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بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم 
 :أما بعد 

منذ سلك نفسه يف الددعاة ىل   لهابئاً ثقياًل على الدعوة السلفية وأهعفقد كان فاحل 
مصدداحل وا مفاسددد وا ي بدده يف تصدد فاته ومواهفدده وأه امدده املددنها السددلف   ا ي اعدد  

ًر اعدداً  نفسدده فددو   ضددعاً للمشدداكن يف أوسدداش الشددباف السددلف  ماعاملدداً واهلدداب بددن كددان 
 مهددداوغي  العلمدددان مددد  مالدددن العالمدددة ا لبدددال والشدددي  مقبدددن الدددوا ع  يف منددددهلاه ي عددد 

 واليمنيدب يبيدبويهضم هقوههم فيغد   رد اً وفالفداً بدب ادالف العلدم انيهااد يب والل
ويع ف فشن فاحل وأنه ا يقدم للسلفية  والسعو يب مم  يع ف هلم هدرهم وجها هم

ًرع هذه الفنت  . ىلا 
م عليه كما حنلدم علدى غديه ممد  يشد ن عبئداً ثقدياًل علدى الددعوة السدلفية وا لوكنا حن

وندالم  لده الاد ويال  ل علدى  وكنا ُنصِّبر االف العلم عليهب ما هذا البالن فاحل يس
ًف يف أه امدددده علددددى السددددل ًا  تعاملدددداً وتعازمدددداً فصددددار سددددا فيب وغدددديهم مدددد  ا يددددام 

ب با  لة على هذه ا ه دام اححفدة فدال سدد  لدياًل في دون ال     بالابديع والا في فيُ 
عليددك ىلا الاقليددد ولدددي  لددك أن تسدد ل عدد  ا سدددباف   جوابدده ملدد  االبدده با  لدددة مددا

ال دالم علدى : وساهه هواه ىل  الاالعب ب صدول أهدن السدنة واحلددي  مد  مالدن هولده 
أهددن البدددع ا يدددفن يف بدداف انيدد   والاعدددين فددال يسدد ل املبدددع عدد  أسددباف انيدد   

وحي دددم علدددى بعدددأ  با مدددةوحي دددم علدددى بعدددأ ا صدددول ب ددددا مبادعدددة وهدددد أضدددل  
وعلدى بعدأ  بب يان ىلذا مل ينقا وا  ه امه ب دم هدد نسدفوا رسداا  ال سدن  يعداً ا 

بددد دم هددد كدددذبوا القددد آن  هدددو العلمدددان ىلذا فدددالفوا ه مددهمدد  بددددعهم بعددددم تقليدددهم 
مدا ه دم  ب نده وياظاه الباان بوهذا م  أرد أنواع الا في  بوالسنة وكذبوا اإلسالم

وهددم ممدد  أمدد  اهلل كددالن يم  ا علمددان معينددب  علدديهم بالددك ا ه ددام ىلا  دددم فددالفو 
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مدددد  : النحددددن()ف اْسدددد  لوا أ ْهددددن  الددددذرْكُ  ىُلْن ُكْنددددُاْم ا تد ْعل ُمددددون   ) :بددددال جوع ىللدددديهم بقولدددده
 ( .(33اآلية

ل ملا أ انه هؤان العلمان يف أصوله الفاسدة وأه امده الباالدة اعد  فديهم وأسدق هم 
وهدددد كدددان مددد  ورااددده ب ي فددد  مددد  فدددالفهم  وأسدددقق أهدددواهلم الدددل كدددان يضدددلن  دددا أو

عصدددابة تاظددداه  باعظيمددده وتقديسددده وتقددددي  أصدددوله وأه امددده الباالدددة فدددا ع  أردددد 
 . ب ه امه البهلوانيةال ع  فيم  اع  فيهم فاحل وه م عليهم 

أسدددق هم وأسدددقق أه دددامهم تدددابعوه املندددو ه عدددنهم فلمدددا أ ار زهددد ه  ولئدددك العلمدددان 
بعددددد أن كددددانوا ياظدددداه ون اخددددالفاهم ف صددددبحوا حيدددداربودم ونسددددوا الاضددددلين والا فددددي م

هدذا مد    ن  بوي عنون فيهم أرد ما ي ع  صاهب هوى يف أهن السدنة باعظيمهم 
أهدددافهم الدددل جندددوا هلدددا وهدد  هدددذا املاعددامل الدددذو ياظدداه ون باقديسددده لددو فدددالفهم 

 .وفالف أهدافهم  سق وه 
نصدديحاب بيندد  فيهمددا فسددا  أصددوله وملددا اسددافحن ردد ه وبلددا السددين الدده  نصددحاه ب

وأه امدده وأيددد مددا تضددمناهما العلمددان الددذي  كددان يوجددب تقليدددهم ويدد ى أن مدد  ا 
 .اخل … ةف الق آن والسن  ف اإلسالم وكذ  يقلدهم هد كذ  

هلة هلددؤان العلمددان ونسددوا احلمددا  للاضددلين مدد  أجلهددم دنددهددو وعصدداباه تلددك امل  فنسدد
 الة واضحة أن هذه العصابة ليس  م  أهدن السدنة ف صبحوا ه باً عليهم مما يدل 

جندددوا لبدد  الفددنت والصدد اعا  بددب السددلفيب وواهعهددم الددذو ب وىلمنددا هددم مدد  أعدددااها
يسيون عليه مد  هد ف السدلفيب املسداع ة أكدِّب رداهد علديهم فهنيئداً لفداحل بالافداف 

و وعصداباه عندد هذه العصابة هوله وحمارباها  هن السنة السلفيب هقاً فلقد تبوأ هد
أعدددددان السددددنة مندددددهلة عظيمددددة هيدددد  فدددداهوا يف هدددد  م  هددددن السددددنة وال ددددذف علدددديهم 

 .وت ليب ا عدان عليهم فاهوا كن أهن الباان وا هوان 
ذهدب ياعلد   وزه  جهله وفضح بفسا  ت صيله وأه امه مقاتلهوملا أصيب فاحل يف 

ه ا ساسدددية وت صددديالته جهااتدددعددد  ب رددديان ليسددد  أساسدددية يف النددددهاع ليلهددد  الندددا  
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وأن خمالفدده جاهددن  خي دد ا مي دد  أن  أندده ىلمددام معصددوم الفاسدددة وفيددن لدده الشددي ان
كن ذلك ب مور   هو وكن م  يؤيده بن غالة يف اإلرجان بن هم ف افيون م ج ضال 

وأصددبح هددو وعصدداباه انياهلددة املدسوسددة هددم ا ث يددون وهددم  يفاعلهددا ويفهيهددا علدديهم
ون عد  مدنها أهدن السدنة وانيماعدة أو مدنها فداحل ومل يفده ذاب  السلفيون هقاً وهم ال

هو وا عصاباه م  اهلذيان واإلرجداف  دذه املسداان الدل أفاعلهدا فداحل لنصد ة منداها 
 : احلهبيب وحل ف أهن السنة ومنها

 . جن  العمن -1
. الاقليد الباان  مالاله أو لشاخصه -2
هددا ممددا بددب فيهددا ربيددع هددن العمددن ردد ش يف صددحة اإلميددان أو يف كمالدده وكل -3

مددد   احلددد  ومدددنها أهدددن السدددنة وانيماعدددة فيهدددا ول نددده يفدددهو هدددو وعصددداباه
ف صدبحوا مد  أسدون  وامل يقولد مدا علدى احلد  دهلونه وم  أي  ويقور  ال ويبضا 

 .الف   كذباً و ااً وه باً على السلفية وأهلها 
 ساسددية واحلقيقيددة عدد  ضددالا م ا دمهم الددل يلهددون  ددا النددا  ويشددغلو أاعيددبومدد  
ًل ع  ا صدول" :ا م  الذو س ناهشهم فيه اليوم أا وهو هوهلم اهذ  ب"ا سًو الانا
وهددد ي ددون ( أسددامة سددامل  ) جمهددول أا وهددو باسددم  ماسددهاً د كاددب أهدددهم مقدداًا هددو 

ًل ع  ا صول :   ع أهوال السلف يف مس لة" هو فاحل بعنوان  وخت ئدة " عدم الانا
 .الشي  ربيع 

لددلين علدى جبدنهم هم ىل  هدذا ا سدلوف وهدو الاسده مسد  أهدان جمهولدة نيون   ن  ىلو  
 .وفورهم وىلهساسهم ب دم على باان 

أدم ياالعبدون باسدم السدلف الدذو ىلذا أالد  فدال ينصد ف بداهدة ىلا  :وم  أباايلهم
 .لصحابة بإهسان ل ىل  الصحابة والق ون املفضلة م  الاابعب
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ال ابدع عشد  أو امدام  عشد  بدذك  أندا  سدلفيب هلدم اجاهدا ا  م  الق ن  فيبدأون
مد  أهدن القد ن  يبدأونوهد بهد يصيبون فيها وهد خي ئون ويقعون يف خمالفة السلف 

 .امام  كما يف هذا املقال ل يقفهون ىل  أهن الق ن امام  عش 
د  املصداحل واملفاسدد ويان  دبف ه وم  أاعيب رياخهم فاحل أن ه كان ا يع   هلدا ىلذا ذكر

 )!( .ص  م  يُ اعيهاناحل واملفاسد ويواآلن يد ع  أن ه يُ اع  املصاب ا وي فضها 
فيها غالة الصوفية و عاة   وم  أاعيبه أن ه كان يدعوا ىل  الاقليد املذموم ب  يقة فا

ه أينمدا واحلددا يون وران   بل أصبح يد ع  أن ده مد  الددعاة ىل  ال اداف والسدن ة بالاقليد
ه على ا يقة صاهب ُغهي ة   :سار واَّت 
 )!(غويُ  وىلن ت رد غهي ة أررد * * *   وما أنا ىلا  م  غهي ة ىلن غو    

ا  ما فداهوا فيده عند القوم م  الالبي  والاالعب با صول واملص لح نالشاهد أ   
عفهم لنصدد  مل سدددوا يف كددالم السددلف يف القدد ون املفضددلة مددا يسدد أهددن ا هددوان فلمددا

