الله  وقال:  ضيائه،  فوق 
يوم كان قاضيًا في الدلم فسمعته في آخر ركعة قبل السالم يدعو بهذا الدعاء: 
بعد  يعدد مناقب اإلمام  أبو محمد: وسمعت واعظًا  قال  قلبي،  رب أصلح لي 
وألف  مئة  وثالث  وستني  خمسة  عام  قلبه  بصالح  يدعو  ُسمع  أنه  فذكر  وفاته 
املدينة، وستة وأربع مئة في  من الهجرة، وعام ثمانية وثمانني بدار احلديث في 
اجلامع الكبير بالرياض بني خطبتي اجلمعة، ومعنى هذا حرصه على هذ الدعاء 
من صغره إلى كبره وفي جميع مراحل عمره، فأدركت سّر حفظ الله له بسالمة 
الوسط  ولزوم  االعتدال  إلى  له  وتوفيقه  ويده  لسانه  من  املسلمني  وسالمة  قلبه 

وترك الشطط، رحمه الله وأسكنه فسيح اجلنات ورفيع الدرجات.

ومخالفتهم للسلف كثيرة جدًا لو ذهبت أتتبعها لطال احلديث وتشعب. 

ولقد كادت تزل بي قدم في هذه الفتنة أول استعارها ثقة ببعض من تولوا 
اإليغال  عن  يصدني  التفات  بعض  إليهم  لي  وكان  وفقه،  علم  أهل  من  كبرها 
أن ال يسلُم منهم أحد، وخشيت على نفسي  الفتنة حتى رأيت  إيغالهم في  فيه 
وأشفقت على قلبي إلى أن شرح الله صدري أنها فتنة ال يسع إال الهروب منها 
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ونفض اليدين من أهلها، وكان لذلك أسباب منها: رؤيا رأيتها عام ثالثة عشر 
وأربعمائة وألف من الهجرة، فلقد رأيت رؤيا هالتني وأفزعتني، واستيقظت وما 
في جسدي شعرة إال حتركت، فعبرتها، بل هي من الوضوح بحيث عّبرت نفسها 
بهذه الفتنة، وذلك أنني رأيت فيما يرى النائم، أن شهابًا هائاًل هوى على األرض 
ارجتت له الدنيا، وعلمت أنه وقع في املدينة النبوية، فتشّظى ثم تناثر في األرض 
وأصاب جزءًا كبيرًا منه املدينة اجلامعية بالرياض »اإلمام«، ثم توّزع في الرياض 
واألرض جميعًا حتى رأيت أنه لم يدع بيتًا إال دخله على أهله فأحرق من أصابه، 
ثم وقَعْت على  منه شرارة صغيرة،  أصابتني  بيتي  الفرار، وقبل دخولي  فوليت 
ونظرت  بالتراب،  الشرارة  أدفن  وجعلت  منها  وأشفقت  جدًا  ففزعت  األرض 
إلى يدي فوجدتها ساملة، واستيقظت على هذا وعلمت أن الله تداركني وجناني 
دفنها، وهذا ما حصل ولله احلمد واملنة، ولعل  منها، وأنه سيكون لي دور في 
هذه األحرف من طهور تراب دفنها وتطهيرها، أسأل الله ذلك، وأقول قولي هذا 

وأستغفر الله لي ولكم ولسائر املسلمني واحلمد لله رب العاملني. 

18- الشيخ متعب بن سريان العصيمي:

حيث كتب رسالة بعنوان: »كشف احلقائق اخلفّية عند مّدعي السلفّية«، وجعلها 
على شكل سؤال وجواب، بنّي فيها  فساد منهج مّدعي السلفّية من اجلامية ومن 
نَّة وتصنيفهم  سار على نهجهم  القائم على الطعن في العلماء والدعاة من أهل السُّ
وتبديعهم، وتتبع زالتهم وهفواتهم وسقطاتهم بدعوى الدفاع عن السلفّية، وبنّي 
أنهم من أبعد الناس عن السلفّية وعن املنهج السلفي، وأن ال حظ لهم من السلفّية 

سوى اسمها.

حيث قال: »في اآلونة األخيرة ظهرت عاصفة هوجاء، وفتنة عمياء، طمت 
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وعمت في ساحة الشباب املستقيم تشّككهم في دعاتهم وعلمائهم بسبب خالفات 
فرعّية مما يسع االجتهاد فيها، فانبرت ألخطائهم األقالم، ولزالتهم ُوّجهت السهام، 
دون رقيب أو حسيب، تشهيرًا وتنفيرًا، وحسدًا وحقدًا لتنزل عليهم كل وصف 
شنيع وقول فظيع، عياًذا بالله من هذا الصنيع، حمل لواءها فئام لئام من األدعياء 
والظاهر  الشكل  في  احلكماء،  وحكمة  العلماء  بعلم   – الناس  أمام   – تظاهروا 
البّناء، وتصحيح األخطاء،  النصح والنقد  باهر في تنسك فاجر، فزعمت  بلبس 
ولكنه اجلرح والفضح، فضلوا الطريق، فصدق عليهم: »وكم من مريد للخير ال 
يبلغه«، وعلى إثرها انقسم الشباب جتاه الدعاة والعلماء، وتفّرقت كلمتهم ما بني 
بينهم  مادح أو قادح، وما بني ذاب أو ساب، وما بني مبّشر أو محّذر، فتالشت 
الوفاق  نور  وبدا  االختالف،  وطّل  االئتالف  فقّل  الفضيحة،  وفشت  النصيحة، 

يخبو، ونار الفراق تربو، فاتسعت الفجوة، وحّلت اجلفوة...

فعندها صار الفرح إلى ترح، وحّل القرح، واتسع اجلرح، فسال دمًا، وأعقب 
ندمًا، فبلغ السيل الزبى فإلى الله املشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من 

سلك طريق التضليل، أو أراد بنا البطش أو التنكيل.

واحلق أنه ليس لدي رغبة في املنازلة، وال شهوة في املجادلة، ألن العقالء ال 
أرباب  مجانبة  اللباقة  »ومن  لقول:  امتثااَل  الطعناء،  ينازلون  وال  السفهاء،  ميارون 
احلماقة« وتأماًل في حال السيف ينقص قدره إذا قيل: »السيف أمضى من العصا«.

فزاد ترددي كثيرًا، وتأملي طوياًل في هذه الفتنة املطلة بأفكارها املضّلة.

وسألت نفسي مرارًا، وأعدته عليها تكرارًا.

هل أسطر فأنشر ؟!...... أو أحجم فأكتم ؟!

أروي أم أطوي ؟!....... أعرض اخلفايا أم ُأ عرض عن الرزايا؟!
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فجاء اجلواب، أن حّرر اخلطاب بكل أمانة وصواب، عسى أن يكون هداية 
ألولي األلباب، مبا حواه من سؤال وجواب، نعمة من منزل الكتاب، ومّنة من 

مسبب األسباب، مجتنبًا فيه السباب، خشية أن أكون به مغتابًا.

فبكل األسى واحلزن أسّطر قصة ربيبة الفنت))) التي أظهرت ما في النفوس 
قد بطن، فلفظته ألسن ممزوجة بالعفن، في أجنس حلن لتبيع الغالي بأبخس ثمن، 
انتهكت حرمة األعراض، وهي إحدى احلرمات  الزمن، والتي بسببها  مّر  على 

الثالث - الدم، واملال، والعرض - والذي أخشاه وال أمتناه.

س): ملاذا هذه الرسالة؟ 

كتبت هذه الرسالة لكل باحث عن احلقيقة اخلفّية عند مّدعي السلفّية،  ج: 
والفتنة  الضال،  واملسلك  املنحرف  الفكر  هذا  خطورة  على  يقف  أن  يريد  وملن 
العمياء التي لم متر في تاريخ اإلسالم منذ بزوغ فجره قط إال في عصرنا هذا على 
نَّة واجلماعة  السُّ اّدعت »السلفّية«، فكادت لعلمائها ودعاتها من أهل  فئة  أيدي 

باحلط من قدرهم والنيل من أعراضهم بكلمات بذيئة ونشرات خبيثة. 

وكتبت هذه الرسالة – أيضًا – نصرة للظالم واملظلوم، نصرة للظالم باألخذ 
على يده، وإبداء النصح له، وحتذيره من مغبة هذا الظلم، ومن نقمة الله وسخطه 

عليه في الدنيا واآلخرة، فالتوبة التوبة من اجلور واحليف، وإن كثر أعوانه. 

ونصرة للمظلوم بردع الظالم عنه، والذب عن عرضه، وتذكيره مبوعود الله 
ملن صبر واحتسب ولو بعد حني، فالثبات الثبات على احلق وإن خالفك اخللق، 

أو قل إخوانه. 

أسميتها ربيبة الفنت أو شريكة الفنت، ألنها جمعت من كل فتنة بلية وشاركتها مشابهة لهم فيها،   (((
وسأوضح هذا في خالصة احلقائق - إن شاء الله -.
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قضية األدعياء:

س): ما أساس القضّية عند هؤالء األدعياء؟

ج: أساس القضية األصلّية عندهم تنحصر في شبهة أو شهوة لديهم، وهي 
أو أشخاص  السلفي في مسائل معينة، وعلى فهم شخص واحد  املنهج  حصر 
معينني من املعاصرين، ومن خالفهم في هذه املسائل – التي ال يخرج أكثرها عن 
مسائل االجتهاد املعتبر – فهو خارج عن املنهج السلفي، ومنابذ ألهل التوحيد 
التعامل  كيفية  في  فقههم  لعدم  وذلك  والبدع،  األهواء  ألهل  ومناصر  نَّة،  والسُّ
مع املخالف ألهوائهم. واحلق والعدل في ذلك أن الدعوة السلفّية منهج شامل 
والعلو  والدعوة،  واألخ��الق  والعبادة،  والسلوك  والفقه  العقيدة  في  متكامل 
والتربية، والتأليف والتصنيف، والنقد واحلكم على اآلخرين، فمن طّبق املنهج 
السلفي بتكامله وشموله كان سلفيًا حقًا، ومن أخذ باملنهج في بعض اجلوانب 

دون الباقي، كان سلفيًا فيما أخذ وطالبناه بالباقي. 

قواًل  احلقة  السلفّية  إلى  ادع��وا  أدعياء،  ال  دعاة  كونوا  أقــول:  هؤالء  فإلى 
نَّة بال إفراط وال تفريط، وال تّدعوا السلفّية قواًل  وعماًل على ضوء الكتاب والسُّ

بال عمل. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء شعار األدعياء.

س3: ما هو شعار هؤالء األدعياء؟ 

ج: شعارهم اّدعاء »السلفّية« أو قولهم: »نحن سلفيون« أو »أنا سلفي« أو 
أو  السلفي«،  بن فالن  أختام مثل »فالن  »السلفي« في  بلقب  يذّيلون أسماءهم 

األثري وهكذا، اّدعاء مظهري خاوي من املضمون اجلوهري.

وكم لهذا الشعار من آثار على من يحمله، فهو يولد عند حديثي األسنان من 
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السفهاء استيالء التدين على إخوانهم، والزهو والغرور باالنتساب إلى السلفّية، 
وأنه أصبح اسمه »فالن السلفي«، وبهذا الشعار يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورًا بأنهم قد جنوا من الفرق االثنتني والسبعني الهالكة، وأصبحوا في 
داد الفرقة الناجية أو الطائفة املنصورة، فيصبرون من تبعهم بها على ضاللهم.  عمِ

فيا لله من هذا الُعجب الذي أتى بالعجب.  وانظر إلى هؤالء األدعياء كيف 
جتّرؤوا على أن ينجوا أنفسهم بأنفسهم، ويهلكوا إخوانهم بزعمهم ؟! 

ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   يقول: }  وتعالى  والله سبحانه 
ۋ  ۋ  ۅ   { )النحل(. 

ثم اعلم أنه ال يلجأ إلى تزكية النفس إال ضعيف النفس، مقبل على شهواتها، 
فيسترها  ونعمة،  مّنة  الله  من  أنها  فيعلم  الهّمة  عالي  وأما  دسائسها،  عن  مغفل 

بالتواضع، ألن كل ذي نعمة محسود.

وهراء،  حتّزب  فإنها  الدعاوى  هذه  عن  كفوا  أقول:  األدعياء  هؤالء  فإلى 
وكفوا عن رمي إخوانكم باحلزبّية فإنه كذب وافتراء. 

هذا هو احلق وإال: }فماذا بعد احلق إال الضالل فأنى تصرفون{. 

الوظيفة اإلبليسّية:

س4: ما العمل الرئيس الذي يجمعهم وتعرفهم به؟ 

ج: عملهم الرئيس هو »تصنيف الناس« على حسب الهوى والوسواس، وهو 
شغلهم الشاغل في مجالسهم ومنتدياتهم، وعملهم الدؤوب الذي ال يحسنون 

غيره بإتقان ومهارة.  قال تعالى: }ک  ک  گ  گ   گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   { )األحزاب(.
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النقد واحلكم  النقد اجلارح اآلثم واخلارج عن منهج الوسطية في  فمثل هذا 
نَّة.  على اآلخرين ليس من أخالق السلف الصالح في نصح إخوانهم من أهل السُّ

قال اإلمام الشعبي – رحمه الله -:

وتركوا  الواحدة  ألخ��ذوا  واح��دة،  وأخطأت  وتسعني،  تسعًة  أصبت  »لو 
التسعة والتسعني«. 

 – وحديثًا  قدميًا   – والدعاة  العلماء  حال  متامًا  لنا  تبني  الصورة  هذه  ومثل 
فهم يصيبون ويخطئون بحكم أنهم بشر ليسوا معصومني من اخلطأ، فيأتي بعض 
اجلهلة ممن يريد أن ينتقدهم، فيأخذ الواحدة فيطير بها فرحًا، وما ذاك إال أنه ناجت 
عن احلسد واحلقد الذي ترسب وتغلغل في أعماق النفس الضعيفة، وداللة أيضًا 

على فساد القصد وسوء الظن باآلخرين. 

وسائل التصنيف:

س5: ما الوسائل التي يستخدمها األدعياء لتصنيف الناس؟ 

ج: وسائلهم وطرقهم في التصنيف كثيرة وملتوية، وال تنس أنهم يتقنونها 
بكل مهارة من أجل أن يلّبسوا عليك احلقيقة، مستغلني في نفس الوقت عاطفتك 

وغيرتك على احلق، وال حول وال قوة إال بالله.

املبدأ اخلبيث:

س: ما هو املبدأ الذي يسيرون عليه هؤالء األدعياء؟ 

ج: املبدأ – يا أخي – خبيث وننت وهو »إذا لم تكن معي فأنت ضدي«، إذا 
لم تقل مثلهم »أنا سلفي« ولم تعادمِ من عادوه، وتضّلل من ضّللوه، وتبّدع من 
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بّدعوه، وتهجر من هجروه، وحتّذر كما يحّذرون، وتقصي من أقصوه، وتدني 
من أدنوه، فأنت ضدهم وخارج عن املنهج السلفي كما يزعمون. 

يقول العالمة الشيخ: محمد بن صالح العثيمني – رحمه الله -:

عليه  ويستدل  منهجها،  يقّرر  معّينة،  طائفة  إلى  يتحّزب  من  الناس  »فمن 
باألدلة التي قد تكون دلياًل عليه، وقد تكون دلياًل له، ويحامي دونها ويضّلل من 
سواها، وإن كانوا أقرب إلى احلق منها يضلل، ويأخذ مببدأ: »من ليس معي فهو 

علّي« وهذا مبدأ خبيث« انتهى كالمه. 

ويتبع  هواهم  على  يوافقهم  حتى  الناس  من  أحد  عن  يرضون  ال  فهؤالء 
مسلكهم هذا، وإن بدا منهم رضا عنك، فهو رضا مظهري سرعان ما ينكشف 

عن احلقيقة الكامنة مبجرد مناقشتهم بالدليل واإلنكار عليهم وترك مداهنتهم. 

ولعل هذا املبدأ الذي أخذوا به ناجت عن أسباب من أهمها: 
) - حتاملهم الشديد على العلماء والدعاة املصلحني في تضليلهم والتحذير 

منهم، وإسقاطهم من أعني الناس.
) - وقوعهم في احلزبّية التي نادوا بها حتت ستار »السلفّية«. 

) – رّدة الفعل عندهم بسب اآلراء املخالفة ألهوائهم وملا يدعون إليه. 
عامة  لدى  شاذة  آراء  من  يطرحونه  ملا  القبول  وعدم  بالنبذ  شعورهم   –  (

الناس فضاًل عن املتعلمني منهم.

البضاعة املزجاة:

س7: ماذا قّدم هؤالء األدعياء لإلسالم واملسلمني؟ 

بضاعتهم  أن  يجد   - حالهم  من  بالله  ونعوذ   – حالهم  في  املتأمل  إن  ج: 
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مزجاة، ومن أجوافهم مرماة في فتنة عمياء إلى سوق سوداء من اجلهلة والسفهاء، 
معروضة بأبخس ثمن، وأجنس حلن، رأس مالها تصّيد األخطاء بحجة النقد البناء، 
والربح من ورائها التحذير والتنفير من العلماء، والدعوة إلى الله للصد عن سبيل 

الله باسم الدفاع عن العقيدة ونصرة احلق، فلّبسوا على اخللق حقيقة احلق. 

مليئة، فال  األلفاظ  ببشاعة  الرديئة،  الردود  املؤلفات سوى  يقدموا من  ولم 
عدل لديهم وال إنصاف سوى الوصف بأقبح األوصاف. 

»فيا أخي احذر« الفّتانني »دعاة الفتنة الذين يتصّيدون العثرات وسيماهم: 
جعل الدعاة حتت مطارق النقد، وقوارع التصنيف، موظفني لذلك: 

احلرص على تصّيد األخطاء، وحمل احملتمالت على املؤاخذات، والفرح 
بالزاّلت والعثرات، ليمسكوا بها باحلسد، والثلب واتخاذها دينًا. 

وهذا من أعظم التجّني على أعراض املسلمني عامة وعلى الدعاة منهم خاصة. 

غير  في  وإخراجها  مجالها،  غير  في  النصوص  توظيف  أيضًا:  وسيماهم 
براقعها، لتكثير اجلمع، والبحث عن األنصار، وتغرير الناس بذلك.

صد  استطعت  وإن  ظهرك،  ووّلهم  عليهم،  فكّبر  القطيع  هذا  رأيت  فإذا 
هجومهم وصيالهم فهو من دفع الصائل. 

بالنقائص،  نَّة، ورميه  السُّ الداعية، وهو من أهل  العالمِم  واعلم أن »تصنيف 
ناقض من نواقض الدعوة، وإسهام في تقويض الدعوة، ونكث الثقة، وصرف 

الناس عن اخلير، وبقدر هذا الصد ينفتح السبيل للزائغني«.

نَّة واجلماعة ال يكّفرون وال يضّللون، وال يبّدعون  ومن املعلوم أن أهل السُّ
وإمنا  والتعصب،  بالهوى  ال  حجة،  وإقامة  وبرهان،  بدليل  إال  بعضًا  بعضهم 
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زلته،  عن  والعفو  له،  العذر  التماس  مع  مجتهدًا  اخلطأ  في  وقع  من  يخطئون 
والدعاء له باملغفرة، والترّحم على من مات منهم. 

وهؤالء األدعياء الذين اشتغلوا بضاللة التصنيف وقعوا في مخالفة السلف، 
وابتعدوا عن املنهج القومي، فضّلوا وأضّلوا في هذا عن احلق والصواب، فكان 
والدعاة  الربانيني،  العلماء  من  والتنفير  التحذير  بضاعته  وُج��ّل  أحدهم  همُّ 
املخلصني، بحّجة الدفاع عن احلق والعقيدة، وما علموا أنه ضياع للحق وخداع 
للخلق، وإشاعة للفاحشة بني املؤمنني، وأذّية لهم، وهم بهذا ُقّطاع طرق اإلفادة 

من العلماء والدعاة، وهم غزاة األعراض باألمراض. 

آثار فتنة التصنيف:

س8: ما البالء الذي جّرته فتنة األدعياء على اإلسالم واملسلمني؟ 

ج: وهذا بالء عريض، وفتنة مضّلة في تقليص ظل الدين، وتشتيت جماعته، 
العناد  من  هنالك  وما  الرعية،  أعني  من  حملته  وإسقاط  بينهم،  البغضاء  وزرع 

وجحد احلق تارة ورده تارة أخرى. 

وصدق األئمة الُهداة: 

البّينات فتح باب زندقة  البائس من  بالنقائص، وتصنيفهم  العلماء  إن رمي 
مكشوفة. 

ويا لله! كم صّدت هذه الفتنة العمياء عن الوقوف في وجه املد اإلحلادي، 
واملد الطرقي، والعبث األخالقي، وإعطاء الفرصة لهم في استباحة أخالقيات 

العباد، وتأجيج سبل الفساد اإلفساد. 

إلى آخر ما جتّره هذه املكيدة املهينة من جنايات على الدين، وعلى علمائه، 
وعلى األمة وعلى والة أمرها. 
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وباجلملة فهي فتنة مضّلة، والقائم بها مفتون، ومنشق عن جماعة املسلمني.

أال إن هذا التصنيف داء خبيث، متى ما متّكن من نفس أطفأ ما بها من نور 
اإلميان، وصّير القلب خرابًا، يستقبل األهواء والشهوات ويفرزها، نعوذ بالله من 

اخلذالن، ومن مصائد الشيطان.

وبهؤالء »املنشقني« وصل العدو من طريقهم، وجّندوهم للتفّرق من حيث 
يعلمون أو ال يعلمون، وانفّض بعضهم عن العلماء وااللتفاف حولهم، ووّهنوا 

حالهم، وزّهدوا الناس في علمهم. 

وبهؤالء »املنشقني« آل أمر طالئع األمة وشبابها إلى أوزاع وأشتات، وفرق 
وأحزاب، وركض وراء السراب، وضياع في املنهج والقدوة، وما جنا من غمرتها 

إال من صحبه التوفيق، وعّمر اإلميان قلبه.

فإلى هؤالء األدعياء أقول: متى صار من دين الله التحذير والتنفير، والتقاطع 
والتهاجر، والغيبة والبهتان للمسلمني فيما بينهم؟! 

أو تصنيفهم إلى فرق وأحزاب ؟! 

ومتى صار من دين الله فرح املسلم مبقارفة أخيه للذنب واخلطيئة؟! 

الدعوة إلى احلزبّية:

س9: عالم تترّكز دعوة األدعياء؟

ج: إن أبرز دعوة تظهر من أفواههم واضحة جلّية هي الدعوة إلى احلزبية 
والطائفية، وذلك بخلق حزب معنّي منشق عن اجلماعة، ينادي بآراء نشاز، وهذا 
واضح وجلي – كما ذكرت لك سابقًا – من خالل رفع شعار: »أنا سلفي«، أو 

»نحن سلفيون، أو أثريون«. 



291اجلامية في امليزان

يقول الشيخ د. بكر أبو زيد، في رسالة: »حلية طالب العلم«:

»أهل اإلسالم ليس لهم سمة سوى اإلسالم والسالم«، فيا طالب العلم – 
بارك الله فيك وفي علمك – اطلب العلم، واطلب العمل، وادع إلى الله تعالى 
على طريقة السلف، وال تكن خّراجًا واّلجًا في اجلماعات، فتخرج من السعة 
إلى القوالب الضيقة، فاإلسالم كله لك جادة ومنهجًا، واملسلمون جميعهم هم 

اجلماعة، وإن يد الله مع اجلماعة، فال طائفّية وال حزبّية في اإلسالم. 

فعّلق على هذا الكالم النفيس، العالمة: ابن عثيمني – رحمه الله – بقوله:  
»وهذا الفصل فصل مهم، وهو تخّلي طالب العلم عن الطائفّية واحلزبّية، بحيث 
يعقد الوالء والبراء على طائفة معينة، أو حزب معني، فإن هذا ال شك آثم، فإن 

هذا ال شك خالف منهج السلف. 

الصالح ليس عندهم أحزاب، كلهم حزب واحد، كلهم ينضوون  السلف 
حتت قول الله تعالى: } ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  { )احلج، 78(، فال حزبية 
نَّة،  والسُّ الكتاب  ما جاء في  إال على حسب  تعّدد، وال مواالة، وال معاداة  وال 
بل يجب أن نكون أمة واحدة، وإن اختلفنا في الرأي، أما أن نكون أحزابًا، هذا 

إخواني، يعني من اإلخوان املسلمني، وهذا تبليغي، وهذا سلفي، وهذا ماذا؟! 

على كل حال ال يجوز هذا إطالقًا، فالواجب أن هذه األسماء تزول، ونكون 
أمة واحدة وحزبًا واحدًا على أعدائنا«. 

تربية األدعياء للشباب:

س10: ما هي محاور تربية األدعياء للشباب؟ 

ج: تترّكز تربية »مّدعي السلفّية« للناشئة على أمور ومحاور عديدة من أبرزها: 
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أعراض  من  والنيل  الطعن  في  واجل��رأة  الذّمة،  اتساع  على  تربيتهم   -(
املسلمني عاّمة، والدعاة والعلماء على وجه اخلصوص، وعّدها قربة إلى الله، 

ودفاعًا عن العقيدة. 

)- تربيتهم على حب املراء، واجلدل العقيم، بأسلوب سقيم وسلوك ذميم. 

)- تربيتهم على تنشيط احلزبّية بني الشباب، وذلك بتصنيف املسلمني إلى 
فمِرق وأحزاب وجماعات. 

)- غرس مرض التعلم والتعالي على الناس منذ بداية طلب الشاب للعلم، 
بأنه أصبح مؤهاًل لإلفتاء وللنقد البّناء.

5- تربيتهم للناشئة على سوء النقد، وتغليظ القول على مخالفي أهوائهم 
من إخوانهم بال تقدير للعالمِم، أو الكبير، وال حتى حياء من الناس. 

6- تربيتهم للناشئة على سوء الظن، وإمناء بذرتها في القلب، حتى تعطي املزيد 
من الثمار الفاسدة املبنّية على خيوط الظن واألوهام، وإصدار التهم واألحكام. 

7- تربيتهم للشباب على االستهانة بالغيبة والبهتان في قوالب الديانة والصالح.

8- تربيتهم للشباب على تصيد األخطاء للتشهير بها، والفرح العظيم بأنه 
وجد على العالم أو الداعية الفالني كذا وكذا.

9- تربيتهم للشباب على هجر إخوانهم عندما يختلفون معهم حول مسألة 
ما، بأن هذا الهجر هو من قبيل هجر أهل األهواء واملبتدعة.

مثل:  وذلك  والسلبية،  والكسل،  اخلمول  على  للشباب  تشجيعهم   -10
حتذيرهم من املساهمة في األنشطة التوعوّية، واألعمال التطوعّية التي تساهم في 

نَّة.  خدمة دينهم، وبناء مجتمعهم، بزعمهم أنها بدعة، وليست من السُّ
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))- تربيتهم للشباب على االنتصار للذات ال للحق، والتشّفي من املخالف 
لهواهم بكل قبح ووقاحة. 

العلم، فال منهجّية لديهم،  الفوضى في طلب  للشباب على  تربيتهم   -1(
وال حتصيل عندهم ملسائل التأصيل، وإمنا ُجّل بضاعتهم حفظ بعض السطور من 

مقاالت متفّرقة تخدم مرادهم.

)1- تربيتهم للشباب على التعصب لألشخاص ال للحق، وعدم قبول احلق 
من الطرف املخالف ألهوائهم وشهواتهم بحجة أن اخلير واحلق الذي عند هؤالء 

املخالفني عند غيرهم من املوافقني لهم.

))- تربيتهم للشباب على الغلو والتطرف، وخاصة في باب النصيحة، فهم 
غالة فيها على مخالفيهم، وجفاة عنها عند مؤيديهم. 

من  البقية  وإهمال  حوله،  والدندنة  التوحيد،  عن  احلديث  تكثيف   -(5
فيما  تطبيقه  عن  الناس  أبعد  احلقيقة  في  وهم  والدعوة،  والتربية  العلم  جوانب 
 – »ضال  األوصاف  بأقبح  ورميهم  والعلماء،  الدعاة  أعراض  من  بالنيل  يتعّلق 
مبتدع – غامض – متلون – مميع – عنده كفريات – عنده شركيات« إلى غيرها 
من مقوالت السوء التي مترق من أفواههم في حق إخوانهم من الدعاة والعلماء، 

فحسبنا الله ونعم الوكيل.

أضرار مخالطتهم:

س)): ما هي أضرار مخالطتهم؟ 

ألمراض  ال��داء  ومفتاح  البالء،  رأس  مجالستهم  أن  احلقيقة  في  ج: 
القلوب، فالصاحلون إذا جالستهم ذّكروك بالله – عز وجل -، ورّغبوك مبا 



اجلامية في امليزان 294

في اجلنة من نعيم، ورّهبوك من النار وما فيها من جحيم – وقانا الله وإياك 
شّرها – فتخرج من عندهم وأنت تشعر برّقة القلب، وانشراح الصدر، فتزداد 
من الله خشية، وله قربة ومحبة، أو قد ظفرت مبسألة حفظتها فازددت نورًا 

وبصيرة في دينك. 

في  والطعن  األخطاء،  وتصيد  األه��واء،  أهل  مجالسة  من  العكس  وعلى 
العلماء غيبة ومنيمة، وأخالق ذميمة، فتخرج من عندهم وقد قسا قلبك، وضاق 
صدرك، واسوّد نهارك وطال ليلك، فال ترى اخلير إال في أمثالك غرورًا بحالك، 

وازدراًء إلخوانك.

عدوى،  قربهم  ف��إن  األدع��ي��اء،  ه��ؤالء  مجالسة  من   – أخ��ي  يا   – فاحذر 
أو  عليه،  تقع  مثلهم كاإلسفنجة متتص كل شيء  تكن  بلوى، وال  ومصاحبتهم 

كبعض احلشرات التي ال يسّرها إال رائحة العفن، أو اجلرح الننت فتقع عليه. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه الله -:

»إن اجلاهل مبنزلة الذباب الذي ال يقع إال على العقير »اجلريح« وال يقع على 
الصحيح، والعقل يزن األمور هذا وهذا«. 

وبلغ األمر – من مجالستهم - ما بلغ بأنك ترى الرجل من هؤالء األدعياء 
متورعًا في احلديث عن كشف كيد األعداء ومخططاتهم لهدم الدين واألخالق، 

والتحذير منهم، وعن النكرات وإنكارها وسبل عالجها متورعًا أيضًا. 

العلماء، وأعراضهم،  الفري في حلوم  يفتر لسانه عن  الوقت نفسه ال  وفي 
وخاصة العلماء منهم، األحياء واألموات على السواء، ال يبالي مبا يقوله من كذب 
وافتراء، رافعًا لواء النقد البّناء والغنيمة تصّيد األخطاء، فكم بهتوا على الدعاة 
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والعلماء، وقّولوهم ما لم يقولوه، وحملوا مقاصدهم على ما لم يقصدوه، ولم 
يقولوه ولم ينووه، ولله در القائل:

عــنــدكــم رخــيــص سعره ـــزانفــالــبــهــت  ـــي م وال  ـــل  كـــي بــــال  حــــثــــوًا 

مصابيح  فهم  املخلصني،  والعلماء  الدعاة  الزموا  أقــول:  هــؤالء  فإلى 
الدجى، ومنائر العال، ومنابر الهدى، وأعمدة العلم والفتيا، ومحاريب التقى، 
وساحات البصيرة والنهى، فحرام ثم حرام عليكم النيل من أعراضهم خاصة، 

ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ں  ڻ  ڻ     { تعالى:  الله  قال  عامة،  واملسلمني 
ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  { )النور(، فأي خير ُيرجتى في 

من يكيد ألهل التقى ؟!! 

أصناف املفتونني بهم:

س)1: ما هي أصناف اخلائضني في هذه الفتنة ؟ 

ج: ال شك أن الذين خاضوا في هذه الفتنة، وركبوا موجة التصنيف، والتسّلط 
نَّة، ورميهم بأبشع األوصاف من التهم اجلائرة، واأللقاب  على إخوانهم من أهل السُّ

الفاجرة على أصناف عديدة منها على سبيل املثال ال احلصر لها: 

)- احلسدة: وهم طائفة وّجهت سهام الطعن والتنفير، والتحذير والتبديع، 
نَّة واجلماعة الذين متّيزوا عنهم بالعلم، واحملبة والقبول لدى  ملشاهير من أهل السُّ

عاّمة املسلمني.

)- القعدة: وهم طائفة من الذين ليس لهم أي دور ُيذكر في الدعوة إلى الله، 
ونفع مجتمعهم وأمتهم، فسدًا لهذا الفراغ وحتى ال ُيقال عنهم إنهم ال دور لهم، 



اجلامية في امليزان 296

فصاروا يقولون: دورنا هو التحذير من أهل البدع والضالل كما زعموا، واحلق 
أنهم قّدموا خدمة ألعداء الدين وهي التفرقة بني املؤمنني، فمن حّرم العمل لهذا 

الدين أوتي اجلدل فيه.

والذين  الدنيوّية،  واملصالح  املطامع  أصحاب  من  طائفة  وهم  املرتزقة:   -3
والله  دينهم،  حساب  على  مآربهم  وحتقيق  شهواتهم،  لنيل  الفتنة  هذه  استغّلوا 

حسيبهم. 

4- املقّلدون واألتباع: وهم أكثر هذه األصناف، وال تتعّجب أن أكثرهم من 
األعراب قليلو العلم والثقافة، ورمبا كان بعضهم من األميني، وهؤالء الصنف لم 

يتعلموا احلد األدنى من العلوم الضرورّية. 

الضعيفة،  الشخصيات  أصحاب  من  بهم  املغّرر  وهم  املخدوعون:   -5
واآلراء الهزيلة من حدثاء األسنان، وسفهاء األحالم التي تعير عقلها لغيرها وال 
إليه،  يدعونهم  ملا  بال متحيص  النكد  الفكر  هذا  قادة  وراء  فينساقون  تستخدمه، 

ولكنه التقليد األعمى الذي متكن منهم، وسلب عليهم عقولهم.

6- الناقمون: وهم طائفة من األدعياء اشتغلت بضاللة النقد النكد، فجّندوا 
والزالت،  الهفوات  عن  والبحث  السقطات،  لتتبع  جهدهم  وكّرسوا  أنفسهم، 
والطعن في املقاصد والنّيات، ولو كان ظنًا، فعاشوا بني ركامها، فحشوا أفكارهم، 
وشحنوا قلوبهم منها غاًل وحقدًا، وكرهًا وبغضًا ملن خالف هواهم، ولم ينزل 
عند مرادهم، ثم يسطوا ألسنتهم عليهم بأبشع وأفظع كلمات التقذيع والتبديع، 
فكتبوا بعقول طائشة، ونفوس هائجة عن الدعاة والعلماء مقولة السوء: »ضال – 
مبتدع – مميع – سلفي الظاهر مبتدع الباطن – متلّون –.....« في نشرات خبيثة، 
وردود رديئة حتت عناوين ضخمة، وعبارات استفزازية وقحة، بعيدة كل البعد 



297اجلامية في امليزان

عن شرطي النقد »العلم وسالمة القصد« بأقالم مدادها السم الناقع، وحصادها 
النقد الالذع، بال ضمير رادع وال رقيب مانع. 

فيا سبحان الله..... أيسلم منكم أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم، 
وال يسلم منكم إخوانكم من الدعاة والعلماء ؟!! 

وهذه األصناف وغيرها قد يجتمع منها صنفان أو أكثر في الشخص الواحد 
منهم، نسأل الله العافية من كل بالء وفتنة. 

األدعياء أجنياء:

س13: ما الذي جنوا عليه هؤالء األدعياء ؟ 

ج: إن فئامًا من الناس – ولألسف الشديد – يحملون أفكارًا منحرفة، وسلوكًا 
خاطئًا، وفي الوقت نفسه نراهم يرفعون شعارات بّراقة والمعة تطرب من سمعها، 
أفعالهم،  إلى  نظرنا  إذا  أننا  بيد  لها،  ظلمًا  لها  أنفسهم  وينسبون  رآها،  من  وتبهر 
وتأملنا في حالهم، وما مدى تطبيقهم ملا يّدعونه، وينسبون أنفسهم إليه وجدناهم 

أدعياء ال غير، وألقابهم بريئة من أفعالهم املنكرة التي ليست منها في شيء. 

وال  شعارًا،  ليس  أثري«  سلفي،   « األلقاب  هذه  مثل  إلى  االنتساب  إن 
إلى حتقيق وعمل،  أرادها فحسب، وإمنا حتتاج  يّدعيها من  هوى وال دعوى 
حتقيقًا للصفات الشرعية، وعماًل بالواجبات الشرعية التي يتطّلبها االنتساب 

إلى تلك األلقاب. 

فمثل هذه الفئة التي ظهر لنا بعض من حقائقهم، وما خفي أعظم، قد جنت 
 – التبديع   – الناس  »تصنيف  أفعالهم  بنسبة  وذلك  »السلفّية«  لقب  ودّنست 
التضليل – تصّيد األخطاء – وغيرها« إلى السلف الصالح، وذلك بإلباسها لباس 
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»السلفّية« من أجل خداع الناس وتبرير مواقفهم وأفعالهم القبيحة، والترويج لها 
بهذا اللقب الشريف والسام النزيه، واملقبول عند املسلمني. 

فأصبح  »السلفّية«  الشريف  اللقب  هذا  امتهنوا  قد  الدنيئة  املمارسة  فبهذه 
كأنه تهمة لكل من تسّميه به بأنه مثل أدعيائه في الفكر، والتجاوزات الشرعّية 

التي لديهم. 

خالصة حقائق منهج األدعياء:

س5): ما هي خالصة منهج هؤالء األدعياء؟ 

ج: وفي هذا اجلانب أختصر املقال بضرب املثال ملشابهة احلال للحال، فهم 
واملناهج  الضاّلة،  الفرق  من  الوافدة،  األفكار  من  مريج،  وأمر  ومزيج،  خليط 
عن  مستقاًل  ومنهجًا  خطة  عقولهم  في  تكّونت  حتى  الشاذة  واآلراء  املنحرفة، 
غيرهم، فشابهوا الفمِرق مع الفمِرق فهم: أخذوا من اخلوارج مبدأ اخلروج، فخرجوا 
على الدعاة والعلماء الذين ال يوافقونهم على أهوائهم، وال ينزلون عند مرادهم 
باحلط من قدرهم، ورميهم بقذائف من األلقاب القبيحة في أشخاصهم، فتارة 
يقولون: »هذا ضال، وذاك مبتدع، واآلخر عنده شركيات وكفريات« حتى فاهوا 
بكلمة: »أضر علينا من اليهود والنصارى«، وإن خففوا قالوا: »هذا غامض، أو 
الباطن«  الظاهر مبتدع  أو غير واضح، أو سلفي  السلف،  أو ممّيع ملنهج  متلّون، 

فبئس ما قالوا وما فعلوا. 

النصوص،  أعناق  لوي  إلى  فذهبوا  التأويل،  األشاعرة طريقة  وأخذوا عن 
حتى تعانق أهدافهم الدنيئة، وقاموا بتأويل فتاوى العلماء حتى توافق مقاصدهم 

ومرادهم، ونفوا عن كل فضل فضله. 
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وأخذوا عن املرجئة الذين قالوا: »إنه ال يضر مع اإلميان معصية« السكوت 
املنكرات العظام، ولم  النصيحة، فلم ينكروا  املنكرات جبنًا، وخيانة ألمانة  عن 

يؤدوا حق النصيحة الذي أوجبه الله على املسلمني عامة. 

وغيره  املصيب  فهو  للسادات،  التقديس  طريقة  أخذوا  الصوفية  غالة  ومن 
له مقال، ورفعوهم فوق منزلتهم، وكذا احلال  ُينتقد  يرد عليه، وال  الضال، فال 
عند هؤالء األدعياء الذين سكتوا عن معايب ومثالب شيوخهم في الوقت الذي 

يبحثون فيه عن الهفوات، والزالت، ويتصّيدون األخطاء لغيرهم. 

ومع بطش اليهود والنصارى باملسلمني فلسان احلال واملقال: هذا قدر الله، 
واألمة  الدين  لنصرة  يقّدمون  ال  فهم  الصنيع،  هذا  رد  نستطيع  ال  الله،  ومشيئة 

شيئًا، وال يحّركون ساكنًا، في الوقت الذي ال يدعون داعية في دعوته آمنًا. 

وفي باب النصيحة غالة وجفاة، فمع أخطاء الدعاة والعلماء يغّلون في حق 
النصيحة لهم، حتى يقلبوا النصيحة إلى فضيحة، ومع أخطاء غيرهم ممن شاكلهم 

جفاة عن القيام بواجب النصيحة.

واحلق والعدل في ذلك أن املصيب من يسلك طريق الوسطية في النصيحة 
وغيرها بني الغالي فيها واجلافي عنها. 

فالوسطية مطلب شرعي يجب األخذ به، حتى ال نقع في إحدى السوءتني، إما 
اإلفراط أو التفريط. قال تعالى: }ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  { )البقرة: )14).

»الدين  وبعد هذه الصولة واجلولة، التي خضنا غمارها سويًا على مضمار 
النصيحة« في رحلة ماتعة، وأقوال نافعة، رغبة مني في هداية اخللق إلى احلق، مبا 

حواه الكتاب من سؤال وجواب، تبصرة ألولي األلباب.
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الله  الهتاف:اتقوا  هذا  هي  لهؤالء،  بالنصيحة  أتقدم  املطاف  نهاية  وفي 
لتحقيق  أعراضهم  من  والنيل  وإّياكم  الله،  إلى  والدعاة  العلماء  في  الله  عباد 
حلوم  أن  واعلموا  اجلماعة،  أمر  ولزوم  والطاعة  بالسمع  وعليكم  أغراضكم، 
بالثلب  ابتالهم  الله في هتك منتقصهم معلومة، ومن  العلماء مسمومة، وعادة 

باله الله مبرض القلب.

بن  عمر  اجلليل  »للصحابي  النبي  قاله  ما   - الله  رعاكم  يا   - معي  وتأملوا 
الله  رسول  يا  »دعني   :- بلتعة  أبي  بن  حاطب  قصة  في  قال  حينما   - اخلطاب 
أضرب عنقه، إنه قد خان الله ورسوله واملؤمنني« فقال له الرسول: »يا عمر وما 
ما شئتم، فقد وجبت لكم  اعملوا  فقال:  بدر  اطلع على أهل  الله  لعل  يدريك، 
»الله  وقال:   - عنه  الله  رضي   - عمر  عينا  فدمعت  لكم«،  غفرت  قد  أو  اجلنة، 

ورسوله أعلم« )رواه البخاري ومسلم(. 

فهذا التوجيه التربوي النبوي هو ليس لعمر وحده، ولكنه لألمة من بعده، أن 
اخلطأ قد ال ينقص من منزلة الرجل عند الله، وال ُيحل لنا دمه وال عرضه.

ونتعّلم من هذه القصة دروسًا منها أننا لسنا معصومني من اخلطأ، وأن خطأ 
األقران ُيطوى وال ُيروى، وُيستر فال يظهر، ويغمر في بحار حسناته فال ُينشر، 
وأنه ما من عالم - قدميًا أو حديثًا - إال وقد ُأخذ عليه مأخذ، فلو كان احلال أن 
كل من له خطأ أو هفوة ُيترك فال يؤخذ من العلم، فلن جند من نأخذ منه العلم، 

وال من يدّلنا على اخلير ويعظنا عن الشر.

وأيضًا نتعّلم من هذه القصة أن نلتمس إلخواننا العذر والصفح، ولو كان 
أن  للخير، لوجب علينا  للشر، ومحماًل واحد  له تسعة وتسعون محماًل  اخلطأ 

نحمله على هذا احململ الواحد.
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فأقول: أما يسعنا ما وسع عمر بأن تدمع دموعنا، ونستغفر الله لنا وإلخواننا؟ 

وللخائضني في هذه الفتنة أخّصهم بهمسة فأقول: أنتم إخواننا وأحبابنا في 
الله مهما غلظتم القول فينا، ومهما تلقيتم النصح مّنا، وإن احلق أحب إلينا منكم، 

ولئن قسونا عليكم، فاإلنسان يقسو أحيانًا على من يحب.

لذا أدعوك - أخي - إلى التوبة واألوبة، والعدل واإلنصاف، وترك التسلط 
واإلجحاف بحق العلماء والدعاة، فكلنا ذوو خطأ.

ــقــطمـــــــن الـــــــــــذي مـــــــا ســـــــــاء قـــط  ـــــه ف ـــــه احلــــســــنــــى ل ومـــــــن ل

أعراض  حرمة  استباحة  على  والندامة  احلسرة  قبل  السالمة  فالسالمة 
املسلمني، فمهاًل مهاًل، ورفقًا رفقًا بإخوانكم، وإلى متى هذا اخلالف؟!

وإني بعد هذا كله ملتفائل جدًا بأن تعلنها إلى الله توبة، وإلى احلق أوبة، شعارك 
السمع والطاعة، ولزوم أمر اجلماعة، مرددًا قول احلق تبارك وتعالى: }مت  ىت  
يت  جث    مث  ىث   { )القصص(، وبعدها أبشر ب� }حئ  مئ  ىئ   يئجب{ )املائدة: 

95(، وال تنس: }  حب  خب  مب  ىب  يبجت{ )املائدة:95(، واحلقيقة: }ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ{  )اإلسراء(، 
وملن ابتلي بهم أقول له:وقتك - يا أخي - ثمني فال تضّيعه مع العابثني بأعراض 
املسلمني، والتفّكه بها في املجالس، فالسالمة في توخّيهم، فال تلقمِ لهم سمعك، 
وتعاهدهم بنصحك، وهب لهم دعوة بظهر الغيب من عندك، ثم إياك أن تشمت 

بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.

اللهم إني أسألك أن تكون هذه الرسالة سببًا في هدايتهم إلى احلق والعمل 
به، وترك العناد، واتباع الهوى.
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اللهم إني أسألك أن جتمع كلمتنا على احلق، وأن توفقنا للعمل به والدعوة 
غاًل  قلوبنا  في  جتعل  وال  باإلميان  سبقونا  الذين  وإلخواننا  لنا  اغفر  ربنا  إليه، 
عابرة،  إشارات  عبر  عاجلة  برقية  تلك  رحيم،  رؤوف  إنك  ربنا  آمنوا  للذين 
وكلمات قاصرة، أهديها لكم رغبة في نصحكم، وأماًل في رشدكم، والنبيه 

يكفيه التنبيه.

بالتي  والدار اآلخرة، وإرادة احلق  الله  بها وجه  وهذه نصيحتي قصدت 
بحفيظ،  عليكم  أنا  وما  فعليها،  عمي  ومن  فلنفسه،  أبصر  فمن  أحسن،  هي 
فستذكرون ما أقول لكم وأفّوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لذا جرى 
مداد القلم مبا تقدم، براءة للذمة، ونصيحة لألمة، فلكم املغنم، وعلي املغرم، 
ونعوذ بالله من املأثم، نصيحة لكم، وإشفاقًا عليكم، والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته.

}ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  
ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   { )هود(. واحلمد لله الذي بنعمه تتم الصاحلات.

19 - الشيخ وليد السعيدان:

حيث قال: »وصيتي لكم يا طلبة العلم، أن ال حتملوا كالم عالم من علماء 
أهل السنة على شيء من احملامل الفاسدة حتى وإن كان يحتملها من باب إحسان 
الظن في املسلم وال سيما إذا كان عاملًا فمن حقه عليكم أال حتملوا كالمه إال على 

احململ احلسن.

ولو أّنا سلمنا من تفسير مقاصد الناس وحمل كالمهم على أسوأ احملامل 
لسقطت ثالثة أرباع االتهامات عن العلماء.
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بل إنه نشأ لنا اليوم طائفة يتخّوضون في أعراض العلماء بال علم وال برهان، 
عليهم من الله ما يستحقون، أخرص الله ألسنتهم إن لم يكتب لهم الهداية، أسأل 
الله أن يخرص ألسنتهم وألسنة كل من يتكلم في علماء أهل السنة واجلماعة بال 

علم وال هدي وال برهان.

فلحوم العلماء مسمومة ال يجوز التخّوض فيها مطلقًا.

أكبر  من  هذا  فاكهة  العلماء  أعراض  جنعل  أن  علينا  عيب  والله  إخواني  يا 
أياٍد  اإلسالم  في  ولهم  الدين  ينصرون  الذين  علماءنا  جنعل  أن  علينا،  العيب 

مشكورة، وأسماء مشهورة فاكهة املجالس، ونطعن فيهم وفي علمهم.

فحقهم علينا الشكر واالحترام وأن جنعلهم فوق رؤوسنا تاجًا نفخر به، فقد 
عجبت ألمة بلغ بها غباؤها وحمقها أن تهدم بنيانها بنفسها.

يتركون  بالله،  والعياذ  واجلماعة  السنة  أهل  إال  علماءها  تعّظم  األم  فكل 
أهل البدع والضالل ويتكلمون ويطعنون في علمائهم ودعاتهم.

يريدون أن يسقطوهم، فما أن يبرز لنا طالب علم نفع الله به واجتمع الناس 
حوله إال وينبري له طائفة خبيثة أجناس، يريدون أن يسقطوه.

يريدون إسقاط هذا العالم أو هذا الداعية، هل هذا هو املنهج الصحيح؟

واملشكلة أنهم يّدعون السلفية وأنهم من أهل السنة واجلماعة، وهذا والله 
مخالف لقواعد أهل السنة واجلماعة في نقد األشخاص.

وليس هذا ما تربينا عليه من األدلة، ولذلك أقول أيها اإلخوة: اسكتوا عن 
العلماء، ال جتعل ديدنك وال همك من حني تصبح إلى متسي العلماء الدعاة.

ثم إن هذا الذي تسلط على العلماء والدعاة وأمثاله، لم نسمع عنه كلمة في 
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قدح الرافضة وال في قدح الليبرالية وال العلمانية، إمنا هّمه من حني يصبح إلى أن 
ميسي العريفي، والعودة، والقرني، وسفر، وغير هؤالء من العلماء والدعاة الذين 

ال نعلم عنهم إال خيرًا.

يجب  ولكن  ويخطئون،  يصيبون  بشر  فهم  وأشياء،  أخطاء  في  يقعون  قد 
علينا أن نحمل كالمهم على أحسن احملامل، ومن وقع منهم في خطأ فالواجب 

علينا أن نسامحه، وأن ننصحه، مع كمال االحترام والتقدير.

فوصيتي لكم يا طلبة العلم احترموا العلماء، فباحترام العلماء يبارك الله في 
علمك، وفي دعوتك، وفي مؤلفاتك، ويجعل الناس تصغي لك بقلوب صاغية، 

ويجعل لكالمك بركة، ويعظم الله أمرك في األمة، ألنك عظمت أولياءه.

أما من حني تصبح إلى أن متسي حتارب أولياء الله، وتترك الكفار واملالحدة 
والعلمانية والليبرالية، فهذه والله الطامة الكبرى التي ليست بعدها طامة.

املجتمع،  حصن  فالعلماء  العلماء،  احترموا  العلم،  طلبة  يا  لكم  فوصيتي 
أسقطتم  فمتى  العلماء،  وحصن  احلكام  حصن  حصنان،  له  املجتمع  أن  وذلك 
فيه  ُهدم  ما  متى  فاملجتمع  املجتمع،  بنيان  هدم  في  سعيت  فقد  احلصنني  هذين 
حصنك،  في  يدور  العدو  جتد  سوف  فإنك  العلماء،  وحصن  احلكام  حصن 

ويدخل بيتك، وأنت ال تستطيع رّده وال أن حتمي نفسك.

فالله الله في هاتني الطائفتني: احلكام والعلماء.

وتقوميه  خطئه  عالج  في  كثيرة  طرق  فهناك  الداعية،  أو  العالم  أخطأ  فإذا 
گڳ   گ   گ    گ   }ک   تعالى:  قال  وقد  ونصيحته، 
ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ    ڻ   ں  
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ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ې    ې  ى{.

فلم يقل يتالعنون وال يتساّبون، فاملسلم أخو املسلم ال يحقره وال يخذله، 
فأي خذالن أعظم من خذالن أخيك مبحاولة إسقاطه ظلمًا وعدوانًا.
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املبحث التا�سع

موقف أهل السنة والجماعة
من العاِلم إذا أخطأ
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املبحث التاسع
ة واجلماعة من العاِلم إذا أخطأ نَّ موقف أهل السُّ

بشر  هو  بل  مبعصوم،  ليس  العالم  أن  واجلماعة  نَّة  السُّ أهل  عليه  ال��ذي 
يصيب ويخطئ، فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، كما قال |: »إذا 
أجر  فله  وأخطأ  فاجتهد  حكم  وإذا  أجران،  فله  فأصاب  فاجتهد  احلاكم  حكم 

واحد«.)))

وملا كان العالم غير معصوم من اخلطأ والزلل والوهم، فإن الواجب اجتناب 
يبدع وال  فيها، ويحذر من زلته وخطئه، فال  به  زالته وأخطائه، وعدم االقتداء 
نَّة. يهجر، ال سيما إذا علم عنه حتري الصواب واحلق والتمسك والدفاع عن السُّ

اغتفار خطأ  تقرير وتوضيح  العلم في  نقول عن جماعة من أهل  وفي هذه 
العالِم في صوابه الكثير:

) - قال سعيد بن املسيب )93هـ(:

كان  من  ولكن  عيب،  وفيه  إال  فضل  ذي  وال  شريف  وال  عالمِم  من  »ليس 
فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب 
فضله. وقال غيره: ال يسلم العالمِم من اخلطأ، فمن أخطأ قلياًل وأصاب كثيرًا فهو 
وفضله  العلم  بيان  )جامع  جاهل«.  فهو  كثيرًا  وأخطأ  قلياًل  أصاب  ومن  عالمِم، 

البن عبد البر - 48:)).

) - وقال عبد الله بن املبارك )181هـ(:

غلبت  وإذا  املساوئ،  ُتذكر  لم  مساوئه  على  الرجل  محاسن  غلبت  »إذا 

رواه البخاري.  (((
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املساوئ على احملاسن لم ُتذكر احملاسن«. )سير أعالم النبالء للذهبي - )5):8 
ط. األولى(.

3 - وقال اإلمام أحمد )41)هـ(:

كان  وإن  راهويه«،  ابن  »يعني  إسحاق  مثل  خراسان  من  اجلسر  يعبر  »ال 
يخالفنا في أشياء؛ فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا«. )سير أعالم النبالء 

.(11:(71 -

4 - وقال أبو حامت ابن حبان )354هـ(:

»كان عبد امللك – يعني ابن أبي سليمان – من خيار أهل الكوفة، وحّفاظهم، 
والغالب على من يحفظ ويحّدث من حفظه أن يهّم، وليس من اإلنصاف ترك 
حديث شيخ ثبٍت صّحت عدالته بأوهام يهّم في روايته، ولو سلكنا هذا املسلك 
أهل حفظ  والثوري، وشعبة؛ ألنهم  وابن جريج،  الزهري،  ترك حديث  للزمنا 
وإتقان، وكانوا يحّدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومني حتى ال يهموا في 
الروايات، بل االحتياط واألولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، 
وترك ما صّح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن 

كان كذلك استحق الترك حينئذ«. )الثقات - 98-7:97).

5 - وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية )8)7هـ(:

الدين  أصول  في  متبوعني  إلى  املنتسبة  الطوائف  أن  ُيعرف  أن  ينبغي  »ومما 
نَّة في أصول عظيمة، ومنهم  والكالم على درجات، منهم من يكون قد خالف السُّ

نَّة في أمور دقيقة. من يكون إمنا خالف السُّ

منه،  نَّة  السُّ عن  أبعد  هم  الذين  الطوائف  من  غيره  على  رد  قد  يكون  ومن 
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فيكون محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من احلق، لكن يكون قد جاوز العدل 
في رده بحيث جحد بعض احلق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة 
الكالم  أهل  أكثر  حال  وهذه  منه،  أخف  بباطل  باطاًل  ورد  منها،  أخّف  ببدعة 

نَّة واجلماعة. املنتسبني إلى السُّ

املسلمني  جماعة  به  يفارقون  قواًل  ابتدعوه  ما  يجعلوا  لم  إذا  هؤالء  ومثل 
يوالون عليه ويعادون كان من نوع اخلطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنني 

خطأهم في مثل ذلك.

ولهذا وقع في مثل هذا كثيٌر من سلف األمة وأئمتها، لهم مقاالت قالوها 
موافقه  والى  من  بخالف  نَّة،  والسُّ الكتاب  في  ثبت  ما  تخالف  وهي  باجتهاد، 
وعادى مخالفه، وفّرق بني جماعة املسلمني، وكّفر وفّسق مخالفه دون موافقه 
في مسائل اآلراء واالجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهوالء من 

أهل التفّرق واالختالفات«. )مجموع الفتاوى - 48):)-49)).

قالوا  قد  واخللف  السلف  مجتهدي  من  »وكثيٌر   :)19(-19:191( وقال 
وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، 
وإما آليات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي املسألة نصوص لم 
إن  تؤاخذنا  ال  }ربنا  قوله:  في  دخل  استطاع  ما  ربه  الرجل  اتقى  وإذا  تبلغهم، 

نسينا أو أخطأنا{، وفي الصحيح أن الله قال: )قد فعلت («.

6 - وقال اإلمام الذهبي )748هـ(:

واتسع  للحق،  حتريه  وعلم  صوابه،  كثر  إذا  العلم  أئمة  من  الكبير  إن  »ثم 
علمه، وظهر ذكاؤه، وُعرف صالحه، وورعه واتباعه، يغفر له زلله، وال نضلله 
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ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم! وال نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة 
من ذلك«. )سير أعالم النبالء - 71):5).

خطًأ  املسائل  آحاد  في  اجتهاده  في  إماٌم  أخطأ  كلما  أن  »ولو  أيضًا:  وقال 
مغفورًا له قمنا عليه وبّدعناه وهجرناه، ملا سلم معنا ال ابن نصر وال ابن منده وال 
من هو أكبر منهما، والله هو هادي اخللق إلى احلق، وهو أرحم الراحمني، فنعوذ 

بالله من الهوى والفظاظة«. )السير  - 9):40-14).

إميانه وتوّخيه  – مع صحة  اجتهاده  أن كل من أخطأ في  أيضًا: »ولو  وقال 
التباع احلق – أهدرناه وبّدعناه، لقّل من يسلم من األئمة معنا، رحم الله اجلميع 

مبّنه وكرمه«. )السير - 76):14).

االتباع  فيه من  ما  العالمِم على  نَّة وأهلها، ونحب  السُّ أيضًا: »ونحب   وقال 
بكثرة  العبرة  وإمنا  سائغ،  بتأويل  فيه  ابتدع  ما  نحب  وال  احلميدة،  والصفات 

احملاسن«. )السير - 0:46)).

7 - وقال ابن القيم )751هـ(:

فضلهم  وأن  ومراتبهم  وحقوقهم  ومقاديرهم  اإلسالم  أئمة  فضل  »معرفة 
وعلمهم ونصحهم لله ورسله ال يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم 
من املسائل التي ُخفي عليهم فيها ما جاء به الرسول، فقالوا مببلغ علمهم واحلق في 
خالفها، ال يوجب إطراح أقوالهم جملة، وتنّقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان 
قال:  أن  إلى  نعّصم«  وال  نؤّثم  فال  بينهما،  السبيل  وقصد  القصد،  عند  جائران 
»ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل اجلليل الذي له في اإلسالم 
قدم صالح وآثار حسنة، وهو من اإلسالم وأهله مبكان قد تكون منه الهفوة والزّلة 
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هو فيها معذور، بل ومأجور الجتهاده، فال يجوز أن يتبع فيها، وال يجوز أن ُتهدر 
مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب املسلمني«. )إعالم املوقعني - 95):)).

8 - وقال ابن رجب احلنبلي )795هـ(:

»ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، واملنصف من اغتفر قليل خطأ املرء 
في كثير صوابه«. )القواعد - ص:)).

نَّة بأهل  ولقد بنّي الشيخ العالمة عبد احملسن العباد في رسالته: »رفقًا أهل السُّ
نَّة«، املوقف الصحيح من العالِم إذا أخطأ أو زّل في بعض املسائل أنه ُيعذر فال  السُّ

ُيبّدع وال يهجر، وُيدعى له، وُيترّحم عليه، حيث قال:

 »ليست العصمة ألحد بعد رسول الله |؛ فال يسلم عالٌم من خطأ، ومن 
أخطأ ال ُيتابع على خطئه، وال ُيتخذ ذلك اخلطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه، 
بل ُيغتفر خطؤه القليل في صوابه الكثير، ومن كان من هؤالء العلماء قد مضى 
فُيستفاد من علمه مع احلذر من متابعته على اخلطأ، وُيدعى له وُيترّحم عليه، ومن 
كان حيًا سواء كان عاملًا أو طالب علم ُينّبه على خطئه برفق ولني ومحبة لسالمته 

من اخلطأ ورجوعه إلى الصواب«.

يستغني  وال  العقيدة،  مسائل  في  خلل  وعندهم  مضوا  الذين  العلماء  ومن 
العلماء وطلبة العلم عن علمهم، بل إن مؤلفاتهم من املراجع املهّمة للمشتغلني 

في العلم، األئمة: البيهقي، والنووي، وابن حجر العسقالني.

فأما اإلمام أحمد بن حسني أبو بكر البيهقي، فقد قال فيه الذهبي في )السير 
- ص 18:163 وما بعدها(:

في  له  »وب��ورك  وقال:  اإلس��الم«،  شيخ  الفقيه  الثبت  العالمة  احلافظ  »هو 
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اجلمع  على  ُمقباًل  بقريته  »وانقطع  وقال:  النافعة«،  التصانيف  وصّنف  علمه، 
والتأليف، فعمل السن الكبير في عشر مجلدات، وليس ألحد مثله«، وذكر له 
كتبًا أخرى كثيرة، وكتابه: »السن الكبرى« مطبوع في عشر مجلدات كبار، وُنقل 
عن احلافظ عبد الغافر بن إسماعيل كالمًا قال فيه: »وتواليفه تقارب ألف جزء 
مما لم يسبقه إليه أحد، جمع بني علم احلديث والفقه، وبيان علل احلديث، ووجه 
البيهقي عظيمة القدر،  اجلمع بني األحاديث«، وقال الذهبي أيضًا: » فتصانيف 
غزيرة الفوائد، قّل من جود تواليفه مثل اإلمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني 

بهؤالء، سيما سننه الكبرى«.

وأما اإلمام يحيى بن شرف النووي، فقد قال فيه الذهبي في )تذكرة احلفاظ 
- ص59):4(:

صاحب  األول��ي��اء...  علم  اإلس��الم  شيخ  القدوة  األوح��د  احلافظ  »اإلم��ام 
بنفسه والعمل بدقائق  النافعة«، وقال: »مع ما هو عليه من املجاهدة  التصانيف 
الورع واملراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظًا 

للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسًا في معرفة املذهب«.

وقال ابن كثير في )البداية والنهاية -17:540(:

»ثم اعتنى بالتصنيف، فجمع شيئَاً كثيرًا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله، 
فمما كمل شرح )مسلم والروضة واملنهاج والرياض واألذكار والتبيان وحترير 
ذلك،  وغير  الفقهاء(  وطبقات  واللغات  األسماء  وتهذيب  وتصحيحه  التنبيه 
ومما لم يتممه – ولو كمل لم يكن له نظير في بابه – )شرح املهذب الذي سماه 
الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن االنتقاد،  املجموع(، وصل فيه إلى كتاب 
وحّرر الفقه فيه في املذهب وغيره، وحّرر فيه احلديث على ما ينبغي، والغريب 



315اجلامية في امليزان

منه،  الفقه أحسن  فيه... وال أعرف في كتب  إال  واللغة وأشياء مهمة ال توجد 
على أنه محتاٌج إلى أشياء كثيرة ُتزاد فيه وُتضاف إليه«.

ومع هذه السعة في املؤلفات واإلجادة فيها لم يكن من املعّمرين، فمدة عمره 
خمس وأربعون سنة، ولد سنة )1)6ه�(، وتوفي سنة )676ه�(.

وأما احلافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فهو اإلمام املشهور بتآليفه 
الذي هو مرجع عظيم  البخاري(،  الباري شرح صحيح  الكثيرة، وأهمها )فتح 
للعلماء، ومنها اإلصابة وتهذيب التهذيب وتقريبه ولسان امليزان وتعجيل املنفعة 

وبلوغ املرام وغيرها.

له  أعلم  ال  األلباني،  الدين  ناصر  احملّدث  العالمة  الشيخ  املعاصرين  ومن 
نظيرًا في هذا العصر في العناية باحلديث وسعة االطالع فيه، لم يسلم من الوقوع 
الكثيرون أخطاء منه، مثل اهتمامه مبسألة احلجاب وتقرير أن  يعتبرها  في أمور 
ستر وجه املرأة ليس بواجب، بل مستحب، ولو كان ما قاله حقًا فإنه يعتبر من 
احلق الذي ينبغي إخفاؤه، ملا ترتب عليه من اعتماد بعض النساء الالتي يهوين 
اليدين  وضع  »إن   :| النبي  صالة  صفة  كتاب  في  قوله  وكذا  عليه،  السفور 
على الصدر بعد الركوع بدعة ضاللة«، وهي مسألة خالفية، وكذا ما ذكره في 
السلسلة الضعيفة )55))( من أن عدم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية من 
البدع اإلضافية، وكذا حترميه الذهب احمللق على النساء، ومع إنكاري عليه قوله 
في هذه املسائل فأنا ال أستغني وأرى أنه ال يستغني غيري عن كتبه واإلفادة منها، 
وما أحسن قول اإلمام مالك رحمه الله: »كل يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب 

هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي |«))).

نَّة« للشيخ عبد احملسن العباد ) 8) -)4). نَّة بأهل السُّ »رفقًا أهل السُّ   (((



اجلامية في امليزان 316

وقد بنّي الشيخ اسماعيل املقّدم ضوابط املوقف الصحيح من زّلة العالمِم في 
كتابه: »اإلعالم بحرمة أهل العلم واإلسالم«، حيث قال: »أواًل: أن ُيعلم أن اخلطأ 
من مقتضى الطبيعة البشرية ال يسلم منه إال املعصوم |، وأن اخلطأ ال يستلزم 

اإلثم؛ بل املجتهد املخطئ مأجور«.

برع في  الذي  العالمِم  الله: »وال يضع من  العسكري رحمه  أبو هالل  وقال 
علمه زّلة، إن كانت على سبيل السهو واإلغفال؛ فإنه لم يعرَّ من اخلطأ إال من 
ت سقطاته«، و»ليتنا  عصم الله جل ذكره، وقد قالت احلكماء: »الفاضل َمن ُعدَّ

أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن مُييِّز خطاهم« ))) اه�.

فــيــه ـــب  ـــي ع ال  مــــهــــذًبــــا  ــــد  ــــري ــــال دخــــانت ـــوح ب ـــف وهـــــل عـــــود ي

وقال آخر:

الــذي ســاء واحــًدا الفعل  ـــوففــإن يكن  ـــي ســـــررن أل ـــالئ ــه ال ــال ــع ــأف ف

سقطاته،  ت  ُع��دَّ من  السيد  »وإمن��ا  الله-:  -رحمه  األثير  ابن  اإلمــام  وقــال 
وُأخذت غلطاته، فهي الدنيا ال يكمل بها شيء، وقد صح عن النبي | أنه قال: 

»حق على الله أال يرفع شيًئا من الدنيا إاِل وضعه« ))).

ها كلُّ سجاياه  ُتــْرَضــى  الــذي  ذا  معايُبهمن  ــدَّ  ــَع ُت أن  ــاًل  ــْب ُن املــــرَء  كــفــى 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله-:

ا الصديقون والشهداء والصاحلون فليسوا مبعصومني، وهذا في الذنوب  »فأمَّ

»شرح ما يقع فيه التصحيف« ص )6).  (((
»اللباب في تهذيب األنساب« ))/ 9).  (((
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احملضة، وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون، وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا 
فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور 
لهم، وأهل الضالل يجعلون اخلطأ واإلثم متالزمني، فتارة يغّلون فيهم ويقولون: 

إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم باغون باخلطإ.

مون وال يؤثمون« ))). وأهل العلم واإلميان: »ال َيْعصمِ

وقال أيًضا رحمه الله: »وليس ألحد أن يتبع زالت العلماء، كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم واإلميان إال مبا هم له أهل، فإن الله تعالى عفا للمؤمنني عما 
َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{ )البقرة: 86))  أخطأوا، كما قال تعالى: }َربَّ

قال الله: »قد فعلت«))).

