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لفضيلة الشيخ
ربيع بن هادي املدخلي
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النقد منهج شرعي

للشيخ  :ربيع بن هادي املدخلي
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد :
قال الشيخ ربيع بن هادي املدخلي حفظه اهلل :
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من ميزات هذه األمة ومن أعظم الواجبات وال يقوم الدين إال
هبما .
البيان  :بيان احلق للناس وعدم كتمانه أمر عظيم وفيه وعد عظيم باجلزاء ملن يبني ويبلغ
الناس العلم ويبلغ دين اهلل تبارك وتعاىل ووعيد عظيم على من يكتم دين اهلل عز وجل قال تعاىل
( :إِ َّن الَّ ِذين ي ْكتُمو َن ما أَنْزلْنَا ِمن الْب يِّ نَ ِ
َّاس ِِف الْكِتَ ِ
ات َوا ْْلَُدى ِم ْن بَ ْع ِد َما بَيَّ نَّاهُ لِلن ِ
ك
اب أُولَئِ َ
ََ ُ َ َ َ َ
يَ ْل َعنُ ُهم اللَّهُ َويَ ْل َعنُ ُهم َّ
الال ِعنُو َن) (البقرة . )951:هذا الشيء يعرتضه ويتعلق به أهل البدع
ُ
ُ
والضالل والصوفية قضية الغيبة  ،والغيبة ال شك أهنا حرام وأن أعراض املسلمني ودماءهم
وأمواْلم حمرمة وهكذا الرسول عليه الصالة والسالم خطب يوم عيد األضحى – كما يروي أبو
بكر رضي اهلل عنه – فقال  :أي يوم هذا ؟ قالوا  :اهلل ورسوله أعلم  ( .سكتنا  )..قال  :أليس
يوم األضحى ؟ قالوا  :بلى يا رسول اهلل  ،قال  :أي شهر هذا ؟ فقلنا  :اهلل ورسوله أعلم –
فسكتنا حىت ظننا أن سيسميه بغري امسه – فقال  :أليس الشهر احلرام ؟ فقلنا  :بلى يا رسول اهلل
 .فقال  :أي بلد هذا ؟  -فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه – فقال  :أليست البلدة ؟ (
يعين البلد احلرام املعروف املشهور ) فعرفوا أهنا البلد احلرام فقالوا  :بلى يا رسول اهلل  .قال :إن
حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا ِف شهركم هذا ِف بلدكم هذا
اهلل َّ
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واهلل سبحانه وتعاىل يقول ( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ض الظَّ ِّن إِ ْْثٌ
اجتَنبُوا َكثرياً م َن الظَّ ِّن إِ َّن بَ ْع َ
َ َ ْ
َ َ
ب أَح ُد ُكم أَ ْن يأْ ُكل َحلم أ ِ
ِ
َخ ِيه َمْيتاً فَ َك ِرْهتُ ُموهُ )
ب بَ ْع ُ
َوال ََتَ َّس ُسوا َوال يَ ْغتَ ْ
ض ُك ْم بَ ْعضاً أ َُُي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
(احلجرات :من اآلية ، )91فال شك أن حلوم املسلمني حمرمة والذي يأكل حلم أخيه كأمنا يأكل
امليتة ومن يطيق أكل امليتة املنتنة ؟! طبعاً النفوس ترفضها  ،ولكن ملصاحل ومقاصد إسالمية
وحلماية هذا الدين وللحفاظ عليه أباح اهلل تبارك وتعاىل أموراً قد تكون صورة منها غيبة ولكنها
ليست من الغيبة  ،فإنسان خيطئ وتنبه على خطئه هذا أمر واجب ال بد منه وهذا يسمى
بالنصيحة ويسمى بالبيان وهو أمر من األصول ِف اإلسالم ال بد من القيام هبا لكي ال يضيع
الدين ألنه ما أكثر أخطاء الناس وما أكثر ما يقع الناس ِف اخلطأ وما أكثر ما يقع الناس ِف
الضالل يقودهم اْلوى – والعياذ باهلل – حىت بعض الصاحلني يقوده هواه – أحياناً – يغلب
عليه اْلوى فيقع ِف اخلطأ والقول على اهلل بغري علم .
فمن ميزات هذه األمة اليت امتازت هبا على سائر األمم  ،ومن ميزات هذا الدين الذي
ميزه اهلل على سائر األديان  :أن اهلل تبارك وتعاىل تعهد حبفظه قال تعاىل( :إِنَّا ََْنن نََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر
ُ
َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن) (احلجر ، )1:فحفظه اهلل على أيدي هذه األمة اليت مدحها وقال فيها :
( ُكْنتم خي ر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوتُ ْؤِمنُو َن بِاللَّه) (آل
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُُ
ُ ْ ََْ
عمران :من اآلية ، )991فمن األمر باملعروف والنهي عن املنكر  :نقد األخطاء وبياهنا
وتوضيحها للناس وهذا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتثبيت الناس على دين اهلل ونفي
لتحريف اجلاهلني وانتحال املبطلني عن هذا الدين  ،فأعراض الناس حمرمة لكن هل هي حمرمة
ِ
ت دماؤكم وأموالكم وأعراضكم فالذي
مطلقاً ؟ يعين من ضل ومن أخطأ ومن زىن ومن قتل سل َم ْ
نقيم َّ
نرد
احلد على من يزين وال نقطع يد السارق وال ُّ
يأخذ هبذا يقول  :ال نَقتُ ُل من يَقتُل وال ُ
حرم دماءكم وأموالكم  ،وهذا من سوء الفهم
على مبتدع وال نرد على خمطئ ذلك ألن اهلل ّ
واالَنراف ِف دين اهلل تبارك وتعاىل الذي يعرض دين اهلل للضياع .
الصوفية كانوا يعرتضون على أئمة احلديث ملاذا تقولون  :فالن سيئ احلفظ وفالن كذاب
أنتم تغتابون الناس ؟! فقال ْلم أهل احلديث  :هذه ليست غيبة هذه نصيحة هذا بيان للناس
وليس من الغيبة ِف شئ .
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وْلذا وجدنا الرسول عليه الصالة والسالم أتقى الناس وأخشاهم هلل تبارك وتعاىل وِف
نفس الوقت هو أنصح الناس وهو أخوفهم من اهلل عز وجل ال يتكلم ِف أحد عليه الصالة
والسالم وال يغتاب وال يطعن ِف أحد عليه الصالة والسالم ولكن إذا جاء دور البيان والنصيحة
يبني .
فال بد من فقه ِف هذا الدين وال بد من التمييز بني الغيبة احملرمة وبني النميمة – والعياذ
باهلل – وبني النصيحة والبيان الذي كلّف اهلل به هذه األمة وجعل من هذه النصيحة ومن هذا
ِّق فيه وعد اهلل تبارك وتعاىل حبفظ هذا الدين ( :إِنَّا ََْن ُن نََّزلْنَا
النقد سياجاً ُيفظ هذا الدين ُ
وُيق ُ
ِّ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن) (احلجر ، )1:فاهلل سبحانه وتعاىل هيأ الفقهاء الستنباا القواعد ْلذا
الدين تربط االستنباا من أخذ األحكام من النصوص  ،ووضعوا أصول الفقه هذه القواعد اليت
نعرف هبا الناسخ من املنسوخ ونعرف هبا املطلق من املقيد ونعرف سائر هذه األصول اليت يربط
لنا االستنباا والتفقه ِف دين اهلل تبارك وتعاىل ومبعرفة الناسخ من املنسوخ وهو أبواب كثرية ،
وفيها أدلة كثرية دلت على الناسخ واملنسوخ وفيها نصوص مطلقة جاءت نصوص تقيدها وفيه
نصوص عامة جاءت نصوص أخرى ختصصها فوضع هذا العلم اإلمام الشافعي وتاله أئمة
اإلسالم  -رمحهم اهلل – وما أحد أنكر هذا العلم وهلل احلمد ألنه من ضرورات هذا الدين
ومأخوذ من لغة العرب ومن القرآن والسنة نفسها  ،فأصول الفقه قائمة على الكتاب والسنة
وعلى اللغة.
كذلك من األمور اليت حفظ اهلل هبا هذا الدين  :ما وضع أئمة الدين من قواعد ملعرفة
ِ
ت فعالً
الصحيح من السقيم ومعرفة اجملروحني من الرواة من املزَك ْني واملعدَّلني  ،وهذه قواعد طُبِّ َق ْ
مثل قوْلم  :فال ٌن ثقة  ،فال ٌن كذاب  ،فال ٌن سيئ احلفظ  ،فالن كذا كذا  ،فصنَّفوا الناس وكتبوا
الرواة وطبقوا عليهم هذه القواعد  ،فنقبل حديث الثقات العدول الضابطني  ،إىل آخر الشروا
اليت قالوها ِف معرفة الصحيح  :رواية عدل تام الضبط ومتصل السند غري معلّل وال شاذ  ،وهذه
قاعدة عظيمة خرج هبا الكذابون واملبتدعون الضالون – وإن كان هناك يوجد مبتدعون تقبل
روايتهم عند احلاجة – وخرج هبا فاحش الغلط وسيئ احلفظ واملراسيل واملنقطعات  ،وما شاكل
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ذلك مما بينه علماء هذا الفن ِف معرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما من األحاديث ومن
الرواة .
هذه القواعد جعلت العلماء يتتبعون الرواة فألفوا مؤلفات تضمنت عشرات اآلالف من
الرواة  ،هذا ثقة عدل ضابط كذا  ،وهذا َّ
وضاع  ،وهذا صدوق سيئ احلفظ  ،وهذا متهم
اب َّ
كذ ٌ
قلت عنه  :إنه مدلِّس يعين
بالكذب  ،وهذا كثري اإلرسال  ،وهذا مدلِّس  ،وهذا وهذا  ،فهل إذا ُ
أكون قد اغتبته ؟! ملا يقول الثوري اإلمام  :فالن مدلِّس تكون هذه ِغيبة ؟!  ،عند الصوفية
الضالني املبتدعني اجلهلة هذه ِغيبة  ،لكن هذا عند علماء اإلسالم نصيحة وهذا بيان ال بد منه
للناس ألنه هبذه النصيحة وهبذا البيان َنفظ دين اهلل تبارك وتعاىل.
مالك وأمحد وسفيان الثوري واألعمش واألوزاعي وقبلهم ُيي بن معني وُيي بن سعيد
القطان وعبد الرمحن بن مهدي وعلي بن املديين والبخاري ومسلم إىل آخره  ،هؤالء – رمحهم
اهلل مجيعاً  -جرحوا وعدَّلوا وتكلموا وألفوا ِف الضعفاء واملرتوكني  ،فالن مرتوك  ،فالن وضاع ،
فالن صادق  ،فالن ثقة  ،فالن إمام  ،فالن إمام حافظ  ..وهكذا لبيان احلق  ،حىت تكلموا ِف