لقصدد الاسده  دم  ؟ملداذا بباالهم ني وا ىل  كالم املا ف ي  ولو كان يف غدي صداحلهم
وىلذا كانوا حيايون م  يسمودم السلف وهم يف احلقيقة فصومهم فلمداذا يسدق ون 

السدددلف هدددد أيددددوا ربيعددداً وكدددانوا يضدددللون مددد  فدددالفهم كمدددا  أتبددداععلمدددان يعددددون مددد  
هددال كاتددب              .رددغب وفددنت وتالعددب  أهددنقددوم ن الأأسددلفنا أا يؤكددد هددذا 
 (6/65)هال اب  عبد الدِّب يف ااسداذكار  ( :)أسامة سامل) اسم املقال املاسه مس 

 .الذو ذهب ىلليه أكال  العلمان  :
عد  الليندة الداامدة وعد  الشدي  ابد  بداً وعد  الشدي  صداحل  -كالياً سا  كالماً  ل -

وأن  هصدد  الصددالة ىلمنددا هددو سددنة أنكالمهددم   ىؤ   ُمدد( آل الشددي  وعدد  الشددي  عبيددد 
أربعاً بعد أن أن   اإلمتدام علدى عالمدان ىلمندا كاند   مىنصالة اب  مسعو  وران عالمان 
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وران عالمددان أربعدداً لقصدد  سددنة وكددذلك ىلمنددا صددلى الصددحابة يدد ى أن ا ن ابدد  مسددعو  
 . (1) سن ة أنه دم ي ون ىلا 
ًل عدد  هدددم ال عبددة ل عدد  بنااهددا علدد لمصددلى اهلل عليدده وسددرسددول اهلل  وأن    ىىلمنددا تنددا

 .أن ذلك سنة  أجن م كان هواعد ىلب اهيم ىلمنا  
دا سدًو عد  السدن   أن   إلثبا هؤان العلمان ىلمنا هو ع   نقنالوالقصد م   ًل ىلمن  الاندا
اماً أليفه وأن كن م  أبداً وأن احل  هليفه والصواف  ا   خيُ فاحلاً ىلمام ا  فقق وأن  

 .ام   بن والضالل وانيهن  فاحلاً فإمنا هليفه لفخيا
ونسددد  القدددوم أن فاحلددداً كدددان يسدددااخف بالعلمدددان ويددداهمهم بال امدددان وامياندددة  ددددم 

يف تبددديع اندددفع ي اعددون املصدداحل والفاسددد يف مددواهفهم وتصدد فا م وأن فاحلدداً كددان هددد 
عدددداة املصدددداحل وبدددددون م ا اعددددا  يف ردددد  البلدددددان تنامدددد  ىل  السددددلفية بدددددون أ لددددة 

 .واملفاسد الل ي اعيها العلمان 
ردياخنا لدو تالهظدون أن دم تنفد  ون ب الدي  ل   يا: " هال أهد الساالب لفاحل  -أ 

وهدددذف مفددد ي الشددد يق كالمددداً صدددعب عليددده ىلزهددداره لعلددده مددد  فاددداوى  ب" .....مددد  
 بدد  حندد  ا يهمنددا حندد  ندددي  اهلل ون" : ف جدداف فدداحل  أو ال عدد  يف العلمددانالابددديع 

 بومحاية هلذا الدي نصحاً لألمة  به فما ندي  اهلل نقولب اعة مأصول أهن السنة واني
 .احلدي  (.. من رأى منكم منكرا   ) ب( الدين النصيحة الدين النصيحة )

وهدذف املفد ي هندا كالمداً لعلده يف  ب. "...حن  نسا يع باللسان وىلفوتنا ي يدون منا 
ونضددللهم فيدده أمددور خمالفددة فيدده أمددور يف املددنها فيدده يسدد لوننا فددال نغشددهم غايددة السددون 

أمدددور يف العقيددددة فيددده أمدددور يف العقيددددة فيددده أمدددور يف السدددن  وا رددديان الدددل ا مي نندددا 



ًل ع  ا صول والواجبا  حبال ه  ر فاحل ل هل ده عصاباه:  (1) ًل ىلا ع  السن  وا سًو الانا و مل )!( أن ه ا سًو الانا
يساالنوا امل  ه على ال ف  وما راكله وا م  فاف يف بعأ البلدان وا وها  م  ال فار والفيار فياقيهم زاه اً 

.بلسانه فيسقق عنه وجوف  عو م وأم هم باملع وف وديهم ع  املن   
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سد   نفياخددع م مد  يقدول  (1)نداهاالس و  مي   الا في أما هضية العقااد وامل
 .يف هذا الوه  
ًفدددا  يف ال عددد  والابدددديع  ندددا  السددداان ىل   دددوره وتفددد  ه باحا ينبهدددهفدددانظ  كيدددف 

 .نامون ىل  السلفية ي
ًفاتددهعددأ أندده ا يبدداذ بشددذوذه عدد  العلمددان وكالدد ة يفيييبدده حندد  ا يهمنددا    ددوره وجما

يعدأ وغديه مد  العلمدان ا ب قول حن  ندي  اهلل ون ب  أصول أهن السدنة وانيماعدةيو 
ىلهانة للعلمان وا ام ه فيها وهذب يدينون اهلل وا ي بقون أصول أهن السنة وانيماعة 

ل هددو ا ي بدد  أصددول أهددن السددنة وانيماعددة وىلمنددا ي بدد  أصددوله الفاسدددة الددل ب هلددم 
 . افهعها واع   ا يف أامة احلدي  واني   والاعدين

 صول أهن السنة اههام العلمدان وم اعداة املصداحل واملفاسدد وهدو ا يقدوم بدذلكوم  أ
 .الل بينها للنا  وفدع العلمان النا  فيها ل ما ه  القواعد واملناها  ب

ىلن علمدددان السدددنة الدددذي  ي عددد  فددديهم هدددذا املاعدددامل املاهدددور هدددم الدددذي  بيندددوا القواعدددد 
 . اوااف البدع وبينوا فسا  أصوهلم ومناهيهم وعقاادهم أع واملناها وواجهوا 

 .ب اهب ا سيد ىلا السب والشااام والابديع الظامل بدون هيا وا  اً ىلن فاحل
ًي  أهدن ا هدوان" : هال فاحل للساان  -ف هد  هقيقدة  :ب هدال السداان" ا تهنوا مدوا

ًي  أهدددن السدددنة ا ضدددة -ىلن ردددان اهلل –حنددد  ندددهن  ىلا أن هندددا  –ىلن ردددان اهلل  – مدددوا
ن كالددي منددا يقددول ملدداذا مددالاًل كبددار الددبعددأ ا مددور ن  ههددا علددي م هدد  مددد تفسددياً م

 ! املشاي  ا يا لمون ؟ 
أنددا مددا  اسدد لأ :هددال فدداحل بصددح :ا يهمددأ ا تسدد ل هددذا ب هددال السدداان :فقددال فدداحل

 . ام عندو واهد ساك  ما ت لم أنا ا أت لم 



بن م  أصول ا نبيان ومع ذلك بع  املن   م  ا صول وم  أس  املنها السلف  احل   وا م  باملع وف والن ه : ( 1)
هد ُيس   عنه ملصلحة وهد سب الس و  ع  ا م  باملع وف والن ه  ع  املن   ىلذا ت ت ب عليه مفسدة أكِّب م  

ققها ا م  والن ه  أو  ا ياحق     .  ا ىلا مفسدة أو مفاسد املصلحة الل حيح
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نشد  مالدن هدذه ا رديان ومد  حيفظهدا يظد  أددا هد  مدنها  هنا م هو منها  هذا ما
 .( أهن السنة وانيماعة وهذه مش لة 

ا يدد ى علمدداً وا هواعددد وا بيددان مندداها وىلمنددا والواهددف علددى هددذه ا سددئلة وا جوبددة 
وهددد ف علدددى م اعددداة املصددداحل واملفاسدددد  زلمدددا  بعضدددها فدددو  بعدددأ وغمدددو  هاتدددن

 . وىلف اج هلا ع  منها السلف وَّتهين مل  ينبهه عليها
ًي  أهن ا هوان : "يقول فاحل للساان والساان جاهن ونفسه تاو  ىل   ب" اتهنوا موا

ًي  أهدن السدنة وهدو ا يعد ف هدذه هاع كالم العلمانب  ومع ذلك يدع  أنه يهن مدوا
ًي  فاحل انياا ة املن لقة م  انيهن والظلم ًي  وىلمنا يسمع موا والظداه  أنده         املوا
ًي  أهن ا هوان م اعاة أهن العلم للمصاحل واملفاسد   .يقصد موا

ي  ا يا لمددون فيقددول ملدداذا مددالاًل كبددار املشددا :يقددوليقددول السدداان مالددن كالددي منددا  -2
 .تس لفاحل ا يهمأ ا 

فاداوى فداحل و دوره يف  اسدان  واويؤفذ مد  هدذا ال دالم أن هنداري كالدي مد  السدلفيب 
ال عدد  والاشددويه والابددديع  هددن السددنة وتفدد  ه مدد  بددب العلمددان  ددذه ا مددور ام ددية 

لاهددور وا هددذا ا العلددم يف هددذه القضددايا ل دد  فاحلدداً ا يهمدده أهددنىل  كددالم فيا لعددون 
عددم املبدااة بالعلمدان وااسداهانة  ياعلد  بدهيف نفدو  مد   هذا الاف   ام ي ل يغ  

 م ولو كان حيهم العلمدان  هدال ادالف العلدم ىللديهم ليا كددوا مد  صدحة فاداواه أو 
يضددد ف السددددو  واحليدددب بيدددنهم وبدددب العلمدددان  دددذه ا سددداليب الدددل عددددمها ول نددده 

 .إلمام الوهيد الناصح ه ا ن ا ب شع همي
هدددد كدددذف  مفددد ي   عددداواه ال اذبدددة أنددده يددددعوا ىل  تقليدددد العلمدددان وأن مددد  ا يقلدددده

القدد آن والسددنة وكددذف اإلسددالم أو نسددف رسدداا  ال سددن  يعدداً وال اددب الددل نهلدد  
 . !؟عليهم
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أا يدددل هددذا أن هددذا ال جددن املاعددامل ىلمنددا يدددعو ىل  تقليددد نفسدده أو ىل  اتبدداع أصددوله 
الاقليدددد يف أمدددور  مانيددداا ة وأنددده ا يددددعو مددد  سدددب علددديه ب ه امدددهاسدددة وا فدددذ الف