أن  وأمرنا  أولياء،  دونه  من  نتبع  وال  ربنا  من  إلينا  أنزل  ما  نتبع  أن  وُأمرنا 
باإلميان،  سبقونا  الذين  إلخواننا  ونستغفر  اخلالق،  معصية  في  مخلوًقا  نطيع  ال 

ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِمَياِن{ اآلية )احلشر: 10). َنا اْغِفْر َلَنا َوإِلِْخَوانَِنا الَّ فنقول: }َربَّ

م  وهذا أمر واجب على املسلمني في كل ما كان يشبه هذا من األمور، ونعظِّ
العلم  أهل  املسلمني، ال سيما  لله ورسوله، ونرعى حقوق  بالطاعة  تعالى  أمره 
منهم، كما أمر الله ورسوله، ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع احلجة 
إلى اتباع الهوى في التقليد، وآذى املؤمنني واملؤمنات بغير ما اكتسبوا، فهو من 
الله  أولياء  من  كان  الله،  عباد  إلى  وأحسن  الله،  حرماتمِ  م  عظَّ ومن  الظاملني، 

املتقني، والله سبحانه أعلم« ))).

»مجموع الفتاوى« )5)/ 69).  (((
رواه مسلم رقم )6)1).  (((

»مجموع الفتاوى« )))/ 9))( ، وانظر: ))/ 195(، و»اقتضاء الصراط املستقيم« ))/ 580).  (((
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ثانًيا: أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، فال تنسب إليه، وال 
هي من اخلالف السائغ، وال يجوز االقتداء به فيها، بل يتعني تبرئة الشريعة منها.

قال اإلمام الشاطبي في »املوافقات«:

»إن زّلة العالمِم ال يصح اعتمادها من جهة، وال األخذ بها تقليًدا له؛ وذلك 
ألنها موضوعة على املخالفة للشرع، ولذلك ُعدت زّلة، وإال فلو كانت معتّدًا 
بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة، وال ُنسب إلى صاحبها الزلل فيها... ما أنه ال ينبغي 
أن ُيَشنَع عليه بها، وال ُينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه اإلقدام على املخالفة بحًتا؛ 

فإن هذا كله خالف ما تقتضي رتبته في الدين« اه� ))).

وقال اإلمام الشاطبي أيضًا:

الشرعية؛  املسائل  في  خالًفا   - العالمِم  زّلة  -أي  اعتمادها  يصح  ال  »إنه 
وإن  االجتهاد،  مسائل  من  هي  وال  اجتهاد،  عن  احلقيقة  في  تصدر  لم  ألنها 
حصل من صاحبها اجتهاد؛ فهو لم يصادف فيها محاًل، فصارت في نسبتها 
الصادرة عن  املجتهد، وإمنا يعد في اخلالف األقواُل  الشرع كأقوال غير  إلى 
عن  صدرت  إذا  وأما  يضعف،  أو  يقوى  مما  كانت  الشريعة،  في  معتبرة  أدلة 
مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فال؛ فلذلك قيل: »إنه ال يصح أن يعتد 
بها في اخلالف، كما لم يعتد السلف الصالح باخلالف في مسألة ربا الفضل، 
التي خفيت فيها األدلة على  املسائل  النساء وأشباهها من  واملتعة، ومحاشي 

من خالف فيها« اه� ))).

»املوافقات« )5/ 6)1 - 7)1).  (((
»السابق« )5/ 9)1).  (((
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وقال احلافظ ابن رجب رحمه الله:

»ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء - 
نَّة، وبياُن داللتهما على ما يخالف األهواَء كلها،  ردُّ األهواء املضّلة بالكتاب والسُّ
نَّة على  وكذلك ردُّ األقوال الضعيفة من َزالت العلماء، وبياُن داللة الكتاب والسُّ

ها«اه�.))) ردِّ

ومع أهمية التنبيه إلى زّلة العالمِم، فإن هذا ال يستلزم هجره وإطراح ما عدا 
ذلك من علومه النافعة، كما يفعل الغالة من املنتسبني إلى طلب العلم، وفي هذا 

يقول العالمة بكر بن عبد الله أبو زيد - حفظه الله تعالى -:

»فهذه اآلراء املغلوطة لم تكن سبًبا في احلرمان من علوم هؤالء األجلة، بل 
ما زالت مناراٍت ُيهتدى بها في أيدي أهل اإلسالم، وما زال العلماء على هذا 
املشرع ينبهون على خطإ األئمة مع االستفادة من علمهم وفضلهم، ولو سلكوا 
مت أصول وأركان، ولتقّلص ظل العلم في اإلسالم، وأصبح  مسلك الهجر لُهدِّ

االختالل واضًحا للعيان، والله املستعان« ))) اه�.

قال اإلمام  به، ويقيل عثرته:  الظن  للعالِم، وُيحِسن  العذر  َيلتمس  أن  ثالًثا: 
السبكي -رحمه الله -:

ينبغي أن يحمل  له باإلميان واالستقامة، فال  الرجل ثقة مشهوًدا  »فإذا كان 
د منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح،  كالمه وألفاظ كتاباته على غير ما ُتُعوِّ

وحسن الظن الواجب به وبأمثاله« ))).

»جامع العلوم واحلكم« ))/ ))) - 4))( ط. مؤسسة الرسالة.  (((
»تصنيف الناس بني الظن واليقني« ص )91).  (((

»قاعدة في اجلرح والتعديل« ص ))9).  (((
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وقال اإلمام احملقق ابن قيم اجلوزية - رحمه الله تعالى -:

»والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما: أعظم الباطل، وبريد بها 
إمِليه،  اآلخر: محض احلق، واالعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه، وما يدعو 

ويناظر عنه« ))) اه�.

ومسيَر  احلديبية  قصة  »صحيحه«  من  الشروط  كتاب  في  البخاري  وأسند 
يهبط عليهم  التي  بالثنية  إذا كان  | حتى  النبي  إليها، وفيها: »وسار   | النبي 
 « فقالوا:   ،((( ت  فأحَلَّ  ،((( َح��ْل«  َحْل   « الناس:  فقال  راحلُته،  به  بركت  منها، 
بُخُلق،  |: »ما خألت القصواء، وما ذاك لها  النبي  خألت))) القصواء«، فقال 

ولكن حبسها حابس الفيل« إلخ احلديث.

قال احلافظ ابن حجر رحمه الله في فقه هذا احلديث:

»جواز احلكم على الشيء مبا ُعرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا 
نسبه  وُيرد على من  إليها،  ُينسب  ثُلها، ال  ممِ منه  ُيعهد  وقع من شخص هفوة ال 
إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن ال يعرف صورة حاله؛ ألن خأل القصواء لوال 
خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيًحا، ولم يعاتبهم النبي | على ذلك 

لعذرهم في ظنهم« )5) اه�.

قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله -:

»فقد أعذر النبي | غير املكلَّف من الدواب باستصحاب األصل، ومن 

»مدارج السالكني« ))/ 1)5).  (((
حل حل: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، يقال: »حلحلت فالًنا«: إذا أزحته عن موضعه.  (((

ت: متادت على عدم القيام، وهو من اإلحلاح. أحلَّ  (((
اخلالء لإلبل، واحلران للخيل، والقصواء: اسم ناقة رسول الله |.  (((

»فتح الباري« )5/ 5))).  (5(
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أولى  فهو  هفوة،  أو  نة  همِ منه  وقعت  ثم  عاماًل،  عاملًا  رأينا  إذا  األول��ى  قياس 
وغمر  لألصل،  استصحاًبا   - بها  عليه  والتشنيع  إليها  نمِسبته  وعدم  باإلعذار، 
دًءا للنفس  ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإال كان املعنِّف قاطًعا للطريق رمِ
عوًنا  أحُدنا  يكون  أن  ُنهينا  وقد  علمه،  من  العاَلم  حرمان  في  وسبًبا  اللوامة، 

للشيطان على أخيه« ))) اه�.

ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله تعالى:

»وليس أحد من أفراد العلماء إال وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله 
وجتتنب« اه�.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال |: »من أقال مسلًما أقال 
الله عثرته«))).

|: »أقيلوا ذوي  وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 
الهيئات عثراتهم إاِل احلدود«)3).

وقال اإلمام الشافعي -رحمه الله -:

فيزل  بالشر،  ُيعرفون  ليسوا  الذين  عثراتهم  ُيقالون  الذين  الهيئات  »ذوو 
أحدهم الزلة« ))).

»تصنيف الناس« ص )80 - 81).  (((
أخرجه أبو داود رقم )460)(، وابن ماجه رقم )199)(، والبيهقي )6/ 7)(، وصححه ابن   (((

حبان ))110(، واحلاكم ))/ 5)(، وابن حزم، وابن دقيق العيد.
أخرجه اإلمام أحمد )6/ 181(، والبخاري في »األدب املفرد« رقم )465(، وأبو داود رقم   (((
رقم  »الصحيحة«  في  األلباني  وصححه   ،)15(0( »صحيحه«  في  حبان  وابن   ،)(475(

.(6(8(
أخرجه البيهقي في »السن« )8/ 4))).  (((
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وقال اإلمام العز بن عبد السالم -رحمه الله-:

»لو ُرفعت صغائر األولياء إلى األئمة واحلكام لم يجز تعزيرهم عليها، بل 
يقيل عثرتهم، ويستر زلتهم، فهم أولى من أقيلت عثرته، وُسترت زلته« ))).

وقال اإلمام احملقق ابن القيم -رحمه الله-:

»الظاهر أنهم ذوو األقدار بني الناس من اجلاه والشرف والسؤدد، فإن الله 
تعالى خصهم بنوع تكرمي وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان مستوًرا مشهوًرا 
باخلير حتى كبا به جواده، ونبا غضب صبره، وُأديل عليه شيطانه، فال تسارع إلى 
تأنيبه وعقوبته، بل ُتقال عثرته ما لم يكن حّدًا من حدود الله فإنه يتعني استيفاؤه 

من الشريف كما يتعني أخذه من الوضيع« ))) اه�.

رابًعا: أن ُيحفظ للعاِلم قدره، وال ُيجحد محاسنه:

الصفار: سمعت  احلسن  أبو  »قال  الشاشي:  القفال  ترجمة  في  الذهبي  قال 
سه من وجه،  أبا سهل الصعلوكي، وسئل عن تفسير أبي بكر القفال، فقال: »قدَّ
ودنَّسه من وجه«، أي دّنسه من جهة نصره لالعتزال، قلت: قد مرَّ موته، والكمال 
لورطة،  ُتدفن احملاسن  فال  الفضائل،  من  له  ما  بكثرة  العالمِم  ميدح  وإمنَّا  عزيز- 
ولعله رجع عنها، وقد ُيغفر له في استفراغه الوسع في طلب احلق، وال حول وال 

قوة إال بالله«))) اه�.

الشيخ  ألفاظ  الله - بعض  القيم - رحمه  ابن  اإلمام احملقق  واستدرك 
أبي إسماعيل الهروي، وقال: »في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير، يجبره حسُن 

»قواعد األحكام« ))/ 150).  (((
»بدائع الفوائد« ))/ 9)1).  (((

»سير أعالم النبالء« )16/ 85)).  (((



323اجلامية في امليزان

حال صاحبه وصدُقه، وتعظيُمه لله ورسوله، ولكن أبى الله أن يكون الكمال 
إال له«))).

وقال أيضًا: »شيخ اإلسالم حبيبنا، ولكنَّ احلق أحُب إلينا منه، وكان شيخ 
لمه«، وصدق رحمه الله،  اإلسالم ابن تيمية رحمه الله يقول: » عمُله خير من عمِ
فسيرته باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وجهاد أهل البدع، ال ُيشُق له فيها 
أن يكسو ثوب  الله  الله ورسوله، وأبى  ُنصرة  املشهورة في  املقامات  غبار، وله 
العصمة لغير الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن الهوى |، وقد أخطأ في هذا 

الباب لفًظا ومعنى..«))) اه�.
فكل مجتهد استفرغ وسعه للوصول إلى احلق استحق الثواب، وإن أخطأ  

سواء في ذلك املسائل العلمية والعملية.
 قال شيخ اإلسالم - رحمه الله-:

كما  والعلمية  اخلبرية  املسائل  نوعي  في  هو  االجتهاد  في  املغفور  »واخلطأ 
آية أو حديث، وكان  بسط في غير هذا املوضع، كمن اعتقد ثبوت شيء لداللة 
لذلك ما يعارضه ويبني املراد ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق حلديث 
اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله ال ُيرى، لقوله: }ٿ  ٹ   ٹ{ )األنعام: 
 } يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی     ی   ی   ی   ىئ    ىئ           ىئ      { ولقوله:   ،)10(
حق  في  الرؤية  انتفاء  على  اآليتني  بهاتني  عائشة  احتجت  كما  )الشورى:)5(، 
الله ال  أن  التابعني  العموم، وكلما نقل عن بعض  |، وإمنا يدالن بطريق  النبي 
ُيرى، وفسروا قوله: } پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  { )القيامة( بأنها تنتظر 

ثواب ربها، كما ُنقل ذلك عن مجاهد وأبي صالح.

»مدارج السالكني« ))/ 150).  (((
»السابق« ))/ 1)5(، وانظر: ))/ 198(، ))/ 7))، )6)(، ))/ 7)(، ))/ )5).  (((
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أو اعتقد أن الله ال يعجب، كما اعتقد ذلك شريح، العتقاده أن العجب إمنا 
يكون من جهل السبب، والله منّزه عن اجلهل.

أو اعتقد أن علّيًا أفضل الصحابة العتقاده صحة حديث الطير )))...

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو اآليات أنها ليست من القرآن؛ ألن ذلك لم 
يثبت عنده بالنقل الثابت، كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاًظا 

من القرآن....

وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها، حتى 
جمعهم عثمان على املصحف اإلمام..

وكالذي قال ألهله: »إذا أنا مت فأحرقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لئن 
قدر الله عليَّ ليعذبني عذاًبا ال يعذبه أحًدا من العاملني« ))).

وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله تعالى: } ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      
ڑ  { )البلد(، وفي قول احلواريني: } ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  
ېې  { )املائدة: )11(، وكالصحابة الذين سألوا النبي |: »هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟«، فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس ال يعلم ذلك، إما ألنه 

لم تبلغه األحاديث، وإما ألنه ظن أنه كذب وغلط« ))) اه�. بتصرف واختصار.

وقال شيخ اإلسالم - رحمه الله - أيًضا:

»وقوع الغلط في مثل هذا - يعني: علو الله على خلقه - يوجب ما نقوله 
دائًما: إن املجتهد في مثل هذا من املؤمنني إن استفرغ وسعه في طلب احلق، فإنَّ 

نَّة النبوية« ))/ 76، 77، 99، 100). انظره في »منهاج السُّ  (((
رواه البخاري )6/ ))5(، )))/ )1)(، ))1/ 464(، ومسلم رقم )757)).  (((

»مجموع الفتاوى« )0)/ )) - 6)(، وانظر: )19/ 06) - 07)(، )19/ ))1).  (((
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الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير، فهو ذنب ال يجب أن يبلغ الكفر، 
وإن كان يطلق القول بأن هذا الكالم كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال 
ببعض مقاالت اجلهمية، مثل القول بخلق القرآن، أو إنكار الرؤية، أو نحو ذلك 
مما هو دون إنكار علو الله على اخللق، وأنه فوق العرش، وإن تكفير صاحب هذه 
املقالة كان عندهم من أظهر األمور، فإن التكفير املطلق، مثل الوعيد املطلق، ال 

ر تاركها. يستلزم تكفير الشخص املعني حتى تقوم عليه احلجة التي ُيَكفَّ

أنا مت  »إِذا  قال:  الذي  »الرجل  في   ،| النبي  الصحاح عن  في  ثبت  كما 
ليعذبني  عليَّ  الله  قدر  لئن  فوالله  اليم؛  في  وني  ذرُّ ثم  اسحقوني  ثم  فأحرقوني 
عذاًبا ال يعذبه أحًدا من العاملني«، فقال الله له: »ما حملك على ما فعلت؟«، قال: 

»خشيتك«، فغفر له«.

فهذا الرجل اعتقد أن الله ال يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك، وأنه 
ال يبعثه، وكل واحد من هذين االعتقادين كفر يكفر من قامت عليه احلجة، لكنه 
كان يجهل ذلك، ولم يبلغه العلم مبا يرده عن جهله، وكان عنده إميان بالله وبأمره 

ونهيه ووعده ووعيده، فخاف عن عقابه، فغفر الله له خلشيته.

فمن أخطأ في بعض مسائل االعتقاد من أهل اإلميان بالله وبرسوله وباليوم 
اآلخر والعمل الصالح، لم يكن أسوأ حااًل من هذا الرجل، فيغفر الله خطأه، أو 
يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع احلق على قدر دينه، وأما تكفير شخص ُعلم 

إميانه مبجرد الغلط في ذلك فعظيم« ))) اه�.

وقال شيخ اإلسالم - رحمه الله تعالى -:

»كل من كان مؤمًنا مبا جاء به محمد | هو خير من كل من كفر به، وإن كان 

وانظر: »مجموع الفتاوى« ))/ 1))(، )))/ 409 - 410).  (((
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واملرجئة  والشيعة  اخلوارج  بدعة  كانت  سواء  البدعة،  من  نوع  بذلك  املؤمن  في 
والقدرية، أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفًرا معلوًما باالضطرار من دين 
اإلسالم، واملبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول | ال مخالف له لم يكن 

ر أنه ُيكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول|«))) اه�. كافًرا به، ولو ُقدِّ

وفي كتاب: »اإلنصاف سبيل لالئتالف« جلامعه عبيد بن أبي نفيع الشعبي:

اليهودي  األصلي، وال  الكافر  مثل  ليس هو  وإن جلَّت،  ببدعة  ر  ُكفِّ »ومن 
وصام،  اآلخ��ر،  واليوم  ورسوله  بالله  آمن  من  يجعل  أن  الله  أبى  واملجوسي، 
ى، وإن ارتكب العظائم، وضلَّ وابتدع، كمن عاند الرسول،  وصلى، وحج، وزكَّ

وعبد الوثن، ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها« ))) اه�.

وقال احلاكم:

سمعت محمد بن صالح بن هانئ، سمعت ابن خزمية يقول: »من لم يقر 
أن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته؛ فهو كافر حالل الدم، وكان 

ماله فيًئا«.

عّلق الذهبي - رحمه الله تعالى - على عبارة إمام األئمة ابن خزمية قائاًل:

»قلت: من أقّر بذلك تصديًقا لكتاب الله، وألحاديث رسول الله |، وآمن 
ق؛ فهو املسلم  ًضا معناه إلى الله ورسوله؛ ولم يُخض في التأويل وال عمَّ به مفوِّ
ر، والله  نَّة فهو ُمقصِّ املتبع، ومن أنكر ذلك، فلم يدرمِ بثبوت ذلك في الكتاب والسُّ
أنكر  الله على كل مسلم حفَظ ما ورد في ذلك، ومن  إذ لم يوجب  يعفو عنه، 

»السابق« )5)/ 01)).  (((
»اإلنصاف سبيل لالئتالف« ص ))17).  (((
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ذلك بعد العلم، وقفًا غير سبيل السلف الصالح، ومتعقل على النص، فأمره إلى 
الله، نعوذ بالله من الضالل والهوى.

وكالم ابن خزمية هذا - وإن كان حّقًا - فهو فٌج، ال حتتمله نفوُس كثير من 
متأخري العلماء« ))) اه�.

أن من  نَّة واإلجماع  والسُّ بالكتاب  ثبت  »وقد  الله -:  أيًضا - رحمه  وقال 
بلغته رسالة النبي |، فلم يؤمن به فهو كافر، ال يقبل منه االعتذار باالجتهاد، 
لظهور أدلة الرسالة، وإعالم النبوة؛ وألن العذر باخلطأ حكم شرعي، فكما أن 
وواجبات  أركان  إلى  تنقسم  والواجبات  وصغائر،  كبائر  إلى  تنقسم  الذنوب 
إمنا  والنصوص  مغفور،  وغير  مغفور  إلى  ينقسم  اخلطأ  فكذلك  أركاًنا:  ليست 
أوجبت رفع املؤاخذة باخلطأ لهذه األمة، وإذا كان كذلك فاملخطئ في بعض هذه 
املسائل: إما أن ُيلحق بالكفار من املشركني وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة 
أصول اإلميان، وإما أن يلحق باملخطئني في مسائل اإليجاب والتحرمي، مع أنها 

أيًضا من أصول اإلميان.

فإن اإلميان بوجوب الواجبات الظاهرة املتواترة، وحترمي احملرمات الظاهرة 
املتواترة: هو من أعظم أصول اإلميان وقواعد الدين، واجلاحد لها كافر باالتفاق، 

مع أن املجتهد في بعضها ليس بكافر باالتفاق مع خطئه.

وإذا كان ال بد من إحلاقه بأحد الصنفني: فمعلوم أن املخطئني من املؤمنني 
بهم،  يلحق  أن  الكتاب، فوجب  باملشركني وأهل  منه  أشد شبًها  بالله ورسوله؛ 
هؤالء  من  املخطئني  عامة  أن  في  وحديًثا،  قدمًيا  األمة  عمل  مضى  هذا  وعلى 

»سير أعالم النبالء« )))/ )7) - 74)).  (((
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جتري عليهم أحكام اإلسالم التي جتري على غيرهم، هذا مع العلم بأن كثيًرا من 
املبتدعة منافقون النفاق األكبر... « ))) اه�.

وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :

»ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا االعتقاد؛ ألنهم ال 
الله بخلقه، وإمنا يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه، فقصدهم  يقصدون تشبيه 
حسن، ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة، وإمنا نشأ لهم ذلك السوء بسبب 
نفسه يدل ظاهرها على مشابهة صفة  بها  الله  التي مدح  الصفة  لفظ  أنهم ظنوا 
لوها مبعنى  اخللق، فنفوا الصفة التي ظنوا أنها ال تليق قصًدا منهم لتنزيه الله، وأوَّ

آخر يقتضي التنزيه في ظنهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله:

قصد ــر  غــي مـــن  فــضــرَّ  ــا  ــًع ــف ن ــًارام  ــوق ــق ـــون ع ـــك ـــر مــــا ي ـــب ومـــــن ال

ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم، وأن يكونوا داخلني في قوله تعالى: 
}  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  { )األحزاب( ))).

وقال الشيخ عبد الله بن يوسف اجلديع - وفقه الله تعالى - :

»وفي األشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة، أمثال احلافظني أبي بكر 
من  وغيرهم  السالم،  عبد  بن  العز  واإلمام  عساكر،  ابن  القاسم  وأبي  البيهقي، 
فضالء األشعرية، نذكرهم مبا لهم من احملاسن، غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من 
البدعة، فإن احلق ال محاباة فيه، وال متنعنا بدعتهم من االنتفاع بعلومهم في السن 

» السابق« ))1/ 496 - 497).  (((
» أضواء البيان«  )7/ 448 - 449).  (((
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واألئمة؛  بالسلف  أسوة  ولنا  احلذر.  مع  ذلك،  وغير  والتاريخ  والتفسير  والفقه 
فإنهم َرَوْوا السن عن الكثير من املبتدعة لعلمهم بصدقهم«))).

العلماء،  التكفير والتضليل والتفسيق للمعنيَّ من هذا الصنف من  وجنتنب 
ها إذا تعرضنا لها. فإن هذا ليس من منهج السلف، وإمنا نكتفي ببيان بدعته وردِّ

وهذا كله في حق العالمِم إذا لم تغلب عليه البدع واألهواء، وعلمنا منه حرصه 
نَّة إال أنه لم يصبه لشبهة  ي احلق من الكتاب والسُّ على متابعة الرسول |، وحترِّ
ما أو غير ذلك- شأن الكثير من متقدمي األشعرية خالًفا ألكثر متأخريهم؛ فإن 
لكثير من متقدميهم اجتهاًدا في طلب احلق، أما إذا غلبت عليه األهواء ومخالفة 
صريح الشريعة، ولم يكن متحرًيا للحق من كتاب الله وسنة نبيه |، فليس له 

توقير وال حرمة وال كرامة« ))) اه�.

قال الزركشي في »البحر احمليط«: )قال احلافظ ابن عدي: قلت للربيع: »ما حمل الشافعي على   (((
روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى مع وصفه إياه أنه كان قدرّيا؟« فقال: كان الشافعي يقول: »ألن 

يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب«( اه�. ))/ 70)).
ينبغي  والنصيحة  التحذير  مقام  ففي   ،)4(1( ص  البرية«،  رب  كالم  في  السلفّية  »العقيدة   (((

االقتصار على ذكر اجلرح دون احملاسن، وكذا إذا كان اجلرح غالًبا، والله تعالى أعلم.
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املبحث العا�شر

أهم سمات ومعالم الجامية
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املبحث العاشر
أهم معالم وسمات اجلامية )))

)- توسعهم في مفهوم البدعة: 

من أبرز معالِم وسمات اجلامية، توسعهم في مفهوم البدعة، فالبدعة عندهم 
ليس لها مفهوم أو تعريف أو ضابط معني، وإمنا هو مصطلح هالمي غير منضبط 

وغير واضح املعنى. 

لذلك جتدهم يتوّسعون جدًا في مسألة البدع والتبديع، فيدخلون في البدع 
ما ليس منها، ويدخلون في البدع بعض املسائل التي وقع اخلالف فيها، والتي قد 

يكون اخلالف فيها معتبرًا وسائغًا وله حظ من النظر واالجتهاد. 

مثال ذلك قول بعضهم:

اجلهر بالبسملة في الصالة اجلهرية بدعة. 

ووضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة. 

والقنوت في صالة الفجر بدعة. 

واألذان األول لصالة اجلمعة بدعة. 

وصالة التراويح أكثر من إحدى عشر ركعة بدعة. 

واالجتماع عن قراءة القرآن بدعة. 

واالجتماع للتعزية بدعة.

هذه املعالم والسمات التي سوف أذكرها، ال يلزم من ذكرها أن جميع اجلامية يقولون بها، وإمنا   (((
يقول أغلبهم بها، وهي مأخوذة من تتتبع واستقراء كتبهم وأشرطتهم ومواقعهم في اإلنترنت. 
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والتهنئة في العيد بدعة. 

واألناشيد بدعة. 

والسبحة بدعة. 

ومحراب املسجد بدعة. 

وجعل املنبر أكثر من ثالث درجات بدعة. 

والعمل اجلماعي بدعة. 

واجلمعيات اخليرية بدعة. 

وعمل مسابقات في حفظ القرآن الكرمي بدعة. 

وبدء احملافل بقراءة القرآن الكرمي بدعة. 

خلطًا  األم��ور  خلط  إلى  ي��ؤدي  البدعة  مفهوم  في  التوسع  أن  والش��ك 
كبيرًاً، وإلى إيقاع الناس في احلرج واملشقة، والدخول إلى احملظور من التنطع 
قال  حيث  ذلك،  عن  اإلسالم  نهانا  ولقد  التشدد،  موضع  غير  في  والتشدد 
 } الله تعالى في كتابة الكرمي: }ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

)املائدة: ٦).

وقال تعالى:  } ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ{ )احلج: ٧٨).

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي |  أنه قال: »هلك 
املتنطعون، ثالث مرات«))) 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي | أنه قال: »إن الدين يسر، 

رواه مسلم.   (((
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بالغدوة  الدين، أحد إال غلبه، فسّددوا، وقاربو، وأبشروا، واستعينوا  ولن يشاد 
والروحة، وشيء من الدجلة«.))) )))

2- الغلو والتوسع والتساهل في التبديع:

ومن أبرز معالم وسمات اجلامية هو الغلو والتوسع والتساهل في التبديع، 
الله وال  بأنهم أسسوا ووضعوا قواعد وأصول ال دليل عليها من كتاب  وذلك 
احلقيقة  في  هي  والتي  عليها،  بناء  الناس  يحاكمون  وب��دأوا   ،| نبيه  سنة  من 
قواعد وأصول ضالة منحرفة، يلزم من القول بها تبديع وتضليل أغلب أو عامة 

املسلمني، والتي من أبرزها. 

قاعدة: من لم يبّدع املبتدع فهو مبتدع. 

قاعدة: من وقع في بدعة فهو مبتدع. 

قاعدة: من جالس املبتدع فهو مبتدع. 

قاعدة: من أثنى على مبتدع فهو مبتدع. 

قال الشيخ أبو احلسن مصطفى بن إسماعيل السليماني املأربي واصفًا منهج 
الشيخ ربيع املدخلي وأتباعه:

»وحقيقة هذا املنهج هو الغلو في التبديع والتفسيق والتأثيم، بل والغلو أيضًا 

رواه البخاري.   (((
الفتوى«،  البدعة وأثره في اختالف  بعنوان: »مفهوم  العرفج: كتاب  الفاضل عبداإلله  للشيخ   (((
تطّرق فيه إلى االختالف في مفهوم البدعة، حيث خلص إلى أن البدعة هي ما خالف الكتاب 
نَّة، وهذا ما يجب على املسلمني االبتعاد عنه ألنه ضالل، وما عدا ذلك فهو داخل في باب  والسُّ
االجتهاد، والكتاب من أجمل ما كتب في هذا املوضوع، وإن كان لي عليه بعض املالحظات، 

فجزى الله كاتبه خير جزاء.  
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العظمى على  بالبدع  الشيخ ربيعًا ومن سلك مسلكه يحكم  التكفير، فنرى  في 
األبرياء ويرمي باألحكام اجلائرة الفظة على من ال يستحق ُعشر معشار ذلك، بل 
رمبا رموا بذلك من هو أولى باحلق منهم، ومن أهدى سبياًل، وأقوم قياًل، ويضع 
الشيخ ربيع القاعدة، ثم ال يجروا على العمل مبقتضاها أحيانًا، ويأتي غيره ممن 

هو أكثر جرأة، وأقل علمًا وورعًا، فيعمل مبقتضى ذلك«.)))

وقال الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق:

»املداخلة وداعش وجهان لعملة واحده، فأما املداخلة فقد شنوا حربًا 
نَّة لكل اجلماعات اإلسالمية وجميع  بالتبديع والتفسيق واإلخراج من السُّ
العاملني بالدعوة في العالم، وأما داعش فقد شّنوا حربًا باسم اجلهاد على 
الفتنة بني طوائف  روا جميع احلركات اجلهادية، وأشعلوا  املجاهدين، فكفَّ
األمة، وابتدعوا تفجير أماكن العبادة، وأظهروا بشاعة القتل باسم اإلسالم، 
جهادًا  األرض  في  اإلفساد  هذا  كل  وسّموا  املسلمني،  ضد  العالم  وأّلبوا 

لدولة االسالم«.)))

 فالغلو والتوسع والتساهل في التبديع، يؤدي في الواقع إلى الغلو والتوسع 
واحد  ومنبعهم  أصلهم  ألن  أخوان،  والتكفير  فالتبديع  التكفير،  في  والتساهل 

وهو الغلو في الدين.

يكّفر  لم  ومن  ضوابط،  بال  كفر  الكفر  في  وقع  من  يقولون:  فالتكفيريون 
الكافر فهو كافر. 

»حتذير اجلميع من أخطاء الشيخ ربيع وأسلوبه الشنيع« للشيخ الفاضل أبي احلسن السليماني   (((
املأربي، ص٦0. 

في تغريدات له في تويتر على حسابه الرسمي.  (((
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وغالة التبديع يقولون: من وقع في البدعة فهو مبتدع بال ضوابط، ومن لم 
يبّدع املبتدع فهو مبتدع.

من  فكل  اليتجزأ،  كل  اإلسالم  باملعصية،ويقولون:  يكّفرون  والتكفريون 
نَّة كل ال يتجزأ،  أخّل بجزء منه كفر، وغالة التبديع يبّدعون باخلطأ، ويقولون السُّ

فكل من أخّل بجزء منها فهو مبتدع.  

يثبت  حتى  الكفر  اإلسالم  إلى  املنتسبني  في  األصل  يقولون:  والتكفيريون 
إسالمهم، ألن ثبوت اإلسالم مع انتشار الشرك ونواقض اإلسالم  عزيز، ومنهم 

من يتوقف حتى يتبني. 

وغالة التبديع يقولون: األصل في املسلمني البدعة لكثرة انتشار البدع، وألن 
نَّة متوقف على التزكية ومنهم من يقول األصل فيهم اجلهالة.  احلكم بالسُّ

فالغلو في التبديع في احلقيقة هو طريق الغلو في التكفير.

والغلو - كما هو معلوم - مجاوزة احلد، وهو مذموم في كل شيء، ولقد 
جاء اإلسالم آمرًا باالعتدال واالقتصاد والوسطية في كل أمر، حتى ُمّيزت هذه 
ڤ{  ڤ   ڤ   }ڤ   وتعالى:  سبحانه  قال  بذلك،  وُخّصت  األمة، 

)البقرة: ١٤٣).

وقال سبحانه آمرًا باالستقامة واالعتدال، ناهيًا عن الغلو والطغيان:  }ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ گ  گ  گ  ڳ  { )هود(.

عليه  فقال  لنا،  املشروع  احلد  ومجاوزة  الغلو  من   | الله  رسول  وحّذرنا 
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»إياكم والغلو  الصالة والسالم ناهيًا عن الغلو، مبينًا أنه سبب هالك من قبلنا: 
في الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين«.)))

وبنّي -  عليه السالم - أن هذا املتنطع الغالي املتعّمق، املجاوز للحد في قوله 
وفعله،  هالك ال محالة فيقول: »هلك املتنطعون« قالها ثالثًا))).

ويقول سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب ناهيًا إياهم عن الغلو : } ٱ  
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ    ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  
ڇ   چ   چچ   چ        ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ  
} ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ  

)النساء(.

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    { وتعالى:  سبحانه  ويقول 
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  { )املائدة(.

ويبّي اإلمام الطحاوي اعتدال هذا الدين وبعده عن الغلو فيقول:

» ودين الله في األرض والسماء واحد وهو دين اإلسالم.. وهو بني الغلو 
والتقصير، وبني التشبيه والتعطيل، وبني اجلبر والقدر، وبني األمن واإلياس«)٣).

والناظر ألقوال الفرق املبتدعة التي فّرقت األمة بذلك يجدها خرجت بسبب 
الغلو والتقصير، فاملعّطلة غلوا في التنزيه وقّصروا في اإلثبات، واملشّبهة غلوا في 

رواه النسائي، وصححه األلباني في »صحيح النسائي« ))/٦٤0).    (((
رواه مسلم.   (((

»شرح العقيدة الطحاوية« البن أبي العز احلنفي ) )/٧٨٦).    (٣(
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اإلثبات وقّصروا في التنزيه، وكالهما أخذ ببعض النصوص وترك بعضًا، واحلق 
في االعتدال واجلمع بني النصوص. 

أما اخلوارج فغلوا في إثبات األعمال وعدها من اإلميان حتى كّفروا املسلمني 
فكان  اإلميان.  من  العمل  أخرجوا  حتى  فغلوا  املرجئة  وقابلهم  املعصية،  مبجرد 

الغلو في ردود األفعال سببًا ألن ترد البدعة ببدعة والباطل بباطل. 

يقول اإلمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة - رحمه الله -:

»وملا رأى قوم من أهل اإلثبات إفراط هؤالء في القدر، وكثر بينهم التنازع، 
إفراطهم  وعارضوا  بغلو،  غلوهم  قابلوا  أن  على  واللجاج،  لهم  البغض  حمل 

بإفراط، فقالوا مبذهب جهم في اجلبر«.)))

ويقول ابن أبي العز احلنفي:

»فصار هؤالء الذين فّرقوا دينهم وكانوا شيعًا يقابلون البدعة بالبدعة، 
أولئك غلوا في علي وأولئك كّفروه؟ وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا 
أعني  الوعيد  بعض  نفوا  حتى  الوعد  في  غلوا  وأولئك  املؤمنني،  بعض 
في  غلوا  وهؤالء  الصفات،  نفوا  حتى  التنزيه  في  غلوا  وأولئك  املرجئة. 
اإلثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدالئل واملسائل ما 
ليس مبشروع ويعرضون عن األمر املشروع، وفيهم من استعان على ذلك 
فإنهم  والصابئني،  واملجوس  والنصارى  اليهود  األوائ��ل:  كتب  من  بشيء 
قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضاللتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودالئلهم، 
بالباطل، وكتموا  وغّيروه في اللفظ تارة، وفي املعنى أخرى، فلّبسوا احلق 

»االختالف في اللفظ والرد على اجلهمية« البن قتيبة ص0).   (((
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حقًا جاء به نبيهم، فتفّرقوا واختلفوا.. وسبب ضالل هذه الفرق وأمثالهم 
عدولهم عن الصراط املستقيم«.)))

من اخلطأ إذًا: أن ترد البدعة ببدعة، وينقض الباطل بباطل مثله، إمنا املنهج 
مع  الناس  من  »كثير  يقول:  تيمية حيث  ابن  ذكره  ما  البدع  أهل  الرد على  في 
أهل البدع الكالمية والعملية بهذه املنزلة: إما أن يوافقوهم على بدعهم الباطلة، 
وإما أن يقابلوها ببدعة أخرى باطلة، وإما أن يجمعوا بني هذا وهذا، وإمنا احلق 
بباطل أصاًل، فيلزم  املبطل على باطل أصاًل، وال يدفع باطله  في أن ال يوافق 
املؤمن احلق وهو ما بعث الله به رسوله |، وال يخرج منه إلى باطل يخالفه: 
ال موافقة ملن قاله، وال معارضة بالباطل ملن قال باطاًل، وكال األمرين يستلزم 
نَّة مبا يناقض ذلك، وإن كان ال يظهر ذلك  معارضة منصوصات الكتاب والسُّ

في بادئ الرأي«.)))

ويذكر أن رد الباطل بباطل، والبدعة ببدعة من طرق استزالل الشيطان لبني 
الشريعة ألجل  يغير شيئًا من  أن  فيقول: »ال يجوز ألحد  منه  فينبغي احلذر  آدم 
أحد.. فإن الشيطان قصده أن يحرف اخللق عن الصراط املستقيم وال يبالي إلى 

أي الشقني صاروا، فينبغي أن يجتنب جميع هذه احملدثات«.)٣)

عوه: ع من بدَّ 3- تبديع من لم يبدِّ

ومن معالم وسمات اجلامية أيضًا أنهم ال يكتفون بتبديع إخوانهم من العلماء 
نَّة، وإمنا يلزمون غيرهم من العلماء والدعاة وعامة الناس  والدعاة من أهل السُّ

»شرح العقيدة الطحاوية« البن أبي العز احلنفي ))/٧99).   (((
»درء تعارض العقل والنقل« البن تيمية )٧/)9)).   (((

»اقتضاء الصراط املستقيم« البن تيمية ))/١٣٣).   (٣(
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بتبديعهم ومن لم يبدعهم أو يتوقف في احلكم عليهم فهو يلحق بهم ويصبح من 
املبتدعة، وجعلوها قاعدة من قواعدهم، وأصاًل من أصولهم الفاسدة و املنحرفة 
وهي: »ومن لم يبّدع املبتدع فهو مبتدع« والتي هي في حقيقتها من لم يبّدع من 

عناه فهو مبتدع.  بدَّ

وهذا بالشك ضالل وانحراف وجهل، وهم بقولهم هذا شابهوا اخلوارج 
عندما قالوا: من لم يكّفر من كفرناه فهو كافر، فإن حكموا على شخص أنه كافر 

ولم توافقهم على ذلك فأنت كافر أيضًا ألنك لم ترض باجتهادهم. 

 فالعالِم  أو الداعية غير ملزم شرعًا بتبديع من بّدعه غيره من أهل العلم ال 
نَّة واحملبني لها  نَّة ومن املتمسكني في السُّ سيما إذا كان األصل فيه أنه من أهل السُّ

والذابني عنها. 

وعندما سئل الشيخ العالمة ناصر الدين األلباني - رحمه الله تعالى - عن 
قول بعضهم:

»إن من لم يبّدع املبتدع فهو مبتدع«، قال: »من هو صاحب هذه القاعدة ومن 
قّعدها؟ على سبيل اإلنكار ثم قّص قصة أحد علماء ألبانيا الذي كّفر من لم يهيئ 
له نعله للخروج من الدار حيث قال – واللفظ لأللباني: هذا كفره ألنه لم يحترم 
العالِم، ومن لم يحترم العالِم ال يحترم العلم، والذي جاء بالعلم هو محمد |، 

وهكذا سلسلها إلى جبريل إلى رب العاملني فإذًا هو كافر.

ثم قال الشيخ األلباني - رحمه الله تعالى -:

»ليس شرطًا أبدًا أن من كّفر شخصًا، وأقام عليه احلجة، أن يكون كل الناس 
معه في التكفير، ألنه قد يكون هو متأواًل، ويرى العالم اآلخر أنه ال يجوز تكفيره، 
وكذلك التفسيق والتبديع، فهذه احلقيقة من فنت العصر احلاضر ومن تسّرع بعض 
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الشباب في ادعاء العلم، املقصود أن هذا التسلسل وهذا اإللزام غير الزم أبدًا، 
هذا باب واسع قد يرى عالِم األمر واجبًا ويراه اآلخر ليس كذلك، وما اختلف 
العلماء من قبل ومن بعد إال ألنه من باب االجتهاد، ال يلزم اآلخرين أن يأخذوا 
برأيه، الذي يلزم بأخذ رأي اآلخر إمنا هو املقّلد الذي ال علم عنده، وهو الذي 
يجب عليه أن يقّلد، أما من كان عاملًا فالذي كّفر أو فّسق أو بّدع وال يرى مثل رأيه 

فال يلزمه أبدًا أن يتابع ذلك العالم.)))

حكم  عن   - تعالى  الله  حفظه   - الفوزان  صالح  العالمة  الشيخ  سئل  وقد 
الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاة؟  فقال الشيخ:

»ال تلتزم بهذا، وال تطيعهم في هذا، قل أنا بريء من هذا، ومعافني الله من 
هذا، وال أدخل فيه، وال أعرف عنه شيئًا«.)))

الشيخ عدنان  يبّدعون  السدالن عن حكم من  العالمة صالح  الشيخ  وسئل 
عرعور ويلزمون الناس بقولهم، ويقولون من لم يبّدعه فهو مبتدع فقال:

»أن يقول قائل من املسلمني، إما أن يقول فالن مبا أقول به، وإال فسأنتقده، 
وسأبّدعه، وإلزام الناس باللوازم مثل من لم يبّدع املبتدع فهو مبتدع، هذه قاعدة 
نَّة، وأدعو إليها، ومن  لنا فيها نظر، فأنا ال يلزمني أن أبّدع أحدًا، أنا أمتسك بالسُّ
ارتكب بدعة ننصحه إذا كنا نستطيع نصحه، واحذروا معاشر الشباب من هذا 
والنزاع  والفوضى  الضرر  إال  جتلب  ال  التي  الطريقة  هذه  ومن  الفاسد،  املنهج 

ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ   پپ    پ   پ   ٻ   }ٻ   يقول:  وعال  جل  والله 
ٺ  ٺ{.)٣) 

سلسلة الهدى والنور، شريط رقم )٧٧٨).   (((
في اليوتيوب بعنوان: »ما حكم من يلزمون الناس بتبديع الدعاة« الشيخ صالح الفوزان.    (((

سورة األنفال، آية ٤٦.  (٣(
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وقلت لكم: إن عالمة أهل البدع أن ينتقد بعضهم بعضًا، وأن يضّلل بعضهم 
بعضًا،  بعضهم  فيصّوُب  نَّة  السُّ أهل  عالمة  أما  البدع،  أهل  عالمة  هذه  بعضًا، 
وينصح بعضهم بعضًا، ويتآلفون وال يختلفون، وكان أصحاب رسول الله | 
يختلفون على املسألة، وكٌل له في ذلك رأي، ثم يقومون ويصافح بعضهم بعضًا 

نَّة«.)))  ويجتمعون في مجالسهم وعلى والئمهم وغير ذلك هدانا الله للسُّ

نَّة،  نَّة، وكانت عقيدته عقيدة أهل السُّ فالعالِم أو الداعية إذا كان من أهل السُّ
ُيقال عنه مبتدع، واليجوز  ثم وقع في بدعة عن تأويل أو فهم خاطئ، فهذا ال 

تبديعه. 

وهذا هو منهج كبار أهل العلم في عصرنا احلاضر، كالشيخ عبدالعزيز بن 
باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمني، والشيخ ناصر الدين األلباني، ومن اّدعى 

غير ذلك عنهم في أنهم يبّدعون من لم يبّدع املبتدع، فهو كاذب في دعواه.

تنبيه:

البد من التنبيه على أن اجلامية يطلقون صفة املبتدعة على كل من خالفهم 
في أصولهم وقواعدهم التي وضعوها من عند أنفسهم وألزموا الناس بها، وعلى 
لم  وإن  والدعاة،  العلماء  من  يبّدعونه  هم  من  بتبديع  غيرهم  ُيلزمون  فهم  هذا 
يبّدع من بدعوهم، فسوف ُيبّدع، وذلك لقاعدة: »من لم ُيبّدع املبتدع فهو مبتدع« 

والتي هي في حقيقتها: »من لم يبّدع من بّدعناه فهو مبتدع«.

وعلى ذلك فإنه يلزم من قاعدتهم الفاسدة:

أن من لم يبّدع الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ صالح السدالن يحّذر الشباب من منهج غالة التجريح«.  (((
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وأن من لم يبّدع الشيخ سفر احلوالي فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

وأن من لم يبّدع الشيخ ناصر العمر فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

وأن من لم يبّدع الشيخ عبدالعزيز الطريفي فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

وأن من لم يبّدع الشيخ محمد العريفي فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

وأن من لم يبّدع الشيخ أبا إسحاق احلويني فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

وأن من لم يبّدع الشيخ محمد حسان فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

وأن من لم يبّدع الشيخ محمد يعقوب فهو مبتدع، ألنهم ُيبّدعونه.

بعضًا  ذكرت  وقد  يبّدعونهم،  الذين  والدعاة  العلماء  من  طويلة  والقائمة 
منهم في املبحث الرابع الذي بعنوان: »أبرز من طعن فيهم اجلامية«.

4- تبديع كل من وقع في البدعة:

من أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم: إن كل من وقع في البدعة فهو 
مبتدع، وهذا بال شك كالم غير صحيح وباطل، فليس كل من وقع في البدعة 

يعتبر مبتدعًا، كما أنه ليس كل من وقع في الكفر ُيعتبُر كافرًا.

فالتكفير املطلق ال يلزم منه تكفير املعنّي، فكذلك التبديع املطلق ال يلزم منه 
تبديع املعنّي، حتى تتحقق الشروط وتنتفي املوانع، وهذا أمٌر متفٌق عليه بني أهل 

نَّة واجلماعة. السُّ

فليس كل من وقع في الكفر يعتبُر كافرًا، وكذلك ليس كل من وقع في البدعة 
يعتبُر مبتدعًا، فالبد من التفريق بني احلكم على الفعل، واحلكم على الفاعل.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

القول بإطالقه وعمومه، وأما  – يجب  العام  – كالوعيد  العام  التكفير  »أن 
احلكم على املعنّي بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل املعنّي، فإن 

احلكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه«.))) 

نَّة ونصوص األئمة  وقال أيضًا: »فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسُّ
بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك، ال يستلزم ثبوت موجبها في حق املعني، إال إذا 

وجدت الشروط وانتفت املوانع«.))) 

هو  ما  وفعلوا  قالوا  قد  واخللف  السلف  مجتهدي  من  »وكثير  أيضًا:  وقال 
بدعة، ولم يعلموا أنه بدعه، إما ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما آليات 

فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي املسألة نصوص لم تبلغهم«.)٣)

وهذا هو منهج األئمة املعاصرين كابن باز وابن عثيمني واأللباني.

قال الشيخ ابن عثيمي:

أو  تأويل  أو  لعذر  إما  مبتدعًا،  ُيسمى صاحبه  بدعة، وال  الشيء  »قد يكون 
لغيره...«.))) 

وقال الشيخ ناصر الدين األلباني في رسالته »صالة التراويح«:

نَّة في  إذا عرفت ذلك فال يتوهمّن أحٌد أننا حني اخترنا االقتصار على السُّ
عدد ركعات التراويح، وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبّدع من ال يرى 

»مجموع الفتاوي« ))٤9٨/١).  (((
املصدر السابق )١0/)٣٧).  (((

املصدر السابق.  (٣(
»مزيل اإللباس في األحكام على الناس« ص١0٤.  (((
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ذلك من العلماء السابقني والالحقني، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه 
حجة للطعن علينا، توهمًا منهم أنه يلزم من قولنا بأن األمر الفالني أنه بدعه، أن 

كل من قال بجوازه فهو ضال مبتدع!!، كال فإنه وهٌم باطل، وجهٌل بالغ«.))) 

وقال أيضًا: »إذا كان هذا املخالف يخالف نصًا أواًل: ال يجوز اتباعه، وثانيًا 
أن  أفّرق بني  النص، وإن كنا نقول: إن قوله بدعة، وأنا  القائل بخالف  نبدع  ال 
وفالن  البدعة  في  وقع  فالن  وكذلك  كفر،  وفالن  الكفر  في  وقع  فالن  تقول 
أنه يبتدع،  مبتدع، فأقول: فالن مبتدع ليس معناه وقع في بدعة، وهو من شأنه 
ألن مبتدع اسم فاعل، هذا كما إذا قلنا فالن عادل ليس ألنه عدل مرة في حياته، 
فأخذ هذا اسم الفاعل، القصد أن املجتهد قد يقع في البدعة – وال شك – لكن 

ال ألومه بها وال أطلق عليه اسم مبتدع، هذا فيما إذا خالف نصًا«))). 

بدعة  بأنه  الفعل  على  احلكم  أن  نصًا«،  خالف  إذا  فيما  »هذا  قوله:  ومعنى 
البد أن يكون يقينيًا، أما إذا كانت املسألة اجتهادية ال نصوص فيها قاطعة لكل 

احتمال، فال حديث حينئذ عن بدعة وال تبديع.

ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة عند الشيخ ناصرالدين األلباني دفاعه 
عن الشيخ محمد رشيد رضا – رحمه الله – ورّده على الشيخ مقبل الوادعي– 
رحمه الله – الذي ضّلله بسبب انضمامه للماسونية وإنكاره حلديث سحر النبي 
قال:  السحر« حيث  في حديث  الطاعني  العلم على  أهل  »ردود  كتابه:  في   |
»سامحه الله، نحن بال شك ال نؤيد االنضمام إلى أي جماعة، خاصة إذا كانوا 
معروفني باملروق عن الشريعة، لكن نحن نتصور أن املسألة قابلة لالجتهاد، فأنا 

»صالة التراويح« لأللباني ص�٣5.  (((
سلسلة الهدى والنور - ٨50 الوجه الثاني.  (((
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أظن في السيد رشيد رضا، وهو قد خدم اإلسالم خدمة جليلة، نظن به أن انضمامه 
إلى املاسونية إمنا كان باجتهاد خاطئ منه، ولم يكن ملصلحة شخصية كما يفعله 
كثير ممن ال خالق لهم، فنسبته إلى الضالل ألنه صدر منه خطأ وضالل هذا أظن 
توسع غير محمود في إطالق الضالل على مثل هذا الرجل، الذي في اعتقادي له 
نَّة في هذا الزمان، بسبب إشاعته لها، ودعوته إليها في  املّنة على كثير من أهل السُّ
مجلته املعروفة باملنار حتى وصل أثرها إلى بالد كثيرة من بالد األعاجم املسلمني، 
أخينا مقبل،  أن يصدر من مثل  ينبغي  ما  الكالم  فيه غلو من  أن هذا  لذلك أرى 

وعلى كل حال: »تريد مهذبًا ال عيب فيه وهل عود يفوح بال دخان«))).

وعرض عليه -  رحمه الله - الكالم اآلتي: »ليس كل من أتى بكفر فهو 
فهو  بجاهلية  أتى  من  وليس كل  فاسق،  فهو  بفسق  أتى  من  وليس كل  كافر، 
جاهلي أو جاهل، وكذلك ليس كل من أتى ببدعة فهو مبتدع، ألن ثمة فرقًا 
نَّة بني من وقع في البدعة وبني من أحدث البدعة وتبّناها ودعا  عند أهل السُّ

إليها وهذا أمر متفق عليه«.

 فقال األلباني:

»هو كذلك بال شك وال ريب«، ثم قال: »هذا الكالم صحيح جدًا«، وأّيده 
قال:  ثم  والفروع  األص��ول  بني  ف��ّرق  من  على  ورد  العذر  على  األدل��ة  ببعض 
ما سواء كانت هذه  فإذا كان هناك رجل عالِم مسلم أخطأ في مسألة  »ولذلك 
فالله - عز وجل - ال  فرعيًا،  أو كانت حكمًا شرعيًا  أو عقدّية  املسألة أصولّية 

يؤاخذه إذا علم منه أنه كان قاصدًا معرفة احلق«.))).

سلسلة الهدى والنور/ ٦)) الوجه الثاني.  (((

سلسلة الهدى والنور/ ٧95 الوجه الثاني.  (((
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ومن املوانع أيضًا من إسقاط حكم االبتداع على من وقع في البدعة إضافة 
النظر في احلال الغالبة على العالِم وإقامة املوازنة العادلة بني  إلى قاعدة العذر: 

أخطائه وصوابه - ما دام املراد تقوميه.

وقال - رحمه الله - مقررًا هذا املعنى: »ال غرابة في أن يخطئ من كان إمامًا 
في دعوة احلق، فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى في مسألتني أو ثالث أو أكثر فذلك 
ال يخرجه عن دعوة احلق إذا تبناها، احلافظ ابن حجر واإلمام النووي وغيرهما 
يخرجهما  فذلك ال  اليوم،  يقولون  كما  العقدّية  املسائل  بعض  في  أخطؤوا  ممن 
نَّة واجلماعة، ألن العبرة مبا يغلب على اإلنسان من فكر  عن كونهما من أهل السُّ
صحيح أو عمل صالح، متى يكون املسلم صاحلًا؟ هل يشترط كي يكون صاحلًا 

أن ال يقع منه أي ذنب أو معصية؟

اجلواب: ال، بل من طبيعة اإلنسان أن يقع منه الذنب واملعصية مرارًا وتكرارًا، 
فمتى يكون العبد صاحلًا؟ إذا غلب خيره شره وصالحه ضالله، وهكذا كذلك 
متامًا يقال في املسائل العلمية، سواء كانت هذه املسائل العلمية مسائل عقدية أو 
فقهية، فإذا كان هذا العالِم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي، وأما أنه له 
زلة أو زالت في الفقه أو في العقيدة فهذا ال يخرجه عّما غلب عليه من العقيدة 
الصحيحة.. فابن حجر مع ما ذكرت مما له من تلك الزالت فال يعني ذلك أنه 
ال ينبغي أن نستفيد من كتابه وأن ال نترحم عليه وأن ال نحشره في زمرة علماء 

نَّة«))). املسلمني املتمسكني بالكتاب والسُّ

سلسلة الهدى والنور/ ٧)٧ الوجه الثاني.  (((
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5- تبديع كل من أثنى على من بّدعوه:

ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم إن كل من أثنى أو مدح من 
بّدعوه فهو مبتدع.

واملبتدع عند اجلامية هو كل من ال يوافقهم على منهجهم القائم على الطعن 
في العلماء والدعاة، وكل من ال يقول بقولهم فيما يسمونه »اجلرح والتعديل«، 

وكل من ينتمي حلزب أو جماعة.

فكل من ميدح أو يثني على من بّدعه اجلامية فهو مبتدع !!
فكل من يثنى على الشيخ أبي إسحاق احلويني فهو مبتدع ألنهم يبّدعونه.

وكل من يثني على الشيخ محمد حسان فهو مبتدع، ألنهم يبّدعونه.
وكل من يثني على الشيخ سعيد بن مسفر فهو مبتدع، ألنهم يبّدعونه.

وكل من يثني على الشيخ ناصر العمر فهو مبتدع، ألنهم يبّدعونه.
وكل من يثني على الشيخ أحمد القطان فهو مبتدع، ألنهم يبّدعونه.
وكل من يثني على الشيخ نبيل العوضي فهو مبتدع، ألنهم يبّدعونه.

وكل من يثني على الشيخ عدنان العرعور فهو مبتدع، ألنهم يبّدعونه.
وكل من يثني على الشيخ عبداملجيد الزنداني فهو مبتدع، ألنهم يبّدعونه.

والقائمة طويلة، فكل من يثني على مبتدع، ُيلحق به.

القاعدة، قاعدة فاسدة وباطلة وغير صحيحة، وذلك من  وال شك أن هذه 
عدة وجوه:

الوجه األول: أن هذه القاعدة ال دليل عليها ال من كتاب الله وال من سّنة 
نبيه |.
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الوجه الثاني: أن هذه القاعدة لم يقل بها أحٌد من أئمة الدين من سلف األمة.

يثنون  كانوا  أنهم  نَّة،  السُّ أهل  أئمة  من  كثير  عند  الثابت  أن  الثالث:  الوجه 
على بعض أهل البدع )))، وعلى جهودهم في خدمة الدين وامللة، ويثنون على 
بّدعهم  من  والتنبيه  التحذير  مع  البدعة،  من  عليه  ما هم  مع  وكتبهم،  مؤلفاتهم 
ثنائهم  بسبب  العلم  أهل  من  أحٌد  يبّدعهم  لم  هذا  ومع  وزالتهم،  وأخطائهم 

ومدحهم ألهل البدع.)))

نَّة واجلماعة،  السُّ أهل  لبعض علماء ودعاة  اجلامية  تبديع  إن  الرابع:  الوجه 
ال يلزم منه قول جميع أهل العلم بقولهم، فليس قولهم بإجماع ال يجوز ألحد 

مخالفته.

ابن عثيمني والشيخ  باز والشيخ  الوجه اخلامس: كان الشيخ عبدالعزيز بن 
الذين  والدعاة  العلماء  من  كثير  على  ُيثنون   - جميعًا  الله  رحمهم   - األلباني 
والشيخ  العودة،  سلمان  والشيخ  العمر،  ناصر  الشيخ  مثل  اجلامية،  يبّدعونهم 
عائض القرني، والشيخ سعيد بن مسفر، فهل يتجرأ اجلامية على تبديعهم ألنهم 

يثنون على املبتدعة.

الوجه السادس: ليس معنى الثناء على عالِم أو داعية معنّي وقع في البدعة 

فلم  املكّفرة  البدع  أصحاب  أما  املكّفرة،  غير  البدع  أصحاب  بعض  على  ثناؤهم  هو  املقصود   (((
يكونوا يثنون عليهم أبدًا، بل يذمونهم، ويبينون فساد عقائدهم.

مثال ذلك ثناء شيخ اإلسالم ابن تيمية على عبدالرحمن األصم والذي كان من رؤوس املعتزلة   (((
حيث قال عنه: »وعبدالرحمن األصم، وإن كان معتزليًا فإنه من فضالء الناس وعلمائهم..، 
وهو من أذكياء الناس وأحّدهم أذهانًا«، وثناء اإلمام أحمد على إسحاق بن أبي إسرائيل وكان 
أبيه في  بن حنبل عن  بن أحمد  فقد روى عبدالله  الله ويقف،  القرآن كالم  يقول  أي  واقفيًا، 

العلل أنه قال: »كّيس صاحب حديث«.
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أني أوافقه على بدعته، أو على كل ما يقوله أو يفعله أو يكتبه، بل ما من عالِم وال 
داعية إال وله أخطاء وزالت وهفوات.

الثناء على شخص معنّي  أن  الله عليه -  األلباني - رحمة  الشيخ  بنّي  وقد 
ليس معناه أني أوافقه على كل ما يقول.

الله - من أحد األشخاص حول رأيه في مدح  الشيخ - رحمه  فلما سئل 
سلمان العودة، ألبي األعلى املودودي؟

فقال الشيخ: أمدح كالمه، أم مدح صاحب الكالم؟

فقال السائل: بل مدح صاحب الكالم.

فقال الشيخ: فإذا مدح صاحب الكالم، قد أمدحه أنا، فهل معنى ذلك، أني 
أصّوب كل ما قال!!

فقال السائل: ال، ال يعني هذا.

فقال الشيخ: إذًا أنت ماذا تعني بهذا السؤال.

تكلموا  املشايخ  لبعض  البعض في بعض األشرطة  بلغنا من  السائل:  فقال 
أنهم ذهبوا إليه )يعني سلمان( وقالوا له إن فالنًا اللي هو املودودي فيه كذا وكذا 
فقال: والله لو سئلت يوم القيامة سأقول: إمام محق، فنحن اختلط علينا األمر 

وقلنا نسأل فيه الشيخ.

فقال الشيخ األلباني:

شوف يا أخي.. أنا بنصحك أنت والشباب اآلخرين الذين يقفون في خط 
بعضًا،  بعضكم  نقد  في  أوقاتكم  تضيعوا  أال  أعلم  والله  لنا  يبدو  فيما  منحرف 
وتقولوا: فالن قال كذا وفالن قال كذا وفالن قال كذا، ألنه: أواًل: هذا ليس من 
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العلم في شيء، وثانيًا هذا األسلوب يوغر الصدور ويحقق األحقاد والبغضاء في 
القلوب، إمنا عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف: هل هذا الكالم في مدح 
زيد من الناس ألن له أخطاء كثيرة هو مثاًل يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، 
أنا أنصح بأن ال تتعمقوا هذه  وبالتالي هل هو مبتدع؟ ما لنا ولهذه التعمقات، 
التعمقات؛ ألن احلقيقة نحن نشكو اآلن هذه الفرقة التي طرأت على املنتسبني 
نَّة أو كما نقول نحن للدعوة السلفية، هذه الفرقة والله أعلم  لدعوة الكتاب والسُّ
السبب األكبر فيها هو حظ النفس األمارة بالسوء وليس هو اخلالف في بعض 

اآلراء الفكرية.. هذه نصيحتي.

)ثم تكلم متدخل بكالم جيد حول إضاعة الوقت في الطعن في العلماء، 
وفي آخر حديثه طلب من الشيخ التوجيه(.

فقال األلباني:

أنا كثيرًا ما ُأسأل: شو رأيك في فالن؟ فأفهم أنه متحّيز له أو عليه، وقد 
يكون الذي َعْم ُيسَأل عنه من إخواننا، وقد يكون من إخواننا القدامى اللي يقال 
ك بزيد وبكر وعمرو؟ استقم كما  أنه انحرف، أنا بنصح السائل: يا أخي، شو بِدَّ
أمرت، تعّلم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح، واملخطئ من 
املصيب إلى آخره، ثم ال حتقد على أخيك املسلم ملجرد أنه – يعني – ما بقول 
اثنتني، ثالثة،  أنه انحرف، لكن هو انحرف في مسألة،  أخطأ بل بقول ملجرد 
يتقبلون  من  احلديث  أئمة  في  جند  فنحن  فيها،  انحرف  ما  األخرى  واملسائل 
حديثه ويقولون عنه في ترجمته: »إنه مرجئ« و»إنه خارجي« و»إنه ناصبي« 

و... و... إلخ.

وال  به،  يتمسكون  ميزان  عندهم  في  لكن  وض��الالت  عيوب  كلها  هذه 
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يرجحون كفة سيئة على احلسنات، أو سيئتني أو ثالث على جملة حسنات، ومن 
أعظمها شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله))).

6- تبديع كل من جالس من بّدعوه:
ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم إن كل من جالس من بّدعوه 
فهو مبتدع، وُيلحق بهم، وذلك ألن جلوسه عندهم، وحضوره لديهم، ومصاحبته 

لهم، دليل قطعي الداللة على أنه يوافقهم في منهجهم وعقيدتهم وبدعهم. 
املبارك: »من خفيت علينا  ويستدلون بصحة قولهم هذا، بقول عبدالله بن 

بدعته، لم تخف علينا ألفته«))).
وبقول األوزاعي:

»من ستر عنا بدعته، لم تخف علينا ألفته«)٣).
وبقول أبي داود:

نَّة مع رجل من أهل البدع  »قلت ألحمد بن حنبل أرى رجاًل من أهل السُّ
أترك كالمه، قال ال، حتى تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كالمه 

وإال فأحلقه به«))).
على  والتدليس  التلبيس  فيهم  األصل  اجلامية  إن  التوفيق:  وبالله  فأقول 
عبدالله  بقول  استداللهم  ألن  وذلك  واآلث��ار،  بالنصوص  والتالعب  املسلمني 
ابن املبارك واألوزاعي واإلمام أحمد، بتبديع كل من جالس املبتدعة فيه تلبيس 

وتدليس على املسلمني، وهي كما قيل كلمُة حٍق ُأريد بها باطل.

في اليوتيوب بعنوان: »رأي األلباني في املودودي«.  (((
اإلبانة الصغرى ص�١5٦.  (((

نفس املصدر.  (٣(
طبقات احلنابلة ))/١٦0).  (((
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اخلوارج  من  املبتدعة،  جالس  من  أن  نَّة  السُّ أهل  بني  خالف  ال  أنه  وذلك 
فهو  والرافضة واملعتزلة، وناصرهم وآزرهم وكّثر سوادهم،  والقدرية  واملرجئة 

يلحق بهم، وهذا هو الذي يقصده ابن املبارك واألوزاعي واإلمام أحمد.

نَّة واجلماعة،  وأما أن تؤخذ هذه العبارات وتنزل على علماء ودعاة أهل السُّ
من  كل  وصف  بل  باملبتدعة،  وصفهم  ويتم  عنها،  والذابني  نَّة  بالسُّ املتمسكني 
جالسهم أيضًا باالبتداع، فهذا من التلبيس والتدليس على املسلمني، وهذا ما لم 

يقل به أحد من أهل العلم.

فاجلامية يستدلون بهذه العبارات للتنفير من احلضور لدى العلماء والدعاة 
وسبهم  والدعاة  العلماء  في  الطعن  على  القائم  منهجهم  في  يخالفونهم  الذين 
في  هو  الذي  والتعديل«  و»اجلرح  السلفية«  عن  »الدفاع  مسمى  حتت  وشتمهم 

أصله غيبة ومنيمة كما قال الشيخ صالح الفوزان.

7- تبديع كل من يقرأ أو يستشهد بكتب من بّدعوهم:

ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بتبديع كل من يقرأ كتب من 
بّدعوهم أو يستشهد بها في محاضراته ودروسه.

اجلامية  عند  قطعي  دليل  بكالمهم،  واالستشهاد  البدع،  أهل  كتب  فقراءة 
البدع  أهل  عالمات  أبرز  من  وهي  وبدعهم،  وعقيدتهم  ملنهجهم  موافقته  على 
عند اجلامية، لذلك تراهم يبّدعون كل من يقرأ كتب أهل البدع، أو يستشهد بها.

فتراهم يبّدعون كل من يقرأ أو يستشهد بكتب ابن حجر، والنووي، وابن 
وسيد  امل��ودودي،  األعلى  وأبي  والدارقطني،  والبيهقي،  اجلوزي،  وابن  حزم، 
سفراحلوالي،  والشيخ  عبداخلالق،  عبدالرحمن  والشيخ  البنا،  وحسن  قطب، 

والشيخ ناصر العمر، بدعوى أنهم مبتدعه.
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وهذا بال شك كالم غير صحيح، فبداية نحن نخالفهم في تبديعهم لهؤالء 
العلماء والدعاة، بل نقول: هم بشر يصيبون ويخطئون،ومن أصاب فله أجران، 
ومن أخطأ فله أجر، ثم إن قراءه كتب املبتدعة أو االستشهاد بكتبهم وأقوالهم ال 

يصلح أن يكون دلياًل على االبتداع أو البدعة.

فما زال أهل العلم يستشهدون بكتب وأقوال ألهل البدع، ولم يبدع بعضهم 
مثاًل روى في  فالبخاري  كتبهم،  يروون عنهم في  أهل احلديث  بل كان  بعضًا، 

صحيحه عن رجال وصفوا ببدعة اخلوارج واإلرجاء وغير ذلك.

ثم إن قراءة كتب أهل البدع أو االستشهاد بأقوالهم، ليس بدليل على املوافقة 
لهم في منهجهم أو عقيدتهم، فاحلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أولى بها، 
وكما قال اإلمام مالك: »كل يؤخذ من قوله ويرد إال النبي |، وما منا إال راٌد 

ومردوٌد عليه«.

8- تبديع كل من يستمع ألشرطة من بّدعوهم:

ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بتبديع كل من يستمع ألشرطة 
من بّدعوهم، وذلك ألنه دليل على موافقته لهم.