أبناء الصحابة وتكلموا ِف ناس من قريش ومن أبناء املهاجرين ومن أبناء األنصار ومن العُ َمريني
العلَ ِويِّني من بيت الرسول عليه الصالة والسالم ومن بيت الصدِّيق ومن بيت
ومن البَ ْكريني ومن َ
الفاروق تكلموا ِف أبنائهم وبينوا معاصرين أليب حنيفة وقبله وبعده حىت بعضهم يبني حىت عن
أبيه مثل ما قال ابن املديين  :هذا دين اهلل أيب ضعيف  ،ومثل أبناء أيب شيبة  :حممد بن عبد اهلل
وأخوه عثمان وجدهم أبو شيبة هذا ضعيف  ،ما قال  :هذا جدي ال أتكلم فيه  .هم أئمة
جبال حفاظ مصنفني فأبو بكر بن أيب شيبة مؤلف املصنف واملسند وله مؤلفات ويكفيه
املصنف  ،فهل غضب ملا قيل عن جده  :إنه ضعيف  ،وراح يكافح وينافح عنه ؟! ال  .حىت لو
غضب فلن يعبأ به الناس سيسمعوا له ؟! سيسقط.
فلو عارض وقال  :ملاذا تتكلمون ِف جدي ؟ جده كان قاضياً وكبرياً وشخصية عظيمة لكن كان
ضعيفاً ِف احلديث فأسقطوه حىت إن أوالده أسقطوه وشهدوا عليه بأنه ضعيف .
علي بن املديين سألوه عن أبيه فقال  :اسألوا غريي  .فقالوا  :نسألك أنت  .فسكت
قليالً ْث قال  :أيب ضعيف  .هل هذه غيبة ؟! هل هذا عاق ألبيه تكلّم فيه ؟! يعترب عقوقاً عند
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الصوفية  ،وعند اجلهلة اآلن الذين ال يقبلون النقد يعترب هذا عقوقاً  ،كيف تكلم ِف أبيه ؟ لكن
هل أبوه أكرب من اإلسالم دين اهلل ؟! هذا دين اهلل تبارك وتعاىل ْ .لذا ورد ِف القرآن هذا النقد
وهذا البيان .
يقولون  :اآلن يوجد كفار وشيوعيون وعلمانيون وأخطار حمدقة باألمة وَنن نتكلم بعضنا
ِف بعض فلنرتك هذا الكالم  ،طيب أنت تدعو إىل الضالل وتدعو إىل البدع وحترف دين اهلل
كيف نسكت عن هذا ؟ أنت تتكلم بالكفار وما فعلت شيئاً أبداً وال رددت شيئاً .
الصحابة الذين هامجوا قريشاً ِف املعركة اليت غريت جمرى التاريخ اإلسالمي أعظم معركة
فاصلة ِف اإلسالم معركة بدر ماذا نزل ِف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟
هم قلة ثالمثائة وبضع عشر والدنيا كلها حتيط هبم حبار من الكفر فيحيط هبم الكفار من العرب
والفرس والرومان واْلند وهم عدد قليل واهلل أنزل عليهم سياطاً من النقد  ،اختلفوا ِف األنفال
ول فَاتَّ ُقوا اللَّه وأ ِ
ك ع ِن ْاألَنْ َف ِال قُ ِل ْاألَنْ َف ُ ِ ِ
الرس ِ
ات بَْينِ ُك ْم
فأنزل اهلل ( :يَ ْسأَلونَ َ َ
َصل ُحوا َذ َ
ََ ْ
ال للَّه َو َّ ُ
ِِ
ِ
ني) (ألنفال ، )9:هذا الذي يقول  :أنا قاتلت  ،وهذا الذي
َوأَطيعُوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
شيئ قل األنفال هلل والرسول ،
يقول أنا كذا  ،وهذا يقول  :أنا أوىل وأنا أوىل قال ْلم ليس لكم ٌ
وقبلها وهم ذاهبون الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال ْلم ملا خرجوا  :أنه جاءت عري لقريش
فاخرجوا لعل اهلل أن ِّ
ينفلَنا إياها  ،فخرجوا ْلذا الغرض ما خرجوا للقتال ْ ،ث مسع الرسول بإقبال
قريش حلماية العري فماذا يصنع ؟ والرسول مل يكن يعلم الغيب بأن قريشاً ستخرج وحتمي وتقاتل
عن هذه العري فجاءت قريش بقضها وقضيضها للقتال  ،فجاءوا للقتال وليس فقط ليخلصوا
العري  ،فأرسل ْلم أبو سفيان أنه ساحل بالعري فنجا  ،أرسل ْلم أي إىل أيب جهل وكبار قريش
قال ْلم  :إن العري قد جنت فارجعوا  ،قال عقالء قريش  :عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة
واألخنس بن شريق وغريهم من عقالء قريش قالوا  :نرجع  ،قال أبو جهل  :أبداً لن نرجع حىت
نقتلهم ِف بدر ونعزف وتغين علينا النساء ونشرب اخلمر حىت يسمع بنا العرب ماذا فعلنا فما زال
ينفخ فيهم حىت عزموا على القتال فماذا يصنع الرسول ؟ يستشريهم فكان بعضهم جيادله ِف
ِ
احل ِّق ب ع َد ما تَب َّني َكأََّمنَا يساقُو َن إِ َىل الْمو ِ
ت َوُه ْم يَْنظُُرو َن) (ألنفال، )6:
القتال ُ ( ،جيَادلُونَ َ
ك ِِف َْ َ ْ َ َ َ
َْ
َُ
انظر هذه ضربة على الصحابة فناس يقولون  :ما عندنا عدة للقتال وما أعددنا للقتال وما جئنا
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مصمم على القتال  ،واستشار أبا بكر وعمر
للقتال إىل آخره والرسول عليه الصالة والسالم َّ
فقالوا  :نقاتل  ،قال املقداد  :واهلل يا رسول اهلل لو أردت بنا برك الغماد لقاتلنا واهلل لو خضت
بنا هذا البحر خلضناه معك  ،ارتفعت معنويات بعض الصحابة بعد ذلك بعد اجلدال واألخذ
والرد .
املهم هذا نقد ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ممكن كان القرآن يسكت  ،قد
يقول بعض الناس ما ذا ُيصل لو سكت ؟ لكن هذه تربية عظيمة كان ْلا آثار كبرية ِف حياة
يوري بالغزوات فيخرج
الصحابة رضي اهلل عنهم  ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كثرياً ما ِّ
هبم وهم ال يعلمون هل يريد القتال أم ال ؟ ْث يقول  :هذا العدو فيهجمون ويقاتلون ما ُيصل
نزاع وال جدال وال شئ .
ِف قضية األسرى بعد ما نصر اهلل رسوله وأظهره على أعدائه قتلوا من قريش سبعني وأسروا
سبعني وأخذوا األسرى وهم متجهون إىل املدينة فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :ما رأيكم
ِف هؤالء األسرى ؟ وقال  ( :واهلل لو كان املطعم بن عدى حياً وسألين هؤالء النتىن ألعطيتهم
إياه ) ، 9ما رأيك يا أبا بكر ؟ ما رأيك يا عمر ؟ قال أبو بكر وبعض الناس  :يا رسول اهلل هم
قومنا وعشريتنا نأخذ منهم املال نتقوى به ونستعني به لعل اهلل أن يهديهم ِف يوم من األيام إىل
اإلسالم  ،وقال عمر  :يا رسول اهلل هؤالء صناديد قريش وما أرى ما رأى أبو بكر – رضي اهلل
عنه – أرى أن متكننا من قتلهم ومن استئصال شأفتهم فإن هؤالء صناديد قريش إذا قتلناهم ال
تقوم للكفر قائمة  ،فهوي رسول اهلل رأي أيب بكر ومال إىل رأيه وأخذ الفداء  ،جاء ِف اليوم
الثاين عمر وإذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر يبكيان فقال عمر  :ما يبكيكما ؟ إن
رأيت بكاء بكيت وإال تباكيت  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :أبكي للذي عرض
علي عذاهبم دون هذه الشجرة ) ( احلديث ِف صحيح مسلم )
على قومك واهلل لقد عُرض َّ
1وأنزل اهلل تبارك وتعاىل (:ما َكا َن لِنَِِب أَ ْن ي ُكو َن لَه أَسرى ح َّىت ي ثْ ِ
ِ
ِ
ِ
ض
ر
ع
ن
و
يد
ر
ت
ض
َر
األ
ِف
ن
خ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
ْ
ٍّ َ
َ
ُ َْ َ ُ َ
 9احلديث أخرجه  :البخاري يف فرض اخلمس ( 1 )2921ويف املغازي ( 1 )0430وأمحد يف أول مسند ااملدنني من حديث جبري بن مطعم
(. ) 36104
 3احلديث أخرجه  :مسلم يف اجلهاد والسري ( )9642باب  :اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر  1والرتمذي يف االتفسري ( 1 ) 2499وأبو داود يف
اجلهاد ( 1 )3414وأمحد يف مسند العشرة (. )3491339
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ِ
يد ْاآل ِخرةَ واللَّه ع ِزيز ح ِكيم)(األنفال( )66:لَوال كِتَ ِ ِ
يما
ٌ
ْ
اب م َن اللَّه َسبَ َق لَ َم َّس ُك ْم ف َ
الدُّنْيَا َواللَّهُ يُِر ُ َ َ ُ َ ٌ َ ٌ
ِ
يم) (ألنفال ، )66:هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول اهلل وأصحابه  ،ألن رسول
َخ ْذ ُُْت َع َذ ٌ
أَ
اب َعظ ٌ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر رضي اهلل عنه رأوا الفداء وعمر رأى غري ذلك وجاء الصواب
ملن ؟ لعمر رضي اهلل عنه .
وآيات كثرية ِف هذا النقد  ،نقد الكفار نقد اليهود نقد النصارى نقد املشركني نقد
الصحابة نقد املنافقني  ،آيات كثرية كلها ِف البيان والنقد والتوضيح  ،وِف السنة شئ كثري كذلك
.
فمثالً من القرآن  :قوله تعاىل ( :ع َفا اللَّه عْنك ِمل أ َِذنْت َْلم ح َّىت ي تب َّني لَك الَّ ِ
ص َدقُوا
ين
ذ
َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َََ َ َ َ َ
ِ
ني) (التوبة )34:اجتهاد من النِب عليه الصالة والسالم  ،جاء املنافقون يعتذرون ،
َوتَ ْعلَ َم الْ َكاذبِ َ
فيقولون :يا رسول اهلل أنا عندي كذا وأنا عندي كذا وهذا يقول  :أنا مريض والرسول يعذرهم ،
واألعذار هذه كلها أكاذيب فأنزل اهلل هذه اآلية ( :عفا اهلل عنك) اآلية  ،يعين هذا درس لرسول
استَ ْغ ِفْر َْلُ ْم أ َْو ال تَ ْستَ ْغ ِفْر َْلُ ْم إِ ْن تَ ْستَ ْغ ِفْر َْلُ ْم
اهلل ولألمة إىل األبد ْ .ث أنزل اهلل ِف املنافقني ْ ( :
ِ
ني َمَّرًة فَلَ ْن يَ ْغ ِفَر اللَّهُ َْلُ ْم )(التوبة :من اآلية. )61