 . ؟السابقب وا الالهقب ا ىل  تقليد العلمانالدي  
 . ؟ماذا يؤفذ م  هذا ال الم

فدددداحل ومنهيدددده وأسدددداليبه فياسددددانلون ملدددداذا ا  اسددددان ار  ه ددددامىلن النددددا  يف هالددددة 
ب دم أ ركوا أن هدذا ال جدن  الدعوة ؟مصلحة يقادو فاحل بغيه م  العلمان وي اع  

هدددد أددددك الددددعوة السدددلفية وأهلهدددا وا يددد هم هدددذه الددددعوة وا ي اعددد  مصدددلحاها وا 
ومصدددلحة الددددعوة السدددلفية املهل دددة مسدددااخفاً ب عمالددده فيييدددب ماعاليددداً  .يددد هم أهلهدددا

يددا  : ) بددااةاخفاً بالعلمددان راكبدداً رأسدده ردد ن املسدا ِّبي  املايددِّبي  هدداااًل بدددون ماومسد
ىل  آفددد  كالمددده الدددذو مييدددد فيددده نفسددده وأنددده  )!( ( أفددد  كدددن رددداة معلقدددة ب  اعهدددا

يع ف احل  ويع ف منها أهن السنة وانيماعة وأنه وأنده ا يسدعه مدا وسدع غديه وأنده 
 .ا صول والعقااد واملناها  يف   بب

 اً ب وسددح  أناسددوهددو مل يبددب ردديئاً ا يف فانددة أال احلسدد  وا مدد  هبلدده وا مدد  بعددده 
زلمدداً وبغيدداً مل خيددالفوا ا صددول وا العقااددد وا املندداها وىلمنددا فددالفوا أصددوله الفاسدددة 
فدد أى أندده ابددد مدد  سددحقهم وىلسددقااهم بابديعدده الظددامل ويدددع  لنفسدده محايددة أصددول 

يبددب للنددا  كيددف ي اعدد  املصدداحل لهددن السددنة وانيماعددة ولددو كددان صددا هاً فيمددا يدعيدده أ
           ا صددددن فددددالف وكيددددفب ندددداً فددددالف العقيدددددة أو العقااددددد الفالنيددددة أن فالواملفاسددددد و 

 . وفاهد الش ن ا يع يهب  أو ا صول الفالنية
وأكالددد  ب  " ا يسددد ل عددد  أسدددباف جددد   أهدددن البددددع"هاعددددة   فدددهعاولعيددهه وكسدددله 

وىلمنددا اصدد نع هددذه ب رسدد  يف السددلفية مندده وأالددذي  يصددفهم بدد دم أهددن بدددع أفضددن 
ًة  وذهدب انيهدول حيدق مد  رد ن أامدة انيد   ب ليحم   دا نفسده مد  السدقوش الع ا

هاعددددة زاملدددة هاعددددة ضدددلل  هواعددددهم ب ددددا والاعددددين وأصدددوهلم وحي دددم علدددى بعدددأ 
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فد و اهدهام وتقددي  عندد هدذا ا هدوج املاهدور ب " رماأ بددااها وانسدل  "  ب  1ا مة
مددا أبقددى أهددداً الددذي   صدد ي فضدداًل عدد  العلمددان املعا؛  وهواعدددهم للعلمددان السددابقب

  .منهم 
يده مد  الاقليدد وأنده ا يددعو ىلا ىل  تقليدد لمدا يددعو ىل فسدا  لده ل مع ذلدك ملدا بيند 

واملصدلحب  نأصدن  عدوة ا نبيدا أن وفصل  فيه على ا يقة أهدن العلدم وبيند نفسه 
وأامددددة السددددنة وانيماعددددة ىلمنددددا هددددو الدددددعوة ىل  ل ادددداف والسددددنة ل مددددع ذلددددك يسدددداالنون 

مل أهددن  نصددوا ال ادداف والسددنة ذهددب يفددهو علدد   ويقددولأ مددا عدد  فهددمعدداجهي  ال
فيده كِّب  كلمة خت ج مد    بواملسلمب وأامة الدعوة أمحد ويدع  أل فالف  اإلمام 
 .واهلل ما يقول ىلا ال ذف

لو هحام ت لم الذو معه علم يعأ هدو غدي ملدهم بالسد و  : وهال له ساان -جد 
ومد  )) أنصد  أفداري زاملداً أو مظلومداً وسدا  آيدة  بن يس  ف جاف فاحل كيف له أ

ىلن الذي  ي امون ما أنهلنا ) اآلية و ..... يشاه  ال سول م  بعد ما تبب له اهلدى 
ف يددددف هلددددذا اإلنسددددان حيدددداكم ىل  اآلفدددد ي  ويابددددع : ل هددددال ( مدددد  البينددددا  واهلدددددى 

 اآلف ي  وي ون ذياًل هلم ؟
والظداه   . مل يبيندوا أو مل يعلمدوا (1)ا كان اآلفد ي ما يصلح هذا ال الم فصوصاً ىلذ

  ردا  ممد مفداعاِّبهمل يقلدوه ومل يقبلوا أصوله وأه امه الباالة  أنا أنه يا لم ع  
ال سددول مدد  بعددد مددا تبددب لدده اهلدددى ب ويف الوهدد  نفسدده ي مدد  العلمددان بال امددان أو 

 . بدعوا النا  زلماً وعدواناً أو مل ياهوروا مالله وي انيهن  دم مل يبينوا أومل يعلموا
 ددذا يددنف  يف نفسدده هو  ب مل يبينددوا مل يعلددم العلمددان ويبددب مددا لدده مدد  ىلمددام علددم مددا فيددا

ل يهدددب أمدددامهم  ب الدددذي  ا يع فدددون هقيقاددده و الدددديارأمدددام انيهدددال وا سددديما بعيدددد



 .ىلن هذه هاعدة هع دها ىلبلي  :يقول بوىلذا أفذ أسااذ بنه  أامة السنة ع  الاقليد( 1)
.كذا  ( :1) 
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 يف نش تهالذو  علمكللنا  وأي   بيانكالعلمان فيصفهم بال امان أو انيهن ف ي  
 .م  العلم والبيان  الفقيلدنيا أيها العاجه ا

الدذو يقلددب   هدوج املاعداملاوبدب هدذا وهعد  بيددأ امدالف الدل  جدذور فهدذه بعدأ
الفاسدة  وأصولهله   ا النا  ع  جهااته وزلماته يُ  يفاعلهاا مور وياعل  مساان 

 .وأه امه انياا ة 
علمان م  أتباع السلف املا ف ي  ومل ي   بش ن ص يح ع  السلف وىلمنا أور  أهوال 

فدإن املشدهور عندد الندا  ىلذا ب وهذا م  ىلفسا  هؤان القوم للمص لحا  السلفية ب 
هين أهوال السدلف يف كدذا أن املد ا  بالسدلف الصدحابة ل الادابعون ل أامدة اهلددى يف 

 .الق ون ا و  
عبددد العهيدده بدد  بدداً املهددم نقددن عدد  ابدد  عبددد الددِّب وهيئددة كبددار العلمددان ب ااسددة الشددي  

والشدددي  فددداحل مدددع  يددده آل الشدددي  والشدددي  عبيدددد انيددداب ووالشدددي  صددداحل بددد  عبدددد العه 
 .ا سف 

ل بعددد فدداحل رددي  اإلسددالم ابدد  تيميددة واإلمددام ابدد  القدديم وأزندده اسدداحى مدد  العلمددان 
ومل يسداح مد  تقدميده علدى اإلمدامب ابد  تيميدة وابد   اً أن يقدم علديهم فاحلداملعاص ي  

 .القيم 
ا و  صدالة واحلاصن أنده ادول يف النقدن عد  هدؤان العلمدان إلثبدا  ه دم هضدياب 

أربددع ركعددا  وذلددك مددىن  -رضدد  اهلل عندده– الصددحابة وهددم مسدداف ون فلددف عالمددان
يدل أن هص  الصالة يف السدف  سدنة ولدي  بواجدب ولدو كدان القصد  واجبداً ملدا صدلوا 

 .ري ما ت تب وران عالمان ولو ت تب على ذلك م  املفاسد واهلال
والدلين هدي   بأن هدم ال عبة وبنانها على هواعد ىلب اهيم سنة: والقضية الالانية 

 لوال أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة  ) -رض  اهلل عنها  -عااشة 
 . ( ولبنيتها على قواعد إبراهيم



12

ولو  سلمصلى اهلل عليه و ولو كان هدمها وبناؤها م  الواجبا  ملا ت كه رسول اهلل 
 .ه يش والع ف م  ورااها   ارتد

واحل  أنه لي  هصد أمالال هذا ال جن نص   يد  اهلل ونصد  السدنة وىلمندا القصدد نصد  
 !!؟هذا ال جن العييب فاحل وما أ راري ما فاحل 

 اوعدده -ابدد  عبددد الددِّب مددا يفيددد أن القصدد  سددنةمدد  كددالم  أمددا القضددية ا و  فقددد نقددن
ابد  مسدعو  لدو كدان يد ى أن القصد  واجدب ملدا صدلى ذلدك ىل  أكالد  أهدن العلدم وأن 

 .أربعاً فلف عالمان 
وهدو مد  املعاصد ي   هدد388هال أبو سليمان ام اال املادو  سدنة : ما ي يت انيواف و 

 ) : هدددال يف مسددد لة القصددد  يف السدددف بللدددداره أ ومددد  رددديويب احلددداكم أال عبدددد اهلل 
ب علمدددان السدددلف وفقهدددان يف هدددذه املسددد لة ف دددان أكالددد  مدددذاهوافالدددف أهدددن العلدددم 

ا مصددار علددى أن القصدد  هددو الواجددب يف السددف  وهددو هددول عمدد  وعلدد  وابدد  عمدد  
وجاب  واب  عبدا  وروو ذلدك عد  عمد  بد  عبدد العهيده واحلسد  وهادا ة  وهدال محدا  

وهدال مالدك بد  أند  يعيدد مدا  ام ب بد  أال سدليمان يعيدد مد  صدلى يف السدف  أربعداً 
العافية م  هذه  أهبوهال م ة أنا ب نبن السنة ركعاان ب وهال أمحد ب  هيف الوه  

 ال  او   معامل السن  مدع خماصد  املندذرو (املس لة ل ذك  أن الشافع  هال باميار 
(2/37) . 

