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 قاعدة نصحح وال نهدم
 عند أبي الحسن

 
مث  قالوا عين يف شريط حقيقة "قال أبو احلسن يف سياق محلته على من يصفهم باحلدادية 

 .       األخطاء تصحح وليس هناك أحد فوق النصيحة : وة وقال الدع
 ولكن ما نصحح األخطاء هبدم األشخاص، هل أحد ينكر عليَّ هذه الكلمة غري احلدادية؟

 .األخطاء اليت يقع فيها الرجل من أهل السنة تصحح ، وليس هناك أحد فوق النصيحة 
كل ينصح الدين النصيحة قلنا ملن قال هلل   ليس هناك أحد نقول مثله ال ينصح أو هنابه أبدا  

 " .ولكتابه ولرسوله وألئمة  املسلمني وعامتهم 
ما ترك هذا احلديث أحدا  ، ليس هناك أحد فوق النصيحة أو أكرب من احلق كل يذعن 

 .ويرجع له 
 .لكن ما نصحح األخطاء هبدم األشخاص 

صححه وال هندمه وال هندم صحيح رجل عنده خري وزل زلة أو زالت نصحح ما عنده ون
أو  . اخلري الذي عنده إذا كان واقفا  أمام العلمانيني أو املنحلني أو دعاة االحنالل والتحلل

كان واقفا  أمام الصوفية ، أو كان واقفا  أمام الروافض ، أوكان واقفا  أمام احلزبيني املشوهني 
 .اء للدعوة السلفية وزل زالت هذا  ال هندمه ونصحح هذه األخط

هذا ما شاء اهلل ما أدري يعين أصبحت املنقبة مثلبة يف نظر هؤالء لن أترك هذا ألهل العلم 
 "حيكمون يف ذلك 

 . الوجه الثاين من أشرطة القول األمني( 5)شريط رقم 
 :التعليــــق 

هذه قاعدة عدنان عرعور اليت شغب هبا كثريا  على السلفيني واملنهج السلفي ، وانتقد  -1
القاعدة وغريها من قواعد عدنان الفاسدة نقدا  شديدا  مجع من العلماء ووصفها هذه 

العالمة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل بأهنا قواعد مداهنة وانتقد عدد من العلماء 
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يبلغون ثالثة عشر عاملا  منهم الشيخ الفوزان والشيخ زيد حممد هادي والشيخ أمحد بن حيىي 
كان من عدنان إال أن شن حربا  عليهم وتسفيها  وجتهيال  هلم إىل أن بلغ به   النجمي ، فما

فض اهلل فاه لقد " بأن فالنا  أو بأهنم شعب اهلل املختار الذي خرج من دبر آدم :" القول 
قال كلمة كفر ومع هذا ال يزال من أولياء أيب احلسن وعصابته ال نعرف منه موقفا  سلفيا  

 .صحيحا  
 .أبو احلسن يقر قواعد عدنان ويزيد عليها وال يزال

وتعبري أيب احلسن عن هذه القاعدة أسوأ من تعبري عدنان فعدنان يعترب النقد جرحا  أما أبو 
 . احلسن فيعتربه هدما  

يف كالم أيب احلسن هذا وغريه تلبيس شديد ألن الباطل ال يروج إال بلبس احلق  -2
 .بالباطل

 .فوق النصيحة ولكنه كالم حق يراد به ترويج الباطل  فهو يقول النصيحة وما أحد
فانظر إىل نقد السلف من الصحابة إىل أئمة اجلرح والتعديل ، هل جتد فيهم من حارب من 
ينتقد أهل الباطل ، هل جتد فيهم من يصف الناقدين للباطل من أهل احلق والسنة  بأقبح 

والغالة واحلدادية وأعداء الدعوة السلفية الصفات اليت هم منها برءاء كاهلدامني واملفسدين 
وخصومها إىل شر كثري وظلم خطري باإلضافة إىل ما يواجه به علماء املنهج السلفي من رد 

 .أحكامهم وفتاواهم يف أهل الباطل 
 :انظر إىل هذا األسلوب العجيب الذي اجتمع فيه عدد من القواعد -3

، "منهج املوازنات بني احلسنات والسيئات"، على طريقته ، و"محل اجململ على املفصل"
 ".نصحح وال هندم"وقاعدته هذه اليت يدافع عنها 

 ".يريد منهجا  واسعا  يسع األمة:" وقوله
لكن ما نصحح األخطاء هبدم األشخاص صحيح رجل عنده خري وزل زلة : " أال تراه يقول 

ذا كان واقفا  أمام العلمانيني أو زالت نصحح ما عنده وال هندمه وال هندم اخلري الذي عنده إ
 ".أو املنحلني أو دعاة االحنالل والتحلل
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فهل هذا الكالم يقوله السلف فإذا كان هؤالء حربا  على املنهج السلفي وأهله فهو منهج 
ضيق ويثري الفنت بني املسلمني ويفرق مجعهم وعلماء هذا املنهج جواسيس وعمالء وخونة 