َسْبع َ
ملا مات عبد اهلل بن أُيب جاء ابنه عبد اهلل قال  :يا رسول اهلل أيب توِف وأريد أن تكفنه
بثوبك فوافق النِب صلى اهلل عليه وسلم  ،فأخرجوه وأخذ ثوبه وكفنه به وأجلسه على ركبتيه
وكفنوه وحنطوه وأنزله ِف القرب ودفنه  ،وملا قام يصلي عليه قال عمر  :يا رسول اهلل أتصلي عليه
– ومسك ثوبه  -وقد قال يوم كذا كذا وكذا وفعل يوم كذا كذا وكذا ؟ قال  :إن اهلل خريين
ِ
ِ
فقال ِ ( :
ِ
ني َمَّرةً فَلَ ْن يَ ْغ ِفَر اللَّهُ َْلُ ْم
استَ ْغفْر َْلُ ْم أ َْو ال تَ ْستَ ْغفْر َْلُ ْم إِ ْن تَ ْستَ ْغفْر َْلُ ْم َسْبع َ
ْ
ِ
ك)(التوبة :من اآلية ، )61واهلل لو علمت أين أستغفر ْلم أكثر من سبعني مرة ويغفر اهلل ْلم
َذل َ
9
َح ٍد
أ
ى
ل
ع
ل
ص
ت
ال
و
(
:
اهلل
فأنزل
التخيري
فهم
السالم
و
الصالة
عليه
فالرسول
،
الستغفرت ْلم )
َ
َ ُ َ ِّ َ َ
ِمْن هم مات أَبداً وال تَ ُقم علَى قَ ِربهِ)(التوبة :من اآلية ، )63وقال سبحانه ( :ما َكا َن لِلنِ َّ ِ
ين
ُْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ِّ
َ
َِّب َوالذ َ
ِ ِ ِ
ني َولَْو َكانُوا أ ِ
ُوِل قُ ْرَب)(التوبة :من اآلية )994كل هذا فيه توجيه ولو
َآمنُوا أَ ْن يَ ْستَ ْغفُروا ل ْل ُم ْش ِرك َ
 9احلديث أخرجه  :البخاري يف التفسري ( 1 )0464ومسلم يف فضائل الصحابة ( 1)3044ويف صفات املنافقني ( 1 )3660والرتمذي يف التفسري
( )2419والنسائي يف اجلنائز ( 1 )9144والنسائي يف اجلنائز ( 1 )9132وابن ماجه يف اجلنائز ( 1 )9132وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة
(. )0444
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للرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،يعين تصرفات الرسول ما يقرها إذا ما وافقت ما عند اهلل ،
كاجتهاد حصل فيه خطأ يأيت – واهلل – التوجيه والعتاب والتصحيح  ،ما يقال  :فيه إيذاء
لشخص حممد عليه الصالة والسالم  ،أو قال  :أنا رسول اهلل ال يُعرتض علي  ،لو كان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكتم شيئاً لكتم هذه األشياء  ،كما قالت عائشة رضي اهلل عنها  :لو
كان حممداً كامتاً شيئاً لكتم هذه اآلية ( :وإِ ْذ تَ ُق ُ ِ ِ
ِ
ك
ت َعلَْي ِه أ َْم ِس ْ
ول للَّذي أَنْ َع َم اللَّهُ َعلَْيه َوأَنْ َع ْم َ
َ
ك وات َِّق اللَّه وُختْ ِفي ِِف نَ ْف ِس َ َّ ِ ِ
َح ُّق أَ ْن
َعلَْي َ
َّاس َواللَّهُ أ َ
ََ
ك َزْو َج َ َ
ك َما اللهُ ُمْبديه َوَختْ َشى الن َ
َختْ َشاهُ)(األحزاب :من اآليةِ )46ف قضية زينب ، 9انظر هذا النقد لرسول اهلل الكرمي عليه الصالة
والسالم .
وكان الصحابة ينتقد بعضهم بعضاً ويرد بعضهم على بعض حىت املرأة تنقد  ،فعائشة
رضي اهلل عنها كانت تنتقد وتصحح وتصحح وألفوا كتاباً ِف تصحيحها للصحابة ونقدها ْلم
تعرفونه الذي ألفه الزركشي  ،وكان عمر يُنتقد  ،ينتقده عمران بن حصني وعلي بن أيب طالب
وغريه وغريه  ،وعمر كان يَنتقد  ،وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال اإلمام مالك رمحه اهلل .
وجاء مالك ينتقد شيوخه وينتقد العلماء وجيرح ويصحح ويضعف  ،وجاء األئمة وتوالوا
على هذا وألفوا ِف هذا املؤلفات الكثرية الغزيرة .
والنقد يكون لتنقية الناس قد يكون نقداً ْلم وقد يكون بياناً ألخطائهم أو لضالْلم ،
فهذه األمور جاء هبا اإلسالم فحرم األموال والدماء واألعراض – كما قلنا – لكن الدم يباح إذا
كان قاتالً للنفس والثيب الزاين والتارك لدينه املفارق للجماعة  ،فهذه األشياء تبيح دمه .
فلذلك الذي خيطئ ويضل يهدر عرضه  ،فيبني ذلك لكن بشرا أن يكون البيان نصيحة
هلل  ،وأن يكون الناصح قصده بيان احلق وحتذير األمة من الوقوع ِف اخلطأ ومن الوقوع ِف
الضالل  .فهذه الشروا ال بد منها .
 9احلديث أخرجه  :البخاري يف بدء اخللق ( 1 )2320ومسلم يف اإلميان ( 1 )966والرتمذي يف التفسري ( 1 )2449وأمحد يف باقي مسند
األنصار(. )32646131194131642
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ْث قلنا  :إن القرآن فيه نقد كثري للرسول صلى اهلل عليه وسلم وللصحابة ولغريهم من
مشركني وكفار ومنافقني وغريهم فنقد كثري ِف القرآن من هذا املنطلق من األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ومن باب بيان اخلطأ وإظهار احلق .
وقلنا  :إن علماء اإلسالم عرفوا هذا ووضعوا قواعد ِف األصول وقواعد للحديث للحفاظ
على الكتاب الذي تعهد اهلل حبفظه ( :إِنَّا ََْنن نََّزلْنَا ِّ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن) (احلجر ، )1:فاهلل
ُ
سبحانه وتعاىل هيأ هذه األمة كلها حلفظ هذا الدين  ،فهذا يؤلف ِف اللغة خلدمة هذا القرآن
،هذا يؤلف ِف املعاين والبيان  ،وهذا يؤلف ِف أصول الفقه  ،وهذا يؤلف ِف الفقه  ،وهذا يؤلف
ِف الرجال  ،وهذا يؤلف ِف الناسخ واملنسوخ  ،كل هذه من الوسائل ومن األسباب اليت حفظ
اهلل هبا هذا الدين .
والذي له صلة بكالمنا هذا النقد  ،فكم ألفت ِف نقد الرجال عند أهل احلديث  ،وكم
رد اللغويون
رد األصوليون بعضهم على بعض  ،وكم َّ
رد الفقهاء بعضهم على بعض  ،وكم َّ
َّ
بعضهم على بعض  ،كل هذا خلدمة اإلسالم ولبيان احلق  ،وهبذه اجلهود كلها وهبذه األعمال
املخلصة – إن شاء اهلل – وقد يكون هناك من ليس مبخلص لكن الغالب على علماء األمة –
إن شاء اهلل – اإلخالص والصدق والنصح  ،فهذه اجلهود كلها ليحقق اهلل تبارك وتعاىل فيها
وعده حبفظ هذا الدين الذي متيزت به هذه األمة على سائر األمم ألهنا خري أمة أخرجت للناس
تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر .
وقلنا لكم  :إن عملية النقد هذه قاعدة عادلة لكل الناس ولو كانوا من بيت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أو من بيت الصديق أومن بيت الفاروق أومن بيوتات املهاجرين واألنصار
ما جاملوا أحداً حىت إن الرجل لينقد أخاه وينقد أباه وينقد ابنه كل ذلك نصحاً هلل تبارك وتعاىل
وبياناً للحق وحتذيراً من األخطاء واالَنرافات  ،كل ذلك يصب ِف حبر احلفاظ على دين اهلل
تبارك وتعاىل.
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وميزة هذه األمة من بدايتها إىل أن تقوم الساعة  ( :ال تزال طائفة من أميت على احلق
ظاهرين ال يضرهم من خذْلم وال من خالفهم ) 9على احلق ولكنهم يصارعون الباطل ويبينون
أخطاء الناس ويبينون ضالل الناس وُيذرون من البدع وُيذرون من أهل الضالل  ،هذه الطائفة
أعظم جهادها وأعظم ما قامت به ِف خدمة هذا الدين  :نقد أهل البدع وكشف عوارهم وبيان
ما عندهم من ضالل ومن بدع من عهد الصحابة إىل يومك هذا .
ابن عمر رضي اهلل عنه ملا بلغه أن أناساً ِف العراق َّ
يتقفرون العلم – يعين  :يطلبون العلم
يبحثون جبد عنه – لكنهم قالوا  ( :ال قدر  ،وإن األمر أُنُف )  ،ماذا قال ابن عمر ؟ هل
لعل وفالن وفالن ال أتكلم فيهم ؟! بل قال  ( :أبلغوهم أين منهم براء
لعل و َّ
سكت ؟ أو قال َّ :
وأهنم مين برآء واهلل لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما نفعه ذلك حىت يؤمن بالقدر ). 1
تربأ منهم ألهنم جاءوا ببدعة عظيمة ِف دين اهلل عز وجل ختالف القرآن والسنة  ،والقرآن والسنة
كالمها حجة واملسلم يأخذ من القرآن احلجة لدمغ الباطل أو يأخذ من السنة الذي يتيسر
ويتبادر إىل ذهنه يقوله فتبادر إىل ذهنه حديث جربيل عليه الصالة والسالم حينما جاء النِب
صلى اهلل عليه وسلم وسأله عن اإلسالم ْث عن اإلميان ْث عن اإلحسان  ،وفيه قال  :اإلميان أن
وبني أن
تؤمن باهلل مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره  .فساق احلديث كله َّ
القدر خريه وشره من اإلميان  ،ركن من أركان اإلميان فمن ك ّذب بالقدر فقد هدم ركناً من أركان
اإلميان فإذا اهندم الركن هذا اهندم اإلميان كله ْ ،لذا تربأ منهم ابن عمر رضي اهلل عنهما .
جرا إىل يومك هذا دائماً ِف بيان
وهلم َّ
وجاء األئمة بعده من التابعني ومن أتباع التابعني َّ
ضل ِف تفسري آية قالوا :
 ،والفقهاء واملفسرون كلُّهم يبيِّنون  ،لو أحد أخطأ قالوا  :أخطأ  ،أو َّ
الزخمشري ِف تفسريه  ،تكلموا عليه وانتقدوه وبعضهم
ضل  ،ابتدع  ،كم من شخص ناقش
َّ
وحرقوه ألن فيه بدعاً خفية  ،اإلحياء للغزاِل كم تكلم عليه من العلماء  ،مجع فيه
أخذوا كتابه َّ
فقهاً وحديثاً وتفسرياً وتصوفاً إىل آخره  ،وأدخل فيه الفلسفة وأدخل فيه وحدة الوجود وأدخل
9