في  عليهم  الله  فتح  الذين  املؤّثرين  والدعاة  العلماء  ألشرطة  يستمع  فمن 
الوعظ والرقائق، كالشيخ سعيد بن مسفر، والشيخ عائض القرني، والشيخ نبيل 
العوضي، والشيخ محمد حسان، فهو مبتدع، وذلك ألن هؤالء الدعاة مبتدعة 
ومن يستمع لهم فهو مبتدع، ألن سماعه لهم دليل قطعي عندهم على موافقته 
ملنهجهم املنحرف فيلحق بهم. وهذا من الغلو والهوس والتوسع والتساهل في 

التبديع، فال حول وال قوة إال بالله.
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9- تبديع كل من انتسب جلمعية إحياء التراث السلفية: 

ومن معالم وسمات اجلامية أيضًا، تبديع كل من انتسب إلى جمعية إحياء 
التراث السلفّية في الكويت من العلماء والدعاة:

قال الشيخ ربيع املدخلي:

»جمعية إحياء التراث عليها مآخذ كثيرة، والتعاون معها تعاون ضد املنهج 
السلفي، فعليها أن تتوب الى الله تعالى، وتلتزم املنهج السلفي، فإحياء التراث 
ليست صادقة في التزامها في املنهج السلفي، فهي ال حتمل املنهج السلفي بجدّية 

ونقاء«. 

العالم  في  تسعى  فهي  التراث  إحياء  جمعية  من  »أحّذركم  أيضًا:  وقال 
تتعاونوا  فال  السلف  كتب  بتوزيع  يستترون  وهم  ومتزيقهم،  السلفيني  لتفريق 

معهم«.))) 

وقال الشيخ محمد العنجري:

جمعية  فقال:  املدخلي  هادي  بن  ربيع  الشيخ  عند  رمضان  في  »كنت 
إحياء التراث أخطر على السلفية من اليهود والنصارى، ألنهم يلّبسون احلق 
أما  والدين،  املّلة  خالف  على  بأنه  معروف  والنصراني  اليهودي  بالباطل، 
عبدالرحمن  مدرسة  معاني  إلى  نَّة  السُّ معاني  يغّير  فهو  التراثي  الرجل  هذا 

عبداخلالق«.)))

موقع النهج الواضح، قسم التحذير من  جمعية إحياء التراث، تسجيل صوتي.     (((
موقع النهج الواضح، قسم التحذير من  جمعية إحياء التراث، تسجيل صوتي.     (((
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وقال الشيخ مقبل الوادعي:

أهل  فّرقوا  وهم  حزبّية،  طاغوتّية  جمعية  الكويتية  التراث  إحياء  »جمعية 
حزبيون،  وهم  الكويت،  وفي  اإلم��ارات  وفي  السودان  وفي  اليمن  في  نَّة  السُّ

فإياكم وإياكم أن يخدعوكم بأموالهم«. 

التراث،  إماتة  تسّمى جمعية  أن  ينبغي  التراث   إحياء  أيضًا: »جمعية  وقال 
فهي يهمها جمع املال ثم جتميع الناس معهم، والدعوة للدميوقراطية...«.)))

وقال الشيخ عبيد اجلابري:

»جمعية إحياء التراث قام الدليل لدينا على أنها جمعية ضاّلة مضّلة بشهادة 
مندكار،  إسماعيل  ابن   فالح  الشيخ  ومنهم  الكويت،  أهل  من  العدول  النقلة 
والشيخ حمد بن إبراهيم العثمان، والشيخ محمد بن عثمان العنجري، والشيخ 
الثقات، ومن أهم  العلم  أحمد بن حسني السبيعي، وشهادة آخرين من طالب 
مخالفاتهم أنهم مرتع للمبتدعة وأهل التكفير واإلخوان املسلمني، ومرتع لكل 

ناعق فهي جماعة منحرفة....«.

أنه  به  الله  أدين  وال��ذي  ضاللها،  بّينا  التراث  إحياء  »جمعية  أيضًا:  وقال 
السلفية من  الدعوة  لديها، فهي أخطر على  الدراسة  التعاون معها وال  اليجوز 

اإلخوانّية والتكفيرّية والتبليغّية...« ))).

وقال الشيخ أحمد بازمول:

حرب  هي  حقيقتها  وفي  العلم،  ونشر  نَّة  السُّ تّدعي  التراث  إحياء  »جمعية 

موقع النهج الواضح، قسم التحذير من  جمعية إحياء التراث، تسجيل صوتي.     (((
موقع النهج الواضح، قسم التحذير من  جمعية إحياء التراث، تسجيل صوتي.     (((
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والضالالت،  البدع  وتنشر  السلفيني،  على  وحرب  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  على 
فال ينبغي املشاركة واخلوض معها، وكل من شارك معها أو أثنى عليها اليخلو 
من حالني: إما معذور فينبه، وإما يعرف ما تقوم به من ضالالت فهذا يلحق))) 

بهم وال كرامة«))). 

التراث السلفية في الكويت، وهي  هذا رأي كبار اجلامية في جمعية إحياء 
نَّة وتدعو للبدعة.  أنها جمعية ضاّلة مضّلة،  طاغوتّية حزبّية تكفيرّية،  حتارب السُّ

في  وفجور  جتنٍّ  وفيه  صحيح،  وغير  باطل  كالم  والري��ب  شك  بال  وهذا 
اخلصومة، فجمعية إحياء التراث جمعية إسالمية سنّية سلفّية، شهد لها كبار أهل 
عن  والُبعد  والوسطّية،  نَّة  للسُّ والدعوة  العقيدة،  وصفاء  املنهج،  بسالمة  العلم 

التكفير والغلو. 

قال الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز في رسالة كتبها بتاريخ 4/28/ 1416هـ:

الشيخ  املكّرم فضيلة  األخ  إلى حضرة  باز  بن  بن عبدالله  »من عبدالعزيز 
طارق بن سامي العيسى، رئيس جمعية إحياء التراث، وفقه الله ملا فيه رضاه، 
ونصر به دينه، آمني، سالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فأرجو أنكم 
من  املزيد  ولكم  لنا  سبحانه  الله  نسأل  معكم،  العاملني  وجميع  وعافية  بخير 
اجلمعية  منهج  ُعرض عليَّ  أنه  أفيدكم  ثم  والعمل،  النية،  التوفيق، مع صالح 
مالحظات  سوى  مناسبًا،  جيدًا  منهجًا  وألفيته  كله،  فقرأته  والتوجيه،  للدعوة 
يسيرة كتبُت عليها بعض التعديل، راجيًا تأملها وإكمال الالزم، وإن ُأشكل منها 
فال مانع من مكاتبتي في ذلك للتعاون على البر والتقوى، وفقنا الله جميعًا ملا 

أي يلحق بهم في التبديع.    (((
موقع النهج الواضح، قسم التحذير من  جمعية إحياء التراث، تسجيل صوتي.     (((



359اجلامية في امليزان

فيه رضاه، وجعلنا وإياكم من الُهداة املهتدين، ولقد سّرني كثيرًا ما أخبرني به 
فضيلة الشيخ عبدالله من أعمال اجلمعية، فأسأل الله لنا ولكم ولها املزيد من 
كل خير، والتوفيق لكل ما فيه رضاه وصالح عباده، إنه جواد كرمي، والسالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته«.)))

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمي في جمعية إحياء التراث:

القبول، وأن يجزي  الله تعالى  »سّرني كثيرًا ما رأيت وما سمعت، وأسال 
القائمني عليها خيرًا«.)))

وقال  الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان:

»فقد اطلعت على نسخة من منهج جمعية إحياء التراث اإلسالمي للدعوة 
نَّة وما حتتاجه األمة،   والتوجيه، فوجدته منهجًا صحيحًا يتماشى مع الكتاب والسُّ

فجزى الله القائمني على هذه اجلمعية خير جزاء وأمّدهم بنصره وتوفيقه«)٣).

وقال الشيخ  صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ:

»فلقد سررت أميا سرور بزيارة جمعية إحياء التراث اإلسالمي في الكويت 
اطلعت  فلما  وأعمالها،  جهودها  بعض  على  وأطلع  أسمع  وكنت  الليلة،  هذه 
عن كثب صغر اخُلبُر اخلبر. تشّرفت بزيارة مقر جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
وبارك  لهم،  الله  فشكر  عليها،  القائمني  األع��زاء  اإلخوة  مبجموعة  واجتمعت 

فيهم، وجعل عملهم خالصًا لوجهه الكرمي«))). 

موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز .  (((
موقع جمعية إحياء التراث.   (((
موقع جمعية إحياء التراث.  (٣(
موقع جمعية إحياء التراث.   (((
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هذا هو رأي كبار أهل العلم في جمعية إحياء التراث، فكيف بعد هذا كله 
تتهم اجلامية اجلمعية بأنها ضاّلة مضّلة، وأنها تدعو للتكفير والبدعة، وأن املنتسبني 

لها على ضالل، وأنهم تكفيريون ومبتدعون. 

ة احملمدّية: نَّ 10- تبديع كل من انتسب جلمعية أنصار السُّ

انتسب إلى جمعية أنصار  تبديع كل من  ومن معالم وسمات اجلامية أيضًا 
نَّة احملمدّية السلفّية في مصر والسودان من العلماء والدعاة: السُّ

قال الشيخ مقبل الوادعي:
نَّة أصبحوا دعاة بدعة، ودعاة مادة«.))) »جماعة أنصار السُّ

والشباب  نَّة،  السُّ أهل  حتارب  أصبحت  نَّة  السُّ أنصار  »جماعة  أيضًا:  وقال 
املتمسك بدينه نافر منهم غاية النفور، ونحن ننصحهم بالُبعد عن جماعة أنصار 

نَّة...«.))) السُّ

وقال ربيع املدخلي:

لكم  أقولها  السماء  ورب  السرورية،  تديرها  اآلن  نَّة  السُّ أنصار  »جماعة 
صريحة«.)٣)

وقال الشيخ محمد رسالن:

نَّة حزبيون، وأكثرهم قطبيون وإخوانيون«))). »جماعة أنصار السُّ

املخرج من الفتنة.    (((
املخرج من الفتنة.   (((

من شريط من هم املرجئة.   (٣(
نَّة«.  في اليوتيوب بعنوان: »رأي محمد رسالن في أنصار السُّ   (((
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وقال الشيخ محمد املدخلي:

نَّة لم يبق لهم سوى االسم، وهم مع احلزبيني واإلخوانيني«.))) »جمعية أنصار السُّ

وقال يحيى احلجوري:

نَّة،  نَّة، فوالله ما نصروا السُّ نَّة هي جماعة التخذيل عن السُّ »جماعة أنصار السُّ
وهم يعتبرون من اإلخوان املسلمني، وأنصار للبدعة...«.)))

نَّة احملمدّية السلفّية في  هذا هو رأي كبار اجلامية في جماعة أنصار السُّ
نَّة، وأنهم دعاة بدعة وضالل،  مصر والسودان، وهي أنها جماعة حتارب السُّ
نَّة جماعة  وهذا - بال شك - كالم غير صحيح وباطل، فجماعة أنصار السُّ
والبدع  الشرك  وحتارب  السلفّية،  والعقيدة  نَّة  والسُّ للتوحيد  تدعو  سلفّية، 
كبار  هيئة  عليهم  أثنى  وقد  والتكفير،  الغلو  أيضًا  وحت��ارب  واخلرافات، 
باز عندما سئلت عنها وهذا  العلماء برئاسة  الشيخ العالمة عبدالعزيز بن 

نص الفتوى. 

نفسها  السلفّية  اجلماعة  وبي  السودان  في  عندنا  يدور  الشيخ  سماحة  س: 
جدل ولغط حول بعض النقاط، فالرجاء من سماحتكم توضيحها لنا زادنا الله 

وإياكم علًما وفقًها في دينه؟

بعض  خرج  لديكم،  معروفة  جماعة  احملمدّية  نَّة  السُّ أنصار  جماعة 
بأنها )جماعة من  يهاجمونها ويصفونها  اإلخوة عن خط اجلماعة وصاروا 
بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم من أجابهم قذفوه في النار( هكذا وصف 

نَّة«.  في اليوتيوب بعنوان: »رأي محمد املدخلي في أنصار السُّ   (((
الثوابت املنهجية ص٣٤.    (((
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هؤالء اإلخوة هدانا الله وإياهم طريقه املستقيم، هذه اجلماعة بهذه الصفة، 
ابتعادهم  الفتنة(. وأسباب  اليمان )حديث  ابن  اعتماًدا على حديث حذيفة 
نَّة  السُّ بأنصار  السودان  في  السلفية  اجلماعة  تسمية  اآلت��ي:  في  تتلخص 
األحزاب  من  كغيرها  حزب  نَّة  السُّ أنصار  جماعة  بدعة.  يعتبرونه  احملمدية 

واجلماعات الضالة.

سماحة الشيخ هذا املوضوع أحدث انشقاًقا في صفوف الدعوة السلفّية قد 
عاق ويعوق مسيرة الدعوة إلى التوحيد؟

السودان جماعة إسالمية  نَّة احملمدّية في مصر ثم  السُّ جماعة أنصار  ج: 
سنّية سلفّية، تدعو إلى الله على منهاج النبّوة في التوحيد، والتعّبد والسلوك، 
نَّة، هذا ما هو معروف عندها - ولله  وتعتقد الوالء والبراء على الكتاب والسُّ
احلمد - فهي متّثل جماعة املسلمني احلّقة في وسط هذه املجتمعات التي تعج 
الله بهم خلًقا كثيًرا من العلماء وطلبة العلم  بأنواع الفرق والنحل، وقد نفع 
لتتميز  صار  إمنا  احملمدّية(  نَّة  السُّ أنصار  )جماعة  االسم  وهذا  الناس،  وعامة 
به أمام اجلماعات والفرق التي داخلتها البدع واألهواء املضّلة، وعقد الوالء 
الله  نَّة واحلب في  والسُّ الكتاب  ليس على هذا االسم، وإمنا هو على  والبراء 

والبغض في الله.

ولهذا فال يجوز تفّرقهم، وال تفريق كلمتهم، ومن سعى في هذا أو رماهم 
بالتحزب املقيت فقد اعتدى عليهم وظلم نفسه، وهذا من الفتون في صدع الصف 
وتفريق جماعة املسلمني التي تترسم هدي النبي |، ونوصيكم وأنفسنا بتقوى 
الله في السر والعلن، وعدم االلتفات إلى من يريد تفريق الكلمة، واحلرص على 
التزود من العلم النافع ونشره بني الناس، وبخاصة توحيد الله سبحانه وتعالى 



363اجلامية في امليزان

في عبادته وفي أسمائه وصفاته، والتحذير من الشرك والطرق املضلة. ثبتنا الله 
وإياكم على اإلسالم.)))

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

عضوعضوعضو

عبد العزيز آل الشيخ  صالح الفوزانبكر أبو زيد

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز حي سئل عنهم:

نَّة احملمدّية في السودان معروفة لدي من دهر طويل،  »جماعة أنصار السُّ
أعلمه  فيما  السيرة،  مشكورة  العمل،  مشكورة  وهي  السنني،  عشرات  ومن 
خير،  كل  من  ويؤيدها  مثوبتها  يضاعف  أن  الله  ونسأل  عندي،  ثبت  وفيما 
وأن ينتفع بجهودها املسلمون في السودان وغيره، وهي من نعم الله العظيمة 
ومن رحمة الله بالسودان، أن يوجد فيها من ينتصب للدعوة الى الله، ويلتزم 
على  ويصبر  ذلك،  إلى  ويدعو  ذلك،  في  بنفسه  ويجاهد  الشريعة،  بأحكام 
األذى في ذلك، فهذا من نعم الله العظيمة، وأنا بنفسي أهنئ الشعب السوداني 
بهذه اجلماعة، وأسأل الله أن ينفعهم بها، وأن يعني اجلماعة على أداء واجبها، 

ويجعلنا وإياهم هداة مهتدين. 

»فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء« ))/١)٣).    (((
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نَّة في مصر  نَّة في السودان وجماعة أنصار السُّ والشك أن جماعة أنصار السُّ
العقيدة السلفّية،  الناس إلى اخلير وإلى  لهما آثار عظيمة في اخلير، وفي توجيه 
عظيمة  آثار  ولها  ونافعة،  ومفيدة  طيبة  جماعة  اجلماعة  هذه  أن  عندي  فالشك 
في توجيه العامة إلى اخلير، وحتذير الناس من الشرك بالله، ودعوتهم إلى توحيد 
نَّة  واحلذر من البدعة، نسأل الله أن يزيدهم من التوفيق والهداية،  الله واتباع السُّ
ورئيسهم صاحب الفضيلة الشيخ محمد هاشم الهدية معروف عندي باالستقامة 
مصطفى  والشيخ  أبوزيد  الشيخ  وهكذا  الطيبة،  والعقيدة  احلميدة  والصفات 
ناجي، وغيرهم من أعيان اجلماعة معروفون بحمد الله باخلير واالستقامة نسأل 

الله أن يزيدهم من كل خير«.)))
))- تبديع كل من انتسب جلماعة اإلخوان املسلمني:

اإلخوان  جلماعة  انتسب  من  كل  تبديع  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالم  ومن 
املسلمي:

قال ربيع املدخلي:
»اإلخوان املسلمون أخطر الفرق على اإلسالم، وهم أضر على اإلسالم من 

الكفار الواضحني..«.
وقال أيضًا: » اإلخوان يلبسون لباس اإلسالم، وهم أشد على السلفيني من 

اليهود والنصارى...«.)))
املبتدعة  الضاّلة  الفرق  من  والتبليغ  »اإلخوان  اجلابري:  عبيد  الشيخ  وقال 

املضّلة فال يجوز الدخول معهم حتى لو في بناء مسجد...«.)٣)

نَّة«.  في اليوتيوب بعنوان: »كالم الشيخ ابن باز في جماعة أنصار السُّ   (((
موقع النهج الواضح، قسم التحذير من اإلخوان املسلمني.    (((

موقع النهج الواضح، قسم التحذير من اإلخوان املسلمني   (٣(
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وقال الشيخ محمد هادي املدخلي:

من  ليسوا  وهم  إرهابية  خارجّية  بدعّية  جماعة  املسلمني  اإلخوان  »جماعة 
نَّة، أقول ذلك بكل اطمئنان«.))) نَّة،  بل من أعداء السُّ أهل السُّ

وقال الشيخ محمد سعيد رسالن محّرضًا على اإلخوان املسلمي :

وال  تخاطبوهم،  وال  قاطعوهم،  عليهم،  دّل��وا  سبيل،  بكل  »حاربوهم 
السالم،  منهم  أحد  على  والتلقوا  منهم،  والتشتروا  لهم  والتبيعوا  تساكنوهم، 

وال تردوا على أحد منهم سالمه، هذا هو حكم الله فيهم..«.)))

وقال الدكتور محمود الرضواني:

»املسيحي أقرب لنا من اإلخواني..«)٣). 

هذا هو رأي كبار اجلامية في جماعة اإلخوان املسلمني، وهو أنهم جماعة 
خارجّية بدعّية ضاّلة منحرفة، وهذا بالشك قول غير صحيح وباطل، فجماعة 
وإن  اجلملة،  في  نَّة  السُّ أهل  لواء  حتت  منضوية  سنّية  جماعة  املسلمني  اإلخوان 
باحلكمة  املناصحة  هو  فالواجب  أفرادها،  بعض  من  األخطاء  بعض  وجدت 
واملوعظة احلسنة، وهذا هو ما كان يقوله العالمة عبدالعزيز بن باز عندما ُيسأل 

عن جماعة اإلخوان املسلمني .  

نَّة كالهما من الدعاة إلى الله،  حيث قال: »اإلخوان املسلمون وأنصار السُّ
نَّة فيما نعلم أنشط منهم في إيضاح  وكالهما نرجو لهما اخلير، ولكن أنصار السُّ

موقع النهج الواضح، قسم التحذير من اإلخوان املسلمني   (((
في اليوتيوب بعنوان: »محمد رسالن يحّذر من اإلخوان املسلمني«.   (((
في اليوتيوب بعنوان: »الرضواني املسيحي أقرب لنا من اإلخواني«.   (٣(
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معروفني  فكانوا  األمر،  بهذا  عناية  منهم  وأكثر  الشرك،  حقيقة  وبيان  التوحيد، 
الشرك، والتعّلق  التوحيد، والتحذير من  ببيان  بالعناية  السودان  في مصر، وفي 

باألموات، واالستغاثة بأهل القبور.

وبيان  التوحيد  بيان  في  واضح  نشاط  لهم  فليس  املسلمون  اإلخ��وان  وأما 
يكفي  ال  وهذا  اإلسالم،  إلى  عامة  دعوتهم  وإمنا  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  عقيدة 
نشاطهم  يكون  أن  الدعاة  من  املسلمني، وعلى غيرهم  اإلخوان  بل يجب على 
تفصيليًا وعلمهم بالعقيدة الصحيحة، وأن يوضحوها للناس حتى يخرج مدعو 
العقيدة الصحيحة؛ ألنه قد يّدعي اإلسالم، وقد  الكفر إلى  اإلسالم من عقيدة 
يتكلم به، ويصلي مع الناس وهو مع ذلك يعبد األموات، ويستغيث بالبدوي، أو 
باحلسني، أو بالشيخ عبد القادر، أو بفالن وفالن، ويسألهم املدد والغوث إذا مر 
بقبورهم، وهذا كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك، وقد يكون عندهم طريقة من طرق 
نَّة في هذا الباب أنشط  الصوفية خبيثة، فالواجب البيان واإليضاح، فأنصار السُّ

وأكمل في الدعوة وأقوى في هذا األمر.

العامة،  اإلسالمية  الدعوة  في  نشاطهم  على  مُيدحون  املسلمون  واإلخوان 
ويرجى لهم املزيد من التوفيق، لكن يؤخذ عليهم فيما بلغني، وفيما أعلم عدم 
يتعاطاها بعض  التي  بالبدع  يتعلق  بالعقيدة، وفيما  يتعلق  فيما  بالتفصيل  العناية 
الناس، فالواجب عليهم أن يغّيروا من سيرتهم، وأن يجتهدوا في إيضاح العقيدة 
دعوة  على  وينبهوا  له،  واإلخ��الص  الله  توحيد  إلى  يقبلوا  وأن  الصحيحة، 
األموات، واالستغاثة بهم أنها شرك وكفر، وأن يوضحوا أيضًا الطرق الصوفية 

اخلبيثة املنكرة التي في بالدهم«.)))

نَّة«.  موقع الشيخ ابن باز، فتوى صوتية »حكم جماعة اإلخوان املسلمني وأنصار السُّ   (((
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وهذا هو رأي هيئة كبار العلماء أيضًا وهذا نص الفتوى:

السؤال: في العالم اإلسالمي اليوم عدة فرق وطرق - الصوفية مثاًل - وهناك 
كتاب  تطبق  التي  اجلماعة  هي  فما  السّنيون  املسلمي،  واإلخوان  التبليغ  جماعة 

وسنة رسوله؟ 

اجلواب: احلمد لله والصالة والسالم على رسوله وعلى آله وصحبه... وبعد:

نَّة وهم  أقرب اجلماعات اإلسالمية إلى احلق وأحرصها على تطبيقه أهل السُّ
فرقة  فكل  وباجلملة  املسلمني،  اإلخوان  ثم  نَّة  السُّ أنصار  احلديث وجماعة  أهل 
الصواب  فيما عندها من  بالتعاون معها  فعليك  فيها خطأ وصواب،  من هؤالء 

واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء من التناصح والتعاون على البر والتقوى. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

عضو: عبدالله بن غديان  عضو: عبدالله بن قعود   

عضو: عبد الرزاق عفيفي 

الرئيس العام: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز)))

من  أخت  يد  على  العربية  تعلم  حكم  عن  الفوزان  صالح  الشيخ  وسئل 
اإلخوان املسلمي؟

فقال: »ال بأس بذلك، فيجوز تعلم العربية على يد مسلم من املسلمني وعلى يد 
غير املسلم أيضًا، واإلخوان املسلمني من املسلمني، ومن أهل السنة واجلماعة، وعندهم 

فتاوى اللجنة الدائمة ))/٣٨)).  (((
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مخالفات، لكن مخالفاتهم ال تخرجهم من أهل السنة واجلماعة فال ينبغي الغلو في 
ذلك في هذه األمور وإخراجهم من أهل السنة واجلماعة والعقيدة الصحيحة«.)))

12- تبديع كل من انتسب جلماعة التبليغ:

ومن معالم وسمات اجلامية أيضًا، تبديع كل من انتسب جلماعة التبليغ، أو 
حضر لديهم، أو خرج معهم:

قال الشيخ ربيع املدخلي:

»جماعة التبليغ أهل ضالل وأهل بدع واليجوز اجللوس معهم، وهم ضد 
نَّة، فهم من أشر أهل البدع والضالل..«.))) أهل التوحيد وأهل السُّ

وقال الشيخ يحيى احلجوري:

والسبعني  االثنني  من  وهي  للحق  املخالفة  اجلماعات  من  التبليغ  »جماعة 
فرقة الباطلة...«.)٣)

وقال الشيخ عبدالله البخاري:

نَّة...«.))).  »جماعة التبليغ جماعة ضاّلة خارجة عن السُّ

نَّة، وهذا في احلقيقة  فجماعة التبليغ عند اجلامية جماعة ضالة خارجة عن السُّ
��يِّ�ة، وهناك من العلماء من  نِّ قول غير صحيح، فجماعة التبليغ من اجلماعات السُّ
ذّمها  وعارضها بإطالق، ومنهم من مدحها وأّيدها بإطالق، واحملققون من أهل 

في يوتيوب بعنوان: “الشيخ صالح الفوزان .. اإلخوان املسلمني من أهل السنة”..  (((
في اليوتيوب بعنوان: »حتذير ربيع املدخلي من جماعة التبليغ«.   (((

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير يحيى احلجوري من جماعة التبليغ«.   (٣(
في اليوتيوب بعنوان: »حتذير عبدالله البخاري من جماعة التبليغ«.   (((
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العلم سلكوا معها  سبيل اإلنصاف، فقبلوا منها ما وافق الدليل، ورّدوا عليها ما 
لم يكن كذلك. ومن هؤالء احملققني الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز والشيخ 

العالمة محمد بن صالح العثيمني.

موقف الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - من جماعة التبليغ: 

لقد صدع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بكلمة احلق في 
شأن جماعة التبليغ ولم تأخذه في الله لومة الئم، وكتب عدة فتاوى، وأجاب 
عن عشرات األسئلة، وكتب عدة رسائل، وروجع في هذا األمر مرات ومرات، 
وهو ال يتزحزح عن موقفه، وال ينثني عنه.. معلنًا أن ذلك دين يدين الله به، وُسنَّة 
يتبع بها سلفه وأستاذه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وأنه مستوثق من 
التعاون معهم في اخلير، وينصح  هذه اجلماعة، وعليم مبا هم عليه، وأنه يشرع 

نَّة..  لهم فيما عندهم من مخالفة السُّ

وهذه مناذج من أقوال الشيخ وفتاويه ورسائله ودفاعه عن جماعة التبليغ:

فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن رأيه في جماعة التبليغ وهل تراجع 
عن موقفه في تأييدهم؟

اجلواب:  »أخبركم أنني ال زلت على رأيي في اجلماعة املذكورة فيما كتبته 
الكثيرة، وما كتبه سلفي شيخنا الشيخ محمد  عنهم قدميًا وحديثًا من الكتابات 
من  غيرنا  كتبه  وما   - ضريحه  ونور  روحه  الله  قدس   - الشيخ  آل  إبراهيم  ابن 
العلماء وأّيده جاللة امللك عبدالعزيز - رحم�ه الله - وجاللة امللك فهد - وفقه 
الله - فيما كتبه إلّي ألنهم قد نفع الله بهم جمعًا غفيرًا، فالواجب شكرهم على 
عملهم، وتشجيعهم وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم، وذلك من باب التعاون 
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على البر والتقوى والتناصح بني املسلمني، إال أني أنصحهم وجميع املسلمني ال 
سيما الشباب، أن ال يسافر منهم إلى بالد الكفار إال أهل العلم والبصيرة ملا في 
ذلك من اخلطر العظيم على كل من ليس له علم بالشريعة اإلسالمية والعقيدة 
ا ما  أمَّ |، ودرج عليها سلف األمة،  الله بها نبيه محمدًا  الصحيحة التي بعث 
إني  بل  علي  كذب  فهو  فيهم  رأيي  عن  الرجوع  من  عني  لهم  املعارضون  نسبه 

نصحتهم ووبختهم على عملهم. وقلت لهم فيما قلت متمثاًل بقول الشاعر: 

من ألبيكمو  ــا  أب ال  عليهم  ــوا  ــّل سدواأق الــذي  املكان  ســدوا  أو  اللوم 

وحّرضتهم على كثرة االجتماع بهم، واخلروج معهم، وأوضحت لهم ما فيه 
من الفوائد، وطلبت منهم أن يتهموا الرأي، وينظروا في العواقب، وبّينت لهم ما 
في شقاقهم وخالفهم من الشر العظيم، وسوء العواقب في الدنيا واآلخرة وأن 
ذلك من الشيطان.. أعاذنا الله منه ليصرف الناس عن الدعوة إلى الله، ويشغلهم 
عنها بفساد ذات البني، وكثرة القيل والقال.. هذا ما أدين الله به وأعتقده، وأسأل 
الثبات عليه، والباطل باطاًل وميّن علينا اجتنابه،  الله أن يرينا احلق حقًا ومينحنا 
وسلم  الله  وصلى  عليه،  والقادر  ذلك  ولي  إنه  فنضل  علينا  ملتبسًا  يجعله  وال 
على عبده ورسوله الذي ُبعث رحمة للعاملني، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بتاريخ  )فتوى  وبركاته«  الله  ورحمة  عليكم  السالم  الدين..  يوم  إلى  بإحسان 

٧)/)/١٤0٧ه�( 

السؤال:

اجلماعات  عن  8/)/1407هــــ  اجلمعة  ليلة  نــدوة  في  ســؤال  إليكم  ــه  ُوِجّ
معهم  اخلــروج  ترون  السائل:هل  لكم  وقال  التبليغ،  جماعة  ومنها  اإلسالمية 
وقلتم  ذلك،  وأسباب  وقادح  مادح  بي  فيهم  الناس  انقسام  فذكرمت  وتأييدهم؟ 



371اجلامية في امليزان

إنهم يخرجون من دهر طويل إلى البلدان الكافرة وغير الكافرة يدعون إلى الله، 
التمسك  إلى  ويدعونهم  اآلخــرة،  في  ويرّغبونهم  الدنيا،  في  الناس  وُيزّهدون 
باإلسالم، ويحّذرونهم من الكفر بالله، ولهم نشاط ملموس، فمن خرج معهم من 
أهل العلم والبصيرة ليشّجعهم ويعّلمهم ويعينهم على نشر التوحيد واإلخالص 
وترك البدع فقد أحسن، ومن خرج وهو جاهل فهو على خطر، فإذا خرج معهم 
أنهم ال مينعون وال  الناس، فنصيحتي  نفعهم ونفع  صاحب علم وسّنٍة وتوحيد 
يشاركهم  وأن  يجهلون،  قد  ما  ويعلمون  ويشجعون  ُيساعدون  ولكن  يهجرون 
نَّة، وينفع الله بهم  أهل العلم والبصيرة حتى تكثر فيهم الدعوة السلفّية وعلم السُّ

أكثر، فإنهم اآلن نشيطون ومن يقوم مقامهم ؟

الدعاة إلى الله قليلون بالنسبة إلى كثرة أهل البدع والشر، فينبغي تشجيعهم 
… انتهى ملخص جوابكم

سماحتكم  ذكره  ما  تخالف  الدائمة  اللجنة  من  فتوى  صدر  أنه  بلغني  وقد 
رأيكم  للسامعي  ُتوضحوا  أن  فأرجو  والبلبلة،  احليرة  في  الناس  أوقع  مما  أعاله 
الله وال  إلى  الدعوة  به، مما يشجع على  الله  األخير فيهم وما تعتقدون وتدينون 
يهدمها، وأملنا أن ال تأخذكم في الله لومة الئم الزالت آراؤكم سديدة ، السائل: 

مسترشد.

اجلواب:

اجلماعات التي تدعو إلى الله كثيرة ومتنوعة، وقد سبق السؤال من بعض 
اإلخوان عن جماعة التبليغ، وهي جماعة من الهند والباكستان وغيرها يتجّولون 
في بلدان الدنيا في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا وفي كل مكان، ولهم نشاط 
الله عز  ُيبلغون اإلسالم ويبلغون دعوة  التبليغ  البالغ، ولهذا سموا جماعة  في 
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وجل، والناس فيهم بني قادح ومادح كما تقدم، فمنهم من جهل أمرهم فذّمهم، 
ومنهم من عرف أمرهم ومدحهم وأثنى، ومنهم من توّسط في ذلك، والذي قلنا 
فيهم أقدم هو الذي نقوله اآلن: ليسوا بكاملني، عندهم نقص، وعندهم غلط، 
األخيرون  هؤالء  لكن  البدع،  وبعض  األغالط  بعض  القدامى  رؤسائهم  وعند 
في األغلب ليس عندهم شيء من ذلك، إن كان فعند رؤسائهم األقدمني، لكن 
في  وترغيبهم  اإلسالم  إلى  الناس  توجيه  ينشدون  اآلن  يتجّولون  الذين  هؤالء 
اآلخرة وتزهيدهم في الدنيا، وتشجيعهم على طاعة الله ورسوله، وقد تأثر بهم 
قد  أخيارًا  ُعبادًا  ذلك  بعد  فيرجعون  والُعصاة،  الُفساق  يصحبهم  الغفير،  اجلم 

تأثروا بهذه الدعوة

هذا هو الذي علمنا منهم، وقد صحبهم جمٌّ غفير من إخواننا وعرفوا ذلك، 
فإذا  اخلير،  يريدون  ُجهال  وفيهم  سبق،  كما  واجلهل  النقص  بعض  وعندهم 
صحبهم أهل العلم والبصيرة وأهل العقائد الطيبة نّبهوهم على بعض األغالط، 
وساعدوهم على اخلير، وصارت الدعوة أكثر نفعًا وأكمل بالغًا، أما ما صدر من 
اللجنة الدائمة لدينا في الرئاسة منذ سنني فقد خفي عليهم بعض أمورهم، فصدر 
في الفتوى شيء غير مناسب، وليس العمل عليها، بل العمل على ما ذكرناه آنفًا، 
وإن الواجب على أهل العلم هو التعاون معهم على البر والتقوى وإصالح ما قد 
يغلطون فيه وهكذا غيرهم مثل جماعة اإلخوان املسلمني، واجلماعة اإلسالمية 
البر  التعاون على  والواجب  نقص،  والهند وغيرهم، كلهم عنده  الباكستان  في 
أن  العلم  أهل  والنقص يجب على  املسلمني،  ينفع  ما  والتعاون على  والتقوى، 
يتعاونوا على إزالته والتنبيه عليه، حتى تكون الدعوة من اإلخوان جميعًا متقاربة 
ومتعاونة ومتساندة، حتى ينفع الله بهم اجلميع، فإذا اضطربت واختلفت أوجبت 
لديه علم وغيرة إسالمية من  فالواجب على كل من  والبلبلة  التنفير والشكوك 
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أهل العلم أن يساعد في اخلير، وأن ينبه على اخلطأ من جماعة التبليغ، ومن غير 
جماعة التبليغ، هذا هو الذي نعتقده في هذا كله في جميع اجلماعات، ما كان 
عندها من خطأ ُنبهت عليه وُبنّي لها خطؤها، وما كان من صواب ُشِكرْت عليه 
وُشّجعت على التزامه ونشره بني الناس، حتى تستقيم الدعوة إلى الله من جميع 
اجلماعات اإلسالمية، ونسأل الله التوفيق وصالح النية والعمل، إنه ولي ذلك 

والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 5)/1407/4هـ

خطاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه 
الله - إلى أحد املشايخ يوضح فيه الشيخ احلق في مكتوبه الذي أرسله 

إليه ينتقد فيه جماعة التبليغ: 

التاريخ )١٤0٦/0٨/١ه�

الشيخ  فضيلة  املكرم  األخ  حضرة  إلى  باز،  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  من 
رب  يرضي  ملا  صدره  وشرح  الدين  في  البصيرة  الله  منحه   ................./

العاملي... آمي.

سالم الله عليكم ورحمته وبركاته.. أما بعد:

من  تضمنه  ما  وفهمت  ٦)/١٤0٦/0٧ه����،  امل��ؤرخ  كتابك  وصلني  فقد 
شيخنا  قبلي  كتبه  وما   ، بشأنهم  كتبُت  ملا  واستنكارك  التبليغ  جماعة  من  النيل 
السعودية - قدس  الديار  الشيخ مفتي  آل  إبراهيم  بن  الشيخ / محمد  العالمة 
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الله روحه  ونور ضريحه - من الثناء عليهم، ولقد ساءني كثيرًا تنقصك وحطك 
من قدره بقولك: »ابن إبراهيم«، وأن األشخاص الذين أشرت إليهم يخالفونهم 

في الرأي فيهم.

ولقد عجبت مما ذكرت فأين يقع علم هؤالء ورأيهم من علم شيخنا وبصيرته 
من  بصيرة  على  الله  بحمد  ونحن  وحكمته،  وتأنيه  اطالعه  وسعة  نظره  وُبعد 
ديننا ونوازن بني املصالح واملضار ونرّجح ما تطمئن إليه قلوبنا، وقد تأكدنا من 
أخبارهم ما يطمئننا إلى الوقوف بجانبهم مع مناصحتهم فيما يحصل من بعضهم 

من النقص الذي هو من لوازم البشر كلهم إال من شاء الله.

خالطوهم  إليهم  أشرت  الذين  العلم  وطلبة  املشايخ  من  إخواننا  أن  ولو 
وشاركوهم في الدعوة إلى الله ووّجهوهم وكّملوا ما يحصل منهم من النقص 
لإلسالم  عظيم  ونفع  كثير  خير  بذلك  حلصل  فيه،  يخطئون  فيما  وأرشدوهم 

واملسلمني. 

كبير  غلط  فهذا  مخالطتهم  من  والتحذير  عنهم  والتخّلي  منهم  النفرة  أما 
وضره أكبر من نفعه.

إليه  أحب  هو  ملا  صدرك  يشرح  أن  ربك  إلى  واضرع  أخي  يا  الرأي  فاتهم 
واألنفع لعباده وأن يهديك ملا اختلف فيها من احلق بإذنه.

باتباعه، والباطل باطاًل،  الله أن يرينا وإياكم احلق حقًا، وميّن علينا  وأسأل 
وميّن علينا باجتنابه، وال يجعله ملتبسًا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
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وهذه كذلك موعظة بليغة من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وّجهها ألحد 
طلبة العلم الذي سعى بكل قوته أن يستصدر فتوى من الشيخ عبدالعزيز بن باز 
بتبديع جماعة التبليغ، وقطع نشاطهم وإغالق مساجد الله في وجوههم..  علمًا 
أن هذا الطالب كان عاماًل معهم ملدة ثماني سنوات، ودافع عنهم يوم كان معهم 
بكل ما أوتي من قوة، وكتب للشيخ ابن باز الرسائل الكثيرة في تزكيتهم، وحث 
الشيخ على تأييدهــم، ثم بعد أن انقلب عليهم أراد من الشيخ عبدالعزيز بن باز 

أن يفتي بتبديعهم ومنعهم فكتب له الشيخ موعظته البليغة هذه قائاًل: 

»سالم عليكم ورحمة الله وبركاته..أما بعد،، 

املؤرخ )١٤0٨/٣/٣ه�( ومشفوعاته: كتابك لفضيلة  فقد وصلني كتابك 
بهما  أرفقت  وما  املالحي،  يوسف  الشيخ  وفضيلة  اجلزائري،  بكر  أبي  الشيخ 
واطلعت عليها كلها، وال أكتمك سرًا إذا قلت إني لم أرحت لها، ولم ينشرح لها 
صدري، ألن هذه الطريقة التي سلكت ال تفيد الدعوة شيئًا ألنها تهدم وال تبني، 
وتفسد وال تصلح، وضرها أقرب من نفعها، ولم يعد ضررها إال على الدعوة 
التوحيد  على  نشأوا  العلم،  وطلبة  املشايخ  خيرة  من  الله  في  إخوانك  وعلى 
بصيرة  استغلها من ال  وتعليمًا ودعوة وإرشادًا، وقد  الصحيحة علمًا  والعقيدة 
له في مناصبتهم العداء، وتكفير بعضهم لهم، واستباحة بعضهم لدمائهم والعياذ 
عندهم،  أمرهم  وتهويل  عليهم،  املسؤولني  واستعداء  بهم،  الوشاية  مع  بالله 
منه حتى  برءاء  بهم مما هم  التهم  بالعظائم، وإلصاق  وتخويفهم منهم، ورميهم 

حصل على الدعوة والدعاة من الضرر ما الله به عليم. 

أما ما أقمتم الدنيا وأقعدمتوها من أجلهم فينطبق عليكم قول الشاعر: 
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ليوهنها يـــومـــًا  صــخــرة  الوعلونـــاطـــح  قــرنــه  وأوهـــى  يضرها  فلم 

لكونهم مبنأى عنكم، في بالدهم سائرين في دعوتهم في حماية من دولتهم 
يحضر  احلكومة  رئيس  أن  لنا  كتاباتك  بعض  في  ذكرت  ألنك  لهم،  الحترامها 
اجتماعاتهم، ويشجعهم كما ذَكَر لنا هذه األيام بعض أبنائنا املتخرجني من كلية 
مركزهم  أن  طويلة  سنني  الدعوة  في  شاركهم  ممن  اإلسالمية  باجلامعة  الشريعة 
وجماعات  الله،  سبيل  في  تخرج  وجماعات  ساعة،   (٤ مفتوح  راولبندي  في 
ترجع فما دام األمر هكذا فلن تخضعهم كتاباتك، وكتابات أمثالك املشتملة على 
الفظاظة والغلظة، والسب والشتم، بل إن هذه الكتابات ستكون سببًا في نفرتهم 
من احلق، وبعدهم عنه لقول الله سبحانه لنبيه محمد | الذي أدبه ربه فأحسن 
}فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من  تأديبه: 
حولك{.. وقول النبي |: »إن الله رفيق يحب الرفق في األمر كله، وإن الرفق 
على  يعطي  الله  وإن  شانه،  إال  شيء  من  ينزع  وال  زانــه،  إال  شيء  في  يكون  ال 
الرفق ما ال يعطي على العنف، وال على ما سواه« والله سبحانه وتعالى نهى عن 
سب الكفار إذا كان يفضي إلى سب الله، فكيف بسب املسلم�ني إذا كان يفضي 
إلى تنفيرهم من احلق وُبعدهم عنه، وعن الداعني إليه، فالواجب أن تسعوا في 
اإلصالح ال في اإلفساد، وأن تخالطوهم وتنبهوهم على ما قد يقع من بعضه�م 
من اخلطأ بالرفق واللني، ال بالعنف والقسوة.. أما تشديدك في إنكار البيعة على 
التوبة فقد اقترحت على قادتهم ملا اجتمعت بهم في موسم احلج املاضي مبكة، 
بيعه  بدل  عهد  يكون  أن  الفائدة  فيه  نرجو  ما  التفاهم  من  وبينهم  بيني  وحصل 
فقبلوا ذلك، ولعلهم تعّلقوا مبا قّرره شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله - في 

جزء )٨)( من صفحة )١)( من الفتاوى من عدم إنكار ذلك. 
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إبقائهم أحد الدعاة في املسجد للدعاء  النكير عليهم في  وكذلك تشديدك 
لهم ولعل قصدهم االقتداء بالنبي | حني بقي في العريش يوم بدر مع الصديق 
يناشد ربه النصر حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده الصديق، وقال يا رسول الله 
بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، وال يوجب هذا العمل هذا 
الله وإياك، وقد متنيت أنك قبلت نصيحتي املتكررة لك،  الفظيع هدانا  التشنيع 
املرفق بعضها، مع بعض صور مما  وما أشرت به عليك سابقًا والحقًا في كتبي 
صدر منك في املوضوع ألني كتبتها عن بصيرة وتأنٍّ ونظر في العواقب، وموازنة 
بني جلب املصالح، ودفع املضار، وخبرة تامة بهم لتكرر اجتماعي بهم في مكة 
واملدينة والرياض، مع ما استفدته من ثقات املشايخ الذين سافروا إليهم وحضروا 
اجتماعاتهم واطلعوا عليها عن كثب وأعجبوا بها، وكنت نصحتك مبا نصحت 
له محمود استنبولي، ملا تهجم عليهم على غير بصيرة، كحال أكثر من شن عليهم 
الغارة في هذا الوقت بدافع اجلهل والهوى، نعوذ بالله من ذلك، وقد قلت في 
رسالتك املذكورة حملمود: )وصلتني رسالة منك حول جماعة التبليغ ويؤسفني 
أن ينه�ج أحد الدعاة إلى الله هذا املنهج املخالف لشرع الله في سب أقرانه في 
الله في  بتنفيذ مخططات أعداء  الله وشتمهم وتضليلهم واتهامهم  إلى  الدعوة 
الكيد لإلسالم واملسلمني، كل ما في األم�ر أن جماعة التبليغ نهجت في الدعوة 
إلى الله منهجًا أخطأت - فيما نرى - في بعض جوانب منه، ونرى من الواجب 
منهجهم  في  مبا  االعتراف  الواجب  من  نرى  كما  اخلطأ،  هذا  على  ننبههم  أن 
القسوة، والدعاء  اللني بدل  ليتعلم منهم  من صواب، وليت أخي يخرج معهم 
للمسلمني بدل الدعاء عليهم، واجلدل بالتي هي أحسن بدل اجلهر بالسوء، وكلنا 
د نفسه، وتصحيح منهجه، والرجوع إلى الله، وإلى سنة رسوله في  محتاج لتفقُّ

طاعة الله والدعوة إليه(. 
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انتهى كتابك بحروفه، وقد كتبته بعد اختالفك معهم في الرأي، ولكن الله 
املذكورة مع شكرنا لك  لله على ذلك، وإليك رسالتك  باحلق، فاحلمد  أنطقك 

عليها برفقه. 

ورمبا اغتر بكتاباتك القاسية - ثقة بك - من لم يخالطهم في عمره، ولم 
وزرك،  عليك  فيكون  كالمك  من  إال  شيئًا  عنهم  يعرف  ولم  معهم،  يخرج 
بني واعلم  يا  الرأي  فاتهم  القيامة.  يوم  إلى  مبا كتبت  انخدع  أوزار من  ومثل 
أن الله عند لسان كل قائل، وقلبه، وأن الله سيحاسب اإلنسان عما يلفظ به 
أو يعمله، واجلأ إلى ربك، واضرع إليه أن ال يجعلك سببًا في الصد عن سبيله 
وأذية املسلمني، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك ملا هو األحب إليه من 
نفع لعباده وأن يختم لي ولك باخلامتة احلسنة إنه جواد كرمي، والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته«.

إلى  ب��از  ب��ن  عبدالله  ب��ن  عبدالعزيز  الشيخ  سماحة  م��ن  خطاب 
عبدالعزيز بن يوسف بهزاد التاريخ  1408/02/25 ه�

 / الشيخ  فضيلة  املكّرم  األخ  حضرة  إلى  باز  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  من 
أينما  مباركًا  وجعله  واإلميان،  العلم  من  الله  زاده  بهزاد،  يوسف  بن  عبدالعزيز 

كان... آمي.

سالم الله عليكم ورحمته وبركاته.. أما بعد:

))/)١٤0٧/0ه��� وصلكم الله بحبل الهدى  فقد وصلني كتابك املؤرخ 
والتوفيق، وأحطت علمًا مبا تضمنه من األخبار السارة عن خروجكم أنتم والوالد 
اإلسالمية  اجلامعة  من  خرجتم  منذ  وأنكم  الدعوة،  جماعة  مع  محمود  واألخ 
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باملدينة عام ١٣9٣ه� وأنتم تخرجون معهم في كل إجازة، وتتجولون في أنحاء 
واإلمارات  وأمريكا  وسيالن  والبرازيل  ولندن  والهند  الباكستان  في  العالم: 
وغيرها. وأن جماعة من اإلخوان ذهبوا إلى الصني مدة أربعني يومًا، وجماعة 
أخرى ذهبت إلى روسيا مدة أربعة أشهر، وأن مركز الدعوة في »رايوند« مفتوح 
ذلك  في  متحملني  تأتي،  وجماعات  تخرج  وجماعات  ساعة،  وعشرين  أربع 
املشاق، محتسبني األجر على الله ، وأن الله قد نفع بذلك وحصل به خير كثير، 

وأن هذا كله بتوفيق الله ثم بالتعاون بني اجلميع. 

ولقد سرني كثيرًا ما ذكرمت، وحمدت الله على ذلك، وأسأل الله للجميع 
الله على  إلى  الداعني  املهتدين،  الهداة  التوفيق والسداد، وأن نكون جميعًا من 

بصيرة.

في  باالستمرار  محمود  واألخ  الوالد  و  أنت  أوصيك  املناسبة  بهذه  وإني 
جتتهدوا  وأن  الفرصة،  لكم  سنحت  كلما  الله  إلى  للدعوة  اجلماعة  مع  اخلروج 
في إرشاد من تخرجون إليهم إلى العقيدة الصحيحة، وتوصوا إخوانكم الدعاة 
العلم على اخلروج معهم، ومشاركتهم في  بذلك، وأن حتّرضوا إخوانكم طلبة 
أعمالهم ونشاطهم، وتنبيههم على ما قد يقع من بعضهم من اخلطأ بالرفق واللني 
كما هي طريقة الرسل - عليهم الصالة والسالم - وأتباعهم، جعلنا الله وإياكم 

ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

في  الكتابات  من  أخيرًا  صدر  مبا  بتزويدكم  رغبتكم  من  إليه  أشرمت  ما  أما 
كتبها  رسالة  ومنه  طلبتم،  مما  جملة  برفقته  فإليكم  املذكورة،  اجلماعة  موضوع 
املالحي،  الشيخ يوسف  كتبها فضيلة  اجلزائري، ورسالة  بكر  أبو  الشيخ  فضيلة 

ذكرا فيها ما للجماعة وما عليها. 
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محمود  واألخ  للوالد  السالم  إبالغ  وأرجو  اجلميع،  ينفع  أن  الله  ونسأل 
وخواص املشايخ واإلخوان كما هو لكم من املشايخ واإلخوان.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الرئيس العام
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

وسئل سماحته - رحمه الله - عن جماعة التبليغ وهل طريقتهم صحيحة 
وهل هناك مانع من مشاركتهم فيما يقومون به من الدعوه واخلروج معهم، الرقم 

55))/خ التاريخ 1399/9/5 هـ.

من عبدالعزيز بن باز، إلى حضرة األخ املكرم عوض بن عوض القحطاني، 
زاده الله من العلم واإلميان، وجعله مباركًا أينما كان آمني.

سالم عليكم ورحمه الله وبركاته 

وما تضمنه  فيه،  ما شرحتم  الكرمي، وفهمت  كتابك  فقد وصلني  بعد:  أما 
مانع من  التبليغ، وهل طريقتهم صحيحة؟ وهل هناك  السؤال عن جماعة  من 

مشاركتهم فيما يقومون به من الدعوه واخلروج معهم...إلى آخره؟ 

قد اختلف الناس فيما ينقلون عنهم، فمن مادح وقادح، ولكننا  واجلواب: 
حتققنا عنهم من كثير من إخواننا الثقات من أهل جند وغيرهم الذين صحبوهم 
الهند والباكستان، فلم يذكروا شيئًا يخل  إليهم في  في رحالت كثيرة وسافروا 

بالشرع املطّهر، أو مينع من اخلروج معهم ومشاركتهم في الدعوه.

وقد رأينا كثيرًا ممن صحبهم وخرج معهم قد تأثر بهم، وحسنت حاله كثيرًا 
في دينه وأخالقه ورغبته في اآلخره. فعلى هذا ال أرى مانعًا من اخلروج معهم 
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ومشاركتهم في الدعوه إلى الله، بل ينبغي ألهل العلم والبصيره والعقيده الطيبة 
في  ملا  نقص،  من  بعضهم  من  يقع  قد  ما  يكملوا  وأن  ذلك،  في  يشاركوهم  أن 
سيرتهم وأعمالهم من التأثير العجيب على من صحبهم من املعروفني باالنحراف 
أو الفسق. وإليكم برفقه صورة من كتاب كتبه شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ - رحمه الله - يثني عليهم فيه ويشّجع على مساعدتهم في الدعوة، 
وعدم منعهم، وذكر فيه أن مهمتهم العظة في املساجد، واإلرشاد واحلث على 
التوحيد، وحسن املعتقد، واحلث على العمل بالكتاب والسنة، مع التحذير من 

البدع واخلرافات إلى آخر ما ذكر في كتابه املشفوع بهذا. 

وأسأل الله أن يوفق اجلميع ملا يرضيه، وأن ينفع بهم وبأمثالهم املسلمني، إنه 
سميع قريب. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته... 

الرئيس العام إلدارات البحوث العلميه واإلفتاء والدعوة واالرشاد ( انتهى 
كالمه - رحمه الله

موقف العالمة فضيلة الشيخ/  محمد بن صالح العثيمني - رحمه 
طلبة  خ��روج  على  واحل��ث  عليهم،  وثناؤه  التبليغ،   جماعة  من   - الله 

العلم معهم، وجواز خروج العاّمة معهم:

السؤال:  فضيلة الشيخ، املسألة وما فيها جماعة الدعوة الذين يخرجون ثالثة 
أيام هم جماعة التبليغ والدعوة، املهم يا شيخ أنا بدأت االلتزام قريبًا، ومضطرب 
تتبع  في هذا األمر، فيه بعض الشباب من اإلخوان في عفيف يقول: ال متِش ال 
اجلماعة هذه، ما أدري، وفيه بعض العلماء في املدينة ال أذكر اسم هذا العالم قال: 

نصحني باخلروج معها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
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اجلواب: الغالب أن كل املسائل يكون الناس فيها طرفني ووسطًا، من الناس 
من يثني على هؤالء كثيرًا وينصح باخلروج معهم، ومنهم من يحّذر منهم كما 
دعوة  وفيهم  فيهم خير  اجلماعة  أّن  أرى  وأنا  متوسط  ومنهم  األسد،  من  يحذر 
ولهم تأثير لم ينله أحد من الدعاة، تأثيرهم واضح كم من فاسق هداه الله؟ وكم 
الكثيرين،  إيثار، ليس هو يوجد في  من كافر آمن؟ ثم طبائعهم تواضع، خلق، 
ومن يقول إنهم ليس عندهم علم حديث أو سلف أو ما أشبه ذلك، هم أهل خير 
والشك، لكني أرى أن الذين يوجدون في اململكة ال يذهبون إلى باكستان وغيرها 
أولئك وال ندري عن مناهجهم،  البالد األخرى، ألننا ال ندري عن عقائد  من 
فيه  منهج ال غبار عليه، وليس  اململكة  الذي عليه أصحابنا هنا في  املنهج  لكن 
شيء، وأما تقيد الدعوة بثالثة أيام أو أربعة أيام أو شهرين أو أربعة أشهر أو ستة 
أو سنتني فهذه ما لها وجه، ولكنهم هم يرون أن هذا من باب التنظيم، وأنه إذا 
الدنيا،  الثالثة، استقام وعزف عن  األيام  بهذه  أنه مقيد  أيام وعرف  خرج ثالثة 
فهذه مسألة تنظيمية ما هي بشرع، ما هي عبادة، فأرى بارك الله فيك إن كان لك 
اجتاه لطلب العلم أفضل لك، ألن طلب العلم فيه خير، والناس اآلن محتاجون 
العلم  العلم، وإن كان ما عندك قدرة على طلب  لعلماء أهل سنة راسخني في 
وخرجت معهم ألجل أن تصّفي نفسك، فهذا ال بأس به، وفيه كثيرون هداهم 

الله عز وجل على أيديهم.)))

ألهل  العلم  طلبة  معاملة  في  الصحيح  التوجيه  عن   - الله  رحمه   - وسئل 
املعاصي واختالفهم في ذلك،  فأجاب ثم أثنى على جماعة التبليغ قائاًل:

الدعوة  أهل  أنفسهم  يسّمون  الذين  الدعوة  أهل  جماعة  تأثير  أشد  )وما 

)))  فتاوى الباب املفتوح: »حكم جماعة التبلبغ« اللقاء العاشر.
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والتبليغ كم من فاسق اهتدى فأطاع، وكم من كافر اهتدى فأسلم على أيديهم 
ألنهم وسعوا الناس بحسن األخالق، فلذلك نحن نسأل الله أن يجعل إخواننا 
الذين أعطاهم الله من العلم أن يطعمهم من أخالق هؤالء حتى ينفعوا الناس 
أكثر، وإن كان يؤخذ على جماعة التبليغ ما يؤخذ لكنهم في ُحسن اخللق والتأثير 

بسبب أخالقهم ال أحد ينكر فضلهم. 

وقد رأيت كتابًا للشيخ عبدالعزيز بن باز - حفظه الله - وّجهه إلى شخص 
كتب إليه ينتقد هؤالء اجلماعه فقال في جملة رده:)))

من ألبيكمو  أبــا  ال  عليهم  سدواأقــلــوا  الــذي  املكان  ســدوا  أو  اللوم 

13- تبديع كل من انتسب حلزب أو جماعة أو جمعية:

االنتساب  جــواز  بعدم  قولهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالم  أبــرز  ومــن 
لألحزاب واجلماعات، ومن انتسب حلزب أو جماعة فهو مبتدع، وذلك ألنهم 

يرون أن العمل اجلماعي بدعة العصر.

وهذا بال شك قول غير صحيح وباطل، فالعمل اجلماعي من وسائل الدعوة 
احلديثة، والوسائل لها أحكام املقاصد، ثم إن العمل اجلماعي في أمور الدعوة 
إلى الله تعالى أنفع وأفضل من العمل الفردي، بل إن حال املسلمني في بعض 
بلدانهم اليوم في ظل األنظمة والقوانني املخالفة لشريعة الله، والتي ُتقر الفساد 
واالنحالل واالنحراف العقائدي واألخالقي، يستدعي تضافر اجلهود اخلّيرة من 
الدعاة املصلحني السائرين على منهج كتاب رب العاملني، وسنة سيد املرسلني، 
واملستضيئني بفهم السلف الصاحلني، وذلك للوقوف صفًا واحدًا متماسكًا في 

من كتاب / العلم ص ) ١0٤( ط ))( دار الثريا )١٤١٧ه�(.   (((
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وجه هذا السيل اجلارف من االنحراف العقائدي والفكري والفساد األخالقي، 
وهذا ما ال تقدر عليه الدعوة الفردية املتفرقة.

 وأن ينأى العمل اجلماعي عن التحزب املقيت الذي كان سببًا في تفّرق 
من  به  يحتذى  منوذجًا  السلفي  اجلماعي  العمل  يكون  أن  يجب  بل  األم��ة، 
احلق،  واملنهاج  الصحيحة،  العقيدة  لغير  التحّزب  وترك  والوضوح  الظهور 
نَّة، على فهم سلف األمة الصحابة، ومن  والذي يكون بالتمسك بالكتاب والسُّ

سار على دربهم.

بحجة  الدعوي  والتنظيم  اجلماعي  العمل  بحرمه  القائلني  اجلامية  إن  ثم 
منظم  عمل  فلديهم  لفتواهم،  مخالفة  جاءت  أعمالهم  للحزبية،  يدعو  أنه 
الفكري  والتواصل  الكتب،  وطبع  الربيعية،  واملخيمات  الثقافية،  كاألسابيع 
والتنظيمي بينهم في بقاع مختلفة، وبني قياداتهم في »املدينة« وغير ذلك مما ال 

سبيل إلى إنكاره.

جواز  على  تنص  التي  املعاصرين  العلماء  فتاوى  من  مجموعة  وهذه 
العمل اجلماعي:

)- الشيخ العالمة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز:

للجماعات  االنتماء  عن حكم  اإِلســالم  شباب  من  كثير  يتساءل  السؤال: 
اإِلسالمية، وااللتزام مبنهج جماعة معينة دون سواها؟

وجل،  عز  الله  قال  باحلق،  يلتزم  أن  إِنسان  كل  على  الواجب  اجلــواب: 
وقال رسوله |، وأال يلتزم مبنهج أي جماعة ال إِخوان مسلمني وال أنصار 
نَّة وساعدهم  سنة وال غيرهم، ولكن يلتزم باحلق، وإِذا انتسب إلى أنصار السُّ
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وال  غلو  دون  من  احلق  على  املسلمني ووافقهم  إلى اإِلخوان  أو  احلق،  في 
يلزم قولهم وال يحيد عنه فهذا ال يجوز، وعليه أن  أن  أما  تفريط فال بأس، 
يدور مع احلق حيث دار، إِن كان احلق مع اإِلخوان املسلمني أخذ به، وإِن كان 
يعني  احلق،  مع  يدور  به،  أخذ  غيرهم  مع  كان  وإِن  به،  نَّة أخذ  السُّ مع أنصار 
اجلماعات األخرى في احلق، ولكن ال يلتزم مبذهب معني ال يحيد عنه ولو 
كان باطاًل، ولو كان غلًطا، فهذا منكر، وهذا ال يجوز، ولكن مع اجلماعة في 

كل حق، وليس معهم فيما أخطأوا فيه«.)))

في  باعتزالها  األمــر  ورد  التي  الــِفــَرق  إِن  يقول  من  الساحة  في  الــســؤال: 
حديث حذيفة هي اجلماعات اإلسالمية؛ كالسلفيي؛ واإلخوان والتبليغيي، فما 

قول سماحتكم في ذلك؟

اجلواب: »النبي | قال حلذيفة ملا قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، 
قال  نعم،   :| النبي  قال  شر؟  من  اخلير  هذا  بعد  فهل  اخلير،  بهذا  الله  فجاءنا 
حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ 
قال: قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، فقال حذيفة: 
يا رسول الله، فهل بعد هذا اخلير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إِليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا، 
ويتكلمون بألسنتنا، يعني: من العرب. قلت: يا رسول الله، فما تأمرنا عند ذلك؟ 
تلزم جماعة املسلمي وإِمامهم، قلت: فإِن لم يكن لهم جماعة وال إِمام؟  قال: 
يدركك  حتى  شجرة  أصل  على  تعض  أن  ولو  كلها،  الفرق  تلك  فاعتزل  قال: 

املوت وأنت على ذلك« رواه البخاري ومسلم.

»مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبدالعزيز بن باز« )٣٧/٨)).  (((
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جماعة  ل��زوم  املسلم:  على  الواجب  أن  لنا،  يبّي  العظيم  احلديث  هذا 
املسلمني، والتعاون معهم في أي مكان، سواء كانت جماعة وجدت في اجلزيرة 
العربية، أو في مصر، أو في الشام، أو في العراق، أو في أمريكا، أو في أوروبا، 

أو في أي مكان.

فمتى وجد املسلم جماعة تدعو إلى احلق ساعدهم وصار معهم، وأعانهم 
يلزم  فإِنه  بالكلية،  لم يجد جماعة  فإِذا  والبصيرة،  وثبّتهم على احلق  وشجعهم 
الله عنه -  احلق: وهو اجلماعة، ولو كان واحًدا، كما قال ابن مسعود - رضي 

لعمرو بن ميمون: »اجلماعة ما وافق احلق، وإِن كنت وحدك«.

فإِذا وجد مركًزا إِسالمّيًا يدعو إلى احلق، أو  فعلى املسلم أن يطلب احلق، 
الله وسنة رسوله، وإلى  إلى كتاب  إلى احلق أي:  جماعة في أي مكان يدعون 
العقيدة الطيبة - في أوربا، أو في أفريقيا، أو في أي مكان، فليكن معهم يطلب 

احلق ويلتمس احلق ويصبر عليه ويكون مع أهله.

هذا هو الواجب على املسلم، فإِذا لم يجد من يدعو إلى احلق ال دولة وال 
جماعة لزم احلق وحده واستقام عليه، فهو اجلماعة حينئذ كما قال ابن مسعود  - 

رضي الله عنه - لعمرو بن ميمون.

وفي زمننا هذا - واحلمد لله - توجد اجلماعات الكثيرة الداعية إلى احلق، كما 
في اجلزيرة العربية: احلكومة السعودية، وفي اليمن واخلليج، وفي مصر والشام 
وفي أفريقيا وأوربا وأمريكا، وفي الهند وباكستان، وغير ذلك من أنحاء العالم، 
توجد جماعات كثيرة ومراكز إِسالمية وجمعيات إِسالمية تدعو إلى احلق وتبشر 

به، وحتّذر من خالفه.
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فعلى املسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه اجلماعات، فإِذا 
وجد جماعة أو مركًزا أو جمعية تدعو إلى كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله 
احلديث  أهل  وجمعية  في مصر والسودان ،  نَّة  السُّ ولزمها؛ كأنصار  تبعها   |
في باكستان والهند، وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله، وسنة رسوله |، ويخلص 

العبادة لله وحده، وال يدعو معه سواه من أصحاب القبور وال غيرهم.)))

السؤال:

إًِذا يا شيخنا الكرمي، الذي يقول بأن هذه اجلماعات اإِلسالمية من الفرق 
التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي | باعتزالها فهمه - على كالمكم - 

غير صحيح؟

اجلواب:

الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله | ليس من الفرق الضالة، بل هو 
إِحدى وسبعي  اليهود على  »افترقت   :| املذكورة في قوله  الناجية  الفرق  من 
ثالث  على  أمتي  وستفترق  فرقة،  وسبعي  اثني  على  النصارى  وافترقت  فرقة، 
وسبعي فرقة، كلها في النار إاِل واحدة، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من 

كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي« وفي لفظ: »هي اجلماعة«.

النبي  عليه  كان  ما  على  املستقيمة  اجلماعة  هي  الناجية:  الفرقة  أن  واملعنى: 
نواهيه،  وترك  أوامره  وطاعة  الله،  توحيد  من  عنهم؛  الله  رضي  وأصحابه   |
الهدى،  واالستقامة على ذلك قواًل وعماًل وعقيدة، هم أهل احلق، وهم دعاة 
العربية، ويكون منهم في الشام،  البالد، يكون منهم في اجلزيرة  تفّرقوا في  ولو 
ويكون منهم في أمريكا، ويكون منهم في مصر، ويكون منهم في دول أفريقيا، 

»مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبدالعزيز بن باز«  )١٦٤/٨).  (((
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فإِذا  وأعمالهم،  بعقيدتهم  يعرفون  كثيرة  جماعات  فهم  في آسيا،  منهم  ويكون 
كانوا على طريقة التوحيد واإِلميان بالله ورسوله، واالستقامة على دين الله الذي 
نَّة واجلماعة، وإِن كانوا في جهات  جاء به الكتاب وسنة رسوله | فهم أهل السُّ

كثيرة، ولكن في آخر الزمان يقلون جّدًا.

أو  إِنسان  ُوِج��د  ذا  ف��إِ احلق،  على  استقامتهم  هو  الضابط  أن  فاحلاصل: 
جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله |، وتدعو إلى توحيد الله واتباع 
إلى غير  الناجية، وأما من دعا  الفرقة  شريعته فهؤالء هم اجلماعة، وهم من 
كتاب الله، أو إلى غير سنة الرسول | فهذا ليس من اجلماعة، بل من الفرق 
نَّة، وإِن كانت منهم  الكتاب والسُّ الناجية: دعاة  الفرقة  الهالكة، وإمِنا  الضالة 
جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة، فال يضر كون هذه 
نَّة، وهذه تسمى: اإلخوان املسلمني، وهده تسمى: كذا، املهم  تسمى: أنصار السُّ
عقيدتهم وعملهم، فإِذا استقاموا على احلق وعلى توحيد الله واإِلخالص له 
واتباع رسول الله | قواًل وعماًل وعقيدة فاألسماء ال تضرهم، لكن عليهم 
نَّة،  السُّ أنصار  ب�:  بعضهم  تسّمى  وإِذا  ذلك،  في  يصدقوا  وأن  الله،  يتقوا  أن 
ب�:  بعضهم  تسمى  أو  املسلمني،  أو باإِلخوان  ب�: السلفيني،  بعضهم  وتسمى 
جماعة كذا، ال يضر إِذا جاء الصدق، واستقاموا على احلق باتباع كتاب الله 
أخطأت  وإِذا  وعماًل،  وقواًل  عقيدة  عليهما  واالستقامة  وحتكيمهما  نَّة  والسُّ
إِذا  إلى احلق  تنبيهها وإِرشادها  العلم  أهل  فالواجب على  اجلماعة في شيء 

اتضح دليله.