 .آخر التشويهات اليت يشيعوهنا يف كل اجملاالت اليت خيوضوهنا  واتباع ذيل بغلة السلطان إىل
وأئمة الضالل عندهم هداة ومصلحون ومناهجهم هي اليت تواجه التحديات املعاصرة إىل 

 .آخر دعاياهتم املضللة 
ملا كان املعتزلة يواجهون املالحدة والفالسفة والروافض فهل قال علماء السنة مثل : ونقول 

الذي قاله أبو احلسن ومن من يدعي الوقوف أمام العلمانيني غري اإلخوان هذا الكالم 
املسلمني والسروريني والقطبيني وأشباههم من خصوم السلفيني، مث هل السلفيون ال يقفون 

 .يف وجه العلمانيني والروافض اخل 
 :وهل اإلخوان املسلمون ال يتحالفون مع العلمانيني والشيوعيني؟، ومن غريهم يقول

 !!.النصارى إخواننا
مث هل اإلخوان والسروريون ساكتون عن الطعون والتشويه للسلفيني وهل يكفي أن نشري 

 .إشارة سريعة إىل أفاعيلهم الشنيعة يف حماربة املنهج السلفي وأهله
أنظر إىل هذا التهوين من البدع والضالالت فيسميها زلة أو زالت فهل هذا منطق  - 4

 .السلف 
لرجل يزل زلة واحدة يف العقيدة على عهد السلف فيسقطه أئمة السلف ولقد كان ا

 .واحلديث فهل هم هدامون مفسدون أعداء الدعوة السلفية 
ماذا فعل اخللفية الراشد عمر بن اخلطاب بصبيغ كم كان عند صبيغ من البدع واألصول 

 :الفاسدة لقد مجع له هذا اخلليفة الراشد بني عقوبات أربع
 .السجن  -1

 . والضرب  -2

 .والنفي  -3

 .واألمر هبجرانه سنة حىت ظهر حسن توبته  -4
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فمن أنكر هذا على اخلليفة الراشد يف العامل اإلسالمي من ذلك العهد الراشد إىل يومنا هذا 
 .اللهم إال الروافض الذين جيعلون من فضائل الصحابة مساويء 

 .هذا العمل على منطق أيب احلسن أشد من اهلدم 
لذين ينتقدون البدع واملخالفات قد يكونون عاجزين مقصرين عن إنكار كثري من البدع فا

 .ومع ذلك يثور عليهم أبو احلسن هذه الثورة العارمة 
ويضع القواعد واألصول الفاسدة حلرهبم وتشويههم وتشويه منهجهم ودعوته ويكيل هلم من 

ثرية وماذا فعل علي والصحابة السباب واالهتامات والشتائم ما تضيق عنه الصحائف الك
خيرج يف هذه األمة " رضوان اهلل عليهم باخلوارج وعندهم اخلري الكثري كما قال رسول اهلل 

( أو حناجرهم )قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم يقرأون القرآن ال جياوز حلوقهم       
 " .ن الرمية ميرقون من الدين مروق السهم م

حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن ال جياوز : قال فيهم 
 . تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية 

قوم يتلون كتاب اهلل رطبا  ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق : " وقال فيهم 
 ".قتلنهم قتل ومود السهم من الرمية لئن أدركتهم أل

سيخرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم " فيهم  وقال رسول اهلل 
يقولون من خري قول الربية  يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق 

 " .م أجرا  عند اهلل يوم القيامة السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فإن يف قتله
 .هم شر اخللق أو من شر اخللق " وقال فيهم 
يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم " وقال فيهم 

 ( 343-2/343) أنظر صحيح مسلم" من الرمية لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 
خري وعندهم زلة أو زالت سبحان اهلل أصحاب حممد هؤالء على منهج أيب احلسن فيهم 

 .حيقرون صالهتم مع صالهتم وصيامهم مع صيامهم ويقرأون كتاب اهلل غضا  
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إن اخلري املوجود يف هؤالء كثري جدا  ومع هذا ، هم شر اخللق ملا فيهم من البدع وملا فيهم 
 .من الفنت والشر 

وأخرب بأن ملن قتلهم أجرا  عند اهلل يوم القيامة فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقتلهم 
وأمجع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على قتلهم تنفيذا  ألمر رسول اهلل صلى اهلل 

 .عليه وسلم ودفعا  لشرهم 
وهذا حق وعدل وعمل صاحل وجهاد يف سبيل اهلل لكنه على قواعد أيب احلسن هدم للخري 

 . الذي عندهم وهدم ألشخاصهم
إن الذين يدافع عنهم أبو احلسن قد يكون يف كثري منهم من هو أقل خريا  من هؤالء اخلوارج 
وأكثر شرا  وفتنة ، ولكن نقدهم عنده هدم والتحذير من شرهم هدم والطريقة اليت يدعو 