احلديث أخرجه  :مسلم يف األمارة ( 1 )9134وأبو داود يف الفنت واملالحم ( 1 )0313والرتمذي يف الفنت ( 1 )3331وابن ماجه يف املقدمة
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احلديث أخرجه  :مسلم يف اإلميان ( 1 )9وأبو داود يف السنة( 1 )0411والرتمذي يف اإلميان ( 1 )3494والنسائي يف اإلميان وشرائعه ()0114

وغريهم .
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فيه الضالالت والبدع  ،وبعضهم أحرق هذا الكتاب  ،وبعضهم انتقده  ،وبعضهم َّ
كفر الغزاِل
إىل آخره  ،مل يقل أحد ملاذا تنتقدون الغزاِل أو تنتقدون الرازي أو تنتقدون الزخمشري أو تنتقدون
فالناً .
والبخاري ومسلم قبل هذا جاء الدارقطين وانتقد أحاديث منه  ،وأبو علي اجلياين
وغريهم من األئمة انتقدوا ما ِف الصحيحني وبينوا ما فيها من علل وقد يكون الغالب الصواب
ثارت معارك  ،ملاذا ؟ ألهنم ُيرتمون عقول الناس وُيرتمون احلق وُيسنون
مع الشيخني لكن ما ْ
الظن بالناس ِف نفس الوقت  ،وليس كل من انتقد إنساناً أساءوا به الظن وقالوا  :قصده حسد
وبغض إىل آخره – كما جيري اآلن – ما قالوا  :اآلن هم على ثغرات يردون على اليهود ويردون
على النصارى ويردون على الفالسفة إىل آخره حىت يردون على الروافض  ،املعتزلة كانوا يردون
على الروافض  ،ويردون على اخلوارج ويردون على كذا وكذا  ،لكن أخطاءهم ما يرتكوهنا وألجل
أنك ترد على اليهود والنصارى َنسب أخطاءك على اهلل ونقول هي من الدين فتضل هبا األمة
نضمها إىل الدين  ،يعين عندنا
كل أخطائِه ُّ
؟! أو نقول  :ما دام أن فالناً يواجه اليهود والنصارى ُّ
وننسبُها لدين اهلل جائزة ْلم !!!
ِف الدين مسألة نزيد عليها عشرين مسألة من أخطاء الروافض ُ
يعين هكذا يكون ؟!
هكذا يكون النصح للمسلمني ؟! وهكذا يكون البيان ؟! فلو واجههم بالسيوف وزحف عليهم
باجليوش وفعل ما فعل ْث أخطأ على دين اهلل وضل فيه نقول  :هذا ليس من الدين  ،هذا ضالل
وبدع ال ميكن أن ُيسب على دين اهلل .
كيف رسول اهلل وأصحابه ِف بدر ما أقرهم اهلل على اخلطأ  ،فهل َنن نرتك هؤالء ولو
حبجة أهنم يواجهون الشيوعيني
ُيرفُون دين اهلل ويُزلْزلون َ
أصول اإلسالم َّ
قاتلوا أو تركوا ال نرتكهم ِّ
دعهم يواجهوهنم نسأل اهلل أن يكتب ْلم أجرهم إن شاء اهلل لكن أخطاءهم ما نرتكها حتسب
على دين اهلل عز وجل وال جيوز أن تعتربها حتسب على اهلل ونعتربها وحي نزل من السماء ال
ينتقد وال يعرتض عليه نعم أولئك املعتزلة ما يغضبون وأهل السنة ما يغضبون وقد يكون املعتزِل
أحياناً يصيب إذا انتقد واحداً من أهل السنة وغالباً يكون الصواب مع أهل السنة لكن حركة
دائبة من ذاك الوقت إىل ٍ
غد إىل يوم القيامة كل يؤخذ من قوله ويرد وليس كل يؤخذ قوله أو كل
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يرد قوله ؟ ال  ،الشافعي وأمحد ومالك يؤخذ من أقواْلم ويرد  ،وكذلك الثوري واألوزاعي يؤخذ
من أقواْلم ويرد ألهنم ليسوا مبعصومني  ،يقول ابن تيمية  :العصمة لألنبياء أما الصديقون
والشهداء والصاحلون واألئمة كلهم ال بد أن خيطئوا .
الشافعي يقول  :انظروا كتِب هذه ال تظنوا أن كلها حق ال بد أن يكون فيها شئ خالف
كتاب اهلل عز وجل وسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،والذي خالف فيها أحدمها فخذوا
واضربوا به عرض احلائط .
كل ما فيها صواب ال بد – وأؤكد لكم
وكتِب هذه خذوها واقرأوها وأنا ال أقول لكم إن َّ
أن فيها أخطاء – قال أحدهم مرة  :فالن يريد أن يناقشك ؟ قلت  :فليسرع قبل أن أموت يبني
وترج ْوا سلمان وسفر كلهم جيمعوا كتِب ويناقشوها ويبينون احلق
أخطائي  ،وأنا أرجوكم اذهبوا َّ
فيها حىت أتوب منها قبل مويت  ،ما نغضب من النقد أبداً واهلل نفرح  ،وأنا أمحِّ ُل كالً منكم
املسؤولية يذهب إليهم ليأخذوا كتِب ويناقشوها والذي يطلع خبطأ أقول له  :جزاك اهلل خرياً
وأرسل ْلم جوائز وإذا عجزت أدعو ْلم  ،واهلل ما خناف من النقد ألننا لسنا معصومني وأستغفر
اهلل العظيم  ،من َنن حىت نقول  :لسنا مبعصومني هذا يقال للصحابة واألئمة الكبار أما َنن -
والعياذ باهلل – فالزلل واألخطاء الكبرية متوقعة منا
فأنا أرجو أن يأخذوا كتِب هذه وينتقدوهنا ِف الصفحة الفالنية قلت كذا وهو غلط
واستداللك غلط من الوجه الفالين والوجه الفالين واحلديث الفالين أخطأت ِف االستدالل به
واحلديث نقلته غلط هيا يا أخي تفضل ملاذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب واْلوى واجلهل
واْلمجية والفوضى ملاذا تدمرون عقول الشباب هبذه العصبية العمياء ؟! هل ِف يوم من األيام
تعصب أناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب ؟ هذا التعصب ال نعرفه إال من الروافض ،
يعين يرفع الرجل إىل درجة األنبياء عليهم الصالة والسالم ما ينتقد  ،أنا أمسع من بعض الناس أنه
يقول َ :نن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد  ،لكن واهلل إنه ميوت من النقد والناس ميوتون وراءه ملاذا
تنتقده ؟ ْلذا رأينا كل ما وجهناه من نقد إىل أخطائهم ال يرتاجعون عنها أبداً ال هم وال أتباعهم
 ،يعين كأن ديننا غري دينهم كأن عندنا دين غري الدين الذي عرفوه  ،يا أخي أليس تقولون  :إن
منهجكم سلفي وأنكم تدعون إىل الكتاب والسنة ما معىن الدعوة إىل الكتاب والسنة أن ننقد
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أخطاء الناس كلهم وليس معناها أن جنمع أخطاءك ونقول الكتاب والسنة  ،أخطاءك أنت
وفالن وفالن من الشباب الذين ما نضجوا وال عرفوا العلم ْلذا َتد األشرطة مليئة باألخطاء
والكتب مليئة باألخطاء  ،فكر سيد قطب والبنا واملودودي كلها مسيطرة على كتاباهتم وهي
ضالالت وبدع ألهنم كثرياً ما ينطلقون إال من مشرب هؤالء  ،وال بد أن يكون هناك أخطاء
كبرية جسيمة فإذا كانوا صادقني وقعوا ِف هذه األخطاء من حيث ال يدرون ويظنون أن
املودودي والبنا على حق ْث تبني ْلم أن هؤالء مبتدعة أهل ضالل  ،تبني ْلم بالنقد منا أو من
غرينا أن هؤالء أهل ضالل أهل هوى فال جيوز االعتماد على كتبهم وال على فكرهم وال على
مناهجهم أبداً ألن ما عندهم علم أهل ضالل وبدع  ،فأنت يا أخي نشأت ِف بالد التوحيد
وبالد السنة وبالد ميزها اهلل تبارك وتعاىل وارتفعت فيها راية التوحيد والسنة ومنار اإلسالم فيها
واضح ٍ
عال وأمات اهلل فيها البدع وأذل أهلها وأرغم أنوفهم ِف الرتاب فهذه نعمة من اهلل جيب
أن تشكرها وأن تعكف على هذا املنهج وعلى هذا الرتاث العظيم وتنهل منه وتقدم لألمة من
هذا وِف نفس الوقت أيضاً هذا املنهج منهج حق لكن األئمة والعلماء الذين كتبوا ومنهجهم
صحيح قد يكون ْلم أخطاء  ،فابن تيمية لو كان عنده خطأ واهلل ال نقبله ابن تيمية وابن القيم
وابن عبد الوهاب وابن باز وغريهم إذا عندهم أخطاء نعرضها على كتاب اهلل وسنة الرسول على
املنهج السلفي ونقول هذا خطأ وجزاك اهلل خرياً  ،ال ذم ال طعن ال َتريح ال تشهري لكن بيان
للناس أن هذا الكالم يتناىف مع األصل الفالين ومع النص الفالين بغاية األدب وبغاية االحرتام –
كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن رجب وغريمها  :أن هؤالء نناقش أقواْلم باحرتام وبأدب
ومقاصد حسنة  ،واملراد البيان .
والبن رجب هبذه املناسبة كالم جيد نقرؤه ْث ِف دروس قادمة – إن شاء اهلل – نقرأ كالم
ابن تيمية وكالم النووي ِف هذه القضايا كالم جيد هنا .

[ شرح بعض جمل من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير ]
هذا الكتاب  :الفرق بني النصيحة والتعيري .
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أنت إذا نقدت شخصاً جيب أن تلتزم احلق والصدق واإلخالص ويكون قصدك بيان احلق
والتنبيه على اخلطأ الذي يناِف هذا احلق .
إذا كان هذا قصدك فهذا مقصد شريف وأمر عظيم تشكر عليه من األمة كلها وال جيوز
ألحد أن يتهمك بسوء  ،وإذا كان لك مقاصد سيئة وتبني بالسرب والدراسة إنك صاحب هوى
فللناس احلق أن يتكلمون فيك .
قال الحافظ ابن رجب رحمه اهلل ( :الحمد هلل رب العالمين  ،وصالته وسالمه على

إمام المتقين  ،وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين  ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :

فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير – فإنهما يشتركان في أن
كالً منهما ِ :ذ ْك ُر لإلنسان بما يَكره ِذ ْك َره  ،وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس
واهلل الموفق للصواب ) .

يعين  :النصيحة تذكر إنساناً بشيء يكرهه – أليس كذلك – والتعيري أيضاً تذكر إنساناً
بشيء يكرهه فقد ُيصل إشتباه بني النصيحة والتعيري .

التعيير  :أن تذكر العيب – أليس كذلك – والنصيحة تذكر العيب أيضاً حىت ُيذره
الناس إن كان عنده بدعة أو خطأ قصدك وجه اهلل تبارك وتعاىل هذه هي النصيحة .
وإن ذكرت عيبه لتشفي غليلك منه مالك قصد شرعي أبداً وليس قصدك إال أن تشفي
غليلك  ،هذا تعيري وذمٌّ وإْث .
قال الحافظ ابن رجب – رحمه اهلل ( : -اعلم َّ
أن ِذكر اإلنسان بما يكره محرم إذا

الذم والعيب والنقص  .فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين
كان المقصود منه مجرد ِّ

أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه

)
9

أقول  :بل هو واجب ألن اهلل أوجب البيان وليس مندوباً فقط .
الفرق بني النصيحة والتعيري ( ص ) 31 /
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قال الحافظ ابن رجب– رحمه اهلل  ( : -وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم
في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ) .
الغيبة  :ذكرك أخاك مبا يكره لغرض شخصي ما تقصد وجه اهلل عز وجل ولكن قصدك
الطعن فيه  ،أما جرح الرواة فهذا حفاظ على دين اهلل تبارك وتعاىل يعين كيف منيز بني الصحيح
والضعيف إذا كان الرواة كلهم مل يتكلم فيهم أحد  ،الرافضي واجلهمي والكذاب وفاحش الغلط
أليس ِف هذا ضياع الدين ؟ أال يرتتب على هذا ضياع الدين ؟ طيب أنت عندك كتب ِف
املوضوعات وكتب ِف العلل جملدات كبرية ما هو سببها ؟ سببها  :اجلرح ِف الرواة والكالم على
األسانيد والكالم على املتون إذا كان فيها ُم ْد َرجات وفيها مراسيل وفيها كذا .