هم عمدد  وعلدد  نأكالدد  علمددان السددلف وفقهددان ا مصددار ومدد العلمددان وهددم فهددن هددؤان
قصدد  علددى املسدداف  يعدددون مدد  القدداالب بوجددوف الوابدد  عبددا  وغدديهم مدد  الصددحابة 

 .م  السلف أو ا يعدون منهم  دم فالفوا مذهب فاحل وعصاباه 
فهؤان عل  واب  عمد  وجداب  كدانوا ممد  يد ى وجدوف القصد  ومدع ذلدك يصدلون وران 

 رأً للفددنت وسددداً  بوا ددا الددل تددؤ و ىل  سددفك الدددمان وفشددن ا مددة وتسددليق عالمددان 
 .ا عدان عليها 
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ًل عدد  ا صددولأا ي ددون هددذا مدد مدد  أجددن هددذه الغايددا  ال ددِّبى  والواجبددا    الانددا
 .القص   ا صن هو أن عند م  ي ى

صل قائما  فإن لم تستطع فقاعددا  فدإن  ):  صلى اهلل عليه وسدلمويقول رسول اهلل 
فالقيدام يف الصدالة والقعدو  فيهدا ركندان مد  أركدان الصدالة  ( لم تسدتطع فعلدى بند 

تسددامح رف السددماوا  وا ر  عنهددا ل فددع احلدد ج عدد  ب أو مدد  ا صددول والواجبددا 
أا ي فدددد  هددددذا با يف سددددن  ومسددداحبا   أصددددول وواجبدددا  تسدددامح يففهددددو  ا مدددة

ًاجد اً  ًاج اً هلذه العصابة عد  الددعاوى الباالدة و عد  ال دالم املاواصدن بانيهدن وهده 
  أا تددد ون أن هاعددددت م هدددد اددددار  وفددد  علدددي م السدددقف مدددبيف املسددداان العلميدددة 
 .هي  ا تشع ون 
أن  هعم هدؤان أن ده يد ىيد ى غدي هدذا الد أو الدذو يد -رمحده اهلل-وهذا ري  اإلسالم 

ًل  جن املصاحل واملفاسد ا  . ي ون ىلا يف ا مور املساحبة الانا
ها  والاشهدا  ايف أيها ا فضن مالن ااسافافقد سئن ع  أريان افالف العلمان 
صدلى ا ىلذا كدان الند  مدالعمن با م ي  املاخالف فيهف جاف ري  اإلسالم مش وعية 

 . ا م ي  هد بب   اهلل عليه وسلم
ا هددو يف ىلمنددواافدداالف  بددب العلمددان ل اناقددن ىل  نددوع آفدد  مدد  ا مددور املافدد  عليهددا

 .  اممنه ا فضن
ًعوا ) :  ىل  نوع آف  فقالقن انال   فيمدا ىلذا تد ري اإلمدام  -يعدأ العلمدان  -وهد تنا
مالددن أن يددهري هدد انة البسددملة واملدد موم يعاقددد وجو ددا أو ميدد   يعاقددد املدد موم وجوبدده مددا

أو يصددل  يف جلددو  املياددة بذكدد ه وا ياوضدد  واملدد موم يدد ى وجددوف الوضددون مدد  ذلددك 
ضدون و املدبوغة وامل موم يد ى أن الددباي ا ي هد  أو حيدايم وا ياوضد  واملد موم يد ى ال

 . م  احليامة
 خم ئداً ه أن صدالة املد موم صدحيحة فلدف ىلمامده وىلن كدان ىلمامده والصحيح املق وع بد

أنده هدال يصدلون  صدلى اهلل عليده وسدلميف نف  ا م  ملا ثب  يف الصحيح عد  الند  
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جممددددددوع الفادددددداوى  (ل ددددددم فددددددإن أصددددددابوا فل ددددددم وهلددددددم وىلن أف دددددد وا فل ددددددم وعلدددددديهم 
(22/267 ). 

ال ك  الالدال مد  اإلسدالم فهذه عد  م  ا مور يعاقد امل مومون وجو ا وهد  تاعلد  بد
 .أا وهو الصالة 

ًلوا عمددا ي وندده مدد  أوجددب الواجبددا   يدد ى رددي  اإلسددالم أن علددى املدد مومب أن يانددا
ًل عمددا ي وندده مدد  مسدد ا الصددالة وران ىلمددام فعددن ناهضدداً مدد  نددواهأ الصددالة أو والا نددا

 " .أفن بواجب م  واجبا ا أو أفن بش ش م  ر واها 
سالم وهده بن هناري أامة يقولون مالدن هولده يف هدذه القضدايا وا يقول  ذا ري  اإل

. 
 ؟ل ىلا ع  ا مور املساحبة اً  ن  اد  فما رأو م  ي ى أنه ا يدُ 

ومل ي دد  لدده  حصدد ه عدددو  فومدد  أهدد م  ) ( :1/373)وهددال ابدد  هدامددة يف املقنددع  -
 .(  وهن  ا ي  ىل  احلا ذبح هدياً يف موضعه 

ويبا  أيضاً مسلن مد  ىلهد ام حلاجدة ىل  هادال ) : ال الم  تعليقاً على هذاا ش  هال 
 .(أو بذل مال كالي م لقاً أو يسي ل اف  ا حلاجة بذل يسي ملسلم 

ًل عددد  واجدددب  أ ان النسددك ب ركانددده كدددالوهوف بع فدددة وال دددواف بالبيددد  فهددذا فيددده تندددا
ًل عدد  هددذه الواجبددا  ىل  واجددب والسددع  بددب الصددفا واملدد وة  الفيدداً تانيهددا  بددن يانددا

 .لدفع مال يسي ىل  كاف  أو مال كالي ولو ملسلم 
جددددددامع يف تعددددددار  احلسددددددنا ب أو صددددددن ف) :  -رمحدددددده اهلل-وهددددددال رددددددي  اإلسددددددالم 
ىلذا اجامعددددا ومل مي دددد  الاف يدددد  بينهمدددداب بددددن املم دددد  ىلمددددا   : السدددديئا ب أو مهددددا  يعددددا

 .(   فعلهما  يعا وىلما ت كهما  يعا
 ... فعال واجبة ومساحبة هد أم  اهلل ورسوله ب) : وهال
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د ا مدور بالقددرة وااسدا اعة والوسدع وال اهدة وسدا  آيدا  يف هدذا وهي د:  -ل هال-
ل  (61من اآليدة: التغابن) فَاتدَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ : املعىن منها هول اهلل تعا  

 .أنواعاً  وال هارة والصالة وانيها  م  هذاهد ذك  يف الصيام واإله ام : هال 
َْ َعلَدددددْيُكْم إ الَّ َمدددددا اْ دددددُطر ْرُتْم  :وهدددددال يف املنهيدددددا   َوقَدددددْد َفصَّدددددَل َلُكدددددْم َمدددددا َحدددددرَّ

 .وسا  آيا  فيها الااخفيف وال فصة  (661من اآلية: األنعاْ)إ لَْيه  
َمددا إ  ْدد : وهددال يف املاعددار  : ل هددال  ددر  قُددْل ف يه  ٌم  َيْسددلَلوَنَك َعددن  اْلَرْمددر  َواْلَمْيس 

َما   (961من اآلية: البقرة)َكب يٌر َوَمَناف ُع ل لنَّاس  َوإ ْ ُمُهَما َأْكبَدُر م ْن نَدْفع ه 
دٌر  :  وهال دْيًا  َوُهدَو َخيدْ ََ ُكت َ  َعَلْيُكُم اْلق َتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهدوا 

ددر  َلُكدد ََ ددْيًا  َوُهددَو  ََ بشددوا  وسددا   (961مددن اآليددة: البقددرة) ْم َلُكددْم َوَعَسددى َأْن ُتح 
 .آيا  يف هذا املعىن 

 ا مي دددد  انيمددددع بينهمددددا فاقدددددم نابالاعددددار  ىلمددددا بددددب هسدددد : -رمحدددده اهلل-ل هددددال
ا فيدددفع أسدددوأمها مددامل جددو  وىلمدددا بددب سدديئاب ا مي دد  املدددو منهبافويدد   أهسددنهما

ن فعدددن احلسدددنة باهامدددال أ نامهدددا وىلمدددا بدددب هسدددنة وسددديئة ا مي ددد  الاف يددد  بينهمدددا بددد
فدديجح ا رجددح مدد  منفعددة  وتدد ري السدديئة مسددالهم لددهري احلسددنةمسددالهم لوهددوع السدديئة 
 . احلسنة ومض ة السيئة

ل ذكددد  تعدددار  الواجدددب واملسددداحب وفددد   العدددب وفددد   ال فايدددة وتعدددار  هضدددان 
وتقدا انيها  على احلا كما يف ال ااف والسنة : ىل  أن هال الدي  وصدهة الا وع 

 .لى ماعب ومساحب على مساحب ماعب ع
أو لددو تعددار  احلددا الواجددب وانيهددا  العيددأ هدددم انيهددا  علددى احلددا ب ولددو تعددار  

  .احلا املساحب وانيها  املساحب هدم انيها  املساحب على احلا املساحب 
وأما سقوش الواجب ملض ة  : -رمحه اهلل- هذا الباف هاليف ل بعد مناهشا   مور 

هددددة ا دددد م حلاجددددة يف الدددددنيا كسددددقوش الصدددديام  جددددن السددددف  وسددددقوش يف الدددددنيا وىلبا
ن امل   فهذا باف آف  يدفن يف سعة الددي  جحمظورا  اإله ام وأركان الصالة  
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ا ول فددإن جنسدده ممددا ا مي دد   البدداف ورفددع احلدد ج الددذو ختالددف فيدده الشدد ااع  ددالف
 .افاالف الش ااع فيه وىلن افالف  يف أعيانه 