 .إليها ال حترك شيئا  يف القوم وال يستفيدون منها 
ناس إىل أباطيلهم وفتنتهم يف املساجد فال يرجعون عن باطلهم وال يقفون عن دعوة ال

واملدارس والصحف واجملالت واملؤلفات والنشاطات الرياضية ، هذه اجملاالت النشاطات ما  
كانت تتاح للخوارج ومع ذلك يصول وجيول أبو احلسن على السلفيني الذين ينتقدوهنم 

 .اء والرعاع بضعف يصول عليهم بلسانه السليط وقواعده اهلدامة ويؤلب عليهم السفه
 .وهذا كله إصالح عند أنصاره 

 .مواقف الصحابة من اخلوارج والقدرية معروفة مشهورة 
ومواقف التابعني من أهل البدع ومواقف أتباع التابعني من أهل البدع معروفة مشهورة من  
كل أصناف أهل البدع من خوارج وقدرية ومرجئة وشيعة وروافض وحىت من يقع من أهل 

دعة ال يعاملونه إال باملنهج اإلسالمي الذي سار عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه السنة يف ب
 .وسلم وأصحابه والتابعون هلم بإحسان 

موقف اإلمام أمحد وأهل احلديث يف زمانه من أناس كانوا أئمة يف العلم والدين ومن أهل 
نة وومسوهم بالبدع احلديث وقعوا فيما يسميه أبو احلسن زلة أو زالت وقام عليهم أهل الس

 .والضالل 
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 .فمنهم من تاب وأناب كإمساعيل ابن علية 
ومنهم بقي على زلته وبقي عليه الوسم الذي ومسه به أمحد وأئمة احلديث كداود الظاهري 

 .وحسني الكرابيسي واحلارث احملاسيب ويعقوب بن شيبة
 .ؤالء علما  ودينا  وفضال  فالقطبيون والسروريون واإلخوان املسلمون ال يساوون شيئا  عند ه

فإذن هؤالء األئمة هدامون ألهنم ال يعرفون قواعد أيب احلسن وال يطبقوهنا فعلى أيب احلسن 
وأنصاره أن يبغضوا هؤالء وحياربوهم ويسموهم حدادية وهدامني ومفسدين ألهنم عاملوا من 

أهل السنة ويقول أبو هو خري لعله مبئات املرات ممن يدافع عنهم أبو احلسن ويرى أهنم من 
 .احلسن بدخول أصحاب اجلمعيات كاحلكمة واإلحسان إهنم من أهل السنة وسلفيون 

وأهل السنة ال يعرفون هذه الوساوس واهللوسات اليت يرددها أبو احلسن باسم املنهج السلفي 
م واملنهج السلفي وأهله على أمتداد التاريخ برءاء من هذه اهللوسات واألفاعيل اليت هتد

املنهج السلفي وأهله وال تبين وال ترفع للسنة راية وال تنفع أهل البدع بل تضرهم ألهنا 
تزيدهم إغرتارا  وتزيدهم متسكا  بباطلهم ال سيما وأبو احلسن يصفهم بأهنم من أهل السنة 
فهذا املسكني سائر على مذهب غالة املرجئة الذين يقولون ال يضر مع اإلميان ذنب فهو 

 .ضر مع السلفية شيء يقول ال ي
وهو سائر على منهج اإلخوان املسلمني يف التهوين من شأن البدع سيقول هؤالء ليسوا 
مببتدعة وال خوارج فأقول أسأهلم عن كتب سيد قطب وحممد قطب وأيب بصري وأيب قتادة 

قتل املشحونة بالتكفري وما هو موقفهم من الفنت يف العامل اإلسالمي والسيما يف أفغانستان و 
مجيل الرمحن والقضاء على إمارته السلفية وأسأهلم عن فتنة اجلزائر وأكثر من مأيت ألف قتيل 

 .ما هي مواقفهم من هذه الفنت يف مدارسهم وصحفهم وجمالهتم 
:" ما هي مواقفهم من الكتب السلفية اليت ترد على سيد قطب طعنه يف بعض األنبياء وقوله

أن القرآن فيه فنون املوسيقى والسينما والتمثيل "، و"لقرآنخبلق ا:" ، وقوله"بأزلية الروح
 " .أن الدين والفن صنوان"، و"والتصوير
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وما هو موقفهم من الكتب اليت تنتقد اإلخوان املسلمني يف ضالالهتم مبا فيها من عالقات 
 .مع الروافض والصوفية بل مع النصارى ودعوهتم إىل وحدة األديان يف عدد من املؤمترات

نا أريد اجلواب على هذه األسئلة من أيب احلسن فإن عجز عرف الناس حقيقة أيب احلسن أ
 .وحقيقة قواعده ومناهجه 

 
 

 كتبه
 الشيخ ربيع بن هادي املدخلي

 