وقوله  ( :وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ) .
الغيبة ما ختدم الدين قد هتدم الدين واألغراض التافهة  ،بينما اجلرح له أغراض سامية
للحفاظ على هذا الدين ومحايته وصيانته من أن خيتلط فيه احلق بالباطل  .ألنا إذا سكتنا عن
الرواة عن الكذاب واملتهم والسيء احلفظ والفاحش الغلط وكذا  ،ضاع الدين أليس كذلك ؟
لكن هبذا النقد وهبذا التجريح وهبذا التمييز بني هذا وذاك حفظ اهلل لنا هذا الدين  ،ومثار هذا
العلم واضحة وهلل احلمد .
وجهل الصوفية الذين كانوا يودون أن يُغطُّوا أفواه الرواة والنقاد ويكموا أفواههم فلو كان
استسلم ْلم علماء اجلرح والتعديل وعلماء النقد لضاع دين اهلل تبارك وتعاىل لكن أب اهلل إال أن
يتم نوره ولو كره املبتدعون .

سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم
قال ابن جب – رحمه اهلل  ( : -وردُّوا على من َّ

ممن ال يتسع علمه ) .
هم املتصوفة الذين كانوا ينكرون على علماء احلديث ويقولون ْلم  :أنتم تغتابون الناس فقال ْلم
أهل احلديث  :هذه ليست غيبة هذه نصيحة وبيان  ،طبعاً من ال يفهم الكتاب والسنة كثري
جداً .
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اآلن هؤالء السائرون على طريقة أهل البدع والصوفية ِف حترمي النقد واْليجان منهم على طريقة
هؤالء وليسوا على طريقة أهل السنة  .وواهلل نتمىن أن ينتقدونا لتبيني أخطائنا حىت منوت وقد
تُْبنا من أخطائنا .
قوله  ( :وال فرق بين من الطعن في رواة ألفاظ الحديث وال التمييز بين من تقبل

روايته ومن ال تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئاً
منها على غير تأويله  ،وتمسك بما ال يتمسك به  ،ليُح ّذر من االقتداء به فيما أخطأ فيه ،
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاً  ،ولهذا نجد في أنواع كتبهم المصنفة في أنواع
العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختالف العلماء وغير ذلك ممتلئة

من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف  ،من الصحابة

والتابعين ومن بعدهم  .ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم وال ادعى فيه طعناً على من َّ
رد
عليه قوله  ،وال ذماً وال نقصاً  ،اللهم إال أن يكون المصنف ممن يفحش في الكالم ،
ويسئ األدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّه ومخالفته  ،إقامة

بالحجج الشرعية  ،واألدلة المعتبرة  .وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على

قصد إظهار الحق الذي بعث اهلل به رسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،وألن يكون الدين كله

هلل  ،وأن تكون كلمة اهلل هي العليا) .
يريد أن يقول ليس هناك فرق بني الطعن ِف الرواة وبني من يبني خطؤه ِف الدين ِف الفقه
ِف احلديث ِف التفسري ِف األصول ِف أي جمال ،أو عنده بدعة .
بعض الناس يقولون  :هذا اجلرح للرواة فقط للحفاظ على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم !! نقول ْلم  :وعقائد املسلمني إذا دخل أناس يشوشوهنا ويضيعوهنا ال ينتقدون ؟!
ما ننتقد اجلهمية ما ننتقد الروافض وليس ْلم عالقة بالرواية ن وهؤالء جاءوا بعقائد
ختالف عقائد اإلسالم وتناقض عقائد اإلسالم هل نسكت عنهم ؟! صوفية جاءوا باحللول
 9الفرق بني النصيحة والتعيري (ص)34-31/
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ووحدة الوجود والرقص واألناشيد والبدع واألذكار املبتدعة الضالة  ،وهم ليسوا رواة ولكن جيب
أن ننتقدهم .
وسئِل القرضاوي عن األشاعرة هل هم من أهل السنة ؟ فانفجر كالربكان  ( :يقولون عن
ُ
األشاعرة أهنم ليسوا من أهل السنة ! إىل أين نذهب ؟! األشاعرة مألوا الدنيا ! اجلامعات ِف
الدنيا كلها أشعرية تقريباً  ،األزهر الذي خدم اإلسالم من ألف سنة  ،الزيتونة  ،القرويني ،
ديوبند  ،كلهم أشاعرة ) .9
ال أدري ما سبب هذا ؟! ولعلهم شباب سلفيون يريدون أن يغسلوا أدمغتهم وما وسع
هؤالء املساكني إال االستخذاء واالستسالم أمام هذا االنفجار الربكاين  ،ال يسعهم إال
االستسالم ماذا يقولون ؟!
األشاعرة اآلن اعتقادهم اعتقاد اجلهمية ِف تعطيل صفات اهلل تبارك وتعاىل ْلذا ألَّف
شيخ اإلسالم ابن تيمية ِف الردود عليهم كتباً كثرية ومنها تلبيسات اجلهمية  .من هم هؤالء
اجلهمية الذين عناهم ابن تيمية ؟؟! إمنا هم األشاعرة عنده  :الرازي وأمثاله  .حينما يذكر املناظرة
اليت جرت بينه وبني األشاعرة ِف عهده يقول  :قال اجلهمية قال اجلهمية وفيما قرره عن األشاعرة
أهنم جهمية ذكرهم ِف فروع اجلهمية ذكر املعتزلة من فروع اجلهمية وذكر األشاعرة من فروع
اجلهمية ْث قال عن األشاعرة ( :من كان منهم على اإلبانة اليت ألفها أبو احلسن األشعري ِف
آخر حياته ومل يقل خبالفها فمن قال مبا ِف هذه اإلبانة فهو من أهل السنة شريطة أال ينتسب
إىل األشعري ملا ِف االنتساب من الضرر والتغرير بالناس ) 1إ.ه .
فكان أكثر انتقاد السلف للجهمية إمنا هو ِف تعطيلهم علو اهلل تبارك وتعاىل يقولون ِف
هذه القضية إن اهلل ال داخل العامل وال خارجه وال فوق وال حتت وال وال  ، ..فريدون بذلك
مئات النصوص ِف القرآن والسنة  ،أو يقولون  :إن اهلل ِف كل مكان .
 9وكان يشاركه يف هذه الندوة  :الغنوشي وفهمي هويدي  1وكان خالصة كالم الغنوشي الطعن فيمن ينتقد الروافض  1ومقصد هويدي
االستفادة من الباطنية فال تهدر طاقاتهم وال حيرم منها اإلسالم .
وهذا – واهلل – نهاية الكيد لإلسال م وألهله وال ننسى عقد اإلخوان مؤمترات لوحدة األديان .
 3جمموع الفتاوى . )211/4 ( :

19

يقول عبد اهلل بن المبارك ( :إننا نستطيع أن َنكي كالم اليهود والنصارى وغريهم وال

نستطيع أن َنكي كالم اجلهمية )  ،نعم مثل هذا الكالم  :اهلل ال فوق وال حتت أو إن اهلل ِف
كل مكان مع تعطيل هذه الصفة العظيمة وحتريف النصوص اليت وردت هبا وما أكثرها ِف القرآن
والسنة .
فهذه التحفظات واالحتياطات والوصايا كلها إذا تكلمنا ِف أئمة اْلدى نتكلم معهم
الذم والتشهري
بأدب وباحرتام وبإخالص هلل تبارك وتعاىل وال جيوز أن َنكي كالمهم بقصد ِّ
تبني خمازيهم وال تكون هذه
والطعن فيهم فإن هذا ال جيوز أبداً  ،لكن أهل الباطل وأهل البدع ِّ
االحتياطات وكذلك اجلهلة املتشبهني بأهل العلم وليسول بعلماء ال بد من كشف عوارهم وبيان
جهلهم وضالْلم .
قال احلافظ ابن رجب – رمحه اهلل – بعد كالم رصني ِف بيان أخطاء العلماء مع

احرتامهم  ( :وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين  ،فأما أهل البدع والضاللة
ومن تشبه منهم بالعلماء وليس منهم  ،فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيراً من
االقتداء بهم  ،وليس كالمنا اآلن في هذا القبيل  ،واهلل أعلم ) .

ْث قال  ( :فصل  ،ومن عرف منه أنه أراد بردِّه على العلماء النصيحة هلل ورسوله فإنه

يعامل باإلكرام واالحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم
يجب أن َ

وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان .

ومن عرف أنه أراد بردِّه عليهم التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل

بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة ). 9

وهذا األخري هو الذي يفعله اآلن خصوم أهل السنة واجلماعة خاصة أهل التحزبات
املضادة فعالً ملنهج السلف واملنتصرة ألهل البدع واألهواء .
أما العلماء وأهل اْلدى فإهنم – واهلل  -يفرحون بإظهار احلق إذا انتقد أحدهم ِف خطأ
أخطأه وبُ ِّني للناس أن هذا اإلمام أخطأ يفرح وْلذا رأينا تالميذ هؤالء األئمة ال يرتددون ِف بيان
خطأ أئمتهم وال يتحرجون من خمالفتهم ِف أقواْلم اليت حصل فيها اخلطأ وهم يعتقدون متام
 9الفرق بني النصيحة والتعيري ( ص ) 22 :
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االعتقاد أن أئمتهم ُيبون هذا وال يرضون أبداً يتعبد الناس بأخطائهم وال يرضون أبداً أن تنسب
أخطاؤهم إىل اهلل تبارك وتعاىل ال يرضون هبا أبداً ن ألننا عرفنا صدقهم وإخالصهم ونصحهم هلل
ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم – رضوان اهلل عليهم – أما أهل األهواء  :فسواء كانوا
ِف حياهتم أو بعد مماهتم هم ال يرضون أن يقال  :فالن أخطأ مهما ضل وأمعن ِف الضالل ال
يتحمل النقد ْلذا تراهم يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل احلق دائماً يبينون ْلم أهنم قد أخطأوا
وضلوا ِف قضية كذا وقضية كذا ويقيمون ْلم األدلة فيصرون على باطلهم وجيمعون الناس
وُيشدوهنم حول هذه األفكار الضالة املنحرفة وال خيافون من العواقب الوخيمة اليت ترتتب على
أعماْلم وال خيافون من حساب اهلل الشديد ْلم حيث يدعون الناس إىل الضالل وينحرفون هبم
عن سبيل اْلدى ألن قلوهبم انتكست – والعياذ باهلل – وغلبت عليهم األهواء فهم كما وصفهم
رسول اهلل عليه الصالة والسالم  ( :تتجارى هبم األهواء كما يتجارى الكلَب بصاحبه ). 9
ْلذا يسميهم السلف  :أهل األهواء  ،ويسمون أهل احلق  :أهل السنة واجلماعة ،
ويسموهنم  :أهل العلم  ،ويسموهنم  :أهل احلديث ويلقبوهنم باأللقاب الشريفة بينما هؤالء
يسموهنم  :أهل الضالل أهل البدع  ،أهل األهواء  ،من اجلهمية واملعتزلة والقدرية واملرجئة
واخلوارج والروافض وغريهم  ،يسموهنم  :أهل األهواء جيمعهم اْلوى كلهم ألن الذي يقع ِف
اخلطأ جبهله وهو عنده هوى ال يرتاجع  ،لكن أهل احلق وأهل العلم الذين يبلغون رساالت اهلل
سبحانه وتعاىل وما يدفعهم إىل بيان العلم ونشره ِف الناس إال رجاء ما عند اهلل تبارك وتعاىل من
اجلزاء العظيم لورثة األنبياء عليم الصالة والسالم ِف نشرهم للعلم خبالفتهم لألنبياء ِف بيان احلق
والدعوة إليه .
وهم خيافون أشد اخلوف من الوقوع ِف اخلطأ فإذا انربى ْلم من يبني أخطاءهم فرحوا
هبذا وشجعوه .
القرآن كان يأيت مبا يوافق عمر رضي اهلل عنه فهل يغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ؟!هل يندم؟! هل يتأمل ؟! هل يقول  :عمر هذا اهلل أيده وتركين ؟! أستغفر اهلل العظيم !
 9احلديث أخرجه ابن أبي عاصم يف السنة (  ) 3 19وصححه لغريه هناك األلباني .
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كذلك أبو بكر كذلك سائر الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا من أخطأ منهم وبُ ِّني له خطؤه
يفرح هبذا وكذلك أئمة اْلدى  -كما قلنا هذا غري مرة – فهذا كان تعليقاً على الدرس الذي
سبق من هذا الكتاب ونريد الليلة أن نقرأ أشياء من كالم العلماء تبني أن النقد واجلرح إذا كان
اْلدف منه هدفاً إسالمياً صحيحاً فإن هذا أمر مطلوب وقد يكون واجباً ألنه ُيمل ِف ثناياه
نفع األمة والنصح ْلم وتثبيتهم على احلق واخلري وَتنيبهم من الشر والضالل واْلوى فهنا من
باب من هذا الكتاب – رياض الصاحلني – وقد نقرأ منه بعض األبواب – إن شاء اهلل – وأنا
أنصحكم بقراءة هذا الكتاب فإنه مفيد – إن شاء اهلل .