كما ت ى تسقق واجبا  عظيمة تظه  فيها سدعة الددي  ويظهد  فيهدا   يف هذا ال الم
 .رفع احل ج 
ً هدددم واجبدددا :ل هدددال ا مي ددد   عهدددا فقددددم أوكددددمها مل ي ددد  اآلفددد  يف هدددذه  نىلذا ا

 .ن فعن ا وكد تارري واجب يف احلقيقة ج  ومل ي   تاركهاحلال واجباً 
الدددي  وانيهددا  فيقدددم انيهددا  الو  وبدد  بالددواجبب احلددا وانيهددا ومالددال تعددار  : أهددول

 .وعلى ب  الوالدي  العيأ على احلا العيأ 
ملا هو أوجب منه وفيه ىلب ال  عاوى فداحل وههبده ت ري واجب مش وعية شاهد منه الو 

ًل ع  الواجبا  وا صول   .ب نه ا يانا
مدان ا مي د  تد ري أعظمهمدا ىلا بفعدن ع حم   مدوكدذلك ىلذا اجا ):  -رمحده اهلل-ل هدال

 نامهددا مل ي ددد  فعددن ا    يف هدددذه احلددال حم مددداً يف احلقيقددة ب وىلن هدددى ذلددك تددد ري أ
ويقدددال يف مالدددن هدددذا تددد ري ب واجدددب وهدددى هدددذا فعدددن حمددد م باعابدددار اإلادددال  مل يضددد  

مدددا هدددو لددددفع ب أو  1)أو للضددد ورةب  م للمصدددلحة ال اجحدددة ا دددالواجدددب لعدددذر وفعدددن 
 ( .57-21/38)فااوى لجمموع ا (أه م 

فالشددددي  ربيددددع لدددده فهددددم يف املصدددداحل : ) هددددال ال اتددددب أسددددامة سددددامل ندددداهاًل عدددد  فدددداحل 
ًعدده يف فهمددده وامل ول ددد  الددذو نفهمددده حندد  أن املصددداحل واملفاسدددد بفاسددد وا أهدددد ينا

تامارى مع الش يعة وأدا ا بد أن ينظ  فيهدا علدى وفد  مدنها أهدن السدنة وانيماعدة            
  ىلذا فالف ما كانوا عليه وهد كن  ماللد  بصدالة وأن ا ختضع لالجاها  الشاخص

:) الصحابة فلف عالمان وأدم صلوا أربعاً فلفه ملا صلى أربعاً ب وهدال ابد  مسدعو  



فقاله وهلبه  ىلا م  أُك ه وهلبه م مئ ح ياإلميان  :املسلم على هول ال ف  كما هال تعا   مالن أن يُ  ه( :  1)
 .م مئ ح باإلميان 
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وأيضدددداً كددددانوا هددددد صددددلوا فلددددف رسددددول اهلل ركعاددددب هددددذا يف مددددىن ب 1( الرددددر  َددددر
م مل يهددد صددلى اهلل عليدده وسددلموأن ال سددول ب فالشددي  ربيددع رأى ذلددك مدد  ا صددول ب

ول   هل  أيضداً هدذا لدي  يف ا صدول وىلمندا هدو ب ال عبة م اعاة للمصاحل واملفاسد 
يف ما مل ي   فيه ت ري واجب أو ت ري أصن م  أصدول الددي  وهدذا مدا صد   بده أهدن 

وما رآه الشي  عبد العهيه ب  باً ب وما رآه اب  هي  ب هذا ما رآه الباخارو ب العلم 
وغدي هدؤان مد  أهدن العلدم وا أعلدم ب  2 نصداروومدا رآه الشدي  محدا  بد  حممدد اب 

أهداً م  أهن العلم خيالف يف أن الشي  ربيعاً يف هذه املس لة وهع يف هضية فيها يف 
انيددواف (.    ) وكددان املفدد و  أندده مددا يقددع فيمددا وهددع فيدده باحلقيقددة مددا فيهددا مدد  نظدد  

 ( .   13/15املنيع 
 للعقددالن بددب  ت نار علمددان السددنة بعددد أمدد  املؤسددف أن يعددد هددذا ال جددن يف كبدد: أهددول

وهدددذا مددد   )!( اإلسدددالم ابددد  تيميدددة وابددد  القددديم  ْ جهلددده وأكاذيبددده ويقددددم علدددى ردددياخ
 .عيااب هذه ال اافة وم  عالما  الساعة 

 : م  وجوه وانيواف على هذا ال الم
امارددى مددع الشدد يعة وأن ا ينظدد  فيهددا لاوافدد  تاملصدداحل واملفاسددد ا  ن  ىلمدد  هددال  -1

الدل تاماردى مدع الشد يعة  كدال وهن فاحل يعمن وف  هذه املصاحل بمنها أهن السنة 
م  ىل  أهن السنة يض ف م اعاة املصاحل واملفاسد ع   احلااق نايفما أع ف أهداً 

وكددم هددد غددام  بالسددلفية  بلنصددح مدد  يلهمدده م اعا ددا  عمالددن فدداحل وا ي اعيهددا وا يسددم
وكدم أثقدن     ما سب عليه مد  م اعداة املصداحل واملفاسدداتباعاً هلواه وعدم االافا  ىل

كاهددن السددلفية وكواهددن أهلهددا باصدد فاته الفوضددوية الددل ا تاقيددد ب صددول أهددن السددنة 
وا باملصددداحل واملفاسدددد وكدددم أهدددد  مددد  الفدددنت بدددب السدددلفيب يف مشدددار  وانيماعدددة 



الظاه  م  هاله أن ه ي ى أن  هص  الصالة واجب ول   لدفع هذا الشد ر صدل ى  -رض  اهلل عنه  -عو اب  مس(  1)
.-رض  اهلل عنه-هو وغيه م  الصحابة وران ىلمام املسلمب الذو ي ى اإلمتام يف السف 

فيها  هااوها ماللك ياعل  ب المهم ل  هذه القضية لو علموا أن  بهذا يف هضية معي نة ومل يضعوا هاعدة عامة  رأْوا( 2)
. !وا صول م  اب  تيمية ؟ لسن  والواجبا لم  كن جوانبها ب أا ت ى هذه الا صيال  الشاملة 
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ولددو كددان حيددهم  با ر  ومغار ددا وكددم بدددع مدد  السددلفيب ا ب يددان بظلمدده وفوضددوياه 
السلف ومنهيهم وحيهم ما ه ره السلف م  وجوف م اعاة املصاحل واملفاسد ملا فعن 

 .واهداً يف املااة مما ارت به يف ه  السلفية والسلفيب 
 (. الرر  َر ) :-رض  اهلل عنه-هال اب  مسعو  -2

ه مد  أردد ن دأفهن اسافا  فاحل م  فقده ابد  مسدعو  فاباعدد عد  امدالف  نده رد  أو 
 ؟ املس فب يف ىلثارة امالفا  والفنت

مل  صلى اهلل عليده وسدلمفالشي  ربيع رأى ذلك م  ا صول وأن ال سول : هال  -3
 .يهدم ال عبة م اعاة للمصاحل واملفاسد 

فايدد أهددهم والظلدم لقد سلك فاحل يف الاهويش عل   مسالك أهدن ا هدوان  :أهول
كددددذا وا ينقددددن كددددالم فصددددمه بعيندددده وا معندددداه هددددال فددددالن كددددذا وهددددال فددددالن  : يقددددول

وه ذا سدلك فداحل يف كدن مدا ينسدبه ىلذ  ب وا يلاخص ال الم تلاخيصاً أميناً الصحيح 
 .وي ون كاذباً زاملاً فيما ينسبه ىلذ  

أو معندداه وىلمنددا يقددول هددال ربيددع كددذا  ههضددية الاقليددد ا ينقددن كالمدد  فيدده بنصردد: مالددن 
 ...)!(وفالف املسلمب دعوة وفالف أمحد وفالف أامة ال

موافقدداً ملددنها السددلف وملددنها أمحددد وأامددة الدددعوة ىل  كالمدد  سددده  القددار وىلذا رجددع 
 .ويدرري ب الن  عوى هذا ال جن ب وعلمان اإلسالم
 ب فالفد  السدلف يف جدن  العمدن ويف هضدايا اإلميدان وهدو ال دذوفلر ىلويقول عأ 

وه وسدد يف  رُ م ابقداً ملدنها السدلف وملدا هد    وىلذا رجع املسلم املنصف ىل  كالم  سدده
ًندي  تارري العمن بال لية  الاص يح ب ن   كالم   .كاف  

 نه سال  فبي  م  أسلحة الا فييب  ب( بنس العمل ) :وىلمنا هذر  م  لفظ
ف ندا أسدلك بمد  الفدنت ين دوو عليده ليدعموا به منهيهم الا فديو وهدذر  منده ملدا 

والقواعددد الددذرااع وىلغددال  أبددواف الفددنت وأسددو  احليددا  فيدده مسددلك السددلف يف سددد
علددى الامسددك مددع ذلددك  فددظ وأهددأ   احلدد  املبددب يف الاحددذي  مدد  هددذا الل  بددبر الددل تُ 
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قددددول وعمددددل واعتقدددداد يويددددد بالطاعددددة ويددددنق  : ) ب ن دددده باع يددددف السددددلف ل ميددددان 
ر هدددا ومددد  الدددل أو فدددال ي فدددع فددداحل بدددذلك رأسددداً وا يقبدددن تلدددك احليدددا  ب( بالمعصدددية

هيي  مواهف مد  رسدول اهلل وأصداهبه يف سدد أبدواف الفدنت واجانداف ا لفدا  أو 
 .ال الم الذو يؤ و ىل  ىلثارة الفنت والشبها  

 .د  فالناً يف القول ب ن العمن ر ش كمال يف اإلميان وم  افهاناته عل   أنأ هل  
 اف فالددد العنددِّبوويعلددم اهلل أنددأ أول مدد  هددذر مدد  هددذا القددول مدد  هبددن صدددور كادد

   وملا ج ى فيه ا فذ والد    ر  العنِّبو والب  منه هذفه م  كاابهبوأنأ هذ  ونش ه 
مد  سدا ل فيده علدى الامسدك  ذر م  اسااخدامه أو امو  فيه وأهأ  كن  مم  حي