مشاكلنا  نعالج  وأن  والتقوى،  البر  على  نتعاون  أن  بد  ال  أنه  واملقصود: 
بالعلم واحلكمة واألسلوب احلسن، فمن أخطأ في شيء من هذه اجلماعات 
أو غيرهم مما يتعّلق بالعقيدة، أو مبا أوجب الله، أو ما حّرم الله، ُنّبهوا باألدلة 
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الشرعية بالرفق واحلكمة واألسلوب احلسن، حتى ينصاعوا إلى احلق، وحتى 
يقبلوه، وحتى ال ينفروا منه، هذا هو الواجب على أهل اإِلسالم أن يتعاونوا 
على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن ال يتخاذلوا فيطمع فيهم 

العدو))).

السؤال:

الشباب  الحتضان  اإلسالمية  البلدان  في  إسالمية  جماعات  قيام  تعتبر  هل 
وتربيتهم على اإلسالم من إيجابيات هذا العصر؟

اجلواب:

وجود هذه اجلماعات اإلسالمية فيه خير للمسلمني، ولكن عليها أن جتتهد 
فيما  بالتعاون  جتتهد  وأن  بعضها،  مع  تتنافر  ال  وأن  دليله،  مع  احلق  إيضاح  في 
على  وحترص  محاسنها،  وتنشر  لها  وتنصح  األخرى،  إحداها  حتب  وأن  بينها، 
إذا كانت  أن تكون هناك جماعات  مانع  بينها وبني غيرها، وال  ما يشوش  ترك 

تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله | ))).

وسئل أيضًا: وهل يعتبر التنظيم جلماعة الدعوة أمرًا بدعيًا كما يقول البعض؟

اجلواب: ليس بدعيًا التنظيم، ومما يعني على أداء الواجب تنظيمهم، ويكون 
املهمات  من  هذا  فيه،  يتشاورون  شورى  ومجلس  إليه،  يرجعون  رئيس  لهم 
العظيمة، ومن أسباب النجاح، والعمل املنظم أقرب إلى النجاح من العمل غير 
الناس اخلير،  الله وبتعليم  إلى  الدعوة  تنظم أعمالها في  املنظم، وكون اجلماعة 

»مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبدالعزيز بن باز« ) ١٦٦/٨).  (((
»مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبدالعزيز بن باز« )٧/)٧)).  (((
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نَّة واالستقامة، كل  وفي تعمير املساجد، وفي احلرص على األئمة املعروفني بالسُّ
هذا أمر مطلوب، وفيه خير عظيم. وليس هذا من البدع بل هذا من الشرع، كون 
نَّة يعتنون بتنظيم أمورهم وتولية األخيار عليهم والتشاور فيما بينهم فيما  أهل السُّ
– يقول في  – عز وجل  به الشريعة والله  يفعلون ويدعون، كل هذا مما جاءت 

وصفهم: } ں  ں  ڻ  { )الشورى: ٣٨(، ويقول للنبي |:  } ڤ  
{ )آل عمران: ١59(، ويقول  - عز وجل -: }ڦ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  
ڄ  ڄ  ڃڃ{ )آل عمران: ١0٣(، فاالجتماع والتعاون والتشاور كله مما 

يحبه الله ويرضاه فيما يتعلق مبصلحه املسلمني))).

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ردًا على سؤال آخر يقول:  
األقليات املسلمة تعيش في بالد الكفر، فهل يتعي عليها انتخاب أمير لها ورئيس 

جلماعتها أو يعيشون حتت ضالل الكفر؟ ومن يبايعون؟
جواب: عليهم أن يجتمعوا على رئيس من يرون فيه الصالح وتأميره عليهم 
إذا أمكنهم ذلك، إذا استطاعوا هذا، هذا من أهم املهمات، حتى يسعى ملصاحلهم، 
ويعينهم على ما ينفعهم بالطريقة التي ال تضرهم، وال تسّلط الدولة عليهم، بل 
بطريقة ال تأباها الدولة، وال تسبب مشاكل عليهم، فيؤّمرون عليهم من يرون أنه 
خير منهم، أو يرون أنه أنفع، أو أن في تأميره املصلحة العامة باسم رئيس اجلمعية 
أو رئيس اجلماعة في البلد، ويسمونه باألسماء، وال جتعل للدولة سلطانًا عليهم، 
معه  يتعاونون  وأنهم  إليه،  يرجعون  أنهم  معناه  الذي  املناسب  باالسم  فيسمونه 
على البر والتقوى، وأنه يسعى لهم في اخلير، على طريقة ال تضر مجتمعهم وال 

تضر إخوانهم، وال جتعل للدولة سلطانًا عليهم باألذى.)))

املصدر السابق.   (((
كتاب: »أهمية االلتزام باإلسالم في الدول غير املسلمة«، طبع مكتبة التربية اإلسالمية – مصر.  (((
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2- الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمني
وأما الشيخ محمد بن صالح العثيمني – رحمه الله – فقد فّصل األمر في 
حديثه للشباب عند لقائه بهم – كما نشر ذلك في كتاب »أهمية االلتزام باإلسالم 
في الدول غير اإلسالمية« الناشر مكتبة التربية اإلسالمية – مصر. فقال - رحمه 
الله -: »أن يكون للجماعات األقلية مرجعًا يرجعون إليه، وهو ما يسّمى باألمير، 
وقد يسّمى بالرئيس، ألن الناس ال يصلحون بدون هذا، ال يصلحون بدون قائد، 
ال يصلحون بدون مرجع، ولهذا أمر النبي | من كانوا ثالثة أن يؤّمروا أحدهم 
حتى يكون هناك مرجع، حتى الطيور في جو السماء، يقول أهل اخلبرة: إن لكل 
فريق منها قائدًا يقودها ويوجهها، وكذلك الظبي املاشية على األرض البد لها 

من قائد.

ورمبا  اإلسالم،  تطّبق  ال  مسلمة،  غير  بالد  في  أقليات  نحن  الشيخ:  وسئل 
أن  ميكن  كيف  ولكن  إليه،  نرجع  شخص  لنا  يكون  أن  البد  اإلســالم،  حتــارب 

ننّصب هذا الشخص؟ ومن نختار؟

فقال:الشخص إذا كانت فيه صفتان: القوة واألمانة، فهو األهل كما قال الله 
عز وجل: } ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  {))) } چ  چ  چ  ڇ   
{))) إذا وجدنا الشخص  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
من هذه املجموعة قويًا أمينًا، فهو ضالتنا املنشودة، جنعله األمير. وإن وجدناه قويًا 
لكنه فيه نقص في األمانة جنعل له وزيرًا أمينًا، حتى يحصل من قوة هذا وأمانة 

هذا ما به اخلير واملصلحة.

القصص – ٦).  (((
النمل – ٣9.  (((
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الوالية  تكمل  حتى  قويًا  إليه  أضفنا  بقوي  ليس  ولكنه  أمينًا،  وجدنا  وإذا 
والتدبير.

وعندما أقول: »قوي أمي«، فإن هذا يستلزم أن يكون عليمًا، أي عاملًا بشريعة 
الله، وعاملًا بأحوال الناس وعاملًا مبا تتطلبه الدعوة، ألن هذا هو مصدر القوة، أو 
متّثل  ال  بالد  في  املنتشرون  اإلخوة  أيها  أدعوكم  فأنا  فلذلك،  القوة،  أساس  هو 
اإلسالم، أدعوكم إلى أن يكون لكم أمير، أو رئيس أو قائد أو ما تسّمونه، املهم 

املعنى دون اللفظ، وال مشاحة في االصطالح.

هذا الرئيس نستفيد منه فوائد:

الفائدة األولى: أننا عند التنازع نرجع إليه، والبشر البد أن يقع بينهم شيء 
من سوء التفاهم يحتاجون إلى أحد يحكم بينهم، فنرجع إليه، وعليه هو أن يتقي 

الله - عز وجل - في حتّري احلق، والوصول إلى احلقيقة.

أننا نحن في اجلماعة قد نحتاج إلى جمعية تعاونية، بحيث  الثانية:  الفائدة 
تكون صندوقًا ملن أراد أن يتبرع به لإلعانة في الدعوة أو في املدعوين أو إلعانة 

بعضنا فيما قد يحصل له من حاجة.

ولي  لها  ليس  بامرأة مسلمة  يتزوج  أن  منا  أحد  احتاج  لو  أنه  الثالثة:  الفائدة 
مسلم، فإنه ميكن أن يعقد النكاح لهم، ألن أهل العلم يقولون: إنه إذا كانت املرأة 
في مكان ليس فيه إمام وال نائبه وال أحد من أوليائها الصاحلني للوالية، فإنه يزوجها 

ذو سلطان في مكانها، أي من جعلته القبيلة أميرًا أو حاكمًا أو أشبه ذلك.

بإذنه،  إال  املجموع  إلى  ينسب  تصرفًا  أحد  يتصرف  ال  أن  الرابعة:  الفائدة 
وأقول »تصرفًا ينسب إلى املجموع« ألن التصرف الشخصي الذاتي كلنا يتصرف 
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فيه مبا يناسبه، لكن التصرف باسم اجلماعة ال يكون إال بعد مراجعته، كما قال 
الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم إنهم ال يذهبون إلى أي مذهب إال بعد 

مراجعة النبي |.

ثم إن علينا – نحن الشباب املسلم – أن ال نتخذ من هذه اليقظة تطرفًا في 
االندفاع ألن التطرف قد يؤدي إلى تيار عكسي.

صحيح أن الرجل إذا وجد شبابًا يؤازرونه ينشط ويحيى ويتحّرك، لكن البد أن 
يضبط تصرفه، وأن ال يندفع االندفاع الذي يخّل، ألن بعض االندفاعات، والسيما 
أمر  وهذا  الدعوة،  ُيقضى على  قد  وحينئذ  النظر،  تلفت  قد  غير مسلمة،  بالد  في 
املندفع  فيها  يتصّرف  التي  االندفاعات  من  رأينا  وكم  خطره،  وله  احلكمة،  ينافي 

تصرفًا منافيًا للحكمة، كم رأينا فيها من اخللل، ورمبا يقضى عليها حتى متوت.

ورأس هذا كله هو اإلخالص لله - عز وجل - وأن يعتقد الداعي إلى الله 
أنه يدعو إلى دين الله، يدعو عباد الله - عز وجل - وإلى ما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم، وإلى ما يقّربهم إلى الله - عز وجل - وإلى دار كرامته، يدعو عباد الله 

إلى ما فيه احلياة الطيبة واجلزاء احلسن في اآلخرة: }ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱڱ{.)))

وسئل أيضًا: في بالد اإلسالم كثير من املؤسسات التي حتقق معنى التعاون 
والتكافل بي املسلمي قال الله تعالى: }ک  گ  گ   گ  گڳ{ 
وفي احلديث: »من ترك مااًل فلورثته، ومن ترك جياعًا وضياعًا فإلي وعلّي«، لكن 
في غير البالد اإلسالمية، املسلمون آحاد وأفراد، ونسأل: هل يجب على املسلمي 

النحل – 9٧.  (((
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أن ينشئوا جمعيات ومراكز، أم أنه ال حرج عليهم أن يبقوا فرادى، وإذا اجتمعوا 
فما التكليف الشرعي للهيئة املنتخبة التي تدير شؤون اجلاليات من ناحية السمع 

والطاعة ومن ناحية ما أشرمت إليه آنفًا حفظكم الله.

اجلواب: احلمد لله رب العاملني وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعني: الذي أرى أنه ال ميكن أن تقوم القائمة ألناس متفرقني أفرادًا، 
فاإلنسان مدني بالطبع، والبد أن يكون له من يعينه من اخللق بعد معونة الله - عز 
وجل - للجميع، وبناء على ذلك أرى أنه البد أن تكون األقليات جماعة تدعو 

إلى الله، وأن يكون لهم أمير يرجعون إليه على ما وصفته في كالمي السابق.

وأما كيفية تكوينها فال أستطيع أن أعطي فيه قاعدة عامة، ألن هذه اجلمعيات 
للحكمة  وفقوا  إذا  ولكن  والبدنية،  والبيانية  املادية  وقوتها  كثرتها  في  تختلف 
به  يحصل  الذي  الوجه  على  اجلماعة  هذه  أو  اجلمعية  هذه  يكّونوا  أن  أمكنهم 
وهذا  أف��رادًا،  الناس  يدعون  داع  وهذا  املساجد،  في  يتكلم  داع  فهذا  املطلوب، 
إنسان يجمع األموال من املتبرعني، وهذا أمني للصندوق، إمنا ال ميكن أن أعطي 
قاعدة عامة في هذا وذلك الختالف اجلمعيات وأحوالها، لكن الذي ينبغي أن 

يركز عليه هو اتخاذ أمير يكون مرجعًا لهم في ذلك.)))

3- الشيخ العالمة محمد ناصر الدين األلباني:

وهذا نص ما قاله العالمة األلباني رحمه الله في مجلة األصالة حيث أجاب 
على السؤال اآلتي: هل ترون أن أصل فكرة العمل اجلماعي اليوم بدعة وحرام، 

أو أن نقدكم يتناول أخطاء التطبيق؟

يقترن  لم  إذا  هناك مجال إلنكاره،  ليس  اجلماعي  العمل  ال،  الشيخ:  فقال 

كتاب أهمية االلتزام باإلسالم في الدول غير اإلسالمية، الناشر مكتبة التربية اإلسالمية مصر.   (((
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ڃ    ڃ    { الكرمية:  اآلي��ات  من  عديد  يشمله  اجلماعي،  والعمل  بالتحزب. 
)الفجر:   } ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   { )التوبة(،   } ڃ  چ  
اجلماعي  التعاون  فمثل هذا  )املائدة: )(،   } ١٨(، }  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  
التعاون، ولكن  هذا  قائم على  اإلسالم  إطالقًا، ألن  هناك مجال إلنكاره  ليس 
الظاهرة التي تبدو في العصر احلاضر قد انحرفت عن هذه الغاية من التعاون على 
البر والتقوى، هي التي خالطها كثير من التحزب والتعصب، إلى درجة أنه صار 
أمرًا مهضومًا مقبواًل عند كثير من الدعاة كالتكتل باسم التحزب، ونحن نعلم أن 
الله - عز وجل - قد نهى في كثير من اآليات القرآنية عن التحزب والتعصب 
لطائفة أو جلماعة لها نظامها اخلاص، ولو لم يكن هذا النظام وهذا املنهج مطابقًا 
| في  للسنة من كل جانب أصبح التحزب اليوم فرقة متّثل ما حّذر عنه النبي 

ۈئ  ۈئ   بعض أحاديثه التي تعتبر تبيانًا وتفصياًل ملثل قوله تبارك وتعالى: } 
مئ   حئ   جئ  یی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  

ىئ  يئ  جب   { )الروم(.

العالم  في  املنتشرة  األح���زاب  كثرة  اليوم  مسلم  كل  على  يخفى  وال 
– لكلٍّ  التكتل والتجمع اإلسالمي  اإلسالمي، وأن لكل حزب املقصود من 
بعضها  تلتقي  ال  الطوائف  هذه  وكل  طائفته،  ولكلٍّ  رئيسه،  ولكل  منهاجه، 

ۈئ  ۈئ  ېئ   مع بعض، وهذا بال شك مما تشمله عموم اآلية السابقة: } 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ حئ  مئ  ىئ  

يئ  جب   { )الروم(.

خالصة األمر: التكتل والتجّمع في سبيل العمل باإلسالم الذي كان عليه 
ينتطح فيه عنزان، كما يقال،  اثنان، وال  فيه  | أمر واجب ال يختلف  الرسول 
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الدولة  تقوم  ولن  اإلسالمي،  املجتمع  يتحقق  ولن  املسلمني  قائمة  تقوم  لن  بل 
أو  لشخص  عصبية  يكون  ال  أن  شروطه  لكن  التجمع  هذا  مبثل  إال  اإلسالمية 
لطائفة دون أخرى، وإمنا التعصب لله فيما جاء عن الله ورسوله | وعلى منهج 

السلف الصالح« أ. ه�.)))

ة«  نَّ السُّ بأهل  ة  نَّ السُّ أهل  »رفقًا  رسالة:  ي��وّزع  من  كل  تبديع   -(4
للشيخ عبد احملسن العباد:

ينشر  أو  يوّزع  من  كل  إن  قولهم:  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالم  أبرز  ومن 
البدر،  العباد  العالمة عبد احملسن  للشيخ  نَّة«  السُّ بأهل  نَّة  السُّ رسالة: »رفقًا أهل 

فهو مبتدع.

قال الشيخ عبيد اجلابري:

صاحب  أو  مغفل  إما  نَّة«  السُّ بأهل  نَّة  السُّ أهل  »رفقًا  رسالة  يوزع  من  »كل 
فتنة«.)))

وقال الشيخ أحمد النجمي - رحمه لله - :
»الذي يرّوج هذه الرسالة يدل على أنه مبتدع«.)٣)

قال الشيخ عبداحملسن العباد ردًا على من يقول بأن من يوزع أو ينشر رسالة 
نَّة« بأنه مبتدع: نَّة بأهل السُّ »رفقًا أهل السُّ

»وهذا تبديع باجلملة والعموم، وال أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه وزعها 

مجلة األصالة العدد ١٨ محرم ١٤١٨ه�.  (((
نَّة«. نَّة بأهل السُّ في اليوتيوب بعنوان: » بيان عبيد اجلابري في كتاب رفقًاً أهل السُّ  (((

نَّة«.  نَّة بأهل السُّ في اليوتيوب بعنوان: »الشيخ أحمد النجمي يحذر من يوزع كتاب رفقًا أهل السُّ  (٣(
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علماء وطلبة علم ال ُيوصفون ببدعة، وآمل منهم تزويدي باملالحظات التي بنوا 
عليها هذا التبديع العام إن وجدت للنظر فيها«.)))

5)- تبديع من خالفهم في املسائل الفقهية:

في  خالفهم  من  كل  تبديع  هو  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالم  أبرز  ومن 
صريح  نص  وجود  لعدم  اخلالف،  فيها  يسّوغ  التي  املعاصرة  الفقهية  املسائل 

وقطعي في املسألة.

فمن خالف قولهم في حكم املظاهرات، وقال بجوازها فهو مبتدع عندهم.

ومن خالف قولهم في حكم االعتصامات، وقال بجوازها فهو مبتدع عندهم.

فهو  بجوازها  وقال  واملسيرات،  التجمعات  حكم  في  قولهم  خالف  ومن 
مبتدع عندهم.

ومن خالف قولهم في حكم األناشيد، وقال بجوازها فهو مبتدع عندهم.

ومن خالف قولهم في أن وسائل الدعوة توقيفية، وقال بجوازها فهو مبتدع 
عندهم.

فكل من خالف قول اجلامية أو قول شيوخهم ورموزهم السيما الشيخ ربيع 
يعتبر اخلالف  التي  الفقهية  املسائل  املخالفة في  مبتدع، ولو كانت  فهو  املدخلي 
فيها خالف سائغ ومعتبر لعدم وجود دليل صريح وقطعي ميكن االعتماد عليه 

في املسألة.

أقوالهم كأنها نص شرعي ال جتوز مخالفته، ومن خالفه  يعتبرون  فاجلامية 

نَّة« الطبعة الثانية ص�٧٨. نَّة بأهل السُّ رسالة: »رفقًا أهل السُّ  (((
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فهو ضال مضل ومبتدع، وهذا بال شك منهج غير صحيح، فاملسائل الفقهية التي 
ليس فيها دليل ميكن االعتماد عليه، يعتبر اخلالف فيها خالفًا معتبرًا، وال يجوز 

تبديع وتضليل املخالف.

أحد من  فال يجب على  وأقواله غير جائز،  بآرائه  غيره  العالم  إلزام  إن  ثم 
املسلمني تقليد شخص بعينه من العلماء ال األئمة األربعة وال غيرهم في كل ما 
يقول، بل الواجب على املسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه 

بشرع الله ورسوله امتثااًل لقوله تعالى: } ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ ہ    ھ  
ھ  { )األنبياء(

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه الله

:»وإذا نزلت باملسلم نازلة: فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله 
بعينه من  تقليد شخص  من أي مذهب كان، وال يجب على أحد من املسلمني 
العلماء في كل ما يقول، وال يجب على أحد من املسلمني التزام مذهب شخص 
معني غير الرسول | في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحٍد من الناس يؤخذ 

من قوله ويترك إال رسول الله |.

واتباع شخص ملذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته: 
إمنا هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد، إذا أمكنه معرفة الشرع بغير 
ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يّتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به 

ورسوله فيفعل املأمور ويترك احملظور«.)))

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمي:

»بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار ُيضّلل كل من خالفه، ولو 

مجموع الفتاوى: )0)/0٨)).  (((
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كان احلق معه واتخذها بعضهم منهجًا حزبيًا كمنهج األحزاب األخرى التي 
انظروا  ويقال  إق��راره،  ميكن  وال  ينكر  الذي  هو  وهذا  اإلس��الم،  إلى  تنتسب 
إلى منهج السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم في اتساع صدورهم في 
اخلالف الذي يسّوغ فيه االجتهاد، حتى أنهم يختلفون في مسائل كبيرة عقدية 
يقر  وبعضهم  ربه  رأى  قد   | الرسول  أن  ينكر  مثاًل  بعضهم  فتجد  وعملية، 
ذلك، وبعضهم يقول الذي يوزن العمل يوم القيامة، وبعضهم يقول صحائف 
في  كثيرًا،  يختلفون  الفقه  مسائل  في  أيضًا  وتراهم  ُتوزن،  التي  هي  األعمال 
ُيضّلل  البيوع وغيرها، ومع ذلك ال  العدد وفي  الفرائض، وفي  النكاح وفي 
من  ويضّلل  مميزاته  له  خاصًا  حزبًا  تكون  أن  مبعنى  فالسلفية  بعضًا،  بعضهم 
منهج  اتباع  هي  فالسلفية  شيء،  في  السلفية  من  ليسوا  هؤالء  تقول  سواهم، 
 :| قال  كما  وتوادًا  وتراحمًا  وائتالفًا  واتفاقًا  وعماًل  وقواًل  عقيدًة  السلف، 
»مثل املؤمني في تواّدهم وتراحمهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«.)))

16- تبديع كل من أخطأ في اجتهاده:

في  اجتهاده  في  أخطأ  من  كل  أن  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالم  أبرز  ومن 
املسائل التي يسّوغ فيها االجتهاد فهو مبتدع عندهم.)2)

نيته، وبذل جهده،  إذا صلحت  وهذا بال شك قول غير صحيح، فاملجتهد 
وأخطأ في اجتهاده، فإنه ال يبّدع وال يضّلل، بل هو مأجور على اجتهاده، وإن 

في اليوتيوب بعنوان: »بعض من انتسب للسلفية في زماننا اتخذها منهجًا حزبيًا«.   (((
يّدعي اجلامية عدم صحة نسبة هذا القول لهم، ولكن أفعالهم تدّل على أنهم يبّدعون كل من   (((

أخطأ في اجتهاده وعدم عذره 
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أخطأ، طاملا أنه استفرغ وسعه وجهده، ولم يأُل، فقد قال |: »إذا حكم احلاكم 
فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد«.)))

وبذل  اجتهد  من  وكل  واملفتي  والقاضي  احلاكم  فيه  يدخل  احلديث  وهذا 
وسعه في طلب احلق.

فيها  يسّوغ  ال  مسائل  في  أخطأوا  الذين  العلم  أهل  من  الكثير  هناك  إن  ثم 
اخلالف أيضًا، سواء كانت مسائل علمّية أو عملّية، ولم يبّدعهم أو يضّللهم أحد.

مثال ذلك:

بعدم  وقوله  اإلميان،  في  االستثناء  جواز  بعدم  حنيفة،  أبي  اإلمام  قول   -(
زيادة اإلميان ونقصانه، وقوله بجواز زواج املرأة بدون ولي، وقوله بجواز النبيذ.

)- قول اإلمام مالك، بعدم نقصان اإلميان، وجواز الوطء في الدبر.

٣- قول اإلمام الشافعي، بوجوب القنوت في الفجر، وإباحته للعينة.

)- قول اإلمام أحمد، بجواز التوسل بالنبي |، وتأويله لصفة املجيء.

5- قول ابن عبدالبر، بجواز التبرك بآثار الصاحلني، وتأويله لصفة الضحك 
وصفة احلياء.

٦- قول اإلمام الصابوني، بجواز شد الرحال إلى قبر النبي |.

٧- تأويل البغوي، لصفة الرحمة بإرادة اخلير، وتأويل صفة الغضب بإرادة 
االنتقام، وتأويل صفة احملبة بالرضا.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

في  كان  وإن  واألمرية  اخلبرية  املسائل  في  تأويله  في  أخطأ  الذي  »فاملتأول 

متفق عليه.  (((
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قوله بدعة يخالف بها نصًا أو إجماعًا قدميًا وهو ال يعلم أنه يخالف ذلك بل قد 
أخطأ فيه كما يخطىء املفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء باجتهاده 
يكون أيضًا مثابًا من جهة اجتهاده املوافق لطاعة الله تعالى غير مثاب من جهة ما 

أخطأ فيه وإن كان معفوًا عنه«.)))

وقال أيضًا: »وال ريب أن اخلطأ في دقيق العلم مغفور لألّمة وإن كان ذلك 
في املسائل العلمية، ولوال ذلك لهلك أكثر فضالء األّمة، وإذا كان الله يغفر ملن 
جهل حترمي اخلمر لكونه نشأ بأرض جهل، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل 
املجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة 
الرسول بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته، وُيثيبه على اجتهاداته، وال 
يؤاخذه مبا أخطأ حتقيقا لقوله: } ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  {، وأهل 
نَّة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى؛ كما نطق به القرآن وإمنا توقفوا في  السُّ

شخٍص معنٍي؛ لعدم العلم بدخوله في املتقني«.)))

القرآن  اتباع  من  عليه  يجب  فيما  لتفريطه  خطؤه  كان  فمن  أيضًا:  وقــال 
واإلميان مثاًل، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها، أو التباع هواه 
املجتهد  الوعيد، بخالف  أهل  لنفسه، وهو من  الظالم  فهو  الله،  بغير هدى من 
في طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا أن الذي يطلب احلق باجتهاده كما أمره الله 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    تعالى: }  قال  كما  له خطؤه،  مغفور  فهذا  ورسوله، 
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ  
ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ  

العقيدة األصفهانية )١٨٣).  (((
مجموع الفتاوى )0)/١٦5).  (((
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ائ   ى   ى     ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  
الله قال قد فعلت« وكذلك ثبت  »أن  {، وقد ثبت في صحيح مسلم:  ائەئ  
فيه من حديث ابن عباس »أن النبي لم يقرأ بحرف من هاتني اآليتني ومن سورة 
الفاحتة إال أعطى ذلك«، فهذا يبني استجابة هذا الدعاء للنبي واملؤمنني وأن الله 

ال يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا«.)))

وقال في موضع آخر: »وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه األمة خطأها، وذلك 
يعم اخلطأ في املسائل اخلبرّية القولّية واملسائل العملّية«))).

وقال الذهبي:

واتسع  للحق،  حتّريه  وُعلم  صوابه  كثر  إذا  العلم  أئمة  من  الكبير  إن  »ثم 
ُنضّلله  وال  زلله  ُيغفر  واتباعه،  وورعه  صالحه  وُعرف  ذكاؤه،  وظهر  علمه، 
له  ونرجو  وخطئه،  بدعته  في  به  نقتدي  وال  نعم،  محاسنه،  وننسى  ونطرحه 

التوبة من ذلك«)٣).

وقال الذهبي في ترجمة اإلمام محمد بن نصر املروزي:

ما أخطأ إماٌم في اجتهاده في آحاد املسائل خطًأ مغفوًرا له، ُقمنا  »ولو أنَّا كلَّ
َمْنده، وال َمن هو  ابن  ابُن نصٍر، وال  َسِلم معنا ال  مَلَا  عناه، وهَجْرناه،  عليه، وَبدَّ
احمني، فنعوذ بالله  ، وهو أرحم الرَّ أكبر منهما، والله هو هادي اخللق إلى احلقِّ

من الهوى والفظاظة«.)))

مجموع الفتاوى )٣١٨/٣).  (((
نفس املصدر )٣/9))).  (((

السير )5/٧١)).  (٣(

السير )))/٤0).  (((
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قال الذهبي في ترجمة اإلمام ابن خزمية:

»البن خزمية عظمة في النفوس، وجاللة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه 
الصورة.  حديث  ذلك  في  تأّول  وقد  كبير،  مجلد  »التوحيد«  في  وكتابه  نَّة.  السُّ
فليعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف، فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا 
وكفوا، وفّوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده 
- مع صحة إميانه، وتوّخيه التباع احلق - أهدرناه، وبّدعناه، لقّل من يسلم من 

األئمة معنا، رحم الله اجلميع مبّنه وكرمه«.)))

تبديع جملة  باز عن حكم  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  العالمة  الشيخ  وسئل 
حجر  وابن  النووي  مثل  العقيدة  في  أخطأوا  أنهم  بحّجة  نَّة  السُّ أهل  أئمة  من 

وغيرهما؟)2)

فقال: من أخطأ ال يؤخذ بخطئه، اخلطأ مردود مثل ما قال مالك - رحمه 
الله -: »ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القبر«، يعني النبي |، وكل 
العقيدة  أهل  فيؤخذ صوابه ويترك خطؤه، وإذا كان من  عالم يخطئ ويصيب، 
العقيدة  من  بهذا  يخرج  وال  الغلط  فيترك  األغ��الط،  بعض  في  ووقع  السلفية 
السلفية إذا كان معروفًا باتباع السلف، ولكن تقع منه بعض األغالط في بعض 
شروح احلديث أو في بعض الكلمات التي تصدر منه فال يقبل اخلطأ وال يتبع 
فيه، وهكذا جميع األئمة إذا أخطأ الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو 
الثوري أو األوزاعي أو غيرهم، يؤخذ الصواب وُيترك اخلطأ، واخلطأ ما خالف 

السير )))/٣٧٤).  (((
سؤال موّجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في املسجد احلرام بتاريخ 5)/)١٤١٨/١ه�.،وهو   (((

موجود في موقعه.
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الدليل الشرعي، وهو ما قاله الله ورسوله، فال يؤخذ أحد من الناس إال بخطأ 
يخالف الدليل، والواجب اتباع احلق، قال الله تعالى: }ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  

ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  {.)))

وقد أجمع العلماء على أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إال رسول الله 
الصالة  به عليه  به وقبوله، وعدم رد شيء مما جاء  ما جاء  اتباع  فالواجب   ،|

والسالم؛ لآلية الكرمية املذكورة، وما جاء في معناها؛ ولقوله تعالى: }ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  

مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  {.)))

نَّة ألنه أخطأ أو  وسئل األلباني عن حكم إخراج شخص من دائرة أهل السُّ
وقع في بدعة:

فقال: »إن كان ابتغى وجه احلق والصواب فأخطأ فال يجوز أن ُيقال إنه ليس 
نَّة مبجرد أنه وقع في خطأ أو وقع في بدعه«.)٣) من أهل السُّ

17- تبديع القائلني بتوحيد احلاكمّية:

من أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، تبديع القائلي بتوحيد احلاكمية.

التوحيد، فهو  فكل من قال بتوحيد احلاكمية وجعله قسمًا رابعًا من أقسام 
مبتدع، تكفيري، خارجي، يجب احلذر والتحذير منه.

سورة احلشر، اآلية ٧.  (((
سورة النساء، اآلية 59.  (((

سلسلة الهدى والنور، ٧٣٤، الوجه األول.  (٣(



405اجلامية في امليزان

حتى قال بعضهم: »من يقول بتوحيد احلاكمية ويناضل من أجله فهو تكفيري 
خارجي«. 

وهو  حاكميته،  في   - وجل  عز   - الله  توحيد  به  يقصد  احلاكمية  وتوحيد 
اعتقاد تفّرده في احلكم، وأنه احلاكم شرعًا لكل ما يحّبه ويرضاه، وقدرًا لكل ما 

أوجده وقضاه.

العالمة  هو  والديني  السياسي  خطابه  في  »احلاكمية«  استخدم  من  وأول   
 - قطب  سيد  األستاذ  عنه  أخذها  ثم  امل���ودودي،  األعلى  أبو  الشهير  الهندي 
الذي جاد  العمل اإلسالمي  فبّثها في كتاباته كمعَلم من معالِم  الله -  رحمهما 

بنفسه في الدعوة إليه والتركيز عليه.
»الصراط«  كتابه:   - الله  حفظه   - عبداخلالق  عبدالرحمن  الشيخ  أّلف  وملا 
وذكر فيه أن من ضمن أنواع التوحيد توحيد احلاكمية، جن جنون اجلامية، فقاموا 

بتبديع الشيخ عبدالرحمن وتضليله والتحذير منه.

وذلك ألنهم يعتقدون أن التوحيد ثالثة أقسام فقط:

- توحيد الربوبية.

- توحيد األلوهية.

- توحيد األسماء والصفات.

ويبّدعون من يزيد عليهم اعتقادًا منهم أن هذا التقسيم تعّبدي، وأن إفراده 
بقسم مستقل خروج عن مذهب السلف. وهذا القول بال شك قول باطل وغير 

صحيح، فليس كل من أفرد توحيد احلاكمية بقسم مستقل يعتبر مبتدعًا.

وذلك ألن تقسيم التوحيد، تقسيم اصطالحي وليس تعبديًا، ألنه لم يرد ال 
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نَّة، ولكنه ُعرف باالستقراء والتتبع، ومادام أنه اصطالحي  في القرآن وال في السُّ
وليس تعبديًا فإنه ال يجوز تبديع من خالفهم في التقسيم.

فهناك من السلف من قّسم التوحيد إلى قسمني فقط كالطحاوي، حيث قال: 
»التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في اإلثبات 

واملعرفة وتوحيد في الطلب والقصد«))).

وهناك من جعله ثالثة أقسام كشيخ اإلسالم ابن تيمية كاآلتي:

) - توحيد الربوبية.
) - توحيد األسماء والصفات.

٣ - توحيد األلوهية.

وهناك من جعله أربعة أقسام كابن القيم وزاد توحيد املتابعة:

فاملعنى إذًا واحد وليس في األمر إال االختالف في االصطالح، وال مشاحة 
في االصطالح، ومن هذا الباب ما اصطلح الناس على تسميته توحيد احلاكمية، 
القيم:  اب��ن  ق��ال  الربوبية،  توحيد  من  األص��ل  في  فهو  وإال  ألهميته،  فأفرده 

»االصطالحات ال مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة«.))) 

واخلالصة في هذا الباب أنه ال مشاحة في االصطالح مادام املعنى املقصود 
أو  الطاعة،  توحيد  أو  احلاكمية،  توحيد  سميته  فسواء  صحيحًا،  باالصطالح 
توحيد احلكم والتشريع، أو توحيد األلوهية، فكل ذلك الحرج وال مشاحة فيه 
مبتدعًا  املصطلح ويجعلونه  املعنى صحيحًا، ويقال ملن مياحكون في هذا  مادام 

العقيدة الطحاوية للطحاوي ))/٧٨).  (((
مدارج السالكني، )٣0٦/٣).  (((
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بدعوى أنه محدث: وهل توحيد األلوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد األسماء 
عند  أو   | النبي  زمن  في  موجودة  -كانت  كاصطالحات  أعني   - والصفات 

صحابته؟؟ أم أنها حادثة كذلك؟

يقول الشيخ ابن باز معّبرًا عن خالف السلف في التقسيم دون تبديع ألحد :

»وأقسام التوحيد ثالثة، باالستقراء والنظر والتأمل في اآليات واألحاديث 
املشركون،  بهما  أقّر  اثنان  أقسام:  ثالثة  أنها  اتضح  الشرك  أهل  عليه  كان  وما 
والقتال  ذلك،  في  الرسل  وبني  بينهم  النزاع  وقام  املشركون  جحده  والثالث 
والوالء والبراء والعداوة والبغضاء. ومن تأمل القرآن الكرمي والسيرة النبوية 
وقد  ذل��ك،  ع��رف  األمم  وأح��وال  والسالم  الصالة  عليهم  الرسل  وأح��وال 
الرسول  اتباع  وجوب  يعني  املتابعة«  »توحيد  سماه:  رابعًا  قسمًا  بعضهم  زاد 
األعظم  اإلمام  فهو  الرسول  غير  آخر  متَّبع  هناك  فليس  بالشريعة،  والتمسك 
وهو املتَّبع، فال يجوز اخلروج عن شريعته فهي شريعة واحدة إمامها واحد وهو 
بل يجب على  فليس ألحد اخلروج عن شريعته،  الصالة والسالم،  نبينا عليه 
جميع الثقلني اجلن واإلنس أن يخضعوا لشريعته، وأن يسيروا على منهاجه في 
التوحيد، وفي جميع األوامر والنواهي، وهذا القسم الرابع معلوم، وهو داخل 
نَّة،  والسُّ الكتاب  باتباع  عباده  أمر  سبحانه  الرب  ألن  العبادة؛  توحيد  قسم  في 

وهذا هو توحيد املتابعة))).

منها  أقسام  أربعة  التوحيد  إن  يقول  من  السحيم: هل  محمد  الشيخ  وسئل 
توحيد احلاكمية يكون خارجًا عن مذهب السلف كما يقول البعض؟

االستقراء  خالل  من  ثبتت  إمنا  األن��واع  وهذه  أن��واع:  على  فقال: التوحيد 

»مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ عبدالعزيز بن باز« ) ٦/١5)).    (((
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والتتبع. مبعنى ليس هناك نص من كتاب وسنة على أن التوحيد قسمان أو ثالثة 
أقسام، لكن بالتتبع واالستقراء أمكن التقسيم إلى قسمني أو ثالثة.

واالستقراء  بالتتبع  هو  إمنا  أقسام  ثالثة  إلى  السلف  قّسمه  الذي  والتقسيم 
نَّة، وهو شامل لكل ما يندرج حتت التوحيد من أنواع، وتوحيد  من الكتاب والسُّ

احلاكمية إذا نظر فيه الباحث يجد أنه يتكون من قسمني:

القسم األول: ما يتعّلق بتقدير احلكم الكوني وتشريع احلكم الشر عي وهذا 
املشّرع وحده،  الرب سبحانه، وهو  الربوبية. وهذا من فعل  داخل حتت توحيد 
ُه َربُّ اْلَعامَلَِي{، وقال سبحانه وتعالى  ْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك اللَّ قال تعالى: }َأاَل َلُه اخْلَ
َن  منكرًا على من جعل للبشر حق التشريع فقال: }َأْم َلُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُهم مِّ

ُه{. يِن َما َلْم َيْأَذن بِِه اللَّ الدِّ

والشرعي  الكوني  للحكم  العباد  باستجابة  يتعّلق  ما  وهو  الثاني:  القسم 
َوَربَِّك  }َفــالَ  تعالى:  قال  به  ورضاهم  شرعه  إلى  وحتاكمهم  العاملني  رب  لله 
َّا  ممِّ َأنُفِسِهْم َحَرًجا  َيِجُدوْا ِفي  اَل  ُثمَّ  َبْيَنُهْم  ِفيَما َشَجَر  ُموَك  ُيَحكِّ َى  َحتَّ ُيْؤِمُنوَن  اَل 
ُموْا َتْسِليًما{، فالتحاكم من العباد عبادة ال يجوز صرفها لغير الله،  َقَضْيَت َوُيَسلِّ
داخل  وهذا  شرعه،  إلى  التحاكم  في  بالعبادة  وتعالى  سبحانه  إفراده  من  وهو 

حتت توحيد األلوهية.

الله - قد استوعب كل ما يندرج  فأنت ترى أن تقسيم السلف - رحمهم 
حتت هذا التقسيم من أنواع، واالكتفاء مبا ورد عن السلف أولى.

لكن هذه املسألة ال ينبغي أن تكون من ضوابط التكفير والتفسيق والتبديع 
ألنها مسألة علمية، ولو قّسم التوحيد باحث أو عالم إلى أي تقسيم آخر شريطة 

أن ال يتضمن باطاًل أو يترك حقًا - فال إشكال في ذلك.
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أما إذا قّسمه إلى أقسام تتضّمن بعض الباطل، أو تترك بعض احلق، فهنا يبنّي 
احلق كما بنّي ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، عندما نقد تقسيم املتكّلمني التوحيد 

إلى ثالثة أقسام وأهملوا توحيد األلوهية فبنّي احلق في ذلك. 

وخالصة الكالم: أن تقسيم التوحيد إلى ثالثة أقسام أفضل تقسيم وأوضحه 
وأجمعه. لكن لو ُقّسم بغير هذا التقسيم ملا كان فيه بأس

نَّة النبوية، وكذا كالم ابن أبي العز احلنفي  وانظر كالم ابن تيمية في منهاج السُّ
في شرح الطحاوية حول تقسيم الصوفية للتوحيد، وهو تقسيم مردود. )))

ويقول الشيخ علي اخلضير:

»االهتمام بتوحيد احلاكمية وإفراده بالذكر لم يوجد إال في القرون األخيرة 
الثالث عشر الهجري ولم يفرد إفرادًا ظاهرًا إال عندما وضعت  وهو في القرن 
القوانني الوضعية فجاء من يتكّلم به وأن احلكم لله، وإن كانت بداياته ظهرت 

في عصر ابن تيمية وابن كثير في ياسق التتار.

عنه  يقال  وال  احلاكمية،  توحيد  نضيف  بأن  البأس  أنه  والصحيح  ويقول: 
مبتدع، والتبديع فيه خطأ، ألن الذين قسموا التوحيد تقسيمًا ثنائيًا فجاء من قّسمه 

ثالثيًا فإذًا هو مبتدع على هذا القول.!

توحيد  وأضاف  خماسيًا،  تقسيمًا  التوحيد  قّسم  من  العلم  أهل  من  وهناك 
كان  إذا  في االصطالح  أنه ال مشاحة  والقاعدة  أيضًا!،  مبتدع  فهل هذا  االتباع 
صحيحًا، ولو اقتضى الواقع إبراز توحيد معني واالهتمام به وجعله قسمًا مستقاًل 
وإن كان داخاًل في األقسام قبله فال مانع وهذا ل�ه نظائر كثيرة، وقسم احلاكمية 

في النت بعنوان: »حكم توحيد احلاكمية« للشيخ محمد السحيم.    (((
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داخل في توحيد األسماء والصفات ومبني على اسم احلكم كما في احلديث: 
»إن الله هو احلكم واليه احلكم«، ومبني على التصّرف وهو من معاني الربوبية، 
أي التصرف في األمر والنهي، فأي بدعة في ذلك؟ وإمنا املبّدع إما مجتهد مخطئ 
- وهذا يقال ملن ُعرف عنه الصدق - أو جاهل ضال أو مرّقع للحّكام املبّدلني، 
الله  إال  إله  العلم من جعل شروط ال  أهل  هناك من  أيضًا  ونقول  لهم،   وبوق 
أنه  مع  بالطاغوت،  الكفر  شرط  فذكر  ثمانية،  وجعلها  اجتهد  وبعضهم  سبعة، 
موجود ضمن الشروط السبعة، لكن نظرًا ألهميته فصله عن شرط احملبة وجعله 

مستقاًل. فهذا عند بعض هؤالء مبتدعًا؟

ومثل ذلك اإلميان فبعض السلف جعله من كلمتني هو قول وعمل، فلما 
تكّلم  فلما  واعتقاد،  وعمل  قول  هو  بعضهم  قال  كالمًا  البدع  أهل  أحدث 
فأضافوا  باألركان،  وعمل  وقول  اعتقاد  هو  السلف  قال  العمل،  في  املرجئة 
كلمة األركان للتوضيح، وبعضهم جعله قواًل وعماًل واعتقادًا ونية وبعضهم 

أضاف: واتباعًا. 

وكل ما سبق صحيح، لكن كل ما اقتضى املقام التوضيح أو األهمية زاد 
من  كالم  في  موجودة  لكنها  مخترعة  زي��ادة  ليست  وهي  ذلك،  بقد  السلف 
سبق وجود إجمال وتداخل. فعلى قاعدة بعض هؤالء من زاد عن كلمتني في 

اإلميان فهو مبتدع. 

مع أن من األفضل استقرار االصطالحات وأن ال ُيوّلد منها فتكثر وتطول، 
والصفات«  واألسماء  واأللوهية  »الربوبية  أكمل  ثالثة  على  واستقرارها 
وعلموا ذلك بالتتبع واالستقراء والنظر في اآليات واألحاديث، فوجدوا أن 
التوحيد ال يخرج عن هذه األنواع الثالثة، فنّوعوا أو أّصلوا التوحيد إلى ثالثة 
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أصول أو أنواع، وال يخرج أي تقسيم عن هذه الثالثة، وال ُيفرد نوع إال قد 
ُأخذ من أحد الثالثة، لذا كان أقرب التقسيمات إلى كونه جامعًا مانعًا دقيقًا 

وافيًا بالغرض، والله أعلم. 

لكن من اخلطأ تخطئة من قال قواًل صحيحًا هو ضمن كالم من سبقه بناء 
على مقررات سابقة ومقاصد فاسدة، والله أعلم .)))

وقال الشيخ عبد الرحمن عبد اخلالق في الرد على من أنكر توحيد احلاكمية:

الدنيا، وظن أن  الدين وأمور  »عندما نشأ في املسلمني من فّرق بني أمور 
أو شرع غيره، فجاء من قال من  الله  إلى شرع  يتحاكم  أن  للمسلم اخليار في 
العلماء احملدثني أن اإلميان بالله يقتضي أن نؤمن بأنه ال حكم إال له كما قال 
تعالى: }أال له اخللق واألمر{، وقال: }والله يحكم ال معقب حلكمه{ فأطلق 
من هذه اآليات وما شابهها وسّمى نوعًا جديدًا من أنواع التوحيد هو »توحيد 
احلاكمية«، وال شك أن املعنى الذي قصده من أطلق هذا اللفظ صحيح، وإن 
كان االصطالح نفسه واللفظ حادثًا، وكما أسلفنا ليس هذا من باب االبتداع 
وإمنا هو من املصالح الشرعية لتقريب املعنى املراد إلى الذهن، وتفصيل العلوم 

وإيضاح املراد«.)))

وخالصة ما تقدم:

)- إن تقسيم التوحيد هو باجتهاد العلماء باالستقراء والنظر وليس بنصوص 
صريحه أو بإجماع.

»الوسيط قي شرح أول رسالة في مجموعة التوحيد« ص١٨   (((
»الصراط« ص)).  (((
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)- ال مشاحة فى االصطالح باإلجماع، كما قال ابن القيم وغيره السيما ما 
لم تخالف الشرع .

٣- إن أول من قّسم التوحيد  إلى قسمني مجتهد، وهذا من باب املصلحة 
املرسلة وليس من البدع احملدثة.

)- ومن زاد فى التوحيد قسمًا ثالثًا، وهو توحيد األسماء والصفات،  زاده 
أو  الربوبية  توحيد  فى  داخل  أنه  رغم  الضالة،  الفرق  من  حوله  اخلالف  لكثرة 

التوحيد العلمى.

تخالف  التى  الضالة  الفرق  لكثرة  زاده  املتابعة،  توحيد  زاد قسم  5 - ومن 
النبي | وتقّدم كالم الرجال عليه، رغم أنه داخل فى توحيد الربوبية أو التوحيد 

العلمى.

هذا  في  فيه  الله  نازع  من  لكثرة  زاده  احلاكمية،  توحيد  قسم  زاد  ٦ - ومن 
العصر، كأصحاب املجالس التشريعية، وأرباب القوانني الوضعية رغم أنه داخل 

فى توحيد الربوبية أو التوحيد العلمى.

٧ - ال يجوز تبديع العلماء فى أمر اجتهادى دّلت عليه النصوص.

٨ - وأخيرًا، لو اقتضى الواقع إبراز توحيد معني واالهتمام به وجعله قسمًا 
والله  كثيرة  نظائر  له  مانع، وهذا  فال  قبله،  األقسام  في  داخاًل  كان  وإن  مستقاًل 

أعلم.

18- تبديع وجرح العلماء والدعاة بال سبب:

نَّة  ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، تبديع وجرح علماء ودعاة أهل السُّ
سبب،  بال  والدعاة،  للعلماء  وجرحهم  تبديعهم،  على  األمثلة  ومن  سبب،  بال 

وبال ذنب ارتكبوه:
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سبب  بال  منه،  والتحذير  العوايشة  حسي  للشيخ  وإسقاطهم  جرحهم   -(
وبال ذنب، إال ألنه من أهل األردن.

فعندما سئل الشيخ أحمد باز مول عن الشيخ حسي العوايشة قال: »الذي 
أعرفه أنه من أهل األردن، وهو داخل فيمن حّذر منهم الشيخ النجمي - رحمه 

الله تعالى - بقوله: أهل األردن ال يؤخذ منهم العلم«.

قلت: وهذا والله من الظلم واالفتراء على أهل العلم، وهو إسقاط لعلماء 
بلد مسلم بأكمله، وإال فعلماء ودعاة األردن الذين هم على عقيدة ومنهج أهل 
نَّة كثر واحلمد لله، ثم هل يعقل أن يحّذر بازمول من الشيخ حسني العوايشة  السُّ

بال سبب وبال مبرر إال ألن الشيخ النجمي حّذر من أهل األردن!!

فعلى هذا إذن ينبغي عليهم أن يحذروا من جميع علماء ودعاة أهل األردن، 
ألن الشيخ النجمي حّذر من أهل األردن!!

2- جرحهم وإسقاطهم للشيخ العالمة محمد املختار الشنقيطي عضو هيئة 
كبار العلماء بال ذنب وبال سبب سوى أنه يحضر دروسه احلزبيون كما يقولون.

قال الشيخ ربيع املدخلي عند ما سئل عنه:

»ُيقال لي إن هذا الرجل ميشي مع احلزبيني وميشي مع الصوفية، وال عالقة له 
نَّة!! فال أستطيع أن أزّكي إنتاجه وال أزّكيه، ألني ما قرأت إنتاجه، وأهل  بأهل السُّ
نَّة ال يرّوجون له، إمنا يرّوج له احلزبيون، وهو ال يتظاهر أنه حزبي، ولكن ملا  السُّ
هؤالء يحتفون به ويعتبرونه إمامًا من أئمة املسلمني، فذلك يدّلك على أن الرجل 

منهم!! فهو جسر خطير جلر الشباب إلى التحزب وكتب السلف تغنيكم« ))).

))) جميع ما سبق في النت بعنوان: »طعونات ربيع املدخلي وكبار أعوانه في السلفيني«.
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املختار  محمد  األصولي  العالمة  للشيخ  وجرح  وطعن  اتهام  وهذا  قلت: 
الشنقيطي بال سبب أو ذنب بني، إال ألن احلزبيني يحبونه ويحضرون دروسه!!

دروسه،  ويحضرون  يحبونه  الناس  كان  إذا  الرجل  ذنب  ما  الله،  سبحان 
أو  املبتدعة  أو  احلزبيون  أحبه  إذا  ذنبه هو  فما  أحبوه،  الناس  الشيخ ألن  أيضلل 
حتى غير املسلمني، أمينعهم من محبته أو يطردهم من حلقته حتى يرضي الشيخ 
عثيمني  وابن  باز  ابن  الشيخ  إن  ثم  السلفية،  في  ويدخله  ويتكّرم  املدخلي  ربيع 
أئمة،  وُيثنون عليهم ويعتبرونهم  بهم احلزبيون  واأللباني، كان يحبهم ويحتفي 

فهل نبّدع هؤالء األعالم ألجل أن احلزبيني أثنوا عليهم ومدحوهم!!

3- جرحهم وإسقاطهم للشيخ عبدالعزيز السدحان، بسبب عدم تكلمه في 
أعيان أهل البدع.

قال الشيخ أسامة عطايا العتيبي عنه:

»هذا من زمان تكلم املشايخ فيه، ألنه أصلحه الله ال يرى التحذير من أعيان 
أهل البدع في زماننا«))).

الشيخ  وج��رح  لذم  سببًا  يعتبر  البدع،  أهل  أعيان  في  تكّلمه  عدم  فهل 
والتحذير منه!!

عبدالعزيز  فالشيخ  والفهم،  العلم  وقّلة  والتجّني  الظلم  من  والله  فهذا 
الله،  إلى  الدعوة  من  ذلك،  من  أهم  هو  مبا  مشغول   - الله  حفظه   - السدحان 
السعودية،  خارج  وفي  السعودية  في  ومعلومة  مشكورة  وجهوده  العلم،  ونشر 
باز،  ابن  كالشيخ  العلم  أهل  كبار  زّكاه  وقد  سعيه،  الله  وسّدد  خيرًا  الله  فجزاه 

والشيخ ابن جبرين رحمهما الله. 

))) في النت بعنوان: »طعونات ربيع املدخلي وكبار أعوانه  في السلفيني«.
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واألمثلة كثيرة ملن جّرحوهم وأسقطوهم من العلماء والدعاة بال سبب وبال 
ذنب ونكتفي باألمثلة الثالثة التي ذكرناها.

وهذا إن دّل على شيء إمنا يدّل على غلّوهم وهوسهم في التبديع والتضليل، 
والذي ليس له مثيل سوى غلّو وهوس اخلوارج في التكفير.

19- تبديع من خالفهم في منهجهم أو جرحهم:

أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، تبديع من خالفهم في منهجهم أو  ومن 
جرحهم، فكل من خالف اجلامية في منهجهم الفاسد الباطل، القائم على الغلو 
نَّة،  السُّ أهل  من  والدعاة  العلماء  في  والطعن  والتضليل،  والتفسيق  التبديع  في 
باسم  الناس،  عامة  بني  ونشرها  وجمعها  وهفواتهم،  وسقطاتهم  زالتهم  وتتبع 
هو  بل  بسلفي  ليس  فهوعندهم  السلفية،  عن  الدفاع  وباسم  والتعديل،  اجلرح 

ضال مبتدع، يجب التحذير منه.

من  تبديع  في  بقولهم  يقل  ولم  وتبديعهم،  جرحهم  في  خالفهم  من  وكل 
بّدعوه فهو مبتدع، فمن لم يبّدع من بّدعوه فهو مبتدع.

ومن لم يبّدع من بّدعه ربيع املدخلي فهو مبتدع.

ومن لم يبّدع من بّدعه عبيد اجلابري فهو مبتدع.

عه محمد املدخلي فهو مبتدع. ومن لم يبدع من بدَّ

ومن لم يبّدع من بّدعه زيد املدخلي فهو مبتدع.

وذلك ألنهم يعتبرون أنفسهم اجلماعة السلفية الوحيدة في عصرنا احلاضر، 
ويعتبرون أنفسهم اجلماعة الوحيدة التي تتبنى عقيدة السلف، لذلك يرون أن لهم 
احلق في حتديد من هو السلفي ومن هو غير السلفي، لذلك تراهم وضعوا قواعد 
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السلفي،  غير  من  السلفي  ُيعرف  خاللها  ومن  إليها،  الناس  يحاكمون  وأصواًل 
ومن خالفهم في أصولهم وقواعدهم ومنهجهم فليس بسلفي وإن اّدعى ذلك، 

بل هو ضال مبتدع.

20- تبديع بعضهم لبعض:

ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، تبديع بعضهم لبعض عند االختالف، 
فبمجرد أن يختلف اجلامي مع زميله في اجلماعة في مسألة أو مسألتني، فإنه يقوم 

إليه ويبّدعه!!

مثال ذلك: عند ما اختلف الشيخ ربيع املدخلي مع زميله الشيخ فالح احلربي، 
قام كل منهما بتبديع اآلخر.

وعندما اختلف أيضًا الشيخ ربيع املدخلي مع الشيخ محمود احلداد قام كل 
منهما بتبديع اآلخر.

الشيخ عبداللطيف باشميل  املدخلي مع  الشيخ ربيع  أيضًا  وعندما اختلف 
قام كل منهما بتبديع اآلخر.

وعندما اختلف أيضًا الشيخ ربيع املدخلي مع أسامة القوصي قام كل منها 
بتبديع اآلخر.

وعندما اختلف املغراوي والعيد الشريفي مع الشيخ ربيع املدخلي، فقام كل 
منهما بتبديع اآلخر!!

فينصح  نَّة  السُّ أهل  أما  البدع،  أهل  وسمات  عالمات  من  شك  بال  وهذا 
بعضهم بعضًا، ويصّوب بعضهم لبعض.
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21- قولهم بعدم جواز الصالة خلف من بّدعوه: 

ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بعدم جواز الصالة خلف من 
بّدعوه ألنه من املبتدعة.)))

غير  بدعته  املبتدع  كان  فإذا  التفصيل،  والصحيح  مطلق،  القول  هذا  قلت: 
مكّفرة فإنه يجوز الصالة خلفه، وهذا التفصيل هو الذي قّرره شيخ اإلسالم ابن 

تيمية، والعالمة ابن باز وابن عثيمني واأللباني.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله: في مجموع الفتاوي: )355/23(:

»وأما الصالة خلف املبتدع فهذه املسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم جتد إمامًا 
غيره كاجلمعة التي ال ُتقام إال مبكان واحد، وكالعيدين، وكصلوات احلج خلف 
نَّة واجلماعة، وإمنا  إمام املوسم، فهذه ُتفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السُّ
ُتدع مثل هذه الصلوات خلف األئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن ال يرى 
اجلماعة  في  فصالته  واحد  مسجد  إال  القرية  في  يكن  لم  إذا  واجلماعة  اجلمعة 
خلف الفاجر خير من صالته في بيته منفردًا لئال يفضى إلى ترك اجلماعة مطلقًا، 
وأما إذا أمكنه أن ال يصلى خلف املبتدع فهو أحسن وأفضل بال ريب، لكن إن 
صلى خلفه ففي صالته نزاع بني العلماء، ومذهب الشافعى وأبى حنيفة تصح 
صالته، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل، وهذا إمنا هو في البدعة 
نَّة، مثل بدع الرافضة واجلهمية ونحوهم، فأما  التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسُّ
مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البالد مثل مسألة احلرف 
والصوت ونحوها فقد يكون كل من املتنازعني مبتدعًا، وكالهما جاهل متأّول 

واملبتدع عندهم هو من بّدعه اجلامية فتنبه.   (((
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نَّة  فليس امتناع هذا من الصالة خلف هذا بأولى من العكس، فأما إذا ظهرت السُّ
وُعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع.اه�.«

وقال النووي:

»جتوز الصالة خلف املبتدع إذا لم تكن بدعته مكّفرة كفرًا صريحًا..«، وقال 
أيضًا: »من يكّفر ببدعة ال تصح الصالة وراءه، ومن ال يكّفر تصح..«))). 

وقال ابن أبي العز احلنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية:

وقوله: »ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات 
أبي هريرة  بر وفاجر«. رواه مكحول عن  قال  |: »صلوا خلف كل  منهم«،  
وفي  هريرة.  أبا  يلق  لم  مكحول  قال:  الدارقطني،  وأخرجه  عنه،  الله  رضي 
إسناده معاوية بن صالح، متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخّرج له 
الدارقطني أيضًا وأبو داود، عن مكحول، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
برًا كان أو فاجرًا،  »الصالة واجبة عليكم مع كل مسلم،  الله  |:  قال رسول 
وإن عمل بالكبائر، واجلهاد واجب عليكم مع كل أمير، برًا كان أو فاجرًا، وإن 
عمل الكبائر«. وفي صحيح البخاري: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - 
كان يصلي خلف احلجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان احلجاج 
»يصلون لكم، فإن أصابوا  النبي|  قال:  فاسقًا ظاملًا. وفي صحيحه أيضًا، أن 
فلكم ولهم، وأن أخطأوا فلكم وعليهم«. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه 
-، أن رسول الله | قال: »صلوا خلف من قال ال إله إال الله، وصلوا على من 

مات من أهل ال إله إال الله«. أخرجه الدارقطني من طرق، وضعفها.

»املجموع شرح املهذب« ))/١50).    (((
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من  خلف  يصلي  أن  للرجل  يجوز  أنه  وإيانا:  الله  رحمك  اعلم،  قال:  ثم 
يعلم  أن  االئتمام  األئمة، وليس من شرط  باتفاق  فسقًا،  بدعة وال  منه  يعلم  لم 
املأموم اعتقاد إمامه، وال أن ميتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف املستور 
وهو  الفسق،  ظاهر  فاسق  أو  بدعته،  إلى  يدعو  مبتدع  خلف  صلى  ولو  احلال، 
اإلمام الراتب الذي ال ميكنه الصالة إال خلفه، كإمام اجلمعة والعيدين، واإلمام 
في صالة احلج بعرفة، ونحو ذلك: فإن املأموم يصلي خلفه، عند عامة السلف 
واخللف. ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر 
العلماء. والصحيح أنه يصليها وال يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يصلون اجلمعة واجلماعة خلف األئمة الفجار وال يعيدون، كما كان عبد الله بن 
عمر يصلي خلف احلجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه، كما تقدم، 
وكذلك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغيره يصلون خلف الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب اخلمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعًا، 
ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي 
الصحيح: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ملا حصر صلى بالناس شخص، 
فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا 
ابن أخي، إن الصالة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا 

أساؤوا فاجتنب إساءتهم.

لم  خلفه  املأموم  صلى  فإذا  صحيحة،  نفسها  في  صالته  واملبتدع  والفاسق 
باملعروف والنهي  تبطل صالته، لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه، ألن األمر 

عن املنكر واجب. )))

شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز احلنفي ))/٣٣)).  (((
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إمام  خلف  ال��ص��الة  حكم  ع��ن  ب���از   ب��ن  عبدالعزيز  الشيخ  وس��ئ��ل 
مبتدع:

 فقال: »إذا كان إمامهم ليس بكافر وإمنا عنده بعض البدع التي ال تخرجه من 
اإلسالم، فال مانع من الصالة معهم ونصيحتهم وتوجيههم وإرشادهم بالدعوة 
إلى الله بعد الصلوات، وفي حلقات العلم في املسجد حتى يستفيدوا وينتفعوا 
البر  على  التعاون  باب  من  هذا  ألن  الله،  شاء  إن  البدع  من  عندهم  ما  ويدعوا 

والتقوى ومن باب التناصح.

 | أما إن كان إمامهم يتعاطى ما يوجب كفره، كالذي يستغيث بالرسول 
أو يدعوه من دون الله، أو يستغيث باألموات وينذر لهم ويذبح لهم، هذا كفر 
وضالل، هذه أمور كفرية ال يصلى خلفه، ألن هذه األمور من أمور الكفر بالله 

والشرك بالله - عز وجل.

وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية، كأن يعتقد أن غير الله يتصّرف 
في الكون من األولياء، وأنهم يدّبرون هذا العالم، من األولياء كما يفعله بعض 
اخلالق واملخلوق  بأن  الوجود  يعتقده أصحاب وحدة  ما  يعتقدون  أو  الصوفية، 
واحد، اخلالق واملخلوق والعبد واملعبود ونحو ذلك من املقاالت اخلبيثة امللحدة 

فهذا كافر وال يصلى خلفه.

أما إذا كانت بدع دون الكفر فإن هذا يصلى خلفه، مثل بدعة املولد وليس 
فيها كفر، مثل بعض البدع األخرى التي يفعلها الصوفية وليست بكفر، بل دون 

الكفر فال متنع من الصالة خلفه.

أشعار  مثل  كفرية  أشعارًا  كانت  فإن  فيها  ينظر  بها  يأتي  التي  األشعار  وأما 
صاحب البردة في قوله:
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ــق مـــا لـــي مـــن ألـــوذ ــل الغمميـــا أكــــرم اخل احلـــادث  حلول  عند  ــواك  س

بيدي املعاد  يــوم  ــذًا  آخ تكن  لم  ــقــدمإن  ال زلــــة  يـــا  ــقــل  ف وإال  عـــفـــوًا 

وضرتها الــدنــيــا  جـــودك  ــن  م والقلمفـــإن  الــلــوح  علم  علومك  ومــن 

هذه أشعار كفرية، هذا اعتقاٌد ضال، فإذا كان أصحاب املسجد يعتقدوا مثل 
هذه األمور فال يصلى خلف إمامهم، ألن االعتقاد بأن الرسول | يعلم الغيب، 
الغيب ال  بالله، ألن علم  والعياذ  كفٌر وضالل  الدنيا واآلخرة هذا  أنه ميلك  أو 

يعلمه إال الله سبحانه وتعالى.

وهكذا اعتقاد بعض الصوفية وبعض الوثنية أن الرسول | ينقذ الناس يوم 
وضالل،  كفٌر  كله  هذا  النار،  من  ويخرجه  القيامة  يوم  دعاه  من  وينقذ  القيامة، 
النار، وهو الذي يعلم  الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينجي من  بيد  إمنا األمور 
 | والرسول  وتعالى،  سبحانه  لألمور  واملدبر  شيء،  لكل  مالك  وهو  الغيب، 
في  القيامة  يوم  حدًا  له  الله  ويحّد  يشفع  بل  النار،  من  الناس  إخراج  بيده  ليس 
قد  كما  واإلميان،  التوحيد  إال ألهل  يشفع  وال  والسالم،  الصالة  عليه  الشفاعة 
سأله أبو هريرة - رضي الله عنه -  قال يا رسول الله: من أحق الناس بشفاعتك؟ 
قال: »من قال ال إله إال الله خالصًا من قلبه، أو قال: خالصًا من نفسه«، وقال |: 
»إني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة فهي نائلٌة إن شاء الله، من مات من 

أمتي ال يشرك بالله شيئًا«.

فشفاعته ألهل التوحيد واإلميان ال ألهل الكفر بالله - عز وجل - فاحلاصل 
أن اإلمام إذا كان عنده شيٌء من الكفر هذا ال يصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته 
نَّة  دون الكفر فال مانع من الصالة خلفه، ولكن إذا وجد مسجٌد آخر فيه أهل السُّ
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نَّة  فالصالة خلفهم أولى وأحسن وأبعد عن الشر، ولكن مع ذلك ينبغي ألهل السُّ
أن يتصلوا بأهل البدع للنصيحة والتوجيه والتعليم والتفقيه والتعاون على البر 
والتقوى، ألن بعض أهل البدع قد يكونون جاهلني ما عندهم بصيرة، فلو علموا 

احلق ألخذوا به وتركوا بدعتهم.

بهم  يتصلوا  أن  عليهم  بل  البدع،  أهل  يدعوا  ال  أن  نَّة  السُّ ألهل  فينبغي 
نَّة ويحّذروهم من البدعة، ألن هذا هو  وينصحوهم ويوجهوهم ويعّلموهم السُّ

الله - سبحانه وتعالى: }ہ  ہ    قال  العلم واإلميان، كما  الواجب على أهل 
)النحل:   } ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ  

5)١(، وقال سبحانه وتعالى: } چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ    ڎ     ڎ  ڈ { )فصلت ٣٣(. نسأل الله للجميع التوفيق الهداية.)))

وقال أيضًا رحمه الله-: »الصالة خلف املبتدع فيها تفصيل، فإذا كان مبتدعًا 
صفات  ي��ؤّول  الذي  واملعتزلي  خلفه،  ُيصلى  ال  فهذا  كاجلهمية؛  مكّفرة  بدعة 
ا إذا كانت بدعته خفيفة ال تفضي إلى الشرك  الله واخلوارج ال ُيصلى خلفه، أمَّ
نَّة؛ فهذا  فاألمر في هذا سهل، ولكن إذا تيسر إزالته والتماس إمام من أهل السُّ
تكّفره  بدعته ال  كالتي  ُيصلى خلفه،  أن  الضرورة  إذا دعت  أمر واجب، ولكن 

كالعاصي فهذا يصّلى خلفه ما دام مسلمًا«.)))

وقال اإلمام األلباني - رحمه الله - في الصالة خلف املبتدع:

»نحن نرى والعلم عند الله، انطالقًا مما ورثه اخللف عن السلف من شرعية 
الصالة خلف كل بر وفاجر، والصالة على كل بر وفاجر، بأن الصالة خلف هؤالء 

فتاوى ومقاالت الشيخ عبدالعزيز بن باز ))١/0)١).  (((
)نور على الدرب ٣٦٤ ب د5)).  (((
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األئمة املبتدعني، ما دام الذي يصلي يرى هذا اإلمام مبا عنده من بدع لم يخرج 
عن دائرة اإلسالم واملسلمني، ولكن ليس كل مبتدع كافر، وإذا كان األمر كذلك، 
فأقول: إن كان املصلي وراء اإلمام املبتدع كان صوفيًا أو ماتوريديًا أو أشعريًا أو 
من فرق وأحزاب، إذا كان املصلي يرى أن هذا اإلمام ما خرج عن كونه مسلمًا، 
حينئذ ترد القاعدة السابقة، الصالة وراء كل بر وفاجر، وإن كان يرى العكس من 

ذلك أنَّه كفر، فحينئذ األمر بدهي جدًا أن الصالة خلفه ال تصح.