األبواب اليت جتوز فيها الغيبة
قال النووي – رمحه اهلل تعاىل – يف كتابه (رياض الصاحلني) :

باب ما يباح من الغيبة
ْث قال – رمحه اهلل  ( : -اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ال يمكن الوصول إليه

إال بها وهو ستة أسباب ) فهو مساها غيبة يقول  :تباح  ،لكن ِف احلقيقة هي ليست غيبة هذه

 :نصيحة  ،لكن ملا كان بعض الناس يرى أهنا غيبة تسامح ِف إطالق الغيبة عليها وعلى فرض
أهنا غيبة فإهنا مباحة بل واجبة كما يقول – رمحه اهلل .
( األول  :التظلُّم  ،فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له والية
أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول  :ظلمني فالن بكذا ) .
الس ِ
وء ِم َن الْ َق ْوِل إَِّال َم ْن ظُلِ َم )(النساء :من اآلية)936
قال تعاىل ( :ال ُُِي ُّ
ب اللَّهُ ا ْجلَ ْهَر بِ ُّ
فهذا من األدلّة على أن من ظُلِم له أن جيهر بالسوء يقول  :فالن ظلمين  ،ويرفعه للمحكمة
ويدَّعي عليه ويقيم عليه الشهود إىل آخره .
 9انظر  ( :رياض الصاحلني  /ص )131
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ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو
(الثاني  :االستعانة على تغيير المنكر ِّ

قدرته على إزالة المنكر  :فالن يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل

إلزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراماً ) .

أي  :إذا نصح بقصد التشفي واإليقاع هبذا الرجل الذي وقع فيه يعترب منكراً فإذا سقط
إنسان ِف منكر وزجرته فلم ين زجر فلك أن تستعني بالسلطة باألمري أو القاضي أو من له والية
وقدرة على ردع هذا وزجره عن املعاصي اليت يرتكبها كأن يكون يشرب اخلمر أو يزين أو يسرق
أو ينشر بدعة أو يؤذي الناس أو يقطع الطريق تشكوه – بارك اهلل فيك – ترفع قضيته إىل من
يستطيع ردعه وزجره عن ظلمه ويكون قصدك وجه اهلل والتوصل إىل إزالة هذا املنكر الذي أمر
اهلل تبارك وتعاىل بإزالته  ،قال صلى اهلل عليه وسلم ( :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل
يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ) ، 9فهو ُياول إزالة هذا املنكر إما
بنفسه _ إن استطاع _ وإما بغريه ومنها هذه الصورة اليت يعجز فيها عن إزالة املنكر فيلجأ إىل
من له سلطان وقدرة على إزالة املنكر فهذا له وقد جيب هذا ألن واجباً علينا أن نغري املنكر .
(الثالث  :االستفتاء فيقول للمفتي  :ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فالن بكذا

فهل له ذلك  .وما طريقي في الخالص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا

جائز للحاجة ولكن األحوط أن يقول  :ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره

كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره من
حديث ٍ
هند – إن شاء اهلل تعالى ) -

وهذا دليله  :أن هند بنت عتبة – رضي اهلل عنها – جاءت إىل النِب صلي اهلل عليه
وسلم وقالت  :يارسول اهلل ! إن أبا سفيان رجل شحيح ! وِف رواية  :رجل ِم ِّسيك ال يعطيين
وأوالدي ما يكفينا فهل ِل أن آخذ من ماله ما يكفيين أنا وولدي فقال الرسول صلى اهلل عليه
 9احلديث أخرجه  :البخاري يف اجلمعة ( 1 )114ومسلم يف اإلميان ( 1 )01والرتمذي يف الفنت ( 1 )3963وأبو داود يف الصالة ( )9904وغريهم
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وسلم  ( :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف ) 9فأخذا العلماء من هذا جواز التظلُّم عند وِل
األمر أو عند من له القدرة على إزالة الظلم .
والشاهد منه  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقرها ما قال  :هذه غيبة  ،أبو سفيان
رجل عظيم رجل أسلم رجل كبري من أعيان قريش فلم يقل ملاذا تقولني فيه هذا الكالم ؟! ملاذا
مسيك ؟! ما قال رسول اهلل هذا الكالم بل أقرها وأجاز ْلا
ترمينه بالشح ؟! ملاذا تقولني  :إنه ِّ
أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها  ،فأخذ علماء اإلسالم احلق من هذا حجة على أن
للمستفيت – واملستفيت هو متظلم ِف نفس الوقت – أن يقول  :ما رأيك أيها املفيت أيها القاضي
أيها األمري ِف رجل يفعل كذا بزوجه ويفعل كذا بأوالده وال ينفق عليهم وال يعطيهم حقوقهم
من الغذاء والكساء وغري ذلك من احلقوق اليت ْلم فهل نأخذ من ماله ولو كان بغري رضاه ما
يكفي أوالده وعياله ؟! فاحلاكم الشرعي ال يقول هذه غيبة بل يقول  :نعم جيوز أن يؤخذ وله أن
يستدعيه ويلزمه أن يقوم بواجبه وأن يقوم هبذه احلقوق لزوجته وألهله وملن يعوْلم .
(الرابع  :تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ) .
فهذا جيوز ِّ ،
فنحذر املسلمني من الفاسق من املبتدع كذلك  :إذا كان إنسان يشهد زوراً
ونبني وجه القدح فإن هذا فيه نصح
أو شهادته باطلة بأي وجه من الوجوه وتقدح ِف شهادته ِّ
للمسلمني وفيه َتنيب الشر عنهم  .فيقول ( :منها جرح المجروحين من الرواة والشهود )

فإذا كان ِف الرواي جرحاً وهو يقول  :قال رسول اهلل وُيدث الناس  ،إما أن يكون كذاباً أو
متهماً بالكذب أو ضعيفاً أو خمتلطاً أو أن يكون الراوي جمهوالً وال نعرفه والناس ينقلون عنه أو
أي جرح فيه فلك أن تبني اجلرح ِف هذا الراوي إما ِف عدالته أو ِف ضبطه  ،سواء تعلق اجلرح
بعدالته أو تعلق اجلرح بضبطه كائناً كان هذا الراوي – إذا كان ُيدث عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم – ال بد بل جيب علينا أن نبني ما فيه من ضعف ِف ضبطه أو اَنراف ِف عدالته
وقدح ِف عدالته  ،وكذلك الشهود إذا كان الشاهد أخطأ ِف شهادته ما ضبطها أو كذب ِف
شهادته فإننا جنرحه ونقول  :فالن أخطأ ِف شهادته – إذا كان معروفاً بالصدق – لكن إذا وهم
 9احلديث أخرجه  :البخاري يف النفقات ( 1 )1240ومسلم يف األقضية ( 1 )9690وأبو داود يف البيوع
( )1034وغريهم .

( 1 )2122والنسائي يف آداب القضاء
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ونبني وجه ذلك  ،فنبني وجه
نقول  :وهم ِف هذه الشهادة وما ضبطها  ،أو أنه شهد زوراً وكذباً ِّ
خطئه أو وجه تعمده للكذب والتزوير ِف هذه الشهادة وذلك أمر جائز بإمجاع املسلمني بل

واجب  .يقول النووي – رمحه اهلل  ( : -بل واجب للحاجة ) .يقول  :جيوز وللحاجة جيب ،
كائناً من كان هذا الراوي أو هذا الشاهد .
وأما ذكر احلسنات واملساوئ عند كل مناسبة فهذا شئ مل نسمعه إال ِف أيامنا هذه وهو
مذهب انتُ ِحل واصطُنِع حلماية البدع وأهلها هذا اْلدف منه  ،ومل يعرفه السلف وهبذه املناسبة
ودب من سريهم من
هب َّ
كل ما َّ
ف ِف ِس َِري الناس فيذكر َّ
أقول لكم  :إن اإلنسان إذا كان يؤلِّ ُ
خري وشر ألهنم يروون تارخياً وسرية لكن إذا كان فقط نقد هذا الرجل حتذيراً من بدعته ومن
تبني موضع النقد ويكفي  ،إذا كان إنسان يريد
ضالله ومن شره أومن فسقه فال يلزمك إال أن ِّ
أن يذكر تاريخ شعب من الشعوب أو َّأمة من األمم أو شخصية من الشخصيات يذكر كل ما
ورد عنه وكل ما يتصل حبياته من خري وشر  ،مسلم يهودي نصراين حىت الشيطان ملا عرفوا به
قال بعضهم  :كان من املالئكة ْثَّ مسخه اهلل تبارك وتعاىل فصار شيطاناً – يقولون هكذا –
فإذا كنت تؤرخ حدِّث عن الناس وال حرج يذكرون للناس حسنات وسيئات وأنت حدِّث عن
املسلمني والكفار حىت فرعون إذا ترمجت له وجدت ِف الرتمجة خرياً وشراً فيذكرون ِف ترمجته –
أنا أقرأ وأنا صغري – أن قارون أو أحد والته خرج يتجول ِف أَناء مصر وجيمع منهم العشور
والضرائب وكذا وكذا فأتى بأموال ال أول ْلا وال آخر فقال له فرعون  :من أين أتيت هبذه
لرب أن يأخذ من عبيده أرجعها
األموال ؟! قال  :مجعتها من الضرائب وكذا  ،قال  :ما ينبغي ٍّ
ودب من خري وشر لكن
هب َّ
كل ما َّ
إىل أهلها  ،فنذكر هذا من حسناته فإذا كنت مؤرخاً اذكر َّ
إذا كنت ناقداً موجهاً للناس حمذراً للناس من شر هذا الكتاب من شر هذا الرجل من شر هذه
اجلماعة من بدعهم من ضالْلم اذكر ما يستلزم النقد واجلرح والتحذير ويكفي وال يلزم ذكر
احملاسن أبداً لكن هؤالء جلهلهم وغباءهم وأهوائهم اجلاحمة صاروا ُيتِّمون أنك ال تذكر شخصاً
وال كتاباً إال وتذكر احملاسن واملساوئ وإال فأنت ظامل خائن !! أين هذا ؟! هبذا األسلوب
ِّ
ط عدالتَهم من أوْلم إىل آخرهم وهبذا يسقط اإلسالم
وجنرح ِف السلف ونُ ْس ِق ُ
نكذب َّ
السلف ِّ