 .باع يف السلف ل ميان 
ه ا يددام وىلمنددا أثارهددا هددذ -ناهددة وا  ددن -ومددا كددان لفدداحل يف هددذه ا مددور فيمددا أعلددم 

على الوجه الدذو ه ياده عنده للشدغب والفدنت والابدديع با كاذيدب وا راجيدف ومد  
فالشدي  ربيدع رأى ذلدك مد  ا صدول وأن "  :أفف زلمه وأراجيفه ما هاله عأ هندا 

 " .مل يهدم ال عبة م اعاة للمصاحل واملفاسد  صلى اهلل عليه وسلمال سول 
تدد ري هدددم ال عبددة  صددلى اهلل عليدده وسددلمهلل فهددن ي يددد أن  رسددول ابوهددو كددالم غددامأ 

  م  آف  غي م اعاة املصاحل واملفاسد أو ي يد معىن آف  ؟
ول أ أسو  كالمه يف هضدية عددم هددم ال عبدة وهضدية صدالة الصدحابة وران عالمدان 

 .أربعاً وهم يف مىن 
 على احلقاا  بنفسده ويصدن ىل  القار وأسو  مناهشل له يف هاتب القضياب ليقف 

م  كالم  نفسه كما وصن ىلليها العلمان ا جالن وهاكم نص كالمه ل نص الناااا 
 :له  مناهشل
  علدددى أنددده صددد    صدددلى اهلل عليددده وسدددلمال سدددول  وهنددداري أمدددورح  " ( :أو فددداحل ) هلدددام 
رضد  اهلل – وكذلك ملا الصدحابةب هدي  عااشة( ...لوال أن قومك  ):مالنب ت كها
صلى اهلل عليده وهد صلى فلف ال سول  -رض  اهلل عنه– وران عالمان صل ْوا -عنهم
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وه ذا هدذه ا مدور ليسد  يف ا صدول ويف ا مدور احلاميدة ب م ركعاب وهو مار  وسلم
 " .والق عية والعقااد فانابهوا ىل  هذا بارري اهلل في م 

بندان ال عبدة  صدلى اهلل عليده وسدلمىلن تد ري الند   :أهول )  :- مناهشاً له - فقل  أنا
 . ها هو ال اجح واملقدم ؤ  ر ب م  ت ري مصلحة م جوهة لدرن مفسدة كبية

د ه يش وغيهم م  الع ف مل انة ال عبة يف نفوسهم تهذه املفسدة ه  فشية أن ت  
ًهم ب ونفو  آبانهم وأجدا هم ب   .ىلذ ه  مصدر فاخ هم واعاها

ىلبد اهيم لددرن هددم ال عبدة وبنانهدا علدى هواعدد  صلى اهلل عليده وسدلمفهري رسول اهلل 
 .هذه املفسدة 

وت صددددين مادددددب  مادددده ليواجهدددددوا بددددده ب فعمددددن ال سدددددول هددددذا تقعيدددددد لقاعدددددة عظيمدددددة 
 .ا هدا  واملشاكن الدينية والسياسية وااجاماعية وغيها 

هلذا العمدن لدي  مد  بداف تد ري عمدن ف عد   صلى اهلل عليه وسلموىلذن فهري ال سول 
 .اواجه به ا ف ار واملشاكن والفنت وىلمنا هو  فع لفانة وت صين لألمة لب 

وسد الذرااع املفضية ىل  ا ضد ار والفاسدد ب و رن املفاسد مقدم على جلب املصاحل 
 .وهياة املسلمب ىلا عليها  مم  ا صول العظيمة الل ا يقوم اإلسال

 : فذ مالاًل هول اهلل تعا  
  َّه  فَدَيُسبشوا اللََّه َعْدوا  ب غَْير  ع ْلدم  َوال َتُسبشوا الَّذ يَن َيْدُعوَن م ْن ُدون  الل (ْاألنعدا :

 . (601 من اآلية
ل د  ملدا كدان يدؤ و ىل  ب ىل  اهلل وىلهانة لألندا   ةح ب  وهُ  فإن سب أوثان املش كب ه   

وىلمنددا   عفلدي  هدذا العمدن مد  بداف الفد و ب مفسددة كدِّبى هد  سدب اهلل وجدب ت كده 
 .هو م  باف ا صول والعقااد 

وهو يام يف صالة كان يقص ها رسول  -رض  اهلل عنه-الة الصحابة وران عالمانوص
ًل عد  سدنة أو عمدن ف عد   صلى اهلل عليه وسدلماهلل  وأبدو ب د  وعمد  لدي  مد  الاندا



21

و ت كدوا الصدالة فلدف ىلمدام املسدلمب   ى لوىلمنا هو م  باف  رن املفاسد ال ِّبى ف
ًع وافها  ا مة وس  .اناهى( فك الدمان ذلك ىل  امالف والانا

 !؟كدالم ربيدع هدذا باادن  ىلن  : فهن يوجد أهد عنده ر ن مد  الفقده لددي  اهلل يقدول 
وهدد أهدد  ه به و  هد   علددى كالمد   – ال اتدباساشدهد  دم الددذي   -ولدو وهدف العلمدان 

 .لع على كالم  هذا يف مناهشايت لفاحل عد  غيهم مم  اا  فعاًل 
الفددنت ويف الابددديع بالبااددن والظلددم فسددح  كالددياً مدد   لقددد اندددفع فدداحل يف : "أهددول و 

السددلفيب ا ب يددان وكددان بعددأ مدد  يسدد له يقددول لدده أا تدد ى أنددك مافدد   عدد  املشدداي  
وهددم هددد ي اعددون املصدداحل واملفاسددد فددال يا لمددون فيمددا تددا لم فيدده فيييددب كددن ردداة 

 ويُعدددد ر   ب ددددوره اروندددده يفا سُ ويُعدددد ر  بالعلمددددان الددددذي   بمعلقددددة وأنددددا وأنددددا اب  اعهدددد
ب امددادم للعلددم ىل  أمددور تشدديب هلددا النواصدد  غددي ملافدد  للمصدداحل واملفاسددد الدددل 

 .ي اعيها العلمان وا سيما علمان املنها السلف  
م اعدداة فيهددا ماللددة بعددأ ا فنصددحاه وتوسددع  يف بيددان املصدداحل واملفاسددد وضدد ب  لدده 

املفاسددد وه مادده فيهددا ومنهددا للمصدداحل و وأصددحابه  صددلى اهلل عليدده وسددلمرسددول اهلل 
هددذا الصددلح وكيددف راعددى فيدده رسددول اهلل املصدداحل واملفاسددد  صددلح احلديبيددة وكيددف    

ومددداذا هقددد  اهلل  دددذا الصدددلح مددد  املصددداحل العظيمدددة وكيدددف تسدددامح يف أمدددور مهمدددة 
 . -رمحهم اهلل-ونقل  فيه كالماً مهماً اب  القيم واب  هي 

 .اوين  ي يت ضم  كالم   وم  ضم  كالم  يف هذا الصلح ما
يف هدذا الصدلح يف أمدور عظيمدة  صدلى اهلل عليده وسدلملقدد تسدامح رسدول اهلل : أهدول

بسددم اهلل الددرحمن ) عدددم كاابددة مدد  أصددول وفدد وع فمدد  ا صددول الددل تسددامح فيهددا 
مددددع غضددددب " سددددمك اللهددددم اب" وا فددددذ مددددا اهههدددده سددددهين بدددد  عمدددد و  ( الددددرحيم

وتسدامح يف (  بسدم اهلل الدرحمن الدرحيم)  ادب ىلا الصحابة وهلفهم باهلل أنده ا ي
عدددم كاابددة حممددد رسددول اهلل وهدد  الدد ك  الالددال مدد  أركددان الشددها تب أصددن اإلسددالم 
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ىل  رد وش " حممدد بد  عبدد اهلل"وكاابة ما أص  عليه سهين ب  عمد و منددوف هد يش 
  . اخل....جمحفة 

يحة فيجدع عد  متا يده يف كاب  هذا وغيه نصيحة لفاحل لعله يسافيد م  هذه النص
 .والش غب الفنت ف   ىلا الاما و 

وهال ده أهد  م ىلليده علدى وه دُ ونصد وه وأي دواسدايا وه العلمان هدذا ال دالم عد  م  وه أ 
الامددددا و يف الفانددددة بال ددددذف الصدددد ف  احلدددد  ول ندددده أ  وعانددددد وأ  ىلا  ىل  ال جددددوع 

وم  الشبه الدل  ا تضمناه كاابايت وبإلقان الشبه والاشويش على كالم  هذا وغيه مم
صدلى اهلل علدى أن رسدول اهلل  كالمد  يددل    ن  روعهدم أألقاهدا علدى بعدأ ا فدوة ويف 

ًل  عليه وسدلم هلل تبدارري وتعدا   اان علدى  اهدانهيم مح  الد   الد    عد  اإلميدان بد ن  تندا
ًل ع  ال سالة   .صفة عظيمة له وه  ال محة ويدل على أنه تنا

ًل بعأ ا الددوهددال هدددذ ًل عددد  عددداملشدددار ىلليددده ومعلددوم الفددد   بددب الاندددا   ال اابددة والاندددا
ذا الظلدددم وأهشددع  جلدددو وا تدددهال هلددال سددالة واإلميددان ب هددان اهلل وصدددفاته فدهشدد  

الدهشة والقشع ي ة تالهقأ بسبب هذا البه  الذو فعله فاحل وردو  بده الدذو ا 
ه ُسددرر د  بقضدايا الاوهيددد ويُ  عددىن  ه ويُ ل دوسُُ  اهلل   مُ عظرددخي د  ببددال مسدلم فضدداًل عد  ىلنسددان يُ 

ًيد م  أربعب عاماً   .م  أ
أمدددا ي فددددي م  ):يف كدددالم اويدددن ومددد  ضدددمنه هدددوذ بعأ لقدددد عابددد  علدددى هدددذا الددد

" وعدددم كاابددة " بسددم اهلل الدد مح  الدد هيم " تسددامح يف عدددم كاابددة :   بقددوذ تصدد حي
الاسدددامح بدددهري كاابدددة لفدددظ هدددذي   بدددب -واهلل هصددددته  –تف يقددداً " حممدددد رسدددول اهلل 