ولكننا، في الوقت نفسه ُنحّذر من التسّرع إلى إصدار الفتاوى امُلكّفرة ملسلم 
فضاًل عن مسلمني، ملجرد أنَّه وقع في بدعة كما يقولون: عقدّية، تتعّلق بالعقيدة، 
فال بدَّ من التريث وعدم التسّرع في إصدار فتوى التكفير، لكن في الوقت نفسه 
نَّة  نحن نقول على املسلم أن يختار اإلمام الذي يصلي خلفه أن يكون على السُّ
عقيدة وعبادة وسلوكًا. وإال فإذا ما دار األمر أن يصلي وحده في داره، أو يصلي 

خلف اإلمام الذي يبّدعه، نقول ال: يصلي خلفه، أولى أن يصلي وحده«.)))

22- قولهم بعدم جواز الصالة على من بّدعوه:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بعدم جواز الصالة على من 
بّدعوه ألنه من املبتدعة.

والصحيح أن هذا القول ليس على إطالقه، بل فيه تفصيل، فأما البدع املكّفرة 
كبدعة املعّطلة واجلهمية فال يجوز الصالة على أصحابها.

وأما من ُوصف ببدعة غير مكّفرة فهذا حكمه حكم صاحب الكبيرة، فيجوز 
الصالة عليه، ولم يقل أحد من أهل العلم بعدم جواز الصالة عليه.

سلسلة الهدى والنور )٦55).  (((
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واجلماعة«  نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  »شرح أصول  كتابه:  في  الاللكائي  أورد  وقد 
الكثير من اآلثار عن السلف تدّل على جواز الصالة على أهل البدع والكبائر.

فعن محمد بن سيرين أنه قال:

»ال نعلم من أصحاب محمد | وال من غيرهم من التابعني من ترك الصالة 
على أحد من أهل القبلة تأثمًا من ذلك«، وعن النخعي قال: »لم يكونوا يحجبون 
إلى  قال: »صًل على من صلى  القبلة«، وعن عطاء  أهل  أحد من  الصالة على 
قبلتك«، وعن احلسن قال: »إذا قال ال إله إال الله، صّل عليه«، وعن ربيعه قال: 
»إذا عرف الله فالصالة عليه حق«، وعن مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال: »إن 
الله، ثم هلك أن يغسل ويصلى  إله إال  إذا قال ال  أصوب ذلك وأعدله عندي 
الثوري:  وسفيان  األوزاع��ي  »سألت  قال:  الفزاري  إسحاق  أبي  وعن  عليه«، 
هل تترك الصالة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال: ال« وعن 

الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله.)))

وفي رسالة عبدوس بن مالك العطار عن اإلمام أحمد، قال:

القبلة موحدًا ُيصلى عليه، وُيستغفر له، وال ُيحجب  »ومن مات من أهل 
عنه االستغفار، وال تترك الصالة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيرًا، أمره إلى 

الله تعالى«.)))

وذهب جمهور العلماء إلى جواز الصالة على املبتدع الذي لم يكّفر ببدعته 
لقول النبي |: »صّلوا على من قال ال إله إال الله«)٣).

نَّة واجلماعة، لاللكائي. شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (((
نفس املصدر السابق.  (((

املوسوعة الفقهية.  (٣(
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وقال ابن تيمية:

»فكل مسلم لم ُيعلم أنه منافق جاز االستغفار له والصالة عليه وإن كان فيه 
بدعة أو فسق«.)))

تنبيه:

ورد عن بعض السلف ترك الصالة على بعض أهل البدع املجاهرين ببدعتهم، 
وهذا من باب الزجر ألصحاب البدع، بترك الصالة عليهم، ولئال يغتر ببدعتهم 
من إذا رأى أحد األئمة املشهورين يصلي عليه ظن أنه يوافقه في اعتقاده، وليس 

من باب أنه يحرم الصالة عليهم.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

املتظاهرين  بعض  على  الصالة  والدين  العلم  أهل  أو  اإلمام  ترك  »وإذا 
ببدعة أو فجور زجرًا منها، لم يكن ذلك محرمًا للصالة عليه أو االستغفار 
له، بل قال النبي | فيمن كان ميتنع عن الصالة عليه وهو الغال وقاتل نفسه 
ُيستغفر  كان  أنه  وروي  صاحبكم«،  على  »صلوا  له:  وفاء  ال  الذي  واملدين 
للرجل في الباطن، وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرًا عن مثل توبته، كما 

روي في حديث محلم بن جثامة«.)))

23- قولهم بعدم جواز بيع أشرطة وكتب من بّدعوه:

أشرطة  بيع  ج��واز  بعدم  قولهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالم  أب��رز  ومن 
وكتب من بّدعوه، ومن يبيع أشرطة وكتب املبتدعة فهو مبتدع، وذلك ألن بيعه 

نَّة )٣5/5)). منهاج السُّ  (((
مجموع الفتاوى البن تيمية )١٧/٧)).   (((
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ألشرطتهم وكتبهم دليل على تزكيته لهم، ورضاه مبا يقولونه في أشرطتهم، ومبا 
يكتبونه في كتبهم.

قلت: هذا القول مطلق والصحيح التفصيل، فإذا كان الشريط أو الكتاب فيه 
نَّة،  نَّة، أو لم يخالف ما دعا إليه الكتاب والسُّ دعوة إلى ما دعا إليه الكتاب والسُّ
فيجوز بيعه ولو كان صاحبه موصوفًا بالبدعة ولو كان غير مسلم أيضًا. وأما إذا 
نَّة، فال  كان الشريط أو الكتاب فيه دعوة إلى ما يناقض أو يخالف الكتاب والسُّ

يجوز بيعه.

وهذا التفصيل هو الذي اختاره الشيخ العالمة محمد ناصر الدين األلباني.

الكتاب  إليه  دعا  ما  إلى  دعوة  فيه  الذي  الشريط  أو  الكتاب  أن  وخالصته 
نَّة يجوز نشره، بغض النظر عن صاحبه، ولم يوافق من اعتبر هذا الصنيع  والسُّ

تزكية لهذا املخالف ورضا بكل مؤلفاته وأشرطته.

اإلسالمية  التسجيالت  في  أعمل  أنا  تعالى:  الله  رحمه  سائل  سأله  فقد 
»األشرطة« وقد َعنَّ لي أن أسأل بعض أهل العلم فيما يتعّلق باملسؤولية عن نشر 
أشرطة بعض من ال ينهجون منهج السلف، ينتمون مثاًل لبعض اجلماعات التي 
نعرفها في الساحة، كجماعة اإلخوان املسلمي، أو التبليغ أو ما إلى ذلك، فبعضهم 
أفتى بأن ال أسجل أو أنشر هذه األشرطة باملرة، والبعض اآلخر قال: تخّير منها 
ما ترى فيه الصالح وال يكون فيه تصريح مبخالفة ملنهج السلف، فاحليرة ما زالت 
تالزمني حتى اآلن، وأسأل الله - عز وجل - أن يزيل هذه احليرة مبا تراه وتشير به 

علينا في هذا املجال جزاكم الله خيرا؟

فأجاب الشيخ رحمه الله: »ال شك عندي أن الرأي الثاني الذي حكيته عن 
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بعض أهل العلم هو الصواب ألن »احلكمة ضالة املؤمن من أين سمعها التقطها«، 
الناس في بعض  به بعض  هذا احلديث وإن كان حديثًا ضعيفًا ال يصح، وولع 
البالد فكتبوه في اللوحات، وعّلقوه في صدور املجالس على أنه حديث ثابت 
فحينئذ  فعاًل،  يكون حكمة  أن  منه  بالثابت، ولكن حسبنا  | وليس  النبي  عن 
نعمل بها وال نتعّصب ملذهبنا اعتبارًا بتعصب أصحاب املذاهب األخرى، فنحن 
أين  املؤمن  أتباع احلق حيثما كان هذا احلق ومن حيث ما جاء، واحلكمة ضالة 
وجدها التقطها، فإذا جاء أو وقفت على مقال أو بحث علمي جلماعة من تلك 
بآيات  تذكير  فيها  كان  لكن  السلف  منهج  تنهج  مع األسف ال  التي  اجلماعات 
ما مينع من نشر  | الصحيحة، وليس هناك  الله  ببعض أحاديث رسول  الله.. 
نَّة  والسُّ الكتاب  يخالف  ما  فيها  ليس  أنه  دام  ما  التسجيل  بطريقة  البحوث  هذه 
بل  التسجيل  في  تنحصر  ال  الواقع  في  املشكلة  وهذه  الصالح،  السلف  ومنهج 
تتعّداه حتى إلى املؤلفات وهي أكثر انتشارًا من املسجالت هذه، فهل يصح لناشر 
الكتب وبائع الكتب أن يطبع ما ليس على منهج السلف الصالح، وهل يجوز له 

أن يبيع كذلك مثل هذه الكتب.

العبرة مبالحظة شيئني  وإمنا  ما،  ما من مخالفة  كتاب  يخلو  قد ال  اجلواب: 
اثنني، أواًل: أن ال يكون الكتاب وعلى ذلك التسجيل داعية إلى منهج يخالف 
كما  منا  من  وإال  خطأه،  يغلب  صوابه  يكون  أن  ثانيًا:  الصالح،  السلف  منهج 
صاحب  إال  عليه  وُردَّ  َردَّ  إال  أحد  من  منا  ما   - الله  - رحمه  مالك  اإلمام  قال 
فيها هاتني  يراعى  أن  وبيعها يجب  الكتب  فالتسجيل وطبع  القبر، ولذلك  هذا 
القاعدتني، وإذ سألت عن تسجيل ليس فيه مخالفة للمنهج السلفي فأنا ال أرى 
مانعًا أبدًا من نشر هذا التسجيل مبجرد أن الذي يتحدث فيه ليس سلفي املنهج 
وإمنا هو خلفي أو حزبي أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يقتضيه العلم ويقتضيه 
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اإلنصاف ويقتضيه محاولة التقريب بني االختالفات القائمة اليوم بني اجلماعات 
اإلسالمية مع األسف، هذا خالصة ما عندي جوابًا على ما سألت«.

قال السائل: إكمااًل لهذا األمر بعض القائلني باملنع لهذا األمر يقولون: إن في 
نشر حديث أو شريط ملثل هؤالء فيه تزكية ملنهجهم وكأنه رضي بكل ما يقولون 

غثه وسمينه.

فأجاب الشيخ رحمه الله: »أعتقد أن هذا فيه مبالغة، لو فرضنا رجاًل ّألف 
رسالة جمع فيها أحاديث األذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفي املنهج، 
كيف يصدق هذا الكالم عليه، وما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه، ال، 
نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته ألنه سلك طريقتنا في اختيار ما صح عن نبينا، فأنا 

أعتقد أن فيه مبالغة والله أعلم«.

 - الله  رحمه   - الشيخ  تبناه  الذي  الرأي  لهذا  الصحيحة  التطبيقات  ومن 
التي يؤّلفها بعض املنتمني إلى جماعة اإلخوان على طريقة أهل  كتب العقيدة 
ال  التي  املتخصصة  والبحوث  األشقر،  سليمان  عمر  كالشيخ  واجلماعة  نَّة  السُّ
والكتب  القرضاوي،  يوسف  للشيخ  الزكاة  كفقه  الدعوى،  باملنهج  لها  عالقة 
يلزمه  بإطالق  رأيه  في  األلباني  يخالف  ومن  للصابوني.  كاملواريث  التعليمية 
علماء  ألفها  التي  الفقه  وأص��ول  احلديث  وش��روح  التفاسير  كتب  نشر  حترمي 

األشعرية وغيرهم.

والذي جرى عليه عمل العلماء نشر ما فيه فائدة من كتبهم مع التعليق على 
ما زلوا فيه أو ضلوا كما عّلق عبد الرزاق عفيفي على اإلحكام لآلمدي، والشيخ 

ابن باز على فتح الباري …
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نَّة، النقل  ومما يقترب في املعنى من نشر كتب املخالفني واملنتسبني لغير السُّ
يقول  هذا  وفي  أتباعهم،  إللزام  وخاصة  أقوالهم،  بصحيح  واالستشهاد  عنهم 
شيخ اإلسالم ابن تيمية: »ومالك األمر أن يهب الله للعبد حكمة وإميانًا، بحيث 
نَّة يغنيه عن كل شيء،  يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسُّ
ولكن كثيرًا من الناس قد صار منتسبًا إلى بعض طوائف املتكلمني ومحسنًا للظن 
بهم دون غيرهم، ومتوهمًا أنهم حّققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو 
مخالفون  هذا  مع  هم  ثم  كالمهم،  من  بشيء  يؤتى  حتى  تبعها  ما  آية  بكل  أتى 
كالم  في  يجدونه  الذي  بالهدى  أخ��ذوا  أنهم  فلو  لهم،  متبعني  غير  ألسالفهم 

أسالفهم لُرِجي لهم مع الصدق في طلب احلق أن يزدادوا هدى«.)))

وبعض الغالة لشدة بعده عن ميدان العلم مينع من استفادة العارف من مثل 
كتاب الزمخشري في التفسير، ويعد من يصّرح باستفادته منه أو النقل عنه من 
ومن  بالناس،  واملغّررين  له  واملعّظمني  االعتزالية  الزمخشري  آلراء  املرّوجني 
أجل هذه الشبه التافهة وجد بعضهم حرجًا كبيرًا في عزو األحاديث إلى بعض 
البيهقي األشعري  يقول في تخريج احلديث: رواه  احملدثني األشعرية، فأصبح 

وابن عساكر األشعري، نعوذ بالله من مثل هذه الوساوس.)))

م على من بّدعوه: 24- قولهم بعدم جواز الترحُّ

م على من بّدعوه. ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بعدم جواز الترحُّ

غير  إطالقه  على  املبتدعة  على  م  الترحُّ جواز  بعدم  القول  أن  والصحيح 
وقد  ذلك  على  ومات  مكّفرة  بدعته  كانت  فمن  التفصيل،  والواجب  صحيح، 

»مجموع الفتاوى« )١00/5).    (((
»منهج األلباني في التعامل مع املخالفني« للشيخ محمد حاج عيسى اجلزائري، ص٣٣.   (((
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رة فيجوز  م عليه، وأما إذا كانت بدعته غير مكفِّ قامت عليه احلجة فال يجوز الترحُّ
م عليه، لقوله تعالى: }ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   الترحُّ

ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  {.)))

ڤ      ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ    { تعالى:  وقال 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  {.)))

ولقد جهل غالة التبديع أحكام الوالء والبراء، وبناءها على املوازنة العادلة، 
شابهوا  فقد  لذلك  وتفاوتها،  ئها  بتجزُّ القاضية  نَّة  السُّ أهل  طريقة  عن  وغفلوا 
ؤ والتفاوت، وصرح كثير منهم مبا يقتضي  اخلوارج الذين ال يقّرون بهذا التجزُّ
م عليهم والصالة عليهم، بل قال  تكفير من يعتقدون ابتداعه، كمنعهم من الترحُّ
أحد كبرائهم: إذا صليت اجلنازة على من ال تعرفه فقل: اللهم اغفر له إن كان من 

نَّة)٣). أهل السُّ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله -:

»فكل مسلم لم ُيعلم أنه منافق جاز االستغفار له، والصالة عليه أو كان فيه 
بدعة أو فسق، لكن ال يجب على كل أحد أن يصلي عليه«.)))

املعنّي  الفاسق  لعن  واجلماعة  نَّة  السُّ أهل  من  جّوز  »ومن  الله:  رحمه  وقال 
فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وألعنه، فإنه مستحق للثواب ومستحق للعقاب 

سورة التوبة، آية ٨٤.  (((
سورة التوبة، آية ١١٣.  (((

»منهج األلباني في التعامل مع املخالفني« للشيخ محمد حاج عيسى اجلزائري ص٤٨.    (٣(
»مجموع الفتاوى« )١٧/٧)).    

نَّة 5: ٣5).  مناهج السُّ   (((
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فالصالة عليه الستحقاقه الثواب، واللعن له الستحقاقه العذاب، واللعنة البعد 
عن الرحمة، والصالة عليه سبب للرحمة، فيرحم من وجه، ويبعد من وجه.)))

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

املتظاهرين  بعض  على  »الصالة«  والدين  العلم  أهل  أو  اإلمام،  ترك  »وإذا 
له،  أو فجور زجرًا عنها، لم يكن ذلك محرمًا للصالة عليه واالستغفار  ببدعة 
نفسه  وقاتل  الغال،  وهو  عليه  الصالة  عن  ميتنع  كان  فيمن   | النبي  قال  بل 
واملدين الذي ال وفاء له: »صلوا على صاحبكم« وروي أنه كان يستغفر للرجل 
في الباطن، وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرًا عن مثل مذهبه، كما روي في 

حديث محلم بن جثامة.)))

الله-: »وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه  –رحمه  وقال شيخ اإلسالم 
املسلمني، ومن  بعض  عليهم  يصلي  أن  البد  فهؤالء  الكبائر،  كأهل  اإلميان  من 
امتنع من الصالة على أحدهم زجرًا ألمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي عن 
الصالة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى املدين الذي ال وفاء له، وكما كان كثير 
نَّة حسنًا، وقد  من السلف ميتنعون من الصالة على أهل البدع كان عمله بهذه السُّ
قال جلندب بن عبد الله البجلى ابنه: إني لم أمن البارحة بشمًا، فقال: أما إنك لو 
مت لم أصلِّ عليك، كأنه يقول: قتلت نفسك بكثرة األكل، وهذا من جنس هجر 
املظهرين للكبائر حتى يتوبوا، فإذا كان في ذلك مثل هذه املصلحة الراجحة كان 
ذلك حسنًا، ومن صّلى على أحدهم يرجو له رحمة الله، ولم يكن في امتناعه 

مصلحة راجحة كان ذلك حسنًا.

املصدر السابق 5٧0.    (((
»مجموع الفتاوى« )١٧/٧)).   (((
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ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بني املصلحتني كان حتصيل 
مسلم  وهو  النفاق  منه  ُيعلم  لم  من  وكل  أحدهما  تفويت  من  أولى  املصلحتني 
تعالى:  قال  كما  به  ويؤمر  ذلك  يشرع  بل  عليه،  والصالة  له  االستغفار  يجوز 

}يت  جث       مث  ىثيث  {.

وكل من أظهر الكبائر فإنه تسّوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره 
والله  اإلمكان  بحسب  ذلك  في  الشرعية  املصالح  فتحصل  راجحة  له  مصلحة 

أعلم« انتهى كالم شيخ اإلسالم.)))

وقال ابن قدامة املقدسي - رحمه الله -: »وُيصلى على سائر املسلمني من 
قبلتنا وصلى  استقبل  من  أحمد:  قال  الزنا وغيرهم،  في  واملرجوم  الكبائر  أهل 

بصالتنا نصلي عليه وندفنه«.)))

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن حكم  الدعاء 
لقاتل نفسه:)٣)

نص السؤال:  أنا سوداني مسلم بحمد الله، أعمل باململكة العربية السعودية 
بالسودان  أقربائي  أحد  وفاة  نبأ  البريد  إلي  فترة حمل  ومنذ  سنوات خلت،  منذ 
فيه ألهله  بإرسال خطاب عزاء  بالله، وقد قمت  والعياذ  نفسه  قتل  أي  منتحرًا، 
أقربائي  ألحد  خطابًا  أرسلت  نفسه  الوقت  وفي  عليه،  وترّحمت  بالسودان، 
الذي  وباخلطاب  باحلادث،  علمًا  فيه  أحيطه  املتحدة  اإلمــارات  بدولة  العاملي 
م عليه،  نفسه والترحُّ قاتل  أرسلت، فرد علي مستنكرًا إرسال خطاب عزاء في 

مجموع الفتاوى )٨٦):٤)-٨٧)).   (((
املغني: ٣: 50٨.   (((

الفتوى رقم: )0)١١١).   (٣(
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بفتوى واضحة هو: هل يجوز  أن تخبروني  أن أسأله على  أريد  الذي  والسؤال 
الدليل من الكتاب  م عليه؟ وما  الترحُّ شرعًا عزاء أهل قاتل نفسه؟ وهل يجوز 

نَّة؟  والسُّ

}َواَل  تعالى:  قال  نفسه،  قتل  املسلم  على  يحّرم  لله،  احلمد  الفتوى:  نص 
ْهُلَكِة{، وقال تعالى: } ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ ڇ   ُتْلُقوا بَِأْيِدْيُكْم إَِلى التَّ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک  ک   ک  ک{، وثبت أن النبي | قال: »من قتل نفسه بشيء ُعّذب به يوم 

القيامة«.)))

ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومتعّرض لعذاب 
الله، ولكن يجوز أن يترّحم عليه، وأن ُيدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه؛ 

ألنه لم يكفر بقتل نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.)))

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
عضو: عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ال  إنه  يقول  فيمن  رأيكم  »ما  له:  فقيل  ذلك  عن  األلباني  الشيخ  سئل  وقد 
ومن  حزم…  وابن  حجر  وابن  كالنووي  السلف  عقيدة  خالف  من  على  يترّحم 

املعاصرين سيد قطب وحسن البنا«؟

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.  (((
»فتاوى اللجنة الدائمة« ))/٣٧٦).   (((



اجلامية في امليزان 434

فأجاب رحمه الله: »نحن نعتقد أن الرحمة أو بعبارة أصرح الدعاء بالرحمة 
جائزة لكل مسلم، ومحّرمة على كل كافر، فاجلواب هذا يتفّرع على اعتقاد يقوم في 
وا في السؤال وفي أمثالهم يرى  نفس الشخص، فمن كان يرى أن هؤالء الذين ُسمُّ
أنهم مسلمون، فاجلواب ُعرف مما سبق أنه يجوز الدعاء لهم بالرحمة واملغفرة، ومن 
كان يرى - ال سمح الله - أن هؤالء املسلمني الذين ذكروا في السؤال هم ليسوا 
الكافرين«.  الرحمة قد ُحّرمت على  م عليهم، ألن  الترحُّ املسلمني فال يجوز  من 

فلما ذكر السائل أن صاحب هذا القول يزعم أن هذا هو منهج السلف.

قال الشيخ - رحمه الله -: »يا أخي بارك الله فيك، هذه مجرد دعوى، أي 
مجرد  هذه  املبتدعة،  كل  وعلى  املبتدعة  عامة  على  يصّلون  ال  كانوا  السلف  أن 
بحماس  املسائل  يأخذون  الذين  الطيبني  الناس  بعض  أذهان  في  تقوم  دعوى 
وعاطفة غير مقرونة بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله | … 
لكن إن لم ُيصّل ُمَصلٍّ ما أو عالِم ما على مسلم ما، فذلك ال يعني أن الصالة 
أنه يرمي إلى حكمة قد ال تتحقق هذه احلكمة بغيره،  عليه ال جتوز، وإمنا يعني 
| في بعضها  النبي  مثل األحاديث التي البد أنك تذكر شيئًا منها، التي يقول 
|، ترى الرسول املمتنع عن الصالة  صلوا على صاحبكم.. ما صلى الرسول 
على مسلم أهم أم العالِم السلفي إذا امتنع من الصالة على مسلم أهم؟؟… فإذا 
كان ترك النبي | الصالة على مسلم ال يدّل على أنه ال جتوز الصالة عليه، فمن 
باب أولى أن ترك عالِم من علماء السلف الصالة على مسلم مبتدع ال يدّل على 

أنه ال ُيصّلى عليه«.)))

»منهج األلباني في التعامل مع املخالفني« للشيخ محمد حاج عيسى اجلزائري 99.   (((
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25- قولهم بعدم جواز اجلهاد مع من بّدعوه.

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بعدم جواز مشاركة اجلهاد 
البدع واملبتدعة، أو حتت رايتهم، فتراهم يخّذلون الشباب عن اجلهاد  مع أهل 
بدعوى أن قادتهم ليسوا على عقيدة السلف، وليسوا على منهج السلف، وأنهم 

من أهل البدع.

قلت: والصحيح خالف ذلك، فاجلهاد إما جهاد دفع وإما جهاد طلب، أما 
جهاد الدفع فإنه واجب على جميع املسلمني ولو مع أهل البدع بال خالف بني 
أهل العلم، وقد كان ابن تيمية يحّرض الصوفية وأهل البدع للنفير للجهاد لصد 

عدوان التتار عن بالد املسلمني.

أمرائهم وقادتهم، دون  املسلمون يجاهدون مع  الطلب فمازال  وأما جهاد 
ضد  وجاهد  اإلسالمية  الفتوحات  قاد  من  أبرز  من  ولعّل  عقيدتهم،  إلى  النظر 
النصارى وأرجع القدس إلى املسلمني صالح الدين األيوبي، وقد كان أشعري 
العقيدة، ولم يقل أحد من أهل العلم في عصره وال بعد عصره بعدم جواز اجلهاد 

معه ألنه أشعري.

قال صاحب الطحاوية: »واحلج واجلهاد ماضيان مع ولي األمر من املسلمني 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ال يبطلهما شيء وال ينقصهما«.)))

26- قولهم بعدم جواز أخذ العلم ِمن َمن بّدعوهم .

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بعدم جواز أخذ العلم من من 
بّدعوهم ألنهم من املبتدعة.

العقيدة الطحاوية للطحاوي ص٣٣  (((
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قلت: هذا القول على إطالقه غير صحيح، والواجب التفصيل في املسألة، 
فحكم أخذ العلم من املبتدعة يختلف باختالف نوع البدعة التي تلبس بها املعلم، 
نَّة وضعفهم وباختالف حصانة الطالب ضد البدع  وباختالف حال قوة أهل السُّ

ومتكنه من عقيدة السلف.

وإلى هذه املعاني أرشد األلباني - رحمه الله - من سأله عن حكم أخذ العلم 
»بعض املبتدعة عندهم علم بقراءة القرآن والتجويد  عن أهل البدع حيث قال: 
والقراءات ونحو ذلك، عندهم معرفة بعلم النحو والصرف، عندهم معرفة بعلم 
اتباع  على  احلريص  السني  حواليه  يوجد  وال  احلديث…  وأصول  الفقه  أصول 
نَّة ممن يتعّلم منه بعض هذه العلوم، فال مانع أن يتلقى هذا العلم أو ذاك منه،  السُّ
لكن بشرط أن يكون َحِذرًا من بدعته«، وقال في موضع آخر: »إن كان متمكنًا 

في العقيدة جاز وإال فال«.)))

نطاق  في  تدخل  التي  األمور  في  يكون  أن  إما  املبتدع:  عن  العلم  فأخذ 
بدعته أو ال؟

فإن كان العلم الذي سيأخذ منه مما تلحقه بدعته، ويظهر أثرها فيه: ففي هذه 
احلالة ال شك في النهي عن األخذ عنه؛ ألن في أخذ العلم عنه حتقيقًا ملفسدتني؛ 
مفسدة مخالطة املبتدع وتوقيره؛ ومفسدة تعريض النفس للشبهات وأخذ العلم 

الذي يختلط فيه احلق بالباطل.

من كان له أداة كاملة، في متييز مواقع هذه البدعة،  ورمبا يستثنى من ذلك: 
وغلب على ظنه السالمة من تأثير املأخوذ عنه، واحتاج إلى شيء من األخذ عنه 
ألجل دراسة، أو معرفة ما عند القوم، أو نحو ذلك، فنرجو أال يكون على مثل 

منهج األلباني في التعامل مع املخالفني.  (((



437اجلامية في امليزان

ذلك حرج في األخذ عن هؤالء، وإن كان الظاهر أن يقّيد ذلك مبن لم تكن بدعته 
مغّلظة، مع أن االحتياط: الترك مطلقًا.

أما إذا كان العلم الذي ستأخذه منه من العلوم التي ال تدخلها بدعته؛ كعلم 
تعارضت  فهنا  كذلك؛  الفقه  وغالب  بل  الكرمي،  القرآن  وجتويد  واللغة  النحو 
مفسدة مخالطة املبتدع، مع مصلحة العلم النافع، ففي هذه احلالة يرّجح بينهما، 

وينظر أيهما أقل مفسدة: أخذ العلم عنه، أو تركه؟ 

فإذا كانت هناك حاجة ماّسة لعلمه، وال يوجد غيره، وأمنت فتنته: ففي هذه 
احلالة يجوز األخذ عنه.

أما إذا كان العلم املراد تعّلمه ليس هناك حاجة شديدة إليه، أو كان يوجد غير 
هذا املبتدع ميكن التعلم على يديه، أو كانت فتنة بدعته أشد من فوات علمه؛ ففي 

هذه احلالة ينهى عن األخذ عن هذا املبتدع.)))

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :

»فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد، وال انتهاء أحد؛ بل بطالن كثير من 
احلسنات املأمور بها: لم تكن هجرة مأمورًا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان 
إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون باجلهمية )أي: لم يكونوا يستطيعون أن يظهروا 

العداوة للجهمية(. 

وكان  احلسنة،  هذه  بفعل  األمر  سقط  لهم  العداوة  إظهار  عن  عجزوا  فإذا 
مداراتهم فيه دفع الضرر عن املؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر 

القوي. 

موقع اإلسالم سؤال وجواب.  (((
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وكذلك ملا كثر القدر في أهل البصرة ]أي: بدعة نفي القدر[، فلو ترك رواية 
احلديث عنهم، الندرس العلم والسنن واآلثار احملفوظة فيهم. 

فإذا تعّذر إقامة الواجبات، من العلم واجلهاد وغير ذلك، إال مبن فيه بدعة 
مضّرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان حتصيل مصلحة الواجب، مع مفسدة 
مرجوحة معه: خيرًا من العكس. ولهذا كان الكالم في هذه املسائل فيه تفصيل« 

انتهى.))) 

27- قولهم بعدم جواز السالم على من بّدعوهم.

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بعدم جواز إلقاء السالم على من 
بّدعوهم وعدم جواز رد السالم عليهم.

قلت: والصحيح التفصيل، فإذا كان املبتدع بدعته بدعة مكّفرة فإنه ال يسلم 
عليه وال يرد عليه السالم، ألن الكافر ال يجوز أن يسّلم عليه وال يرد عليه السالم، 
ألنه  السالم،  عليه  ويرد  عليه  يسّلم  فإنه  مكّفرة  غير  بدعة  بدعته  كانت  إذا  وأما 

مسلم، ومن حق املسلم على املسلم رد السالم. قال تعالى: }ی  جئ  حئ         
مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  {، وقال |: »حق املسلم على املسلم ست، إذا لقيته 
فسّلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله 

فشّمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه« )رواه مسلم(.

قال األلباني:

أنه  يعتقد  وهو  املسلم  أخيه  على  السالم  يلقي  ال  املسلم  أن  أعلم  ال  »أن��ا 
مسلم، وهذه مغالطة ال جتوز إسالميًا وكون املسلمني مختلفني، فهذا األمر ليس 

)مجموع الفتاوى( )٨): )١)).  (((
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باحلديث بل هو قدمي، لكن التناصح هو الذي يجب أن يكون قائمًا بني املسلمني 
وأن يتواّدوا وأن يتحاّبوا في الله - عز وجل - فالتدابر والتقاطع أمر منهي عنه 
في اإلسالم، واحلب في الله أمر مرغوب في اإلسالم، والبغض في الله كذلك، 

لكن بعض الناس ال يحسنون التطبيق«.)))

28- قولهم بعدم جواز عيادة من بّدعوهم:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بعدم جواز عيادة من بّدعوهم ألنهم 
من املبتدعة. وهذا في احلقيقة قول باطل، فعيادة املريض لغير املسلم جائزة، فقد عاد 
النبي | الغالم اليهودي الذي كان يخدمه عندما مرض واحلديث في صحيح مسلم، 

فإذا كانت عيادة غير املسلم جائزة فعيادة املسلم املبتدع جائزة من باب اولى.

29- قولهم بعدم جواز تعزية من بّدعوهم:

بّدعوهم  من  تعزية  جواز  بعدم  قولهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
التفصيل، فمن كانت  وهذا كالم غير صحيح، والراجح  البدع،  ألنهم من أهل 
غير  بدعته  كانت  من  أما  باالتفاق،  مبوته  التعزية  يجوز  ال  فهذا  مكّفرة  بدعته 

مكّفرة، فهذا الصحيح أنه يجوز التعزية مبوته.

قال ابن القيم عن شيخه، شيخ اإلسالم ابن تيمية:

»وجئت يومًا مبشرًا له مبوت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني 
وتنّكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعّزاهم وقال: إني لكم مكانه 
وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إلى مساعدة إال وساعدتكم فيه ونحو هذا من 

الكالم، فسروا به ودعوا له وعّظموا هذه احلال منه فرحمه الله ورضي عنه«. 

في اليوتيوب بعنوان: »حكم السالم على أهل البدع لأللباني«.    (((
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30 – قولهم بوجوب هجر املخالفني لهم:

لهم،  املخالفي  هجر  بوجوب  قولهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
وذلك ألنهم أهل بدع وضالل وانحراف فيجب هجرهم مطلقًا.

حضور  أو  إليهم،  التحّدث  أو  معهم،  اجللوس  من  يتحّرجون  فتراهم 
والئمهم، حتى ولو كانوا من األرحام واألقارب، بدعوى أنهم ليسوا بسلفيني، 
أو أن عندهم بدع وانحراف في املنهج والعقيدة، وهذا بالشك من وحي الشيطان 
ومن مكره، وهذا بال شك من وحي الشيطان، ومن كيد الشيطان، الذي يسعى 

لتفرقة صف املسلمني ونشر الكراهية والبغضاء بينهم.

والصحيح في مسألة هجر املخالف التفصيل، فمسألة الهجر ُيناط تطبيقها 
فيه مصلحة راجحة بحيث يجعل صاحب  الهجر  فإذا كان  باملصالح واملفاسد، 
الشر واملنكر والبدعة يتركه، فإنه هنا قال أهل العلم باجلواز، وأما إذا لم يكن في 
الهجر مصلحة راجحة، بل قد تزيد الشر واملنكر، فإنه في هذه احلالة قال أهل 

العلم بعدم جواز الهجر ألنه فيه زيادة الشر واملنكر.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله - في »مجموع الفتاوى« )206/28(:

وقلتهم  وضعفهم  قوتهم  في  الهاجرين  باختالف  يختلف  الهجر  »وه��ذا 
وكثرتهم، فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله. 
فإن كانت املصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته 
كان مشروعًا. وإن كان ال املهجور وال غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر 
بل  الهجر؛  يشرع  لم  راجحة على مصلحته  ذلك  مفسدة  يكون  بحيث  ضعيف 
من  أنفع  الناس  لبعض  والهجر  الهجر،  من  أنفع  الناس  لبعض  التأليف  يكون 
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التأليف. ولهذا كان النبي | يتألف قومًا ويهجر آخرين، كما أن الثالثة الذين 
ُخلفوا كانوا خيرًا من أكثر املؤلفة قلوبهم، ملا كان أولئك كانوا سادة مطاعني في 
مؤمنني،  كانوا  وهؤالء  قلوبهم،  تأليف  في  الدينية  املصلحة  فكانت  عشائرهم، 
ذنوبهم،  من  وتطهيرهم  الدين  عز  هجرهم  في  فكان  كثير،  سواهم  واملؤمنون 
وهذا كما أن املشروع في العدو القتال تارة، واملهادنة تارة، وأخذ اجلزية تارة، كل 

ذلك بحسب األحوال واملصالح«.  

من  املخالفي  مقاطعة  حكم  عن  األلباني  الدين  ناصر  محمد  الشيخ  وسئل 
أهل البدع وأصحاب املعاصي فقال:

دخانًا  ويشرب  يصلي  ما  ولكن  وصديقنا،  صاحبنا  فالن  ُنسأل:  ما  »كثيرًا 
يه في  نقاطعه؟؟ أقول له أنا ال يقاطعه ألن مقاطعته ال تفيده بالعكس تسره وبتخلِّ
ضالله، لذلك فاملقاطعة وسيلة شرعية وهو تأديب املهاجر واملقاطع، فإذا كانت 
املقاطعة ال تؤدبه بل تزيده ضالاًل على ضالل حينئذ ال ترد املقاطعة، لذلك نحن 
اليوم ال ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلف أنهم ينطلقون من 
موقف القوة واملنعة ثم حتدث عن قلة الصاحلني في هذا الزمان وقال: »فلو نحن 
واجبنا  نحن  وإمنا  اجلبال  في  نعيش  الزم  والتبديع  والهجر  املقاطعة  باب  فتحنا 
ِهَي  تِي  بِالَّ َوَجاِدْلُهْم  َسَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  بِاحْلِْكَمِة  ــَك  َربِّ َسبِيِل  إلى  }اْدُع  اليوم: 

َأْحَسُن{«.

وملا اعترض أحدهم واستفسر عما إذا كان الظهور ألهل احلق فقال األلباني 
رحمه الله:

»ينبغي هنا استعمال احلكمة، الفئة القوية هل إذا قاطعت الفئة املنحرفة عن 
اجلماعة يعود الكالم السابق: هل ذلك ينفع الطائفة املتمسكة باحلق أم يضرها 
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أو  املنصورة  الطائفة  من  واملهجورين  امُلَقاَطِعني  ينفع  هل  ثم  جهتهم،  من  هذا 
بالروية  وإمنا  والعاطفة  باحلماس  األمر  هذا  نأخذ  أن  ينبغي  ال  يعني  يضرهم، 
اليوم  أنصح  ال  عامة  بصورة  …وأن��ا  الكي  ال��دواء  وآخر  واألن��اة…  واحلكمة 
باستعمال عالج املقاطعة أبدًا، ألنه يضر أكثر مما ينفع، وأكبر دليل الفتنة القائمة 

اآلن في احلجاز«.

وأورد سائل ما وصفه بشبهات يستدل بها بعضهم على وجوب هجر املبتدع 
كاآلثار املنقولة عن بعض السلف في ذلك، فقال األلباني رحمه الله:

»الذي أراه - والله أعلم - أن كالم السلف يِرد في اجلو السلفي يعني اجلو 
العامر باإلميان القوي واالتباع الصحيح للنبي | والصحابة، هو متامًا كاملقاطعة، 
مقاطعة املسلم ملسلم تربيًة وتأديبًا له هذه سنة معروفة، لكن في اعتقادي وكثيرًا 
ما سئلت فأقول زماننا ال يصلح للمقاطعة، زماننا إذن ال يصلح ملقاطعة املبتدعة 
ألن معنى ذلك أن تعيش على رأس اجلبل، أن تنزوي عن الناس وأن تعتزلهم 
ذلك أنك حينما تقاطع الناس إما لفسقهم أو لبدعتهم ال يكون ذلك األثر الذي 
كان يكون له يوم كان أولئك الذين تكلموا بتلك الكلمات وحضوا الناس على 

مجانبة أهل البدعة«.

هذا كالمه في هجر املخالفي الواقعي في البدع، وهو يشمل من باب أولى 
نَّة، وقد نص على نحو من ذلك فقال رحمه الله: املخالفي من أهل السُّ

تافهة  التنازع ألسباب  من  ونوعًا  التفرق  من  نوعًا  هناك  أن  املؤسف  »من 
جدًا، لذلك يجب أن نضع نصب أعيننا ما يسمى اليوم في لغة العصر احلاضر 
قد  الديني  التسامح  اإلسالم،  به  يسمح  الذي  باملعنى  لكن  الديني،  بالتسامح 
التسامح  نعني  نحن  ولكن  اإلس��الم،  به  يسمح  ال  حيث  إلى  دائرته  وسعت 
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باملعنى الصحيح، وذلك أننا إذا رأينا شخصًا من غير السلفيني فضاًل عّمن كان 
من السلفيني أن له رأيًا خاصًا أو اجتهادًا خاصًا أو… بل رأيناه أخطأ فعاًل في 
أن  علينا  يجب  بل  مقاطعته  إلى  ثم  َنهِره،  إلى  نبادر  ال  أن  تصرفاته  من  شيء 
نسلك طريق النصح الذي ابتدأنا به هذه الكلمة باحلديث: الدين النصيحة الدين 
النصيحة، فإن نصحناه وجتاوب معنا، ذلك ما كنا نبغي، وإن لم يستجب، فليس 
لنا عليه من سبيل، وال يجوز لنا أن نبادره أو نقاطعه، بل علينا أن نظل معه نتابعه 
بالنصيحة ما بني الفينة والفينة وما بني آونة وأخرى حتى يستقيم على اجلادة… 
عمليًا  نتذكرها  أن  إلى  بحاجة  نحن  التي  الصحيحة  األحاديث  بعض  وهناك 
وليس فقط فكرًا وعلمًا، وهو قوله |: »ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا 
وال حتاسدوا وكونوا عباد الله إخوانًا«، ال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، 
ال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، ملاذا يهجره تباغضًا وحتاسًدا ال ألمر 
شرعي، ال ألنه عصى الله ورسوله، ولكن هو لم يجاهر باملعصية، لم يعتقد أن 
هذه معصية، ومع ذلك فهو يعصي الله - عز وجل - فجاء أحدنا وقاطعه، هذه 
مقاطعة مشروعة، ولكن التقاطع في سبيل اختالف األفكار..في املفاهيم هذا 

هو التدابر املنهي عنه في احلديث«. 

وقال رحمه الله: »أنا ال أعلم أن املسلم ال يلقي السالم على أخيه املسلم، 
وهو يعتقد أنه مسلم، وهذه مغالطة ال جتوز إسالميًا، وكون املسلمني مختلفني هذا 
األمر ليس باحلديث بل هو قدمي، لكن التناصح هو الذي يجب أن يكون قائمًا 
بني املسلمني، وأن يتواّدوا وأن يتحاّبوا في الله - عز وجل -، فالتدابر والتقاطع 
أمر مرغوب في اإلسالم والبغض  الله  أمر منهي عنه في اإلسالم، واحلب في 
التطبيق، وأنا كثيرًا ما ُأسأل عن  الناس ال يحسنون  الله كذلك، لكن بعض  في 
مقاطعة املسلم عن أخيه املسلم لسبب ما.. فأنا أقول املقاطعة اليوم وإن كانت في 
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األصل هي مشروعة، لكن اليوم ليس هو زمن التطبيق، ألنك إذا أردت أن تقاطع 
كل مسلم أنكرت عليه شيئًا بقيت وحيدًا شريدًا، فليس لنا اليوم أن نتعامل على 
طريقة البغض في الله واملقاطعة في الله، هذا إمنا وقته إذا قويت شوكة املسلمني 
وقوي مظهر املسلمني في تعاملهم بعضهم مع بعض، حني يشذ فرد من األفراد 
عن اخلط املستقيم فقوطع، إذ ذاك املقاطعة تكون دواء له وتربية له، أما اآلن فليس 
هذا زمانه… لذلك فهذا ليس في العصر احلاضر ليس من احلكمة أبدًا أن نقاطع 
انحرافًا  كان  أو  فكريًا عقديًا  االنحراف  كان هذا  انحرافهم سواء  لسبب  الناس 
سلوكيًا، وإمنا علينا أن نصبر في مصاحبتنا لهؤالء، وأن ال نضّلل وال نكّفر، ألن 
هذا التضليل وهذا التكفير ال يفيدنا شيئًا، وإمنا علينا بالتذكير كما قال عز وجل: 

ْكَرى َتْنَفُع امْلُْؤِمنَِي{«.))) ْر َفإِنَّ الذِّ }َوَذكِّ

  هذا منهج األلباني، وأما غالة التبديع فقد تفننوا في استعمال هذه املقاطعة، 
فبعضهم ال يلقي السالم على العوام وعلى من يسميهم مجهولني من امللتزمني، 
وفي بعض املناطق اصطلحوا على هيئة معينة في اللباس ليعرف بعضهم بعضًا 
فال يسلمون إال على صاحب تلك الهيئة، وفي بعض القرى ال جتد إال ثالثة أو 
أربعة منهم ومع ذلك فقد قرروا مقاطعة كل الناس إال من يحتاج إلى التعامل 
خلف  اجلمعة  صالة  بترك  بعضهم  وأفتى  إلخ،  النقل…  وصاحب  كالبقال  معه 
السنيني املخالفني له وأدائها خلف أهل البدع ألن االغترار بهؤالء حاصل أكثر 
من أولئك!!. ومنهم من قال: »يجب على املقيمني إقامة مؤقتة في العاصمة ترك 

اجلمعة، إذا لم يجدوا إمامًا سلفيًا غير مجهول وال مجروح«.

»منهج األلباني في مسائل التبديع« للشيخ محمد حاج اجلزائري.  (((
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31- قولهم إن أهل البدع أشر من اليهود والنصارى:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم إن أهل البدع واملبتدعة ممن خالف 
منهجهم، أشر من اليهود والنصارى.

وهذه العباره دائمًا ما يكررها اجلامية وقد سمعتها من الكثير منهم، والشيخ 
ربيع املدخلي قد تواتر عنه بأنه يقول بهذه العباره حتى قال الشيخ محمد العنجري 
بأنه سمع  الشيخ ربيع املدخلي يقول أكثر من مرة: إن أهل البدع أشر من اليهود 

والنصارى والحول والقوة اال بالله.

وهذا بال شك فجور في اخلصومة، وغلو في التبديع والتضليل والتفسيق، 
وهو طريق للوقوع في التكفير واحلكم على من خالفهم باملروق من الدين.

بعض  في  لهم  املخالفني  الدين  في  إخوانهم  يصفون  اليوم  التبديع  فغالة 
املسائل االجتهادية؛ فضاًل عن املبتدعني املفارقني جلماعة املسلمني بأنهم شر من 
اليهودي  يفّضلون  اعتقادًا يجعلهم  بإطالق، ويعتقدون ذلك  اليهود والنصارى 
والنصراني على املسلم، ويسوقهم إلى التفريط في الوالء الواجب عليهم بحق 

كلمة: »ال إله إال الله محمد رسول الله«.

وقد سئل الشيخ األلباني رحمه الله عّمن قال: »إن اإلخوان املسلمي أشد 
خطرًا على اإلسالم من اليهود والنصارى«، فرد قائاًل:

التحّزب  من  جديد  ون��وع  الغلو،  من  جديد  ن��وع  إال  ه��ذا  أن  أعتقد  »م��ا   
والتباغض والتدابر.. كل اجلماعات اإلسالمية فيها خير وفيها شر، فاحلكم على 
اجلماعات - يا إخواننا - كاحلكم على األفراد، احلكم على اجلماعات كاحلكم 
على األفراد، فال يوجد هناك فرد مسلم جمع خصال الكمال كلها، وإمنا بعضًا 
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دون بعض، وصالحه أكثر من طالحه، أو طالحه أكثر من صالحه، وحتى في 
هذه الصورة األخيرة »طالحه أكثر من صالحه« ما ينبغي أن ننكر الصالح الذي 
يصدر منه، فاإلخوان املسلمون وحزب التحرير وجماعة التبليغ فيهم خير، لكن 
القول فيه خطورة  ُبعٌد عن اإلسالم إما جهاًل أو جتاهاًل، ولذلك فإن هذا  فيهم 

متناهية جدًا، فال يجوز أن نطلق هذا الكالم«.

ولو كان األمر متعلقًا بجزئية من اجلزئيات، ولم ُينَب عليه البراء املطلق ملا كان 
نَّة من املعتزلة ملا  هناك وجه لالنتقاد، فإننا نعتقد أن األشاعرة مثاًل أقرب إلى السُّ
قربهم  لكن  الصحابة،  الغيبيات ولسالمة موقفهم من  الصفات ومن  أثبتوه من 
نَّة  هذا جعل أمرهم يلتبس على كثير من الناس فكانوا أخطر على عوام أهل السُّ
من املعتزلة، لكن ال يجوز لنا أن نتبرأ منهم تبرأ مطلقًا أو أن نفّضل املعتزلة عليهم، 

فإن هذا ليس من العدل في شيء«))).

وقال ابن تيمية - رحمه الله -:

فإنه  وال��رأي،  الكالم  أهل  من  كثير  يذكرها  التي  واألدل��ة  كاحلجج  »وهذا 
ينقطع بها كثير من أهل الباطل ويقوى بها قلوب كثير من أهل احلق، وإن كانت 
في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها، واخلير والشر درجات فينتفع بها أقوام ينتقلون 
مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه، وقد ذهب كثير من مبتدعة املسلمني من الرافضة 
واجلهمية وغيرهم إلى بالد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك 

وصاروا مسلمني مبتدعني، وهو خير من أن يكونوا كفارًا«.

اليهود والنصارى وال خالف في ذلك  الذين هم فعاًل شر من  أقول: وأما 
فهم أهل احللول واالحتاد، احملكوم عليهم بالردة واخلروج من ملة اإلسالم كابن 

في اليوتيوب بعنوان: »كالم األلباني حول ما نُسب له زورًا أن اإلخوان أخطر من اليهود والنصارى«.    (((
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عربي وابن الفارض وابن سبعني واحلالج ونحوهم، وُيطلق ذلك على الزنادقة 
اإلحلاد  بذلك ألن  وإمنا صّح وصفهم  والتّجهم،  التشيع  بدين  املتسترين  الكفار 

والشرك أعظم جرمًا عند الله تعالى من دين اليهود والنصارى.

32- قولهم إن صاحب البدعة ال تقبل له صالة وال صيام وال صدقة:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قول بعضهم إن صاحب البدعة ال 
تقبل له صالة وال صيام وال صدقة وال حج وال عمرة وال جهاد وال صرفًا وال 

عداًل حتى يتوب من بدعته. 

ويستدلون لرأيهم هذا مبا روي عند ابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان 
- رضي الله عنه - مرفوعًا، قال: »ال يقبل الله لصاحب بدعة صومًا، وال صالًة، 
وال صدقًة، وال حجًا، وال عمرًة، وال جهادًا، وال صرفًا، وال عداًل، يخرج من 

اإلسالم كما تخرج الشعرة من العجي«.

ومبا روي عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله 
|: »أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته«.

واجلواب على ما استدلوا به من أحاديث:

)- أما احلديث األول: َعْن ُحَذْيَفَة - رضي الله عنه - قال رسول الله |: »ال 
يقبل الله لصاحب بدعة صومًا، وال صالًة، وال صدقًة، وال حجًا، وال عمرًة، وال 
جهادًا، وال صرفًا، وال عداًل، يخرج من اإلسالم كما تخرج الشعرة من العجي«. 
»رواه ابن ماجه في السنن« )رقم:٤9( قال: حدثنا داود بن سليمان العسكري، 
بن  محمد  حدثنا  املوصلي،  خ��داش  أبي  بن  هاشم  أبو  علي  بن  محمد  حدثنا 

محصن، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الله بن الديلمي، عن حذيفة به. 
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قال الشيخ األلباني في »السلسلة الضعيفة« )رقم:1493(:

وأبو  معني  ابن  قال  كما  ك��ذاب  فإنه  هذا  محصن  ابن  آفته  »موضوع، 
حامت، وقال احلافظ في »التقريب«: كذبوه« وتساهل البوصيري فيه فقال في 
»الزوائد« »١:١0«: »هذا إسناده ضعيف، فيه محمد بن محصن، وقد اتفقوا 
على ضعفه« ووجه التساهل أن الراوي قد يتفق على ضعفه، وليس بكذاب، 
الراوي.  واقع  عن  معبرًا  يكون  ال  السبب  ذكر  دون  االتفاق  فذكر  وحينئذ 

فتأمل« انتهى. 

ِه ْبِن َعَبّاٍس - رضي الله عنه - َقاَل: َقاَل  )- أما احلديث الثاني:َعْن َعْبِد الَلّ
َرُسوُل الّلِه |: »َأَبى اللُه َأْن َيْقَبَل َعَمَل َصاِحِب بِْدَعٍة َحتى َيَدَع بِْدَعَتُه«.

رواه ابن أبي حامت في »اجلرح والتعديل« )9:٤٣9(، وابن ماجه في السنن 
)رقم:50(، وأبو الفضل املقرئ في »أحاديث في ذم الكالم وأهله« )٣:١١١(، 
نَّة« )رقم:)٣(، واخلطيب في »تاريخ بغداد« )١٣:١٨5)  وابن أبي عاصم في »السُّ
ومن طريقه ابن اجلوزي في »العلل املتناهية« )١:١٤٤( جميعهم من طريق: بشر 

ابن منصور اخلياط عن أبي زيد، عن أبي املغيرة، عن عبد الله بن عباس به. 

قال ابن أبي حامت - بعد روايته له -:

»سئل أبو زرعة عنهما – يعني أبا زيد وأبا املغيرة -: فقال: ال أعرفهما، وال 
أعرف بشر بن منصور الذي روى عنه األشج« انتهى. 

وقال ابن اجلوزي في »العلل املتناهية« )1:145(:

»هذا حديث ال يصح عن رسول الله |، وفيه مجاهيل« انتهى.
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وقال الشيخ األلباني في »السلسلة الضعيفة« )رقم:1492(:

»منكر، وهذا إسناد ضعيف، مسلسل باملجهولني، قال أبو زرعة: »ال أعرف 
أبا زيد وال شيخه وال بشرًا« وقال الذهبي في أولهم: »يجهل«. وقال في اآلخرين: 

»ال يدري من هما« ووافقه البوصيري في »الزوائد« )١:١١( انتهى. 

33- قولهم بوجوب حرق كتب أهل البدع:

البدع،  أهل  بوجوب حرق كتب  قولهم  أيضًا  اجلامية  معالِم وسمات  ومن 
ككتب ابن حجر والنووي وابن حزم والبيهقي والدار قطني وابن اجلوزي والعز 
في  األعالم  هؤالء  ألن  وذلك  وغيرهم.  اجلويني  املعالي  وأبي  عبدالسالم  ابن 
نظرهم أهل بدع وضالل وانحراف في العقيدة، فيجب حرق كتبهم ألنها كتب 

نَّة واجلماعة. ضالل وبدع، ومؤلفيها ليسوا من أهل السُّ

الشيخ محمود احلداد، عندما  إليه هو  القول ودعا  ولعل أول من قال بهذا 
امليالدية، وقيل: إن  السنة  التسعينيات من  املنورة في بداية  املدينة  كان مقيمًا في 
الشيخ ربيع املدخلي وافقه على ذلك في بداية األمر واستحسنه ثم ملا رأى إنكار 
العلماء عليه تبرأ منه ومن دعوته إلى حرق الكتب)))، والشك أن القائل بهذا ال 

عقل له فضاًل عن أن يكون صاحب علم وفقه في الدين.

قال الشيخ ابن عثيمي بعد ثنائه على ابن حجر والنووي:

»بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهما قدحًا تامًا مطلقًا من كل وجه، حتى 
قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن ُيحرق فتح الباري ألن ابن حجر أشعري، 

»القول اجللي على فرى املدخلي« للشيخ محمود احلداد.    (((
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وهذا غير صحيح، فهذان الرجالن بالذات ما أعلم اليوم أن أحدًا خدم اإلسالم 
في باب أحاديث الرسول | مثلهما..«))).

وُيذكر أن الشيخ حماد األنصاري، عندما سئل عّمن يقول بحرق كتب ابن حجر 
والنووي قال: »لو كان لي سلطانًا على هؤالء ألخذتهم وحبستهم حتى يتوبوا«.

34- حصرهم الكفر باالعتقاد:
باالعتقاد،  الكفر  أنهم يحصرون  أيضًا،  اجلامية  معالِم وسمات بعض  ومن 
أو  الله  كسبِّ  الكفرّية،  األمور  من  فعل  أو  قال  مهما  يكفر  ال  عندهم  فاملسلم 
سبِّ النبي | أو سبِّ الدين أو االستهزاء والسخرية بشعائر اإلسالم، أو متزيق 
املصحف أو السجود للصنم، أو لبس الصليب أو حارب اإلسالم واملسلمني أو 
والى الكفار والكافرين، فإنه ال يكفر حتى يصاحب ذلك القول أو الفعل اعتقاد 

استحالل الفعل أو تكذيب لله عز وجل أو لنبيه |.
وهذا بال شك اعتقاد باطل وفاسد، وهو قول املرجئة، وأما الذي عليه أهل 
سواء  وباالعتقاد،  وبالفعل  بالقول  تكون  وال��ردة  الكفر  فإن  واجلماعة،  نَّة  السُّ

استحل ذلك أم لم يستحله.
نَّة واجلماعة على أن الكفر والردة تكون بالقول  وقد انعقد إجماع أهل السُّ
وبالفعل وباالعتقاد، وقد حكى اإلجماع العالمة ابن حزم)))، والشيخ سليمان آل 

الشيخ)٣)، والشيخ عبدالله أبابطني)))، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)5).

نَّة واجلماعة التي تنّص على أن  وسوف أذكر هنا أقوال بعض أئمة أهل السُّ

في اليوتيوب بعنوان: »ثناء ابن عثيمني على ابن حجر والنووي«.     (((
»الفصل في امللل واألهواء والنحل« البن حزم، )٣١/٤5)).  (((

»الدالئل« للشيخ سليمان آل الشيخ، )٣0).  (٣(
»مجموع الرسائل واملسائل« للعالمة عبدالله أبابطني، ))/٦59).  (((

»شرح كشف الشبهات« للشيخ محمد بن إبراهيم، ))١0).  (5(
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الكفر يكون بالقول وبالفعل وباالعتقاد، دون اشتراط االستحالل أو التكذيب 
كما تقول املرجئة واجلامية:

)- اإلمام إسحاق بن راهويه املروزي )ت: 238هـ(. 

»ومما أجمعوا على تكفيره، وحكموا عليه كما حكموا على اجلاحد، فاملؤمن 
الذي آمن بالله تعالى، ومما جاء من عنده، ثم قتل نبيًا أو أعان على قتله، وإن كان 
مقرًا، ويقول: األنبياء محرم، فهو كافر، وكذلك من شتم نبيًا، أو رد عليه قوله من 

غير تقية وال خوف«.)))

»أجمع املسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله |، أو دفع شيئًا مما 
أنزل الله - عز وجل - أو قتل نبيًا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا 

بكل ما أنزل الله«))).

نَّة أحمد بن حنبل )ت: 241هـ(. 2- إمام أهل السُّ

قال في رده على اجلهم: »فيلزمه أن يقول: إذا أقر، ثم شد الزنار في وسطه، 
وصلى للصليب، وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها، إال أنه في ذلك مقر 

بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا)٣)، وهذه األشياء من أشنع ما يلزمهم«))).

أقر  »ُأخبرت أن قومًا يقولون: إن من  نَّة« للخالل قال احلميدي:  وفي »السُّ
أو  ميوت،  حتى  شيئًا  ذلك  من  يفعل  ولم  واحلج،  والصوم،  والزكاة،  بالصالة، 
إذا  القبلة حتى ميوت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا  يصلي مسند ظهره مستدبر 

»تعظيم قدر الصالة«، ))/9٣0( مكتبة الدار، ط) – ١٤0٦ه�.  (((
»الصارم املسلول«، البن تيمية، ))/١5(، رمادي للنشر، ط) – ١٤١٧ه�.  (((

أي أنه عند اإلمام أحمد ليس مؤمنًا.  (٣(
»اإلميان« البن تيمية، )٣٨٤(، املكتب اإلسالمي.  (((
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علم أن تركه ذلك في إميانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا 
املسلمني. قال  | وفعل  الله وسنة رسوله  الصراح وخالف كتاب  بالله  الكفر 
حنبل: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على الله 

أمره وعلى الرسول ما جاء به«.)))

وقال عبدالله ابن اإلمام أحمد:

»سألت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك، قال أبي: 
هذا مرتد عن اإلسالم. قلت ألبي: تضرب عنقه؟ قال: نعم، تضرب عنقه«.)))

3- فقيه املغرب محمد بن سحنون املالكي )ت: 265هـ(.

»أجمع العلماء أن شامت النبي | كافر، والوعيد جاٍر عليه بعذاب الله له، 
وحكمه عند األمة: القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر«)٣).

4- العالمة أبو محمد علي بن حزم »الظاهري« )ت: 456هـ(.

وكذلك  كفرًا  ليس  تعالى  الله  شتم  إن  قولهم  »وأم��ا  »الفصل«:  في  قال 
ٺ   ٺ    }ٺ   قال:  تعالى  الله  ألن  دعوى،  فهو   ،| الله  رسول  شتم 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     { فنص تعالى على أن من 

الكالم ما هو كفر.

وقال تعالى: } ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   {. فنص تعالى أن من الكالم في آيات الله 

نَّة«، للخالل، )5٨٦/٣( دار الراية. »السُّ  (((
»مسائل اإلمام أحمد«، رواية ابنه عبدالله، )9١/٣)١( مكتبة الدار.  (((

»الشفا« للقاضي عياض، ))/)٣١(، طبعة هشام علي حافظ.  (٣(
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تعالى ما هو كفر بعينه مسموع.

وقال: } ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک    ک  گ  گ  گ  
گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   {. فنص تعالى على 

أن االستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن اإلميان، 
ولم يقل تعالى في ذلك إني علمت أن في قلوبكم كفرًا، بل جعلهم كفارًا بنفس 
االستهزاء. ومن ادعى غير هذا فقد قّول الله تعالى ما لم يقل، وكذب على الله 

تعالى«.)))

بتصديقه كفر،  إال  إميان  أنه ال  البرهان  »اجلحد لشيء مما صح  أيضا:  وقال 
مما  بشيء  والعمل  كفر،  كفر  به  النطق  أن  البرهان  قام  ما  من كل  بشيء  والنطق 
قام البرهان بأنه كفر كفر، فالكفر يزيد، وكل ما زاد فيه فهو كفر، والكفر ينقص، 
وكله مع ذلك ما بقى منه وما نقص فكله كفر، وبعض الكفر أعظم وأشد وأشنع 

من بعض، وكله كفر«.)))

وقال أيضًا: »إن اإلقرار باللسان دون عقد القلب ال حكم له عند الله - عز 
وجل - ألن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيًا وقارئًا له في القرآن فال يكون بذلك كافرًا 

حتى يقر أنه عقده«.

قال أبو محمد: فإن احتج بهذا أهل املقالة األولى – يعني املرجئة – وقالوا 
هذا يشهد بأن اإلعالن بالكفر ليس كفرًا. قلنا له – وبالله التوفيق -: »قد قلنا إن 
التسمية ليست لنا وإمنا هي لله تعالى فلما أمرنا تعالى بتالوة القرآن وقد حكى لنا 
فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه ال يرضى لعباده الكفر خرج القارئ للقرآن 

»الفصل في امللل واألهوال والنحل«، البن حزم، )٤٤/٣)( مكتبات عكاظ.  (((
املصدر السابق، )5٦/٣)).  (((
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بذلك عن الكفر إلى رضا الله - عز وجل - واإلميان، بحكايته ما نص الله تعالى 
بأداء الشهادة باحلق فقال تعالى: } ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ {. خرج 
الله - عز  إلى رضا  الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافرًا  املخبر عن  الشاهد 

وجل -  واإلميان.

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    { تعالى:  قال  وملا 
ڑ  ڑ {. خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرًا إلى رخصة 
الله تعالى والثبات على اإلميان، وبقى من أظهر الكفر: ال قارئًا وال شاهدًا، وال 
حاكيًا وال مكرهًا على وجوب الكفر له بإجماع األمة على احلكم له بحكم الكفر 
وبحكم رسول الله | بذلك، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر إنه كافر، 
ما ظنوه من  الله عز وجل: }  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ{. على  قول  وليس 
اعتقاد الكفر فقط، بل كل من نطق بالكالم الذي يحكم لقائله عند أهل اإلسالم 
بحكم الكفر ال قارئًا وال شاهدًا وال حاكيًا وال مكرهًا فقد شرح بالكفر صدرًا؛ 
مبعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر احملّرم على أهل اإلسالم وعلى أهل الكفر أن 
يقولوه وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه، ألن هذا العمل من إعالن الكفر على غير 
الوجوه املباحة في إيراده وهو شرح الصدر به، فبطل متويههم بهذه اآلية وبالله 

تعالى التوفيق«.)))

من القرآن والسنن واإلجماع واملعقول واحلس واملشاهدة الضرورية؟))).

تعالى  الله  جحد  إن  قولهم:  في  واألشعرية  للجهمية  »ونقول  أيضًا:  وقال 
وشتمه، وجحد الرسول | إذا كان ذلك باللسان فإنه ليس كفرًا لكنه دليل على 

املصدر السابق، )٣/٤9)).  (((

املصدر السابق، )٤١/٣)).  (((
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أن في القلب كفرًا... من ادعى أن الله شهد بأن من أعلن الكفر فإنه جاحد بقلبه، 
التي  الشيطان  الله - عز وجل - وافترى عليه، بل هذه شهادة  فقد كذب على 
أضل بها أولياءه، ويعرفون أن الله تعالى حق، وأن محمدًا رسول الله | حق، 
ويظهرون بألسنتهم خالف ذلك، وما سماهم الله - عز وجل - قط كفارًا إال مبا 

ظهر منهم بألسنتهم، وأفعالهم كما فعل إبليس وأهل الكتاب، وغيرهم«.

5- إمام احلرمي عبدامللك بن عبدالله اجلويني »الشافعي« )ت: 478هـ(. 

قال الهيتمي في »الزواجر عن اقتراف الكبائر«:

»نقل إمام احلرمني عن األصوليني أن من نطق بكلمة الردة، وزعم أنه أضمر 
تورية كفر ظاهرًا وباطنًا، وأقرهم على ذلك«))).

6- عبدالله بن أحمد بن قدامة املقدسي »احلنبلي« ) ت: 620هـ(.

من  وكذلك  جادًا،  أو  مازحًا  كان  سواء  كفر،  تعالى  الله  سّب  »ومن  قال: 
}ڍ   تعالى:  الله  قال  كتبه،  أو  برسله،  أو  بآياته  أو  تعالى،  بالله  استهزأ 
ک               ک   ڑ    ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   

ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ{. وينبغي أن ال يكتفي من 

الهازئ بذلك مبجرد اإلسالم، حتى يؤدب أدبًا يزجره عن ذلك، فإنه إذا لم يكتف 
ممن سب رسول الله | بالتوبة، فممن سب الله تعالى أولى«.)))

»الزواجر«، الكبيرة األولى، ))/5٤(، مكتبة نزار الباز.  (((
»املغني«، البن قدامة، ))9٨/١)(، هجر للطباعة والنشر.  (((
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7- محيي الدين يحيى بن شرف النووي »الشافعي«. ت: 676هـ.

ويحصل  اإلس��الم،  قطع  »هي  الــردة:  كتاب  في  الطالبي«  »روضة  في  قال 
ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل، واألفعال املوجبة للكفر هي التي 
تصدر عن تعّمد واستهزاٍء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء 
املصحف في القاذورات. والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها، قال اإلمام: 
في بعض التعاليق عن شيخي إن الفعل مبجرده ال يكون كفرًا، قال: وهذا زلل 
عظيم من املعّلق ذكرته للتنبيه على غلطه، وحتصل الردة بالقول الذي هو كفر، 

سواء صدر عن اعتقاٍد أو عناٍد أو استهزاٍء«))).

وقال في »شرح صحيح مسلم« عند الكالم عن حكم السحر:

»ومنه ما يكون كفرًا، ومنه ما ال يكون كفرًا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفر، فهو كفر وإال فال، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن 

كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه«.)))

8- شيخ اإلسالم أحمد بن عبداحلليم بن تيمية )ت: 728هـ(.

وقال في »الصارم املسلول«)3): »من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة 
عامدًا لها عاملًا بأنها كلمة الكفر، فإنه يكفر بذلك ظاهرًا وباطنًا، وألننا ال جنّوز أن 
يقال: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا، ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسالم، 

قال سبحانه: }چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

»روضة الطالبني« للنووي، )٨٣/٧)( دار الكتب العلمية.  (((
»املنهاج شرح صحيح ابن احلجاج«، للنووي، كتاب السالم باب السحر.  (((

»الصارم املسلول«، البن تيمية، )٤)5( املكتب اإلسالمي.  (٣(



457اجلامية في امليزان

گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ال  ذلك  فقط، ألن  القلب  اعتقاد  هنا  بالكفر  يرد  لم  أنه  ومعلوم   } گ  گ   
يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من ُأكره ولم يرد من قال واعتقد، ألنه استثنى 
املكره وهو ال يكره على العقد والقول، وإمنا يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد 
من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك 
املكرهني  بالكفر صدرًا من  باإلميان، ولكن من شرح  ُأكره وهو مطمئن  إال من 
فإنه كافر أيضًا، فصار من تكّلم بالكفر كافرًا إال من ُأكره فقال بلسانه كلمة الكفر 

گ             گ   گ   }گ   املستهزئني:  حق  في  تعالى  وقال  باإلميان،  مطمئن  وقلبه 
ڳ  ڳڳ  {.)))