متاماً فنأيت إىل أمحد وإىل البخاري وإىل الشافعي وإىل ابن معني وإىل ُيى بن سعيد القطان وإىل
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غريهم من أئمة اجلرح والتعديل كالدارقطين وابن حبان وغريهم فنُ ْس ِقطُ ُهم كلهم من أجل هذا
املنهج ونأيت إىل أئمة العقائد الذين طعنوا ِف اجلهمية وأئمتهم وطعنوا ِف املعتزلة وأئمتهم وطعنوا
ِف اخلوارج وأئمتهم وطعنوا فيهم أفراداً ومجاعات وطعنوا ِف معتقداهتم فنأيت إىل أئمة السنة كلهم
ومنسح هبم الرتاب ونسقطهم متاماً ليبقى لنا أهل البدع وأهل الضالل واالَنراف فهذا مذهب
خطري فاجر – والعياذ باهلل – مقرتحوه ما أرادوا بذلك نفع اإلسالم واملسلمني إمنا أرادوا محاية
كل ذلك هو
أهل البدع وهذا مذهب ِف غاية اخلطورة على اإلسالم وعلى أئمة اإلسالم َّ
جر ُّ
احملاماة عن أهل البدع .
فأنا آيت إلحياء علوم الدين للغزاِل وأقول  :فيه وحدة وجود وفيه أحاديث موضوعة وفيه
كذا وكذا ويكفيين فأنا بذلك َّ
حذرت الناس منه وال يلزمين أن أعدِّد حماسنه ومساوئه ال يلزمين
أبداً بإمجاع املسلمني فهؤالء خيالفون اإلمجاع ومبذهبهم هذا يكون اإلسالم فيه عرضة للسقوا
ألن أئمة اإلسالم صاروا مطعونني جمروحني ِف ظلمات هذا املنهج الباطل الذي ما أريد به وجه
اهلل وال أريد به النصح للمسلمني وإمنا أريد به احملاماة عن أهل البدع وعن كتبهم اليت انطوت
على الضالالت واخلرافات واالَنرافات عن منهج اهلل احلق .
قال النووي – رمحه اهلل  ( : -ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو  ،أو مشاركته ،

أو إيداعه  ،أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته) .

فأنت تريد أن تصهر إىل شخص وتتزوج من عنده فتذهب إىل إنسان يعرفه متاماًوهو ثقة
عندك فتقول له  :ما رأيك ِف فالن ألنه أتى يريد الزواج من أخيت وأنا ال أعرفه فانصح ِل  ،إذا
كان فيه عيوب تقول له  :فيه كذا وكذا كأن يكون خبيالً أو ضراباً للنساء أو مطالقاً أو كذاباً أو
فتبني ما فيه وال جيوز كتمان
تذكر إي عيب موجود فيه مما ال يصلح للمصاهرة ألهنا تالحم ِّ ،
شئ من ذلك أبداً وال يلزمك من ذكر شيء من حسناته أبداً ألن املقام مقام حتذير ونصيحة .
إنسان يريد مشاركتك ِف مال أو مضاربة أو غريها كتجارة أو زراعة أو غري ذلك فتسأل
ما رأيك ِف فالن ؟ فيقول  :يا أخي أنا صحبته ورأيته ال يصلح للمشاركة عنده خيانة أو هتاون

26

أو إمهال أو كذا وكذا فيبني العيوب اليت فيه ولو عيباً واحداً ال بد أن ِّ
يبني هذا وإال يكون خائناً
وليس بناصح .
كذلك يريد أن ي ِ
ودع عنده شيئاً من املال فيبني له إن كان أميناً يقول أمني وإذا كان غري
ُ
أمني يقول  :غري أمني وعنده كذا وكذا .
قال النووي – رمحه اهلل  ( : -ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ

عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد

النصيحة) فهذا ال بد منه ِف كل مكان أن يكون قصده النصيحة  ( .وهذا مما يغلط فيه وقد

يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ) أي  :قد يكون إنسان ليس عنده

بدعة وليس بفاسق ولكن احلسد ُيمله على أن يرمي هذا العامل بفسق أو بدعة حسداً له فهذا
حرام وظلم وجور  ،وإذا كان فعالً فيه بدع وخشي على هذا الذي يدرس عليه أو كان فاسقاً
وخشي من هذا الذي يدرس عله أن يتأثر بأخالقه فعليه أن ينصح ويكون قصده بذلك وجه اهلل
تبارك وتعاىل وإبعاد هذا الطالب عن الشر كما قال .
قال  ( :ومنها  :أن يكون له والية ال يقوم بها على وجهها ) أمري أو قاضي أو شئ

من هذا ( إما أن ال يكون صالحاً لها أو بأن يكون فاسقاً أومغفالً ونحو ذلك فيجب ذكر
ذلك ) أي  :توىل أمراً من أمور املسلمني كمنصب كبري يتوقف عليه مصاحل أو مفاسد  ،فإذا

كان غري كفء فتقول للمسؤول عنه ومن هو فوقه ومن يقدر أن يُنحيه ويأيت بأصلح منه
للمسلمني فعليك أن تأيت إىل هذا الواِل الذي فوقه وتقول  :فالن ال يصلح ْلذه الوالية .
أو إذا كان القاضي جائراً أو جاهالً فيقول  :هذا ال يصلح ألنه جاهل وجائر ِف نفس
الوقت  ،وإذا كان أمرياً تقول  :جائر أو جاهل أو ال يصلح حىت يسرتيح الناس من شره ويوضع
بدالً منه من يكون أنفع للمسلمني وأحفظ ألمواْلم ودمائهم وأعراضهم ألن مثل هذه املناصب
تتعرض فيها أموال الناس ودماؤهم وأعراضهم لشئ من اخلطر فقد يكون هذا الظامل يسفك
 9بقي أمران من األمور اليت جتوز فيها الغيبة :