ًل عنهما وذلك ا خيفى على مسلم ولو   ا صلب وبب ت ري ا صلب نفسيهما والانا
 .(ن النا  هكان م  أج

صدلى اهلل عليده ل أما ي في م ما نقلاده عد  صدحيح الباخدارو مد  جدواف رسدول اهلل 
 . ( ي لرسول اهلل وإن كذبتمونيواهلل إن   :) على املش كب وسلم



23

جيد يف انيملة وهل  أنا ونقل  ع  ابد  القديم وابد  هيد  ماللده  1ما هاله النووو ىلن  
وهو يقدول وافقهدم رسدول بيف املصاحل العظيمة الل ت تب  على هذا الصلح أو أهوى 

 .يف حممد ب  عبد اهلل وت ري كاابة رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
)    وهدو هدال وافقهدم يف تد ري كاابدة ب وأنا هلد  تسدامح بعددم كاابدة حممدد رسدول اهلل

بسدددم اهلل الدددرحمن ) وأندددا هلددد  تسدددامح بعددددم كاابدددة (  بسدددم اهلل الدددرحمن الدددرحيم
 .( الرحيم

 .فمعنامها واهد (  سمك اللهماب)  وذ وجهة نظ  يف هوله أما البسملة و
بسدددم اهلل ) لدددو كدددان معنامهدددا واهدددداً فلمددداذا رفدددأ سدددهين بددد  عمددد و كاابدددة :  فددد هول

وملدداذا غضددب الصددحابة مدد  كاابددة ب ورضدد  ب اابددة باهددك اللهددم (  رحمن الددرحيمالدد
 .ىلا بسم اهلل ال مح  ال هيم باهك اللهم وهلفوا أا ي اب 

بسم اهلل الرحمن  ) يف صدور سور الق آن بدل(  هماللَّ باسمك ) كاابة   سه وهن 
يهددا أن نا أو يف غوهددن سددًو أن نقددول هينمددا نقدد أ سددورة الفامسددة يف صددالت ( الددرحيم

 !!؟...وهن  نقول باهك اللهم وهن
أو أن (  صدلى اهلل عليده وسدلمهدو أيضداً رسدول اهلل  حممدد بد  عبدد اهلل)  :وكذا هولده

ا ىللده ىلا  كداف  ي يدد الددفول يف اإلسدالم أردهد أن  : لدو هدال : معنامها واهد ف هول
وىلذا هددال املؤذنددون يف ! ؟بدد  عبددد اهلل أيدددفن  ددذا يف اإلسددالم  اهلل وأرددهد أن حممددد

املصدددل  يف  سددده وهدددن ! ؟هدددذا مدددنهم  بددد  عبدددد اهلل أيصدددح   حممدددد ذاددددم أردددهد أن  أ
ىلن هل  ا يصح ر ن م  هدذا كلده ب عبد اهلل   حممد بتشهده أن يقول أرهد أن 

 .هلنا ىلذن ب ن القول ب ن املعىن فيها واهد 
ًلو وأصدددحاب صدددلى اهلل عليددده وسدددلموممدددا يؤكدددد أن رسدددول اهلل  اجبدددا  عددد  و  اه هدددد تندددا

يف غهوة وا بالعم ة ن رسول اهلل وأصحابه كانوا هد أهل  أب عظيمة م اعاة ملصاحل كِّبى 



 .أري ىل  كالم نقله ع  النووو ( : 1)  
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وساهوا هديهم م  اإلبن وغيهدا ومد  الواجدب علديهم أن يامدوا هدذه العمد ة احلديبية 
ال ددواف بالبيدد  ومدد  الواجددب علدديهم أا ينحدد وا هددديهم وحيلقددوا رؤوسددهم ىلا بعددد 

كنددان يف العمدد ة فم اعدداة مددنهم ر وال ددواف والسددع  ب لسددع  بددب الصددفا واملدد وة وبعددد ا
ًلوا  :عد  القيدام  دذه الواجبدا  وا ركدان الدل أوجبهدا اهلل بقولده للمصاحل واملفاسد تنا

   ْرُتْم َفَما اْستَدْيَسَر م َن اْلَهْدي مدن : ةالبقر ) َوأَت مشوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ل لَّه  فَإ ْن ُأْحص 
 . (611اآلية

لَّدددُه :وهولددده تعدددا   لُدددَ  اْلَهدددْدُي َمح  مدددن : البقدددرة)َوال َتْحل ُقدددوا ُرُسوَسدددُكْم َحتَّدددى يَدبدْ
 . (611اآلية

ًل عد  الواجبدا  فقدد أبعدد : فم  يقول   عد  فقده كاداف اهللالنيعدة ىلنه ا سًو الانا
وهدددد ب لشددد يعة وفقددده سددديته وفقددده علمدددان ا صدددلى اهلل عليددده وسدددلموسدددنة رسدددوله تعدددا  

  :وأضيف -رمحه اهلل-تقدم  أماللة يف هذا الباف م  كالم ري  اإلسالم اب  تيمية
 : ا  ما  هسمان  أن   -رمحه اهلل-ذك  ري  اإلسالم اب  تيمية

ة وا لغددي ضد ورة كالشدد ري ر مددا يق دع بدد ن الشد ع مل يددبح منده ردديئاً ا لضد و : أهددمها 
 واساشهد بقول اهلل  والظلم ا أ والفواهش والقول على اهلل بغي علم

َهدا َوَمدا َبطَدَن  : تعا   ندْ َم َمدا َرَهدَر م  َْ رَب دَي اْلَفدَواح  : ألعدرا ) ...ُقْل إ نََّما َحدرَّ
 .اآلية  (33من اآلية
ومل وباح ميهدا بعد  اهلل  يدع ال سدن فهذه ا ريان حم مة يف  يع الش ااع : ) ل هال 

 .هال م  ا هوال  يبح منها ريئاً هق وا يف
 ةهي  وذكدد  أدددا تبددا  عنددد الضدد ور دل ذكدد  ا  مددا  ا فدد ى كاملياددة والدددم وحلددم امندد

 .وذك  حم ما  أف ى كامليس  وال با وأن بعأ أنواعها يبا  عند احلاجة 
أن يفدد   بددب مددا يفعددن اإلنسددان ب ويدد م  بدده : واملقددام الالددال ) :  -رمحدده اهلل-ل هددال

فإذا كدان مد  ا  مدا  مدا ب يس   ع  د  غيه عنه ومس ميه عليه ويبيحهب وبب ما 
 .لو دى عنه هصن ما هو أرد مس مياً منه مل ينه عنه ومل يبحه أيضاً 
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هدد م امدد وج علددى واة ا مدد   وهلددذاب وهلددذا ا سددًو ىلن ددار املن دد  مددا هددو أن دد  مندده 
حيصن بذلك مد  فعدن   ن ماب  جن ا م  باملع وف والنه  ع  املن   ب بالسيف 
وىلذا كددان هددوم ب وتدد ري واجددب أعظددم ممددا حيصددن بفعلهددم املن دد  والددذنوف ب ا  مددا  

ولو ددوا عد  ذلدك وهدع بسدبب ذلدك رد  أعظدم ممدا هدم عليده ب على بدعة أو فيور 
 اهدد( ومل حيصن بالنه  مصلحة راجحدة مل ينهدوا عنده بمنه  مم  ذلك ومل مي   منعه
 . (372-13/371)م  جمموع الفااوى 

ل ن ددده هدددد سدددب بومددد  أصدددول الددددري  ىلن  ىلن دددار املن ددد  مددد  أعظدددم الواجبدددا  : أهدددول 
ًل عنددده م اعددداة للمصددداحل واملفاسدددد وهدددذا مدددا يددد اه علمدددان اإلسدددالم و ل ددد  عليددده  الاندددا

 .الش يعة وهذا ما يق رره ري  اإلسالم 
وهدد ي دون الواجدب فينبغ  للعامل أن يادب  أندواع هدذه املسداان )  : -رمحه اهلل-وهال

العفو عند ا م  والنهد  يف بعدأ ا رديانب ا   : -كما بيناه فيما تقدم   -يف بعضها 
مالدددن أن ي دددون يف أمددد ه ب اعدددة فعدددال ملعصدددية أكدددِّب منهدددا فيدددهري   . الاحليدددن واإلسدددقاش

ا م   ا  فعا لوهوع تلك املعصية مالن أن ت فع مدذنبا ىل  ذو سدل ان زدامل فيعاددو 
وبددة مددا ي ددون أعظددم ضدد را مدد  ذنبدده ومالددن أن ي ددون يف ديدده عدد  بعددأ عليدده يف العق

املن  ا  ت كا ملع وف هو أعظم منفعدة مد  تد ري املن د ا  فيسد   عد  النهد  فوفدا 
  . أن يسالهم ت ري ما أم  اهلل به ورسوله مما هدو عندده أعظدم مد  جمد   تد ري ذلدك املن د 

   ع  ا مد  أو النهد  أو اإلباهدة  فالعامل تارة ي م  وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يس
كا م  بالصال  امالص أو ال اجح أو النه  ع  الفسدا  امدالص أو الد اجح وعندد 

حبسدب اإلم دان ف مدا ىلذا كدان املد مور واملنهد   -كما تقددم-الاعار  ي جح ال اجح 
ًالدددة جهلددده وزلمددده ف مدددا كدددان   : ا ياقيدددد بددداملم   ىلمدددا نيهلددده وىلمدددا لظلمددده وا مي ددد  ىل

ىلن مدد  املسدداان مسدداان جوا ددا   :  صددلح ال ددف واإلمسدداري عدد  أمدد ه وديدده كمددا هيددنا
الس و  كما س   الشارع يف أول ا م  ع  ا م  ب ريان والنه  ع  أريان ه  

فالعدددامل يف البيدددان والدددبالي كدددذلكب هدددد يدددؤف  البيدددان والدددبالي   . عدددال اإلسدددالم وزهددد 
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انه ىلندهال آيدا  وبيدان أه دام ىل  وهد   ريان ىل  وه  الام   كمدا أفد  اهلل سدبح
-21/58)احمددوع اهددد (  تسددليما ىل  بيادددا  صددلى اهلل عليدده وسددلم مت دد  رسددول اهلل