وقال أيضًا: »إن من سّب الله أو سّب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواًء كان 
الساّب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحاًل له، أو كان ذاهاًل عن اعتقاده، هذا 

نَّة القائلني بأن اإلميان قول وعمل«.. مذهب الفقهاء وسائر أهل السُّ

9- احلافظ محمد بن أبي بكر ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(.

قال في »كتاب الصالة«: »وشعب اإلميان قسمان: قولية، وفعلية، وكذلك 
شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية، ومن شعب اإلميان القولية: شعبة يوجب 
زوالها زوال اإلميان فكذلك من شبعه الفعلية ما يوجب زوال اإلميان. وكذلك 
اختيارًا،  الكفر  بكلمة  باإلتيان  يكفر  فكما  والفعلية،  القولية  الكفر  شعب 
وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود 
– وإذا كان اإلميان يزول بزوال  – ثم قال  للصنم، واالستهانة باملصحف.. 

نفس املصدر، )٣٧٦).  (((
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عمل القلب، فغير مستنكٍر أن يزول بزوال أعظم أعمال اجلوارح، وال سيما 
التصديق  لعدم  الذي هو ملزوم  القلب وانقياده  إذا كان ملزومًا لعدم محبة 

اجلازم كما تقدم تقريره..«.))) 

10- احلافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت: 852هـ(.

يكون  وقد  اعتقاد  غير  من  والفعل  بالقول  يكون  »الكفر  »الفتح«:  في  قال 
باعتقاد«. وقال: »ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب اإلجماع 

أن من سب النبي | مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء«.)))

))- الشيخ حافظ بن أحمد احلكمي. ت: 1377هـ.

للصنم واالستهانة  السجود  قيل  إذا  »س:  املنشورة«:  نَّة  السُّ »أعالم  في  قال 
العملي  الكفر  بالدين ونحو ذلك هذا كله من  الرسول والهزل  بالكتاب وسب 

فيما يظهر، فلم كان مخرجًا من الدين وقد عرفتهم الكفر األصغر بالعملي؟

ج: اعلم أن هذه األربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إال من جهة 
كونها واقعة بعمل اجلوارح فيما يظهر للناس، ولكنها ال تقع إال مع ذهاب عمل 
فهي  ذلك،  من  شيء  معها  يبقى  ال  وانقياده  ومحبته  وإخالصه  نيته  من  القلب 
فإنها مستلزمة للكفر االعتقادي والبد، ولم تكن  الظاهر  وإن كانت عملية في 
هذه لتقع إال من منافق مارق أو معاند مارد، وهل حمل املنافقني في غزوة تبوك 
على أن }ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  { إال ذلك 

مع قولهم ملا سئلوا }  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  {، قال الله تعالى: } ژ  ڑ  
ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  { 

»كتاب الصالة«، البن القيم، )5٣(، املكتب اإلسالمي.  (((
نفس املصدر، ))١/)٨)).  (((
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لم  الذي  احملض  بالعملي  بل  مطلقًا،  بالعملي  األصغر  الكفر  نعرف  لم  ونحن 
يستلزم االعتقاد ولم يناقض قول القلب وال عمله«.)))

12- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء »بالسعودية«.

»س: يقال: إن الردة قد تكون فعلية أو قولية، فالرجاء أن تبينوا لي باختصار 
واضح أنواع الردة الفعلية والقولية واالعتقادية؟

احلمد لله والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 

ج: الردة هي الكفر بعد اإلسالم وتكون بالقول والفعل واالعتقاد والشك، 
فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو رسوله أو جحد شيئًا من احملرمات املجمع 
على حترميها أو استحله أو جحد وجوب ركن من أركان اإلسالم اخلمسة أو شك 
في وجوب ذلك أو في صدق محمد | أو غيره من األنبياء أو شك في البعث 
وعليك  اإلس��الم.  دين  عن  وارتد  كفر  فقد  ونحوه،  كوكب  أو  لصنم  سجد  أو 
بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه اإلسالمي فقد اعتنوا به - رحمهم الله - 
وبهذا تعلم من األمثلة السابقة الردة القولية والعملية واالعتقادية وصورة الردة 

في الشك«))).

والكفر  عمليًا  كفرًا  كافرًا  الصالة  تارك  اعتبارهم  »س:  أيضًا:  فيها  وجاء 
تعالى وما شابهه  الله  امللة إال ما استثنوه من سب  العملي ال يخرج صاحبه من 

فهل تارك الصالة مستثنى وما وجه االستثناء؟

نَّة املنشورة«، حافظ احلكمي، )١٨١( مكتبة السوادي.  »أعالم السُّ  (((
باز،  ابن  الشيخ  من  كل  بعدها  والتي  الفتوى  هذه  على  وّقع  وقد  الدائمة«،  اللجنة  »فتاوى   (((

والعفيفي، وابن غريان، وابن قعود.
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من  ُيخرج  بعضه  بل  اإلس��الم،  ملة  من  ُيخرج  ال  عملي  كفر  كل  ليس  ج: 
ملة اإلسالم وهو ما يدل على االستهانة بالدين واالستهتار به كوضع املصحف 
حتت القدم، وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله، 

والسجود لغير الله، وذبح قربان لغير الله«))).

وجاء في الفتوى رقم )20212( بتاريخ 7:2:1419هـ: »وأن الكفر يكون 
من  الدالئل  ذلك  على  قامت  كما  والشك  واالعتقاد  والترك  والفعل  بالقول 

نَّة«.))) الكتاب والسُّ

13- اإلمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز )277(:

»سّب الدين كفر أكبر وردة عن اإلسالم والعياذ بالله، إذا سّب املسلم دينه 
أو سّب اإلسالم، أو تنّقص اإلسالم وعابه أو استهزأ به فهذه ردة عن اإلسالم، 

قال تعالى: } ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  
گ            ڳ  ڳڳ  {.

وقد أجمع العلماء قاطبة على أن املسلم متى سّب الدين أو تنّقصه، أو سب 
واملال،  الدم  حالل  كافرًا  مرتدًا  يكون  فإنه  به،  استهزأ  أو  انتقصه،  أو  الرسول 

ُيستتاب فإن تاب وإال قتل«.)٣)

ومن ذلك استشهاده بكالم القرطبي، وابن العربي، والقاضي عياض، موافقًا 
إياهم بقوله:

تفسيره«  في  القرطبي  األنصاري  أحمد  بن  عبدالله محمد  أبو  اإلمام  »قال 

»املصدر السابق«، ))/٣٤).  (((
وّقع على هذه الفتوى، ابن باز، وعبدالعزيز آل الشيخ، بكر أبو زيد، الفوزان، وغيرهم.  (((

»فتاوى نور على الدرب«، ))/١5٧(، دار الوطن.  (٣(
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أبو بكر بن  القاضي  القرآن »عند تفسير هذه اآلية ما نصه: قال  اجلامع ألحكام 
العربي: ال يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك – جدًا أو هزاًل – وهو كيف ما كان 

كفر، فإن الهزل بالكفر كفر ال خالف فيه بني األمة«. انتهى املقصود.

بتعريف  »الشفا  كتابه  – في  الله  – رحمه  بن موسى  القاضي عياض  وقال 
حقوق املصطفى« )ص325( ما نصه:

أو  سبهما  أو  منه،  بشيء  أو  املصحف،  أو  بالقرآن  استخف  من  أن  »واعلم 
جحده أو حرفًا منه أو آية، أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه: من حكم، أو خبر، 
أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك 

فهو كافر عند أهل العلم بإجماع، قال الله تعالى: } ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  { انتهى املقصود«))).
وفي مجلة الفرقان سئل الشيخ عن الكفر العملي املخرج من امللة فقال:

امللة، وهكذا  الله، كفر عملي مخرج من  الله، والسجود لغير  »الذبح لغير 
لو صلى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه، فإنه يكفر كفرًا عمليًا أكبر – والعياذ 
– وهكذا إذا سّب الدين، أو سّب الرسول، أو استهزأ بالله ورسوله، فإن  بالله 

نَّة واجلماعة«))).  ذلك كفر عملي أكبر عند جميع أهل السُّ

4)- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان )292(:

جاء في »املنتقى«: »فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله ملا يحبه ويرضاه«.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد...

فقد كثر الكالم في اآلونة األخيرة بني طلبة العلم حول مسألٍة مهمٍة تتعّلق 

»الرد على بورقيبة« ص١٣، اجلامعة اإلسالمية.  (((
»مجلة الفرقان الكويتية«، العدد 9٤.  (((
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بأصل الدين، وسأذكر بعض األقوال التي أرجو من الشيخ أن يبني هل هي موافقة 
نَّة واجلماعة، أم أن فيها شيئًا من اخللل: لعقيدة أهل السُّ

نَّة واجلماعة أن العمل شرط في  )- قول بعض الناس: »إن عقيدة أهل السُّ
كمال اإلميان وليس شرطًا في صحة اإلميان«، مع أنه من املعلوم أن اإلميان عند أهل 

نَّة قول وعمل، وأنه ال إميان إال بعمٍل كما صّرح بذلك بعض أئمة السلف. السُّ

2- قول بعض الناس: »إن الكفر املخرج من امللة هو الكفر االعتقادي فقط، 
أما العمل فال ُيخرج من امللة إال إذا كان يدل على اعتقاٍد كالسجود لصنم مثاًل، 
فإنه يعتبر كفرًا ألنه يدل على عقيدٍة في الباطن ال ملجرد السجود فقط، ومثله سب 

الله أو االستهزاء بالدين أو نحو ذلك.. فال يكفر اإلنسان بعمٍل مهما كان«.

أرجو من الشيخ – وفقه الله – أن يتفّضل ببيان ما في هاتي املقالتي من احلق 
أو الباطل؟

سائاًل الله تعالى أن يوّفقه للصواب، وأن ينفع اإلسالم واملسلمني. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

اجلواب:

أن  والصواب  خطأ،  وهو  نَّة  السُّ أهل  مرجئة  قول  هو  األول:  القول   -(
بالطاعة،  يزيد  وعمل  وقول  اعتقاد  فهو  اإلمي��ان  حقيقة  في  داخلة  األعمال 
نَّة ألن الله سّمى األعمال إميانًا  وينقص باملعصية، وهذا قول جمهور أهل السُّ

ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   }ٹ   تعالى:  قوله  في  كما 
وسبعون  بضع  »اإلميــان   :| النبي  وقال   .} ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  

شعبة« احلديث.
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امللة كترك الصالة تكاساًل،  الغالب، وهناك أعمال ُتخرج من  )- هذا في 
أن  الكفر مختارًا، وكل عمٍل البد  بكلمة  نطق  تعلمه وتعليمه، ومن  وكالسحر 
يصاحبه قصد، فال يعتد بعمل الناسي والنائم والصغير واملجنون واملكره لعجم 
القصد. هذا وأنصح لهؤالء أن يتعلموا قبل أن يتكّلموا ألن الكالم في مثل هذه 

املسائل خطير، ويحتاج إلى علٍم.)))

5)- الشيخ بكر عبدالله أبو زيد:

قال في »درء الفتنة«: »وأن الكفر يكون باالعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك 
من  يلزم  وال  املرجئة،  تقوله  كما  بالقلب  بالتكذيب  محصورًا  وليس  وبالترك، 

زوال بعض اإلميان زواله كله كما تقوله اخلوارج«.)))

اإلميان  نواقض  هي  وأسباب  موجبات  والكفر  بالردة  »للحكم  ــال:  وق
اعتباره  أو ترك، مما قام على  أو فعٍل، أو شك،  اعتقاد، أو قول،  واإلسالم، من 

نَّة أو اإلجماع«)٣). ناقضًا الدليل الواضح، والبرهان الساطع من الكتاب أو السُّ

وقال بعد أن ضرب أمثلة لكفر األقوال واألعمال: »فكل هؤالء قد كّفرهم 
الله ورسوله بعد إميانهم بأقواٍل وأعماٍل صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم؛ 

ال كما تقول املرجئة املنحرفون، نعوذ بالله من ذلك«.)))

ومع هذا كله يأتي من يحصر الكفر األكبر املخرج من امللة باالعتقاد وينسب 
نَّة والبن تيمية وهو كذب وافتراء كما بّينا. هذا القول ألهل السُّ

»املنتقى«، ))/9( مكتبة الغرباء.  (((
»درء الفتنة« ص٧).  (((

املصدر السابق، ص0).  (٣(

املصدر السابق، ص٤9.  (((
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ويجدر التنبيه هنا إلى بعض الكتب التي حّذر منها أهل العلم لقولها بقول 
املرجئة في حصر الكفر باالعتقاد والتي منها:

)- كتاب »إحكام التقرير في أحكام التكفير« ملراد شكري.

وقد حّذرت منه اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز، فتوى رقم: 
))١)0) ( بتاريخ ٧-)-١٤١9ه�، في التحذير من كتاب: »إحكام التقرير في 

أحكام التكفير« ملراد شكري.

احلمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. 

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على ما ورد 
اللجنة  إلى  إبراهيم احلمداني، واحملال  العام من املستفتي:  املفتي  إلى سماحة 
)/)/١٤١9ه���.   بتاريخ   )9٤(  ( برقم  العلماء  كبار  لهيئة  العامة  األمانة  من 
السعودية  العربية  اململكة  مفتي  املستفتي سؤااًل هذا نصه: »سماحة  وقد سأل 
الله وبركاته  السالم عليكم ورحمة  الله..  باز.. سلمه  بن  العزيز  الشيخ: عبد 
في  السعودية  العربية  اململكة  البالد:  هذه  في  نحن  الشيخ  سماحة  يا  وبعد: 
نرفض مذهب  التكفير  مسألة  وفي  التوحيد،  نعمة  أعظمها  ومن  نعم عظيمة، 
اخلوارج ومذهب املرجئة. وقد وقع في يدي هذه األيام كتاب باسم: »إحكام 
التقرير في أحكام التكفير«، بقلم: مراد شكري األردني اجلنسية. وقد علمت 
أنه ليس من العلماء، وليست دراسته في علوم الشريعة، وقد نشر فيه مذهب 
غالة املرجئة الباطل. وهو أنه ال كفر إال كفر التكذيب فقط، وهو - فيما نعلم - 
نَّة واجلماعة والذي نشره  خالف الصواب وخالف الدليل الذي عليه أهل السُّ
أئمة الدعوة في هذه البالد املباركة، وكما قرر أهل العلم: في أن الكفر يكون 

بالقول وبالفعل وباالعتقاد وبالشك. 
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ينادي  أصبح  ال��ذي  الكتاب،  بهذا  أحد  يغتر  ال  حتى  احلق  إيضاح  نأمل 
مبضمونه اجلماعة املنتسبون للسلفية في األردن والله يتوالكم، والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته«. 

الكتاب  على  االط��الع  بعد  بأنه:  أجابت  لالستفتاء  اللجنة  دراســة  وبعد 
املذكور، ُوجد أنه متضمن ملا ُذكر من تقرير مذهب املرجئة ونشره. من أنه ال كفر 
نَّة والدليل وأنه  إال كفر اجلحود والتكذيب، وإظهار هذا املذهب امُلردي باسم السُّ
قول علماء السلف. وكل هذا جهل باحلق، وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة، بأنه 
قول سلف األمة واحملققني من علمائها، وإمنا هو مذهب املرجئة الذين يقولون: 
هو  والكفر:  بالقلب،  التصديق  هو  عندهم:  واإلميان  ذنب.  اإلميان  مع  يضر  ال 
الذي  الباطل  اخلوارج  مذهب  وُيقابله  التفريط،  في  غلو  وهذا  فقط.  التكذيب 
هو غلو في اإلفراط في التكفير، وكالهما مذهبان باطالن ُمرديان من مذاهب 

الضالل وترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم. 

واالعتقاد  واملذهب  احلق،  القول  إلى  واجلماعة  نَّة  السُّ أهل  الله  هدى  وقد 
ال  وأنه  دينه  وحرمة  املسلم،  ِعرض  حرمة  من  والتفريط:  اإلف��راط  بني  الوسط 
يجوز تكفيره إال بحق قام الدليل عليه، وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك 

نَّة.  واالعتقاد والشك. كما قامت على ذلك الدالئل من الكتاب والسُّ

ملا تقدم: فإن هذا الكتاب ال يجوز نشره وطبعه، وال نسبة ما فيه من الباطل 
نَّة واجلماعة، وعلى كاتبه  نَّة، وال أنه مذهب أهل السُّ إلى الدليل من الكتاب والسُّ

وناشره إعالن التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر احلوبة. 

هذه  مثل  في  يخوض  ال  أن  الشرعي  العلم  في  قدمه  ترسخ  لم  من  وعلى 
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من  يؤمله  كان  ما  العقائد أضعاف  وإفساد  الضرر  املسائل، حتى ال يحصل من 
النفع واإلصالح.  وبالله التوفيق.. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.... 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

الرئيس: عبدالعزيز  بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ

عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

2- كتاب: »اإلملام بشرح نواقض اإلسالم« لعبد العزيز الريس.

فلما سئل الشيخ العالمة صالح الفوزان عن كتاب: »اإلملام بشرح نواقض 
إرجاء  كتاب  وهو  قرأناه،  كتاٌب  »هذا  قال:  الريس  عبدالعزيز  للشيخ  اإلسالم« 
وهو خالف النواقض التي ذكرها شيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب، فهو زعم 
الكتاب يجب أن  الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فهذا  يرد على  أنه يشرح وهو 

يصادر وال يغتر به«.)))

وسئل الشيخ عبدالكرمي اخلضير عن كتاب: »اإلملام بشرح نواقض اإلسالم« 
للشيخ عبدالعزيز الريس.

فقال: »هذا الكتاب ال ُيقرأ، وأقرب ما يكون إلى اإلرجاء«.

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير الشيخ صالح الفوزان من الريس«.   (((
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كتاب:  عن  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  عضو  خنني  بن  عبدالله  الشيخ  وسئل 
»اإلملام بشرح نواقض اإلسالم« لعبد العزيز الريس.

على  ماشي  ألنه  تقبله،  وال  فاطرحه  الرجل  هذا  شرحه  شيء  »كل  فقال: 
مذهب اإلرجاء، اإلرجاء املنفلت أيضًا«.

3- كتاب »هزمية الفكر التكفيري« خلالد العنبري.

وقد حّذر الشيخ العالمة صالح الفوزان من كتاب: »هزمية الفكر التكفيري« 
للشيخ خالد العنبري مبقال نشر مبجلة الدعوة بعنوان: »التحذير من كتاب هزمية 
الفكر التكفيري، خلالد العنبري« عدد ١٧٤9 – ) ربيع اآلخر ١)١٤ه�، حيث 
نَّة وهو كذب وافتراء على  بنّي أن الكتاب يدعو إلى اإلرجاء، وينسبه إلى أهل السُّ

نَّة. أهل السُّ

٤ - كتاب »التحذير من فتنة التكفير«، و»صيحة نذير« لعلي احللبي.

وقد حّذرت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من كتابي: 
وقد  طويل،  بيان  في  احللبي،  لعلي  نذير«  و»صيحة  التكفير«  فتنة  من  »التحذير 

ذكرت من ضمن املآخذات على الكتابني ما يلي:
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فتوى اللجنة الدائمة في كتابي احللبي
»التحذير من فتنة التكفير«،  »صيحة نذير«

احلمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده.. وبعد:

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة 
املفتي العام من بعض الناصحني من استفتاءات مقيدة باألمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء برقم: )2928(، )2929( بتاريخ: 13: 5: 1421 هـ. ورقم )2929( 
»صيحة  التكفير«،  فتنة  من  »التحذير  كتابي:  بشأن  هـ.   1421  :5  :13 وتاريخ 
اإلرجاء، من  إلى مذهب  يدعوان  وأنهما  احللبي،  جلامعهما: علي حسن  نذير« 
أن العمل ليس شرط صحة في اإلميان. وينسب ذلك إلى أهل السّنة واجلماعة، 
كثير  ابن  واحلافظ  تيمية  ابن  اإلســام  لشيخ  نقول  على  الكتابني  هذين  ويبني 
وغيرهما رحم الله اجلميع. ورغبة الناصحني بيان ما في هذين الكتابني ليعرف 

القراء احلق من الباطل... إلخ.

أن  للجنة  تبينّ  عليهما  واالطالع  املذكورين،  للكتابي  اللجنة  دراسة  وبعد 
كتاب: »التحذير من فتنة التكفير« جمع: علي حسن احللبي فيما إضافة إلى كام 

العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي:

الباطل، الذين يحصرون الكفر  البدعي  بناه مؤلفه على مذهب املرجئة   -1
بكفر اجلحود والتكذيب واالستحالل القلبي، كما في ص: 6 حاشية:2 وص:22، 
نَّة واجلماعة: من أن الكفر يكون باالعتقاد وبالقول  وهذا خالف ما عليه أهل السُّ

وبالفعل وبالشك.

2- حتريفه في النقل عن ابن كثير -رحمه الله تعالى- في: )البداية والنهاية: 
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13: 118( حيث ذكر في حاشيته ص: 15 نقًا عن ابن كثير: »أن جنكيز خان 
اّدعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم«، وعند الـرجوع إلى 

الـموضع املذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابـن كثير -رحمه الله تعالى-.

3- تقوله على شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في )ص: 17– 
189، إذ نسب إليه جامع الكتاب املذكور: أن احلكم املبّدل ال يكون عند شيخ 
اإلسام كفرًا إال إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحال. وهذا محض تقول على 
ّنة  شيخ اإلسام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فهو ناشر مذهب السلف أهل السُّ

واجلماعة ومذهبهم، كما تقدم وهذا إمنا هو مذهب املرجئة.

4- حتريفه ملراد سماحة العالمة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه 
الكتاب  جامع  زعم  إذ  الوضعية«.  القواني  »حتكيم  رسالته:  في  تعالى-  الله 
املذكور: أن الشيخ يشترط االستحال القلبي، مع أن كام الشيخ واضح وضوح 

نَّة واجلماعة.  الشمس في رسالته املذكورة على جادة أهل السُّ

5- تعليقه على كالم من ذكر من أهل العلم بتحميل كالمهم ما ال يحتمل، 
كما في الصفحات )108 حاشية: 1، 109 حاشية: 21، 110 حاشية: 2(.

وبخاصة في  الله،  أنزل  التهوين من احلكم بغير ما  الكتاب  6- كما أن في 
)ص: 5 ح: 1(، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه املسألة فيه مشابهة 

للشيعة -الرافضة - وهذا غلط شنيع.

7- وباالطالع على الرسالة الثانية: »صيحة نذير« ُوجد أنها كُمساند ملا في 
الكتاب املذكور -وحالهما ُذكر-.

فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابني ال يجوز طبعهما وال نشرهما وال 
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تداولهما ملا فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه 
على  الشرعي  العلم  حتصيل  في  يجتهد  وأن  شبابهم،  وبخاصة  املسلمني،  وفي 
أيدي العلماء املوثوق بعلمهم وُحسن معتقدهم. وأن العلم أمانة ال يجوز نشره 

ّنة. إال على وفق الكتاب والسُّ

وأن يقلع عن مثل هذه اآلراء واملسلك املزري في حتريف كام أهل العلم، 
ومعلوم أن الرجوع إلى احلق فضيلة وشرف للمسلم. والله املوفق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني.

املصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.

عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.

عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.

عضو: صالح بن فوزان الفوزان.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.

35- امتحان الناس في دقائق العقيدة:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية، امتحان عامة الناس في دقائق العقيدة التي 
قد ال يعرفها إال طلبة العلم، ومن ثم احلكم عليهم بالسلفية أو باالبتداع والضالل 

واالنحراف، بناء على إجابتهم.

نَّة، وإمنا هو منهج املعتزلة  وهذا با شك منهج فاسد، وليس مبنهج أهل السُّ
واخلوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع الذين ميتحنون الناس في عقائدهم 

ثم يحكمون  بإسامهم أو بكفرهم.
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قال الشيخ ناصر العقل:

»األصل في املسلم السامة حتى يظهر خاف ذلك، وال يجوز امتحان عامة 
الثابتة  اجلمل  على  يحملون  وإمنا  العميقة،  واملعاني  الدقيقة  األمور  في  املسلمني 
ومن  احلسن،  احململ  على  كامهم  حمل  واألصل  واإلجماع،  نَّة  والسُّ بالكتاب 

ظهر فساد وسوء قصده فا يجوز تكلف التأويات له«.)1(

وسئل الشيخ عبدالله الغنيمان، عن حكم اختبار الناس في عقائدهم فقال:

»ما ميتحن املسلم الذي ظاهره احلق وظاهره اخلير، ال ميتحن املسلم بالسؤال، 
فإن االمتحان ال يجوز، وملا رجع البخاري - رحمه الله - إلى باده وهو يحمل 
الفرصة  انتهزوا  الذهلي،  شيخه  وقال  استفاد،  من  منه  استفاد  الكثير،  العلم 

واستفيدوا من هذا الرجل.

فاختلت حلقته، فإن الناس وجدوا عنده ما ال يجدون عند غيره، وعند ذلك 
اللفظ؟  في  تقول  كيف  فيها،  أسئلة  إليه  فأرسل  الناس  بني  يكون  ما  بينهما  بدأ 
فعرف أن هذا امتحان فأنكر ذلك وقال: »ال يجوز امتحان املسلم«، وهذا الشاهد 
الذي نريده فا ميتحن املسلم، لكن إذا ظهر شيئًا من اخلطأ يبنّي له أن هذا خطأ، 
أما أن ميتحنه يرى هل هو يعرف هذا أو ال يعرف فا، وقد يكون يجهل بعض 

األشياء وال يعتقد الباطل«.)2(

وقال الشيخ محمد بن احلسن الددو في أول شرح كتاب »التوحيد«:

بعض  يعرفها  يكن  لم  اجلزئية  املسائل  تفصيات  من  كثيرًا  فإن  »وكذلك 

نَّة واجلماعة في العقيدة، د، ناصر العقل. انظر، أصول أهل السُّ  )1(
شرح العقيدة الواسطية، شريط 11.  )2(
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خواص أصحاب رسول الله | وإن عرفها من سواهم، ألن النبي | ال يجب 
عليه التبليغ إلى كل أحد، بل إذا بلغ إلى عدل فأكثر ممن سيروي عنه فذلك مجزئ 
في تبليغ رساالت ربه، وال يلزمه أن يبلغ جميع األمة وال جميع الصحابة وال 
كل من في املجلس، بل إذا بلغ من تقوم به احلجة كفى ذلك في امتثال قول الله 
بني  يخلط  الناس  من  وكثير   } } چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ   تعالى: 
هذين املفهومني، بني املفهوم األول الذي ال يعذر أحد بجهله، وبني املفهوم الثاني 

الذي ميكن أن يجهله أكمل الناس إميانًا كأصحاب رسول الله |.

ولذلك يحملون العوام على تعّلم املسائل اجلزئية في االعتقاد، بل رمبا أدى 
ذلك إلى امتحانهم في االعتقاد مبسائل تخفى على كثير من الناس ولم يكن يعرفها 
أبو بكر وعمر  وجلة الصحابة، وقد قال اإلمام البخاري - رحمه الله -: االمتحان 
مسألتني،  في  إال  االعتقاد  في  مؤمن  ميتحن  ال  أن  فاألصل  ابتداع،  االعتقاد  في 
هَم بأنه ميكن أن يكون جاسوسًا للعدو، فهذا  أوالهما: من قدم من دار الكفر واتُّ

ميتحن لقول الله تعالى: } ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭڭ  {، واملسألة الثانية: من كان رقيقًا على الكفر أو من كان على الكفر 
فاسترق فأراد مسلم أن يعتقه حيث يشترط اإلميان في عتق الرقبة، فحينئذ ال بد من 
امتحانه ألنه قد كان من أهل الكفر حتى يعلم هل دخل اإلسام، ألنه ال يجزئ 
عتق رقبة غير مؤمنة في املواضع التي اشترط فيها اإلميان في الرقبة، ودليل ذلك 
حديث األنصاري الذي كان عليه عتق رقبة فجاء بجارية له فعرضها على رسول 
أنا؟  قال: من  ثم  السماء،  إلى  بإصبعها  فأشارت  الله  أين  فقال:  | فسألها  الله 
فقالت رسول الله، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، فهنا امتحنها رسول الله | بأصل 
التوحيد، وأراد بذلك أنها كانت على الكفر، وأن األنصاري يجب عليه عتق رقبة 
مؤمنة كما شرط الله اإلميان فيها، وإمنا ميكن التحقق من ذلك بهذا االمتحان، وقد 
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عتقه  يريدون  ال  من  ميتحنون  فأصبحوا  املسلمني  عوام  من  كثير  على  هذا  خفي 
من املسلمني، ميتحنون كثيرًا من األحرار بسؤالهم أين الله؟ وال يقولون: من أنا، 

فلذلك ال بد من التنبيه على هذه املسألة لشيوع اخلطأ والغلط فيها«.

وقال الشيخ صالح آل الشيخ:

»مما نص عليه السلف أيضًا في هذا األصل أن الصاة نراها ونفعلها خلف 
كل إمام بر أو فاجٍر أو أيضًا ممن جنهل عقيدته.

وقد بّدع األئمة األربعة وأئمة السلف من قال ال أصلي خلف أحد إال بعد 
أن أعلم عقيدته؛ بل يصلى خلف مستور احلال، ومن ال نعلم حاله وال نبحث 
وال منتحن الناس في عقيدتهم قبل الصاة، ونرى هل هو موافق أم ليس مبوافق، 
هل هو مبتدع أم ليس مببتدع. ونرى ظاهر األمر، وما دام أن ظاهر األمر السامة 

فإننا نصلي خلفه دون بحث.

فإذًا على هذا األصل ال يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصاة، 
الذي نص  الظاهر. وهذا هو  الباطن؛ ألن األصل  الباطن وإثارة  وال بحث أمر 
السلف، وقرره احملققون كشيخ  أئمة  عليه األئمة األربعة وجماعة كثيرون من 

اإلسام ابن تيمية وجماعة«.)1(

36- قولهم أن العمل شرط كمال في اإلميان:

في  العمل شرط كمال  إن  قولهم:  أيضًا،  اجلامية  معالِم وسمات  أبرز  ومن 
الكبائر  الفرائض والواجبات، ووقع بجميع  اإلميان، فلو أن اإلنسان ترك جميع 

واملنكرات فهو مؤمن.

شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ )233/1(.   )1(
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وهذا با شك قول غير صحيح وباطل وهو قول املرجئة، فاإلميان عند أهل 
نَّة واجلماعة كما هو مقرر قول وعمل، والعمل جزء وركن من اإلميان وليس  السُّ

شرطًا في كمال اإلميان كما تقول املرجئة واجلامية.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

»أجمع السلف أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول 
القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل اجلوارح«.)1(

من  نَّة  السُّ أهل  عند  وعمل  قول  اإلميان  إن  القول  كان  »ولهذا  أيضًا:  وقال 
نَّة، وقد حكى غير واحد اإلجماع على ذلك«.)2( شعائر السُّ

وقال أيضًا: »جنس األعمال من لوازم إميان القلب، وإن إميان القلب التام 
بدون شيء من األعمال الظاهرة ممتنع...«.)3(

على  اشتماله  ليبّينوا  وعمل،  قول  اإلميــان  إن  السلف  »فقول  أيضًا:  وقال 
اجلنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات األقوال واألعمال«.))(

وقال أيضًا: »وقد تبنّي أن الدين البد فيه من قول وعمل وأنه ميتنع أن يكون 
الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبًا ظاهرًا وال صاة وال زكاة 

وال صيام، وغير ذلك من الواجبات«.)5(

وقال أيضًا: »من قال بحصول اإلميان الواجب دون فعل شيء من الواجبات 

»مجموع الفتاوى«، )672/7(.  )1(
» مجموع الفتاوى«، )308/7(.  )2(
»مجموع الفتاوى«، )616/7(.  )3(
»مجموع الفتاوى«، )506/7(.  )((
»مجموع الفتاوى«، )621/7(.  )5(
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سواء جعل فعل تلك الواجبات الزمًا له أو جزءًا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئًا 
بّينًا، وهذه بدعة اإلرجاء التي أعظم السلف واألئمة الكام في أهلها وقالوا فيها 

من املقاالت الغليظة ما هو معروف«.)1(

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى -:

»العمل عند اجلميع شرط صحة إال أنهم اختلفوا فيما اإلميان به منه، فقالت 
حكاه  كما   - عنهم  الله  رضي   - الصحابة  إجماع  وعليه  الصاة،  إنه  اجلماعة 
لصحة  منه  البد  العمل  جنس  أن  إال  بغيرها،  آخرون  وقال  شقيق،  بن  عبدالله 
اإلميان عند السلف جميعًا، لهذا اإلميان عندهم قول وعمل واعتقاد، ال يصح إال 

بها مجتمعه«.)2(

وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي عندما سئل عن العمل هل هو شرط كمال:

»العمل جزء من أجزاء اإلميان، فا يقال، العمل شرط أو أنه الزم له، فإن 
نَّة قواًل بأن العمل شرط كمال«.)3( هذه أقوال املرجئة، وال نعلم ألهل السُّ

وعمل  بالقلب  وعمل  بالقلب،  وقول  باللسان  قول  »اإلميــان  أيضًا:  وقال 
باجلوارح، وال ُيقال إنها شرط كمال أو إنها خارجة عن اإلميان أو إنها الزم من 
لوازم اإلميان أو من مقتضى اإلميان أو هي دليل على اإلميان إذ كل هذه من أقوال 

املرجئة«.))(

وسئل الشيخ  صالح بن فوزان الفوزان عن  حكم من ترك جميع األعمال 

»مجموع الفتاوى«، )621/7(.  )1(
حوار مع جريدة اجلزيرة عدد12506  )2(

أسئلة وأجوبة في اإلميان والكفر، للشيخ عبدالعزيز الراجحي ص6.  )3(
نفس املصدر ص6.  )((
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بالكلينّة لكنه نطق بالشهادتي ويقر بالفرائض لكنه ال يعمل شيئًا ألبتة، فهل هذا 
مسلم أم ال؟ علمًا بأن ليس له عذٌر شرعي مينعه العمل بتلك الفرائض؟

فقال: هذا ال يكون مؤمنًا، من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكن ال يعمل 
كما  اإلميان  ألن  مبؤمن،  ليس  هذا  عذر  غير  من  كلها  األعمال  عّطل  بجوارحه 
نَّة واجلماعة: إنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل  ذكرنا وكما عّرفه أهل السُّ
باجلوارح، ال يحصل اإلميان إال مبجموع هذه األمور، فمن ترك واحدًا منها فإنه 

ال يكون مؤمنًا.)1(

ترك  من  إن  قال:  من  بأن  يقول  من  حكم  ما   :- الله  حفظه   - أيضًا  وسئل 
العمل الظاهر بالكلية مبا يسّمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر؛ إن 

هذا القول قالت به فرقة من فرق املرجئة؟ 

تركه  فمن  إميــان،  العمل  ــان،  اإلمي من  العمل  إن  سبق.  كما  فأجاب: هذا 
يكون تاركًا لإلميان، سواء ترك العمل كله نهائيًا فلم يعمل شيئًا أبدًا، أو أنه ترك 
يراه داخًا في اإلميان فهذا يدخل في  بعض العمل ألنه ال يراه من اإلميان وال 

املرجئة.)2(

وسئل أيضًا: هناك بعض األحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك 
خيرًا  يعملوا  »لم  كحديث:  اإلميان..  ناقص  مؤمن  فهو  بالكلّية  األعمال  جميع 

قط« وحديث البطاقة وغيرها من األحاديث؛ فكيف اجلواب على ذلك؟ 

الله  قال  الذين  الزيغ  أهل  طريقة  هذه  باملتشابه،  االستدالل  من  هذا  فقال: 
 ،} ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    { عنهم:   - وتعالى  سبحانه   -

كتاب »اإلجابات املهمة في املشاكل املدلهمة« )ص108(.  )1(
»أسئلة وأجوبة في مسائل اإلميان والكفر - موقع الشيخ الفوزان«.  )2(
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فا  وتبّينها..  تفّسرها  التي  احملكمة  األدلة  ويتركون  املتشابهة  األدلة  فيأخذون 
بد من رد املتشابهة إلى احملكم، فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن 
منه حتى مات فهذا معذور، وعليه حتمل هذه األحاديث.. ألن هذا رجل نطق 
بالشهادتني معتقدًا لهما مخلصًا لله - عز وجل - ثم مات في احلال أو لم يتمكن 
من العمل، لكنه نطق بالشهادتني مع اإلخاص لله والتوحيد كما قال |: »من 
قال ال إله إال الله وكفر مبا يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله«.. وقال: »فإن الله 
م على النار من قال ال إله إال الله يبتغي بذلك وجه الله«، هذا لم يتمكن من  حرنّ
العمل مع أنه نطق بالشهادتني واعتقد معناهما وأخلص لله - عز وجل - لكنه 
لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل اجلنة بالشهادتني، 
النار  من  ُيخرجون  والذين  مبعناه،  جاء  مما  وغيره  البطاقة  حديث  يحمل  وعليه 
وهم لم يعملوا خيرًا قط ألنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتني 

ودخلوا في اإلسام، هذا هو اجلمع بني األحاديث.)1(

كالم معالي الشيخ الوزير املربي صالح بن عبد العزيز آل الشيخ:

وقال - حفظه الله تعالى- مجيبًا على سؤال في لقاء مفتوح بتاريخ 11)1هـ 
إن  يقول  فيمن  رأيكم  ما  »السؤال:  العنوان:  بهذا  مسجل  شريط  من  والكام 

األعمال شرط في كمال اإلميان الواجب؟

اجلواب - للشيخ صالح آل الشيخ -:

أهل  أئمة  وإجماع  الصحابة  وقول  نَّة  والسُّ الكتاب  عليه  دّل  فيما  اإلميــان 
نَّة أنه قول وعمل، قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان، والقول  السُّ

»أسئلة وأجوبة في مسائل اإلميان والكفر« في موقع الشيخ حفظه الله.  )1(
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ركن، واالعتقاد ركن، والعمل ركن، والعمل ليس شرط كمال، وإمنا هو ركن، 
واملقصود جنس العمل.

قيس:  عبد  وفد  حديث  في   | النبي  قول  ركن  العمل  أن  على  يدلك 
أمر  هو  الحظ  وحده؟  بالله  اإلميان  وما  قالوا:  وحده«  بالله  باإلميان  »آمركم 
أن  تشهدوا  »أن  قال:  وحده  بالله  اإلميان  عن  سألوا  ثم  وحده،  بالله  باإلميان 
ال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا 
اخُلمس من املغنم« وجه الداللة أنها هذه األشياء االعتقاد شهادة أن ال إله إال 
الزكاة،  وإيتاء  الصاة،  وإقام  واعتقاد،  قول  الله هذا  وأن محمدًا رسول  الله 
وأداء اخُلمس من املغنم عمل في أعماٍل بدنية وأعمال مالية، وما يجمع بينهما 

هو أداء اخُلمس من املغنم.

فإذن جنس العمل دخل في هذا احلديث جوابًا عن سؤالهم ما اإلميان بالله 
نَّة واجلماعة ركنًا؟ ألن اجلواب عن  وحده؟ ملاذا عددناه ركنًا؟ ملاذا عّده أهل السُّ
بدليل  أركانًا،  اجلواب  مفردات  تكون  أن  يقتضي  السياق  هذا  مثل  في  السؤال 
للنبي   - السام  عليه   - جبريل  قول  أن  على  املرجئة  حتى  األمة،  من  اإلجماع 
ورسله  وكتبه  ومالئكته  بالله  تؤمن  أن  »اإلميان  قال:  اإلميان؟  عن  أخبرني   :|
واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره«، باإلجماع أن هذه الستة أركان كيف فهموا 
أنها أركان؟ باإلجماع قالوا باالتفاق أنها جاءت جواب سؤال يقتضي أن يكون 

اجلواب فيه بيان املاهية، وبيان املاهية في احلقيقة ركن.

من  ركنًا  كونه  وتفهم  قيس،  عبد  وفد  حديث  عليه  دّل  ركن،  العمل  فإذن 
سؤال،  جواب  وهي  الستة،  اإلميان  أركان  هناك  عددنا  حيث  جبريل،  حديث 

فكذلك هناك نعد العمل ركنًا ألنه كان جواب سؤال والله أعلم«.
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فالصحيح أن جنس العمل ركن وهو شرط لصحة اإلميان، أما آحاد العمل 
فهي شرط في كماله.

تنبيه:

هناك بعض الكتب التي ُألفت في حقيقة اإلميان، إال أنها مخالفة ما عليه أهل 
نَّة ووافقت املرجئة، وقد حّذرت منها اللجنة الدائمة والتي منها: السُّ

1- كتاب »ضبط الضوابط« ألحمد الزهراني.
2- كتاب »حقيقة اإلميان« لعدنان عبدالقادر.

3- كتاب »تنبيه الغافلني إلى إجماع املسلمني على أن ترك العمل كفٌر في 
الدين« حلمد العتيق.

بيان وحتذير من كتاب »ضبط الضوابط«:

احلمد الله رب العاملي، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعي.. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على الكتاب املوسوم بـ: 
»ضبط الضوابط في اإلميان ونواقصه« تأليف املدعو: أحمد بن صالح الزهراني، 
فوجدته كتابًا يدعو إلى مذهب اإلرجاء املذموم؛ ألنه ال يعتبر األعمال الظاهرة 
نَّة واجلماعة: من أن اإلميان  داخلة في حقيقة اإلميان، وهذا خاف ما عليه أهل السُّ
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، 
وناشره  مؤلفه  على  ويجب  وترويجه،  نشره  يجوز  ال  الكتاب  هذا  فإن  وعليه: 
املذهب  من  الكتاب  هذا  احتواه  مما  املسلمني  ونحّذر  وجل،  عز  الله  إلى  التوبة 
العلماء  زالت  اتباع  من  نحّذر  كما  لدينهم،  واستبراء  لعقيدتهم  حماية  الباطل 



اجلامية في امليزان 480

فضًا عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله املعتمدة، 
وفق الله اجلميع للعلم النافع والعمل الصالح. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

  عضو عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو بكر بن عبدالله أبو زيد

عضو صالح بن فوزان الفوزان
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التحذير من كتاب
»حقيقة اإلميان بني غلو اخلوارج وتفريط املرجئة«)1(

احلمد لله وحده والصاة والسام على من ال نبّي بعده.. 

إليها  ورد  ما  درست  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فإن  وبعد: 
برقم )802( وتاريخ  العلماء  كبار  لهيئة  العامة  األمانة  املقّيدة لدى  من األسئلة 
9:2:1421هـ. ورقم ))1)1( وتاريخ 8:3:1421هـ. ورقم )1709( وتاريخ 
وتفريط  اخلوارج  بي غلو  اإلميان  »حقيقة  بعنوان:  كتاب  18:3:1421هـــ. عن 

املرجئة«. لعدنان عبدالقادر، نشر جمعية الشريعة بالكويت.

املرجئة  مذهب  ينصر  الكتاب  هذا  أن   – الدارسة  بعد   – اللجنة  فأفتت 
الذين يخرجون العمل عن مسّمى اإلميان وحقيقته، وأنه عندهم شرط كمال، 
فيها  تصّرف  العلم،  أهل  عن  بنقول  الباطل،  املذهب  هذا  عّزز  قد  املؤلف  وأن 
في  والغلط  محله،  غير  في  الكام  وتوظيف  الكام،  وجتزئة  والتفريق  بالبتر 
العزو، كما في )ص:9(، إذ عزا قواًل لإلمام أحمد – رحمه الله تعالى – وإمنا 
في  منها  حتتها،  يسوقه  ما  مع  تتفق  ال  عناوين  وجعل  الباقر،  جعفر  ألبي  هو 
نصًا  وساق  كفر«.  نقضه  من  فقط  القلب  في  اإلميان  »أصل  قال:  إذ  )ص:9(، 
من كام شيخ اإلسام ابن تيمية ال يتفق مع ما ذكره، ومن النقول املبتورة بتره 
ونقل )ص:17(   ،)7:377 الفتاوى )7:644،  تيمية )ص:9( عن  ابن  لكام 
عن »عدة الصابرين« البن القيم، وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من اإلرجاء، 
وفي )ص:33( حذف بعض كام ابن تيمية من الفتاوى )11:87(، وكذا في 
)ص:38( من الفتاوى )7:638، 639(، وفي )ص:37( حذف من كام ابن 

فتوى رقم: )21435(  وتاريخ 8/)/1421هـ.  )1(
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تيمية في الفتاوى )7:494(، وفي )ص:59(،وفي )ص:64( حذف تتمة كام 
تتمة  – 969(، وفي )ص:67( حذف  املسلول« )3:967  »الصارم  تيمية  ابن 
كام ابن تيمية في »الصارم املسلول« )3:971( إلى آخـر ما في هذا الكتاب من 
مثل هذه الطوام، مما ينصـر مذهب املرجئة، وإخراجـه للناس باسم مذهب أهل 
ة واجلماعة، لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله، وننصح مؤلفه  نَّ السُّ
أن يراجع نفسه، وأن يتقي الله بالرجوع إلى احلق واالبتعاد عن مواطن الضالة 

والله املوفق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو عبدالله بن عبدالرحمن الغديان

عضو بكر بن عبدالله أبوزيد
عضو صالح بن فزان الفوزان

وسئل الشيخ العامة صالح الفوزان عن كتاب: »تنبيه الغافلي إلى إجماع 
املسلمي على أن ترك جنس العمل كفٌر في الدين« للشيخ حمد العتيق وقوله في 

كتابه: إن الرجل إذا نطق بالشهادة فقد جاء بجنس العمل؟
فقال: »هذا من املرجئة وهذا لعاب، والكتاب كتاب إرجاء«.)1(

في اليوتيوب بعنوان: »حتذير الفوزان من حمد العتيق«.  )1(
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37- اعتبارهم اإلنكار العلني خروجًا على ولي األمر:

خروجًا  العلني  اإلنكار  اعتبارهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالم  أبرز  ومن 
مبتدع، خارجي،  فهو  العلني  اإلنكار  يرى جواز  من  وأن كل  األمر،  ولي  على 
تكفيري، وذلك ألن اإلنكار العلني على احلاكم يعتبر خروجًا على ولي األمر 

عند اجلامية، وهو من صفات اخلوارج!

والصحيح أن هذا القول باطل، فا تازم بني القول بجواز اإلنكار العلني على 
احلاكم وبني اخلروج على احلاكم، لذلك بّوب اإلمام مسلم في صحيحه باب وجوب 

اإلنكار على األمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صّلوا ونحو ذلك«.

وذكر حديث النبي |: »ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، 
ومن نكر سلم، ولكن من رضي وتابع« قالوا: أفا نقاتلهم؟ قال: »ال، ما صلوا«.

ثم إن القول بجواز اإلنكار العلني على احلاكم إذا لم يؤِد إلى مفسدة أعظم، 
نَّة وليس بقول اخلوارج كما تقول اجلامية. هو قول جمهور أهل السُّ

وذلك ألنه أعلى مقامات الدين وصاحبه إن قتل فهو سيد الشهداء، لقوله 
|: »سيد الشهداء حمزة ورجٌل قام إلى إماٍم جائر فأمره ونهاه فقتله«.)1(

ولقوله |: »من رأى منكم منكرًا، فليغينّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان«.)2(

ولقول |: »أفضل اجلهاد كلمُةُ حٍق عند سلطاٍن جائر«.)3(

رواه احلاكم وحسنه األلباني.  )1(
رواه مسلم.  )2(

رواه الترمذي وصححه األلباني.  )3(



اجلامية في امليزان 484

ولقوله |: »إذا رأيت أمتي تهاُب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها«.)1(

رنه على  ولقوله |: »لتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه)2( على احلق أطرًا ولتقصنّ
احلق قصرًا، أو ليضربننّ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم«.)3(

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فضل  في  الــواردة  األحاديث  وألن 
واألمراء  للساطني  الناس  لكل  عامة  هي  بل  الناس،  بعامة  خاصة  ليست 

وللراعي وللرعية.

قال ابن اجلوزي:

»اجلائز من األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع الساطني التعريف والوعظ، 
وأما تثخني القول نحو: يا ظالم، يا من ال يخاف الله، فإن كان ذلك يحّرك فتنة 
عند  جائز،  فهو  نفسه  على  إال  يخف  لم  وإن  يجز،  لم  الغير  إلى  شّرها  يتعّدى 

جمهور العلماء«. 

وقد كان الصحابة والتابعون وسلف األمة ينكرون على الوالة والساطني 
عانية وال يخشون في الله لومة الئم.

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحني عن أبي سعيد اخلدري قال: كان رسول 
الله | يخرج يوم الفطر واألضحى إلى املصلى، فأول شيء يبدأ به الصاة، 
فيعظهم  صفوفهم  على  جلوس  والناس  الناس،  ُمقابل  فيقوم  ينصرف،  ثم 
به  أمر  يأمر بشيء  أو  بعثًا قطعه  يريد أن يقطع  ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان 

ثم ينصرف.

رواه أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.  )1(
واألطر، هو الرد والثني.  )2(

رواه أحمد والترمذي، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.  )3(
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قال أبو سعيد:

في  املدينة  أمير  وهو  مــروان  مع  خرجُت  حتى  ذلك  على  الناس  يزل  فلم 
األضحى أو الفطر، فلما أتينا املصلى إذا منبٌر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد 
يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذُت بثوبه، فجبذني فارتفع فخطب قبل الصاة، فقلت 
له غّيرمت والله، فقال: يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خيٌر مما ال 

أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصاة فجعلتها قبل الصاة«.

فأبو سعيد اخلدري - رضي الله عنه - قد أنكر على مروان بن احلكم عانية 
نَّة بتقدمي اخلطبة على الصاة، بل لم ينكر عليه بلسانه فقط بل أنكر  ملخالفته السُّ

عليه حتى بيده لقوله »فجبذُت بثوبه« أي سحبُت ثوبه حتى ال يصعد.

وروى اإلمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد اخلدري أيضًا قال: »أخرج 
مروان  يا  فقال:  رجٌل  فقام  الصاة،  قبل  باخلطبة  فبدأ  عيد  يوم  في  املنبر  مروان 
املنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت اخلطبة  نَّة، أخرجت  السُّ خالفت 

قبل الصاة ولم يكن يبدأ بها«.

فقال أبو سعيد اخلدري من هذا؟ قالوافان بن فان، فقال: أما هذا فقد 
قضى ما عليه، سمعت رسول الله | يقول: »من رأى منكم منكرًا فاستطاع 
وذلك  فبقلبه،  يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطع  لم  فإن  فليغينّره،  بيده  يغينّره  أن 

أضعف اإلميان«.

فهذا الرجل أنكر على مروان بن احلكم أمير املؤمنني عانية، ولم ينكر عليه 
فقد  هذا  »أما  وقال:  عليه  أثنى  قد  اخلدري  سعيد  أبا  إن  بل  الصحابة،  من  أحد 

قضى ما عليه«.
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وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أنه دخل 
هذا  إلى  »انظر  فقال:  قاعدًا  يخطب  احلكم  أم  بن  وعبدالرحمن  املسجد 

اخلبيث يخطب قاعدًا وقال الله تعالى: } ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     
ڇ  ڇڇ{.)1(

وفي صحيح مسلم أيضًا عن عمار بن روية أنه رأى بشر بن مروان على املنبر 
رافعًا يديه فقال: »قّبح الله هاتني اليدين، لقد رأيُت رسول الله | ما يزيد على 

أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه املسبحة«.

وقد كان الصحابي اجلليل  عبادة بن الصامت ينكر على معاوية أشياء عانية، 
»بايعنا  البيعة وهو:  »من رأى منكم منكرًا« ويحتج بحديث  ويحّدث بحديث: 
| على السمع والطاعة في اليسر والعسر واملنشط واملكره، وأن ال  رسول الله 

ننازع األمر أهله وأن نقول باحلق حيثما كنا، ال نخاف في الله لومه الئم«.)2(

فكتب معاوية إلى عثمان: »إن عبادة بن الصامت قد أفسد علّي الشام وأهله« 
فلما جاء عبادة إلى عثمان قال: له سمعت النبي | يقول: »إنه سيلي أموركم 
ملن  فال طاعة  تعرفون،  ما  وينكرون عليكم  تنكرون،  ما  يعرفونكم  بعدي رجال 

عصى الله تبارك وتعالى، فال تعتلوا بربكم«.)3(

وسئل اإلمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: ما ضابط اإلنكار من حيث 
اإلسرار واجلهر به، وإذا لم ُيْجِد اإلسرار فهل يجهر باإلنكار؟ وهل هنالك فرق 
ه قصة أبي سعيد اخلدري مع  بي احلاكم واحملكوم في هذه املسألة؟ وكيف نوجنّ

سورة اجلمعة، آية 11.  )1(
متفق عليه.  )2(

رواه احلاكم وأحمد وصححه األلباني في الصحيحة.  )3(
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اخلليفة في تقدمي اخلطبة على الصالة، وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص 
وغيرها من الوقائع؟

املنِكَر يتحّرى ما هو األصلح واألقرب إلى النجاح، فقد  فقال: األصل أن 
يتحّرى  الناصح  فاملسلم  الثاني،  األمير  مع  ينجح  أمير وال  مع  في مسألة  ينجح 
يفوت  موضع  في  بالنصيحة  جهره  كان  فإذا  النجاح،  فيها  يرجو  التي  األمــور 
املنبر،  إخراج  مروان  أنكر على  الذي  والرجل  أبي سعيد،  مثل قصة  فيه،  األمر 
وتقدمي الصاة، فهذا ال بأس، ألنه يفوت، أما إذا كان اإلنكار على أمور واقعة، 
ويخشى أنه إن أنكر ال يقبل منه أو تكون العاقبة سيئة، فيفعل ما هو األصلح، 
فإذا كان في مكان أو في بلد مع أي شخص، ويظهر له ويرتاح إلى أن األصلح 
مباشرة اإلنكار باللسان واجلهر معه فليفعل ذلك، ويتحّرى األصلح، ألن الناس 
أو  به كتابة  فإذا رأى املصلحة أال يجهر، وأن يتصل  املسائل،  يختلفون في هذه 
الناس... وكذلك  أحوال  األمور تختلف بحسب  مشافهة فعل ذلك، ألن هذه 
كان  وإذا  يكاتبه،  أو  ويزوره،  أمكن،  مهما  الستر  املعنّي يحرص على  الشخص 
يرى من املصلحة أنه إذا جهر قال: فان فعل كذا، ولم تنفع فيه النصيحة السرّية، 
ورأى من املصلحة أنه ينفع في هذا الشيء فيفعل األصلح، فالناس يختلفون في 
هذا، واإلنسان إذا جهر باملنكر فليس له ُحرمة إذا جهر به بني الناس فليس ملجهر 
الفسق ُحرمة في عدم اإلنكار عليه، وقد ذكروا أن الغيبة في حق من أظهر الفسق 

ال تكون غيبة إذا أظهره ولم يستِح«.)1(

وقد أجاب العالمة محمد بن عثيمي - رحمه الله - عندما سئل عن اجلمع 
»إذا رأينا أن اإلنكار  العلني على والة األمور حيث قال:  بي األدلة في اإلنكار 

تفريغ لشريط »ابن باز في ضيافة ناصر العمر«.   )1(
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علنًا يزول به املنكر ويحصل به اخلير فلننكر علنًا، وإذا رأينا أن اإلنكار علنًا ال 
املنكرين وأهل  الوالة على  به اخلير بل يزداد ضغط  الشر، وال يحصل  به  يزول 
اخلير، فإن اخلير أن ننكر سرًا، وبهذا جتتمع األدلة، فتكون األدلة الدالة على أن 
اخلير وزوال  املصلحة، وهي حصول  فيه  نتوّقع  كنا  إذا  فيما  يكون علنًا  اإلنكار 
الشر، والنصوص الدالة على أن اإلنكار يكون سرًا فيما إذا كان إعان اإلنكار 
يزداد به الشر وال يحصل به اخلير«، ثم قال - رحمه الله - كلمات والله تكتب 
يأخذون  أنهم  إال  األمة  هذه  من  ضل  من  يضل  لم  إنه  »...فأقول  الذهب:  مباء 
بجانب من النصوص ويدعون جانبًا... فالنصوص ال يكذب بعضها بعضًا وال 

يصادم بعضها بعضًا«.)1(

وقال عالمة الشام األلباني رحمه الله:

للشرع  علنًا ال مخالفة  فاإلنكار عليه  علنًا  الشريعة  احلاكم خالف  »...فإذا 
في ذلك، ألن هؤالء الذين يسمعون اإلنكار من احلاكم وإنكاره منكر يدخل في 

قلوبهم فيما إذا لم ينكر املنكر من العالِم على ذلك احلاكم«.)2(

38- اعتبارهم املظاهرات خروجًا على ولي األمر:

بجواز  يقول  من  وكل  األم��ر،  ولي  على  خروجًا  املظاهرات  اجلامية  يعتبر 
املظاهرات فهو مبتدع، خارجي، تكفيري.

والصحيح أن مسألة املظاهرات من املسائل الفقهّية احلديثة التي وقع اخلاف 
العلم، فمنهم من قال بجوازها، ومنهم من قال بحرمتها، ومنهم  فيها بني أهل 
القائلني باحُلرمة كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني  بالتفصيل، إال أن  من قال 

»لقاء الباب املفتوح« ص814 طبعة دار البصيرة.  )1(
في اليوتيوب بعنوان: »حكم اإلنكار على احلاكم علنًا«.  )2(
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بجواز  القائلني  وأن  األمر،  ولي  على  خروج  بأنها  يقولوا  لم  األلباني،  والشيخ 
املظاهرات مبتدعة، وخوارج، وتكفيريني، كما تقول اجلامية.

املخالف  يضّلل  وال  يبّدع  فا  سائغ،  فيها  واخلاف  فقهّية،  مسألة  فاملسألة 
املسائل احلديثة  املسألة، وألنها من  فيها، لعدم وجود نص صحيح وصريح في 

التي لم يتكّلم فيها أهل العلم املتقدمون.

39- عدم االحتساب إال بأذن ولي األمر:

االحتساب  ج��واز  بعدم  قولهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أب��رز  ومن 
االحتساب  وذلك ألن  األمر،  بأذن ولي  إال  املنكر  والنهي عن  باملعروف  واألمر 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بدون إذن ولي األمر يعتبر افتئات وتعدٍّ على 

صاحيات ولي األمر!!

على  وتعدٍّ  افتئات  ألنه  احلكومي،  الفساد  عن  الكتابة  أو  التكّلم  يجوز  فا 
صاحيات ولي األمر!!

وال يجوز التكّلم أو الكتابة عن فساد وزير أو مسؤول حكومي، ألنه افتئات 
وتعدٍّ على صاحيات ولي األمر!!

في  احلكومة  وتقصير  املجتمع  في  الفساد  عن  الكتابة  أو  التكّلم  يجوز  وال 
مواجهته، ألنه افتئات وتعدٍّ على صاحيات ولي األمر!!

واجلامعات  األسواق  في  املنكرات  بعض  عن  الكتابة  أو  التكّلم  يجوز  وال 
واحلدائق، ألنه افتئات وتعدٍّ على صاحيات ولي األمر!!

باملعروف  واألمــر  فاالحتساب  صحيح،  وغير  باطل  قول  شك  با  وهــذا 
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والنهي عن املنكر ليس مسؤولية ولي األمر فقط، إمنا هو مسؤولية جميع أفراد 
املجتمع، فكل من رأى املنكر وجب عليه إنكاره بحسب استطاعته، وذلك لقوله 
|: »من رأى منكم منكرًا فليغينّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 

فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان«.

وال يعد هذا تعدّيًا وال افتئاتًا على صاحيات ولي األمر كما تقول اجلامية، 
فما زال العلماء والصاحلون من عهد النبي | إلى عهدنا هذا، يأمرون باملعروف 
وينهون عن املنكر باليد واللسان، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه قال إن هذا 

الفعل فيه افتئات وتعدٍّ على صاحيات ولي األمر.

األمر  ولي  طاعة  في  لغلّوهم  وذلك  اجلامية،  إال  به  يقل  لم  القول  هذا  بل 
وتقديسه وإنزاله فوق منزلته التي أنزله الله إياها.

40- قولهم: إن اإلنكار باليد ال يكون إال لإلمام:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم إن اإلنكار باليد ال يكون إال 
لإلمام. وهذا القول با شك قول غير صحيح، وفيه تعطيل ألحكام اجلهاد باليد 

والذي هو من األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وهو مخالف لقوله |: »من رأى منكم منكرًا فليغينّره، بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه«.)1(

قال اإلمام النووي:

»قال القاضي عياض - رحمه الله -: هذا احلديث أصل في صفة التغيير، 
فحق املغّير أن يغّيره بكل وجه أمكنه زواله به، قواًل كان أو فعًا، فيكسر آالت 

رواه مسلم.  )1(
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الباطل ويريق املسكر بنفسه، أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده باجلاهل 
وبذي العزة الظالم املخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. كما يستحب أن 
يكون متولي ذلك من أهل الصاح والفضل لهذا املعنى، ويغلظ على املتمادي 
يؤثر إغاظه منكرًا أشد مما غيره لكون  إذا أمن أن  في غّيه واملسرف في بطالته 
جانبه محميًا عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرًا 
أشد منه: من قتله أو قتل غيره بسببه كّف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ 
والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غّير بقلبه، وكان في سعة، وهذا 
هو املراد باحلديث إن شاء الله تعالى. وإن وجد من يستعني به على ذلك استعان 
ما لم يؤّد ذلك إلى إظهار ساح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له األمر إن كان 
املنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه، هذا هو فقه املسألة وصواب العمل 

فيها عند العلماء واحملققني.)1(

ثم قال النووي - رحمه الله -:

مرتكب  يصد  أن  الرعية  آلحاد  ويسوغ   :- الله  رحمه   - احلرمني  إمام  »قال 
الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته األمر إلى نصب قتال وشهر ساح، فإن 

انتهى األمر إلى ذلك ربط األمر بالسلطان« أ.هـ.)2(

وقال القاضي أبو بكر بن العربي:

»وإمنا يبدأ باللسان والبيان، فإن لم يكن فباليد، يعني أن يحول بني املنكر وبني 
متعاطيه بنزعه عنه وبجذبه منه، فإن لم يقدر إال مبقاتلة وساح فليتركه، وذلك إمنا 
هو إلى السلطان ألن شهر الساح بني الناس قد يكون مخرجًا إلى الفتنة، وآيًا 

شرح صحيح مسلم )2:25( عند شرح حديث »من رأى منكم منكرًا... احلديث«.  )1(
املصدر السابق.  )2(
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إلى فساد أكثر من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إال أن يقوى املنكر، مثل أن 
يرى عدوًا يقتل عدوًا فينزعه عنه وال يستطيع أال يدفعه، ويتحقق أنه لو تركه قتله، 

وهو قادر على نزعه وال يسلمه بحال، وليخرج الساح« أ. هـ.)1(

وتضافرت النصوص عن اإلمام أحمد في إراقة اخلمور وكسر آالت اللهو، 
وقد رواها اخلال في كتابه: »األمر باملعروف والنهي عن املنكر« فمن ذلك:

طالب  أبا  أن  يحيى،  بن  وزكريا  مطر،  بن  محمد  بن  أحمد  وأخبرني   -1
حّدثهم أنه قال ألبي عبد الله: منر على املسكر القليل والكثير أكسره؟ قال: نعم 
تكسره، ال مير باخلمر مكشوفًا. قلت فإذا كان مغطى؟ قال: ال تتعرض له إذا 

كان مغطى. )ص: 64(. 

2- أخبرني أحمد بن حمدويه الهمذاني قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، 
ثنا أبو بكر املروزي قال: قلت ألبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا مكشوفًا في قنينة، 

أو قربة ترى أن تكسر أو تصب؟ قال تكسره. )ص:64(.

3- أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حثهم قال: سألت أبا عبد الله 
عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور أو مسكرًا، عليه في ذلك شيء؟ قال أبو عبد 

الله: اكسر هذا كله، وليس يلزمه شيء. )ص74(.

)- أخبرنا أبو بكر املروزي قال: قلت ألبي عبد الله: أمر في السوق فأرى 
أغسل  أدعى  قلت:  قويت.  إن  تقوى،  أراك  ما  قال:  أفأكسرها؟  تباع،  الطبول 
فاخرج.  وإال  فاكسره،  كسره  على  قدرت  إن  قال:  طبل.  صوت  فأسمع  ميتًا، 

)ص:71(.

)أحكام القرآن 1:293(.  )1(
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5- أخبرني عمر بن صالح بطرسوس، قال: رأيت أحمد بن حنبل مر بعود 
مكشوف، فقام، فكسره. )ص:68(.

6- أخبرني احلسن بن علي بن عمر املصيصي قال: سمعت عمر بن احلسني 
الله نصر بن حمزة،  يقول: كسر أحمد بن حنبل طنبورًا في يد غام ألبي عبد 
قال: فذهب الغام إلى مواله، فقال له: كسر أحمد بن حنبل الطنبور. فقال له 
مواله: فقلت له: إنك غامي؟ قال: ال. قال: فاذهب، فأنت حر لوجه الله تعالى. 

)ص:68(.

عن  أباه  سأل  أنه  أحمد  بن  صالح  حدثنا  علي،  بن  محمد  أخبرني   -7
الرجل يستغيث به جاره من فاحشة يراها. قال: كل من رأى منكرًا فاستطاع أن 
يغّيره بيده غّيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

اإلميان. )ص63(.

ومما ُنقل عنه ـ رحمه الله ـ في توبيخ فاعل املنكر والتشهير به.. 

الله:  قال ألبي عبد  أنه  بن احلارث حّدثهم  بن جعفر  أخبرني محمد   -8
لهم  النهي، وأغلظ  أشد  انههم  قال:  الطريق.  في  النبيذ  يشربون  لنا جيرانًا  إن 

ووّبخهم. )ص50(.

9- أخبرني محمد بن علي الوراق، أن محمد بن أبي حرب حّدثهم قال: 
سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع املنكر في دار بعض جيرانه، قال: يأمر. قال: 

فإن لم يقبل؟ قال: جتمع عليه اجليران وتهّول عليه. )ص50(.

النسائي حدثهم قال:  الوليد أن جعفر بن محمد  10- أخبرني منصور بن 
هم  له،  ظهر  إذا  قال:  يغنون،  بالقوم  مير  الرجل  عن  سأل  الله  عبد  أبا  سمعت 



اجلامية في امليزان 494

داخل. قلت لكن الصوت يسمع في الطريق. قال: هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم، 
ورأى أن ينكر الطبل ـ يعني إذا سمع حسه ـ.. قيل له: مررنا بقوم وقد أشرفوا من 
علية لهم، وهم يغنون فجئنا إلى صاحب اخلبر فأخبرناه، فقال: لم تكلموا في 
املوضع الذي سمعتم؟ فقيل: ال. قال: كان يعجبني أن تكلموا، لعل الناس كانوا 

يجتمعون، وكانوا يشهرون. )ص50:51(.