 -9منها  :اجملاهر بفسقه .
 -3ومنها  :التعريف  1كاألعمى واألعرج .
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الدماء ظلماً وعدواناً وقد ينتهك األعراض وقد يفعل ويفعل مبا يضر املسلمني فعلى من يعرف
منه هذا النقص ويعرف فيه هذه العيوب أن يتقدم إىل السلطان فوقه أو إىل من هو فوقه غري
السلطان من هو أصغر ومن بيده أن يعزله وجيعل بديالً منه أن خيربه هبذا حىت يسرتيح الناس من
شره ومن أذاه ويأمنون على دمائهم وأمواْلم وأعراضهم .
وهذه النصيحة تذهب هبا إىل من هو فوقه ليزيله وال َتلس على املنرب وختطب على
الطريقة اجلاهلية املوجودة اآلن .
كما حصل من الذين يتظاهرون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويشهرون بالوالة
ويطعنون فيهم كما باخلليفة الراشد عثمان – رضي اهلل عنه – ويطعنون فيه وأكثر ما يقولونه
أكاذيب وافرتاءات – كما ُيصل من أهل الفنت اآلن أكثره أكاذيب وافرتاءات وَتسيم ألمور
صغرية جيسموهنا ويبالغون فيها حىت تصري مثل اجلبال ِف الضخامة وكثري منها مفتعل ال حقيقة له
وال وجود له  ،هذا طريق أهل الفنت .
أما كالم من يتكلم على حكومة السودان فهذا 9كله من ناحية البدع اليت فيها
والضالالت اليت فيها وحتريفها لإلسالم وحماربتها للحق وأهله فمن هذه الناحية وما عليه حكومة
السودان من التعاطف مع الروافض ومن عالقاهتا باليهود والنصارى ومن تشجيعها لبناء القبور
ومن تشجيعها للمنكرات والضالالت هذا جيب أن يعرفه الناس ألن شبابنا خمدوع يسمع
دجاجلة يلمعون وميدحون دولة السودان ويقولون  :إهنا دولة إسالمية وإهنا نواة للخالفة
اإلسالمية ويلمعون وميدحون دولة أفغانستان ويقولون  :إهنا دولة إسالمية وإهنا نواة للخالفة
اإلسالمية بينما هي من أبعد الدول عن دين اهلل وال ميكن أن حتوم حول هذه األمور وحول هذه
اخلياالت اليت تداعب كثرياً من الشباب املساكني  ،ويقولون  :إهنا ستقوم دولة إسالمية ِف
أفغانستان أو ستقوم اخلالفة اإلسالمية وتنطلق من السودان  ،هذا كله أوهام فارغة ألن ما قام
على الفاسد ال ينتج إال الفساد وما قام على الباطل ال ينتج إال الباطل  ،فهذه دول قامت على
الباطل وقامت على البدع وعلى الضالالت فدولة أفغانستان اوالً  :فتحت كابل حبراب الشيوعني
 ،وثانيا  :حصلت خالفات بينهم ومصارعات على الكراسي فقط ال ملصلحة األمة وال ملصلحة
 9قيل هذا يف أيام قيادة الرتابي وحزبه هلذه احلكومة .
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اإلسالم وال للحكم مبا أنزل اهلل وال لشيء من هذه املقاصد إمنا حول الكراسي من يعتلي فوق
هذا الكرسي ويتحكم ِف رقاب الناس ودمائهم وأمواْلم  ،فهذا يريد أن يغلب على الكرسي
ضالع ومتحالف مع
وهذا يريد أن يغلب وحصلت مذابح فتحالفوا مع الشيوعيني كال اجلانبني ٌ
الشيوعيني ومع الباطنيني ومع الروافض ومع العلمانيني ومع كل أهل امللل والنحل  ،فهل يُْر َجى
من خ ٍري وراء مثل هذه األوضاع ومثل هذه احلكومات 9؟!
أهل النقد عندنا يهيِّ ُجون على دولة إسالمية عندها أخطاء ال يتكلمون على هذه
األوضاع وال يقولون هذه احلقيقة أبداً ملاذا ؟! ألن بينهم روابط حزبية وهذه الروابط والوشائج
بينهم وبني حكومة السودان وبني حكومة أفغانستان هي اليت خترس ألسنتهم وتسكتهم وحتول
بينهم وبني أن يقولوا احلقيقة  ،واحلقيقة قد يقوْلا الكافر واملسلم لكن هؤالء ال ميكن أن يقولوا
شيئاً من هذه احلقائق ملاذا ؟! ألن هناك روابط حزبية بني هؤالء املشهرين املشاغبني وبني هؤالء
احلكام املنحرفني البعيدين كل البعد عن عقائد اإلسالم وعن سنة رسول اهلل عليه الصالة والسالم
وعن منهج السلف الصاحل بعيدين عن هذه األمور ال ميكن أن خيطر ببالك إال حماربتها وذبح
أهلها  ،إذا خطر شيء من منهج السلف أو الكتاب والسنة بأذهاهنم فمعىن ذلك أن يتجهوا إىل
أهل كنر فيذحبوهم ويتجهوا إىل مساجد أنصار السنة ِف السودان فيستولوا عليها – عرفتم –
وأما إذا مشوا على طبيعتهم فإنك ما تقرأ إال التحالفات مع أعداء اهلل مع الروافض مع النصارى
هل جيوز أن نسكت على مؤمتر وحدة األديان ؟!
دولة حتمل شعار اإلسالم من مخسني سنة تقول لألمة كلها إهنا ستقيم شريعة اهلل فلما
قامت هذه الدولة بدأت تتعاطف مع الروافض وبدأت تتعاطف مع النصارى وتزور هذا البلد
وذاك من بلدان النصارى وتتملق أمام الدول النصرانية وتقول ْلم  :إننا إخوانكم وإننا نلتقي
معكم ِف كثري من املبادئ السماوية وإننا َنن أقدر على تطبيق الدميقراطية أفيجوز السكوت على
مثل هذا الدجل وهذا التحريف ؟! وكل يوم تشاد القبور وتقام عليها االحتفاالت من قبل
سلطات هذه الدولة الدولة اإلسالمية اليت تنعقد عليها آمال كثري من اجلهلة بأهنا هي نواة
اخلالفة اإلسالمية  ،وحدِّث وال حرج عما جيري ِف أفغانستان – والعياذ باهلل .
 9قيل هذا الكالم حني كان حيكم أفغانستان حزب إخواني ويصارعه على احلكم حزب إخواني آخر .
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فهل ترون أن هناك فروقاً بني دولة قامت على توحيد اهلل وعلى سنة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم والسنة فيها ظاهرة والبدع فيها مكبوتة واحلق فيها مرفوع واملناهج فيها على منهج
السلف – وإن كان عندها ذنوب وخمالفات  -وبني دول ال تعرف هذا إال إذا فكرت ِف حرهبم
؟!
فهل يستطيع أحد اآلن أن يقنع دولة السودان بإدخال كتاب التوحيد أو األصول الثالثة
ِف مدارسهم ؟! ومن يستطيع أن يقنع لنا ( برهاين ) أو ( حكمتيار ) أو ( أمحد شاه مسعود )
بإدخال األصول الثالثة ِف مدارس أفغانستان ؟!
قبل أن تقوم ْلم دولة وقبل أن يشمخوا بأنوفهم طبع ْلم بعض أهل اخلري ألوف من
األصول الثالثة ومن غريها وتقدم هبا إىل مكتب ( سيَّاف ) وقال  :هذه هدية لطالب العلم
هناك كتابان طبع منهما فيها ألوف النسخ فجاء التقرير أن الكتابني جيدان ولكنهما خيالفان
عقيدتنا فرفضوا أن يأخذوا الكتابني فاضطر هذا احملسن الكرمي أن يأخذ كتبه ويؤديها إىل أهلها
وهي مدارس ( مجيل الرمحن ) فأخذوها بشغف وهنم ألهنا عقيدهتم ودينهم ومنهجهم – وهلل
احلمد – أما ( حكمتيار ) فلم يقبل أبداً بل ذبح أهل التوحيد وأهل السنة من أجل توحيدهم
ومن أجل التزامهم بالسنة ومن أجل تطبيقهم لشريعة اهلل عز وجل  ،هذا الفرق بني هذا وذاك
أيها اإلخوة – بارك اهلل فيكم .
بلد قامت على السنة وفيها أخطاء وهي فاحتة أبواهبا ملن ينصح فتقول  :انصحوا اكتبوا ما
حبسوا أحداً إذا كتب وذهب وقال  :تفضلوا أنا عندي هذه املالحظات  ،لكن التشهري واهلل ال
يرضاه أحد ولو كان خليفة راشداً ال يرضى هبذا التشهري أبداً وقد كان الناصحون يتسللون ِف
الظالم وِف اخلفاء إىل اخللفاء الراشدين وينصحوهنم فيما بينهم وبينهم  ،وهذا أسامة بن زيد
وغريه كانوا يذهبون إىل عثمان  -رضي اهلل عنه – ويكلمونه فيما بينه وبينهم وكان أهل الشر
وأهل الفنت – ِف نفس الوقت – يتظاهرون باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويقفون على
املنابر ويشهرون ويطعنون بالكذب والباطل  ،فهذه طريقة أهل احلق وهذه طريقة أهل البدع .
اآلن لو تكلمنا ِف دولة إيران ماذا يقال ؟ هل يقال  :هذا غلط ملاذا تتكلمون ِف دولة
إيران ترتكون هذه احلكومة ؟! – نعم هم ال يتكلمون ِف دولة إيران اآلن وال يذكرون مساوئها
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وإذا ذكروها يقولون  :الشيعة فقط (وهم ماشون )  ،هل يذكرون مساوئ الشيعة اآلن ؟!
ويذكرون كيف يعاملون الضعفاء واملساكني من أهل السنة املوجودون بني ظهرانيهم هل يذكرون
ماذا ِف مدارسهم ؟! هل يذكرون ماذا فعلوا مبدارس أهل السنة ؟! ال يذكرون شيئاً من هذا  ،كل
ما عندهم أن يصبوا جام غضبهم على هذه البالد وكل ذلك للفتنة ال نصحاً هلل وال لكتابه وال
لألمة وإمنا هو من باب التهييج وإثارة الفنت على هذه البالد كما يفعله أهل الشغب ِف كل زمان
ومكان .
فنحن اآلن ننصح ومرة جاءين شخص وقال ِل  :يا شيخ أنا ذهبت إىل املكان الفالين
ووجدت فيه بئراً ويتجمع عليها احلجاج ويغرتفون منها ويغتسلون ويرشون ثياهبم ويفعلون ويفعلون
ويسموهنا ( بئر الناقة ) قلنا  :اكتبوا  ،كلهم من تالميذنا – وهلل احلمد – يشاركون ِف اْليئات ِف
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتبليغ املسؤولني مبا ُيصل من املنكرات مشتغلني ِف ذلك –
وهلل احلمد – فاملسألة أن والة األمور موجودون عندنا نبني ْلم ويكتب ْلم وينصحون فإن قاموا
بالواجب فاحلمد هلل وإال فقد أدينا واجبنا فنحن – وهلل احلمد – ما نسكت عن املنكرات َنن
نتعاون على إزالة منكرات ال ختطر بباْلم وال يرون أهنا من املنكرات لكن هؤالء يريدون إثارة
الفنت وال يريدون األمر باملعروف والنهي عن املنكر .
وهناك ِف التاريخ رجال مثل ابن سبأ وابن تومرت وأبو مسلم اخلراساين وعلي بن الفضل
حىت مصطفى أتاتورك تظاهر باإلسالم فكثري من الدعاة السياسني ِف هذا العصر وفيما قبله
يتظاهرون باإلسالم واحلماس واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ْث بعد ذلك إذا وصلوا إىل
غايتهم – كما قال الشاعر :
فلما انقضى األمر ال صلى وال صاما
صلى وصام ألمر كان يطلبه
وهذه قاعدة معروفة  :إذا رأيت أناساً يتظاهرون بالحماس الشديد الخارج على منهج
السلف فاعلم أنهم مجتمعون على هوى وعلى بدعة .

باهلل هل هم أغري من علماء اإلسالم املوجودين اآلن على دين اهلل عز وجل ؟! ال واهلل
ليسوا أغري منهم  .والذي يبني لكم عدم صدقهم ما ذكرناه لكم عن دولة السودان وعن دولة
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أفغانستان هذا يكشف لكم احلقائق ويبني لكم النوايا املبيتة من وراء هذه التناقضات ومن وراء
اختالف هذه املوازين واملكاييل هذا يكشف لكم احلقيقة .
إن من سبق من أهل األهواء مل تكن تظهر تناقضاهتم إال بعد أن يعتلوا عروش احلكم
وأما هؤالء فإن اهلل قد فضحهم وأظهر تناقضاهتم وأظهر أهواءهم قبل أن يصلوا إىل ما يريدون
ونسأل اهلل أن ُيول بينهم وبني ما يشتهون .
هؤالء خصماء للمنهج السلفي وأهله  ،فاملنهج السلفي – عندهم – ما يصلح  ،مشلول
 ،حماربة القبور ،سنة  ،بدعة ..إىل آخره آالف العبارات كلها تشوه املنهج السلفي وتشويهات
للعلماء وتشويه ْلذه الدولة ألهنا تسند هذا املنهج فهذا بيت القصيد إن كنتم تعقلون وتدركون
فواهلل ليس من أجل املنكرات كذابون ولو كانوا ُياربون املنكرات حلاربوا السودان وأفغانستان قبل
هذه الدولة أال تزرع ِف أفغانستان احلشيش ؟! احلشيش واألفيون الذي ُياربه اليهود والنصارى
يزرع ِف أفغانستان  ،آالف القبور وبعد اجلهاد كثرت القبور كثرة ال أول ْلا وال آخر ِف خالل
اجلهاد وهم يأخذون أموال املسلمني ويشيدون هبا القبور فهل ينتظر من هؤالء أن يقيموا دولة
للتوحيد ؟! هل تعلم أن أحداً من حكام هذه البلد بُين عليه قرباً ؟! ال تبلَّغ احلكومة اآلن بقرب
إال وقالوا  :اهدموه على طريقة حممد عليه الصالة والسالم واملنكرات حماربة والبدع حماربة وشعائر
اإلسالم ظاهرة والدكاكني تقفل قبل الصالة بربع ساعة ونصف ساعة ِف بعض األماكن  ،هل
يوجد مثل هذا ِف الدنيا ؟! إذهب ألي بلد َتدهم ِف رمضان يأكلون ويشربون ويشربون اخلمر
ويزنون ويرقصون ِف هنار رمضان  ،هل َتد مثل هذا هنا ؟! أهل البدع يعملون هذا ِف األقبية
وِف الدهاليز وِف السراديب ما يقدرون يعلنون بدعهم من الروافض والصوفية وغريهم فهل َتد
مثل هذا ِف غري هذا البلد ؟! َتد كتب أهل البدع ممنوعة واحلمد هلل ونسأل اهلل أن يطهر هذه
امللمعة من كتب اإلخوان املسلمني فإنه إىل اآلن علماء هذه البلد ما
البالد من كتب أهل البدع َّ
كل أهل البدع ألهنم مل يقرأوها ولو علموا هذا
أدركوا أن كتب اإلخوان املسلمني أخطر من كتب ِّ
وأدركوه – نسأل اهلل أن يوفقهم إلزالة هذه الكتب وإبعادها عن شبابنا – وليس هناك اآلن
أخطر على شباب هذه األمة من فكر اإلخوان املسلمني وبدعهم .
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فاحلمد هلل َنن على خري والشر موجود ِف العصور اإلسالمية كلها حىت ِف عهد بين أمية
جهل كثري من الناس حترمي اخلمر جهلوه – كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيميِّة – واحلمد هلل هنا
احلالل واضح واحلرام واضح بسبب بيان العلماء وبسبب املدارس القائمة على املنهج احلق قال
اهلل قال رسول اهلل  ،الذي يغيض كل أهل البدع ويغيض اإلخوان املسلمني فرييدون اليوم الذي
ينتهي فيه قال اهلل قال رسول اهلل  ،تلك االستدالالت اليت هتدم بدعهم وبدع أوليائهم من أهل
الضالل وقال ابن تيمية وقال ابن عبد الوهاب وقال أمحد بن حنبل فيتمنون اليوم الذي تتنتهي
فيه هذه األشياء وتكمم األفواه وال يبقى إال سيد قطب واملودودي وزينب غزاِل واخلميين وأمثاْلم
.
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد هلل رب العالمين