59 ).  
وهددذا هددو الفقدده لدددي  اهلل فالعددامل بدددي  اهلل تبددارري وتعددا  تددارة يدد م  بدداملع وف : هلد  

ًل عدد  واجدد ب ا مدد  ىلذا كاندد  مصددلحة ال ددالم وا مدد  راجحددة وتددارة يسدد   ويانددا
وهذه ا مور ا يُدركها فاحل وا بباملع وف ىلذا كان ال الم يُؤ و ىل  مفسدة راجحة 

ىل  ماابعة العلمدان يف هدذا الفقده فديفأ ويسداهب بالعلمدان ويدا همهم يُنب ه يعمن  ا و 
 .      بانيهن وال امان 

ًيددةاإلمددام وهددال    هددا وأساسددها علددى فددإن الشدد يعة مبنا ):  -رمحدده اهلل- ابدد  هدديم انيو
احل م ومصاحل العبا  يف املعا  واملعا  ب وه  عدل كلها ورمحدة كلهدا ومصداحل كلهدا 

وع  ال محدة ىل  ضددها ب ف ج  ع  العدل ىل  انيور  1ف ن مس لةب وه مة كلها 
فليسد  مد  الشد يعة وىلن ب وعد  احل مدة ىل  العبد  ب وع  املصدلحة ىل  املفسددة ب 

 .هد ا( أ فل  فيها بالا وين 
رد ع  ماده ىلسداف ىلن دار  صدلى اهلل عليده وسدلمأن الند : املالال ا ول  :) ل هال

فددإذا كددان ىلن ددار املن دد  ب املن دد  ليحصددن بإن دداره مدد  املعدد وف مددا حيبدده اهلل ورسددوله 
وىلن كدان اهلل  2يسالهم ما هدو أن د  منده وأبغدأ ىل  اهلل ورسدوله فإنده ا يسدوي ىلن داره

كاإلن ار على امللوري والواة بام وج عليهم ب فإنده أسدا     يبغضه وميق  أهله  وهذا
صددلى اهلل عليدده وهددد اسددا ذن الصددحابة رسددول اهلل ب كددن ردد  وفانددة ىل  آفدد  الددده  

أفددال نقدداتلهم ؟ : يف هاددال ا مدد ان الددذي  يددؤف ون الصددالة عدد  وهاهددا ب وهددالوا وسددلم 
هع  دي  هده فليصدِّب وا يند م  رأى م  أميه ما" وهال " ا ما أهاموا الصالة " فقال 



 .أو كمساان فاحل :  1
سدًو :) حُيققهدا وهدذا أردد  مد  هدوذ  أو أن ه حيد م ىلن دار املن د  ىلذا كدان يُدؤ و ىل  مفسددة أعظدم مد  املصدلحة الدل:  2

ًل عددد  الواجبدددا  أهيانددداً  دددام  ن  ا مددد  ( الاندددا ًل عددد  امددد وج علدددى احل   وهدددن فددداحل وههبددده يددد ون اآلن أن ددده ا سدددًو الاندددا
ًل عنها ؟ !!باملع وف م  الواجبا  الل ا سًو الانا
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وم  ت من ما ج ى على اإلسالم يف الفنت ال بار والصغار رآها م  " يداً م  ااعاه 
ًالادده فاولددد مددا هددو أكددِّب مندده ب ىلضدداعة هددذا ا صددن وعدددم الصددِّب علددى من دد  ف لددب ىل

يددد ى م دددة أكدددِّب املن ددد ا  وا يسدددا يع  صدددلى اهلل عليددده وسدددلمفقدددد كدددان رسدددول اهلل 
ا فدداح اهلل م ددة وصددار   ار ىلسددالم عددهم علددى تغيددي البيدد  ور ه علددى تغييهدا ب بددن ملدد
فشية وهدوع مدا هدو أعظدم منده مد   -مع هدرته عليه  -ومنعه ذلك ب هواعد ىلب اهيم 

عدددم اهامددال هدد يش لددذلك لقدد ف عهدددهم باإلسددالم وكددودم هددديال  عهددد ب فدد  ب 
  وهددوع مددا هددو أعظددم ملددا يهتددب عليدده مددبوهلددذا مل يدد ذن يف ىلن ددار علددى ا مدد ان باليددد 

  . "منه 
 ( .16-3/13)ىلعالم املوهعب 

فهددن كالمدد  الددذو أهددام عليدده فدداحل الدددنيا ومل يُقعدددها خيالددف يف ردد ن عددد   : هلدد  
 !  كالم اإلمام اب  القيرم هذا ؟

 :فإن ار املن   أربع  رجا  : "  -رمحه اهلل-اب  القيرم ل هال
 .أن يهول وخيلفه ضده : ا و   -
.أن يقن وىلن مل يهل جبملاه :  الالانية -
.أن خيلفه ما هو مالله : الالالالة  -
.أن خيلفه ما هو ر  منه : ال ابعة  -
والالالالدددة موضدددع اجاهدددا  وال ابعدددة حم مدددة فدددإذا  فالددددرجاان ا وليدددان مشددد وعاانب    

رأيد  أهدن الفيددور والفسدو  يلعبددون بالشد  نا كدان ىلن ددارري علديهم مدد  عددم الفقدده 
نقلاهم منه ىل  مدا هدو أهدب ىل  اهلل ورسدوله ك مد  النشداف وسدبا   والبصية ىلا ىلذا

وىلذا رأيدد  الفسددا  هددد اجامعددوا علددى هلددو ولعددب أو هدداع م ددان ب اميددن وحنددو ذلددك 
وتصدددية فددإن نقلدداهم عندده ىل  ااعددة اهلل فهددو املدد ا  وىلا كددان تدد كهم علددى ذلددك فددياً 

وكما ب غالً هلم ع  ذلك م  أن تف غهم ملا هو أعظم م  ذلك ف ان ما هم فيه را
ىلذا كان ال جن مشاغاًل ب اب احون وحنوها وفف  مد  نقلده عنهدا اناقالده ىل  كادب 
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وهددددذا بدددداف واسددددع ب وهعدددد  رددددي   البدددددع والضددددالل والسددددح  فدعدددده وكابدددده ا و ب
م ر  أنا وبعأ أصحاال يف   :اإلسالم اب  تيمية هد  اهلل روهه ونور ض حيه يقول

هم يشد بون اممد  بفد ن   علديهم مد  كدان معد  ب فد ن    عليده ًم  الاادار بقدوم مدن
ىلمندددا هددد م اهلل اممددد   ددددا تصدددد عددد  ذكددد  اهلل وعددد  الصدددالة ب وهدددؤان : بوهلددد  لددده 

ىلعددالم انظدد   (يصدددهم اممدد  عدد  هاددن النفددو  وسدد  الذريددة وأفددذ ا مددوال فدددعهم 
 ( . 3/16)املوهعب 
لليدد   والاعدددين والاقعيددد والا صددين  (1)هورويبضدداتا أسددفا أن ياصددد ر فدداحل و   :أقددول 

وهددم مدد  بلألمدد  بدداملع وف والن هدد  عدد  املن دد  والدددعوة ىل  اهلل والابددديع والاضددلين و 
وم  أجهدن الن دا  بددرجا  ا مد  بداملع وف والن هد  بأبعد الن ا  ع  العلم والبصية 

م أهدددهم باسددم اإلسددالم فيددا ل   (2)عدد  املن دد  فددال يُف رهددون بددب املشدد وع منهددا وا دد  م
 .بغي علم  وا بصية  في ون ض ره عظيماً ور  ه ف ياً 

ددلف  ددوا  ددذه بعلددم وبصددية وه مددة  وىلن ددأ آلمددن يف الدددعاة ىل  املددنها الس  أن يهام 
ا صول الل ه  رها اإلسالم وه  رها علمدان اإلسدالم ومدنهم ردياخا اإلسدالم ابد  تيميدة 

 وكالمدداً هينمددا يلددهم ال ددالم م اعدداًة مددنهمبينمددا يلددهم السدد و  وابدد  القدديرم سدد وتاً ه
 .للمصاحل واملفاسد على منها العلمان ال اساخب وا امة املهديب 



ىلددا سدا يت علدى الندا  : " اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم  هدال رسدول: ىلرارة ىل  هدي  أال ه ي ة رض  اهلل عنه هدال ( 1) 
سنون فداعة يصد  فيها ال اذف وي ذف فيها الصدا   ويدؤمت  فيهدا امداا  وخيدون فيهدا ا مدب وين د  فيهدا ال ويبضدة 

واب  ماجة م  هدي  أال (  2/338)ب ( 2/291)أف جه أمحد " هين وما ال ويبضة هال السفيه يا لم يف أم  العامة 
وأف جدددده أمحددددد   ".ال جددددن الاافدددده يف أمدددد  العامددددة" :ومددددا ال ويبضددددة هددددال" :وفيددددهب 3136 يدددد ة أيضدددداً يف الفددددنت هدددددي  ه
واحلدي  هس  ع  أال ه ي ة ويه ا  هوة حبدي  أن  راجع سلسلة ا ها ي  الصحيحة  بم  هدي  أن ( 3/221)

احلدا يددة فهددم يصدددهون ال دداذبب وي ددذبون فهددذه الصددفا  يف هددذا احلدددي  تصددد  علددى الفئددة ب  1887لأللبددال بدد هم 
.اخل  ... فيهم السفه ب الصا هب وي متنون اماانب وخيونون املؤمتنب وهم رويبضا  فعاًل 

.الذو سب   -رمحه اهلل–انظ   رجا  ا م  باملع وف والن ه  ع  املن   يف كالم اب  القيرم ( 2)
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وف ددد  اهلل املسدددلمب وفاص دددًة السدددلفيب للنهدددو   دددذه ا صدددول العظيمدددة ووفقهدددم 
العداملب وصدل ى اهلل  ملع فة  يدنهم وثب دداهم عليده ىلن  ربندا لسدميع الددعان واحلمدد هلل رفر 

 .وعلى آله وصحبه أ عب  صلى اهلل عليه وسلموبارري على رسوله ال  ا 
 ربيع بن هادي عمير المدخلي: وكتبه 

- ه دندا اهلل عددفدع -
 في الثاني من َهر اهلل المحرَّْ

 صلى اهلل عليه وسلم  المصطفى من هجرة6291لعاْ  