وقال النووي:

»وأما صفة النهي عن املنكر ومراتبه، فضابطه قوله |: »فليغينّره بيده، فإن 
لم يستطع فبلسانه« فعليه أن يغّير بكل وجه أمكنه، وال يكفي الوعظ ملن أمكنه 

إزالته باليد، وال تكفي كراهة القلب ملن قدر على النهي باللسان«.)1(

والفاسق  والعبد  واملــرأة  الرجل  أن  الفصل  بهذا  ورد  »ومما  أيضًا:  وقال 
وسائر  املنكر  هذا  إزالــة  على  ــدام  اإلق جــواز  في  يشتركون  املميز،  والصبي 
إزالته على  إمنا جتب  البالغ، ولكن  يثاب  الصبي عليها كما  ويثاب  املنكرات، 
املكلف القادر. قال الغزالي في »اإلحياء«: وليس ألحد منع الصبي من كسر 
فإن  البالغ،  منع  له  ليس  كما  املنكرات،  من  وغيرهما  اخلمور  وإراقة  املاهي 
الواليات،  من  هذا  وليس  القرب،  أهل  من  فهو  مكلفًا  يكن  لم  وإن  الصبي 

ولهذا يجوز للعبد واملرأة وآحاد الرعية«.)2(

وقال ابن قدامة:

»واشترط قوم كون املنكر مأذونًا فيه من جهة اإلمام أو الوالي، ولم يجيزوا 

روضة الطالبني )10:220(.  )1(
إتاف املاهي )5:18(.  )2(
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آلحاد الرعية احلسبة، وهذا فاسد، ألن اآليات واألخبار عامة تدل على أن كل من 
رأى منكرًا فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن اإلمام حتكم«.)1(

وقال أيضًا: »الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك 
مما ليس فيه إشهار ساح، وذلك جائز لآلحاد، بشرط الضرورة واالقتصار 
أن  الثامنة:  الدرجة  يكف.  أن  فينبغي  املنكر  اندفع  فإذا  احلاجة،  قدر  على 
ال يقدر على اإلنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون الساح فإنه رمبا 
يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه ويؤدي إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج 
إلى إذن اإلمام، ألنه يؤدي إلى الفنت وهيجان الفساد. وقيل: ال يشترط في 

ذلك إذن اإلمام«.)2(

وقال ابن مفلح:

»وال ينكر أحد بسيف إال مع سلطان. وقال ابن اجلوزي: الضرب باليد 
والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار ساح أو سيف يجوز لآلحاد بشرط 
يشهرون  أعــوان  إلى  احتاج  فإن  احلاجلة،  قدر  على  واالقتصار  الضرورة 
الساح لكونه ال يقدر على اإلنكار بنفسه فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى 
إذن اإلمام ألنه يؤدي إلى الفنت وهيجان الفساد. وقيل ال يشترط في ذلك 

إذن اإلمام«.)3(

وقال ابن النحاس الشافعي )املتوفى سنة 814(:

»فإن لم يتمكن من إزالة املنكر إال بضرب املنكر عليه فليضربه بيده ورجله 

مختصر منهاج القاصدين )ص124(.  )1(
درجات االحتساب )ص129(.  )2(

اآلداب الشرعية )1:195(.  )3(
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هذه  إلى  اإلنكار  في  وصل  إذا  الناس  من  كثير  يفعله  ما  وليحذر  ذلك،  ونحو 
فإن ذلك ال يجوز آلحاد  املنكر،  بعد زوال  الضرب  الرتبة من االسترسال في 

الرعية« أ.هـ.)1(

إن آلحاد الرعية تغيير املنكر باللسان والتقريع والتوبيخ باليد أيضًا ما لم يثر 
فتنة، ولهم الضرب باليد والرجل دون استرسال، أما شهر الساح فا يكون إال 

بإذن اإلمام، إال الستنقاذ معصوم تعنّي عليه إنقاذه.)2(

41- اعتبارهم وسائل الدعوة توقيفّية:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم إن وسائل الدعوة توقيفية، مع 
أنهم يستعملون كثيرًا من الوسائل في نشر منهجهم مثل: »األشرطة – التلفاز – 
املواقع اإللكترونية – مواقع التواصل االجتماعي« وغيرها، وهذا تناقض منهم.

والصحيح أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، ألنها ليست من أمور الغيب 
وفرائض الدين، فالله - سبحانه وتعالى - لم يتعبدنا بأسلوب معنّي للدعوة وال 
بوسيلة خاصة وإمنا أطلق األمر ولم يقّيده فقال تعالى: } ہ  ہ   ہ  ہ  { 

)النحل: 125()3(، وقال |: »بلغوا عننّي ولو آية«.))(

أساليب ووسائل  املختلفة على  املسلمون في عصورهم  تعارف  وهذا وقد 
غير منحصرة، كالدروس املنظمة، واإلجازات الشرعية، واملدارس، واجلامعات، 
واملعاهد، وطبع الكتب واملجات، وكذلك استخدموا اإلذاعة والشريط والتلفاز، 

نَّة. وكثير من ذلك لم تنص عليه نصوص خاصة من الكتاب والسُّ

كتاب »تنبيه الغافلني« )ص57:58(.  )1(
من مقال للشيخ طارق الطواري بعنوان: »الرد على اجلامية، إنكار املنكر«.  )2(

سورة النحل، آية 125.  )3(
رواه البخاري.  )((
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وقال الشيخ سعيد بن مسفر:
»هناك جدل عقيم يدور في هذه األيام عن وسائل الدعوة إلى الله، وهل هي 
توقيفية أم اجتهادية توفيقية، وفي اعتقادي أن طرح هذا املوضوع وصرف األوقات 
عنه  اإلعــراض  بالدعاة  األولى  كان  الذي  الفكري  الترف  من  حوله  النقاش  في 
وعدم إضاعة األوقات في بحثه؛ ألن من بديهيات األمور أن األصل في الوسائل 
حتقيق  إلى  تؤدي  وسيلة  كل  وأن  وحترميه،  عنه  بالنهي  الشرع  ورد  ما  إال  اإلباحة 
الله وحده وإقامة شرعه وإظهار دينه ودحر  الرسالة من عبادة  أغراض وأهداف 
الشرك والفسوق والعصيان وأهله، فهي وسيلة مشروعة ما لم يأت في الشرع ما 
يدل على النهي عنها، وأن الشارع لم يحدد أسلوبًا معينًا وال طريقة محددة، وال 
وسيلة خاصة لتحقيق تلك األهداف، وإمنا اشترط أن تكون تلك الوسائل شرعية 
ال تتعارض مع مبادئه؛ ألن الغاية ال تبرر الوسيلة، وما ال يتم الواجب إال به فهو 

واجب كما هو مقرر عند علماء األصول«.)1(
ويقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله:

»ونظرًا إلى انتشار الدعوة إلى املبادئ الهدامة وإلى اإلحلاد وإنكار رب العباد 
البلدان  النصرانية في كثير من  الدعوة  الرساالت وإنكار اآلخرة، وانتشار  وإنكار 
وغير ذلك من الدعوات املضللة، نظرًا إلى هذا، فإن الدعوة إلى الله – عز وجل – 
اليوم أصبحت فرضًا عامًا وواجبًا على جميع العلماء، وعلى جميع احلكام الذين 
يدينون باإلسام، فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة واإلمكان بالكتابة 
واخلطابة واإلذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن ال يتقاعسوا عن ذلك، أو يتكلوا 
واالشتراك  التعاون  إلى  اليوم  ماسة  الضرورة  بل  احلاجة  فإن  عمر،  أو  زيد  على 
والتكاتف في هذا األمر العظيم أكثر مما كان من قبل؛ ذلك ألن أعداء الله قد تكاتفوا 

كتاب »ذكريات الدعوة والداعية« ص))   )1(
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وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله – عز وجل – فوجب على أهل اإلسام 
أن يقابلوا هذا النشاط املضل وهذا النشاط امللحد بنشاط إسامي وبدعوة إسامية 
على شتى املستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق املمكنة، وهذا من باب أداء 

ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله«.)1(

املوضوع  هذا   – الله  رحمه   – عثيمي  بن  صالح  بن  محمد  الشيخ  ويزيد 
إيضاحًا وتفصياًل فيقول:

»ليس للوسائل حد شرعي، فكل ما أدى إلى املقصود، فهو مقصود ما لم يكن 
منهيًا عنه بعينه، فإن كان منهيًا عنه بعينه فا نقربه. فلو قال: أنا أريد أن أدعو شخصًاً 
فأدعوه  له  يكون هذا جذبًا  بها ورمبا  ويستأنس  لها  يطرب  واملوسيقى ألنه  بالغناء 
باملوسيقى والغناء هل نبيح له ذلك؟ ال، ال يجوز أبدًا، لكن إذا كانت وسيلة لم ينه 
عنها ولها أثرها فهذه ال بأس بها، فالوسائل غير املقاصد وليس من الازم أن ينص 
الشرع على كل وسيلة بعينها، يقول هذه جائزة وهذه جائزة وهذه غير جائزة، ألن 

الوسائل ال حصر لها، وال حد لها، فكل ما كان وسيلة خلير فهو خير«.)2(

42- اعتبارهم احلاكم الكافر املتغلب ولي أمر:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، اعتبارهم كل حاكم متغلنّب ولي أمر، 
يجب طاعته وال جتوز معصيته، ولو كان يهوديًا أو نصرانيًا!!

وقد صّرح الشيخ طلعت زهران بهذا حيث قال: »املتغلب هو اإلمام سواء 
كان مسلمًا أو كافرًا، ولو أشنوده متّكن اآلن فهو اإلمام!!«)3(.

انظر الدعوة إلى الله وأخاق الدعاة، للشيخ عبدالعزيز بن باز ص18.  )1(
لقاء الباب املفتوح مع الشيخ محمد بن عثيمني رقم 15، ص49.  )2(

البابا شنودة هو بابا اإلسكندريه وبطريرك الكرازة املرقسية وسائر باد املهجر.  )3(
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أثناء  العراق  على  األمريكي  العسكري  املسؤول  »برمير«  إن  بعضهم:  وقال 
احلرب عام 2002م ولي أمر يجب على أهل العراق طاعته ألنه حاكم متغّلب!!

وهذا با شك قول باطل وغير صحيح فولي األمر هو احلاكم املسلم، لقوله 
تعالى: } ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  {.

ومعنى منكم أي من املسلمني، قال القاضي عياض: »أجمع العلماء على أن 
اإلمامة ال تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل«.

فولي األمر هو احلاكم املسلم سواء جاء عن طريق الشورى أو بالغلبة، أما 
احلاكم غير املسلم فليس بولي أمر، وإن تغّلب واستتبت له األمور، إمنا هو حاكم 
كافر ُيطاع في غير معصية الله، ويجب اخلروج عليه عند القدرة وتنصيب حاكم 

مسلم بداًل عنه يحكم بشرع الله.

43- وجوب السكوت عن انحراف احلكام:

عن  السكوت  بوجوب  قولهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أبرز  ومن 
فهو  احلكام،  انحرافات  عن  يكتب  أو  يتكلم  من  وأن  احلكام،  انحرافات 
يعتبر  احلكام  انحرافات  عن  الكتابة  أو  التكّلم  ألن  وذلك  تكفيري،  خارجي 
تشجيعًا للناس للخروج على احلاكم!! فيجب السكوت عن انحرافات احلكام 

وعدم التطرق لها.

التكّلم عليه، ألنه خروج على ولي  فإذا أباح احلاكم االختاط، فا يجوز 
األمر!!

وإذا أباح احلاكم شرب اخلمر، فا يجوز التكّلم عليه، ألنه خروج على ولي 
األمر!!
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وإذا أباح احلاكم زواج املثليني والشواذ، فا يجوز التكّلم عليه، ألنه خروج 
على ولي األمر!!

ولي  على  خروج  ألنه  عليه  التكّلم  يجوز  فا  املراقص،  احلاكم  أباح  وإذا 
األمر!!

وإذا أباح احلاكم الزنا واللواط، فا يجوز التكّلم عليه، ألنه خروج على ولي 
األمر!!

وإذا أفقر احلاكم شعبه وأستأثر بثرواته، فا يجوز التكّلم عليه، ألنه خروج 
على ولي األمر!!

ولي  على  خروج  ألنه  عليه،  التكّلم  يجوز  فا  احلجاب،  احلاكم  منع  وإذا 
األمر!!

وهذا با شك كام باطل وغير صحيح وهو حتريف للدين، وإضاعة لشعيرة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر التي بسببها استحقت األمة اخليرية والرفعة.

ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   }ٺ   تعالى:  قال 
ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  {.)1(

تعالى:  قال  إسرائيل،  بنو  ُلِعن  واملنكر  الفساد  عن  السكوت  بسبب  بل 
}ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  {.)2(

فالسكوت عن املنكر سبب الستحقاق لعن الله وعقابه، ثم إن النبي | أمر 

سورة آل عمران، آية 110.  )1(
سورة املائدة، آية 78 – 78.  )2(
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باألمر باملعروف والنهي عن املنكر على كل من وقع باملنكر سواء كان حاكمًا أو 
محكومًا قال |: »من رأى منكم منكرًا فليغينّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 

لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف اإلميان«.

اإلنكار  وعدم  احلكام  انحراف  عن  السكوت  بوجوب  القول  أن  شك  وال 
عليهم هو بسبب الغلو في طاعة احلكام وتقديسهم وإنزالهم فوق منزلتهم التي 

أنزلهم الله إياها والتي هي سمة من سمات اجلامية.

44- الغلو في طاعة ولي األمر:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، الغلو في طاعة ولي األمر، وتقديسه 
وإنزاله فوق منزلته التي أنزله الله إياها، وأنه يجب طاعته طاعة مطلقة، وإن أدعوا 

غير ذلك، وهذا ماحدى بكثير من الباحثني إلى تسميتهم »بغاة الطاعة«.

والغلو في طاعة ولي األمر وتقديسه كان بداية ظهوره في الشام في آخر عهد 
بني أمية وفي عهد العباسيني حتى قيل: إن طاعة اخللفاء جائزة حتى في معصية 

الله!)1(، وأن الله يغفر لهم ذنوبهم مهما فعلوا ويتجاوز عن سيئاتهم..)2(

املسلم، قال اإلمام  أيديهم وأرجلهم واجب على  الركوع لهم وتقبيل  وإن 
ورجله،  يــده  يقّبلون  والهاشميون  العباسي،  املنصور  على  »دخلت  مالك: 

فعصمني الله من ذلك«.)3(

املّلة، وبزوالهم زوالها، وحملوا أحاديث وجوب الطاعة  وإن ببقائهم بقاء 

نَّة«، البن تيمية، )232/1(. انظر »منهاج السُّ  )1(
نَّة«، البن تيمية، )232/1(، والبداية والنهاية )241/9(، في حوادث سنة  انظر »منهاج السُّ  )2(

105هـ في شأن يزيد بن عبدامللك.
انظر »سير أعام النباء«، للذهبي )67/8(.  )3(
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على غير وجهها الصحيح حتى أنزلوهم من حيث ال يشعرون منزلة من ال ُيسأل 
عما يفعل وهم ُيسألون!!.

وهذا ما جعل عمر بن عبدالعزيز يكثر في خطبه من التأكيد على أنه ال طاعة 
لهم في معصية اخلالق لشيوع هذا االعتقاد بني أهل الشام.)1(

أمور  والة  طاعة  وجــوب  يــرون  أنهم  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  عليه  والــذي 
املسلمني ما لم يأمروا مبعصية فا جتوز طاعتهم فيها، وتبقى طاعتهم باملعروف 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    { وتعالى:  تبارك  الله  بقول  عمًا  غيرها  في 
ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  

حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   {.)2(

ولقول النبي |: »من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، 
ومن يطع األمير فقد أطاعني، ومن يعصي األمير فقد عصاني« )متفق عليه(.

زبيبة«  عبٌد حبشيٌّ كأن رأسه  استعمل عليكم  وإن  »اسمعوا وأطيعوا،  ولقوله: 
)رواه البخاري(.

وأطع«  فاسمع  مالك  وأخذ  وإن ضرب ظهرك  لألمير،  وتطيع  »تسمع  وقوله: 
)رواه مسلم(.

وقوله: »من كره من أميره شيئًا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج 
عن السلطان شبرًا، فمات عليه، إال مات ميتًة جاهلية« )متفق عليه(.

فمسألة وجوب طاعة والة أمر املسلمني باملعروف، ال خاف فيها بني أهل 

انظر »طبقات ابن سعد«، )264/5(، و»البداية والنهاية«، )221/9(.  )1(
سورة النساء، آية 59.  )2(
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نَّة، بل وال مجال للنقاش واجلدال حولها، وذلك لثبوتها بالنصوص الشرعية  السُّ
نَّة كما بّينا. من الكتاب والسُّ

وإنزاله  وتقديسه  األمر  ولي  في طاعة  اجلامية  غلو  في  املشكلة  تكمن  وإمنا 
فوق منزلته التي أنزله الله  إياها، والتعامل معه بقدسية، وأنه معصوم عن اخلطأ 
فعل،  مهما  واإلنكار  للنقد  قابلة  غير  وأفعاله  وتصرفاته  أوامــره  وأن  والزلل، 
وأنه جتب طاعته طاعة مطلقة، ألن طاعته من طاعة الله، وأن أي اعتراض على 
تصرفاته أو أقواله أو أعماله ولو بشكل غير مباشر يعتبر معصية وخروجًا على 

ولي األمر.

واالفتئات  التأليب  من  يعتبر  نقدها  أو  قراراته  على  اعتراض  أي  وإن  بل 
على ولي األمر، وإثارة للفتنة، بل وصل األمر إلى قولهم إن االعتراض على 
قرار وزير من وزرائه وانتقاده يعتبر خروجًا على ولي األمر أيضًا، وذلك ألن 
االعتراض  مبثابة  هو  الوزير  على  واالعتراض  األمر،  ولي  من  مفوض  الوزير 

على ولي األمر.

فولي األمر ذات مقدسة ال يجوز نقدها وال اإلنكار عليه، وال االعتراض 
على قراراته أو انتقادها، وأن له السمع والطاعة املطلقة.

والصحيح أن طاعة ولي األمر ليست مطلقة بل مقيدة لقوله |: »ال طاعة 
في معصية الله إمنا الطاعة في املعروف« متفق عليه.

وأنه يجوز االعتراض على تصرفاته وأقواله وسياسته ونقدها، بل واإلنكار 
تنص  التي  الشرعية  النصوص  من  ليس مبستثنى  فهو  الله  إذا خالف شرع  عليه 
على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهو فرد من أفراد املجتمع ال مزّية له عن 

غيره سوى أن له السمع والطاعة في املعروف.
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45- الغلو في الشيخ ربيع املدخلي:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، الغلو الشديد في شيخهم الشيخ ربيع 
ابن هادي املدخلي، الذي يطلق عليه أتباعه: »حامل لواء السلفية«، و»إمام اجلرح 

نَّة واجلماعة«.  والتعديل«، وبعضهم يطلق عليه: »إمام أهل السُّ

واليك مناذج من غلو بعض طالبه فيه: 

1- قال الشيخ خالد بن عبد الرحمن:

نَّة ربيع املدخلي وإن أبى من أبى!!«.)1( »إمام أهل السُّ

2- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله:

»إن اإلنسان يحكم عليه بأنه سلفي أو غير سلفي بربيع بن هادي املدخلي، 
فالذي يذم ربيع املدخلي ليس بسلفي«.

وقال أيضًا: »على كل حال اآلن تعرف السلفي في كل العالم أول ما يسأل، 
يسأل عن ربيع املدخلي، وغير السلفي ما يسأل عنه، فأنا أعرف السلفي من غير 
هذا  في  واستقامته  اإلنسان  سلفية  على  نستدل  ونحن  كذلك،  وأنتم  السلفي 

الزمان بحب ربيع«.)2(

1- قال الشيخ محمد بن هادي املدخلي:

»الذي يأتي إلى مكة ولم يحرص على زيارة الشيخ ربيع فهذا مغموص 
إذا لم يكن له عذر أو وقته قصير أو نحو ذلك من األعذار الصحيحة، أما أن 

في اإلنترنت في موقع اآلفاق السلفية بعنوان: »أتباع الشيخ ربيع املدخلي ما هذا الغلو اجللي«.  )1(
في اإلنترنت بعنوان: )ثناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا على ربيع املدخلي(.  )2(
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يقيم مبكة أسبوعًا أو عشرة أيام وال يستطيع الذهاب للشيخ ربيع ويقول إنه 
سلفي، نقول من الذي منعك إال شيء في النفس«.)1(

2- قال الدكتور أحمد بازمول مادحًا الشيخ ربيع املدخلي، بعد نشره مقااًل 
بعنوان: »متعالِم مغرور«:

العلم  في  الله  آيــات  من  آية  صرت  حتى  الباب  هذا  في  تفّردت  »لقد 
نَّة«. واحلكمة والسُّ

وقال أيضًا في مقال له بعنوان: »هل يسأل عن مثل الشيخ ربيع«، »ويحق 
نَّة حامل راية اجلرح والتعديل  لنا نحن السلفيني أن نقول في شيخنا ربيع السُّ
بحق  نقولها  مثلك  عن  ُيسأل  وال  القنطرة،  جاوزت  قد  إنك  العصر  هذا  في 

وبصدق وبعدل«.

3- قال الشيخ علي رضا:

»لو حلفت بني الركن واملقام أني ال أعلم على وجه األرض في عصرنا 
هذا أتقى لله، وال أشد متسكًا لسنة رسوله | من العامة اإلمام ربيع املدخلي 

لم أحنث«. 

»املطالب  بعنوان:  قال سامي عويد في مقال منشور في شبكة سحاب   -4
البغاة«  عدوان  وصد  الكردي  عبداللطيف  للشيخ  ربيع  اإلمام  تزكية  في  العالية 

حيث قال:

»أئمة وعلماء الدعوة السلفية شهدوا للشيخ ربيع املدخلي باإلمامة والتقّدم 
على غيره في باب اجلرح والتعديل والتمييز بني األصيل والدخيل، فهو الركن 

املنيع الذي ال يصدع، واحلصن املتني الذي اليردع«. 

في اليوتيوب بعنوان: »محمد املدخلي من دخل مكه ولم يزر الشيخ ربيع فهو مغموص«.  )1(
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46- تقديس مشايخهم ورموزهم:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، تقديس رموزهم ومشايخهم.

قاله  أنهم ال يرون احلق إال ما  ومن مظاهر تقديس شيوخهم ورموزهم 
أم  هو  أصــواب  القول  على  يبحثون  ال  جتدهم  لذلك  ورموزهم،  شيوخهم 
خطأ، أو ينظرون إلى أدلة القول، وإمنا يبحثون عن قائله، فإذا كان قائلة من 
شيوخهم ورموزهم قبلوه مباشرة دون تردد أو متّعن، ولو كانت أدلته ضعيفة 

أو غير مقبولة.

وإن كان صاحب القول ممن ليس على منهجهم رّدوا قوله، وإن كانت أدلته 
مقبولة ومعتبرة.

وهذا إن دّل كل شيء فإمنا يدّل على غلّوهم في شيوخهم ورموزهم ال سيما 
في شيخهم الشيخ ربيع املدخلي الذي أطلقوا عليه »حامل لواء السلفية«، و»إمام 

اجلرح والتعديل«.

فاجلامية ال يتجرأ أحد منهم على تخطئة ربيع املدخلي أو حتى االستدراك 
عليه، بينما جتد فيهم اجلرأة على الرد وتخطئة كبار أهل العلم بدعوى الدفاع عن 

السلفية والبحث عن احلق.

47- حتميل كالم العلماء والدعاة ما ال يحتمل:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، حتميلهم كالم العلماء والدعاة ما ال 
يحتمل، ومن ثم يحكمون عليه بناًء على االحتماالت التي قالوا بها، ال على املراد 

من ظاهر قوله.
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فتراهم يفسرون كام العلماء والدعاة بناًء على مرادهم وأهوائهم.

أو  املجتمع  في  الظلم  على  والدعاة  العلماء  أحد  يتكّلم  عندما  ذلك:  مثال 
القصور في بعض اخلدمات أو تردي بعض املرافق في الدولة، يخرج لك اجلامية 
ويفسرون أن مقصود العالِم أو الداعية هو التأليب على ولي األمر، وأنه يشّجع 
على اخلروج على ولي األمر، وأنه يؤيد االعتصامات واملظاهرات، وبناًء عليه 
فهو خارجي تكفيري، يجب احلذر والتحذير منه... وقس على ذلك الكثير من 

األمور، وال حول وال قوة إال بالله.

48- حمل كالم العلماء والدعاة على أسوأ احملامل:

أسوأ  على  والدعاة  العلماء  كالم  حمل  اجلامية،  وسمات  معالِم  أبرز  ومن 
احملامل. فإذا تكلم العالِم أو الداعية بكلمة حتتمل معنى صحيحًا وآخر فاسدًا، 
فتجدهم يحملونها على املعنى الفاسد، وذلك ألنهم - كما ذكرنا - األصل فيهم 

سوء الظن بالعلماء والدعاة وحتميل كامهم ما ال يحتمل.

الفاسد، وهو  املنهج  مبنّية على هذا  لذلك جتد أغلب ردودهم وطعوناتهم 
حمل كام العلماء على أسوأ احملامل، وسوء الظن بالعلماء والدعاة، وحتميل 
كامهم ما ال يحتمل، بدعوى أنهم أعرف مبخالفيهم، وأن مخالفيهم »يظهرون 

ما ال يبطنون« وهذا والعياذ بالله اتهام بالنفاق.

49- سوء الظن بالعلماء والدعاة:

نَّة. ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، سوء الظن بعلماء ودعاة أهل السُّ

فاجلامية األصل عندهم سوء الظن، وال مكان حلسن الظن عندهم أبدًا.
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عندهم،  وانحراف  وضال  بدع  أهل  أنهم  فيهم  األصل  والدعاة  فالعلماء 
حتى يتبني عكس ذلك.

لذلك جتدهم يبّدعون ويفّسقون بالظن، فإذا سأل أحدهم عن عالِم أو داعية 
وهو ال يعرفه فيحكم عليه بناًء على األصل وهو أنه من أهل البدع، إذ لو كان 
سلفيًا لكان معروفًا لدينا، فمادام أنه غير معروف لديهم فهو إذن ليس منهم، بل 

هو من احلزبيني ومن أهل البدع. 

وهذا با شك منهج فاسد، فاألصل في املسلم أن يحسن بأخيه املسلم الظن، 
ال سيما إذا كان من أهل العلم واخلير والصاح.

قال تعالى: } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ{.)1(

50- استحاللهم غيبة العلماء والدعاة:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، أنهم يستحلنّون غيبة العلماء والدعاة، 
أن هذا  املجالس اخلاصة والعامة، وسبنّهم وشتمهم، ويعتبرون  بهم في  م  والتكلنّ

الفعل من أعظم القربات إلى الله، وال يعتبرونه غيبة وإمنا هو جرح وتعديل.

وهذا والله من التلبيس على املسلمني، والكذب في الدين، فمتى أصبحت 
الغيبة والسّب والشتم قربة يتقّرب بها إلى الله، ثم إن اجلرح والتعديل في رواة 
احلديث،  مقبول  غير  الــراوي  من  احلديث  مقبول  الــراوي  يتبني  حتى  احلديث، 
فتسمية الغيبة جرحًا وتعديًا كذب وتلبيس على الناس، إمنا هي كبيرة من الكبائر 

يجب على من وقع فيها أن يتوب إلى الله منها.

سورة احلجرات، آية 12.  )1(
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وقد سئل الشيخ صالح الفوزان عّمن يتكّلم في العلماء والدعاة، وإذا قيل له 
هذه غيبة، قال: ال، إمنا هذا جرٌح وتعديل.

أما  اإلسناد،  علم  من  وهو  احملدثني،  عند  والتعديل  »اجلرح  الشيخ:  فقال 
الكام في الناس فهذا ليس جرحًا وتعديًا، إمنا هو غيبة ومنيمة، فعليهم أن يتوبوا 
إلى الله - عز وجل - ويتركوا هذا العمل، وأن يزكوا أنفسهم قبل أن يبحثوا عن 

عيوب الناس«)1(.

51- تقّربهم إلى الله بأذية العلماء والدعاة:

بون إلى الله بإيقاع األذية  ومن أبرز معالم وسمات اجلامية أيضًا، أنهم يتقرنّ
جتدهم  لذلك  وال��ث��واب،  األج��ر  ذل��ك  في  ويحتسبون  بل  لهم،  املخالفي  في 
يسعون لدى والة األمر واجلهات املختصة في إيقاف املخالفني لهم عن الدعوة، 
والتحريض على سجنهم، من خال تصوير املخالفني لهم بأنهم دعاة شر وأنهم 
خطر على الدولة، وبالتالي يجب إيقافهم أو سجنهم، من خال كتابة التقارير 
السرية املكذوبة إلى وزارة الداخلية اقتداًء بشيخهم الشيخ محمد أمان اجلامي - 
رحمه الله - الذي كان يرسل التقارير السرية إلى وزارة الداخلية محرضًا لهم 

ضد مخالفيه كما صرح بذلك.

وهؤالء اجلامية في احلقيقة ال سلف لهم في أسلوبهم االنتقامي التحريضي 
ضد  باحلاكم  استعانوا  حيث  واملعتصم،  املأمون  أيام  املعتزلة  إال  مخالفيهم  ضد 

نَّة وحكايتهم مع اإلمام أحمد معروفة معلومة. أهل السُّ

في اليوتيوب بعنوان: »اجلرح والتعديل في علم اإلسناد - الفوزان«.   )1(
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52- اشتراطهم الكمال املطلق في العلماء والدعاة:

في  املطلق  الكمال  اشتراطهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أبرز  ومن 
العلماء والدعاة. وهذا با شك مطلب متعّذر حسًا وشرعًا، فالنقص واخلطأ 
آدم خطاء وخير اخلطائي  ابن  »كل   :| قال  البشر، وقد  والزلل من صفات 

التوابون« رواه البخاري.

وقد قيل: »لكل جواٍد كبوة، ولكل عالم هفوة«.

شأنه،  من  والتقليل  إسقاطه  ومحاولة  الداعية  أو  العالِم  تسفيه  الظلم  فمن 
ملجرد أنه أخطأ في بعض املسائل التي ال تخرجه من دائرة اإلسام بل وال تخرجه 

نَّة واجلماعة. من دائرة أهل السُّ

53- تقدمي حرب الدعاة على الفرق الضاّلة:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، قولهم بوجوب تقدمي احلرب على 
من  وغيرهم  والليبرالية  والعلمانية  والرافضة  والنصارى  اليهود  على  احلزبيي، 
أصحاب الفرق الضالنّة املنحرفة. وذلك بدعوى أن اليهود والنصارى والرافضة، 
فشرهم  املنحرفة،  الضالة  الفرق  أصحاب  من  وغيرهم  والليبرالية  والعلمانية 
ننشغل  أن  يجوز  فا  الناس،  عامة  عند  ومعلوم  معروف  وخطرهم  وانحرافهم 

بهم ما دام أن الناس تعرف أنهم أهل ضال وانحراف وزيغ.

لكن البد أن ننشغل بفضح »احلزبيني« وذلك ألنهم أهل بدع وزيغ وانحراف 
وضال وفساد، وقليٌل من الناس من يعرف حقيقتهم وشرهم، لذلك البد من 

فضحهم وكشف حقيقتهم، وحتذير الناس منهم ومن شرورهم.
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لذلك ترى كل جهودهم وردودهم ومؤلفاتهم منصبة في التحذير من 
»احلزبيني«، وليس لهم مؤلفات أو ردود على اليهود أو النصارى أو الرافضة 
ونشرت  املسلمني،  شباب  ــرت  دّم التي  الليبرالية  أو  العلمانية  على  وال 
الصحف  في  الشريعة  أحكام  وحاربت  اإلسامية،  املجتمعات  في  الفساد 
باسم  الدين،  من  والسخرية  االستهزاء  على  الناس  وجــرأت  واملجات، 

احلرية والدميقراطية.

فانظر كيف عمي هؤالء عن حرب احملاربني لإلسام واملسلمني، وانشغلوا 
بحرب أولياء الله من العلماء والدعاة إلى الله، ونهش حلومهم، وتتبع زالتهم 
فا  أخطائهم،  وتسديد  ومناصحتهم،  مؤازرتهم  من  بداًل  ونشرها،  وهفواتهم 

حول وال قوة إال بالله.

54- تصنيف العلماء والدعاة:

من أبرز معالِم وسمات اجلامية التي ُعرفوا بها، االنشغال بتصنيف العلماء 
فيهم،  والتشكيك  عليهم،  التهم  وتوزيع  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  من  والدعاة 
والطعن  بهم،  والتشهير  محاسنهم،  وطمس  بهم،  التهم  وإلصاق  وخدشهم، 
وتفسير  قلوبهم،  وخلجات  أعمالهم،  ودواخ��ل  وسلوكهم،  عقائدهم،  في 
مقاصدهم، ونياتهم، فترى وتسمع رمي ذلك أو هذا بأنه، ضال، مضل، مبتدع، 
خارجي، تكفيري، زنديق، فاسق... وغير ذلك من األوصاف واأللقاب السيئة 
التي يطلقونها على أهل العلم والفضل، وكل ذلك باسم اجلرح والتعديل، وباسم 

الدفاع عن السلفية.

من  به  يقومون  ما  وفساد  أعمالهم،  فساد  وبنّي  عليهم  رد  من  أفضل  ولعل 
تصنيف العلماء والدعاة، وغيبتهم، والتجرؤ عليهم، هو الشيخ بكر أبو زيد - 
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الناس بي الظن واليقي«، حيث سّمى  »تصنيف  الله تعالى - في كتابه:  رحمه 
هذه الوظيفة بـ »الوظيفة اإلبليسية« وذلك ملا لها من آثار سيئة على املجتمع. 

55- قياسهم سلفية الرجل بحب ربيع املدخلي:

السلفية كما هو مقرر عند أهل العلم هي منهج وعقيدة، فمن كان منهجه في 
نَّة على فهم سلف األمة وكانت عقيدته مستمدة  تلقي العقيدة هو الكتاب والسُّ
نَّة واجلماعة في العقيدة، فهو  نَّة، وقال بجملة ما يقوله أهل السُّ من الكتاب والسُّ

سلفي العقيدة.

يتبع  من  هو  عندهم  فالسلفي  ذلك،  خاف  فهي  اجلامية  عند  السلفية  أما 
الشيخ ربيع املدخلي، وذلك  منهجهم ويقول بجميع قولهم، مع اشتراط محبة 
أنه حامل لواء السلفية في عصرنا احلاضر، فلذلك ال يصبح الرجل سلفيًا، حتى 
يحب الشيخ ربيع املدخلي، ومن ال يحب الشيخ ربيع املدخلي أو ال يثي عليه 

فهو ليس بسلفي وإن اّدعى ذلك.

بغضه  أو  بحبه  غير سلفي  أو  بأنه سلفي  الشخص  فاجلامية يحكمون على 
للشيخ ربيع املدخلي.

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا:

»إن اإلنسان ُيحكم عليه بأنه سلفي أو غير سلفي بربيع بن هادي املدخلي، 
فالذي يذم ربيع املدخلي ليس بسلفي«.)1(

وقال أيضًا: »على كل حال اآلن تعرف السلفي في كل العالم أول ما يسأل، 
يسأل عن ربيع املدخلي، وغير السلفي ما يسأل عنه، فأنا أعرف السلفي من غير 

في النت بعنوان: »ثناء محمد البنا على ربيع املدخلي«.  )1(
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هذا  في  واستقامته  اإلنسان  سلفية  على  نستدل  ونحن  كذلك،  وأنتم  السلفي، 
الزمان بحب ربيع«.)1(

56- اختراع قول )ليس على منهج السلف(:

اخترع اجلامية عبارة: »ليس على منهج السلف«، وذلك للتوسع في التبديع 
والتضليل، فكل من خالفهم وأرادوا تبديعه، ولم يجدوا ما يبّدعونه فيه اتهموه 

بأنه »ليس على منهج السلف« ومن ثم بّدعوه.

والصحيح أن هذه الكلمة ال ُتطلق إال على من وضع أصواًل تخالف أصول أهل 
نَّة أو تقدمي العقل على النقل، أو الفصل بني الدين والسياسة. نَّة، كإنكار السُّ السُّ

والصفات  واألسماء  اإلميان  في  السلف  عقيدة  على  اإلنسان  كان  إذا  أما 
فهم  على  نَّة  والسُّ الكتاب  العقيدة  تلقي  في  منهجه  وكان  الغيب،  أمور  وسائر 

سلف األمة، وأخطأ في آحاد املسائل فإنه ال يبّدع وال يضّلل بسبب خطئه.

57- اعتبارهم »منهج السلف« مصدرًا من مصادر التشريع:

أدلة  من  ودليًا  التشريع،  مصادر  مصدرًا  السلف«  »منهج  تعتبر  فاجلامية 
األحكام الشرعية، فأي مشروع أو فكرة أو قول أو عمل يريدون إبطاله قالوا إنه 

ليس من منهج السلف، وهذا لم يسبقهم إليه أحد في تاريخ الفقه اإلسامي.

58- ادعاؤهم أنهم على نهج ابن باز وابن عثيمني واأللباني:

أهل  والدعاة من  العلماء  في  الطعن  القائم على  منهجهم  أن  اجلامية  عي  يدنّ
نَّة واجلماعة، وتتبع زالتهم وهفواتهم وسقطاتهم، ومن ثم نشرها وتوزيعها،  السُّ

املصدر السابق.  )1(
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باسم اجلرح والتعديل، وباسم الدفاع عن السلفية، هو نفس نهج املشايخ ابن باز 
وابن عثيمي واأللباني.

والشيخ  باز،  بن  عبدالعزيز  فالشيخ  صحيح،  وغير  كذب  القول  وهذا 
محمد بن صالح العثيمني، والشيخ ناصر الدين األلباني - رحمهم الله جميعًا 
- أبعد الناس عن هذا املنهج الفاسد املنحرف القائم على الطعن في العلماء 
إذا  والدعاة  العلماء  مع  منهجهم  كان  إمنا  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  من  والدعاة 
املنصوح  استفادة  على  واحلــرص  واللني،  بالرفق  النصح  هو  وزلــوا  أخطأوا 
واألخذ بيده إلى طريق السامة، وهذا هو سبب محّبة جميع أهل العلم لهم، 
نَّة، مع الُبعد عن  وقد كان هذا منهجهم حتى مع املخالفني لهم من غير أهل السُّ

السّب والشتم واللعن والتشهير.

59- احتكار السلفية فيهم:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، احتكار السلفية فيهم، فمن خالفهم 
عى ذلك، ومن خالفهم في  في قواعدهم وأصولهم الفاسدة فليس بسلفي وإن ادنّ

عى ذلك. حكمهم على األشخاص واجلماعات فليس بسلفي وإن ادنّ

وأن  احلاضر  عصرنا  في  الوحيدة  السلفية  اجلماعة  هم  أنهم  يرون  فاجلامية 
وليست  منحرفة،  ضالة  جماعات  هي  إمنا  األخــرى  اجلماعات  من  عداهم  ما 

بجماعات سلفية وإن اّدعت ذلك!!

وكذلك ادعاؤهم أن علماءهم ودعاتهم هم العلماء والدعاة الوحيدون في 
عصرنا احلاضر الذين يسيرون على منهج السلف وأنهم أصحاب عقيدة سلفية، 
وأن ما عداهم من العلماء والدعاة فليسوا على منهج السلف، وليسو على عقيدة 

السلف ولو اّدعوا ذلك، وإمنا هم علماء ودعاة بدعة وضالة وانحراف!!
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فالسلفي عندهم هو من اتبع منهجهم وقال بجميع قولهم، وأما من لم يتبع 
منهجهم ولم يقل بجميع قولهم فهذا ليس بسلفي وإن اّدعى ذلك.

فاجلامية يعتبرون أنفسهم هم اجلماعة السلفية الوحيدة في عصرنا احلاضر، 
بل وجعلوا أنفسهم الوصي الشرعي على السلفية فيقررون من هو السلفي ومن 
هو غير السلفي!! وهذا با شك كام باطل، فالسلفية ليست حكرًا على أحد، 
وال حتتاج للوصاية عليها من أحد، فكل من كان منهجه في تلقي الدين الكتاب 
نَّة واجلماعة، فهو  نَّة وكانت عقيدته موافقة لعقيدة سلف األمة من أهل السُّ والسُّ
سلفي، فاملسلم اليجب عليه االنتماء للجامية أو حتى ألي جماعة أخرى تّدعي 

السلفية حتى يكون سلفيًا.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمي - رحمه الله -:

فعليكم  كثيرًا،  اختالفًا  فسيرى  منكم  يعش  من  »إنه   :| قوله  من  »ُيستفاد 
بسنتي..«، أنه إذا كثرت األحزاب في األمة؛ ال تنتِم إلى حزب.

 هنا ظهرت طوائف من...قدمي الزمان: خوارج..  معتزلة.. جهمية.. شيعة 
أشبه  وما  وتبليغيون..  وسلفيون..  إخوانيون..  أخيرًا:  ظهرت  ثم  رافضة..  بل 
ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار، وعليك باإلمام، وهو: ما أرشد إليه 

النبي |: »عليكم بسنتي، وسنة اخللفاء الراشدين«. 

مذهب  مذهبهم  يكون  أن  املسلمني  جميع  على  الواجب  أن  شك  وال 
تكون  أن  الواجب  »السلفيون«..  يسمى  معنّي  حزب  إلى  االنتماء  ال  السلف، 
يسمى  من  إلى  التحزب  ال  الصالح،  السلف  مذهب  مذهبها  اإلسامية  األمة 

»السلفيون«.. انتبهوا للَفْرق!!.
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إيش؟  املطلوب  »السلفيون«..  ُيسمى  حزب  وهناك  سلف،  طريق  هناك 
اتباع السلف.

الفرق للصواب، ال شك.. لكن  أقرب  السلفيني، هم  ملاذا؟ ألن اإلخوة 
مشكلتهم كغيرهم، أن بعض هذه الفرق ُيضّلل بعضًا، وُيبّدعهم، وُيفّسقهم.. 
بهذه  البدع  هذه  معاجلة  ننكر  لكننا  مستحقني،  كانوا  إذا  هذا  ننكر  ال  ونحن 
الله  كتاب  بيننا  ويقولون  الفرق،  هذه  رؤساء  يجتمع  أن  الواجب  الطريقة.. 
إلى األهواء، و اآلراء، وال  إليهما ال  فلنتحاكم  – وسنة رسوله،  - عز وجل 
والعبادة، ولكن  العلم  بلغ من  أوفان.. كلٌّ يخطئ ويصيب مهما  إلى فان 

العصمة في دين اإلسام.

ال  اإلنسان،  فيه  يسلم  طريق  سلوك  إلى  فيه   | النبي  أرشد  احلديث  فهذا 
ينتمي إلى أي فرقة؛ إال إلى طريق السلف الصالح، بل سنة النبي |، و اخللفاء 

الراشدين املهديني«.)1(

60- استخدام عبارات قاسية ضد مخالفيهم:

ضد  قاسية  عبارات  استخدامهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أبرز  ومن 
نَّة واجلماعة، الذين يخالفونهم في بعض  إخوانهم العلماء والدعاة من أهل السُّ

ل املخالف فيها. ع وال يضلنّ املسائل الفرعية، والتي ال يبدنّ

املبتدع،  مثل  ضدهم،  القاسية  العبارات  من  العديد  يستخدمون  فتجدهم 
الضال، املنحرف، اخلارجي، العميل، اخلائن، وغيرها من العبارات التي يستحي 
اإلنسان من ذكرها، حتى إنك تظن عندما تقرأ هذا الكام بأن الشخص املوصوف 

غير مسلم، وإمنا يهودي أو نصراني أو ملحد أو زنديق من الزنادقة.

في اليوتيوب بعنوان: »الفرق بني السلف والسلفية البن عثيمني«.   )1(
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قال الشيخ أبو احلسن املأربي في كتابه: »حتذير اجلميع من أخطاء الشيخ ربيع 
على  الرد  في  وتالميذه  املدخلي  ربيع  الشيخ  أسلوب  واصفًا  الشنيع«  وأسلوبه 

نَّة: علماء ودعاة أهل السُّ

أهل  »ومن ذلك استخدامهم عبارات فظة غليظة جافية في مخالفيهم من 
أو »أخبث من  والنصارى«،  اليهود  أكذب من  أو  نَّة، كقولهم »فان أخبث  السُّ
على وجه األرض«، أو »أضل أهل البدع«، أو »أتى مبا لم يدر في خلد الشيطان 
أثيم،  وأفــاك  فاجر،  كــذاب،  »دجــال،  قولهم:  عنك  ودع  البشرية«،  تاريخ  منذ 
منهم  الكبار  للسلفيني  ومحارب  للسنة،  وعــدو  وماكر،  ومخادع،  ــراوغ،  وم
والصغار، وخبيث مخبث، ومائع، ومميع، وضال مضل، ومبتدع خبيث، وكذاب 
أشر، أحد الدجاجلة أو الروافض أفضل منه، واليهود والنصارى أهون منه، ولو 
النبوة  أو  الربوبية  اّدعى رجل  لو  أو  الدجال لركض وراءه فان وأتباعه،  خرج 
لركض وراءه فان وأتباعه، وزائغ، وحزبي، ضال، وحزبي مستهتر، ودسيسة، 
ومدسوس في الصف لتدميره، ومجند من قبل األعداء لهدم السلفية، وساقط، 

وتافه، وصاحب دنيا...« إلخ ما في هذا القاموس العفن«.

ردود  تقرأ  أن  ويكفيك  ذكر،  فيما  املأربي  احلسن  أبو  الشيخ  والله  وصدق 
الشيخ ربيع املدخلي أو فالح احلربي أو أي شيخ من شيوخهم، في ردهم على 
مخالفيهم حتى ترى كمية السب والشتم والطعن في مخالفيهم، مثال ذلك قول 
الشيخ ربيع الدخلي عن الشيخ عدنان العرعور بأنه دجال من الدجاجلة، وبأنه 

أكذب خلق الله، وبأنه دسيسة، وبأنه باء الباء وفتنة الفنت. 
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61- امتحان الناس باألشخاص:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، امتحان الناس بأسماء معينة، فتراهم 
من  معينة،  بأسماء  الناس  وعامة  بل  والدعاة  العلماء  امتحان  على  يحرصون 
أجل أن يعرفوا موقفه من الشخص املسؤول عنه، فإن أجاب مبا هم يريدونه فهو 
منهم، ويصنف بأنه سلفي، وإن أجاب بعكس ما يريدون فهو ليس بسلفي بل هو 

»ضال، منحرف، مبتدع« يجب احلذر والتحذير منه.

»سيد  هم  والدعاة  العلماء  اجلامية  بها  ميتحن  التي  األسماء  أكثر  من  ولعل 
سفر  العودة،  سرور، سلمان  محمد  املــودودي،  األعلى  أبو  البنا،  حسن  قطب، 
احلوالي، ناصر العمر، سعيد بن مسفر، عائض القرني، عبدالرحمن عبداخلالق، 

محمد حسان، أبو إسحاق احلويني«.

فإن أجاب املسؤول عن هذه األسماء بالذم والشتم واللعن لهم، وتبديعهم 
والشهادة بضالهم وانحرافهم، وأن السلفية برآُءُ منهم، فهو منهم، وهو سلفي.

الدعوية،  بالثناء عليهم، والثناء على جهودهم  املسؤول عنهم،  وإن أجاب 
أو الثناء على مؤلفاتهم وكتبهم، أو لم يبّدعهم أو يضّللهم أو لم يخرجهم من 
السلفية، فهو ضال، منحرف، مبتدع، ليس بسلفي وإن اّدعى ذلك، مادام أنه يثنى 
على واحد من هؤالء، فمن لم يبّدع املبتدع فهو مبتدع كما هو مقرٌر عندهم في 

أصولهم وقواعدهم املنحرفة.

وال شك أن هذا املنهج القائم على »امتحان الناس باألشخاص« ثم تصنيفهم 
بناًء على ثنائهم أو ذمهم للمسؤول عنه، منهج منحرف، فاسد، ليس عليه دليل ال 

من كتاب الله وال من سنة نبيه |، وليس من منهج السلف في شيء.

نَّة واجلماعة يثنون على بعض أهل البدع،  ولقد كان كثير من علماء أهل السُّ
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وعلى جهودهم، وعلى مؤلفاتهم، مع ما هم عليه من البدعة، مع التنبيه والتحذير 
من بدعهم وأخطائهم وزالتهم، ولم يبّدعهم أحد من أهل العلم بسبب ثنائهم 

ومدحهم لبعض أهل البدع.

أئمة  تعامله مع بعض  في  تيمية  ابن  منهج شيخ اإلسام  كان هذا هو  وقد 
الكام وبعض املبتدعة.

فمن ذلك قوله في املنهاج: »وعبدالرحمن األصم وإن كان معتزليًا فإنه من 
فضاء الناس وعلمائهم، وهو من أذكياء الناس وأحّدهم أذهانًا، وإذا ضلوا في 

مسألة لم يلزم أن يضّلوا في األمور الظاهرة التي ال تخفى على الصبيان«.

وهذا املنهج هو منهج الشيخ العامة املجّدد عبدالعزيز بن باز - رحمه الله 
تعالى - أيضًا.

فقد كان - رحمه الله تعالى - يثنى على جهود علماء ودعاة الصحوة كما 
يسّميهم اجلامية، مثل الشيخ سفر احلوالي، والشيخ سلمان العودة، والشيخ ناصر 
العمر، والشيخ عائض القرني، بل وأصدر التزكيات لهم، إال أنه في املقابل حّذر 
ونبه على بعض تصرفاتهم وأخطائهم، حتى ال يتابعوا فيها، إال أنه لم يبّدعهم أو 

يفّسقهم ولم يبّدع من يثني عليهم أو ميدحهم، كما تفعل اجلامية.

تبديعهم  في  عليهم،  الناس  جــرأة  رأى  ملا   - عليه  الله  رحمة   - إنــه  بل 
الطعن  من  آنذاك  املدينة  مشايخ  به  يقوم  ما  فيه  يستنكر  بيانًا  أصدر  وتفسيقهم، 
في العلماء والدعاة وتبديعهم وتفسيقهم، والذي شرحه الشيخ سفر احلوالي في 
درس وسّماه: »املمتاز في شرح بيان ابن باز«، وهو املسّمى: »النصيحة الذهبية ملن 

يطعن في العلماء والدعاة«.)1(. 

وقد أوردته في املبحث الثامن.  )1(
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ثم إنه ليس معنى الثناء على عالم أو داعية معني، أني أوافقه في كل ما قاله 
أو كتبه، بل ما من عالِم أو داعية إال وله أخطاء وزالت وهفوات، وقد قيل: »لكل 
جواد كبوة، ولكل عالم هفوة«، فلو أن كل عالِم أو داعية، أخطأ أو زّل في بعض 
أهل  من  أحد  معنا  ملا سلم  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  من  وأخرجناه  بّدعناه  املسائل 

العلم ال من املتقدمني وال من املتأخرين.

ورحم الله اإلمام الذهبي حي قال: »ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في 
آحاد املسائل خطًأ مغفورًا له قمنا عليه وبّدعناه وهجرناه، ملا سلم معنا ابن نصر، 
وال ابن منده، وال من هو أكبر منهما، والله هو هادي اخللق إلى احلق، وهو أرحم 

الراحمني، فنعوُذ بالله من الهوى والفظاظة«.)1(

وقال الشيخ ابن عثيمي - رحمه الله -:

»فما بالنا منتحن الناس اآلن، ونقول ما تقول في كذا؟ وما تقول في الرجل 
الفاني؟ وما تقول في الطائفة الفانية؟

أكان النبي | ميتحن الناس بهذا!! أم كان الصحابة ميتحنون الناس بهذا!! 
عب الضاّلة التي تريد أن تفّرق الناس حتى ال يكونوا جيًا  إن هذا من شأن الشُّ

راسخًا أمام التحديات التي نسمعها كل يوم«.)2(

نَّة«، حتت  نَّة بأهل السُّ وقال الشيخ عبداحملسن العباد في رسالته »رفقًا أهل السُّ
باب »بدعة امتحان الناس باألشخاص«:

نَّة  »من البدع املنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السُّ

سير أعام النباء ))40/1(.  )1(
كلمات في رثاء الشيخ ابن عثيمني صـ62.  )2(
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كانت  وإذا  آخر،  لشخص  اإلطــراء  عليه  الباعث  كان  سواء  بأشخاص،  بعضًا 
وإال  والثناء،  واملدح  بالترحيب  ظفر  املمتحن  أراده  ملا  املرافقة  االمتحان  نتيجة 
كان حظه التجريح والتبديع والهجر والتحذير، وهذه نقول عن شيخ اإلسام 
ابن تيمية في أولها التبديع في االمتحان بأشخاص آخرين إلطرائهم، قال رحمه 
أنه  من  األئمة،  عليه  ما  هو  »والصواب  معاوية:  بن  يزيد  عن  له  كام  في  الله 
ال ُيخص مبحبة وال ُيلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظاملًا فالله يغفر للفاسق 
والظالم، ال سيما إذا أتى بحسنات عظيمة، وقد روى البخاري في صحيحه عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي | قال: »أول جيش يغزو القسطنطينية 
مغفور له«، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب 

األنصاري - رضي الله عنه -.)1(

فالواجب االقتصاد في ذلك، واإلعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان 
نَّة واجلماعة«. املسلمني به؛ فإن هذا من البدع املخالفة ألهل السُّ

الله به  التفريق بني األمة وامتحانها مبا لم يأمر  وقال )415/3(: »وكذلك 
وال رسول |«.

وقال )164/20(: »وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصًا يدعو إلى طريقته، 
ويوالي ويعادي عليها غير النبي |، وال ينصب لهم كامًا يوالي عليه ويعادي 
البدع  أهل  فعل  من  هذا  بل  األمة،  عليه  اجتمعت  وما  ورسوله،  الله  كام  غير 
الذين ينصبون لهم شخصًا أو كامًا يفّرقون به بني األمة، يوالون به على ذلك 

الكام أو تلك النسبة ويعادون«.
وقال )28/16(: »فإذا كان املعلم أو األستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره 

مجموع الفتاوى )3:413 – )1)(.  )1(
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وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيًا عوقب بقدر 
ألجل  بشيء  يعاقب  أن  يجز  لم  شرعيًا  ذنبًا  أذنب  يكن  لم  وإن  زيادة،  با  ذنبه 

غرض املعلم أو غيره.
وليس للمعلمني أن يحّزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، 
تعالى:  الله  قال  كما  والتقوى،  البر  على  املتعاونني  اإلخــوة  مثل  يكونون  بل 

}ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  {.)1(
الناس بشخص في هذا الزمان ملعرفة من يكون من أهل  ولو ساغ امتحان 
اإلسام  شيخ  بذلك  واألولــى  األحق  لكان  االمتحان،  بهذا  غيرهم  أو  نَّة  السُّ
نَّة في زمانه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن  ومفتى الدنيا وإمام أهل السُّ
باز املتوفى في 27 من شهر احملرم عام 1420هـ، رحمه الله وغفر له وأجزل له 
املثوبة، الذي عرفه اخلاصة والعامة بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه وشفقته 
وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، نحسبه كذلك وال نزكي على الله أحدًا؛ 
فقد كان ذا منهج فذ في الدعوة إلى الله وتعليم الناس اخلير، وأمرهم باملعروف 
غيره،  الكثيرة على  في نصحه وردوده  واللني  بالرفق  يتسم  املنكر،  ونهيهم عن 
نَّة وال يقاومهم)2(، وينهض بهم وال يناهضهم، ويسمو  منهج سديد يقّوم أهل السُّ

سورة املائدة، آية 2.  )1(
من الذين نالتهم سهام التجريح من بعض املتكلفني، وظفروا بالتقومي والتسديد والتشجيع من   )2(
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - رجان فاضان يدرسان في املسجد النبوي، 
ودروسهما مسموعة في اإلذاعة، أحدهما زادت مدة تدريسه فيه على خمسني عامًا، وأول مرة 
رأيته يدرس فيه عقب موسم احلج عام )1376هـ(، وبعد انتقال الشيخ عبدالعزيز بن باز من 
رئاسة اجلامعة اإلسامية باملدينة إلى رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء بالرياض، كان - رحمه 
الله - كلما لقيته يسألني عن الدروس في املسجد النبوي واملدرسني فيه، ويخص بالسؤال عن 

ذلك الرجل الفاضل.
والثاني له اشتغال بالعلم واهتمام بالتدريس، فيدرس في املسجد النبوي وفي جدة ومكة، وقد   
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بهم وال يسّمهم، منهج يجمع وال يفّرق، ويلم وال ميّزق، ويسّدد وال يبّدد، وييّسر 
القومي  املسلك  هذا  سلوك  إلى  وطلبته  بالعلم  املشتغلني  أحوج  وما  يعّسر،  وال 

واملنهج العظيم؛ ملا فيه من جلب اخلير للمسلمني ودفع الضرر عنهم.

أن  االمتحان  ذلــك  في  وقعوا  الذين  واملتبوعني  األتباع  على  والــواجــب 
بسببه،  بعضًا  بعضهم  وعادى  نَّة  السُّ أهل  فّرق  الذي  املسلك  هذا  من  يتخّلصوا 
وذلك بأن يترك األتباع االمتحان وكل ما يترتب عليه من بغض وهجر وتقاطع، 
املتبوعون من  يتبرأ  البر والتقوى، وأن  وأن يكونوا إخوة متآلفني متعاونني على 
فيها،  يقع  براءتهم منها ومن عمل من  توبعوا عليها، ويعلنوا  التي  الطريقة  هذه 
وبذلك يسلم األتباع من هذا الباء، واملتبوعون من تبعة التسبب بهذا االمتحان 

وما يترتب عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم.

وقال الشيخ حاي احلاي:
العلم،  أهل  من  الناس  ببعض  الناس  ميتحنون  ال  أنهم  السلف  هدي  »من 
| وال يرتبون وينصبون شخصًا  بل كانوا ميتحنون الناس باتباعهم لسنة النبي 
يدعون إلى مذهبه وطريقته إال رسول الله |، وهذا الذي يجب على املسلم، 
أن ال يقدم أحدًا وال مذهبًا على سنة رسول الله |، يوالي ويعادي عليها، إمنا 
 ،| الله  رسول  وفي  وعا  جل  الله  وفي  لله  والوالء  والبراء  واملعاداة  املواالة 
وعليه أن يتبرأ ويعتزل هذه الفتنة التي تفّرق شمل املسلمني وجتلب لهم البغضاء 
نَّة واجلماعة،  والشحناء، كما حدثت فتنة القول بخلق القرآن وامتحان أهل السُّ

سمعت من أحد املدرسني في اجلامعة اإلسامية في املدينة، أنه دخل مسجد الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز مبكة، فوجد ذلك الرجل الفاضل يلقي درسًا بحضور سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
- رحمه الله - وعندما تأتي األسئلة في الدرس يتولى اإلجابة عنها الشيخ عبدالعزيز - رحمه 

الله - .  وهذان منوذجان من تقوميه وتسديده وتشجيعه للمشتغلني بتعليم العلم.
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الكتاب  فحسبنا  البغضاء،  ويجلب  يضر  مما  واألفــراد،  بالناس  الناس  فامتحان 
نَّة وهدي السلف الصالح، فإنهم كانوا على الصراط املستقيم«.)1(  والسُّ

62- احلكم على الناس بناًء على قواعدهم:

قال  من  هو  فالسلفي  قواعدهم،  على  بناًء  الناس  على  يحكمون  فاجلامية 
بقولهم  يقل  لم  من  هو  واملبتدع  وأسلوبهم،  وطريقتهم  منهجهم  واتبع  بقولهم 

ولم يتبع منهجهم وطريقتهم وأسلوبهم.

وإمنا  نَّة،  والسُّ الكتاب  من  الدليل  ليس  عندهم  والصواب  احلق  فمقياس 
املقياس هو قواعدهم التي وضعوها، فمن قال بها فهو على احلق، ومن خالفها 

فقد ضل ضااًل عظيما!!

والعجيب والغريب أن هذه القواعد كما ذكرنا ال دليل عليها ال من كتاب 
الله وال من سنة نبيه | كقاعدة: »من لم يبّدع املبتدع فهو مبتدع«، وقاعدة: »كل 

من وقع في البدعة فهو مبتدع«، وقاعدة: »كل من أثنى على مبتدع فهو مبتدع«.

63- الولع والهوس في تتبع األخطاء ونشرها:

أخطاء  تتبع  في  والهوس  الولع  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أبرز  ومن 
وزالت وهفوات وسقطات العلماء والدعاة، ونشرها بي عامة الناس.

قال الشيخ أبو احلسن املأربي:
»والشيخ)2( وأتباعه مولعون بتصّيد وجمع األخطاء التي تصدر ممن يخالفهم، 

»حصول البأس في امتحان الناس بالناس« حاي احلاي  صـ10.  )1(
يقصد الشيخ ربيع املدخلي.  )2(
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اآلفاق،  في  بها  فيطيرون  مع مخالفهم،  احلق  يكون  وقد  بل  يسير،  أمر  في  ولو 
وينشرونها، في كل حدب وصوب للتشهير مبن يخالفهم وتنفير الناس منه، حتى 
يخلو لهم اجلو، زاعمني أن هذا من باب حتذير املسلمني من أهل البدع، ومن باب 

اجلرح والتعديل«.)1(
وقال الدكتور عبدالرزاق الشايجي في كتابه: »اخلطوط العريضة ألدعياء 

السلفية«:
أجل  من  الدعاة  مثالب  جمع  األول  الهّم  والثاثون:  احلادي  »األصل 
هو  الله  إلى  الدعوة  في  األول  هّمهم  اجلراحون  هؤالء  جعل  منهم:  التنفير 
الوقوف على أخطاء الدعاة، وجمع مثالبهم، وحفظ سقطاتهم برقم الصفحة، 
ونص كامهم... واالهتمام بنشر هذه املثالب والسقطات بقصد تنفير الناس 
منهم ال بقصد حتذير الناس من الوقوع فيها، أو النصح ملن وقعوا فيها، وإمنا 
وكل  جهاده  جميع  ويبطلوا  الله  إلى  الداعي  من  الناس  ينفروا  أن  بقصد 
وعلمه  مؤلفاته  جميع  من  املسلمني  ويحرموا  بناه،  ما  كل  ويهدموا  حسناته، 

ولو كان نافعًا صاحلًا«.
وهذا تخريب عظيم وسعي لإلفساد في األرض، فلو أن ساعيًا سعى في جمع 
مثالب األئمة والفقهاء لوجد الكثير، ولو أن جامعًا جمع سقطات الفقهاء جلمع 
شيئًا ال ُيحصى، وقد قال سليمان التيمي: »لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع 

فيك الشر كله«، قال ابن عبدالبر معقبًا: »هذا إجماع ال أعلم فيه خافًا«.)2(

وال يوجد عالم لم يتكلم فيه، ولو تذكر له جرحة أو سقطة إال من رحم الله!

من  وزالتهم  سقطاتهم  بعض  جامع  جمع  لو  أنفسهم  اجلراحون  وهؤالء 

من كتاب حتذير اجلميع من أخطاء الشيخ ربيع.  )1(
جامع بيان العلم وفضله 92-291.  )2(
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في  لكفت  محاضرتني  أو  محاضرة  أو  كتابني  أو  كتاب  أو  شريطني  أو  شريط 
إسقاط عدالتهم، وتبديعهم وتكفيرهم على حسب أصولهم الفاسدة في التبديع 

والتفسيق والتجهيل والتكفير.

اليوم  األرض  في  اإلسامي  الوجود  يتهّدد  الذي  اخلطر  أن  يّدعون  وهم 
على أيدي هذه الفرق والطوائف الضاّلة أشد بكثير جدًا من اخلطر الذي يتهّدده 
على أيدي األعداء الصرحاء من أهل الشرك واملذاهب املادية، إذ إن هذه الفرق 
والطوائف تّدعي اإلسام، ويحسبها غير املسلمني على اإلسام وهي في حقيقتها 
سوس مكني يسري في جذوع اإلسام وفروعه، في الوقت الذي يتغافلون فيه 

عن أهل الكفر والبدع الظاهرة لعجزهم عن مواجهتهم..

64- اخلوض في النيات:

األخذ  وعدم  النيات  في  اخلوض  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أبرز  ومن 
لهم،  املخالف  بها  يستدل  التي  البينة  الواضحة  األدلة  يتركون  فتراهم  بالظاهر، 

ويقولون هو يقصد كذا، وهو ما يريد إال كذا.

وتراهم يتنافسون في هذا األمر ويعّدونه من الفراسة، ويفتخر بعضهم بأنه 
تكّلم في فان قبل سنتني أو ثاث، وقبل أن يتكّلم به غيره، وأن األمور جاءت 

بصدق ما قال.

ألدعياء  العريضة  »اخلطوط  كتابه:  في  الشايجي  عبدالرزاق  الدكتور  قال 
السلفية«:

»األصل الرابع والثاثون عند هؤالء أنهم ال يكتفون باحلكم على الظاهر، 
نَّة واخلير، وملا اجتهدوا  فلقد أحرجهم الذين ظاهرهم الصاح والدعوة إلى السُّ
فلم يجدوا جرحة كبيرة يهدمون بها من يريدون هدمه فإنهم اتهموا نياتهم وقالوا 
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أجل  ومن  حلربها«  إال  السلفية  التزموا  و»ما  لهدمها«  إال  نَّة  السُّ إلى  دعوا  »ما 
ذلك كان أخذ الناس بالظنة واتهامهم با بّينة راجحة سمة من سمات منهجهم 

الكاسد«.

65- سوء اخُللق:

الفجور  في:  املتمثنّل  اخُللق،  سوء  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أبرز  ومن 
احترام  لهم، وعدم  املخالفي  النيات، وسب وشتم  في  في اخلصومة، واخلوض 
العلماء، واجلرأة على األكابر، وتسفيه اآلخرين وحتقير املخالف، وعدم اإلنصاف، 

والظلم والتجننّي، والغلو في التبديع والتضليل والتفسيق.

وهذه األوصاف واضحة جلّية لكل من يقرأ أو يسمع ردودهم أو دروسهم 
املسماة »باجلرح والتعديل« املليئة بالسّب والشتم والتسفيه والتحقير ملخالفيهم.

66- معاملة خصومهم بـ )الالزم(:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، هو معاملة خصومهم ب� »الالزم« والتسلسل 
في األحكام، سواء في التبديع أو التكفير.

على  أثنى  من  كقولهم  التبديع،  في  »الــازم«  بـ  خصومهم  معاملة  ومثال 
ثناءه عليه دليل موافقته على بدعته، ومن جالس مبتدعًا  مبتدع فهو مبتدع ألن 

فهو مبتدع، ألن جلوسه لديه دليل على موافقته على بدعته.

له  املشهود  نَّة  السُّ أهل  دعــاة  من  داعية  فيه  يبّدع  مقااًل  أحدهم  كتب  وقد 
نَّة والدفاع عنها، ويصفه بأنه »أشعري« و»صوفي«. بالتمسك بالسُّ

نَّة واجلماعة. فقيل له: لِم تصفه بأنه أشعري وصوفي وهو على عقيدة أهل السُّ
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فقال: ألم يقل إنه درس على الشيخ فان والشيخ فان أشعري صوفي، فإذًا 
هو أشعري صوفي!!

فحني صار شيخه مبتدعًا، فابد أن يكون هو كذلك)1(!! وهذا با شك كام 
نَّة  ساقط ال قيمة له، إذ لو قلنا به لبّدعنا كثيرًا من علماء وأئمة السلف من أهل السُّ

ألنهم تلّقوا العلم على مبتدعة.

ومثال معاملة خصومهم بـ »الازم« في التكفير، كقولهم من أّول الصفات 
حّرف  ومن  القرآن،  حتريف  منه  يلزم  الصفات  تأويل  ألن  وذلك  كفر،  فقد 

القرآن فقد كفر.

والصحيح أن هذه قاعدة فاسدة وباطلة، فازم القول ليس بازم، كما أن 
الزم املذهب ليس مبذهب، فإذا قال املسلم قواًل ولزم منه الكفر، كمن أنكر أن 
الله تعالى فوق السماء، أو نفى الصفات عن الله تعالى، فإن الزم ذلك تعذيب 
الله تعالى ورسوله |، بل الزم ذلك نفي وجوده سبحانه وتعالى، وهذا كفٌر 
، ولكن ال يحكم على الشخص بالكفر ما لم يبنيَّ له ذلك ويلتزمه، ألن  بنّيٌ
اإلنسان قد يقول املقالة وهو ذاهل عن الزمها، بل ال يقصده، بل رمبا يكون 
يقصد نقيضه، كمن أراد أن ينّزه الله في زعمه عن املكان فيقول، هو في كل 
فإن  فيقول، هو في كل مكان،  املكان  أنه الينزهه عن  مكان، فإن الزم ذلك 
الزم ذلك أنه ال ينزهه عن مكان طيب أو خبيث، وهذا كفر، لكن من قال هذه 

املقالة فإنه ال يقصد ذلك.

هذه  في  والتفصيل  واجلماعة،  نَّة  السُّ أهل  من  أخرجهم  أو  األشاعرة  أبّدع  أني  هذا  معنى  ليس   )1(
املسألة يطول، لعّلي أبسطه في مؤلَّف آخر مستقل، إمنا املقصود هو نقل كام اجلامية.
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67- إنزالهم اآليات النازلة في الكفار على املسلمني:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، إنزالهم اآليات التي نزلت في الكفار 
وزوجته،  والزوج  وأبيه،  االبن  بي  للتفريق  جاؤوا  الرسل  وأن  املسلمي،  على 

واألخ وأخيه.

ويستدل بعضهم في دروسه بأن محمدًا | قد جاء فرقًا بني الناس، أو قد 
فّرق بني الناس، ويجعلون هذا احلديث دليًا على وجوب التفريق بني املسلمني، 
السلفيني،  بني  الوالء  بوجوب  ويعتقدون  السلفي،  غير  مع  السلفي  يستوي  فا 
والبراء من غير السلفيني، كما هو البراء من الكفار، ويحملون احلديث في التفريق 

بني املؤمن والكافر على وجوب التفريق بني املسلم السلفي واملسلم غير السلفي

68- ال عمل لنصرة اإلسالم:

ونصرة   - وجل  عز   - الله  إلى  الدعوة  في  باع  لهم  ُيعرف  ال  فاجلامية 
أعدائهم  على  والرد  عنهم،  والدفاع  قضاياهم،  ونصرة  واملسلمني،  اإلسام 
أو عاج مشاكل  املاحدة،  أو  العلمانية  أو  الرافضة  أو  والنصارى  اليهود  من 
املجتمع املسلم أو هداية الشباب املسلم، أو نشر العلم بني عوام املسلمني من 

خال احملاضرات أو الدروس.

وإمنا قضاياهم التي يدعون إليها محصورة في طاعة ولي األمر والتذكير 
بحقوقه وحكم مخالفة أمره، والتحذير من اجلماعات اإلسامية، والتحذير 
نَّة، وتتبع عثراتهم ونشرها، وتصنيف العلماء  من العلماء والدعاة من أهل السُّ
ما  صحة  من  يتأكد  أن  أراد  ومن  بذلك،  واالشتغال  وامتحانهم،  والدعاة 
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ذكرت، فليدخل إلى موقع شيخهم الشيخ ربيع املدخلي أو موقعهم الرسمي: 
»شبكة سحاب السلفية«.

من  سواه  ما  وأما  عنهم،  واشتهر  الدعوة  جانبي  في  به  ُعرفوا  ما  أكثر  هذا 
التي خصص هؤالء  بّينا، فالدعوة  الدين فكامهم فيه ال يكاد يذكر كما  قضايا 
من  غيرهم  يبنيه  ما  يهدموا  أن  هو  أجلها،  من  أعمالهم  وفّرغوا  لها،  أنفسهم 
العلماء والدعاة، باسم السلفية، والسلفية بريئة منهم ومن أعمالهم وتصرفاتهم 
وسلوك  أخاق  فهي  ومنهج،  عقيدة  أنها  كما  فالسلفية  وسلوكهم،  وأخاقهم 

وآداب ورحمة وشفقة باآلخرين.

69- عدم االهتمام بالعلم:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، عدم االهتمام بطلب العلم الشرعي، 
والدعاة،  العلماء  على  شيوخهم  حكم  معرفة  هو  طلبتهم  يتعّلمه  ما  غاية  وإمنا 
واحلذر  املجروحني،  والدعاة  العلماء  معرفة  هو  عندهم  معرفته  يجب  ما  فأول 

والتحذير منهم.

فغالب مجالسهم ودروسهم تدور حول الطعن في العلماء، وفي التصنيف، 
وفي غيبة العلماء والدعاة، باسم اجلرح والتعديل، وال تكاد جتد لديهم دروسًا 
في الفقه، أو التفسير، أو احلديث، وذلك ألنهم يرون أن العلوم الشرعية ليست 

كافية لكشف املبتدعة، فابد من اإلقبال على ما يسّمى عندهم بـ»كتب املنهج«.

70- القسوة على مخالفيهم:

إخوانهم  على  الشديدة  قسوتهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  أبرز  فمن 
منهجهم  في  يخالفونهم  أو  اإلسالمية،  اجلماعات  إلى  ينتمون  َمْن  ِمْن  املسلمي 
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وطريقتهم، ولو لم يكن منتميًا إلى أي جماعة أو حزب، فشابهوا بذلك املعتزلة 
واخلوارج في قسوتهم على املسلمي كما هو معروف.

فالشدة والغلظة وقسوة العبارة هي صفة أصيلة في هذه اجلماعة، ولذا جتد 
ردودهم مليئة بالكلمات القاسية والغليظة مثل: ضال، مضل، مبتدع، خارجي، 
الكلمات  من  وغيرها  مدلس...  كــذاب،  له،  قيمة  ال  حقير،  فاسق،  تكفيري، 

القاسية مما امتألت بها كتبهم وأشرطتهم.
قال الشيخ األلباني عن كتب ربيع املدخلي:

»كتبه مليئة بالشدة والغلظة على مخالفيه«.)1(
71- عدم اهتمامهم بقضايا األمة: 

يقع  وما  األمة  بقضايا  اهتمامهم  عدم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
والنصارى  اليهود  من  ومؤامرت  وكوارث  وحروب  وبايا  مصائب  من  عليها 
والرافضة، فلم نسمع يومًا أن شيخًا من شيوخ اجلامية جمع التبرعات والصدقات 
ملساعدة الفقراء واملساكني واحملتاجني من املسلمني، ولم نسمع يومًا أن شيخًا من 
شيوخ اجلامية أقام ندوة أو محاضرة لنصرة قضية من قضايا املسلمني، ولم نسمع 
يومًا أن شيخًا من شيوخ اجلامية أّلف كتابًا في الرد على اليهود، أو النصارى، أو 
نَّة بالطعن  الرافضة، وإمنا جتدهم متفرغني للترّصد للعلماء والدعاة من أهل السُّ

فيهم، وجمع أخطائهم وزاّلتهم، والحول وال قوة إال بالله. 
72- الفجور في اخلصومة:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، الفجور في اخلصومة، وهذا مشاهد 
أو  عالِم  على  يرد  عندما  أحدهم  فتجد  مخالفيهم،  على  ردودهم  في  ومسموع 

في اليوتيوب: »األلباني كتب ربيع املدخلي مليئة بالشدة«.    )1(
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داعية وقع في زلة أو أخطأ أو خالفه في بعض املسائل، جتده يصفه بأبشع وأشنع 
األوصاف التي قد ال يوصف بها كبار أهل البدع األصلية، كالرافضة أو اجلهمية 
الزنديق  الدسيسة،  الزائغ،  املنحرف،  بالضال،  مثًا،  يصفه  فتجده  اخلوارج،  أو 

وغيرها من األوصاف الكثيرة التي ميتلئ فيها قاموس اجلامية.

73- سب وشتم املخالفني لهم:

ومن أبرز معالِم وسمات اجلامية أيضًا، سب وشتم املخالفي لهم، فتراهم 
يسبنّون ويشتمون كل من خالفهم دون أي تأثر أو تردد، بل أحدهم يسبنّ ويشتم 

العلماء والدعاة وهو منشرح الصدر، ومحتسب األجر في ذلك.

مبتدع عدو  منحرف  فهو ضال مضل  أن كل من خالفهم  يرى  وذلك ألنه 
لإلسام واملسلمني، فيجوز سّبه وشتمه ولعنه حتى ال يغتر الناس به. وهذا با 
شك قول ساقط وغير صحيح، فاملسلم ليس بالسّباب وال اللّعان كما قال |: 

ان وال الفاحش وال البذيء« رواه البخاري. »ليس املسلم بالسبنّاب وال اللعنّ

74- التفريق بني العقيدة واملنهج:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، التفريق بي العقيدة واملنهج، والهدف من 
عقيدته  كانت  وإن  أنه  بحجة  نَّة  السُّ أهل  من  مخالفيهم  في  الطعن  تسهيل  ذلك 
سليمة إال أن منهجه فيه خلل. لذلك جتدهم يكثرون من تأليف ما سّموه بـ»كتب 

املنهج«، و»الفتاوى املنهجية«.

نَّة بدعوى وجود خلل عندهم  واجلامية بّدعوا كثيرًا من علماء ودعاة أهل السُّ
نَّة. في املنهج، مع أن عقيدتهم عقيدة سلفية ودعاة للتوحيد والسُّ

ضابط  أو  تعريف  له  ليس  منضبط  غير  مصطلح  عندهم  املنهج  ومصطلح 
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أخطاء  مع  تعاملهم  وطريقة  وقواعدهم  أصولهم  في  خالفهم  من  فكل  معني، 
العلماء والدعاة قالوا لديه خلل في املنهج وقاموا وبّدعوه.

75- األخذ باملتشابه وترك احملكم:

ويتركون  املتشابه  الكالم  يأخذون  أنهم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
احملكم، ويأخذون بالعبارات املجملة ويعرضون عن العبارات البينّنة، ورمبا أخذوا 

بالكالم السابق وتركوا الالحق حتى يختلف املراد واملعنى.

ولاستزادة انظر إلى ما كتبه الشيخ ربيع املدخلي في كتابه: »أضواء إسالمية 
على عقيدة سيد قطب«، ورد الشيخ العامة بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى - 
عليه، حيث ذكر أن املؤلف يأخذ باملتشابه ويترك احملكم، ويأخذ باملجمل ويترك 

املبنّي، وأن احلقيقة والواقع خاف ما جمعه في كتابه.

76- البعد عن اإلنصاف:

الُبعد عن اإلنصاف، ومن األمثلة على  ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، 
ُبعدهم عن اإلنصاف، أن الشيخ ربيع املدخلي، ينقل عن سيد قطب - رحمه الله  
أن  يعلم  وهو  االجتماعية«،  »العدالة  لكتابه:  اخلامسة  الطبعة  من  قواًل   - تعالى 

سيد قطب رجع عن هذا القول في الطبعة السادسة من الكتاب.

وجتدهم ينقلون عن سيد قطب أيضًا من كتبه األدبية البحتة التي كتبها قبل 
ثم  ومن  وغيرها،  األربعة«  »األطياف  أو  القرية«،  من  »طفل  ككتاب:  التزامه 

يحاسبونه عليها وهم يعلمون أنه قد تبرأ من كل ما كتبه قبل التزامه.
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77 - احلقد واحلسد:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، احلقد واحلسد، وهذا ظاهر في كتاباتهم 
كتبه وأشرطته  في  يبحثون  إال وجتدهم  داعية  أو  عالِم  يبرز  أن  فما  وردودهم، 
عن زلنّة أو هفوة أو خطأ أو كالم يحتمل أكثر من معنى حتى يذيعوه وينشروه 
ناقضًا من نواقض اإلسالم، وال حول  الناس منه، وكأنه قد ارتكب  ويحذروا 

وال قوة إال بالله.

فقال:  اجلامية  عن  سئل  عندما  جبرين  بن  عبدالله  العامة  الشيخ  وصدق 
»اجلامية قوٌم يغلُب عليهم أنهم من املتشددين على من خالفهم والذين يحسدون 
كل من ظهر وكان له شهرة، فيدخلون عليهم، ويصدق عليهم احلسد، فألجل 
عثراتهم،  ويتتبعون  ويعيبونهم  العلماء،  من  برز  من  كل  ينتقصون  صاروا  ذلك 
ويسكتون عن عثرات بعض فيما بينهم، ونسبتهم إلى أول من أظهر ذلك وهو 

محمد أمان اجلامي وقد توفي وأمره إلى الله تعالى«)1(.

78- اجلرأة على العلماء الكبار:

ؤوا صغارهم وسفهاءهم على  ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، أنهم جرنّ
العلماء الكبار الذين شابت حلاهم في التعليم والدعوة.

يرد  الشرعي،  بالعلم  صلة  له  وليس  باستقامة،  عهد  حديث  أحدهم  فتجد 
أو  الفقه  وعدم  باجلهل  ويصفهم  آراءهــم  ويسّفه  ويخطئهم  العلماء  كبار  على 

بالبدعة والضال.

)1(  في اليوتيوب بعنوان: »ابن جبرين واجلامية«.
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79- الُعجب:

وهي  فيهم،  ب��ارزٌة  سمة  وهو  الُعجب  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
متأصلة في صغارهم وكبارهم.

فتجد أحدهم حديث عهد باستقامة، وليس لديه حصيلة علمية، يرد على 
كبار أهل العلم الذين شابت حلاهم في طلب العلم الشرعي، ويرى نفسه كفؤًا 

لهم، فيرد عليهم ويخطئ قولهم، بدعوى »كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد«!!

80- قولهم: )من لم يكن معنا فهو ضدنا(:

معنا فهو ضدنا«،  لم يكن  قولهم: »من  أيضًا،  اجلامية  ومن معالِم وسمات 
فإذا لم تقل بقولهم، وتعادي من عادوه، وتضّلل من ضّللوه، وتبّدع من بّدعوه، 
وتهجر من هجروه، وحتّذر ممن حّذروا منه، وُتقصي من أقصوه، وُتدني من أدنوه، 

فأنت ضدهم، وعدٌو لهم، ولست بسلفي، بل مبتدع وضال ومنحرف.

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمي: »فمن الناس من يتحّزب إلى طائفة 
معينة، يقرر منهجها، ويستدّل عليه باألدلة التي قد تكون دليًا عليه، وقد تكون 
منه،  احلق  إلى  أقرب  كانوا  وإن  سواها،  من  ويضّلل  دونها،  ويحامي  له،  دليًا 

« »وهذا مبدأ خبيث«)1(. ويأخذ مببدأ »من ليس معي فهو عليَّ

فاجلامية ال يرضون عن أحٍد من الناس حتى يوافقهم على كل ما يقولون، 
ويتبع منهجهم وطريقتهم املنحرفة وال حول وال قوة إال بالله.

في اليوتيوب بعنوان: »من لم يكن معي فهو ضدي مبدأ خبيث، الشيخ ابن عثيمني«.   )1(
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81- عدم قبول التوبة:

خطأه  عرف  ثم  اخلطأ  في  وقع  من  أن  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
يعلن  حتى  توبته،  في  وم��راوغ  اب  ك��ذنّ بأنه  اتهموه  ذلك،  وأعلن  عنه  وتراجع 
توبته بي أيديهم ويطلب العفو والصفح منهم، ويرسل خطابًا إلى الشيخ ربيع 
املدخلي يطلب فيه العفو والصفح، ويقرر فيه التوبة والندم، ومن ثم ينظر هل 

يقبل توبته أم يردها.

82- يجيزون ألنفسهم ما يحّرمون على غيرهم:

مونه على  ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، أنهم يجيزون ألنفسهم ما يحرنّ
مجالسهم  في  نهار  ليل  والدعاة  العلماء  في  يطعنون  أنهم  ذلك  ومثال  غيرهم، 
ومحاضراتهم ودروسهم، فإذا تكّلم أحد في شيوخهم ورموزهم، قالوا: هذا ال 

يجوز، وهذا من الغيبة، وهذا من الطعن في العلماء!!

وجتدهم يتكلمون في اجلماعات واألحزاب ويحّذرون منها، فإذا قام أحد 
ومتزيق  وتشتيتها  األمة  تفريق  يجوز  ال  قالوا:  منهجهم،  ومن  منهم  بالتحذير 
على  اخلروج  ويباركون  احلاكم،  على  اخلروج  من  يحّذرون  وجتدهم  صفها!! 
يسّبون  وهم  احلكام  وشتم  سب  وينكرون  اإلخــوان،  من  ألنه  مرسي  محمد 

ويشتمون أردوغان ليل نهار. 

83- إطالق عبارات ظاهرها الكفر:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، إطالق عبارات وأوصاف ظاهرها الكفر 
بحق خصومهم ومخالفيهم، كقولهم: »فالن زنديق«، أو »فالن باطني«، أو »فالن 

دسيسة يكيد لإلسالم«، أو »فالن ال حظ له في اإلسالم«.
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نَّة  السُّ أهل  ودعاة  علماء  على  وتعدٍّ  وبغي  ظلم  فيها  أوصاف  كلها  وهذه 
واجلماعة، وفيها اتهام بالنفاق والكفر والعداوة لإلسام وأهله والكيد لهم.

ومثال ذلك قول ربيع املدخلي عن جماعة التبليغ: »إنهم تبرؤوا من اإلسام«.

زنادقة  أنهم  أعتقد  أنا  لهم،  دين  ال  »هــؤالء  اإلخ��وان:  جماعة  عن  وقوله 
مجرمني«، والزنديق ال ُيطلق في لغة أهل العلم إال على الكافر املظهر لإلسام.

ن يسميهم القطبيي: »فني عباد سيد قطب الذين يؤلهونه«، وقال  وقوله عمنّ
أيضًا: »سيد قطب ُعبد في هذه الباد ومقّدس«.

وقال أيضًا: »أنزلوا سيد قطب منزلة رب العاملني، أنزلوه منزلة من ال ُيسأل 
عّما يفعل«.

أنا أظنه دسيسة باطنية على  »والله، محمد سرور  وقال عن محمد سرور: 
اإلسام، هذا باطني، أنا اعتبره والله دسيسة باطنية يكيد اإلسام«.)1(

84- يختمون أسماءهم بفالن السلفي أو األثري:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، أنهم يختمون أسماءهم بتزكية أنفسهم 
بينهما  يجمعون  أو  األثري،  بن فالن  فالن  أو  السلفي،  فالن  بن  فيقولون: فالن 

فيقولون السلفي األثري.

وممن أنكر هذا األمر الشيخ ابن عثيمني في شرحه حللية طالب العلم للشيخ 
به  اللقب ويختم  العلم يحرص على هذا  أبو زيد حيث قال: »بعض طلبة  بكر 
أو يعرف منهجه، واألفضل أن ال يفعل هذا ألنها تزكية  ليتميز عن غيره  اسمه 

للنفس ومظنة للُعجب..«.

)1( جميع ما سبق ُذكر في تسجيل صوتي لربيع املدخلي.



اجلامية في امليزان 538

وقال الشيخ صالح الفوزان:

)أن يتسّمى سلفيًا أو أثريًا أو ما أشبه ذلك فا داعي لهذا، هذا ال أصل له، 
نحن ننظر إلى احلقيقة وال ننظر إلى القول، فا حاجة إنك تقول: »أنا سلفي« 

»أنا أثري«(.

احلق  عن  يبحث  اإلنسان  أن  املطلوب  احلــق،  يتبع  اإلنسان  أن  املفروض 
ويطلب احلق ويعمل به، أما أنه يسّمى بـ»السلفي«، أو »األثري« أو ما أشبه ذلك 

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    يعلم سبحانه وتعالى: }  الله  لهذا،  داعي  فا 
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  {.

ي: »سلفي«، »أثري« أو ما أشبه ذلك، هذا ال أصل له، نحن ننظر إلى  التسمنّ
احلقيقة، وال ننظر إلى القول والتسمي والدعاوى.

يكون  وقد  بأثري،  هو  وما  »أثري«  بسلفي،  هو  وما  »سلفي«  إنه  يقول  قد 
سلفيًا وأثريًا وهو ما قال إني أثري وال سلفي.

فالنظر إلى احلقائق ال إلى املسّميات وال إلى الدعاوى، وعلى املسلم أنه يلزم 
األدب مع الله سبحانه وتعالى.

ملا قالت األعراب آمنا أنكر الله عليهم: } ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  
گ   گ  ڳ  { الله أنكر عليهم أنهم يصفون أنفسهم باإلميان، وهم ما بعد 

وصلوا إلى هاملرتبة، توهم داخلني في اإلسام.

ال..  طول!  على  مؤمنني  صــاروا  أنهم  واّدعــوا  البادية،  من  جايني  أعــراب 
أسلموا دخلوا في اإلسام، وإذا استمروا وتعلموا دخل اإلميان في قلوبهم شيئًا 
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يعني  يتوّقع،  الذي  للشيء  »ملّا«  كلمة   } ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    { فشيئًا: 
سيدخل اإلميان، لكن أنك تّدعيه من أول مرة تزكية للنفس.

فا حاجة إلى أنك تقول أنا »سلفي«.. أنا »أثري« أنا كذا.. أنا كذا، عليك أن 
تطلب احلق وتعمل به، تصلح النية والله هو الذي يعلم سبحانه احلقائق.)1(

قال العالمة ابن عثيمي - رحمه الله -:

فعليكم  كثيرًا،  اختالفًا  فسيرى  منكم  يعش  من  »إنه   :| قوله  من  ُيستفاد 
بسنتي..« أنه إذا كثرت األحزاب في األمة؛ ال تنتِم إلى حزب.

بل  شيعة  جهمية،  معتزلة،  خوارج،  الزمان:  قدمي  من  طوائف  ظهرت  هنا 
رافضة.. ثم ظهرت أخيرًا: إخوانيون، وسلفيون، وتبليغيون، وما أشبه ذلك.

كل هذه الفرق اجعلها على اليسار، وعليك باألمام، وهو ما أرشد إليه النبي 
|: »عليكم بسنتي، وسنة اخللفاء الراشدين«. وال شك أن الواجب على جميع 
يسّمى  معني  حزب  إلى  االنتماء  السلف،  مذهب  مذهبهم  يكون  أن  املسلمني 

»السلفيون«..

ال  الصالح،  السلف  مذهب  مذهبها  اإلسامية  األمــة  تكون  أن  الواجب 
التحزب إلى من يسّمى »السلفيون«.. انتبهوا للفرق!!

هناك طريق سلف، وهناك حزب يسّمى »السلفيون«.. املطلوب إيش؟ اتباع 
السلف،  ملاذا؟ ألن اإلخوة السلفيني، هم أقرب الفرق للصواب، ال شك.. لكن 
مشكلتهم كغيرهم، أن بعض هذه الفرق يضّلل بعضًا، ويبّدعهم، ويفّسقهم.. نحن 

ال ننكر هذا إذا كانوا مستحقني، لكننا ننكر معاجلة هذه البدع بهذه الطريقة.. 

)1(   في اليوتيوب بعنوان: »حكم التسّمي بالسلفي صالح الفوزان«. 
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الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق، ويقولون بيننا كتاب الله – عز وجل – 
وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهما ال إلى األهواء، واآلراء، وال إلى فان أو فان.

دين  في  العصمة  ولكن  والعبادة،  العلم  من  بلغ  مهما  ويصيب  يخطئ  كل 
اإلسام. فهذا احلديث أرشد النبي | فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه اإلنسان، 
ال ينتمي إلى أي فرقة؛ إال إلى طريق السلف الصالح، بل سنة النبي |، واخللفاء 

الراشدين املهديني.)1(

85- عدم ذكر حسنات املخالفني لهم:

من  لهم  املخالفي  محاسن  ذكر  عدم  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
نَّة في مقام التقومي. العلماء والدعاة من أهل السُّ

وهذا با شك منهج ظالم، وهو خاف ما حّث الله سبحانه وتعالى عليه 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   قال: }  حيث 

ٴۇۋ  {.)2(

وهو أيضًا خاف ما عليه سلف األمة، قال محمد بن سيرين: »ظلم ألخيك 
أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره«.

بجهل  بعلم وعدل ال  يكون  أن  الناس يجب  في  »الكام  تيمية:  ابن  وقال 
وظلم كحال أهل البدع«.

)1( مأخوذ من شرح الشيخ لألربعني النووية في آخر سنة من حياته - رحمه الله - وانظره في كتاب 
والطاعة«،  والسمع  الله  بتقوى  »أوصيكم   :)28( رقم  حديث  له،  النووية(  األربعني  )شرح 

ص)308، 309(.
سورة املائدة، آية 8.  )2(
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وفي هؤالء قال الشاعر:

أفكواإن يسمعوا اخلير يخفوه وإن سمعوا يسمعوا  لم  وإن  أذاع��وا  ش��رًا 

فقال:  األشخاص  أحد  عن   - الله  رحمه   - العثيمي  ابن  العالمة  وسئل 
اجلواب: ليس من شأننا في هذا اللقاء أن نتحدث عن شخص بعينه لكننا نقول: 

أول  األمة من  في هذه  الله  إلى  الدعوة  في  قدم صدق  له  إنسان  كل  أواًل: 
األمة إلى آخرها، الشك أنه يحمد على ما قام به من اخلير. 

وثانيًا: نقول: كل إنسان مهما بلغ من العلم والتقوى، فإنه ال يخلو من زلل 
سببه إما اجلهل أو الغفلة أو غير ذلك، لكن املنصف كما قال ابن رجبـ  رحمه الله 

ـ في خطبة كتابه »القواعد«: املنصف من اغتفر قليل خطأ املرء في كثير صوابه.

وال أحد يأخذ الزالت ويغفل عن احلسنات إال كان شبيهًا بالنساء، فإن املرأة 
إذا أحسنَت إليها الدهر كله، ثم رأت منك سيئة واحدة قالت: لم أر منك خيرًا 
قط، وال أحد من الرجال يحب أن يكون بهذه املثابة أي مبثابة األنثى، يأخذ الزلة 

الواحدة، ويغفل عن احلسنات الكثيرة.

فالقاعدة كما قلت: إننا ال نتكلم عن األشخاص بأعيانهم مدحًا أو ذمًا، ال في 
مجالسنا في مقام التدريس، وال في اللقاءات، وال فيما يورد علينا من األسئلة.

ونحن ماضون على ذلك إن شاء الله، ونرجو الله - سبحانه وتعالى - أن 
وألنه  والتعصب،  التحزب  يثير  قد  بعينه  الشخص  عن  الكام  ألن  عليه،  يثبتنا 
قد تتغير حاله إلى خير مما كان عليه، والواجب أن نعلق األحكام باألوصاف ال 

باألشخاص.
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فنقول: من عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل كذا فيستحق كذا، من خير أو 
م الشخص، فيجب أن نذكر احملاسن واملساوئ،  من شر، ولكن عندما نريد أن نقوِّ

ألن هذا هو امليزان العدل.

حتذير،  مقام  املقام  ألن  فقط،  اخلطأ  فنذكر  شخص  خطأ  من  نحّذر  وعندما 
ومقام التحذير ليس من احلكمة فيه أن نذكر احملاسن، ألنك إذا ذكرت احملاسن 

فإن السامع سيبقى متذبذبًا، فلكل مقام مقال.)1(

86- اتهام العلماء بجهل الواقع:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، اتهامهم العلماء بجهل واقع اجلماعات 
وعدم  واجلماعات،  الفرق  في  نَّة  السُّ أهل  مبنهج  معرفتهم  وع��دم  واألح��زاب 
معرفتهم باحلزبية وقواعدها وأساليبها. وكل هذا ألن العلماء ال يوافقونهم على 
والتعديل  اجلرح  مسّمى  حتت  والدعاة  العلماء  في  الطعن  على  القائم  منهجهم 

والدفاع عن السلفية!!

87- وصف من رد عليهم بأنه عدو للسنة:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، اتهامهم ووصفهم لكل من خالفهم ورد 
شرعهم  في  يعتبر  عليهم  فالرد  وألهلها،  لها  ومحارب  للسنة  عدو  بأنه  عليهم 

نَّة!! حربًا على السُّ

ومن األمثلة على ذلك:
»اخلطوط  كتابه:  ألنّف  ملا  الشايجي  عبدالرزاق  في  املدخلي  ربيع  قال   -1
العريضة ألدعياء السلفية«: »عبدالرزاق الشايجي يدافع عن أهل البدع ويطعن 

»اللقاء املفتوح«  )377/1(.   )1(
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نَّة كتابًا فيه ثاثون أصًا كلها قامت  نَّة«، وقال أيضًا: »أّلف في أهل السُّ بأهل السُّ
على الفجور والكذب واالفتراء«، وقال أيضًا: »عبدالرزاق الشايجي يلبس لباس 

السلفية ثم يضرب في أهلها ضربًا شديدًا«.
ورد  نفسه  عن  دافع  حينما  املأربي  احلسن  أبي  في  املدخلي  ربيع  وقال   -2
نَّة وهو التأليب  عليهم: »أبو احلسن املأربي نهج نهجًا خطيرًا في حربه ألهل السُّ
يقصد  وهو  الدعوة  حول  بااللتفاف  نَّة  السُّ بأهل  يسميهم  من  ومناداة  والتهييج 

حتزيبهم وتكتيلهم حول شخصه«.
وأعلن  فاسدة  أصواًل  اخترع  الذي  هو  احلسن  أبو  »فزعيمكم  أيضًا:  وقال 

نَّة وتباهى بذلك«.  الوالء والبراء عليها ونادى مبفارقة أهل السُّ
3 - وقال ربيع املدخلي في فالح احلربي ملا اختلف معه قال فيه: »لم يفتر هو 
وال عصابته من الهذيان واإلرجاف بهذه املسائل التي افتعلها فالح لنصرة مناهج 

نَّة«.)1( احلزبيني وحلرب أهل السُّ

88- التعاون مع العلمانّية ضد اجلماعات االسالمّية:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، التعاون مع أعداء اإلسالم من العلمانية 
ومثال ذلك، وقوف اجلامية في مصر في  والليبرالية ضد اجلماعات اإلسالمية، 
انتخابات الرئاسة عام 2012م مع املشير أحمد شفيق، صاحب التوّجه العلماني، 
ضد محمد مرسي مرشح اإلخوان املسلمني، وقد أّلف شيخ شيوخ اجلامية في 
مصر محمد سعيد رسان رسالة بعنوان: »ماذا لوحكم اإلخوان املسلمي مصر« 

يحّذر فيها من التصويت ملرشح اإلخوان املسلمني محمد مرسي. 

القائد  مع  ليبيا  في  اجلامية  ورموز  شيوخ  وقوف  تعاون  أيضًا:  ذلك  ومثال 

من مقال بعنوان: »مآالت صالح اخلطير«.  )1(
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العسكري حفتر صاحب التوّجه العلماني واملدعوم من الغرب ضد املجاهدين 
بدعوى أنهم من اإلخوان املسلمني.

وأما التعاون بني الليبرالية واجلامية ضد العلماء والدعاة في السعودية، فقد بلغ 
مراحل متقدمة، مما جعل كثيرًا من الباحثني يطلق عليهم قطيع »الليبروجامية«.  

الوقوف  له  اليجوز  فاملسلم  وضــال،  انحراف  هذا  أن  فيه  شك  ال  ومما 
حتى  اإلسامية  اجلماعات  ضد  والليبرالية  العلمانية  اجلماعات  مع  والتعاون 

وإن كانت منحرفة.

ث ناصر الدين االلباني: قال العالمة احملدنّ

»إذا كانت احلرب بني العلمانية واإلسام اليجوز الوقوف ضد اجلماعات 
مقام  فلكل  عليها  العلمانية  حرب  أثناء  في  منحرفة  كانت  وإن  حتى  اإلسامية 

مقال كما ُيقال...«.)1(

89- التخاذل والتخذيل عن ُنصرة املسلمني:

ومن معالِم وسمات اجلامية أيضًا، التخاذل والتخذيل عن ُنصرة املسلمي، 
والتاريخ واملصائب التي مرت بها األمة شاهدة عليهم.

خذلوا املسلمني عن نصرة املجاهدين في الشيشان ضد الروس بدعوى أنهم 
ليسوا سلفيني،  وخذلوا املسلمني عن نصرة املجاهدين في أفغانستان أيام حربهم 
نَّة،  السُّ أهل  من  ليسوا  وأنهم  وماتريدية،  أشاعرة  أنهم  بدعوى  األمريكان  ضد 
وخذلوا املسلمني عن نصرة املجاهدين في العراق ضد األمريكان بدعوى أنهم  

كانت  وإن  حتى  اإلسامية  اجلماعات  ضد  الوقوف  اليجوز  »األلباني  بعنوان:  اليوتيوب  في   )1(
منحرفة إذا كانت احلرب ضد العلمانية«. 
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تكفيريون، وخذلوا املسلمني عن نصرة املجاهدين في سوريا ضد النظام السوري 
املجاهدين  املسلمني عن نصرة  أنهم خوارج، وخذلوا  الكافر بدعوى  النصيري 

في غزة في فلسطني ضد اليهود بدعوى أنهم من اإلخوان املسلمني. 

لم يكتفوا بالتخاذل عن نصرة املسلمني وخذالنهم، بل تراهم يخّذلون عامة 
والتبرعات  األموال  بجمع  يقوم  فيمن  ويشّككون  بأموالهم،  اجلهاد  عن  الناس 

والصدقات لنصرة املسلمني والحول وال قوة إال بالله. 

90- اإلرهاب الفكري:

الفكري  اإلرهاب  استخدامهم أسلوب  أيضًا،  اجلامية  معالِم وسمات  ومن 
ضد مخالفيهم من خالل التشهير به واتهامه باخليانة والِعمالة ومحاربة السلفية، 

ليمنعوا الناس من مجرد التفكير في مخالفتهم.

نَّة ومحاربة السلفية ومحاربة التوحيد،  فكل من خالفهم اتهموه مبحاربة السُّ
ومناصرة أهل الشرك والبدع وأهل التكفير واخلوارج، وأنه يظهر حب السلفية 
ويبطن بغضها والعداء لها وألهلها، حتى اليتجرأ أحد على مخالفتهم أو الرد 
عليهم أو انتقادهم، وهذا ما جعل كثيرًا من العلماء والدعاة وطلبة العلم  يتجّنب 

الكام فيهم أو انتقادهم أو التحذير منهم ومن منهجهم الفاسد.  

91- وصف كل من خالفهم بأنه من اإلخوان:

لم  أو  منهجهم  خالف  من  كل  اتهام  أيضًا،  اجلامية  وسمات  معالِم  ومن 
يوافقهم على طريقتهم، أو ردنّ عليهم بأنه من جماعة اإلخوان املسلمي، ولو أنكر 

لوه. عوه ويضلنّ ذلك، وذلك حتى يسقطوه ويبدنّ

جماعة  من  أنهم  بدعوى  اجلامية  منهم  يحّذر  الذين  والدعاة  العلماء  ومن 
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اإلخوان املسلمني، الشيخ صالح آل الشيخ وزير األوقاف والشؤون اإلسامية 
في اململكة العربية السعودية، والشيخ عبدالله املطلق، والشيخ عبدالله التركي، 
العلماء،  كبار  هيئة  أعضاء  السدالن،  صالح  والشيخ  املبارك،  قيس  والشيخ 
والشيخ سعود الشرمي، والشيخ عبدالعزيز السديس، إماما احلرم املكي، والشيخ 
والشيخ  النبوي،  احلرم  إماما  الثبيتي،  عبدالباري  والشيخ  القاسم،  عباحملسن 
الدكتور عبدالرحمن احملمود، والشيخ الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف، والشيخ 
الدكتور سعد البريك، والشيخ الدكتور سعيد بن مسفر، والشيخ الدكتور محمد 
صالح املنجد، والشيخ الدكتور ناصر العمر، والشيخ الدكتور محمد العريفي، 
الذين  هؤالء  جميع  أن  مع  كثير،  وغيرهم  القرني...  عائض  الدكتور  والشيخ 
علمية  ردود  له  وبعضهم  املسلمني،  اإلخوان  جلماعة  انتماءهم  ينفون  ذكرتهم 
ينتمون  أنهم  على  اجلامية  يصّر  ذلك  ومع  منهجهم،  على  شديدة  وانتقادات 
ويحّذروا  ويضّللوهم  ويبّدعوهم  يسقطوهم  حتى  املسلمني  اإلخــوان  جلماعة 

الناس منهم.)1(

في اليوتيوب بعنوان: »دعاة اإلخوان في السعودية«، وفي شبكة سحاب اجلامية أسماء دعاة    )1(
اإلخوان في السعودية.
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املبحث احلادي عا�شر

رسالة إلى كل مسلم
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املبحث احلادي عاشر
رسالة إلى كل مسلم)1(

إلى ُكل مسلم:

إلى  فصبر.  بالتصنيف  ُرمي  من  إلى  فتاب.  التصنيف  احترف  من  ُكل  إلى 
جميعًا  هؤالء  إلى  اآلخرة.  والدار  الله،  يخشى  بدينه،  شحيـح  مسلم  عبد  ُكل 
الرسالة - أسوق  النبوة، وأنوار  منهاج  باحثني عن احلق على  قانتني،  مسلمني، 

التذكير والنصيـحة - علمًا وعمًا - باألصول اآلتية:

1- األصل الشرعي: ت�حرمي النيل من عرض املسلم:

التي  اخلمس  الضروريات  إطار  في  بالضرورة  الدين  من  معلوم  أمر  وهذا 
جاءت من أجلها الشرائع، ومنها: »حفُظ الِعرض«.

فيـجب على كل مسلم قّدر الله حق قدره، وعّظم دينه وشرعه، أن تعّظم في 
نفسه ُحرمة املسلم: في دينه. ودمه. وماله. ونسبه. وعرضه. 

هذا املبحث مستل من كتاب: »تصنيف الناس بي الظن واليقي« للشيخ العامة الدكتور بكر   )1(
أبوزيد - رحمه الله تعالى - والذي بنّي فيه فساد منهج املشتغلني بالطعن في العلماء والدعاة 
العقيدة، وحتت مسّمى  الدفاع عن  وتصنيفهم وتتبع عثراتهم وزالتهم وهفواتهم حتت ذريعة 
للدعوة،  وتقويض  للصف  وشق  وفساد  ومنيمة  غيبة  حقيقته  في  هو  والذي  والتعديل  اجلرح 
به  يقومون  ما  وسّمى  و»اجلراحي«،  و»القطيع«،  و»الفتاني«،  الفتنة«،  »سعاة  عليهم:  وأطلق 
بـ»الوظيفة اإلبليسية«،وقد بنّي في آخر الكتاب في مبحث: »رسالة إلى كل مسلم« املنهج احلق 
عرض  من  النيل  ُحرمة  هو  الشرعي  األصل  وأن  املخالف،  مع  التعامل  في  سلوكه  الواجب 

املسلم، وأن األصل بناء حال املسلم على السامة والستر ال على سوء الظن والتشهير.
وتوجيهات  نصائح  والله  وهي  منها،  الفائدة  تعّم  حتى  هنا  ذكرته  املبحث  هذا  ألهمية  ونظرًا   

ثمينة ملن ابتلي في الوقوع في أعراض العلماء والدعاة، والحول والقوة إال بالله.   
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يزيله  ال  اليقي  ألن  والستر،  السالمة  على  املسلم  حال  بناء  واألص��ل   -2
الشك، وإمنا ُيزاُل بيقي مثله.

فاحذر - رحمك الله - ظاهرة التصنيف هذه، واحذر االتهامات الباطلة، 
واستسهال الرمي بها هنا وهناك، وانفض يدك منها، يْخُل لك وجه احلق، وأنت 

به قرير العني، رضّي النفس.

3- ال ُيخرُج عن هذين األصلي إال بدليل مثل الشمس في رائعة النهار على 
مثلها فاشهد أو دع.

فالتزم واجب »التبنّي« لألخبار، والتثّبت منها، إذ األصل البراءة، وكم من 
خبر ال يصح أصًا، وكم من خبر صحيـح لكن حصل عليه من اإلضافات ما ال 
ر املؤاخذة إال بعد  ل، وهكذا، وباجلملة فا ُتقرِّ ف، وُغيِّر، وُبدِّ يصح أصًا، أو ُحرِّ

أن تأذن لك احُلجة، ويقوم عندك قائم البرهان كقائم الظهيرة.

ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   }ٺ   سبحانه:  فقال  بالتبنيُّ  تعالى  الله  أمرنا  وقد 
ڦ{  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  

)احلجرات(.

وقال تعالى: }ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ   { )النساء(.

قال السيوطي - رحمه الله تعالى -: »نزلت اآلية في جماعة من املنافقني، 
ويتأذى  املؤمنني،  قلوب  فتضعف  ذلك  يفعلون  كانوا  املؤمنني  ضعفاء  في  أو 

النبيُّ |«.
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ن فهو خارٌق ُحرمة الشرع بالنيل ظلمًا من  4- من جتاوزهما بغير حق ُمتيقَّ
»عرض أخيه املسلم« وهذا »مفتون«.

ة،  5- ي�جب أن يكون املسلم على جانب كرمي من ُسُمو اخُللق وعلو الهمنّ
ُر عليه الواردات وال�ُمخت�لقات. وأن ال يكون معبرًا ُتَرَّ

6- يوجد أفراد ُشغلهم الشاغل: »تطيير األخبار ُكل مطار« يتلقى لسان عن 
ل، فتراه يقذف  لسان بال تثبت وال روية، ثم ينشره بفمه ولسانه بال وعي وال تعقُّ
بالكالم، ويطير به هنا وهناك، فاحذر طريقتهم، وادفع في وجهها، واعمل على 

استصاح حالهم. ومن وقع في حبالهم فعليه َسلُّ يده من رابطتهم هذه.

7- التزم »اإلنصاف األدبي« بأن ال جتحد ما لإلنسان من فضل، وإذا أذنب 
فال تفرح بذنبه، وال تتخذ الوقائع العارضة منهية حلال الشخص، واتخاذها رصيدًا 
ُينفق منه اجلراح في الثلب، والطعن. وأن تدعو له بالهداية، أما التزّيد عليه، وأما 
البحث عن هفواته، وتصّيدها، فذنوب مضافة أخرى. والرسوخ في اإلنصاف 

بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع، ودين متني.

وعليه فاحذر قلة اإلنصاف: 

قاطعة اإلن���ص���اف  ق��ل��ة  ت���زل  رحِمول���م  ذوي  كانوا  وإن  الرجال  بي 

8- احذر »الفتاني« دعاة »الفتنة« الذين يتصينّدون العثرات وسيماُهم:

لذلك:  موظفني  التصنيف،  ــوارع  وق النقد،  مطارق  تـحت  الدعاة  جعل 
احلرص على تصّيد اخلطأ، وحمل احملتمات على املؤاخذات، والفرح بالزالت 
والعثرات؛ لُيْمِسكوا بها باحلسد والثلب، واتخاذها ديدنًا. وهذا من أعظم التجني 

على أعراض املسلمني عامة، وعلى الدعاة منهم خاصة.
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غير  في  وإخراجها  مجالها،  غير  في  النصوص  توظيف  أيضًا:  وسيماهم 
براقعها، لتكثير اجلمع، والبحث عن األنصار، وتغرير الناس بذلك.

صد  استطعت  وإن  ظهرك،  ووّلهم  عليهم،  فكّبر  القطيع  هذا  رأيت  فإذا 
هجومهم وصيالهم فهو من دفع الصائل.

ورميُه   - نَّة  السُّ أهل  من  وهو   - الداعية«  العالم  »تصنيف  أن  اعلم   -9
ونكث  الدعوة،  تقويض  في  وإسهام  الدعوة  نواقض  من  ناقض  بالنقائص: 
للزائغي.  السبيل  ينفت�ح  الصد  هذا  وبقدر  اخلير،  عن  الناس  وصرف  الثقة، 

فاحذر الوقوع في ذلك.

وقد عقدُت في هذا مبحثًا من كتاب » التعالم« أسوقه هنا للحاجة إليه: 

ومسير  احلديبية  قصة  صحيـحه:  من  الشروط  كتاب  في:  البخاري  »أسند 
النبي | إليها وفيها: وسار النبي | حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها 
بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فأحلت فقالوا: خألت القصواء، فقال 
الفيل«  القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس  |: »ما خألت  النبي 

احلديث. 

مبا  الشيء  على  احلكم  »جواز  احلديث:  هذا  فقه  في  حجر  ابن  احلافظ  قال 
ُعرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا وقع من شخص هفوة ال يعهد منه 
إليها ممن ال  إليها، ومعذرة من نسبه  إليها، وُيرد على من نسبه  مثلها، ال ينسب 
يعرف صورة حاله، ألن خأل القصواء لوال خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة: 

صحيـحًا، ولم يعاتبهم النبي | على ذلك لعذرهم في ظنهم«.اهـ. 

فقد أعذر النبي | غير املكّلف من الدواب باستصحاب األصل، ومن قياس 



553اجلامية في امليزان

باإلعذار،  أولى  فهو  هفوة،  أو  هنة  منه  وقعت  ثم  عامًا،  عاملًا  رأينا  إذا  األولى 
بها؛ استصحابًا لألصل، وغمر ما بدر منه في  إليها والتشنيع عليه  وعدم نسبته 
بحر علمه وفضله، وإال كان املعنف قاطعًا للطريق، ردءًا للنفس اللّوامة، وسببًا 
في حرمان العالِم من علمه وقد ُنهينا أن يكون أحدنا عونًا للشيطان على أخيه. 
فما ألطف هذا االستدالل وأدق هذا املنزع، ورحم الله احلافظ الكناني ابن حجر 

العسقاني، على شفوف نظره، وفقه نفسه، وتعليقه احلكم مبدركه.

قال الصنعاني - رحمه الله تعالى -: »وليس أحد من أفراد العلماء إال وله 
نادرة ينبغي أن ُتغمر في جنب فضله وجتتنب« اهـ.

وقال أبو هالل العسكري: »وال يضع من العالِم الذي برع في علمه: زلة ٌ، 
الله  إن كانت على سبيل السهو واإلغفال، فإنه لم يعرَّ من اخلطأ إال من عصم 
جّل ذكره. وقد قالت احلكماء: الفاضل من ُعدت سقطاته، وليتنا أدركنا بعض 

صوابهم أو كنا ممن ميّيز خطأهم« اهـ.

ما  وأن  منهم،  بدر  فيما  األئمة  االعتذار عن  في  العلماء  كلمة  تتابعت  وقد 
يبدو من العالم من هنات ال تكون مانعـة لاستفادة من علمه وفضله.

املفسرين  الله تعالى - يقول في ترجمة كبير  الذهبي - رحمه  فهذا احلافظ 
قتادة بن دعامة السدوسي املتوفى سنة 117ه� - رحمه الله تعالى - بعد أن اعتذر 
تـحريه للحق، واتسع  إذا كثر صوابه، وعلم  العلم  أئمة  الكبير من  إن  »ثم  عنه: 
نضلله  زللة، وال  له  يغفر  واتباعه  وُعرف صاحه وورعه  ذكاؤه،  علمه، وظهر 
ونطرحه وننسى محاسنه، نعم: ال نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة 

من ذلك« اهـ.
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وقال أيضًا في دفع العتاب عن اإلمام محمد بن نصر املروزي -رحمه الله 
تعالى-: »ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد املسائل خطأ مغفورًا له، 
قمنا عليه، وبّدعناه وهجرناه ملا سلم معنا ال ابن نصر وال ابن منده، وال من هو 
أكبر منهما، والله هو هادي اخللق إلى احلق، وهو أرحم الراحمني، فنعوذ بالله 

من الهوى والفظاظة«.اهـ.

الله  -رحمه  ه�   311 سنة  املتوفى  خزمية  ابن  األئمة  إمام  ترجمة  في  وقال 
تعالى-: »وكتابه: في التوحيد. مجلد كبير. وقد تأّول في ذلك حديث الصورة. 
فلُيعذر من تأّول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا 
وكفوا، وفّوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - 
مع صحة إميانه وتوخّيه التباع احلق - أهدرناه وبّدعناه، لقل من يسلم من األئمة 

معنا. رحم الله اجلميع مبّنه وكرمه« اهـ.

وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء باألندلس: امللك املّلقب بأمير املؤمنني 
عبد الرحمن بن محمد صاحب األندلس املتوفى سنة 350هـ: »وإذا كان الرأس 
عالي الهّمة في اجلهاد، احتملت له هنات، وحسابه على الله، أما إذا أمات اجلهاد، 

وظلم العباد، وللخزائن أباد، فإن ربك لباملرصاد« اهـ. 

رحمه   - هـ   365 سنة  املتوفى  الشافعي  الشاشي  القفال  ترجمة:  في  وقال 
الله تعالى -: »قال أبو احلسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي، وُسئل عن 
تفسير أبي بكر القفال، فقال: قّدسه من وجه ودّنسه من وجه، أي: دّنسه من جهة 

نصره لاعتزال.

قلت: قد مر موته، والكمال عزيز، وإمنا ُيـمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل، 
فا تدفن احملاسن لورطٍة، ولعله رجع عنها. وقد ُيغفر له في استفراغه الوسع في 

طلب احلق والحول وال قوة إال بالله« اهـ. 
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 - هـ   505 سنة  املتوفى  الغزالي  حامد  ألبي  الهفوات  بعض  ذكر  أن  وبعد 
أنه ال  العالم  إمام كبير، وما من شرط  الغزالي  قال: »قلت:  تعالى-  الله  رحمه 

يخطئ« اهـ. 

وقال أيضًا: »قلت:مازال األئمة يخالف بعضهم بعضًا، ويرد هذا على هذا، 
ولسنا ممن يذم العالم بالهوى واجلهل«.اهـ.

وفضائله،  علومه  في  مثله  فأين  حامد،  أبا  اإلمام  الله  »فرحم  أيضًا:  وقال 
ولكن ال نّدعي عصمته من الغلط واخلطأ. وال تقليد في األصول« اهـ.

العلم  في  وغرائب  أقــوال  وملجاهد  »قلت:  فقال:  مجاهد  حال  على  ونبنّه 
والتفسير ُتستنكر«.اهـ.

كتاب  منها:  كثيرة،  تصانيف  له  »قلت:  احلكم:  عبد  ابن  ترجمة  في  وقال 
في الرد على الشافعي. وكتاب أحكام القرآن. وكتاب الرد على فقهاء العراق. 
ومازال العلماء قدميًا وحديثًا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف، 
ومبثل ذلك يتفّقه العالم، وتتبرهن له املشكات، ولكن في زمننا قد يعاقب الفقيه 
وأضداد،  قضاة  عليه  فيقوم  والتكثر  للظهور  ولطلبه  نيته  لسوء  بذلك  اعتنى  إذا 

نسأل الله حسن اخلامتة وإخاص العمل«.اهـ. 

وفي ترجمة إسماعيل التيمي املتوفى سنة 535 ه� أنه قال: »أخطأ ابن خزمية 
في حديث الصورة، وال يطعن عليه بذلك بل ال يؤخذ عنه هذا فحسب«.

ُترك  فإذا  زلة،  وله  إال  إمام  قّل  أنه  إلى  بهذا  »أشار  املديني:  أبو موسى  قال 
ألجل زّلته، ُترك كثير من األئمة، وهذا ال ينبغي أن يفعل« اهـ.

أن علوم أهل اجلنة  تعالى - في  الله  تكّلم - رحمه  نفسه قد  الذهبي  فهذا 
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العامة  تعّقبه  وقد  منها.  بشيء  شعور  لهم  يبقى  وال  اجلنة،  في  عنهم  ُتسلب 
الشوكاني في فتاويه املسّماة: الفتـح الرباني. وذكر إجماع أهل اإلسام على أن 
عقول أهل اجلنة تزداد صفاًء وإدراكًا - لذهاب ما كان يعتريهم في الدنيا. وساق 
لي ربي  مبا غفر  يعلمون  ليت قومي  تعالى: }يا  قوله  منها  النصوص في ذلك. 

وجعلني من امُلكرمي{.

وقال شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية النميري – رح��مه الله تعالى –  في جواب 
له بإبطال فتوى قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرحل إلى 
القبور: »إنه لو قّدر أن العالم الكثير الفتاوى، أفتى في عدة مسائل بخاف سنة 
رسول الله | الثابتة عنه، وخاف ما عليه اخللفاء الراشدون: لم يـجز منعه من 
الفتيا مطلقًا، بل يبني له خطؤه فيما خالف فيه، فما زال في كل عصر من أعصار 

الصحابة والتابعني، ومن بعدهم من علماء املسلمني من هو كذلك...«.اهـ .

وهذا اإلمام احلافظ ابن حبان املتوفى سنة 354 ه� - رحمه الله تعالى - تلفظ 
بقوله: »النبّوة العلم والعمل«. فُهجر وُحكم عليه بالزندقة وُكتب فيه إلى اخلليفة 
فكتب بقتله. لكن أنصفه احملققون من أهل العلم فوّجهوا قوله واستفادوا من 

علمه وفضله منهم: ابن القيم، والذهبي، وابن حجر في سواهم من احملققني.

ومما قاله الذهبي: »قلت: وهذا أيضًا له محمل حسن، ولم يرد حصر املبتدأ 
في اخلبر. ومثله: احلج عرفة، فمعلوم أن الرجل ال يصير حاجًا مبجرد الوقوف 
بعرفة، إمنا ذكر مهم احلج، ومهم النبوة، إذ أكمل صفات النبي: العلم والعمل، 
وال يكون أحد نبيًا إال أن يكون عاملًا عامًا. نعم النبوة موهبة من الله تعالى ملن 
اصطفاه من أولي العلم والعمل ال حيلة للبشر في اكتسابها أبدًا، وبها يتوّلد العلم 

النافع والعمل الصالح.
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وال ريب أن إطاق ما ُنقل عن أبي حامت ال يسّوغ وذلك نفٌس فلسفي«.اهـ.

الله  املتوفى سنة 474 هـ - رحمه  املالكي  الباجي  الوليد  أبو  العامة  وهذا 
تعالى - افترع القول بارتفاع أمّية النبي | لقصة احلديبية، فقام عليه أهل عصره 

حتى حكموا بكفره.

وقال بعضهم فيه: عجبت ممن شرى دنيا بآخرة، وقال إن رسول الله قد كتب، 
إنكارها  إلى  سبيل  ال  احلديبية  واقعة  بأن  احملققون  وأوضح  الفتنة  تطامنت  ثم 
لثبوتها، لكنها ال تنفي األمية، كما أن النبي | ُبعث في العرب وهم أمة أمية ال 
تكتب وال حتسب، ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل ُكتَّاب الوحي - لكنهم 
على ندرة ولم ينف هذا أمية أمته | من العرب، حقق ذلك احلافظ الذهبي - 

رحمه الله تعالى - في ترجمة الباجي من السير.

ولعصرينا ابن حجر القاضي القطري كتاب حافل باسم: »الرد الشافي الوافر 
على من نفى أمية سيد األوائل واألواخر«.

املالكي.  الفقه  الله تعالى - من أعام  امللك بن حبيب - رحمه  وهذا عبد 
عيب عليه أشياء ولم ُيهجر - رحمه الله تعالى.

واجلياني: أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر، حلقته محنة لكلمة عامية 
نطق بها، نقلوها عنه، وكان سجنه بسببها في زمن: احلكم بن عبد الرحمن الناصر 

املتوفى سنة 336هـ. 

النسب  صّححوا  قد  واملقريزي  خلدون،  وابن  األثير،  ابن  األئمة:  وهؤالء 
تيمية،  ابن  منهم:  بهذا  القائلني  على  احملققون  صاح  وقد  للعبيديني.  الفاطمي 

وابن القيم، والذهبي، وابن حجر وغيرهم في القدمي واحلديث. 
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واملؤرخ ابن خلدون أيضًا عّقب عليه الهيتمي بأنه ملا ذكر احلسني بن علي - 
رضي الله عنه - في تاريخه قال: »ُقتل بسيف جده«. 

لكن دافع احلافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في 
التاريخ املوجود اآلن، ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها.

وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضًا في أنه يحط على العرب من أنهم 
أهل ضعن ووبر ال يصلحون مللك وال سياسة... وابن خلدون كامه هذا في 

»األعراب« ال في »العرب« فليعلم.

فهذه اآلراء املغلوطة لم تكن سببًا في احلرمان من علوم هؤالء األّجلة بل 
العلماء على هذا  زال  أهل اإلسام. وما  أيدي  بها في  يهتدى  منارات  مازالت 
املشرع ينبهون على خطأ األئمة مع االستفادة من علمهم وفضلهم، ولو سلكوا 
مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم في اإلسام، وأصبح 

االختال واضحًا للعيان. والله املستعان.

وكان الشيخ طاهر اجلزائري املتوفى سنة 1338 هـ - رحمه الله تعالى - يقول 
وعضوا  زالتهم،  بعض  لهم  واغفروا  رجالكم،  »عدوا  املوت:  فراش  على  وهو 
عليهم بالنواجذ لتستفيد األمة منهم، وال ُتنفروهم، لئا يزهدوا في خدمتكم«.اهـ.

وينتظم ما سلف تـحقيق بالغ لإلمام ابن قيم اجلوزية - رحمه الله تعالى - 
ذكره في مباحث احليل من »أعام املوقعني« )3: 294-298( فانظره. 

وإمنا أتيت على النقول املتقدمة مع كثرتها، لعموم البلوى على أهل العلم 
من بعض اجُلهال، إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في مسألة فقهية فروعية 
- يكادون ُيزهقونه ويـجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لهم، والله املستعان 

على ما يفعلون.
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أما املبتدعة فا والله، فإنا نخافهم ونـحذرهم، ولواجب البيان نـحّذُرُهم من 
بدعهم، فاحذر مخالطتهم، والتلقي عنهم، فإن ذلك سم ناقع« انتهى من كتاب: 

»التعالم«. 

في  القنطرة  وقفز  والدين،  بالعلم  إليه  ُيشار  العظيم  الرجل  ترى  قد   -10
نَّة وجادة سلف األمة، ثم يـحصل منه  أبواب التوحيد على أصول اإلسام والسُّ

هفوة، أو هفوات، أو زلة، أو زالت. 

فلتعلم هنا: أنه ما كل عالِم وال داعية كذلك يؤخذ بهفوته، وال ُيتبع بزّلته، 
فلو ُعمل ذلك ملا بقي معنا داعية قط، وُكٌل راٌد ومرُدوٌد عليه، والعصمة ألنبياء 

الله ورسله.

ُينبه على خطئه، وال يـجرم به، فيـحرُم الناُس من علمه ودعوته، وما  نعم: 
يـحصل على يديه من اخلير. ومن جرم املخطئ في خطئه الصادر عن اجتهاد له 
فيه مسرٌح شرعًا، فهو صاحب هوى يـحمل التبعة مرتني: تبعة التجرمي، وتبعة 

حرمان الناس من علمه، بل عليه عدة تبعات معلومة ملن تأملها.

إلى  ينضاف  وقد  والدين،  بالعلم  إليه  ُيشار  العظيم،  الرجل  ترى  قد   -11
ذلك نزاله في ساحات اجلهاد، وُشهود سنابك اجلياد، وبارقة السيوف، ويكون 
له بجانب ذلك هنات وهنات في توحيد العبادة، أو توحيد األسماء والصفات، 
ومع هذا فترى نظراءه من أهل العلم واإلميان ممن سلم من هذه الهنات، يشهدون 
بفضله ويقرون بعلمه، ويدينون لفقهه، وعلو كعبه، فيعتمدون كتبه وأقواله، وال 

يصرفهم هذا عن هذا: »وإذا بلغ املاء ُقلتني لم يـحمل اخلبث«.

بل  عثرات،  من  له  حصل  عما  بلطف  البيان  من  منه  االستفادة  متنعه  وال 
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يبينونها ويسألون الله أن ُيقيل عثرته، وأن يغفرها بجانب فضله وفضيلته. وخذ 
شاهدًا في حال املعاصرة: إن شدة اعتقاد السلف - كثر الله جمعهم - يُكُدون 
ليلهم، ونهارهم، ويبذلون ُوكدهم في تـحضير الرسائل اجلامعية لعدد من وجوه 
كتبهم،  وتـحقيق  شمائلهم،  وجمع  وسيرهم،  حياتهم،  دراسة  في  العلم  أهل 
ونشرها بني الناس، ويرون هذا قربة بعلٍم ُينتـفع به. وتتسابق كلمة علماء العصر 

باملدح والثناء.

النووي، وابن  البادرة »امللعونة« من تكفير األئمة:  وبهذا تعلم أن تلك 
من  احلط  أو   - تعالى  الله  رحمهم   - العسقاني  حجر  وابن  العيد،  دقيق 
أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضال. كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضالة 
لكن  به،  املشهود  ُجرح  الشرع  شهود  ُجرح  وإذا  وإفساد،  وفساد  وإضال، 
األغرار ال يفقهون وال يتثبتون، فهل من ُمنفٍذ في الواقعني نصيـحة زياد فيما 
منبر  على  خطب  زيادًا  أن  بسنده   - تعالى  الله  رحمه   - البر  عبد  ابن  ساقه 
ُبُت ليلتي هذه ُمهتمًا بخال ثاث رأيت أن  الكوفة فقال: »أيها الناس إني 

أتقدم إليكم فيهن بالنصيـحة: 

رأيت إعظام ذوي الشرف، وإجال ذوي العلم، وتوقير ذوي األسنان.

والله ال أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منــه إال عاقبته... إلى 
أن قال: إمنا الناس بأعامهم، وعلمائهم، وذوي أسنانهم«.

بظاهرة  ه��ؤالء  انشقاق  من  الشرعي  املوقف  عن  سألت  وإن   -12
التجري�ح، فأقول: 

املبّذرين  اجلّراحني«  »املنشقني  مع  مثله  في  تقع  االنشقاق ال  احذر هذا  أ - 
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للوقت واجلهد والنشاط في قيل وقال، وكثرة السؤال عن »تصنيف العباد« وذلك 
فيما انشقوا فيه، فهو ذنب تلبسوا به، وبلوى وقعوا فيها، وادع لهم بالعافية. 

ب - إذا ُبليت بالذين يأتون في مجالسهم هذا املنكر »تصنيف الناس بغير 
حق« واللهث وراءه، فبادر بإنفاذ أمر الله في مثل من قال الله فيهم:

} ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  
حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  ىت   { )األنعام(. 

وفي هذا القدر كفاية – إن شاء الله تعالى - وفيما كتبت في: »حلية طالب 
العلم«، و»التعالم«،  و»هجر املبتدع«، و»حكم االنتماء«، و»الرد على املخالف« 

أصول نافعة. 
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6165- حتذير علماء ودعاة الكويت من اجلامية...................

الشيخ بشير بن حسن التونسي...........................  -7170

8171- الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق............................

الفنيسان................................... سعود  الشيخ   -9172

احلربي................................ ممدوح  الدكتور   -10172

11178 - حمود العمري ........................................

املبحث الثامن
أقوال أهل العلم فيمن سار على نهج اجلامية

في الطعن في العلماء والتصنيف والتبديع
203

الدائمة لإلفتاء.................................... اللجنة   -1207

الفقه اإلسامي في السودان...................... 2212- مجمع 

3215- العامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز..............

218)- الشيخ عبدالله بن قعود...................................

5222- الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد............................

6231- عبدالله بن جبرين........................................

السدالن................................... صالح  الشيخ   -7232

العمر....................................... ناصر  الشيخ   -8234

9236- الشيخ عبد العزيز الفوزان................................

10240-  الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله......................



575اجلامية في امليزان

11249- الشيخ أبو إسحاق احلويني..............................

12250- الشيخ مصطفى العدوي................................

الله املطلق.................................. 13252- الشيخ عبد 

253)1- الشيخ العامة عبد احملسن العباد.......................

15258- الشيخ عبدالرحمن السديس............................

16269- الشيخ عبدالله الغنيمان.................................

17270- الشيخ محمد الفراج....................................

18281- الشيخ متعب العصيمي.................................

19302 - الشيخ وليد السعيدان ..................................

املبحث التاسع
نَّة واجلماعة من العالم إذا أخطأ موقف أهل السُّ

307

نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ 
الكثير...................................... صوابه  في  العالِم 

309

316ضوابط املوقف الصحيح من زّلة العالم.......................

املبحث العاشر
أهم معالم وسمات اجلامية

331

1333- توسعهم في مفهوم البدعة................................

2335- الغلو والتوسع والتساهل في التبديع......................

3340- تبديع من لم يبّدع من بّدعوه..............................
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344)- تبديع كل من وقع في البدعة.............................

5349- تبديع كل من أثنى على من بّدعوه...........................

6353- تبديع كل من جالس من بّدعوه.............................

7354- تبديع كل من يقرأ أو يستشهد بكتب من بّدعوهم..........

8355- تبديع كل من يستمع ألشرطة من بّدعوهم................

9356- تبديع كل من انتسب جلمعية إحياء التراث السلفية........

نَّة احملمدّية...... 10360- تبديع كل من انتسب جلمعية أنصار السُّ

11364- تبديع كل من انتسب جلماعة اإلخوان املسلمني .........

12368- تبديع كل من انتسب جلماعة التبليغ ....................

13383- تبديع كل من انتسب حلزب أو جماعة أو جمعية........

نَّة«  نَّة بأهل السُّ )1- تبديع كل من يوزع رسالة: »رفقًا أهل السُّ
للشيخ عبد احملسن العباد.....................................

396

15397- تبديع من خالفهم في املسائل الفقهية....................

16399- تبديع كل من أخطأ في اجتهاده.........................

17404- تبديع القائلني بتوحيد احلاكمية..........................

18412- تبديع وجرح العلماء والدعاة با سبب.................

15)19- تبديع من خالفهم في منهجهم أو جرحهم...............

تبديع بعضهم لبعض...................................  -20416

21417- قولهم بعدم جواز الصاة خلف من بّدعوه................
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22423- قولهم بعدم جواز الصاة على من بّدعوه...................

23425- قولهم بعدم جواز بيع أشرطة وكتب من بّدعوه..........

24429- قولهم بعدم جواز الترّحم على من بّدعوه.................

25435- قولهم بعدم جواز اجلهاد مع من بّدعوه.....................

26435- قولهم بعدم جواز أخذ العلم من من بّدعوه................

27438- قولهم بعدم جواز السام على من بّدعوه..................

28439- قولهم بعدم جواز عيادة من بّدعوه .....................

29439- قولهم بعدم جواز تعزية من بّدعوه......................

30440 – قولهم بوجوب هجر املخالفني لهم.....................

5))31- قولهم إن أهل البدع أشّر من اليهود والنصارى..........

32- قولهم إن صاحب البدعة ال تقبل له صاة وال صيام وال 
صدقة........................................................

447

33449- قولهم بوجوب حرق كتب أهل البدع...................

الكفر باالعتقاد............................... 34450- حصرهم 

35470- امتحان الناس في دقائق العقيدة.........................

36473- قولهم إن العمل شرط كمال في اإلميان..................

37483- اعتبارهم اإلنكار العلني خروجًا على ولي األمر........

38488- اعتبارهم املظاهرات خروجًا على ولي األمر............

39489- عدم االحتساب إال بإذن ولى األمر......................
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40490- قولهم أن اإلنكار باليد ال يكون إال لإلمام...............

1496)- اعتبارهم وسائل الدعوة توقيفية........................

42498- اعتبارهم احلاكم الكافر املتغّلب ولي أمر.................

43499- وجوب السكوت عن انحراف احلكام...................

501))- الغلو في طاعة ولي األمر...............................

5504)- الغلو في الشيخ ربيع املدخلي...........................

46506- تقديس مشايخهم ورموزهم............................

47506- حتميل كام العلماء والدعاة ما ال يحتمل...............

48507- حمل كام العلماء والدعاة على أسوأ احملامل..........

49507- سوء الظن بالعلماء والدعاة.............................

العلماء والدعاة....................... 50508- استحالهم غيبة 

51509- تقّربهم إلى الله بأذية العلماء والدعاة....................

52510- اشتراطهم الكمال املطلق في العلماء والدعاة............

53510- تقدمي حرب الدعاة على الفرق الضالة..................

511)5- تصنيف العلماء والدعاة................................

55512- قياسهم سلفية الرجل بحب ربيع املدخلي...............

56513- اختراع قول »ليس على منهج السلف«..................

57513- اعتبارهم »منهج السلف« مصدرًا من مصادر التشريع...
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58513- ادعاؤهم أنهم على نهج ابن باز وابن عثيمني واأللباني..

)5951- احتكار السلفية فيهم....................................

60516- استخدام عبارات قاسية ضد مخالفيهم..................

باألشخاص............................. الناس  امتحان   -61518

62524- احلكم على الناس بناًء على قواعدهم...................

63524- الولع والهوس في تتبع األخطاء ونشرها................

64526- اخلوض في النيات......................................

اخللق............................................. سوء   -65527

66527- معاملة خصومهم بـ »الازم«............................

67529- إنزالهم اآليات النازلة في الكفار على املسلمني..........

68529- ال عمل لنصر اإلسام..................................

69530- عدم االهتمام بالعلم....................................

70530- القسوة على مخالفيهم..................................

بقضايا األمة............................ اهتمامهم  71531- عدم 

اخلصومة.................................. في  الفجور   -72531

لهم.............................. املخالفني  وشتم  سب   -73532

74532- التفريق بني العقيدة واملنهج.............................

75533- األخذ باملتشابه وترك احملكم............................
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76533- البعد عن اإلنصاف.....................................

واحلسد.......................................... احلقد   -77534

الكبار.............................. العلماء  اجلرأة على   -78534

العجب................................................  -79535

80535- قولهم: »من لم يكن معنا فهو ضدنا«....................

81536- عدم قبول التوبة........................................

82536- يجيزون ألنفسهم ما يحرمون على غيرهم...............

83536- إطاق عبارات ظاهرها الكفر..........................

84537- يختمون أسماءهم بفان السلفي أو األثري.............

85540- عدم ذكر حسنات املخالفني لهم.........................

86542- اتهام العلماء بجهل الواقع..............................

87542- وصف من رد عليهم بأنه عدو للسنة....................

88543- التعاون مع العلمانية ضد اجلماعات اإلسامية..........

))895- التخاذل والتخذيل عن نصرة املسلمني ..................

5)905- اإلرهاب الفكري.......................................

5)915- وصف كل من خالفهم بأنه من اإلخوان ................

املبحث احلادي عشر
رسالة إلى كل مسلم.........................................

547




